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 الاقتصاد والبيئةة ـمجل

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة  علمية دولية 
 

 
 

 مقـاييس النشــر

 

استراتيجية التحول إلى اقتصاد "بحث المخبر  عن" الاقتصاد والبيئة"تصدر مجلة 

–جامعة عبد الحميد بن باديس  –كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير ب" أخضر

. والبيئي الاقتصادي جالتهتم باملسداسية يتعلق ألامر بمجلة علمية دولية محكمة . مستغانم

بأحد املواضيع تفتح فضاء لجميع أصحاب القدرات العلمية في الجزائر وخارجها باملساهمة 

 .املتعلقة باالقتصاد ومستجداته، ال سيما في الجزائر، في الدول العربية وعلى املستوى الدولي

التي ترد إلى املجلة لشروط نشر يتعين على الباحثين الالتزام بها،  تخضع البحوث العلمية

 :وهي كاآلتي

  كتابة اللقب والاسم والعنوان مرفق برقم الهاتف أو الفاكس والبريد إلالكتروني على

 ورقة مستقلة عن البحث؛

 أن يرسل البحث مكتوبا بالوارد عن طريق البريد إلالكتروني للمجلة؛ 

  ث التي لم يسبق نشرها؛ال تقبل إال البحو 

  أن يشتمل البحث على ملخصين ال يتجاوز كل منهما نصف صفحة أحدهما باللغة

كما يتضمن امللخص (. الفرنسية أو إلانجليزية)العربية وآلاخر بإحدى اللغتين ألاجنبيتين 

 الهدف من البحث والنتائج املتوصل إليها؛

  إتباعا للمقاييس التالية صفحة 01صفحة وأال يقل عن  20أال يتجاوز البحث: 

 (سم1,15، تباعد أسطر 01، حجم الخط Sakkal Majalla)محررا بخط  -

 ؛  1,15: بين ألاسطر ؛  1,5: يسار/ ،  يمين1,5:سفلي/ علوي : الهوامش بالسنتمتر -
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 .82:طول /  01:عرض: حجم الورقة -

  ،ويراعى في ذلك يجب احترام املقاييس ألاكاديمية والشروط الشكلية في إعداد املقال

 :خاصة

 تحديد أهداف البحث ومنهجيته؛: مقدمة البحث -

 :في آخر املقال وباعتماد أسلوب تدوين املراجع يكون  -

American Psychological Association (APA) 

 :في قلب النص( صاحب املرجع، السنة، الصفحة)وذلك بذكر 

(Brown, 2006, p31) 

 ترقيما متسلسال ولكل على حدة؛ترقيم ألاشكال والجداول والرسومات  -

  تخضع البحوث للتحكيم من طرف هيئة علمية لقبول أو رفض نشرها أو القيام ببعض

 التعديالت الالزمة؛ 

 ال تقبل إال البحوث املرسلة من طرف أصحابها عن طريق البريد إلالكتروني الشخص ي .

 ؛البحوث التي لم تنشر وال ترد

 ،وإعادة نشر موضوع الباحث يتطلب موافقة كتابية  تحتفظ املجلة بكافة حقوق النشر

 من املجلة؛

 تعرض على مستوى موقع املجلة وهي قابلة في املجلة املقاالت التي يتم نشرها ،

 للتحميل؛ 

 ال يمكن نشر مقال ثاني إال بمض ي ثالث سنوات بعد نشر ألاول؛ 

  املفاهيم وآلاراء املعبر عنها في املقاالت ال تلزم إال أصحابها. 

 

 

، "أخضراقتصاد استراتيجية التحول إلى "بحث المخبر مجلة الاقتصاد والبيئة، : املراسالت والاشتراك

 ، الجزائر81111مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

 eco.env@univ-mosta.dz: البريد إلالكتروني/     421150 45 00213   :الفاكس

 stratev.univ-mosta.dz   :املوقع إلالكتروني

mailto:eco.env@univ-mosta.dz
http://stratev.univ-mosta.dz/
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 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان املقال
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 العمل

 (جامعة خميس مليانة)زحوفي نور الدين 

 (3جامعة الجزائر )عيواج مختار . د
10 
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 املحلية املستدامةوالتنمية  تحقيق ألامن البيئي
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70 
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 تشخيص لتجربة دول إلاتحاد ألاوروبي  نحن؟
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 (جامعة بسكرة)زنودة إيمان 
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الاقتصاد والبيئةة ـمجل  

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة  علمية دولية 

  2019 مارس/      (01)العدد ،  (02)املجلد 
 

 افتتاحية العدد 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على خير املرسلين،

ورحمة هللا تعالى وبركاته،  بسم هللا نبدأ وبكتابه الكريم نهتدي، وبرسوله السالم عليكم 

 .الصادق ألامين نقتدي، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه

، "الاقتصاد والبيئة" يسعدنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام العدد الثاني من مجلة 

استراتيجية التحول إلى " مخبر البحث، تصدر عن سداسيةوهي مجلة علمية دولية محكمة 

التجارية وعلوم التسيير بجامعة عبد الحميد  ،كلية العلوم الاقتصاديةالتابع ل "اقتصاد أخضر

وباملناسبة أشكر كل فريق عمل املجلة والباحثين الذين كان لهم . الجزائر -بن باديس، مستغانم

ت متنوعة عالجت مواضيعها أين تناول هذا العدد مقاال . دور في مساهماتهم البحثية املميزة

 .مشاكل متعددة واقترحت حلوال لها عملية تطبيقية، على املستوى الكلي والجزئي

، وكلنا امتنان للقائمين الاقتصاد والبيئةفهنيئا لنا جميعا صدور هذا العدد ملجلة 

را هدهم وعلمهم ووقتهم خبراء كانوا أو باحثين، لكم جميعا ألف شكجعليها، والذين ساهموا ب

 .وتقدير

وفي ألاخير ال يسعني إال الدعاء وألاخذ باألسباب الستمرار ورقي هذه املجلة خدمة للبحث العلمي، 

 ...اللهم ثبتنا بالقول الثابت، وأشرح صدورنا، وسدد خطانا، وأجر الخير على ألسنتنا وأقالمنا

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

  

 :مدير املجلة      

 عدالة العجال. د.أ 
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 في بيئة العمل  إدارة نظام الصحة والسالمة املهنيتيندور املسير في 

The Role of the Manager in the Management of OHS  

in the Working Environment  

 2عيواج مختارد. ، 1زحوفي نورالدين
 Zahoufi.norddine@gmail.com، خميس مليانة–جامعة الجياللي بونعامة ، ستاذ مساعد أأ 1

 aiouadj16mokhtar@yahoo.fr، 3جامعة الجزائر، أ ستاذ محاضرأ  2   
 

  ملخص

تبيان دور املسير في الحد من الحوادث املهنية في بيئة العمل من خالل هدفت هذه الدراسة إلى 

العمل  أساسية طبيعةبثالث عناصر  حيث ترتبط هذه الحوادثوإدارة شروط السالمة املهنية  ضبط

 .وظروفه النفسية شخصية العاملاهرى تعود ل إلى أسباب ة، باإلضافوتصرفات العامل أثناء تأدية العمل

 املتابعةعن إنشاء نظام السالمة املهنية مع العمل مسؤول  مسير بيئةأن  توصلت الدراسة 

ما يؤدي إلى تقليل الحوادث املهنية الذي مالتزام العمال بمبادئ نظام السالمة الداخلي،  املستمرة ملدى

  .ينعكس على رضا العمال ويؤدي بدوره إلى رفع القيمة اإلنتاجية للعامل

 .منظا مسير، عمل، ،بيئة، سالمة :يةكلمات مفتاح

 JEL  :K32, Q2, G18, G32, C21 اتتصنيف

Abstract  

The aim of this study is to show the role of the manager in reducing occupational 

accidents in the work environment by controlling and managing occupational safety 

conditions. These incidents are related to three basic elements of the nature of the work and 

workers’ actions during the performance of the work. 

__________________________________________ 
 Zahoufi.norddine@gmail.com، اإليميل: زحوفي نور الدين املؤلف املرسل:

 

 

 

 

mailto:Zahoufi.norddine@gmail.com
mailto:aiouadj16mokhtar@yahoo.fr


 
 في ادارة نظام الصحة والسالمة املهنيتين في بيئة العمل املسير دور  "                                       زحوفي نورالدين، عيواج مختار 

 "على قيمة املؤسسة وأثره                                                    
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          The study concluded that the work environment pathway is responsible for the 

establishment of the occupational safety system, with continuous monitoring of the workers' 

compliance with the principles of the internal safety system, which leads to the reduction of 

occupational accidents which reflects the satisfaction of the workers and in turn raises the 

worker's productivity value. 

Keywords: safety, environment, work, manager, system. 

JEL Classification: K32, Q2, G18, G32, c21. 

 

 مقدمة. 1

ملا تشكله هذه  ،تعد اإلصابات واألمراض املهنية في بيئة العمل هاجسا أمام املؤسسات            

 اأساسي الحوادث من خطر على حياة العمال الذين يشكلون األساس االقتصادي ألي دولة، وعامال

عمال املهرة في تكوين رأس مال املؤسسات االقتصادية املعاصرة، حيث تقض ي هذه الحوادث على ال

األمر الذي يؤدي إلى زيادة التكاليف  في موقع العمل وتستنزف الجماعات املنتجة وكذلك املعنويات،

واألعباء التي تتحملها املؤسسة نتيجة التعويضات ومصاريف التأمين هذه العناصر تؤدي إلى الحد 

من هنا تحاول                       .تاملؤسسامن فرصتها التنافسية، باإلضافة إلى نفور اليد العاملة من 

 ،املؤسسات املعاصرة خاصة في ظل اشتداد التنافس والعوملة بناء نظام سالمة مهنية فعال

جهة ثانية يستجيب  ومن جهةيستجيب لتطلعات العمال بما يحافظ على صحتهم وسالمتهم من 

 لتطلعات مسئولي املؤسسة بما يرفع من قيمتها في سوق املنافسة.

 :الية البحثإشك .1.1

 من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية الجوهرية للبحث كما يلي:

ما هي أسس بناء نظام إدارة سالمة مهنية فعال؟ وكيف يؤدي هذا النظام إلى تقليل الحوادث 

 املؤسسة؟املهنية في بيئة العمل ورفع قيمة 

 :البحث ةفرضي. 2.1

 املوالية: ةالستعانة بالفرضياللبحث يمكن  إشكاليةعلى  لإلجابة            
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سالمة مهنية فعال يقلل من حوادث املرور في بيئة العمل ويرفع من  إدارةلتحقيق نظام  -

نظام سالمة مهنية تحت وصية  إنشاءقيمة املؤسسة، تعتمد املؤسسات الحديثة على 

 .البيئة رةاوإدوالسالمة املهنية  األمنمختص في مجال 

  :أهمية البحث .3.1

ث أهميته ملا ملوضوع السالمة والوقاية من الحوادث في بيئة العمل من دور في يكتسب البح 

الحفاظ على سالمة العمال من األمراض والحوادث بالنسبة للعمال، وتقليل التكاليف واألعباء 

 بالنسبة للمؤسسة بما ينعكس ذلك على قيمتها التنافسية.

 :أهداف البحث. 4.1

 :  أهمها األهدافتحقيق مجموعة من  ىهذا البحث إل يسعى            

 تحديد أسباب الحوادث واألمراض التي يتعرض إليها العمال داخل املؤسسة؛ •

 ؛األسرةللحوادث املهنية في بيئة العمل وانعكاساتها على  مختلف اآلثارتوضيح  •

 إبراز مكونات نظام السالمة والصحة املهنيتين الفعال؛ •

 السالمة املهنية واستقرار العمال داخل املؤسسة؛ املسير في تفعيل نظام دور إبراز  •

 تحديد العالقة بين نظام السالمة املهنية وقيمة املؤسسة. •

 :منهج البحث. 5.1

مع االعتماد على  ،ه املواضيعذسيتم االعتماد على املنهج الوصفي املناسب لعرض مثل ه

 مة املهنية في بيئة العمل.أسلوب التحليل للوصول إلى الحلول املناسبة إلدارة الصحة والسال 

 في بيئة العمل مفهوم الحوادث املهنية. 2

يتعرض العمال في املؤسسة إلى العديد من اإلصابات الجسمية املباشرة، كما أنهم              

بإمراض مهنية تتعلق بطبيعة األعمال التي ينفذونها، ومنه يمكن تقسيم  اإلصابة يتعرضون إلى

العاملة  اإلدارة. )مهنيةأثناء العمل والى أمراض  إصابات ب طبيعتها إلىالحوادث املهنية حس

 (7ص: سنة، ن بدو  والدراسات،لتحاليل 

 إصابات العمل املباشرة:  .1.2

تأدية مهامه املرتبطة  يعرف الضرر الذي يصيب العامل بسبب وقوع حادث مباشر أثناء

مال أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة إصابة عمل، أو كذلك اإلصابات التي تقع للع باملؤسسة بأنه

 منه، شرط أن يكون الطريق الذي يسلكه العامل هو الطريق املباشر دون توقف أو انحراف.
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  املهنية: ضاألمرا  . 2.2

هي األمراض التي تنشأ بسبب املهنة وتظهر أثناء فترة العمل، وذلك بسبب التعرض لعوامل             

من العوامل الفيزيائية والكيميائية والتي تزيد عن الحد املسموح به مما قد  البيئة املصاحبة للعمل

 (، انظر املوقع االلكتروني في الهوامشتحتوح زيدان. )مزمناإلصابة بمرض  يؤدي إلى الوفاة أو

  وقوع الحوادث املهنية أسباب    .3

، العملفي بيئة  املهنية واألمراض اإلصابات تتعدد األسباب التي تكمن وراء تعرض العمال إلى            

 .ؤكد ذلكي 01، والشكل في ذلكلها أثر كبير  لهمأن التصرفات غير السليمة  إال

يمكن الحد من هذه األسباب بمجموعة من الطرق، فالوقاية من ظروف العمل غير اآلمنة 

ي من حيث يمكن الحد منها بواسطة الطرق الهندسية، والتي تضمن تصميما سليما وصحيا للمبان

األقل  التهوية،واإلضاءة والحرارة، واملساحات واملمرات،وأماكن التخزين، واختيار املواد األولية

خطورة، كما أن اختيار اآلالت بمواصفات جيدة وتزويدها بالحواجز الواقية في الحاالت التي ترتفع 

الكهربائية وفق فيها نسبة األخطار تساهم في تقليل الحوادث، خاصة إذا كانت التمديدات 

إجراء  املواصفات القياسية، واستخدام األلبسة  الوقائية يحافظ على سالمة العامل كما أن

 Arshad)فحوصات طبية دورية خصوصا إذا كان لطبيعة العمل أثار سلبية على صحة العاملين

Ahmed,2014, not page)يسهم  أننه أ، فيجب إجراء الفحص على األقل مرة في السنة  هذا من ش

 في تخفيض األمراض املهنية.

أما الوقاية من تصرفات العمل غير اآلمنة، فيمكن الحد منها باستخدام امللصقات وأساليب 

الدعاية ووجود مركز معلومات يبين طبيعة العمل وطرق الوقاية فيه، وطبيعة وظروف كل ورشة 

،حيث تقوم هذه (.Lin, J. & Mill, A. 2001, pp :131-132)وطرق الوقاية الواجب استخدامها فيها

نشر املعلومات واإلحصائيات بين العمال داخل  بإنشاء الفتات وكتيبات التوعية، كما أن املراكز

املؤسسة مع شرط السرية وعقد مؤتمرات واستخدام االنترنت والبريد االلكتروني والتواصل مع 

تعلقة بالعمل والتي تؤدي إلى خبراء الصحة والسالمة من شأنه اإلسهام والحد من األسباب امل

 ، (26، ص:2006،)أميمة صقر املغنيحوادث وإصابات مهنية
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 الحوادث املهنية ب(: أسبا1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

 

 مسببات اإلصابات واألمراض املهنية

ظروف العمل غير 

 اآلمنة
ةألسباب الشخصيا فات العمل غير تصر  

 اآلمنة

عدم وضع إشارات  -

 تحذيرية

عدم مالئمة الطرق  -

 الفيزيائية 

تواجد العمال في أماكن  -

 خطرة

 التصميم السيئ للمباني -

التخزين الخطر مثل  -

 االزدحام

عدم توفر معدات  -

 الوقاية

أسباب  -

شخصية 

 محضة

 عيوب الحواس -

 الحالة النفسية -

أسباب  -

 شخصية مهنية

. 

 

بشكل  رفع املواد -

 خاطئ 

صيانة اآلالت  -

 إثناء عملها

الحديث واملزاح  -

واالستهتار 

 بالعمل

استخدام اآللة  -

 دون حواجز

استعمال معدات  -

شخصية وقائية 

 غير مناسبة

استخدام سرعة  -

غير مالئمة في 

، 2006، صقر أميمة املصدر:  تشغيل اآلالت

  26ص:
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كما أن التزام اإلدارة العليا من خالل إنشاء نظام السالمة والصحة املهنية داخل املؤسسة 

االجتماعات وتوفير التدريب يساعدان في خفض معدل الحوادث،  في وإعطاء دور ملسألة األمان

واألعمال غير اآلمنة وتحذيرهم  اإلجراءات إلى فهذا يناسب املوظفين الجدد الذين يجب إرشادهم

املحتملة،وإجراء الفحص الدوري على معدات األمان والصيانة وتفتيش أماكن العمل  من األخطار

أما في حالة األسباب الشخصية، فيمكن  لحوادث واألخطار املهنية.ن اتكون عوامل قوية في الحد م

الوظائف حسب تغيرات طبيعتهم الجسمية والنفسية مع  الحد منها عن طريق توجيه العمال إلى

الرقابة الدورية يؤديان إلى التقليل والحد من اآلثار التي تسببها هذه الظواهر، ومنه خفض معدل 

 الحوادث املهنية.

 في بيئة العمل االجتماعية واالقتصادية للحوادث املهنيةار اآلث .4

الحوادث املهنية إلى مجموعة مختلفة من اآلثار االجتماعية واالقتصادية والتي تتمثل  تؤدي             

 فيما يلي:

 االجتماعية ر اآلثا   . 1.4

إلى  ف يضطرهسو إن الشخص الذي تحدث له إصابة عمل يصاب بعجز دائم أو مؤقت             

البقاء في البيت طيلة فترة اإلصابة، وهذا الوضع الجديد له آثار سلبية على األسرة، فهذا الشخص 

الذي تعود على العمل والعطاء واإلنتاج يجد نفسه عاجزا على القيام بأي عمل يعوضه هذا 

ي تناقص ف أثرإحساسا من غيره بما أصابه ولحق به من  النقص، حيث أن الشخص املصاب أكثر

 دخله ومنه عدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته مثلما كان من قبل.

كما أن ضغوط العمل التي تظهر نتيجة كثرة حوادث العمل داخل املؤسسة يكون لها اثر             

سلبي على العمال، وتؤثر على الجوانب األخرى كالعالقات في املنزل والعالقات في املجتمع بشكل 

أو  األبناء إلى الزوجية والطالق واالنفصال واإلساءة فاتخال العالقات في العمل، فتحدث العام، و 

الزوجة، وارتكاب املخالفات والجرائم والشكوى من الزمالء والرؤساء، واللجوء إلى املحاكم لحل 

جمعة  .)الصراعات واالنسحاب من الحياة االجتماعية، وغيرها من اآلثار التابعة

حدوث كما أن تسبب احد العمال في حادث منهي داخل املؤسسة يؤدي إلى ، (36:،ص2007يوسف،

انفعاالت وتوترات نفسية والتي بدورها تؤدي إلى توترات فيزيولوجية، وهذه االنفعاالت تتمثل في 

 القلق، الخوف والغضب والشعور بالنقص املبالغ فيه، والشعور بالذنب، والشعور بعدم القبول 

ملؤسسة (،تلك املشاعر تؤدي إلى زيادة التوتر بين العمال في ا15، ص:2007ر،محمد جودت ناص)
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يهدد استقرار حياته  من جهة، وتؤدي إلى مشاكل بين الفرد ومجتمعه الذي يعيش فيه، هذا ما

 األسرية بأكملها.

 االقتصادية ر ثا. اآل2.4

كبدها املؤسسة تتتؤدي اإلصابات والحوادث واألمراض املهنية إلى خسائر مادية ومالية 

وكذلك في بعض األحيان الدولة، مما يزيد من األعباء االقتصادية وتظهر هذه التكاليف واألعباء 

 فيما يلي:

أثناء العمل واألجور التي تدفع  التعويضات التي سوف تدفع للمصابين بعاهات تحدث -

 للمصابين أثناء تغيبهم عن العمل بسبب اإلصابة؛

 لطبية واملصاريف الصحية غير املؤمن عليها؛ا نفقات العالج واملصاريف -

وأدوات العمل في املؤسسة وتكلفة الوقت  واملعدات تكلفة الخسائر التي لحقت باآلالت -

 الضائع للعمال املوجودين في مكان العمل؛

 تكلفة الوقت الضائع الذي يستغرق في تدريب عامل جديد وتكلفة الوقت الضائع واألجور  -

، 2007،صقر املغني أميمة؛ )اإلنتاجاإلضافي لتعويض العجز في  ملاإلضافية نتيجة الع

 (30ص:

تكلفة الوقت الذي يستغرقه املشرفون واإلدارة العليا في متابعة أسباب الحوادث واإلشراف  -

 على عمليات املتابعة وتقييم الحوادث؛

طلبيات مما الفي إعداد  رالحوادث، كالتأخالتكاليف التي تنشأ عن التأخر في اإلنتاج بسبب  -

 يفقد املؤسسة بعض الزبائن ومنه تقليل فرصتها التسويقية.

إن هذه التكاليف تؤدي باملؤسسة إلى رفع أسعار منتجاتها مما يقلل من حجم رواجها إذا 

كان السوق يتميز بمنافسة كبيرة، وان كان سوق يتميز بالندرة فان ذلك يؤثر على االقتصاد املحلى 

الذي  راألسعار، األمذا الذي يؤدي بدوره إلى صعوبة املعيشة نتيجة ارتفاع ه ومنه اقتصاد الدولة،

يولد ضغط اجتماعي على الطبقة ضعيفة الدخل، والتي تطالب الدولة بزيادة حجم اإلعانات لهذه 

 الطبقة من املجتمع.

 مفهوم نظام الصحة والسالمة املهنية     .5

اإلدارية الخاصة  نية انه مجموعة النشاطات واإلجراءاتامله يعتبر نظام السالمة والصحة            

  الهنداوي وفية)بوقاية العاملين من املخاطر الناجمة عن األعمال التي يزاولونها في أماكن عملهم
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طرق مجموعة اإلجراءات والنشاطات الخاصة بتوفير  (، كما يمكن تعريفه على انه2، ص:1994

 األساسية داخل املؤسسة،العامل،اآللة عناصر اإلنتاج العمل اآلمنة الالزمة للمحافظة على

  وإحاطتها بجو خال من املخاطر الناتجة عن األعمال التي يزاولها العمال في أماكن عملهم واملادة،

 (43،ص:2003عباس سهيلة، .)اإلصابة بالحوادث واألمراض املهنية والتي تؤدي بهم إلى

 ي فيما يلي:تتمثل أهمية السالمة والصحة املهنية ف 

 تكاليف العمل لتقلي   . 1.5

إن اإلدارة السليمة لبيئة العمل تجنب املؤسسة الكثير من التكاليف املادية واملعنوية             

. العملاملتضمنة للتعويضات املدفوعة للعاملين أو لعائالتهم من بعدهم، وكذلك تكلفة تعطل 

 (41:ص، 2004راشد طالل بن عبد هللا، العتيبي)

 بيئة عمل صحية وقليلة املخاطر ر توفي    . 2.5

عن توفير املكان املناسب للحد من املخاطر املؤدية إلى اإلضرار  ولةؤ مسإن إدارة املؤسسة              

بالعاملين أثناء عملهم، إن هذه املسؤولية أصبحت متزايدة في ظل التطور التكنولوجي ومن ثم فإن 

دليل قواعد ) ل من اآلثار النفسية الناجمة عن الحوادث واألمراض املهنية.اإلدارة تعمل على التقلي

 (14:ص، 2014السالمة ملراكز الدراسات الجامعية،

إن الحوادث ال يقتصر تأثيرها على الجوانب املادية في العمل، وإنما تمتد آثارها إلى مشاعر             

 العاملين داخل املنظمة وكذلك الزائرين إليها.

 املناسبنظام العمل  ر توفي   . 3.5

توفير نظام العمل من خالل توفير األجهزة واملعدات الواقية واستخدام السجالت  ميت            

 النظامية حول أية إصابة أو حوادث وأمراض.

 العالقة اإلنسانية بين اإلدارة والعاملين متدعي   . 4.5

والصحة املهنية السمعة الجيدة للمنظمة اتجاه املنافسين، الجيدة للسالمة  اإلدارةتخلق             

OSH ) الكفاءات.هذه السمعة ينتج عنها استقطاب األفراد الكفء واالحتفاظ بأفضل 

Academy,2013,not page) 
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 املهنية  والسالمةأهداف برامج الصحة  .6

ملهنية إلى تحقيق الكثير من تهدف إدارة املوارد البشرية من خالل برامج الصحة والسالمة ا            

 األمور وفيما يلي أهم تلك األمور أو األهداف:

 وذلكبيئة العمل  وظروفحماية العناصر البشرية من األضرار الناتجة عن مخاطر العمل  -

 التعرض له؛ وتقليلعن طريق إزالة مسببات الخطر 

سسات الصناعية توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من املخاطر للمترددين على املؤ  -

 واملجاورين لها والعاملين فيها وذلك بإجراء االحتياطات واإلجراءات الالزمة؛

حماية عناصر اإلنتاج من التلف والضياع نتيجة حوادث العمل، ويشمل ذلك اآلالت  -

 تحت التصنيع(؛–املصنعة – الخام)واملواد واملاكينات واألجهزة واملعدات 

موال التي تدفع نتيجة وقوع حوادث العمل من تعويضات تخفيض كلفة اإلنتاج بتوفير األ  -

أو املنشآت التي تتعرض للتلف  واألجهزةاملعدات  واستبدال وإصالح ونقلومصاريف عالج 

 (19، ص:2009،محمود عبود؛ )والدمار

تخفيض النفقات املتعلقة بوقت العمل الضائع نتيجة حدوث إصابات العمل واألمراض  -

دال العامل وتدريب من يحل محله والنفقات التي تترتب على ذلك من املهنية وتكاليف استب

 والتسليم.تأخير في مواعيد العمل 

 ؛في بيئة العمل تثقيف العاملين وتوعيتهم بااللتزام بتعليمات وإرشادات الصحة والسالمة -

ٍّ من األخطا الطارئة االستعداد واالستجابة لألحداث -
ر والتي تكون غير متوقعة تنشأ من كل 

 في شكل حرائق أو انفجاريات أو تسربات 
ً
      الطبيعية وتلك التي من صنع اإلنسان، وتكون عادة

أو انسدادات قد تحدث ملجموعة متنوعة من األسباب املختلفة، بما في ذلك التقصير في 

، العتيبي راشد طالل بن عبد هللا) ثهاتنفيذ إجراءات التشغيل التي ُوضعت ملنع حدو 

وم مسير نظام السالمة والصحة املهنيتين بتحديد وتنفيذ تدابير ملعالجة مثل ويق (،17ص:

.مع البحث في وضع تدابير ملنع وقوع حوادث غير متوقعة بدًءا من اإلضرار وادثهذه الح

 بصحة وسالمة العمال وتقليل وتخفيف وتعويض أي آثار قد تحدث.

 يةوسائل تحقيق أهداف السالمة والصحة املهن        . 7

يتم تحقيق أهداف السالمة والصحة املهنيتين عن طريق مجموعة من الوسائل لعل أهمها             

 (، بدون صفحة2014منظمة الصحة العاملية،  )يتمثل في:
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 بيئة العمل الفيزيائية نتحسي   . 1.7

 .وتشمل أنظمة البناء واإلضاءة والصوت والتهوية ودرجة الحرارة املناسبة            

 وإنشاء أنظمة األمن والسالمة التقنية نتأمي   . 2.7

 وتشمل أنظمة اإلنذار واإلطفاء التقنية وكذلك أنظمة ووسائل وأدوات الحماية الشخصية.             

اقب    .3.7  والتفتيش ةاملر

 .الجتهاملعوتتعلق باكتشاف األخطاء املهنية ومحاولة السيطرة عليها واتخاذ اإلجراءات             

 والبحوث تالدراسا  . 4.7

يجب توافر الدراسات والبحوث بشكل مستمر ملعرفة أسباب وقوع الحوادث ومدى فعالية             

 كان بحث فني أو سيكولوجي أو دراسات إحصائية.  أنظمة ووسائل السالمة سواء

ى تكفل تالفي ثلدراسة الطرق املؤدية إلى القيام بالعمل بطريقة م تتمثل في بحوث فنية -أ

 الوقوع في األخطاء وكذلك دراسة مخاطر املعدات وإيجاد الوسائل الوقائية لها.

دراسة استخدام استعداد العامل للقيام بعمله وعالقتها ممثلة في  بحوث سيكولوجية -ب

 بالحوادث.

دراسة الحوادث واإلصابات وإعداد إحصائيات عنها ملعرفة معدل تتمثل في  دراسة إحصائية -ج

 صابات واقتراح أفضل السبل لتالفيها اإل 
ً
 (2006عبد الرحمن، الذياب. )مستقبال

 بالتدري  . 5.7

ويتضمن تنظيم البرامج التدريبية لكافة املستويات حيث تركز على العاملين الجدد، وذلك             

مة لوقايتهم لتقوية معرفتهم بأداء العمل بطرق آمنة، باإلضافة ملعرفتهم ألهمية تطبيق وسائل السال 

 (119، ص:2006مرهج وآخرون، نوال) األخطار.من 

 املنهي ر االختيا  . 6.7

عمل آمن خال  ويتضمن العناية باختيار العنصر البشري للصناعة من أجل الحصول على            

من األخطار، يعني ذلك تطبيق قاعدة وضع الرجل املناسب في املكان املناسب ) السن، 

 (.الخبرة، ..إلخ

 اإلجراءات اإلدارية لتحسين مستوى السالمة املهنية     .8

يتطلب من إدارة املؤسسة توفير الوسائل اإلدارية الالزمة لتحسين مستوى السالمة املهنية في           

 العمل والورشات وفي مختلف وظائف املؤسسة وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي: أماكن
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يوكل إليه تسيير نظام  لسالمة العامة على مستوى املؤسسةاتوفير كادر متخصص في أمور  -

 السالمة والصحة املهنيتين.

إنشاء مراكز معلومات قوي يبن طبيعة املؤسسة وخواصها للعمل وإستراتجيتها وان تكون  -

لهذه املراكز لقدرة على الحصول على بيانات إضافية حول كيفية نشر معلومات الصحة 

الهابيل وسيم  ). املؤسسةآلية لتقييمها في أي لحظة داخل  دوالسالمة املهنية، ووجو 

 (، بدون صفحة2012،عايش عالء محمد محسن،  إسماعيل

التعاون مع املؤسسات العلمية والطبية والفنية املتخصصة في مجال الصحة والسالمة  -

عمل لمكتب ا) والوقائيةوالتعاون مع الهيئات الدولية املتخصصة في مجال األمن والسالمة 

دث املهنية من اجل التحسين املستمر والحصول على الحوا ن( م18:ص ،2007،الدولي

املؤسسات األخطار باملؤسسة، والتعاون مع  اآلليات الحديثة في مركز املعلومات إلدارة

 ومع العمل، وتتعامل مع مخاطر محددة بحسب اختصاصها مخاطر في تقييماملتخصصة 

راقبة املواد األولية واملنتجات ومطابقتها لشروط الصحة ملاملختبرات الختبار السالمة 

 والسالمة.

تمكين نظام السالمة والصحة املهنيتين داخل املؤسسة من مختلف األدوات التقنية وأدوات  -

 االتصال واإلعالم لالستجابة بمرونة وفعالية في حالة الطوارئ أو وفي حالة وقوع الحوادث.

أن تتميز بروح املسئولية اتجاه نظام السالمة املهنية  ؤسسةملاملسئولية فيجب على إدارة ا -

هذا املنطلق يتوجب على كل مدير  نلوحده، موليست مسئولية املشرف على النظام 

مؤسسة اإلملام وفهم ملعايير السالمة بصفة عامة ومحتويات نظام الصحة والسالمة الذي 

 يناسب طبيعة وظروف كل املؤسسة.

يجب أن تحتوي على أسس كيفية تجنب اإلصابات  تدريب والتعليملعند تصميم برامج ا -

والحوادث املهنية وطرق التعامل معها في حال وقوعها، وكيفية استعمال املعدات الوقاية 

 أثناء فترة العمل 

متابعة تنفيذ التعليمات املتعلقة بسالمة العاملين ومكافأة العاملين والرؤساء املباشرين  -

 ,ILO-OSH) الوقائيتين.ت السالمة وتطبيق قواعد الصحة والسالمة اامللتزمين بإجراء

2001) 
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التحقيق في إصابات العمل في مختلف املواقع ملعرفة أسبابها والحد من حصولها، ومتابعة  -

 نتائج التقارير الدورية ومدى تنفيذ األوامر املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتين.

 ظام إدارة السالمة املهنيةن دور املسير في إعداد.        9

يتمثل دور املسير في داخل نظام إدارة السالمة املهنية من خالل قيامه بمجموعة العمليات             

التخطيطية والتنظيمية، والتوجيهية، والرقابية والتي تدخل في اإلطار الوقائي من مختلف الحوادث 

 املهنية داخل املؤسسة.

 التخطيط   . 1.9

ينظر في الوقت الحالي لعملية السالمة والصحة في مكان العمل على أنها مسألة إستراتيجية             

ان في ــــــــــــــــــــــــــــــتحتاج إلى تصميم البرامج الالزمة لتحقيق أهدافها على املدى البعيد، فتوفير الشعور باألم

سير الناجح هو الذي تكون له إستراتيجية ملالعمل مسألة حتمية ال مجال للجدل حول أهميتها، فا

 ذات أبعاد متعددة تتميز باملرونة تسعى إلى التحقيق أهداف املؤسسة والعمال دون تحيز.

 التنظيم    . 2.9

 تحتاج السالمة والصحة في مكان العمل إلى جهود تنظيمية وذلك في مجال الهيكل التنظيم             

 مع متطلبات تنفيذ برامج السالمة والصحة،  يوفي مجال التصميم الداخلي
ً
لبناء املنظمة، تماشيا

وهنا يكون دور املسير من خالل بناء هيكل تنظيمي يستجيب لنظم الوقاية واملرونة في حالة حدوث 

الطوارئ وسرعة التكيف مع املحيط في حال وقوع الحوادث بما ال يؤثر على قيمة املؤسسة 

 اإلنتاجية واملالية.

 التوجيه    .3.9

حمالت التوعية املوجهة للموارد البشرية في املنظمة التي يجب القيام بها  يعبر عن إعداد            

لتوضح لهم مدى أهمية تقيدهم بتعليمات وإرشادات السالمة والصحة املهنية في مكان العمل، 

ت واالتصال الداخلي: ابناء نظام املعلوم. وكذا  (Ohsas,2007) املنظمة.وذلك ملصلحتهم ومصلحة 

يقوم مسير نظام السالمة والصحة املهنيتين توثيق املعلومات املتراكمة في عمليات النظام، ويتم 

تقديمها للعمال حتى يمكن استخدامها من اجل الوقاية واالطالع عليها من اجل معرفة بيئة عملهم 

عة تغيرات العمل،وتحتوي يوصحتهم، مع املراجعة الدورية لهذه امللفات واستحداثها حسب طب

واألمراض  هذه السجالت عمليات تنفيذ نظام الصحة والسالمة املهنيتين وطبيعة اإلصابات

و أسس التعامل  رصدهاوالحوادث املرتبطة بالعمل، حوادث وأمراض تعرض لها العمال، ونتائج 
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صاالت الداخلية تكما يرتبط دور مسير نظام السالمة املهنية بالتوثيق واالستجابة لال معها.

والخارجية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنيتين، مع ضمان اإلبالغ الداخلي ملعلومات الصحة 

ضمان إيصال اهتمامات وأفكار العمال  وكذاوالسالمة املهنيتين بين مختلف مستويات املؤسسة، 

 جل االستجابة لها.   اولي املؤسسة من ؤ مس وممثليهم فيما يخص أمور السالمة والصحة املهنيتين إلى

 الرقابة   . 4.9

املستمرة للتأكد من مدى التقيد بتعليماتها  تنفيذ جهود الصحة والسالمة إلى متابعته يحتاج            

وتوجيهاتها من قبل املوارد البشرية وحسن تطبيقها لها، وال تقتصر الرقابة على متابعته فحسب بل 

 لهذه الجهود. تشتمل على تقييمه

 التقييم   . 5.9

وذلك من خالل تحديد مدى تنفيذ سياسة وأهداف السالمة والصحة ومدى التحكم             

باألخطار مع الرصد النشط لها واملتفاعل وليس االعتماد على اإلحصائيات وقياس االعتالالت 

 الصحية واألمراض والحوادث املرتبطة بالعمل داخل املؤسسة.

 رمالتحسين املست   . 6.9

املسير مرتبط بتطبيق ترتيبات التحسين املستمر للعناصر ذات الصلة بنظام إدارة السالمة             

 والصحة املهنيتين داخل املؤسسة، مع تحديد املخاطر واألخطار وتقييمها مع تقص ي اإلصابات

لعكسية لهذه اواألمراض والحوادث املرتبطة بالعمل ونتائج وتوصيات عمليات املراجعة مع التغذية 

 إلى: ةاملراجعة، باإلضاف

تطبيق القوانين واللوائح الجديدة فيما يتعلق ببرامج حماية الصحة والنهوض بها مع محاولة  -

 تطوير نظام املعلومات من اجل االستجابة بسرعة لتغيرات بيئة العمل؛

ملؤسسات اأنشطة السالمة والصحة في املؤسسة باملقارنة مع  املقارنة بين عمليات وأداء -

 األخرى الناشطة في نفس القطاع بهدف تحسين أداء الصحة والسالمة داخل املؤسسة.

تعمل املؤسسات على إنشاء نظام السالمة والصحة املهنية من أجل التقليل من  كما             

 الحوادث في حالة الرواج مما يؤدي إلى خفض الحوادث املهنية، لكن في فترة التراجع االقتصادي

عادة ما تراجع املؤسسات نظام تكاليفها مما يزيد من عدد الحوادث املهنية ويرجع ذلك إلى 

االنخفاض في استخدام مختصين في  الصحة والسالمة املهنية الداخليتين في املؤسسة وانخفاض 

ة ئإلى تزايد ظروف بي تدابير الصحة والسالمة املهنية كالتدريب واقتناء معدات السالمة، باإلضافة

العمل التي تفتقر لشروط الصحة والسالمة املهنية بسبب توسع املؤسسات في استخدام اليد 
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العاملة غير الرسمية، كما إن شعور األفراد وارتفاع مستويات الضغط النفس ي املرتبط بعدم 

األمان الوظيفي يؤدي إلى احتمالية مستويات أعلى من اإلصابات الناتجة عن ساعات العمل أطول 

 (2، ص:2011،ليفسكي كونكو   هانس هوررست .)فة العملاوكث

 نتائج العمل بنظام الصحة والسالمة املهنية      .10

يؤثر العمل بنظام الصحة والسالمة املهنية بطريقتين، األولى نتائجها مباشرة وتتمثل في             

اتجة عن العمل الضار نتقليل إصابات العمال واألمراض املهنية وندرة الحوادث والكوارث ال

 للمؤسسة وآالتها وموادها.

التأثير على قيمة املؤسسة حيث يؤدي  تأثيره بطريقة غير مباشرة فهو الذي يؤدي إلى أما            

تالفي حوادث العمل إلى املحافظة على األيدي العاملة املاهرة مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية، وبالتالي 

رابح، كما أنه يوفر املصاريف الخاصة بالتعويضات ويقلل املصاريف  داملؤسسة فعالة واقتصا

املتضررة أو شراء آالت جديدة، وبالتالي زيادة األرباح ونقص التكاليف، مما  اآلالت الخاصة بإصالح

إدارة األزمات والطوارئ،  لجنة. )املؤسسةيرفع العائد السنوي للمؤسسة الذي يؤدي إلى نمو قيمة 

 (ي الهامشفانظر املوقع 

كما أن االستثمار في الوقاية ليس التزام قانوني وأخالقي فحسب بل له فائدة اقتصادية             

إستراتيجية فيما  ويعتبر جيدا لصورة املؤسسة، فتحسين صحة وإنتاجية العاملين تعتبر أهمية

تثمار في الصحة سيخص زيادة التنافسية للمؤسسات في األسواق املحلية والعاملية، ويعتبر اال 

والسالمة في العمل مهم جدا في تكوين رأس مال بشري وخلق قوى عاملة محفزة وتعزيز التنافسية 

 والقدرة اإلبداعية في الوظائف املختلفة داخل املؤسسة.

 خاتمة    . 11

وعة مجمتؤدي إلى في بيئة العمل األمراض املهنية وإصابات العمل  توصلت الدراسة إلى أن            

من اآلثار االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر على الحياة األسرية للمصاب، وتسهم في تفكك 

آثار نفسية بليغة تغير من  العالقات االجتماعية بين الفرد ومجتمعه، كما تسبب اإلصابات

 الطبيعة الفيزيولوجية للفرد والتي تؤثر على تصرفاته مع مجتمعه.

اإلصابات والحوادث على املؤسسة في سوقها التنافس ي وذلك بسبب زيادة ذه كما تؤثر ه            

أو    إضافة عمال جدد لتعويض املصابين  التكاليف اإلضافية التي تدفعها للمصابين وأسرهم، أو

وبدورها تؤثر األمراض املهنية وحوادث العمل على ، تعويضات اآلالت املعطوبة جراء الحوادث
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اإلعانات واملنح التي تضطر الدولة إلى دفعها بغية تحسين معيشة اسر  خاللاقتصاد الدولة من 

املعطوبين من جهة، ومن جهة ثانية لتعويض ارتفاع األسعار التي ارتفعت بسبب زيادة تكاليف 

 املؤسسة لتحقيق نفس اإلنتاج قبل حادث العمل خاصة في املنتجات ذات االستهالك الواسع.

يعتبر عنصرا أساسيا داخل املؤسسة من أجل في بيئة العمل السالمة املهنية ارة إن نظام إد            

الحد من تفاقم الحوادث املهنية والتي تؤدي إلى ارتفاع حجم األعباء التي تتحملها 

أمام باقي املؤسسات من نفس  إلى نفور العمال املهرة بما يحد من تنافسيتها املؤسسة،باإلضافة

ملؤسسات املعاصرة رائدة في إنشاء نظام السالمة واملهنية بما انعكس ذلك بر االقطاع، ومن هنا تعت

على رفع أداء العاملين فيها واجتذاب العديد من املواهب الفنية والخبيرة،وإنشاء نظام إدارة 

السالمة املهنية ال يعني تحقيق نظام سالمة فعال ما لم يكن تحت وصية مختص في مجال األمن 

الواسعة وقدرته على التعامل مع متغيرات بيئة العمل من خالل وضعه  برتهوالسالمة مع خ

تحقيق  إلى التزام اإلدارة نحو إلستراتيجية تواكب نشاطات املؤسسة على املدى الطويل، باإلضافة

العوامل التي تؤدي إلى تفعيل النظام من جهة ومن جهة أخرى التزام العمال بمبادئ النظام مع 

 نية.املهاحترام السرية 
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للشركات متعددة الجنسيات  إلاداريةأهمية املسؤولية الاجتماعية في تهذيب املمارسات 

 في ظل تحديات العوملة

The importance of social responsibility to guide management practices of 

multinational corporations in the context of the challenges of globalization 

 مقدم وهيبة. د

 ،مستغانم ، جامعة عبد الحميد بن باديس،( أ)أستاذة محاضرة 

wahiba.mokadem@yahoo.com 

 

  ملخص

 واملسيرينحظي مفهوم املسؤولية الاجتماعية في السنوات ألاخيرة باهتمام بالغ من ألاكاديميين              

لتي تبنتها العديد من الشركات ألاعمال، حيث برزت العديد من برامج املسؤولية الاجتماعية ا ورجال

في ظل تزايد الضغوطات على هذه الشركات من قبل  وذلك. بما فيها الشركات متعددة الجنسيات

 .تجاه املجتمع واملسؤوليةتتصف باألخالقية  وجعلهااملنظمات غير الحكومية في سبيل تهذيب نشاطاتها 

ملسؤولية الاجتماعية في الشركات متعددة ا وممارساتيهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية غرس ثقافة 

باعتبارها سبيل لتجنب املمارسات  وكذا. الجنسيات في سبيل جعل نشاطاتها أكثر إفادة للمجتمع

 .والبيئةالسلبية لنشاطاتها الاقتصادية على املجتمع  وآلاثار الفاسدة 

املسؤولية الاجتماعية في إطار  إلى ضرورة دمج برامجتم التوصل من خالل هذه الدراسة  وقد             

املجتمع بالنفع  وعلىحيث تعود عليها هذه الاستراتيجيات  .استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات

 .سواء في املجال الربحي أو الاجتماعي أو بيئي

شركات متعددة الجنسيات، استراتيجيات، منظمات غير  مسؤولية اجتماعية،: كلمات مفتاحية

 .معحكومية،املجت

 M14.؛ O19؛ JEL :Q01تصنيفات 
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Abstact 

             In recent years, The concept of social responsibility has attracted the attention of 

academics, managers and businessmen; Where many social responsibility programs 

have emerged, adopted by many companies,  including multinational companies; This 

is due to the increasing pressure on these companies by non-governmental 

organizations in order to make their activities ethical and responsible to society; The 

aim of this research is to clarify the importance of instilling a culture and practices of 

social responsibility in multinational companies in order to make their activities more 

beneficial to society. Social responsibility is also way to avoid corrupt practices and the 

negative effects of the activities of multinational corporations on society and 

environment. 

              We conclude in this study that social responsibility programs need to be 

integrated into the strategies of multinational corporations. these strategies are useful 

for companies and community; in the economic, social and environment sides. 

Keywords : corporate social responsibility ; Multinational companies; strategies; non-

governmental organizations; society 

JEL Classification Codes : M14 ; O19 ; Q01 

 

 مقدمة .1

نطمممما   واتسمممما سمممممح الانفتمممماي الاقتصممممادو لةسمممموا  الدوليممممة بتممممدو ل الشممممركات ألعمالهمممما، 

ر الشممركات متعمممددة الجنسممميات، التمممي نشمماطاتها إلمممى العديمممد مممن دول العمممالم، ونمممتج عممن ذلمممك ظهمممو 

تأثيرهمما علممى الاقتصمماد و  دورهمماتزايممد و  خصمما الا الاقتصمماد الممدولي املعاصممر، أبممرز  إحممد أصممبح  
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التممأثير لممن جممانبين، ألاول  اهمذ. خمما علممى اقتصماديات الممدول التممي تعمممل فيهما  شممكل و  المدولي عامممة

المممدول املضممميفة  أسممموا ت فمممي يعكمممس أن الشمممركات متعمممددة الجنسممميات لهممما العديمممد ممممن الايجابيممما

فممي عممرس السمملع التممي قممد    وتسممهمالتكنولوجيمما  وتنقمملالتممي تعمممل فيهمما، فقممي تسممتقطب العمالممة، 

 .والاقتصاديةتتوفر في مثل هذه الدول، كما تسهم في خطط التنمية الاجتماعية 

د تبمين أن أما الجانب الثاني يتعلق  سملبيات همذه الشمركات علمى اقتصماديات المدول املضميفة، فقم

بخطممممممط التنميممممممة فمممممممي  و  تهمممممممتم باملحافظممممممة علممممممى البيئممممممة  و  كثيممممممر متهمممممما   تحتممممممرم حقممممممو  العمممممماملين 

  يتوقممف عنممد حممدود تجاهممل هممذه ألامممور، بممل  خيراتهمما، ألامممر  وتسممتف فاملجتمعممات التممي تعمممل فيهمما 

ضممايا قو  بيئيممة،و  وسياسمميةإن كثيممر مممن الشممركات متعممددة الجنسمميات تسممبب  فممي فضمما ح أخالقيممة 

 .التهب غير املشرو  لثروات الدول الناميةو  الرشوةو  الفساد

 إلاشكالية  .1.1  

التمي انششمرت بمين كثيمر ممن الشمركات متعمددة الجنسميات، السلبية  في ظل هذه التجاوزات 

انششممر المموعي بأهميممة تممداره مثممل هممذه املعضممالت، حيممث تزايممدت الضممغوطات علممى هممذه الشممركات 

ذلممممك مممممن أجممممل و  ،إلاعممممالممنظمممممات املجتمممممع املممممدني ووسمممما ل و  الحكوميممممةمممممن قبممممل املنظمممممات غيممممر 

البيئيمممممممممة عنمممممممممد ممارسمممممممممتها لنشممممممممماطاتها و  ألاخالقيمممممممممةو إلانسمممممممممانيةحملهممممممممما علمممممممممى مراعاتهممممممممما ل جوانمممممممممب 

جهمممود  عمممم املنظممممات الدوليمممة فمممي الكشمممف عمممن و  الاقتصمممادية، كمممما سممماهم  املبمممادرات الدوليمممة

تتعمممد  أدوارهممما الاقتصمممادية لكمممبح  أخالقيمممةو  ماعيمممةبمسمممؤولية اجت همممذه الشمممركاتالحاجمممة لتمتمممع 

 .تجاوزاتها الخطيرة

التممممممي تشسممممممبب فيهمممممما الشممممممركات  والبيئيممممممة وألاخالقيممممممةإن القضمممممماء علممممممى املشممممممكالت القانونيممممممة 

فممممي إطممممار الاسممممتراتيجيات الهامممممة لهممممذه  و ممممدخلمتعممممددة الجنسمممميات يجممممب أن يكممممون عمممممال منظممممما، 

 وعلمممىيمممة   تهمممدف إ  ل حفممماة علمممى صمممورة الشمممركات مجمممرد عمليمممات تجميليمممة  ن ولممميسالشمممركات 

. حصصمممها السممموقية، همممذه الاسمممتراتيجيات يمكمممن أن تمممتم فمممي إطمممار ممارسمممة املسمممؤولية الاجتماعيمممة

لةهميممممممة البالغممممممة ملمارسممممممة املسممممممؤولية الاجتماعيممممممة فممممممي الشممممممركات متعممممممددة  إدراكنممممممامممممممن  وانطالقمممممما

 :اليةألاساسية الت إلاشكاليةالجنسيات، تم التركي  على 

للشــــركات  إلاداريــــةاملمارســــات  وتقــــوييكيــــف مســــاهي املســــؤولية الاجتماعيــــة فــــي تهــــذيب 

 متعددة الجنسيات في الدول املضيفة؟

 :إلى الشساؤ ت الفرعية التالية ةإلاشكالية ألاساسيهذه  وتتفر 
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 ما املقصود باملسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات؟ 

 بب فيها الشركات متعددة الجنسيات؟ما هي املشكالت التي تشس 

  ؟(ألاطراف املستفيدة)كيف تؤد  املسؤولية الاجتماعية تجاه أصحاب املص حة 

 الدراسة فرضيات     . 0.1

بنممماء علمممى معلوممممات سمممابقة فمممي إطمممار همممذا املوضمممو ، فقمممد تمممم بنممماء دراسمممشنا علمممى الفرضممميات 

 :التالية

 ات تنمممممدرإ فمممممي إطمممممار ال مممممرامج التطوعيمممممة املسمممممؤولية الاجتماعيمممممة للشمممممركات متعمممممددة الجنسمممممي

للنشاطات الاقتصمادية التمي  والبيئيةاملسئولة التي تصب في خانة مراعاة آلاثار الاجتماعية 

 .تقوم بها الشركات

  وقانونيممممةأخالقيممممة  وكمممموار تشسممممبب العديممممد مممممن الشممممركات متعممممددة الجنسمممميات فممممي أخطمممماء 

 .تؤثر سلبا على املجتمع الذو تعمل فين وبيئة

  املهممممممم أن تممممممؤدو الشممممممركات متعممممممددة الجنسممممميات مسممممممؤولياتها تجمممممماه أصممممممحاب املصممممممال  ممممممن

 .من شأنن أن يقلل من املشكالت التي تسببها هذه الشركات وذلك( ألاطراف املستفيدة)

 الدراسة وأهداف أهمية     .1.1

 :أهمية هذه الدراسة فيما يلي وتتمثل            

 بالشركات متعددة الجنسيات وربطنية الاجتماعية التعر ف باإلطار املفاهيمي للمسؤول. 

  أهمممممم املبمممممادرات الدوليمممممة التمممممي جممممماءت لشيمممممجيع الشمممممركات متعمممممددة الجنسممممميات علمممممى  إظهمممممار

 .املمارسات املسئولة اجتماعيا

 كشف أهم التجاوزات التي تشسبب فيها الشركات متعددة الجنسيات. 

  ومجتمعاتهانسبة للدول املضيفة أهمية تبني ممارسات املسؤولية الاجتماعية بال إظهار. 

 توضيح مجا ت املسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تؤد  تجاه كل ألاطراف املستفيدة. 

 الدراسة منهجية      .2.1
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تمممم اسمممتخدام املمممن ا الوصمممفي التحليلمممي فمممي الدراسمممة، ممممن خمممالل امل ممم  املكت مممي، حيمممث تمممم 

السمابقة فمي املوضمو ، باإلضمافة  والدراسمات بحو وال والتقار ر واملجالتالاطال  على ألاهم الكتب 

 .إلى املعلومات املحصل عليها من شبكة الانترن 

 السابقة الدراسات .   1.1  

العديمممممممد ممممممممن الدراسمممممممات السمممممممابقة التمممممممي تناولممممممم  موضمممممممو  املسمممممممؤولية الاجتماعيمممممممة  وهنممممممماه

 :للشركات من زوايا مختلفة، من أهمها

 فمممممي تراجمممممع  وأثرهمممممااملعضمممممالت ألاخالقيمممممة : "عنممممموان ( 9002). العممممممرو عيسممممم    غسمممممان: دراسمممممة

 املعضمالت توضميحهمدف  الدراسمة إلمى  وقد". أهداف عمليات الشركات متعددة الجنسيات

 أن ىإلمم توصممل  وقممد .الجنسممية متعممددة الشممركات عمليممات أهممداف تراجممع فممي وأثرهمما ألاخالقيممة

 وبيئتهمممما عملهمممما فممممي عديممممدة أخالقيممممة   بممارسممممات قاممممم  الجنسممممية متعممممددة الشممممركات  عممممم

 إلانسممممان حقممممو   وانتهمممماه أخممممر   تممممارة عليهمممما التحايممممل أو تممممارة القمممموانين بمخالفممممة وذلممممك الكليممممة

 املاليمة ألازممة تمأجيج فمي ألاخالقمي والفشمل الفسماد انششار عمليات ساهم  كما .البيئة وتلو ث

 فمي ذلمك لوتمثم للشمركات ألاخالقيمة غيمر املمارسمات الحكوممات  عمم دعمم  حمين فمي .العامليمة

 الحكمانيةاملؤسسمممية  ليمممات بشبنمممي الشمممركات الدراسمممة أوصممم  وقمممد. املممماليالفسممماد و  التجسمممس

 .التنظيمية واملواطنة

 املسمممؤولية الاجتماعيمممة لالسمممشثمار ألاجن مممي املباشمممر" : عنممموانسمممرمد كوكمممب جميمممل، : دراسمممة 

دراسممممممة ال وتناولممممم ، "تحليمممممل نقمممممدو ملعطيممممممات منظممممممة التجممممممارة العامليمممممة فممممممي عصمممممر العوملممممممة

املفماهيم ألاساسممية للمسمؤولية الاجتماعيممة تعر فمما وأهميمة ومفهوممما، كممما ركمز الباحممث علممى 

إلمممممممى أهميمممممممة ممارسمممممممة  بهممممممما، وخلمممممممالاالاسمممممممشثمار ألاجن مممممممي املباشمممممممر فنممممممماق  الظممممممماهرة وعمممممممرف 

 .املسؤولية الاجتماعية في ظل تزايد الاسشثمارات ألاجنبية

 تمممممممأثير معمممممممايير : " وعنوانهممممممما( 9009)، عبمممممممد العز مممممممز وسمممممممفيانعبمممممممد السمممممممالم مخلممممممموفي : دراسمممممممة

إلمى همدف  الدراسمة  وقمد، "متعمددة الجنسمياتاملسؤولية الاجتماعية على نشاط الشركات 

إلقاء الضوء على الدور الذو تلعبن معايير املسمؤولية الاجتماعيمة فمي توجيمن وضمبط نشماط 

 .املضيفة لها املجتمع والدول الشركات متعددة الجنسيات بما يخدم مص حة 

 الدراسة محاور    .6.1

 :سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى املحاور التالية            



 
 أهمية املسؤولية الاجتماعية في تهذيب املمارسات إلادارية للشركات متعددة  "                                مقدم وهيبة

 "الجنسيات في ظل تحديات العوملة                                                                                                              

 

 

29 

 

  فين إلاطار العام للدراسة ونشناول : املحور ألاول. 

 النظرو للمسؤولية الاجتماعية للشركات إلاطار موضوعن يكون عن : املحور الثاني. 

 املصال  أصحابتجاه من خاللن ألشكال ممارسة املسؤولية  ونتطر  : املحور الثالث     . 

  والتوصياتاملحور الرا ع، نتعرس من خاللن للنتا ج. 

 ركاتإلاطار النظري للمسؤولية الاجتماعية للش    .0

 نشأة وتطور مفهوم املسؤولية الاجتماعية .1.0

( بمممماون )عممممالم الاقتصمممماد "ظهممممور مفهممممم املسممممؤولية الاجتماعيممممة للشممممركات إلممممى  إرجمممما يمكممممن  

(H.Bowen ) لكمممن ( املسمممؤولية الاجتماعيممة لرجمممال ألاعمممال)حيممث أصمممدر كتابممن  0291خممالل العمممام

جممدال، نظمرا إلمى تعمدد مصممادر و  تطبيقاتمن العمليممة مما تمزال محمل نقما و  املبماد  العلميمة للمفهموم

بمجممما ت مختلفمممة ممممن جهمممة اخمممر   وارتباطمممنممممن جهمممة ...( ، املجتممممعألاخمممال المممدين، )همممذا املفهممموم 

 . (900،  9000شكراني الحسين، )"جتماعية البيئيةوالا كاملجا ت الاقتصادية 

انعقمممماد قمممممة  إثمممر الحممممديث عتهممما علممممى نطمممما  أوسمممع مممممن خممممالل املنظممممات الدوليممممة علممممى  وبمممدأ             

 العامليمة القممة فيالتأكيد عليها  وتم .1992ال راز لية عام( ر ودو جانيرو)ألارس الخاصة بالبيئة في 

 السممابق العممام أطلممق ألامممين"حيممث  .9009م العمما فممي إفر قيمما جنمموب يفمم املسممتدامة بالتنميممة الخاصممة

 تقر مر شكل على وصدر للشركات الاجتماعي الدور  بتفعيل خاصة مبادرة (عنان كوفي) املتحدة لةمم

 والعمممل للشممركات، الاجتماعيممة املسممؤولية لممدعم التوجيهيممة املبمماد  تضمممن (العممالمي با تفمما ) سمممي

 وحقمممو   مبممماد  علمممى ركمممزت وقمممد العمممالمي الاقتصممماد فمممي الشمممركات لسممملوه يمممةدول معمممايير تحقيمممق علمممى

 .(6-9: -،  9000رسالن خضور، )" البيئة وحماية إلانسان حقو   ألاساسية، العمل

كممما قاممم  املنظمممة العامليممة ايممزو بممدعم هممذه الجهممود مممن خممالل اصممدارها ملواصممفة خاصممة              

للمسمممممممؤولية الاجتماعيمممممممة، تمممممممم نشمممممممر همممممممذه  96000ايمممممممزو  مواصمممممممفة وهممممممميباملسمممممممؤولية الاجتماعيمممممممة 

 .بدء العمل بها في كثير من الشركات العاملية وتم 9000نوفم ر  00املواصفة في 

 :للمسؤولية الاجتماعية للشركات التاريخيالتطور  .0.0

كمل مرحلمة جديمدة تمزداد أهميمة  وفيمن مرحلة الى اخر ،  وانتقل طورت املسؤولية الاجتماعية ت

 تطور املسؤولية الاجتماعية للشمركات ضممن ثالثمة أجيمال (Zadek) الاجتماعية، يصفلية املسؤو 

 :(92،  9002عامر عوني عبد السالم هاشم، )
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  يمكممممن للشمممركة أن تكممممون مسممممئولة بطر قمممة ممممما مممممن شمممأنها املسمممماهمة بالنجمممماي : الجيمممل ألاول

ألاكثمممر انششمممارا، الصممميغة ممممن املسمممؤولية الاجتماعيمممة للشمممركة همممي الصممميغة  وهمممذهالتجمممارو، 

ليس  جزءا ر يسيا من عمل الشركة بل يمكن أن تضيف قيمما تعمزز سممعة الشمركة  وهي

 .مثل الت ر  بأجهزة حواسيب للمدارس

 العمممممل،  إسممممتراتيجيةتتطممممور املسممممؤولية الاجتماعيممممة لتصممممبح جممممزء مممممن  وفيممممن: الجيممممل الثمممماني

 .الاجتماعية للشركاتتأخذ معظم الشركة املكانة القيادية في مجال املسؤولية  حيث

 والتمدهور تعت ر املسؤولية الاجتماعية للشمركات ضمرور ة للقضماء علمى الفقمر : الجيل الثالث 

 .هذا املن ا أشبن باملثالي لندرة تبنين من قبل الشركات ويعت ر البيئي، 

فيهممما   بمممد للشمممركات أن تتجمممن نحممو التمممأثير فمممي ألاسمموا  التمممي تعممممل  والثالممثل جيمممل الثممماني  ولالرتقمماء

 .من خالل انخراط الشركات في املجتمع املدني مع تغير السياسة العامة وذلك شكل فاعل، 

 معريف املسؤولية الاجتماعية للشركات    .1.0

 :هيئة دولية أخر   ومن  يوجد تعر ف متفق علين حيث يختلف تعر فها من كاتب آلخر 

  فممي  ألاعمممالبأنهمما مسممؤولية رجممال املسممؤولية الاجتماعيممة ( همماورد بممو ن) ألاسممتاذحيممث يعممرف

مممممن  ومفيممممدةباألنشممممطة التممممي تعت ممممر صممممالحة  والقيممممامالقممممرارات،  واتخمممماذمتا عممممة السياسممممات 

 .(19 ، 0222محمد نصار ذيب املرشد، ) في مجتمعنا والقيمحيث ألاهداف 

  يقيممد اليممخالا  والممذوبأنهمما الهممدف املتعلممق بانعمما  املجتمممع ( كينممث أنممدر وس)كممما عرفهمما

املشممممتره نها يمممما مممممن عمممممل النشمممماطات املممممدمرة،   أن تكممممون العمليممممة مربحممممة فممممرا  والسمممملوه

 .العمل على الاتجاه الايجابي من أجل الاصالي السلوكي وإنمابالنسبة للقطا  التجارو 

 واملسمماهمةؤسسممات بالتصممرف أخالقيمما املبأنهمما التمم ام مسممتمر مممن ( وزمممالؤهواتممس ) ويعرفهمما 

علممممى تحسممممين نوعيممممة الظممممروف املعيشممممية للقممممو   والعممممملة فممممي تحقيممممق التنميممممة الاقتصممممادي

 .(09 ، 9006رشيد، أغادة عمر أبو ) واملجتمعاملحليين  والسكان وعا التهمالعاملة 

 وألاهممدافبأنهمما تتمثممل فممي تحقيممق التمموازن بممين ألاهممداف الاجتماعيممة ( كيممث دفمميس) ويعرفهمما 

عبممممد الممممرحمن العايممممب، ) فممممةاملختلالاقتصممممادية مممممن خممممالل مواجهممممة التحممممديات الاجتماعيممممة 

9000 ، 22). 

الدوليممة ملفهمموم املسممؤولية الاجتماعيممة فقممد جمماء  والهيئمماتأممما بالنسممبة لتعممار ف املنظمممات             

 : عضها كما يلي
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  الالتممممم اماملسمممممؤولية الاجتماعيمممممة بأنهممممما املسمممممتدامة  للتنميمممممة العمممممالمي ألاعممممممال مجلمممممسيعمممممرف 

واملسمماهمة أخالقيما فبالتصمر  ألاعممال قطمما  قبمل ممن مسمتمر  لتحسممين والسميي التنميمة فمي ً 

 .ككل ملجتمعوا املحلية وللمجتمعات للعاملين املعيشية الظروف

 ذاتيمة وبمدوافع باملسماهمة الاقتصمادية النشماطات أصمحاب التم امالبنك الدولي بأنهما  ويعرفها 

 معيشممة سمتو  م لتحسمين املحلمي تممعملجا مكونمات ممع العممل خمالل ممن املسمتدامة التنميمة فمي

 .معا والتنمية الاقتصاد يخدم بما الناس

 أساسمممن علمممى تقممموم سممملوه"بأنهممما ( المممذو أصمممدره الاتحممماد ألاوروبمممي)الكتممماب ألاخضمممر  ويعرفهممما 

 أصممممحاب مممممع تفاعلهمممما وفممممي تهانشمممماطا فممممي والبيئيممممة الاجتماعيممممة الاعتبممممارات بتضمممممين الشممممركات

 .((Ivana Rodié,2007,p12طوعي  شكل املصال 

 :وهيلتعار ف تحدد مجموعة من خصا الا املسؤولية الاجتماعية للشركات إن هذه ا

 الطا ع الطوعي ملمارسة املسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات. 

 التركي  على الدور الايجابي للشركات في املجتمع سواء في الجانب الاقتصادو أو الاجتماعي. 

 تماعيةاملسؤولية البيئية تعت ر جزء مهم من املسؤولية الاج. 

  املسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية املستدامة وسياساتيجب أن تسهم برامج. 

  أصحاب املصال  وهمتكون املسؤولية تجاه مجموعة من ألاطراف املستفيدة. 

  ترتبط ممارسة املسؤولية الاجتماعية بالتصرف ألاخالقي عند ممارسة الشركات لنشماطاتها

 .التجار ة

نخلالا إلى أن املسؤولية و  ألافكار الواردة في التعار ف سابقة الذكر، و نحن نشبن  معظم

ألاطراف )الاجتماعية تتضمن قيام الشركات بمجموعة من الالت امات تجاه أصحاب املص حة 

املسؤولية و  البيئة،و  املجتمعو  العاملينو  املستهلكينو  التي متها حملة الاسهمو  (املستفيدة

الت رعات الخيرية، بل تعني املشاركة الفعالة في و  اركة في الاعمالالاجتماعية تتعد  حدود املش

 الشفافية املباد  وفق العمل جانب حماية البيئة إلىو  تحسين ظروف املجتمعات التي تعمل فيها،

العالية، كما يجب أن تكون تعامالتها  الجودة ذات آلامنة والخدمات السلع وإنتاإ واملسؤولية،

 .ماستدامل الاقتصادو النمو تحقيق في الدول  ساعدةموتعمل على  لفسادا من خالية التجار ة
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 أبعاد املسؤولية الاجتماعية     .2.0

 :تغطي املسؤولية الاجتماعية ثالثة أ عاد ر يسية هي

 البعد الاقتصادي 

 وخلمممممقيتضمممممن ضممممممان حقممممو  املسممممماهمين فممممي الحصمممممول علممممى العوا مممممد املاليممممة املسمممممشثمرة،              

 الالتممممم ام كمممممما يشمممممير البعمممممد الاقتصمممممادو إلمممممى .تسمممممهم فمممممي تحقيمممممق التنميمممممة الاقتصممممماديةي التممممم الثمممممروة

 والاسممشثمار املسممتهلك، حقممو   وحمايممة والفسمماد، الرشمموة ومنممع الشممركات داخممل أخالقيممة بممارسممات

 ألاطممممراف مصممممال  واحتممممرام ألاخالقممممي والسمممملوه والشممممفافية املسمممماءلة مبمممماد  وتطبيممممق وتبنممممي ألاخالقممممي،

 املؤسسممممية ل حوكمممممة دليممممل وتطممممو ر وتنفيممممذها القممممرارات اتخمممماذ فممممي القممممانون  سمممميادة واحتممممرام ،املعنيممممة

 .بها خا 

 الاجتماعي البعد 

 وتحسممين فيممن، تعمممل الممذو املجتمممع رفاهيممة تحقيممق فممي الشممركات إسممهام و تضمممن هممذا البعممد             

ما يمنعكس بمما ورعايتهم فيها العاملين شؤون  وتموفير الفنيمة، قمدراتهم وتنميمة همإنتماج ز مادة علمى إيجاب 

  .لهم واملجتمعية الصحية والرعاية والوظيفي املنهي ألامن

 البيئي البعد 

لكمممممممي تكمممممممن الشمممممممركة مسمممممممئولة اجتماعيممممممما يجمممممممب أن تراعمممممممي الجوانمممممممب البيئيمممممممة عنمممممممد أدا هممممممما              

 مممن قممدر أقصمم   وتحقيممق والنفايممات، السممامة لنشمماطاتها، حيممث تعمممل علممى القضمماء علممى الانبعاثممات

 بهمذه القادممة وألاجيمال المبالد تمتمع علمى تمؤثر قمد التمي املمارسات وتقليل املتاحة، وإلانتاجية الكفاءة

 .الطبيعية واملوارداملوارد كما عليها املشاركة في ال رامج الداعمة ل حفاة على البيئة 

 مجاالت املسؤولية الاجتماعية.    0.1

 :ؤولية الاجتماعية، وتشنو  سياساتها وبرامجها، من أهم هذه املجا تتتعدد مجا ت املس            

 افممممممة القمممممموانين فممممممي الدولممممممة التممممممي تعمممممممل فيهمممممما كالقمممممموانين املنظمممممممة لقطمممممما  ألاعمممممممال و  احتممممممرام

 .الشركات، وكذا دفع الضرا ب من دون تهرب أو تدليس

 وأخالقيممات اتالشممرك حوكمممة ولعممل أخالقيممة وقواعممد مبمماد  وفممق وألاعمممال النشمماطات إدارة 

 .املسؤولية هذه من جزء الشركات

  والحفاة عليها وتنميتهاضمان الحقو  املالية للمساهمين. 

   (.العمل أماكنفي  ألامنر، ر ألاجو ظروف العمل، )العاملين  الحفاة على حقو 
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 التوظيمممممف، حمممممل املشمممممكالت املجتمعيمممممة، المممممدعم املمممممالي ) املحليمممممة ملجتمعممممماتا وتطمممممو ر تنميمممممة

ودعمممم املرافمممق الصمممحية  إقاممممةيمممات الخيريمممة، دعمممم املنظممممات غيمممر الحكوميمممة، والفنمممي ل جمع

 (.والتعليمية والثقافية

  الحفمماة علممى حقممو  املسممتهلكين مممن خممالل تقممديم أجممود املنتجممات والخممدمات، وتمموفير أمممن

 والاسمتما املسمتمر ممع املسمتهلكين  والتواصملاملضللة،  إلاعالناتاستعمال  وعدماملنتجات 

 .  عين الاعتبار وأخذهالشكاويهم 

 النظيف إلانتاإبطر  ووسا ل  والاهتمامالبيئي،  التلو  ومكافحة البيئة حماية . 

 والتهر بوالرشوة  الفساد نشاطات تجنبو  .املنتجاتو  إلانتاجية العمليات في وألامان ألامن. 

  خالقيممة التعامممل مممع شممركاء يحترمممون القواعممد ألا و  ،الشممركاءالتعامممل بأسمماليب أخالقيممة مممع

 .املسؤولية الاجتماعية و راعون 

 املسؤولية الاجتماعية في الشركات متعددة الجنسيات .1

 بأنهممممماالعوملمممممة الاقتصمممممادية  وتعمممممرفتعت مممممر العوملمممممة السممممممة البمممممارزة التمممممي تميممممم  عاملنممممما اليممممموم،              

 والممذوالعممالمي  العمليممة التممي مممن خاللهمما يت ايممد الاعتممماد املتبممادل بممين الممدول فممي مجممال الاقتصمماد"

 والتمممممدفقات والخمممممدماتالتجمممممارة ع مممممر الحمممممدود فمممممي السممممملع  ونوعيمممممةيتحقمممممق ممممممن خمممممالل نممممممو  جمممممم 

، 9001ناديمة العمارف، )"النقدية، باإلضافة إلى الانششار السريع للتكنولوجيما بمين كافمة دول العمالم

 202). 

أعمالهمممممما بممممممدون  متقدمممممممة تممممممدير فيهمممممما الشممممممركات ةمرحلمممممم"بأنهمممممما العوملممممممة الاقتصممممممادية أيضمممممما  وتعممممممرف

 . (96،  9002علي عباس، )"اعتبارات ل حدود الجغرافية أو السيادة

 الشركات متعددة الجنسيات كأهي مظاهر العوملة الاقتصادية .1.1

أهمم  وأحمدتعد الشركات متعددة الجنسيات من أهم ألادوات التي أدت إلى انششمار العوملمة             

يمكمن تعر فهما  شمكل  ولكمنلشمركات متعمددة الجنسمية، يوجمد تعر مف متفمق عليمن ل و  مظاهرها، 

تتميم  و  فمي دولتمين اثنمين علمى ألاقمل، إنتاجيةعام بأنها الشركات التي تمتلك أو تسيطر على وحدات 

 :بمجموعة من الخصا الا املمي ة لها، من أهمها
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  التمي ضخامة  جم رأس املال و جم اسشثماراتها وتنو  إنتاجها وأرقام املبيعات وإلايمرادات

 .عمالها وعددتحققها، والشبكات الشسو قية التي تملكها، 

  ،التنو  الكبير في أنشطتها، فسياسمتها إلانتاجيمة تقموم علمى وجمود منتجمات متنوعمة متعمددة

 .و رجع هذا التنو  إلى توزيع املخاطر

 تتمي  الشركات املتعددة الجنسميات با نششمار الجغرافمي أو ك مر مسماحة السمو  التمي تغطيهما 

 .وامتدادها الجغرافي خارإ الدولة ألام

  إلمممى إقاممممة تحالفمممات إسمممتراتيجية فيمممما بيتهممما ممممن أجمممل تسممميى الشمممركات متعمممددة الجنسممميات

 .تحقيق مصالحها الاقتصادية املشتركة وتعز ز قدراتها التنافسية والشسو قية

  تتمتممممممممع الشممممممممركات متعممممممممددة الجنسمممممممميات بمجموعممممممممة مممممممممن املزايمممممممما الاحتكار ممممممممة، مثممممممممل احتكممممممممار 

 .التكنولوجيا الحديثة واملهارات الفنية وإلادار ة ذات الكفاءات العالية واملتخصصة

 للشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية وبيئية وإنسانيةكوارث أخالقية      .1.1

دور الشمممممركات متعمممممددة و  بمممممالرغم ممممممن الجمممممدل المممممدا ر حمممممول جمممممدو  الاسمممممشثمارات ألاجنبيمممممة              

 أحممممممدا   يمكنممممممن تجاهممممممل أهميتممممممن بالنسممممممبة لممممممدفع  جلممممممة التنميممممممة الاقتصممممممادية"فممممممان الجنسمممممميات 

الاجتماعيممممة فممممي الممممدول الناميممممة، فممممي نفممممس الوقمممم  يخطممممي مممممن يتصممممور أن املنممممافع التممممي تعممممود علممممى و

المممممدول الناميمممممة ممممممن جمممممراء جمممممذب همممممذه الاسمممممشثمارات يمكمممممن الحصمممممول عليهممممما بمممممال تكلفمممممة، فاألدلمممممة 

إلمممى  ألاخمممر  دوافمممع تسممميى همممي و  كات متعمممددة الجنسممميات لهممما أهمممدافالتطبيقيمممة تشمممير إلمممى أن الشمممر 

 أيضممممما  يمكمممممن و  املختلفمممممة فمممممي المممممدول املضممممميفة، أنشمممممطتهاو  تحقيقهممممما ممممممن وراء تمممممدو ل اسمممممشثماراتها

سياسممممية ممممن وراء تيممممجيع و  اقتصمممادية أهممممدافتحقيقممممن ممممن  إلمممى ألامتجاهمممل ممممما تسممميى الحكومممممة 

و قمممممممد تتعمممممممرس .(92، 9000لسمممممممالم أبمممممممو قحمممممممف، عبمممممممد ا)"شمممممممركاتها الوطنيمممممممة لتمممممممدو ل نشممممممماطاتها

قوتهممما الاقتصمممادية   تهجمممب عتهممما و  مكاسمممبها"الشمممركات للكثيمممر ممممن الضمممغوط املختلفمممة، حيمممث أن 

زاد  جمممم و  همممذه الضمممغوطات بمممل علمممى العكمممس ممممن ذلمممك حيمممث أنمممن كلمممما توسمممع  همممذه الشمممركات

 Cécile)"نشمممممممممماطاتها كلممممممممممما ارتبطمممممممممم  أكثممممممممممر بممممممممممأطراف أخممممممممممر  فممممممممممي البيئممممممممممة التممممممممممي تعمممممممممممل فيهمممممممممما

Renouard,2007,p142). 

 ألاخالقيمممممةنشممممماطات الكثيمممممر ممممممن الشمممممركات متعمممممددة الجنسممممميات فمممممي العديمممممد ممممممن الكممممموار   بتشسمممممب

    والبيئية، كما تمارس أشكا  خطيرة من الاسمتغالل فمي المدول املضميفة التمي تعممل فيهما،  والقانونية

 :املضيفةي الدول النامية يلي عرس لبعم املشكالت التي تشسبب فيها هذه الشركات ف وفيما
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  عممدة أشممكال مممن الاسممتغالل  والعوملممةتمممارس الشممركات متعممددة الجنسمميات رمممز الرأسمممالية

 والخاممماتفممي أسمموا  الممدول الناميممة، حيممث يممتم الاسممتهاله غيممر العقالنممي للممموارد الطبيعيممة 

 .بأسعار متدنية واستعمالها واستخراجهاألاولية املستخرجة،  واملواد

 لعمالمممة املحليمممة فمممي غيممماب تنظيممممات عماليمممة قو مممة، حيمممث تكمممون سممماعات العممممل اسمممتغالل ا

او التأمينمممممممات  إلاجمممممممازاتقليمممممممل، ممممممممع عمممممممدم التممممممم ام الشمممممممركات الدوليمممممممة بمممممممدفع  وألاجمممممممر كثيمممممممرة 

 .إلى تشغيل ألاطفال إضافة .نهاية الخدمة وتعو ضات والصحيةالاجتماعية 

  والمممدول املانحمممة ممممما سممماهم فمممي الاسمممتحواذ علمممى جمممزء كبيمممر ممممن قمممروس املؤسسمممات الدوليمممة

 .الداخل إلىز ادة التدفقات الرأسمالية الى الخارإ عن التدفقات املوجهة 

  تكثمممممر فممممممي الشممممممركات متعمممممددة الجنسمممممميات حمممممما ت الفسممممماد إلادارو ودفممممممع الرشمممممماو  والتهممممممرب

الضر  ي وتهر ب ألارباي ل خارإ، والتالعب باألرقام الحقيقية لةرباي من خالل سلسملة ممن 

 . حو الت بين فرو  الشركة وبعضها حول العالم بهدف التهرب الضر  يالت

  يوجمممممد العديمممممد ممممممن حممممما ت تجممممماوزت فيهممممما الشمممممركات متعمممممددة الجنسممممميات إجمممممراءات تمممممموفير

السمممممالمة املهنيمممممة فمممممي مكمممممان العممممممل، وكمممممذلك عمممممدم اهتمامهممممما بتممممموفير ظمممممروف عممممممل صمممممحية 

 .لوظيفيومناسبة مما قد يؤدو إلى خروقات كبيرة تتعلق باألمن ا

  تممارس الشممركات متعمددة الجنسمميات ضممغوطات علمى حكومممات الممدول املضميفة، وتممؤثر علممى

 .قراراتها السياسية

  تؤدو الشركات متعددة الجنسيات ومن خالل ممارسة نشاطاتها للتأثير في توزيع

الدخل وإلاخالل في مساواة توزيعن بما تقوم بن من تحديدها ملرتبات تفو  املتوسط 

 .السا د

 تحمممممدد نطممممما  املنافسمممممة فمممممي  وبعضمممممهاو ن كمممممارتيالت غيمممممر رسممممممية بمممممين الشمممممركات العامليمممممة كمممممت

امللكيممممة مممممما يقلممممل مممممن  وحقممممو  التكنولوجيمممما  ونقمممملعلممممى تبممممادل  وتنفممممقالاسمممموا  الخارجيممممة 

 (.تقام هذه الكارتيالت في دول   يجد بها تشريع منع الاحتكار)الدولية فاعلية املنافسة 

  ففمي  عمم ألاحيمان تسم يء الشمركات متعمددة الجنسميات تقاليمدالو  والعماداتخرو  القيم ،

 .مر حساس بالنسبة لهذه املجتمعاتأ املحلية هو لةعراف السا دة في املجتمعات 
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 التلو  ودفمن النفايمات  شمكل  ةمسأل"كبير املآخذ ألاخر  املهمة والتي تحظى باهتمام  ومن

ت الك ممر  وجمدها فمي المدول الناميممة عمام، وخاصمة النوو مة متهما، فقممد اسمتغل  همذه الشمركا

بالممذات حيممث يعت ممر تعت ممر اجهممزة الرقابممة البيئيممة غيممر فاعلممة اضممافة الممى عممدم اهتمممام الممرأو 

طمممماهر )"العممممام بالجوانممممب البيئيممممة اسممممتغل  ذلممممك لتشسممممبب فممممي أشممممكال مختلفممممة مممممن التلممممو 

 .(002 ، 9002العامرو،  وصال الغال ي 

  وإلاعالم حاجيات جديدة غير مناسبة أو غير مهممة الشركات عن طر ق الدعاية هذه تخلق

 .ملجتمع الدولة املضيفة على نمط ما هو سا د في املجتمعات الغربية بما يضر التنمية

 الاستغناء عتها في الدولة ألام، كما  قررت لبلدان النامية تكنولوجيال هذه الشركات تنقل

تكنولوجيا مع التم بمد  مال مة فنية، و  ته على ثمن باهظ ملا تقدمن من معرفة تحصل

 .الوطني واملجتمع وقيمن الحضار ة ظروف الاقتصاد

 :املسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات .1.0

املسمممممؤولية الاجتماعيمممممة للشمممممركات متعمممممددة الجنسممممميات   تختلمممممف عمممممن مفهممممموم املسمممممؤولية             

عتهمممما فممممي  عممممم ألامممممور، وتعممممرف املسممممؤولية  الاجتماعيممممة فممممي بمممماقي الشممممركات ألاخممممر ، غيممممر أنهمممما تتميمممم  

مجموعممة مممن الالت امممات نحممو املجتمعممات التممي " الاجتماعيممة فممي الشممركات متعممددة الجنسمميات بأنهمما

تتواجممد فيهمما هممذه الشممركات مثممل الدولممة ألام والممدول املضمميفة التممي تمممارس فيهمما الشممركات الدوليممة 

  تعمممممل فممممي فممممراج، وإنممممما هممممي جممممزء مممممن  أنشممممطتها، وهممممذه الالت امممممات تفرضممممها حقيقممممة أن الشممممركة

الت امممممممات الشممممممركات  وتتعمممممدد. التمممممالي فهنمممممماه عمليممممممة تمممممأثير متبممممممادل بيتهممممممماباملجتممممممع املحمممممميط بهمممممما، و 

املتممأثر ن  سياسمماتها املختلفممة مممن و   صممبح مممن واجباتهمما ألاساسممية مراعمماة كممل العمماملينو  الدوليممة،

سمممممواء فمممممي الدولمممممة ألام أو فمممممي الدولممممممة املجتمممممممع عاممممممة و  مممممموظفينو  أسمممممهمحممممماملي و  مممممموردينو  عممممممالء

 .(009 ، 9006عبد الغني حامد، و  مصطفى كامل)"املضيفة

يقظممممة الممممرأو العممممام العممممالمي املحممممره الر يسمممم ي للمسممممؤولية الاجتماعيممممة للشممممركات، "وتعت ممممر              

 نقمممملالتطمممور فمممي وسممما ل الو  (.طنمممة العامليممممةااملو )حيمممث أصمممبح العمممالم قر مممة عامليممممة تتطمممور فمممي ظلهممما 

أد  أيضممممما إلمممممى تمممممدو ل المممممرأو العمممممام و  املاليممممة،و  الاتصممممال أد  إلمممممى عوملمممممة النشممممماطات الاقتصممممماديةو

 العمممممالمي، فظهمممممر مممممما يسمممممم  بممممماملجتمع املمممممدني العمممممالمي المممممذو يهمممممتم أكثمممممر فمممممأكثر بالتنميمممممة املسمممممتدامة

 Sandra Naigeon)"سميطرة الشمركات متعمددة الجنسمياتو   تصمد  لقموةو  الاسمتهاله املسمئول،و
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Boer, 2009,p43)  مكمممن مالحظمممة أن املسمممؤولية الاجتماعيمممة فمممي الشمممركات املتعمممددة الجنسممميات و 

 :ازدادت الحاجة إليها لعدة أسباب من أهمهاو  أصبح  أكثر أهمية

 الاجتماعيمممة،ن الشممركات متعممددة الجنسممميات لممديها مصممم حة فممي سمميادة مفهممموم املسممؤولية إ 

حقيقيمممة فمممي عمليمممات الشمممركات الدوليمممة، حيمممث ان همممذه ألاخيمممرة تسمممهم فمممي تنفيمممذ تحسمممينات 

السممممو ، عممممدم اسممممتقرار  إلممممى وتممممؤدوفالحوكمممممة الرديئممممة تز ممممد مممممن تكلفممممة القيممممام باألعمممممال، 

على العكس من ذلك فمان الالتم ام باملسمؤولية و  املخاطر مع كل قرار تتخذه الشركة، تجلب

 . بيئة عمل أفضلمما يوفر لها . الاجتماعية سيحسن من البيئة املؤسسية التي تعمل فيها

  تتواجممممد الشممممركات متعممممددة الجنسمممميات تحمممم  عدسممممة الكثيممممر مممممن منظمممممات املجتمممممع املممممدني

، لمممذلك فمممان أو نشممماط يمممؤثر وغيرهممماالبيئمممة  وحمايمممةكتلمممك الداعيمممة  حتمممرام حقمممو  العممممال 

على هذه املجا ت يعرس هذه الشمركات إلمى حملمة شرسمة ضمدها ممما قمد يطيمع بنشماطاتها 

 .التجار ة

 لكثيممر ممن الشممركات متعمددة الجنسمميات علمى استرضمماء حكوممات الممدول الناميمة التممي تعممل ا

املحليممة، لممذلك تعمممد إلممى  أسممواقهاتعمممل فيهمما، مممن أجممل أن تضمممن اسممتمرارها فممي العمممل فممي 

 . في هذه الدول  والاجتماعيةاملشاركة في خطط التنمية الاقتصادية 

ســــيات مــــا خــــالل ممارســــة املســــؤولية تجــــا  ممارســــات الشــــركات متعــــددة الجن بتهــــذي        . 2

 أصحاب املصالح     

 أهمداف بانجماز يتمأثروا أو يمؤثروا م أنبامكمانه فمرادأ وأ جماعمةيعرف أصمحاب املصمال  بمأنهم 

 :وثانو ين، بحيث أن أساسيين مصال  أصحاب هنالك ،ألاساس هذا وعلى . ةاملنظم

 مباشمممممر  شمممممكل تمممممرتبط هتمامممممماتا لمممممديهم المممممذو أولئمممممك وهمممممم: نيألاساسمممممي املصمممممال  أصمممممحاب 

 املجتمعمممات فمممي املقيمممين ألافمممرادو املجهمممز ن الزبمما ن، العممماملين، ،ألاسمممهم حملممة ممممتهمبالشممركة 

  .الشركة بها تعمل التي

 هممممممإن وأ املنظممممممة، علمممممى مباشمممممر غيمممممر تمممممأثير يملكمممممون  المممممذين وهمممممم: الثمممممانو ين املصمممممال  أصمممممحاب 

 والشمبكات إلاعمالم ووسما ل الضمغط تجماعما ذلمك و تضممن. ابنشماطاته أقمل  شمكل يتأثرون

 .الاجتماعية
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 حماية البيئة مسؤولية ملحة للشركات متعددة الجنسيات .1.2

تمثمممل البيئمممة الطبيعيمممة مجممما  يمكمممن للشمممركات الدوليمممة أن تممممارس مسمممؤولياتها الاجتماعيمممة 

ي وتعنمممم. للبيئممممة التممممي تعمممممل فيهمممما إيممممذاءمممممن خاللهمممما نظممممرا ملمممما تسممممببن الكثيممممر مممممن هممممذه الشممممركات مممممن 

املسمممؤولية البيئيمممة أن تسممميى الشمممركات إلمممى إزالمممة أو ضمممرر يصممميب البيئمممة والصمممحة العاممممة نشيجمممة 

 ن هنمماه  عممم الشممركات التممي ينممتج عتهمما مخلفممات تضممر بالصممحة العامممة التممي  نشمماطاتها،مزاولممة 

يجمب أن تسمميى إلمى إزالتهمما، كمما ان هنمماه شمركات يممؤدو نشماطها إلممى اسمتف اف فممي املموارد الطبيعيممة 

يجممب الحممد مممن نشمماطاتها، وهممذه املسممؤولية فممي الغالممب أصممبح  تفممرس بموجممب قمموانين منظمممة ف

 . لها

 :تتضمن املسؤولية البيئية التي يجب ان تحر  عليها الشركات تحقيق ما يلي             

  وضممع نظممام لممادارة البيئيممة بموجبممن يممتم جمممع املعلومممات حممول التممأثيرات البيئيممة لنشمماطات

 إلادارةلتحقيممق أهممداف  وتطممو رهمممن أجممل تحسممين ألاداء البيئممي  أهممدافضممع الشممركات، وو 

 .وألامان والصحةاملستمر لجهود الشركات في مجال البيئة  والتحقق واملتا عةالبيئية، 

  تكممون  منممة  أنمنتجممات أو خممدمات لمميس لهمما تممأثيرات بيئيممة غيممر مناسممبة علممى  وتقممديمتطمو ر

 واملمممواردبالكفممماءة فمممي اسمممتهالكها للطاقمممة  وتشسمممما، فمممي الاسمممتخدامات التمممي صمممنع  ممممن أجلهممم

 .الطبيعية، وعلى أن تكون قابلة إلعادة الاستخدام او التدو ر او التخلالا متها  شكل  من

  عليها والسيطرة أثرها وتخفيفوضع خطط اسشباقية ملنع حدو  الكوار  البيئية. 

   ممممممممن الاسمممممممتهاله غيمممممممر الششمممممممغيل التمممممممي تحمممممممد  وإجمممممممراءاتاسمممممممتعمال الوسممممممما ل التكنولوجيمممممممة

التممدر ب والتكممو ن لهممم  وتمموفير  العمممال،نشممر المموعي البيئممي بممين . املسممتعملةالعقالنممي للممموارد 

 .الصحي أمتهمفي هذا املجال، وتدر بهم على طر قة التعامل مع املواد الخطرة لضمان 

 حماية حقوق املستهلك املحلي     .0.2

، وتهممدف حمايممة ألاسمموا شممركة واسممتمرارها فممي  لنجمماي أو ألاساسمم ييعت ممر املسممتهلك العامممل  

الارتقممماء بالحيممماة النوعيممممة لةفمممراد والعمممي  فمممي عممممالم يسممموده الوضممموي فمممي العالقممممات "املسمممتهلك إلمممى 

بقليممل مممن  ومنتجممينمممن باعممة  ألاخممر   ألاطممرافالشسممو قية، وبممما يمكممن املسممتهلك مممن التفاعممل مممع 

دون أن يبممممذل جهممممدا كبيمممممرا  والخممممدمات علممممى احتياجاتممممن ممممممن السمممملع ليحصمممم وأن، والحممممذرالشممممك 

 .(099،  9000ثامر البكرو، ) "اختياره ودقةللتأكد من صحة قراره 

 :حقو  املستهلك  شكل عام وتضم            
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  ،التممي يحصممل عليهمما املسممتهلك يجممب ان تكممون  والخممدماتبممن أن املنتجممات  ونعنمميحممق ألامممان

 .حواد  صحية أو  أضرارتحد  لن أو  و   منة 

 يحصممممممل علممممممى املعلومممممممات الكاملممممممة  أنمممممممن حممممممق املسممممممتهلك : الحصممممممول علممممممى املعلومممممممات حممممممق

 .والتضليليؤمن نفسن من الاحتيال  أنبخصو  املنتج او الخدمة التي يشتريها من أجل 

 مممما بمممين السممملع التمممي  واملفاضممملةيتممماي لمممن حمممق الاختيمممار  أنممممن حمممق املسمممتهلك : حمممق الاختيمممار

 .افسة السعر ة في السو  نيرغب في شرا ها، خصوصا في ظل امل

 وأنيجب ف   املجال أمام املستهلك لكي يبدو رأين بالسملعة : حق املستهلك في سما  رأين 

 .با عتبار خذهآل يعرس هذا الرأو للمعنيين في الشركة  وانيقيم استعمالها، 

 ملسممتهلك علمى التعممو م العمادل فممي حالمة تضممرره ممن السمملعحصمول ا ويعنممي :معمو حمق الت 

 .عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير املرضية كالتعو م. تاوالخدم

  هذا الحق جعل املستهلك يكشسب املهمارات واملعمارف املطلوبمة التمي  و تضمن :التثقيفحق

 .تسهل علين الاختيار بين السلع والخدمات  شكل وا 

 املخاطر دون  و كفل هذا الحق للمستهلك العي  والعمل في بيئة: العي  في بيئة صحية. 

 مممما ثبمممحمممق املسمممتهلكين فمممي عمممدم اسمممتخدام منتجمممات شمممركة معينمممة إذا  أو ة،املقاطعممم حمممق  

 .سباب ألاخر  أو أل املستهلكين أو قيامها بنشاطات غير أخالقية  لحقو  عدم احترامها 

 حماية حقوق املوظفين العاملين في الشركات متعددة الجنسيات .1.1

القمممممممموانين السممممممممار ة  إطممممممممار  وفمممممممميرسممممممممها الشممممممممركات تمابموجممممممممب املسممممممممؤولية الاجتماعيممممممممة التممممممممي 

عنمممممد ممارسمممممة دورهممممما للمسمممممؤولية  بممممماآلتيالعماليمممممة السممممما دة علمممممى الشمممممركات أن تقممممموم  والعالقمممممات

 :الاجتماعية

  العماليمة،  والنقابماتاحترام حقو  موظفيها بأن يكونوا ممثلين من خالل اتحادات العممال

للتفماوس بخصمو   إلادارة ومجلمسالعليا  رةإلادايتاي لهم التواصل  شكل مباشر مع  وأن

 .إلاجبار ة والعمالةعلى عمالة ألاطفال  والقضاء .انشغا تهم

  العمممر  أو اللمممون أو الجمممنس أو الديانمممة أو  أسممماسالتمييممم  بمممين املممموظفين علمممى  وعمممدماملسممماواة

 .توفير املعلومات الالزمة التي يحتاإ إليها العاملون و ، الرأو السياس ي أو الجنسية
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 الكفاءات البشر ة املحلية وتطو ر العمالة املحلية مع توفير فر  التدر ب لها  يفتوظ. 

  الوظيفي في عملياتها وألامانالكافية لضمان الصحة  إلاجراءاتاتخاذ. 

 حقوق املساهمين وحمايةالحوكمة     .2.2

 تحممرم   نهمماإ  أ وألاخالقمميبممالرغم مممن تركيمم  املسممؤولية الاجتماعيممة علممى الجانممب الاجتممماعي 

يجممب أن يممتم ذلممك فممي إطممار مممن الحوكمممة الرشمميدة  ولكممنحممق الشممركات فممي تحقيممق الممربح املممادو، 

 :، وفي هذا إلاطار فان الشركات املسئولة اجتماعيا هي تلك التيألاعمالووفقا ألخالقيات 

  ،الشركةمراقبة أداء  في وإشراكهمأصحاب املصال ،  وحقو  حماية أصول الشركة. 

 املعاملمة املشسماو ة بيمتهم  وتموفير حقموقهم  وحمايمة  املاديمة للمسماهمين كاملمة حقمو ال إعطاء

 . تحسين أداء الشركة وقيمتها الاقتصادية وقيمة أسهمهاو  .سواء كانوا وطنيين أو أجانب

 امللكية وحقو   وألاداءاملركز املالي : باإلفصاي الف ين عن كل املعلومات مثل. 

  الشركة فيالية وإلادار ة واملتحسين املمارسات املحاسبية. 

  وعملياتهاجميع تعامالت الشركة  فيتحقيق العدالة والف اهة والشفافية. 

  على عمل إدارة الشركة والرقابةالاستراتيجي  إلارشادإعطاء الحق للمساهمين في . 

  التقمممار ر املاليممممة وغيمممر املاليمممة وشمممفافية إلافصممماي، ومال مممممة  إعمممداد نمممدع واملوضممموعيةالدقمممة

 .غير ألاخالقي إلادارو كل أساليب العمل و  والفسادالرشوة  ومحاربة .تنوقيت

 حماية حقوق املجتمع املحلي    . 1.2

أصمممحاب )شمممر حة مهممممة ممممن املسمممتفيدين ( مجتممممع الدولمممة املضممميفة)يمثمممل املجتممممع املحلمممي 

ابيمممة يجالا الشمممركات بتوطيمممد العالقمممة ممممع مجتمعاتهممما باعتبمممار ذلمممك يمممدعم النظمممرة  وتهمممتم( املصممم حة

توجد أسماليب كثيمرة ممن خاللهما تسماهم الشمركات بمدعم  صورتهامن  و حسنتجاه هذه الشركات 

-22: - ، 9002العمممامرو،  وصمممال طممماهر الغمممال ي ) أهمهمممامشمممكالتن، ممممن  وحممملاملجتممممع املحلمممي 

22): 

  دعممممم البنمممم  التحتيممممة للمجتمممممع لتحسممممين نوعيممممة الحيمممماة فممممي املجتمممممع، مثممممل تعبيممممد الطرقممممات

 .والثقافيةالر اضية  ألانشطة العامة، دعم والحدا قور لجسا وإنشاء

  الاجتماعي آلامن وتوفيرعيشة املمستو   وتحسينخلق فر  عمل جديدة. 

  ومنت همممماتتممممرو ح الكبممممار السممممن  وأممممماكنالترفيهيممممة  ألانديممممةدعممممم ألانشممممطة الاجتماعيممممة مثممممل 

 .الاجتماعية املختلفة والنوادو ألاطفال
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  الطبيعيمممممممممة، مثمممممممممل حممممممممما ت المممممممممز زل  والكممممممممموار  ت الطممممممممموار  حممممممممما فمممممممممياملسممممممممماهمة الايجابيمممممممممة

 .السياسية والاضطرابات والحر ق ألاهليةوالحروب  والفيضانات

   وعمممدمالايجمممابي  والسممملوهخمممر  آلاداب العاممممة  وعمممدم وألاديمممان والتقاليمممداحتمممرام العمممادات 

 .تنصحاملستهلك و على حساب  أرباي وتحقيقأو الرشوة  إلادارو القبول بالفساد 

  مختلفمة مثمل تلمك التمي تهمتم  إنسانيةدعم مؤسسات املجتمع املدني التي تنشط في مجا ت

 شؤون املرأة أو الطفل او الشباب أو كبار السن، أو ذوو الاحتياجات الخاصمة، حيمث يجمب 

 .التالحم الاجتماعي ومعنو ا لتعز ز أن يتم دعم مثل هذه املنظمات ماديا 

  معهم في املجما ت املختلفمة  والتعاون ، والجامعاتالبحث  اكز مر دعم املؤسسات العلمية ك

 .من الخ رات العلمية والاستفادة

  علممى فممتح  وتيممجيعهم واملبممدعينمممن أجممل دعممم الممرواد  ألاعمممالالاتجمماه نحممو تبنممي حاضممنات

 .والاجتماعيةاملشاريع الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية 

  ممممن أجمممل تنميمممة املجتممممع املحلمممي سياسممميا عمممن طر مممق التوعيمممة  اصممملتو امل والمممدعماملشممماركة

عممممدم دفممممع  ،والتكممممتالتاملممممالي  عممممدم خلممممق حالممممة مممممن الفسمممماد السياسمممم ي   امتمممموالالاملسممممتمرة 

عمممممدم و الرشممممماو  ممممممن اجمممممل فممممموز مر ممممم  سياسممممم ي معمممممين مقابمممممل الحصمممممول علمممممى الامتيمممممازات، 

 .ةيفالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لحكومة الدولة املض

 مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في مجال التنمية في الدول املضيفة . 6.2

  ممممممن خمممممالل التنسممممميق ممممممع حكوممممممات المممممدول  وذلمممممكاملسممممماهمة فمممممي خطمممممط التنميمممممة الشممممماملة 

 .القوانين والعقود املنظمة لعمل هذه الشركات في الدول املضيفة واحترام. املضيفة

  ل الاهتممممام بالعمممل فممي نشمماطات أخمممر  ذات ط بممفقممعممدم التركيمم  علممى النشممماطات التجار ممة

 .لدعم جهود التنمية وزراعيطا ع صناعي 

  والفقرحل مشكلتي البطالة لمن البلد املضيف استقطاب املوارد البشر ة. 

  والشسممو قية مممن الدولممة ألام إلممى الممدول املضمميفة  إلادار ممةونقممل التكنولوجيمما والخ ممرة الفنيممة

 .تعددة الجنسياتت مكاالتي تتواجد بها فرو  الشر 
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  العممممممممل علمممممممى احتمممممممرام قممممممموانين العممممممممل وحفمممممممظ لحقمممممممو  العممممممماملين وإلانسمممممممان، واحتمممممممرام

 .وتجنب كل أشكال الفساد والرشوة .للقوانين وألاعراف والقيم

  عدم تلو ث البيئة او إلاضرار بها، والحفاة على املصادر املا ية، والحياة الطبيعية

 .لتي تمثل شكل من أشكال التهديد البيئيت اطاوالثروات الحيوانية، وتجنب النشا

 دفع الالت امات املالية التي تقع على الشركات متعددة الجنسيات مثل الضرا ب. 

  بشيجيع والفنية، و إلادار ةدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة ماليا ومن خالل الخ رة

حاضنات لق خو  .لالنخراط  سلسلة التور د العالمي واستقطابهاالتعاقد من الباطن 

 .دعمهاو  وتيجيعهاأعمال وتبني مشاريع الرواد 

 خاتمة .1

يمكممن أن نخلممالا إلممى التأكيممد علممى أهميممة التمم ام الشممركات متعممددة فممي ختممام هممذه الدراسممة 

بصممفة طوعيممة ومممن خممالل اسممتراتيجيات دا مممة  وذلممك. والبيئممةالجنسمميات باملسممؤولية الاجتماعيممة 

 .والاجتماعية للمجتمع الذو تعمل فينية ادتتوافق مع متطلبات التنمية الاقتص

 الدوليمممةإن الالتممم ام باأل عممماد ألاربعمممة للمسمممؤولية الاجتماعيمممة ممممن شمممأنن أن يوجمممن الشمممركات 

املسممؤولية، وأن يجعممل مممن هممذه الشممركات تتصممف بصممفة  والالت اممماتألاخالقيممة  تالسمملوكيانحممو 

 . ةشركالاملواطنة، وأن يخدم كل أصحاب املصال  الذين تتعامل معن 

شممك أن الالتمم ام باملسممؤولية الاجتماعيممة   يفيممد فقممط املجتمعممات التممي تعمممل فيهمما هممذه  و  

الشمممركات، إنمممما همممو مهمممم أيضممما لهمممذه الشمممركات ذاتهممما، حيمممث ستكشسمممب سممممعة جيمممدة فمممي املجتممممع 

ضمممغوطات الحكوممممات  و جنبهممماتواجمممدها فمممي ألاسممموا  املختلفمممة،  و مممديمذلمممك ممممن صمممورتها  وسممميعزز 

 .دنياملع واملجتم

 :النتا ج التالية الدراسة في نختصر خالصةو مكن أن 

  ألاسممممموا  الدوليمممممة انششمممممار فمممممرو  الشمممممركات متعمممممددة  وانفتمممممايأفمممممرزت العوملمممممة الاقتصمممممادية

 .وسلبياتالجنسية في معظم الدول النامية، هذه الشركات لها ايجابيات 

 اتها الاقتصمممادية، شمماطن   تلتمم م  عمممم الشممركات متعمممددة الجنسمميات بالسممملوه ألاخالقممي فمممي

 .بل قد تهتم بمص حتها املادية على حساب حقو  املجتمعات التي تعمل فيها

 من أهم املشكالت التي ترافق تواجد فرو  الشركات متعددة الجنسيات في المدول الناميمة :

حقمو  العماملين، نشمر ثقافمة اسمتهالكية  إهممال، إلانسانتلو  البيئة، عدم احترام حقو  
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، التهمممممرب ممممممن الضمممممرا ب، تهر مممممب والرشممممموةمعمممممات المممممدول املضممممميفة، الفسممممماد مجتب   تناسممممم

رؤوس ألامممممموال ممممممما يحمممممرم المممممدول املضممممميفة ممممممن الاسمممممتفادة متهممممما، عمممممدم نشمممممر التكنولوجيممممما 

النشمماطات التممي  إهمممالو الحديثممة، التركيمم  علممى النشمماطات الاقتصممادية ذات الطمما ع الربحممي 

 .على حكوماتها والضغطلسياسية للدول ن اؤو تحقق التنمية الشاملة، التدخل في الش

  في ظل الكثير من التجاوزات التي تنجم عمن أعممال الشمركات متعمددة الجنسميات فمي المدول

الانتهاز ممة فممي  اسمملوكياته وضممبطاملضمميفة أصممبح مممن املهممم كممبح جممماي توجهاتهمما الاسممتغاللية 

حيث تتعمرس الكثيمر ممن  با،طلألامر لم يعد خيارا بالنسبة لها إنما م وهذاالدول املضيفة، 

منظممممممات املجتممممممع و  همممممذه الشمممممركات للضمممممغوطات املختلفمممممة ممممممن حكوممممممات المممممدول املضممممميفة

 .املنظمات الدوليةو  الهيئاتو  املنظمات غير الحكوميةو  املدني

  أد  تممممأثر سمممممعة الشممممركات متعممممددة الجنسمممميات التممممي   تضممممبط نشمممماطاتها بممممما يتوافممممق مممممع

ور حاجمممممة م حمممممة لمممممد  همممممذه الشمممممركات لتحسمممممين همممممذه ظهممممم لمممممىالدوليمممممة إ واملواثيمممممقالقممممموانين 

 .الصورة في نظر املتعاملين معها، مما دعم حاجتها ملمارسة املسؤولية الاجتماعية

  تعكمممس املسمممؤولية الاجتماعيمممة ممارسمممة الشمممركات لواجبهممما الايجمممابي تجممماه املجتممممع، فتعنمممي

تجمماه او  البيئممةو  ملجتمممعه اجمماالاقتصممادو للشممركة تو البيئمميو  ألاثممر الاجتممماعي وممارسممةإدارة 

كمممممما أنهممممما تتجممممماوز ألاطمممممر  إجبار مممممةليسممممم  و  همممممذه املمارسمممممة طوعيمممممة املصممممم حة،كمممممل أصمممممحاب 

 .القانونية

  املسمممممؤولية الاجتماعيمممممة للشمممممركات متعمممممددة الجنسممممميات فمممممي المممممدول املضممممميفة تعنمممممي ممارسمممممة

لبيئممة، ، اممعاملجت :وهمماملواطنممة تجماه كمل ألاطمراف املسممتفيدة  وواجمب ألاخالقيمةاملسمؤولية 

املساهمين، املستهلكين، العمال، و تعين على الشمركات متعمددة الجنسميات أن تضمع بمرامج 

لممك مممن خممالل التنسمميق ذاملسممؤولية الاجتماعيممة ضمممن خطممط التنميممة فممي الممدول املضمميفة و 

ممممع حكوممممات همممذه المممدول، فالهمممدف ممممن مسمممؤولياتها الاجتماعيمممة   يجمممب أن يكمممون همممدف 

 .دف استراتيجي طو ل ألاجل يجعل متها شر كا في التنميةا هنممؤق  إ وتطوعيخيرو 
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  أصحابالاجتماعية تجاه  ومسؤولياتهاإن أداء الشركات متعددة الجنسيات لكل الت اماتها 

 وتنمو مما واجتماعيممامتهمما مكسممبا اقتصمماديا  و جعمملاملصمم حة يهممذب كممل ممارسمماتها إلادار ممة، 

 .أسوا  هذه الدول من جهة أخر   في ها ضمن استمرار و  في الدول املضيفة من جهة،

  بيئممممممة عمممممممل مناسممممممبة للشممممممركات  ألاخالقممممممي والعممممممملتمممممموفر ممارسممممممات املسممممممؤولية الاجتماعيممممممة

متعممددة الجنسممية، فهممذا عامممل مهممم مممن العوامممل التممي تحفممز علممى تبنممي املمارسممات املسممئولة 

 .اجتماعيا

 :راجعقائمة امل. 6

 :العربية    .1.6

  ألاردن، عمممان)التوزيممع، و  الاجتماعيممة، دار وا ممل للنشممر  ليةسممؤو ملواثممامر البكممرو، الشسممو ق ،

 ( 9000الطبعة ألاولى، 

  ،للشركات متعددة  والاجتماعية، آلاثار الاقتصادية (9009)حسن زعرور

 http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4364(10/12/2012)الجنسية،

  رسممالن خضممور، املسممؤولية الاجتماعيممة لقطمما  ألاعمممال، نممدوة الثالثمماء الاقتصممادية الرا عممة

 .، دمشق، سور ا9000في سور ا، والاجتماعيةحول التنمية الاقتصادية  والعشر ن

  ،ليحلاملباشر تالاجتماعية لالسشثمار ألاجن ي  ، املسؤولية(9000)سرمد كوكب جميل 

 ،في عصر العوملة ةالتجارة العاملينقدو ملعطيات منظمة 

(11/10/2011)http://iefpedia.com/arab/?p=3804. 

  اقتصممادية عربيممة،  بحممو  ،عممام لمممدخ: للمقمماو تشممكراني الحسممين، املسممؤولية املجتمعيممة

 .9000،  99/96العددان 

 دار وا مممل (ألاعمممال واملجتمممع)رو، املسممؤولية الاجتماعيممة وأخالقيممات ألاعمممال صممال  العممام ،

 .9002للنشر، الطبعة الثانية، 

 ألاعممممممممال )اهر الغمممممممال ي وصمممممممال  العمممممممامرو، املسمممممممؤولية الاجتماعيمممممممة وأخالقيمممممممات ألاعممممممممال طممممممم

 .9002، دار وا ل للنشر، الطبعة الثانية، (واملجتمع

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4364
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4364
http://iefpedia.com/arab/?p=3804
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 ير عناصمر املسمؤولية الاجتماعيمة املؤسسمية علمى حقمو  ني عبمد السمالم هاشمم، تمأثعمو امر ع

، رسمالة مقدممة لنيمل (دراسمة علمى قطما  صمناعة السملع الغذا يمة املغلفمة)املستهلك ألاردني 

 .9002، ألاردنيةدرجة املاجستير في إدارة ألاعمال، تسو ق، الجامعة 

 ي الجزا ممر فممي ظممل مل للمؤسسممة الاقتصممادية فممشمماعبممد الممرحمن العايممب، الممتحكم فممي ألاداء ال

تحديات التنمية املستدامة، رسالة مقدمة لنيل شمهادة المدكتوراه فمي العلموم الاقتصمادية، 

 .9000جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزا ر، 

  ،9000عبد السالم أبو قحف، إدارة ألاعمال الدولية، الدار الجامعية، مصر. 

  املسممؤولية الاجتماعيممة علممى نشمماط د العز ممز، تممأثير معممايير عبممعبممد السممالم مخلمموفي وسممفيان

، ورقمممة مقدممممة للمشممماركة فمممي امللتقمممى المممدولي الثالمممث بجامعمممة متعمممددة الجنسمممياتالشمممركات 

 .9009منظمات ألاعمال واملسؤولية الاجتماعية، جامعة  شار، :  شار حول 

 9002عمان، ألاردن، ، دار الراية للنشر والتوزيع ،علي عباس، إدارة ألاعمال الدولية. 

 ميدانيمممممممممة  ةدراسممممممممم: ألاداءأثرهممممممممما علمممممممممى و  رشممممممممميد، املسمممممممممؤولية الاجتماعيمممممممممةأة عممممممممممر أبمممممممممو غممممممممماد

ة مقدمممممة لنيممممل درجممممة املاجسممممتير فممممي إدارة الللمسششممممفيات الخاصممممة فممممي مدينممممة عمممممان، رسمممم

 .900609ألاعمال، جامعة اليرموه، ألاردن، 

  ات فمممي تراجمممع أهمممداف عمليمممات الشمممرك وأثرهممماغسمممان عيسممم   العممممرو، املعضمممالت ألاخالقيمممة

تمممداعيات ألازممممة : لممممؤتمر العلمممي المممدولي السممما ع  عنممموانلمتعممددة الجنسممميات، بحمممث مقمممدم 

 .9002، وآلافا مات ألاعمال، التحديات الفر  نظالاقتصادية العاملية على م

  لمممممادارة إلاسمممممتراتيجية فمممممي  وألاخالقيمممممةمحممممممد نصمممممار ذيمممممب املرشمممممد، املسمممممؤولية الاجتماعيمممممة

ملسمممماهمة العامممممة، رسممممالة مقدمممممة لنيممممل درجممممة املاجسممممتير فممممي الشممممركات الصممممناعية ألاردنيممممة ا

 .0222لبي ، ألاردن، ا إلادار ة، جامعة  ل والعلومإدارة ألاعمال، كلية الاقتصاد 

  الغنمي حاممد، إدارة ألاعممال الدوليمة، مؤسسمة لمورد العامليمة للشمؤون  وعبمدمصمطفى كاممل

 .9006الجامعية، البحر ن، 
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  ملخص

صبح في الوقت الحالي إن الاهتمام بدراسات الجدوى البيئية للمشروعات التنموية املختلفة أ

دراسات الجدوى الاقتصادية التي تستهدف ضمان تحقيق املشروع ألكبر قدر  بناج، إلى ضرورة حتمية

محاولة توضيح الدور الكبير الذي يلعبه تبني  تهدف هذه الورقة البحثية إلىو ، ممكن من املنافع املادية 

، ةاملالشوتطبيق دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الاستثمارية في تحقيق ألامن البيئي والتنمية املحلية 

  ،على املنهج الوصفيالباحث  عتمادا حيث

في أي التنمية املحلية املستدامة تحقيق  أن في إلى جملة من النتائج تتمثل أهمها كما تم التوصل

 ، من خاللحد أهم جوانبه على تبني دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الاستثماريةأرتبط في يبلد 

 م محليا دامات البشريةستخالا ضبط في ترشيد و  مساهمتها الكبيرة
ً
مراعاة  عوتصويب مسارها بيئيا

على ينعكس وهذا ما ، على املدى القصير والطويل عبء البيئي على املوارد الطبيعيةعدم زيادة ال

 .املستدامةاملحلية  الاقتصادية والاجتماعيةالبيئية و التنمية جوانب

 .لتنمية املحلية املستدامة، ايئي، ألامن البوى البيئيةدراسة الجد :يةكلمات مفتاح

 Q01؛ Q22؛JEL : Q13اتتصنيف
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Abstract 

Nowadays, the environmental feasibility study is very crucial when dealing with the 

various developing projects. However, there is what we call the economic feasibility study, 

which gives more credit to profits rather than caring about the devastating effects on the 

environment. 

This resear   ch work aims at clarifying the role that can play the environmental 

feasibility study in the achievement of the environmental security as well as the local 

sustainable development. Besides, the research worker has adopted the descriptive method 

as a way to deal with this issue, so as to throw the light on the prime importance of the 

environmental feasibility study to achieve successful investment projects in any 

country,provided that it respects certain human and environmental standards. Thus, we can 

guarantee a local sustainable development   . 

Keywords: Environmental feasibility study, environmental security, local sustainable 

development. 

JEL Classification Codes: Q13 ; Q22 ; Q01 

 

 مقدمة .1

 جميع فيها تساهم ذاتية داخلية تكون  أن إلى الثمانينات عمطل منذ التنمية توجهت لقد

 وغير املتفرقة التنموية ألاعمال عن التخلي مع إليه السكان يحتاج ما إلى وتستجيب املجتمع، فئات

 لبشريةوا الطبيعية املوارد أمثل استغالال تستغل محلية مراكز إحياء ضرورة عن فضال ،املنظمة

كما  ،أوسع صالحيات املحلية إلادارية ومنح ألاجهزة بالالمركزية تعنى إدارية وتوفير هياكل املحلية،

 التنمية بأهمية الاقتناع ترسيخ في العقدين على يزيد ما منذ الحكومية غير املنظمات ساهمت

 ،ألاصلية هممواقع في السكان وتثبيت والتضامن الذاتية التنمية برامج خالل من ،املحلية

 في ونفذتها تبنتها التي ،الحكومية التنمية برامج وإسناد املحلي املجال وتهيئة البيئةى على واملحافظة

 .أحيانا وخارجية وطنية تصورات على وباعتمادها ،واملعزولة الفقيرة املناطق
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رها أهم جوانبه على املشاريع الاستثمارية، باعتبا أحدفتنمية اقتصاد أي بلد يقوم في 

الركيزة ألاساسية في البنية الاقتصادية واملحور الرئيسىي في املسيرة التنموية، كون الاستثمار هو 

 . املقوم ألاساسىي لنموذج النمو الاقتصادي والاجتماعي ألي بلد

اهتمامات الدول  أبرز دراسة الجدوى البيئية للمشروع الاستثماري من أضحت فقد 

، وذلك ملا لتلك الدراسات من دور فاصل في اتخاذ القرار النامية واملتقدمة على حد سواء

الاستثماري بقبول أو رفض املشروع الاستثماري، حيث أصبح في وقتنا الحالي دراسات خاصة 

تدرس اثر البيئة على املشروع واثر املشروع على البيئة املحيطة مثل دراسة اقتصاديات العمل 

 . ت املتعلقة بموضوع البيئةواقتصاديات املناطق وغيرها من الدراسا

وكانت وجهة نظر الاقتصاديين في البداية قائمة على فكرة أن مشروعات حماية البيئة 

وصيانتها مكلفة للغاية وغير ضرورية، ومن ثم فقد تجاهلوا الاعتبارات البيئية، وركزوا اهتمامهم 

بيئية وتدهور العديد من على الاعتبارات الاقتصادية، ولكن مع تزايد الضغوط على املوارد ال

هذه املوارد واستنزافها، أدرك الكثير من الاقتصاديين قصر نظرهم، وأيقنوا أن إغفال البعد 

 على اقتصاديات املشروعات على املدى البعيد، وهو ما دعا إلى مطالبتهم 
ً
البيئي يؤثر سلبا

من أجل حماية  لوطنيةضع خطط التنمية املحلية وابمراعاة ألابعاد البيئية للمشروعات عند و 

 .من جهة أخرى  البيئة من جهة، وضمان نجاح تلك املشروعات واستمرارها

 :جل دراسة وتحليل هذا البحث قمنا بطرح إلاشكالية الرئيسية التاليةأومن             

 ما مدى مساهمة دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الاستثمارية في تحقيق ألامن البيئي     

 املحلية املستدامة؟ والتنمية

 :ويتفرع السؤال الرئيسىي إلى أسئلة فرعية نوردها فيما يلي

 ما املقصود باألمن البيئي والتنمية املحلية املستدامة؟ 

 فيما تتمثل أهداف دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الاستثمارية؟ 

 ية املحلية كيف تساهم دراسة الجدوى البيئية للمشاريع في تحقيق ألامن البيئي والتنم

 املستدامة؟
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الرئيسىي لهذا البحث في محاولة توضيح الدور الكبير الذي يلعبه تبني  الهدفويتمثل 

وتطبيق دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الاستثمارية في تحقيق ألامن البيئي والتنمية املحلية 

 :ويمكن التوصل إلى ذلك من خالل تحقيق ألاهداف الفرعية التالية. الشاملة

  محاولة استقراء بعمق علمي ومنهجي لبعض إلاسهامات املعرفية املقدمة من طرف العديد

 . املستدامةاملحلية من الباحثين في مجال إدارة املشروعات، والتنمية 

  محاولة التأكيد على الدور املتنامي الذي تلعبه دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئة كأحد

 .ألامن البيئي والتنمية املحلية املستدامة أهم العوامل املساعدة على تحقيق

  الخروج بنتائج وتوصيات يمكن أن يسترشد بها املستثمرون والجماعات املحلية

 .للمساهمة أكثر في عمليات التنمية املحلية املستدامة

وقصد الوصول إلى معرفة دقيقة لعناصر إشكاليتنا، وقصد فهم أدق وأفضل ملوضوع      

يعتبر من أكثر املناهج استخداما في دراسة الظواهر ، والذي املنهج الوصفياد الدراسة، تم اعتم

 .الاجتماعية وإلانسانية، وألنه يناسب الظاهرة موضع الدراسة

 التنمية املحلية املستدامةالبيئي و ألامن    .0

سيتم التطرق في الجزء ألاول من هذا البحث إلى الجوانب النظرية املتعلقة بكل من  

من البيئي وكذا مفهوم التنمية املحلية املستدامة، باعتبار أن ألامن البيئي ما هو إال مفهوم ألا 

 .احد أهم جوانب أو أبعاد التنمية املحلية املستدامة

 ألامن البيئي.   1.0

إال انه بعد الحرب  ،كان مفهوم ألامن يكاد يكون قاصرا على ألامن العسكري والاستراتيجي

التي أصبحت تهدد مصالح  ،ا للتطورات السريعة التي عرفها املجتمع الدوليالعاملية الثانية ونظر 

والتدفق  ،واملنافسة الاقتصادية ،والتقدم التكنولوجي ،دول الجنوب نتيجة الاعتماد املتبادل

أصبحنا نجد أنفسنا أمام  ،(عبر املاء والهواء)والبيئي عبر الحدود  ،واملادي ،(الهجرة)البشري 

 . (011، ص 2102أكحل العيون، ) جديدة كاألمن الغذائي وألامن البيئيمفاهيم أمنية 

 مفهوم ألامن البيئي 1.1.0

تعددت محاوالت الباحثين واملختصين بهدف الوصول إلى تعريف محدد ملفهوم ألامن 

فروع ألامن بمفهومه الشامل، حيث عرفته منظمة ألامم املتحدة على انه  أحدالبيئي باعتباره 
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ا بين استقرار ألانظمة البيئية والنشاط إلانساني وخاصة في قضايا تغير املناخ، عالقة مواجهة م"

 (.10، ص 2101نيللي، ) "اقتالع الغابات، التصحر

فاألمن البيئي يشمل مجموعة من الجهود املبذولة من الدول وألافراد من اجل تحقيق 

يعني حماية إلاطار الذي يعيش  الرفاهية والتقدم الاجتماعي وحماية املواطن من املخاطر، وهو ما

فيه وهو البيئة ومواردها من خالل عدم إفسادها، إضافة إلى الاستثمار ألامثل للموارد الطبيعية 

البيئية وصوال إلى ألامن البيئي املطلوب، وعليه فان الوعي باملشكالت البيئية وتأثيرها على البيئة 

ها والتفاعالت فيما بينهم أمر مطلوب لتحقيق ومواردها من خالل إدراك لطبيعة البيئة ومكونات

وعي بيئي يؤدي إلى تغير السلوك تجاه البيئة، وذلك بتحقيق امن اقتصادي واجتماعي، حيث 

يكون فيه البشر قادرين على النمو والتطور عن طريق املساواة في الدخل والثروة ومواجهة 

 .  (22-22، ص 2101قاسم، ) ئيالبطالة، وبالتالي فان فقدان ألامان يؤدي إلى دمار بي

املحافظة على النظام البيئي العام، ومنع أي أخطار تهدد عناصر "كما تم تعريفه على انه 

املياه بما فيها البحر إلاقليمي، والهواء بما فيه طبقات الجو العليا، والتربة سواء ما على )البيئة 

ن أو النبات أو املحيط الطبيعي للبيئة أو صحة إلانسان أو الحيوا( ألارض أو ما في باطن ألارض

 (.21، ص 2112السوقي، )"على املستوى إلاقليمي

كما يعد ألامن البيئي الشامل املحصلة النهائية واملتطلب ألاساسىي لتحقيق ألامن البيئي، 

حيث يهتم بتطوير ودراسة التربية والوعي البيئي والصحي والعادات الاجتماعية والسلوك 

ضافة إلى كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة ويشترك في تطبيق ذلك رجل ألامن إلانساني بال 

 .(011، ص 2111بن الصادق، ) واملواطن

إن املفهوم الحديث لألمن البيئي الذي شاع استخدامه في العصر الحالي ما هو إلى امتداد 

فالسالم اهتم . قهللمفهوم إلاسالمي لألمن الذي جاء شامال من حيث زمانه ومكانه واليات تحقي

بحماية البيئة ونادى بوجوب املحافظة عليها من أي ضرر أو أذى يمكن أن يلحق بها من خالل 

من اجل ذلك كتبنا على بني : "عديد القواعد وألاحكام املنظمة لذلك، حيث قال سبحانه وتعال

ا ومن أحياها إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في ألارض فكأنما قتل الناس جميع

فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في ألارض 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في : "، وقوله تعالى(12سورة املائدة، " )ملسرفون 
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تعثوا في ألارض  ألارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آالء هللا وال 

 (42سورة ألاعراف، " )مفسدين

 أهداف ألامن البيئي 0.1.0

يتوقف تحقيق ألامن البيئي على مدى فاعلية الجهود وإلاجراءات املتبعة من قبل الدولة 

ومؤسساتها وأفرادها، وبلورة ذلك من خالل إستراتيجية شاملة لألمن البيئي على املستوى املحلي 

كافة الصعاب والعقبات في سبيل تحقيق أهداف ألامن البيئي  والوطني والدولي بغية تذليل

 (22، ص 2100عقيلي، ) :املتمثلة في

  الحفاظ على العمليات البيئية وألانظمة الحيوية ألاساسية التي تتوقف عليها عملية

التنمية ومن أمثلتها نظافة الهواء، نظافة املاء، املحافظة على العشائر النباتية والحيوانية 

 (.ألاعشاب البحرية، الشعب املرجانية، املستنقعات، الغابات)ألاهمية الخاصة  ذات

  املحافظة على الغطاء ألاخضر وتنميته وخصوصا في ألاراضىي الصحراوية مع التوسع في

 .التشجير

  املحافظة على التنوع الحيوي من خالل بنوك املوروثات واملحميات الطبيعية وحدائق

 .النباتات

 ات على ألاراضىي الزراعية وتنمية ثروة البحيرات من طيور واسماكإيقاف التعدي. 

 املحافظة على املراعي وتنميتها والحد من الرعي الجائر والاحتطاب. 

  تنظيم الاتجار في الحياة البرية وسن التشريعات التي تنظم عمليات الصيد وكمياته

 .يدوألاوقات املسموح بالصيد فيها وألادوات التي تستخدم في الص

  تجنب إغراق النفايات في املسطحات املائية أو إلقائها في العراء، وخصوصا النفايات

 .النووية، والتنفيذ الجاد ملعاهدة خطر التجارب النووية حماية للبيئة البحرية من التلوث

  وتطوير مصادر ( الغاز الطبيعي -الفحم -البترول)ترشيد استخدام الطاقة الاحفورية

 . مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية الطاقة البديلة

 ألامن البيئي متطلبات  2.1.0

بغية تحقيق أهداف ألامن البيئي يجب توفر مجموعة من املقومات واملتطلبات الضرورية 

 (22، ص 2102بوضياف، : )يليوالالزمة لذلك، هذه املتطلبات يمكن إيجازها فيما 
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 ق وسائل إلاعالم املختلفة، بتوعية الطفل عن طريق وضع التثقيف البيئي عن طري

 .املناهج واملقررات الخاصة بالتربية البيئية

 تقييم الوضع البيئي الذي يشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والصحي والسكاني. 

 تطوير الدراسات املتعلقة بالدارة والتنمية والاقتصاد والتخطيط البيئي. 

 يقية لالستفادة من املوارد البيئيةتشجيع ألابحاث التطب. 

 إعادة النظر في ألانظمة التشريعية البيئية وتطويرها بما يالئم الوضع العالمي الجديد. 

 الاهتمام بالوسائل املختلفة التي تسهم في تحسين البيئة ومنع تدهورها. 

 التأكيد على تطبيق املعايير واملواصفات البيئية. 

 البيئية وتقديم املشورة العلمية العمل على توفير املعلومات. 

 عقد اللقاءات والندوات وتنظيم البرامج البيئية . 

 التنمية املحلية املستدامة .0.0

ارة وأهداف التنمية املحلية املستدامة وجب علينا أوال إلاش بعادقبل إلاشارة إلى مفهوم وأ

 .حليةإلى مفهوم التنمية امل

 حليةمفهوم التنمية امل 1.0.0

منذ ستينات القرن  الاقتصادية إال  ألادبياتنمية املحلية يذكر في لم يكن مصطلح الت

من خالل تنامي اهتمام  ،لالهتمام بالتنمية املحلية ألاولىبدأت تظهر البوادر  ، حيثاملاضىي

الذي  ،الدول بالتسيير على املستوى املحلي كبديل وكرفض لنظام التسيير على املستوى املركزي 

حيث كان قبل ذلك املفكرون الاقتصاديون  ،تصاديات دول العالمكان يسيطر على غالبية اق

يركزون أبحاثهم ودراساتهم على النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بشكل عام فقط 

(Gouttebel, 2003, p 91.) 

تحسينات على  إجراءوالقصد منها  ،عملية تراكمية املحلية يشير إلى أنهاالتنمية مفهوم ف

والخدماتي للمجموعة املحلية  ،سواء كانت على الصعيد الاجتماعي، والاقتصادي ألاصعدة،كافة 

من حيث مجال تطبيقها،  إال عن التنمية الوطنية  وأسسهافي حدود ال تكاد تختلف في مبادئها 

ملا تم ذكره مسبقا كونها تمنح فرصة اكبر  إضافةكما يبرز الهدف الرئيسىي من التنمية املحلية، 

جنب مع  إلىدات املحلية على التكفل بجزء من مسؤولية تنمية املجتمع جنبا للهيئات والوح
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، هذه إلاقليمتحقيق مبدأ التوازن على مستوى املناطق في  إلىالهيئات املركزية، سعيا في ذلك 

محليا  إلاقليمباب املبادرات التي من شأنها تلبية مطالب سكان  إلاقليميةتتيح للوحدات  ألاخيرة

الضرورة والظروف، وبحكم قرابتها منهم ومعرفتهم الكافية باملحيط  تدعيهبحسب ما تس

 (.21، ص 2100خنفري، )الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمنطقة 

 أو البلديات، الدوائر، والواليات )هي ذلك الجهد املشترك بين الجهود املحلية الذاتية من ف

واملشاركة ( ألاخرى الهياكل الحكومية الوزارات ومختلف )والجهود الحكومية ( املحافظات

الشعبية فيها عن طريق مجموعة العمليات واملشاريع لتحسين نوعية الحياة الاقتصادية 

العمليات في برامج  أو والاجتماعية والثقافية والحضارية للمواطنين محليا، واندماج هذه البرامج 

تقدم والنمو على املستوى الوطني التنمية الشاملة املستدامة لتكون فعالة على دفع عجلة ال

 (.14ص ، 2101رجراج الزوهير، )

 مفهوم التنمية املحلية املستدامة 0.1.2

 من املحلي املجتمع بها يتمكن التي العملية تلك" أنها على املستدامة املحلية التنمية تعرف

 والرغبة ثقةال إذكاء مع ألولوياتها، وفقا وألاهداف الحاجات هذه وترتيب وأهدافه، حاجاته تحديد

 قدرة تعريض دون  الراهنة ألاجيال لحاجات يستجيب بما وألاهداف الحاجات تلك ملقابلة العمل في

 (.12، ص 2112سعداوي، وسعودي، ) "رللخط القادمة ألاجيال

 املتاحة املحلية املوارد  استغالل مفادها التي املستدامة املحلية التنمية مفهوم من وانطالقا

 تعزيز أجل من وهذا التنمية مع تتكيف متطورة جد تقنيات باستخدام مارات الاستث توجيه مع

 املفهوم لذلك واملتفحص املحليين، السكان احتياجات تلبية في املستقبلية مع الحاضرة إلامكانيات

 وفي ألاخرى  دون  بفئة يال تعتن املستدامة املحلية التنمية :مثل العامة املالحظات بعض إلى يصل

 بتلبية تفي أنها كما البعيد، املستقبل امتداد مع البشر لجميع النفع تقدم ولكن آخر، دون  مكان

 الاستمرار مع باالستقرار تتصف وهي القادمة، باألجيال املساس دون  الحاضرين مطالب

 . البيئية الاجتماعية، الاقتصادية، التنموية ألابعاد لجميع شمولها مع والتواصل،

 ملحلية املستدامةأبعاد التنمية ا  2.0.0

 :يلي فيماتتمثل ألابعاد التي تتشكل منها التنمية املحلية املستدامة             
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 البعد الاقتصادي -

 بشكل والخدمات السلع إنتاج من يتمكن الذي النظام هو املستدام الاقتصادي النظام    

 العام اتجالن نما بي يالاقتصاد التوازن  من لإلدارة قابل معين مستوى  على يحافظ والذي مستمر

 الطبقة لصالح الدخل توزيع إعادة يجب حيث اجتماعية اختالالت حدوث يمنع وأن والدين،

 ألفراد الرفاهية تحقق التي وألادوات الوسائل مجموعة من الاقتصادي البعد لكما يتشك ة،قير الف

 البعد ضاأي ويتضمن د،رشي استخدام منهج وفق املتاحة املوارد على املحافظة على وتعمل املجتمع

 املستدامة املحلية التنمية في اشريك عتبارهاب للريف الاقتصادي الدور  إبراز إمكانية الاقتصادي

 .(12، ص 2112لرقط، )

 البعد الاجتماعي -

 البعد يمثل حيث املستدامة، التنمية به تتميز الذي البعد بمثابة الاجتماعي البعد يعد      

 السياسىي الاختيار في التطوير وعملية الاجتماعي لاللتحام وسيلة النمو من يجعل والذي إلانساني

 الاجتماعي النوع في املساواة وتحقيق محتاجيها إلى والتعليم كالصحة الاجتماعية الخدمات وإيصال

 في املجتمع أفراد بين املساواة فكرة ودمج النسائية حتى الشعبية واملشاركة السياسية واملحاسبة

 .القرار صنع عملية

 عد البيئيالب -

 بحماية الخاصة التشريعات بإصدار باالهتمام املستدامة املحلية التنمية مبادئ تنادي

 املوارد قدرة تجاوز  املتجددة وعدم غير للموارد الزائد الاستنزاف وتجنب الطاقة ومصادر البيئة

 والتدهور  الاستنزاف من الطبيعية املوارد على الحفاظ أجل من وهذا نفسها، تجديد على املتجددة

 .املستقبلية وألاجيال الصاعد الجيل ملصلحة

 البعد التكنولوجي -

 الصناعية املرافق في نظيفة تكنولوجية استعمال إلى املستدامة املحلية التنمية تسعى     

 على والاعتماد للبيئة الصديقة والتقنيات ألانظف التكنولوجيات إلى التحول  وبالتالي ،املحلية

 على باالعتماد وذلك ،الكيماوية املواد التدريجي من للتخلص تستخدم يالت جياتنولو التك
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 انبعاث من للحد التوعوية بالحمالت والقيام قانونية، نصوص وفرض املحسنة التكنولوجيات

 .الغازات

 أهداف التنمية املحلية املستدامة  4.0.0

يمكن أن نوجز أهمها  التي ألاهداف جملة من تحقيق إلى املستدامة املحلية التنمية تسعى

 (02، ص 2112سعداوي، وسعودي، : )في

 أفضل حياة لتحقيق رشيدة واعية إدارة الطبيعية املوارد إدارة على الوطنية القدرة تحسين 

 .املجتمع فئات لكافة

 البيئة وعناصر البشرية ألانشطة بين العالقة تنظيم خالل من الطبيعية احترام البيئة 

 بمسؤوليته الفرد إحساس وتنمية للسكان البيئي الوعي تعزيز إلى فةإضا بها، رارإلاض وعدم

 .البيئية املشكالت تجاه

 تحقيق أجل من إلانمائي، التخطيط مراحل كافة في البيئي ضمان إدراج التخطيط 

 تدميرها؛ أو استنزافها دون  للحيلولة الطبيعية للموارد الواعي الرشيد الاستغالل

 ألاساسية البيانات من يما يكف وجمع املجتمع، أهداف يخدم بما الحديثة جياالتكنولو  ربط 

 .سليم إنمائي تخطيط بإجراء للسماح البيئي الطابع ذات

 الفعالة؛ الشعبية املشاركة لضمان املجاالت شتى في تحديات من يواجهه بما الجمهور  إعالن 

 عية معرضةزرا أراضىي نتكا سواء لألخطار املعرضة ألانظمة على خاص بوجه التركيز 

 .عمرانيا عشوائيا نموا أو التلوث، أو للنضوب معرضة مياه مصادر أو للتصحر،

 دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الاستثمارية         . 2

أهم جوانب ومكونات دراسة  أحدلقد أصبحت دراسة الجدوى البيئية في وقنا الحالي 

د وعي الدول ومؤسساتها باآلثار التي يمكن رية، خاصة بعالجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثما

 .أن تخلفها املشاريع الاستثمارية على البيئة

 مفهوم دراسة الجدوى البيئية .1.2

تعرف دراسة الجدوى البيئية بأنها الدراسة التي توضح درجة الحماية والصيانة التي      

ل النشاطات البشرية القصوى لتحم تتحقق للبيئة عبر مراعاة قدرتها الاستيعابية أو طاقتها

الهادفة الستغالل املوارد البيئية من دون حدوث تدهور أو استنزاف بيئي، على املديين القصير 

وبالتالي تعد دراسات الجدوى البيئية . والبعيد، وسواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة
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ودورها في تحقيق التنمية دوى البيئية السعون، دراسة الج) .إحدى ركائز حماية البيئة وصيانتها

 .(www.akhbar-alkhaleej.com/13451/article/2916.html، املستدامة
املشروع على  إثر كما تتجه هذه الدراسة في جانبها التحليلي إلى محاولة التعرف على 

ص آلاثار البيئة سواء كان هذا ألاثر ايجابي أو سلبي، وذلك بهدف تعظيم آلاثار الايجابية وتقلي

البيئة في املشروع بجوانبه السلبية  أثر لبية، كما قد يتطلب ألامر محاولة التعرف على الس

نوري، وعزمي، ) والايجابية وذلك من خالل منظور أن املشروع نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة

 (.21-12، ص ص2112

درجة الحماية والصيانة التي تحقق للبيئة من خالل مراعاة الحمولة "كما تشير إلى 

املنظور آلاني واملستقبلي بطريقة مباشرة وغير البيئية في إطار الخطة إلانمائية املقترحة من 

 (.22، ص 2111عبد املقصود، ) "مباشرة، على املستوى املحلي وإلاقليمي والعالمي

ايجابي على  أثر املشروع له جدوى بيئية في حالة ما إذا كان له  إنقول وبالتالي يمكننا ال

سلبيا على البيئة ومكوناتها من  أثر البيئة أو ال يلحق بها أي ضرر، وليس له جدوى في حالة ما 

الخ، وهنا نكون أمام ...خالل إلحاق الضرر بها سواء من خالل تلويث الهواء أو املاء أو التربة 

 (24، ص 2112نوري، وعزمي، : )هي احتماالت ثالث

  احتمال وجود أثار ضارة بالبيئة يمكن معالجتها وحماية البيئة منها بتركيب معدات خاصة

 .تضيف تكاليف كبيرة على املشروع وبالتالي ستؤثر في التدفقات النقدية الخارجة

 فة تكاليف احتمال وجود أثار ضارة بالبيئة يمكن معالجتها وحماية البيئة منها دون إضا

استثمارية كبيرة جديدة للمشروع أو عن طريق نقل املشروع ملواقع آخر ال يحدث هذا 

 .الضرر 

  احتمال وجود أثار ضارة بالبيئة ال يمكن معالجتها وحماية البيئة منها وفي هذه الحالة

 . يفضل رفض املشروع وعدم إقامته لعدم جدواه من الناحية البيئية

بذلك عملية التقييم التي يقوم بها املستثمر لآلثار البيئية املحتملة للمشروع فهي تمثل             

سواء كانت ايجابية أو سلبية، مثل الرفاهية التي يحققها املشروع ألفراد املجتمع، وآلاثار البيئية 

للمشروع على الصحة العامة، واملحافظة وحماية ألانظمة البيئية، حيث يتم من خالل هذه 

 .مقترحات وطرق للتقليل من ألاضرار التي يمكن أن يسببها املشروع للبيئةقديم تالدراسة 
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 أهداف دراسة الجدوى البيئية 0.0

في التعرف على العوامل للمشاريع من دراسة الجدوى البيئية  الرئيسىييتمثل الهدف 

تيحها، البيئية املحيطة باملشروع وتشخصيها والتنبؤ بها، وتحديد أثارها وتحديد الفرص التي ت

ويمكن  .محل الدراسة والقيود التي تفرضها بما يساعد على تحقيق فعالية املشروع الاستثماري 

، ص 2112اوسرسر، وبن حاج الجياللي، ) :التالي النحو تحديد أهداف أكثر تفصيال وتحديدا على 

112) 

 ائية وتحديد إلاجراءات الوق، إجراء تحقيق شامل عن البيئة وألاضرار املحتملة  تشجيع

 .والتعويضية الالزمة وبدائلها وطرق معالجتها

  تحديد مجمل املؤثرات البيئية الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية على

 .املشروع

 إشراك أفراد املجتمع في عملية صنع القرار فيما يتعلق بأحوال البيئة التي يعيشون فيها. 

 ة للمخلفات البيئية، والتي قد تصل إلى إغالق تفادي الغرامات املالية والعقوبات املختلف

 .املنشاة أو الحبس وغيرها من العقوبات التي تعيق النشاط الاقتصادي

 خطوات إعداد دراسة الجدوى البيئية.     2.2

تمر عملية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع بالعديد من املراحل أو الخطوات التي 

 يلي فيماديم التوصيات، هذه الخطوات يمكن أن نوجزها تبدأ بتحديد آلاثار وتنتهي بتق

 تحديد آلاثار 1.2.2

تحديد كافة الخيارات املتاحة ، تحديد العوائق التي تعترض تنفيذ املشروع وإنشاءه خالل            

جمع البيانات ألاساسية ، ه ونطاقه تقييم ألاثر البيئي وبياناتمتطلبات تقرير ، أهدافهلتحقيق 

التي يحتمل أن  إلانمائيةجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسات واملشاريع عن النظم الا 

 تحليل املشروع الاستثماري بغية تحديد الطلب على املوارد وأثارها البيئية،  عتتعارض مع املشرو 

 التنبؤ باآلثار البيئية 0.2.2

 .ستثماري املقترحأي التنبؤ بحجم آلاثار البيئية املتوقعة من املشروع الا             

 تقييم آلاثار 2.2.2
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في هذه الخطوة يتم تقييم آلاثار املتوقعة ونطاقها واستمرارها وآلاثار الاقتصادية وتحديد 

التكاليف واملنافع املتعلقة باملوارد التي ترتبط بآثار املشروع على البيئية وبالتالي دمج هذه 

 .روع بقدر أهمية قرار الاستثمارالتكاليف واملنافع في التقييم الاقتصادي للمش

 التقرير والتوصيات 4.2.2

يمثل إعداد التقرير النهائي لألثر البيئي ضرورة ملحة وذلك من أجل الحصول على 

نتائج تقييم ألاثر البيئي   :املوافقة من الجهات املختصة ويتضمن التقرير النهائي لألثر البيئي

 رواملخاط باملتطلبات ةوالتوصيات املتعلقنتاجات ات الثقة والاستومصادر البيانات ومستوي

توصيف إلاجراءات ألاساسية للتقليل من آلاثار البيئية الضارة وكيفية التحكم وكذا  ملة،املحت

بها وتبرير أية إجراءات ضرورية أو موصىى اتخاذها سواء كان ذلك أثناء دراسة الجدوى أو في 

 .مرحلة التنفيذ أو التشغيل

 للمشاريع الاستثمارية ألاثر البيئي متقيي.     4.2

املشروع دراسة طبيعة التأثير املتوقع  يرتبط مجال تقييم ألاثر البيئي للمشاريع بمحاولة

أهم يبين التالي  ل والجدو  .والاجتماعيةعلى مكونات البيئة الفيزيائية، إلاحيائية، الاقتصادية 

:يئيةاملواضيع التي يجب دراستها لتقييم التأثيرات الب

  

 تقييم آلاثار البيئية للمشاريع الاستثمارية: 1الجدول 

 البيئة الاجتماعية والاقتصادية البيئة ألاحيائية البيئة الفيزيائية

أثير على مصادر املياه السطحية ت

 ونوعيتها الجوفيةو 

التأثير على البنية املجتمعية  التأثير على التنوع الحيوي 

 وتركيبة السكان

من مياه الصرف  صوالتخلدارة إ

 والصلبة الصحي واملخلفات السائلة

 والحيواناتالتأثير على النباتات 

 والطيور 

وعلى  التأثير على عمالة املجتمع

 السالمة والصحة العامة

التأثير على نوعية الهواء وكذا نوعية 

 واستخداماتها وبناء التربة

 التأثير على املحميات الطبيعية

 ساسيةوكذا املناطق عالية الح

التأثير على خدمات البنية التحتية 

 واستمالك ألاراضىي والطرق 

التأثير على الحيوانات املهددة  لتأثيرات على نوعية الهواء

 باالنقراض

 التأثير على املوارد التراثية وآلاثار

: باالعتماد على املوقع الالكتروني: املصدر

http://www.eiay.org/TrainingCourses/CourseDetails?courseID=3 

http://www.eiay.org/TrainingCourses/CourseDetails?courseID=3
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 مساهمة دراسة الجدوى البيئية في تحقيق ألامن البيئي والتنمية املحلية املستدامة .4

موضوع تقييم آلاثار البيئية من املواضيع التي تتناول آثار النشاطات التنموية أصبح 

تحليل أو تقدير آلاثار البيئية اقتصاديا من أعتبر  حيث ،ة، وهي أحد وسائل التنمية املهمةفاملختل

 ،الاقتصادي أصبحت أكبر من املنافععناصر التخطيط للتنمية ألن التكاليف املرتبطة بالنمو 

بذلك أصبحت الدول الصناعية  ،البيئة واستنزاف املوارد وغيرها ومن هذه التكاليف تلوث

توصىي الدول النامية بتطبيق تقييم ألاثر البيئي للمشاريع التنموية وتحذرها من تكرار تطبق و 

كما أصبح هذا الفرع من الاقتصاد يحظى  ،فيها هذه الدول املشكالت وألاخطاء التي وقعت 

باهتمام متزايد من املنظمات الدولية في ألامم املتحدة مثل برنامج ألامم املتحدة 

وغيرها من املنظمات واملؤسسات ألاخرى   (WHO)ظمة الصحة العامليةومن  UNDP)( للتنمية

في دول العالم خاصة التي توصىي بدراسة وتقييم آلاثار البيئية والاقتصادية في مشاريع التنمية 

.تنمية مستدامةتحقيق الثالث وذلك من أجل 

    

لبيئة من خالل وترتبط دراسة الجدوى البيئية بدرجة الحماية والصيانة التي تتحقق ل

مراعاة القدرة أو الطاقة القصوى لمكانات وموارد البيئة على تحمل مختلف العناصر البشرية 

التي تسعى الستغالل هذه املوارد دون حدوث تدهور أو استنزاف بيئي، سواء على املدى القصير 

.أو البعيد، وسواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  

لجدوى البيئية من خالل ضبط الاستخدامات البشرية وتصويب كما تتحقق دراسة ا

 من خالل مراعاة عدم زيادة العبء البيئي على املوارد الطبيعية أو استنزافها 
ً
مسارها بيئيا

وتدهورها عن الحد املسموح، مع إيالء مشروعات حماية البيئة وصيانتها في خطط التنمية 

وية املقترحة، مما يساهم بشكل كبير على حماية أهمية خاصة، ال تقل عن املشروعات التنم

.واملحافظة على البيئة

  

وإذا كانت التنمية املستدامة ضرورة ملحة لرفاهية ألافراد، فان ذلك لن يأتي إال بوجود 

نوعية البيئة الجيدة، ويمكن تحقيق ذلك بإدخال املعايير البيئة من خالل تنفيذ دراسات 

التنمية وتحقيق استغالل متوازن لعناصر البيئة، بحيث ال تتجاوز التقويم البيئي لدفع عجلة 

.(124، ص 2112، الجياللياوسرير، وبن حاج ) املشروعات قدرات وطاقة تحمل النظام البيئي
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 يجعل الاستثمارات في هذا املجال أكثر 
ً
فتقييم املنافع البيئية للمشروعات الرشيدة بيئيا

من الدراسات البيئية في هذا املجال كالدراسات التي أشرف  جاذبية، وهذا ما أكدته العديد

عليها البنك الدولي، والتي أوضحت وجود عالقة وطيدة تجمع بين دراسة الجدوى البيئية 

للمشاريع الاستثمارية وألامن البيئي والتنمية املحلية املستدامة، ويمكن توضيح أكثر هذه 

، 2100عقيلي، : )ية للمشاريع الاستثمارية تعمل علىالعالقة من خالل كون دراسة الجدوى البيئ

(11ص 

  

  حفظ التوازن بين البيئة بمختلف عناصرها ومشروعات التنمية لتحقيق املصلحة

 .املتبادلة بينهما

  تحقيق القدر املطلوب من املتابعة والرقابة البيئية املستمرة للمشروعات التنموية بما

 .التي تحقق لها النجاح والاستمراريةيكفل التزامها باملتطلبات البيئية 

  املساعدة على عملية صناعة واتخاذ القرارات بتوضيح الرؤى آلانية واملستقبلية

للمردودات البيئية الايجابية والسلبية، ليسهل اتخاذ إلاجراءات املالئمة واقتراح الحلول 

إعداد خطط  والبدائل املناسبة للعمل على تفادي آلاثار السلبية، وخاصة في مرحلة

 .املشروعات وأثناء تنفيذها

  تحقيق الحماية املنشودة للبيئة بمختلف عناصرها ملنع تدهورها واستنزافها، وجعلها

 .قادرة على التجدد لتلبية الحاجات املتزايدة عليها

فالهدف ألاساسىي من عملية دراسة الجدوى البيئة وتقييم آلاثار البيئية للمشاريع هو 

بيئة ومواردها الطبيعية، والهدف بعيد املدى هو ضمان تنمية متواصلة ضمان حماية ال

، بالضافة إلى تحقيق مجموعة من ألاهداف الفرعية التي "ايكولوجية، اقتصادية واجتماعية"

(121، ص 2112، الجياللياوسرسر ، وبن حاج : )فينوجزها 

  

 التنمية بما يؤمن مسيرة  تحقيق درجة من املتابعة واملراقبة البيئية املستمرة بمشاريع

 .هذه املشاريع ويحول دون انحرافها عن الخط البيئي

 الارتقاء بالتوعية البيئية العلمية بأهمية الحفاظ على البيئة. 

  تحسين عملية اتخاذ القرار وضمان أن بدائل املشروع الجاري دراسته سليمة وقابلة

 .لالستمرار بيئيا
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  ائل مراحل دورة املشروعإدراك كافة العواقب البيئية في أو. 

  تحديد أساليب تحسين املشروعات بيئيا، عن طريق منع أثارها السلبية أو تقليلها أو

 .  التعويض عنها

أنه من ألانسب أال يتم النظر إلى كل من دراسة الجدوى البيئية ودراسة الجدوى  كوال ش

املحلية لية واحدة هي التنمية الاقتصادية باعتبارهما نقيضان، وإنما يجب اعتبارهما وجهان لعم

ال بل أن الكثير من الباحثين ذهب إلى ابعد من ذلك، املستدامة، أو التنمية املدعمة بيئيا، 

قتصادية في أي حينما أكدوا أن الجدوى البيئية يجب أن تكون لها ألاولوية على الجدوى الا

قيق عملية التنمية كما يمكن توضيح مساهمة دراسة الجدوى في تح .تخطيط تنموي ناجح

العتيبي، : )الاقتصادية املحلية والوطنية من خالل إبراز أهمية هذه الدراسة على النحو التالي

 (002-002، ص 2114والحواري، 

  تحديد ألافضلية النسبية التي تتمتع بها الفرص الاستثمارية من وجهة نظر التنمية

ير السياسات والحوافز املالئمة الاقتصادية بما يساعد السياسة الاقتصادية على تقر 

 .الداعمة للقطاع الخاص على تنفيذ هذه الفرص

  إن عملية القيام بتنفيذ بعض الفرص دون القيام بدراسة الجدوى اقتصاديا يؤدي إلى

فقبول تنفيذ فرص استثمارية جديدة سواء . إهالك وضياع بعض املوارد الاقتصادية

بدراسات مستفيضة للجدوى سوف يترتب عليه  خاصة بدون القيام أو كانت ملكية عامة 

سوء استخدام بعض املوارد الاقتصادية بدون مبرر والتي قد تؤدي في النهاية إلى ظهور 

العديد من نقاط الاختناق في النشاط الاقتصادي والتضحية ببعض الفرص الاستثمارية 

لكانت النتائج  ألاخرى والتي لو تم استغاللها واستخدامها بعد دراسة كافية وناجحة

 .عكس ما هو حاصل، لكانت أكثر كفاءة وفعالية واقل تكلفة من وجهة النظر القومية

  إن دراسة الجدوى هي وسيلة عملية تساعد أصحاب رأس املال على اتخاذ القرار املناسب

بشان الاستثمار في مشروع معين وبقدر يتناسب مع قدراتهم املالية وفي ظل مستوى اقل 

 .ةمن املخاطر 
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  إن دراسة الجدوى هي وسيلة لقناع مصادر وهيئات التمويل املختلفة بتقديم الدعم

املالي املناسب وبالشروط املناسبة، هذا بالضافة إلى أن معظم البنوك ومراكز التمويل 

إن لم يكن جميعها ترفض تقديم أي نوع من املساعدات املالية للمشروعات دون تقديم 

 .لدراسة الجدوى الاقتصادية ملشاريعهمهذه املشروعات برنامج 

  إن دراسة الجدوى هي وسيلة علمية وعملية لتقييم املشروعات املقترحة موضوع

 .الدراسة وذلك وفق معايير اقتصادية مالية قائمة على قرارات عقالنية رشيدة

  إن دراسة جدوى املشروعات هي وسيلة عملية تساعد الجهة متخذة القرار الاستثماري

 .املفاضلة بين فرص الاستثمار املتاحة وبما يضمن تعظيم هدف املستثمرعلى 

  إن دراسة جدوى املشروعات هي وسيلة علمية وعملية تساعد الجهة متخذة القرار على

 . تعديل وتصويب خطط إلانتاج والتشغيل وذلك حسب التغيرات والظروف املحيطة

 خاتمة .5

 الانتقال خاللها من يمكن ومدخل ومنهج مليةإال ع ما هي املحلية املستدامة إن التنمية

 ألاهداف من جملة خالل من وذلك والنمو، التقدم حالة إلى والركود التخلف حالة من باملجتمع

 املحلي املجتمع ألفراد املعيشىي املستوى  لتحسين وفنية مالية ةأو مادي معنوية ألاهداف كانت سواء

 جميع في املحلية املستدامة التنمية في عملية ياملجتمع املحل أفراد مشاركة خالل من وهذا

 .املجاالت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتكنولوجية والبيئية

فالواقع ألاليم للبيئة التي أصبحنا نعيش في أحضانها، والتي عرفت تدهور كبير لغطائها 

ف لخيراتها الطبيعية والباطنية، النباتي وانخفاض رهيب للثروة الحيوانية والسمكية، واستنزا

يعود في احد أهم أسبابها إلى التوجه الكبير للعديد من املنظمات والهيئات وألاطراف نحو 

جدية العتبارات سياسية معينة من جهة أخرى، املغير املربحة من جهة، وحتى املشاريع املشاريع 

خلفها هذا املشاريع على الجوانب دون الاهتمام بآثارها وانعكاساتها السلبية التي يمكن أن ت

البيئية والاجتماعية وحتى الاقتصادية منها، ومن أمثلة ذلك مشاريع البناء والتعمير، واملشاريع 

املشاريع و املشاريع متعلقة بالصناعات الاستخراجية، و متعلقة بالصناعات التحويلية، 

 . الخ...الفالحية 
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حاول فيما يلي تقديم بعض التوصيات على ما تقدم من نتائج ومالحظات سن وبناءً 

 :والاقتراحات املتعلقة بالواقع الوطني حول هذا املوضوع، والتي يمكن حصرها في

  إلزام جميع املشاريع الاستثمارية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وخاصة العمومية منها

، ولهدر بضرورة القيام بدراسة جدوى دقيقة وموضوعية، تجنبا لآلثار البيئية املحتملة

 .وإسراف املال العام في مشاريع غير مجدية يمكن استغاللها في مشاريع أخرى أكثر فائدة

  ترسيخ فكر وفلسفة دراسة الجدوى في نفوس املستثمرين واملقاولين واملسؤولين لتصبح

 .عنصر مهما من العناصر املكونة لثقافتهم املهنية

 إجراء دراسة الجدوى البيئية  املساهمة أكثر في مجال التوعية بضرورة وأهمية

 .والاقتصادية ألي مشروع، من خالل إجراء ملتقيات وندوات وطنية ودولية لذلك

 أنواع مختلف ودراسة حصر في مختصة (مكاتب دراسات)ومحلية  وطنية هيئات إنشاء 

 الطلب عند تقديمها بهدف وذلك لها كمية تقديرات توفير على قادرة تكون  بحيث املخاطر،

 سوق  إلى التوجه في أو يترددون  يرفضون  ما عادة الذين وألاجانب، املحليين ثمرينللمست

 .املجال هذا في مصداقية ذات دراسات غياب بسبب الوطني الاستثمار

 التقدير يكون  الاقتصادية، جدوى املشاريع دراسة منهج في أساسية تغييرات إحداث ضرورة 

 املوازنة على فيها الاستثمار قرار يعتمد بحيث فيها، أساسيا البيئية عنصرا للمخاطر الكمي

املتوقع، وذلك من خالل تكوين ألافراد املكلفين بها على الطرق  والعائد املخاطرة بين

 .وألاساليب الحديثة

  ،الاستفادة من الدراسات السابقة في تحليل الجدوى البيئية ملشروعات تنموية مشابهة

ملحلية، ووضع مجموعة من البدائل املقترحة وتوضيح مع ألاخذ في الاعتبار ظروف البيئة ا

 على البيئة والسكان والتنمية
ً
 .العائدات البيئية لكل بديل، واختيار أقل البدائل تأثيرا

  إشراك املواطنين املحليين وألاخذ بآرائهم من اجل املساعدة في تشخيص القضايا

تدفعهم  صة الصغيرة منها، حتىواملشاريع وتقييم جدواها بيئيا واجتماعيا واقتصاديا خا

، ألنها تزيد من وعيهم البيئي 
ً
لتحمل املسئولية في صون البيئة واملشروعات إلانمائية معا

 .وتشعرهم باملسئولية امللقاة على عاتقهم
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 راجعقائمة امل .6
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 التنمية املستدامة وأملوالتشريع البيئي في الجزائر بين تحديات الاستثمار  التخطيط

Planning and environmental legislation in Algeria between the challenges 

of investment and the hope of sustainable development 
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 ملخص

إن تأأيمين سسأأط الطبيعيأأة للحيأأاة يتسأأانية اتطلأأب تلأأر ال وااأأة البيمليأأة  و الحمااأأة املسأأتمرة           

 و عأن طرقأا الربابأة ياتياطيأة ضأد سخطأار ، من خالل مختلف ما تتضمنه التلريعات البيملية، للبيئة

كل هذا يعتبر االيا و على املستوقين الوطني ، ضوء وجهات النظر ياكولوجية و يجتماعية ية علىالبيمل

و العأأأالإي إجأأأراءا أساسأأأيا لضأأأمان مسأأأتوبل امأأأن مأأأن امللأأأاكل البيمليأأأة، علأأأى سأأأ يل امل أأأال شأأأهادة ياأأأزو 

سثأأأأر يم تويأأألك ،كأأأأذرخصأأأة تيارقأأأأة جداأأأدة ترا أأأأي خصوظأأأيات ينتأأأأاج النظيأأأف كو التأأأي تمأأأأن   10111

لحمااأة حأحة يتسأان مأن كااأة  الضأرورقةكمأا سسأعى إلأى إايأاد و تطأوقر يجأراءات  البيئي للمؤسسأات،

وعليأأه  أأي موضأأوعنا سأأوو تعأأالخ وابأأ  التخطأأأي  . أشأأكال التلأأوه و هأأذا هأأو أسأأاا التنميأأة املسأأأتدامة

 .البيئةى اظة علللمحا وآلياتمدى التزام يدارة البيملية بوض  شروط  وماالبيئي  ي الجزائر 

 مستدامة بيئي، تنميةسلري   ،.بيئيتخطي   :يةكلمات مفتاح

 Q35 ؛JEL: Q5 اتتصنيف
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Abstract  

Securing the natural foundations of human life requires the dissemination of 

environmental culture and continuous protection of the environment, through various 

environmental legislation, and through precautionary control against environmental hazards 

in the light of ecological and social perspectives. All this is currently considered at the 

national and global levels Is essential for ensuring a secure future of environmental 

problems, for example the ISO 14000 certification, which is granted as a new trade license 

that takes into account the specificities of cleaner production of negative waste on the 

environment, As well as the assessment of the environmental impact of the institutions; It 

also seeks to develop the necessary and effective measures to protect human health from all 

forms of pollution and this is the basis of sustainable development. In our topic, we will 

address the reality of environmental planning in Algeria and the extent to which 

environmental management is committed to setting conditions and mechanisms for 

preserving the environment. 

Keywords: environmental planning, environmental legislation, sustainable development 

JEL Classification Codes: Q5; Q35 
 

 مقدمة .1

 ،رالحاض الوبت  ي الدول  اهتمام سلغل التي املواضي  أبرز  من والتنمية يعد موضوع البيئة

 إلى املاضية العوود عبر العالإي يبتصادي النمو أدى اود، دوليا رئيسيا موضوعا أظب ايث 

 والوادمة، الحاضرة سجيال مصير يهدد نحو على مستمر بلكل العاملية البيملية امللاكل تفابم

 امااة بين ب لتي تر الوثيوة ا الصلة، النامية البلدان ذلك  ي بما العالم دول  من الك ير وأدرك 

وظهر ، سرض كوكب مستوبل ضمان أجل من بينهما التوايا وضرورة يبتصاداة والتنمية البيئة

 تحت رااة منظمة  السبعينات مطل   ي العالإي الصعيد على جدي بلكل الوضية بهذه يهتمام

 املوالتك تججامي تحويا إلى ترمي محاولة  ي، 1972 سنة ستوكهلم مؤتمر  ي املتحدة، سمم

 البيئة بين أدركت الدول امللاركة خالل هذا املؤتمر أن بعد  الجوانب كل من والتنمية البيئة بين
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  البيئة ايب أن ننوه إلى أن أسباب امللكالت لكن و، يبتصاداة للتنميةالحويوي   املنطلا هي

 أما، يبتصاداة ميةتنال و  التصني إلى عموما ترج  املتودمة البلدان فيتتباان  ي العاملين ا

غياب الو ي البيئي بالرغم من تباطؤ النمو يبتصادي   ي سببها ايكمن النامية للبلدان بالنسبة

 . ي جل الحاالت تورقبا

 بالبيئة ألحوت بالغة أضرار من النامية الدول  أظاب معظم عما لم تخرج الجزائر  كما أن

 اختيارك والتنمية البيئة بين املوازنة أمر رحطا ولم املك فة يبتصاداة سياسة التنمية جراء

 يهتمام من الجزائري  امللرع امن  لم هذا لكن دوليا، بعدا البيئة امااة اكرة أخذ إال بعد سياس ي

 بتحويا التي سسم  والوواعد سطر وض  تم هذا على زقادة والتنمية، البيئة بين ال نائية بالعالبة

 مدى ودراسة سراض ي شغل ومخططات العمراتي التوجيه ططاتة، كمخمستدام ابتصاداة تنمية

 .الخ...السيااية املعالم وامااة البيئة تيثير

ال ال ة لتحويا  سلفيةجهود  ي هذا سساا اإن الجزائر تبذل العداد من ال وعلى 

ري، الجزائالبيملية التي جاء بها يبتصاد  مختلف املخططاتمن خالل  وذلكالتنمية املستدامة 

لحمااة  ومخططات وبرامجاخص وض  سلريعات بانونية  ايمابطعت أشواطا عدادة  ثاي

 .البيئةامااة  ومطربةالجزائر مازالت بين سندان التنمية يبتصاداة  البيئة، ولكن

 :التاليةيمكننا طرح لاشكالية وعليه 

  ئر؟جزابالمة التنمية املستدافي تحقيق البيئي  والتشريعما هو واقع التخطيط 

 تعريف التخطيط البيئي .0

ُيعرو التخطي  البيئي بينه مفهوم ومنهخ جداد اوّوم خط  التنمية من منظور بيئي،  .1.0

وهو الحد الذي ايب أن نتوبف عنده وال نتعداه اتى ال تحده نتائج عكسية بد سعصف بكل 

 .(2110عادل،)ثمار ملروعات خط  التنمية

 مدمية بالبعد البيئيعمليا ن خاللالبيئي هو الذي انتج م التخطي  .0.0
ً
تتعدى  ته خططا

ملروعات ذات ومن ثم اإن التخطي  البيئي بد يلمل . (181، ص2112نيم،)البيئة، امااة 

إتلاء ملروع إعادة تيهيل نهر ملوه، امااة ايوانات معرضة لالنوراض، ) ظبغة بيملية خالصة

ات السيااة البيملية، لروعم)م ل بد يلمل ملروعات تنموقة بيملية  ، كما(محطة رظد بيئي

 بد يلمل ملروعات تنموقة خالصة م ل (تدوقر املخلفاتإعادة 
ً
إتلاء مصن  )، وأاضا
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، إال أن م ل هذا امللروع ادخل  ي إطار التخطي  البيئي عندما اتم دراسة توييم سثر (إسمنت

إلى أبل ما فر أو جة الصالبيئي له وإعادة تصميمه باللكل الذي اخفض آثاره على البيئة إلى در 

  . امكن من الدرجات املسمواه

 :يليمن خالل املفاهيم السابقة يمكننا استخالص ما 

 .البيئةلاري  التنمية يبتصاداة اول آلية امااة مسبوة ملدراسة  وجود  -

 .استدامةالتخطي  البيئي له أبعاد تنموقة بيملية أكثر  -

 ألاهمية الاقتصادية للتخطيط البيئي  .3

اؤدي  ي نهااة سمر  وتووقمها،إن التخطي  البيئي من خالل معالجته للملكالت البيملية       .1.3

 .مما اؤدي ذلك إلى تحويا نمو ابتصادي ،إلى خلا بيئة ححية آمنة

سثر البيئي للملروعات مبدأ الوبااة خير من العالج، يستلزم إعداد دراسات توييم    .0.3

   .(33، ص2110راتب،. )سخطارهة بمواج الخاظةالجدادة لتفادي التكاليف 

 .للطابةعن مصادر بدالة متيددة  والبحث الطابة،بكفاءة استخدام  يهتمام   . 3.3

3.3.      
ً
 .(111نيم، ص)دوقر تالإعادة  ابتصاداة، كملروعاتخلا ملروعات تحوا أربااا

 أهم التحديات البيئية التي تواجه التخطيط البيئي  .3

 :أبرزهاسنعرض امللاكل لود بام اتحاد املنظمات الدولية ببروكسل بإعداد بائمة               

 العامليتغير املناخ      .1.3

 وخيمة، ستؤدي هذه العوامل إلى عوابب الجوي  ي الغالو  تركيز الغازاتنتج عن زقادة              

 .ححية وملاكلبابتصاداات الدول ونوص  ي إنتاج سغذاة 

 الغابات نخفاض لثروة الا     .0.3

 (182، ص2113زكرقا،) .العمراتي والتوس اجات السكانية تزااد الح نتيية             

 الكيماوية ألاخطار    .3.3

 .بذلك للويام معااير  بدون  السامة النفااات ونول ،الكيماوقة املواد استعمال            

 .سكانها نصف ااجات سد اتى ي تطسس دانالبل ابعض الفالاية سراض ي تدهور   .3.3

 يط البيئياستراتيجيات تنفيذ التخط    .5

لذلك إعداد خطة شاملة  البيئي وكيفيةاول سبل تنفيذ عملية التخطي   يهتمام 

 :نذكر هاأهم ومن اتسب يستراتيييات واختياردبيا  بتوييم
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 الكشف علىاستراتيجيات تقوم     .1.5

معلومات بيملية للحكومات اول آلاثار املترتبة على  وتودامري  للملا منتظم إجراء احص            

 .ملاكل البيملية املتوبعةللاد  اجل وض  ومنامللروع 

 الحكوماتاستراتيجيات تقوم على زيادة التنسيق بين     .0.5

م   لتعاون إلى ا الورار، باإلضااةما تكون مصحوبة بامللاركة اللعبية  ي ظن   وك يرا            

 .وكاالت الدولية التي سسعى للحفاظ على البيئةال

 املعاقبةاستراتيجيات املكافحة أو    . 3.5

املسموح  ينبعاثاتنظام أساس ي للحد من تلوه الهواء من خالل تحداد مستوى  وض             

 أو ارضالعووبات ملن انتهك هذا النظام م ل عربلة وظول املنتج إلى السوق  وتطبيابها 

 .بعض سايان تصل إلى اظر النلاط ملا الحوه من أضرار و يخضراء  ضرائب

 استراتيجيات الحوافز   . 3.5

من خالل تنظيم اوااز ابتصاداة تهدو للحفاظ على البيئة على الصعيدان الوطني             

  .ضرق ية ي شكل من  أو بروض ميسرة أو تخفيضات  والعالإي، وتكون 

  يالبيئخطيط ت التسياسا      .  6

 الاقتصادية السياسات   . 1.6

ي  علأأأى املسأأأتوى الأأأوطني سغييأأأرات جوهرقأأأة  أأأي يبتصأأأاد والتخطأأأ هأأأو إاأأأداهالهأأأدو منهأأأا             

  :ومأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن السياسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات املوتراأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي هأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذا امليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال (23، ص2112خالأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد،)ويبليإأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي 

البعأأأد البيئأأأي  أأأي خطأأأ   إدمأأأاج لأأأاركة،زقأأأادة اسسأأأاع باعأأأدة اتخأأأاذ الوأأأرار والسأأأماح للجمهأأأور بامل 

سياسات تنموقأة متوازنأة إبليميأا، تحويأا التأوازن بأين تنميأة امليتمعأات الحضأرقة  وخلاالتنمية 

مراعأاة افأا التنأوع ياكولأو ي  تيددة منهأا،امليستخدام املتوازن للموارد وخاظة غير  والرقفية،

اأرض وكأذا  .(35، ص2112محمد،)جل آلا لة عامل م  امللاكل البيملية الطوقباعتماد سياسات تت

رسأأوم تلأأوه ومأأن ثأأم اسأأتخدام م أأل هأأذه الرسأأوم  أأي اأأل امللأأاكل الناتيأأة عأأن التلأأوه مأأن جهأأة 

وزقأأادة اعاليأأة اسأأتخدام الحأأد مأأن إنتأأاج النفااأأات ، ولتشأأجي  الحأأد مأأن التلأأوه مأأن جهأأة أخأأرى 

رقة وسسأأمدة ت الحلأأملبيأأداتخفأأيض دعأأم إنتأأاج ا املأأوارد املتيأأددة لتعأأوض عأأن املأأوارد الناضأأبة،
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تحسأأأين وسأأأائل النوأأأل العأأأام وشأأأبكات الطأأأرق  الكيماوقأأأة وسشأأأجي  اسأأأتخدام سسأأأمدة العضأأأوقة،

 .للحد من التلوه الناجم عن السيارات

 تشريع قوانين بيئية  . 0.6 

عض ن تنظم ب، وأ(لحد من التلوه لكل من الهواء واملاء والتربةكا)ن تض  معااير افترض أ            

وتوييم أثار امللاري   (21محمد، ص)سرض م ل تخطي  استخدام  يبتصاداة،لاطات الن

 . اعال احرص على تنفيذ هذه التلريعات وجود جهاز والبد من  ضرق ية،وسن سلريعات 

 واقع البيئة في الجزائر   .7

 تزخر الجزائر بموارد طبيعية عدادة بدااة من مسااتها اللاسعة 

، دون الذهب سسود أو الذهب سظفر ختلفا من كل الثروات سواءزقيا مطنها مبا تخبئ  ي والتي

 .كم 1211الذي امتد على طول  الجزائري وشواطئهأن ننس ى الساال 

للموارد وتلوه ال عوالتي  تدهور واستغاللإال أن واب  البيئة  ي الجزائر سعاتي من 

التدهور اب هذا سبأ أبرز  ي امليتم  الحضري، لنوص الو ي الذي يعد من  خصوظا

 .(22، ص2111اامد،)

بذلك املرتبة ال انية من ايث الكلفة السنوقة للتدهور البيئي  ي املنطوة العربية بأ  وتحتل            

مليار دوالر أمرقكي اسب  52.3مليار دوالر ايما تودر الويمة يجمالية للتدهور هذا عربيا  1.3

نامج املساعدة البيملية التونية  ي اوض البحر م  بر  لتعاون دراسة أعدها البنك العالإي با

 .سبيض املتوس 

مليلط الوزراء العرب  18ال وتوضح الدراسة التي وزعت بمناسبة اتعواد الدورة             

باملائة من إجمالي الناتج املحلي  0املسؤولين عن شؤون البيئة أن هذه الكلفة السنوقة سعادل 

سلمل لحد  ولمسعد أربام تودارقة كون الدراسة لم سستكمل بعد  ربامهذه س  العربي، غير أن

بلغت الكلفة  وبد ولبنان وسورقا ومصر واملغرب وتوتطآلان سوى ستة بلدان عربية هي الجزائر 

 .(2113لطفي،) مليار دوالر 33السنوقة للتدهور البيئي  ي هذه الدول ميتمعة 

ن امللاكل البيملية هي تلوه الهواء داخل املسكن نواع مبستة أاهتمت الدراسة  وبد            

الصرو الصحي تدهور سراض ي تدهور  وخدمات ي بدرة الوظول إلى املياه  ، النوصوخارجه
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منها  ونذكر .ثاتي أكسيد الكربون  وانبعاهالطبيعي، إدارة النفااات  ويرهاملنطوة الساالية 

 (:12، ص2115سهام،)

ظناعية ظادرة عن الوادات  تداوات ،منزلية نتيية، مصادرور كبير تده هناك :تلوث الهواء-  أ

 .ينتاجية أو ظادرة عن ااتراق النفااات الصلبة  ي الهواء الطلا

كاتعدام  هاسسيير  كذلك نوص ،امااة البيئةال تخض  ملعااير أغلب النفااات  إن :النفايات- ب

 .بة، نوص  ي إعالم وتحسيط املستهلكللمرابخاضعة اتعدام املزابل ال وضعها، ي أماكن  الفرز 

 ،(133خالد، ص)خاص أكثر أنواع التلوه على الحياة املائية بوجه  من :النفطيالتلوث -ج

 .املعالجة الكيماوقة ألواال البترول عوض طمرهاوض  دراسات تخص  تحاول سوناطراكا

 دامةاملست الاستثمار والتنمية بين :الجزائرالتخطيط البيئي في اقع و  .8

 املغاربي املي اق نص على بناء يبتصاداة، املخططات ضمن البيئة إبحام  ي التحول  جاء

 السائلة واملوات  الصلبة النفااات كمعالجة ،1992 سنة طو لكنوا  ي اعتماده تم للبيئة الذي

 يةالبيمل ستلطة لبعض التصنيف هذا سم  وعليه ،وسثرقة التارقخية املواب  وترميم والغازقة،

 إعفاء أو مالية، إعانات أو بروض، شكل  ي مالية سسهيالت كتودام التحفيزاة يجراءات بتطبيا

 .(51اامد، ص) الضرائب من

 لدعم املستدامة والتنمية للبيئة سعلى امليلط استحده الجذري  التحول  لهذا واستكماال

 ذلك بعد وظل  الواب  ضر أ على محسوسا سغييرا احده لم إال أنه ،البيئي يبتصادي التخطي 

 املستدامة، لصعوبة والتنمية التخطي  ميال  ي تودم أي إاراز  ي يساهم ولم ظورقا جهازا

 معطيات إلى وياتوار، البيولو ي التنوع خسائر م ل البيئة على السلبية التيثيرات بعض تودار

البيملية  للتكاليف دبيا داربتو يةالبيمل والبيانات للمعطيات الفااش الغياب يسم  ولم بها موثوق 

 إال تكون  ال التنموقة املخططات ضمن إدراجها اتم التي والتنبؤ التوب  عمليات كل اإن وعليه

 .(18،ص2111اراات،)وااتمالية تورق ية

 املخط  باشر الجزائر،  ي البيملية السياسة سلهدها التي العميوة للتحوالت واستيابة             

 يتمل البيئي للتدهور  يبتصادي التوييم عملية املستدامة والتنمية البيئة أجل من اللألعم الوطني

 واملتوس  سمدان الوصير على كبرى  أولوقة ذات أعمال إدراج على اووم استراتيجي إطار ابتراح
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. 2110-2111 يبتصادي مخط  يتعاشخططات يبتصاداة بدااة من امل ضمن

 (2110دليلة،)

 وااد على سبل من العناظر البيملية، عنصرا اتناول  الذي البيئي املخط  اعتبار كنوقم            

لألعمال من  الوطني واملخط  ،(2111بانون،)يبليم  لتهيئة الوطني املخط  مصطلح كاستعمال

التي سعبر عن ...املياه ومخططات والتعمير، التهيئة ومخططات املستدامة، والتنمية البيئة أجل

 البيملية،إلى عدم اعالية تطبيا املعيار اللكلي  ي التعرو على املخططات  البيئيتخطي  ال

 واملستوبليةلذلك احسن بنا تطبيا املعيار املوضو ي، الذي اؤدي إلى تحليل سوضاع الحالية 

  :اليمن خالل ما  ،(Yves ,1994 ;P609)البيئي للعنصر 

 القطاعيالتخطيط البيئي     .1.8

 : على الجزائر  ي البيئي التخطي  ابتصر لود             

 وساواض املائية، املوارد لتهيئة الوطني املخط  اتناول : املياه بوطاع املتعلا التخطي  1.1.8

 املخط كذلك  ،(2113بانون،)املائية  املوارد وامااة لتسيير جهوقة كيداة الهيدروغرااية

 0املؤرخ  ي  11-11ملرسوم التنفيذي ربم للين اهذا ا بد أظدرت الحكومة  ي للمياه، التوجيهي

 البحر مياه كتحليةتطوقره و  ايه ويبتصاد املائي املورد ت مينيشج  ايث  ،2111اناار

 (02ص، 2007احيى،). واستعمالها

املتعلا بالنفااات  11-11بانون  لأااايث  الخاظة النفااات ملعالجة الوطني املخط  2.1.8

 مهمة أوكلت لذلك عداد مخط  وطني ملعالجة النفااات الخاظة،يفية إبيان كعلى التنظيم ل

 مم له، أو بالبيئة املكلف الوزقر ارأسها الخاظة للجنة النفااات ملعالجة الوطني املخط  إعداد

 التيارة، وكل من وزارة املحلية، والجماعات الوطني بالدااع املكلفة الوزارة عن مم لين من وتتيلف

 التوليداة، الصناعة واملتوسطة، الصغيرة املؤسسات املائية، املوارد املالية، ،الصحة الطابة،

 الخاظة، النفااات لتسيير الوطني املخط  بتنفيذ اتعلا سنوقا تورقرا وسعد. الصناعة التعمير،

 من الوزقر  على ابتراح بناء ذلك، الضرورة ابتضت كلما للمراجعة وقخض  سنوات11علر ملدة

 .اللجنة أعضاء بيغلبية أو ئةبالبي املكلف

 تموب  تحكم التي املبادئ إرساء:  إلى ويهدو البيملية للمهام العمراتي التخطي  مواكبة مدى 3.1.8.

 وتوزيعها املائية املوارد سعبئةة، الجماعي والخدمات الكبرى  والتيهيزات للنول الكبرى  التحتية البني

احدد )مخططات تهيئة املدانة الجدادة ، وكذا والري  زرا يال يستصالح برامج وتنمية وتحوقلها،
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وض  مخط  تهيئة  وكيفياتشروط  2111اناار  15املؤرخ  ي  25-11املرسوم التنفيذي ربم 

 .(واعتماده وإعدادهاملدانة الجدادة 

 يبليم لتهيئة الوطني امليلط مؤسسيا باستحداه تدعيمه تم سهداو تحويا ولضمان             

 يست مارات إخضاع وإجرائيا تطبيوه،ل الالزمة الوواعد كل إايادأي  تنظيميا املستدامة، هوتنميت

وال وااية  ويجتماعية بيوانبه يبتصاداةعلى تهيئة يبليم  التيثير دراسة إلى التيهيزات أو

 .(05احيى، ص)

  :علىركز  طا يئي الوكتخطي  تكميلي للتخطي  البي ظهر :الشموليالتخطيط البيئي     .0.8

ني  ي إلزام السلطات العامة بتباملتم لة : الشمولية املركزية أو البيئية أهم املخططات 1.2.8

 (:,P28 1111 Mohamed ,)الوطني التخطي   إطار املحااظة على البيئة  ي 

  :1226البيئة  أجل من لألعمال الوطني املخطط  -أ

 البيئة سنة أجل من لألعمال الوطني السلطات العامة على املخط  تاعتمد

1115(revue, 1997) ،سلطاتها سعزقز والاة، وتم كل مستوى  على البيئة مفتليات بإاداه 

 :التالية يدارقة امكننا ذكر بعض ياصائيات 

سي اسب إاصائيات مدارقة البيئة كاآل وتوزعتتم إاصاء جملة من العمليات امليدانية 

سججيل  وتمالعمل عن  ت امللوثةآبرار إاواو املنل 221دار وتم إظ –أعذار  1302إظدار  تم)

، 1999ميلة ،)الخطرة محضر متعلا بالوضاء على املواد  53تحرقر  وتممتابعة بضائية  13

 .(3ص

 للنلاطات الوطني البرنامج ادد املخط ، توجيهات تنفيذ ولغرض كذلك السلطات الوضائية   

 غطت 1997 سنة انطلوت والتي "والتشخيص حصيلةال"الة مر أساسيتين،  مرالتين البيملية

 التلوه ،والبيئة الصحة للبيئة، والوانوتي املؤسس ي الجانب تطوقر منها املوضوعات، من ميموعة

 التربة، تدهور  ،املائية املوارد االةو  ،السمعية وسضرار الجوي  التلوه والنفااات، السائلة للمواد

 التراه وموضوع الساالية، املناطا وسسيير البيولو ي، التنوعو  والتصحر والسهوبوالغابات 

 .والتارقخي سثري 



بين في الجزائر والتشريع البيئي  التخطيط"اء   بن يمينة فاطيمة الزهر  ناشد،بن يمينة خيرة، نشأت ادوارد 

 "التنمية املستدامة وأملالاستثمار  تحديات

76 

 

 سنة ال اتي السداس ي  ي انتهت ،"للبيئة الوطنية يستراتييية تحداد" ال انية واملرالة 

 أظب  ،1998 سنة البيئة االة اول  بتورقر وانتهت الدولية، الخبرة إلى باللجوء انيزت ،1999

 .سنة لك تحداث موضوع

 املخط  اعتماد تم سولوقات، وتحداد والدراسة التشخيص مرالة من ينتهاء وبعد 

 للبيئة الوطنية السياسة إلدخال ،2001 سنة املستدامة والتنمية البيملية سعمال أجل من الوطني

 .النلطة مرالتها  ي

    0221 املستدامة والتنمية البيئية ألاعمال أجل من الوطني املخطط -ب

 ومستوبلها البيئة االة اول  الوطني التورقر عرض بعد املخط هذا  إلعداد لتحضيرا تم 

 بإعداد الحكومة لتزمتاا، 2001 سنة أوت 12 بتارقخ الوزراء ميلط ببل من ،واعتمد2000 لسنة

 املخط  إطار  ي هامة بيملية است مارات وتخصيص، وطني ومخط  للبيئة وطنية إستراتييية

 يبليم تهيئة وزارة  ي تنفيذاة وادة نص تتو  ،(2110-2111)بتصاديي عاشلإلت ال الثي

م ل آليات  والوالاات،واستند املخط  على البلداات مستوى  على وطنية لجنة وتيسست والبيئة،

اسة الضرق ية لحمااة البيئة من خالل اعتماد يو تيهيل الس، والدعم و يعانات، التحفيزات

لتحويا التنمية آلاليات يبتصاداة لحمااة البيئة التخطي   ود ضما ،مبدأ امللوه الداا 

و التي يعتبرها الفوه بينها إرادة جدادة إلخضاع يبتصاد ملبادئ بانونية ذات ظبغة  املستدامة،

 الوطني املخط  للبيئة استحده الوطنية السياسة ولتيسيد،.(,2111Gertrud P423)ااكولوجية

 التي التوجيهات تنفيذ  ي املحلية الجماعات بيئة من خالل إشراكمااة الأسلوب جداد لح للبيئة

 .املحلي تضمنها ودعم التنسيا

 0225املستدامة  والتنمية البيئية ألاعمال أجل من الوطني املخطط -ج

بطاع البيئة  واستفاد 2111-2113اندرج ضمن البرنامج الخماس ي لإلتعاش يبتصادي 

ظالايات للنلاط  آلخرى  وأسندتمؤسسات بيملية استحداه  تمائري، و جز مليار دانار  35.3من 

وبد أتاح  .واست مارهاالتلوه لتحصيل الجبااة البيملية  وإزالةم ل الصندوق الوطني للبيئة 

 :املخططانهذان 

 .وامللحوةمخط  توجيهي لتسيير النفااات املنزلية  118بتزوقد البلداات ب  -

 .لتسيير النفااات وتياري ظنا ي ت طاب  إتلاء مؤسسات والئية عمومية ذا -

 .مناطا رطبة 11تهيئة  ودراسةاظائر طبيعية  3 ي انياز  واللروعدراسة  -
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باملائة سنوقا وذلك  11تطبيا املخط  الوطني من توليص تداا النفااات بنسبة  ومكن            

 .ئيمندوب بي 2111 وتكوقنظناعية  ومؤسسةمركب  231بفضل التيهيل البيئي ل 

تم تزوقد املستلفيات التونيات الحدا ة  ي جم   اود الطبيةللنفايات بالنسبة  أما

 ي ميال الوبااة من سخطار  الطبية،ملعالجة النفااات وتخزقن م  إااطتهم بمختلف املعلومات 

املحتملة خالل عملية الفرز على مستوى املراكز يستلفائية، التي تكون الس ب  ي نول 

تحص ي  لجزائرا ايث أن .لنفااات الحادة ويشعاعية، إلى جانب الصيدالنيةا سيماالعدوى، ال 

جهازا لحرق النفااات يستلفائية، كما تم إنياز مائة مركز لردم  308اليوم ما ال اول عن 

تم سججيل ثالثين ألف طن  خاظة انههذا املوضوع أكثر اساسية  ويعتبر عبر الوطن، نفااات ال

  .سنوقا الجزائر  يمن النفااات الطبية 

الغازات املؤثرة على طبوة  وأنواعء على املواد لوضام اتأاطار امااة نوعية الهواء  و ي            

جرقدة )الوطني عبر كامل التراب  واسترجاعجهاز تحوقل  301مؤسسة ب  135سوزون بتزوقد 

،2111). 

 املحلي البيئي والتنسيق التخطيط 2.2.8

 املحلي، يئيالب طي للتخ متنوعة آليات إدراجليتم  املحلي البيئي التخطي   ي التفكير أعيد            

 :(133، ص2111محمد،) بينها ومن

  املستدامة والتنمية البيئة لحماية البلدي امليثاق  -أ

 باملسؤولية الو ي ضمن وجاء 2110-2001ال الثي يبتصادي برنامج يتعاش إطار  ي جاء            

 البيئي، للعمل ياملحل  املخط واشتمل الفاعلين جمي  إشراك بضرورة البيئة، لحمااة الجماعية

 :( 33، ص2111احيى،)الي  ما تضمنت املحاور  من جملة

 املناطا وتهيئة البيئي، التدهور  ملواجهة البلداات بين سعاون  وإاداه مستدام سسير إاياد -

 الصناعية،

 البيملية، بامللاكل للتكفل البلداة بدرات تطوقر الفالاية، سراض ي امااة -

 وإتلاء الكبرى، املخاطر وسسيير للنفااات، اكولوجياإ ملحكما والتسيير املدن، تهيئة -

 .الخضراء الوظائف

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 الدوري بالتوييم والويام البيئي، الورار ظن  مراال  ي وإشراكهم املواطنين استلارة -

 البيئة، لحمااة

ت املحلية للحصول على أما  ي الوانون املوارن سعتبر املواثيا املحلية وسيلة للجماعا    

 والهيئاتتحاول الدولة أن تخلا نوعا من يرتباط بين املنتخبين املحليين  ثالي، ايمدعم 

 (.Ptrick1995 p 28)املركزقة 

 .للبيئة محلي مخط  بإاداه أوص ى املحلي البيئي للتخطي  واستكماال    

 . 0223-0221املحلية  21 أجندة : املحلي البيئي التخطيط -ب

 بإدخال البيئة وامااة لتسيير املحلي التدخل منهخ سغير ةبيهمي الجزائري  املخط  ابتن 

 2110-2111البيئي للعمل املخط  املحلي خالل من املحلي، البيئي العمل  ي والتصور  التنبؤ عنصر

 (103محمد، ص) .21أجندة

 أبره ما نحو على للبلداة مستدامة تنمية وضمان البيئي الوض  تحسين إلى سجندة تهدو

 البيئي املحلي التسيير أسلوب إثراء على ا ت كمارقودي جانيرو   ي 1992 ونيوا  ي ليالدو  امليتم 

 املدتي، وذلك امليتم  ومم لي والفاعلين اللركاء كل م  وامللاورة وامللاركة يستلارة بتوسي 

 مخط  وتضمن،مكلف وغير اعاال سسييرا البيئة سسيير أجل من بينها ايما للتعاون  آليات بإاداه

 :البيئة لحمااة ملحليا تسييرال

 .الفالاية سراض ي على و املحااظةوالبيولوجية، الطبيعية للموارد املستدام التسيير ضمان -

 سثرقة واملواب  املحمية، واملناطا السياحي، التوس  ومناطا الصناعية، املناطا تهيئة -

 العمرانية، يمعاتالت اخلد الحياة وإطار املدانة تربيةوسسييرها، م   والتارقخية وال وااية

 .وتربة وهواء مياه من املستوبلة؛ سوساط تلوه ومكااحة النفااات، سسيير -

 :املستدامةالتنمية  وأملتحديات الاستثمار الاقتصادي  البيئية بينالاستراتيجيات . 3.8

  ألاجنبيةالاستعانة ببرامج الدعم الفني  -أ

 برنامج بإجراء دراسات سسإى بلا اووم (:Ministère,P110 :2002)سيط برنامج إاكو  -

profil Méso على الفوائد يبتصاداة للوطاعات  التعرو :اليتهدو إلى ما  والتي

على مدى التيثير السلبي للوطاع  والتعروالصناعية عند انتهاجها لسياسات امااة البيئة 

ن تطبيوها لتي امكابتراح يمتيازات يبتصاداة ا-الصنا ي على البيئة الطبيعية للبلد 

 .من أجل التحكم  ي آلاثار السلبية للوطاع على البيئة
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ملروع التعاون التوني الجزائري سملاتي ج  املمول من طروبرنامج مراببة التلوه البيئي  -

، 2118العااب،)الجزائر الذي انل  ك يرا  ي ميال التنمية املستدامة  ي  .GTZ ت ز

 .(18ص

ظندوق تحسين التنااسية  أهمهاوعة من آلاليات التموقلية ميم وض  : التمويليةآلاليات  -ب

 سلرو عليه وزارة الصناعة والصندوق الوطني للبيملية ومحاربة التلوه FOPROCI الصناعية

FEDEP  بتهيئة املؤسسات الصناعية لتطبيا أنظمة  يبليم يهتم تهيئةو سلرو عليه وزارة البيئة

 :اتولى البيمليةيدارة 

 .يهيل املؤسسات يبتصاداة من بينها البرنامج الوطني للتوييطبرامج تتموقل  -

مساعدات مالية للمؤسسات  التلوه، توداموق الوطني للبيئة ومكااحة إتلاء الصند -

 .ومعالجتها بتيميعهاإلى الوضاء على مصادر التلوه أو التحكم ايها  اعيةسال

مطابا للمواظفات  يمليةإدارة بمن تكاليف وض  نظام %81ايث تتحمل الدولة تكاليف  -

 % 21أن تتحمل املؤسسة ما تس ته  اللهادة علىالحصول على  وتكاليفالوياسية 

بعد  2111لإلشارة تم اعتماد هذا سسلوب الجداد  ي التموقل بدءا من سنة . املتبوية

البرنامج، ايث  املؤسسات يبتصاداة على م ل هذا تم مالاظة عزوو الك ير منذلك 

على عاتا املؤسسة %  31على عاتا الدولة و%  31سابوا هي  بها املعمول  ت النسبكان

 .يبتصاداة

تحسن  ي الويمة املضااة بالنسبة للوطاع يبتصادي للمؤسسات  11 اتضح من اللكل وعليه

التنااس ي ال بد من سعميا السياسات من خالل  وسداء، ولتحسين التطور والخاظةالعمومية 

يبتصادي الذي ارتكز على عصرنة التسيير بإتباع املناهخ الحدا ة  والنلاطت ست ماراتربية ي 

للمعااير البيملية التي سعتبر من املداخل يستراتييية  ويمت الالتي تمط جوانب الجودة اللاملة 

جعلها كيمر  وعدمجيدة  وبمتابعة، بلرط سشجي  املؤسسات على إتباعها بدون عرابيل الهامة

 .لهاف مكل

 والخاصيمثل تطور القيمة املضافة للقطاع العام :  1شكل ال
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 Collections Statistiques N° 202/2016 Série E: Statistiques Economiques N° 89 :املصدر

  

 خاتمة .2

اتطلأأأأب اهتمامأأأأا ، إن الوضأأأأ  البيئأأأأي الأأأأراهن  أأأأي الجزائأأأأر و الأأأأذي اتسأأأأم بالتأأأأدهور و التأأأأردي            

امااأأأأة البيئأأأأة ،و توأأأأوم هأأأأذه الحمااأأأأة علأأأأى أهأأأأداو و مبأأأأادئ تنوسأأأأم إلأأأأى مبأأأأادئ ملتطلبأأأأات  أوسأأأأ 

التنميأأة املسأأتدامة الأأذي تأأدعم  نص عليهأأا بأأانون امااأأة البيئأأة  أأي إطأأار اأأ، وبائيأأة و أخأأرى تدخليأأه

بعأأأدة بأأأوانين و نصأأأص تنظيميأأأة تهأأأدو جميعأأأا إلأأأى الحأأأد مأأأن التأأأدهور البيئأأأي و الأأأذي أظأأأب  مأأأن 

يعني ذلك إن امااة البيئة لم سعد سعني ساأراد و الجماعأات اوأ  بأل  ،ات العامةأولوقات السلط

 .آو ما يعرو بالحمااة يدارقة للبيئة، أظبحت من الصالايات و املهام الواجبة على يدارة

 ودائمأة اعالأة انطالبأة ضأمان اجأل مأا امكأن اسأتنتاجه مأن هأذه الدراسأة هأو أن مأن وأهأم

 منأاطا  أي النمأو بعأث اجأل مأن واأوااز مبأادرات تخصأص أن لأةالدو  مأن بأداملسأتدامة ال  للتنميأة

 وتأدعيم الصأغيرة املؤسسأات وتنميأة املحليأة الخاظأة يسأت مارات البلأد، كتشأجي  مأن واسأعة

 التعلأيم مسأتوقات وتحسأين محلأي إنتأا ي تلأاط وكأل والصأيد الفالحأي للنلأاط ينطأالق إعأادة

 .للسكان واملعيلة

املالئمأة،  سرضأية تهيئأة بغيأة يتعأاشبأرامج لأدعم  إطأالقمأة الحكو  بأررت السأياق هأذا و أي

 أي مختلأف  سخيأر  بدمج هأذاالحفاظ على البيئة  إلىم  التركيز على الجانب البيئي  ي محاولة ترمي 

 .يبتصاداةاملخططات 
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 : يتتم ل  والتيوعة من التوظيات مهذا سساا امكن ابتراح مي وعلى

 علأم تأدريط مخصصأات ضأمن املسأتدامة التنميأة إدراج تماأ أن علأى يوالسأع يهتمأام -

 .يبتصادي النلاط  ي البيئي الجانبالتركيز على و  يبتصاد

 .تكلفة بيبل يتسانية الحاجات وإشباع سرباح سعظيم بمسيلة او  يكتفاء عدم  -

 لطبيعيأأة بلأأكال امااأأة املأأوارد علأأى تأأدهورها والعمأأل مأأن يهتمأأام أكثأأر بالبيئأأة للحأأد -

 .  مستدام

 .املستدامة م  التنمية البيئة امااة تراب  على والحرص التيكيد ضرورة  -

 .الناميةعلى نولها للدول  والعملالنظيفة التكنولوجيا  وتطوقر سشجي  استخدام  -

ضأأرورة إايأأاد ميكانزمأأات تهأأدو إلأأى تفعيأأل دور الجبااأأة البيمليأأة  أأي التوليأأل مأأن التلأأوه   -

 .البيئي

أراضأأأأأ ي  أأأأأي منأأأأأاطا ظأأأأأناعية مأأأأأن اجأأأأأل  وتهيئأأأأأةصأأأأأنا ي ايأأأأأب وضأأأأأ  للميأأأأأال ال بالنسأأأأأبة -

 .املناطا الفالاية وعنبعيدة عن املدانة  وتكون النلاط الصنا ي 

 .التنمية املستدامة  ي ميالضرورة استفادة الجزائر من تيارب بعض الدول  -

ات ربطهأا شأراكضرورة تفعيل التعاون  ي هذا امليال مأ  البلأدان املتودمأة، السأيما التأي ت -

 .سعاون م  الجزائر

وائز واأأأأوااز متعأأأأددة للمؤسسأأأأة التأأأأي تتفأأأأوق  أأأأي تطبيوأأأأات يدارة جأأأأضأأأأرورة تخصأأأأيص  -

 .البيملية من طرو الوزارات الوظية، كوزارة الصناعة ووزارة الطابة واملناجم وغيرها

  ي الجزائر خطت عدة مراال نتييةعملية التخطي  البيئي  إنامكننا الوول  وعليه    

من خالل تفعيل  وامليال البيئيالوطنية التي استهدات امليال التنموي  والسياساتالتحوالت 

 ي ذلك ميموعة  واعالة، معتمدةالبيئة بطرقوة رشيدة  وامااةالحلول الوبائية لتسيير 

 .بانونية وترتيباتسلريعات 

 بين تحويا ولكن تبوى السياسة البيملية الجزائرقة تواجه تحداات  ي عدم التوازن    

 وهذا والتنميةاملتكاملة ملختلف ااتياجات التطوقر  والرؤقةيستخدام املتوازن ملوارد البيئة 

 .الجزائريلكل أكبر التحداات للتخطي  البيئي  ي 

 :راجعاملقائمة  .12
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 رالجزائ عكنون،بن  النياح، الجزائر، مطبعةالبيملية  ي  الرهانات ،(2111)ملحة  أامد. 

 عدد. رسميةالالجرقدة  .باملياهاملتعلا  12-83للوانون  مواملتماملعدل  13-15 سمر 

الجرقدة .2113غلت  10 ي  واملؤرخاملتعلا باملياه  12-13بموجب الوانون  وامللغى.32/1115

 .51/2113الرسمية عدد 

 دة املطرواة أمام العااب عبد الرامان وبوة شرقف، التنمية املستدامة واملتطلبات الجدا

للجزائر، املؤتمر العلإي الدولي التنمية  الراهنالوض   اة م  إشارة إلىبتصاداملؤسسات ي

 .2118أارقل  1و 8، 2ة، جامعة سطيف، أاام استخدامية للموارد املتااملستدامة والكفاءة ي 

  2110-2111املستدامة  والتنميةاملي اق البلدي اول البيئة. 

  راملعاظأأأأأأأأرة، الأأأأأأأأداة  أأأأأأأأي ظأأأأأأأأل العوملأأأأأأأأة املسأأأأأأأأتدام والتنميأأأأأأأأةالبيئأأأأأأأأة  ةباسأأأأأأأأم، إدار خالأأأأأأأأد مصأأأأأأأأطفى 

 .2112،ةالجامعية، يسكندرق

 200 0الجزائر، للنلر، املصرقة املكتبة دار والسالم، التحدي رجل بوتفليوة بركان، دليلة. 

  2110، والتوزي ، سردن، دار الحامد للنلر والبيئة، يتسان (2111)السعود راتب. 

  مطبعأأة نأاا بعابأأدان، ولأى،س  ةنظأف، الطبعأأس و ينتأأاج إدارة البيئأأة نحأ (2113)طأااون، زكرقأا 

 .الواهرة

  21ميلة العلوم يتسانية العدد  البيئة،تيربة الجزائر  ي امااة  (2115) بلورمي،سهام  ’

 جوقلية

  13/11/2110عادل عبد الرشيد عبد الرزاق نوال عن شبكة ينترنت araburban.orgwww.. 

  تحويا أجل من البيملية امللاري  تموقل  ي املالية املؤسسات استراتيييات؛ (2111)اراات ادة 

 .للموسم، الجزائر 12العدد  .البااثميلة  املستدامة؛ التنمية

  عدد  .ر.ج. املستدامة وتنميتهبتهيئة يبليم  ا، املتعل2112ديسمبر  12املؤرخ  ي  21-11بانون

22-2111. 

 1111-12ميلة دورقة تصدر عن كتابة الدولة املكلفة للبيئة، عدد  البيملية، ميلة الجزائر. 

 مكتبة الطبعة سولى، البيئة، لتلوه واملالية يبتصاداة آلاثار ،(2002)الليخ  ظالح محمد 

 .رقةيسكند يشعاع،

  الوضائي، العددجتهاد ميلة ي  يئة،البالجماعات املحلية  ي امااة  ، دور (2113)ملوسخ محمد 

 .بدون ذكر السنة الجزائر 5

http://www.araburban.org/
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 ،وتطبيوأأأأأأأأأأات ومتطلبأأأأأأأأأأاتنظأأأأأأأأأأم  إدارة البيئأأأأأأأأأأة ،(2112) د هللا اكمأأأأأأأأأأت النوأأأأأأأأأأارعبأأأأأأأأأأ نيأأأأأأأأأأم العأأأأأأأأأأزاوي 

ISO14000، ،عمان ،والتوزي  والنلرللطباعة  دار امليسرة الطبعة سولى. 

  جامعة  العام،ه  ي الوانون رسالة دكتورا البيئة،آلاليات الوانونية لحمااة  ،(2112)وناا احيى

 ؛الجزائر تلمسان، .بلواادأبو بكر 
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 ملخص

متطلبات  باعتبارها من يةضرائب البيئتشخيص ملحددات فعالية وكفاءة ال تهدف الدراسة إلى             

الحديث، وذلك من خالل تشخيص لتجارب بعض  االقتصادالتنمية املستدامة في ر و خضال  تصادقاال

 . أملانياو  الدول الوربية مثل: فرنسا

البيئي لى نجاح النظام الضريبي تؤثر عات التي قد توصلت الدراسة إلى وجود العديد من املحددكما            

 .الوعي البيئي الضريبي،مع النظام : درجة تفاعل الضريبة البيئية أهمها

 ة.، تجارب دولياقتصاديةة بيئية، ضرر بيئي، سياسة ضريب :يةفتاحم كلمات

 .JEL :H21, Q57, H23, Q58تصنيفات 

Abstract  

               The study aims to diagnose the effectiveness and efficiency of the environmental 

taxes as a requirement of the green economy and sustainable development in the modern 

economy, through the examination of some European states such as: France and Germany. 
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              The study reached several influencing determinants of the success of the 

environmental tax system: the degree of reaction to environmental tax interaction with the 

environment system, environmental awareness . 

Keywords : Environnemental tax, environmental damage, economic policy, international 

experiences . 

JEL Classification Numbers : H21, Q57, H23, Q58. 

 

 مقدمة: .1

 اتخاذسؤولي الشركات أال ينبغي اآلن مل" 1992 يقول سنة Adam W. Chaseالباحث 

 Milton Friedman كاالجتماعية "، كذلإجراءات لوقف التلوث من خالل الشعور باملسؤولية 

سسها املسؤولية 
ُ
". نتيجة املخاوف االجتماعيةيقول " لن أشتري أسهما من شركة ال تعمل بقيادة أ

الحراري، صانعوا السياسة  واالحتباسبيئي ة املتعلقة باآلثار السلبية لظاهرة التلوث الالخير 

الضرائب البيئية كوسيلة ملكافحة هذه الظواهر، وبالتالي يمكن  استخدامأصبحوا لديهم رغبة في 

 .الساسية للحكوماتحماية البيئة اليوم أصبحت تعتبر من أحد الولويات  إنالقول 

ر ضروري سعر الكربون أم أن " إن ارتفاع يرى  James Edward Hansenريكي الباحث الم

الباحث يرى أن الطريقة الكثر فعالية لتحقيق ذلك هي  "،من أجل إزالة الكربون من االقتصاد

ضريبة الكربون )على النفط والغاز والفحم(، ويرى أن املجتمع سيدعم الضريبة إذا تمت إعادتها 

        إليهم.

يرون أنه لجعل  1975 نةس James M. Buchanan and Gordon Tullockحثين البا

يجب على االقتصاديين البدء في البحث  السياسات،الضرائب الخضراء أكثر جاذبية لصانعي 

 االقتصاديالخبير كذلك وابتكار ترتيبات مؤسسية تجعل من فرض الضريبة عقوبة مقبولة.  

في أثار غاز " الذي أوضح أوجه التباين الكبير Capitalاب "صاحب كت  Thomas Pikettyالفرنس ي 

لى اإلنسان في جميع أنحاء العالم، يرى أن التفاوت االقتصادي يصل إلى ثاني أكسيد الكربون ع

مستويات قياسية عالية ويمثل تحدًيا رئيسًيا لصانعي السياسة في العقود املقبلة"، كما يرى أن غاز 

في  %1الحظ أن أغنى ر تحٍد كبير آخر يضع مجتمعاتنا في خطر، حيث يثاني أكسيد الكربون يعتب

طن من ثاني أكسيد الكربون في  +200أمريكا ولوكسمبورغ واململكة العربية السعودية تبعث 
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 مثل: موزمبيق ورواندا  %25السنة، أي أكثر من 
ً
ضعف املعدل العاملي، أما الدول الكثر فقرا

 طن من ثاني أكسيد الكربون.  0.1ومالوي مسؤولة عن حوالي 

يقول أن وزير البيئة  BBC Blue Planet IIفي  Philip Anthony Hammondاملستشار 

النظام الضريبي والرسوم املفروضة على املواد  استخدامالبريطاني سيقوم بالتحقيق في كيفية 

إن حذف  Jonathan Griggقال الباحث  االنفايات، كمالبالستيكية التي تستخدم للحد من 

د مال حيث سيساهم أكثر في تعريض أفراد املجتمالعربات في بريطانيا أمر مخّيب لل 
ّ
ع للتلوث املتول

مدير السياسات الضريبية في وزارة    Wang Jianfan .(http://www.independent.co.uk) محلًيا

ثات البيئية هو يرى أن الهدف الرئيس ي من فرض ضرائب على امللو  2017املالية الصينية سنة 

عالية  اقتصاديةامللوثات، من أجل تحقيق تنمية  انبعاثاتمن  لحماية البيئة وتحسينها والحد

 .(http://www.chinadaily.com) الجودة

تقرير في  OECD االقتصاديةمدير البيئة في منظمة التعاون والتنمية  Anthony Coxكذلك             

لتنفيذ سياساتها الجديدة إذا أرادت تحقيق دا التحرك بسرعة قال" يجب على كن Ottawa: بــــ

 %30خفض االنبعاثات بنسبة  واملتمثل في 2030أهداف خفض االنبعاثات الخاصة بها لسنة 

(http://www.theglobeandmail.com).  كذلكRichard Clarke  لشركة املدير التنفيذيPacific 

Gas & Electric البيئية جزءا من أي قرار يتخذ.  االعتباراتارة لجعل يرى أنه يجب توجيه اإلد 

هذه اآلراء املتباينة بين االقتصاديين ورجال العمال تفسر أن ظروف السوق تغيرت بحيث           

تالي التساؤل وبال أصبحت سياسة التسيير تشمل االهتمامات البيئية في عملية اتخاذ القرار.

  الرئيس ي لهذه الدراسة يتمثل في:

 ،البيئية في بناء سلوك تحفيزي إستراتيجي ضرائبما مدى أهمية محددات فعالية وكفاءة ال

 األوربي؟من خالل دراسة تجربة دول اإلتحاد 

 ( محاور كما يلي:03نقدم هذه الدراسة في ثالثة )

 املحور األول: نظرية الضرائب البيئية؛

 ية؛الثاني: محددات فعالية وكفاءة الضرائب البيئ املحور 

 املحور الثالث: تشخيص لتجربة دول اإلتحاد األوربي.

http://www.chinadaily.com/
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تكمن أهمية الدراسة في تحليل املحددات التي تتحكم في درجة قوة أو أهمية الدراسة:  •

ضعف العالقة بين النظام الضريبي وسياسة حماية البيئة املنتهجة من طرف الحكومات، 

على ت البيئية، وبالتالي وجب من الضرائب والرسوم على امللوثا فرض أنواعل من خال

تضبط سلوكها اإلنتاجي وفق الضوابط القانونية التي تهدف إلى حماية البيئة  املؤسسات أن

 واملساهمة بفعالية في املجتمع.

نظام تتمثل أهداف الدراسة في توضيح كيفية بناء عالقة هادفة بين الأهداف الدراسة:  •

والنقائص التي يجب تداركها من خالل  تالالتخاال الضريبي وسياسة حماية البيئة، وإبراز 

من التجارب الدولية الجادة، كذلك تهدف الدراسة إلى محاولة إبراز أسس النظم  االستفادة

 الضريبية البيئية الصحيحة.

 الدراسات السابقة:        •

ال بعنوان: تأثير الضريبة البيئية على تنمية ، مق2015سنة  Dalia Štreimikienėدراسة  -

تشيك وسلوفاكيا، من أهم نتائج الدراسة الطاقة املستدامة في دول البلطيق وجمهورية ال

في عائدات  اختالفأن للضرائب البيئية أثر إيجابي على تنمية الطاقة املستدامة، وهناك 

ول عينة الدراسة، كذلك من أهم من الناتج املحلي اإلجمالي في د البيئية كنسبةالضرائب 

 لوب.أن تحسن جودة البيئة لم تحقق عائد الكفاءة مطنتائج الدراسة 

، مقال بعنوان: دراسة مقارنة بين 2015سنة  Sabina Hodžić&Vjekoslav Bratićدراسة  -

ر املالي أوربا وأوكرانيا ركزت الدراسة على تحليل النواع والهمية والتأثيالضرائب البيئية في 

ات ي وكرواتيا، من خالل تحليل متوسط حصة اإليرادللضرائب البيئية في االتحاد الوروب

 2013و 2000من الضرائب البيئية في الناتج املحلي اإلجمالي أظهرت أنه في الفترة ما بين 

( %1.97( وأدنى مستوى في فرنسا )%3.45( وهولندا )%4.52سجل أكبر معدل في الدنمارك )

 ختلفة من الضرائب والرسوم البيئية،(. في كرواتيا هناك ثمانية أنواع م%1.82نيا )وإسبا

 2008من الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة بين ) %3.45حصتها اإلجمالية في ميزانية الدولة 

- 2012.) 

، مقال بعنوان: دور الضرائب 2016سنة  Miloš Stojanović&Marina Đorđevićدراسة   -

هو أن الضرائب البيئية  ج الدراسةأهم نتائ من صربيا،في النظام الضريبي لدولة  البيئية

دورها محدود بشكل كبير، بسبب ضعف معدالتها ومشاركتها الضعيفة في اإليرادات 

 الضريبية.
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، مقال بعنوان: الضرائب البيئية 2016سنة  John McEldowney & David Salterدراسة      -

ب البيئية تهدف إلى سياسات لتغير املناخ، ترى الدراسة أن الضرائ في بريطانيا نحو وضع

غاز ثاني أكسيد الكربون،  انبعاثاتالتكنولوجيات املتجددة مع الحد من  استثماراتزيادة 

كذلك ترى الدراسة أنها تتأثر بدرجة كبيرة بالعوامل السياسية، كما ترى أن مستقبل 

 الستثمار "الخضر".الضرائب البيئية قد يعتمد على نجاح ا

ك قصورا في البحث عن املحددات التي راسات السابقة نجد أن هنامن خالل تحليل الد       

وبالتالي جاءت دراستنا  في دول اإلتحاد الوربي،تؤثر على درجة فعالية وكفاءة الضرائب البيئية 

 ية.لتوضيحها ومحاولة معرفة أثرها في تحقيق نجاح السياسة الضريبية البيئ

 (:theory of environmental taxation) نظرية الضرائب البيئية   .1

 فكرة الضرائب البيئية:   .1.1

بالتركيز على الفرق بين التكاليف الخاصة  االقتصاديون في أوائل القرن العشرين عندما بدأ             

جديد من التفكير ( خلق نوع social welfare) االجتماعيالرفاه  باقتصادواإلجتماعية وعالقتهما 

ألفريد مارشال، والتحليل الخاص بفائض املنتج في فأة الضريبة لـــ: يتمثل في نظام مكا االقتصادي

الذي يرى أن التكاليف الخاصة واإلجتماعية منتشرة في جميع  A.C. Pigouالرفاه لـــ:  اقتصاديات

 اقترحا املستهلك، وبالتالي كمقياس لرض استخدامها، حيث أسعار السوق ال يمكن االقتصادأنحاء 

وق هو فرض ضريبة  والقيام بخطة دعم من شأنها  أن شل الهيكلي في السلحل مشكل هذا الف

 welfare) االجتماعيةترجع الوضعية إلى نقطة التوازن، واليوم يتم تصنيف ضرائب الرفاهية 

taxes املقترحة من طرف )Pigou ( تحت فئة ضرائب التلوثpollution taxes. ) 

الحديدية للمزارعين، ويرى أنه يجب  الذي ألحقته السكةالشهير هو الضرر  Pigouمثال             

الحكومة ضريبة على  تفرض Pigouvianتطبيق مبدأ "امللوث يدفع" وبالتالي تحت نظام الضرائب 

عين الذين السكك الحديدية إلجبارها على تحمل التكاليف االجتماعية التي سبق فرضها على املزار 

دية. هذه الضريبة من شأنها أن تجبر تكاليف سكك الحديشرارة ال انبعاثاتتضررت حقولهم من 

السكك الحديدية الخاصة للرجوع إلى حالة التوازن مع تكاليفها االجتماعية. وبناء على ذلك فإن 

ة الحدية الشرارة إلى الحد الذي تجاوزت فيه التكلف انبعاثاتخط السكة الحديدية سيقلل من 

 . (Adam Chase, 1992,p :02) البيئيةلإلعانات الضريبية 
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 وبالتالي الدراسات والبحوث ترى أن هناك نوعين من الضرائب البيئية:            

 (Corrective Taxation) الضرائب التصحيحية   أوال: 

 negativeجية )في هذه الحالة تستخدم الضرائب البيئية لتصحيح العوامل الخار             

externalitiesتحليلها للعالم ي ينسب الفضل في ( مثل التلوث الذPigou  والتي يطلق 1920سنة ،

( كما تم ذكر ذلك سابقا، والتي فكرتها الساسية تتمثل في Taxation Pigouvianعليها ضرائب )

تلك  االعتبارعين  السوق بسبب فشل قرارات املشتري والبائع وبالتالي تؤخذ في معالجة إخفاقات

ومنه فرض الضرائب سيصحح بشكل أكثر  ،سوق الحرة الغير منظمةالتكلفة الخارجية في ظل ال

 كفاءة العوامل الخارجية السلبية من التلوث. 

التلوث  انبعاثاتيرون أن الضريبة البيئية هي بمثابة ضريبة على  االقتصاديينمعظم             

إلى أن اإليرادات التي التصحيحي للضرائب البيئية.كما تجدر اإلشارة  وبالتالي يركزون على الدور 

الضرائب على االنبعاثات يمكن أن يكون أكبر أو أقل من مستوى كفاءة تثيرها مستويات كفاءة 

اإلنفاق ملعالجة الهداف البيئية ، وبالتالي النظرية االقتصادية تجادل في ذلك وال ينبغي بالضرورة 

بالضرورة تمويل اإلنفاق البيئي من  ينبغوال يالضرائب البيئية على الهداف البيئية،  إنفاق إيرادات

 خالل الضرائب البيئية. والشكل التالي يوضح ذلك:

 ( تأثير العوامل الخارجية على توازن السوق 1)شكل ال

 
Source : Louise Smith&al,2009, p:06. 

 

ارجية سلبية وتأثيرها على السعر المثل خ( نالحظ وجود عوامل 1من خالل الشكل ) 

حيث يحصل التوازن عندما تكافئ التكاليف الخاصة الحدية املنفعة  حرة،املنتجة في سوق  يةوالكم

هذا الخير له تكاليف  .Q1والكمية  P1الخاصة الحدية )عند العرض يساوي الطلب( هذا بسعر 

ف املتقطع، يؤدي إلى ارتفاع التكالي لشكل بالخطاتلوث خارجية ال يتحملها املنتج، كما هو مبين في 
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سعر  أي Q2و  P2طة التوازن املعيارية لجميع التكاليف هي االجتماعية الحدية ومنه ستكون نق

 أعلى ومستوى إنتاج أقل.

 Environmental Taxes as Part of the) ثانيا: الضرائب البيئية كجزء من النظام الضريبي

Broader Tax System) 

فقط، بل يمكن  ال تقوم بتصحيح العوامل الخارجية وذلك من منطلق أن الضرائب البيئية            

كعائد ملنع زيادة الضرائب الخرى، كذلك  استخدامها ويمكنأيضا أن تساهم في رفع اإليرادات، 

ت قالو للحد من عجز امليزانية، وملعالجة أهداف التوزيع، أو لغراض كثيرة أخرى، وفي نفس 

لدخل واملرتبات( لضرائب املوجودة )ال سيما ضرائب ابين الضرائب البيئية وغيرها من ا التفاعالت

 البيئية.تعمل على زيادة كبيرة في كفاءة الضرائب 

الحجة القائلة بأن للضرائب البيئية دور في زيادة اإليرادات أمر جوهري كسبب إضافي             

إذا كانت  "،double dividendرف بـــ: "توزيعات الرباح املزدوجة" "علتطبيق هذه الضرائب هو بما ي

اإليرادات من الضريبة البيئية يمكن أن تكون تستخدم لتمويل خفض معدل الضريبة، لتشوه 

ض ُينتج زيادة الكفاءة يخفتهذا ال (،النشاط يثبط)الدخل ضريبي موجود من قبل في ضريبة 

 تدوير اإليرادات". يبة البيئية، وهذا ما يعرف باسم "تأثير إعادةر باإلضافة إلى اآلثار الخرى للض

العديد من الباحثين يرون أن التفاعل املوجود بين الضريبة البيئية والتشوهات في الضرائب             

(distortionary taxes :الخرى تعمل على التقليل من العوائد الحقيقية لعوامل اإلنتاج مثل )

االجور أو عائد رأس املال، أو بشكل  ملال...إلخ، إما بطريقة مباشرة عن طريق تخفيضاالعمل، رأس 

. كما تجدر (Roberton C. Williams, 2015, p: 03) امللوثةالسلع  ارتفاعر من خالل غير مباش

وجدوا أن "تأثير التفاعل" أكبر من  1999سنة Parry et al املالحظة أن العديد من الباحثين مثل:

البيئية يرجع إلى مدى تحقيق الهداف منها  ير إعادة التدوير" مما يعني أن إدخال السياسةث"تأ

(Jacqueline Cottrell & al, 2016, p :08). 

 وعيوب الضرائب البيئية مزايا تعريف، أدوار،.    2.1

 تعريف وأدوار الضرائب البيئية 1.2.1

 John Manning( مع taxation magazineالضرائب ) ةاملنتدى الذي عقدته مجل اقتراحفي              

أن هناك ثالثة مجموعات من الضرائب  PricewaterhouseCoopersممثل مكتب املراجعة 
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ً
مثل ضريبة النفايات وتغير املناخ، ثانيا الضرائب شبه  (green taxالضرائب البيئية ) الخضراء: أوال

ا الضرائب التي الجمركية،يارات والرسوم سرسوم الوقود وال ( مثلquasi-greenالخضراء )
ً
 ثالث

" عندما تحاول الحكومة تحفيز greening of the tax system" "نظام الضرائب رفي "تخضيتدخل 

 التغييرات في السياسة الخضراء باستخدام النظام الضريبي.

 والتي قد تعتبر ناجحة إذا بضريبة تهدف إلى تثبيط السلوك الضار كما تعرف على أنها             
ً
يئيا

الضرائب التي تكون على . وتعرف على أنها (Louise Smith, 2009, p :03) سلوكلاقامت بتغير 

ش يء ولها تأثير سلبي ومؤكد على البيئة، والتي يمكن أن تكون في  ( أوphysical unitوحدة مادية )

 .(Dalia Štreimikienė,2015,p :05) ردااملو أربع أنواع هي: الطاقة، النقل، التلوث، وضرائب 

يرى أن الضرائب البيئية هي" مجموعة فرعية من الدوات  Theodore Panayotouالباحث             

(، ضرائب التصدير، التعريفات واالنبعاثات )السائلةاملالية والتي تأخذ أشكال: ضرائب التلوث 

 .Manmohan Sائب الدخل..إلخ. كما يرى ر الجمركية، التمييز الضريبي، ضرائب اإلنتاج، ض

Kumar الضرائب والرسوم البيئية تصنف على أنها "  أن 2006 نةسUsing Markets  تعرفها ". و

Rebecca Steinbach  على أنها "الضريبة التي تكون على قاعدة ضريبية ذات وحدة مادية أو ش يء له

( OECDة التعاون والتنمية االقتصادية )مالبيئة". كما أن توجيهات منظ مؤكد علىتأثير سلبي 

( تنص على أن: "التأثير البيئي للضريبة يأتي في املقام الول من خالل تأثيره ECروبية )ضية الو واملفو 

على السعار النسبية للمنتجات والنشطة ذات الصلة بالبيئة، إلى جانب املرونة السعرية ذات 

  . (Marlene Attzs&al, 2014, p : 15)الصلة"  
يرون  Edmundas Jasinskas ،Zenonas Kazakevičiusين منهم: كما أن العديد من الباحث            

  اقتصاديالضرائب البيئية هي مقياس  أن
ً
ال يعزز منهج مكافحة التلوث فحسب، بل يؤدي أيضا

ان من الصعب إجراء يإلى تراكم الموال الالزمة لتنفيذ املشاريع البيئية وتعويض الضرر البيئي، وير 

 : Astrida Miceikiene, 2015, p)ئي وتحديد معدل الضريبة املثلى. حسابات دقيقة للتأثير البي

02) . 

تحقيق التوزان في  :الضرائب البيئية لها ثالثة أدوار رئيسية هي إنيمكن القول وبالتالي             

 مع إجمالي  لالخارجية )معدل الضريبة المث التكاليفنتيجة السوق 
ً
يجب أن يكون متوافقا

تحقيق  وكذا(، للتلوث، أي ما يسمى بفعالية باريتو لالستخدام البيئي تماعيةجاال التكاليف 

ويمكن أن تستخدم الموال املجمعة في  ،ماليةن ما تكودة ئب عاالضر)إيرادات المالية ا الهداف
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 البيئيةالجودة  ية لها أيضا وظيفة تحسينئهذه املهام الضرائب البي حماية البيئة(. باإلضافة إلى

(Sabina Hodžić, Vjekoslav Bratić 2015,p :08). 

 مزايا وعيوب الضرائب البيئية  2.2.1

تقليل عوامل التكلفة حيث تختلف تكاليف الحد من   :هناك العديد من املزايا نذكر منها             

ى الي فإن الضرائب املناسبة تكون عند الوصول إلتالتلوث باختالف امللوثين والتكنولوجيات وبال

ريض الثابت وذلك من خالل أن الضرائب قد تحرض املستوى المثل للتلوث بأقل التكاليف؛ التح

امللوث على استخدام التكنولوجيا بفعالية؛  التحريض الديناميكي يعني أن الضرائب تقدم تحريًضا 

والتي اد الضريبة يعني مصدر لتطوير تقنيات جديدة ، دواستر  مستمًرا لتقليل التلوث باستمرار؛

ث التكلفة؛ التنظيم العام وذلك من خالل توحيد يمكن أن تولد املزيد من الفعالية من حي

الضرائب لجميع امللوثين وبالتالي التنظيم الفعال هو أمر ال مفر منه للتفاوض مع امللوثين حول 

ي يحدث عندما تكون تكاليف خفض مستوى التلوث ذاملعدالت ؛ خصائص الحد من التكلفة وال

 هناك العديد من العيوب نذكر منها: على بكثير من الفوائد البيئية الناتجة. كذلكأ

 مؤكدة؛التأثيرات البيئية غير  -

 نقص الخبرة الذي يعني حاجزا كبيًرا في مجال تطبيق الضرائب البيئية؛ -

ية وإدارية وتنفيذية عالية للسيطرة على مإلى آليات تنظي البيئية يحتاجتطبيق الضرائب  -

 ومات املتعلقة بالضرر البيئي؛املعل

االختالفات بين مصادر االنبعاثات، يجعل عدم إمكانية تطبيق نفس النظام الضريبي على  -

 جميع مصادر االنبعاثات؛

والتي يمكن أن تكون أكثر خطورة، حيث يمكن  بيئية،قد يكون للضرائب البيئية آثار ضارة  -

ولكن يمكنها أيًضا إحداث  الهدر،لحد من ن تؤدي الضرائب على مواد النفايات مثال إلى اأ

 سلوك غير قانوني مثل حرق النفايات.

الضرائب البيئية ليست مقبولة دائما سياسيا حيث امللوثين يرفضون الضرائب في كثير من  -

 الحاالت؛

ف تأثير الضرائب البيئية ايمكن أن يؤدي موقف امللوثين وتصورهم إلى تقوية أو إضع -

 .(Zoltán Nagy,2013,p :03) الضرائبلدافعي املسؤول بيئيا تحفيز السلوك  ويمكن
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 البيئيةتشخيص أنواع الضرائب .    3.1

 في: أنواع تتمثل أربع هناك            

  (Energy taxes)الطاقة  بضرائ   أوال: 

ات الطاقة املستخدمة لكل من الدوات الثابتة جتشمل ضرائب الطاقة الضرائب على منت            

رباء( وأغراض النقل، كما يتم تضمين ضرائب )مثل الفحم وزيت الوقود والغاز الطبيعي والكه

CO2  أيًضا في هذه الفئة الضريبية. الغرض من ضريبة الطاقة هو إعطاء الشركات واملستهلكين

قة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع العائدات امثل الط البديلة،حافًزا الستخدام مصادر الطاقة 

في مقال بجريدة ف.(Http://www.investopedia.com) من أجل تمويل اإلنفاق العام. ومةللحك

the Telegraph  تب أن العديد من مسؤولي  2017البريطانية سنة
ُ
يرون أن تكلفة  االقتصادك

كما  خالل السنوات الخمس املقبلة. الضرائب الخضراء على فواتير الطاقة ستزيد بثالثة أضعاف

يتم فرضها على  اإلعانات التي( إن تكلفة Budget Responsibility) ؤولية امليزانيةيرى مكتب مس

 16-2015مليار جنيه استرليني في عام  4.6املتوقع أن ترتفع من  والعمال منفواتير الطاقة املنزلية 

أن  British Gasأتي ذلك بعد أن ادعت شركة ي ،22-2021مليار جنيه استرليني في  13.5إلى 

ألقت باللوم على  حيث 2017جنيًها استرلينًيا خالل سنة  150خضراء ستكلف السر رائب الالض

 .(http://www.telegraph.co.uk)الكبير في فواتير الكهرباء لالرتفاعالحكومة 

  (Transport taxes) ضرائب النقل ثانيا: 

ة الضرائب املتعلقة بملكيحيث ضرائب النقل تشمل  قل من أكبر املستهلكيننيعتبر ال            

 التاليوالشكل والضرائب على الوقود.  االنبعاثاتواستخدام السيارات، والضرائب املفروضة على 

ركبات املازوت والبنزين للدوالر لكل لتر مقابل دخل الفرد معلى وقود  \يوضح الضريبة املصححة 

 .(Gunnar S. Eskeland, 2015, p: 08) 2014سنة  W. H. Parryن محسب أعمال كل 
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 على وقود املركبات املازوت والبنزين  الضريبة املصححة : (2)شكل 

 
Source : Gunnar S. Eskeland &al, 2015.,p:08. 

 

نزين أعلى من الضريبة على الب املازوت( نالحظ أن الضريبة على وقود 2من خالل الشكل ) 

الدراجات  مثل: السيارات،لخفيفة فقط ك بسبب أن البنزين يستخدم عادة في املركبات اوذل

يستخدم بدرجة كبيرة في الغراض التجارية بسبب مالءمتها  املازوتالبخارية...إلخ، في حين أن 

 لألحمال الثقيلة مثل: السفن والقاطرات والشاحنات الثقيلة. 

الهواء  ين أهداف التقليل من االزدحام والحوادث وجودةة تجمع بالضرائب التصحيحي          

النسبة للبلدان الكثر ثراًء، على الرغم من أن املنحنى أكثر وغازات االحتباس الحراري، وهي أعلى ب

، مما يعكس منافع أعلى لبلدان التي تتميز بزيادة كثافة املركبات للمازوتانحداًرا بالنسبة 

 كوريا الجنوبية...إلخ.الدول الغنية مثل: اليابان، تركيا، النرويج، هواء في وتلوث ال واالزدحام

بعنوان" اإلصالح الضريبي  2017سنة  OCDE االقتصاديةفي تقرير ملنظمة التعاون والتنمية            

 بالناتج املحلي اإلجمالي، حيث تترا هالبيئي" يرى أن
ً
وح من تختلف اإليرادات الضريبية البيئية مقارنة

من الناتج املحلي اإلجمالي في الدنمارك في %4.1 من الناتج املحلي اإلجمالي في املكسيك إلى0.06%

 .(OCDE ,2017,p :25) 2014عام 

  (Pollution taxes)  التلوثضرائب   ثالثا: 

أكسيد تغطي أنواع مختلفة من الضرائب على االنبعاثات املقاسة أو املقدرة للهواء مثل:              

. وبالتالي يمكن القول خالنفايات. إلوعلى إدارة  ضاءوالضو نيتروجين وثاني أكسيد الكبريت واملياه، ال
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ضريبة التلوث هي عنصر من عناصر اآللية االقتصادية املصممة للحد من التلوث وتأثيره  إن

  .(//:www.economicshelp.orghttp) السلبي على البيئة

 (  Resource taxes) املوارد بضرائ  رابعا: 

الخام، حيث تواجه الحكومات تحدي متمثل في لى استخراج املواد تتمثل في الضرائب ع             

الطبيعية والظروف االقتصادية  للمواردكيفية فرض ضرائب على صناعة تتميز بالجودة املتغيرة 

إلى التركيز على كيفية ها تؤدي ما يجعل بها وهذاالستغالل البترول واملعادن التي ال يمكن التنبؤ 

 . (Bryan C. Land, 2008, p: 02)  املواردمن أجل الحصول على إيجارات تصميم النظام الضريبي 

 البيئيةمحددات فعالية وكفاءة الضرائب  .2

البيئية، بدراسة محددات فعالية وكفاءة الضرائب  اهتمواهناك العديد من الباحثين الذين             

ة ال تزال غير واضحة مثل: أن محددات الضرائب البيئي ى فيه باحثون أخرونير الذي  الوقت في

(Anger ،Bohringer ،& Lange ،2006 ؛Ward & Cao 2012)،           :من أهمهم نجد 

بعنوان: الضرائب البيئية و تقويتها:  2001سنة  CARLOS MARIO GOMEZدراسة قام بها             

لومات للضريبة البيئية، فاءة، حاول الباحث بناء نموذج لحل مشاكل املعاقبة الكاملعلومات، املر 

من أجل تحسين  Pigouاستخدام ضرائب  احتماليرى الباحث أنه في الوقت الحاضر  حيث

الجودة البيئية هو أمر مثير للجدل ، هذا بسبب بعد النظرية املجردة عن السواق الواقعية  

سواق املثالية قد تكون عقالنية في سياق ال  Pigouأن ضرائب  الرغم منوبالتالي يقول أنه على 

ر وهلتدافيها يكون لتي الحقيقية اق السوق اسياعيدة كل البعد عن الكفاءة في يمكن أن تكون ب

كبير ،كذلك هناك أيًضا معلومات غير كاملة وغير متماثلة ، وضرائب تشوهية موجودة لبيئي ا

لومات الخاصة يجب عليها أن تكون قادرة على الكشف عن املعة ية الجيدمسبًقا . السياسة البيئ

ة، وللتعامل مع هذه املشكلة يجب أن نقوم بتطوير نموذج تنظيم بالتكاليف البيئية لدى أي شرك

مع املعلومات غير املتماثلة، كذلك من املهم لفرض السياسة البيئية على السلطات املعنية يجب 

ات ها تقلل من اإليرادالتي من الواضح أن املراقبة،ا يتطلب تكلفة لشركات وهذعليها مراقبة سلوك ا

                          .(CARLOS MARIO GOMEZ,2001,p :02)املتاحة لتخفيض الضرائب التشويهية 

 Concetta Castiglione&Davide Infante& Maria Teresaدراسة الباحثين كذلك             

Minervini& Janna Smirnova  مقال بعنوان: الضرائب البيئية في أوروبا: ما الذي  2014سنة

الوروبية من  االقتصاداتهذه الدراسة قامت بتحليل محددات الضرائب البيئية في  عليه؟تعتمد 
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مجموعات مختلفة من العوامل هي اإلنتاج واالستهالك والداء  إلى ثالثخالل تقسيم املحددات 

 لدان الوروبية. الب ة الحكم فيالبيئي و نوعي

يرى الباحثين أن إيرادات الضرائب البيئية هي املتغير الذي يعكس سياسة الضرائب             

البيئية، حيث تؤخذ في االعتبار ثالث فئات من العوامل أوال عوامل إنتاج التلوث واالنبعاثات 

ودة البيئية للبلدان بالجامل تتعلق القادمة من أي نشاط متعلق بعمليات اإلنتاج، وثانيا عو 

الوروبية، وثالثا العوامل التي تعكس نوعية الحوكمة، حيث ال يمكن تنفيذ حماية البيئة بدون 

  للمجتمعالوعي البيئي و تدخل الدولة كذلك وظيفة التنظيم التي تعتمد على قوة السياق املؤسس ي، 

(Concetta Castiglione,2014,p :03). 

 ل اليعتبر قبو             
ً
ضرائب والرسوم له تأثير أساس ي على الكفاءة والتي تتمثل أسسه: أوال

االتصال بالضرار البيئية وثانًيا إعادة الضرائب البيئية إلى امللوث. حيث إذا كانت عالقة الضريبة 

 تأثيرها على موقف امللوثين ضعيف.يكون بالضرار البيئية ضعيفة فسوف 

يؤثر على كفاءة  للضريبة البيئيةثين من يرون أن املعدل المثل لباحلعديد من اكذلك ا            

يمكن تعديله بشكل مستمر يساعد على الوصول إلى أمثل  المثل والذيالضرائب لن املعدل 

 املنخفض هو الصحيح حماية البيئة وحسب العديد من الباحثين معدل الضريبة البيئيلمستوى 

الضريبة املرتفع فعال للوصول إلى الهداف  ومعدل الطويل،دى امل البيئية فيللوصول إلى الهداف 

 .  (Zoltán Nagy,2013,p :05)  القصيرعلى املدى 

موضوع قاما بدراسة  2014سنة  Per G. Fredriksson,Xenia Matschkeكذلك الباحثين            

الي، من أهم نتائج الدراسة لفدر ي النظام ابين تحرير التجارة الخارجية والضرائب البيئية ف العالقة

أن وضع سياسة بيئية يتأثر باالعتبارات السياسية التي تحدد على املستوى الحكومي. وأوضح 

Dewan في دراسته أن الوعي البيئي هو الشرط الساس ي للتصدي الفعال للتدهور  1990 سنة

 في ت
ً
 حيويا

ً
يئي من خالل وضع مناهج الب حقيق الوعيالبيئي، حيث تقدم السياسات التعليمية دورا

  . )pPer G. Fredriksson&al ,2014 , 18 :( مناسبةدراسية 

 تشخيص لتجربة دول اإلتحاد األوربي .3

عند النظر إلى التجربة الوربية يمكن القول أن تلوث الهواء يقتل نصف مليون شخص في              

 500000قذر إلى الوفاة املبكرة لكثر من ء الأدى الهوا حيث حسب تقارير الوكالة الوروبية أوروبا،



 "قراءة في محددات فعالية وكفاءة الضرائب البيئية...أين نحن؟ "                 زنود إيمان، عباس ي صابر      

 

97 

 

دولة أوروبية  41وحسب تقارير وكالة البيئة الوروبية في  ،2014شخص في االتحاد الوروبي في عام 

 بتلوث الهواء.  2014من الوفيات املبكرة في عام  534 474يمكن ربط 

 76780عند مصادر تلوث الهواء  جميعتعزى إلى  شهدت أملانيا أكبر عدد من الوفيات التي            

 .(http://www.dw.com ) 63 798وفرنسا بــــ:  35164وتبعتها اململكة املتحدة بــــ: 

املفوضية الوروبية تحذيرات نهائية إلى فرنسا وأملانيا وإيطاليا  أرسلت 2017فبراير  15في             

(. بموجب NO2ء لثاني أكسيد النيتروجين )لهوادود تلوث اوإسبانيا وبريطانيا لعدم التزامها بح

بشأن حدود جودة الهواء التي ال يمكن  EC/  2008/50قانون االتحاد الوروبي، يحدد التوجيه 

تجاوزها في أي مكان في االتحاد الوروبي، ويجبر الدول العضاء على الحد من تعرض املواطنين 

"... في حين أن المر متروك لسلطات الدول رها نة في تقريمللوثات الهواء الضارة. ذكرت اللج

، فإنه من الضروري بذل املزيد من  NO2العضاء في اختيار التدابير املناسبة ملعالجة تجاوز حدود 

الجهود على املستويات املحلية واإلقليمية والوطنية للوفاء بالتزامات قواعد االتحاد الوروبي 

عضاء على اتخاذ إجراءات لضمان جودة جيدة للهواء ل ال للجنة الدو وحمايتها"، ولذلك حثت ا

  .وحماية الصحة العامة

في فرنسا ليست هذه هي املرة الولى التي يتم فيها استهداف فرنسا بتحذيرات اللجنة فيما              

ال في االمتث لفشلها السابق CJEUاللجنة فرنسا إلى  أخذت 2011يتعلق بنوعية الهواء، حيث في ماي 

في ومنطقة حضرية رئيسية.  16ال يقل عن  فيمابسبب مستويات تلوث الهواء املفرطة  لتوجيه،ل

بما في ذلك جميع املدن  الهواء،منطقة حرجة من حيث جودة  28اللجنة ما يصل إلى  أملانيا حددت

لحد من على نحو مستمر مخالفة لقيم ا وكولونيا،الكبرى مثل: برلين وهامبورغ وميونيخ 

NO2.البيئية،قدمت املنظمة غير الحكومية  حيث Deutsche Umwelthilfe e.V  عدة دعاوى

قضائية ضد البلديات وحكومات الواليات الفدرالية في أملانيا على أساس أن هذه الهيئات ال تتخذ 

 . NO2التدابير الكافية لضمان االمتثال لتدابير جودة الهواء ال سيما مع قيم الحد القص ى 

 للقلق             
ً
حيث تم إنشاء مناطق جودة هواء حرجة  كذلك،في إيطاليا ال تزال جودة الهواء سببا

أغلقت ميالن وروما  2015في ديسمبر ومنطقة )بما في ذلك روما وميالنو وتورينو ونابولي(  12في 

حددة ة املقيم اليوميمستويات املواد العالية بكثير من ال املرور بسببونابولي مدنهم أمام حركة 

(. حيث تتبنى املدن الكبرى العديد من اإلجراءات للحد من 3ميكروغرام / م  50لالتحاد الوروبي )

والترويج للمركبات النظيفة  املدينة،الهواء، مثل الحد من عدد السيارات الخاصة في  انبعاثات

 الهجينة الجديدة(. الت افالح )مثل)مثل التنقل الهجين والكهربائي( وتحديث املركبات للنقل العام 
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بشأن جودة الهواء وحماية البيئة على التزامات على  34/2007في إسبانيا ينص القانون رقم             

نسمة بإبالغ السلطة املختصة بمستويات تلوث  100000البلديات التي يزيد عدد سكانها على 

هداف الجوية، وعدم تجاوز ال  أجل تلبية الهواء ونوعية الهواء وكذلك إعداد خطط وبرامج من

في املدينتين الرئيسيتين للبلد: مدريد وبرشلونة. في نوفمبر  (،PM10و NO2حدود تلوث الهواء )

قامت مدريد بتنشيط بروتوكول التلوث الذي خفض حدود السرعة وحظر السيارات في  2016

 امللوثة،الكي السيارات ز ملإعداد حوافمناطق وسط املدينة ملدة ثالثة أيام، كذلك تقوم برشلونة ب

مثل تقديم تصاريح النقل العام املجانية ملدة ثالث سنوات إذا تخلصوا من سيارة ملوثة واالمتناع 

 عن شراء أي سيارة جديدة.

منطقة من مناطق جودة الهواء في اململكة  16في بريطاينا تم تجاوز حدود تلوث الهواء في             

إلى استهداف  ClientEarthقامت وبرمنغهام وليدز وغالسكو(، حيث ندن ا في ذلك لاملتحدة )بم

حكومة اململكة املتحدة تحديًدا من خالل مراجعة قضائية لخطة جودة الهواء 

 . (http://www.latham.london)الحكومية

 ر( ،دوال  13.2 يورو، 11.2جنيهات إسترلينية ) 10أعلن عمدة لندن عن رسم جديد بقيمة              

بعد أن  2017جنيهات إسترلينية ، في فبراير  11.50يومي بقيمة  ازدحاموالتي ستكون أعلى من رسم 

وتنطبق هذه الرسوم على جميع السيارات التي  أمر االتحاد الوروبي بريطانيا بخفض تلوث الهواء.

بيئة، وقالت ة للثات الصديقالتي تم تسجيلها قبل تطبيق معايير االنبعا املازوتتعمل بالبنزين و 

يجب عليه التحقق مما إذا  2008شركة النقل في لندن إن أي شخص لديه سيارة مسجلة قبل عام 

 لهذه الرسوم.
ً
وتهدف هذه الرسوم إلى إعداد سكان لندن إلدخال منطقة انبعاث  كان مؤهال

فبراير  ة فية الوروبي. أصدرت املفوضي2019منخفضة للغاية في وسط املدينة اعتباًرا من أبريل 

 لخمسة من الدول العضاء بما في ذلك 
ً
وحثتها على اتخاذ إجراء بشأن تلوث  بريطانيا،تحذيرا

السيارة أو املخاطرة بإرسالها إلى محكمة العدل الوروبية. وقالت املفوضية الوروبية إن "مستويات 

  2013م ا عاة في أوروبألف حالة وفاة مبكر  70عالية من ثبات النيتروجين" تسببت في 

( https://www.japantimes.co.jp). 

 ثحي التسعينات،تم إدخال الضرائب البيئية في أوروبا في بداية وتجدر اإلشارة إلى أنه              

أثر الضرائب على الجودة البيئية والداء االقتصادي الوربي هو موضوع تناولته دراسات  أصبح



 "قراءة في محددات فعالية وكفاءة الضرائب البيئية...أين نحن؟ "                 زنود إيمان، عباس ي صابر      

 

99 

 

؛ European Environment Agency ،2005؛ Ekins & Barker ،2001؛ Ekins ،1999عديدة منها )

Kosonen ،2010 ؛Scrimgeour ،Oxley &Fatai ،2005 أثبتت هذه الدراسات الثر اإليجابي .)

للضرائب البيئية في االقتصادات الوروبية مثل التأثير اإليجابي للضريبة على االنبعاثات غاز ثاني 

ين املحتوي على الرصاص ، والضرائب على النفايات ومعالجة لبنز ريبة على اأكسيد الكربون ، والض

املرور ، ورسوم املكوس على املركبات وغيرها .كما سجلت بعض الدول  ازدحامالنفايات ، ورسوم 

قادة إيكولوجيين  والذين يعتبرواالوروبية تأثيًرا إيجابًيا للضرائب البيئية على الداء االقتصادي، 

أيًضا أداًء  اكتسبواوالنرويج والسويد لم يساهموا فقط في التقدم البيئي بل  لندادنمارك وهو مثل ال

اقتصادًيا من خالل إعادة تدوير العائدات التي تم الحصول عليها من الضرائب البيئية إلى 

 االقتصاد، وبالتالي تقليل ضرائب الدخل وزيادة االستثمارات . 

الذين قاموا بدراسة جدوى السياسات الضريبية في أوربا  حثينيد من الباكذلك  هناك العد            

 Magdalena Radulescu,Crenguta Ileana Sinisi ,Constantaدراسة قام بها الباحثين  نجد منهم:

Popescu ,Silvia Elena Iacob ,Luigi Popescu  بعنوان: السياسة  الضريبية البيئية 2017سنة ،

وربي بالتركيز على نظرية الرباح املزدوجة حيث يرون أن حماية البيئة ال  اق اإلتحادفي رومانيا في سي

أهمية أكبر في تصميم السياسات االقتصادية في دول االتحاد الوروبي   اكتسبتفي العقد الخير 

(EU حيث الحظوا أن هناك العديد من االختالفات في االقتصاد والسياسات بين الدول الوروبية ،)

عملية التنسيق داخل منطقة االتحاد الوروبي. الباحثين يرون أن مسار تنفيذ  م من، على الرغ

 من بلد إلى آخر، وتوصلوا 
ً
 كبيرا

ً
إصالحات الضرائب البيئية يختلف في دول االتحاد الوروبي اختالفا

 Magdalena) االقتصاديةأنه ال يمكن لرومانيا زيادة مستوى الضريبة البيئية لدعم النمو 

Radulescu,2017,p :02). 

 From بعنوان: 2012سنة  Mireille Chiroleu-Assouline,Mouez Fodhaكذلك في دراسة             

Regressive Pollution Taxes to Progressive Environmental Tax Reforms،  يرى الباحثين أن

صميم جديد القواعد ل تيئية من خالمن استخدامها لألدوات الضريبية الب الوروبية زادتالدول 

الضريبية، ولكن العديد من البلدان تواجه معارضة للرأي العام، بسبب العواقب التوزيعية 

 households areللسياسات الضريبية البيئية عندما تكون السر غير متجانسة )

heterogeneousاع.إلجمن قبوله با(. وبالتالي الباحثين طرحوا فكرة تصميم إصالح ضريبي بيئي يمك 

(Mireille Chiroleu-Assouline, Mouez Fodha, 2012, p : 21)  
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في دول اإلتحاد  2017قيمة إيرادات الضرائب البيئية خالل سنة  يوضح إجماليوالجدول التالي 

      (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics )(:UEالوربي )

 في دول اإلتحاد الوربي  2017إجمالي قيمة إيرادات الضرائب البيئية خالل سنة  :( 1)جدول ال

 
Source : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics    12/05/2018. 

 

الناتج املحلي اإلجمالي  البيئية فية الضرائب ساهمإجمالي م أن( نالحظ 1من خالل الجدول )

، حيث تعتبر الضرائب البيئية على الطاقة 2.4% في دول اإلتحاد الوربي تمثل نسبة 2017سنة 

، والضرائب على التلوث واملوارد تمثل %0.5، والضرائب البيئية على النقل بـــ:1.9%أكبر نسبة بـــ: 

 . 0.1%أصغر نسبة بـــــ: 

( التالي حصة الضرائب البيئية في الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان االتحاد 4الشكل ) يوضحكما 

نالحظ أن أعلى حصة للضرائب البيئية في دول اإلتحاد الوربي سنة حيث  . 2014 الوروبي في سنة

يا، يطالأن كل من إ في الناتج املحلي اإلجمالي، كما نالحظ %4كانت لدولة: الدنمارك بأكثر من  2014

من الناتج املحلي اإلجمالي، بينما نجد أن كل  %3كرواتيا، سلوفينيا حققت حصة أكبر من  اليونان،

سنة من فرنسا، إسبانيا، ليتوانيا، بجيكا، أملانيا لم تتجاوز فيها نسبة حصة الضريبة البيئية خالل 

( European Environment Agency). وفقا لتقرير من وكالة البيئة الوروبية %2.5نسبة  2014

الدول العضاء نجده في الدول  دليل على فعالية الضرائب البيئية في شمال أوروبا في أكبر

االسكندنافية وفنلندا وهولندا، والذي يشير إلى أن العديد من الضرائب البيئية لها تأثير إيجابي 

ة من إجمالي اإليرادات مئوييقاس كنسبة  بيئة.  أما عن الثر املالي للضرائب البيئية الذي على

ك ما نالحظه أن (. كذل%10.21( وبلغاريا )%10.46في سلوفينيا ) واملساهمات االجتماعية هو الكثر

الضرائب والرسوم البيئية تظهر تشتت واسع وتنوع بين الدول العضاء على سبيل املثال لدى 

وبالتالي  فإن لديها أيضا أكبر  ية ؛لبيئب والرسوم انوًعا مختلًفا من الضرائ 21الدنمارك ما يصل إلى 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics
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ضرائب بيئية  8، وكرواتيا  10 حصة من الضرائب البيئية في الناتج املحلي اإلجمالي، ايطاليا لديها

 .(Sabina Hodžić,2015,p :08)مختلفة

  2014ي في عام حصة الضرائب البيئية في الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان االتحاد األوروب: ( 3)شكل ال

 

Source : Ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer (.2017)  en charge des      

relations internationales de climat. France, p : 22. 

 

 يقدر بحوالي 2013 الوربي سنةكما يمكن القول أن عدد الضرائب البيئية في دول اإلتحاد             

، كما %2.44متوسط نسبة الضرائب البيئية إلى الناتج املحلي اإلجمالي تقدر بــــ: وأن  ضريبة، 147

ضرائب،  10ضريبة، ثم إيطاليا  24نالحظ أن أكبر عدد للضرائب مفروض في دولة الدنمارك بــ: 

ا. هنغارينيا، ضرائب، وأقل عدد للضرائب نجده في كل من: بلغاريا، إستو  09السويد وبريطانيا بـــ: 

 .(A. LANS BOVENBERG, 1995, p : 25)، والتي فيها ضريبتينخإل

 وجدت:عن أكثر الضرائب الخضراء نجاًحا في أوروبا  2017سنة  METAmagفي بحث أجرته             

،  2002التي تعتبر من أنجح الضرائب البيئية حيث  في عام   اإيرلندضريبة الكياس البالستيكية في 

 ارتفعتيورو على الكياس البالستيكية في نقطة البيع ، والتي  0.15بقيمة ريبة ت أيرلندا ضفرض

الكياس  السلبية المتصاص. وكان الهدف هو تقليل االستهالك واآلثار 2007يورو في عام  0.22إلى 

من  %5البالستيكية على الطبيعة. ونتيجة لذلك انخفضت الكياس البالستيكية املهملة من 

مليون يورو  200وولدت الضريبة  ،2015في عام  %0.13إلى  2001مة في عام القماجمالي تلوث إ

تم فرض  في فلنداسنة تم استخدامها لتمويل املشاريع البيئية في جميع أنحاء البالد.  12على مدى 

عة ضريبة على عبوات التغليف املستردة، قدمت الحكومة لول مرة نظام استرداد املبالغ املدفو 
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وكذلك  لالستبدال، حيث يجمع النظام اآلن الزجاجات القابلة 1950بات في عام ملشرو لتعبئة ا

  (.PET) املألالزجاجات البالستيكية القابلة إلعادة 

وصلت معدالت اإلرجاع  حاوية،يورو لكل  0.40يورو إلى  0.10ومع تراكم مبالغ تتراوح بين             

ويعزى ذلك إلى التعاون الوثيق بين  .2015ام في ع %95احد إلى للتعبئة ذات االستخدام الو 

قدمت الحكومة أيًضا حوافز  ااملشروبات. كمالحكومة واملجتمع املدني وتجار التجزئة وصناع 

 للمنتجين واملستوردين للمشاركة في نظام استرداد املبالغ املدفوعة.

لفة البيئية لطمر عكس التكلت 1996ت في عام ي بريطانيا تم فرض ضريبة مدافن النفاياف            

وكذلك للحد من توليد النفايات وتعزيز إعادة  (،النفايات )مثل انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

مليون طن  50انخفضت كمية النفايات املرسلة إلى مدافن النفايات من  الضريبة،التدوير. بفضل 

الحكومة السويدية فرضت  1992. كذلك في سنة 2015مليون طن في عام  12إلى  2001في عام 

وهو ملوث قوي يرتبط بالمطار الحمضية ومشاكل الجهاز  -( NOxضريبة على النيتروجين )

بالعديد  أدىمما ، % 40-30مما ساعد على خفض انبعاثات أكسيد النيتروجين بنسبة  -التنفس ي 

ن جنيه مليو  900يرادات السنوية وبلغت اإل  من الشركات إلى تنفيذ تدابير خفض االنبعاثات،

 .(https://metamag.org/2018 ) 2016إسترليني )مليار يورو( في عام 

 . خاتمة4

خالل هذه الدراسة التحليلية عن محددات كفاءة وفعالية الضرائب البيئية في دول  من

 اإلتحاد الوربي توصلنا إلى العديد من النتائج أهمها:

تعتبر ناجحة، بسبب إدراك الحكومات  البيئية ي في فرض الضرائبتجربة دول اإلتحاد الورب •

 ؛انها من الدوات الهامة لتقليل الضرار البيئية التي ال تخدم املجتمع الوربي

دول اإلتحاد الوربي تسعى إلى تحقيق تفاعل بين الضريبة البيئية والنظام الضريبي ككل،  •

 واالستثمار؛فردي من خالل التأثير على الضريبة على الدخل ال

الضريبية البيئية في دول اإلتحاد الوربي يتم تدويرها لخدمة الهداف البيئية  إيرادات •

 والفراد؛

يتسنى فرض تجربة دول اإلتحاد الوربي تسعى إلى تحديد درجة الضرر البيئي بدقة حتى  •

 ؛نظام ضريبي بيئي صحيح



 "قراءة في محددات فعالية وكفاءة الضرائب البيئية...أين نحن؟ "                 زنود إيمان، عباس ي صابر      

 

103 

 

 .ار البيئيةنب الضر واملستهلكين لتج تحاد الوربي تقدم تحفيزات كبيرة للمنتجيندول اإل •

 تتمثل توصيات الدراسة فيما يلي:و 

 املجتمع؛الضريبة البيئية لكي تحظى بالقبول العام يجب نشر الوعي البيئي في  •

ضرورة بناء خطة عمل جادة يتم فيها إشراك كل الفاعلين في املجتمع من أجل قبول النظام  •

 الضريبي البيئي؛

 يقة للبيئة؛تجة الصديع والنشطة املنمحاولة تشجيع املشار  •

 .على أسس علمية في تحديد الضرار البيئية بكل دقة وأسقف الضرر املقبول  ينقوانوضع  •

 راجع:قائمة امل. 5
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الدور الوسيط للتمكين النفس ي في العالقة بين نمطي القيادة التبادلية والقيادة 

 التحويلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية

The Mediating Role of Psychological Empowerment in the Relationship 

Between Transactional Leadership, Transformational Leadership and 

Strategic Performance of the Egyptian Travel Agents 
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 ملخص

استكشاف أثر التمكين النفس ي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة  إلىهدفت الدراسة 

  .التبادلية والقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة املصرية

 في العالقة بين القيادة أن التمكين النفس ي يلع إلىوقد توصلت الدراسة 
ً
 كليا

ً
 وسيطا

ً
ب دورا

 إلي أن التمكين . التبادلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية
ً
وتوصلت الدراسة أيضا

 في العالقة بين القيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات 
ً
 جزئيا

ً
 وسيطا

ً
النفس ي يلعب دورا

 .املصريةالسياحة 

القياااادة التبادلياااة، القياااادة التحويلياااة، التمكاااين النفسااا ي، ألاداء إلاساااتراتيجي، شاااركات  :يـــةكلمـــات مفتاح

 .السياحة، مصر

 M12؛ L25 ؛JEL : C42 اتتصنيف

Abstract : 

The study aimed to explore the mediating role of psychological empowerment in the 

relationship between transactional leadership, transformational leadership and strategic 

performance in the Egyptian travel agents. 

___________________________     
 bassam.samir@fth.usc.edu.eg :إلايميل، بسام سمير الرميدي : املؤلف املرسل
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The study found that psychological empowerment plays an fully mediating role in the 

relationship between the transactional leadership and the strategic performance of the 

Egyptian travel agents. The study also proved that psychological empowerment plays a 

partial role in the relationship between transformational leadership and strategic 

performance of the Egyptian travel agents. 

Keywords: transactional leadership, transformational leadership, psychological 

empowerment, strategic performance, travel agents, Egypt. 

JEL Classification Codes: C42 , L25, M12 

 

 قدمةم. 1

 مع التطورات الحادثة في بيئة العمل، 
ً
تطورت أنماط القيادة في السنوات املاضية تماشيا

أنماط  إلىوالتغير في طبيعة عمل املنظمات، وتحولت أنماط القيادة من نماذج الرئيس واملرؤوس 

ن ، حيث أ(602، 6102العتيبي، )حديثة قائمة علي املشاركة والتمكين واملسئولية املشتركة 

وجود قيادة فعالة يساهم بشكل كبير في استغالل كافة موارد املنظمة أفضل استغالل ممكن 

وتعد القيادة . ومن هنا ظهر ما يسمي بالقيادة التبادلية والقيادة التحويلية(. 2، 6102املصري، )

التأثير في آلاخرين، كما أن أداء  علىأحد عوامل النجاح في أي منظمة، فهي تعني القدرة 

 (.Nazim and Mahmood, 2016, 18)العاملين يتأثر بأسلوب القيادة داخل املنظمة 

وتساهم القيادة التحويلية في تحسين وزيادة مستوي ألاداء بما يفوق ما هو مطلوب من 

العاملين، وذلك عن طريق شعور العاملين بالثقة في قدراتهم، والاحترام املتبادل، وتشجيعهم 

وتشجع القيادة التحويلية (. 692، 6102عبد القادر وعبد اللطيف، )ي التفكير إلابداع على

  علىالعاملين 
ً
جنب مع مصلحة زمالئهم ومصلحة املنظمة  إلىتحقيق مصالحهم الشخصية جنبا

 (.226، 6102سطوحي، )

العالقات املتبادلة بين القائد والعاملين لتحقيق  علىكما أن القيادة التبادلية تقوم 

 (. Mohamed and Fahmy, 2015, 109؛ 22، 6102حموش، )شخصية مصالحهما ال
ً
وتقوم أيضا

سياسة الثواب واملكافأة عند إنجاز العاملين كافة ما يكلفون به من أعمال، وسياسة  على

 علىكما أن القيادة التبادلية تنطوي . العقاب عند التقصير في إنجاز ما يكلفون به من أعمال
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والتوجيهات للعاملين، مع إعطائهم الحرية في العمل إذا تحسن أدائهم إصدار القائد للتعليمات 

 (.292، 6102أبو سبع، )نفس املستوي  علىواستمر 

ويعد التمكين هو أحد ألابعاد الجوهرية للقيادة التبادلية، وكذلك القيادة التحويلية، 

املصري، )ظمة تمكين العاملين للمساهمة في تحقيق أهداف املن علىحيث أن القائد يعمل 

، فالقادة التبادليين والقادة التحويليين لديهم القدرة علي إلهام وتحفيز العاملين، (22-22، 6102

النعيمي، )وتزويدهم برؤية مستقبلية، وزيادة فاعليتهم، وزيادة التزامهم لتحقيق ألاهداف 

 (.602، 6102؛ العتيبي، 090-096، 6102

تمكين، وهو أحد القضايا املحورية داخل أي منظمة، ويعد التمكين النفس ي أحد أنواع ال

. ويرتبط مستوي التمكين النفس ي لدي العاملين بنمط القيادة الذي يتم تطبيقه داخل املنظمة

وللتمكين النفس ي عدد من آلاثار إلايجابية داخل املنظمة مثل تحسين ألاداء، وبناء العالقات 

وتحسين دوافع العاملين، ومن ثم تحسين أداء الشركة والثقة املتبادلة بين القائد والعاملين، 

 (.699، 6102الشريدة وعبد اللطيف، )ككل وتحقيق أهدافها 

أن القيادة  على( 12، 6102)وصالح واملبيضين ( 061-6102،062)وقد أكد الهبارنة 

مساعدة، )التحويلية تساهم في تعزيز ألاداء إلاستراتيجي للمنظمات، والريادة وإلابداع املؤسس ي 

، وتعزيز التمكين (220، 6102سطوحي، )، وتعزيز درجة إدراك العاملين للتمكين (22، 6101

كما أن القيادة التبادلية تساهم بشكل كبير في تحقيق ألاهداف (. 602، 6102العتيبي، )النفس ي 

 .(026، 6101سيد، )، وتعزيز مستوي التمكين (022، 6102املصري، )إلاستراتيجية للمنظمات 

 مشكلة الدراسة   . 1.1

 علىتبرز أهمية نمطي القيادة التبادلية والقيادة التحويلية في تأثيراتهم املختلفة سواء 

العاملين، حيث تساهم تلك ألانماط في تحسين أداء العاملين، ورفع روحهم  علىاملنظمة أو 

والتمكين النفس ي، بما إلابداع والابتكار، ومنحهم الحرية في العمل،  علىاملعنوية، وتشجيعهم 

ذلك تتلخص مشكلة الدراسة في  علىوبناًء . ألاداء إلاستراتيجي للمنظمة ككل علىينعكس 

 :التساؤل التالي

 في العالقة بين القيادة التبادلية والقيادة 
ً
 وسيطا

ً
هل يلعب التمكين النفس ي دورا

 التحويلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية؟

 :عدة تساؤالت فرعية علي النحو التالي إلىهذا التساؤل وينقسم 
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التمكين النفس ي للعاملين في شركات السياحة  علىلقيادة التبادلية ل هل هناك تأثير -

 ؟املصرية

 ؟التمكين النفس ي للعاملين في شركات السياحة املصرية علىتؤثر القيادة التحويلية هل  -

 ؟داء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصريةالقيادة التبادلية في تعزيز ألا هل تؤثر  -

 ؟القيادة التحويلية في تعزيز ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصريةهل تؤثر  -

 ؟ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية علىيؤثر التمكين النفس ي هل   -

 أهمية الدراسة    . 2.1

للقيادة التبادلية ة ت العالقة املباشر الرغم من وجود عدد من الدراسات التي تناول على

التمكين النفس ي، بجانب وجود بعض الدراسات التي تناولت أثر القيادة  علىوالقيادة التحويلية 

ألاداء إلاستراتيجي للمنظمات، إال أنه ال يوجد دراسة تناولت الدور الوسيط  علىالتحويلية 

والقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي في  للتمكين النفس ي في العالقة بين القيادة التبادلية

ومن هنا جاءت أهمية . املنظمات بشكل عام، وفي شركات السياحة املصرية بشكل خاص

تتناول الدور الوسيط للتمكين النفس ي في العالقة بين القيادة  دراسة حديثةالدراسة كونها 

 .ات السياحة املصريةالتبادلية والقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي في شرك

 أهداف الدراسة    . 1.1

  التمكين النفس ي لدي  علىإبراز العالقة بين أثر القيادة التبادلية والقيادة التحويلية

 .العاملين وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية

  ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية علىأثر التمكين النفس ي  علىالتعرف. 

 ستكشاف الدور الوسيط للتمكين النفس ي في العالقة بين القيادة التبادلية والقيادة ا

 .التحويلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية

 فروض الدراسة    . 4.1

  التمكين النفس ي للعاملين في شركات السياحة املصرية علىتؤثر القيادة التبادلية. 

  التمكين النفس ي للعاملين في شركات السياحة املصرية علىتؤثر القيادة التحويلية. 

 في تعزيز ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية 
ً
 .تلعب القيادة التبادلية دورا
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 في تعزيز ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية 
ً
 .تلعب القيادة التحويلية دورا

  لشركات السياحة املصريةألاداء إلاستراتيجي  علىيؤثر التمكين النفس ي. 

  في العالقة بين القيادة التبادلية وألاداء إلاستراتيجي 
ً
 وسيطا

ً
يلعب التمكين النفس ي دورا

 .لشركات السياحة املصرية

  في العالقة بين القيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي 
ً
 وسيطا

ً
يلعب التمكين النفس ي دورا

 .لشركات السياحة املصرية

 طار النرري إلا        . 2

 القيادة التبادلية   . 1.2

 مفهوم القيادة التبادلية  1.1.2

اتفاق محدد بين القائد واملرؤوسين، ويضمن هذا الاتفاق قيام  إلىتشير القيادة التبادلية 

 مع  علىاملرؤوسين بما يكلفون به من أعمال، في مقابل حصولهم 
ً
مكافآت وحوافز محددة مسبقا

عاتق املرؤوسين في حالة إذا  علىذا الاتفاق إلاجراءات العقابية التي تقع القائد، كما يتضمن ه

أن James and Ogbonna(6102 ،212 )  ذكروقد (. 222، 6102سطوحي، )كان ألاداء منخفض 

القيادة التبادلية هي أسلوب القيادة الذي يشجع املرؤوسين علي الامتثال لتعليمات القائد من 

بأنها نمط من أنماط Folakemi et al. (6102 ،229 )وقد عرفها . اتخالل املكافآت والعقوب

القيادة التي يسعي فيها القائد إلي إدارة املنظمة من خالل القواعد وألانظمة والانضباط الصارم 

أن القيادة التبادلية هي نمط من أنماط القيادة ( 621، 6101)فيما يري عباس . والتحكم املنظم

القائد بتوضيح ألاهداف املطلوب تحقيقها من قبل املرؤوسين، ومعايير ألاداء  التي تركز علي قيام

 .املطلوبة، واملكافآت التي سيحصلون عليها عند تحقيق تلك ألاهداف

 أبعاد القيادة التبادلية 2.1.2

 :أربع أبعاد رئيسية، وهم علي النحو التالي علىتقوم القيادة التبادلية 

ما سيحصل عليه املرؤوسين من مكافآت نتيجة قيامهم بأداء  إلىير تش :املكافأة املشروطة -أ

 (.211، 6102أبو سبع، )ألاعمال املتفق عليها مع القائد 

قيام القائد بوضع بعض إلاجراءات العقابية في حالة عدم  إلىتشير  :العقوبة املشروطة -ب

 (.26، 6102 املصري،)قيام املرؤوسين بما هو مكلفين به وفق املعايير املحددة 
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قيام القائد بمراقبة ومتابعة أداء املرؤوسين، وفي حالة  إلىتشير  :إلادارة باالستثناء إلايجابية -ج

حدوث أي أخطاء أو انحرافات في ألاداء عن املعايير املحددة يقوم القائد باتخاذ بعض إلاجراءات 

الضمور )ة إلايجابية ، والنقد التصحيحي، والتغذية الراجع(22، 6102حموش، )التصحيحية 

 (.162، 6101وأبو صالح، 

عدم تدخل القائد إال في حالة حدوث مشكالت، وبعد  إلىتشير  :إلادارة باالستثناء السلبية -د

حدوث الانحرافات يقوم القائد باتخاذ بعض إلاجراءات التصحيحية، وهذا يعني أن القائد ال 

نور )أدائهم  علىاملرؤوسين بأخطائهم، وال يثني  يتدخل إال إذا حدثت مشكلة، ويقوم وقتها بإبالغ

 (.210، 6102؛ أبو سبع، 92، 6102الدين وقرزة، 

 خصائص القائد التبادلي 1.1.2

املخاطرة إلي درجة  تجنبهناك بعض الخصائص التي يتميز بها القائد التبادلي مثل 

، 6102ادر وعبد اللطيف، عبد الق)كبيرة، ويقوم بوضع توقيتات زمنية إلنجاز املهام املطلوبة 

، كما يهتم بعملية الرقابة وتصحيح ألاخطاء، بجانب تحفيز املرؤوسين باملكافآت لضمان (692

 Liu)، وإزالة العقبات أمام تحقيق ألاداء ألامثل (20، 6102صالح واملبيضين، )تحقيق ألاهداف 

et al., 2011, 284) والاهتمام بزيادة رضاء املرؤوسين ،(Nazim and Mahmood, 2016, 18) ،

باإلضافة إلي تحديد معايير ألاداء املطلوبة من املرؤوسين والتي تساهم في تحقيق ألاهداف 

(Hussain et al., 2017, 2-3.) 
 

 القيادة التحويلية   . 2.2

 مفهوم القيادة التحويلية 1.2.2

سبعينات من يعد بيرنز ماكجروجر أول من وضع مفهوم للقيادة التحويلية في أواخر ال

أن القيادة ( 222، 6102) وآخرون وقد ذكر جودة(. 26، 6102املصري، )القرن املاض ي 

وضع أفضل وأعلي من حيث الابتكار  إلىالتحويلية هي تحويل القائد ملرؤوسيه من الوضع الحالي 

ا فيم. والتجديد، وإنجاز ما هو أكثر من املتوقع، بما يمتلكه القائد من خصائص وسمات مميزة

أنها النمط القيادي الذي يتميز  علىالقيادة التحويلية ( 12، 6106)عرف العنقري واملغربي 

 علىبوضوح الرؤية املستقبلية، وتشجيع العاملين لتحقيق مستويات أداء عالية، وقدرتهم 

أن القيادة ( 22، 6102)والبواب ( 29-22، 6102)ويري كل من سعيد . تحقيق ألاهداف بكفاءة
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حث العاملين لرفع مستويات أدائهم من خالل الحوافز  علىة هي القيادة التي تركز التحويلي

التفكير الفعال وإلابداع، وضرورة التكامل بين  علىواملكافآت، بجانب تطوير وتشجيع العاملين 

 .أهدافهم الخاصة وأهداف املنظمة

 أبعاد القيادة التحويلية 2.2.2

إلي أن James and Ogbonna (6102 ،212 )و  Nazim and Mahmood (6102 ،02) أشار

هناك أربع أبعاد للقيادة التحويلية، وهم التأثير املثالي، والتحفيز إلالهامي، والاستثارة الفكرية، 

 .والاعتبارية الفردية

ُيقصد به امتالك القائد الرؤية املستقبلية والرغبة القوية في تحقيق رسالة  :التأثير املثالي -أ

وغرس الشعور بالفخر لدي املرؤوسين نتيجة انتمائهم للمنظمة، وبناء الثقة بينه وبين املنظمة، 

 (9-2، 6102الرشيدي، )املرؤوسين، والاحترام املتبادل فيما بينهم 
ً
، وأن يكون القائد نموذجا

 (.22، 6106النجار، )ُيحتذي به من قبل املرؤوسين 

إثارة مشاعر وعواطف املرؤوسين، وتحفيزهم لبذل ُيقصد به قيام القائد ب :التحفيز إلالهامي -ب

الجبري، )املزيد من الجهود في العمل، من خالل تصرفاته وسلوكياته التي تنتقل إلي املرؤوسين 

6102 ،19.) 

 باملشاكل التي تواجههم في  :الاستثارة الفكرية -ج
ً
تعني سعي القائد لجعل املرؤوسين أكثر وعيا

ك من خالل قيامه بالحديث معهم، والاستماع ألفكارهم ومقترحاتهم أدائهم لعملهم بكفاءة، وذل

 (.21، 6102الشمري والسلطان، )والعمل بها، وتشجيعهم علي الابتكار وإلابداع 

تعني قيام القائد باالهتمام بحاجات كل مرؤوس، والعمل علي تحقيقها، : الاعتبارية الفردية -د

حي الشخصية لكل املرؤوسين، وخلق فرص جديدة وتطوير وتحسين أدائه، والاهتمام بالنوا

 (.020، 6102؛ منصور والقانوع، 029، 6102الروسان، )لتعلمهم مع مراعاة الفروق الفردية 

 خصائص القائد التحويلي 1.2.2

يتميز القائد التحويلي بعدد من السمات والخصائص التي تميزه عن القادة التقليديين، 

الاتصاالت الفعالة، ولديه طاقة وحماس كبير،  علىة، ولديه القدرة مثل امتالكه رؤية مستقبلي

طرح  على، بجانب قدرته (61-62، 6101؛ عبد العال، 21، 6101 السلطي،) وذو مصداقية

، وبناء الثقة القوية بينه وبين (Riaz and Haider, 2010, 31)ألافكار الابتكارية وإلابداعية 

، 6102صالح واملبيضين، )ي العمل الجماعي وطرح ألافكار املرؤوسين، وتشجيع املرؤوسين عل
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مواجهة  علىتحمل املخاطر، والقدرة  علىكما يتميز القائد التحويلي بشجاعته والقدرة (. 26

، والتحفيز الذكي، والعقالنية، وحل املشكالت (692، 6102عبد القادر وعبد اللطيف،)الحقيقة 

، 6106النجار، )، وكذلك العدالة، وصدق التعامل (020، 6112عبد إلامام وضجر، )بكفاءة 

الاعتراف بجهود املرؤوسين وانجازاتهم، وتطوير مهارات وقدرات املرؤوسين  إلى، باإلضافة (21

 (.22، 6102البواب، )حتى يصبحوا قادة 

 التمكين النفس ي   . 1.2

 مفهوم التمكين النفس ي  1.1.2

أن التمكين النفس ي  إلىAllameh et al. (6106 ،661-662 )و ( 020، 6101)أشار رضوان 

أحد محددات دافعية العاملين التي تبرز دورهم في نجاح املنظمة، حيث يساهم التمكين 

النفس ي في إكساب العاملين اتجاهات إيجابية نحو وظائفهم، وذلك من خالل شعورهم بأهمية 

م، وشعور العاملين بمساهمتهم في ما يقومون به، وأدائهم ألعمالهم بحرية، والثقة في إمكانياته

أنه الحافز الداخلي  علىالتمكين النفس ي ( 619، 6102)وقد عرف البدوي . نجاح املنظمة

الجوهري الذي يظهر عن طريق بعض السلوكيات التي تبرز اتجاهات العاملين نحو املهام 

فسية للعاملين، والتي كما أن التمكين النفس ي هو السلوكيات والشعور والحالة الن. املكلفين بها

أداء عملهم بحرية نتيجة لتمكينهم من جانب رئيسهم املباشر  علىيشعرون من خاللها بقدرتهم 

والتمكين النفس ي ليس وسيلة لحل املشكالت فقط، وإنما هو (. 22، 6102املعاني، )في املنظمة 

، ومكون هام من مكونات الثقافة التنظيم
ً
ولم يعد التمكين . يةمفتاح لإلبداع والابتكار أيضا

، وإنما أصبح ضرورة هامة لدعم قدرات العاملين، والاستفادة بطاقاتهم الكامنة، 
ً
خيارا

 .(222، 6102، ئاميديم) وتحررهم من البيروقراطية

 أبعاد التمكين النفس ي. 2.1.2

-6102،212)؛ الشريدة وعبد اللطيف (091، 6102)اتفق كل من أبو طبيخ وآخرون 

، 6102)؛ جبالق وأبودان (20-21، 6102)؛ أمان (002، 6102)يد وكساسبة ؛ املحام(212

؛ خليفة وشهاب (92، 6102)؛ علي وبلقرع (619، 6102)أبو زيد (: 06، 6102)؛ موس ي (609

 :علي أن أبعاد التمكين النفس ي هم( 222، 6102) وئاميديم( 261-262، 6101)
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أهمية وقيمة ما يقوم به العاملين من مهام، ُيقصد به الشعور ب :املعني أو أهمية العمل -أ

الخاصة وبين أهداف عملهم، وكلما زاد التوافق، كلما ازدادت قيمة  همومدي التوافق بين أهداف

 .وأهمية العمل في نظرهم، مما يترتب عليه والء والتزام هؤالء العاملين

استخدامها في أداء  علىوقدرته  ُيقصد بها ثقة الفرد في قدراته وإمكانياته ومهاراته، :الجدارة -ب

 .عمله بكفاءة كبيرة

ُيقصد بها امتالك العاملين الحرية في أداء أعمالهم بالشكل الذي يرونه  :الاستقاللية -ج

، ويحقق ألاهداف املطلوبة منهم
ً
 .مناسبا

مدي تأثير الفرد داخل املنظمة، وفي آلاخرين من خالل ما يقوم به من  إلىيشير  :التأثير -د

 .عمال، ودوره في تحقيق أهداف املنظمة، ومدي مشاركتهم في اتخاذ القراراتأ

ضرورة توافر ألاربع أبعاد مجتمعة حتى يشعر الفرد  على( 661، 6102)وقد أكد نعساني 

 الرتباط هذه ألابعاد مع بعضها البعض
ً
 .بالتمكين النفس ي، نظرا

 ألاداء إلاستراتيجي   . 4.2

 ستراتيجيمفهوم ألاداء إلا   1.4.2

 الختالف وتعدد 
ً
هناك صعوبة في تحديد مفهوم متفق عليه لألداء إلاستراتيجي، نظرا

( 020، 6102)عرف جالب وجاسم (. 20، 6101السيد، )املقاييس واملعايير املعتمدة في القياس 

التي تقوم أنه نتيجة نهائية لتكامل املؤشرات واملعايير املالية وغير املالية  علىألاداء إلاستراتيجي 

أساس التكامل بين الجوانب التسويقية واملالية والعمليات، وخلق املناخ املالئم لإلبداع  على

أن ألاداء إلاستراتيجي هو ( 26، 6101)فيما ذكر أبو عامر . والابتكار والتعلم داخل املنظمة

متطلبات مؤشرات دورة حياة املنظمة وحجم ربحيتها في تحقيق املوازنة بين  علىالاعتماد 

، Wheelen and Hunger (6106و ( 12، 6106)بينما يري الباسري وآخرون . الحاضر واملستقبل

أن ألاداء إلاستراتيجي هو الطريقة التي تستخدم بها املنظمة مواردها املادية والبشرية ( 221

 هوُيعرف. واملالية لتحقيق أهدافها، والذي ينعكس علي مدي نجاح املنظمة في سوق العمل

مجموعة من  إلىأنه ترجمة إستراتيجية املنظمة  علىألاداء إلاستراتيجي ( 222، 6102)ألاحمد 

تحقيق ألاهداف بعيدة املدى،  علىمقاييس ألاداء، كما أن ألاداء إلاستراتيجي ُيظهر قدرة املنظمة 

 .وتحقيق ألاهداف الحالية بأقل التكاليف

 أبعاد ألاداء إلاستراتيجي 2.4.2
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-20، 6101)والسيد ( 222، 6102)؛ الحسيني (211-229، 6102)الجابري  أشار كل من

 :النحو التالي علىأن هناك أربع أبعاد لقياس ألاداء إلاستراتيجي ألي منظمة، وهم  إلى( 26

الاستثمار، والتكاليف، وإستراتيجية النمو  علىيشمل ألارباح التشغيلية، والعائد  :املحور املالي -أ

 .خاطرة من وجهة نظر املساهمينوالربحية، وامل

يشمل نظرة العمالء للمنظمة، وعدد العمالء، وقيمتهم، ومستوي رضائهم،  :محور العمالء -ب

وجذب العمالء والاحتفاظ بهم، وإستراتيجية خلق القيمة والتميز للمنظمة من وجهة نظر 

 .العمالء

 علي إدارة عملياتها يشير هذا املحور إلي قدرة املنظ :محور العمليات الداخلية -ج
ً
مة داخليا

إلادارية والتنظيمية والتشغيلية والاجتماعية بشكل يحقق ويلبي احتياجات العمالء، ويحقق 

 .التميز للمنظمة

يتضمن هذا املحور إستراتيجية املنظمة في تطوير قدرات العاملين،  :محور إلابداع والتعلم -د

انب آليات توفير وتبادل ومشاركة ونشر املعرفة داخل وتنمية مهاراتهم إلابداعية والابتكارية، بج

 .املنظمة

 الدراسة امليدانية      . 1

 منهجية الدراسة   . 1.1

املنهج الوصفي التحليلي، لوصف وتحليل أثر تطبيق نمطي القيادة  علىاعتمدت الدراسة 

ظل وجود التمكين  ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة، في علىالتبادلية والقيادة التحويلية 

ويتضمن املنهج الوصفي ليس فقط جمع البيانات، وإنما يتضمن  .النفس ي كمتغير وسيط

 . تحليلها واستخراج نتائجها وتفسيرها

 أداة الدراسة   . 2.1

خمس  إلىتصميم استمارة استقصاء، وقد انقسمت الاستمارة  علىاعتمدت الدراسة 

 :محاور علي النحو التالي

  ويشمل هذا املحور النوع، والسن، . يتناول البيانات العامة والوظيفية :املحور ألاول

 .واملؤهل، والوظيفة، وعدد سنوات الخبرة
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 يتناول مدي تطبيق القيادة التبادلية في شركات السياحة، وقد انقسم  :املحور الثاني

ارة باالستثناء املكافأة املشروطة، والعقوبة املشروطة، وإلاد: أربع أبعاد هم إلىهذا املحور 

في ( 6102)دراسة املصري  علىوقد تم الاعتماد . إلايجابية، وإلادارة باالستثناء السلبية

 .إعداد عبارات هذا املحور 

 يتناول مدي تطبيق القيادة التحويلية في شركات السياحة، وقد انقسم  :املحور الثالث

رة الفكرية، والتحفيز إلالهامي، التأثير املثالي، والاستثا: أربع أبعاد هم إلىهذا املحور 

في إعداد عبارات هذا ( 6101)دراسة السلطي  علىوقد تم الاعتماد . والاعتبارية الفردية

 .املحور 

 يتناول مستوي التمكين النفس ي لدي العاملين في شركات السياحة، وقد  :املحور الرابع

وقد . والاستقاللية، والتأثير أهمية العمل، والجدارة،: أربع أبعاد هم إلىانقسم هذا املحور 

 .في إعداد عبارات هذا املحور ( 6102)دراسة أمان  علىتم الاعتماد 

 يتناول تقييم ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة، وقد انقسم هذا  :املحور الخامس

املحور املالي، ومحور العمالء، ومحور العمليات الداخلية، : أربع أبعاد هم إلىاملحور 

في إعداد ( 6102)دراسة جالب وجاسم  علىوقد تم الاعتماد . بداع والتعلمومحور إلا 

 .عبارات هذا املحور 

وجود  علىوتم تصميم الاستمارة باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي، الذي يعتمد 

، = 1)خمس درجات ما بين املوافقة وعدم املوافقة 
ً
غير = 6محايد، = 2موافق، = 2موافق تماما

  غير = 0موافق، 
ً
 (.موافق مطلقا

وقد تم قياس مستوي الثبات لجميع متغيرات الدراسة، وقد بلغت قيمة معامل ألفا 

، وتعتبر هذه القيمة %21، وهي قيمة أكبر من القيمة املقبولة، والتي تقدر با %22كرونباخ 

راحل مقبولة بالشكل الذي يعكس توافر الاعتمادية والثقة ملتغيرات الدراسة، وتؤكد صالحيتها مل

 .التحليل التالية

 :مجتمع الدراسة وحجم العينة   . 1.1

شركة  0669، والبالغ عددهم "أ"يتمثل مجتمع الدراسة في شركات السياحة املصرية فئة 

 
ً
وتمثلت عينة الدراسة في العاملين في هذه . Egyptian Travel Agents Associationوفقا

عينة عشوائية من هؤالء  علىاستمارة  211وتم توزيع عدد . الشركات بمحافظة القاهرة
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استمارة صالحة للتحليل، بينما  229استمارة، ووجد أن هناك  202العاملين، وتم استعادة 

 %.96.2استمارة غير صالحة للتحليل، وبلغت نسبة الاستجابة  62هناك 

 نموذج الدراسة املقترح   . 4.1

النفس ي في العالقة بين نمطي  استكشاف الدور الوسيط للتمكين إلىتهدف الدراسة 

وبمراجعة . القيادة التبادلية والقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية

؛ (6102)؛ املصري (6102)؛ العتيبي (6102)عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة الهبارنة 

؛ تم اقتراح نموذج (6102)وصالح واملبيضين ( 6101)؛ عباس (6101)؛ سيد (6102)سعيد 

 :الدراسة التالي

 نموذج الدراسة املقترح: 1الشكل 

 
 .من إعداد الباحثان: املصدر

 

 :ألاساليب إلاحصائية املستخدمة في تحليل البيانات   . 3.1

الختبار معامل الثبات، والتكرارات، والنسب املئوية،  SPSS V.25تم استخدام برنامج 

إلجراء  AMOS V.21كما تم استخدام برنامج . نحرافات املعياريةواملتوسطات الحسابية، والا 

في العالقة بين املتغيرات املستقلة ( التمكين النفس ي)تحليل املسار الختبار دور املتغير الوسيط 

 (.ألاداء إلاستراتيجي)واملتغير التابع ( القيادة التبادلية والقيادة التحويلية)

 

 تحليل النتائج       . 4

 نتائج التحليل الوصفي    .1.4

 البيانات العامة والوظيفية -
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 البيانات العامة والوظيفية ألفراد العينة: 1الجدول 
 % ك   % ك 

 الوظيفة النوع
 1.2 60 مدير الشركة 22.2 626 ذكر
 21.2 029 موظف بقسم الطيران 26.2 062 أنثي

 21.2 061 موظف بقسم السياحة السن
 1.9 62 موظف بقسم التسويق 06.0 22 سنة 61أقل من 

 01.6 19 موظف بقسم السياحة الدينية 20.9 022 سنة 21>  – 61
 6.2 00 موظف بقسم املوارد البشرية 62.2 92 سنة 21 > – 21
 2.6 02 أخرى  02.0 10 سنة 11 > – 21
  2.6 26 سنة فأكثر 11

 عدد سنوات الخبرة املؤهل
 02.0 10 سنوات 2 أقل من 0.2 2 متوسط

 66.2 22 سنوات 2أقل من  – 2 91.2 226 ليسانس / بكالوريوس 
 22.2 021 سنة 02أقل من  – 2 6.0 2 دبلوم

 02.2 22 سنة 02أقل من  – 02 1.1 6 ماجستير
 06.2 22 سنة فأكثر 02- -  دكتوراه

 .SPSSمخرجات  علىمن إعداد الباحثان باالعتماد  :املصدر

%. 26.2نسبة إلاناث و ، %22.2أن نسبة الذكور املشاركين  (0)رقم  ل يوضح جدو 

، %20.9سنة  21أقل من  – 61وبالنسبة للسن؛ بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

، كما بلغت نسبة من %62.2سنة  21أقل من  – 21وبلغت نسبة من تتراوح أعمارهم ما بين 

 61، وبلغت نسبة من تقل أعمارهم عن %02.0سنة  11أقل من  – 21تتراوح أعمارهم ما بين 

 بلغت نسبة من تبلغ أعمارهم %06.0سنة 
ً
وفيما يتعلق باملؤهل؛ %. 2.6سنة فأكثر  11، وأخيرا

دراسات )دبلوم  على، والحاصلين %91.2ليسانس  /بكالوريوس علىفقد بلغت نسبة الحاصلين 

 بلغت ن%0.2مؤهل متوسط  على، وبلغت نسبة الحاصلين %6.0( عليا
ً
سبة الحاصلين ، وأخيرا

، %21.2أما بالنسبة للوظيفة؛ فقد بلغت نسبة العاملين في قسم الطيران . %1.1املاجستير  على

يعملون في قسم السياحة الدينية، كما % 01.6يعملون في قسم السياحة، وهناك % 21.2و

، بجانب أن هناك %1.2، وبلغت نسبة املديرين %1.9بلغت نسبة العاملين في قسم التسويق 

 هناك % 6.2
ً
وفيما . ممن يعملون في وظائف أخري % 2.6يعملون في قسم املوارد البشرية، وأخيرا

 02أقل من  – 2يتعلق بعدد سنوات الخبرة؛ بلغت نسبة من تتراوح عدد سنوات خبرتهم ما بين 
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، %66.2ات و سن 2أقل من  – 2، وبلغت نسبة من تتراوح سنوات خبرتهم ما بين %22.2سنة 

، وبلغت نسبة %02.2سنة  02أقل من  – 02كما بلغت نسبة من تتراوح سنوات خبرتهم ما بين 

 بلغت نسبة من تبلغ سنوات خبرتهم %02.0سنوات  2من تقل عدد سنوات خبرتهم عن 
ً
، وأخيرا

 %.06.2سنة فأكثر  02

 املتوسط الحسابي والانحراف املعياري ملتغيرات الدراسة -

وقد أظهرت النتائج تطبيق . التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة( 6)م قيوضح جدول ر 

القيادة التبادلية والقيادة التحويلية في شركات السياحة املصرية بدرجة كبيرة وبمستوي 

 من القيادة التبادلية بشكل نسبي، حيث 
ً
متقارب، وكان نمط القيادة التحويلية ألاكثر تطبيقا

، وبلغ 1.22، والانحراف املعياري 2.22ق القيادة التحويلية يبلغ املتوسط الحسابي لتطب

 .1.22، والانحراف املعياري 2.22املتوسط الحسابي لتطبيق القيادة التبادلية 

أما بالنسبة ألبعاد القيادة التبادلية؛ فقد أبرزت النتائج أن ُبعد املكافأة املشروطة هو 

 
ً
املتوسط )ه ُبعد إلادارة باالستثناء إلايجابية ي، يل(2.22= املتوسط الحسابي)ألاكثر تطبيقا

 يأتي ُبعد (2.26= املتوسط الحسابي)، ثم ُبعد العقوبة املشروطة (2.21= الحسابي
ً
، وأخيرا

 (.2.09= املتوسط الحسابي)إلادارة باالستثناء السلبية 

ثالي هو ألاكثر وفيما يتعلق بأبعاد القيادة التحويلية؛ فقد أظهرت النتائج أن ُبعد التأثير امل

 
ً
، ثم (2.22=املتوسط الحسابي)، يليه ُبعد الاستثارة الفكرية (2.22= املتوسط الحسابي)تطبيقا

 يأتي ُبعد الاعتبارية الفردية (2.22= املتوسط الحسابي)ُبعد التحفيز إلالهامي 
ً
املتوسط )، وأخيرا

 (.2.62= الحسابي

لدي العاملين في شركات السياحة  يكما توضح النتائج ارتفاع مستوي التمكين النفس 

، وكان ُبعد الجدارة هو 1.26، والانحراف املعياري 2.22املصرية، حيث بلغ املتوسط الحسابي 

 
ً
، (2.22= املتوسط الحسابي)، يليه ُبعد أهمية العمل (2.21= املتوسط الحسابي)ألاكثر ارتفاعا

 (2.22= املتوسط الحسابي)ثم ُبعد الاستقاللية 
ً
 (.2.69= املتوسط الحسابي )ُبعد التأثير  ، وأخيرا
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 املتوسط الحسابي والانحراف املعياري ملتغيرات الدراسة: 2الجدول 
 

 املتغير
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

  

 املتغير
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 1.21 2.22 أهمية العمل 1.26 2.22 املكافأة املشروطة

 1.22 2.21 الجدارة 1.92 2.26 طةرو العقوبة املش

 1.20 2.22 الاستقاللية 1.26 2.21 إلادارة باالستثناء إلايجابية

 1.92 2.69 التأثير 0.02 2.09 إلادارة باالستثناء السلبية

 1.26 2.22 التمكين النفس ي 1.22 2.22 القيادة التبادلية
 

 1.22 2.22 املحور املالي  1.29 2.22 التأثير املثالي

 1.22 2.22 محور العمالء 1.22 2.22 الاستثارة الفكرية

 1.22 2.22 العمليات الداخلية 1.91 2.22 التحفيز إلالهامي

 1.91 2.20 إلابداع والتعلم 1.92 2.62 الاعتبارية الفردية

 1.26 2.21 ألاداء إلاستراتيجي 1.22 2.22 القيادة التحويلية

 .SPSSمخرجات  علىن باالعتماد ثامن إعداد الباح :املصدر

ظهر النتائج أن مستوي ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة مرتفع،  علىعالوة 
ُ
ذلك؛ ت

وقد جاء محور العمالء في املرتبة . 1.26، والانحراف املعياري 2.21حيث بلغ املتوسط الحسابي 

، ثم (2.20= توسط الحسابيامل)، يليه محور إلابداع والتعلم (2.22= املتوسط الحسابي)ألاولي 

 يأتي املحور املالي (2.22= املتوسط الحسابي)محور العمليات الداخلية 
ً
املتوسط )، وأخيرا

 (.2.22= الحسابي
 

 اختبار فروض الدراسة   . 2.4

استكشاف أثر التمكين النفس ي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة  إلىتهدف الدراسة 

في شركات السياحة  (املتغير التابع) وألاداء إلاستراتيجي (املتغيرات املستقلة) ويليةتحالتبادلية والقيادة ال

 BOOTSTRAPإجراء تحليل املسار باستخدام أسلوب والختبار فروض الدراسة تم . املصرية

للتحقق من ألاثر املباشر وغير املباشر للمتغير املستقل علي املتغير  AMOS v.21 بواسطة برنامج 

في ( التمكين النفس ي)، الستبيان إذا ما كان للدور الوسيط في وجود املتغير الوسيطع التاب
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ألاداء )واملتغير التابع ( القيادة التبادلية والقيادة التحويلية)العالقة بين املتغير املستقل 

 (:6102الشيخ، )وفيما يلي شروط تطبيق هذا ألاسلوب . (إلاستراتيجي

 يط إذا كانت العالقة غير املباشرة بين املتغير املستقل وسيكون هناك دور للمتغير ال

 ".معنوية"واملتغير التابع 

  ال يكون هناك دور للمتغير الوسيط إذا كانت العالقة غير املباشرة بين املتغير املستقل

 ".غير معنوية"واملتغير التابع 

 ر املستقل واملتغير غييكون للمتغير الوسيط دور جزئي إذا كانت العالقة املباشرة بين املت

 ".معنوية"التابع 

  يكون للمتغير الوسيط دور كلي إذا كانت العالقة املباشرة بين املتغير املستقل واملتغير

 ".غير معنوية"التابع 

كما أن هناك بعض املؤشرات التي توضح مدى جودة أو تطابق نموذج الدراسة املقترح              

 .مؤشرات جودة أو تطابق نموذج الدراسة( 2)رقم  ول ويوضح جد. مع بيانات العينة

 مؤشرات جودة أو تطابق نموذج الدراسة: 1الجدول 

 

 املصدر قاعدة جودة املطابقة املؤشرات

 Kline, 2011 6أقل من  مربع كاي املعياري 

مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي 

(RMSEA) 
 Hair et al., 2010 1.12 – 1.11بين 

 Chan et al., 2007 1.91أكبر من  (GFI)قة ابحسن املط

 Tabachnick and Fidell, 2001 1.91أكبر من  (NFI)مؤشر املطابقة املعياري 

 Schumacker and Lomax, 2010 1.91أكبر من  (CFI)مؤشر املطابقة املقارن 

 .661، 6102ألابرو والنور، : املصدر

 

 :ل املسارحليوفيما يلي عرض ألهم نتائج ت            
 

 ألاداء إلاستراتيجي في ظل وجود التمكين النفس ي كمتغير وسيط علىأثر القيادة التبادلية 
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 قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات: 4الجدول 
مربع كاي 
 املعياري 

مؤشر املطابقة 
 املقارن 

مؤشر حسن 
 املطابقة

مؤشر املطابقة 
 املعياري 

مؤشر جذر متوسط مربع 
 يريبالخطأ التق

1.922 0.111 1.992 1.996 1.10 

 .AMOSمخرجات  علىمن إعداد الباحثان باالعتماد : املصدر
 

ارتفاع قيم مؤشرات جودة تطابق النموذج مع البيانات بدرجة ( 2)يتضح من جدول رقم 

، مما يدل 6، وهي أقل من 1.922فقد بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة . تقترب من القيم املثلي

 على، مما يدل 0.111كما بلغت قيمة مؤشر املطابقة املقارن . بقة التامة للنموذجطاامل على

، مما يدل علي 1.992وبلغت قيمة مؤشر جودة املطابقة . تطابق أفضل للنموذج مع البيانات

 .1.996أن قيمة مؤشر املطابقة املعياري بلغت  إلىباإلضافة . جودة النموذج

 بلغت قيمة مؤشر جذر 
ً
التطابق ألامثل  على، مما يدل 1.10سط مربع الخطأ التقريبي متو وأخيرا

 .للنموذج مع بيانات العينة
 

 علىنتائج تحليل املسار للتحقق من ألاثر املباشر وغير املباشر للقيادة التبادلية : 3الجدول 

 ألاداء إلاستراتيجي في ظل وجود التمكين النفس ي كمتغير وسيط
 

 ألاثر
 

 املباشرةير قيم معامالت التأث
قيم معامل 

 التأثير غير املباشر
 –القيادة التبادلية 
 –التمكين النفس ي 

 ألاداء إلاستراتيجي

 1.122 1.960 التمكين النفس ي –القيادة التبادلية 
 1.120 ألاداء إلاستراتيجي –التمكين النفس ي 
  1.202 ألاداء إلاستراتيجي –القيادة التبادلية 

 .Amosمخرجات  علىباحثان باالعتماد ال من إعداد :املصدر
 

التمكين النفس ي  علىأن درجة التأثير املباشر للقيادة التبادلية ( 1)يوضح جدول رقم 

% 12.0وبا . وهذا يثبت صحة الفرض ألاول %. 96.0للعاملين في شركات السياحة املصرية بلغت 

وهذا يثبت . لشركات السياحة يجيتعزيز ألاداء إلاسترات علىيؤثر التمكين النفس ي بشكل مباشر 

 في تعزيز ألاداء . صحة الفرض الخامس
ً
 ومعنويا

ً
كما أن القيادة التبادلية تؤثر إيجابيا

إذا ما كان  علىوللتعرف . وهذا يثبت صحة الفرض الثالث%. 20.2إلاستراتيجي، وذلك بنسبة 

 في العالقة بين القيادة التبادلية و
ً
 وسيطا

ً
داء إلاستراتيجي في شركات ألا للتمكين النفس ي دورا

واملتغير التابع ( القيادة التبادلية)السياحة، فقد كانت العالقة غير املباشرة بين املتغير املستقل 
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التمكين )معنوية، وهذا يعني أن هناك دور في العالقة للمتغير الوسيط ( ألاداء إلاستراتيجي)

قل واملتغير التابع غير معنوية، وهذا يعني أن ستكما أن العالقة املباشرة بين املتغير امل(. النفس ي

وبناًء علي ذلك هناك دور وسيط كلي للتمكين النفس ي في . هناك توسط كلي للمتغير الوسيط

العالقة بين القيادة التبادلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة، وهذا يعني أن التمكين 

وهذا يتضح من . تبادلية وألاداء إلاستراتيجيال النفس ي يساهم في تقوية العالقة بين القيادة

، في %20.2خالل قيمة معامل التأثير املباشر للقيادة التبادلية علي ألاداء إلاستراتيجي، والتي تبلغ 

حين بلغت قيمة معامل التأثير غير املباشر للقيادة التبادلية علي ألاداء إلاستراتيجي في وجود 

، وهي قيمة أكبر من قيمة التأثير املباشر، مما يدل علي %12.2التمكين النفس ي كمتغير وسيط 

الدور الكبير الذي يلعبه التمكين النفس ي في زيادة درجة تأثير القيادة التبادلية علي دعم 

 .وهذا يثبت صحة الفرض السادس. وتحسين ألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة

 في ظل وجود التمكين النفس ي كمتغير وسيط يجيألاداء إلاسترات علىأثر القيادة التحويلية 

 قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات: 6الجدول 

 
مربع كاي 
 املعياري 

مؤشر املطابقة 
 املقارن 

مؤشر جودة 
 املطابقة

مؤشر املطابقة 
 املعياري 

مؤشر جذر متوسط مربع 
 الخطأ التقريبي

0.126 1.992 1.992 1.922 1.112 

 .AMOSمخرجات  علىاحثان باالعتماد البمن إعداد  :املصدر

ارتفاع قيم مؤشرات جودة تطابق النموذج مع البيانات بدرجة ( 2)يتضح من جدول رقم 

، مما يدل 6، وهي أقل من 0.126فقد بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة . تقترب من القيم املثلي

تطابق  على، مما يدل 1.992 كما بلغت قيمة مؤشر املطابقة املقارن . علي جودة مطابقة النموذج

، مما يدل علي جودة 1.992وبلغت قيمة مؤشر جودة املطابقة . أفضل للنموذج مع البيانات

 بلغت قيمة مؤشر . 1.922أن قيمة مؤشر املطابقة املعياري بلغت  إلىباإلضافة . النموذج
ً
وأخيرا

لنموذج مع بيانات ل لالتطابق ألامث على، مما يدل 1.112جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي 

 .العينة

التمكين النفس ي  علىأن درجة التأثير املباشر للقيادة التحويلية ( 2)يوضح جدول رقم 

وبلغت . وهذا يثبت صحة الفرض الثاني%. 92.2للعاملين في شركات السياحة املصرية بلغت 
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ما توضح النتائج ك. %12.0ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحي  علىقيمة تأثير التمكين النفس ي 

 وبدرجة كبيرة في ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة، 
ً
 ومعنويا

ً
أن القيادة التحويلية تؤثر إيجابيا

 . وهذا يثبت صحة الفرض الرابع%. 29وذلك بنسبة 
 

 علىنتائج تحليل املسار للتحقق من ألاثر املباشر وغير املباشر للقيادة التحويلية : 7الجدول 

 تراتيجي في ظل وجود التمكين النفس ي كمتغير وسيطسألاداء إلا 

 قيم معامالت التأثير املباشرة ألاثر
قيم معامل التأثير 

 غير املباشر

 –القيادة التحويلية 

 –التمكين النفس ي 

 ألاداء إلاستراتيجي

 1.922 التمكين النفس ي –القيادة التحويلية 
1.292 

 1.120 ألاداء إلاستراتيجي –التمكين النفس ي 

  1.291 ألاداء إلاستراتيجي –القيادة التحويلية 

 .AMOSمخرجات  علىمن إعداد الباحثان باالعتماد  :املصدر

 في العالقة بين القيادة التحويلية 
ً
 وسيطا

ً
والستكشاف إذا ما كان للتمكين النفس ي دورا

بين املتغير املستقل رة وألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة، فقد كانت العالقة غير املباش

معنوية، وهذا يعني أن هناك دور في ( ألاداء إلاستراتيجي)واملتغير التابع ( القيادة التحويلية)

كما أن العالقة املباشرة بين املتغير املستقل واملتغير (. التمكين النفس ي)العالقة للمتغير الوسيط 

ذلك هناك دور  علىوبناًء . لوسيطر االتابع معنوية، وهذا يعني أن هناك توسط جزئي للمتغي

وسيط جزئي للتمكين النفس ي في العالقة بين القيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات 

السياحة، وهذا يعني أن التمكين النفس ي يؤثر في العالقة بين القيادة التحويلية وألاداء 

التأثير املباشر للقيادة مل وهذا يتضح من خالل قيمة معا. إلاستراتيجي لشركات السياحة

، في حين بلغت قيمة معامل التأثير غير املباشر %29ألاداء إلاستراتيجي، والتي تبلغ  علىالتحويلية 

، وهي %29.2ألاداء إلاستراتيجي في وجود التمكين النفس ي كمتغير وسيط  علىللقيادة التحويلية 

الكبير الذي يلعبه التمكين النفس ي في  دور ال علىقيمة أكبر من قيمة التأثير املباشر، مما يدل 

. دعم وتحسين ألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة علىزيادة درجة تأثير القيادة التحويلية 

 .وهذا يثبت صحة الفرض السابع
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 خاتمة. 3

استكشاف الدور الوسيط للتمكين النفس ي في العالقة بين  إلىهدفت هذه الدراسة 

وقد . لقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة املصريةالقيادة التبادلية وا

تطبيق نمطي القيادة التبادلية والتحويلية بشكل كبير في شركات السياحة،  إلىتوصلت الدراسة 

بجانب ارتفاع مستوي التمكين النفس ي لدي العاملين في هذه الشركات، وارتفاع مستوي ألاداء 

 .شركاتإلاستراتيجي لهذه ال

             
ً
  إلىكما توصلت الدراسة أيضا

ً
أن القيادة التبادلية والقيادة التحويلية يؤثران إيجابيا

 
ً
وكذلك أبرزت نتائج . التمكين النفس ي للعاملين في شركات السياحة املصرية علىومعنويا

احة املصرية الدراسة أن تطبيق نمطي القيادة التبادلية والقيادة التحويلية في شركات السي

ذلك؛  علىعالوة . يساهمان بشكل واضح في تعزيز وتحسين ألاداء إلاستراتيجي لهذه الشركات

تعزيز ألاداء إلاستراتيجي لتلك  علىأظهرت النتائج التأثير املعنوي وإلايجابي للتمكين النفس ي 

 في الع. الشركات
ً
 وسيطا

ً
 بّينت النتائج أن التمكين النفس ي يلعب دورا

ً
القة بين نمطي وأخيرا

 .القيادة التبادلية والقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة املصرية

شركات السياحة الاهتمام بإشراك  علىيقترح الباحثان أنه يجب تلك النتائج؛  علىوبناًء 

هم الثقة في تمكين العاملين باستمرار ملنح إلىالعاملين في اتخاذ القرارات باستمرار، والاتجاه 

هذه الشركات تطبيق العدالة التنظيمية بأبعادها الثالثة  علىكما يجب . قدراتهم وإمكانياتهم

لزيادة شعور العاملين بالتمكين النفس ي ( عدالة التوزيع، وعدالة إلاجراءات، وعدالة التعامالت)

كة في العمل وذلك الاهتمام بتطوير إستراتيجيات وسياسات الشر  إلىوالرضا الوظيفي، باإلضافة 

ضرورة الاستغناء عن ألانماط  إلىباإلضافة  .ملواكبة تطورات ومتطلبات بيئة العمل السياحي

القيادية التقليدية، وتطبيق ألانماط القيادية الحديثة للوفاء بمتطلبات العمل داخل وخارج 

 .الشركات
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 راجعقائمة امل  . 6

 
ً
 املراجع العربية: أوال

  دراسة استطالعية آلراء رؤساء  –التمكين النفس ي في الاغتراب الوظيفي ئاميديم، كريم، أثر

، 002، العدد 21اق، املجلد العر  –ألاقسام العلمية في جامعة دهوك، مجلة تنمية الرافدين 

6102. 

  ألابرو، هادي والنور، الحمزة، أثر موضع السيطرة وجودة العالقة في سلوك العمل املنحرف من

العاملين في مستشفيات البصرة  علىدراسة تطبيقية : ائد والتمكين النفس يخالل الثقة في الق

 .6102، 6، العدد 02، املجلد (ألاردن)الحكومية، املجلة ألاردنية في إدارة ألاعمال 

  أبو زيد، حماده، سلوكيات القيادة الداعمة للتمكين وعالقتها بالرضا الوظيفي وإلابداع في ظل

مصر،  –التمكين النفس ي للمرؤوسين، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة تأثير القيادة الذاتية و 

 .6102، 2العدد 

 دراسة ميدانية في قطاع : أبو سبع، إبراهيم، دور القيادة التبادلية في زيادة الالتزام التنظيمي

د مصر، املجل –الشركات الصناعية باإلسماعيلية، املجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية 

2 ،6102. 

  أبو طبيخ، ليث؛ الكالبي، أمير وعبد ألامير، عدي، تأثير التمكين النفس ي في انعدام ألامان

جامعة الكوفة، مجلة مركز دراسات / دراسة تطبيقية في كلية إلادارة والاقتصاد : الوظيفي

 .6102، 22العراق، العدد  –الكوفة 

  دراسة تطبيقية علي الشركات )ستراتيجي أبو عامر، ريم، عالقة تكاليف الجودة باألداء إلا

 –، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة إلاسالمية (الصناعية في قطاع غزة

 .6101غزة، 

 الشركات  علىدراسة ميدانية : ألاحمد، سعد، تقييم ألاداء إلاستراتيجي من منظور العمالء

مصر،  –علمية للدراسات التجارية والبيئية الصناعية ملحافظة البصرة العراقية، املجلة ال

 .212-220، 6102، 2املجلد 

  ،الدور الوسيط للملكية النفسية تجاه الوظيفة علي العالقة بين التمكين النفس ي نجوى أمان ،

والقيادي للعاملين وأدائهم في املؤسسات ألاكاديمية الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .6102غزة،  –عة إلاسالمية كلية التجارة، الجام
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 مصنع أعالف  علىدراسة ميدانية : البدوي، فواز، دور القيادة التحويلية في تمكين العاملين

دار ألاطروحة للنشر العلمي  –فلسطين في محافظة طولكرم، مجلة ألاطروحة للعلوم إلانسانية 

 .6102، 2، العدد 6العراق، السنة  –

 دراسة حالة البنك "حفز العاملين  علىقيادة التحويلية بأبعادها البواب، وسام، أثر استخدام ال

غزة،  –، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة إلاسالمية "إلاسالمي الفلسطيني

6102. 

  الجابري، ليث، دور الصحة التنظيمية في تحقيق ألاداء إلاستراتيجي، مجلة الغري للعلوم

، العدد 02العراق، املجلد  –جامعة الكوفة  –كلية إلادارة والاقتصاد  –الاقتصادية وإلادارية 

0 ،6102. 

  الجبري، يحيي، درجة توافر أبعاد القيادة التحويلية لدي رؤساء ألاقسام العلمية في كلية التربية

املجموعة الدولية لالستشارات  –بجامعة امللك سعود، املجلة التربوية الدولية املتخصصة 

 .6102، 2، العدد 2ألاردن، املجلد  –والتدريب 

 علىدراسة تطبيقية : جبالق، علي وأبودان، كندا، دور التعلم التنظيمي في دعم التمكين النفس ي 

املدارس الثانوية الخاصة في مدينة حلب، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات 

 .6102، 2، العدد 6فلسطين، املجلد  –إلادارية والاقتصادية 

 جالب، إحسان وجاسم، سيف، توظيف مقدرات املوارد البشرية في تعزيز ألاداء إلاستراتيجي :

بحث استطالعي تحليلي في بعض كليات جامعة القادسية، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية 

 .6102، 0، العدد 02لعراق، املجلد ا –جامعة الكوفة  –كلية إلادارة والاقتصاد  –وإلادارية 

  ،عبد املحسن؛ علي، محمد وخشبة، ناجي، عالقة نمطي القيادة التبادلية والتحويلية جودة

العاملين في املستشفيات العامة  علىبسلوكيات القادة لالنضباط إلاداري في العمل بالتطبيق 

، 6، العدد 21مصر، املجلد  –واملركزية بمحافظة الدقهلية، املجلة املصرية للدراسات التجارية 

6102. 

 دراسة : حسينى، جيهان، أثر أبعاد إعادة الهيكلة التنظيمية في تفعيل ألاداء إلاستراتيجي املتوازن ال

 –قطاع الاتصاالت الخلوية املصرية، املجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية  علىتطبيقية 

 .6102، 2مصر، املجلد 
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 الابتدائية من وجهة نظر أعضاء  حموش، أسماء، ألانماط القيادية السائدة لدي مدراء املدارس

دراسة ميدانية بعدد من املدارس الابتدائية : الهيئة التدريسية وعالقته باالحتراق النفس ي لديهم

 .6102، 12الجزائر، العدد  –بوالية بومرداس، مجلة دراسات 

 مكين خليفة، مي وشهاب، لبني، إلاسهام النسبي لإلدارة إلاستراتيجية للموارد البشرية في الت

، 60النفس ي والالتزام الوجداني للمعلمين، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، مصر، املجلد 

 .6101، 2العدد 

  الرشيدي، علي، القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع التنظيمي لدي عمداء ورؤساء ألاقسام

منية، جامعة نايف بالجامعات الحكومية وألاهلية بمدينة الرياض، املجلة العربية للدراسات ألا 

 .6102، 20، العدد 22العربية للعلوم ألامنية، املجلد 

 دراسة تطبيقية، مجلة : رضوان، طارق، أثر التمكين النفس ي للعاملين في الصوت التنظيمي

 .6101، 0، العدد (مصر –جامعة طنطا  –كلية التجارة )التجارة والتمويل 

 التبادلية لدي مديري املدارس الحكومية  الروسان، عصمت، القيادة التحويلية والقيادة

 –وعالقتهما بسلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين، املجلة التربوية الدولية املتخصصة 

 .6102، 06، العدد 2ألاردن، املجلد  –املجموعة الدولية لالستشارات والتدريب 

 عاملين بالتطبيق علي سطوحي، دعاء، العالقة بين أنماط القيادة إلادارية ومستويات تمكين ال

 .6102، 2مصر، العدد  –ة قطاع ألاسمنت، املجلة العلمية لالقتصاد والتجار 

  سعيد، محمد، التمكين إلاداري كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة التحويلية والرضا

العاملين بجامعة بنها بجمهورية مصر العربية، املجلة العلمية  علىدراسة تطبيقية : الوظيفي

 .6102، 2مصر، العدد  –قتصاد والتجارة لال

  السلطي، محمد، درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة التحويلية

 –وعالقتها بإدارة التميز لديهم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة إلاسالمية 

 .6101غزة، 

 تمر في ألاداء إلاستراتيجي في املؤسسات إلاعالمية السيد، محمد، أثر استخدام التحسين املس

ألاردنية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم إلاسالمية العاملية، 

6101. 

  مستشفيات الصحة  علىالتمكين إلاداري بالتطبيق  علىسيد، محمد، أثر ألانماط القيادية

 .6101، 2مصر، العدد  –د والتجارة النفسية، املجلة العلمية لالقتصا
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  الشريدة، ماجد، وعبد اللطيف، محمد، التمكين النفس ي وعالقته بمهارات التدريس إلابداعي

، 2، العدد 22مصر، املجلد  –لدي معلمي محافظة وادي الدواسر، مجلة كلية التربية بأسيوط 

6102. 

 ت إلادارية للقيادة التحويليةالشمري، عبد الرحمن والسلطان، ندي، مدي ممارسة القيادا :

العاملين في املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق السعودية،  علىدراسة ميدانية 

 .6102، 0، العدد 22، املجلد (مصر)املنظمة العربية للتنمية إلادارية  –املجلة العربية لإلدارة 

  بين القيادة التحويلية وإلابداع الشيخ، أماني، الدور الوسيط للرضا الوظيفي في العالقة

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات . التنظيمي باملصارف التجارية بوالية الخرطوم

 .6102العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

  صالح، أحمد واملبيضين، محمد، القيادة إلادارية بين التبادلية والتحويلية وأثرها في تنفيذ

دراسة ميدانية في الشركات الصناعية الكبيرة، : إلاستراتيجية لوزارة البيئة ألاردنية ألاهداف

 .6102، 0، العدد 21، املجلد (نألارد)العلوم إلادارية  –مجلة دراسات 

  الضمور، ابتسام وأبو صالح، محمد، أثر القيادتين التبادلية والتحويلية في إكساب مهارات

، (ألاردن)العلوم إلادارية  –املستشفيات ألاردنية، مجلة دراسات  التفكير الناقد للعاملين في

 .6101، 6، العدد 22املجلد 

 عباس، مقدس، أثر بعض ألانماط القيادية التبادلية والتحويلية في تكوين الرؤية إلاستراتيجية :

دراسة حالة في معامل أسمنت الكوفة والنجف والشركة العامة لألسمنت الجنوبية، مجلي 

، 22جامعة الكوفة، العدد  –كلية إلادارة والاقتصاد  –غري للعلوم الاقتصادية وإلادارية ال

6101. 

 عبد إلامام، هادي وضجر، عمار، أثر نمطي القيادة التبادلية والتحويلية في الرضا الوظيفي :

دراسة استطالعية لعينة من العاملين في مصرفي الرافدين والرشيد في البصرة، مجلة 

، 01العراق، العدد  –جامعة البصرة  –مركز دراسات الخليج العربي  –ادي الخليجي الاقتص

6112. 

  عبد العال، خولة، درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدي مديري املدارس الثانوية

بمحافظة غزة وعالقتها بمستوي الانتماء املنهي ملعلميهم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 .6101غزة،  –امعة إلاسالمية التربية، الج
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  عبد القادر، دبون وعبد اللطيف، صيتي، دور أنماط القيادة إلادارية املعاصرة في تدعيم سلوك

والتسيير العقاري لوالية غارداية،  –حالة ديوان الترقية : املواطنة التنظيمية في قطاع السكن

، 2، العدد 2ألاردن، املجلد  –بحاث رفاد للدراسات وألا  –املجلة العاملية لالقتصاد وألاعمال 

6102. 

  التمكين النفس ي لدي العاملين في شركات القطاع  علىالعتيبي، سعد، أثر القيادة التحويلية

، (مصر)املنظمة العربية للتنمية إلادارية  –الخاص بمدينة الرياض، املجلة العربية لإلدارة 

 .6102، 0، العدد 22املجلد 

 دراسة استطالعية : رأس املال الفكري  علىطنة، التمكين النفس ي وأثره علي، مكيد وبلقرع، فا

مخبر  –آلراء إطارات مديرية توزيع الغاز والكهرباء بالجلفة، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية 

 .6102، 02الجزائر، العدد  –جامعة سعد دحلب بالبليدة  –التنمية الاقتصادية والبشرية 

 الارتباط الوظيفي لدي  علىملغربي، عبد الحميد، أثر ألانماط القيادية العنقري، عبد العزيز وا

العاملين بمصرف الراجحي باملنطقة الغربية باململكة العربية السعودية، املجلة املصرية 

 .6106، 2، العدد 22مصر، املجلد  –للدراسات التجارية 

  املنظمة في التمكين النفس ي املحاميد، أسعود وكساسبة، محمد، أثر جودة نظام تخطيط موارد

انية في شركة البوتاس العربية، املجلة ألاردنية في إدارة ددراسة مي: والالتزام التنظيمي للعاملين

 .6102، 0، العدد 02، املجلد (ألاردن)ألاعمال 

  تحقيق الريادية وإلابداع املؤسس ي في الجامعات  علىمساعدة، ماجد، أثر القيادات التحويلية

، 91، العدد 02مصر، السنة  –دراسة حالة جامعة الزرقاء، مجلة الثقافة والتنمية : ألاردنية

6101. 

  املصري، روز، القيادة النسائية بين التبادلية والتحويلية وأثرها في تحقيق ألاهداف

إلاستراتيجية للمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 .6102غزة،  –ة إلاسالمية التجارة، الجامع

  تحقيق التمكين النفس ي للعاملين في  علىاملعاني، أحمد، أثر ألانشطة الداعمة لإلبداع التنظيمي

، (مصر)املنظمة العربية للتنمية إلادارية  –الشركات الصناعية ألاردنية، املجلة العربية لإلدارة 

 .6102، 0، العدد 22املجلد 
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 بد اللطيف، دور القيادة التحويلية في تحقيق ألاهداف منصور، منصور والقانوع، ع

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  –إلاستراتيجية الفلسطينية، مجلة رؤي اقتصادية 

 .6102، 01الجزائر، العدد  –جامعة الوادي  –التسيير 

 ة تطبيقية دراس: موس ي، أحمد، أثر التمكين النفس ي للعاملين في مستوي الاستغراق الوظيفي

كلية  –مديرية الشباب والرياضة بمحافظة املنوفية، املجلة العلمية للبحوث التجارية  على

 .6102، 0/6، العدد 2، السنة (مصر)جامعة املنوفية  –التجارة 

  النجار، أمل، ضغوط العمل لدي مديري املدارس الحكومية بمحافظات غزة وعالقتها بالقيادة

 .6106غزة،  –ر غير منشورة، كلية التربية، الجامعة إلاسالمية التحويلية، رسالة ماجستي

  القطاع املصرفي بمدينة  علىنعساني، عبد املحسن، أسباب التمكين النفس ي ونتائجه بالتطبيق

، العدد 22، املجلد (مصر)املنظمة العربية للتنمية إلادارية  –الرياض، املجلة العربية لإلدارة 

6 ،6102. 

 ،دور القائد التحويلي في دعم إدارة املواهب باملؤسسات التعليمية، مجلة فكر  النعيمي، خلود

 .6102، 060مصر، الجزء  –وإبداع 

  ممارسة سلوكيات املواطنة  علىنور الدين، مزهودة وقرزة، أسمهان، أثر أنماط القيادة إلادارية

لتجارية وعلوم التسيير، التنظيمية من وجهة نظر ألافراد العاملين بكلية العلوم الاقتصادية وا

، 2الجزائر، العدد  –جامعة قاصدي مرباح ورقلة  –املجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية 

6102. 

 الدور املعدل لجودة حياة العمل : الهبارنة، أحمد، القيادة التحويلية وأثرها في ألاداء إلاستراتيجي

راه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، دراسة تطبيقية في دائرة الجمارك ألاردنية، رسالة دكتو 

 .6102جامعة العلوم إلاسالمية العاملية، 

  ،وحسين، ظفر، أثر عمليات إدارة املعرفة في ألاداء إلاستراتيجي علىالياسري، أكرم؛ الخفاجي :

دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات إلادارية في جامعات الفرات ألاوسط، مجلة جامعة 

 .6106، 0، العدد 61عراق، املجلد ال –( لعلوم إلانسانيةا)بابل 
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 خضراء صناعة لىإ ألارض كوكب ذنقال  محاولة من :التسويق ألاخضر

 (تويوتا" مؤسسةدراسة حالة )

Green marketing : from an attempt to save Planet Earth to the green 

industry: case study of Toyota 
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 ملخص

ت التي تعمل املؤسساه توج  البيئي، و  البعد استغاللإلى دراسة دور  البحثية ةهدفت هذه الورق

وإيجاد  تنافسية هذه املؤسساتتعزيز  في سبيل ت الصديقة للبيئة،نحو املنتجافي مجال السيارات 

ة سوقية جديدة وتقديم ترتكز حيث . فرص تسويقية بديلة أغلب الفرص التسويقية على خلق حص 

 .سسةقيمة مضافة ملنتجات املؤ 

ي  أن  الدراسة إلى لت وقد توص   في إطار  هاعملو  لتسويق ألاخضر سرااتيجية ال  "تويوتا" مؤسسةتبن 

تحسين صورة : مثل  للمؤسسة ةف التجارياهدألا  دعم ساهم فيتسويقية تهتم  بالبعد البيئي ي مقاربة

 .الجودة وتقليل التكاليف زيادة السوقية،  تهاتعزيز حص  ،  املؤسسة

 ر، الصناعة الخضراء، تويوتاالتسويق ألاخض :يةتاحكلمات مف

 C51 ؛JEL : Q14 اتتصنيف

Abstract  

      The aim of this study is to study the possibility of exploiting the environmental aspect 

and orienting towards environmentally friendly products by the institutions working in the 

field of cars in enhancing competitiveness and creating alternative marketing opportunities. 

__________________________________________ 
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           These marketing opportunities are based on satisfying the needs of consumers on 

the one hand, as well as maintaining the safety of the environment on the other hand. 

The study concluded that Toyota's adoption of the environmental approach and its 

work as a positive partner, contributing to the preservation of the environment and 

gaining public opinion has also helped it to achieve the commercial objective of the 

organization.  The study also found that green marketing increases market share, 

improves organization' reputation, improves quality and reduces costs. 

Keywords: Green marketing, green industry, Toyota 

JEL Classification Codes :Q14 ;C51 

 

  :مقدمة  .1

ر ألابحاث والدراسات حول التسويق ألاخضر فإن  معظم  اليوم تثياها  املؤسساترغم تطو 

ر على املستويين ألاخض لتسويقالعديد من املخاوف والغموض حول حقيقة وجدوى ا

ل والتي قد تزيد  الاقتصادي ة التحو  ق بالتكاليف املحتملة في عملي 
 
ة فيما يتعل والتجاري وخاص 

ل من تنافسيتها حسب  املؤسسةمن أعباء 
 
ه ف. املؤسساتبعض  اعتقادوتقل

 
ال يمكن تجاهل أن

قتصادي الالجانب يئي واقد كثا الحديث عن الضوابط التي تحكم العالقة بين الجانب الب

 حيث . وتحقيق التكامل بينهما
 
مؤلفا كتاب ( Michelle Thomson & Michael Bloom)د يؤك

ل ألاخضر إلى الذهب" تغمرها تعقيدات عديدة حول  فعال  املؤسساتأيضا بأن  العديد من " تحو 

ة كبياة حول التكلفة املحت عتمادا ل ذا التملة لهإلاسرااتيجية الخضراء، كما تنتابها عصبي  حو 

وإمكانيات النجاح في ظل  الاسرااتيجية الخضراء واملسؤولية البيئية، ولكن في نفس الوقت 

د هو أن   الش يءيجيبان بأن  
 
التي تتحرك بسرعة يمكن أن تحصل على ميزة  املؤسساتاملؤك

ي هذا النهج ر ألاضرائة من فما بدأ كمحاولة صغياة لنقاذ ألارض والبي". تنافسية هائلة من تبن 

ق السلبية لعالم ألاعمال، يمكن أن يصبح عبارة عن صناعة خضراء كاملة يمكن له ا أن تحق 

من  لالنتقالفإن  النقاش في هذا امليدان يحتاج  Reinhardtحسب و  .عوائد تنافسية جيدة

ة ومن السؤال  ئية البي ستثماراتالا تعويض تكاليف  لمؤسساتبالمكان ل" هل؟"املواضيع العام 
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 ,Renato J. Orsato) ذلكفعل  بالمكانيكون " وكيف؟" "متى؟"الى السؤال  ألاخضر؟يق التسو  في

2006, p127).  التاليةومن هنا نصل الى إلاشكالية: 

 إشكالية الّدراسة .1.1

 :مشكلة الدراسة تتبلور كما في التساؤل الرئيس التالي ن  إضوء ما سبق ف على      

 ؟"تويوتا"لدى مؤسسة  واقتصادية تجاريةق مزايا يحقتفي  ضرلتسويق ألاخا دور  و ما ه* 

 :التاليةومن هنا يمكننا طرح التساؤالت الفرعية 

ي التسويق ألاخضر لدى املؤسسات؟ -  ماهي دوافع مزايا تبن 

ى مؤسسة  -  فعال التسويق ألاخضر؟" تويوتا"هل تتبن 

قتها مؤسسة  -  ألاخضر؟ لتسويقيها لمن خالل تبن  " تويوتا"ماهي أهم  املزايا التي حق 

 فرضيات الدراسة     .0.1

ن الفرضيات كإجابات مؤقتة لألسئلة نورد مجموعة م ملعالجة إلاشكالية املطروحة           

 :السابقة

-  
 
ي التسويق ألاخضر من خالل قدرته علىتتمث تحسين صورة املؤسسة  ل أهم  الدوافع لتبن 

 .يف التشغيلية لدى املؤسسةالتكالتقليل مزايا ، وتحقيق أسواق جديدة استغالل وعلى

نبئ ممارسات مؤسسة  -
ُ
ى اسرااتيجية التسويق ألاخضر" تويوتا"ت ها تتبن   .بأن 

على تحسين صورتها الخارجية وتعزيز " تويوتا"ُيساهم التسويق ألاخضر في مؤسسة  -

ة السوقية لديها في إطار أهدافها التجارية، كما يساهم   اتكاليفهفي تقليل  الحص 

 .يليةالتشغ

 أهداف الدراسة    .1.1

ال تتعارض مع  البيئيةألاهداف  على أن   والاستداللالتأكيد تهدف هذه الدراسة الى  -

يخدم بما  ومنسجمةمرتبطة  أهداف بل هي املؤسسة،في  والتجارية الاقتصاديةألاهداف 

 .بعضها البعض

 .تسويق ألاخضرم بها املؤسسات تحت إطار إسرااتيجية التقو  جراءات التيإلا براز إ -

اه مكاسبالتسويق ألاخضر من  إبراز ما يحققه -  .للمؤسسات التي تتبن 

 منهجية الدراسة     .1.1
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ن من              
 
الفرضيات وإلاجابة على  اختبار بالنظر الى طبيعة املوضوع محل  الدراسة ولكي نتمك

املنهج الوصفي من أجل ". حليلياملنهج الوصفي الت"في دراستنا على  اعتمدنا. إلاشكالية املطروحة

واملنهج التحليلي من أجل  بها، املحيطة العناصر جميع وتفسيا الدراسةمحل   ظاهرةلوصف ا

في عملية  اعتمدناوقد . والاقتصاديةاملزايا التجارية  وبينتحليل العالقة بين التسويق ألاخضر 

  :التاليةجمع البيانات على ألادوات واملصادر 

 سبة للج
 
اجع والدراسات املسح املكتبي وما تناولته املر  استعمالم  انب النظري تبالن

السابقة، وكذا املسح إلالكراوني عبا شبكة إلانرانيت بما تخرزنه من مصادر وبيانات 

مة وحديثة عة وقي   . متنو 

  من جهة، " تويوتا"على وثائق وتقارير منظمة  اعتمدنافيما يخص  الجانب التطبيقي فقد

 .راسات والتقارير الصادرة عن جهات خارجية عن املنظمةوعلى الد

 التسويق ألاخضر أبعادمفهوم و    .0

لقد أثار مفهوم التسويق ألاخضر منذ ُعرف وحتى آلان العديد من التساؤالت لدى العديد              

  .والسيما في أوساط الزبائن من ألاطراف املعنية،
 
ئي والحفاظ ق باملوضوع البيحيث في تقرير متعل

 استخداملى صعوبة إأشار بعض الخبااء  2212مريكا الشمالية سنة أسواق أالبيئة في على 

ة مصطلحات إعلى أي  من املنتجات أو السياسات في " أخضر"مصطلح  شارة منهم الى وجود عد 

 الصديق للبيئة، البيئي، العضوي، :مثل" الخضراء"دة ومختلفة املضمون لوصف املنتجات معق  

 لا
 
والتي تجعل املستهلك ال  ،وغياهاادي سم%  122الحيوي، الخال من الكلور،  ل،غيا سام، املتحل

وهذا ما يؤكد . والربط بينها وبين املنتج ألاخضر أو التسويق ألاخضر يفر ق بينها ويقع في الخلط

 .خاطئستخدم في سياق كثياا ما ت وأبعاده التسويق ألاخضر مصطلح حقيقة أن  

 ضرسويق ألاخمفهوم الت 1.0

ه عبارة عن أدبيات التسويق ُيعر ف افي              
 
اسرااتيجيات من أجل تطوير "لتسويق ألاخضر بأن

املنتجات من خالل استخدام البعد البيئي سواء في خصائص املنتج أو في النظام ككل، عن 

فهكما (. A.Prakash,2002" )وعملياتها التشغيلية املؤسسةطريق سياسات  الجمعية  تعر 

هعلى  AMAألامريكية للتسويق 
 
ة التسويق امل" :أن ها غيا مضر  نطوي على املنتجات التي يفراض أن 

تخطيط وتطوير وترويج املنتجات " التسويق ألاخضر يعكسويمكننا القول بأن  ". بالبيئة 
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سبة للجودة، ألا 
 
تاح، داء، الخدمات والسعر املوالخدمات، التي ترض ي حاجات املستهلكين بالن

املواد الخام  استهالكية، مع ضرورة ترشيد تأثيا سلبي على البيئة الطبيع دون أن يكون هناك

سبة الى 
 
 ". املؤسسةواستهالك الطاقة ونوعيتها بالن

 أبعاد التسويق ألاخضر     0.0

ن  التسويق ألاخضر مرتبط فقط باملنتج بأالكثيا من املستهلكين والصناعيين يعتقدون 

وبشكل عام ، حيث ئيةأو الاعالن الذي يراعي الخصائص البي ألاخضر  الراويجب ألاخضر أو

صديق  صديق للبيئة، عاد التعبئة،ُم  عاد التدوير،ُم  خال من الفوسفات، :فمصطلحات مثل

 هي بعض من ألاشكال التي يربطها املستهلكون عادة بالتسويق ألاخضر لطبقة ألاوزون،

(Sandeep Tiwari and all, 2011, p18).  
 
التسويق مدخل بعاد الحقيقية التي يحتويها أن  ألا إال

 .من طرف مختلف الباحثينهناك عديد املحاوالت ، و الش يءألاخضر واسعة وغيا ثابتة بعض 

شتمل حيث ت( Polonsky and Rosenberger) هي نموذجومن بين أهم  هذه املحاوالت 

ذه العناصر س نشاطاته املختلفة وهالتسويق ألاخضر على عدة عناصر وأبعاد تعكأبعاد 

 التغليف، التنويع في املنتجات، التصميم ألاخضر، :(Prashant Kumar, 2016, p140)هي

املخلفات  التوزيع ألاخضر، الراويج ألاخضر، التسعيا ألاخضر، ،(labelling)امللصقات البيئية 

أنظر ). قع ألاخضرف والتمو الاستهدا التحالفات أو الشراكة الخضراء، والنفايات التسويقية،

 . (1رقم  الشكل

 (Polonsky and Rosenberger) نموذج أبعاد التسويق ألاخضر :1الشكل 

 



 
 صناعة الى ألارض كوكب النقاد محاولة من :التسويق ألاخضر "                       أم الخيوط آسية، ميمون معاذ     

 "تويوتا ةمؤسسدراسة حالة  خضراء                                                                                                               

 

140 

 

 
 إعتمادا على املصدر الباحثعداد من إ  :املصدر

 

ي التسويق ألاخضر لدى دوافع و   .1
ّ
 املؤسساتمزايا تبن

يمكن أن  قعمال والتسويأهداف عالم ألا البيئية و  ألاهدافال يمكن تجاهل حقيقة أن  

، والثاني يريدك أن تستهلك بأكبا يعمال ضد  بعضهما البعض، فا ألول يريدك أن تستهلك أقل 

يها ويدعمهابينما ل يرفض موجة الاستهالك ألاو   .قدر  والالرزامالحفاظ على البيئة . الثاني يغد 

ب من 
 
ل تكاليف إضافية، بي املؤسسةباملسؤولية البيئية يتطل  الاقتصادينما يهدف الفكر تحم 

حها الشكل . )اليف من أجل زيادة الربحيةالى تقليل التك املؤسساتو   (2كما يوض 

 الفكر البيئي وفكر عالم ألاعمال اتجاهات :0الشكل 

 



 مجلـة الاقتصاد والبيئة 157 -115ص ، (0212) 21: العـــدد/  20 :املجلد

 

141 

 

 
 من إعداد الباحثين :املصدر

 

لبيئي كحل إسرااتيجي لهذا التناقض بين الفكر ا" التسويق ألاخضر"وبالتالي فقد ظهر         

الاتجاهين ليكونا أكثا انسجاما وتناغما في  وفكر عالم ألاعمال، وهو مفهوم يهدف الى سحب كال 

كما يعمل على نشر وترويج ثقافة وقيم استهالكية خضراء . منظومة عمل وفلسفة املؤسسات

جديدة تخدم عالم ألاعمال وتخدم في نفس الوقت بيئتنا ومجتمعاتنا بطريقة صحيحة 

(win/win.) إضرارها بالبيئة في  حيث يمكن ملؤسسات اليوم أن تعمل على تقليل والحد  من

جميع أنشطة القيمة لديها، بما يدعم الرزامها باملسؤولية البيئية، وفي نفس الوقت تحقيق 

 (.3أنظر الشكل . )أهدافها الربحية والتجارية

 

 

 

 ألاعمال في إطار التسويق ألاخضر العالقة التكاملية بين القضايا البيئية وبين عالم :1الشكل 
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 يناحثمن إعداد الب :املصدر

 

  يبدأت فاليوم  املؤسساتف
 
ترى  هيفيا أخرى، او عب على فكرة التسويق ألاخضر من ز الل

تعزيز بواسطتها تستطيع  خلق ميزة تنافسية جديدةيمكن أن يالتسويق ألاخضر   ببساطة أن  

وتقاربت بين املنافسين، التنافسية  زايافيه امل ندرتوقت  ي، فتنافسيتها وموقعها في السوق 

 تتل
 
وهو ما نالحظه من من طرف املستهلكين، التنافسية امليزات  لهذهدراكية الفجوة إلا  معهص قل

ة الى و املؤسساتامليزات التنافسية املختلفة لدى  فيالتشابه الكبيا خالل  ألامر راجع خاص 

 املؤسساتبين هذه في سهولة تقليد امليزات التنافسية ساهم الذي واملعرفي ر التكنولوجي التطو  

ز التنافس ي و  قد ساهم في جعلها متقاربة في نظر املستهلك، ولعل  قضية نقص خيارات التمي 

ق  من أجلاعتبار التسويق ألاخضر كمدخل اسرااتيجي جديد  تحقيق ميزة تنافسية فريدة تحق 

امل الفرص والتهديدات و عتبا عوت. زها عن غياهامي  وت على املدى الطويل للمؤسسات الاستدامة

ك ياليوم ه ي إلا ل ةالرئيسي ةاملحر  م اءخضر ال سرااتيجيةلمؤسسات نحو تبن  ، وفي هذا إلاطار يقد 

 نموذجا للتسويق البيئي ألاخضر والذي يقوم على نوعين من العوامل (T.Procter)توني بروكرا 

 :(223، ص2212نجم عبود نجم، )هي كالتالي 

 

  عوامل املزايا والفرص في السوق .    1.1
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الذي و  ،ألاعمال ومنها وظيفة التسويقعالم تسحب  عواملن خالل هذه القضية البيئة م

ستفادة من ألاسواق الجديدة واملزايا التنافسية التي تقوم على البيئة، وكذلك عن عليه إلا 

قها  الاجتماعيةالشرعية  فقد . خذ باملطالب البيئية الخضراءء ألا جرا املؤسسةالجديدة التي تحق 

هات املستهلكين نحو املنتجات البيئية  أظهرت عديد الدراسات ألاخياة ارتفاعا واضحا لتوج 

من % 67فإن   (the Hartman Group)انطالقا من دراسة . وازدياد اهتمامهم ووعيهم البيئي

منهم % 33وي في قراراتهم الشرائية، املستهلكين في أمريكا يأخذون بعين إلاعتبار الجانب البيئ

يشراون فعال املنتجات % 13ومقابل املنتجات البيئية ومزاياها  مستعدين لدفع مبلغ اضافي

وبما ال يدعو للشك  فالتسويق ألاخضر  .(cathy sandeen, p100) البيئية ويدفعون مقابلها آلان

ة سوقية  ة حاليا يمكن أن يكون فرصة ممتازة من أجل كسب حص  خضراء وتوسيع الحص 

 السوقية املعتادة

.(Green marketing guides, 2014, p5)  

  عوامل التهديدات أو املخاطر في السوق       0.1

ة حيث أن   البيئة تدفع عالم ألاعمال نحو ألاخذ باملطالب البيئية الخضراء من خالل قضي 

البيئية و  الاجتماعيةملسؤولية ، ا(ون الجنائينضمنها القاي)البيئية والتشريعات اللوائح 

(. 13222 كاأليزو دارة البيئية بما في ذلك إلا )اسية البيئية ألاعلى املعاييا القيأيضا ، و مؤسسةلل

وتلعب الضغوطات الدولية دورا هاما في تشديد الرقابة والتشريعات القانونية على مختلف 

ألخذ  املؤسساتت بعض قد بادر و  .وفي جميع مجاالت قطاع ألاعمال املؤسساتعمليات 

أجل تعزيز قدراتها في التعامل مع الجانب البيئي  في هذا املجال، وذلك من استباقيةخطوات 

التي يمكن ملدخل التسويق ألاخضر أن  والاقتصاديةمن عديد املزايا التجارية  الاستفادةوكذا 

ألاخضر بمنظورها بشكل عام فإن  تطبيق إسرااتيجية التسويق حيث و . املؤسساتيخلقها لهذه 

 (221، ص2212ياسر البكري ثامر، : )منها اليةالفوائد الت ة ملؤسسال البيئي يمكن أن يحقق 

ة التسويقية، منتجات أفضل  .املزيد من ألارباح، امليزة التنافسية، زيادة الحص 

 واستثمارها في التسويق ألاخضر" تويوتا" مؤسسةدراسة حالة        . 1

 من  TMCأو  Toyota Motors Corporationللسيارات " اتويوت" مؤسسةتعتبا 
ً
اختصارا

متعددة الجنسيات يقع  مؤسسةوهي  ،في صناعة السيارات في العالم املؤسساتأقدم وأكبا 

 في العالم، وتحوز على  222 مؤسسةمقرها الرئيس ي في اليابان، لل
ً
بلد،  27مصنع في  37فرعا
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دولة في  132وتمتلك زبائن في أكثا من  مل،ألف عا 373يقدر عدد العاملين فيها بـ 

التي لها سمعة بيئية  املؤسساتبين من  Toyota" تويوتا"وتعتبا  ( www.al-sharq.com).مالعال

ي التسويق ألاخضر، حيث فضال عن منتوجاتها  اكتسبتها خالل مسارها الطويل في تبن 

سيارة  أسهموعلى ر ئية التي أحدثت ثورة حقيقية في عالم السيارات البيئة البي( السيارات)

ها أيضا تساهم في عديد املبادرات والنشاطات البيئية في العالم أول سيارة بيئية" بريوس" ، فإن 

ي  ة للحد  من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، " تويوتا" مؤسسةوهذا في إطار تبن  لسياسة عملي 

التصنيع وإلانتاج، شكل أكثا كفاءة، والحد  من ألاخطار البيئية في عمليات ارد باملو  واستخدام

رة والاعتماد  املؤسسةه الجهود ساهمت في تحسين صورة ذكل ه .على أنظمة وبرامج بيئية متطو 

تها السوقية، كما خلق قبول لدى املستهلك العالمي  وكسبها لتموقع ايجابي في السوق وزيادة حص 

  .املؤسسةحكومية وأصحاب املصلحة ككل بما يخدم توجهات وأهداف والجهات ال

ي التسويق ألاخضر  مؤسسةجهود .     1.1
ّ
 تويوتا في تبن

ة" تويوتا" مؤسسةوضعت  2212في سنة   تحديات بيئية تعرزم تنفيذها قبل حلول  عد 

 املؤسسةوتدخل هذه التحديات ضمن اسرااتيجية التسويق ألاخضر التي تتبناها  2222عام 

مة، تعكس عملياتها الخضراء بشكل  ياتتحد ست والذي يضم   والتي قطعت فيها أشواطا متقد 

ي النهج ألاخضر والحفاظ على البيئة أنظر الشكل ) .أوضح، وتكر س جهودها امليدانية في سبيل تبن 

لها لتحقيق أثر صفري ف (3 ي جميع والهدف من هذه التحديات هو تعزيز أدائها البيئي الذي يخو 

اليوم وعن طريق العديد من " تويوتا" سةمؤسوأكثا من ذلك، فإن  . ألانشطة املتعلقة بالسيارات

وقد . املبادرات الصديقة للبيئة تسعى ألن يكون لها تأثيا إيجابي ومستدام على املجتمع ككل

رافق بشكل كبيا على تحسين كفاءة استخدامها للطاقة والاستدامة وإدارة امل" تويوتا"عملت 

 استهالك، وخفض بيئيةير سيارات وذلك عن طريق تطو وتطوير املنتجات واملشاريع البيئية، 

ي إلى  واستخدامالطاقة على نطاق واسع،   .الاستدامة تعظيمنهج إلادارة البيئية الذي يؤد 

 

 

 

 

http://www.al-sharq.com/
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ة على مستوى عمليات : 1الشكل   تويوتا الخضراء مؤسسةالتحديات الست 

 

 
 على املصدر اعتمادا ثيند الباحمن إعدا: املصدر

 

ة التي تعكس إرادة وبالضافة الى التحديات البيئية ا ي " تويوتا" مؤسسةلست  نحو تعزيز تبن 

أيضا تعمل في إطار إسرااتيجية التسويق ألاخضر من  املؤسسةاملسؤولية البيئية في املستقبل، ف

 :يخالل مزيج تسويقي أخضر متكامل يمكن التطر ق إليه كما يل

ي تويوتا لسياسة املنتج ألاخضر 1.1.1
ّ
  تبن

كم هائل من الوقت والبااعة والجهد لتطوير منتجات تقلل من " اتويوت" مؤسسةتستثمر 

على إنشاء وتطوير منتجات بيئية أفضل واملساهمة في  املؤسسةحيث تعمل . التأثيا على البيئة

يئية مثل الاحراار العالمي وتلوث الهواء وتعتبا مواجهة التحديات الب. بناء مجتمع صديق للبيئة

، فالبيئة هي "تويوتا" ؤسسةدة وإمدادات الطاقة ذات أهمية قصوى ملواملوارد الطبيعية املحدو 

السالمة وراحة البال "إلى جانب  املؤسسةواحدة من ركائز تطوير منتجات 

عديد املنتجات الخضراء ما اليوم  مؤسسةولل ( http://newrooms.toyota.co.jp )".والعاطفة

ر الئحة  على البيئة، ويرجع الفضل في ذلك  مكنها من تصد 
ً
منظمات السيارات ألاكثا حفاظا

http://newrooms.toyota.co.jp/
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في " فورد"ألامريكية  املؤسسة، تليها  RAV4 والسيارة الكهربائية Prius لى سيارتها الهجينةإخاصة 

املرتبة الثالثة وتأتي في , ارات الهجينةي أطلقت في آلاونة ألاخياة العديد من السيالرتبة الثانية والت

اليابانية من املركز الرابع الى  املؤسسة" نيسان"بينما تراجعت , "هوندا" اليابانية املؤسسة

 ملانيةألا" نغاسففولك" مؤسسةو كان املركز السابع من نصيب , الخامس

(http://saudishift.com ) اليابانية كانت له جذور من خالل  ؤسسةاملوهذا املركز الذي أحتلته

السيارات البيئية املتنوعة التي طرحتها الى مختلف ألاسواق العاملية وهو ما سنعر ج عليه في 

 : ذكرها كما يلي

ي أول طراز هجين إنتاجي ف هي" تويوتا بريوس"تعتبا  : Toyota Priusالسيارة الهجينة  -

، ومنذ 1336، تم طرحها للمرة ألاولى في عام (ةتعمل بالوقود والطاقة الكهربائي)العالم 

مليون سيارة في جميع أنحاء  12ذلك الوقت تم بيع منها ما يزيد على 

أكثا السيارات " تا بريوستويو "حيث تعتبا أن  سيارة .  (https://www.engadget.com)العالم

 .نجاًحا في العالم على مدى ثالثة أجيال Hybrid الهجينة

ل من أطلق " تويوتا" مؤسسةتفتخر  : Toyota Miraiالسيارة الهيدروجينية  - بأنها أو 

ع بأعداد كبياة، وقبل ذلك بعشرين عاًما، سيارة هيدروجينية تعمل بخاليا الوقود وتصن

هورة أيضا بتقنية التهجين من تحويل صناعة السيارات املش" بريوس"قامت سيارات 

التقنية " ميااي"وقد تعيد سيارة تويوتا الهيدروجينية . )www.wired.co.uk (بشكل كامل

تويوتا الوحيدة الى  مؤسسةحيث تعتبا . بعد رهان تويوتا عليهاالهيدروجينية الى الواجهة 

 .)https://www.engadget.com)التقنية أعمال أخرى من يعتمد هذه  مؤسسةجانب 

النقاب عن سيارة  املؤسسة، كشفت  2217في عام  : Toyota RAV4السيارة الهجينة  -

RAV4  الهجينة التي تعتبا واحدة من أفضل سيارات الـSUVs   الصديقة للبيئة، وتنظم

تشكيلة تويوتا الكبياة من السيارات ذات  سيارات هجينة أخرى تشكل 6هذه السيارة إلى 

نظرة جديدة تستهدف من خاللها سوق سيارات  املؤسسةالطابع ألاخضر، حيث لدى 

 . ww.cybergypartners.comwbak,2017, (Naja (الدفع الرباعي الصغياة

ه نحو إلانتاج أن تتوج  " تويوتا" مؤسسةت قرر   : Toyota RAV4السيارة الكهربائية  -

بعد أن أخطأت في الراكيز على التحول من السيارات  (EVs) الضخم للسيارات الكهربائية

http://saudishift.com/
https://www.engadget.com/2018/05/29/hydrogen-fuel-cell-toyota-mirai-evs/
http://www.wired.co.uk/
http://www.cybergypartners.com/
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ربائية وهو ما أنتج السيارة الكه .الهجينة إلى سيارات خاليا الوقود كسيارات املستقبل

Toyota RAV4 ، ملوجودة في سلسلة حدث السيارات اأ تعتبا منوهي سيارة كهربائية

السيارات كهربائية وهي أيضا تتوافق مع القوانين التي تمثل بتقليل العادم الذي يخرج 

لسيارات  وامتدادافهي ايضا من السيارات الرياضية الصديقة للبيئة  السيارة،من 

 .بريوس هجينة

0.1.1  
ّ
 لتسعير ألاخضرتويوتا لسياسة اي تبن

ة  ومنذ" تويوتا"تعتمد              من " Penetration الاخرااق"عقود طويلة على الاسرااتيجية السعري 

خالل بيع سياراتها في البداية بسعر منخفض، ثم تعمد الى زيادة أسعار هذه املنتجات ببطء بعد 

ة ة التي تستخدمها وهي نفس الاسرااتيجي.  )www.ukessays.com(أن تضمن قاعدة عمالء قوي 

على هدف كسر الخوف املرتبط بالسيارات  املؤسسةتعمل مع السيارات البيئية الخضراء، حيث 

ها سيارات جديدة على  :)/http://termpaperqueen.com(البيئية أوال  استهالكثقافة بما أن 

املنتجات تويوتا مازالت تعمل على تشجيع املستهلكين لقبول  مؤسسةع ذلك فإن  وم. املستهلك

الخضراء والصديقة للبيئة من خالل وضع أسعار منخفضة نسبيا ومقبولة لدى املستهلك 

ل ألامد من منطلق ليقارب سعر البيع تكلفة الانتاج، مع ضمان أن يكون هدفها الربحي طوي

المس في أحيان كثياة سعر نتجاتها في البداية لتخفيض أسعار مفتسعى الى ت ،الاخرااقسياسة 

 .ةالتكلف

ي تويوتا للترويج  1.1.1
ّ
باستمرار بإعداد وتنفيذ اسرااتيجيات  املؤسسةتقوم  :ألاخضرتبن

أولوياتها، وتهدف هذه إلاسرااتيجيات إلى إشباع سوق إحدى ترويجية تأخذ البعد البيئي ضمن 

ا وفي نفس الوقت إشباع املجتمع بقيم وبرسائل تويوتا البيئية السيارات بـمنتجات تويوت

الراويج دوًرا رئيسًيا كإحدى إسرااتيجيات  يلعب (Rose,2005) الباحثفي رأي . اءالخضر 

حيث يساعد  ، (Boon Cheong Chew, 2016, p180)"تويوتا" التسويق ألاخضر التي تستخدمها

ز  وعمالئها، املؤسسةفي تعزيز العالقة بين  هذا النوع من التواصل العمالء على معرفة  كما يحف 

في مباشرة جهودها في الراويج ألاخضر " تويوتا"وقد بدأت . البيئية" تويوتا"جات املزيد عن منت

ل سيارة صديقة للبيئة، وبمجرد " بريوس"أي قبل سنتين من إطالق سيارتها  1332منذ سنة  أو 

وق املستهدف، تم دت تويوتا الس  نت أن حد 
 
من نشر رسائلها الراويجية وتثقيف  املؤسسةك

 1222الخطوة في بيع  املستهلكين املناسبين قبل سنتين من تقديم السيارة، حيث ساعدت هذه

http://www.ukessays.com/
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مليون دوالر في عام  12بالجمال أنفقت تويوتا و  )www.mbaknol.com (.سيارة من على الفور 

حيث تعتمد  .)Prius ) www.mbaknol.comاويجية الخضراء للسيارة بريوسحملتها الر في 1336

عة تساعد في زيادة حجم مبيعاتها ونشر قيمها البيئية في آن  املؤسسة على تقنيات ترويجية متنو 

ة املنطوقة، فتستخدم آليات مثل الصحف، والتلفزيون، وشبكة إلانرانت، والكلم. واحد

وذلك  . )s://bohatala.comhttp (والجرائد، واللوحات إلاعالنية، الراديو، النشرات إلاعالنية

اسرااتيجية السحب " تويوتا" مؤسسةتستخدم حيث قناع املستهلك بالشراء، إلجذب إلانتباه و 

Pull Strategy وهو ما يجعل عالقتها . ية والراويجية في آن واحدضمن اسرااتيجيتها التوزيع

  .الخضراءسرااتيجيتها إنجاح امن أجل بالعمالء وكيفية التفاعل والتأثيا عليهم ضرورية جدا 

ي تويوتا للتوزيع ألاخضر 1.1.1
ّ
 تبن

ة بها، ولذلك املؤسسةأدركت              د إلى سلسلة التوزيع الخاص  فإن   أن  التأثياات البيئية تمت 

لديها شبكة واسعة من املوزعين والوكالء الذين تعمل على أن تشاركهم معرفتها وخبااتها في 

أن تشارك " تويوتا" مؤسسةومن املهم جدا لدى  .ت وتحسين أدائهم البيئيعمليات إدارة النفايا

 "تويوتا" مؤسسةحيث تعامل  .موزعيها املعتمدين وتساند جهودهم ليكونوا مسؤولين بيئًيا

أ ال موزعيها كشريك لها وكجزء  ، حيث أن  وكالئها (نظام إنتاج تويوتا)الخاص  بها  TPS نميتجز 

ل على دراية جيدة بطرق ت ل املاكينات، وتحم 
 
قليل أوقات إلاعداد، والعيوب، واملخزون، وتعط

ال تثقيف تجارها حول إلامتث" املؤسسة"كما تواصل  .املسؤولية لتقديم أفضل النتائج املمكنة

استيفاء موقع التاجر للشروط البيئية  للوائح واملعاييا البيئية املعمول بها، وتحافظ على

ة إلى معلومات حول املواد وارد البيئة والصحة والسالمة بالضافاملطلوبة، والتي تتضمن م

 . )www.toyota.com (الخطرة

ي تويوتا لل  5.1.1
ّ
ضرفراد تبن

ُ
 الخ

نحن ال نصنع السيارات فقط )تقول " تويوتا" مؤسسةفي أروقة تدور هناك مقولة شهياة             

فت تويوتا شهر جوان كــ  (.شرابل نبني ب شهر البيئة "وبهدف غرس الوعي البيئي لدى موظفيها صن 

فين وإجراءاتهم واتخذت إجراءات منذ ذلك الوقت لزيادة وعي املوظ 1363منذ سنة " لتويوتا

، وتوسيع "الشهر البيئي العالمي لتويوتا"قامت بتغييا إلاسم إلى  1331تجاه البيئة، وفي عام 

على دراية  مؤسسةوهي بهذا تضمن أن جميع املوظفين العامليين لل ،على مستوى العالمأنشطتها 

http://www.mbaknol.com/
http://www.mbaknol.com/
https://bohatala.com/
http://www.toyota.com/
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م، وتوزيع رسالة بشهر تويوتا العالمي للبيئة من خالل عرض ملصق مشراك في جميع أنحاء العال

الفرعية العاملية التابعة لها بلغاتهم املحلية، وكذا  املؤسساتالرئيس حول البيئة من خالل 

 املؤسسةعارات ذات صلة باألحداث على شاشات املراقبة في مواقع مختلفة عبا مواقع إصدار إش

، ظهرت شخصية البيئة و على إلانراانت، وملزيد من التوعية خالل الشهر العالمي للبيئة في تويوتا

 Rapport of Toyota,Sustainability Data) مؤسسةفي البوابة الرئيسية لل "Ecoba" الداخلية

Book 2017 Environment, p9).  ه ألافراد لدى ي البعد " تويوتا" مؤسسةويظهر توج  نحو تبن 

تقراحها إدارة  ألاخضر من خالل مشاركتهم بشكل فعال في النشاطات والفعاليات البيئية التي

بمختلف مستوياتهم الوظيفية في عمليات التشجيا  املؤسسة، حيث يشارك ألافراد في "تويوتا"

، والقيام بعمليات التنظيف للغابات واملستنقعات، ومبادرات الحفاظ على وغرس الاشجار

 ,Richard Yerema and Kristina Leung) وباقي الحمالت البيئية باالنقراضالحيوانات املهددة 

 https://content.eluta.ca 

ي تويوتا للعمليات   4.1.1
ّ
 الخضراءتبن

وأيضا في كل مرحلة من على دمج البعد البيئي ضمن كل عملياتها " تويوتا" مؤسسةتعمل              

 التدويروإعادة  شغيل؛الت التصنيع؛ التطوير؛ :مراحل حياة املنتجات، والتي تشمل

)https://www.toyotaforklift.com(.  سبة ل االيوم نموذج" تويوتا" ؤسسةموتعتبا
 
 لمؤسساتبالن

، وتعزيز الاستخدامألاخرى في عمليات خفض نسبة الهدر وتكاليف الطاقة، وتعزيز الكفاءة في 

  .وارد الالزمةاستثمار الوقت والجهد وامل الاستدامة من خالل

ي تويوتا للداء   7.1.1
ّ
 ألاخضرتبن

ط  الى" تويوتا" مؤسسةتسعى              انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من تخفيض متوس 

ي، حيث  2222٪ بحلول سنة 22السيارات الجديدة بأكثا من  من أجل املض ي قدًما في التحد 

قت تخف ا والبالغ . 2217٪ سنة 11.3يضا قدره حق 
ً
كات التي تم  تطويرها حديث م املحر  كما تقد 

أعلى مستويات الكفاءة الحرارية القصوى في  HVs ياراتليرا لسيارات البنزين وس 2.2حجمها 

حيث يتم  نشر وتوزيع هذه املحر كات والتي تم  تطويرها  .٪ على التوالي31و٪ 32العالم بنسبة 

ا، ف
ً
وألارقام . 2221والى غاية سنة  2216منذ سنة " تويوتا" مؤسسةي السيارات التي تخص  حديث

د أن  ا( 2216جانفي )الحالية 
 
 من " تويوتا"ماليين سيارة هجينة من طراز  12ستخدام تؤك

ً
بدال

https://content.eluta.ca/
https://www.toyotaforklift.com/
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ى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي  سيارات البنزين التقليدية من نفس الفئة أد 

   )global.com-www.toyota(.مليون كيلو لرا من البنزين 23يون طن، وأنقذ ما يقرب من مل 66

 

 

يها للتسويق ألاخضر نظير  Toyota مؤسسة حققتهاالتي  املزايا  .0.1
ّ
  تبن

ه  T. Boone Pickensحسب خبيا املال وألاعمال ألامريكي 
 
 اقتصاديكون لدينا عندما "فإن

الى " تويوتا" مؤسسةوهذا ما بادرت  ".حصلنا عليه لألبد اقتصادأخضر، حينها سنمتلك أفضل 

فقد تم  بالفعل تعديل وسائل وطرق . عن طريق دمج البعد ألاخضر ضمن أولوياتهاإدراكه 

ه البيئي الجديد وهذا ساهم في زي املؤسسةالانتاج املستخدمة في  ادة الكفاءة لتنسجم مع التوج 

الانتاجية من جهة وتقليل التكاليف بعد الخفض من مستويات التلف والهدر والتلوث البيئي 

س املؤس   Taiichi Ohno" تايتي أهنو"وفي هذا الصدد يقول . ليات إلانتاجيةالناجم عن العم

إن  أساس نظام تويوتا “  )ps://samehar.wordpress.comhtt (:الرئيس ي لنظام تويوتا إلانتاجي

 
 
 The basis of the Toyota Production system is“" ص املطلق من الفواقدإلانتاجي هو التخل

the absolute elmination of waste”.  وهذا قد ساهم بما اليرقى للشك  في الوصول الى الكفاءة

اليوم من بين  املؤسسةحيث تعتبا ي على مستوى الفواقد، املستوى الصفر  ومقاربةالانتاجية 

ق مستويات مذهلة في تخفيض نسب الهد املؤسساتأشهر   %37ر والنفايات وصلت الى التي تحق 

ريبة آلاجال القفي  املؤسسةكما تسعى .  )www.triplepundit.com ,Mary Mazzoni  (2216سنة 

 وكالة ِقبل من" تويوتا" مؤسسةب الاعرااف تم   وقد. Zero Waste" صفر نفايات"الى تحقيق هدف 

العام،  لنفس WasteWise شريك وهو 2212 لعام "شريك املوسم" باعتبارها( EPA) البيئة حماية

قتها   درفي سبيل القضاء تماما على النفايات واله املؤسسةوذلك للمستويات الجيدة التي حق 

)www.rubiconglobal.com, Drew Brucker(. مدخل التسويق  بالضافة الى ذلك ساهم

املؤسسة، والتي تتمثل في خاصية الحفاظ ( سيارات)تقديم قيمة مضافة ملنتجات  فيألاخضر 

في املنتجات، حيث تضاف هذه القيمة  وهو ما يدخل في إطار تعزيز الجودة. على البيئة والسالمة

لعاملية في ألاسواق ا" تويوتا" ؤسسةالتموقع الواضح ملف .الى باقي خصائص املنتج ألاخرى 

ساهم في تكثيف وانتشارها كأكبا مؤسسة لبيع السيارات في العالم من حيث حجم املبيعات، 

http://www.toyota-global.com/
https://samehar.wordpress.com/
http://www.triplepundit.com/
http://www.rubiconglobal.com/
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ة البيئية في  وإنتاج سيارات خضراء" اخضراريهأكثا "جهودها نحو تطوير منتجات  تباز الخاصي 

وبالتوازي مع زيادة حيث . تساهم في نقل صورة إيجابية عنهاو ، (املؤسسة)شخصية املعلن 

ة السوقية ومعها زيادة حجم ال نت حص 
 
أيضا من القيام " تويوتا" مؤسسةإلانتاجية تمك

ة في تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة لهذا النوع من املنت جات الصديقة بتخفيضات مطردة ومهم 

نها من تحقيق ألاهداف
 
لهذا النوع من حيث بات الهامش الربحي . الربحية بالبيئة، وهو ما مك

فقا لتقرير حيث وو . الوحدة الواحدة يناهز هامش سيارات الوقود العادية تقريبا السيارات في

قه  ر يتقد فإن    Nikkei"نيكي"صحيفة  سيارة  عن كل" تويوتا" مؤسسةهامش الربح الذي تحق 

لى السيارات عهامش الربح هذا الهامش هو نفسه تقريبا و  ،2223سنة  دوالر  3122 يراوح هجينة

ة وحاسمة بالبنزين عملالتي تو التقليدية   ,Eric Loveday)وهو ما يعتبا خطوة هام 

 ) https://www.greencarreports.com.  ة ة مبيعات املؤسسة لهذا النوع من خاص  وأن  حص 

من أجل تعزيز  أرباح فرصة ثمينة ، وبالتالي فهي (أنظر الشكل املوالي) السيارات أصبحت معتباة 

 .املنظمة وتحقيق أهدافها الربحية

 ةنسب الحصص السوقية العاملية ملنظمات ألاعمال في سوق السيارات البيئي : 5الشكل 

 
Source : John german, “Hybrid Vehicles Technology Development and Cost Reduction”, 

Internat ional Council on Clean Transportation, Technical Brief No. 1, July 2015, p3.  

https://www.greencarreports.com/
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ضمن مختلف ألاوساط واملجتمعات " تويوتا" مؤسسةوما ساهم في تحسين صورة              

 برنامج حيث في. ونيلها العديد من الجوائز وألاوسمة البيئية ها البيئيةتح سيارايشر تالعاملية هو 

 " Prius"فازت سيارة تويوتا  عاًما، 13ض ى على انطالقه البانامج الذي م «العامليةسيارة العام "

" أفضل سيارة صديقة للبيئة"عن فئتى " أفضل ثالث سيارات عاملية"بلقب  2212طراز العام 

من بين السيارات التي وصلت إلى التصفيات " 27"وجاءت تويوتا  .  «عامليةالسيارة العام "و

سيارة العام "من جوائز  2213في نسخة العام " ةثالث سيارات عاملي أفضل»النهائية لجائزة 

 2223في العام  (iQ) « آي كيو"، وهي نفس الفئة التي ترشحت لها سيارة تويوتا "العاملية
ً

، فضال

يذكر أن السيارات  .«أفضل سيارة صديقة للبيئة"هايبِاد للقب " هارير"يوتا عن ترشح سيارة تو 

ا والتصويت عليها من قبل لجنة تحكيم دولية، تتألف املرشحة لجميع فئات الجائزة تم اختياره

 .بلًدا من شتى أنحاء العالم 23من نخبة الصحفيين املتخصصين فى مجال السيارات من  63من 

الخضراء  Toyota سياراتالجوائز والشهادات التي فازت بها  أهم   لتطر ق الىوعلى العموم يمكن ا

  : (2212منيا نوري وإبراهيم لجلط،)كالتالي

 لوكالة حماية البيئة ألامريكية •
ً
لعامي  للوقود اقتصاديةتويوتا بريوس هي أكثا سيارة :  طبقا

  ؛2226-2222

 ؛م2222فازت تويوتا بوسام صانع السيارات الخضراء عام  •

 أن  •
ً
م قسم املواصالت البايطاني تقريرا  " تويوتا بريوس"قد 

ً
هي ثالث أقل سيارة إشعاعا

باع في بريطانيالغاز ثاني أكسيد الكرب
ُ
 ؛ون ت

للبيئة للعام في اختيار مجموعة من  فازت السيارة تويوتا بريوس بلقب السيارة الصديقة •

 ؛الخبااء ألاملان

لى وسام أفضل محرك اقتصادي في استهالك الوقود ل الهجين ع 1,2فاز محرك تويوتا  •

ل م كما حصل على وسام أفضل محرك جديد وأفض2226م حتى عام 2223من عام 

م وأفضل محرك 2222ل لعام  1,2ل إلى  1,3م وأفضل محرك للفئة 2223محرك لعام 

 ؛م2222أخضر لعام 

 .م2223نجوم عام  22على  Toyota Piusحصلت طراز  •
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 خاتمة. 5

هو ألاداة ي على مراعاة الرهانات البيئية، في الوقت الراهن أصبح التوجه إلاسرااتيجي املبن            

ها واستقرارها وتحقيق ألاداء الفعال على املدى الزمني الطويل ونمو   املؤسسة السليمة لتموقع

العاملية  تاملؤسسايمكننا التأكيد بناءا على الدراسة على أن  كباى و . والقصيا على حد  سواء

ي التوجه البيئي والعمل على أن  اليوم تسعى إلى وضع خطط إسرااتيجية عاجلة من أجل تبن 

 أيضاوالذي يساعدها بيا ومساهما في الحفاظ على البيئة وكسب الرأي العام تكون شريكا إيجا

 ونمو   زدهار االيوم الرهان على  للمؤسساتيمكن حيث . مؤسسةتحقيق الهدف التجاري لل على

الزدياد الطلب والاقبال عليها، فالتسويق ألاخضر يمكن أن ( املنتجات الخضراء)السوق ألاخضر 

ز مقارنة  يكون عبارة عن تأشياة لدخول أسواق جديدة وكسب زبائن جدد وتحقيق التمي 

ية هذا املدخل في تحسين الكفاءة الانتاجية والاقتصادية  بالضافةباملنافسين،  الى أهم 

تقليل التكاليف التشغيلية للمؤسسة وتعظيم جودة املنتجات من خالل القيمة  عبا  مؤسسةلل

هويمكننا القول . البيئة املضافة
 
ما يكفي من الخباة، لدراك أهمية " تويوتا" مؤسسةت لدى با أن

  .يمثله لدى العمالء واملجتمع ككل التسويق ألاخضر والبعد الخاص بالبيئة وما

 :إلى النتائج التالية البحثيةالتوصل في هذه الورقة  لقد تم  : ةالدراس   نتائج .    1.5

  من أجل تبييض صورة  عيد خيار طو جر  ُم والتسويق ألاخضر لم تعد املسؤولية البيئية

ة إ ،املؤسسة ز من القدرات التنافسية للمؤسسةبل هو عملي   ؛أيضا سرااتيجية تعز 

  ة السوقية  ألاخضر فييساهم التسويق للمؤسسة وربحيتها، بالضافة الى تعظيم الحص 

 ؛إطار ألاهداف التجارية للمؤسسة املؤسسة فيتحسين صورة 

  تقليل التكاليف التشغيلية للمؤسسة وتعزيز جودة منتجاتها  ألاخضر فييساهم التسويق

 ؛ملتمثلة في ميزة السالمة البيئيةميزة مضافة وا عبا تقديم

 ل إليها في الج بناء ا نموذجتعتبا  "تويوتا" مؤسسةفإن  انب التطبيقي على النتائج املتوص 

ي التسويق ألاخضر، حيث ينعكس ذلك في سياساتها رائدا ومخرجاتها الى  في إطار تبن 

ة إسرااتيجية املؤسسة اليوم  تحرصو السوق، 
 
جميع  فيهاتدمج متكاملة على وضع خط

 ؛أخضر ومستدامفي إطار  السياسات التسويقية
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أن  املساهمة في الحفاظ على البيئة وتخفيف ألاثر ب" تويوتا" سسةحالة مؤ  دراسة دتؤك

لتحقيق  ون عائقا للمؤسسة ومعرقال كيلن  في إطار إسرااتيجية التسويق ألاخضر البيئي

زة لقدرة املنظمة على الوصول الى أهدافها نهأهدافها بقدر كو   .إسرااتيجية داعمة ومعز 

 الدراسات املستقبلية .     0.5

ببعض املواضيع ذات الصلة ملا فيها من فائدة  انفي ضوء هذه الدراسة يوص ي الباحث             

 :يليوهذه املواضيع كما  ألاخضر،التسويق مستقبلية من أجل تعميق الفهم ب

 تأثيا العالمات الخضراء على والء الزبائن. 

 الدور إلادارة البيئية في تحقيق املكاسب التجارية والبيئية ملنظمة ألاعم. 

  واتجاهاتهاتقسيمات السوق ألاخضر في الجزائر. 

 :راجعقائمة امل. 4

 العدد الثاني عشر مجلة املفكر، اية البيئة،التعاون الدولي في مجال حم، مفتاح عبد الجليل. 
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  شر بتاريخ ،تويوتا تهدف لحماية البيئة بخفض غاز الكربون في سيارتهاموقع الشرق
 
،تم الن
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sharq.com/ 
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Le développement durable dans la wilaya de Guelma :  

réalités et perspectives 

Sustainable Development in Guelma: Reality and Prospects 

ABBOUDI Nada1, Dr. SAYAH Fatima  (labo STRATEV) 2 
1 Doctorante, Université de costantine 2 

utilisateur844@gmail.com 
2 Maître de conférence classe B, Université de Rélizane 

 sfatima142009@gmail.com 
 

 

Résumé   

            Le développement local (DL) et son aptitude de motiver les zones troubles est conçu 

comme un itinéraire vers un développement durable (DD). La wilaya de Guelma malgré sa 

situation stratégique et ses richesses, elle montre un faible niveau de développement, ceci se 

traduit par un certain retard économique. La mise à niveau de ces zones constitue un vrai 

défi de la politique nationale afin d'atteindre le (DD).  

             Notre article qui vise à étudier le (DD) qui se présente comme une option d’actualité. À 

travers l'étude du cas de Guelma nous mettrons l'accent sur les opportunités offertes par de 

tel territoire pour un (DLD) à travers ses potentialités en se basons sur une enquête 

sociologique sur différents groupes sociaux. 

Mots clés : développement local, développement durable, les potentialités, enquête 

sociologique. 

JEL Classification Codes: Q01, Q56, R11, R58 . 

Abstract 

The Local development and its ability to stimulate regions are seen as a path towards 

sustainable development.  Guelma Despite its strategic location and its great  

__________________________________________ 

             Corresponding author: SAYAH Fatima, e-mail: sfatima142009@gmail.com 

mailto:sfatima142009@gmail.com
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wealth, it shows a low level of sophistication, which indicates a certain economic 

backwardness. The upgrading of these areas represents a real challenge to national policy for 

sustainable development. 

Our research aims to study sustainable development as a local option.    Through the 

Guelma case study, we will focus on the opportunities that this region offers to achieve 

sustainable local development through its potential for social survey of various social groups. 

Keywords:  Local Development, Sustainable Development, Potential, Social Survey. 

JEL Classification Codes: Q01, Q56, R11, R58 . 

 

1. Introduction  

            Le développement local durable repose sur la capacité de mobilisation des forces 

vives des territoires (habitants, collectivités locales, groupes associatifs, entreprises). 

Les projets des territoires sont censés répondre aux problèmes et aux aspirations des 

habitants qui ne veulent plus vivre leur vie comme un destin (AYEVA, 2003, p. 27). Le 

développement local est un processus grâce auquel la communauté participe au 

façonnement de son propre environnement dans le but d'améliorer la qualité de vie de 

ses résidents. Aujourd’hui la wilaya de Guelma aucun aspect de nécessite du 

développement local d’oie notre choix de se cite (Nait Merzoug et al, 2012, p. 8 ) et 

VACHON B. (1993). p. 12. 

            Pourtant les potentialités de cette dernière sont nombreuses et peuvent 

contribuer à impulser le développement local. En effet, elle présente une grande région 

à vocation agricole et industrielle, elle est également riche du vue tourisme par ses 

nombreuses ruines romaines (TABET-AOUL Mohamed Kébir, (2009), p. 8 et 9). et 

Teisserenc P. (2002). p. 33. 
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           Alors, la wilaya de Guelma pourrait-elle impulser un projet local qui lui permettra 

un développement local durable et renverser la tendance actuelle du sous-

développement ? 

1.1. Méthodologie d’étude  

             La méthode utilisée est l'enquête sociologique sur le terrain c’est la méthode de 

groupe de discussion ou focus group : Un groupe d'individus allant de 3 à 10 

personnes sélectionnés et rassemblés pour discuter d'un sujet et commenter le sujet en 

fonction de l'échange d'expériences personnelles et de la présentation des opinions et 

de l'expression des sentiments et des tendances d'une heure à deux heures afin de voir 

le moyen à utiliser pour renforcer tel ou tel aspects du développement durable.  

Pour répondre à tout cela, nous nous référons aux points suivants : 

2.  Situation et description de la Wilaya de Guelma  

            La Wilaya de Guelma se situe au Nord- Est du pays et constitue, du point de vue 

géographique, un point de rencontre, voire un carrefour entre les pôles industriels du 

Nord (Annaba et Skikda) et les centres d’échanges au Sud (Oum El Bouaghi et 

Tébessa).Elle occupe une position médiane entre le Nord du pays, les Hauts plateaux 

et le Sud. S’étendant sur plus de 3 686 km², Guelma Constitue un axe stratégique. Elle 

est limitrophe des Wilayas suivantes : 

 La Wilaya d’Annaba, au Nord : Avec son port et aéroport, ainsi qu’une base 

industrielle aussi importante, distante à quelques 60 Km. 

 La Wilaya de Skikda, au Nord-Ouest : Avec son port et sa base pétrochimique, 

est à moins de 80 Km. 

 La Wilaya de Constantine, à l’Ouest : Son aéroport, ses potentialités de capital de 

l’Est du pays est à une 100 de Km. 

 La Wilaya de Oum-El-Bouaghi, au Sud : Porte des hauts plateaux, est à 120 Km. 

 La Wilaya de Souk-Ahras, à l’Est : Région frontalière à la Tunisie, est à 70 Km. 
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 La Wilaya de El-Tarf, au Nord-Est : Wilaya agricole et touristique port de pêche, 

frontalière à la Tunisie. 

Carte N° 1. Limites administratives de la wilaya de Guelma 

 
Source : http://www.univguelma.dz/news/IMAGE2008/Informations.htm 

             Guelma est Wilaya depuis 1974 et Ville universitaire depuis 1986. Guelma 

Composée de 10 daïras et 34 communes, elle présente une armature urbaine wilaya la 

tripolaire avec un noyau régulateur dominant (Guelma) et deux pôles de moindre 

importance (Bouchegouf et Oued Zenati), l'organisation spatiale de cette armature 

urbaine se caractérise par l'existence de deux zones plus ou moins distinctes. Une 

partie périphérique à relief montagneux relativement dépeuplée et une partie centrale 

relativement surpeuplée totalisant les 41.6% de la population totale, et où la densité 

avoisine les 500 hab. / km2. 

3. Certaines caractéristiques sociales d'importance économique   

            Cette section est basée sur l'enquête sociologique que vous avez faite dans les 

mois de février, mars et la moitié du mois d'Avril 2017. 
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3.1.    Le choix des échantillons  

             Nous avons pris chaque branche d'activité sélectionnées en fonction de leur 

poids sur l'économie de la wilaya (les agriculteurs, les industriels et les artisans). La 

collecte des données s'est faite sur place, et les résultats sont généralisés à chaque 

groupe ciblé. 

       En raison du grand nombre des échantillons de mon enquête on a décidé 

d'utiliser la méthode de groupe de discussion ou focus group : Un groupe d'individus 

allant de 3 à 10 personnes sélectionnés qui permet de collecter des informations sur 

un sujet ciblé en fonction de l'échange d'expériences personnelles et de la présentation 

des opinions et de l'expression des sentiments et des tendances d'une heure à deux 

heures. Est une forme de recherche qualitative / étude qualitative qui prend forme au 

sein d'un groupe spécifique, afin de déterminer la réponse de ce groupe et l'attitude 

qu'il adopte au regard d'un produit, d'un service, d'un concept ou de notices .Elle sert 

aussi à tester ou à faire émerger de nouvelles idées inattendues pour le chercheur. 

      Le groupe de discussion est généralement utilisé pour répondre aux objectifs 

suivants : 

 Collecter des opinions, des croyances et des attitudes concernant un sujet ou 

une problématique précise 

 Confirmer des hypothèses 

 Encourager la parole autour de problèmes particuliers 

3.2.     L’aspect démographique et socioprofessionnel  

             Cette partie de l'étude met en évidence les caractéristiques démographiques et 

socioprofessionnelles des groupes cibles (âge, sexe, niveau d'éducation...etc.). La 

connaître de ces fonctionnalités nous aide à mieux identifier les groupes cibles. 
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3.1.1 Les caractéristiques démographiques : 

Graphique N° 1 : Les caractéristiques démographiques de la population enquêtée 

 
Source : conçu par les chercheurs 

 La population de sexe féminin, représente qu’environ 30 % ces femmes 

travaillent dans différents branches d’activité notamment l'agriculture et 

l'artisanat et dans l'industrie (les PME). 

 La plupart des populations enquêtées résident dans la commune de Guelma. 

 La catégorie d'âge dominante est représente 82 % cette catégorie est de 30 à 55 

ans, Cela indique que la population travaillant dans un âge moyen. 

 En ce qui concerne le niveau d’éducation, les résultats montrent que 40 % de la 

population enquêtées ont le niveau primaire, et que 36 % ont le niveau moyen 

et 10 % ont le niveau secondaire. Les 9% restants des enquêtés sont sans niveau 

et travaillent dans le secteur d’agriculture. Un pourcentage faible de personnes 

universitaires, ils travaillent dans le secteur d'industrie (PME).   

 

 

 

 

Sexe Niveau d’éducation Catégorie d'âge 
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3.1.2 les caractéristiques socioprofessionnelles : 

Graphique N°2 : Les caractéristiques socioprofessionnelles de la population enquêtée 

 
Source : conçu par les chercheurs 

 Les résultats montrent qu'environ 73% de ces personnes ont plus de 10 ans 

d'expérience, presque touts héritées. 

 Nous notons également que seulement 35% des populations de la wilaya ont un 

diplôme dans la profession en plus des expériences héritées. Ce sont 

principalement des artisans qui sont pour la plupart diplômés 

 Malheureusement, ces diplômés ne bénéficient d'aucune formation 

complémentaire ou de recyclage à l'exception de certains artisans, dont près de 

la moitié ont bénéficié d'une formation. 

             Les principales conclusions sur les caractéristiques sociales et professionnelles 

sont le faible niveau d'éducation des membres des groupes sociaux et économiques au 

niveau de la wilaya, l'expérience professionnelle significative et l'importance du rôle 

des femmes dans certaines activités économiques au niveau de la wilaya (l'agriculture, 

l' artisanat et l'industrie). Ces caractéristiques devraient être prises en compte dans 

toute stratégie de développement du territoire de la wilaya. 
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3.3.  L’aspect socio-économique  

      Dans l'ensemble, le travail d'équipe est conditionné par des facteurs sociaux et 

culturels, même avec la médiation d'institutions formelles qui favorisent la cohésion 

de l'action collective. C'est pourquoi dans cette section nous allons essayer d'étudier 

l’aptitude à la collaboration. 

3.2.1  L’aptitude à la collaboration   

       Il ya des caractéristiques fiables telles que l'appartenance, la créance, l'esprit 

social et l’entraide nécessaires pour juger de l’aptitude à la collaboration entre les 

groupes socio-économiques au niveau des communes de la wilaya. 

 L’appartenance 

 Les résultats de l'enquête ont montres que l'indice d’appartenance est très fort 

car un faible pourcentage (12 %) de la population enquêtées a exprimé son désir 

de quitter le territoire pour chercher à tirer profit 

 Alors que 28 % ont accepté de changer de travail tout en restant dans le territoire 

       Cet indicateur montre que la population en général affiche des valeurs très 

positives, encourageant une vision commune pour l'avenir de la région. 

 La créance (la confiance) 

 Les résultats de l'enquête montrent que 83 % de la population faire une 

confiance à la minorité des gens de la commune, alors que seulement 17% de 

ces populations ne font confiance qu'à une majorité.  

       Nous trouvons une contradiction dans les résultats attendus : malgré une forte 

appartenance dans la région, mais la confiance reste limitée à un milieu de 

connaissances limité. 

 l'esprit social (Intimité) 

 Les indicateurs de l'esprit social, concluent que 91% des répondants préfèrent 
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travailler seuls, C'est un moyen d'éviter les problèmes et de faire un bon travail, 

tandis que 74% de ces répondants (la majorité est des agriculteurs) ont une 

relation non professionnelle avec leurs collègues,  

 La population enquêtée ne se soucie pas de la vie associative et considère que 

c'est une perte de temps. 

       Nous trouvons un niveau social bas et une forte individualité. 

 La solidarité (l’entraide) 

 Environ 68% des enquêtés déclarent qu'il existe une solidarité entre les groupe 

de travail, en raison de la nature du travail, car la plupart d'entre eux appartiennent au 

secteur agricole. D'autres disent que 32% des enquêtés qu'il n'y a pas de solidarité 

entre les groupes d'activités et la plupart d'entre eux appartiennent au secteur de 

l’artisanat. 

Graphique n°3 : les caractéristiques de l’aptitude à la collaboration 

 
Source : conçu par les chercheurs 

            En général, l'indicateur de l’aptitude à la collaboration affiche des résultats 

positifs malgré l'absence de relations régulières entre ses indicateurs pour évaluer ce 

niveau : faible indice d'esprit social, indice de solidarité très positif, indice 

d'appartenance et indice de confiance également en contradiction. 
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3.2.2 La compréhension du territoire local  

Graphique n° 4 : les caractéristiques de La compréhension du territoire local 

 
Source : conçu par les chercheurs 

 Selon l'enquête, plus de 77% de la population, le tourisme (Hammamet) est le 

principal atout économique de la wilaya. En deuxième place vient l'agriculture 

avec un pourcentage de 14 % et puis viens l’industrie avec un pourcentage 

de8 %. La population accorde moins d'importance à l'artisanat. Il est à noter que 

00 % de la population considèrent que la wilaya n'a pas de ressources. 

 En ce qui concerne les problèmes de développement de la wilaya, la majorité des 

répondants insistent sur les problèmes humanitaires (gestion, qualité des 

relations, administratives) : Les agriculteurs considèrent que les autorités locales 

ne font pas suffisamment d'efforts pour améliorer leur environnement 

fonctionnel et leurs conditions de vie. Les industriels insistent sur le problème 

des coupures de courant fréquentes. Pour les artisans, ils posent le problème de 

la pénurie de matières premières. 

             Généralement, cette perception commune de la population peut encourager 

l'action dans des intérêts collectifs. 
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3.2.3 L’ouverture à l’externe 

Graphique n° 5 : les caractéristiques de l’ouverture à l’externe 

 
Source : conçu par les chercheurs 

 Les résultats montrent que touts les enquêtés ont des relations avec l’extérieur, 

représente qu’environ 100 % dont 67 % de ces derniers se déplacent pour le 

travail et pour les échanges commerciaux. 

  Les déplacements à l’extérieur pour raisons de visites de la famille et des amis 

représente 33 % de la population enquêtée, tandis qu'aucun déclaré ne pas faire 

de déplacement vers l'extérieur 

 En ce qui concerne l'arrivée de nouveaux investisseurs dans la région, les près de 

87% d'entre eux soutiennent, mais pour autant que leurs entreprises créent de 

nouveaux emplois. Alors que 10% se déclarent indifférents les raisons de cette 

indifférence sont moins claires et peuvent être liées à certaines caractéristiques 

de ce segment de la population. Les 3% restants s'opposent à l'arrivée des 

investisseurs pour des raisons environnementales et sociales. 

             En général, les indicateurs d'ouverture à l’externe sont encourageants, les 

L’arrivée de nouveaux investisseurs Relations avec l’extérieur 



 

 ABBOUDI Nada, SAYAH Fatima              "Le développement durable dans la wilaya de Guelma   

                                                                                                                          réalités et perspectives" 

18 

 

groupes semblent être plus étroitement liés aux étrangers.  

            Sur la base des résultats des trois indicateurs précédents, l’aptitude à la 

collaboration, la compréhension du territoire local, et l’ouverture à l’externe, et le 

sectaire préfèrent le processus de développement économique d durable malgré 

quelques contraintes à observer. 

3.4. L’aspect financier 

 La plupart des enquêtés ont déclaré que l'autofinancement était la principale 

source de financement de leurs activités actuelles ou prévues, C'est un moyen 

puissant d'éviter divers risques, tandis que l'emprunt auprès de la famille et des 

amis est la deuxième source. Seulement 6% ont déclaré avoir reçu des crédits 

bancaires pour financé ses activités. Cela signifie que la grande majorité n’utilise 

pas de crédits bancaires 

       Ces résultats pourraient s'expliquer par les institutions nationales sont devenues 

pour la plupart autonomes signifiant que l’État ne garantit plus les emprunts bancaires ; 

en se transformant en banques classiques, elles appliquent les règles strictes du crédit 

bancaire et imposent souvent des taux d’intérêt très élevés en raison du fort risque de 

non remboursement 

 Mais une proportion significative de la population enquêtée finançait leurs 

projets en aidant l'Etat dans le cadre de l'ANSEJ dans le secteur de l'agriculture et 

l'industrie et ANGEM beaucoup plus dans le secteur d'artisanat. 

       C'est pourquoi la population préfère le système financier informel 

(autofinancement, emprunt de parents ou d'amis) et évite les services fournis par les 

institutions financières de l'État. 

3.5.    Relation avec les autorités locales   

             La volonté des pouvoirs politiques locaux de traiter le développement local au 

niveau de la wilaya est analysé sur la base des données démographiques étudiées. 
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3.5.1  La communication avec les décideurs locaux (connexion)  

Les résultats du l’enquête montrent que 47% de la population enquêtée dit avoir 

de la difficulté à communiquer avec les décideurs. D'autres enquêtés disent n'avoir 

aucune difficulté à communiquer avec les décideurs représente qu’environ 53%.    Les 

résultats relativement faibles de cet indicateur 

3.5.2 La vitalité économique du territoire (animation)  

Dans la wilaya de Guelma, cette activité est absente dans toutes les branches 

d'activité, à l'exception de moyen personnages des artisans dessinées qui prennent la 

forme de petites foires en marge des manifestations officiel certains artisans interrogés 

participent régulièrement à ces expositions. Tandis que d'autres artisans ne participent 

pas à l'organisation. 

            Les résultats de l'indice d'animation montrent la marginalisation de ce processus 

et sa réduction à sa dimension culturelle, marginalisant davantage l'économie locale 

3.5.3 L’intégration avec les acteurs économiques (l’harmonie) : 

 Selon les résultats de l'enquête, tous les enquêtés ont indiqué qu'ils n'avaient 

jamais été invités à des réunions consultatives au niveau de votre commune. 

 Tous ces enquêtés ont déclaré avoir reçu des visites de représentants locaux au 

lieu de travail seulement pendant les périodes de vote. 

      Ces réponses témoignent du manque d'intégration, non formelle ou informelle. 

Graphique n°6 : les caractéristiques de l’environnement socio-politiques 

 
Source : conçu par les chercheurs 
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            L'analyse des relations socio-politiques au niveau de la wilaya montre un faible 

niveau de communication, d'animation économique et de manque d'intégration ça 

met en péril le succès et la pérennité des projets de développement économique 

collectif. 

3.6. La vision de développement local dans le futur : 

Graphique n°7 : La vision de développement local dans le futur 

 
Source : conçu par les chercheurs 

            Après avoir répondu à la question sur les principales mesures recommandées 

pour renforcer l'économie locale de la wilaya, il ya deux visions très différentes 

émergent : 

 Une vision positive ou optimiste : représentée par la majorité de population 

enquêtée 86%, Cette attitude positive est l’un des principaux atouts pour la mise 

en œuvre de l'approche du développement local 

 Une vision négative ou pessimiste : qui est représentée 14% des enquêtés, 

Selon eux, il n'y a pas moyen de sortir de cette situation. Cette vision peut 

s'expliquer par le désespoir de ces personnes constitue un avantage pour la mise 

en œuvre d’un développement économique local car elle permet d’agir 

positivement et mieux résister aux problèmes. 

            Pour la catégorie optimiste des enquêtés les efforts de développement local 
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durable devraient se concentrer sur : 

 Fournir des besoins sociaux fondamentaux : l’emploi, les équipements et les 

services  

 Diversifier les actions d’investissements : c’est la seule voie d’accès possible au 

développement économique  

 La rectification des lois (rendre plus flexible) 

 Développer la vie associative  

 Développer le secteur touristique en effet, il constitue le moteur de 

développement local : la wilaya est riche en sites touristiques, mais beaucoup 

d'entre eux a négligé ceci est la raison de l'absence de touristes. 

 L’aide financière : pour améliorer et développer les travaux « renforcement des 

agriculteurs (le coût du matériel d’agricultures est très coûteux) et les artisans 

(manque de matière première en plus du cout très élever) » 

 La non-discrimination entre les communes de la wilaya (l'égalité des droits) 

 La non-discrimination entre les communes de la wilaya (l'égalité des droits) 

   D’après les résultats de l’enquête : 

              En général, la prise en compte de la réalité du contexte social local ne suffit pas 

à elle seule à ajuster le modèle de développement local durable. Le contexte spatial, 

social et économique à travers leurs potentialités et contraintes est aussi l'un des 

éléments clés à prendre en compte pour améliorer la sculpture de ce modèle, en 

agissant sur d'autres facteurs (politiques, technologiques, financiers et 

méthodologiques) qui causent de retard économique au niveau de la wilaya.  

4. Conclusion  

            D'après cette étude montre que des résultats encourageants des approches de 

développement local durable dans ce territoire permettent au développement local 
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d’être l’une des pistes privilégiées de développement et conçu même porteur de 

développement durable. 

            Cet article vise à mettre l'accent sur les occasions offertes par ces territoires à un 

développement local durable. Ce territoire considéré comme lieux d’ancrage pour le 

développement local durable de part leur spécificité. Veut dire confirmation de cette 

hypothèse à travers l'étude du territoire de Guelma, nous a permet de déterminer la 

prédisposition de ces territoires à un tel développement. 

              Une approche empirique combinant plusieurs sous approches ; une approche 

par l’enquête sur terrain fondée sur un questionnaire ; une approche 

environnementale ; une approche socio économique.  

            À ce diagnostic on identifie la prédisposition de ce territoire au développement 

local durable et les enjeux auxquels il est confronté. 

            Les résultats de l'étude montrent que le contexte social local, avec ses 

caractéristiques socio-sociologiques, encourage la mise en œuvre du développement 

local durable en tant que processus basé sur une combinaison d'acteurs locaux. 

      Le contexte il conduit au développement local durable à la lumière des différentes 

compétences, du potentiel humain, des richesses culturelles et des jeunes, de la 

démographie évolutive et d'un système de peuplement qui tend vers le regroupement. 
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