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 الناشر: 

مستغاجام،  STRATEVبحث  بر  مخ خرو 11رقم    الوطني  ريقالط ،  نمعة  ،   27000  بة،، 

 مستغانم، الجزائر 

     790356855 00213   :هاتف ال

 labo.stratev@univ-mosta.dz البريد اإللكتروني:

 

 فمصدرها املؤل الواردة في هذا الكتابواألفكار  اآلراء 

 أو اللجنة العلمية ال تعبر بالضرورة عن رأي الناشر و 
 

 :تنسيق وإخراج

 الجزائر(  –د. هاني محمد )جامعة البويرة  

 ( ئرجزاال –اس  د. عرايبية محمد كريم )جامعة سوق أهر 

 الجزائر(  –سعيدة  د. جلولي نسيمة )جامعة

 الجزائر(  –ركز الجامعي البيض د. بن عالل بلقاسم )امل

 الجزائر(  – جامعة الوادي)  خالد مدخلد. 

 الجزائر(  حسين )جامعة مستغانم،الط.د. بخيرة 
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 حسب ترتيب املحاور:ان العلمية  اللج ؤساءر 
 

 ؛ (، الجزائرأ.د. لعلمي فاطمة )جامعة مستغانم

 ؛(رجزائ، الد. وهيبة قحام )جامعة سكيكدة

 ؛ (، الجزائرلةجامعة خنش ) ـــــانع سبرينةمــد. 

 .العراق( ، البصرةجامعة رجاء عبدهللا عيس ى السالم )د. أ.

 

 :أعضاء اللجنة العلمية
 

 

 الجامعة  االسم الكامل  الجامعة  االسم الكامل 

 ( الجزائر) جامعة الشلف  د. بودية فاطمة ( الجزائر) جامعة مستغانم أ.د. العجال عدالة 

 ( الجزائر) جامعة بسكرة د. فيروز شين ( الجزائر) جامعة مستغانم يالليشرف جد. بو 

 ( الجزائر) 3جامعة الجزائر  د. وليد لوشان ( الجزائر) مستغانمعة جام د. نظرة رشيدي سيدهم 

 ( الجزائر) جامعة سعيدة مالل ربيعة .د (الجزائر ) ميس مليانةخجامعة  بکوش کریمة  .أ.د

اهيم بكر د ابر أ.د. نجالء محم  الوي عبد الفتاحع د. (مصر) جامعة بني سويف  
  جامعة برج بوعريريج

 ( الجزائر)

 أ.د. سمير خالد صافي 
  الجامعة اإلسالمية، غزة

 ( فلسطين)

د. ماجد قاسم عبده 

 السياني 

جامعة العلوم  

 ( يمنال) والتكنولوجيا

أ.د. رجاء عبدهللا عيس ى 

 السالم
 )العراق( جامعة البصرة

 ه الكسان م وجيد. وسي

 رزق هللا 

معهد طيبة العالي للحاسب 

 ( مصر) اإلداريةوالعلوم 

 ( الجزائر) سعيدةجامعة  جلولي نسيمة د.
أ.م.د. ريسان عبد االمام  

 زعالن
 (عراقال) بصرةجامعة ال

 (عراقال) معة البصرةاج ين أ.م.د. وليد مية رود ( الجزائر) جامعة مستغانم د. لعلمي فاطمة.أ

 (الجزائر) غليزان جامعة د. سايح فطيمة ( الجزائر) جامعة خنشلة ة سبريند. مانع 

 (الجزائر) جامعة تبسة د. آمال حفناوي 
أ.م.د. نجم الدين عبدهللا  

 نجم الحجاج
 (عراقال) جامعة البصرة

 ( الجزائر) 1ران وهجامعة  موالي عليد.  ( الجزائر) جامعة جيجل د. أمير ضهير
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 تقديم للكتاب 
 

 : توطئــــة

تميز    دتشه املنصرمة  الخصائص  تاديااقتصالعقود  من  بمجموعة  الصناعية  املستمر االرتفاأبرزها  ،  الدول  ع 

املخلفات  حجم  في  ارتفاع  من  يرافقها  وما  املوارد  البطالة   وامللوثات  الستهالك  معدالت  وارتفاع  العام  الدين  زيادة  إلى  إضافة 

جيات جديدة من شأنها التغلب تراتيكاثفت الجهود للبحث عن اسوف تالظر وفي ظل هذه  .  وانخفاض معدالت النمو االقتصادي

في آن واحد و ى اآلثار السلبعل التنمية املستدامة  إنتاج  من أجل تحقيقذلك  ية لالقتصاد الصناعي بطريقة متكاملة وتحقيق   :

االتجاهات  هذه  ن  أحيث    .واردللم  أكبر للثروة، تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفع، توفير مناصب عمل أكثر مع استهالك أقل

 لبيئة.او ات مختلفة تتعلق باالقتصاد ة تركز على متغير لحديثا

الناتج تكوين  وكمساهم رئيس في    لالقتصاد الصناعي  اوداعم  مكمال باعتباره  أهمية اقتصاد الخدمات   يهتم الكتاب بإبراز

العاملي،   اإلجمالي  تحول املحلي  إحداث  على  قدرته  إظهار  جانب  لهيك  إلى  خالي  املستدامة  التنمية  فيدعم  النامية،    صة  الدول 

 االقتصاد الصناعي.  يوالطاقة املستعملة فاملوارد  تخفيف الضغط علىوذلك من أجل 

تحقيق  إ مع    ،األهدافهذه  ن  األداء،  باقتصاد  االهتمام  إلى  الخدمات  واقتصاد  الصناعي  االقتصاد  توجيه  يتطلب 

 بيئي. ضع نماذج للقياس العلى البصمة البيئية وعلى و ركيز زن إليها من خالل التالتو دة اواعااالهتمام بقضايا حماية البيئة 

األسس النظرية والعملية القتصاد األداء ومختلف مجاالته، وذلك ألهميته على    الضوء  ، يسلط الكتابمن هذا املنطلق

نموا   األقل  أو  املتقدمة  سواء  الدول  باقتصاديات  النهوض  سو في  حد  ا أوجة  ملعالج  اجديد  اتوجه  وباعتبارهاء،  على  لقصور ه 

 قتصاد الصناعي.  الناتجة عن االستخدامات الجائرة لال 

ها سواء على مستوى األفراد أو املؤسسات أو ستويات استخدامكما نتطرق ملفهوم البصمة البيئية وطرق قياسها وفقا مل

 التنبؤ باألزمات البيئية.اليب س جودة األداء البيئي وأسقيا سبل علىنماذج القياس البيئي من أجل التعرف إضافة إلى الدول. 
 

 : األهداف

 ومجاالته؛ ملقاربات النظرية القتصاد األداءلى أهم االتعرف ع 

 ؛ وطرق قياسهما  محاولة اإلحاطة بمختلف املفاهيم املتعلقة باقتصاد األداء ومنها إنتاج وتقديم األداء 

  ؛ عدةيادي الذي يلعبه في مختلف األصر الر د الخدمات ومجاالته والدو قتصاة بااإلحاطة بمختلف املفاهيم املرتبط 

 ر التكنولوجيا في تطوير مجاالت قطاع الخدمات؛وء على دو تسليط الض 

   ،التأكيد على أهمية البصمة البيئية في حوكمة استخدام املواد الطبيعية والحفاظ على القدرة التجديدية للطبيعة

 ؛بيعيةة في استثمار املوارد الط بيئيالة ما يساعد على خلق عد

 ؛رض تجارب رائدة في استخدام البصمة البيئيةع      

  عرض اقتصاد البيئة ومجاالته والنمذجة والقياس البيئي؛ 

  .عرض أهم أساليب التنبؤ باآلثار البيئية في الصحة واالقتصاد 
 

 

 حاور:امل
 

 - تنماذج واستراتيجيا -اقتصاد األداء  املحور األول:

  ؛لألداء ومجاالتهتأصيل نظري 

 ملفهوم اقتصاد األداء؛ نظري  تأصيل 

 إنتاج وتقديم األداء؛ 

  ؛االقتصادات الدائرية والوظيفيةاقتصاد األداء بين 
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  اقتصاد األداء والتكنولوجيات الحديثة؛ 

  ؛ والالماديرأسمال املادي ال اقتصاد األداء وتعظيم 

 ؛اقتصاد األداء والسياسة العامة للدولة 

  تدامة ضمن اقتصاد األداء؛ساال 

 في اقتصاد األداء.أعمال اذج من 
 

   - السياسات والتحديات -اقتصاد الخدمات   حور الثاني:امل

  اإلطار املفاهيمي القتصاد الخدمات؛ 

 مجاالت اقتصاد الخدمات؛ 

 الريادة في قطاع الخدمات؛ 

 إستراتيجيات التحول إلى اقتصاد الخدمات؛ 

  اإلسالمي؛ ظور املناقتصاد الخدمات وفق 

 ت اقتصاد الخدمات؛مجاال  تجارب دولية في 

 اقتصاد الخدمات شرافية ملستقبلدراسة است. 
 

  - مؤشرات وممارسات - البصمة البيئية املحور الثالث:

 ؛تأصيل نظري للبصمة البيئية والسعة البيولوجية 

 ؛البصمة البيئية والتنمية املستدامة 

  ؛ستهالكنتاج واال البصمة البيئية بين بصمتي اإل 

  ؛الطبيعيةالبصمة البيئية وحوكمة املوارد 

 ؛ لبيئية واملسؤولية االجتماعيةالبصمة ا 

 ؛مؤشرات قياس البصمة البيئية 

 ؛ البصمة البيئية والتكنولوجيات املرافقة 

 ؛البصمة البيئية وامليزان البيئي للدول العربية 

 تجارب دولية رائدة في استخدام البصمة البيئية. 
 

 ج القياس البيئي نماذ حور الرابع:امل

 قياس؛مفاهيم االقتصاد البيئي ونمذجة ال 

  قياس العالقة بين الطاقة والبيئة؛ 

  قياس كفاءة استخدام املوارد الطبيعية وتحقيق استدامة البيئة؛ 

 نماذج قياس جودة األداء البيئي؛ 

 قياس إدارة تدوير النفايات؛ 

 قياس السياحة املستدامة؛ 

 البيئة؛ يف قياس تكال 

 لتنبؤ بنسب التلوث وآثاره الوبائية. أساليب ا 

 



 6 

 

 دراسات في االقتصاد والبيئة 

   رسهف
 

 الصفحة  اسم ولقب الباحث )ين(  عنوان املقال  املحور 

 :  ول املحور األ 

 اقتصاد األداء 

  -نماذج واستراتيجيات -

اإلطار الفكري والنظري للمفاهيم  اإلطار الفكري والنظري للمفاهيم  

  األداء األداء   ون ون األساسية حول طبيعة ومضماألساسية حول طبيعة ومضم
  0099  ((امعة ورقلة امعة ورقلة )ج)ج  أ.د. زوبيدة محسنأ.د. زوبيدة محسن

استراتيجية تخطيط املسار  استراتيجية تخطيط املسار  مكانة  مكانة  

تنمية الكفاءات  تنمية الكفاءات  في تعزيز عملية في تعزيز عملية الوظيفي الوظيفي 

  البشرية بمجمع البشرية بمجمع 

  الجزائر الجزائر     --صيدالصيدال

  ( ( 11)جامعة باتنة )جامعة باتنة   د. فايزة بوراسد. فايزة بوراس

  ( ( 11)جامعة باتنة )جامعة باتنة   د. هارون العش يد. هارون العش ي
2277  

في تفعيل في تفعيل   األنظفاألنظفتطبيقات اإلنتاج  تطبيقات اإلنتاج    أثرأثر

مع  مع    --  التوجه البيئي لالقتصاد الدائري التوجه البيئي لالقتصاد الدائري 

  تونيك تونيك   ععشارة ملجمشارة ملجماإل اإل 

  ((33)جامعة الجزائر  )جامعة الجزائر    د. مولود حواسد. مولود حواس

  ((33ر  ر  )جامعة الجزائ)جامعة الجزائ  د. هدى حفص يد. هدى حفص ي
3388  

 :  ثانياملحور ال

 اقتصاد الخدمات 

 السياسات والتحديات  - 

- 

تسويق الخدمات التأمينية بشركات  تسويق الخدمات التأمينية بشركات  

  التأمين التأمين 

      أقناروس محمد ملينأقناروس محمد مليند. د. 

  ((22بليدة  بليدة  الالجامعة جامعة ))
5544  

في في ية ية ي للمزايا التنافسي للمزايا التنافسيقيقالبناء التسو البناء التسو 

  "مقاربة نظرية""مقاربة نظرية"  املنظمات الخدمية املنظمات الخدمية 

  (()جامعة خنشلة)جامعة خنشلة  د. دالل عـــــــظيميد. دالل عـــــــظيمي

  (()جامعة خنشلة)جامعة خنشلة  د. سبــــرينة مــــــــــانعد. سبــــرينة مــــــــــانع

  ( ( )جامعة سعيدة)جامعة سعيدة  ربيعة ماللربيعة ماللد. د. 

6633  

رضا  رضا    علىعلى  الصحية الصحية   الخدماتالخدمات  أثر جودةأثر جودة

  ميدانية لعينة من زبائنميدانية لعينة من زبائندراسة دراسة   --  املرض ى املرض ى 

  --مستشفى يوسف دمرجي بوالية تيارتمستشفى يوسف دمرجي بوالية تيارت

  (()جامعة تيارت)جامعة تيارت  لطيفةلطيفة  خيخيد. كالد. كال

  (()جامعة مستغانم )جامعة مستغانم   د. بطاهر بختةد. بطاهر بختة
7777  

لواقع قطاع الخدمات في  لواقع قطاع الخدمات في    يةيةدراسة تحليلدراسة تحليل

  ظل اقتصاد االتحاد األوروبيظل اقتصاد االتحاد األوروبي
  9933  ( ( )جامعة البويرة)جامعة البويرة  سعود وسيلةسعود وسيلة  د. د. 

اإلطار النموذجي التوضيحي لنظرية منطق  اإلطار النموذجي التوضيحي لنظرية منطق  

  سيطرة الخدمة سيطرة الخدمة 

  ( ( )جامعة البويرة)جامعة البويرة  منال ربوحمنال ربوحط.د. ط.د. 

  ( ( جامعة البويرةجامعة البويرة))  ييد. عبد الرزاق حميدد. عبد الرزاق حميد
110077  

طبيعة ومضمون الخدمات في طبيعة ومضمون الخدمات في تحديد تحديد 

  مقاربة تسويقيةمقاربة تسويقية:  :  االقتصاديات الحديثةاالقتصاديات الحديثة

  أوالد حيمودة أوالد حيمودة   عبد اللطيفعبد اللطيف  د. د. 

  ( ( )جامعة غرداية)جامعة غرداية
111177  

  التحول الهيكلي التحول الهيكلي في  في  اقتصاد الخدمات اقتصاد الخدمات   دور دور 
  (()جامعة سكيكدة)جامعة سكيكدة  ةةد. أوضايفية حدد. أوضايفية حد

  ( ( )جامعة أم البواقي)جامعة أم البواقي  د. حركات سعيدةد. حركات سعيدة
113344  

   :لثثااملحور ال

 البصمة البيئية 

 -مؤشرات وممارسات - 

توجه  توجه  لل لل البصمة البيئية للمنتج كمقاربة  البصمة البيئية للمنتج كمقاربة  

  البيئي في املؤسسات االقتصادية البيئي في املؤسسات االقتصادية 

  ( ( )جامعة تبسة)جامعة تبسة  د. كمال شريطد. كمال شريط

  ( ( )جامعة تبسة)جامعة تبسة  خلوفي سفيانخلوفي سفياند. د. 
114488  

حوكمة املوارد الطبيعية لتقليص البصمة  حوكمة املوارد الطبيعية لتقليص البصمة  

  البيئية البيئية 
  116633  ((ليانةليانةمم  )جامعة خميس)جامعة خميس  د. كواش زهيةد. كواش زهية

لبيئية من أهم مؤشرات التنمية  لبيئية من أهم مؤشرات التنمية  ة ا ة ا البصمالبصم

مع اإلشارة إلى دولة اإلمارات  مع اإلشارة إلى دولة اإلمارات    --املستدامة املستدامة 

      --العربية املتحدة العربية املتحدة 

  (()جامعة بشار)جامعة بشار  د. بن سفيان الزهراءد. بن سفيان الزهراء

  ( ( )جامعة بشار)جامعة بشار  د. بكـــــــــار آمـــــالد. بكـــــــــار آمـــــال
117744  
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 دراسات في االقتصاد والبيئة 

   )تابع(  فهرس
 

 فحة الص اسم ولقب الباحث )ين(  عنوان املقال  املحور 

 :  )تابع( لثثااملحور ال

 البصمة البيئية 

  -مؤشرات وممارسات - 

تطبيق البصمة البيئية كمؤشر لقياس تطبيق البصمة البيئية كمؤشر لقياس 

  اإلستدامة في الدول العربية اإلستدامة في الدول العربية 

  ((تبسةتبسة)جامعة )جامعة   د. مهري عبد املالكد. مهري عبد املالك

  ( ( )جامعة تبسة)جامعة تبسة  د. منجية بورحلةد. منجية بورحلة
119900  

  : : البصمة البيئية في منظمات األعمالالبصمة البيئية في منظمات األعمال  قياسقياس
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  �طار�الفكري�والنظري�للمفا�يم��ساسية�حول�طبيعة�ومضمون��داء

The Conceptual and   Theoretical Framework for Concepts  About The Nature and Content of 

Performance 
  

  زو�يدة�محسن . د.أ 
  

  zoubidamo@yahoo.frجامعة�قاصدي�مر�اح،�ورقلة،�ا��زائر،

    

    : م��ص

،�ومضمون��داء�املتعلقة�بطبيعة��دف��ذه�الدراسة�لطرح��طار�الفكري�والنظري�للمفا�يم��ساسية�

ا�من�التطور�التار����للمف�وم�إ���غاية�العوامل�املؤثرة�فيھ�وصوال�إ���معاي���التص�يف،�حيث��ع����داء�عن�ءبد

�ل �املؤسسة �ونجاح �قدرة �املحددةمدى �أ�داف�ا �ا. تحقيق �عام�� ����ون�يجة �املؤسسات �ورغبة �العاملية ملنافسة

الوصول�إ���أفضل�مستو�ات��داء�ظ�رت�فكرة�املستوى�العال���لألداء،�الذي�يو���أن�تحس�ن�مستوى��داء�

��داء �زوايا �ملختلف �املتطلبات �من �تضافر�جملة ��ستوجب �العاملية �املحي: "إ�� �الفرد، �العمل،���داف، ط،

،�مما�يتطلب�ضرورة�ال��ك���ع���الب�ئة�الداخلية�للمؤسسة�ومدى�توافق��ذه�الب�ئة�مع�"العمليات،�التكنولوجيا

�جميع� �مستوى �ع�� ��داء �املستمر��� �التحس�ن �تحقيق �أجل �من �ا��ارجية، �الب�ئة �تفرض�ا �ال�� ��داء متطلبات

  .أ�شطة�املؤسسة

  .ب�ئة�داخلية؛�ب�ئة�خارجية؛�أ�داف؛�كفاءة؛�يةفعالمؤسسة؛�؛�أداء :ية�لمات�مفتاح

 P27؛�JEL :P17اتتص�يف

Abstract: 

This study aims to present the conceptual and theoretical framework for the basic concepts 

related to the nature and content of performance, From the historical development of the concept to 

the factors affecting it, to classification criteria, where performance reflects the organization's ability 

and success to achieve its specific Objectives. As a result of the factors of global competition and the 

desire of institutions to reach the best levels of performance, the idea of a global level of performance 

emerged, which explains that improving the level of performance to globalism requires a concerted 

set of requirements for different performance areas: «Objectives, the individual, the environment, 

work, operations, technology", which requires the need to focus on the internal environment of the 

institution and the compatibility of this environment with the performance requirements imposed by 

the external environment, in order to achieve continuous improvement in performance at the level of 

all the activities of the institution. 

Keywords : Performance ;Organizations ; Effectiveness ; Efficience ;Objectives ; Internal Environment ; 

External Environment. 

Jel Classification Codes : P17;P27 
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  :مقدمة.1

�عد��داء�مف�وما�جو�ر�ا�و�اما�بال�سبة�ملنظمات��عمال��ش�ل�عام،�و�و�يمثل�القاسم�املش��ك�ال�تمام�

� ���ميع �الشمولية �الظا�رة �ي�ون �أن �و��اد ��دارة، �القاسم�علماء ��عد �أنھ �كما ��دار�ة، �املعرفة �وحقول فروع

��و� �عامة �بصفة �فاألداء ��عمال، �إطار�منظمات ��� �والعامل�ن ��دارة �قبل �من �املبذولة �ا���ود ���ميع املش��ك

محصلة�ل�ل�من��داء�الفردي�وأداء�الوحدات�التنظيمية،�باإلضافة�إ���تأث��ات�الب�ئة��جتماعية�و�قتصادية�

  .افية�عل��ماوالثق

�واستمرار�املنظمات� ��داء، �موضوع �ضمن �البحثية �واملنطلقات ���عاد �وا�ساع ��عدد �من �الرغم ع��

باال�تمام�وال��ك���ع���مختلف�جوانبھ،�إال�أنھ�لم�يتم�التوصل�إ���إجماع�أو�اتفاق�حول�مف�وم�محدد�لألداء��ذا�

�باألد �ا��اصة �املقاي�س �أغلب �فإن �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة، �أو�أ�شط��ا�من �ووظائف�ا �املنظمة �مستوى �ع�� اء

�إدارة� �فيھ �موجودة �تكن �لم �لزمن �أعدت �أ��ا �بمع�� ��دارة، ��� �التقليدي �املدخل �ملعطيات �وفقا �تمت �ساسية

ا��ودة�الشاملة،��مر�الذي��ستلزم�إعادة�النظر�����ذه�املقاي�س�وفقا�لفلسفة��ذا�التحول�ا��ذري����مجال�

�الش �ا��ودة �التحديات�ثقافة �ملواج�ة �العاملية �املنظمات �من �العديد �عليھ �اعتمدت �حديث �إداري �كأسلوب املة

  .باعتبار�ا�تقوم�ع���أساس�تطو�ر�أداء�املنظمات�خاصة�البنوك�م��ا

التفاعل�مع�املعطيات�ا��اصة�بقياس��داء�ع���أك���من�مستوى�واحد،�حيث�من�الضروري�لقد�أصبح�

) املالية(ئز��ساسية�إلدارة�ا��ودة�الشاملة�نجد�ا�تتعدى�املعاي���أو�املقاي�س�الكمية�أننا�لو�اس��جعنا�معا�الر�ا

�إ��� �العامل�ن، �املباشر�ب�ن �التفاعل �أساس�ا �والسلوكية، �املعنو�ة �ا��وانب �ت�ناول �أك���مرونة �أخرى �مقاي�س إ��

  .املقاي�س�املادية�جانب�املعاي���أو�التفاعالت�املادية��خرى�ال���تؤكد�عل��ا�املعاي���أو 

  :التالية�بحثمما�سبق�يمكن�طرح�إش�الية�ال

و�ملام�بمختلف�التوجھ�نحو�تقييم�مستوى�أدا��ا�ع���أك���من�مستوى،� كيف�يمكن�ملنظمات��عمال

  �ا؟درفع�فعالية�استغالل�موار وكيف�يمكن�ل�ذا�التوجھ�أن��سا�م����املفا�يم�املتعلقة�بھ،�

  :ملف�وم��داء��طار�الفكري�والنظري .2

�ينظر�إ��� �من �فم��م �قياس�ا، �وطرق ��داء �مجاالت �نحو�تحديد �توج�ا��م ��� �والباحثون �الكتاب اختلف

�من� �املنظ�� ��داء �قياس �املنظمة �ع�� �ي�ب�� �رئ�سية �أداء �مجاالت �بوصف�ا �وا��قوق �املصا�� �أ��اب أ�داف

طراف�مرتبطة�بھ،�و�نطلق�كتاب�آخرون����تحديد�خالل�ا،�وفق�مقاي�س�ومعاي���تالءم��ل�مجال�بما�يمثلھ�من�أ

مجاالت��داء�من�متطلبات�بحو��م�ودراسا��م�ال���تحدد�طبيع��ا�مجاالت��داء�ال���يتم�ال��ك���عل��ا،�كما���تم�

إدارات��عض�املنظمات�بمجاالت�أداء��عكس�فلسف��ا�تجاه�ميادين��داء�ال���تمثل�أولو�ات�بال�سبة�ل�ا،�وفيما�

� �ومؤشرات�ي�� �مقاي�س �من �يتضمنھ �وما �امليادين، ��ذه �من �ميدان ��ل �توضيح �املحور ��ذا �خالل �من سنحاول

  .لقياس��داء

  :التطور�التار����لألداء 1.2

�طر�ق� �عن �و�ذا �الز�ون، �متمثال��� �فسنجده �للمنظمة �بال�سبة ��ك����عامال�وأ�مية ��طراف بالنظر�إ��

،�وانطالقا�من��ذه�النظرة�سنقف�)احتياجات(مع�طلب��ذا��خ���" سلع،�خدمات"عالقة�تر�ط�عروض�املنظمة�

  :)63،�صفحة�2010صي��،�(ع���ثالث�مراحل�تار�خية��ستطيع�است�تاج�ا�بال�سبة�لألداء�و��

  :تفضيل�الطلب�ع���العرض: �و���ةاملرحل�.1.1.2

  :يمكن�تقسيم��ذه�املرحلة�إ���مرحلت�ن،�أين��ان�الطلب�مفضال�عن�العرض
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  :أنتج�ثم�أبيع: ���العقد��ول�من�القرن�العشر�ن-أوال

،�يتم�"�نتاج،�البيع: "���مرحلة�ذات�نمو�قوي،�حيث��ان��شاط�املؤسسة�موزعا�إ���وظيفت�ن�أساس�ت�ن

�طر�ق� �عن �محددة �ل�ست �املنتجة �الكميات �أن �كما ��الت، �لطاقات �ك�� �ا�تالك �منظور �من �سي����نتاج

  .عن�طر�ق�ال�سو�ة�ب�ن�ت�اليف�التخز�ن�والت�اليف�الوحدو�ة�لإلنتاج��حتياجات�ا��قيقية�وإنما

�داء��نا�مرادف�لإلنتاجية�وتقييمھ�املا��،�محقق�بفضل�وسائل�حسابية�اقتصادية،�وآليات�تحس�ن��داء��������

 .  مسيطر�عل��ا،�إذ�نجد�����خ���أن��داء�الك����و�التجميع�ال�سيط�لألداءات�ا��زئية

  :أنتج�ما�سوف�يباع): 1965(حوا���منتصف�العقد�السادس�من�القرن�العشر�ن�- ثانيا

�مجتمع� �ي�بلور �بدأ �حيث �ومحافظة، �أك���أداء �أصبحت �املؤسسة، �ب�ئة �عرف��ا �ال�� �التحوالت بالنظر�إ��

�واملتوسطة�و  املؤسسة �القص��ة �سر�عا�للسالسل �ت�اثرا �وعرفت ��نتاج، �ونمو���م �عدد�املس��لك�ن كذا�بازدياد

تنوع�املنتجات،�من�خالل�إ�شاء�ورشات�متخصصة�واستحداث�وسائل�معلوماتية،�ورغم��ل��ذا�ما�زال��داء�

  .مرتبطا�باإلنتاجية�وامتد�إ���الوظيفة�التجار�ة

  :التوازن�ب�ن�العرض�والطلب: املرحلة�الثانية.2.1.2

الذي�حل�محل�" الز�ون�امللك"ن�يجة�خالل�سنوات�الثماني�يات�أصبح��داء�أك����عقيدا�وأخذ�مظ�را��ليا�

،�ومع�اشتداد�املنافسة�أين�أصبحت�املؤسسات�تبحث�عن�حماية���ص��ا����السوق�وكذلك�"الز�ون�املس��لك"

�م�تمة�ب �التنافسية �التجديد: "إيجابيا��ا ��عالن، �ال�سو�ق، �الش�ل، �متطلبات�..."معاي���اختيار�الز�ائن، �وكذا ،

�و�و� �ظ�ر�أال �جديد �املحاسبة�"املرونة"مصط�� �تقنيات �استعمال ��سطت �ال�� �املعلوماتية �تطور �إ�� �إضافة ،

�وفتح�العديد�من��سواق،� �أدت�من�ناحية�إ���خلق�استخدامات�جديدة�للمنتجات واملوازنة،��ذه�التكنولوجيا

ئف�إ����دارة�ومن�ناحية�أخرى�إ���تقادم�الكث���من�املنتجات،�و�ذلك��غ��ت�النظرة�من��دارة�عن�طر�ق�الوظا

��طار� �نفس �ال�سي���و�� �مراقبة ��� �عناصر�أساسية �والعمليات �التدفق �مفا�يم �وأصبحت �العمليات، �طر�ق عن

أصبح�تقييم��داء��ع���عن�مقارنة�ما��و�مخطط�إ���ما��و�محقق�فعال،�و�ذلك�اتج�ت�املؤسسات�نحو�التقنيات�

  .)64،�صفحة�2010صي��،�(ية�املوازنة�املحاس�يةالكمية�لل�سي���من�أجل�ضمان�نتائج�إيجابية������ا

نجد�����ذه�املرحلة�ال���تم��ت�باإلنتاج�والبيع�باستحقاق�أن�املرود�ال�شري�قد�احتل�م�انا�م�ما�كمحدد�

  .ألداء�املؤسسة

  : أفضلية�العرض�ع���الطلب: الثالثة�ةاملرحل�.3.1.2

�م �بإنتاج �أوال�ما �تم��ت �ف��ت�ن �إ�� �املرحلة ��ذه �بإنتاج�تنقسم �الثانية �تم��ت �ب�نما �أصال، �س�باع ا

  ".تقديم�ا��دمات����الوقت�ا��قيقي�للطلب/السلع"

  :أنتج�ما��و�أصال�مباع: سنوات�ال�سعي�يات-أوال

����ذه�املرحلة�أصبحت�التقديرات�املوضوعة�من�طرف�املؤسسة�ل�ست�ل�ا�مصداقية�ن�يجة�العوامل�ال���

أصبح�تقر�با�عشوائيا،�وحدود��ل�إس��اتيجية�إنتاج�تقيم�ع���مدى���ات�س��اليفرض�ا�السوق،�حيث�أن�توقع�

،�و�داء�يقاس�ع���مدى�جودة��ذا�الر�ا���خصوصا�"ا���م،��جال،�النوعية،�الت�لفة: "قدر��ا����التحكم���

ى�إ���ظ�ور�وأن�التنظيم����املؤسسة�أصبح�أقل�حواجز�وأك���اتصاال�باستعمال�الوسائل�املعلوماتية،�و�ذا�ما�أد

 .،��وسيلة�لتحس�ن��داء"�اإلدارة�باملشار�ع�"فلسفات�جديدة�
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  ":أقدم�خدمة����الوقت�ا��قيقي�لالستجابة�لتقلبات�السوق /أنتج�سلعة: "مطلع��لفية�الثالثة- ثانيا

�أين� �استقرار�الب�ئة، �عدم �ظل ��� �خاصة �السابقة، �العشر�ة �ضغوط �نفس �أمام �دوما �املؤسسة س�بقى

�ا� �أن�تالشت �ال�يجب �أين ��متداد ��� �املؤسسات �وأخذت �للقارات �العابرة �املؤسسات �و�رزت �ا��غرافية �دود

،�وإنما�يجب�عل��ا�توقع�"املؤسسات�املتفاعلة"تكتفي�املؤسسات�برد�الفعل�إزاء�املتغ��ات�البي�ية�و���ما��عرف�ب�

�التغي���و�س ��ذا �مواج�ة �من �تتمكن �ح�� �حدوثھ، �والتغي���قبل �ما�املش�ل �و�� �حدوثھ، �قبل �ملتطلباتھ تجابة

  ".املؤسسات�الفعالة"يطلق�عل��ا�ب�

حيث�انصب�ا�تمام��داء�حول���داف��س��اتيجية�ومتطلبات�املنافسة،�مما�زاد��داء��عقيدا�أك���مما������

يل�نحو�مؤشرات�م����الرتباطھ�بالتقلبات�املفاجئة�للسوق��ذا�من�ناحية،�أما�من�ناحية�مؤشرات��داء�ال���تم

��ناك� �أصبح ��نا �ومن ��داء، �تحقق �تفسر�طر�قة �عملية �ونحو�مؤشرات �ك��، ��ش�ل �تفسر��داء �ال�� الن�يجة

  .)65،�صفحة�2010صي��،�(نظاما�للمؤشرات�����ذه�املرحلة

�بفعل�تأث���املنافسة�العاملية�ورغبة�املؤسسات����الوصول�إ���أفضل�مستو�ات��داء�ظ�رت�فكرة�املستوى 

 :أدناهالعال���لألداء�حسب�ما�يو��ھ�الش�ل�

  لألداءاملستوى�العاملي�: 1الش�ل�

  
  .12،�ص1998،�دار�قباء�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�مصر،�"تطو�ر�وتجديد�أداء�املنظمات"ع���السل��،�: املصدر

  

� �الش�ل �من �من�أعالهيت�� �تضافر�جملة ��ستوجب �العاملية �إ�� ��داء �بمستوى ��رتقاء املتطلبات��أن

،�ومن��نا�نالحظ�ضرورة�ال��ك���"��داف،�الفرد،�املحيط،�العمل،�العمليات،�التكنولوجيا: "ملختلف�زوايا��داء
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ع���الب�ئة�الداخلية�للمؤسسة�ومدى�توافق��ذه�الب�ئة�مع�متطلبات��داء�ال���تفرض�ا�الب�ئة�ا��ارجية،�و�ذا�

 .ع���مستوى�جميع�أ�شطة�املؤسسة�من�أجل�تحقيق�التحس�ن�املستمر�����داء

  :مف�وم��داء.2.2

�حظي� �و�سي���املؤسسات،�حيث �حقل�اقتصاد �أك���املفا�يم�شيوعا�واستعماال��� �من ��داء �عت���مف�وم

  .با�تمام�واسع�من�قبل�الباحث�ن�واملفكر�ن�خاصة����مجال�علم��قتصاد

  :�عر�ف�أداء�املؤسسة.1.2.2

�ن�بال�سبة�لتعر�ف�مصط����داء،�و�رجع��ذا��ختالف�إ���تباين�وج�ات�نظر�ال�يوجد�اتفاق�ب�ن�الباحث

�املصط��،�ففر�ق� املفكر�ن�والكتاب�����ذا�املجال،�واختالف�أ�داف�م�املتوخاة�من�صياغة��عر�ف�محدد�ل�ذا

داء،�ب�نما����صياغة��عر�فھ�لأل ) تفضيل�الوسائل�التقنية����التحليل(من�الكتاب�اعتمد�ع���ا��وانب�الكمية�

��قتصادية،� �ا��وانب �تنظيمية�واجتماعية�فضال�عن �أ�عادا �يتضمن �مصط�� �اعتبار��داء �آخر�إ�� ذ�ب�فر�ق

ومن�ثم�ال�يجب��قتصار�ع���استخدام�ال�سب�و�رقام�فقط����التعب���عن��ذا�املصط��،�وتجدر��شارة�بداية�

،�وقد�اشتقت��ذه�ال�لمة�)To Perform(ل�لمة��نجل��ية�إ���أن��شتقاق�اللغوي�ملصط����داء�مستمد�من�ا

  .)2002الشوار�ي،�("تنفيذ�م�مة�أو�تأدية�عمل"،�والذي��ع���)Performer(بدور�ا�من�اللغة�الالتي�ية�

ال��سعنا�����ذا�املجال�عرض�وتحليل�إس�امات��ل�الكتاب�والباحث�ن����حقل��قتصاد�وال�سي���بال�سبة������

�مصط� �يفي�لتعر�ف �بما �التعر�فات �من �محددة �مجموعة �تقديم ��قتصار�ع�� �علينا �يحتم ��مر�الذي ��داء، �

  )2010-2009الشيخ،�(:بالغرض�من�الدراسة�متمثلة�فيما�ي��

تأدية�عمل�أو�إنجاز�: "من�وج�ة�نظر��ذا�ال�اتب�فإن��داء�يدل�ع��": A.Kherakhem"�عر�ف��داء�حسب: أوال

  ".،�بمع���القيام�بفعل��ساعد�ع���الوصول�إ�����داف�املسطرة�شاط�أو�تنفيذ�م�مة

�إ��������� �الوصول �يحقق �بما �وامل�مات �و��شطة �باألعمال �القيام ��� �يتجسد ��داء �أن �التعر�ف ��ذا �من نالحظ

  .الغايات�و��داف�املرسومة�من�طرف�إدارة�املؤسسة

�: ثانيا �حسب ��داء �ينظر :"Miller&Bromily"�عر�ف �أنھحيث �ع�� ��داء �إ�� �استخدام�:" ان �لكيفية ا�ع�اس

  ".املؤسسة�للموارد�املالية�وال�شر�ة،�واستغالل�ا�بكفاءة�وفعالية�بصورة�تجعل�ا�قادرة�ع���تحقيق�أ�داف�ا

�موارد������ �استعمال ��� �الطر�قة ��ما �أساسي�ن �عنصر�ن �تفاعل ��و�حاصل ��داء �أن �التعر�ف ��ذا �من نالحظ

�بذ �ونقصد �املؤسسة، �والنتائج �الكفاءة، �عامل �عامل�) ��داف(لك �بذلك �و�ع�� ��ستخدام، �ذلك �من املحققة

الفعالية،�كما��ستخلص�أيضا�من�التعر�ف�نفسھ�أن�أ�مية��ذا�املف�وم�بال�سبة�ملنظمات��عمال�تكمن����أن�

�ال��ا �ومدى �أ�داف�ا، �تحقيق �ع�� �قدر��ا �حيث �من �املنظمات ��ذه �ع�� �ل��كم ��ستعمل �����داء �بالرشادة م�ا

  ).مدى�عقالنية�الطر�قة�املتبعة(الوصول�إ���ذلك�

�: ثالثا �حسب ��داء ����":Ph.Lorrino"�عر�ف �يتمثل ��داء �أن �ال�اتب �املقدمة�: "�عت����ذا �القيمة �ب�ن الفرق

عت����) مراكز�ت�لفة(،�و���ت�اليف�مختلف���شطة،�فبعض�الوحدات�)Ci(ومجموع�القيم�املس��لكة�) V(للسوق�

مس��لكة�للموارد،�و�س�م�سلبيا�����داء�الك���عن�طر�ق�ت�اليف�ا،�و�خرى��عت���مراكز�ر�ح،�و������الوقت�نفسھ�

  ".مس��لكة�للموارد�ومصدر�عوائد،�و�س�م���امش�����داء�الك���للمؤسسة

  :يمكننا�أن�ن��جم�ما�جاء����التعر�ف�أعاله����املعادلة�املوالية

  

  
 تكاليف مراكز التكلفة –هوامش مراكز الربح = األداء الكلي للمؤسسة 
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،�أي�إنتاج�قيمة�أك���من�املواد�املس��لكة،�بمع���Max [V-Somme (Ci)]:داء��ع����عظيم�الدالةمن�ثم�فإن�� 

� �أو�الثنائية �الزوج ��� �يتجسد �املؤسسة �أداء �)قيمة/ت�لفة(أن �املستعملة �املواد �عن ��ع���الت�لفة �حيث أي�(،

�الوسيط �� )�س��الك �و�مكن �إشباع�ا، �تم �ال�� �ا��اجات �القيمة ��عكس �ب�نما �أي�، �الثنائية ��ذه �أن �إ�� شارة

،�)فعالية/كفاءة(،�)سعر/منفعة(،�)سعر/جودة: (�ع������بدور�ا�عن�إحدى�الثنائيات�التالية) قيمة/ت�لفة(الزوج�

  ).ت�اليف/تم��(

قدرة�املؤسسة�ع����ستمرار�ة�والبقاء�:" إ����داء�ع���أنھ" دراكر"ينظر�):P.Druker(�عر�ف��داء�حسب�:را�عا

  ".التوازن�ب�ن�رضا�املسا�م�ن�والعمال�محققة

�ست�تج�من��ذا�التعر�ف�أن��داء��عد�مقياسا�ل��كم�ع���مدى�تحقيق�املؤسسة�أل�داف�ا�الرئ�سية،�و�و�������

البقاء����سوق�ا�واستمرار�ا�����شاط�ا����ظل�التنافس،�ومن�ثم�تتمكن�املؤسسة�من�املحافظة�ع���التوازن����

  . م�ن�والعمالم�افأة��ل�من�املسا�

  :�عر�ف�أداء�العامل 2.2.2

�فإن� �املف�وم، �ل�ذا �التحليل �بحسب �مف�وم�أداء�الفرد����املؤسسة�وذلك �تحديد �حول �التعر�فات تباي�ت

��ان� �إن �أما �إليھ، �املو�لة �بامل�ام �للقيام �املحققة �و�نجازات ��س�امات �جملة �الفردي ��داء �فيمثل �ساكنا �ان

  :ل���شطة�وامل�ام�ال���يقوم���ا�العامل�لتنفيذ�عملھ،�ونذكر�من�ب�ن�التعر�فات�ما�ي��التحليل�ديناميكيا�فيمث

،�نالحظ�(Drucker, 1999)"قيامھ�باأل�شطة�وامل�ام�املختلفة�ال���يت�ون�م��ا�عملھ:" يتمثل�أداء�العامل���

  .أن��ذا�التعر�ف�حصر�أداء�العامل����مجرد�عملية�إنجاز�امل�ام�امل�ونة�للعمل

،�2010بو�كر،�("سلوك��فراد�داخل�املؤسسة�إلنجاز��عمال�بطر�قة���يحة:" عرف�أداء�العامل�أيضا�ع���أنھ�

  .،�نالحظ�من�خالل��ذا�التعر�ف�التأكيد�ع���السلوك�الكفء�للفرد�داخل�املؤسسة)71صفحة�

�عن������ �أ:" �ع����داء �تحقيق ��� ��س�ام �ع�� �الفرد �قدرة �بھ �يقاس �الذي �املؤسسةالسلوك ا��ناق،�("�داف

،�يف�م�من��ذا�التعر�ف�أن��ل�السلوكيات�ال���تخرج�عن�إطار�أ�داف�املؤسسة�ح���وإن��انت�من�أجل�)2005

إشباع�حاجيات�الفرد�لتحقيق�تطلعاتھ�فال��عت���أداء؟،�ولإلجابة�عن��ش�ال�نقدم�التعر�ف�التا���ملف�وم�أداء�

امل�ونة�لوظيفة�الفرد،�و�و��عكس�الكيفية�ال���يحقق�أو��شبع���ا�الفرد��درجة�إتمام�إنجاز�امل�ام:" العامل�و�و

  .)2000حس�ن،�("متطلبات�الوظيفة

  .(Rouane, 2006)"سلوك�ظا�ر�مع�تنفيذ��ذا�السلوك�والذي�س�ش�ل�إنجازا"كما�أن��داء��ش���بصفة�عامة�إ���

���إطار�متطلبات�الوظيفة،�حيث�نجد�نالحظ�من�خالل��ذا�التعر�ف�أن��داء�يجسد��نجازات�املحققة�

�أكد� ��ساس ��ذا �وع�� �أخرى، �ناحية �من �إنجازاتھ �و�ش�ل �ناحية، �من �الفرد �سلوكيات ��ش�ل ��داء �مف�وم أن

� �جل��ت �" Thomas F.Gelbert"توماس �السلوك �ب�ن �ا��لط �عدم �ضرورة و�نجاز�) Behavior(ع��

)Accomplishment (و�داء�)Performance.(  

�أنھاعت��� �ع�� �و�نجاز:" �داء �السلوك �ب�ن �التفاعل �("محصلة �2010صي��، �صفحة �ألن�)71، �ذلك ،

السلوك��و�ما�يقوم�بھ��فراد�من��عمال����املؤسسة�ال����عملون���ا،�أما��نجاز�ف�و�ما�يبقى�من�أثر�ونتائج�

يجابية�ال����س���مدير�املؤسسة�أن��عد�أن�يتوقف��فراد�عن�العمل،�أي�أنھ�مخرج�أو�نتاج،�أو��و�املخرجات�� 

تتحقق�ن�يجة�لسلوك�العامل�ن،�إذن�ف�و�محصلة�السلوك،�وعليھ�يتجھ�كث���من�الباحث�ن�إ���اعتبار��داء��و�

،�2010صي��،�("�داء��و�نتاج�السلوك: "بأن) F.W.Nickolas(�نجاز،�آخذين�بالتعر�ف�الذي�قدمھ�ني�والس�

  .)71صفحة�



 

 محسن�زو�يدة. د.أ

15 

��دا �يمثل �كما �املتعلقة�ب �املفا�يم �من �ع���العديد �ينطوي �مف�وما�واسعا �الكفاءة،�"ء �الفشل، النجاح،

  .)2007إدر�س،�(،�وغ���ا�من�العوامل�املرتبطة�بھ.."الفعالية،�املخطط�والفع��،�الك���والنو��

�بأ �املؤسسة ��� �الفرد �أداء �ملف�وم ���ي �التعر�ف �نقدم �أن �يمكن �السابقة �التعر�فات �استعراض :" نھ�عد

لتنفيذ�امل�ام�املو�لة�إليھ�وفق�متطلبات�الوظيفة�ضمن�) �نجاز(تفاعل�سلوك�العامل�مع�محصلة��ذا�السلوك�

  ".إطار�تحقيق�أ�داف�املؤسسة

من�خالل�التعر�فات�السابقة�لتحديد�مف�وم��داء��ست�تج�أن��ختالف�حول��ذا�املف�وم�ي�بع�من�اختالف�������

�عتمد����دراسة��داء�وقياسھ�وال����ستخدم�ا�املديرون�واملنظمات،�وع���الرغم�من��ذا��املعاي���واملقاي�س�ال��

�أ�داف�ا،� �تحقيق ��� �املنظمة �تحققھ �الذي �النجاح �خالل �من ��داء �عن ��ع��ون �الباحث�ن �أغلب �فإن �ختالف،

لذلك�فإن�التوج�ات�ا��ديثة�فالتوج�ات�العامة����الفكر��داري��ش���إ���أن��داء�مف�وم�ذو�أ�عاد�شمولية،�

  :)2009محسن،�(لتغطي�الصورة�الشمولية�الت�املية�للمف�وم،�و���ھأطر�مفا�يمي) 06( ةتنطلق�من�ست

النجاح�الذي�تحققھ�املنظمة����تحقيق�أ�داف�ا،�و����ذا��ع���عن��داء�ب�ونھ�ا�ع�اس�لقدرة�منظمة�  - أ 

 �عمال�وقابلي��ا�ع���تحقيق�أ�داف�ا؛

رة�املس�ندة�إ���املوارد،�حيث�تب�ن�أن��داء�محصلة�قدرة�املنظمة����استغالل�موارد�ا�منطلقات�النظ  -ب 

وتوج���ا�نحو�تحقيق���داف�امل�شودة،�فاألداء��و�ا�ع�اس�لكيفية�استخدام�املنظمة�ملوارد�ا�املادية�

 وال�شر�ة،�واستغالل�ا�بالصورة�ال���تجعل�ا�قادرة�ع���تحقيق�أ�داف�ا؛

�املرغ  -ج  �إ���النتائج �صوره �أ�سط ��� ��ش����داء �التوجھ ��ذا �ضمن �تحقيق�ا، �إ�� �املنظمة ��س�� �ال�� و�ة

�تمثل� �بصورتھ�املجردة�بحيث ��داء �ال�ينظر�إ�� �و�نا �تحقيق�ا، �إ�� �املنظمة ��س�� �ال�� النتائج�املرغو�ة

لبداية�قدرة�املنظمة�نتائج�ال��عرف�مستوا�ا،�وإنما�يركز�ع���ا��انب��يجا�ي�لنتائج��داء�مف��ضا�منذ�ا

ع���تحقيق�مستوى�عال�ألدا��ا،�و�ما�أن��داء��و�ن�يجة�تفاعل�مختلف�أ�شطة�وأفعال�املنظمة�ال���

تمارس�ا�ضمن�عوامل�ومحددات�مختلفة،�فإن�درجة�مستواه�تتحدد�ن�يجة�العوامل�املؤثرة�فيھ،�ومدى�

 قدرة�املنظمة�ع���تحقيق�أ�داف�ا�من�خاللھ؛�

�لل  -د  �البي�� �قدرة�البعد �مدى ��ع�� �للمنظمة، �وا��ارجية �الداخلية �الب�ئة �ع�� �البعد �يركز��ذا منظمة،

��و�النتائج� �فاألداء �أ�داف�ا، �تحقيق �باتجاه �لتعز�ز�أ�شط��ا �البعد �عناصر�ذلك �تكييف �ع�� املنظمة

قبل�املتحققة�ن�يجة�تفاعل�العوامل�الداخلية�ع���اختالف�أنواع�ا�والتأث��ات�ا��ارجية�واستغالل�ا�من�

 املنظمة����تحقيق�أ�داف�ا؛

�ش���إ���أن��داء��و�املستوى�الذي�تتمتع�بھ�مخرجات�املنظمة��عد�إجراء�العمليات�ع���: مدخل�النظم  -ه 

 مدخال��ا،�فاألداء��و�مخرجات���شطة�و�حداث�ال���ت�ش�ل�داخل�املنظمة؛

 .وقع�أن�تقابل���داف�املوضوعةيرى�بأن��داء�يتمثل����نتائج���شطة�ال���يت: املف�وم�الشمو��  -و 

�ن�يجة� ��عكس �حية �بصورة �النظر�إليھ �يمكن ��داء، �الذكر�عن �السالفة �املفا�يم �استعراض �خالل من

ومستوى�قدرة�منظمة��عمال�ع���استغالل�موارد�ا�وقابلي��ا����تحقيق�أ�داف�ا�املوضوعة�من�خالل�أ�شط��ا�

 .  عة�عمل�ااملختلفة،�وفقا�ملحاور�تالءم�املنظمة�وطبي

  :املصط��ات�ذات�الصلة�باألداء.3

�وجود� �إ�� �أدى �ما �و�ذا ��داء، �مصط�� �من �مضمو��ا ��� �تق��ب �كث��ة �مصط��ات ��داء �بمف�وم ترتبط

  :التباين�بي��ا�و��ن�مصط����داء،�ومن��ذه�املصط��ات�نجد
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  :الكفاءة�1.3

���سا �العلوم �مصط��ات �أغلب �شأن �شأنھ �الكفاءة �الكتاب�يتم���مصط�� �ب�ن ��تفاق ��عدم �و�جتماعية نية

والباحث�ن�حول��عر�فھ،�ومن�ثم�فال�غرابة�إن�وقفنا�ع���حالة�التقاطع�ب�ن��ذا�املصط���واملصط��ات��خرى�

  ".ا��...،�نتاجية،�املردودية،��مثلية: "املستخدمة����العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���مثل

وتحليل��عض��س�امات����مجال��عر�ف�الكفاءة�بما�يفي�الغرض�من�الدراسة،�عليھ�سنقتصر��نا�ع���تناول�

  :و��

التوازن�ب�ن�كمية�املوارد�املستخدمة����النظام��داري�كمدخالت�و��ن�كمية�: "مف�ومإن�مف�وم�الكفاءة�يتصل�ب

أقل�و�انت�املخرجات�أك���النتائج�املتحققة����املخرجات،�أي�أنھ�يرتبط�باقتصادية�العمل،�ف�لما��انت�املدخالت�

  ،)1992كمال،�("�ان�ذلك�مع��ا�عن�عنصر�الكفاءة�����داء

��ع�� .1 �الكفاءة �أن �الدنيا�: "كما �حدود�ا �أي�إبقاء�الت�لفة��� ��و�أقل، ��و�كث���نظ���ما �ما �ع�� ا��صول

�املتاح �و�نتاجية �املوارد �استخدام �ع�� �يقتصر�فقط �مف�وم �و�و �القصوى، �حدود�ا ��� ة�و�ر�اح

عبدهللا،�أثر�("للمؤسسة،�أي�أنھ�يرتبط�بالدرجة��و����عنصر�الت�لفة�والعالقة�ب�ن�املخرجات�واملدخالت

� ��قتصادية �العمومية �املؤسسات �أداء �ع�� �ا��زائر–الب�ئة �العلوم�"-حالة ��� �دكتوراه �أطروحة ،

  .)�2001قتصادية،،�

،�حيث�)Administrative  Behaviour(���كتابھ�" Mintzberg.H"�ذا�التعر�ف��و�مقارب�للتعر�ف�الذي�قدمھ�

�أ��ا �ع�� �الكفاءة �املتوفرة،�: "�عرف ��م�انيات �بتطبيق �ن�يجة، �أحسن �يحقق �الذي �اختيار�الس�يل �ع�� القدرة

و�عبارات�أخرى�فإن�الكفاءة��ع���الوصول�إ����عظمية����أي��دف��س���إليھ�املؤسسة،�كما�يقصد���ا�كذلك�

 .(Henry, 1998)"مقابل�ت�لفة�معطاة�تحقيق�أك���ر�ح

  :الفعالية 2.3

ينظر�الباحثون����علوم�ال�سي���إ���مصط���الفعالية�ع���أنھ�أداة�من�أدوات�مراقبة�ال�سي������املؤسسة،�������

و�ذا�من�منطلق�أن�الفعالية����معيار��عكس�درجة�تحقيق���داف�املسطرة،�وتجدر��شارة�من�ج�ة�أخرى�إ���

�تو  �الكالسيكيون�أنھ �اعت���املفكرون �فقد �املصط��، ��ذا �ما�ية �تحديد �حاولت �مختلفة �كث��ة �إس�امات جد

��ر�اح�املحققة �تقاس�فعالية�املؤسسة�بكمية �نظر�م �حسب �ومن�ثم �املحققة، ��ر�اح الشيخ،�(الفعالية�بمثابة

  .)219،�صفحة�2010- 2009

  :)219،�صفحة�2010-2009الشيخ،�(ليةسن�ناول�تحليل��ذا�املصط���من�خالل�التعر�فات�املوا

o � �حسب �الفعالية �أ��ا": Vincent plauchet"�عر�ف �ع�� �الفعالية �إ�� �ال�اتب �ع���: "ينظر��ذا القدرة

  ؛"تحقيق�ال�شاط�املرتقب،�والوصول�إ���النتائج�املرتقبة

o عر�ف�الفعالية�حسب��"Walker et Ruibert :"ة�ترتبط�تصب�وج�ة�نظر��ذين�ال�اتب�ن����أن�الفعالي

�حس��ما�تتجسد��� قدرة�املؤسسة�ع���تحقيق�: "باأل�داف��س��اتيجية�للمؤسسة،�ومن�ثم�فالفعالية

  )".ا��...نمو�مبيعات�و�عظيم�حص��ا�السوقية�مقارنة�باملنافسة(أ�داف�ا��س��اتيجية�من�

ج�ة�أخرى�ر�ط�الفعالية�إذا��ست�تج�مما�سبق�أن�الفعالية��ع���عمل��شياء�ال��يحة،�كما�يمكن�من��������

بمخرجات�املؤسسة،�حيث�يمكن�التعب���ع��ا�ب�سبة�قيمة�املخرجات�الفعلية�إ���املخرجات�املتوقعة�أو�املخططة،�

 : وعليھ�يمكن�التعب���عن�الفعالية�وفق�العالقة��تية
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  :�نتاجية 3.3

   � �للم: "بأ��ا" Richman & Famer"�عرف�ا �الكفء �خام،��ستغالل �ومواد �ومعدات ��شر�ة، �قوى �من وارد

عبدهللا،�أثر�الب�ئة�ع���أداء�("ورأس�مال،�و���تتضمن�ا��صول�ع���أعظم�وأفضل�مخرجات�من��ذه�املدخالت

  .)9،�صفحة�2001،�أطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية،،�"- حالة�ا��زائر–املؤسسات�العمومية��قتصادية�

قياس�مدى�جودة�تجميع�املوارد����املؤسسات�واستغالل�ا�لتحقيق�مجموعة�من�: "بأ��ا" Malé"كما��عرف�ا��           

�املوارد �إنفاق �قدر�من �بأقل �لألداء �مستوى �أع�� �إ�� �للوصول ��س�� �و�� �أداء�("النتائج، �ع�� �أثر�الب�ئة عبدهللا،

  .)9،�صفحة�2001قتصادية،،�،�أطروحة�دكتوراه����العلوم��"- حالة�ا��زائر–املؤسسات�العمومية��قتصادية�

�أد�ى���           �مقابل �املخرجات �قدر�من �أعظم ��عر�ف��نتاجية�املتضمن ��ست�تج�أن ��ذين�التعر�ف�ن �خالل من

حد�من�املدخالت�يتقارب�كث��ا�مع�مف�وم�الكفاءة�املذ�ور�سابقا،�واملتمثل����أن�الكفاءة��ع���ا��صول�ع���ما�

  ".فاءة�نتاجية��ع���الك"�و�كث���نظ���ما��و�أقل،�إذن�وفق��ذا�املف�وم�

�أما�            �ل�ا، �واملحدود �الضيق ��و�املع�� �إنما �مؤشرا��ا، �أو�مؤشر�من �الكفاءة ��� �اعتبار��نتاجية �إن حيث

�إليھ� �يذ�ب �و�و�ما �واحد، �آن ��� �والفعالية �الكفاءة �من �كال �ف�و�يتضمن �لإلنتاجية �و�شمل �الواسع املف�وم

"Malé "بأ��ا� �لإلنتاجية ��عر�فھ �ال: "�� �ب�ن �استخدام�تر�ط �حسن ��� �والكفاءة ���داف �إ�� �الوصول ��� فعالية

عبدهللا،�أثر�الب�ئة�ع���أداء�املؤسسات�العمومية��قتصادية�( ��دافاملوارد�والعناصر�نتاجية��غية�بلوغ��ذه�

  .)12،�صفحة�2001،�أطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية،،�"- حالة�ا��زائر–

��عرف��نتاجي����         ��و��ا �الصدد ��ذا �خام،�"ة��� �مواد �معدات، ��شر�ة، �قوى �من �للموارد �ستعمال�الكفء

عن��،�("رأسمال،�معلومات�وغ���ا،�و���تتضمن�ا��صول�ع���أعظم�وأفضل�املخرجات�من�خالل��ذه�املدخالت

2004(.  

�النحو�املوا�� �ع�� �والفعالية �الكفاءة ��شمل ��نتاجية �معادلة �فإن �أثر (عليھ �أداء��عبدهللا، �ع�� الب�ئة

� ��قتصادية �العمومية �ا��زائر–املؤسسات �"-حالة ��قتصادية،، �العلوم ��� �دكتوراه �أطروحة �صفحة�2001، ،

13(:  

  

    

  

  

  

  

  :ا��ودة�4.3

�ناك�صعو�ة����ضبط�مضمون�محدد�ل��ودة��و��ا�مف�وما��س�يا،�إال�أنھ�يمكننا�التأكيد�ع���أن�ل��ودة���        

  :)80،�صفحة�2010بو�كر،�(الل�ا�التعرف�ع���درجة�جودة�املنتج�م��اأ�عادا�يمكن�من�خ

 
 قيمة المخرجات الفعلية

 قيمة المخرجات المتوقعة
  100× = الفعالية

 المخرجات =                            +الفعالية + الكفاءة =  اإلنتاجية

 المدخالت

 المخرجات

 المعايير



  

  يعة�ومضمون��داء�طار�الفكري�والنظري�للمفا�يم��ساسية�حول�طب
 

18 

 التصميم�أو�ا��صائص��ساسية�للمنتج؛  

 مطابقة�مواصفات�املنتج�للمواصفات�واملعاي���املحددة�لتصميمھ؛: �سبة�جودة�املطابقة  

 إرضاء�العمالء؛  

 جودة�أداء�املنتج�للم�مة�ال���أنجز�من�أجل�ا؛  

 لسوق�ا��اصة�باملنافسة،�من�خالل�دراسة�السوق�وتحليل�متغ��اتھالقيمة�املطلو�ة�من�ا.  

�رغبات������� �تل�� �ال�� �واملواصفات �املنتج �ال��ك���ع�� �من ��نتقال �إ�� �ا��ودة �بتحس�ن �امل��ايد ���تمام أدى

�ا��يد�ملختلف�وظائف�املؤسسة،�وعليھ�فالنظرة�ا��ديثة �إ���اعتبار�ا��ودة�محصلة��داء ل��ودة��املس��لك�ن،

� ���عاد �ع�� ��شتمل �وال�شر�ة"أصبحت �التجار�ة �التنظيمية، �ا��ودة�"�س��اتيجية، �بروز�مف�وم ��� �أس�م �مما ،

�موارد�ا �و�مختلف �املؤسسة �وظائف �بجميع �املرتبطة �باملفا�يم��املوا�� الش�لو  .الشاملة ��داء �عالقة يو��

  .واملصط��ات�القر�بة�منھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  :ثرة�����داءالعوامل�املؤ �.4

عمليا�تحديد��ل�العوامل�ال���تؤثر�����داء�ل�و��ا�جملة�من�العوامل�املختلفة�وامل�شابكة،�وإ��� يصعب

�التعدد�����ختالف�فإ��ا�����خرى�تختلف�باختالف�الزمان�وامل�ان�ودورة�حياة�املؤسسة��ذا�من� جانب��ذا

لعوامل�ما��س�م����رفع�مستوى��داء،����ح�ن�نجد�البعض�ج�ة،�و���طر�قة�التأث���من�ج�ة�أخرى،�فنجد�من�ا

�خر��س�م����خفضھ،�كما�أن��عضا�من��ذه�العوامل�ذو�تأث���مباشر�والبعض��خر�ذو�تأث���غ���مباشر،�و�نا�

� �مقولة �إثر �ع�� �ع���): "Bajt(نأ�ي �تؤثر �ال �عموما، �ا��ياة �أو ��قتصادية �ا��ياة ��� �ظا�رة �توجد �ال ت�اد

�("�داء ��قتصادية �العمومية �املؤسسات �أداء �ع�� �أثر�الب�ئة �ا��زائر–عبدهللا، ����"-حالة �دكتوراه �أطروحة ،

  .)26،�صفحة�2001العلوم��قتصادية،،�

إن�العوامل�املؤثرة�����داء�ترتبط�فيما�بي��ا��عالقات�تبادلية،�فتأث���وفعالية��ل�عامل�إنما��عتمد�بدرجة�

  .  ة�با���العوامل��خرى كب��ة�ع���تأث���وفعالي

  :)82،�صفحة�2010بو�كر،�(فأداء�املؤسسة�يتأثر��عوامل�عديدة�يمكن�تقسيم�ا�إ���نوع�ن�رئ�سي�ن��ما

 تخضع�إلدارة�وسيطرة�املؤسسة�و���متعددة�ومتنوعة؛: عوامل�داخلية 
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 دارة�أن�تواجھ�تقع�خارج�سيطرة�املؤسسة�كن�يجة�لإلفرازات�البي�ية�ا��ارجية،�وع���� : عوامل�خارجية

 .م��ا�ما��ش�ل�أزمات�وأن�تتكيف�مع�ما��ش�ل��غ��ات

  :العوامل�الداخلية�1.4

�نذكر�م��ا �العوامل �من �متعددة �مجموعة �من ��داء ��� �املؤثرة �الداخلية �العوامل �(تت�ون ،�2010بو�كر،

  :)83صفحة�

ي�ي�املؤثر����جميع�جوانب�عملية��ش�ل�أ�م�مورد����املؤسسة�باعتباره�العامل�الدينام: العنصر�ال�شري : أوال

�نتاج،�أما�العوامل��خرى،�ف���تؤثر�بالدرجة�ال���يتحكم�ف��ا�العنصر�ال�شري،�حيث�أن�القرار�الذي�يتخذه�

  ).جودة��نتاج،�كميتھ،�ت�لفتھ(��سان�والعمل�الذي�يؤديھ��و��ساس����تحديد�

���حاولت�دراسة�العوامل�املؤثرة�����داء�وع���الرغم�من�اختالف�كما�تجدر��شارة�إ���أن�جل�املقار�ات�ال��������

وج�ات�النظر�و�طروحات�إال�أ��ا�تتفق�جميعا�حول�عامل�واحد�دائم�ا��ضور،�أال�و�و�العنصر�ال�شري�كمورد�

  . أسا����ال�يتحقق��داء�إال�عن�طر�قھ

�ا�:�دارة: ثانيا ���ميع �الفعال ��ستخدام �عن �مسؤولة �و�رجع�فاإلدارة �املؤسسة، �سيطرة �تحت �تقع �ال�� ملوارد

  .من�ز�ادة�معدالت��داء��عتمد�ع���أساليب��دارة�ل�و��ا�تؤثر����جميع�أ�شطة�املؤسسة�%75الكث���إ���أن�

�والسيطرة��:التنظيم: ثالثا �للتخصصات، �وفقا �العمل �وتقسيم �واملسؤوليات، �امل�ام �وتحديد �توز�ع �ع�� �شمل

�در  �نظم�وأساليب�والت�سيق،�حيث�أن ��� �للمستجدات �وفقا �الالزمة �التغي��ات �املوازنة����التنظيم،�وإحداث جة

���داف� �وتحقيق ��داء �ع�� �يؤثر�كث��ا �أن �شأنھ �من �والتدر�ب، �ا��وافز�والتنمية �ومنظومة �والتوظيف العمل

يم�ح���يجعل�منھ�قابال�بكفاءة�و�مستو�ات�عليا،�لذلك�من�الضروري�جدا�إدخال�املرونة�والديناميكية����أي�تنظ

  .للتغي���وفقا�للمتطلبات�املستجدة،�لضمان�نظم�جيدة��عمل�بكفاءة�عالية�تحت�جميع�الظروف�واملتغ��ات

�العمل: را�عا �بم�ونات�الب�ئة��:ب�ئة ��عرف �معينة،�أو�ما �لوظيفة �بالفرد�أثناء�أدائھ �تحيط �عناصر�عديدة توجد

�تأث���) فقية�ورأسية،�نظام�ا��وافز،��تصال،��جور،�وغ���اعالقات�اجتماعية،�تنظيمية،�أ(الداخلية�من� ل�ا

  .بالغ���مية�ع���السلوك��دا�ي�للعنصر�ال�شري 

كث��ا�ما��عزى�إ���.." عدم��نتظام����العمل�و����اب�والغيابات�وا��وادث�وتد�ور�دوران�العمل،�"إن�             

  .سلبية�ب�ئة�العمل�وعدم��شبع�ا

�العمل: خامسا ���إشارة�إ���مدى�أ�مية�الوظيفة�ال���يقوم���ا�الفرد�ومدى�مالئم��ا�لقابليتھ�وم�اراتھ��:طبيعة

ال��صية،�إضافة�إ���مقدار�فرص�النمو�وال��قيات�املتاحة�لشاغل�ا�ومستوى��شباعات�امل��تبة�عن�الوظيفة،�

ووالئھ�للمؤسسة،�و�التا���ي��تب�عن�ذلك��حيث��لما�زاد�التوافق�ب�ن�الفرد�والعمل�الذي�يؤديھ�زادت�دافعيتھ

  .ارتقاء�بمستوى��نتاجية

آالت�ومعدات،�أساليب�مستخدمة�(تمثل�التكنولوجيا�املستعملة����العمل�و�نتاج�من��:العوامل�الفنية: سادسا

ملعرفة�،�ففي�مجال�الصيانة�وظروف��شغيل�املاكينات�واملعدات،�ومدى�توافر�قطع�الغيار�وا)���العمل،�وغ���ا

�دائية،��ل�ا�محددة����م�ومستوى�الطاقة��نتاجية�املستخدمة،�ومن��نا�ي�ون�ل�ذه�العوامل�دور�حاسم����

� �عض�ا��االت،�ودور�ثانوي����حاالت�أخرى،�ألن�ذلك�يتوقف�ع���طبيعة�وخصائص�ال�شاط� أداء��فراد���

 .الذي�يمارسھ�الفرد

 

  



  

  يعة�ومضمون��داء�طار�الفكري�والنظري�للمفا�يم��ساسية�حول�طب
 

20 

 :العوامل�ا��ارجية�2.4

عبدهللا،�أثر�الب�ئة�ع���أداء�(تمل�العوامل�ا��ارجية�املؤثرة�����داء�ع���جملة�من�العوامل�نذكر�م��ا�ش���        

� ��قتصادية �العمومية �ا��زائر–املؤسسات �"-حالة ��قتصادية،، �العلوم ��� �دكتوراه �أطروحة �صفحة�2001، ،

30(:  

  :ن�خالل�العناصر��تيةيأ�ي�تأث����ذه��خ��ة�م�:الب�ئة�السياسية�والقانونية: أوال

 طبيعة�النظام�السيا���؛ 

 ستقرار�السيا���؛� 

 مرونة��نظمة�وال�شر�عات؛ 

 السياسة�ا��ارجية.  

  :و�شمل�ما�ي��: الب�ئة��قتصادية: ثانيا

 ؛)اقتصاد�حر�أو�موجھ(�طار��قتصادي�العام�للدولة� 

 استقرار�"مل�التغ��ات��قتصادية����مجال�القدرة�العامة�لالقتصاد�الوط���ع���تح: �ستقرار��قتصادي

 ؛"�سعار،�تخفيض�العملة،�الت��م،�النمو��قتصادي

 مدى�الرقابة�ع���البنوك�وتأث���السياسات�ال�شر�عية�ع����شاط�ا؛: النظام�البن�ي 

 نفاق�ا���ومي،�ال��ز،�الفائض؛: السياسات�املالية�للدولة� 

 اق��س�م�والسندات�وفعالي��ا�وأمان��امدى�وجود�أسو : �ي�ل��سواق�املالية. 

حيث�إن�لعوامل�الب�ئة��جتماعية�أثر�مباشر�ع���أداء��فراد�أنفس�م�وأداء��:الب�ئة��جتماعية�الثقافية: ثالثا

  :املؤسسة�ك�ل،�ل�ون�ارتباط�عناصر�الب�ئة��جتماعية�بذات�الفرد�ومعتقداتھ،�و����شمل�ع���ما�ي��

 املوروثة،�ال��اعات�القبلية�والفردية����املجتمع؛العادات�والتقاليد�

 مخرجات�نظام�التعليم�العا���كما�وكيفا؛: مستوى�التعليم�و�سبة��مية 

 أنواع�برامج�التعليم�الف���وامل��؛: التعليم�والتدر�ب 

 النظرة�إ���التعليم�ومدى�تقدير��فراد�للتعليم�ورغب��م����ا��صول�عليھ؛ 

 املوجودة�مع��حتياجات�وامل�ارات�املطلو�ةمدى�تطابق�النوعيات�. 

�كذا�يبقى�مجال�العوامل�املؤثرة�����داء�واسعا،�كما�أن�القائمة�غ���قابلة�للضبط�و�و�ما�أوجب�علينا�            

قسم�العوامل�ا��ارجية�وقسم�العوامل�الداخلية،�ذلك�أن�ل�ل�: ضرورة��شارة�إ���وجود�قسم�ن�رئ�سي�ن��ما

  .وامل�تأث���مختلف����ظل�ظروف�مختلفة�ذه�الع

  :معاي���تص�يف��داء. 5

توجد�عدة�تص�يفات�لألداء،�ولعل��ذا��عود�كما�أشرنا����البداية�الختالفات�اتجا�ات�الباحث�ن،�و�مكن���           

  :تص�يف��داء�اس�نادا�إ���عدة�معاي��،�من�أ�م�ا�ما�ي��

  :حسب�معيار�املصدر1.5

  :)2007محمد،�(عيار�بدوره�إ���ما�ي��ينقسم��ذا�امل 

رأس�املال�(يرتبط�أساسا�بجميع��داءات�املوجودة�داخل�املؤسسة�سواء��علق��مر�باألفراد�: �داء�الداخ��: أوال

أو��داء�التق���أو�املا��،�إذ�أن��داء�الداخ���أو�أداء�الب�ئة�الداخلية�يتعلق�ب�ل�ما�يمكن�للمؤسسة�) ال�شري 



 

 محسن�زو�يدة. د.أ
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� �التحكم �أ�م�ا �من �ال�� �والوظائف �ال�شاطات �جميع ��� �متمثلة �والتأث���عليھ �ال�سو�ق،�"فيھ �التمو�ل، �نتاج،

  . ،�والعمليات��دار�ة��خرى،�و�التا������ن�يجة�تفاعل�مختلف�أداءات��نظمة�الفرعية�للمؤسسة"ا��...،التمو�ن

�ا��ار��: ثانيا �املحيط :�داء �العوامل �جميع �أداء �بھ �الداخ���ونقصد ��داء �بآخر�ع�� �أو ��ش�ل �واملؤثرة ة

�مختلف� �أداء �إ�� �باإلضافة �الك��، �ا��انب ��� �ا���ومات �أداء �و�شمل �أو�باإليجاب، �بالسلب �سواء للمؤسسة

�الوسطاء( �املنافس�ن، �املمول�ن، �فتمس�)املوردين، �متفاوتة �ب�سب �املؤسسة �ع�� �تؤثر�ال�محالة ��داءات �و�ذه ،

�الكفاءة�والفعا لية�من�حيث��ستخدام��مثل�للموارد�املتاحة�ال���تقدم�ا�الب�ئة�ا��ارجية�أو�من�حيث�جانب

�القوان�ن� ��� ��التغ��ات �املتوقعة �غ�� �ا��ارجية �بالعوامل �تتأثر �ما �غالبا �وال�� ���داف، �تحقيق �ع�� القدرة

  .والسياسات�املؤثرة��ش�ل�مباشر�ع���قدرة�املؤسسة����إنجاز�ما�خطط�لھ

من��نا�يمكن�اعتبار�الب�ئة�معيارا�تص�يفيا�قادرا�ع���توضيح�مف�وم��داء��ش�ل�جيد�وذلك�من�حيث��و��ا�        

قابلة�للتحكم�من�ج�ة�عندما�يتعلق��مر�بأ�شطة�املؤسسة�الداخلية�أو�غ���قابلة�للتحكم���ا،�مما�يفرض�ع���

  .املؤسسة�محاولة�التكيف�مع�ا

  :حسب�معيار�الزمن2.5

  : )2012عبدا��ليم،�(ملعيار�بدوره�إ���مجموعة�من�التص�يفات�تتمثل�فيما�ي��ينقسم��ذا�ا

�ع���قدرة�املؤسسة�ع���تحقيق�أ�داف�ا�ع���املدى�القص��،�حيث�يصبح��داء���� :�داء����املدى�القص��: أوال

  :�ذا�املجال�متعلقا�بما�ي��

 تطلبات�الب�ئة�ا��ارجية؛و�ع���عن�قدرة�املؤسسة�ع���خلق�مخرجات�وفقا�مل: �نتاج -

 :�ع���عن�الكيفية�ال���تؤدى���ا��عمال�و���تتمثل����ال�سبة�املوالية: الكفاءة -

  

  

  

  .حيث�تتمثل�املخرجات����النتائج�املحققة�من�النظام،�أما�املدخالت�فتتمثل����املوارد�املستخدمة

�شباع�من�خالل�تفاعل��فراد�ضمن�نظام�وذلك�باعتبار�املؤسسة�نظام�اجتما�����دف�إ���تحقيق�: الرضا -

�غ��� �السلوكيات �من �إال�بالتحرر ��ذا �وال�يتم �العمل �م�ان ��� �و�جتما�� �النف��� �الرضا �تحقيق ��� �يتمثل مع�ن

 .املالئمة�وا��صول�ع���حصص�من�املنافع��ضافية

  :من�املؤشرات��ساسية�ع���وجود�الرضا�من�عدمھ�ما�ي��

o و�زمات�القائمة�ب�ن��فراد؛طبيعة�وش�ل�ال��اعات� 

o معدل�دوران�العمال�"Turn-Over"؛ 

o الغيابات�والتأخرات. 

  :و�تمثل����عنصر�ن�م�م�ن��عكسان�مف�وم��داء�و�ما: �داء����املدى�املتوسط: ثانيا

ا�لزم�ذلك،��ش���إ���قدرة�املؤسسة�ع���التفاعل�مع�املتغ��ات�املحيطة���ا�ومحاولة��غي�����شطة��لم�:التكيف- 1

فمسألة�القدرة�ع���التكيف�مر�ونة��عامل�املرونة�الذي�سيضمن�للمؤسسة�املحافظة�ع���موقع�ا����السوق،�

  .وإال�فالبد�عل��ا�أن�تتحمل�العواقب�إذا�لم�تكن�قادرة�ع���وضع��ذا�املف�وم�نصب�ا�تماما��ا

�وال :النمو- 2 �البقاء، �أساس ��� �ال�� ��ستمرار�ة �ع�� �يدل �منظمة�و�و�مف�وم �ل�ل �الرئ���� ��عت���ال�دف ذي

�من� �سيمكن �السوق ��� �املؤسسة �حصص �أو�برفع ��نتاج �عوامل �وت��يم �بتعظيم �النمو�سواء �إن ومؤسسة،

 المدخالت/المخرجات= الكفاءة 
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�س�ن�شر� �ال�� �الثقافة ��� �الفارق �وإحداث �البطالة ��امتصاص �حصول�ا ��� �املرغوب ��جتماعية ���داف تحقيق

� الثقافة�اليابانية�ال����شرت�عن�طر�ق�نمو�املؤسسات�اليابانية�طرديا�مع��سبة�نمو�ا�وأحسن�مثال�ع���ذلك

  ".Made In Japan"وظ�ور�ما��س���

و�و��عكس�مف�وم�البقاء����ظل��ل�املتغ��ات�البي�ية�ع���الصعيد�الك���متمثال����: �داء����املدى�الطو�ل: ثالثا

�واملجتمع" �املالية �السياسات ��قتصاد، �الصع" ا���ومات، �أو�ع�� �مع �ا��ز�ي �املوردين،�"يد �املالي�ن، املتعامل�ن

  ".الز�ائن،�املنافس�ن

إن�البقاء�تحت�ضغط�املنافسة�سواء����املنا�ع�أي�ع���املوارد�بصور��ا�املادية�واملعنو�ة،�أو����املصبات�أي��          

�أحيانا �واملندمجة �أحيانا �املتفرقة �وا��دمات �السلع �أنواع ��ستقبل �ال�� ��سواق �إال�بوجود��تلك �ال�يتم أخرى،

� �بطرفيھ �لألداء �وا�� �تصور �ووجود �القصد، ��ذا �تحقيق �النظر�قادر�ع�� ��عيد �اس��اتي�� الكفاءة�(تخطيط

����)والفعالية �جليا �و�ظ�ر��ذا �للمس��لك �امل�شودة �الثقة �بذلك �مكسبا �البقاء �صورة �ع�� �ينعكس �أن �البد ،

دالة�بذلك�ع���قو��ا�وقدر��ا�" م��ا�التجار�ة�تار�خ��شأة�املؤسسة�ستلھ�ال���تكتب�ع���عال : "العالمات�الك��ى�مثل

داللة�ع���عظمة�الشركة�وقدر��ا�" ال���وضعت�متحفا�خاصا���ا) Bavaria Motors(شركة�"ع���البقاء،�وكذلك�

ع���ق�ر�منافس��ا�خالل�حقب�مختلفة،�و�ذا�إن�دل�ع������ء�ف�و�يدل�ع���قدرة��ذه�املؤسسات�ع���التكيف�

  .مختلف�الظروف�والتحديات�ال���يمكن�أن�تواج��امع�

  :حسب�معيار�الشمولية3.5

  :)2001عبداملليك،�(تقسيم��داء�حسب��ذا�املعيار�إ���أداء�ك���وأداء�جز�ي يمكن

يتجسد�����نجازات�ال���سا�مت��ل�الوظائف�و�نظمة�الفرعية�للمؤسسة����تحقيقھ�دون�: �داء�الك��: أوال

و�عنصر�لوحده����تحقيقھ،�ومن�خالل��داء�الك���يمكن�ا��كم�ع���مدى�تحقيق�املؤسسة�و�لوغ�ا�انفراد�جزء�أ

  .أل�داف�ا�العامة��االستمرار�ة�والنمو�والر�حية

و�قصد�بھ��داء�الذي�يتحقق�ع���مستوى��نظمة�الفرعية�للمؤسسة�والوظائف��ساسية،� :�داء�ا��ز�ي: ثانيا

�ا��قو�داء�الك��� ،�و�و�ما��عزز�فكرة�أو�)ت�ا��زئيةاءا�د(�نظمة�الفرعية� يقة��و�عبارة�عن�تفاعل�أداء��

  .مبدأ�الت�امل�وال�سلسل�ب�ن���داف����املؤسسة

  :حسب�املعيار�الوظيفي  4.5

�نتاج،�املالية،�ال�سو�ق،�:" حسب��ذا�املعيار�يقسم��داء�إ���أداء�الوظائف��ساسية����املؤسسة�و��

  :،�و�مكن�توضيح�أداء��ذه�الوظائف�من�خالل�ما�ي��"وارد�ال�شر�ة�امل

و�تمثل����قدرة�املؤسسة�ع���تحقيق�التوازن�املا��،�و�ناء��ي�ل�ما���فعال،�باإلضافة� :أداء�الوظيفة�املالية: أوال

نوك،�لذا�فإن�إ���تحقيق�املردودية�و�عظيم�العائد�ع����س�ثمار�باعتباره�أحد�أ�م�أ�داف�املؤسسة�خاصة�الب

البعد�املا���لألداء�الك���للمؤسسة�يتحقق�من�خالل�تحقيق�املردودية�و�عظيم�ا،�مما�طرح�فكرة�ر�ط�امل�افآت�

املمنوحة�ملس��ي�املؤسسة�ب��م�املردودية�ال���سا�موا����تحقيق�ا،�أي�ت�ون�متناسبة�طرديا�مع�ا،�و�ذا�ما�من�

ر�ن����املؤسسة�أي�مسا�م�ن�ف��ا�ول�سوا�مس��ين�فقط،�و�التا���شأنھ�أن�ير���لدى�املس��ين�فكرة�أ��م�مس�ثم

  .)119-118،�الصفحات�2007محمد،�(سيعملون�ع����عظيم�مردودي��ا�أك���فأك��

يتحقق�عندما�تحقق�املؤسسة�إنتاجية�مرتفعة�مقارنة�باملؤسسات��خرى�من�خالل� :أداء�وظيفة��نتاج: ثانيا

�و�ت� �عالية �بجودة �منتجات �عن�إنتاج �الناتجة �التعطالت �تخفيض �إ�� �باإلضافة �باملنافسة، �ل�ا ��سمح �أقل اليف

  .)119،�صفحة�2007محمد،�(توقف��الت�أو�التأخر����تلبية�الطلبيات
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�ال�سو�ق: ثالثا �وظيفة ��ش�ل�عام�����عر�ف�العميل�با��دمة�و�س�يل�التقاء� :أداء و�تمثل�أداء��ذه�الوظيفة

  .ا��دمة�أو�ا��صول�عل��ا�املنتج�بھ���دف�إنتاج�وتقديم

اليوم�نجد�أن�املؤسسات�ا��دمية�سواء��انت���دف�إ���الر�ح�أو�ال���دف�إليھ��عطي�ا�تماما�كب��ا�لوظيفة��������

� �مثل �املؤسسات �من �العديد �بدأت �فقد �التعليمية(ال�سو�ق، �املؤسسات �العامة، �بأ�مية�..) املس�شفيات تؤمن

�خدما� �ع�� ��قبال �لتحقيق �ال�سو�ق�ال�سو�ق �من �النوع ��ذا �ا��دمات، ��ذه �عن �والرضا ��قتناع �وتحقيق �ا

ألن��ذه�املؤسسات�تقوم�بصفة�عامة�ب�سو�ق�خدمات�اجتماعية،�" ال�سو�ق��جتما��"الذي�أصبح��عرف�باسم�

  .)2006ر�يعة،�( وأسعار�اكما�بدأت����استخدام��عالن�املؤس����لتعر�ف�ا��م�ور�بخدما��ا�

  :)��2004ازي،�(ذكر��عض�الشروط�ال���تحكم��سو�ق�ا��دمات�العمومية�م��ا�ما�ي���ش�ل�عام�يمكن�

 تقديم�ا��دمة�ل�ل�من�يطل��ا�بالسعر�املحدد؛ -

 أن�ت�ون�ا��دمة��افية�من�حيث�مستوا�ا�وانتظام�ا�واستمرار���ا؛ -

 أن�يحدد�سعر�ل�ذه�ا��دمة�عند�مستوى�يمكن�معھ�تحقيق�أق����منفعة�عامة�ول�س�أق����ر�ح؛ -

 .أن�ينعدم�أي�تمي���م��ف�ب�ن�املس��لك�ن�من�حيث�السعر،�مستوى�ا��دمة -

�املحرك�����         �باعتباره �العميل ���اجات �والوا�� �الدقيق �التحديد �يجب ��داء �التم����� �تحقيق �أجل فمن

� �الب�ئة ��� �تفضيلية �م��ة �خلق ��� �ع��ا �غ�� �ال ��عت���وسيلة �إرضائھ �فتعظيم �للمؤسسة،  فسيةالتنا�سا���

  .)2005عبدهللا،��داء�املتم��،�(

فال�شاط�ا���ومي��س���إ���تلبية�احتياجات�املجتمع�ألنواع�مختلفة�من�ا��دمات�ال���ال�يمكن�إشباع�ا�

  .بواسطة�القطاع�ا��اص،�ونظرا���صائص�ا�السابقة�الذكر�يصعب��سع���ا�وتقديم�ا�للمواطن�ن�دون�است�ناء

�الع �ا��دمات �من ��سا��� �عادة�فال�دف �يقاس �ونجاح�ا �للمواطن�ن، �العامة �املص��ة ��و�تحقيق مومية

 . بنوعي��ا�ورضا�املستفيدين�ع��ا

�عت���املوارد�ال�شر�ة�ذات�أ�مية�كب��ة�بال�سبة�للمؤسسة،�فتحس�ن�مردودي��ا�مرتبط��:أداء�وظيفة��فراد: را�عا

  ذا�املورد��س��اتي���أحد�العناصر��ساسية�بتحس�ن�قدرة�وكفاءة�موارد�ا�ال�شر�ة،�لذلك�أصبح��س�ثمار�����

  .لبقاء�ونجاح�املؤسسات

منظم�ن،�مس��ين،�م�ندس�ن�"يتمثل�أداء��ذه�الوظيفة����املج�ود�الذي�يبذلھ��ل�من��عمل�باملؤسسة�من�

  : ،�و�قاس�أداء��فراد�عادة�باستخدام�معاي���عديدة�م��ا"وغ���م

 كمية��نتاج�وجودتھ؛ .2

 ة�للعمالء؛ا��دمات�املقدم .3

 املعرفة�ا��يدة�للعمليات�و�ستعداد�للتطور؛ .4

 معا��ة�ش�اوي�العمالء؛ .5

 املواظبة�ع���العمل�و�ستخدم�عادة�معدل�التغيب�كمؤشر�للتعب���عنھ؛ .6

 .)2004وسيلة،�( الزمالءالتعاون�مع� .7
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  :خاتمة.6

  :إن�أ�م�النقاط�ال���تم�استخالص�ا�من�خالل��ذا�العمل�تمثلت�فيما�ي��

 مرحلة�أفضلية�الطلب�ع���العرض،�:"مر�تطور�مف�وم��داء�بمجموعة�من�املراحل�التار�خية�تمثلت���لقد�

�عن�الطلب �العرض �أفضلية �مرحلة �ب�ن�العرض�والطلب، �ما �التوازن �تتم���"مرحلة �مرحلة ��ل ،�حيث�أن

  بخصائص�معينة�يتحدد�ف��ا�مضمون��داء؛�

 ل�مستوى�النجاح����تحقيق���داف؛أن��داء��و�ال�دف�ال��ا�ي�للمؤسسة،�و�مث 

 يتأثر�مستوى��داء�بمجموعة�من�العوامل�قد�ت�ون�عوامل�داخلية�أو�عوامل�خارجية؛ 

 بفعل�تأث���املنافسة�العاملية�ورغبة�املؤسسات����الوصول�إ���أفضل�مستو�ات��داء�ظ�رت�فكرة�املستوى�

إ���العاملية��ستوجب�تضافر�جملة�من�املتطلبات��العال���لألداء،�الذي�يو���أن��رتقاء�بمستوى��داء

،�ومن��نا�نالحظ�ضرورة�"��داف،�الفرد،�املحيط،�العمل،�العمليات،�التكنولوجيا: "ملختلف�زوايا��داء

�الب�ئة� �تفرض�ا �ال�� ��داء �متطلبات �مع �الب�ئة ��ذه �توافق �ومدى �للمؤسسة �الداخلية �الب�ئة ال��ك���ع��

 جل�تحقيق�التحس�ن�املستمر�����داء�ع���مستوى�جميع�أ�شطة�املؤسسة؛ا��ارجية،�و�ذا�من�أ

 و�فراد�كن�يجة��ؤسساتجمع�ب�ن�الكفاءة�والفعالية،�وحكم�إيجا�ي�أو�سل���يطلق�ع���امليمف�وم��داء�

�قبل� �من �ف��ا �املرغوب ���داف �تحقيق �ع�� �قدر��ا �ومدى �املوارد �استخدام �سوء �أو ���سن طبيعية

 .ؤسسةامل
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 م�انة�اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي�����عز�ز�عملية�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة�بمجمع

 ا��زائر�-صيدال

The position of the careerpath planning strategy in enhancing the human resource 

development process in the complex Sidal - Algeria 

  �2ارون�الع���. د  ،�1 فايزة�بوراس  .د
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  : م��ص

��دف�إ���التعرف�ع���م�انة�اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي����تطو�ر�عملية�تنمية�الكفاءات�بمجمع�

�فرضيات� �خطأ �أو ���ة �مدى �و�حث �الدراسة، �أ�داف �وتحقيق �املطروحة ��ش�الية �عن �ولإلجابة صيدال،

اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي�ودور�ا��ست�باطي�لدراسة�واقع�و�ستقرا�ي���نالدراسة،�تم�اعتماد�املن��

�من�الكتب�والدراسات�السابقة� �معلومات �است�باط �من�خالل �بمجمع�صيدال، �الكفاءات �تنمية ��عز�ز�عملية ��

  .املتعلقة�بموضوع�الدراسة،��غرض��ستفادة�م��ا����صياغة�ا��انب�النظري�للدراسة

عميم�النتائج،�وذلك�بالتطرق�إ���دراسة�حالة�مجمع�أما�فيما�يخص�ا��انب�التطبيقي�فقد�تم�استقراء�و�

� �من �املت�ونة �الدراسة �عينة �ع�� �توز�ع�ا �تم �ال�� �البيانات ���مع �كأداة ��س�بانة �باستخدام إطار�) 97(صيدال،

�صيدال، �و �بمجمع �من�النتائج �مجموعة �إ�� �خلصت�الدراسة �توجد�لقد �أنھ ��ختبارات�الالزمة�أ�م�ا �اجراء �عد

 . ط�ايجابية�ب�ن�اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي�وعملية�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة�بمجمع�صيدالعالقة�ارتبا

  .اس��اتيجية،�تخطيط،�مسار�وظيفي،�تنمية�الكفاءات: �لمات�مفتاحية

  JEL :C12�،C13�،.O15تص�يف�

Abstract: 

The studyaims to identify the position of the careerpath planning strategy to developing the process of 

developingcompetencies in the Saidal group, and to answer the problemposed and achieving the goals of the study, 

and to examine the validity or error of the studyhypotheses, the deductive inductive approachwasadopted to study 

the reality of the careerpath planning strategy and itsrole in promoting the development process The competencies of 

the Saidal group, by extracting information fromprevious books and studiesrelated to the subject of the study, with a 

view to benefitingfromthem in formulating the theoretical aspect of the study. 

As for the applied side, the results were extrapolated and generalized, by referring to the case study of Saidal 

group, using the questionnaire as a tool to collect data that was distributed to the study sample consisting of (97) 

frameworks in Saidal group, and the study concluded a set of results after conducting the necessary tests The most 

important of them is that there is a positive correlation between the career path planning strategy and the human 

competency development process in the Saidal group. 

                                           
 

  haroun.lachi@univ-batna.dz: �يميل�ارون�الع���،�: املؤلف�املرسل  1



  ا��زائر�-صيدال م�انة�اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي�����عز�ز�عملية�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة�بمجمع

 

28 

Keywords :strategy, planning, Career path, Competency development.  

Jel Classification Codes : C12,C13,O15. 

  :مقدمة�. 1

�غية�مواج�ة�التحوالت�ا��ديدة�ا��اصلة�����قتصاد�العال���أصبح�من�الضروري���تمام�بالكفاءات�

  .�م�عنصر�من�عناصر�ودعائم�التنميةأال�شر�ة�الفردية�وا��ماعية�باعتبار�ا�

فتنمية�الكفاءات��عد�محددا�اساسيا�ألداء�املؤسسة،�الذي�يتطلب�من�املؤسسات�توجيھ�جل�اس�ثمارا��ا�

���� �واملتمثلة �ال�شر�ة �املوارد �إلدارة �ا��و�ر�ة �الوظائف �إطار�احدى ��� �وتمكي��ا �ال�شر�ة �ال��وة ��ذه نحو�تنمية

  .التخطيط�ا��يد�للمسار�الوظيفي�للعامل�ن

ضمن��ذا�السياق�سنحاول�من�خالل��ذه�الورقة�البحثية�مناقشة�العديد�من��ف�ار�وذلك�من�خالل�

  :مة�التاليةش�الية�العا�جابة�ع���� 

  ما��و�دور�اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي�����عز�ز�عملية�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة�بمجمع�صيدال؟

  :التالية�سئلة�الفرعيةإ���� السؤال�الرئ�����يمكن�تجزئة�

 مية�تخطيط�املسار�الوظيفي�وما����أ�م�استخداماتھ؟أما��  

 املؤسسة�لتنمي��ا؟ماذا��ع���بالكفاءات�ال�شر�ة�وما���وسائل�  

 ل�توجد�عالقة�ارتباطية�ب�ن�تخطيط�املسار�الوظيفي�وتطو�ر�عملية�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة�بمجمع��

  صيدال؟

  �طار�العام�للدراسة�- 2

  :أ�مية�الدراسة�-1- 2

  :  تأ�ي�أ�مية��ذه�الدراسة�ن�يجة�عدة�اعتبارات�نذكر�م��ا�ما�ي��

  تخطيط�املسار�الوظيفي�ونظر�ات��سي��ه�إال�أن�مجال�البحث��بالرغم�من�التطور�الذي�طرأ�ع���مستوى

  . والتجديد�فيھ�مستمر

 حسن�تنمية�الكفاءات�يمكن�املؤسسة�من��ستعداد�ملواج�ة�التغ��ات�والتطورات�ال���تحدث.  

 جو�ر�ة�� �كأداة �الكفاءات �تنمية �بأ�مية �املؤسسات �مس��ي �تحس�س ��� �الدراسة ��ذه ��سا�م �أن يمكن

  ��والتفوق لتحقيق�التم�

 وأخ��ا�ترجع�أ�مية��ذه�الدراسة�ن�يجة��ون�معظم�املؤسسات�الوطنية�رغم�توفر�ا�ع���طاقات��شر�ة�

ذات�قدرات�ومؤ�الت�عالية���ا��ا�ال�تحسن�استغالل�ا�لبناء�مسارات�وظيفية�للعامل�ن�ف��ا�بالش�ل�الذي�

  .يضمن�ل�ا�البقاء�و�ستمرار����العمل

  :أ�داف�الدراسة�-2- 2

  :رض�من��ذه�الدراسة�ال�يخرج����حقيقة��مر�عن��ونھ�محاولة�لتحقيق���داف�التاليةالغ

 التعرف�عن�أ�مية���تمام�باس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي�لتنمية�الكفاءات�ال�شر�ة.  

 التعرف�ع���أساليب�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة.  

 الكفاءات�بمجمع�صيدالمحاولة�التأكد�من�دور�تخطيط�املسار�الوظيفي����تنمية�.  
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�املتعلقة��� �والدراسات �البحوث �مجموعة �إ�� �ا��ديد �اضافة �إ�� �الدراسة ��ذه �خالل ��خ���من ��� ونطمح

  .باملوضوع

  :فرضيات�الدراسة�-3- 2

  :نطالق�من�اش�الية�الدراسة�يمكن�صياغة�فرضيات�الدراسة�ع���النحو�التا��ا

 ملوظفيھ��تم�مجمع�صيدال�بتخطيط�املسار�الوظيفي�.  

 تم�مجمع�صيدال�ب�نمية�كفاءاتھ�ال�شر�ة��.  

 بمجمع�� �ال�شر�ة �الكفاءات �وتنمية �املسار�الوظيفي �تخطيط �ب�ن �معنو�ة �داللة �ذات �ارتباط �عالقة توجد

 .صيدال

  : من���الدراسة�-4- 2

��ستقرا�ي� �املن�� �اعتماد �تم �الفرضيات، �نفي �أو �إثبات �إ�� �وللوصول �الدراسة �اش�الية �ع�� لإلجابة

�بمجمع� �ال�شر�ة �الكفاءات �تنمية ��عز�ز�عملية ��� �املسار�الوظيفي �تخطيط �اس��اتيجية �دور �لدراسة �ست�باطي

� �السابقة �والدراسات �الكتب �من �معلومات �واست�تاج �است�باط �خالل �من ��غرض�صيدال، �باملوضوع املتعلقة

  . �ستفادة�م��ا����صياغة�ا��انب�النظري�للدراسة

  : �ي�ل�الدراسة�-5- 2

قصد��ملام�بدراسة�الدور�الذي�تلعبھ�اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي�����عز�ز�عملية�تنمية�الكفاءات�تم�

  : تقسيم�البحث�إ����جزاء�التالية

 مقدمة .  

 طار�العام�للدراسة�.  

  طار�النظري�.  

 عرض�وتحليل�النتائج.  

 خاتمة.  

 . �عد�التطرق�إ���املقدمة�و�طار�العام�للدراسة،�سوف�يتم�التطرق��ن�إ����طار�النظري�للدراسة

  �طار�النظري �- 3

  :تخطيط�املسار�الوظيفي-1- 3

يمثل�تخطيط�املسار�الوظيفي�مجموعة���شطة�املش��كة�ب�ن�املوظف�و�دارة�إلعداد�الفرد�ملراحل�س���

���� �واملؤسسة �الفرد �أ�داف �ب�ن �للتوفيق �وارشاد �وتدر�ب ��علم �من �املطلو�ة �امل�ارات �وتحديد �متصاعدة وظيفي

وادراك�املؤسسة���اج��ا�لطاقات��نفس�الوقت�بناًء�ع���إدراك�الفرد�لقدراتھ�ال��صية�وجوانب�قوتھ�وضعفھ

�املستو�ات� ��افة �ل�شمل �تمتد �بل �العليا ��دارة �مستوى �ع�� �قاصرة �ل�ست �الوظيفة �و�ذه �واستخدام�ا الفرد

  )207،�صفحة�2002صالح�الدين�،�(. �دار�ة

فعملية�تخطيط�املسار�الوظيفي����غاية���مية�والسيما�ضمن�ب�ئة��عمال�املعاصرة�ال����ش�د�متغ��ات�

و�ذه���مية�تت���من�خالل�تحقيق�أ�داف��فراد�واملؤسسة،�. ا��...متعددة�اقتصادية،�سياسية�وتكنولوجية�

� �املؤسسات �فان �عنھ، �والرضا �العمل �النمو��� ��فراد ��دف ��ان �ومن�فاذا �والر�ح، ��نتاجية �تحقيق �إ�� �س��

�سباب�الداعية�لال�تمام�بتخطيط�املسار�الوظيفي�مواج�ة��حتياجات�ا��الية�واملستقبلية�من�املوارد�ال�شر�ة�

ذات�الكفاءة�العالية،�ووضع�افضل�صيغة�ل�ل�من�املؤسسة�و�فراد�عن�املسارات�الوظيفية،�تحقيق��رتباط�
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ت�املوارد�ال�شر�ة�ور�ط�ادارة�املسار�الوظيفي�مع�خطط�التطو�ر����املؤسسة،�ومسا�متھ����والت�امل�ب�ن��شاطا

تحقيق��من�الوظيفي�للعامل�ن�وز�ادة�افادة��دارة�من�موارد�ا�ال�شر�ة�املتاحة،�وادارة�امل�ارات�وتجنب�تقادم�ا،�

�املناس �امل�ان ��� �املناسب �الرجل �وضع �العامل�ن، �دوران �مشكالت �وكفاءة�مواج�ة �املنافسة، �عالم ��� �البقاء ب،

�الوظيفي� �املسار �تخطيط �مسؤولية �تحديد ��� �والكتاب �الباحثون �اتفق �وقد ��ذا �املتاحة، �املوارد استخدام

  )123،�صفحة�2013أيمن،�(.كمسؤولية�مش��كة�ب�ن��ل�من��فراد،�املدير�ن�وإدارة�املوارد�ال�شر�ة

  :من�استخدامات�تخطيط�املسار�الوظيفي�

 يؤدي�تخطيط�املسار�الوظيفي�دورا�رئ�سيا����الكشف�عن�القيادات�: مجال�اعداد�القيادات��دار�ة���

�دار�ة�الواعدة�وتدر���ا�وتنمي��ا�مبكرا�ح���ت�ون�جا�زة�ل�سليم�املسؤولية�عندما�يح�ن�الوقت�إلحالل�

  .�داء�باملؤسسةالصف��ول�من�القيادات��دار�ة�و�ش�ل�ال�يؤثر�ع���استمرار�ة�واستقرار�

 والنقل� �ال��قية �مجال �ال��قية�: �� �قرارات �تصبح �لألفراد �املسار�الوظيفي �لتخطيط �خطة �وجود �ظل ��

والنقل�وا��ركة�افقيا�وراسيا�مب�ية�ع���اساس�عل���وع���احتياجات�وا��ة�ومحددة�سلفا�ول�س�ع���

  .أساس�الرغبات�ال��صية�أو��قدمية

 ب�ان��عتمد�تنفيذ�اي�برنامج��حالل�الوظيفي�لفئة�ال�وادر�إ���حد�كب���يج: ���مجال��حالل�الوظيفي

ع���وجود�خطة�لتنمية�املسارات�الوظيفية�لل�وادر�الواعدة�وال���سوف�تحل�محل�ال�وادر�غ���الكفؤة����

�الوظيفية� �املسارات �لتنمية �خطة �وجود �بدون �أنھ �ذلك �القادمة، �الف��ة �خالل �املختلفة �الوظيفية املواقع

  .لل�وادر�تصبح�عملية��حالل�الوظيفي�عملية�عشوائية�تؤثر�ع���أداء�املؤسسة�واستقرار�ا

 التدر�ب� �وظيفة �مجال ��:����� �الفرد ���ا �يقوم �ال�� �لألعمال �الوظيفي �التدرج �املسار�الوظيفي �خطة تب�ن

�مع �م�اراتھ�وايضا �طول�املسار�التدر����لز�ادة �ع�� �مرحلة ��ل �خالل ارفھ�واتجا�اتھ�املؤسسة�واحتياجاتھ

  )221،�صفحة�1995ما�ر،�(. ل�ي�ي�ون�مناسبا�للوظيفة�ال���س�شغل�ا

لتحقيق�مسار�وظيفي�نا������املؤسسات�البد�من�ت�و�ن�نموذج�وظيفي�مت�امل�يدمج�املسميات�الوظيفية�

ة�وتطو�ر�ا،�مع�متطلبات�الب�ئة�ا��ارجية،�واستخدام�اسلوب�التدر�ب�الشامل،�و�شر�املعلومات�املتعلقة�بامل�ن

�لتتعلم� �ال�شر�ة �للموارد �الفرص �واتاحة �الرس��، �والتعلم �التدر�ب �برامج �خالل �املستمر�من �والتدر�ب والتعليم

امل�ارات�وا����ات�واملعارف�ا��ديدة،�والقيام�بال�شاطات�التنمو�ة�واتاحة�الفرصة�امام�الفرد�الستكمال�دراستھ�

���ان �و��يئة �لھ، �التدر��ية �ال��امج �وتقديم��وتقديم �الوظائف �ا�داف �لتوضيح �امل�نية �الوظيفة �حول اس�شار�ة

�نحو�التنمية� �الفرصة �وإتاحة �املؤسسة �وحاجة ��فراد �حاجة �ب�ن �الناجمة �املشكالت �حل ��� �و�رشاد الن��

 ).تناوب�وظيفي( العملية

  : �طار�املفا�يمي�للكفاءات�ال�شر�ة�واسلوب�تنمي��ا�-2- 3

� �تحقيق �إ�� �املؤسسات �و�ذا���دف �و�ستمرار، �البقاء �ل�ا �يضمن �الذي �الر�ادة �م�ان �تحتل التم���ل�ي

يتوقف�ع���مدى�امتالك�املؤسسة�للكفاءات�القادرة�ع���التفك���و�بداع�و�نجاز،�ول�ي�ت�ون��ذه�الكفاءات����

���دف �لد��ا �وامل�ارات �املعرفية �القدرات �وتنمية �بناء �ع�� ��عمل �املؤسسة �فإن �املطلوب �طاق��ا،��املستوى تفعيل

 .وذلك�من�خالل�توف���املناخ�املناسب�للعمل�لف�م�واس�يعاب��ل�ما��و�جديد�ومستجد����ظروف�العمل

  :مف�وم�الكفاءات�وانواع�ا�- 2-1- 3
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�الكفاءة�-أ ��عض�: مف�وم �إ�� ��شارة �عل��ا �يتع�ن �أك���وضوحا ��ش�ل �الكفاءة �مف�وم �تحديد �من �نتمكن ح��

  :تتداخل�معھ�ومن��ذه�املفا�يم�نذكر�ما�ي���املصط��ات�واملفا�يم�ال��

��ع���: امل�ارة�- �ا��ركية �والكفاءات �وراثية �استعدادات �خالل �من ���يأ �ما �عادة �و�� ��علم �عن�حالة �عموما ت�تج

�التقليدية� �الصناعات ��� ��و�الشأن �كما �معقد ��ش�ل �املنظمة �ا��ر�ات �مستوى �وتظ�ر�ع�� ��تقان، خصوصا

  .الفنية�والتقنية�ومع��نجازات

�مع�: القدرة�- �ترتبط �ال�� ��نجازات �و���تتمثل�����عض �عم���أو�نظري، �مجال �ضمن ام�انية�النجاح،�وكفاءة

  .�عض�ا�البعض����خاصية�معينة

���العملية�ال���يتم�من�خالل�ا�التعرف�ع���أداء�الفرد�مل�امھ�وقدراتھ�ع����داء�وا��صائص�الالزمة�: �داء�-

  .حلتأدية�العمل�بنجا

ما�يتمكن�الفرد�من�تحقيقھ�آنيا�من�سلوك�محدد،�وإذا��انت�القدرة�تدل�ع���ما��ستطيع�الفرد�ان�: �نجاز�-

��نجاز ��� �املتعددة �الفرد �ام�انيات ��ش���ا�� �بذلك �فإ��ا �والدقة، �الوضوح �من �درجة �بأع��  & Pièrre). ���لھ

Daniel, 2005, pp. 11-12)  

رة�ع���استعمال�امل�ارات�واملعارف����وضعيات�جديرة�ضمن�حقل�م��،�الكفاءة�بمف�وم�عام��شمل�القد

�فإن� �املفا�يم ���ذه �جديدة، ��شاطات �مع �التكيف �ع�� �والقدرة �والتجديد �التخطيط �التنظيم، ��شمل �إذن ف��

  :اك�ساب�الكفاءات��ش�ل�تحديا�أك���من�اك�ساب�امل�ارات�واملعارف�فقط�و����ذا��طار�نورد�التعار�ف�التالية

�بايور �-  �لوك �ال�شاط�:" �عر�ف ��� �واملالحظة �للقياس �قابلة �و�� �محددة، �م�ام �تنفيذ �ع�� �القدرة ��� الكفاءة

". و�ش�ل�اوسع�الكفاءة����استعداد�لتجنيد�وتجميع�ووضع�املوارد����العمل،�والكفاءة�ال�تظ�ر�إال�أثناء�العمل

  )50،�صفحة�2010منصوري�و�صو��،�(

�با��ا��ع���عن�مدى�قدرة�ال��ص�ع���اظ�ار�املعارف�وامل�ارات�لتقديم�خدمة�او�يمكن��عر�ف�الكفاءة�اي�- ضا

منتج�مع�ن،�وذلك�حسب�املعاي���املطلو�ة،�اي�ا��ا�القدرة�ع���نقل�املعارف�وامل�ارات�من�سياق�مع�ن�ا���سياق�

  )79،�صفحة��2013اظم�و�من��،�(. آخر

التعر�ف�التا���للكفاءة�باعتبار�ا�استعداد�الفرد�إلدماج�انطالقا�من�التعار�ف�السابقة�يمكن�استخالص�

�مع� �أو�التكيف �مش�لة �حل �قصد �جديد �بناء ��� �وم�ارات �ومعارف �معلومات �من �السابقة �مك�سباتھ وتوظيف

  .وضعية�طارئة،�أي�منظومة�مدمجة�من�املعارف�املن��ية�والعلمية�ال����عتمد�بنجاح����حل�مش�لة�قائمة

  : �تج�العناصر��ساسية�ال����ش�ل�الكفاءة�وال���تتمثل���من��نا�يمكن�أن��ست�

-�� ��سمح�للمؤسسة�: Savoirاملعرفة ���مجموعة�من�املعلومات�املستوعبة�وامل�ي�لة�واملدمجة����إطار�مرج��،

  . بقيادة�أ�شط��ا�والعمل����إطار�خاص

ترجع�إ���البعد�التطبيقي�للكفاءة�املع���ع��ا�بواسطة�الفعل،�أي��ل�التجارب��: savoir faireاملعرفة�العملية�-

 . واملمارسات�املتحكم�ف��ا�من�قبل��فراد

�السلوكية�- �ومواقف��:savoir êtreاملعرفة �تصرفات �أي �للكفاءة، �والسلوكية ��جتماعية �ا��صائص �ع���عن

  .�فراد

��معرفة�تتعلق�و��تم�بمص���الكفاءة�مستقبال�ال���ع���أساس�ا�يتحدد�و��: savoir devenirاملعرفة�املستقبلية�-

  (Valérie & Laurent, 2005, p. 95). مستقبل�املؤسسة

  :ت�نوع�الكفاءات�حسب�تنوع�حاجات�املجتمع،�ومع��ذا�نم���عدة�أنواع�من�الكفاءات�و��: نواع�الكفاءاتأ-ب
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الفردية�ع���امل�ارات�العملية�املقبولة،�و�تم�اضفاء�القبول�تدل�الكفاءات�: الكفاءات�الفردية�وا��ماعية�-1-ب

���الوسط�امل���من�خالل�عدة�أساليب�فنية�وتقنية��التجارب�امل�نية،�أما�الكفاءات�ا��ماعية�ف���ال���تحدد�

�خالل� �من �وذلك �املجتمع �حكم ��و �ومصدر�تقييم�ا �املؤسسات �تنافسية �مجال ��� �ضعف�ا �او �املؤسسة قوة

  .لموارد��ك���كفاءةاختيار�م�ل

�أو�النوعية�-2-ب �ا��اصة و���كفاءة�مرتبطة�بمجال�معر���او�م�اري�او�وجدا�ي�محدد،�و���خاصة�: الكفاءة

أل��ا�ترتبط�بنوع�محدد�من�امل�ام�ال���تندرج����إطار��قسام�داخل�املؤسسة،�حيث�ان�اختصاص��ل�قسم����

  .خاصة�مرتبطة�بنوع�العمل�املو�ل�إل��ممجال�مع�ن�يفرض�ع���املوظف�ن�التح���بكفاءات�

�املمتدة�أو�املستعرضة�-3-ب و���ال���يمتد�مجال�تطبيق�ا�وتوظيف�ا�داخل�سياقات�جديدة،�اذ��لما�: الكفاءة

�املجال� �عن �ومختلفة �واسعة �الكفاءة �نفس �ف��ا �وتطبق �توظف �ال�� �والسياقات �والوضعيات �املجاالت �انت

�در  ��انت ��لما ��صلية، �ايضا�والوضعية �تمثل �او�املستعرضة �املمتدة �والكفاءات �كب��ة، �الكفاءة ��ذه �امتداد جة

�وتوظيف�ا� �تحصيل�ا ��س��دف �وال�� �املعلوماتية، �املوارد �مختلف �ب�ن �مش��كة �اجرائية �ومن��ية �عقلية خطوات

  .خالل�عملية�ا�شاء�املعرفة�وامل�ارات�املعرفة�وامل�ارات�املأمولة

�التنظيمية-4-ب ��:الكفاءة ��عدد�و�� �وحسب �املؤسسة ��� �ال�سلس�� �املستوى �حسب �كفاءات �عدة �شمل

،�إذن�يمكن�القول�ا��ا�تتمثل����الكفاءة�التقنية،�وكفاءة�)�التخطيط،�التنفيذ،��دارة،�الرقابة(الوظائف�ف��ا�

�التخ �كفاءة ��� �تتمثل �أ��ا �نرى �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة، �من ��دار�ة �الفنية �والكفاءة ���سانية طيط�العالقات

�كفاءة�التنظيم�حسب�املؤسسة�ونوع� �مف�وم �يت��ص �كفاءة�التنفيذ،�وكفاءة�الرقابة�أو�التقييم،�إذن و�دارة،

 )�2014نصاري،�تنمية�الكفاءات،�(. عمل�ا�ومدى�ف�م�ا�للعالقات�القائمة�بي��ا�و��ن�الب�ئة�املحيطة���ا

  : تنمية�الكفاءات�- 2-2- 3

�دارة�أن�ا��زء�الذي�يحدث�الفرق�داخل�املؤسسة�يتمثل����ا��زء�أجمع�كث���من�الباحث�ن����مجال��

��س��اتيجية� �ب�ن �الوصل �حلقة ��خ��ة ��ذه �أصبحت �حيث ��فراد، �كفاءات �عن ��و�عبارة �والذي غ���املنظور

املتبعة�والعامل�ال�شري�لذلك�يتع�ن�ع����ل�مؤسسة�ان��س���قدما�نحو�تنمية�تلك�الكفاءات�لتحقيق�التقدم�

  .زد�ارو� 

�ش���مف�وم�تنمية�الكفاءات�ع���انھ�ذلك�املز�ج�من�الطرق،�الوسائل،�وال�شاطات�ال����سا�م����رفع�مستوى�

 :اداء�الكفاءات�ال���تتوفر�عل��ا�املؤسسات،�ومن�ا�م�دوافع���تمام�ب�نمية�الكفاءات�نذكر

�املؤسسات،�- �انظمة ��� �و�تصال �لإلعالم �ا��ديثة �التكنولوجيا �مستوى��ادماج ��� �رفع �من �نجاحھ �يتطلب وما

  .الكفاءات�املوجودة،�وإعادة�تنظيم�ملناصب�العمل

تنامي�تدو�ل��سواق�وما�رافقھ�من�ازدياد����حدة�الضغوطات�التنافسية�ال���من�الضروري�مواج���ا�من�قبل��-

  .املؤسسات�لضمان�بقا��ا�واستمرار���ا

عارف�العملية�أس�ل�املزايا�اخفاء�عن�اع�ن�املنافس�ن،�وأصع��ا�تقليدا،��عت���املزايا�التنافسية�املرتكزة�ع���امل�-

،�ولتطو�ر��ذه�)�2014نصاري،�تنمية�الكفاءات،�(. و�و�ما�يضمن�ا�شاء�قاعدة�صلبة�إلرساء�مزايا�قو�ة�ودائمة

  :الكفاءات�البد�من�اتباع�ا��طوات�التالية

التقييم�تتم�باملراجعة�الدور�ة�ملخطط��سي���املوارد�ال�شر�ة��إن�عملية: التقييم��و���ملخطط��سي���املوارد�-أ

���� ��اما �فعال�دورا �تلعب �املوظفة �الكفاءات �تلك �و�ل �املؤسسة، �طرف �من �املعتمدة �الكفاءات �طبيعة لتحديد

  .تحقيق���داف�املسطرة�من�طرف�املدير�ة�العامة�للمؤسسة
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إن�التقييم��و����سمح�ملسؤو���: املوارد�ال�شر�ة�وضع�اس��اتيجية�لتنمية�الكفاءات�حسب�مخطط��سي�� �-ب

املؤسسة�بتحديد�النقائص�املالحظة�����سي���الكفاءات�املوظفة�حسب���داف�املسطرة،�و�التا���إم�انية�رسم�

�فرص� �من �املحيط �يفرض�ا �ال�� �والتحديات �السوق �يمل��ا �ال�� �الشروط �حسب �الكفاءات �لتنمية �س��اتيجية

  . و��ديدات

�الكفاءات�-ج �لتنمية �املعتمدة ��س��اتيجية �تنفيذ �تطابق��:مراقبة �من �التأكد �ع�� �قائمة �املراقبة ��ذه إن

�ع��� �قائم �و�ذا �ال�شر�ة ��سي���املوارد �ملخطط ��و�� �التقييم �أثناء �املقدمة �ا��لول �حسب �املتبعة �س��اتيجية

و�ناك�عدة�طرق�.  السوق�من�ج�ة�أخرى �الوسائل�امل��رة�من�ج�ة،�و��داف�املسطرة�من�طرف�املؤسسة���

  :لتنمية�الكفاءات�نذكر�م��ا

  .�سا�م����تحقيق�أفضل�دعم�للمؤسسة����مجال�تطو�ر�كفاءة�املوارد�ال�شر�ة: التكو�ن -

�عد�اداة�لتفعيل�التنظيم����تحقيق�ا�دافھ،�و���الكشف�عن��خطاء�و�نحرافات�وتوف���التوجيھ�: �تصال�-

  .�جراءات�املناسب�إلنجاح

�ش�ل�: التحف���- ��� �العمل �نواتج �تحس�ن ��� ��سا�م �املختلفة �بالوسائل �و���يع�م ��فراد ��� �ا��ماس �بث إن

  .كميات�انتاج�وجودة�املنتجات�وتخفيض�الت�لفة

  .العمل�ا��ما���والتعاون�ب�ن�املوظف�ن�-

  .�سي���املعرفة�-

من�خالل�ما�تم�التطرق�اليھ��ست�تج�ان�تنمية�الكفاءة�ال�شر�ة����املؤسسة�يمثل�محور�ا�تمام�غالبية��

 )2010أحمد،�(. املؤسسات،�إذ�أنھ�يضمن�التفوق�الدائم�واملستمر�للمؤسسة�وتحس�ن�ادا��ا�مقارنة�ملا��انت�عليھ

�املسار�الوظ�- 4 �تخطيط �اس��اتيجية �م�انة �حول �النتائج �الكفاءات�عرض�وتحليل ��عز�ز�عملية�تنمية ��� يفي

  ال�شر�ة�بمجمع�صيدال

�بمجمع�صيدال�-1- 4 �بـ: التعر�ف دج،��2500000000: �عت���مجمع�صيدال�مؤسسة�ذات�أس�م�يقدر�رأسمال�ا

�ومدير�ة� �توز�ع �وحدات �والتطو�ر�وثالث �مركز�البحث �إ�� �اضافة �فروع، �وأر�عة �مركز�ة �مدير�ات �من و�ت�ون

  .الط��ال�سو�ق�و�عالم�

و�ح��ف�املجمع�الصنا���صيدال����ميدان�صناعة�املواد�واملنتجات�الصيدالنية،�حيث�تتمثل�امل�مة�الرئ�سية����

  .لھ����تطو�ر�انتاج�و�سو�ق�املواد�الصيدالنية�املوج�ة�لالستطباب�ال�شري�والبيطري 

ة�تخطيط�املسار�الوظيفي�����غرض�التأكد�من�مدى�أ�مية�مسا�مة�اس��اتيجي�:دراسة�وتحليل��ست�يان�-2- 4

�عز�ز�عملية�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة�بمجمع�صيدال،�قمنا��عدد�من�املقابالت�ال��صية�مع��عض�املسؤول�ن�

�وذلك� �املسؤول�ن، �من �عدد �ع�� �است�يان �وتوز�ع �وإعداد �و�لك��ونية �الورقية �الوثائق �مختلف �ع�� و�طالع

  .واضيع�ذات�العالقة�بالبحثملعرفة�آرا��م�ووج�ات�نظر�م�حول��عض�امل

  :لقد�تضمن��ست�يان�مجموعة�من��سئلة�املغلقة�وال���تقسم�إ���جزئ�ن��ما: صدق��داة�وثبا��ا�-3- 4

��ول �-أ �����:ا��زء �متغ��ات �أر�عة �خالل �من �الدراسة �لعينة �الديمغرافية �با��صائص �تتعلق �متغ��ات يحتوي

  ).ا���س،�العمر،�املؤ�ل�العل��،�ا����ة�الوظيفية(

�الثا�ي�-ب �ال�شر�ة��:ا��زء �الكفاءات �تنمية ��عز�ز�عملية ��� �املسار�الوظيفي �تخطيط �اس��اتيجية �دور يناقش

  .محور�ن�بمجمع�صيدال�من�خالل�تقسيمھ�إ��



  ا��زائر�-صيدال م�انة�اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي�����عز�ز�عملية�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة�بمجمع

 

34 

�الفا(للتأكد�من�ثبات��داة�ثم�استخراج�معامل� لال�ساق�الداخ���لعبارات��ست�يان�بصيغة�) كرونباخ

مرتفع�ومناسب�ألغراض�الدراسة�و���) %78,2(أن�معامل�الثبات�) كرونباخ�ألفا(ال��ائية،�حيث�يالحظ�من�قيمة�

 ). %60(�سبة�جيدة�مقارنة�با��د��د�ى�املقبول�والبالغ�

لإلجابة�عن�أسئلة�الدراسة�واختبار���ة�الفرضية�تم�استخدام�اساليب��:ساليب��حصائية�املستخدمة� �-4- 4

�للعلوم� ��حصا�ي �ال��نامج �باستخدام �ا��اسوب �إ�� �املعطيات �وإدخال �ترم�� �تم �حيث �والتحليل، �حصاء

  :للتوصل�إ���ما�ي��) SPSS(�جتماعية�

-� �� �الوصفي ��حصاء �الوسط�مقاي�س ��� ��ساليب �و�ذه �وإظ�ار�خصائص�ا، �الدراسة �عينة �لوصف وذلك

  .ا��سا�ي�و�نحراف�املعياري�لإلجابة�عن�اسئلة�الدراسة

  .معامل�ارتباط�سب��مان�ملعرفة�العالقة��رتباطية�ب�ن�متغ��ات�الدراسة�املستقلة�والتا�عة�-

 .وتأث���املتغ���املستقل�ع���املتغ���التا�عتحليل��نحدار�ال�سيط�الختبار�صالحية�نموذج�الدراسة��-

 .الختبار�تأث���املتغ���املستقل�ع���املتغ���التا�ع: تحليل�التباين��حادي�-

 :اختبار�فرضيات�الدراسة�-5- 4

يتم�����ذا�ا��زء�اختبار�فرضيات�الدراسة�بحسب�ترتي��ا،�حيث�س�تم�التحقق�من�ان�الوسط�ا��سا�ي�

من�أفراد�العينة�أقل�أو�أك���بدرجة�معنو�ة�من�وسط�أداة�القياس،��One simple test الذي�ابداه�املستجيبون 

قبول�فرضية�العدم�إذا��ان�: وست�ون�قاعدة�القرار�وفقا�ل�ذا��ختيار����ختبار،ول�ذا�الغرض�س�تم�استخدام�

� �أو��ساوي �أك���من �الداللة �الفرضية) 0.05(مستوى �وتقبل �العدم �فرضية �س��فض �ح�ن ��ان���� �إذا البديلة

 ). 0.05(مستوى�الداللة�أقل�من�

  :اختبار�الفرضية��و���-أ��

 ال���تم�مجمع�صيدال�بتخطيط�املسار�الوظيفي�ملوظفيھ: فرضية�العدم . 

 تم�مجمع�صيدال�بتخطيط�املسار�الوظيفي�ملوظفيھ: الفرضية�البديلة��.  

و�و�أع���من�وسط�أداة�) 3.49) (املمثلة�لتخطيط�املسار�الوظيفي( بلغت�قيمة�الوسط�ا��سا�ي�لألسئلة�مجتمعة

� �البالغ �3القياس �فمقداره �املعياري ��نحراف �اما �املستجيب�ن،�) 0.44(، �إجابات ��� �ا���ام �وجود ��ش���ا�� مما

و���اقل�) t���)0.000:ووجدنا�ان�قيمة�الداللة�لـ�One simple testولتأكيد�التحليل�السابق�تم�استخدام�اختبار�

��ميع��سئلة�) 1.96(ا��دولية��tو���أك���من�قيمة�) 76.681(املحسو�ة����t،�فضال�ع���ان�قيمة�)0.05(من�

�العدم� �فرضية �رفض �يتم �بالفرضية �ا��اصة �البيانات �تحليل �من �تقدم �ما �ع�� �و�ناًء ��ست�يان، ��� املعروضة

  .مجمع�صيدال���تم�بتخطيط�املسار�الوظيفي�ملوظفيھ: البديلة�أي�أنوقبول�الفرضية�

  :اختبار�الفرضية�الثانية�-ب�

 ال���تم�مجمع�صيدال�ب�نمية�كفاءاتھ�ال�شر�ة: فرضية�العدم.  

 تم�مجمع�صيدال�ب�نمية�كفاءاتھ�ال�شر�ة�:الفرضية�البديلة��.  

و���أع���من�وسط�) 3.41) (نمية�الكفاءات�ال�شر�ةاملمثلة�لت(بلغت�قيمة�الوسط�ا��سا�ي�لألسئلة�مجتمعة����

� �البالغ �القياس �3أداة ��� �املعياري ��نحراف �قيمة �اما �أفراد�) 0.57(، �إجابات ��� �ا���ام �وجود ��ش���إ�� مما

) t����)0.000:ووجدنا�أن�قيمة�الداللة�لـOne simple test العينة،�ولتأكيد�التحليل�السابق�تم�استخدام�اختبار�
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��ميع�) 1.96(ا��دولية��tو���أك���من�قيمة�) 58.900(املحسو�ة�����tفضال�ع���أن�قيمة�) 0.05(و���أقل�من�

  .الفقرات

مجمع�صيدال���تم�ب�نمية�: و�ناًء�ع���ما�تقدم�يتم�رفض�فرضية�العدم�وقبول�الفرضية�البديلة�أي�أن�

  .كفاءاتھ�ال�شر�ة

  

  :اختبار�الفرضية�الثالثة�-ج

 العدم� ال�توجد�عالقة�ارتباط�ذات�داللة�معنو�ة�ب�ن�تخطيط�املسار�الوظيفي�وتنمية�الكفاءات�: فرضية

  . ال�شر�ة

 توجد�عالقة�ارتباط�ذات�داللة�معنو�ة�ب�ن�تخطيط�املسار�الوظيفي�وتنمية�الكفاءات�: الفرضية�البديلة

  . ال�شر�ة

�الثنا�ي���� ��رتباط �قيمة �أن �لنا �وتب�ن �ال�سيط، �ا��طي ��نحدار �تحليل �باستخدام �قمنا �الفرضية الختبار

�%65.4مما��ع���ان�) 0.654(مما�يدل�ع���أن�درجة��رتباط�قو�ة�طردية،�كما�بلغ�معامل�التحديد) 0.732(��

  .تخطيط�املسار�الوظيفيمن�التغ������عملية�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة��عود�ا���التغ������

،�و�ما�أن�مستوى�الداللة�)3.07(و���أك���من�قيم��ا�ا��دولية�البالغة�) 172.40(املحسو�ة�ف����ساوي �Fأما������

مستوى�الداللة�املعتمد،�فإننا�نرفض�فرضية�العدم�ونقبل�الفرضية�البديلة�) 0.05(و�و�اقل�من�) 0.000(�ساوي 

عنو�ة�ب�ن�تخطيط�املسار�الوظيفي�وتنمية�الكفاءات�ال�شر�ة�،�أما�عن�معادلة�القائلة�بوجود�عالقة�ذات�داللة�م

��التا�� �ف�� �ال�شر�ة �الكفاءات �تنمية �وعملية �املسار�الوظيفي �تخطيط �ب�ن �:  �نحدار�ا��طي = 2,036 +

0,424�  
�ست�تج�من��ذه�املعادلة�ان�اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي�تؤثر����عملية�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة�

� �املعامل ��Bبقيمة ��ساوي �املسار�)0.424(الذي �تخطيط �اس��اتيجية ���تمام �ز�ادة �أن �يفسر�إ�� �ما �و�ذا ،

،�%42.4ب�سبة�) y(الكفاءات�ال�شر�ة��بمقدار�وحدة�واحدة�يؤدي�إ���الز�ادة����تحس�ن�عملية�تنمية) x(الوظيفي

 .بالتا���وجود�عالقة�ارتباطية�ايجابية�بي��ما

  

ــــــة.5 �املسار�:خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �تخطيط �اس��اتيجية �مسا�مة �أ�مية �عن �بالبحث �القيام �تم �الدراسة ��ذه �خالل من

��عز�ز�تنمية�الكفاءات� �تم�التعرف�ع���واقعھ�وضرورتھ����مجمع�صيدال،�الذي��ان��ال�شر�ة،الوظيفي��� كما

�بالتا��� �البحث، �إش�الية ��� �املطروحة ��سئلة �ع�� ��و��جابة �ذلك �من �الغرض �و�ان �امليدانية، �الدراسة محل

  .سوف�نتطرق����ا��اتمة�إ���أ�م�النتائج�ال���ان��ت�إل��ا�الدراسة،�مع�وضع��عض��ق��احات�املتعلقة���ا

ــــائج 1.5 ــــــــــــــــــ وفق�سياق�معر���وم�����) نظر�ة�وتطبيقية(توصلت��ذه�الدراسة�إ���العديد�من�النتائج��لقد:النتـــــــــــــــــــ

  :تحت��ختبار�ف�انت�النتائج��التا�� م��ابط�مع��ش�الية�محل�الدراسة،�لذلك�تم�وضع�مجموعة�من�الفرضيات

 ط�املسار�الوظيفي�ملوظفيھ��تم�مجمع�صيدال�بتخطي.  

 تم�مجمع�صيدال�ب�نمية�كفاءاتھ�ال�شر�ة��.  

 بجمع�� �ال�شر�ة �الكفاءات �تنمية �وعملية �املسار�الوظيفي �تخطيط �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

  .صيدال



  ا��زائر�-صيدال م�انة�اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي�����عز�ز�عملية�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة�بمجمع
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 ع���� �توفر�ا �ال�ت�اد�تخلو�من �ال�� �مؤسسة، �أي �إليھ ��س�� �املسار�الوظيفي��دف تطو�ر�عملية�تخطيط

  .كفاءات��شر�ة�عالية�املستوى 

 وتجنيد�� �و�عبئة �إم�انيا��ا �ب�������ل �قامت �التطو�ر�باملؤسسة، �عملية ��عرقل �الذي �التحدي ملواج�ة

  .  كفاءا��ا�ال�شر�ة�بتدر���م�وتحف���م�وتوف���ل�م�ظروف�العمل�املناسبة

ليھ�من�خالل��ذه�الدراسة،�وع���ضوء�النتائج�أعاله،�يمكن�تأس�سا�ع���ما�سبق�التوصل�إ�:�ق��احـــــــــــــــــــــــــــات�2.5

وضع��عض�التوصيات�ال���يمكن�أن��سا�م�����عز�ز�نقاط�القوة�املوجودة�واملسا�مة����عالج�نقاط�الضعف،�

    :وذلك�كما�ي��

 ضرورة��قتناع�بأ�مية�تطبيق�اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي.  

 الوظيفي�باملجمعيجب�تحس�ن�استخدام�تخطيط�املسار�.  

 إن�الو���بأ�مية�تنمية�الكفاءات�ال�شر�ة�وأ�مية��عز�ز�اس��اتيجية�تخطيط�املسار�الوظيفي��ش�ل�إدرا�ا�

�وتحف���الكفاءات� �وصيانة �بتدر�ب ��املة ��عبئة �يتطلب �مما �املدخل�ن، ��ذين �وتالزم �ت�امل �ملدى را��ا

�وا �بي��ا، �الداخ�� ��تصال �أش�ال �مختلف �وتقو�ة �املعارف�ال�شر�ة �إدارة �ع�� ��عتمد �ا��يد لتدر�ب

  .وتكنولوجيا�املعلومات�و�تصال�والتمك�ن�وإجراء�الدراسات�و�بحاث�الالزمة

 ���� ��دارة �مشاركة �ع�� �ا��اد �والعمل �تطو�ر�املسار�الوظيفي �مجال ��� �معارف�ا �ز�ادة �إ�� �الكفاءات س��

ة،�ح���ي�ون�ل�م�أفق�وا���لتحقيق�أ�داف�م�تطو�ر�مسار�م�الوظيفي�حسب��م�انات�املتوفرة�واملتاح

وطموحا��م،�وذلك�من�خالل�توف���برامج�تدر��ية�متخصصة��سمح�ل�م�ب�ناء�قاعدة�قو�ة�من�املعلومات�

 .وامل�ارات�واملعرفة،�وأيضا�توف���خ��اء�ومشرف�ن�متخصص�ن�ومتم��ين�لتوف���وعقد��ذه�ال��امج�التدر��ية

  إشعار�م�بالعدالة�ب�ن��عض�م�البعض��مر�الذي�ينعكس�إيجابيا�ع���رضا�ز�ادة�ثقة�الكفاءات�بأنفس�م�و

 .الكفاءات�عن�أعمال�م�ووظائف�م
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The impact of cleaner production applications in activating the environmental orientation of 

the circular economy- with reference to Tonic Complex 
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  : م��ص

�البي��� ��رتقاء �تحقيق ��� �تطبيقاتھ �مختلف �خالل �من ��نظف ��نتاج �دور �ت�يان �إ�� �البحث ��ذا ��دف

� ��خ���الذي ��ذا �الداري، ��قتصاد �صميم ��� �تدخل ��
ّ
�ال �املستدامة �العديدوالتنمية �الدراسات��أشارت من

 
ّ
�أن �إ�� �املعاصرة ��قتصادية �استغاللھ �مجال ��� �ثورة �ال�يخلو�م��ا� سيحدث ��

ّ
�ال �النفايات �من �ال��مة املوارد

  .مجتمع�من�املجتمعات

����حل�مشكالت�التلوث�وإدارة�املوارد�البي�ية،�
ً
�أساسيا

ً
����ذا�السياق،�تلعب�تقنية��نتاج��نظف�دورا

�ال �العمل �محور �تمثل �نفس�ا�و�� �التدو�ر�وفرضت �عملية �ظ�رت �التقنية ��ذه �فبمساعدة �الدول، �جميع ��� بي��

�الدائري  ��قتصاد �بمساعد��ا �ن�� �عمالقة �الوحيد. كصناعة ��نتا�� �القطاع ھ
ّ
�أن �وفرة� وخاصة �توجد ذي

ّ
ال

�و  �منخفضة، �و��لف �مدخالتھ ���  �عت���م��اكمة
ً
�جديدا

ً
�ورافدا �لل�شغيل،

ً
�ديناميكيا

ً
�ووسيلة�لالبت� مصدرا ار،

�غ���املتجددة،� �الطبيعية �جائر�ملوارد�ا �اس��الك �دون �ومن �متواصل، ��ش�ل �واس�ثمار�ا �الب�ئة ���ماية جديدة

�للتخلص�من�النفايات،�و�قتصاد����اس��الك�الطاقة
ً
�اقتصاديا

ً
  . وأسلو�ا

  .�قتصاد�الدائري؛��نتاج��نظف؛�التدو�ر؛�الب�ئة؛�التلوث: �لمات�مفتاحية

 .Q56 ؛ Q01؛JEL: M31 تص�يف

Abstract: 

This aims of this research is to show the role of cleaner production through its various applications in 

achieving environmental improvement and sustainable development, which is at the heart of circular 

economy. the latter, which many contemporary economic studies have indicated, will revolutinionize the 

exploitation of huge waste resources of communities. 

In this context, cleaner production technology plays a key role in solving pollution problems and 

managing environmental resources, it represents the center of environmental action in all countries. With the 

help of this technology the process of recycling has emerged and established itself as a gaint industry. 

Espcially as it is the only produtive sector with a low accumulation of inputs, source of employment and 

innovation, a new way of protecting and investing the environment on an ongoing basis, without excessive 

consumption of its non-renewable nature resources energy. 

Keywords: circular economy; cleaner production; recycling; environment; pollution. 

Jel Classification Codes : M 31; Q 01; Q 56.  
                                                                                                                                                                                     .  
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  :مقدمة .1

���العقود��خـــ��ة�تكـاثر��س��الك�املســرف�للمــوارد�الطبيعيــة،�مّمــا�أدى�إ���نــدرة��ــذه�املـوارد،�وتــزايد�كمــية�

ــذي�أجـــراه�. النفايــات�عــ���أنواعــ�ا�الناتجــة�من�اس��ــالك�املنتجــات
ّ
،�(Richard Girling, 2005)وحســـب�البحــث�ال

من�املنتجات�املصنعة�ترمى�% �80ولية�املصنعة�تتحّول�إ���نفايات�قبل�خروج�ا�من�املصنع،�و�من�املواد% 90

ذي�يحدثھ�السباق�ع���النمو��قتصادي�وتأث���. خالل�أّول�ستة�أش�ر�من�حيا��ا
ّ
باإلضافة�إ���املنافسة�والتوتر�ال

ب��
ّ
  .)2015عبد�العال،�(��أسعار�املنتجات�ا��يوسيا����ومخاطر�تأم�ن�املواد��ولية،�وما�ي�تج�عنھ�من�تقل

��ذه� �؟ �أك���استدامة �بطر�قة �املوارد ��ذه �مع ��عاملنا �كيفية �عن �السؤال �نطرح ��مر�ا��ط���يجعلنا �ذا

املعضلة��السيف�ذي�حدين،�عدا�عن�أّن�اس��الك�املوارد�وما�ي�ُتج�عنھ�من�نفايات�أمر�مرتبط�بتأث���سل���وخط���

ما�ندرة�
ّ
�تحد�من�النمو��قتصادي����مف�ومھ�ا��ا��ع���الب�ئة،�إن

ً
لذا�بدأ��خصائيون�يفكرون�����.املوارد�أيضا

�أثناء� �معا����ا �وسلسلة �للمواد �واختيار�ذ�ي �حاذق �ع���تصميم �املوارد �استعمال �خفض �و��
ّ
�أال �م�مة ناحية

مل�مع�املوارد�الطبيعية���ذه�لكن�التعا). استعمال�كمية�أقل�ل�ل�منَتج(التص�يع�من�أجل�ز�ادة�إنتاجية�املوارد�

�
ً
�يتضمن�أيضا ما

ّ
�إدارة�نفايات،�إن الطر�قة�املستدامة�ل�ست�فقط�مسألة�تكنولوجيا،�أو�مسألة�بي�ية�أو�مسألة

  .نوا���اقتصادية،�واجتماعية،�وثقافية�وأخالقية

ذي�حفز�إّن�التأث��ات�الضارة�للنظم��قتصادية�الصناعية�العاملية�باتت�من��مور�املعلومة�لل�
ّ
افة،��مر�ال

�
ً
الكث��ين�من�العلماء�واملفكر�ن�من�القلب�النابض�ل�ذه�النظم����الغرب�ع���الس���إليجاد�رؤى�بديلة�أك���توافقا

�ملوارد�ا،�ومن�ثم�أك���استدامة،�من�ب�ن�تلك��ف�ار�الك��ى�البازغة�
ً
�بالب�ئة،�واست��افا

ً
مع�الطبيعة،�وأقل�إضرارا

�نتا ��ن، �العالم ��� �الدائري ��قتصاد �فكرة �الس�� �ل�ذا �دور�ة�)Circular Economy(جا �ل�ا �أفردت ��
ّ
�وال ،

"Nature "ماي�� �عدد ��� �مختاراتھ �لبعض �ترجمة �للدور�ة �العر�ية �الطبعة �وقدمت �أعداد�ا، �ألحد �الرئ�س امللف

  .)2016مجدي،�( 2016

�السيا ��� �ُيتداوالن �الدائري �و�قتصاد ��ستدامة �مف�وما �أصبح ��مم�لقد �مؤتمرات �و�� �الدولية، سات

��ورو�ية �ال��ان �ولقاءات �لالستدامة، �فكرة��.املتحدة �من �النظرة �تحّولت �املا��� �القرن �من �ال�سعي�يات و�عد

�وشمولّية
ً
وقد�بات��ع���التعامل�مع�عملية��نتاج�ع���صعيد�. إعادة�تدو�ر�املنَتج�الفردي�إ���مف�وم�أك���ت�امال

وقد�أخذت�. مّما�أّدى�ع���س�يل�املثال�إ���مف�وم�سياسة�املنَتج�املت�املة. ج�وتوز�ع�واس��الكمراحلھ��افة�من�إنتا

���أقّرت����سو�سرا���س��اتيجية�ذه��ف�ار�ش�ل�مبادرات�ع���الصعيد�الوط������دول�عّدة،�مثل�
ّ
املستدامة�ال

دار�مسوّدة��قتصاد�الدائري�ا��اص�،�وإص2006،�واعتماد�قانون��قتصاد�الدائري����الص�ن�عام�2002عام�

��مم� �برنامج �أطلقھ ذي
ّ
�ال �املستدام �إطار��س��الك �مثل �املتحدة، ��مم �مؤسسات �مبادرات �و�� باس�وتالندا،

�طمر� �للتدو�ر�ومنع �املستوى �عالية �جديدة
ً
�تصدر�أ�دافا �ي�تظر�أن ��

ّ
�ال ��ورو�ية �واملجموعة �للب�ئة، املتحدة

��
ّ
  .)2015عبد�العال،�(تّم�تدو�ر�ا����الدول�الثما�ي�والعشر�ن��عضاء��النفايات�للمواد�ال

ذي�يطرح�نفسھ�����ذا�املستوى،��و
ّ
  :و�بقى�السؤال�ال

���" مجمع�تونيك"ما�أثر�تطبيقات��نتاج��نظف����تفعيل�التوجھ�البي���لالقتصاد�الدائري�؟�وما�واقع� «

  » ذلك

 الدراسة أ�داف:  

�ا��الية �الدراسة �و�قتصاد����دف ��نظف ��نتاج �تطبيقات �ب�ن �املوجودة �العالقة �ع�� �التعرف إ��

  :الدائري،�وذلك�من�خالل
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 اقتصادي�� �ونموذج �الطبيعة، �مع
ً
��ك���توافقا ��نظمة ��عت���من ذي

ّ
�ال �الدائري ��قتصاد �مف�وم تحديد

 جديد���تم�بتغي����ل�أساليب��نتاج�وأنماط��س��الك�غ���املستدامة؛

 املنَتجال� �فقابلية �التدو�ر، �عملية �ضم��ا �تندرج ��
ّ
�وال �تطبيقاتھ، �وأ�م ��نظف ��نتاج �مف�وم �ع��  تعّرف

�من
ً
�أساسيا

ً
 الب�ئة؛ بحماية املعنية السياسات للتدو�ر��عت���جزءا

 للمفا�يم�الدائر�ة����عمليات��نتاج،�ومدى�مراعاتھ�لالعتبارات�" مجمع�تونيك"الوقوف�ع���مدى�تطبيق�

 .بي�يةال

 من���الدراسة:  

 �قتصادية الدراسات �� املستخدمة املنا�� ع�� �عتماد تم البحث، �ذا تطلعات مختلف إ��اء أجل من

،
ً
 معالم وف�م اس�يعاب قصد الدراسة، محاور  مختلف ع�� التحلي�� الوصفي املن�� استخدام حیث�غلب عموما

  ."مجمع�تونيك"حالة�دراسة� إ�� بالتطرق  ا��الة دراسة املوضوع،�ومن��

 فرضيات�الدراسة:  

  :لإلجابة�ع����ساؤالت�الدراسة�تم�وضع�الفرضيات�التالية

 لالستجابة�ملتطلبات تطبيق�ن����قتصاد�الدائري  لدعم حتمیة ضرورة �نظف �نتاج: �و�� الفرضية 

 البي�ية�املستدامة؛ التنمية

 نظف لإلنتاج الالزمة ��مية" مجمع�تونيك"يو���: الثانية الفرضية� �� �
ً
عملياتھ�التص�يعية،�و�ذا�تجسيدا

 .لالل��ام�البي������منتجات�املجمع

  :مف�وم��قتصاد�الدائري . 2

ھ
ّ
نظام�اقتصادي���دف�إ���إعادة�بناء�رأس�املال�وتحس�ن�عوائد�املوارد�: "لقد�عّرف��قتصاد�الدائري�بأن

وتحقيق��ستفادة�القصوى�م��ا،�وذلك�بتقليص�النفايات�إ���أد�ى�حد�ممكن،�من�خالل�تدو�ر�املنتجات�واملواد�

   ).2019،�السعدون (" ا��ام�املستخدمة����جميع�املراحل

ھبمع���آ
ّ
استخدام�موارد�أقل����عمليات�التص�يع،�و�غي���املمارسات�السائدة�: "خر،��عّرف��قتصاد�الدائري�بأن

�أو�إعادة� �إصالحھ �إعادة �مثل �جديد، �من �استخدامھ �إعادة �إ�� �والتحّول �كنفايات، �الحقا �املنَتج �من �التخلص ��

�وم�ّونا�� �املنتجات �أّن �حيث �التدو�ر�للمنَتج؛ �إعادة �أو �ثم�التص�يع �ومن �تص�يع�ا، �وإعادة �إصالح�ا �يمكن ا

   .)2017أمان،�" (استعاد��ا�كمادة�خام�للبدء��عملية�تص�يع�أخرى 

ھ
ّ
،�من�بداية�تصميمھ�ومنذ�النية�: "كما��عّرف�ع���أن

ً
ذي�ال�ي�تج�نفايات�أو�يحدث�تلوثا

ّ
�قتصاد�الصنا���ال

ذي�يحتوي�ع���نمط�ن�من�تدفق�املادة،�مغذيات
ّ
بيولوجية�مصممة�ل�ي��عود�للدخول����املجال�����إ�شائھ،�وال

ا��يوي�بأمان،�ومغذيات�تقنية،�و���مصممة�للتدو�ر�بجودة�عالية�داخل�منظومة��نتاج�دون�أن�تدخل�املجال�

�تصميم�ا �منذ �والتجديد �لإلصالح �قابلة �ت�ون �أن �عن
ً
�فضال �" (ا��يوي، �حيوي�: "ف�و�.)2016مجدي، اقتصاد

� ��غي���الطر�قة �إ�� �و�س��الك��دف �الصناعة �التطو�ر�و�بت�ار��� �اعتماد �خالل �من ���ا ��ع�ش ��
ّ
أمان،�" (ال

 . )2018et al Esposito ,.(" نمـوذج�لالستخدام�الفّعال�لألصول�املنتجة�بالفعـل": ف�و). 2017

�إ��� ��س�� �حيث �والطاقة، �املواد �بتدفق �يتعلق �فيما �وم���� �بفكر�شمو�� �الدائري ��قتصاد يتم���نموذج

�النمو� �وتفعيل �املواد، �حلقات �إغالق �خالل �من ��ثار�السلبية �من �ا��د �مع �ألفعالنا ��قتصادية �القيمة ز�ادة

  . )2017وس،�نا&  �يك(�قلي���املتجدد�وإم�انات�الطاقة�وضمان�مشاركة�املجتمع�
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�إ��� �املنتجات �استخدام �بإعادة �واملتعلقة �الدائري �لالقتصاد �التطبيقية ��عز�ز�القاعدة ��� �الفضل �عود

ذي�ابتكر�قاعدة�"Walter Stahel"امل�ندس�املعماري�والبي���السو�سري�
ّ
،�أي�1976عام�» من�امل�د�إ���امل�د«،�ال

� �لالق�13قبل �و��ادي�� ��يديولو�� �الظ�ور �من �سنة �كتاب ��� �الدائري �الطبيعية�"تصاد �املوارد اقتصاديات

�"والب�ئة �الصادر�عام �عن1989، ��مر�كية" جونز��و�ك��" جامعة ، �ال��يطاني�ن �ملؤلفيھ �وآرك��ي�"، �ب��س، ديفيد

���تركز�ع���إم�انية�تجديد��ستفادة�من�املنتجات�ع���تدو�ر�ا�وإعادة�إخراج�ا����أش�ال�واستعماالت�،�"ت��مز
ّ
وال

  . جديدة���دمة��قتصاد�والب�ئة

�لقاعدة�
ً
تلك�: فإّن���شطة��قتصادية�الدائر�ة،�تنقسم�إ���مجموعت�ن،��و��" من�امل�د�إ���امل�د"ووفقا

���تجاوزت��عمال�واملمارسات�الوقائ
ّ
����عزز�إم�انية�إعادة��ستخدام�لآلالت�وامل�ائن�و�ب�ية�وا��سور�ال

ّ
ية�ال

�ملبادئ��قتصاد�ا��طي�
ً
�من�إخراج�ا�من�ا��دمة�وفقا

ً
عمر�ا��نتا��،�وتمديد�ف��ة�خدم��ا�إ���آجال�أخرى�بدال

أّما�الثانية،�ف���. التحس�نات�التقنية،�وذلك�من�خالل�الصيانة�و�صالح�وإعادة�التص�يع�وال��قيات�و )التقليدي(

���� �لالستخدام �تدو�ر�املواد �إعادة �طر�ق �عن �جديدة �موارد �إ�� �القديمة �البضا�ع �تحول ��
ّ
�ال ���شطة مجموعة

  ). 2017،�السعدون (�شاطات�جديدة�

ثل�للموارد�يبحث�����ستخدام��م) Linear Economy(أّن��قتصاد�الشا�ع����العالم��و�اقتصاد�خطي�وأضافا�

����شمل��نتاج�والتوز�ع�وتبادل�السلع�واس��الك�
ّ
املادية�وال�شر�ة��غرض�الر�ح،�و�قوم�ع�����شطة�ال�شر�ة�ال

وقد�تطور��قتصاد�ا��طي�من�دون�أن�يتضمن����بن�تھ��ساسية�فكرة�إعادة�التدو�ر،��مر�. السلع�وا��دمات

� �الب�ئة �ا��ائر�مع �التعامل ��� �ا�عكس ذي
ّ
�للنفايات،ال �مستودعا � باعتبار�ا �الدائري ��قتصاد ) غ���ا��طي(ب�نما

وإحدى�النتائج�الرئ�سية�لذلك�. يرتكز�ع���دراسة��نظمة�الغنية�بردود��فعال،��ش�ل�خاص�املنظومات�ا��يو�ة

�إ���تحقيق�مبادئ
ً
�ستدامة�����بروز�مف�وم�تحس�ن�النظم�بدال�من�امل�ونات،�ومف�وم�التصميم�للمالئمة،�وصوال

  ).2019السعدون،�(�قتصادية�

�بما����ذلك
ً
من�امل�د�إ���امل�د،�: وكفكرة�عامة،��ستمد�املصط���وجوده�من�عدد�من�الن����ك���تحديدا

��زرق �و�قتصاد �الصناعية، �و�ي�ولوجيا �الطبيعة، �إطار�. ومحا�اة ھ
ّ
�بأن �املصط�� �يوصف ��حيان �معظم و��

�لھ�قيمة�كجزء�من��ستجابة�إ�����اية�عصر�النفط�واملواد�للتفك��،�و�زعم�أنصاره�
ً
�متماس�ا

ً
ھ�يمثل�نموذجا

ّ
أن

  ).2016مجدي،�(الرخيصة�

ع���س�يل�املثال،�. إّن�آلية�ا��روج�من��ذا�النموذج��قتصادي�ا��طي��عت���بحد�ذا��ا�بمثابة�نقلة�نوعية��ائلة

�سياس �تنفيذ �خالل �من �أملانيا ��� �العملية ��ذه ��سارعت �"ات �عام �بحلول �القمامة �مدافن وإتباع�. 2005إغالق

قيمة�املواد�"النموذج�البديل؛�نموذج��قتصاد�الدائري�املستدام،�حيث�الحظت�دائرة�أبحاث�ال��ملان��ورو�ي�أّن�

�بأع���مستوى�ممكن�ألطول�ف��ة�ممكنة ،�من�خالل��ستخدام�الدوري�للمواد����"واملنتجات�يتم��حتفاظ���ا

�إ���أن�. صاد�قت
ً
نموذج��قتصادي�الدائري��ساعد�ع���التقليل�إ���أد�ى�حد�ممكن�من�ا��اجة�"كما��ش���أيضا

�جديدة�من�املواد�والطاقة،�مّما�يقلل�من�الضغط�البي���املرتبط�بدورة�حياة�املنتجات،�بداية�من� إ���مدخالت

 . )�2018يك�وآخرون،�" (ا��ياةاستخراج�املوارد،�من�خالل��نتاج�و�س��الك�إ�����اية�دورة�

  ):2017أمان،�(وعليھ،�يمكن�القول�أّن�����قتصاد�الدائري�

 ناك�دائرة��املة�ع���طول�سلسلة�القيمة�من�املواد�ا��ام�إ���املنتجات�ثم�إعادة�استخدام�املوارد������اية��

 عمر�املنَتج؛

 و�جتماعية���دف��عز�ز�تدفق�املنتجات؛�إعادة�بناء�رأس�املال،�و�شمل�ذلك�املوارد�املالية�والطبيعية 
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 ھ�محفز�لالبت�ار�و���ع�ع����نتاج�الصديق�للب�ئة�و�س��الك�الرشيد�وإعادة�التدو�ر؛
ّ
 أن

 إعـادة�� ��شـمـل �حيـث �الدائـري، ��قتـصـاد �مبـادئ ��ستـخدم ��
ّ
�ال �و��شـطة �املداخل �كبـ���مـن �عدد �ناك

�التدو� �إعادة ��صالح، �املسؤول��ستـخـدام، �و�س��الك �املستدام، ��مداد ��ی�ولو��، �التصمیم ر،

)., 2018et al Esposito(. 

د�
ّ

وو���بیـ��،�أّن�التحول�إ����قتصاد�الـدائري�یتطلـب�ثقافة�إی�ولوجیة،� إ���(Smol et al., 2018)وقد�أك

  .و�عـدیل��تجا�ات�والسلوكیات

  :مدخل�لفلسفة��نتاج��نظف. 3

والعمليات،�كما�و�عد� �نتاج إدارة �� البي�� البعد تضم�ن �ساسية��� املداخل �نظف�أحد يمثل��نتاج

�ملشا�ل
ً
�ومت�امال

ً
�اس�باقيا

ً
إّن� .�نتاج أثناء�عمليات املنبع عند امللوثات من ا��د أو القضاء خالل من التلوث حال

 �ذا �� التلوث مل�افحة ن�� أفضل تصبح وسوف الب�ئة حماية تار�خ التلوث��� ملنع ع�د�جديد بداية �نظف �نتاج

  ).135،�ص2018الرحاوي،�& السماك�(ا��ديد� القرن 

 :مف�وم��نتاج��نظف�1.3

 وح���النامية،�ملا املتقدمة الصناعية الدول  �� للصناعة ال�امة املقومات أحد النظيف �نتاج مدخل �عت��

 خالل �نظف�قد�انطلقت�من �نتاج ل��وغ�مف�وم وامل�مة �و�� ا��طوة و�ي�ية،�و�انت من�مزايا�إنتاجية يحققھ

 ز�ادة �و ،�و�ان�ال�دف�الرئ�س1991 عام �� و�قتصاد والصناعة التكنولوجيا املتحدة�للب�ئة،�قسم �مم برنامج

 .���مؤسسات��عمال �نظف �نتاج أ�مية�ومزايا�تطبيق �شأن و���املؤسسات

  وحاليا،��ناك
ً
  ا�تماما

ً
ع��� املحافظة بدافع والوطنية والعر�ية الدولية املستو�ات ع�� �نظف، باإلنتاج واسعا

 بھ�و�الب�ئة الضارة �ثار لتقليلاملستمر� العمل خالل من ��سان ��ة ع�� واملحافظة وموارد�ا�الطبيعية، الب�ئة

�عن ع���حٍد  الطبيعية
ً
حنظل،�(أوسع� ب�س�يالت بي�ية ومواد��شغيلية أر�اح ع�� املؤسسة تحقيق سواء،�فضال

  ).91،�ص2017

 ،�حیث��عرف��نتاج (UNEP)املتحدة�لألمم البی�� ال��نامج بواسطة �نظف �نتاج مف�وم تم�إعطاء لقد

ھ �نظف
ّ
 اس��الك�املوارد�الطبیعیة، تقلیل ��دف وا��دمات والسلع للعملیات�الصناعیة املستمر التطو�ر": بأن

���تتعرض املنبع،�وذلك�لتقلیل�املخاطر املخلفات�عند كمیة املنبع،�وخفض وال��بة�عند ال�واء�واملاء تلوث ومنع
ّ
 ال

  ).512،�ص2017،�طالم& �ا���(والب�ئة� ال�شر�ة ل�ا

ھ كما�يمكن��عر�فھ
ّ
 �نتاجية�والسلع العمليات �� مت�املة ما�عة بي�ية إلس��اتيجية املستمرة املمارسة: "بأن

 �نظف يؤدي��نتاج �نتاجية للعمليات فبال�سبة والب�ئة، ��سان ع�� املخاطر وتقليل الكفاءة وا��دمات�لز�ادة

 خفض ع�� والعمل ا��ط��ة�والسامة، املواد من التخلص ع�� والطاقة،�والعمل واملياه املواد�ا��ام ع�� ��فاظا إ��

���تصدر �نبعاثات�واملخلفات �ل خطورة ودرجة كمية
ّ
 �نتاج ��دف للمنتجات بال�سبة أّما. عملية��نتاج خالل ال

 استخراج من بداية املنتجات، حياة دورة و�منية�خالل البي�ية�وال��ية التأث��ات جميع تخفيض إ�� �نظف

،���2012،�برا�ي& مجا�دي�(" املنَتج من ح���التخلص�ال��ا�ي و�ستخدام، التص�يع عملية وأثناء ا��ام املواد

ھ �نظف�كذلك و�عرف��نتاج). 78ص
ّ
 ���استخدام الكفاءة تحقيق ع�� تركز العمليات فلسفة�إلدارة: "ع���أن

 و�نبعاثات����مصدر توليد�النفايات تقليص أجل �نتاج�من جميع�مراحل ��) املواد��ولية�والطاقة (املوارد

 وامللوثات النفايات�و�نبعاثات تلك تحملھ الطبيعية،�مّما الب�ئةومحتو�ات� ��ة���سان ع�� توليد�ا�للمحافظة

  ).287،�ص2014إسماعيل،�(" مخاطر من
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يقتصر�تطبيقھ� ال للمشروع شامل ومف�وم مت�امل مدخل �و �نظف �نتاج بأّن  القول  مّما�سبق،�يمكن

��عي��ا، ع��   ك�ل النظام �شمل بل عملية
ً
� من انطالقا  املداخالت،

ً
�وصوال �املخرجات، فالعمليات،  و�تطلب إ��

���تضمن املتقدمة والتكنولوجيا و�ف�ار�املبتكرة املعرفة توافر تطبيقھ
ّ
 �� السلبية،�و�سا�م �ثار�البي�ية تقليل ال

 �نظف �نتاج مف�وم كما�ال�يكتمل تنافس�تھ، ودعم استمرار�تھ للمشروع�لضمان و�قتصادي البي�� �داء رفع

 
ّ
  البي�ية، النظم بأ�مية�إدارة �قتناع مستو�ا��ا�نحو بجميع �دارة اتجا�ات �غي�� بضرورة إال

ً
 تطبيق يحققھ ملا نظرا

 الصنا�� التقدم تحقيق واحد،�و�التا�� آن �� �وضاع�البي�ية وتحس�ن الت�لفة خفض ب�ن الر�ط من �سلوب �ذا

  .للب�ئة املستدامة وا��ماية

 :�نتاج��نظفأ�مية��2.3

���يتعّ�ن �سباب �ناك�العديد�من
ّ
 ذلك�تحس�ن �� �نظف،�بما �نتاج مف�وم تنفيذ املؤسسات ع�� ال

 و�حسن�ال��ة�وسالمة النفايات، ملعا��ة ا��اجة من و�قلل الطاقة، وتوف�� ا��ام املنتجات�والعمليات�واملواد

 أّن�أ�مية و�خفض�الت�اليف،�إذ العامة�للمؤسسة، الصورة و�حسن ز�ادة��نتاجية، إ�� يؤدي مّما العامل�ن،

� ا��ياة��جتماعية�والبي�ية، �� أ�مية لھ �و�أيضا من�الناحية��قتصادية،�ولكن فقط ل�س �نظف �نتاج
ً
فضال

، أك�� ت�ون  سوف أّ��ا عن
ً
& السماك�(��ي��نظف�يحقق� مجال��نتاج �� أّن��س�ثمارات وتو����مثلة نجاحا

  ):217- 216،�ص2012الز�دي،�&  الت��(؛�)136-135،�ص2018الرحاوي،�

 من أن�تقلل يمكـن �نظــف �نتـاج خيـارات :وامليـاه والطاقـة املـواد مـن املداخــالت ع�� النفقــات ا��ــد�من 

 �ذه ت�اليف مك�سبة��شأن وفورات تحقيق و�التا�� منتجة، وحدة ل�ل املياه اس��الك أو / والطاقة،�و املـواد،

 الطبيعية؛ املوارد

 املعا��ة�والتخلص� نفقات خفض و�التا�� ال�واء، وانبعاثات الص��، الصرف ومياه الصلبة النفايات من ا��د

 و�نبعاثات؛ من�النفايات

 أدى العمليات، إنتاج كفاءة من يز�د �حيان معظم �� �نظف فاإلنتاج :�نتاج عائدات ز�ادة�  إ�� مّما

 �يرادات؛ ز�ادة و�التا�� �نتاج، من�كمية أع�� مستو�ات

 ع���عمليات��نتاج السيطرة مستوى  من يحسن عادة �نظف �نتاج حيث�أّن�تطبيق: للمنَتج أفضل�جودة 

���عادة
ّ
 املنَتج؛ وجودة العام املستوى  من تز�د ما املختلفة،�وال

 ���
ً
�م�ما

ً
 وتحس�ن�ب�ئة القانونية، واملواصفات البي�ية بال�شر�عات سساتواملؤ  الشر�ات ال��ام يؤدي�دورا

 والبي�ية؛ امل�نية والسالمة ال��ة مجاالت �� وتحقيق�أ�مية العمل،

 وتدو�ر�� ��سراف �تخفيض �خالل �من �والطاقة �الطبيعية �املوارد �استخدام ��� ��نتاجية �الكفاءة بلوغ

  املخلفات؛

 واملخلفات�ومعا����ا�وارتفاع�املعامل�الك���لالنتفاع�من�املواد�من�خالل�تخفيض�النفايات�: تخفيض�ال�لف

  ا��ام،�مّما�ينعكس�بز�ادة�الر�حية�والقدرة�التنافسية؛

 من�خالل�ا��د�من��ثار�ا��طرة�الناجمة�عن�طرح�املخلفات�: تقليل��ثار�السلبية�ع�����سان�والب�ئة

نظف����جعل�التقدم�الصنا���و�قتصادي�أداة�فّعالة�والنفايات�إ���الب�ئة،�ومسا�مات�تقنيات��نتاج�� 

 لتحس�ن�مستوى�مع�شة��فراد�وضمان�ب�ئة�نظيفة؛
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 د املتقدمة ���الدول  م��ايد عام ضغط ف�ناك: التصدير فرص ز�ادة
ّ

 املستوردة�صديقة أّن�املنتجات من للتأك

���ال الدول��خرى  منتجات ع�� تنافسية�نظف�يمكن�أن��عطي�م��ة� �نتاج تنفيذ ولذا�فإّن  للب�ئة،
ّ
 تزال ال

  للب�ئة؛ التكنولوجيات�امللوثة �ستخدم

 سوف� �نظف����الصناعة �نتاج لتطبيق وسائل عن إّن�البحث: �نتاجية العملية البحوث�وتحس�ن ���يع

�لقطاع ذلك ي�ون  أفضل،�ولن تكنولوجيات عن البحث ���ع�املؤسسات�ع��
ً
 بل حسب،ف الصناعة مفيدا

 �ستعانة س�تم حيث املحلي�ن؛ واس�شار�ي�الب�ئة امل�نية واملدارس العل�� واملجتمع سيفيد�ج�ات�البحوث

�مّما لتطو�ر�تقنيات ا���ات تلك بخ��ات �عمل سيخلق أنظف، �للبحث ديناميكية ب�ئة
ً
�ومجاال

ً
 وسوقا

 .التكنولوجيا�الصناعية �� املتخصصة و�س�شارات

 :�نتاج��نظفداف�أ��3.3

 وفرات�مالیة ع�� ا��صول  إم�انية �و �قتصادية املؤسسة �� �نظف �نتاج ملبادرة الرئ���� إّن�ال�دف

، منخفضة بت�لفة بی�یة كب��ة�وتحس�نات
ً
 أن�یحقق�للمؤسسة شأنھ من �نظف �نتاج فإّن  ذلك ع�� وعالوة �س�یا

�أخرى�أ�م�ا�ما�ي���
ً
  ):86،�ص2013حنظل،�(؛�)515- 514،�ص2017،�طالم& �ا���(أ�دافا

 واملياه،�وتحس�ن الطاقة اس��الك و�� وتوفره، �نتاج وز�ادة الطبيعية املصادر است��اف خفض �� �سا�م 

 التنافسية�للمؤسسة؛ القدرة نوعية�املنتجات�وز�ادة

 شمل�استخراج املنتجات، حیاة سلسلة �ع� املناسبة التعدیالت تطو�ر�أساليب��نتاج،�وإدخال����
ّ
 املواد وال

؛ آمنة بوسائل م��ا التخلص ثم املنتجات، واستخدام وتخز�ن ونقل ا��ام�وتص�یع�ا
ً
 بی�یا

 من و�حقق ومعا����ا، وتخز���ا النفايات نقل عن الناتجة الب�ئة ا��مایة خفض�ت�الیف�
ً
�اقتصادیا

ً
 مردودا

 تدو�ر�ا�وإعادة�استخدام�ا؛

 واملواطن�ن العامل�ن وآمان و��ة الب�ئة تح�� بطر�قة �نتاجية الوحدات �شغیل� مع� �من والتعامل،

 م��ا؛ التخلص أو لتدو�ر�ا املناسبة �سالیب املخلفات،�واستخدام

 من وأساليب�ا��د العمل ب�ئة ع�� �نتاج تأث�� ودراسة �قتصادیة، ���املؤسسات البی�یة املراجعات إعداد 

؛ مناسبة بوسائل التلوث�الصنا��
ً
�و�ی�یا

ً
 اقتصادیا

 وال�شر�ة�معرضة البي�ية املوارد ت�ون  أینما أو معروفة غ�� والعواقب �سباب ت�ون  أينما املخاطر تقلیل 

 محتمل؛ ��طر

 تحقيق�الكفاءة�من�خالل�ا��د�من�النفايات�عند�املصدر؛  

 ومراقبة�توفیق البی�� �ل��ام لدعم الفنية ال�وادر وتوف�� املؤسسة، �� الذا�ي والرصد للرقابة نظام إ�شاء 

 �وضاع�البی�یة؛

 استدامة؛ وأك�� ت�لفة بأقل بی�یة نتائج إ�� الوصول  أجل من مت�املة بی�یة إدارة نظم ان��اج 

 تخفيف�ضغوط�القوان�ن�البي�ية.  

 : �نظف تطبيقات��نتاج. 4

�إجراءات �مثل إجراءات ب�ن �نظف، �نتاج أسلوب تطبيق ت��اوح العامة� النظافة إجراءات �سيطة،

  أك�� والتنظيم،�إ���إجراءات
ً
  �نتاجية العمليات لتحس�ن �عقيدا

ً
�.حياة�املنَتج دورة إدارة عديدة،�مثل ببدائل مرورا

�من �نتاج��نظف يتضمن أن �مكنو 
ً
 ب�ن �ختياركما�و�رتبط� .الت�اليف منخفضة أو عديمة �جراءات عددا

 حالة �� أك�� فقد�ي�ون�العائد نفس�ا، املؤسسة خصوصيات ع�� املرتفعة�الت�اليف أو املنخفضة �جراءات تنفيذ
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 املستوى�املطابق إ�� عملية��نتاج بأداء الوصول  �دارة�ا��ّيدة�ع�� ممارسات تركز و��نما. �ك�� �س�ثمارات

 �شمل قد �ك�� أّن��س�ثمارات ح�ن الكفاءة�التصميمية،��� الصغ��ة �س�ثمارات تحسن يمكن�أن للتصميم،

  .برم��ا العملية تصميم إعادة

،��ناك�اتفاق�ع���أّن��نتاج
ً
����عتمد�ا التقنيات أو املمارسات من مجموعة ع�� يب�� �نظف عموما

ّ
املؤسسات� ال

  :��ي �نظف��شمل �نتاج ممارسات أّن  ع�� املجال �ذا �� �دبيات حيث��ش�� نحو�تطبيقھ،

  :�نتاجية العمليات تطو�ر�1.4

���من الضارة املواد �ل كبح خالل من ذلك يمكن�تحقيق
ّ
 ��سان، ع�����ة خطر مصدر �ش�ل أن شأ��ا ال

����عتمد إنتاجية�عصر�ة أنظمة إ�� اليدوي  �نتا�� فتحو�ل�النظام
ّ
 توفر أن التقنيات�ا��ديثة�من�شأ��ا ع�� ال

،�2017 حنظل،( �ثر�البي�� وتقليل �نتاجية، العمليات �� الداخلة �ولية واملواد املس��لكة الطاقة من الكث��

 نحو �سر�ات�الزئبق ال�او�ة،�إذ�يمكن�تفادي والصودا منتجات�ال�لور  صناعات وثمة�مثال�معروف����).93ص

����انت الغشائية ا��ــلية طر�قة ا��ديدة الب�ئة،�بأن��ستخدم�املصا�ع
ّ
�من�طر�قة�ا��لية�الزئبقــية�ال

ً
 �ستعمل بدال

ھ فائقة �ذا�املوضوع��عناية إ�� النظر و�نا�يجب ).220،�ص2011قدوري،�(املا���� ��
ّ
 منافع تحقيق �� �ساعد ألن

���تحقق��ستخدام��مثل املنَتج، جودة وتحس�ن اقتصادية
ّ
 والطاقة �ولية موارد�ا استخدام �� واملؤسسات�ال

��غي���تقنيات الصناعية��ستلزم لعمليا��ا السلبية �ثار من وا��د
ً
  أك�� لت�ون  تكييف�ا أو إنتاج�ا عمليا

ً
 من ا���اما

  ).87،�ص2013حنظل،�(ال�دف� ذلك

  :املواد اس�بدال�2.4

العلماء�يرى�أّن�وال�واء�تمر�بمشا�ل،�ع���الرغم�من�أّن��عض� باملاء الطبيعة�واملتمثلة �� املوجودة املواد

��مد�البعيد �ع��
ً
�املوارد. �ناك�خطرا �يدفع املحدودة و�ناك �ما ��ذا ،

ً
��الب��ول�مثال �إ�� أو�الناضبة  املؤسسات

 طر�ق ذلك�عن يتم أن و�مكن عل��ا، املحافظة أجل من املوارد لتلك بدائل التفك���إليجاد إزاء والتطو�ر البحث

عند� �ساعد�ع���تخفيض�النفايات و�ما الب�ئة، ع�� خطورة بمواد�أقل �عض�ا تبديل أو الضارة املواد اس�بعاد

،�تل��محمودة��املنتجات املصدر،�وجعل
ً
،�2013حنظل،�(����سواق� تنافسية م��ة الز�ون�وتحقق طموحات بي�يا

  ).87ص

 :التكنولو�� التغي���3.4

انبعاث�النفايات� من ل��د واملعدات امل�ائن �� إجراء�التعديالت نحو املوج�ة التكنولوجية التغي��اتو���

 اس�بدال إ�� ب�لف�منخفضة تنفيذ�ا يمكن �سيطة �غي��ات ب�ن ما ت��اوح التغي��ات �ذه ت�ون  و�مكن�أن وامللوثات،

���ت��تب�عل��ا
ّ
  .كب��ة رأسمالية �لف العمليات،�وال

  :جّيدة داخلية إدارة�4.4

�داخلية� ممارسات أجل من الوسائل بأفضل �نتاج أنظمة �شغيل ع�� ا��ّيدة �دارة �عمل وإجراءات

 ). 53،�ص2015درو�ش،�(ا��ّيدة� والنظافة �نتاج، املواد،�جدولة �سرب عزل�الفضالت،�منع: معّينة،�مثل
ً
 فضال

باملخاطر�البي�ية،�وتحس�ن�الدور� العامل�ن وتوعية وتوجيھ عالية،�وتدر�ب و�جودة للب�ئة صديقة مواد شراء عن

،�2017حنظل،�(كفاءة�وجودة�عاليت�ن� املنَتج ���إعطاء شأنھ�أن��ساعد من �ذا �نتاجية، العملية ع�� الرقا�ي

  ).93ص
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  :النفايات تدو�ر�5.4

 استعمالھ�أو�تجزئتھ من �ن��اء �عد أخرى  مرة املنَتج استخدام إعادة ":أّ��ا ع�� التدو�ر إعادة �عر�ف يمكن

 و�ع��). 14،�ص2011البكري،�(" أخر منَتج من كجزء یدخل أو املنَتج لذات أولية مادة مواصفاتھ�لی�ون  و�غي��

���من املواد أو جـــــــــاملنتَ  تدو�ر إعادة
ّ
 من أو ا��ياتية املواد�الكيميائية�أو �عض إضافة خالل من �عا�� أن املمكن ال

 من �نتاجية العملية �ولية��� استخدام�املواد دعم �� �ساعد التدو�ر وإعادة. الف��يائية خالل��عض�املعا��ات

���ت�ون  من�النفايات �ستفادة خالل
ّ
�عن تدو�ر�ا، �عد عالية ذات�قيمة معّ�ن،�لتصبح وقت �� مفيدة غ�� ال

ً
 فضال

املؤسسات� إ�� تدو�ر�ا �عد بيع�ا خالل اقتصادية�من ذات�فائدة تصبح املؤسسات�الصناعية �عض �� أّن�النفايات

����ستخدم�ا
ّ
  .أولية مادة ال

 :دمج�املفا�يم�الدائر�ة����تصميم�املنتجات. 5

 
ً
،�حيث�يتوجب�ع���الشر�ات�العمل�مع�املصمم�ن�لتطو�ر�ُ�عت���دور�التصميم�����قتصاد�الدائري�محور�ا

���ترا���مبدأ�دورة�ا��ياة
ّ
�أوسع�ومن�املر���أن��شمل��ذه�العملية��. م��صات�تصميم�جديدة�للمنتجات�ال

ً
عاونا

مع�مجموعات�ا���ات�املعنية�الرئ�سية،�مثل�خ��اء�املواد�والعلماء�الكيميائي�ن�والشر�ات�املصّنعة�والعامل�ن����

�التدو�ر �. إعادة �العظيم"و�ق��ح ��نتعاش �اقتصاد�" مشروع �نظام �ضمن ��عمل �أن �يمكن �تصميم �نماذج أر�عة

�للتأج��: دائري  �تصميم �لألقدمية، �/ تصميم �الس��داد�ا��دمة، �تصميم �التص�يع، ��� ��ستخدام �إلعادة تصميم

   .املواد

�ومن� �جديد، �من �تصميم�ا �إعادة �إ��
ً
�أيضا ��ذه �التصميم �نماذج �تدعم ��

ّ
�ال �املوارد �تدفق �أنظمة تحتاج

�نفسھ �الوقت ��� �ذلك �يتم �أن ��س��جاع�. ��سب �آليات �تكن �لم �إذا �الحًقا �للفّك �منَتج �تصميم �من فال�فائدة

� �بطر�قة�فّعالةموجودة ��جزاء�املركبة �محّرضة�. الس��داد�تلك �وأدوات �عامة�جديدة �سياسات �ذلك ولن�يتطلب

��عّقب� �يمكن �بحيث �التور�د، �ع���سالسل �أع�� �شفافية �مستوى
ً
�أيضا �بل �ال�در�فحسب، �عن لتحف����بتعاد

���أوقف�إنتاج�ا�واستعاد��ا�بطر�قة�فّعالة�
ّ
  ).PHILIPS, 2019(املنتجات�واملواد�ال

ذي�يحظى�فيھ��قتصاد�الدائري�بإجماع�عال���ملا�يحملھ�من�إم�انات��ائلة�وفرص�للنمو،�
ّ
ففي�الوقت�ال

سارعت�العديد�من�الشر�ات�العاملية�العمالقة�نحو�دمج�املفا�يم�الدائر�ة����أعمال�ا���دف�رفع�مستوى�كفاءة�

بتوظيف�طرق�مبتكرة�ل��ّد�من�استخدامات�املواد�من�مصادر�محدودة�" Apple"وتقوم�شركة�. استخدام�املوارد

شركة�إنتاج�كيماو�ات�البناء،�ع���إعادة�استخدام�" B.A.S.F"واس�بدال�ا�بمواد�من�مصادر�متجددة،�فيما��عمل�

" hp"ل�شركة��لك��ونيات�ب�نما��عم�.عن�استخدام�املوارد�محدودة�املصدر،����صناعة�ا��رسانة املواد�كبديل

ع���إصالح�وتحديث�وإعادة�بيع�املنتجات�والقطع�املستخدمة،���دف�إطالة�عمر�املنتجات،�كما�تقوم�منافس��ا�

� �عمليات�" Dell"شركة �من �اس��داد�ا �تم ��
ّ
�ال �التكنولوجيا �منتجات ��� �املستخدمة �البالس�يكية �املواد بتوظيف

العاملية�املتخصصة����صناعة��ثاث،�واج�ات�املطابخ�وصناديق�التخز�ن�" IKEA"وتصنع�شركة��.إعادة�التدو�ر

� �عل��ا �يطلق ��
ّ
�بال�امل»�وغ��«ال ، � �تدو�ر�ا �املعاد �والقوار�ر�البالس�يكية �ا��شب �(من ولقد�). 2019عادل،

خالل�برنامج�إلعادة�ال��يطانية�استخدام�املواد�ا��ام�والت�اليف�و�نبعاثات�من�" Rolls Royce"خفضت�شركة�

التدو�ر��عزز�كال�من�مف�وم�الطاقة�املس��لكة����الساعة�ومف�وم�إعادة�التص�يع،�وتحاول�شر�ات�أخرى�اس��داد�

���� �تدو�ر�ا �وإعادة ��ستخدم ��عد �لم ��
ّ
�ال �العسكر�ة �واملظالت �املياه �خراطيم �مثل �الصناعية �النفايات منتجات

  ).2017وي،�الش��ا(ش�ل��حزمة�وا��قائب�واملحافظ�
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  :���مجال��نتاج��نظف" مجمع�تونيك"التجر�ة�الرائدة�لـ�. 6

� �لـ �البي�� �التوجھ �تونيك"�عد ��س���" مجمع ��
ّ
�ال �والتطلعات �املتطلبات �من �ملجموعة �لالستجابة كن�يجة

���تمثل�محددات�ل�شاطھ�ع���املستوى�الوط���والدو��
ّ
  .لتحقيق�ا�والتجاوب�مع�ا،�وال

  :التعر�ف�بمجمع�تونيك�1.6

�لم��40،�من�طرف�السيد�جرار�عبد�الغ��،�يقع�املجمع�ع����عد�حوا���1985سنة�" مجمع�تونيك"تأسس�

�لوالية�ت�بازة
ً
يختص�املجمع�بصناعة�و�سو�ق��غلفة��.من�ا��زائر�العاصمة،����بلدية�بوسماعيل�التا�عة�إدار�ا

  :�لة�وتدو�ر�نفايات�الورق؛�و�و�يضم�فرع�ن،��مااملصنوعة�من�الورق�والورق�املقوى،�وإعادة�رس

 الصناعة� �ملتطلبات� :فرع
ً
�وفقا ��غلفة �إنتاج �عملية �يتو�� �حيث �للمجمع، �باملقر�الرئ���� �الفرع ��ذا يقع

���تتم�من�خالل�مجموعة�من�العمليات�امل��ابطة�وامل�سلسلة����وحدات�الفرع
ّ
  .السوق،�وال

 التدو�ر� �إعادة �: فرع �بحوا�� �تبعد ��
ّ
�وال �الشعيبة، �منطقة ��� �الفرع ��ذا �املقر�الرئ������25يقع �من �لم

�إضافية� �قيمة �منھ��و�خلق �الرئ���� �ال�دف �تدو�ر�الورق، ���مة�إلعادة �إم�انات �يمتلك للمجمع،�حيث

   .للمنتجات،�والتقليل�من��در�املوارد�واملحافظة�ع���الب�ئة

ذي�استعادتھ�الدولة�سنة�" تونيك�للصناعة"مع�العمومي�وما�ي�ب����شارة�إليھ،�أّن��دف�املج
ّ
إ����2011ال

� �ا��اصة �املؤسسة �إفالس �عن �ناجم �غياب ��عد �والدولية، �الوطنية �السوق ��� �للتغليف"التموقع ،�"تونيك

ومضاعفة�رقم�أعمالھ�وا��صول�ع���حصص�����سواق�الدولية،�ومن�أجل�ذلك،�فإّن��س��اتيجية��س�ثمار�ة�

  .تقوم�ع���استعمال�الورق�املس��جع�للمجمع

  :تجسيد��ل��ام�البي������منتجات�املجمع. 2.6

�حيث� �الرا�ن، �الوقت ��� �املجمع �وتوج�ات �ل�شاط �املحددة �العناصر�ا��ديثة �أحد �البي�ية �عت���ا��وانب

���تفرض�ا�السلطات�
ّ
املحلية�والدولية����القضايا��عد�من�اس��اتيجيات�النجاح��ل��ام�التام�بالقوان�ن�ا��ازمة�ال

���تطبق�ع���املواد�ا��ام�واملنتجات،�حيث�أّن�تجا�ل�
ّ
���تؤثر�ع���ال��ة�والسالمة�وحماية�الب�ئة،�وخاصة�ال

ّ
ال

�جميع� �إعالم �يجب �دولية �لنطاقات
ً
�وفقا �املن�� ���ذا �ولالل��ام �املنَتج، �بيع �احتماالت �من �يحد �قد �ا��وانب �ذه

�البي�ية �بحماية �خالل��امل�تم�ن �من ��ل��ام ��ذا �لضمان �املث�� �و�الطر�قة �واملواد، �املنَتج �ع�� �املطبقة با���ود

���تطبق�ع���قطاع�التغليف�تحت�مصط���
ّ
إجراءات�مراقبة�ا��ودة�و�ختبارات�واملعاينة�ومنح�الش�ادات،�وال

����ذا��خ���ل��صول�ع���س" مجمع�تونيك"و���إطار�التوجھ�نحو�العاملية�من�طرف�. العنونة�البي�ية�للمنتجات

��سواق� ��� �التغلغل �ول�س�يل �للب�ئة �صديقة �باعتبار�ا �ملنتجاتھ �م��ة �خلق ��غية �البي�ية �العناو�ن �من مجموعة

���تحصل�عل��ا�املجمع�ووضع�ا�
ّ
العاملية،�حيث��عد�العنوان�البي���من�أحد�شروط�التغلغل،�ومن�أ�م�العناو�ن�ال

  ): 207-206،�ص2009طلوش،�(ع���منتجاتھ�ما�ي���

 املالك��زرق )Blue Angel Label :(مل��تھ�املتمثلة����تطبيقھ�ع����
ً
يرجع�ا�تمام�املجمع���ذا�العنوان�نظرا

� �طرف �من �املمنوحة �تلك �عن ��ختالف �ال�تتمّ���بكث���من �تفاصيلھ �وألّن �املنتجات، �كب���من ��تحادعدد

�ا��الة�ال��ائية� ھ�يركز�ع��
ّ
�أن للمنَتج�ال��ا�ي�وال��شمل�تفاصيل�عملية��نتاج،�وتتمثل�أ�م��ورو�ي،�كما

 :التالية شعارات�املالك��زرق����الرموز 

 ؛%100شعار�الورق�املعاد�تدو�ره�بـ�  

 شعار�ال�يحتوي�ع���مواد�خطرة؛ 

 شعار�ا��ضوع�لعملية�ا��مع���دف�إعادة�التدو�ر.  
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 النقطة�ا��ضراء )Green dot Label( :ا��صول�ع���العنوان�ملنتجات�املجمع����إبراز�تتمثل�أ�م�م��ات�

�وإبراز� �التدو�ر، �إعادة �عملية ����يع �ف�و��س��دف �املجمع، �منتجات �تتمّ���بھ ذي
ّ
�ال �الفاقد �تقليل نظام

الكفاءة�من�خالل�إعادة�الفاقد�إ���دورة�ا��ياة�لغلق�حلقة��نتاج،�و�التا���ا��د�من�أضرار�املنتجات�ع���

 .الب�ئة

  :ا��اص�بإعادة�تدو�ر�النفايات����املجمعالتوجھ��3.6

���انت���ا�
ّ
�غية�تب���اس��اتيجية�تقوم�ع���" مجمع�تونيك"�عد�تدو�ر�النفايات�الورقية�من�أ�م�ا��لول�ال

ا��فاظ�ع���سالمة�الب�ئة،�وتأم�ن�ا��امات�املحلية،�وسد�النقص����املواد�الالزمة�لصناعة�الورق،�مّما�يؤدي�إ���

  .لوث�وعمليات�است��اد�املواد��وليةالتقليل�من�الت

�الطاقة� �اس��الك �وقلة �الت�لفة �قلة �أ�م�ا �كث��ة، �اقتصادية �بمزايا �الورقية �تدو�ر�النفايات تتمّ���عمليات

واملياه،�و�مثل�ا��دول�املوا���الفروق��قتصادية�واملالية�والتقنية�إلنتاج�ورق�من�املواد�ا��ام�وإنتاج�ورق�من�

  :و�ر�النفاياتخالل�إعادة�التد

  مقارنة�ب�ن�إنتاج�الورق�من�املواد�ا��ام�وإنتاج�الورق�من�إعادة�التدو�ر: �1دول�ا�

 ا��اصية إنتاج�الورق�من�املواد�ا��ام إنتاج�الورق�من�إعادة�تدو�ر�النفايات

 ت�لفة�الطن�الواحد�من�الورق أورو�122 أورو�32

 للطن�الواحدكمية�املياه�املس��لكة� م���مكعب�10 م���مكعب�4

 الصيانة�السنو�ة�للمصنع يوم�21 يوم�12

 اس��الك�قطع�الغيار ألف�أورو�135 ألف�أورو�18

 �سبة�املخاطر�ع���العامل�ن %35 %5

Source : Tonic magazine. (2004). N° 6. 

  ):213،�ص2009طلوش،�(إ���جانب�ذلك،�فإّن�

 عملية�تدو�ر�النفايات�الورقية�تمتاز�بز�ادة�ا��صيلة�من�ال��ينة�الورقية�املنتجة��غ���ا�من�املواد��ولية�

� �إ�� �الورقية �النفايات ���ينة �من �الطن �يحتاج �املثال �س�يل �فع�� �ب�نما���1,2خرى، �النفايات، �من طن

� �البكر�إ�� �الورقية �ال��ينة �من �طن �أو �2,5يحتاج �ا��اف �القصب �من ��طن �الباغاس��6,5-7إ�� �من طن

 ؛ 50%برطو�ة

 يوفر�� �النفايات�الورقية �من �من�الورق �طن �من�الطاقة،�وأّن �4.100إنتاج �سا�� �الالزمة� كيلوواط الطاقة

  .من�مقدار�الطاقة�الالزمة�لصنعھ�من���ينة�الورق�20-60%إلنتاج�ورق�من�النفايات�تقل�بنحو�

���يقوم�وما�تجدر��شارة�إليھ،�أّن�أ�م�مصادر�الن
ّ
بمعا����ا�تتمثل�فيما�" مجمع�تونيك"فايات�الورقية�ال

  ):210- 209،�ص2009طلوش،�(ي���

 التغليف� ����: ورق ������ه �يتم �حيث �ا��زائر، ��� �الورق �استخدام �ا��ّ����ك���من �التغليف �ورق يأخذ

�
ً
من�ورق�التغليف�����غليف�العديد�من�املنتجات��س��الكية�والصناعية،�وتبلغ�الكمية�املس��لكة�سنو�ا

،�/ طن�234.500 ا��زائر�بحوا��
ً
 م��ا�يصبح�نفايات��عد��ستعمال؛�90%سنو�ا
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 الثقا��� �العلمية�: الورق �والعمليات �وال�شاطات �املجاالت ��افة �استخدام�ا ��غطي ��
ّ
�ال ��نواع �تلك و��

واملجالت�والبو���س��ات��والتعليمية�و�عالمية�واملكت�ية،�و�شمل�ورق�ال��ف�والكتابة�والطباعة�والكتب

  وال��الت�و�وراق�املكت�ية�وأوراق�الدعاية�و�ش�ار؛

 الص��� ��:الورق �ال��ية ����...و�شمل�املناديل�واملناشف�والفوط
ً
�سنو�ا �املس��لكة �الكمية �حيث�تبلغ إ��،

ذي�يمكن�تص�يفھ��عد�استعمالھ�إ���65ا��زائر�بحوا���
ّ
  :ألف�طن،�وال

 %15ح�تالفة�وغ���مالئمة�لالستعمال�كنفايات�ورقية؛من�الورق�الص���تصب� 

 %85م��ا�يمكن�إعادة�استعمالھ��ورق�نفايات�. 

فقد�بوضع�مجموعة�من�ا��او�ات�" مجمع�تونيك"لالستفادة�من�النفايات�الورقية����عمليات�التدو�ر�قام�

كميات�املجمعة�إ���وحدة�والشاحنات���مع��ذه�النفايات�ع���العديد�من�أحياء�ا��زائر�العاصمة،�حيث�توجھ�ال

� �الوط�� �املستوى �ع�� �للتجميع �أك���وحدة ��عد ��
ّ
�وال �مسوس، �(ب�� �حوا�� ��ستعابية �طاق��ا �من��300تبلغ طن

 
ً
،�كما�أ�شأ�املجمع�مجموعة�من�املراكز�ا���و�ة�املتخصصة����ا��مع�����ل�من�سطيف،�عنابة،�)النفايات�يوميا

��و�ران�والوادي،�و�ذا�من�أجل�رفع�كمية
ً
���يتم�اس��جاع�ا،�حيث�ال�تتجاوز�حاليا

ّ
،�����200الورق�ال

ً
طن�يوميا

،�مع�آفاق�بلوغ��500طن�إ����400ح�ن�أّن�حاجيات�املركب�ت��اوح�ما�ب�ن�
ً
،�كما�سمحت��600طن�يوميا

ً
طن�يوميا

� �خلق �من �املجمع �طرف �من �إقام��ا �تم ��
ّ
�ال �ا��مع �و�5.000عمليات �غ���مباشر، �شغل مؤسسة��400منصب

ع�املجمع�شراكة�مع�مؤسسة��.غرةمص
ّ
�من�" نات�وم"إ���جانب�ذلك،�وق

ً
لضمان�اس��جاع�النفايات�الورقية�انطالقا

�ال�اتف� �ومتعام�� ��رشيف �ومصا�� �ال��افة �توز�ع �مؤسسات �مع �اتفاقيات �وتوقيع �مراد، �بب�� �ا��مع وحدة

وتحتاج�عمليات��.الديوان�الوط���للكتاب�النقال،�و�ا����ا��ملة�با��م��،�إضافة�إ���اس��جاع�الكتب�القديمة�من

جمع�النفايات�إ���توعية�للمواطن�ن�من�خالل�برامج�إعالميـة�تتضمـن�التحس�س�بأ�مية�النفايات�الورقية�وكيفية�

التعامل�مع�ا،�باإلضافة�إ���استحداث�برامج����يعيـة�تت�نـا�ا�مراكز�جمع�النفايات،�حيث�قام�املجمع�����ذا�

اتفاقية�مع�وزارة�ال��بية�الوطنية�ووزارة�التعليم�العا��،�ووزارة�الب�ئة�بحمالت�تحس�سية����مدارس�املجال����إطار�

وجامعات�الوطن�مع�وضع�حاو�ات�خاصة���مع�املخلفات�ل���ات�املس��دفة�من�التوعية،�باإلضافة�إ���تنظيم�

صة�وحدة�إعادة�التدو�ر�الو�شر�س�جوالت�علمية�لتالميذ�أك���من�مئة�مؤسسات�تر�و�ة�ع���وحدات�املجمع،�وخا

�من� ��ستفادة �عقود �إبرام �خالل �من ��قتصادي�ن �واملتعامل�ن �الرسمية �ا���ات �التوعية �شملت �كما بالشعيبة،

�تقديم� �خالل �من �القطاع ���ذا �بال��وض �الرسمية �ا���ات �مطالبة �إ�� �باإلضافة �ع��م، �امل��تبة �الورقية النفايات

  ).210،�ص2009طلوش،�(���مجال��س��جاع�تحف��ات�ضر��ية�للمتعامل�ن�

- 400و�عد�القيام��عملية�ا��مع�تتم�عملية�الفرز،�أين�يتوفر�املجمع�ع���وحدت�ن�للفرز�تصل�طاق��ما�من�

،�وتتمثل�عملية�الفرز����إزالة��نواع�غ���مرغو�ة��الورق�املحروق�أو�امللطخ�باألوساخ،�حيث�يتم��600
ً
طن�يوميا

  ):211،�ص2009طلوش،�(إ���ثالثة�أصناف،�����تص�يف��ذه�املخلفات

 و�شمل�نفايات�التغليف�وامللصقات�الكب��ة؛: النفايات�الثقيلة 

 نفايات�الورق��بيض�والورق�الص��؛ 

 نفايات�الورق�امللون�واملستعمل�للكتابة�واملحتوي�ع���كميات�من�الرصاص . 

� �حوا�� �الواحدة �تزن �رزم �ش�ل �ع�� �ور�ط�ا �تقطيع�ا �عملية �تجرى �النفايات �فرز �عملية ������200عد كيلوغرام،

  .انتظار�عملية�التحو�ل
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  :خاتمـــة. 7

�جديد���تم�بتغي����ل�أساليب��نتاج�وأنماط��س��الك�غ��� يقدم��قتصاد�الدائري�كنموذج�اقتصادي

� �قيمة ���فظ ���دف �بحيث �عمر�املستدامة، �من �ممكنة �ف��ة �ألطول ��قتصاد ��� �واملوارد �واملواد املنتجات

��ش�ل�كب�� �الطاقة�. �ستخدام�وتقليل�النفايات ��عز�ز�الكفاءة�وخفض�اس��الك و�سا�م��قتصاد�الدائري���

�عمل� �فرص �وخلق ��قتصادي �النظام �تحديث �إ�� �إضافة �الكر�ون، �أكسيد �ثا�ي �غاز �وانبعاثات الك�ر�ائية

�والشعور�مستدا ��يجا�ي �التغي���السلو�ي �و���يع �حيا��م، �ونوعية �الس�ان �مع�شة �مستوى �تحس�ن �وكذا مة،

  .باملسؤولية�داخل�املجتمع

  :إّن�أ�م�النتائج�املتوصل�إل��ا�من�خالل��ذه�الورقة�البحثية،����ما�ي��

 دف�إ���إبقاء�املنتجات��قتصاد�الدائري��و�نموذج�اقتصادي�عال���قادر�ع���التجديد�حسب�التصميم،�و��

  وامل�ّونات�واملواد�عند�حد�منفع��ا�وقيم��ا��ع������جميع��وقات؛�

 إعادة�� ��شمـل �حيث �الدائري، ��قتصـاد �مبادئ ��ستخدم ��
ّ
�ال �و��شطة �املداخل �كبـ���مـن �عدد �نـاك

 س��الك�املسؤول؛�ستخدام،��صالح،�ٕاعادة�التدو�ر،�التصمیم��ی�ولو��،��مداد�املستدام،�و� 

 التحول�إ����قتصاد�الـدائري�یتطلــب�ثقـافة�إی�ولوجیة،�وو���بیـ��،�و�عـدیل��تجا�ات�والسلوكیات؛  

 العمليات�واملنتجات�من� ع�� مت�املة وقائية بي�ية إلس��اتيجية املتواصل التطبيق "�نظف �نتاج" تقنية �ع��

  والب�ئة؛أجل�تقليل�املخاطر�املتصلة�باإل�سان�

 ممارسات� �اس�بدال العمليات تطو�ر�:�نظف �نتاج �شمل �التغي�� �نتاجية، �إدارة املواد،  التكنولو��،

 النفايات؛ جّيدة،�تدو�ر داخلية

  دائري� �نظام�اقتصاد �ضمن ���يمكن�أن��عمل
ّ
�للتأج��: من�نماذج�التصميم�ال �لألقدمية،�تصميم / تصميم

  ���التص�يع،�تصميم�الس��داد�املواد؛�ا��دمة،�تصميم�إلعادة��ستخدام

 بواقع� قورنت ما إذا حالة�فر�دة�من�نوع�ا����ا��زائر�بتطبيقھ�مبادئ��قتصاد�الدائري،" مجمع�تونيك"�عت���

 .املنظومة�الصناعية����ا��زائر

� �وا��ماعات �ول���ومة ��عمال �ملؤسسات ��ق��احات ��عض �إعطاء �يمكن �الدراسة �نتائج �ع�� املحلية�بناًء

  :كما�ي��

 خذ�با��سبان�حماية�الب�ئة�ونظاف��ا�عند�تصميم�املنتجات؛� 

 املحافظة�ع���رأس�املال�الطبی���و�عز�زه�عن�طر�ق�التحكم����املخزونات�املحدودة،�وموازنة�تدفقات�املوارد�

 املتجددة؛

 ممكنة؛�تحس�ن�عائد�املوارد�عن�طر�ق�تدو�ر�املنتجات�وامل�ّونات�واملواد�بأع���فائدة 

 الطاقة�يجب�أن�تأ�ي�من�مصادر�متجددة؛ 

 وإعادة�� �املواد �استخدام �إعادة �ف��ا �يتم �وأنظمة �منتجات �خلق �لدعم �التكنولوجيا �استخدام �ع�� ال���يع

�
ً
�من��متالك،�أي��عبارة�أخرى�بيع�فائدة�املنَتج�بدال

ً
تدو�ر�ا�أو�إعادة�تص�يع�ا�والتوجھ�نحو�ال�شارك�بدال

 من�املنَتج؛

 للمعاي���واملوصفات�الدولية؛�ل��
ً
 �ام�باملعاي���الب�ئة�وال��ية����إنتاج�املنتجات�طبقا

 إعداد�دراسات�تقييم��ثر�البي���لألغلفة�قبل�استخدام�ا�من�طرف�املؤسسات،�وذلك���دف�تحقيق�التوازن�

 ب�ن�الب�ئة�والتنمية�والتجارة؛
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 � �أد�ى �املصدر�إ�� �من �النفايات �تولد �خفض �عمليات ��نتاج����يع �تكنولوجيات �باستخدام �ممكن حد

�من� ��من �والتخلص �ملعا��ة �مالئمة �وتوف���مرافق �التدو�ر�و�ستخدام، �إعادة �عمليات �و���يع �نظف

 النفايات؛

 ا��فاظ�ع�� جانب ل�سي���النفايات�ترا�� وطنية سياسة العتماد واقتصادية علمية عامة توج�ات إيجاد 

 الب�ئة؛

 � �واملبادرات� الدائري  �قتصاد مبادئدمج �والسياسات ��س��اتيجيات �تب�� �خالل �من �الوطنية �ا��طط ��

 املطلو�ة؛

 عد�عوامل�أساسية�لتمك�ن�����
ّ
وضع���داف�الرئ�سة�ل�ا،�وتقديم�الدعم�لتطو�ر��سواق�غ���النا��ة،�وال

 املمارسات�الدائر�ة؛

 صاد�الدائري،�إ���جانب�إرساء�السياسات�املالية�وضع�اللوائح�لتحف���النظام�البي���ع���اعتماد�مبادئ��قت

 ملعاقبة�املمارسات�غ���الدائر�ة�وم�افأة�تلك�املستدامة؛

 ز�ادة�الو���العام�ودمج�املبادئ�ذات�الصلة�لالقتصاد�الدائري����املنا���الدراسية؛ 

 أسلوب�إدار��ا�للمش��يات،�توف���أمثلة�يحتذى���ا،�أي�أن�تقوم��دارات�ا���ومية�ع���س�يل�املثال،�بتغي���

 بما�ف��ا�البضا�ع�وا��دمات؛

 سن�ال�شر�عات�ال�ادفة�إ���ا��ّد�من���م�النفايات�ع���مستوى��فراد،�املصّنع�ن�وم�شآت�التوز�ع. 
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 �سو�ق�ا��دمات�التأمي�ية��شر�ات�التأم�ن

Marketing insurance services of insurance companies 

  . أقناروس�محمد�مل�ن  .د
 

  algerialamine@gmail.com  ا��زائر،،�2جامعة�ع���لون�����البليدة�

  :م��ص

لدى�شر�ات�التأم�ن�بصفة�خاصة� ا��دمات�التأمي�ية �سو�ق�ا��دمات�املالية�بصفة�عامة�أو��سو�ق إن

مبلغ� لھ املؤمن دفع مقابل �ذا��عد�وقوع�ا��طر�املؤمن�عليھو �املتمثل����التعو�ضو �با��دمة الوعد تقديم �� يكمن

 التأم�ن�التعرف شر�ات ع�� ل�ذا�يجب،�و جيدا عل��ا التعرف للمؤمن�لھ �سمح ال ا��دمة �ذه إال�أن،�مع�ن�للمؤمن

 عن البحث من�خالل و�ذا ال�سو�قية، القرارات �ل جو�ر باعتباره املؤمن�لھ ورغبات حاجيات بصورة�دقيقة�ع��

�ذا�و � يناسبھ، الذي والسعر،�ا��ودة ومستوى ،�النوعية حيث التأمي�ية�من ��دمةا�القتناء �سباب�ال���تدفعھ

  .اس��داف�عدد�جديد�من�املؤمن�نو �لكسب�والء�املس��لك

 .�سو�ق�ا��دمة�التأمي�ية ا��دمة، التأم�ن،�املؤمن،�املؤمن�لھ،�ال�سو�ق،:   ال�لمات�املفتاحية

Abstract : 

  The marketing of financial services in general or the marketing of insurance services in 

insurance companies in particular, is to deliver the promise of service, it is the indemnification after 

the occurrence of the insured risk in exchange for payment by the insured to a certain amount to the 

insured, this service does not allow the consumer to identify them well, this is why insurance 

companies must recognize the wishes of the insured because it is the basis of decisions of the 

marketing, through researching the reasons that lead to the purchase of the insurance service, to gain 

consumer loyalty and target a new number of consumers. 

Keywords a: Insurance, insurer, insured, marketing, service, marketing insurance services. 

  :مقدمة� .1

  عرف وقد املزد�ر �قتصاد �� ا��ديثة الظوا�ر من ا��دمات بقطاع ��تمام �عد
ً
 �� كب��ا توسعا

 أل��م ��م و�حتفاظ رضا�م وكسب بالز�ائن الفوز  نحو ت�سابق ا��دمية املؤسسات جعل ما �ذا السنوات��خ��ة،

  .املؤسسة رأسمال يمثلوا

 الفائض اس�ثمار إعادة خالل من الوط�� �قتصاد أداء من الرفع �� كب�� اقتصادي دور  التأم�ن يلعب

 من للكث�� يتعرض أنھ إال،�ممتل�اتھو ���صھ �� الفرد ل�ا يتعرض ال�� لألخطار و�غطيتھ املال، السوق  �� التأمي��

 أصبح التحديات ل�ذه ،و�ن�يجة لھ املنظمة والقوان�ن ال�شر�عات تفرض�ا ال�� التنظيمية القيود ال�سيم التحديات

 التأم�ن بأ�مية لتوعيتھ املتاحة الوسائل ب�ل املس��لك�ن من التقرب إ�� الس�� التأم�ن شر�ات ع�� الضروري  من

 النف��� ا��انب ع�� وال��ك�� ا��ديثة الوسائلو �بالطرق  التأمي�ية ا��دمة �سو�ق خالل من لديھ تأمي�ية ثقافة وزرع

                                           
 

  algerialamine@gmail.com: �يميلأقناروس�محمد�مل�ن،�: املؤلف�املرسل  .
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 تحقيق و�� �ساسية رغباتھ إشباع خالل من ثقتھ كسبو �للفرد، و�ستقرار��جتما�� الطمأن�نة توف�� �� املتمثل

  الطمأن�نة،�و  �من

�و�نظام�مصمم�ليقلل�من�ظا�رة�عدم�التأكد�املوجودة�لدى�املؤمن�لھ�وذالك�عن�طر�ق��فمف�وم�التأم�ن

كما� ،نقل�عبء�ا��طر�إ���املؤمن�والذي�يتع�د�بتعو�ض�املؤمن�لھ�عن��ل�أو�جزء�من�ا��سارة�املالية�ال���تكبد�ا

�تحقق� �عن �الناشئة �ا��سائر�املادية �من �وال�يئات ��فراد �حماية �إ�� �أساسية �بصفة ���دف �وسيلة �بأنھ �عرف

�خطار�املحتملة�ا��دوث�وال���يمكن�أن�تقع�مستقبال�و�س�ب�خسائر�يمكن�قياس�ا�ماديا�وال�دخل�إلرادة��فراد�

�ا��طر�الذي�ي . ال�يئات����حدو��ا أو� واج�ھ�الفرد�عن�طر�ق�تجميع�عدد��اف�من�الوحدات�و�و�أداة�لتقليل

��عل�ا��سائر�ال���يتعرض�ل�ا��ل�فرد�قابلة���)ا��......املستودع�،�امل��ل ،��السيارة ( املتعرضة�لنفس�ذالك�ا��طر

ومن�ثم�يمكن�ل�ل�صاحب�وحدة��ش��اك�بنص�ب�م�سوب�إ���ذالك�ا��طر�﴿�عز�الدين� للتوقع�بصفة�جماعية

  :ومن��نا�يمكن�صياغة�إش�الية�بحثنا��التا��،� 1﴾�14ص�،�2007فا���،

  التأم�ن�؟ بـــشر�ات ال�سو�ق�ا��دما�ي بــ�شاط ماذا��ع��

          : أولية�ع����ذه��ش�الية�قمنا�بطرح�الفرضية�التالية�وكإجابة

 ع�� التعرف خاللمن� وذلك ا��دمة لتقديم الس�� قبل �سواق بدارسة ��تم التأم�ن شر�ات �� ال�سو�ق إن

 �� ال�سو�ق أن ذلك إ�� إضافة التأم�ن، �ش��اك��� دوافع مثل الرغبات يحرك��ذه وما واملجتمعات �فراد رغبات

�املناسب امل�انو �الوقت �� للز�ون  جيدة تأمي�ية خدمة تقديم حيث من السلع �سو�ق عن يختلف التأم�ن�ال شر�ات

  .الثمن�املعقول و 

�الفرضية� �لإل و �والختبار���ة �املوضوع �إش�الية �ع�� �محور�ن�إن ارتأيناجابة �إ�� �البحث   :�ماو �نقسم

  .ا��دمات �سو�ق: املحور��ول�

  .التأم�ن� خدمة �سو�ق  :املحور�الثا�ي

  :ا��دمات� �سو�ق. 2

 لشر�ات البد �ان لذا و�جتما��، �قتصادي ا��انب�ن �� وخاصة كب��ة أ�مية التأم�ن لقطاع أصبح لقد

السوقية،� حص��ا ز�ادة وكذا السوق  �� م�ان��ا ع�� للمحافظة وذلك ال�سو�قية �ساليب مختلف أن�ت�بع التأم�ن

 مختلف فأصبحت �شاطا��ا، جو�ر أصبح املؤسسات،�ح�� نجاح �� الفعال دورهو �ال�سو�ق عن ا��ديث فك��

�املؤسسة أ�داف تحقيق �� أل�ميتھ نظرا ��مة وسائلو �م��انيات لھ تخصصو �كب��ة أ�مية �عطيھ املؤسسات

  .املردودية ز�ادة خاصةو 

  .من�ثم�ا���مفا�يم�عن�ا��دمةو �س�تطرق�����ذا�املحور�ا���مفا�يم�حول�موضوع�ال�سو�ق

  :ال�سو�ق حول  أساسية مفا�يم 1. 2

  :مف�وم�ال�سو�ق� :أوال

  : م�انتھ لل�سو�ق أعطوا ملتخصص�ن م��ا مجموعة نذكر ال�سو�ق، عن �عار�ف وردت�عدة لقد

 عر�ف�"ORSONI" :سمح ال��و �املس��لك�ن، لرغبات العلمية الدراسة ع�� ترتكز من��ية" بأنھ ال�سو�ق �عرف� 

 السوق  مع تتطابق ال�� وا��دمات املنتوجات أحسن تقديم مرودية،�مع من أ�داف�ا بلوغ من للمؤسسة بدور�ا

"�﴿1995, p9�،Sophie (D), helfer (J.P), orsoni (J)�﴾2 .  
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 عر�ف��"LENDREVIE"  :املؤسسة، متناول  �� ت�ون  ال��و �املتاحة الوسائلو �الطرق  مجموعة�" :ال�سو�ق فإن 

 ,1997﴿"��ا�أ�داف�ا� تحقق ال��و �املس��دف�سوق�ا مع تتالءم منتجات بتصميم �سمح سياسات تنفيذو �إلعداد

p 12�،jaque lendrevie, Denis lindon�﴾3 .  

 بھ� جاء الذي �و لل�سو�ق الشامل التعر�ف لعل"Kotler"والذي ال�سو�ق، أب أو ال�سو�ق، رواد من باعتباره� 

وإشباع� تلبية من وا��ماعات �فراد يتمكن بواسطتھ الذي �جتما��و��قتصادي املي�ان��م" بأنھ �عرفھ

 p37�،Philipe ,1997﴿��"�خر�ن مع القيمة ذات املنتجات تبادلو �خلق طر�ق عن �ذاو �رغبا��م،و �حاجا��م

Kotler et Bernard Dubois��﴾4 .  

  :ال�سو�ق� سمات: ثانيا

  : 5﴾16،�ص�1998ال��ن�، فر�د ���﴿�محمدو �لل�سو�ق، �ساسية السمات أو املفا�يم

 .تلبي��ا� �غرض ملعرف��ا �س�� باعتباره بدايتھ، ونقطة ال�سو�ق أساس �� والرغبات ا��اجات إن •

 .�ف�ار� إ�� باإلضافة الرغباتو �ا��اجات �ذه �شبع ال�� ا��دماتو �السلع �و �سو�قھ يتم ما إن •

 .�ختيار �� املس��لك ال��ا �س�ند معاي�� باعتبار�ا ال�سو�ق، �� أساسية مفا�يم �رضاء،و�الت�لفةو �القيمة إن •

 قيمة م��ما ل�ل طرف�ن، وجود يتطلب والذي ال�سو�قية، العملية جو�ر �و ا��اجة إلشباع �وسيلة التبادل إن •

 .الطرفان� عل��ا يحصل ال�� القيمة �� �خ��ة �ذه ومحور  املعامالت، �� للتبادل �ساسية والوحدة �خر، عند

 عليھ يطلق ما �وو �ل�ل��ما، �رضاء يحقق بحيث عمال��ا،و �املؤسسة ب�ن العالقة توطيد ع�� �عمل ال�سو�ق إن •

 .املؤسسة مع املتعامل�ن �افةو �املوزع�ن،و �املوردين ع�� أثره يمتد الذي العالقات، �سو�ق

 .السوق  �� تتم �فرادو�املؤسسات ب�ن تتم ال�� التبادل عملية إن •

 التبادل عملية إلتمام معينة أسواقا �س��دف ال�� والوظائف ��شطة من العديد ع�� �شمل عملية ال�سو�ق إن •

  .الطرف�ن مصا�� تحقيق مع

  : ال�سو�ق� أ�مية: ثالثا

ما� ا��واص، �فراد لدى وح�� �قتصادية، القطاعات مختلف �� اليوم ال�سو�ق ��ا يحظى ال�� امل�انة إن

 �مكنو �أدا��ا، ع�� إيجابية نتائج من يقدمھ ما خالل من املؤسسات أ�داف تحقيق �� أ�ميتھ ع�� دليل خ�� ����

،�ص�1995الفتاح�، عبد سعيد التالية�﴿�محمد النقاط �� املؤسسةو �للمس��لك بال�سبة ال�سو�ق أ�مية ت��يص

21﴾6 :  

 ش�لية أ�انت سواء املنافع، �عظيمو �خلق خالل من الز�ائن ورغبات حاجات بتلبية ال�سو�ق �سمح :املنافع خلق •

 إ�� إضافة التخز�ن، بفضل وق��ا غ�� �� السلع توف�� خالل من زمانية أو منتوجات، إ�� ا��ام املواد تحليل خالل من

 .ا��ياز�ة املنفعة أخ��او �عل��ا، الطلب أماكن �� بتوف���ا امل�انية املنفعة

 �شاط تمو�ل �التا��و �املس�ثمرة، �موال إس��جاعو �مردودي��ا برفع للمؤسسة ال�سو�ق �سمح :النموو ��بت�ار  •

 .�ذواق �غ�� مراقبةو �السوق  �� �ستمرار�ة ل�ا يضمن الذي التجديدو ��بت�ار 

 تجار لدى التوز�ع �ي�ل �� يت�� ما �وو �كب��، �ش�ل ال�سو�ق ظ�ور  �عد زادت وال�� :املتداولة السلع ��م •

 .املخازن  كذاو �التجزئةو �ا��ملة

 التصدي أو السوق، �� املؤسسة حصة ورفع التناف��� املركز ع�� ل��فاظ سواء�الداخلية :للمنافسة التصدي •

  .املحلية �سواق �غزو  ال�� �جن�ية للمنافسة
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 ز�ادة ع�� ينعكس مما عل��ا الطلب ز�ادةو �املنتوجات تصر�ف ع�� �عمل ال�سو�ق دور  إن :الت�اليف تخفيض •

 النفقات أن �ع�� �ذا ممكن، عدد أك�� ع�� م��ا الثابتة توز�ع خالل من الت�اليف تخفيض إ�� يؤدي الذي �نتاج

 .املنتوجات� ت�اليف خفض إ�� تؤدي ال�سو�قية

 �� املباشرة غ�� أو املباشرة الوظائف خالل من املتاحة العمل فرص ز�ادة ع�� ال�سو�ق �عمل :الوظائف توف�� •

 و�االتو �ال�سو�قية بالبحوث املتعلقة املناصب �تصال، التخز�ن، النقل، وظائف التوز�ع، شبكةو �املؤسسة

�التمو�لية �ل كذاو ��عالن وظائف� �� �شتغلون  العامل�ن ثلث أن إ�� ا����اء �ش�� إذ ��ا، املرتبطة املؤسسات

 .�سو�قية�

الذي� �مر العائالت،و �لألفراد مداخيل بضمان �سمح الشغل مناصب إن�توف�� :�فراد مع�شة مستوى  تحس�ن •

 ع�� ز�ادة ك�ل �قتصاد دواليب تحر�ك بمع�� �نتاج، ورائھ منو �ا��دماتو �السلع ع�� الطلب بتحر�ك �سمح

  .املع�شية �فراد حاجيات تلبية

 للعالم النظر إ�� املش��كة الدولية املشار�عو ��س�ثمارات �� الز�ادة أدت لقد :ا��ارجية �سواق نحو التوسع •

 بال�سو�ق �ستعينون  �عمال رجالو �املنتجون  أصبح لذا ا��ارجية، التجارة ازد�ار خالل من واحد كسوق 

 كذاو �حاجا��ا لتلبية �ذاو �املس��دفة، الدولية �سواق �� املس��لك�ن سلوك دراسة املتاحة، الفرص الستكشاف

  .النموو �التوسع �� ز�ادةو �املحلية، لألسواق �جن�ية املنافسة مواج�ة

  :ا��دمة حول  عموميات�2.2

 :مف�وم�ا��دمة�: أوال

 �عض �� املنتجات مع تداخل�او �لطبيع��ا نظرا ل��دمة دقيق مف�وم أو �عر�ف إعطاء الس�ل من ل�س

 ا��دمة أن باعتبار خدمات، ا��قيقة �� �� �سيطة �عت���ا ال�� ا��االت من عددا�كب��ا فإن ا��قيقة ��و��حيان،

  .آخر ��ساب الفرد بھ يقوم ذا�ي إ�سا�ي �شاط

  :م��ا نذكر التعر�فات �عض ال�سو�ق مجال �� الباحث�ن من العديد قدم

 الصفة بتلك للبيع معروضة إرضاء حالة أو منفعة،��شاط�": بأ��ا ا��دمة لل�سو�ق �مر�كية ا��معية عرفت 

  . 7﴾�18،�ص�1996ال�سو�ق�، أساسيات قحف، أبو السالم ﴿�عبد�"مباع� ملنتوج تا�عة أو

 وتلر� أما�(kotler) أن�يقدمھ لطرف �مكنو �للتبادل، يخضع آداء أو �شاط أي� ": أ��ا ع�� ا��دمة فيعرف�� 

مادي� بمنتوج ال�يرتبط أو يرتبط قد للملكية، نقل أي عنھ ي�تج الو �ملموس غ�� ي�ون  أن الضروري  من آلخر،و

"�﴿Philipe Kotler et Bernard Dubois, 1997, p 454��﴾8 . 

  :ا��دمات� تص�يف: ثانيا

ھ ل��دمات ا��ديث التص�يف
ّ
التا���﴿� النحو ع�� ��و �ا��دمات، من أصناف ( 04 ) أر�عة ب�ن يمّ�� فإن

  : 9﴾�347،�ص�1996ال��ن�، فر�د محمد

 ا��دمات من نوع أي تقديم دون  ملموسة، مادية سلعة من أساسا �نا العرض يت�ون  :خالصة مادية سلعة�- 1

 .خدمات بيع�ا عملية تصاحب ال�� املنتوجات من غ���او ��سنان م��ون  الصناعية، املنظفات مثل املرافقة،

 املركز تحس�ن ��دف أك�� أو بخدمة م��و�ة مادية سلع �نا العرض يتضمن�:بخدمات م��وب مادي منتوج - 2

  .رضاه درجة ز�ادةو �بالسلعة الز�ون  إ��اب �عز�زو �التناف���

ھ إ���" Theodore levitte "و��ش���
ّ
 �لّما ���، �عالم السيارات،�أج�زة مثل تكنولوجيا متطورا املنتوج �ان �لما أن

  ...إ�� ال��كيب نصائح الضمان، �الصيانة، لھ املرافقة ا��دمات وفرةو �بنوعية بيعھ إرتبط
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 تصاح��ا أن يمكن رئ�سية خدمة من �نا العرض يت�ون  :أخرى  خدمات أو �سلع م��و�ة رئ�سية خدمات - 3

 رئ�سية، كخدمة ا��وي  النقل تضمن ال�� الط��ان شر�ات ذلك ع�� مثال خ��و �مساعدة، سلع أو مضافة خدمات

  .ا��...الرحالت أثناء املقدمة �شر�ةو��طعمة املطار، مب�� السفر، تذكرة تصاح��ا

 الطب القانونية، �االس�شارات ملموسة سلع تصاح��ا ال خدمة العرض يتضمن :خالصة خدمات  - 4

  . ا��....النف���،

  :ا��دمات� قطاع ازد�ار: ثالثا

  : 10 ﴾30،�ص�2005، نبعة أبو العز�ز أ�م�ا�﴿�عبد من عدة أسباب إ�� ا��دمات قطاع �� �زد�ار �ذا يرجع

�أك��، خدمات اقتناء ع�� أقبلو �أك��  نفقاتھ زادت املس��لك دخل زاد ف�لما :للمواطن�ن املع���� املستوى  ارتفاع  - 1

 كسبو �الرفا�ية عن بحثا وذلك سابقا نفسھ ع�� باالعتماد يؤد��ا �ان ال�� ا��دمات من للعديد ز�ونا يصبح �التا��و 

 �ان كما �فراد، مداخيل ارتفاع �عد العشر�ن القرن  منتصف ا��دمات ع�� كث��ا �قبال زاد فقد الوقت،و �ا���د

 امل��لية، �شغالو�ا��راسةو �ا��ضانة دور  لتوف�� ا��اجة ازدادت إذ ذلك، �� كب�� أثر الشغل عالم املرأة لدخول 

 .من�ا��دمات� غ���او �السياحة ع�� �قبال ك��و �ا��اصة ا��دمات من زاد الشيخوخة معدالت ارتفاع أن كما

 ل�م ملا املختص�ن كفاءات من �ستفادة فقط �و ا��دمات اقتناء من ال�دف ي�ون  ما غالبا :الفعالية عن البحث  - 2

 .عمل�م� ميدان �� خ��ات من

 خدمات خلق إ�� بدور�ا أدت ال��و �مرة، �ل �� منتجا��ا بتجديد املؤسسات تقوم إذ جديدة، منتجات ظ�ور   - 3

  .املنتجات� ��ذه مرتبطة جديدة

 إ�� ال��وءو ��ستعانة ضرورة إ�� أدى مما �عقيدات، عدة صاحبھ للمجتمع السر�ع فالنمو : ا��ديثة ا��ياة �عقد�- 4

 .خ��ا��م� من �ستفادةو�املختص�ن

 الدول  خاصة( املس��لك�ن� �شبع إ�� أدى لالقتصاد ا��ديث فالتطور  : املس��لك�ن سلو�اتو �مواقف �غي���- 5  

 مما �جتماعية للم�انة كمركز قيم��او �جاذبي��ا م��ا سلب ما �وو �أصناف�ا، ب�ل املادية املنتوجات من ) املتقدمة

 ) . ا��....املطاعم، �سفار، ( ا��ديدة التجارب شراءو �ا��دمات نحو للتوجھ ��م دفع

�السياحةو �للراحة أوقاتا يوفر مما الفراغ أوقات ز�ادة إ�� أدىو �ا���دو �الوقت بر�ح سمح التكنولو�� التطور   - 6

 .�ستجمامو

 معا��ةو �مؤسساتھ نجاح لضمان بال�سو�ق �ستعانةو�ا��دمات لقطاع كب�� ا�تمام إعطاء إ�� أدى �ذا �ل

  .بھ املرتبطة املشا�ل

  :التأم�ن� خدمة �سو�ق. 3

 رفع �غية التأم�ن مؤسسات لدى املتاحة �م�انياتو�الوسائل جميع استعمال ع�� �عمل التأم�ن �سو�ق 

  .كذلك امل�نة صورةو �التأم�ن مؤسسات صورة وتحس�ن ا��دمات جودة تحس�ن مع املردودية،

  :التأم�ن� �سو�ق �عرف�1. 3

 املردودية، حيث من(  املؤسسة إرضاء الوقت نفس و�� الز�ائن حاجيات تلبية فن بأنھ التأم�ن �سو�ق �عرف

�الوسائل مختلف إ���توجيھ ��دف فكر�ة حالة�" :بأنھ التأم�ن �سو�ق�"Michel Badoc" �عرف،�و )والصورة النوعية

 منو � "الز�ائن إرضاء فن �و"  :أخرى  �عبارة أو،�"الز�ون  إرضاءو �إشباعو �لتلبية التأم�ن ملؤسسة املتاحة �م�انياتو

�الصناعية املؤسسات �� املطبق ال�سو�ق عن يختلف التأم�ن قطاع مؤسسات �� ال�سو�ق بأن نخلص �نا

  .مختلفة اس��اتيجياتو �مفا�يمو �بمراحل لكن نفس�ا، تبقى ��داف أن رغم التجار�ة،و 
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 ع�� يحصل ال ألنھ ا��دمة ع�� املستفيد حصول  كيفية �� تكمن ا��دمات �سو�ق �� �ساسية املش�لة إن

  . 11﴾�235ص�،�محمد�،دس الكري  عبد املنافع�﴿�فائزة من مجموعة ع�� يحصل وانما ملموس ش��

  :التأم�ن -منتجات– خدمات �سو�ق خصائص 2. 3

،�ص�ص��2009التا��﴿�بوعزوز�ج�اد�، ��و �ا��صائص، ببعض يّتصف تجعلھ التأم�ن �شاط خصوصية إّن 

58-59�﴾ 12 :  

 ھ ذلك مع�وسة، فيھ �نتاج دورة
ّ
  �يرادات تحصيل يتم بأن

ً
 الت�اليفو �للنفقات التام ا���ل مقابل مسبقا

 .مستقبال� تحمل�ا املمكن

 أملك الو �سيارة تأم�ن عقد أن �عقل فال أوال، عليھ التأم�ن املراد ال���ء تملك يجب إذ ثانوي، منتج التأم�ن 

 .سيارة

 التأم�ن منتجات  
ً
 إضافة،�)...القروض ع�� التأم�ن الّص��، التأم�ن ( إختيار�ة م��ا أك�� إجبار�ة ت�ون  ما غالبا

 ال��ز، ا��رائق، حوادث�السيارات،(لتجن��ا� جا�دا �عملو �حدو��ا يتم�� ال ال�ل أحداث تمس �و��ا إ��

 ) .....املرض

 مر النقابات، دور  عن نا�يك السلطات،و �الدولة قبل من صارمة �شر�عاتو �لتنظيمات التأم�ن قطاع يخضع� 

 .تحديد�أسعار�ا� �� الو �تر�د�ا ال�� املنتجات تقديم �� التأم�ن مؤسسات حر�ة من يقيد الذي

 تطورهو �ا��طر  مف�وم قّوة ،
ً
 الو ���م�ا، �عرف ال مستقبلية بأحداث ترتبط التأم�ن عمليات أّن  �ون  مستقبال

 .ف��ا� لتؤثر تضاف قد ال�� العوامل

 حقيقية بصفة ادراك�ا يمكن ال ال�� املق��حة املنتجات مردودية  
ّ
 لتطور  راجع �ذاو �سنوات، عّدة �عد إال

  ينعكس �مر�الذي ا��، ... املرور، حوادث ز�ادةو �السرقة إرتفاعو �الطبيعية ال�وارث كز�ادة ا��وادث
ً
 ع�� سلبا

 .بتطور�ا�املستقب�� الت�بؤو �العوامل �ذه لدراسة يدفع�ا ما �وو �التأم�ن، مؤسسات

 دائمة بصفة التأم�ن مؤسسات خدماتو �منتجات تمي�� يصعب مّما ا��ديدة، املنتجات إبداع حماية غياب. 

  ضعيفة� تبقى الز�ائن ج�ة من بالتأمينات الثقافةو �املعرفة مستوى. 

  من معينة نوعية مع التعامل عدم أو املنتجات �عض عن التخ�� عل��ا يفرض التأم�ن مل�نة �جتما�� الدور 

 .الز�ائن

 ت�لفة� ز�ادة حيث من التأم�ن مؤسسات ر�حية ع�� كب�� تأث�� ل�ا �جتماعيةو��قتصادية التطورات

،�ا��ر�مةو �السرقة معدالت إرتفاع السيارات، حوادث عن الناجمة �ضرار إرتفاع الصيانة،و �التصليحات

 .إ���... جديدة، أخطار ظ�ور 

 الز�ائن يجعل مّما متجددة،و �مستقبلية �خطار أّن  بحيث التأم�ن، مؤسسةو �الز�ون  ب�ن دائمة عالقة وجود 

 .القطاع� مؤسسات من تأمي�ية منتجات عّدة طلب ع�� يقبلون 

 سرقة �عد ال التأم�ن عقود �� الغش بأّن  �عت��ون إذ الالتي�ية، الدول  �عض �� خاصة ا��ضاري  ا��س غياب 

  .الز�ائن أموال إس��جاع �و بل

�التأمينات، �سو�ق ع�� مباشر تأث�� ل�ا ال�� �خرى  ا��صوصيات �عض �ناك فإّن  ا��صائص، ل�ذه إضافة

   :��و 

 بالنمطية تتصف ل�و��ا إضافة �بداع حماية لغياب راجع ذلكو �الطو�ل، املدى ع�� املنتجات تمي�� صعو�ة�

ھ املش�لة �ذه لتجاوز و �التأم�ن، مؤسسة خدماتو �منتجات تمي�� م�مة من يصعب الذي �مر ال�شابھو 
ّ
 فإن
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�يكس��ا تكنولو�� مستوى  ذات خدمات تطو�ر التأم�ن مؤسسات ع�� �ستلزم يصعب� تنافسية م��ة عا��

  الطو�ل املدى �� تقليد�ا
ً
 نوعية ذات خدمات تقديم كما��ستلزم تتطل��ا، ال�� ال��مة لالس�ثمارات نظرا

 .التجار�ة�و �ال�شر�ة ا���ود ذلك�ب�نظيمو �تقليد�ا، يصعب القص�� املدى �� تنافسية م��ة لكسب متم��ة

 خدما��ا تقدمو �تتعامل التأم�ن مؤسسات أن بإعتبار بالغة، أ�مية ذات التأم�ن قطاع �� السوق  تجزئة�

�حاجات إضافة معّ�ن، شرا�ي سلوك ل�لو �مختلفة، أ��امو �أنواع ذوي  أفرادو �ملؤسسات منتجا��او  �إ��

  السوق  تقسيم يجعل الذي ال���ء رغبات�متنوعة،و 
ً
  أمرا

ً
 من يحو�ھ السوق�بما أقسام مختلف ��دمة ضرور�ا

 .سو�� �ل�قطاع طلباتو �احتياجات مع تتما���و �ت�ناسب خدماتو �منتجات �شكيلة توجيھو �ز�ائن

 الزمن من طو�لة ملدة ز�ائ��او �املؤسسة ب�ن العالقة ديمومة  
ً
 املؤسسة من منتجات طلب ع�� الز�ون  إلقبال نظرا

  جديدة أو عادية ت�ون  قد
ً
 الذي ال���ء إ��،...�عو�ض��ضرار يطلب قد كما،�مستقبلية �خطار ل�ون  نظرا

 درجة لز�ادة بفعالية تلبي��او �الز�ائن إحتياجات ف�م قصد بمج�ودات القيام التأم�ن مؤسسات ع�� يفرض

  .ا��دمات�املتمّ��ة�و �ا��يد �ستقبال ع�� ذلك �� معتمدة الز�ائن رضاو �وفاء

 التأم�ن مؤسساتو �عموما املصرفيةو �املالية للمؤسسات ال�سو�قي النظام فردية ،
ً
 املنتجات أّن  إذ خصوصا

 خدمات طبيعة أّن  ���ح�ن املس��لك�ن،و �املوزع�ن إ�� املنتجات إيصال من تمكن مادية بطر�قة توزع الصناعية

 املنفعت�ن توليد ع�� التأم�ن�تحرص مؤسسات يجعل مما التوز�ع،و ��نتاج حيث من مت�املة تجعل�ا التأم�ن

 �غية املباشر للبيع حديثة تكنولوجية أساليب إ�� ت��أ بحيث للز�ائن، ��دما��ا تقديم�ا عند امل�انيةو �الزمانية

 . واسعة مناطق �� خدما��ا �شرو �لتوز�ع املشا�ل ع�� التغلب

 فراد، اتجا�اتو �ملواقف تبعا ذلكو �آلخر، ز�ون  من �ختيار معاي�� اختالف العناصر �ذه �ل إ�� يضاف� 

  .إ���.... الثقافية، ا��صائص ا��غرافية، املنطقة ��صية، عوامل

  :التأم�ن مؤسسات �� ال�سو�ق إدارة�3.3

ثالث� �� ت��يص�ا يمكن ال�� ا��طوات من مجموعة من�خالل ال�سو�قي �شاط�ا التأم�ن شر�ات تمارس

بوداود� الز�راء ال�سو�قي�﴿�فاطمة املز�ج إدارة السوق، واس��داف تجزئة ال�سو�ق، بحوث �� أساسية خطوات

  : 13﴾�238،ص�2017،

 :ال�سو�ق بحوث: أوال

  :أ�م�ا من الفرعية، البحوث أو املجاالت من العديد التأم�ن شر�ات �� ال�سو�ق بحوث تتضمن

 باالظافة ا��الية، املنتجات وتطو�ر ا��ديدة التأمي�ية املنتجات بابت�ار املتعلقة البحوث �شمل :املنتجات بحوث*

��عض استمرار إم�انية بمدى املتعلقة الدراسات إ�� �التأمي�ية ال��امج تقديم  ا��دمات أداء قياس جانب إ��،

  . التأمي�ية

 الت�بؤ �� �ساعد مما السوق  اتجا�ات وتحديد التأم�ن سوق  خصائصو �وطبيعة ��م تحديد:السوق  بحوث*

 السوقية وحصص�م املنافس�ن �شاط تحليل إ�� افةباإلض الز�ائن أنواع ،دارسة للشركة السوقية وا��صة باألر�اح

  .أر�اح�م ومعدالت

 ع�� املؤثرة النفسيةو �و�قتصادية �جتماعية والعوامل للز�ون، الشرا�ي يتعلق�بالقرار ما �ل :العمالء بحوث*

  .قراراتھ

  .التأم�ن شركة بخدمات الز�ون  لتوعية الالزمة ا��ديثة ال��و�ج وطرق  أساليب أفضل تحديد :ال��و�ج بحوث*

  .ا��دمة�التأمي�ية من�خالل�ا�تقديم يمكن ال�� التوز�ع وقنوات منافذ أفضل تحديد :واملبيعات التوز�ع بحوث*
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  :السوق  واس��داف تجزئة: ثانيا

  :�التا�� ت��يص�ا يمكن السوق  لتقسيم أساسية معاي�� توجد�أر�عة العموم ع��

 مستوي   معاي���معينة�مثلو �صفات�عامةو �ملم��ات وفقا املس��لك�ن من مجموعات إ�� السوق  تقسيم يتم :ال�شابھ*

  .��ا�الز�ون  �عمل ال�� امل�نو �الدخل�الثقافة

 �ذا و�عتمد مستقل كيان �عت�� ل�ي �افيا شر�حة �ل �� املس��دف الز�ائن عدد أو ��م ي�ون  أن يجب :ا���م*

  . ا��دمة�التأمي�ية ت�لفة ع�� كب��ة بدرجة

 �� املختلفة الز�ائن خصائص وقياس عزل  ع�� القدرة الشركة لدي تتوافر أن يجب :والتحليل القياس ع�� القدرة*

  .غ���او �ال����� وامليول  التعلي�� واملستوي  السن مثل شر�حة �ل

  .ا��دمات�التأمي�ية�املقدمة خصائصو �الز�ون  رغبات ب�ن رابطة إيجاد من البد: الز�ون� رغبات تحديد إم�انية*

 باالستخدام م���مة �سو�قية سياسة لوضع التأم�ن شركة �� ال�سو�ق إدارة �س�� :ال�سو�قي املز�ج إدارة: ثالثا��

 املنتج، :ال�سو�قي للمز�ج الرئ�سية بالعناصر املتعلقة القرارات �افة �� التحكم��مثل ومدى املتاحة �مثل�للوسائل

  .التوز�ع ال��و�ج، السعر،

�و�مان ا��ماية �� من�منفعة�متمثلة للمؤمن�لھ التأم�ن شركة تقدم�ا ال�� ا��دمة �ع�� التأمي�� املنتج :املنتج*

  .إ���شركة�التأم�ن� املؤمن�لھ يدفعھ مبلغ مقابل ضده املؤمن ا��طر وقوع حالة �� �ستقرارو

  ا��طر من واحدة لوحدة الشركة �غطية نظ�� التأم�ن شركة إ�� املؤمن�لھ يدفع�ا ال�� الت�لفة �و السعر :ال�سع��*

 باملنتجات الز�ون  وتذك�� وإقناع إلعالم م��ا محاولة املنظمة �ستخدم�ا ال�� الوسائل مجموعة �و ال��و�ج :ال��و�ج*

  .ت�يع�ا ال��

 لتحو�ل�م�إ�� املحتمل�ن الز�ائن من التقرب أو بتحديد �سمح ال�� الوسائل مجموع بأنھ التوز�ع �عرف :التوز�ع*

  .حاجا��م لتلبية ضرور�ة �عت�� ال�� املنتجات بيع طر�ق عن فعلي�ن، ز�ائن

  :أبرز�النتائج�املتوصل�إل��ا�مع�التوصيات. 4

  .اك�ساح�السوق و �النجاح تحقيق أرادت إذا ال�سو�ق عن �ستغ�� أن التأم�ن ملؤسسات يمكن ال-

  .التأم�ن مؤسسة �شاط خصوصيات مع ال�سو�قي املز�ج تكيف -

  .الحتياجاتھ ا��يدة املعرفة لضمان املس��لك من بالقرب البقاء �� التأم�ن مؤسسات �� لل�سو�ق امل�مة��ساسية�-

  .توقعا��م� وتتجاوز  املس��لك�ن ورغبات متطلبات تقابل خدمات تقديم ��دف ا��دمات جودةتحس�ن��-

  : من�أجل�تحقيق�فعالية����قطاع��سو�ق�ا��دمات�التأمي�ية،�نق��ح�جملة�من�التوصيات������

  .لتحقيق�أ�داف�املؤسسة الكفيلة الوسيلة بأ��ا وإقناع�م التأم�ن شر�ات موظفي ب�ن ال�سو�قي املف�م ترسيخ* 

 احتياجاتھ تلبية ع�� العملو �الز�ون  ع�� ال��ك��و ���تمام حيث من ا��قيقي دوره ال�سو�ق يؤدي أن يجب *

  .للب�ئة�املحيطة�باملؤسسة املستمر الت�بع إ�� باإلضافة

�الرغبات التطلعو ��غ��ات ملواكبة املستمرة ال�سو�قية بالدراسات القيام*  باألسواق� للمس��لك�ن املتغ��ة ع��

  .املس��دفة�

 ملؤسسات املردودية تحقيق �ضمنو �التأم�ن منتجات مختلف ع�� الطلب التأمي�ية�يز�د��� الثقافةو �الو�� توفر* 

  .التأم�ن
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  : خاتمة. 5

 املعمالء من مز�د ��ذب التأم�ن شر�ات عل��ا �عتمد ال�� الوظائف من�أ�م �عّد  التأمي�ية ا��دمة �سو�ق

 لوثائق وجذابة متنوعة �شكيالت تقديم ع�� القادر �و النا�� التأمي�� فال�سو�ق ,للشركة السوقية ا��صة وز�ادة

  .ت�لفة�ممكنة بأقل املحتمل الز�ون  إ�� والوصول  التأم�ن،

 باأل�داف العالقة ذات املالية ا��دمات �سو�ق مجال �� ت�شط ال�� القطاعات من �عد التأم�ن قطاع فأن لذا

  .نفسيا� للمؤسسة تنافسية م��ة مواصفا��ا��عد وتطو�ر التأمي�ية ا��دمة بجودة �رتقاء فأن و�التا�� التنمو�ة

  

  :قائمة�املراجع. 6
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  : م��ص

�حيث��عت���مصدرا�تمو�ل �اما��يا�ش�ل�ا��دمات�ال�سيج�الغالب����اقتصاديات�الدول�مقارنة�بالصناعةـ

ما�دفع�بالدول�إ���توجيھ�جل�.  ا���.. داخ���ا��امرفع�الناتج�الو �مناصب�عمل�استحداثلالقتصاد�إلس�ام�ا����

  .اس�ثمارا��ا�نحو�ا��دمات�ال���ال�تتطلب�است��افا�للموارد�و���ذات�الوقت�تخلق�قيمة��امة

�املنظمات� �وس�� �ج�ة، �من �بالسلعة �مقارنة �مع�ا �العميل ��عامل �وصعو�ة �ا��دمة ���صوصية ونظرا

تقدمھ�من��فيما�ة�ثانية،�وجب�عل��ا�التم���والتفرد�ية�إ���البقاء�و�ستمرار����محيط�تناف����حادمن�جاتا��دم

  . خدمات�من�خالل�خلق�مزايا�تنافسية�واستدام��ا

�ا��دم �من�ا�و�اعتبار�ال�سو�ق �املنظمة �وتمك�ن �املنافس �ملعرفة ���م ��و��لية ��س��اتي�� ��عده �وفق ي

� �فقد �تنافسية، �مزايا �و�بت�ار���لق �نحو�التجديد �وس�يل�ا �ال�سو�قي�التموقع، �إبراز�البناء �إ�� �الدراسة �دفت

�ا��دم �املنظمات ��� �التنافسية �ا��دم. ةاتيللمزايا �املنظمات �أن �إ�� �تنافسية�اتوتوصلت �مزايا �بناء �ع�� ��عمل ية

  .تقدمھ�من�خدمات�من�خالل�ت�ن��ا�لل�سو�ق�ا��دمي�بما�يحملھ�من�خصوصية�فيمامستدامة�

  .ية؛�ال�سو�ق�ا��دمي؛�املزايا�التنافسيةاتمة�ا��دماقتصاد�ا��دمات؛�املنظ: �لمات�مفتاحية

  M؛�M3؛�JEL :M31تص�يف�

Abstract: 

Services are the predominant fabric in the economies of countries compared to the industry, which is 

an important source of funding for the economy and create significant value. Due to the specificity of the 

service and the difficulty of dealing with the customer compared to the commodity on the one hand, and the 

pursuit of service organizations to stay and continue in a highly competitive environment, they must be 

unique and unique in the services provided by the creation of competitive advantages and sustainability. the 

study aimed to highlight the marketing structure of competitive advantages in service organizations. And 

found that the service organizations are working to build sustainable competitive advantages in the services 

they provide through the adoption of service marketing. 
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Jel Classification Codes: M؛�M3؛�M31  

 :مقدمة .1

�ا��دم��������� �التوجھ �ال�سيج�ا�أصبح �ا��دمة �فباتت �بالصناعة، �مقارنة ��ك���ان�شارا �املعاصرة �للمنظمات ي

�ي��ايد� ��خ���الذي ��ذا �ا��دمات، �باقتصاد �اليوم ��عرف �ما �ظ�ور ��ذا �صاحب �الدول، �اقتصاديات ��� الغالب

الذي��ع�شھ�ما�ا�تماما�يوما��عد�يوم�ب��ايد�حاجة�الفرد�واملجتمع�ل��دمات�بأنواع�ا،�ن�يجة�للرفا�ية�والتطور�

جعلھ�يطالب�ببعض�ا��دمات�ال����ان����ف��ات�سابقة�يؤد��ا�بنفسھ�إضافة�إ���حاجتھ�املتنامية���دمات�مم��ة�

  . ومتفردة�نظرا�لكم�البدائل�املتاحة�أمامھ

ناتج�و�عت���اقتصاد�ا��دمات�مصدرا��اما�لل��وة�والرفاه�املجتم��،�إذ��س�م����امتصاص�البطالة،�ز�ادة�ال��������

�ا��ام �للدول �الداخ�� �ال�يتطلب�، �أنھ �مقابل �للدول ��ام ��عت���مصدر�تمو�ل �كما �الدراسات، �عديد �أشارت كما

  ).ال�ملموسية�ومرئية�ا��دمة(موارد���مة�العتبار�خصوصية�ا��دمة�مقارنة�بالسلعة�

�وض������ ��� �ا��دمية �املنظمات �وتواجد �مع�ا، �التعامل �وصعو�ة �ا��دمة �و�اعتبار�خصوصية �تناف��� �حاد،ع

يفرض�عل��ا�ان��اج�أنجع�السبل�للبقاء�و�رتقاء،�والتم���املستدام�من�خالل�خلق�مزايا�تنافسية�واستدام��ا��عت���

  ).رضا�ووالء�العميل(ا��ل��مثل�الستمرار�ا�وتموقع�ا�وتحصيل�ا�ملا��عرف�بالشرعية�املجتمعية�

��تحليل�تناف����عميق���دف�إ���البحث�عن�مزايا�املنافس�ن،�و�حتاج�التموقع�املناسب�ملنظمات�ا��دمة�إ�������

وتأس�س�مزايا�تنافسية�للمنظمة�تمك��ا�من�مواج���م�والتفوق�عل��م،�والوظيفة�ال�سو�قية�تتحمل�الشطر��ك���

  .من��ذا�التحدي�ذلك�ألن�ال�سو�ق�أصبح�أ�م�أدوات�التحليل��س��اتي��

 ا��دمية�بال�سبة�القتصاديات�الدول،�لألفراد�واملجتمعات،�وتحدي��نظرا�أل�مية�املنظمات: سؤال�الدراسة

�وظيفة� �بھ ��س�م �بما �املر�ون �و�رتقاء �والتفرد �للبقاء �التم���كضامن �وحتمية ��ع�شھ، �الذي املنافسة

يمكن�تحقيق�البناء��فكي�:التا��ال�سو�ق�ضمن��عد�ا��س��اتي���يمكن�طرح�سؤال�الدراسة�ع���النحو�

 ال�سو�قي�للمزايا�التنافسية����املنظمات�ا��دمية؟

 تأ�ي�من�أ�مية�قطاع�ا��دمات����ال��وض�باقتصاد�الدول�واعتباره�مصدر�تمو�ل��ام�ل�ا،�: أ�مية�الدراسة

حيث�أصبحت�ا��دمات�جزء�ال�يتجزأ�من�متطلبات�الفرد�اليومية�واملوسمية��التعليم،�ال��ة،�السياحة،�

�أ�مية�ال �وتأ�ي �السلع، �لكث���من �ومصاحبا �ومالزما ��عت���مكمال �كما �ا��، �والبنكية �املالية �ا��دمات نقل،

 .الدراسة�أيضا�من�أ�مية�البناء�ال�سو�قي�للمزايا�التنافسية�باملنظمات�ا��دمية

 دف��ذه�الدراسة�و�ناء�ع���أ�مي��ا�إ���:أ�داف�الدراسة��: 

  ق�ا؛إبراز�خصوصية�ا��دمة�وصعو�ات��سو� 

 إبراز�مرتكزات�ال�سو�ق�ا��دمي�واعتباره�آلية�لتم���املنظمات�ا��دمية؛ 

 إبراز�آليات�البناء�ال�سو�قي�للمزايا�التنافسية�باملنظمات�ا��دمية. 

 الدراسة� �ومن�� �تقسيم��:محتوى �سؤال�ا،�تم �ع�� ��امل�جوانبھ�و�جابة ��� �الدراسة �غية�إحاطة�موضوع

�التالية �املحاور �إ�� ��ول : الدراسة �/ املحور �املعاصرة ��عمال �منظمات ��� �ا��دمي املنظمة�(ال�سو�ق

�الثا�ي)ا��دمية �املحور �اعتماد�/ ، �تم �كما �ا��دمية، �املنظمات ��� �التنافسية �املزايا �و�ناء �ا��دمي ال�سو�ق

 . املن���الوصفي�التحلي��
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  )املنظمة�ا��دمية(ال�سو�ق�ا��دمي����منظمات��عمال�املعاصرة� .2

  ا��دمة�الوجھ�ا��ديد�القتصاديات�الدول  1.2

�مضافة�   �قيمة �من �يحققھ �ملا �نظرا �ا��دمات �نحو�قطاع �اس�ثمارا��ا �جل �توجھ �اليوم �الدول أ��ت

من�إجما���الناتج�املح���العال��،�إضافة�إ���تحقيق�الرفا�ية�والر����%65لالقتصاد،�ت��جم����ما��س�تھ�أك���من�

�الطا�ع� �ذات �ا��رة �املشار�ع �حفز�و���يع �إ�� �القيمة ��ذه ��عظيم �إ�� �م��ا �وسعيا �عل��ا �فرض �ما املجتم��،

�ا��و  �وأ�م �ا��دمة �مف�وم �احتواء �س�تم �ي�� �وفيما �ا��، �التأمينات �السياحة، �التعليم، ��ال��ة، انب�ا��دما�ي

  .املحيطة���ا

ال�شاطات�أو�: "ا��دمة�ع���أ��ا�1960عام�) AMA(عرفت�ا��معية��مر�كية�لل�سو�ق�: مف�وم�ا��دمة 1.1.2

منفعة�مدركة�با��واس،�قائمة�"ف���.(Vogler, 2004, p. 10)"املنافع�املعروضة�للبيع�أو�املوفرة�مع�بيع�منتج�ما

�ل �وت�ون�قابلة �مادي �����ء �أو�متأصلة��� �ذا��ا �غ���محسوسةبحد �ز������الغالب �ملكية �عل��ا  لتبادل�وال�ي��تب

أي��شاط�أو�إنجاز�: "ع���أ��ا�2000فقد�عرف�ا��دمة�عام�) Kotler(،�أما�)212،�صفحة�2013آخرون،�و �الطا�ي(

أو�منفعة�يقدم�ا�طرف�ما�لطرف�آخر،�وت�ون�أساسا�غ���ملموسة،�وال�ي�تج�ع��ا�أي�ملكية،�وقد�يرتبط�إنتاج�ا�

  .)18،�صفحة�2002الضمور،�( "م�ا�بمنتج�مادي�ملموس�وقد�ال�يرتبطوتقدي

  :وعليھ�يمكن�القول�بأن�ا��دمة�تتم���بخمس�خصائص�رئ�سية�تم���ا�عن�املنتجات�املادية�����

 خصوصا�بال�سبة�املس��لك�...�ع���أن�ا��دمة�ال�يمكن�اختبار�ا،�مشا�د��ا،�ملس�ا،�سماع�ا،�:الالملموسية�،

 )219م،�صفحة�.غ.البكري،�س( .الذي�ال�يمتلك�تجر�ة�سابقة�عن�ا��دمة�املقصودة

�جودة������ �للتعب���عن �ملموسة �ورموز �إضافة�أشياء �إ�� �ا��دمة،�يتم�ال��وء �ال�ملموسية �مش�لة �ع�� وللتغلب

ا��دمة،�مثل���تمام�بالب�ئة�املادية�ال���تقدم�من�خالل�ا�ا��دمة�مثال��اال�تمام�بالتصميم�الداخ���وا��ار���

 )40،�صفحة�2013العالق،�و �الطا�ي( .للمطعم

 تقدم�ا��دمات�وس�س��لك����نفس�الوقت،�و�ذا��مر�ال�ينطبق�ع���السلع�املادية�ال����):التالزمية(ال��ابط�

� �وتوضع �الحقا،تصنع �اس��الك �يتم �بحيث �املش��ين �ع�� �خالل�م �من �البا�ع�ن �ع�� �أو�توزع �املعارض، ��...�،

و�عت����ذه�ا��اصية����ا��و�ر،�فا��دمة�ت�تج�و�س��لك����نفس�الوقت،�بالتا���ل�س��ناك�مف�وم�للنفايات�

� ،� �املصنع �إ�� �يحد. . .أو��رجاع �أن �يمكن �يقدم�ا �ومن �ا��دمة �ب�ن �التالزم �إن ،���� �العمليات �نطاق �من د

�واحد �يوم ��� �العمالء �كب���من �لعدد �ا��دمة �يقدم �أن �يمكنھ �واحد �فموظف �ا��دمية، ال�سور،�( .املنظمة

 )68،�صفحة�2015

 من�الصعب�املحافظة�ع���مستوى�واحد�من�املعيار�ة����املخرجات�بذات�ا��دمة��):عدم�التجا�س(التباين�

�امل �إ�� �ذلك �للمس��لك،و�عود �ا��دمةاملقدمة �إنتاج �مدخالت ��� �املؤثرة �تتطل��ا. حددات �ال�� �باملواد : ممثلة

لذلك�. ،�إذ�أن�جميع�ا�تنعكس�ع���معيار�ة�أداء�ا��دمة�املقدمة...التوقيت،�السرعة،��دوات�املستخدمة،

�املقدمة� �ا��دمة �حول �مق��حا��م �ومعرفة �املس��لك�ن �استقصاء �طر�ق �عن �العكسية �التغذية �اعتماد فان

���سب�بات ��و�الطر�ق ��عد �ع��ا �للمس��لك �التام �الرضا �عدم ��� �اختالف �أي ��ناك ��ان �ما �إذا �تحسي��ا جاه

 )218م،�صفحة�.غ.البكري،�س( .لتقليص�حده�التباين

 � �السر�ع،��):الزوال(ال�المية �بالفناء �تتصف �فإ��ا �ا��دمات ��� ��س��الك �عن ��نتاج �انفصال �عدم �س�ب

 )69،�صفحة�2015ال�سور،�( .ز���ا�لالستخدام����ف��ات�زمنيھ�الحقةو�ذا��ع���انھ�ال�يمكن�تخ
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إن�تمتع�الز�ون�من�خدمات�الضيافة�الفندقية�ال�تج���لھ�ا��ق����امتالك�غرفة�ضمن�الفندق،�

ولكن�لھ�ا��ق����التمتع�و�نتفاع�با��دمات�املختلفة�ال���يقدم�ا�الفندق�ع���مقدار�ما��ستطيع�دفعھ�من�

��عمل� �ح�� �والقوان�ن �القواعد �من �مجموعة �تحكمھ �نظام �ا��دمة صناعة

  
Source : Pierre EIGLIER, Marketing et Stratégie des services, Economica,   

(Eiglier, 2004, pp. 14-16)(Tardieu, 2004, pp. 2 

 .و�و�مس��لك�ا��دمة،�وجوده�ضروري�للغاية�ألن�غيابھ��ع���غياب�ا��دمة

 .و�م�موظفو�املنظمة�ا��دمية�الذين�يقومون�باالتصال�بالعميل

العميل،�الدعم�املادي�وأفراد��تصال،�و���تمثل�

إن�الدعم�املادي�وأفراد��تصال�ل�سا�سوى�ا��زء�املر�ي�من�املنظمة�ا��دمية�الذي��عرف�

�و�ما� �ا��اص �وال�شغيل �للمنظمة �الداخ�� �التنظيم �إ�� و�و�يحتاج

الذي�) Back-Office(شرطان�أساسيان�لنجاح�تقديم�ا��دمة،�و�عرفان�با��زء�غ���املر�ي�أو�املكتب�ا��لفي�

يتواجد�العميل�عادة����ش�ل�مجموعة،�والوجود�امل��امن�للعمالء�يؤدي�إ���ظ�ور�عالقات�

�دورة� �يب�ن �ش�ل �ي�� �وفيما �بزوال�ا، �وت�ت�� �ب�شو��ا �تبدأ �حياة �دورة ل��دمات
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إن�تمتع�الز�ون�من�خدمات�الضيافة�الفندقية�ال�تج���لھ�ا��ق����امتالك�غرفة�ضمن�الفندق،�

ولكن�لھ�ا��ق����التمتع�و�نتفاع�با��دمات�املختلفة�ال���يقدم�ا�الفندق�ع���مقدار�ما��ستطيع�دفعھ�من�

 )220م،�صفحة�

�ا��دمة �صناعة ��عمل�تتطلب:نظام �ح�� �والقوان�ن �القواعد �من �مجموعة �تحكمھ �نظام �ا��دمة صناعة

  :بنجاح،�و�و�يت�ون�من�مجموعة�عناصر،�كما�يو���الش�ل�املوا��

  صناعة�ا��دمة: 1الش�ل

, Marketing et Stratégie des services, Economica, 

(Tardieu, 2004, pp. 2-24)(16׃تتمثل�أ�م�عناصر�نظام�صناعة�ا��دمة���

و�و�مس��لك�ا��دمة،�وجوده�ضروري�للغاية�ألن�غيابھ��ع���غياب�ا��دمة

 .الدعم�الضروري�إلنتاج�ا��دمةيتعلق�ب�ل�

و�م�موظفو�املنظمة�ا��دمية�الذين�يقومون�باالتصال�بالعميل

العميل،�الدعم�املادي�وأفراد��تصال،�و���تمثل�: و���نتاج�التفاعل�ب�ن�العناصر�القاعدية�الثالثة

 .املنفعة�أو�الفائدة�ال���س�شبع�حاجة�العميل

إن�الدعم�املادي�وأفراد��تصال�ل�سا�سوى�ا��زء�املر�ي�من�املنظمة�ا��دمية�الذي��عرف�

� ��مامي �باملكتب �و�ما�) Front-Office(أيضا �ا��اص �وال�شغيل �للمنظمة �الداخ�� �التنظيم �إ�� و�و�يحتاج

شرطان�أساسيان�لنجاح�تقديم�ا��دمة،�و�عرفان�با��زء�غ���املر�ي�أو�املكتب�ا��لفي�

 .يؤثر�مباشرة�ع���املكتب��مامي�من�حيث�جودة�ا��دمة

يتواجد�العميل�عادة����ش�ل�مجموعة،�والوجود�امل��امن�للعمالء�يؤدي�إ���ظ�ور�عالقات�

  .قد�تؤثر�ع���جودة�ا��دمة�ودرجة�الرضا

�ا��دمة �حياة �دورة��:دورة �يب�ن �ش�ل �ي�� �وفيما �بزوال�ا، �وت�ت�� �ب�شو��ا �تبدأ �حياة �دورة ل��دمات

 إن�تمتع�الز�ون�من�خدمات�الضيافة�الفندقية�ال�تج���لھ�ا��ق����امتالك�غرفة�ضمن�الفندق،�:عدم�امللكية

ولكن�لھ�ا��ق����التمتع�و�نتفاع�با��دمات�املختلفة�ال���يقدم�ا�الفندق�ع���مقدار�ما��ستطيع�دفعھ�من�

م،�صفحة�.غ.البكري،�س( .نقود

�ا��دمة�2.1.2 �صناعة نظام

بنجاح،�و�و�يت�ون�من�مجموعة�عناصر،�كما�يو���الش�ل�املوا��

, Marketing et Stratégie des services, Economica, Paris, 2004. p.15

تتمثل�أ�م�عناصر�نظام�صناعة�ا��دمة���  

 و�و�مس��لك�ا��دمة،�وجوده�ضروري�للغاية�ألن�غيابھ��ع���غياب�ا��دمة: العميل

 يتعلق�ب�ل�: الدعم�املادي

 و�م�موظفو�املنظمة�ا��دمية�الذين�يقومون�باالتصال�بالعميل: أفراد��تصال

 و���نتاج�التفاعل�ب�ن�العناصر�القاعدية�الثالثة: ا��دمة

املنفعة�أو�الفائدة�ال���س�شبع�حاجة�العميل

 إن�الدعم�املادي�وأفراد��تصال�ل�سا�سوى�ا��زء�املر�ي�من�املنظمة�ا��دمية�الذي��عرف�: منظام�التنظي

� ��مامي �باملكتب أيضا

شرطان�أساسيان�لنجاح�تقديم�ا��دمة،�و�عرفان�با��زء�غ���املر�ي�أو�املكتب�ا��لفي�

يؤثر�مباشرة�ع���املكتب��مامي�من�حيث�جودة�ا��دمة

 يتواجد�العميل�عادة����ش�ل�مجموعة،�والوجود�امل��امن�للعمالء�يؤدي�إ���ظ�ور�عالقات�: العمالء��خرون

قد�تؤثر�ع���جودة�ا��دمة�ودرجة�الرضا

�ا��دمة 3.1.2 �حياة دورة

 :حياة�ا��دمة

  

  

  

  

  



 

  
Source:DidierCHAMBARETAUD  

Chambaretaud�،200363-60،�الصفحات�(  

�منخفضة،� �ل�ست �ت�لف��ا �استجابة�ولكن �توجد �محددا، �املرحلة�ي�ون��حتياج ��ذه و��

 ).صاحب�سيارة�يقوم��غسل�ا�بمفرده

�وغ������������� �أبطأ �تصبح �البدائية ��ستجابة �ولكن �موجودا، ��حتياج �يبقى �املرحلة ��ذه و��

�إ���ا��دمة�ذا��ا،�و�و�ما��س�ل�و�ستد����ي�لة�منظمات� ي�سع�عدد�العمالء�املحتاج�ن

 ).مرآب�متخصص����غسل�وحراسة�السيارات

و����ذه�املرحلة�تظ�ر�منافسة�قو�ة�ب�ن�املنظمات�املقدمة�ل��دمة�ت�سم�بالتنظيم�و�داء�

ب�يرتكز�ع���تركيب�
ّ
وإضافة�معدات�ا��يد�ال�ادف�إ���كسب�وفاء�العميل�وا��فاظ�ع���والئھ،�وا��ل�املعل

�و�االت� �محطات، �ظ�ور �خالل �من �خدمة �ول�س �مادي �منتوج �إ�� بة
ّ
�املعل �الصيغة �تتحول وأخ��ا

�باملنتج� ��نا �يتعلق �و�مر �أفراد، �دون �آ�� �حقيقي �موزع �بمثابة �ت�ون �متخصصة �جد �وأماكن وأسواق

 ).أ�ل،��سلية����انتظار�تقديم�ا��دمة

ع���املنظمة�أن��عمل�ع���تلبية�احتياجات�العميل�وإشباع�ا�ع���النحو�الذي�يتوقعھ�

 )76-74،�الصفحات�

�ثقة� �خلق �الراحة؛ �الت�سيط، �ال�س�يل، �طر�ق �عن ��ستفيد �أن �يجب �مل�ا �واعتباره �العميل �م�مة يل

�من� �الزمن �عبء �تخفيف �غ���ملموسة؛ �ا��دمة �ألن �و�مر�صعب �عل��ا، �وا��فاظ �ا��دمة �اتجاه العميل

رف�املنظمة�ما�خالل��سي���م��انية�الوقت�بطر�قة�مث���بال�سبة�للعميل؛�رفع�القيمة�املدركة�للعميل�من�ط

��ف�ار�املختلفة و�اعتبار�. االبت�ار�وتقديم

صيغة�ا��دمة�دائمة�التطور�ألن�العديد�من�ا��لول�قد��ستجيب�الحتياج�واحد،توجد�قاعدتان�أساس�تان�

�غي���ش�ل�القيمة�: 1ق�)87- 86لصفحات�

 .التفك���بطر�قة�مختلفة�عن�املنافس�لتأس�س�القيمة
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  دورة�حياة�ا��دمة: 2الش�ل�

CHAMBARETAUD, Construire une stratégie de service,Dunod, P

Chambaretaud(: و�مكن�توضيح�خصائص�مراحل�دورة�حياة�ا��دمة�فيما�ي��

�منخفضة،�:  �ل�ست �ت�لف��ا �استجابة�ولكن �توجد �محددا، �املرحلة�ي�ون��حتياج ��ذه و��

صاحب�سيارة�يقوم��غسل�ا�بمفرده(كما�أن�طر�قة��ستجابة�ل�ست��فضل�

�وغ�������������:  �أبطأ �تصبح �البدائية ��ستجابة �ولكن �موجودا، ��حتياج �يبقى �املرحلة ��ذه و��

 .فعالة،�وذلك�لغياب�أحد�العوامل��الوقت�أو�امل�ان�أو�املواد

�إ���ا��دمة�ذا��ا،�و�و�ما��س�ل�و�ستد����ي�لة�منظمات� ي�سع�عدد�العمالء�املحتاج�ن

مرآب�متخصص����غسل�وحراسة�السيارات(��تم�بتقديم�استجابات�الحتياجا��م�

و����ذه�املرحلة�تظ�ر�منافسة�قو�ة�ب�ن�املنظمات�املقدمة�ل��دمة�ت�سم�بالتنظيم�و�داء�

ب�يرتكز�ع���تركيب�
ّ
ا��يد�ال�ادف�إ���كسب�وفاء�العميل�وا��فاظ�ع���والئھ،�وا��ل�املعل

 .�عظيم�الفعالية�وتبدأ�املشاركة�الفعالة�للعميل�من�خالل�طلبياتھ

�و�االت� �محطات، �ظ�ور �خالل �من �خدمة �ول�س �مادي �منتوج �إ�� بة
ّ
�املعل �الصيغة �تتحول وأخ��ا

�باملنتج� ��نا �يتعلق �و�مر �أفراد، �دون �آ�� �حقيقي �موزع �بمثابة �ت�ون �متخصصة �جد �وأماكن وأسواق

أ�ل،��سلية����انتظار�تقديم�ا��دمة(ئجاري،�وتظ�ر�ا��دمات�املرافقة�ل�ذا�املنتج�

ع���املنظمة�أن��عمل�ع���تلبية�احتياجات�العميل�وإشباع�ا�ع���النحو�الذي�يتوقعھ��:قيمة�ا��دمة

،�الصفحات�Alain(:�م��ا�وتحصيلھ�للقيمة�ال���ي�تظر�ا،�وتتمثل�أ�م�ر�ائز�القيمة��

�ثقة� �خلق �الراحة؛ �الت�سيط، �ال�س�يل، �طر�ق �عن ��ستفيد �أن �يجب �مل�ا �واعتباره �العميل �م�مة يل

�من� �الزمن �عبء �تخفيف �غ���ملموسة؛ �ا��دمة �ألن �و�مر�صعب �عل��ا، �وا��فاظ �ا��دمة �اتجاه العميل

خالل��سي���م��انية�الوقت�بطر�قة�مث���بال�سبة�للعميل؛�رفع�القيمة�املدركة�للعميل�من�ط

� �جيدة �خدمات �اس�ياء؛تقديم �دون �مقابال�ل��دمة �يدفع ��ف�ار�املختلفةبيجعلھ االبت�ار�وتقديم

صيغة�ا��دمة�دائمة�التطور�ألن�العديد�من�ا��لول�قد��ستجيب�الحتياج�واحد،توجد�قاعدتان�أساس�تان�

لصفحات�،�اChambaretaud�،2003(:للتحكم����الصيغة�من�خالل�القيمة

التفك���بطر�قة�مختلفة�عن�املنافس�لتأس�س�القيمة: 2ق.  بال�سبة�للعميل�من�خالل��بت�ار�املستمر

س��ينة�ما�ع. د،�دالل�عظيمي. د

Paris, 2003, p.60.
    

و�مكن�توضيح�خصائص�مراحل�دورة�حياة�ا��دمة�فيما�ي��

 البدائية� : الصيغة

كما�أن�طر�قة��ستجابة�ل�ست��فضل�

 ا��رفية� : الصيغة

فعالة،�وذلك�لغياب�أحد�العوامل��الوقت�أو�امل�ان�أو�املواد

 مة
ّ
�املنظ �إ���ا��دمة�ذا��ا،�و�و�ما��س�ل�و�ستد����ي�لة�منظمات�: الصيغة ي�سع�عدد�العمالء�املحتاج�ن

��تم�بتقديم�استجابات�الحتياجا��م�

 و����ذه�املرحلة�تظ�ر�منافسة�قو�ة�ب�ن�املنظمات�املقدمة�ل��دمة�ت�سم�بالتنظيم�و�داء�: الصيغة�املعلبة

ب�يرتكز�ع���تركيب�
ّ
ا��يد�ال�ادف�إ���كسب�وفاء�العميل�وا��فاظ�ع���والئھ،�وا��ل�املعل

�عظيم�الفعالية�وتبدأ�املشاركة�الفعالة�للعميل�من�خالل�طلبياتھ

 و�االت�: ا��دمة� �محطات، �ظ�ور �خالل �من �خدمة �ول�س �مادي �منتوج �إ�� بة
ّ
�املعل �الصيغة �تتحول وأخ��ا

�باملنتج� ��نا �يتعلق �و�مر �أفراد، �دون �آ�� �حقيقي �موزع �بمثابة �ت�ون �متخصصة �جد �وأماكن وأسواق

ئجاري،�وتظ�ر�ا��دمات�املرافقة�ل�ذا�املنتج��س�

قيمة�ا��دمة 4.1.2

م��ا�وتحصيلھ�للقيمة�ال���ي�تظر�ا،�وتتمثل�أ�م�ر�ائز�القيمة��

�ثقة��س� - �خلق �الراحة؛ �الت�سيط، �ال�س�يل، �طر�ق �عن ��ستفيد �أن �يجب �مل�ا �واعتباره �العميل �م�مة يل

�من� �الزمن �عبء �تخفيف �غ���ملموسة؛ �ا��دمة �ألن �و�مر�صعب �عل��ا، �وا��فاظ �ا��دمة �اتجاه العميل

خالل��سي���م��انية�الوقت�بطر�قة�مث���بال�سبة�للعميل؛�رفع�القيمة�املدركة�للعميل�من�ط

� �جيدة �خدمات �اس�ياء؛تقديم �دون �مقابال�ل��دمة �يدفع يجعلھ

صيغة�ا��دمة�دائمة�التطور�ألن�العديد�من�ا��لول�قد��ستجيب�الحتياج�واحد،توجد�قاعدتان�أساس�تان�

للتحكم����الصيغة�من�خالل�القيمة

بال�سبة�للعميل�من�خالل��بت�ار�املستمر
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 :مرتكزات�ال�سو�ق�ا��دمي�باملنظمات�ا��دمية�2.2

القيمة�فيھ،�فرض�إن���ساع�املتنامي�لقطاع�ا��دمات����عالم��عمال�والس���نحو�تحقيق�واستمرار�ة�

  .ان��اج�فلسفة�ال�سو�ق�ا��دمي�ل�ل�املنظمات�ا��دمية�خاصة�تلك�ال����ش�د�أسواق�ا�منافسة�قو�ة

 :م�انة�ال�سو�ق����املنظمات�ا��دمية 1.2.2

� �سميث � (Adem Smith)م���ادم �القرن ��� �كتاباتھ ��الزراعة����18 �امللموسة �للمخرجات ��نتاج ب�ن

�ا �عديم ��نتاج �و��ن �امللموسةوالتص�يع �ج�ود�. ملخرجات �مثل �امللموسة �املخرجات �عديم ��نتاج �وصف ولقد

وقد�ساد��ذا��عتقاد�ح���الر�ع��خ���من�القرن�التاسع�عشر�عندما�جاء�. �طباء�واملحام�ن�بأنھ�فاقد�ألي�قيمة

  (Uility)فعةبالقول�أن�ال��ص�الذي�يقدم�خدمة�ل��ص�قادر�ع���تقديم�املن(Alfred Marchall)���املارشال

وعموما�يرى��عض�الباحث�ن�أن�دور�ال�سو�ق����قطاع�ا��دمات��)17،�صفحة�2013العالق،�و �الطا�ي( .للمستفيد

محدود�مقارنة�بالقطاع��نتا���وأن�النمو�امل�سارع����قطاع�ا��دمات�ل�س�مرتبطا�بالتطبيقات�ال�سو�قية،�وإنما�

  )58،�صفحة�2002الضمور،�(: �و�راجع�لطبيع��ا�ا��اصة،�و�م�ي��رون�رأ��م�باألسباب�التالية

  ؛)كم�ن�القانون�والطب(ال�سو�قية�ال�تتوافق�مع�طبيعة��عض�املنظمات�ا��دمية�امل�نية�التطبيقات� -

 العديد�من�املنظمات�صغ��ة�ا���م�وال�تحتاج�بالتا���لل�سو�ق؛ -

 �عض�املنظمات�ا��دمية�تواجھ�طلبا�أك���من�عرض�ا؛ -

 ؛)ت�ال��يةمثل�حالة�ا��دما(القيود�القانونية�قد�تحد�من�دور�ال�سو�ق�����ذه�املنظمات� -

�دارة�لم�تدرك��عد�أ�مية�ال�سو�ق،�وذلك�لغياب�دراسات�متخصصة�ومعمقة�يمكن�للممارس�ن�تطبيق�ا� -

 .���املنظمات�ا��دمية

�توج�اتھ� �مختلف �وفق �ال�سو�ق �تب�� �إ�� �تتوجھ �ال�� �ا��دمية �املنظمات �من �العديد �توجد �ذلك ورغم

  )59،�صفحة�2002الضمور،�( :ل�ع��وتطوراتھ،�نظرا�أل�ميتھ����تحقيق�أ�دافھ،�حيث��عم

�ا��دمات؛محاولتھ� - �قطاع ��� �وظائف �إ�� �غ���ا��دمي �ال�سو�ق �مجال ��� �ا����ات �من �العديد استقطابھ

ا��فاظ�ع���جودة�خدمية�عالية�وز�ادة��نتاجية؛توسيع���تمام�بتطبيقات�ال�سو�ق�خارج�حدود�العوائق�

 .القانونية�والقواعد��خالقية

حت�م�انة�ال�سو�ق�بال�سبة�للمنظمات�ا��دمية�ال�تقل�أ�مية�عن�م�انتھ�بال�سبة�لبا���لذلك�فقد�أصب

  )63،�صفحة�2002الضمور،�( :املنظمات،�ولعل�أ�م�العوامل�ال���ساعدت�ع���ذلك

التقليل�من�القواعد�والقيود�امل�نية؛�بت�ارات�التكنولوجية�ال���ساعدت�ع���خلق�فرص��سو�قية�عظيمة� -

وسع����استخدام�حق�ال��اخيص�وان�شار�سالسل��نتاج�والعالمات�التجار�ة��جن�ية؛العوملة�ل��دمات؛الت

  .والتوجھ�الدو���الذي�أتاح�فرصا�للتوسع����أسواق�ا��دمات؛ارتباط�ا��دمات�ببعض�السلع�املادية

القائد����ذ�ن����دف�املنظمات�ا��دمية�إ���احتالل�م�انة:الوظيفة�ال�سو�قية����املنظمات�ا��دمية�3.2.2

  .العميل،�و�ذا�ال�يتم�إال�ب�ب���مز�ج��سو�قي�فعال��ع���با��دمة�وخصوصي��ا

�املعدل  - أ �ال�سو�قي �أصبحت�:املز�ج �حيث �ا��دمات �خصوصية �مع �ليتما��� �ال�سو�قي �املز�ج ��عديل تم

 :وتتمثل�العناصر�السبع�فيما�ي��). P7(عناصره�سبعة�بدل�أر�عة�

)� �2002الضمور، �الصفحات ،140-143) (Tardieu� ،2004� �الصفحات ،107-155((LoveLock, Wirtz , & 

Denis, 2004, pp. 100-216)  
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 إ���ا��دمة��ساسية�أو�ا��و�ر�وا��دمة�املساعدة�أو�التكميلية،�ففي�خدمة�الفنادق�) املنتج(يقسم�: املنتج

� �خدمات��ستقبال�وخدمة�الغرف وخدمات�الطعام�وحراسة�مثال��عد�عنصر�النوم��و�جو�ر�ا��دمة�أما

 .املب������بمثابة�خدمات�تكميلية

 الصفحات�2002الضمور،�( :يتأثر��سع���ا��دمة�بخصائص�ا،�و��ون��ذا�التأثر�ع���النحو�التا��: السعر�،

209-211(  

  عدم�إم�انية�تخز�ن�ا��دمات�يؤدي�إ���تذبذب�الطلب�لغياب�املخزون�و�و�ما�يؤثر�ع���السعر؛ -

ا��دمة�تجعل��سع���ا�أمرا�صعبا،�ف�لما�زادت�درجة�امللموسية�ارتفعت�إم�انية�تحديد�أن�الملموسية� -

 السعر�ع���أساس�الت�لفة،�وازدادت�إم�انية�وضع�أسعار�معيار�ة؛

�تنو�ع� - �إم�انيات �زادت �أك���ندرة �ا��دمة ��انت �و�لما �أسعار�تنافسية، �إ�� �يؤدي �ا��دمات �تجا�س أن

 �سعار؛

�تفر  - �ا��دمة �تالزمية �و�و�ما�أن �تتأثر�املنافسة �و�التا�� ��سواق، �ع�� �وزمنية �جغرافية �محددات ض

 .ينعكس�ع����سعار

 مز�ج�: ال��و�ج� �التجاري،ولھ �ال�سو�قي �البعد �ذات �املؤسساتية ��تصاالت �من �ا��زء �ذلك �ال��و�ج �ش�ل

املبيعات�ا��،���يت�ون�من��تصال�ال�����،��عالن،�العالقات�العامة،�العالقات�مع�ال��افة،�ت�شيط

و�عت���ترو�ج�ا��دمة�ذات�ا��صوصيات�املعروفة�أصعب�بكث���من�ترو�ج�السلعة�ما�يفرض�ع���املنظمة�

ع���الرغم�من��شابھ�ال�دف�من�ال��و�ج�ب�ن�ا��دمة�والسلعة�.ا��دمة�الدقة�وال��م������رسائل�ا�ال��و�جية

 ). �دف�إعالمي،�إخباري�وتذك��ي (

 تطبيق:التوز�ع� �يمكن �وعليھ��ال �تخز���ا، �وال �نقل�ا �يمكن �ال �ا��دمة �ألن �ا��دمات �قطاع ��� التوز�ع

�ع��� �ا��الة ��ذه ��� �يقتصر�التوز�ع �وقد �التنفيذ، �وصعبة �ومعقدة �مختلفة �ت�ون �التوز�ع فإجراءات

 )285،�صفحة�2013العالق،�و �الطا�ي( �تصال��لك��و�ي

 ا����عملية�التبادل�ال�سو�قي�ل��دمة،�فم�ونات��ذه�تلعب�الب�ئة�املادية�أو�املحيط�دورا�أساسي: املحيط

،�صفحة�Tardieu�،2004(. الب�ئة�تؤثر��ش�ل�وا���ومباشر�ع���حكم�العمالء�ومواقف�م�اتجاه�ا��دمة

109( 

 العالقة�التفاعلية�ب�ن�مقدمي�ا��دمات�واملستفيدين�م��ا،�و�مثل�) مستفيد/مقدم(�عكس�الثنائية��:الناس

مقدم�ا��دمة�ا��زء���م����تحقيق�نجاح�املنظمة�ا��دمية�سيما�املتواجدون����ا��ط��مامي�والذين�

 .ص�ا���تواصل�مباشر�مع�املستفيد،�حيث�يجب�أن�ي�ونوا�ع���دراية�تامة�با��دمة�وخصائ

�قد� �ال�� �ا��ودة �ع�� �بالرقابة �يتعلق �فيما �خاصة �حساس �ا��دمة �تقديم �عملية ��� ��فراد و�عت���موقع

تصبح�دون�مع���حقيقي����حالة�حدوث�أخطاء�من�طرف��ؤالء��فراد،�لذلك�يجب�ع���املنظمة�اتخاذ�القرارات�

�للموظف�ن �التجار�ة �واملواقف �الوفرة، �الكفاءات، ��شأن �Tardieu( .املناسبة ،2004� �صفحة ��عت���،)145، كما

���ودة� �املستفيد �تتأثر�إدرا�ات �حيث ���مية، ��غاية �بي��م �فيما �ا��دمة �من �املستفيدين �ب�ن �التفاعلية العالقة

  )93،�صفحة�2013العالق،�و �الطا�ي( ا��دمة�بفعل�املستفيدين��خر�ن

  :ول�املوا��وعموما�يمكن�ترجمة�عناصر�املز�ج�ال�سو�قي�ا��دمي����ا��د����

  

  



  "مقار�ة�نظر�ة"البناء�ال�سو�قي�للمزايا�التنافسية����املنظمات�ا��دمية�

70 

  املز�ج�ال�سو�قي�ا��دمي: 1ا��دول�

  املز�ج�ال�سو�قي�للسلع�املادية املز�ج�ال�سو�قي�ل��دمات

  )Produit(سياسة�املنتج��-1

  )Prix(سياسة�السعر��-2

  )Promotion(سياسة�ال��و�ج��-3

 )Place(سياسة�التوز�ع��-4

  )Produit(سياسة�املنتج��-1

  )Prix(سياسة�السعر��-2

  )Promotion(سياسة�ال��و�ج� -3

 )Place(سياسة�التوز�ع��-4

�ال�سو�قي� املز�ج

 التقليدي

  )Paysage(سياسة�املحيط�أو�املنظر��-5

  )Personnel(سياسة��فراد��-6

 )Participants)(العمالء(سياسة�ا��م�ور�املشارك-7

 العناصر��ضافية 

Source: Jean-Michel TARDIEU et al, Marketing et gestion des services, Chiron Editeur, Paris, 2004, 

p.108. 

  ال�سو�ق�ا��دمي�و�ناء�املزايا�التنافسية����املنظمات�ا��دمية .3

  :مواج�ة�املنافس�ن�وإش�الية�التموقع�السو���1.3

� �فمواج�تھ �لذا �خطورتھ، �ومدى �وقوتھ �املنافس �نوع �ع�� �املنظمات �تموقع �إش�الية �تحقيق�تتوقف �غية

معرفة�ا��صم��ش�ل����ذا��ا�(التموقع�املناسب�تتطلب�مواج�تھ�والتغلب�عليھ�من�خالل�معرفتھ�قبل��ل����ء�

ثم�معرفة�اس��اتيجيا��م�لالستفادة�من�) أعرف�خصمك(ا��زء���م�من�اس��اتيجية�التغلب�عليھ�وفق�قاعدة�

  .مزايا�وجود�م�وللتغلب�عل��م

  )فسمعرفة�املنا(أعرف�من�خصمك� 1.1.3

  )17-14،�الصفحات�Porter�،1999( :يتواجد�املنافسون����أر�عة�مستو�ات���:تحديد�املنافس�ن  - أ

(Kotler & Duboi, 2006, pp. 395-396)  

 الصناعة� �قطاع �داخل �ذا��ا�: املنافسون ��حتياجات �لتلبية �موج�ة �متقار�ة �منتجات �تقدم �منظمات �م

 .إم�انيا��ا�وقدرا��ا�واس��اتيجيا��اللعمالء،�و�نفس�التكنولوجيا،�لذلك�يجب�دراسة�

  السوق� �داخل �خالل�: املنافسون �من �خدمتھ �وتحاول �مس��دف �سو�� �جزء �تركز�ع�� �ال�� �املنظمات و�م

منتج�مع�ن�يل���احتياجاتھ�املتجا�سة�فالسوق����جزء�من�قطاع�الصناعة�يتم���بمنتج�واحد�موجھ�لعدة�

 .سوق�متضمنة����معرفة�مناف����القطاعأجزاء�سوقية�أو���زء�واحد،�ومعرفة�مناف����ال

  املحتملون� �تمتلك�: املنافسون �ولك��ا �ا��ا�� �الوقت ��� �القطاع �منظمات �تنافس �ال �ال�� �املنظمات و�م

 .إم�انات�وقدرات�تمك��ا�من�أن�تقتحم�القطاع�وت�ون�منافسا�قو�ا�ملنظماتھ

 ملنتجات�القطاع�ف���تل���احتياجات��و�م�املنظمات�ال���تقدم�منتجات��ش�ل�بدائل: املنافسون�املنتظرون

املس��لك�ن�ذا��ا�ولك��ا��ستخدم�تكنولوجيا�مختلفة�تماما�عن�تكنولوجيا�منظمات�القطاع،�ف�ذه�املنظمات�

 .ت��بص�وت�تظر�الفرص�السانحة�والظروف�املواتية�لالس�يالء�ع���أسواق�منظمات�القطاع

اتيجيات�املنافس�ن�وتوج�ا��م�املستقبلية�تمكن�إن�معرفة�إس�� ): املنافس�ن(أعرف�إس��اتيجيات�خصمك  - ب

�الذين� �أولئك ��م �وخطرا �قوة �أك���املنافس�ن �ألن �إل��ا، �ي�تمون �ال�� ��س��اتيجية �املجموعة �تحديد �من املنظمة

  .ي�تمون�إ���مجموعة�إس��اتيجية�واحدة
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�خصمك  - ج �أ�داف �اليابانية):املنافس�ن(اكشف �واملنظمات ��مر�كية �املنظمات �مثال �ولكن��نجد ت�نافس

أ�داف�ا�مختلفة،�فاملنظمات��مر�كية�تبحث�عن�الر�ح�����جل�القص���لتحس�ن�أدا��ا�ا��ا�������سواق�املالية،�

أما�املنظمات�اليابانية�ف��دف�أوال�إ���تنمية�حصص�ا�السوقية،�أما�املردودية�ف���أقل�أ�مية�وذلك�ألن�املصارف�

  )397،�صفحة�Duboi�،2006و�Kotler(. ���املردود�العا������ظل�املخاطرةاليابانية�تفضل�املردود�املنتظم�ع

�الك�شاف�   �و�سواق�املس��دفة �املقدمة �املنتجات �حيث �من �مشار�ع�املنافس�ن �تحلل فاملنظمة�يجب�أن

  .��داف�ا��قيقية�وال�لية�ل�م

�عمل�ع���تقييم�يجب�ع���املنظمة�أيضا�أن�):تقييم�نقاط�قوة�ونقاط�ضعف�املنافس�ن(قيم�خصمك�  - د

نقاط�قوة�ونقاط�ضعف�منافس��ا�وذلك�اس�نادا�إ���مجموعة�مصادر�مثل�معلومات�املتعامل�ن�مع�م،�ا����ات�

�حول�م �السوق �ودراسات �ع��م �املتداول �الكالم �مع�م، �التعامل ��� �Duboiو�Kotler(. السابقة �صفحة�2006، ،

398(  

�ا �ت�ّون �املنافس�ن �عن �املجمعة �املعلومات �خالل �ضعف�ومن �ونقاط �قوة �نقاط �عن �وا��ة �فكرة ملنظمة

  .املنافس�ن،��مر�الذي�ي�يح�ل�ا�اختيار��س��اتيجيات�ال��ومية�أو�الدفاعية�املالئمة

�املنافس�ن 2.1.3 �نم����:إس��اتيجيات �لذلك �القطاع، �مناف��� �مل�انتھ�وسط �إس��اتيجيات�املنافس�تبعا ت�نوع

 )417-401،�الصفحات�Duboi�،2006و�Kotler(،�(Lambin & Chumpitaz, 2002, pp. 275-278): ب�ن�خمس�حاالت���

)Porter�،1999609-599،�الصفحات�(�، (Nonaka & Johansson, 1997, pp. 117-141) 

قائد�السوق��و�املنافس�الذي�يمتلك�وضعية�مسيطرة�و�و�����ذه�ا��الة�: إس��اتيجيات�قائد�السوق   - أ

 .مل�اجمتھ�أو�تقليده�أو�تجنبھ�قطب�مرج����عمل�املنظمات�املنافسة�جا�دة

�املتحدي  - ب ���دف�: اس��اتيجيات �وتحّديھ �السوق �قائد �م�اجمة �إ�� �غ���املسيطرة �املنظمات ��عض ت��أ

امتالك�م��ة�تنافسية�دائمة�ومستمرة؛القرب�: ا��صول�ع���م�انھ،�لتتمكن�من�ذلك�يجب�أن�تمتلك�ثالث�أدوات

 .فعل�سر�عة�مثل�ردود�قائد�السوق من�قائد�السوق�����شاطات�أخرى؛�امتالك�ردود�

�القائد  - ج إن�املتبع��و�منافس�يمتلك�حصة�سوقية�ضعيفة�و��ب���سلو�ا�تكيفيا�مع�: اس��اتيجيات�متبع

قرارات�املنافس�ن��قو�اء�وال���تم�كث��ا�بم�اجمة�القائد،�واملنظمات�املتبعة�للقائد�ت�بع��دفا�محددا��و�التعا�ش�

�تق �و�� �السوق، �وتقاسم ��ذه�السل�� �خصائص �أ�م �ومن �القائد، �ملواقف �تباعا �موقف�ا �بتعديل وم

 .تجزئة�السوق�بطر�قة�ابت�ار�ة؛��ستخدام�الفعال�للبحث�والتطو�ر�ا��:املنظمات

�املتخصص  - د �ب�ل�: اس��اتيجيات �ول�س �سوقية �أجزاء �أو�عدة �سو�� �بجزء �املتخصصة �املنظمات ��تم

� �موقع �ع�� �ا��صول ���دف �وذلك �كب���(السوق، ���ر�صغ��حوت �و�ذه�) �� ���ر�كب��، �صغ����� �حوت بدال�من

��ذه� �ومحور �ال��ك��، �بإس��اتيجية ��عرف �ال�� �القاعدية �التنافسية ��س��اتيجيات �إحدى ��� �س��اتيجية

  .�س��اتيجية��و�التخصص�من�أجل�تحقيق�الر�ح�و�ستمرار

املنظمات�الكب��ة�فقط،�وإنما��و�كذلك�إن�النمو�والتوسع�الدو���ل�س��دف�: اس��اتيجيات�النمو�الدو��  - ه

توسيع�السوق��حتياطية؛إطالة�:مقصد�العديد�من�املنظمات�الصغ��ة،�وذلك�من�أجل�تحقيق�امل�اسب�التالية

دورة�حياة�املنتج؛توز�ع�وتنو�ع�ا��طر�التجاري؛ا��ماية�من�املنافسة�املحلية؛�تخفيض�ت�اليف�التور�د�و�نتاج�

 .يا�التنافسية�للدول�املختلفةمن�خالل�استغالل�املزا
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  :امل��ة�التنافسية����املنظمات�ا��دمية 2.2

قدرة�املنظمة�ع���:"�عرف�امل��ة�التنافسية�من�وج�ة�نظر��سو�قية�ع���أ��ا:املنافسة����سوق�ا��دمة 2.2.3

�املدركة�من�قبل�م�وتحقيق �امل�انة�الذ�نية�ل�ا�كمنظمة�أو�ملنتجا��ا�وز�ادة�القيمة  "رضا�م�جذب�الز�ائن�و�ناء

)� �2012البكري، �صفحة �أساس�ت�ن)192، �السلعة����نقطت�ن �شراء �عن �فاألمر�يختلف �خدمة �شراء �حالة : ،�و��

)Eiglier�،2004174-173،�الصفحات�(  

- � �ذاتھ �ل�ست�واقعة����امل�ان �وتقديم�ا �محل�واحد(أن�ا��دمات �مصرف�ن�)�� �خدمات �فاالختيار�مثال�ب�ن ،

 حدا�و�و�ما�يضيق�املنافسة�ب�ن�املنظمات�ا��دمية؛يقت����التنقل�ل�ل�م��ما�ع���

إن�تنقل�العميل�ب�ن�و�ال���املصرف�ن�ف�و�لن�يتمكن�من�املفاضلة�ا��قيقية�ب�ن�خدما��ما�أل��ا�غ���ملموسة� -

 .وال�يمكن�رؤ���ا،�فتجر���ا��ع���شرا��ا

�و�طلق������ �أك����عقيدا �ا��دمات �مجال ��� �املنافسة �يجعالن �الفرق�ن ��ذين �سيولة،��إن �أقل �بأ��ا �عادة عل��ا

  :وا��دول�املوا���يو���ذلك�أك��

  إش�الية�املنافسة�بال�سبة�ل��دمات: 2ا��دول�

  املنتجات�املعروضة

  غ��ملموسة  ملموسة    

قع
ملو

ا
  

  و�االت�السفر: شبكة�بيع،�مثال  مواد/ سلع�  واحد

  خدمات  السيارات: شبكة�توز�ع�خاصة،�مثال  مختلف

Source: PièrreEiglier, Marketing et stratégie des services, op.cit., P.174. 

 :مداخل�امل��ة�التنافسية����املنظمات�ا��دمية 2.2.3

��ما �ا��دمية �املنظمات ��� �التنافسية �املزايا ���لق �أساسيان �مصدران �LoveLock(: يوجد ،Wirtz�،�

  )204-201،�الصفحات�Vogler�،2004(،�)61-60،�الصفحات�Denis�،2004و

 قدرة�املنظمة�ا��دمية�ع���تخفيض�ت�اليف�ا�عن�املنافس�ن�ما�يؤثر�ع���أسعار�ا��دمات�: الر�ادة�بالت�لفة

�قرارات� �التخاذ �الوحيد �الس�يل �فإن �املتنافسة، �املنظمات �طرف �من �املقدمة �ا��دمات �فتماثل املقدمة،

 .ات�السعر��قلالشراء�من�طرف�املس��لك�ن��و�ال��وء�لألسعار�واختيار�ا��دمة�ذ

 تمثل�: التم��� �أن �املنافس�ن ���دمات �ال�يمكن �بحيث �ومتفردة �مختلفة �خدمات �عرض �ع�� �املنظمة قدرة

جعل�ا��دمة�ملموسة؛تكييف�ا��دمة�:بدائل�ل�ا،�ومن�أ�م��س��اتيجيات�املمكن�اتباع�ا�لتمي���ا��دمات

 .املوظف�ن�والقيمة�املضافة�ل�م�ا��؛��تمام�بم�ارات��فراد�)���يص�ا��دمة(مع�العمالء�

 و�عت���املنظمة�ا��دمية�املتمكنة����القادرة�علة�تقديم�خدمات�ذات�جودة�: املزج�ب�ن�ر�ادة�الت�لفة�والتم��

 . عالية�وذات�تم���وتفرد�و���ذات�الوقت�بأسعار�منخفضة�مقارنة�باملنافس

املدركة�ل��دمة�ال�دف�الرئ�����المتالك�مزايا�تنافسية،�تمثل�القيمة�: امل��ة�التنافسية�وقيمة�ا��دمة�3.2.3

�القيم� �وأك���من �بل �كب��ة �العمالء �طرف �من ���دما��ا �املدركة �القيمة �ت�ون �تنافسية �م��ة �تمتلك �ال�� فاملنظمة

�القيم� �مصادر�لرفع ��� �إنما �التنافسية �املزايا �ومصادر�بناء �أدوات ��ل �فإن �لذلك �املنافس�ن، ���دمات املدركة

ركة�ل��دمات،�والقيمة�املدركة�للمنتج�من�طرف�العميل����الفرق�ب�ن�تقييمھ�للقيمة�ال�لية�والت�لفة�ال�لية�املد

  )169،�صفحة�Duboi�،2006و�Kotler(. للعرض�وللبدائل�املتاحة
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و�ما�أن�أ�م�مراحل�إنتاج�ا��دمة����مرحلة�تقديم�ا�واتصال��فراد�بالعمالء،�فإنھ�يتع�ن�ع���املنظمة�  

دمية���تمام��ش�ل�خاص�باأل�شطة�املنتجة�للقيمة�أثناء��ذه�املرحلة،�أي��سي���سلسلة�القيمة�التجار�ة�ا��

�والعناصر��� ���شطة �من �مجموعات �أر�ع �من �تت�ون ��عداد�: ال�� �أ�شطة �أو��ستقطاب، �ا��ذب أ�شطة

  ).رد�الفعل(���العالقة�مع�العميل�،�أ�شطة��سي)الفعل(،�أ�شطة��تصال�بالعميل�)التفاعل�ب�ن�عناصر�ا��دمة(

  :العناصر�ال�سو�قية�للم��ة�التنافسية����املنظمة�ا��دمية�- 4

  :يمكن�حصر�العناصر�ال�سو�قية����املنظمة�ا��دمية�فيما�ي��  

  :جودة�ا��دمة 1.4

إ���ثالثة�2001عام�) Gronroos(ألجل�تحديد�مف�وم�وا�����ودة�ا��دمة�أشار�:مف�وم�جودة�ا��دمة 2.2.4

  )431،�صفحة�Denis�،2004و�،�LoveLock�،Wirtz(: متعلقة�با��دمات�ومؤثرة�ع���ا��ودة���أ�عاد�

 البعد�الف���الذي�يتمثل����تطبيق�العلم�والتكنولوجيا�ملش�لة�معينة؛ -

�النف���� - �التفاعل �خالل �من �وذلك �العميل �إ�� �الفنية �ا��ودة �نقل �بكيفية �و�تعلق �الوظيفي البعد

 ة�والعميل؛و�جتما���ب�ن�مقدم�ا��دم

 .�م�انيات�املادية�وتتعلق�بامل�ان�املادي�الذي�تقدم�فيھ�ا��دمة -

�ا��دمة،�باإلضافة�إ����ساس� �أساس�جودة�عمليات�تقديم وعموما�يتم�ا��كم�ع���جودة�ا��دمة�ع��

 )241،�صفحة�2013العالق،�و �الطا�ي( املس�ند�ع���املنافع�ال��ائية�ال���يحصل�ا�املستفيد�من�ا��دمة

  )431،�صفحة�Denis�،2004و�،�LoveLock�،Wirtz(: وتتمثل�م�ونات�جودة�ا��دمة�فيما�ي��  

- � �املادية(امللموسية �العناصر �ظ�ور �)درجة �املوثوقية �واملحدد(؛ �املوثوق �اليقظة�)�داء �ب�ن ؛التفاعل

 .والسرعة�و�ستعداد�لتقديم�ا��دمة؛توفر�الكفاءات،�ال��ذيب،�املصداقية�و�مان؛التعاطف

إ���أن�تقييم�جودة�ا��دمات�من�طرف�1987وزمالؤه�عام�) Berry(أشار��ل�من�: تقييم�جودة�ا��دمة�2.1.4

  )362-361،�الصفحات�2002الضمور،�(: العمالء�يتم�ع���أساس�مجموعة�معاي���تتعلق�باملنظمة�ا��دمية���

 تصال�ا��يد�بالعمالء�وطرق�تقديم�املصداقية،��ح��افية،�الفعالية�واللطف،�: و�ضم��ذا�املعيار: �فراد�

 .ا��دمة�وعرض�ا،�القدرة�ع���تف�م�العمالء�وتحديدا�احتياجا��م��ش�ل���يح

 و�ضم��عتمادية،�الثقة�باألداء�وا��فاظ�ع���الوقت،�الفعالية،�الدافعية�واليقظة: ال�سليم. 

 لب�ئة�املحيط��ساسيةمظ�ر�وش�ل�العناصر�املادية�امللموسة�ل��دمة،�ا: وتضم�:الب�ئة�املادية. 

وتبقى��ذه�القائمة�مفتوحة�أمام�توقعات�العمالء�وحاجا��م�ال���تؤثر��ش�ل�مباشر�ع���تقييم�م���ودة�  

  .ا��دمات

  :�بت�ار����ا��دمات 2.4

�تنافسية����ظل�محيط�تناف����يمكن�أن�يتأ�ى�من�خالل��بت�ار،�وتطو�ر�املنتجات�   إن�اك�ساب�مزايا

  .حملھ�من�آفاق�للتم���ع���املنافس�ن�من�خالل�التموقع�املناسب�للمنظمةا��دمية�وذلك�ملا�ي

توجد�مجموعة�خيارات�مفتوحة�أمام�املنظمة�ا��دمية�لتطو�ر�وابت�ار�خدمات�: تطو�ر�خدمات�جديدة�1.2.4

  )130-123،�الصفحات�Denis�،2004و�،�LoveLock�،Wirtz(: جديدة�للعمالء���

 توجد�العديد�من�أصناف�ا��دمات�ا��ديدة���حيث�: تحديد�صنف�تطو�ر�ا��دمة:  

�بت�ار����ا��دمة�ا��و�ر�أو��ساسية؛�بت�ار����طرق�توف���ا��دمات�املوجودة؛�بت�ار����توسيع��شكيلة� -

ا��دمات�املقدمة�بإضافة�جديدة؛�بت�ار�من�خالل�توسيع�خطوط�تقديم�ا��دمة�أي�شبكة�املنظمة�مثل�
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ر�ق�ال�اتف؛�بت�ار����ا��دمات�التكميلية�من�خالل�إضافة�عناصر�خدمية�تقديم�خدمات�مصرفية�عن�ط

 .جديدة�ل��دمة�ا��و�ر

 مثل�شراء�(حيث�أن�السلع����معظم��حيان����بدائل�ل��دمات�: السلع�كمصدر�ألف�ار�جديدة�ل��دمات

  .املوجودة�،�لذلك�يمكن�اس�يحاء�أف�ار�خدمات�جديدة�من�خالل�السلع�املادية)سيارة�أو�اس�ئجار�ا

 حيث�يمكن�للمنظمة�ا��دمية�إعادة�تنظيم�طرق�إنتاج�ا�وتقديم�ا�ل��دمات�: إعادة�تنظيم�س��ورة�ا��دمة

  .من�خالل�إضافة�مراحل�جديدة�أو�إلغاء�أخرى�قديمة

 جديدة� �خدمات ���لق �البحث �للعمالء�: استخدام �املوج�ة �ال�سو�قية �البحوث �املنظمة ��ستخدم و�نا

 .عن�احتياجات�جديدة�غ���مشبعة�وتصميم�خدمات�جديدة��غرض�إشباع�ا�املحتمل�ن�وذلك�للكشف

�  (Heany)���ا��دمات�من�ال�لمات�ال���تحمل�كث��ا�من�الغموض،�وعليھ�فقد�اق��ح�"جديدة"و�عت����لمة����������

�الطا�ي( :ست�فئات�للمنتجات�املبتكرة�أو��بداعية�وقد�تم�تكييف�ا�لتناسب�خصوصية�ا��دمة�و�ذه�الفئات���

  )206-205،�الصفحات�2013العالق،�و 

 � �رئ�سية �وغ���: (Major Innovations)ابت�ارات ��عد، �غ���محددة �ألسواق �موج�ة �جديدة �خدمات ��

�اليوم�التا���لل��ن،�ع���ا��دمة�التلقائية�من� معروفة���عاد�ومن�أمثل��ا�خدمات��سليم�الطرود���

 .خالل�ا��اسوب�ا��

 أعمال�نقطة��نطالق(Start-Up businesses):شمل�خدمات�جديدة�ألسواق�قائمة�أصال�ومن��مثلة��

ع����ذا�النوع�من�ا��دمات�مراكز�ا��راحة�ا��ارجية�ال���تقدم�خدمات�ا��راحة����نفس�اليوم�كبديل�

 .عن�النوم����املس�شفى

 جديدة� �من: :(New Services)خدمات �مخدومة �أصال �قائم �للسوق �جديدة �توف���خدمات قبل��إن

مؤسسة�نفس�ا�يمثل�محاولة�لتقديم�خدمات�للمستفيدين�لم�تقدم�ا�املؤسسة�من�قبل،�بالرغم�من�أن�

�أخر �م�ان ��� �متوفرة �ت�ون �قد �ا��دمات �خدمة�. �ذه ��ستضيف �ال�� �البنوك �من �العديد �أمثل��ا ومن

 .التأم�ن�إ���خدما��ا�التقليدية�أو�املتاحف�ال���تفتح�مطاعم����أروق��ا

 خط�ا��دمات�ضافة�ع��إ(Product Line externsions) :إضافات�ع���ا��ط�خدمة�القائمة�أو�طرق�

�قائمة �خدمات �لتقديم �متم��ة �جديدة�. جديدة �مسارات �واستحداث �الطعام، �قائمة �إ�� �جديدة إضافة

 .لشركة�ط��ان،�أو�محطات�الوقود�ال����عتمد�ع���ا��دمة�الذاتية

 ا��دمة� من�أك���طرق��بت�ار�شيوعا،�حيث�تجري�: (Service improvements)إجراء�تحس�نات�ع��

توف���(�عديالت�ع���سمات�وخصائص�وم�ونات�ا��دمة�القائمة�كإدخال�تحس�نات�ع���ا��دمة�ا��و�ر�

�أسرع ��ش�ل �)ا��دمات �التكميلية �ا��دمات �ع�� �تحس�نات �إجراء �وأيضا �تقديم�(، �ساعات كتمديد

 ).���خر�نا��دمة،�أو�توف���كشف�حسابات�العمالء�إ�

 الطراز� ��غي��ات�ع�� من�أك���طرق��بت�ار�تواضعا،�ومن�أمثلتھ�أعاده�صياغة�(Style changes)إجراء

�املرافقة� �التجار�ة �العالمة ��عديل �جديد، �عمل �بزي �العامل�ن �أو�تزو�د �جديدة، �بألوان �الطائرة �ي�ل

 .ل��دمة�أو�تبديل�الشعار�ا��اص�با��دمة�وغ���ا

فإنھ�من�الضروري�تو���مستوى��بت�ار�املق��ح�و�ش�ل��ةعن�تطو�ر�خدمات�جديد�وعموما�عند�ا��ديث

عام،��لما��ان�مستوى��بت�ار�املق��ح�عاليا،�فإن�املخاطر�والنفقات�امل��تب�ع���ذلك�ت�ون�كب��ة�عالوة�ع���أن�

  .�دارة�سوف�تواجھ�صعو�ات�ومشا�ل����إدارة��ذا�املستوى�العا���من��بت�ار�
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تمر�عملية�ابت�ار�خدمات�جديدة��س��ورة�من�املراحل�املتتا�عة�يو���ا�: مراحل�ابت�ار�ا��دمة�ا��ديدة 2.2.4

 :الش�ل�املوا��

  مراحل�ابت�ار�خدمة�جديدة: 03الش�ل�

  
 .189. �ا�ي�حامد�الضمور،��سو�ق�ا��دمات،�مرجع�سابق،�ص: راجع: املصدر

  :�ستجابة�الحتياجات�العمالء�3.4

�ستجابة�الحتياجات�العمالء�ارتباطا�قو�ا�بجودة�ا��دمة�املقدمة�كما�ترتبط�بت�اليف�ا،�إضافة�إ���ترتبط�

�و��ا��دفا�رئ�سا�من�أ�داف��بت�ار�����ذا�املجال،�لذلك�فإن�امتالك�املنظمة�ا��دمية�لنظام�مرن�يمك��ا�من�

� �املناسب �الوقت �و�� �املناسب �بالش�ل �العمالء �الحتياجات �إطار�سع��ا��ستجابة ��� �ل�ا �حقيقيا �عت���مكسبا

�نحو��ستجابات� �توجھ �ال�� �الفعالة ��دوات �أ�م �من �الش�اوي �معا��ة �و�عت���نظام �تنافسية، �مزايا لتحقيق

  )151-150،�الصفحات�Samii�،2001(: الت��يحية،�و�ت�ون��ذا�النظام�من�مجموعة�مبادئ�أساسية���

 الفعل� �رد �أفعال: سرعة �ت�ون �أن �يجب �املنظمة��إذ �ا�تمام ��عكس �بحيث �سر�عة �الت��يحية املنظمة

 .بالعميل�ورغباتھ

 يجب�ع���املنظمة�أن�تف��ض�أ��ا�ع���خطأ�وأن�ال�تدافع�عن�موقف�ا�أمام�العميل�ح���: اف��اض��خطاء

 .ت��ك�انطباعا�جيدا�لديھ��شأن�ت��يح�ا��طأ

 ة�نظر�املوظف�نوعدم�تفس��ه�من�وج��محاولة�ف�م�املش�ل�من�وج�ة�نظر�العميل.  

 وعدم�إحراج�م�إذا��انوا�ع���خطأ�عدم�مجادلة�العمالء. 

 ال���تؤثر�ع���العميل�رصد�وف�م�العناصر�الشعور�ة. 

 إ���أن�يث�ت�العكس�ومحاولة�التأكد�من�ذلك�اعتبار�شكوى�العميل���يحة. 

 ل�املش�ل�للعميل�وإعالمھ���ا�توضيح�املراحل�الضرور�ة��. 

 للضرر�ا��اصل�للعميل�توف���التعو�ض�املناسب. 

 العالقة�مع�العميل� �ع�� من�خالل�إقناعھ�بأن��ل��حتياطات�قد�جندت�لتفادي��تقو�ة�الثقة�وا��فاظ

  .حصول�أخطاء�أخرى 

    :ا��اتمة

�التنافسية���� توفر�أدوات�وأساليب�فعالة�إلرساء�قواعد�ال�سو�ق��اتيةنظمات�ا��دمامليحتاج�بناء�املزايا

�املزايا� ��ك���لبناء �العبء �ال�سو�ق �يحمل �املنافس�ن �خدمات �عن �تمي���ا��دمة �قدرات �فضعف �س��اتي��،

التنافسية�وترسيخ�ا�وذلك�من�خالل�إس��اتيجيات�مرتكزة�إما�ع���العميل�أو�ع���السوق�أو�ع���صيغة�ا��دمة،�

�السياق ��ذا �ا��دم�و�� �املنظمات ��بت�ار��� �من �ات�عت����ل �وا��ودة �الحتياجات��املم��ةية �الفعالة و�ستجابة

�استغالل�ا� �املنظمات �ل�ذه �يمكن �ال�� �العناصر��س��اتيجية �أ�م �من �املالئم، �و�الش�ل �املالئم �الوقت ��� العمالء

  .لبناء�وترسيخ�مزايا�ا�وسط�القوى�التنافسية�املحيطة���ا
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 -  مستشفى يوسف دمرجي بوالية تيارت دراسة ميدانية لعينة من زبائن  -  املرض ى  رضا على الصحية الخدمات أثر جودة

The impact of quality of health services on patient satisfaction 

-A field study of a sample of customers of Yusuf Demarji Hospital in Tiaret- 

 2بطاهر بختةد.  ،  1 ةكالخي لطيفد.  

 oo.frkalakhilatifa@yahجامعة تيارت، الجزائر،  1
 @hotmail.frbakhta_48،  ، الجزائرجامعة مستغانم2

 
 

 :ملخص

 أهداف ولتحقيقالصحية على رضا املرض ى في مستشفى تيارت، جودة الخدمة  على التعرف الدراسة إلى هذه هدفت

 مريض، 38 قوامها بسيطة عشوائية عينة اختيار السابقة، وتم الدراسات على على استبيان باالعتماد  باالستعانةقمنا   البحث

ال وتحليل  إلدخ SPSSحليل اإلحصائي تكما تم استخدام برنامج ال ،30االستبيانات الصالحة للتحليل  نسبة وبلغت

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:   ،البيانات

   امللموسية، التعاطف، اإلستجابة، الضمان، عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد جودة الخدمة الصحية )يوجد  -

 ( ورضا في مستشفى يوسف دمرجي.االعتمادية

ية ) التعاطف، اإلستجابة، الضمان، اإلعتمادية( ورضا يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين أبعاد جودة الخدمة الصح -

 املرض ى في مستشفى يوسف دمرجي.

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين امللموسية ورضا املرض ى في مستشفى يوسف دمرجي.  ال   -

 .عمالء الصحية، الخدمات جودة صحية، خدمات :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

 The aim of this study was to identify the quality of  health service on patient satisfaction at 

Tiaret Hospital,To achieve the objectives of the research, we used a questionnaire based on 

previous studies. A simple random sample of 38 patients was selected, The percentage of 

questionnaires valid for analysis 30, The statistical analysis program (SPSS) was used to enter 

and analyze data. 

The study found the following results : 

-There is a statistically significant relationship between the dimensions of quality of health 

service (sensitivity, empathy, responsiveness, assurance, reliability) and patient satisfaction at 

Yusuf Demarji Hospital. 

-There is a statistically significant impact between the dimensions of quality of health service 

(empathy, responsiveness, assurance, reliability) and patient satisfaction at Yusuf Demarji 

Hospital. 

-There was no statistically significant effect between patient satisfaction and patient satisfaction 

at Yusuf Demarji Hospital.  

Keywords: Health services, Quality of  health services, Clients. 
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  :مقدمة

 املتطورة، االقتصاديات من يتجزأ ال جزءا لتصبح طريقها في وهي خاصة، أهمية تكتس ي اليوم الخدمات أصبحت

 حتى يحتاجونها التي الخدمات لتأمين  الزبائن جمهور  على منفتحة تخصصاتها  وشتى أنواعها اختالف على  املؤسسات وأضحت

 حصل وما "الخدمات بمجتمع" يعرف ما ظل في نعيش بأننا القول   املمكن نم وصار الخدمات في ومتزايد سريع نمو  هناك أصبح

 .تقديمها وطرق  الصحية الخدمات على  واضح بشكل انعكس وتطور  نمو  من

 لكونها مرتبطة بحياة   العالم، بلدان من بلد أي في الشاملة التنمية إلحداث مهما عنصرا الصحية الخدمات تعتبر 

 الخدمات أحسن تقديم في الدول  وتسابق للمواطنين، الصحية بالرعاية العالمي االهتمام  كان هنا  من  وصحته، اإلنسان

 الخبرات و الطبية التقنية  مجال في جديد بكل وتزويدها الصحية املؤسسات  تطوير على العمل و ملواطنيها، وأفضلها الصحية

 املواطن بناء في هامة أولى كخطوة الصحة بأهمية اإيمان والدراسات، األبحاث ودعم الطبي التعليم على اإلنفاق و العلمية،

 .املجاالت كافة في ووطنه مجتمعه خدمة في اإلسهام على القادر

 من معينة بدرجة ويريدها عنها، يبحث  املجتمع في الفرد أصبح التي الخدمات أبرز  من واحدة كما تعتبر هذه الخدمات

 وغموض وتنوع بكثرة أساسا واملرتبطة أسباب لعدة األولى بالدرجة راجع وهذا لها، ماسة بحاجة باعتباره واإلتقان التميز 

 تعكس ألنها نظرا بارزة املعاصر، ولذلك فهي تحتل مكانة الوقت في  منها  ويعاني لها يتعرض التي والنفسية العضوية  األمراض

 االقتصادية التنمية االتفي مج األفضل األداء على قادر مجتمع لبناء اقتصادية ضرورة فهي تمثل إنسانية ضرورة

 .واالجتماعية

 ثقة كسب اجل من  متميزة خدمات لتقديم اساسيا  مطلبا الصحية  في املؤسسات تحقيق الجودة مبدأ أصبح لقد

 صحية  خدمة عرض تكييف  على والعمل املريض مفادها عمل فلسفة تبني خالل من وعيهم زيادة مع خاصة ورضائهم  العمالء

 .وحاجياته تتالءم

 السائدة  في ظل التطورات العاملية  خاصة  الصحية، املؤسسات نجاح  عناصر  عنصرا مهما من الزبائن إرضاء يعتبر  كما

 املؤسسات على يحتم   مما زبائنها، بخسارة يتسبب مما صعوبات عدة ستواجه تواكبها ال التي فاملؤسسة امليادين، جميع في

  إلى  والسعي وخدمات منتوجات من املؤسسة تقدمه ملا ية ادراكهمكيف واشباعها رغباتهم على باستمرار الصحية التعرف

 .الصحية الخدمات لجودة إدراك الزبائن تقيي ضوريا لذلك أصبح مستوى اإلدراك، تحسين

 من خالل كل ما سبق سنحاول طرح اإلشكالية التالية:

 ملرض ى ؟ا  رضا على مستشفى يوسف دمرجي بوالية تيارت في الصحية الخدمات جودة تأثير ما

 :البحث أهداف

 :في تمثلت األهداف من جملة تحقيق إلى البحث هذا يرمي

 الصحية؛ جودة الخدمات حول  النظرية املفاهيم توضيح ✓

 مستشفى تيارت؛ في املقدمة الصحية جودة الخدمات أبعاد تقييم ✓

 مرض ى مستشفى والية تيارت. من عينة لدى املتحقق الرضا مستوى  على الوقوف ✓

 :ثالبح أهمية

 ؛ املجتمعات عليها معظم تركز التي العوامل أهم من الصحة تعتبر  ✓

 .املرض ى صحة على املشرفين مهام لتسهيل وذلك الصحية املؤسسات في واالتصال املعلومات تكنولوجيا أهمية ✓

 الدراسة:  فرضيات

 في ضوء ما سبق تم صياغة الفرضيات التالية:
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بين جودة الخدمات الصحية   α  0.05≥ اللة إحصائية عند مستوى داللةتوجد عالقة ذات دالفرضية الرئيسية األولى: 

 ورضا املرض ى في مستشفى تيارت.

 الفرضيات الفرعية التالية:ها  وتنبثق عن

بعد بين  ≥0.05αعند مستوى الداللة االحصائية  توجد عالقة ذات داللة إحصائيةالفرضية الفرعية األولى:  ✓

 ؛ في مستشفى تيارتض ى  ورضا املر   امللموسية

بعد بين  ≥0.05αعند مستوى الداللة االحصائية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية الفرضية الفرعية الثانية: ✓

 ؛ في مستشفى تيارتورضا املرض ى    اإلعتمادية

بعد بين  ≥0.05αعند مستوى الداللة االحصائية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية الفرضية الفرعية الثالثة: ✓

 ؛ في مستشفى تيارتورضا املرض ى    ستجابةاال 

بعد  بين  ≥0.05αعند مستوى الداللة االحصائية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية الفرضية الفرعية الرابعة: ✓

 ؛ في مستشفى تيارتورضا املرض ى    الضمان

بعد بين  ≥0.05αعند مستوى الداللة االحصائية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية :الفرضية الفرعية الخامسة ✓

 ؛ في مستشفى تيارتورضا املرض ى    التعاطف 

أبعاد بين    ≥0.05αعند مستوى الداللة االحصائية   توجد عالقة ذات داللة إحصائية  الفرضية الفرعية السادسة: ✓

 .في مستشفى تيارتورضا املرض ى    جودة الخدمة الصحية

لجودة الخدمات الصحية على رضا  α  0.05≥ ى داللةيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو الفرضية الرئيسية الثانية: 

 املرض ى في مستشفى تيارت.

 الدراسات السابقة:

 في  الخارجيين  املرض ى رضا على الصحية الرعاية خدمات تأثير "عنوان تحت Satvinder Singh Bedi دراسة ✓

 ألبعاد والخاصة العامة شفياتاملست في املرض ى رضا دراسة إلى الدراسة هذه هدفت  ،"والخاصة العامة املستشفيات

 12 على  قسمت  مريض 350 قدرها عينة على توزيعه تم استبيان خالل من  البيانات جمع وتم الجودة الخمسة،

 .   SPSSبرنامج بواسطة البيانات تحليل وتم مومباي، بمدينة مناطق 5في خاص مستشفى 89 و عام مستشفى

  وقد  ،املرض ى خدمات تحسين اجل من بتغييرات تقوم أن يجب ا تقريب املستشفيات معظم أن إلى الدراسة وخلصت

 ,Bedi)  بين الخدمات املتوقعة واملدركة. فجوة وجود الحظ وقد 5بأبعادها  خدمةال جودة بتحليل الباحث قام

2014) 

 ةحال دراسة  الجزائرية العمومية املؤسسات في الصحية الخدمات جودة  تحت عنوان  دراسة الباحثة عتيق عائشة ✓

 سعيدة. لوالية االستشفائية العمومية املؤسسة

 سعيدة لوالية شفائيةاالست العمومية املؤسسة في الصحية الخدمات جودة واقع دراسة إلى هدفت هذه الدراسة

 التوصل من الدراسة هذه تمكنت وقد  الصحية، الخدمات جودة أبعاد على باالعتماد  املريض، رضا على تأثيرها ومدى

 بعد على راض غير أنه إال ، )التعاطف  الضمان، االستجابة، ، االعتمادية ( األربعة األبعاد  على راض ي املريض أن إلى

 التطور  بمواكبة وذلك املرض ى، احتياجات مع يتناسب بما الصحية الخدمات تطوير يستوجب مما ، امللموسية

 ( 2011-2012)عتيق،   املادي. البعد جانب تحسين طريق عن التكنولوجي

 بعنوان:  Efutebaسة الباحث  درا ✓

« Factors Influencing Customer Satisfaction in Health care services: The Case of Public and Private 

Hospitals in North Cyprus » 
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الصحية،  الرعاية مؤسسات في املرض ى  رضا على تؤثر التي املتغيرة دراسة الجوانب الهامة إلى الدراسة هذه دفته

 بسيطة عشوائية بطريقة وزعت استبانة الباحث الوصفي التحليلي وصمم املنهج الباحث ولتحقيق هدف الدراسة استخدم

 وتوصلت الدراسة إلى:  .مختلفة عرقيات من  الصحية للخدمات متلقي مريض  300على  

 ورضا املرض ى  الشخصية العالقات بين إحصائية داللة ذات ووجود عالقة ايجابية •

 (Efuteba, August 2013) .املرض ى قوية بين جودة الخدمة ورضا  وجود عالقة •

   : بعنوان  kilincerدراسة الباحث   ✓

" Visual Analog patient Satisfaction Scale  " 

 هذه بينت ،  وقد"Visual Analog" (VA)مقياس   الطبية باستخدام الرعاية خدمات عن املرض ى رضا قياس إلى هدفت

 أو  الرضا  مفهوم  مكونات بيان في يساعد ال (VA)مقياس   فإن آخر، بمعنى الرضا ، ملكونات  (VA)نية  تق حساسية عدم الدراسة

 ,Kilincer. C) .أو التطبيقية املوضوعية الناحية من  عام بشكل الرضا مستوى  يقيس أنه إيجابياته من ولكن .عدم  الرضا

2006) 

 خطة وهيكل البحث:

 :املحاور التالیة إلى هذا بحثنا بتقسیم قمنا املطروحة اإلشكالیة حول  إجابات إلى للوصول    

 الجانب النظري للخدمات الصحية  املحور األول:

 املحور الثاني: الجانب التطبيقي

 الجانب النظري للخدمات الصحية .2

 هي ، له املقدمة الصحية الخدمة املجتمع، فمستوى  حياة في هاما دورا تحتل الصحية اليوم الخدمات أصبحت

 تخلفه. أو تقدمه قياس ملدىم

 الصحية الخدمات تعريف  1.2

 عموما. بالخدمة خاصة مفاهيم تقديم نود الصحية بالخدمة الخاصة التعاريف  لبعض التعرض قبل

نفس   في  وهي  القيمة  خلق على تعمل  اقتصادية نشاطات  الخدمة "بأنها Christopher Lovelockعرف الباحث  ✓

 الخدمة". طالب فيهما ويرغب يحددهما الذي واملكان الزمان في وذلك ،للمستهلكين منفعة تقدم الوقت

(Christopher Lovelock, 2004,p 9) 

 باالستجابة اقتصادية قيمة يشكل الذي النشاط فقد عرف الخدمة بأنها "ذلك  gean lapeyreأما الباحث  ✓

 (Lapeyre, 1998, p8) ملموس". ش يء إنتاج ذلك يتطلب أن دون  الزبون  لحاجات ورغبات

 أي عنها ينتج ال و ملموسة غير  األساس وهي في للمبادلة، معروضة املنفعة أو النشاط الخدمة "بأنها كوتلر كما عرف ✓

 (Philip Kotler, 2006, p462) مادي". بمنتج مرتبطة غير  أو مرتبطة تكون  أن يمكن الخدمة .ملكية

 غير  جوهره ويكون  آخر، طرف إلى  ما طرف يقدمه أن يمكن أداء أو فعل أي " أنها على ومنهم من عرف الخدمة ✓

، صفحة 2005)البكري،  يكون". ال قد أو مادي بإنتاج  مرتبط يكون  قد إنتاجه  وأن تملك، أي عنه  ينتج  وال ملموس،

56 ) 

 معينا ورضا إشباعها تحقق والتي امللموسة وغير  امللموسة العناصر من  متكامل  مزيج إال ماهي الصحية أما الخدمة

 (68، صفحة  2004)بوعانة،  ستفيد.للم

 املتخصصة  والنفسية  االجتماعية التأهيلية، العالجية، التشخيصية الخدمات بأنهاتعريف الخدمات الصحية "كما تم  

 العادية )املختبرية( املعملية الفحوصات من الخدمات بهذه يرتبط وما املساندة واألقسام العالجية األقسام تقدمها التي

 (9-8، صفحة 2003)الطعامنة،  الصيدالنية".  والخدمات التمريض وخدمات والطوارئ  اإلسعاف خدماتو  واملتخصصة
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 وتحقق الخدمة على حصوله عند يتلقاها والتي للمستفيد تقدم التي املنافع مجموع أو املنفعة «أنها على ومنهم من عرفها

، صفحة 1998)خليل،  .»للوالع األمراض عالج فقط سولي واالجتماعية والعقلية الجسمانية السالمة من مكتملة حالة له

87 ) 

 بل  ذاتها، حد في الصحية الخدمة تمثل ال الصحية املؤسسة إلى باملريض أتت التي العالج عملية أن يبين التعريف  هذا

 مكوناتها. من مكونا

 الخدمات واإلطعام، الفندقة رئيسية تتمثل في خدمات متغيرات ثالثة من مركب نشاط عن عبارة الصحية فالخدمة

 التالي:  الجدول  في تظهر الطبية وشبه الطبية والخدمات  اإلدارية

 الصحية لخدمة املكونة الوظائف :1الجدول 

 أمثلة الوظائف املكونة

 التدفئة. االستقبال،  طعام، إل والتنظيف، ا الصيانة اإليواء اإلطعامو  الفندقة

 

 

 

 التسييرو  اإلدارة
 ,البشرية املوارد لتجهيزات، تسيير، الةالصيدات، املخزون  تسيير

 الطبية امللفات املعلومات، تسيير إدارة

 

 
 طبية والشبه الطبية الخدمات

األشعة، العمليات و  التحليل  مختبرات العالجية،  الخدمات

 التخدير. الجراحية، عمليات

 

 

 16 ص، 2012الجزائر،  باتنة،  جامعة ستير، املاج شهادة لنيل  مذكرة ، الصحية الخدمات جودة تقييمصغيور،  نجاة  :املصدر

  (69، صفحة  2004)بوعانة،  :بها العامة وخاصة الصحية الخدمات من املحققة املنافع تقييم يمكن كما

 خدمات إلنتاج نتيجة  مستقبال  توفيرها يمكن التي التكاليف  في وتتمثل  ،وحسابها قياسها يمكن ملموسة مباشرة منافع

 .معينة صحية

 التي الصحية للخدمات  نتيجة املريض يعانيها التي اآلالم من الحد في وتتمثل قياسها يصعب ملموسة غير  رةمباش منافع ✓

 . عليها حصل

 يحصل التي الصحية الرعاية لخدمات كنتيجة اإلنتاج زيادة في وتتمثل ،حسابها يمكن ملموسة مباشرة غير  منافع ✓

 .العاملة القوى  أفراد عليها

  استفادة  أقص ى  يحقق بأسلوب الطبية والتقنيات العلوم تطبيق ھي الصحية الخدمة جودة أن ىإل  Nakijimaلقد أشار  

 (Nakijima, p33 ،1997)  للمخاطر. التعرض زيادة بدون  العامة للصحة

 الصحية خصائص الخدمات  2.2  

 (100  ، صفحة2008)يوسف،    الصحية بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي: تتميز الخدمات: Bennettب  حس

 إلى والحاجة واملستفيد   الخدمة مقدم بين االتصال في مهارة يتطلب ما هذا: ملموسة غير  منتجات الصحية الخدمات ✓

 .الفعال االتصال لتحقيق مباشر بشكل  الخدمات توصيل سياسة الصحية املؤسسة على تملي  سوف املهارة هذه

 .املريض بوجود إال بالعملية يقوم ال الجراح أن إذ لالنفصال: قابلة غير  ✓

 يقدمها التي واملعلومات  واملكان الزمان وعلى الخدمة مقدم وسلوك  أداء مهارة  على تعتمد ألنها  التماثل)التباين(: عدم ✓

 .واالستجابة التفاعل ومستوى  والسلوك  املزاج حيث من يختلف  أنه إذ هنا مهما دورا املستفيد ويلعب املريض،

  .ال أو منها االستفادة تمت سواءية:  الصح الخدمة تالش ي ✓

 الحقن كالحبوب، املساعدة السلع بعض ملكية انتقال تحقيق للمريض يمكن ذلك مع لكنامللكية:  انتقال عدم ✓

 .والتضميد

 

 أبعاد جودة الخدمات الصحية  3.2
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  وقياس  لاملشاك وتحليل تحديد على الخدمة مقدمي يساعد الذي اإلطار تعتبر  األبعاد من جملة الصحية الخدمة لجودة

 :التالية العناصر في األبعاد هذه عرض يمكنو  عليها املتفق املعايير  مع األداء تطابق مدى

 وحسن لهم، املستشفى جانب من والرعاية بالتعاطف  العمالء  إحساس مدى عن العنصر هذا ويعبر  :التعاطف  ✓

 على الحصول  في لعميلا رغبة مدى كذلك العنصر هذا ويعكس منهم، لكل الشخص ي االهتمام  ومدى استقبالهم

 تكوين  في للمستشفى التنظيمية الثقافة اثر البعد هذا يعكس كما  مقدمي الخدمة، من متميزة وخدمة خاصة  معاملة

 .فيها املستمر التطوير وضرورة املقدمة الخدمة جودة بأهمية باملستشفى العاملين  لدى شعور 

 تقليل  كذلك ويعني.  إليها سيحتاج متى نعلم ال الصحية رعايةال من مظلة تحت دائما انه الفرد يشعر أن عنيوي  :األمان ✓

 .منها املستفيد أو الخدمة بمقدم األمر تعلق سواء الجانبية، واملضاعفات بالعدوى  اإلصابة مخاطر

  مبدأ  أساس على الخدمات هذه تصمم  أن على انقطاع، أو  توقف  دون  الصحية الخدمات تقديم وتعني:  االستمرارية ✓

 الخدمة ملقدم تسهل التي الطبية السجالت تتوفر وأن الحاجة عند مباشرة املريض عليها يحصل وأن االستمرارية

 ضمان من ويقلل الخدمة وكفاءة وفعالية تأثير  يضعف  قد االستمرارية وغياب  الصحي للمستفيد التاريخ على  التعرف

 (، صفحة  2011،  عدمان)  .الجودة

 على الصحية املنظمة قدرة إلى يشير  الصحية الخدمة مجال في االعتمادية بأن واآلخرون الطويل ويرى بعد اإلعتمادية:   ✓

 عالية ودقة وبمطابقة وبموثوقية املحدد الوقت في للمستفيدين املوعودة بالجودة الصحية الخدمات وأداء تقديم

   (2010)جميل،    .أخطاء وبدون  وثبات

 )املرض ى( وتزويدهم  الزبائن ملساعدة  اإلرادة بأنها "وجوداإلستجابة  .Parasuraman et ,alيعرف بعد اإلستجابة:  ✓

 
 
 البعد هذا يركز الخدمة، مورد قبل  من للمستفيدين املساعدة املقدمة ومستوى  االنجاز سرعة أي بالخدمة، فورا

 ,Parasuraman. A, 1988)  واملشاكل".  والشكاوى،  األسئلة من الزبون  طلبات مع التعامل في واللطف  على املجاملة

p 12) 

ي املباني وتقانة  هإلى أن الجوانب املتعلقة بملموسية الخدمة  Britner and Zeithmal امللموسية: أشار  بعد ✓

املعلومات واالتصاالت املستخدمة فيه ، والتسهيالت الداخلية لألبنية والتجهيزات الالزمة لتقديم الخدمة ، واملظهر 

ظمة الصحية ، ومواقع االنتظار للمستفيد من الخدمة ، وغير الخارجي للعاملين ، والترتيبات الداخلية للمن

 (Zeithaml, 2003, p28-31).ذلك

 الجانب التطبيقي  .3

 مجتمع وعينة الدراسة1.3

 وعلى  العينة، هذه إليه تنتمي الذي األصلي  اإلحصائي املجتمع حجم على يعتمد املدروسة العينة  حجم أن  املعلوم من

فإن   ثم ومن اإلحصائي، العينة بمجتمع الدقيقة املعرفة دون  العينة لسحب عامة واعدق تحديد يصعب ذلك من الرغم

 إحصائي. تحليل إلجراء اعتماده يمكن الذي املطلق األدنى الحد تبدو مفردة30

 عشوائية عينة اختيار ولذلك فمجتمع الدراسة لدينا تكون من جميع مرض ى مستشفى يوسف دمرجي بتيارت وتم

لم يتم استبعاد أي منها   االستبياناتاستبانة، وبعد فحص    30مريض، وتم استرداد    38حجمها   الدراسة  مجتمع من بسيطة

استبانة   30الخاضعة للدراسة  االستجابات، وبذلك يكون عدد االستبياننظرا لتحقيق الشروط املطلوبة لإلجابة على 

 والجدول املوالي يبين ذلك.

 

 

 



    اهر بختةبط   .، دكالخي لطيفةد. 

83 

 ملستوردةاالستبيانات املوزعة وا :2الجدول 

 االستبيانات املستردة االستبيانات املوزعة
االستبيانات 

 املستبعدة

االستبيانات 

 الصالحة للتحليل 

نسبة 

االستبيانات 

الصالحة 

 % 96.77 30 00 30 38 للتحليل 

 من اعداد الباحثتين بناءا على نتائج توزيع االستبياناتاملصدر: 

من مرض ى مستشفى يوسف  عينة أخذنا حيث امليداني، البحث في  الوصفي املنهج استخدمنامنهجية وأداة الدراسة: 2.3

 الحصول  بهدف  وذلك الدراسة هذه في املستخدمة الوحيدة األداة وهو  استبيان، خالل من أرائهم وتم استطالع،  دمرجي بتيارت

وبالشكل الذي يمكننا من  أسئلته. حيث قمنا بتصميمها بما يخدم الدراسة  على اإلجابة خالل من الالزمة البيانات على

 الحصول على بيانات حول املشكلة قيد الدراسة.

 حسب االستبيان وذلك الثاني من الجزء متغيرات لقياس وتقييم الدرجات خماس ي ليكارت مقياس استخدام تم وقد

 ادناه. الجدول 

 الفقرات  على اإلجابة : مقياس 3 جدول 

 موافق تماما فقموا محايد غير موافق غير موافق تماما التصنيف

 5 4 3 2 1 الدرجة

 من اعداد الباحثتين املصدر:

 االستقصاء قوائم خالل من جمعها تم التي البيانات قمنا بتحليلاإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات:   األساليب  3.3

 في اإلحصائية األساليب من عدد على االعتماد ثم وقد ، V24SPSSاالجتماعية  للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج باستخدام

   :هي األساليب وهذه،    V24SPSSالبيانات تحليل

 الدراسة أداة ثبات معامل لتحديد كرونباخ ألفا ارتباط معامل ✓

  املئوية. والنسب التكرارات ✓

 .الدراسة أداة فقرات من فقرة كل على العينة أفراد استجابات متوسط لحساب الحسابي املتوسط ✓

 الختبار الفرضية األولى.  معامل االرتباط ✓

 .الختيار الفرضية الثانية  املتعدد  االنحدار  ✓

 (كرونباخ ألفاثبات صدق املقياس ) •

تم قياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ، والجدول أدناه يوضح معامل الثبات    

 الخاص بجميع عبارات االستبيان .

 ياس ثبات أداة الدراسة.معامل ألفا كرونباخ لق: 4الجدول 

 املجال عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

 امللموسية 07 0.86

 اإلعتمادية 08 0.85

 االستجابة 07 0.84

 الضمان 07 0.84

 التعاطف 07 0.87

 رضا املرضا: 14 0.86

 جميع املجاالت معا 50 0.88
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 على مخرجات برنامج املصدر:
 
 v24SPSS:بناءا

عاله يتضح لنا أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مرتفع احصائيا، حيث بلغت قيمة معامل  من الجدول أ 

 وهي نسبة عالية يمكن الوثوق بها الستكمال نتائج الدراسة.   %88أي ما نسبته    0.88الثبات الكلي  

حسابي  سوف يتم التعرف على درجة تأثير كل متغير من متغيرات االستبيان وذلك من خالل حساب املتوسط ال

، وبما أننا استخدمنا مقياس ليكارت الخماس ي الذي يعبر عن الخيارات )غير موافق تماما، غير موافق، واالنحراف املعياري 

محايد، موافق، موافق تماما( وهو متغير ترتيبي واألرقام التي تدخل في البرنامج تعبر عن أوزان اإلجابات، ولتحديد طول  

( تم تقسيمه على عدد الخاليا 4=1-5)الحدود الدنيا والعليا(، تم حساب املدى )خاليا مقياس ليكارت الخماس ي 

 (، وعليه سيتم تفسير النتائج حسب الجدول التالي:0.8=4/5)

 مقياس ليكارت وفق درجة املوافقة تقسيم: 5الجدول 

 االتجاه املتوسط الحسابي املرجح الوزن

 غير موافق تماما 1.80إلى  1من  1

 غير موافق 2.61إلى  1.81من  2

 محايد 3.41إلى  2.62من  3

 موافق 4.21إلى  3.42من  4

 موافق تماما 5إلى  4.22 من 5
 

 من إعداد الباحثتيناملصدر: 

 خالل من الدراسة عينة تشخيص من البد وتفسيرها الدراسة نتائج تحليل قبلاملعالجة االحصائية للبيانات الشخصية: -

 عينة ألفراد والشخصية الديمغرافية الخصائص لتوضيح األول  الجزء استخدام تم الشخصية، فقد ناتالبيا  وجدولة تفريغ

 :في واملتمثلة الدراسة،

 جنس:ال •

 الجنس متغير حسب الدراسة عينة توزيع: 1الشكل أفراد العينة حسب متغير الجنس :6 الجدول 

 %النسبة  التكرار الفئة  املتغير

 الجنس
 50 15 ذكر

 50 15 أنثى

 %100 30 املجموع
  

  V24SPSSعلى برنامج  من إعداد الباحثين بناءاملصدر: 

من أفراد العينة وهي مساوية %  50فرد بنسبة  15نسبة الذكور بلغ عددهم  أن( 06يتضح من الجدول رقم )   

 لنسبة اإلناث، وترجع الباحثتين هذا التقارب لحاجة كل الجنسين الستخدام العالج.
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 السن: •

 السن متغير حسب الدراسة عينة توزيع: 2الشكل           : أفراد العينة حسب متغير السن7رقم  لجدول ا

املتغير     
 

 %النسبة  التكرار الفئة

ن
س

ال
 

 43.3 13 سنة 30أقل من -18

  40الى أقل من 30من 

 سنة
08 26 7 

 30 09 سنة 40أكثر من 

 %100 30 املجموع
 

 

  V24SPSSعلى برنامج  من إعداد الباحثين بناءر: املصد

(، وما  سنة 30أقل من -18من% من افراد العينة يتراوح سنهم )43.3( ان نسبة 07يتضح من خالل الجدول رقم )

%  30سنة تقدر نسبتها  40(، بينما الفئة التي يفوق عمرها سنة 40الى أقل من  30من % يتراوح سنهم ما بين )26.7نسبته 

، وهذا سنة( 30 إلى أقل من 18 منوهذا يدل على أن اغلب افراد العينة املختارون في هذا املستشفى يمثلون الفئة ) ،

 راجع ان هذا املستشفى يستقبل  الفئات العمرية الصغيرة.

 املستوى التعليمي: •

 السن متغير حسب الدراسة عينة توزيع: 3الشكل : أفراد العينة حسب متغير السن8لجدول ا

 %النسبة  التكرار الفئة راملتغي

ن
س

ال
 

 16.7 05 ابتدائي 

 13.3 04 متوسط

 13.3 04 ثانوي 

 56.7 17 جامعي

 %100 30 املجموع
 

 
  V24SPSSعلى برنامج  من إعداد الباحثين بناءاملصدر: 

%  16.7بينما  % من أفراد العينة مؤهلهم العلمي جامعي،56.7( ان نسبة 08يتضح من خالل الجدول رقم )

على حدى، وهذا يفسر وجود أكثر من نصف عينة الدراسة   % لديهم مستوى متوسط وثانوي كل13.3مستواهم ابتدائي، و

 من حملة الشهادات الجامعية.
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 تحليل فقرات اإلستبانة:-

 ت جودة الخدمة الصحية:تحليل فقرا

 االستبيان. عبارات حول  الدراسة عينة أفراد إجابات يلي فيما نستعرض

 :معيار امللموسية 

 بعد امللموسية ناحية من جودة الخدمة الصحية تقييم : 9الجدول 

 العبارات  الرقم 
املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 
 االتجاه

 محايد 1.43 3.13 الوصول له بسهولة.ويمكن  مريح املستشفى له موقع 1

 محايد 1.40 3.03 أقسام املستشفى مصممة بشكل جيد يجعل من السهل على املرض ى الوصول له. للخدمات 2

 غير موافق 0.96 2.36 املستشفى مجهز بمعدات وتقنيات حديثة. 3

 غير موافق 1 2.50 . التنظيم املوجود داخل املستشفى يساعد على تحقيق استجابة سريعة لطلباتي 4

 موافق 1 3.6 اللوحات اإلرشادية املتواجدة في املستشفى تجعل من السهل لي الوصول إلى املرافق املطلوبة.  5

 محايد  1.19 3.23 العاملون املتواجدون في املستشفى يحرصون على ارتداء الهندام الجيد.  6

 غير موافق 1.35 2.43 رافقييوجد في املستشفى مرافق عامة مريحة ومناسبة لي و مل 7 

 محايد 0.7 2.90 الدرجة الكلية

 v24SPSSبرنامج  مخرجات من إعداد الباحثين بناءا علىاملصدر: 

 إجماال تقع والتي 7-6-5-4- 3-2-1 العبارات   خالل من املستجوبين إجابات أن (09) رقم الجدول  خالل من يتبين

 اتجاه إجابات أفراد العينة بالحياد إلى ،تشير  0.7معياري  وانحراف 2.90 يحساب بمتوسط "محايد" التقييم  مجال  ضمن

 بالفقرة واملتعلق    3.21ب   فيها حسابي متوسط أعلى حيث سجل بعد امللموسية، ناحية من جودة الخدمة الصحية لعبارات

العاملون على ارتداء الهندام  قد يرجع الختالف آراء أفراد العينة حول حرص وهذا 1.19 مقداره معياري  وبانحراف 06رقم

 الجيد في املستشفى.

 :معيار اإلعتمادية-

 بعد اإلعتمادية ناحية من جودة الخدمة الصحية تقييم : 10الجدول 

 االتجاه االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  الرقم 

 يتم إخباري عن أوقات تقديم الخدمة 8

 

 محايد  1.03 3.04

 املواعيد سهلة وميسرة .عملية حجز  9

 

 غير موافق 1.16 2.25

يحرص العاملون داخل املستشفى على اإلجابة على أسئلتي وحل  10

 مشاكلي.

 

 غير موافق 1.15 2.25

 من صحيحة بطريقة الصحية الخدمات تقديم على املستشفى يحرص 11

 مرة  أول 

 

 غير موافق 1.28 2.02

 .الالزمة لطبيةا التخصصات في املستشفىجميع  تتوفر 12

 تهتم إدارة املستشفى بشكواي كما أتوقعها.

 

 غير موافق  1.16 2.21

 تهتم إدارة املستشفى بشكواي كما أتوقعها. 13

 تؤدى الخدمة حسب املواعيد املعطاة.

 

 غير موافق 1.05 2.14

 تؤدى الخدمة  داخل املستشفىحسب مواعيدها. 14

 ارة.أشعر بوجود اهتمام خاص بي من قبل اإلد

 

 غير موافق 1.17 2.53

 أشعر بوجود اهتمام خاص بي من قبل اإلدارة. 15

 

 غير موافق 1.40 2.25

 غير موافق 0.87 2.34 الدرجة الكلية

v24SPSSبرنامج  مخرجات من إعداد الباحثين بناءا علىاملصدر: 

 تقع والتي  15-14-13-12-11-10-9-8   العبارات  خالل من املستجوبين إجابات أن (  10) رقم الجدول  خالل من يتبين

اتجاه إجابات أفراد العينة  إلى  ،تشير   0.87معياري   وانحراف  2.34 حسابي بمتوسط "غير موافق" التقييم  مجال ضمن إجماال

  3.04ب  فيها  حسابي متوسط  أعلى حيث سجل بعد اإلعتمادية، ناحية من جودة الخدمة الصحية لعبارات بعدم املوافقة
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قد يرجع الختالف آراء أفراد العينة حول اخبارهم عن أوقات  وهذا 1.03 مقداره معياري  وبانحراف 08رقم بالفقرة قواملتعل

 تقديم الخدمة.

 :االستجابةمعيار  -

 االستجابةبعد  ناحية من جودة الخدمة الصحية تقييم : 11الجدول 

 العبارات الرقم 
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 االتجاه

 يتميز العاملون باملستشفى بحسن املعاملة. 16

يقوم العاملون باملستشفى بمتابعة حالتي املرضية 

 باستمرار. 

 

غير  1.29 2.20

 يقوم العاملون باملستشفى بمتابعة حالتي املرضية باستمرار. 17 موافق

 

غير  0.99 2.20

باقي أشعر أن العاملون في املستشفى يقدمون مصالحي على  18 موافق

 مهامهم. 

 

غير  0.89 1.98

 العاملون في املستشفى يعملون على تلبية حاجاتي بشكل دائم. 19 موافق

تبسط إدارة املستشفى اإلجراءات التي من شأنها تسهيل 

 تقديم الخدمة الطبية لي.

 

غير  0.93 2.12

إدارة املستشفى تبسط اإلجراءات التي من شأنها تسهيل تقديم  20 موافق

 الطبية لي.الخدمة 

 

غير  1.08 2.57

 الفريق الطبي ينجز مهامه في أوقات محددة بكفاءة عالية. 21 موافق

 

غير  1.04 2.37

 املرض ى على خاصة الطبية والطواقم الطبيب بتعالي أشعر 22 موافق

 .البسطاء

 محايد 1.15 2.75

غير  0.75 2.31 الدرجة الكلية 

 v24SPSSبرنامج  مخرجات ا علىمن إعداد الباحثين بناءاملصدر:  موافق

 تقع والتي 22-21-20-19-18-17-16العبارات   خالل من املستجوبين إجابات أن (11) رقم لجدول   خالل من يتبين

اتجاه إجابات أفراد العينة  إلى  ،تشير   0.75معياري   وانحراف  2.31 حسابي بمتوسط "غير موافق" التقييم  مجال ضمن إجماال

  2.75ب  فيها حسابي متوسط أعلى حيث سجل بعد االستجابة، ناحية من جودة الخدمة الصحية باراتلع بعدم املوافقة

قد يرجع الختالف آراء أفراد العينة حول شعورهم باستعالء   وهذا 1.15 مقداره معياري  وبانحراف  22رقم بالفقرة واملتعلق

 اء والطواقم الطبية عليهم وخاصة على املرض ى البسطاء.باألط

 عيار الضمانم-

 بعد الضمان  ناحية من جودة الخدمة الصحية تقييم  :  12الجدول 

 العبارات  الرقم 
املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 
 االتجاه

 أشعر باألمان عند التعامل مع العاملين في املستشفى.  23

 لدى الطاقم الطبي معرفة كافية لإلجابة على أسئلتي.

 

 غير موافق 1.05 2.21

 معرفة كافية لإلجابة على أسئلتي.لديهالطاقم الطبي  24

 

 غير موافق 1.19 2.15

 العاملون في املستشفى على استعداد دائم للتعاون معي ومساعدتي. 25

 سلوك العاملين يؤدي إلى تعزيز ثقتي باملستشفى. 

 

 غير موافق 0.92 1.96

 سلوك العاملين يؤدي إلى تعزيز ثقتي باملستشفى.  26

 عامل العاملون باملستشفى معي بشكل الئق.يت

 

 غير موافق 0.93 2.35

 يتعامل العاملون باملستشفى معي بشكل الئق. 27

 املجتمع  أفراد لدى جيدة  ومكانة بسمعة املستشفى تمتاز

 

 غير موافق 1 2.46

28 
 . املجتمع أفراد لدى جيدة  ومكانة املستشفىله سمعة

 باملرض ى الخاصة ات املعلوم سرية على املستشفى  تحافظ

 

 غير موافق 0.84 2.36

 باملرض ى  الخاصة املعلومات سرية على املستشفى تحافظ 29

 
 غير موافق 1.14 2.58

 غير موافق 0.72 2.30 الدرجة الكلية

v24SPSSبرنامج  مخرجات من إعداد الباحثين بناءا علىاملصدر: 

 تقع والتي  29-28-27-26-25-24-23العبارات    خالل من بيناملستجو  إجابات أن (12)   رقم الجدول  خالل من يتبين

اتجاه إجابات أفراد العينة  إلى  ،تشير   0.72معياري   وانحراف  2.30 حسابي بمتوسط "غير موافق" التقييم  مجال ضمن إجماال

  2.58ب  فيها حسابي متوسط أعلى حيث سجل بعد الضمان، ناحية من جودة الخدمة الصحية لعبارات بعدم املوافقة

وهذا يرجع إلى أن العاملون في املستشفى ال يحافظون على سرية  1.14 مقداره معياري  وبانحراف 29رقم بالفقرة واملتعلق

 املعلومات الخاصة باملرض ى.
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 معيار التعاطف:-

 لتعاطفبعد ا ناحية من جودة الخدمة الصحية تقييم : 13الجدول 

 العبارات  الرقم 
املتوسط  

 الحسابي 

راف االنح

 املعياري 
 االتجاه

 يمكنني وضع ثقتي الكاملة في جميع العاملين في املستشفى.  30

 يستجيب العاملون في املستشفى بشكل سريع ومالئم لشكواي.

 

 غير موافق 1.21 2.55

 يستجيب العاملون في املستشفى بشكل سريع ومالئم لشكواي.  31

 يفهم العاملون احتياجاتي بشكل دقيق. 

 

 غير موافق 0.96 2.02

 يفهم العاملون احتياجاتي بشكل دقيق.  32

 املجتمع.  في السائدة  واألعراف والتقاليد العادات املستشفى تراعي

 

 غير موافق 0.82 2.25

 املجتمع.  في السائدة  واألعراف والتقاليد العادات املستشفى تراعي 33

 تفريغ أحاسيس ي السلبية.يفسح لي العاملون في املستشفى املكان والوقت املناسب ل

 

 غير موافق 0.88 2.40

 غير موافق 1.10 2.54 يفسح لي العاملون في املستشفى املكان والوقت املناسب لتفريغ أحاسيس ي السلبية. 34

 يقدر العاملون في املستشفى ظروفي الخاصة. 35

 أشعر أنني أتلقى أفضل رعاية انسانية في هذا املستشفى. 

 

 

 وافقغير م 0.86 2.25

 أشعر أنني أتلقى أفضل رعاية انسانية في هذا املستشفى.  36

 

 

 غير موافق 0.88 2.40

 غير موافق 0.62 2.34 الدرجة الكلية

 v24SPSSبرنامج  مخرجات من إعداد الباحثين بناءا علىاملصدر: 

 تقع والتي36-35-34-33-32-31-30العبارات    خالل من املستجوبين  إجابات أن (13)   رقم الجدول  خالل من يتبين

اتجاه إجابات أفراد العينة  إلى  ،تشير   0.62معياري   وانحراف  2.34 حسابي بمتوسط "غير موافق" التقييم  مجال ضمن إجماال

  2.55ب  فيها حسابي متوسط أعلى حيث سجل بعد التعاطف، ناحية من جودة الخدمة الصحية لعبارات بعدم املوافقة

وهذا يعود إلى عدم ثقة املرض ى الكاملة في جميع العاملين في  1.21 مقداره معياري  وبانحراف 30رقم بالفقرة واملتعلق

 املستشفى. 

 تحليل فقرات رضا املرض ى:

 رضا املرض ى ناحية من جودة الخدمة الصحية تقييم :  14الجدول 

 العبارات  الرقم 
املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 
 االتجاه

 .للمرض ى مناسبة ستشفىامل أوقات عمل 37

الخدمة بشكل فوري دون حاجتهم ألخذ موعد  يتلقى املرض ى

 .مسبق

 

 محايد 1.43 2.62

 .الخدمة بشكل فوري دون حاجتهم ألخذ موعد مسبق يتلقى املرض ى 38

 

 غير موافق 1.14 2.42

 غير موافق 1.09 2.18 أشعر بأن العاملين يبحثون عن إرضائي.  39

 ه معي الطبيب كافي.الوقت الذي يقضي 40

 وقت انتظار نتائج التحاليل والفحوصات مقبول. 

 

 محايد 1.09 2.61

 وقت انتظار نتائج التحاليل والفحوصات مقبول.  41

يشرح لي الطبيب حالتي املرضية والخطة العالجية بشكل كاف 

 وجيد.

 

 محايد 1.23 2.73

 محايد  0.99 2.96 كاف وجيد.  يشرح لي الطبيب حالتي املرضية والخطة العالجية بشكل  42

 يتعامل العاملون في املستشفى مع الزحام والضوضاء بشكل فعال.  43

 

 غير موافق 0.92 2.27

 .يوجد مستوى عالي من النظام داخل املستشفى 44

 تتسم فواتير الخدمة الصادرة بالوضوح والدقة.

 

 غير موافق 0.87 2.35

 ح والدقة.تتسم فواتير الخدمة الصادرة بالوضو  45

 

 محايد 0.99 2.95

 أشعر أنني تلقيت العالج املناسب ملرض ي.  46

 

 غير موافق 1.07 2.47

تلتزم إدارة املستشفى بوعدها في تقديم الخدمات الصحية والعالجية وتوفر  47

 البيئة املالئمة كما أتوقعها.

 

 غير موافق 0.89 2.12

 .املستشفى خدمات بشكل عام،املرض ى راضون عن 48

 أرغب باإلستمرار في تلقي الخدمة في نفس املستشفى. 

 

 غير موافق 0.95 2.07

 أرغب باإلستمرار في تلقي الخدمة في نفس املستشفى.  49

 أثق بالخدمات التي تقدمها املستشفى. 

 

 

 غير موافق 0.87 2.11

 أثق بالخدمات التي تقدمها املستشفى.  50

 

 

 غير موافق 0.85 1.92

 غير موافق 0.55 2.41 الدرجة الكلية

v24SPSSبرنامج  مخرجات املصدر: من إعداد الباحثين بناءا على
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-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36العبارات    خالل من املستجوبين إجابات أن (14)   رقم الجدول  خالل من يتبين

 ،تشير   0.55معياري   وانحراف  2.41 حسابي بمتوسط "غير موافق" التقييم  مجال ضمن إجماال تقع والتي  46-47-48-49-50

 واملتعلق    2.96ب   فيها حسابي متوسط أعلى حيث سجل رضا املرض ى، لعبارات اتجاه إجابات أفراد العينة بعدم املوافقة إلى

وهذا يعود إلى عدم املعاملة الجيدة للطبيب للمرض ى وعدم قيامه   0.99 مقداره معياري  وبانحراف42رقم  بالفقرة

 الجيد لحالتهم املرضية وخطتهم العالجية.  بالتشخيص والشرح

 الفرضيات: اختبار

 االرتباط استخدام معامل   خالل من مشكلة الدراسة، على بناء    صياغتها تمت والتي الدراسة، فرضيات اختبار تناولنا

 املتغيرات املستقلة في املتغير التابع.  أثر لتحديد  املتعدد لسبيرمان وتحليل االنحدار

بين جودة الخدمات الصحية   α  0.05≥ الفرضية الرئيسية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 ورضا املرض ى في مستشفى تيارت.

تم استخدام اختبار معامل ارتباط سبيرمان للتأكد من مدى وجود ارتباط بين محاور االستبيان، حيث كانت نتائج هذا  لقد

خالل الجدول أدناه:  الفحص مبينة من

 في مستشفى تيارت املرض ى ورضا الصحية الخدمات جودة بين اإلرتباط معامل :15الجدول 

 البعد  الرقم 
معامل  

 سبيرمان
Sig نتيجة االختبار مستوى الداللة 

 رفض فرضية العدم  دال إحصائيا 0.000 *333. بعد امللموسية 1

 فض فرضية العدم ر  دال إحصائيا 0.000 *486 . بعد اإلعتمادية 2

 رفض فرضية العدم  دال إحصائيا 0.000 *607. بعد اإلستجابة 3

 رفض فرضية العدم  دال إحصائيا 0.000 *659. بعد الضمان  4

 رفض فرضية العدم  دال إحصائيا 0.000 *492 . بعد التعاطف  5

 رفض فرضية العدم  دال إحصائيا 0.000 .525* أبعاد جودة الخدمات الصحية  6

 على مخرجات برنامج : دراملص
 
 v24SPSSبناءا

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

يتضح من خالل اختبار العالقة سبيرمان في الجدول أعاله انه توجد عالقة معنوية عند  الفرضية الفرعية األولى:  •

( عند مستوى الداللة sig=0.000حيث تشير القيمة )  ورضا املرض ى،  بعد امللموسيةبين    ≥0.05αمستوى الداللة االحصائية  

0.05α≤ قبول الفرضية البديلة أي أن بعد امللموسية يؤثر على ; ان هناك داللة احصائيا وعليه يتم رفض فرضية العدم

 رضا املرض ى في مستشفى تيارت.

ه انه توجد عالقة ذات داللة يتضح من خالل اختبار العالقة سبيرمان في الجدول أعال  الفرضية الفرعية الثانية: •

( عند مستوى sig=0.000ورضا املرض ى، حيث تشير القيمة ) بعد اإلعتماديةبين  ≥0.05αاحصائية عند مستوى املعنوية 

ان هناك عالقة طردية ذات داللة احصائيا، وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة أي  ≥α 0.05الداللة 

 .يؤثر على رضا املرض ى في مستشفى تيارتأن بعد اإلعتمادية  

يتضح من خالل اختبار العالقة سبيرمان في الجدول أعاله انه توجد عالقة معنوية عند   الفرضية الفرعية الثالثة: •

( عند مستوى  sig=0.000ورضا املرض ى، حيث تشير القيمة ) االستجابةبعد بين  ≥0.05αمستوى الداللة االحصائية 

ن هناك داللة احصائيا هناك داللة احصائيا وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة أي ا ≥0.05αالداللة 

  يؤثر على رضا املرض ى في مستشفى تيارت.  االستجابةأن بعد  
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يتضح من خالل اختبار العالقة سبيرمان في الجدول أعاله انه توجد عالقة معنوية عند  الفرضية الفرعية الرابعة: •

( عند مستوى الداللة sig=0.000ورضا املرض ى ، حيث تشير القيمة ) بعد الضمانبين  ≥0.05αلداللة االحصائية مستوى ا

0.05α≤  ان هناك داللة احصائيا وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة أي وجود عالقة طردية بين بعد

  الضمان يؤثر على رضا املرض ى في مستشفى تيارت.

يتضح من خالل اختبار العالقة سبيرمان في الجدول أعاله انه توجد عالقة معنوية عند   الفرعية الخامسة: الفرضية •

( عند مستوى  sig=0.000ورضا املرض ى ، حيث تشير القيمة ) بعد التعاطف بين  ≥0.05αمستوى الداللة االحصائية 

م أي أن بعد التعاطف يؤثر على رضا املرض ى في أن هناك داللة احصائية وعليه يتم رفض فرضية العد ≥0.05αالداللة 

  مستشفى تيارت.

يتضح من خالل اختبار العالقة سبيرمان في الجدول أعاله انه توجد عالقة معنوية عند  الفرضية الفرعية السادسة:  •

( عند sig=0.000، حيث تشير القيمة )ورضا املرض ى أبعاد جودة الخدمة الصحيةبين  ≥0.05αمستوى الداللة االحصائية 

أن هناك داللة احصائية وعليه يتم رفض فرضية العدم أي أن أبعاد جودة الخدمة الصحية تؤثر  ≥0.05αمستوى الداللة 

  على رضا املرض ى في مستشفى تيارت.

لجودة الخدمات الصحية على رضا  α  0.05≥ يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةالفرضية الرئيسية الثانية: 

 املرض ى في مستشفى تيارت.

 رضا املرض ى ألبعاد جودة الخدمة الصحية على تحقيق Multiple Regressionاالنحدار املتعدد  تحليل تائجن : 16الجدول 

 القيمة اإلحتمالية Tقيمة اختبار  معامالت اإلنحدار  املتغيرات

 *0.001 3.48 0.768 الثابت

 0.86 1.17 0.017 امللموسية

 *0.019 2.38 0.195 اإلعتمادية

 *0.045 2.03- 0.207- اإلستجابة 

 *0.000 3.92 0.363 الضمان 

 *0.000 3.79 0.336 التعاطف 
 

R = 0.737        R-deux=0.543                 F= 20.89          Sig= 0.000 
جودة الخدمات   أبعاد  بين   قوية   ارتباط  عالقة  وجود على يؤكد وهو  R=0.737 رتباط  اال  معامل أن  الجدول  نتائج تشير  ✓

أو  االختالفاتمن التغييرات ) %53.4أن  يعني وهذا ،0.534بلغ  التحديد معامل أن كما ورضا املرض ى، الصحية

 أخرى  متغيرات إلى تعود % 46.6،وأنالتباينات( الحاصلة في تحقيق رضا املرض ى يعود إلى أبعاد الخدمات الصحية

 الداللة   مستوي  عند إحصائية داللة ذات قيمة وهي   20.89قدرت ب   F  قيمة هنا يالحظ ماك .النموذج في تدخل لم

0.05=α وهذا يؤكد بشكل واضح أن أبعاد جودة الخدمات الصحية لها تأثير معنوي في رضا املرض ى من قبل،

 العينة املدروسة.

، الضمان والتعاطف" تؤثر بصورة جوهرية االستجابة ،االعتماديةكما تبين أن املتغيرات املستقلة واملتمثلة في"  ✓

 .  0.05وذات داللة إحصائية في رضا املرض ى في مستشفى تيارت، حيث تبين أن القيمة اإلحتمالية لهم أقل من  

كما يتضح مدى ارتباط رضا املرض ى بجودة الخدمات الصحية مما يدل على أثر املجاالت األربعة السالفة الذكر في   ✓

 أثير فيه.رضا املرض ى ومدى الت

 .0.05له أكبر من   االحتماليةفي حين لم يحقق بعد امللموسية أي تأثير، حيث تبين أن القيمة   ✓

التعاطف، اإلعتمادية،   هي على الترتيب: الضمان، Tأهمية املتغيرات املؤثرة في رضا املرض ى حسب قيمة اختبار  ✓

 .االستجابة
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 :خاتمة  .4

 تشير نتائج الدراسة إلى ما يلي:

،  االستجابةجودة الحياة الصحية )امللموسية، التعاطف، أبعاد  متغيرات بين احصائية داللة ذات قةعال  يوجد ✓

 رضا املرض ى في مستشفى يوسف دمرجي؛الضمان، اإلعتمادية( و 

رضا ، الضمان، اإلعتمادية( و االستجابةيوجد أثر ذو داللة إحصائية بين أبعاد جودة الحياة الصحية )التعاطف،  ✓

 ستشفى يوسف دمرجي؛املرض ى في م

 رضا املرض ى في مستشفى يوسف دمرجي.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين امللموسية و  ✓

 وفي األخير الباحثتان تقترحا بضرورة تحسين مستوى جودة الخدمة الصحية في مستشفة تيارت وذلك من خالل:

الصحية والعمل على تحقيقها بصورة   تمام إدارات املستشفيات قيد البحث بتبني أبعاد جودة الخدماتهزيادة ا ✓

 ؛أفضل مما هو عليه اآلن

داف وأبعاد جودة الخدمات هتعميق الوعي الصحي لدى العاملين في املستشفى محل الدراسة حول مفهوم وأ ✓

 صحية لكونها تتعلق بحياة اإلنسان؛ ال

لحديثة من أجل تقديم على إدارة املستشفى قيد البحث السعي الجاد إلدخال األجهزة واملعدات الصحية ا ✓

جة نقص الخدمات الصحية بمرونة عالية للحد من سفر املرض ى الى خارج الوالية طلبا للخدمات الصحية نتي

 األجهزة واملعدات الحديثة؛

تكليف لجنة تهتم وتعنى بمتابعة تبني املستشفى ألبعاد جودة الخدمات الصحية وتحديد مدى االستجابة لها  ✓

وف على نقاط الضعف ومعالجتها بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية املقدمة إلى باستمرار من أجل الوق

 . املستفيدين
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An analytical study of the reality of the services sector in light of the European Union economy 
  

  سعود�وسيلة  . د

 w.saoud@univ-bouira.dz ،�،�ا��زائرالبو�رة�-اج�أك���محند�أو��جامعة�العقيد�
    

  

  :صم��

�دفت�الدراسة�إ���تحديد�وضعية�قطاع�ا��دمات����اقتصاد��تحاد��ورو�ي�من�خالل�تحليل�املؤشرات� 

وقد�تم�التوصل�إ���أن�قطاع�ا��دمات��عرف�نموا�مطردا�����قتصاد�. ا��دماتال�لية�املرتبطة�باقتصاد�وتجارة�

�ا��دم �عدد�املؤسسات ��� �مستمرا �ش�د�تزايدا �حيث �ا��دمات�ورو�ي، �قيمة�إنتاج�ا �و�� �أعمال�ا،�ا�ية، �ورقم ي

ات�سواء�ب�ن�باإلضافة�إ���تحقيق�قيمة�مضافة�بصفة�دائمة،�ت��افق�مع�تضاعف���م�املبادالت�التجار�ة�ل��دم

  .دول��تحاد��ورو�ي،�أو�ب�ن��ذا��خ���و�ا���دول�العالم

  .ي؛�تجارة�عاملية�ل��دمات؛�اقتصاد�أورو�يا�خدمات؛�قطاع�ا��دمات؛�إنتاج�خدم: �لمات�مفتاحية

  .L8؛�F14؛�JEL  :E23تص�يف�

Abstract: 

 The study aimed to determine the position of the services sector in the European Union 

economy through an analysis of the overall indicators related to the services economy and services 

trade. It has been reached that the services sector is witnessing a steady growth in the European 

economy, as it has witnessed a continuous increase in the number of service enterprises, in the value 

of its service production and in its turnover, as well to achieving real added value permanently, which 

is associated with the multiplication of the volume of trade services between the countries of the 

Union European, or between this latter and the rest of the world. 

Keywords: Services; services sector; service production; global trade in services; European economy. 

Jel Classification Codes: E23, F14, L8. 

   :مقدمة� .1

� �ا��دمات �و �عرف �العوملة، �ومف�وم �التكنولو�� �التقدم �أن �حيث �العالم، �مستوى �ع�� �كب��ا إزالة�ان�شارا

� �السلع �من �النوع ��ذه ����يع �ع�� �ا�عكس �التعامالت، �من �العديد ��� �ا��غرافية �أجل��غ���املاديةا��دود من

�إل��ا �ي�ت�� �ال�� �القطاعات �باختالف �عليھ، �الطلب �وازدياد �أن. التوسع �عموما �يالحظ ��عض��لكن، �ناك

�بامتياز،�وال�يقدم��ضافة� �اس��الكيا �ا��دمات�قطاعا �قطاع ��ش�ل �م��ا،�أين �النامية �وخصوصا �قتصاديات،

�القطاع ��ذا �يلع��ا �ال�� ��قتصادية �ال�تظ�ر���مية �و�التا�� �منھ، �املنتظرة �أخرى،�. ا��قيقية �دول ��عت��ه ب�نما

�ال �با�� �مع �جنب �إ�� �جنبا ��سا�م �محور�ا �النمو��قتصادي�قطاعا �تحقيق ��� �والصناعة، ��الزراعة قطاعات

. امل�شود،�و������أغل��ا�دول�بلغت�درجة�متقدمة�من�التطور��قتصادي�والتكنولو��،�من�بي��ا�الدول��ورو�ية

       :و�ناء�ع���ذلك،�ظ�رت�إش�الية�الدراسة�كما�ي��

                                                                                           .  
    bouira.dz-w.saoud@univ:  سعود�وسيلة،��يميل: املؤلف�املرسل
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  "ما����وضعية�قطاع�ا��دمات�ضمن�اقتصاد��تحاد��ورو�ي؟"

   : التاليةلإلجابة�املبدئية�ع����ش�الية�املطروحة�يتم�تقديم�الفرضية� : الدراسةفرضية� 1.1

يلعب�قطاع�ا��دمات�دورا�محور�ا�ضمن��قتصاد�الك���لالتحاد��ورو�ي،�حيث�يقدم�إضافة�م�مة�لھ،�

  .و�ش�د�املبادالت�التجار�ة�ا��اصة���ذا�القطاع�انتعاشا�كب��ا

تظ�ر�أ�مية�الدراسة�من�خالل�التطور�الكب���الذي��عرفھ�سوق�ا��دمات����العالم،�والذي��:أ�مية�الدراسة 2.1

�ش�د�تبادالت�م�مة�من�حيث���م�ا�وقيم��ا،�وكذا�مسا�م��ا�امل�مة����اقتصاديات�العديد�من�الدول�ال�����أت�

  . إ���تنو�ع�مصادر�دخل�ا،�أو�ممن��عا�ي�قصورا����موارد�ا�الطبيعية

��دف�الدراسة�إ���التعرف�ع���واقع�قطاع�ا��دمات����إحدى�املجموعات��قتصادية��:من�الدراسةال�دف��3.1

�باقتصاد� �املرتبطة �الك��ى �املؤشرات �أ�م �تحليل �خالل �من �وذلك ��ورو�ي، ��تحاد �و�� �أال �العالم، ��� امل�مة

  .ا��دمات�ضمن�املمارسات��قتصادية�العامة�لھ،�لتحديد�القيمة�ال���يقدم�ا��ذا�القطاع

اعتمدت�الدراسة�ع���املن���الوصفي����تقديم�أ�م�املفا�يم�املرتبطة�باملوضوع،��:من��ية�وحدود�الدراسة�4.1

�ووضع�ا� �جمع�ا �تم �وال�� ��ورو�ي ��تحاد �عن �الصادرة �الرسمية ��حصائيات �أ�م �تحليل ��� �التحلي�� واملن��

� �موقع �الEurostatضمن ��قتصادية �املؤشرات �ببعض �املتعلقة �ضمن�، �ا��دمات �اقتصاد �وضعية ��عكس ��

دولة�منظمة�لالتحاد��ورو�ي،�خالل�ف��ة���28قتصاد�الك��،�وقد�شملت��ذه�الدراسة��حصائيات�املتعلقة�بـ�

  .   ،�وفقا�ملا�توفر�من�معطيات2018إ����2010سنوات�من��09زمنية�محددة�بـ�

   مدخل�مفا�يمي�لقطاع�ا��دمات .2

�دو  �تطور �دراسة �وللعناصر��ستلزم �ل��دمات �العام ��طار�املفا�ي�� �تحديد �ضرورة �ا��دمات، �قطاع �وأ�مية ر

  .   املرتبطة���ا،�وذلك�لتوضيح�ا��دود�املرتبطة���ذا�املف�وم

  :�عر�ف�ا��دمات

تتعدد�وج�ات�النظر�نحو�مف�وم�قطاع�ا��دمات�أين�ال�يزال��ختالف�وا��ا�حول�تحديد�إطاره�العام،�

ا��دود�الفاصلة�ب�ن��ذا�القطاع�و�ا���القطاعات،�و��ن�مف�وم�ما�ي�ت���إليھ�من�عدمھ���س�ب�صعو�ة�توضيح

�أو �مباشرة �بطر�قة ��قتصادية �القطاعات �من �العديد �الرتباط �وذلك �ألخرى، �دولة �بقطاع� من غ���مباشرة

ذي�صاغھ�ف�شر�و�و�صطالح�ال�القطاع�الثالث،ا��دمات،�حيث�اش��ر��ذا��خ���بالعديد�من�املسميات�م��ا�

،�وعرفھ�ع���أنھ�قطاع�ثالث�بال�سبة�للقطاع�ن��ول�والثا�ي�و�ما�الزراعة�والصناعة،�و�ان�الغرض�1935سنة�

. من�ذلك��واست�تاج�وجود�مجموعة�ثالثة�من���شطة��قتصادية�باإلضافة�إ�����شطة�الزراعية�والصناعية

� �اسم �عليھ �أطلق �املتبقيكما ��القطاع �كالرك �قبل �من �وجود��1940سنة �إ�� �كتاباتھ �خالل �أشار�من والذي

  ) 2007�،43�،44مراد،�( .صناعات�متبقية��عد�الزراعة�والتعدين�والتص�يع�يمكن�تص�يف�ا�با��دمات

� �ال���قدمت�" ا��دمات"إال�أن ��ل�التعر�فات ��ش��ك�ف��ا �عامة �سمات �ع���تحديد �إجماع �شبھ �ال�� قد

مجموعة�"ون�والتنمية��قتصادية�ال���ترى�أن�قطاع�ا��دمات��واالتع�بخصوصھ،�وال���م��ا�ما�أعدتھ�منظمة

 ,OECD, 2000)"التعدين�والزراعة من���شطة��قتصادية�ال���ال�ترتبط�ارتباطا�مباشرا�مع�تص�يع�السلع�أو

ا�ولت�من�خالل��ذا،�بمع���أن��ذه�املنظمة�قد�توافقت�مع�ما�يطلق�عليھ�مف�وم�القطاع�الثالث،�وقد�ح(07

  .    التعر�ف�أن�تضع��ل�ما�ل�س�لھ�عالقة��عمليات�التص�يع�والتعدين�والزراعة،����إطار�قطاع�ا��دمات

� �قدم �ح�ن ��Zeitaml & Bither�� �أ��ا �ع�� �ل��دمات �ال���"�عر�فا ��قتصادية ���شطة ��ل تتضمن

�وتقدم�قي �عند�وقت�إنتاج�ا، �عام��س��لك ��ش�ل �و�� �مادية، �منتجات �ل�ست �مضافةمخرجا��ا ��ش�ل�. مة و��
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�غ���ملموسة �("أسا��� �2004الضمور، �قيمة�. )17، �تقديم ��� �ا��دمات �قطاع �دور �ع�� �التعر�ف �ركز��ذا وقد

إ���مالزمة��نتاج�و�س��الك�ل��دمة،�أي�أن�و مضافة،�كما�أشار�إ���الطبيعة�غ���امللموسة�ل�ا�مقارنة�بالسلعة،�

  .آن�واحدعملية��نتاج�و�س��الك�ل��دمة�تتم����

أداء�يخضع�للتبادل� �شاط�أو" :ا��دمة�بأ��ا�kotler & duboisب�نما�من�وج�ة�نظر��سو�قية،�فقد�عرف�

ت�ون�غ��� و��ون�غ���ملموس�وال�يحمل����طياتھ�أي�تحو�ل�للملكية،�وقد�ت�ون�ا��دمة�مرتبطة�بمنتوج�مادي�أو

�(Kotler & Dubois, 2003, 463) "مرتبطة ��ذا �يتفق �و�التا�� �حيث�، �من �السابق �التعر�ف �مع التعر�ف

خصوصية�ا��دمة����عدم�ملموسي��ا،�و�ضيفان�إ���ذلك�بأ��ا�ت�ون�محل�للتبادل�دون�نقل�للملكية،�مع�تنوع�ا�

  .ب�ن��رتباط�باملنتوج�املادي،�أو�أ��ا�ت�ون�مستقلة�عنھ

�بال �ا��دمة �ملموسية �عدم �ع�� �وترك���ا �السابقة �التعر�فات �اتفاق �من �ال�و�الرغم �إال�أنھ ��و��، درجة

يمكن�تصور�أن�ت�ون�ا��دمة�غ���ملموسة�مئة�باملئة،�حيث�ال�بد�من�ارتباط�ا��ش�ل�مادي�م�ما��ان�طبيعتھ،�

وذلك�وفقا�لنوعية�ومجال�ا��دمة�املقدمة،�والذي�يظ�ر����صورة�أداة�تقديم�ا��دمة،�بحيث�ال�يمكن�تقديم�

�وسيلة �السفر�دون �وال�يمكن �ضمان، �بدون �. نقل�قرض �قاموس ��طار�قدم ��ذا �عر�فا� Petit Larousse و��

� �بأ��ا �الطبيعة�"ل��دمة �من �أد�ى �حدا �تملك �لك��ا �امللموسية �تتم����عدم �ال�� ���شطة �من �أو�سلسلة �شاط

�ي�ون��ناك�أشياء� �غالبا�ول�س�بالضرورة����العالقة�ب�ن�املس��لك�وعامل�املؤسسة،�وأين �ال���تتمثل امللموسة

  .)Larousse�،2003("مادية�ووسائل

�ي�� �كما �ل��دمة ��عر�فھ �عبيد �حسن �الباحث �قدم �أك���شموال، �بتظافر�" :و�صورة �إنجازه �يتم مخرج

�خدمات� �مثل �مباشرة �املس��لك �م��ا ���ائية��ستفيد �مخرجات �ا��دمات �ت�ون �عوامل��نتاج،�وقد �من مجموعة

���� �مدخالت �بمثابة �ذا��ا �ا��دمات �ت�ون �وقد �والتعليم، �ال��ة �وخدمات ��تصاالت، �وخدمات ��فراد، نقل

�ال �خدمات �مثل �التوز�ع �أو�عملية ��نتاج �البضا�ععملية �أو�نقل �إنما�. تخز�ن �ا��دمة �إنتاج ��مر�فإن ��ان وأيا

�و�مثابة�تحقيق�منفعة�ما،�و�وما�يوازي�التحليل�القديم�الذي�اعت���أن��نتاج�ال�يقتصر�فقط�ع���إ�شاء�املادة�

خل�،�وقد�و����ذا�التعر�ف�مجمل���شطة�ال���تد)20-2002�،01عبيد،�("بل�أيضا�ينصرف�إ���إضافة�املنفعة

ضمن�قطاع�ا��دمات،�وال���تمثل����إحدا�ا�مدخال�من�مدخالت�عملية�التحو�ل،�و���البعض��خر�مخرجا�يتم�

  .تقديمھ�للز�ون 

   :خصائص�ا��دمات 2.2

فيما�) عوض�بدير�ا��داد(تنفرد�ا��دمة�بمجموعة�من�ا��صائص�ال���تم���ا�عن�السلعة،�والذي�أورد�ا�

  )1999�،52ا��داد،�(  :ي��

�تجر���ا� :الالملموسية �دون �ا��دمة �ع�� �ا��كم �ال��ستطيع �فالعميل �مادي، �وجود �ل�ا �ل�س ا��دمات

بنفسھ،�كما�أنھ�ال�يمكن�إدراك�ا��دمة�أو�رؤ���ا�أو�تلمس�ا�أو�تذوق�ا�أو�فحص�ا�قبل�ا��صول�عل��ا،�

مة،�و�ج�زة�لذلك�يبحث�الز�ون�عن�دالئل�ومؤشرات�ع���جودة�ا��دمة�مثل�م�ان�أدا��ا�ومقدم�ا��د

  . ا��..املستخدمة����تقديم�ا

فا��دمة�ت�تج�و�س��لك����نفس�ال��ظة�ال���يتقدم�ف��ا�العميل�لطل��ا،�و�التا��� :عدم�القابلية�للتخز�ن

�وقت� ��� �وتخز���ا �إنتاج�ا �يمكن �ال �مثال �البنكية �فا��دمة �وتخز���ا، �مقدما �ا��دمة �إنتاج �يمكن ال

  .تخزن�خالل�ف��ات�الر�ود�السيا��،�وغ���ا�من�ا��دمات��خرى �زدحام،�وخدمة�السياحة�ال�
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�أخرى  �مرة �لالستدعاء �القابلية ا��دمة�ت�تج�و�س��لك����نفس�ال��ظة�ال���يتقدم�ف��ا�العميل��:عدم

أمام�مقدم�ا��دمة،�و�التا���إذا�ظ�رت�عيوب����ا��دمة�املقدمة�ال�يمكن�استدعا��ا�مرة�أخرى�وإصالح�

�عيو  �من �شا��ا �منظمة�ما �أن �نجد �لذلك �الوحيد، �الس�يل �إرضائھ �ومحاولة ��عتذار�للز�ون �و�بقى ب

ا��دمات���تم�بالعنصر�ال�شري�وتدر�ب�العامل�ن�املشرف�ن�ع���تقديم�ا��دمات،�والتعامل�مع�الز�ائن�

  .لتقديم�خدمات�بمستوى�عا���من�ا��ودة

�ا��دمة �من �عينات �إنتاج �إم�انية �مثال� :عدم �البنك �موظف �خالل�يقوم �من �ا��دمة �وتقديم بإنتاج

�آلخر،� �ز�ون �من �الز�ون �مع �تفاعلھ �ودرجة �املوظف �أداء �طر�قة �وتختلف �ا��دمة، �طالب �مع التفاعل

و�التا���ال�يمكن�تحديد�نمط�مع�ن�ألداء�ا��دمة،�وإنتاج�عينات�نموذجية�حيث�تطبق����جميع�ا��االت�

  .ومع��ل�الز�ائن

�ناك�ترابط�كب���ب�ن�إنتاج�واس��الك�ا��دمة،�فاالنتفاع�با��دمة�يتطلب��:الناحية�ال��صية�ل��دمة

وجود�العميل�أثناء�إنتاج�ا�وتقديم�ا�من�طرف�مقدم�ا��دمة،�كموظف�الشباك����البنك،�الطب�ب����

املس�شفى،�املضيف����خدمات�الط��ان،�و�ذا��عكس�السلع�املادية�ال���ت�تج����م�ان�ثم�تباع����م�ان�

  .ث�ال�يرى�املس��لك�أي�خطوة�من�خطوات��نتاج�أو�من�يقوم�بذلكآخر،�حي

ل�س��ناك�حدود�جغرافية�لطلب�ا��دمات،�حيث�نجد�أن�الطلب�املح���موزع�ع��� :�ن�شار�ا��غرا��

أماكن�جغرافية�متفرقة�داخل�البلد،�كما�يوجد��ناك�طلب�خار��،�وع����ذا�فإن��افة�ا��دمات�ع���

  .قديم�ا�للعميل�حيث�يطل��ا�و���أقرب�م�ان�يناسبھاختالف�أنواع�ا�يجب�ت

  :عوامل�ز�ادة���تمام�بقطاع�ا��دمات 3.2

�من� �العديد �إ�� �يرجع �الزمن، �بتطور �القطاع ��ذا �يلعبھ �الذي �الدور �وتزايد �با��دمات ���تمام �تطور إن

  )53-2006/2007�،50براين�س،�( :العوامل�من�بي��ا

فالعديد�من�الصناعات�ا��دمية�ال����انت�فيما�م����مقننة�كقطاع�: �غيـر�املحيـط�القانونـي�للعديـد�مـن�الـدول 

 القيود�ا��غرافية�للتوز�ع،�أو من�ناحية�تحديد�مستوى��سعار،�أو... البنوك�والنقل�ا��وي،��من،�التأمينات

إزالة��و . �لية القيود�القانونية�بصفة�جزئية�أو�ش�دت�حملة�إلزالة،�فرض��عض�ا��صائص�للمنتجات��الضمان

�ا� ��ذه �جديدة، �خدميـة ��شاطات �و�شأت �ا��دمية �للقطاعات �م��وظ �تطور �تولد �كب���و �واجز، ظ�ر����يع

  ...النقل�ا��وي،�السكك�ا��ديدية،�البنوك للمنافسة����قطاعات

�امل�ـن �ببعـض �املتعلقـة ��جـراءات ���: تخفيـف �خاصة �ذلك �تمثـل �باإلش�ار��وقد �املتعلقة �القيود ��عض تخفيف

� �ال��و�ج ��انلوأ�شطـة �ال�� �امل�ن � بعـض �محظورا �امل�ندس�ن���ا �املحام�ن، ��طباء، �املحاسب�ن، كم�اتب

جودة�ا��دمات،�تطور��بداع،��نخفاض� وسا�م�ذلك����تحس�ن. ،�وذلك��س�ب�ز�ادة�حدة�املنافسة...املعمار��ن

  .أساليب�وأنماط�جديدة�لتوز�ع�ا��دمات�ال�س���لألسعار،�و���ظ�ور 

�العظ��، :ا��وصصـة �بر�طانيا ��� �ا��دمات �مجال ��� �ل��وصصة �ظ�ور �أول �من� حدث �العديد �إ�� �تحولت ثم

وقد�شملت�ا��وصصة�����ذه�الدول�عددا�من� .الدول��خرى�كأورو�ا�الغر�ية،�كندا،�أس��اليا،�ودول�شرق�آسيا

�كخدمات �الك��ى �ا��دمية ��ذه��القطاعات ��ي�لة �إعادة ��� �وسا�مت �ا��وي، �النقل �الغاز، �الك�ر�اء، �تصال،

   .املؤسسات�وتخفيض�ت�اليف�ا

�التكنولوجـي �و�بـداع �من�املؤسسات�: �عـالم �عمل�العديد �طرق �جذر�ة �بصورة غ��ت�التكنولوجيات�ا��ديدة

����عالم�����و�تصاالت،�فظ�رت��و�انت�القوة�الكب��ة�املرتكز�عل��ا .ديدةجا��دمية،�وس�لت�ظ�ور�خدمات�
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علـى��تصاالت،�كما�سمـح�ذلك�باألتمتـة�ا��زئية�����عض�امل�ام�أو�  ا��دمات�املرتكزة�علـى�التوز�ع��لك��و�ي�أو

  .اس�بدال�العمال�باآلالت،�وظ�ور�ا��دمات�ا��رة

�ونمـو �ا��دمـات ا�سـاع �وسلسلـة �: شبكـة �توزع �ا��دمات �من �العديد � ع��أصبحت �وطنية دولية،�أو�شب�ات

واعت��ت�. عن�أصول�ا�الوطنية�ةأصبحت��عيد،�التأم�ن �االتو فالعديد�من�و�االت��ش�ار،�البنوك،�الفنادق،�و 

وا�سـع�تطبيق��ـذا��سلـوب� .العالم �تفاقات�التعاقدية�أحد�أ�م��ساليب�لتمو�ل�توسع�السالسل�ا��دمية�ع��

  . الفندقـة،�املطاعـم،��ش�ار،��س�شارة،�الكراء�ا��دمات��مجاالت���

� �والكـراء ��يجـاري �القـرض �لعتاد: (Le Crédit bail)ان�شـار�أسلـوب �كراء �عقد ��ع�� �أو�متحرك� والذي ثابت

�خدمية� �مؤسسات �تجمع �إ�� ��سلوب ��ذا �و�ؤدي �العقد، �ف��ة ���اية �عند �ا��انب �أحادي �بيع �بوعد م��وب

�صناعية �خدمية��ا�،بمؤسسات �مؤسسات �وخ��ات �وإم�انيات �وسائل �استخدام �تفضل �أصبحت �ال�� ��خ��ة تھ

ما�يؤدي����ال��اية�إ���تطو�ر�قطاع�ا��دمات�بجوانبھ�املتعددة�سواء� ،أخرى�عن��متالك�ا��قيقي�ل�ذه�الوسائل

�والشاحنات ��السيارات �مادية �وتج���ات �وسائل �بكراء �ا��دما أو�،املتعلقة �بمجموع ���اتھ�املتعلقة �املرتبطة ت

الذي�يتم�كراؤ�م��)املوظفون (أو�تلك�املتعلقة�بالعامل�ال�شري��،الوسائل�والتج���ات��الصيانة،�التأم�ن،��صالح

  .كعمال�املراقبة�و�من

�ا��دمـات �فـي �مختصيـن �منتجيـن �املنتوجات�: ظ�ـور �مبيعات �أصال�لتدعيم �وجـدت �ال�� �ا��دمات �من العديـد

� ��النقل، �بذا��ا،�ااملناملادية �مستقلة �كخدمات �تقدم �اليوم �أصبحت �الت�و�ن، �القرض، �ال��كيب، �التخز�ن، ولة،

  .و�عرض�ل��ميع�ح���لز�ائن�املؤسسات�املنافسة

حيث�أج��ت�الضغوط�املالية�: �س��اتيجيات�السوقية�(O.B.N.L)ت�نـي�املنظمات�ذات���داف�غيـر�الر�حية�

ية�إ���ز�ادة�ا�تماما��ا�بخفض�ت�اليف�ا�وتب���عمليات�ل�ا�أك���مردودية،�وع���امل��ايدة��ذه�املنظمات�غ���الر�ح

��تمام�أك���برغبات�الز�ائن�و�أ�شطة�املنافس�ن،�و�التا���أصبح�ل�ا�توجھ�سو����س�ب����تطو�ر�سوق�وقطاع�

  .ا��دمات

�املس��لكيـ �حقـوق �عـن اع
ّ
�الدفـ �املطالبة�: نآثـار�حركـات ��حتجاجات �حدة �بز�ادة �الثمان�نات �سنوات تم��ت

�ال��كيب،� �ال�سليم، ��الضمان، �البيـع �نقطة ��� �املقدمة �ا��دمات �تركز�ع�� �و�انت �ا��دمـات، �نوعية بتحسيـن

�بصورة� �املطاعم، �الفنادق، �البنوك، �الط��ان، �كشر�ات �ا��دمية �املؤسسات �انتقاد �وتم �البيع، ��عد �ما خدمات

� �من �كب��ة �التجار�ة �النوا�� �حساب �ع�� �ا��دمة �لتقديم �التقنية �النوا�� �ع�� �ترك���ا �مع��ناحية املعاملة

�املحيط �ومع �ا��م�ور �مع �العالقة �للنجاح�. املوظف�ن، �تحقيق�ا �بأن �ا��دمية �املؤسسات �جل �اقتنعت وعند�ا

  .ملجالواملردودية�وللمزايا�التنافسية�يمر�ع���تحسي��ا�ل��دمات،�فأحدثت�ثورة�����ذا�ا

تقسم�ا��دمات�إ���مجموعات�وفقا�للعديد�من�املعاي���ال����عتمد�كأساس�للتص�يف،� :تص�يف�ا��دمات�4.2

   )2005/2006�،228�،229بر�ش،�( :ي��كما� )بر�ش�عبد�القادر(أوجز�عن��ومن�ب�ن��ذه�التقسيمات�ما

   :وفقا�لذلك،�يتم�التمي���ب�ن�:التقسيم�طبقا�لل�دف�من�تقديم�ا��دمة

�الر�ح ���دف �تقدم �خدمات�و  :خدمات �مثل �الر�ح �تحقيق �إ�� ���دف �ال�� �املنظمات �تقدم�ا �ال�� �ا��دمات ��

 .ا��...�صالحات،�ا��دمات�الفندقية،�ا��دمات�املصرفيةوالصيانة�

 عادة�ما�تقدم�ا�املؤسسات�ا���وميةو  ،التعليمو الرعاية�ال��ية�� :يةخدمات�غ���ر�ح

   :أي�حسب�طبيعة�مستخدم�ا��دمة،�وال���تتمثل��� :التقسيم�طبقا�لنوع�العميل
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�اس��الكية �إصالح����و  :خدمات �خدمات �مثل �ال��صية �حاجا��م �إلشباع ��فراد ��ش����ا �ال�� �ا��دمات تلك

 .الك�روم��ليةو �ج�زة��لك��ونية�وأج�زة�التكييف�و السيارات�

�صناعية �خدمات�و  :خدمات �مثل ��عمال، �أداء �من ��غرض�تمكي��ا ��عمال �منظمات ��ش����ا �ال�� �ا��دمات ��

  .خدمات��س�ثمارات�املختلفةو ا��راسة�و الصيانة�و ال��كيب�

   :وال���تصنف�ا��دمات�إ���:التقسيم�حسب�درجة��عتماد�ع���العمالة�أو��لة

أساسيا����تقديم�ا�مثل�خدمات�التعليم،�التصليح،��لعنصر�ال�شري�دورا��ون�لو  :خدمات��عتمد�ع���العمالة

  .ا��دمات�املصرفية

��لة �كب���ع�� ��ش�ل ��عتمد �����و  :خدمات ��عالم �كخدمات �ا��ديثة �بالتكنولوجيا �املرتبطة �ا��دمات ��

  .خدمات��تصاالتو 

  .النقلخدمات�و ا��دمات�الطبية�و �ا��دمات�املصرفية�:�لة�معاوخدمات��عتمد�ع���العمالة�

   :فبناء�ع���ذلك�تصنف�ا��دمات�إ���:�تصال�بالعميلوالتقسيم�حسب��حت�اك�

ا��دمة�الطب�بة�حيث��عت���تواجد�و خدمات�البنوك،�و مثل�خدمات�الفنادق� :خدمات�ذات�اتصال�عا���بالعميل

 .العميل�ضروري�ألداء�ا��دمة

�بالعميل �قليل �اتصال التصليح�بصفة�عامة�حيث�ال�و مثل�خدمات�إصالح��ج�زة�الك�روم��لية� :خدمات�ذات

  .توجد�حاجة�لتواجد�العميل�أثناء�تقديم�ا��دمة

و�و�املعيار�ا��اص�بمدى�ا���د�الذي�يبذلھ�املس��لك�ل��صول�ع���ا��دمة،� :التقسيم�حسب�سلوك�العميل

   :وال���يقسم��ذه��خ��ة�إ��

من�أقرب�م�ان،�مثل�خدمات�و ���ا��دمات�ال����ش����ا�املس��لك�بدون�بذل�مج�ود�شرا�ي�و  :م�سرة�خدمات

 .ا��....تنظيف�املال�س،�خدمات�التصليح

�ختيار�مثل�خدمات�تأج���السيارات،�خدمات�و���ا��دمات�ال����ش����ا�املس��لك��عد�املقارنة�و  :خدمات��سوق 

 .التأم�ن

�خاصة ��و  :خدمات �ال�� �ا��دمات �ع����� �فاملس��لك �إضا��، �أو�مال �أو�وقت �ج�د �بذل ��عد �املس��لك ش����ا

استعداد�لالنتظار�أو�السفر�مل�ان�ما،�ح���دفع�أسعار�عالية�من�أجل�ا��صول�ع���ا��دمة،�مثل�ا��دمة�الطبية�

 .من�جراح�مش�ور 

   :تصنف�ا��دمات�وفقا�مل�ارة�مقدم�ا�إ�� :التقسيم�حسب�م�ارة�مقدم�ا��دمة

� �و  :امل�نيةا��دمات �تمتاز�بالتعقيد �خدمات �و �� �اللوائح �من �العديد �أدا��ا �ا���ومة�و �حكم �جانب �من القوان�ن

�و  �يحمل�مؤدي�ا��دمة�ش�ادة��عطي�لھ�ا��ق����القيام���ا�و النقابات�امل�نية، �توافر����مؤد��ا�درجة�و �جب�أن

 .ملصرفيةا��دمات�او ا��دمات�القانونية�و عالية�من�امل�ارة�مثل�ا��دمات�الطبية�

�غ���امل�نية �و  :ا��دمات �امل�نية�تمتاز�بال�ساطة �ا��دمات �عكس �ع���و �� �مؤد��ا�ضرورة�ا��صول ال�تتطلب���

�عتمد�أ��ا��ا����أدا��ا�ع���خ��ا��م�ال���توارثو�ا�عن�آبا��م،�مثل�خدمات��صالح،�و ش�ادة�علمية�مع��ف���ا،�

  .ا��راسةو التنظيف�و الطالء�و 

   قطاع�ا��دمات�����تحاد��ورو�يتحليل�واقع�تطور� .3

�وذلك� �العالم، ��� �كب��ين �واستمرار�ة �نجاحا �القت �ال�� ��قتصادية �املجموعات �ب�ن �من ��ورو�ي ��تحاد �عد

�ب�ن� �ومن ��تحاد، �لدول �العامة �املص��ة �تحقيق �س�يل ��� �البعض ��عض�ا �مع �السياسات �من �العديد لتوافق
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�املنطق �دول �ب�ن �املش��كة �بقطاع�العوامل ��و�ا�تمام�ا ��ورو�ي، ��تحاد �القتصاد �عام �توجھ �إ�� �أدت �وال�� ة،

ا��دمات،�والتطور�املالحظ����جودة�ونوعية�و��م�ا��دمات�املقدمة،�سواء�داخل��ذه�الدول���أو�إ���من�يطل��ا�

  .خارج��ذه�الدول 

  :تطور�املؤسسات�ا��دمية�����تحاد��ورو�ي�1.3

��دمات�ال���تقدم����العالم،�بناء�ع���الطلب�امل��ايد�عل��ا،�وان�شار�ا�الكب������مختلف�مع�تنوع�وتوسع��شكيلة�ا

وفيما�ي���توضيح�. �قاليم�والدول،�فال�بد�من�إقامة�مؤسسات�خاصة�تتو���م�مة�إنتاج�و�سو�ق��ذه�ا��دمات

�ا��دمات����� �ا��دما�ي�أو�ال���تقدم �القطاع �عدد�املؤسسات�الناشطة��� �خالل�لتطور �وذلك ��ورو�ي، تحاد

  .2018إ����2010السنوات��خ��ة�من�

  2018-2010تطور�عدد�املؤسسات�ا��دمية�����تحاد��ور�ي�خالل�الف��ة� :1الش�ل�

  

 :ع���الرابط�16.47ع���الساعة��10/01/2020،�أطلع�عل��ا�يوم�Eurostatبناء�ع���معطيات��ةمن�إعداد�الباحث: املصدر

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_1a_se_r2&lang=fr  

�تحاد��من�خالل�الش�ل�السابق�يظ�ر�التطور�الكب���لعدد�املؤسسات�ال���ت�شط����قطاع�ا��دمات���

� �من �انتقلت �حيث �الدراسة، �ف��ة �خالل ���1164806ورو�ي �سنة ��2010مؤسسة �سنة��1286239إ�� مؤسسة

  .%10.50،�وذلك�بمقدار�ز�ادة�وصلت�إ���حدود�2018

و�الحظ�عموما�أن��ذه�الز�ادة�قد�مست�جميع�املجاالت�ال���تدخل�ضمن�قطاع�ا��دمات�الر�حية،�حيث�

�ا��دمات�ا���ومية من�عملية��حصاء�واملتا�عة،�ب�سب�متفاوتة،�حيث�تتج����ذه�الز�ادة�بصورة��تم�اقصاء

�أقل� �و�صورة �والدعم، ��دارة �خدمات �إ�� �باإلضافة �وتقنية، �علمية ��شاطات �تقدم �ال�� �املؤسسات ��� وا��ة

ملؤسسات�فيما�تظل��سبة�تطور�عدد�ا. املؤسسات�ال���تقدم�خدمات��تصاالت�واملعلومات�وال�شاطات�العقار�ة

ال���ت�شط����مجال�النقل�والتخز�ن،�ومجال��طعام�و�قامة،�وكذا�مجال�التصليح،�ضعيفة�نوعا�ما،�أي�أن�

  .�سبة�ز�ادة�املؤسسات�تبقى�مستقرة�إذا�ما�قورنت�ب��م�الز�ادة����با���املجاالت

�م ��سبة �أك�� ��ش�ل �والتقنية �العلمية �املتخصصة �ال�شاطات �قطاع �أن �أيضا �يالحظ �إجما���كما ن

� �الـ �تقارب �ب�سبة ��ورو�ي ��تحاد ��� �ا��دمية ��الفنادق�%50املؤسسات �و�قامة ��طعام �مؤسسات �لتل��ا ،

�الدول� �من �اعتبار�العديد �ع�� ��ورو�ي، ��تحاد �دول ��� �م��وظا �ان�شارا ��عرف �وال�� �واملطاعم، واملنتجعات

،�مما�يج���ا�بالتما����مع�الطلب�امل��ايد�ع���السياحة���ا،�املنتمية�إليھ����دول�سياحية،�وقبالت�عاملية�بامتياز

�املعت��ة� �يفسر�ال�سبة �و�و�ما �خاصة، �مؤسسات �ضمن �أخرى �خدمات �من �رافق�ا �وما �سياحية �خدمات بتقديم

و���مقابل�ذلك�ال�تصل�. ملسا�مة��طعام�و�قامة����ا���م��جما���للمؤسسات�ا��دمية�����تحاد��ورو�ي
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من��ذه�املؤسسات،��%01ت�ال���تقدم�خدمات�التصليح�للكمبيوتر�واملمتل�ات�ا��اصة�وامل��لية�حدود�

  . فيما�تبقى�بقية�املجاالت�ت�شارك�����سب�متقار�ة�من�حيث�عدد�املؤسسات�ال���تقدم��ذه�ا��دمات

��ذا� ��� �الناشطة ��ورو�ية �املؤسسات �تقدم�ا �ال�� �با��دمات �ا��اصة �املعطيات �يأ�ي ما

�أورو،� �بمليون �مقيمة ��جما��، �ال�شغيل �فائض �وكذا ��عمال، �ورقم �املضافة �والقيمة ��نتاج �كقيمة املجال،

  2018-2010نتاج�ا��دمي�والقيمة�املضافة�للمؤسسات�ا��دمية�����تحاد��ور�ي�خالل�الف��ة�

  

  .،�نفس�املرجع�السابق

يظ�ر�من�خالل�الش�ل�السابق�ارتفاع�قيمة��نتاج�ا��دمي�الذي�تقدمة�املؤسسات�الناشطة����مختلف�

�2010مليون�أورو�سنة��4972399.0

� �بـ �مقدرا �نموا �ل��دمات ��ورو�ي ��نتاج �قيمة ���لت �أي و���. 34%،

،�%34.5نتاج�بمعدل�نمو�بلغ�حدود�

� �و�� �مضافة، �أورو�كقيمة ��2018مليون �حدود �3201916.7بلغت

أي�أنھ�يتم����يل�ز�ادة�مستمرة�����ل�من�رقم�قيمة��نتاج�والقيمة�املضافة،�لكن�ما�يتم�مالحظتھ��و�

�إ��� �املحققة �املضافة �القيمة ���م �يقلص �مما ��نتاج، �قيمة �نصف اوز

و�ظ�ر�من�خالل�املعطيات�الرسمية�لالتحاد��ورو�ي�أن��ل�من�ا��دمات�املقدمة�ضمن�مجال�النقل�

والتخز�ن،�ومجال���شطة�ا��اصة�العلمية�والتقنية،�ومجال�املعلومات�و�تصاالت،�تحتل�الصدارة�من�حيث�

مة��نتاج��جما���ل��دمات�����تحاد��ورو�ي،�مع�ارتفاع�قيمة�إنتاج��شاطات�ا��دمات��دار�ة�والدعم،�

و���مقابل�ذلك،�يالحظ�أن���شطة�ا��اصة�العلمية�والتقنية�تحقق�أك���قدر�من�القيمة�املضافة�مقارنة�ببا���

  .ت�ا��دمات��دار�ة�والدعم،�والنقل�والتخز�ن

�قيمة��س��الك�الوسيط��ش�ل�ح��ا�كب��ا����مجال�النقل�والتخز�ن،�حيث� وتو���كذلك�املعطيات�أن

تتجاوز�النصف�من�قيمة��نتاج��جمالية�ل�ذا�القطاع،�و�التا���يؤثر�ع����سبة�مسا�متھ����القيمة�املضافة،�

ت�ف���تتجھ�نفس��تجاه�العام،�أين�يمثل��س��الك�الوسيط�النصف�تقر�با�من���م�قيمة�
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ت�ال���تقدم�خدمات�التصليح�للكمبيوتر�واملمتل�ات�ا��اصة�وامل��لية�حدود�

فيما�تبقى�بقية�املجاالت�ت�شارك�����سب�متقار�ة�من�حيث�عدد�املؤسسات�ال���تقدم��ذه�ا��دمات

  :املؤشرات��قتصادية�للمؤسسات�ا��دمية�����تحاد��ورو�ي

��ذا� ��� �الناشطة ��ورو�ية �املؤسسات �تقدم�ا �ال�� �با��دمات �ا��اصة �املعطيات �يأ�ي ما

�أورو،� �بمليون �مقيمة ��جما��، �ال�شغيل �فائض �وكذا ��عمال، �ورقم �املضافة �والقيمة ��نتاج �كقيمة املجال،

  .كما�ي���2018إ����2010وذلك�خالل�ف��ة�الدراسة�املحددة�من�

نتاج�ا��دمي�والقيمة�املضافة�للمؤسسات�ا��دمية�����تحاد��ور�ي�خالل�الف��ة�

،�نفس�املرجع�السابقEurostatبناء�ع���معطيات��ةمن�إعداد�الباحث: املصدر

يظ�ر�من�خالل�الش�ل�السابق�ارتفاع�قيمة��نتاج�ا��دمي�الذي�تقدمة�املؤسسات�الناشطة����مختلف�

4972399.0ا��دمات�����تحاد��ورو�ي�خالل�ف��ة�الدراسة،�أين�انتقلت�من�

� �أورو�سنة �2018مليون �بـ �مقدرا �نموا �ل��دمات ��ورو�ي ��نتاج �قيمة ���لت �أي ،

نتاج�بمعدل�نمو�بلغ�حدود�مقابل�ذلك�يظ�ر�ارتفاع�القيمة�املضافة�ل��دمات،�مقدرة�بت�اليف�عوامل�� 

�� ��2381276.8قيمة �و�� �مضافة، �أورو�كقيمة مليون

أي�أنھ�يتم����يل�ز�ادة�مستمرة�����ل�من�رقم�قيمة��نتاج�والقيمة�املضافة،�لكن�ما�يتم�مالحظتھ��و�

�يتج �الذي �الوسيط ��س��الك �إ���قيمة �املحققة �املضافة �القيمة ���م �يقلص �مما ��نتاج، �قيمة �نصف اوز

و�ظ�ر�من�خالل�املعطيات�الرسمية�لالتحاد��ورو�ي�أن��ل�من�ا��دمات�املقدمة�ضمن�مجال�النقل�

والتخز�ن،�ومجال���شطة�ا��اصة�العلمية�والتقنية،�ومجال�املعلومات�و�تصاالت،�تحتل�الصدارة�من�حيث�

مة��نتاج��جما���ل��دمات�����تحاد��ورو�ي،�مع�ارتفاع�قيمة�إنتاج��شاطات�ا��دمات��دار�ة�والدعم،�

و���مقابل�ذلك،�يالحظ�أن���شطة�ا��اصة�العلمية�والتقنية�تحقق�أك���قدر�من�القيمة�املضافة�مقارنة�ببا���

ت�ا��دمات��دار�ة�والدعم،�والنقل�والتخز�ناملجاالت،�لتل��ا�املعلومات�و�تصاالت،�ثم��ل�من��شاطا

�قيمة��س��الك�الوسيط��ش�ل�ح��ا�كب��ا����مجال�النقل�والتخز�ن،�حيث� وتو���كذلك�املعطيات�أن

تتجاوز�النصف�من�قيمة��نتاج��جمالية�ل�ذا�القطاع،�و�التا���يؤثر�ع����سبة�مسا�متھ����القيمة�املضافة،�

ت�ف���تتجھ�نفس��تجاه�العام،�أين�يمثل��س��الك�الوسيط�النصف�تقر�با�من���م�قيمة�

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(مجموع قیمة اإلنتاج الخدمي  )ملیون أورو(إجمالي القیمة المضافة 

  

ت�ال���تقدم�خدمات�التصليح�للكمبيوتر�واملمتل�ات�ا��اصة�وامل��لية�حدود�املؤسسا

فيما�تبقى�بقية�املجاالت�ت�شارك�����سب�متقار�ة�من�حيث�عدد�املؤسسات�ال���تقدم��ذه�ا��دمات

املؤشرات��قتصادية�للمؤسسات�ا��دمية�����تحاد��ورو�ي�2.3

� �خالل ��ذا�يظ�ر�من ��� �الناشطة ��ورو�ية �املؤسسات �تقدم�ا �ال�� �با��دمات �ا��اصة �املعطيات �يأ�ي ما

�أورو،� �بمليون �مقيمة ��جما��، �ال�شغيل �فائض �وكذا ��عمال، �ورقم �املضافة �والقيمة ��نتاج �كقيمة املجال،

وذلك�خالل�ف��ة�الدراسة�املحددة�من�

نتاج�ا��دمي�والقيمة�املضافة�للمؤسسات�ا��دمية�����تحاد��ور�ي�خالل�الف��ة�تطور�قيمة��  :2الش�ل�

املصدر

يظ�ر�من�خالل�الش�ل�السابق�ارتفاع�قيمة��نتاج�ا��دمي�الذي�تقدمة�املؤسسات�الناشطة����مختلف�

ا��دمات�����تحاد��ورو�ي�خالل�ف��ة�الدراسة،�أين�انتقلت�من�مجاالت�

� ��6652172.0إ�� �أورو�سنة مليون

مقابل�ذلك�يظ�ر�ارتفاع�القيمة�املضافة�ل��دمات،�مقدرة�بت�اليف�عوامل�� 

� �سنة ���لت �2010حيث

  .  مليون�أورو

أي�أنھ�يتم����يل�ز�ادة�مستمرة�����ل�من�رقم�قيمة��نتاج�والقيمة�املضافة،�لكن�ما�يتم�مالحظتھ��و�

�يتج �الذي �الوسيط ��س��الك قيمة

و�ظ�ر�من�خالل�املعطيات�الرسمية�لالتحاد��ورو�ي�أن��ل�من�ا��دمات�املقدمة�ضمن�مجال�النقل�. النصف

والتخز�ن،�ومجال���شطة�ا��اصة�العلمية�والتقنية،�ومجال�املعلومات�و�تصاالت،�تحتل�الصدارة�من�حيث�

مة��نتاج��جما���ل��دمات�����تحاد��ورو�ي،�مع�ارتفاع�قيمة�إنتاج��شاطات�ا��دمات��دار�ة�والدعم،�قي

و���مقابل�ذلك،�يالحظ�أن���شطة�ا��اصة�العلمية�والتقنية�تحقق�أك���قدر�من�القيمة�املضافة�مقارنة�ببا���

املجاالت،�لتل��ا�املعلومات�و�تصاالت،�ثم��ل�من��شاطا

�قيمة��س��الك�الوسيط��ش�ل�ح��ا�كب��ا����مجال�النقل�والتخز�ن،�حيث� وتو���كذلك�املعطيات�أن

تتجاوز�النصف�من�قيمة��نتاج��جمالية�ل�ذا�القطاع،�و�التا���يؤثر�ع����سبة�مسا�متھ����القيمة�املضافة،�

ت�ف���تتجھ�نفس��تجاه�العام،�أين�يمثل��س��الك�الوسيط�النصف�تقر�با�من���م�قيمة�ب�نما����با���املجاال 

  . �نتاج�ل�ذه�ا��دمات

2018

إجمالي القیمة المضافة 
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�قطاع� �مجاالت �مختلف ��� �الناشطة ��ورو�ية �املؤسسات �قبل �من �املنتجة �ا��دمات �ع�� �الطلب و���ايد

   :و�و�ما�يظ�ر����الش�ل�املوا���ا��دمات،�فإن�رقم�أعمال�ا��ش�د�ارتفاعا�مستمرا�خالل�ف��ة�الدراسة،

  2018-2010تطور�رقم�أعمال�املؤسسات�ا��دمية�����تحاد��ور�ي�خالل�الف��ة� :3الش�ل�

  

  .،�نفس�املرجع�السابقEurostatبناء�ع���معطيات��ةمن�إعداد�الباحث: املصدر

� �الش�ل ��� �الظا�رة �املعطيات ��03تو�� �للمؤسسات ��جما�� ��عمال �رقم �قطاع�أن ��� �ت�شط ال��

،�%35ا��دمات�ضمن�اقتصاد��تحاد��ورو�ي،�قد�ش�د�تزايدا�معت��ا�خالل�ف��ة�الدراسة�قارب�معدلھ�حدود�

  .  2018مليون�أورو�سنة��7162706.2إ����2010مليون�أورو�سنة��5320002.3حيث�انتقل�من�

� �عرف �قد �ا��دمات �قطاع �ضمن �تدخل �ال�� �املجاالت ��افة �أن �يالحظ �تزايدا�كما �السنوي �أعمال�ا رقم

مستمرا،�مع�اختالف��سبة��ذه�الز�ادة�من�مجال�آلخر،�كما����ل�استقرار��س�������سبة�مسا�مة��ل�مجال�

م��ا����رقم��عمال��جما��،�مع�مالحظة��سب�متقار�ة�ملسا�مة��ل�من�مجال�النقل�والتخز�ن،�مجال�املعلومات�

لعلمية�والتقنية����إجما���رقم�أعمال�املؤسسات�ا��دمية،�أين�تراوحت�و�تصاالت،�ومجال���شطة�ا��اصة�ا

طيلة�سنوات�ف��ة�الدراسة،�ليل��ا�قطاع��شاطات�ا��دمات��دار�ة�والدعم�الذي��سا�م��%25- �20سب��ا�ب�ن�

� �تقارب �%16- 15ب�سبة ��سبة �العقار�ة، �ا��دمية ���شطة �وقطاع �و�طعام ��قامة �قطاع ��ش�ل �ب�نما ،09% 

  .   ع���التوا���%07و

و�التا������ل�حركية�مستمرة�ناتجة�عن�عملية�بيع�ا��دمات�املنتجة�من�قبل�املؤسسات��ورو�ية�ضمن�قطاع�

   :ا��دمات،�حيث�يتم�بيع��ل�ما�تم�إنتاجھ�و�تجاوزه����معظم��حيان،�و�و�ما�يو������الش�ل�املوا��
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  2018-2010أعمال�املؤسسات�ا��دمية�����تحاد��ور�ي�خالل�الف��ة�تطور�قيمة��نتاج�ورقم� :4الش�ل�

  

  .،�نفس�املرجع�السابقEurostatبناء�ع���معطيات��ةمن�إعداد�الباحث: املصدر
  

���� �ا��دمات �لقطاع �التا�عة �املؤسسات �أعمال �رقم �تجاوز �ج�� �يظ�ر��ش�ل �املعطيات ��ذه �خالل ومن

�تحاد��ورو�ي�لقيمة��نتاج�املقدم�من�قبل�ا،�بمع���أنھ�يتم�بيع��ل��نتاج�ا��دمي�ل�ذه�املؤسسات،�وال��وء�

ابلية�ا��دمات�للتخز�ن،�فت�ون�غالبا�متعلقة�إ���املخزونات�لتغطية�الناقص�م��ا،�ومع��خذ��ع�ن��عتبار�عدم�ق

  . با��دمات�املرتبطة�باملنتجات�إ���حد�كب���مثل�خدمات�النقل�أو��قامة�و�طعام

��ورو�ي�3.3 ��تحاد �دول ��� �ل��دمات �التجار�ة �املوالية،� :املبادالت ��ش�ال �تظ�ر��� �ال�� �املعطيات تو��

ب�ن�دول��تحاد��ورو�ي��2018-2010إجما���القيمة�املالية�للتبادالت�التجار�ة�ل��دمات�ال���تمت�خالل�الف��ة�

  . من�ج�ة،�و��ن��تحاد��ورو�ي�و�قية�دول�العالم�من�ج�ة�أخرى 

  2018-�2010تحاد��ور�ي�خالل�الف��ة��قيمة�التبادالت�التجار�ة�ل��دمات�داخل :5الش�ل�

  
 :ع���الرابط�17.06ع���الساعة��13/01/2020،�أطلع�عل��ا�يوم�Eurostatبناء�ع���معطيات��ةمن�إعداد�الباحث: املصدر

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bop_its6_det&lang=en  

تو����ذه��حصائيات�أن��يرادات�املتحققة�من�إجما���مبادالت�التجارة�العاملية�ل��دمات�ب�ن�دول��تحاد�

،�أي�ارتفعت�2018سنة�مليون�أورو��1258648.6إ����2010مليون�أورو�سنة���737037.5ورو�ي�قد�انتقلت�من�

� و���مقابل�ذلك�تظ�ر�أيضا�ارتفاع�. سنوات�09خالل��%71مليون�أورو،�بما�يقارب��521611.1قيمة�املبادالت�بـ

� �من �ا��دمات �ع�� �با��صول �ا��اصة �املصروفات ��678896.9قيمة �أورو�سنة ��2010مليون �1133590.1إ��

  . مليون�أورو�خالل�نفس�الف��ة�454693.2بما��عادل�،�%67،�أي�ب�سبة�ز�ادة�قدرت�بـ�2018مليون�أورو�سنة�
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    :���ح�ن�تظ�ر�القيمة�املالية�للمبادالت�التجار�ة�ل��دمات�ب�ن��تحاد��ورو�ي�و�ا���دول�العالم����الش�ل���ي

  2018-2010قيمة�التبادالت�التجار�ة�ل��دمات�ب�ن�دول��تحاد��ور�ي�و�قية�العالم�خالل�الف��ة� :6الش�ل�

  
  .،�نفس�املرجع�السابقEurostatبناء�ع���معطيات��ةمن�إعداد�الباحث: املصدر

في��ز�أن�قيمة�التبادالت�ل��دمات�ضمن�التجارة�العاملية�ب�ن��تحاد��ورو�ي�و�ا���الدول��06أما�الش�ل�

�يرادات�املتأتية�من�خارج��تحاد،�قد�عرفت�بدور�ا�تطورا�م��وظا�خالل�السنوات��خ��ة،�سواء�من�خالل�

� �من ��جمالية �قيم��ا �انتقلت �وال�� �ل��دمات �التصدير �عملية ��565691.4من �سنة �أورو إ����2010مليون

خالل�ف��ة�بداية�و��اية��%70،�وذلك�بز�ادة�سنو�ة�مستمرة�وصل�معدل�ا�إ���2018مليون�أورو�سنة��960990.8

�دول� �بقية �من �خدمات �است��اد ��ورو�ي��� �ال���يصرف�ا��قتصاد �أو�من�ناحية�النفقات �الدراسة، مرحلة��ذه

�463187.6مليون�أورو،��عد�أن��انت�قيم��ا�تراوح��774429.4ما�يقارب��2018العالم،�وال���بلغت�قيم��ا�سنة�

  . سنوات��خ��ة�09خالل��%67دل�ز�ادة����حدود�،�بمع������يل�مع2010مليون�أورو�سنة�

كما�تجدر��شارة�أيضا�إ���أن��رتفاع�املتوازي����قيمة�الصادرات�والواردات�ل��دمات�ب�ن�دول��تحاد�

�ورو�ي�و�قية�دول�العالم،�قد�أثر�ع���قيمة�امل��ان�التجاري�الذي�لم����ل���زا�أبدا�من��ذه�الناحية،�حيث�

  . قيمة�موجبة��س�ب�تجاوز�قيمة��يرادات�لقيمة�النفقات�املتعلقة�بالتجارة�العاملية�ل��دمات��لت�دائما�

  :تحليل�النتائج. 4

�فرضية� ���ة ��ورو�ي ��تحاد ��� �ا��دمات �باقتصاد �املتعلقة �ال�لية ��قتصادية �املؤشرات �عكس

�معت��ا�����ذا�القطاع�ع����افة�املستو�ات ��سمح�لھ��الدراسة،�حيث�تظ�ر�تطورا �قتصادية�والتجار�ة،�وال��

  .باملسا�مة�الفعالة�ضمن�اقتصاديات�الدول��ورو�ية،�مع�فتح�املجال�لتعز�ز��ذا�الدور�مستقبال

� �ا��دماتحيث �قطاع ��� �ت�شط �ال�� �املؤسسات �عدد �يفسر�تطور �واملجتمع�، ��قتصاد �مواكبة بضرورة

حيث�يزداد��قبال�ع���تقديم�ا��دمات�ب�افة�أنواع�ا،�ما�يجعل�ا�ل،��ورو�ي�للتغ��ات�ال����ش�د�ا�عالم��عما

وإقامة�مؤسسات�جديدة�أو�توسيع�ھ،�حقال�خصبا�للمؤسسات�و�فراد�املقاول�ن�ع���حد�سواء�����س�ثمار�في

ياد�السنوي�دوتطو�ر�مؤسسات�قائمة���لق�خدمات�جديدة،�أو��غطية�الطلب�ع���خدمات�حالية،�مما�يظ�ر��ز 

  .ستمر����عدد�املؤسسات�ال���ت�شط����قطاع�ا��دمات�����تحاد��ورو�يامل

العل����أما�معدل�التطور�الكب��������م�املؤسسات�ال���ت�شط����قطاع�التكنولوجيا�و�تصاالت�والقطاع

التوجھ�بصفة�عامة،����مقابل�تطور�مستقر����مجال�ا��دمات�التقليدية��النقل،��قامة�والتخز�ن،�ف��جع�إ���

�قطاع� �جعل �مما ��صطنا��، �الذ�اء �مف�وم �وتطور �املعرفة، �اقتصاد �وسيطرة �الكب���نحو�التكنولوجيا، العال��

�خ��اعات�العلمية�والتقنية،�و�ل�ما�ارتبط���ا�من�خدمات�تتج�������تصاالت�واملعلومات�وغ���ا،�قطاعا�يحقق�

سر�ع�للمؤسسات��قتصادية�����ذا�املجال،�و�و�ما�يالحظ�نموا�كب��ا�مستمرا�و�صفة��ائلة،��ستلزم�التكيف�ال
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�ا��دمات �قطاع ��� �التموقع �اختارت �ال�� ��ورو�ية �املؤسسات �التقليدية،�. ع�� �ا��دمات �فإن �ذلك �مقابل و��

��س�ب� �مستقرة �ت�ون �ما �عادة �نمو�ا �معدالت �أن �إال �العال��، �املستوى �ع�� ����ل �النمو�الذي �من بالرغم

تمتاز���ا�وال���ترتبط�بصفة�كب��ة�باإلم�انيات�املادية،�والتواجد�ال�شري،�بالرغم�من�أ��ا��ش�ل�ا��صوصية�ال���

  .�سبة�معت��ة�من�مجموع�املؤسسات�ا��دمية�����تحاد��ورو�ي

���� �ا��دمية �املؤسسات �إنتاج �قيمة �مجموع �من �النصف �حدود �إ�� �الوسيط ��س��الك �ارتفاع ��عود كما

إ���الطبيعة�الالملموسة�ل��دمات،�وكذا�تداخل�ا�مع�العديد�من�ا��دمات��خرى�ال���ال�تقدم��تحاد��ورو�ي،�

بدو��ا�قيمة�مضافة،�حيث�أن�مجموع��ذه�ا��دمات�ال����ستخدم�أثناء�عملية�إنتاج�ا��دمة،�قد��ش�ل�مخرجا�

فقطاع��طعام�و�قامة�مثال�ملجال�خدمات�آخر،�لكن�ال�يمكن�بأي�حال�من��حوال�إلغاء�ا�أو�عدم�استعمال�ا،�

�و�التا��� �بي��ا، �فيما �متداخلة �يجعل�ا �مما �أو�النقل، ��تصاالت، �خدمات �من ��ستفادة �دون �العمل �يمكنھ ال

  .  يضاعف�من���م��س��الك�الوسيط���ا

��تحاد� �ضمن �ا��دمية �املؤسسات �تحققھ �الذي ��عمال �رقم ��� �املستمر�امل��ل ��رتفاع �أن �ح�ن ��

ورو�ي�فيمكن�تفس��ه�ب��ايد���م�الطلب�ع���ا��دمات�املقدمة�من�قبل��ذه�املؤسسات،�و��م�مبيعا��ا�ال���� 

ترافق��ذا�الطلب،�كما�يتما����أيضا�مع�الز�ادة����عدد�املؤسسات،�و�التا���ز�ادة�العرض�ع���ا��دمات�و�يع�ا،�

�ي�� �وأحيانا �املنتجة �ا��دمية �الوحدات ��ل �بيع �تقر�با ����ل �لتغطية�حيث �ا��ارج �من �ا��دمات �است��اد �إ�� أ

خصوصا�ا��دمات�املرتبطة�بالسلع�وال���يمكن��س�يا�(الطلب�الذي�لم�يتم�تلب�تھ،�وأحيانا�ي��أ�إ���ما�تم�تخز�نھ�

  .،�حيث�يفسر�ذلك�تجاوز�رقم��عمال�لقيمة��نتاج�ا��دمي�للمؤسسات��ورو�ية�باستمرار)تخز���ا

�الت �املبادالت �تطور �ا��ركية�أما �خالل �من �فيو�� �ا��دمات، �مجال ��� ��ورو�ي ��تحاد �دول �ب�ن جار�ة

�تلعبھ��ذه� �الدور�الكب���الذي �بارتفاع �مجال�التجارة�العاملية�ل��دمات، ��خ��ة��� �السنوات ��عرف�ا �ال�� الكب��ة

دى����نفس�الوقت،�كما��خ��ة�كقطاع�تزداد�أ�ميتھ�ومسا�متھ�����قتصاد��ورو�ي�عامة،�و����ل�دولة�ع���ح

�أو��ست��اد� �التصدير� �بقيمة �املتعلقة �واملصروفات ��يرادات �ب�ن �الفرق ��� �دائما �موجبا �م��انا �أيضا ���ل

�للسلع� �املادي ��قتصاد �جانب �إ�� �نا��ا، �واس�ثمارا �مر�حا �قطاعا �يجعلھ �مما �أنواع�ا، �بمختلف ل��دمات

  .واملنتجات�املادية

الت�ا��دمية����التجارة�العاملية�ب�ن��تحاد��ورو�ي�من�ج�ة�و�قية�دول�العالم����ح�ن�أن�حركية�املباد

من�ج�ة�أخرى،�فيفسر�بتوافق�التجارة��ورو�ية�مع�التجارة�العاملية�ال����ش�د�تطورا�كب��ا������م�التبادالت�

�الع �التجارة �معدالت ��� �ا��دمات �قطاع �مسا�مة �من �ضاعف �ما �أنواع�ا، �بمختلف ��جمالية،�ا��دمية املية

�مما� ��ن��نت، �وتطور �الكب��ة �التكنولوجيا �بفضل �وتطوره �ا��دما�ي، �القطاع ��ن�شار�الكب���الستعماالت بفضل

�تدخل� �جعل�ا �عامليا ��عدا �ومنح�ا �أخرى، �خدمات �وطور �وعزز �قبل، �من �موجودة �تكن �لم �جديدة �خدمات خلق

  .   ضمن�أ�م�املبادالت�التجار�ة����العالم
  

  :خاتمة�.5

���� �محور�ا �قطاعا �أصبح �حيث �تطو�ر��قتصاد، ��� ��سا�م �ال�� �العناصر�الفعالة �من �ا��دمات أ��ت

العديد�من�دول�العالم،�وتجاوز�مف�وم�القطاع�الثالث�الذي��ان��عد�سابقا�ثانو�ا�أو�ما�تبقى�من���شطة�ال���

إ����شاطات�متغلغلة����العديد�من�املجاالت،���انت�تضم�إ���قطاعات�أك���أ�مية��املناجم،�والصناعة�والزراعة،

  . وصلت�����عض��حيان�إ���خلق�احتياجات�جديدة�ل�ا
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��ورو�ي،�فقد�تم� ��تحاد �ضمن�اقتصاد �ا��دمات �ع���واقع �التعرف �إ�� �ال����دفت �الدراسة �خالل��ذه ومن

   :،�من�بي��اجملة�من�النتائجالتوصل�إ���

بقطاع�ا��دمات����دول��تحاد��ور�ي،�كقطاع�أسا�����سا�م�ب�سبة�جيدة�����قتصاد،����تمامتزايد�

  .سنوات�09خالل��%10.5ما�أدى�إ���ز�ادة�عدد�املؤسسات�ال���ت�شط�بھ�بـ�

� �إجما����ا��دماتتمثل �من �أك����سبة �واملعلومات �و�تصاالت �بالتكنولوجيا �كب��ة �بصورة �ترتبط ال��

ط����ا��دمات�����تحاد��ورو�ي،�و�عرف�معدالت�نمو�أسرع�من�قطاعات�تقليدية��النقل�املؤسسات�ال���ت�ش

 .و�قامة�و�طعام

من�قبل�املؤسسات��ورو�ية�ا��دمية�تزايدا�مستمرا،�رافقھ�تطور�م��وظ�����ا��دمات�عرف�قيمة�إنتاج�

وسيط�الذي�يبلغ�أو�يتجاوز�نصف�قيمة�القيمة�املضافة�لقطاع�ا��دمات،�لكن����ل�ارتفاع�قيمة��س��الك�ال

 .�نتاج،�مما�أثر�ع�����م�القيمة�املضافة�بالرغم�من�نمو�ا�املستمر

�ش�ل���شطة�ا��اصة�العلمية�والتقنية�أك���مجال����مجال�القيمة�املضافة�لالقتصاد�ا��اص�باالتحاد�

 . والتخز�ن�ورو�ي،����ح�ن�أن�أك���قيمة�لالس��الك�الوسيط�فتخص�مجال�النقل�

��ل� �بيع �يتم �حيث �سنو�ا، �م��ايد �أعمال �رقم �إجما�� ��ورو�ي ��تحاد ��� �ا��دمية �املؤسسات ���ل

من�قبل��ذه�املؤسسات،�وأحيانا�يتم�ال��وء�إ���املخزون�لتغطية�الطلب�) تقديم�ا(ا��دمات�ال���يتم�إنتاج�ا�

 .  امل��ايد�عل��ا�والذي�يفوق�ما�تم�إنتاجھ

� �تطور �من ��تحاد�بالرغم ��� �ا��دمية �املؤسسات �قبل �من �املقدمة �ا��دمات �مجاالت ��افة �أعمال رقم

�ورو�ي،�إال�أن��سبة�مسا�مة��ل�مجال�م��ا����إجما���رقم��عمال�امل��ل�تظل�مستقرة��س�يا،�أين���ل�

�العلمية�والتقنية،�20-25% �و��شطة�ا��اصة �و�تصاالت، �املعلومات ���ح�ن�أن��لقطاعات�النقل�والتخز�ن،

من�مجموع�رقم�أعمال�القطاع��%09مجاالت�تقليدية�ل��دمات��اإلطعام�و�قامة�فلم�يتجاوز�رقم�أعمال�ا��سبة�

 .ا��دمي

�القليلة� �السنوات �خالل �وكب��ا �مستمرا �تزايدا �ا��دمات �يخص �فيما �العاملية �التجارة �مبادالت عرفت

د��ورو�ي،�أو�ب�ن��تحاد��ورو�ي�و�قية�دول�العالم،�من�سواء�ب�ن�دول��تحا�%70املاضية،��ان����حدود�الــ�

  .خالل�شراء�و�يع�ا��دمات�املتنوعة

�عرف�ا��دمات�حركية�كب��ة�ع���مستوى��تحاد��ورو�ي�بما�ف��ا��يرادات�املتحصل�عل��ا�من�تصدير�

  .ا��دمات،�أو�النفقات�ال���تتكبد�ا����عمليات�است��اد�ا��دمات�الالزمة�ل�ا

بالرغم�من��رتفاع�امل��ايد������م��يرادات�والنفقات�املرتبطة�بالتجارة�العاملية�ل��دمات،�إ���أن�امل��ان�

�ا��دمات� �با��صوألو��تجار��� �ا��اصة �النفقات �عن �لإليرادات �دائم �تفوق ����ل �حيث �موجبا، �دائما ي�ون

 . بأنواع�ا

اع�ا��دمات�بصفة�أك��،�و�س�ثمار�فيھ�ع���قدر��م�ان،�بضرورة��عز�ز�قط�التوصيةو�ناء�ع���ما�سبق،�يمكن�

�من� �قسط ��� �باملسا�مة ��قل �ع�� ��سمح ��قتصاد، ��� �حقيقية �إلضافة �مقدما �منتجا، �قطاعا �بجعلھ لكن

صادرات�البلد،�ول�س��عتماد�عليھ�كقطاع�اس��ال�ي�بالدرجة��و��،�ال�تنعكس�قيمتھ�املضافة�ع����قتصاد�

  . ،�كما��و�حاصل����أغلب�الدول�النامية�والسائرة����طر�ق�النمواملستضيف�لھ
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  : م��ص

لل�سو�ق�بما�يتوافق� جديد مف�وم صياغةمع�التطورات�ا��ديدة����عالم��عمال�وال�سو�ق�،�تمت�إعادة�

 قطاعا باعتباره امللموس املادي املنتج عن املف�وم �� �ستقاللية ا��دمة إعطاء مع��ذه�التغ��ات،�وال����شمل�و�و

 كفرع�من و�روزه ا��دمات مف�وم ون�يجة�لذلك�تطور  ال�سو�ق، رجال من العديد ا�تمام أثار املف�وم �ذا،�إنتاجيا

ا��اصة،�حيث�نجد�من� ونظر�اتھ واس��اتيجياتھ بمز�جھ�ا��اص ا��دمات �سو�ق و�و لل�سو�ق الك�� العنصر

ضمن��ذه��خ��ة�توجھ�نظري�فلسفي��سو�قي�جديد����ع�التوجھ�نحو�ا��دمة�واعتبار�ا�أساسا�لالقتصاد،�

  .حيث��س����ذه�النظر�ة�بمنطق�سيطرة�ا��دمة

�من �ال�دف �ا���ذه�إن ��و�عرض �البحثية �الورقة �النظر�ة ��لفية �التوجھ �نحو�ل�ذا ،�ا��دمات ا��ديث

  .ع����ذه�النظر�ة� الغموض إزالة،�إ���جانب��سس�ال���تقوم�عل��اواستحضار�

  . ا��دمات؛��سو�ق�ا��دمات؛�القيمة�؛�نظر�ة�منطق�سيطرة�ا��دمة: �لمات�مفتاحية

  L80؛�M31؛�JEL  :M10تص�يف�

Abstract:  

With the new developments in the world of business and marketing, a new concept of 

marketing has been reformulated in line with these changes, which includes giving independent 

service in the concept of the tangible product as a valuable productive sector, this concept has aroused 

the interest of many , and as a result, the concept of services has evolved and its emergence as a 

branch of the total element of marketing, which is the marketing of services with its own mix, 

strategies, and its own theories, where we find among the latter a new theoretical and philosophical 

approach to marketing that promotes service orientation and considers it a basis for the economy, 

where this theory is called Service-Dominant logic The aim of this research paper is to present all 

theoretical background to this modern approach to service, and to evoke the foundations upon which 

it is based, along with removing ambiguities on this theory. 

Keywords: services; service marketing; the value ; Service-Dominant logic. 

Jel Classification Codes: L80, M31, M10 
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  :مقدمة�.1

ب�شر�أول�مقال�عن�نظر���ما���� Stephen L. Vargo , Robert F. Luschقام��ل�من�الباحث�ن��2004عام����

� ��عنوان �ال�سو�ق �التوجھ�”مجلة �و�و�منطق �ال�سو�ق، ��� �جديد �ومنطق �جديد �بتوجھ �جديد تطو�ر�مف�وم

�قتصاد��ش�ل�عام�و�ش�ل�خاص�ع���ال�سو�ق،�حيث�أن���ذا��ع����با��دمة،�حيث��أن��ذه�النظر�ة�تركز 

� �ورث �املخرجات���خ��� � �أي �السلع �تبادل �ع�� � ��عتماد �أساسھ ��ان �والذي ��قتصاد، �من �التبادل نموذج

�املصنعة ،� �املادية، �املوارد ��و�ال��ك���ع�� � ��قتصاد ��� �امل�يمن �املنطق �.إن �من �ال�يتجزأ �جزءا القيمة�باعتبار�ا

�التجار�ة �واملعامالت �نظر�، �وج�ات �ظ�رت ��عد �فيما �لكن �املاضية، �العديدة �العقود �مدى �ع�� �استمرت و�لقد

امللموسة،�وكيفية�إعادة�خلق�القيمة،�والعالقات،�حيث�أن�مدع����ذه�النظر�ة� جديدة�ال���تركز�ع���املوارد�غ��

ق،�وترتب�عن��ذا��ندماج��ال��ك����ع���ا��دمات��عتقدون�أن�التوجھ�ا��ديد�لالقتصاد�قد�اندمج�مع�ال�سو�

 و�رتقاء التطو�ر حاولت ال�� ا��ديثة النظر�ات ومن�. ال����عت���أصل��التبادل�����قتصاد��بدال�من�السلع

 لھ يرمز والذي جديد، �سو�قي ومعر�� فلسفي كمنطق،�حيث��عت���ا��دمة سيطرة نظر�ة �� ا��دمات بمف�وم

  :بـ �جن�ية باللغة

�ذه�الورقة�سنحاول�من�خالل�وعليھ،� Stephen Vargo & Robert Lusch للباحث�ن Service-Dominant logic ـ

   . من�خالل�طرح��سئلة�التالية�ع����سس�والفرضيات�ال���قامت�عل��ا��ذه�النظر�ة�البحثية�التعرف

 عل��ا؟ تقوم ال�� (القوان�ن/ الدعائم/�سس�(الفرضيات� �� وما النظر�ة �ذه مف�وم فما�

 ل�ا؟ املوج�ة �نتقادات أ�م ما���

   :قانون�النظر�ة�الرئ���� .2

 طرف�البحثة من املبادرة �ذه �انت حيث 1977 منذ �انت "السلع �سو�ق" مف�وم من التحرر  مبادرة إن

 و�و منطق�جديد، وفق لل�سو�ق جديد مف�وم صياغة أعادت ال�� ”شوستاك ل�ن ” ا��دمات مجال �� املتم��ة

 �ذا .���املجتمع�ت ذو�قيمة انتاجيا قطاعا باعتباره امللموس املادي املنتج عن املف�وم �� �ستقاللية ا��دمة إعطاء

 ا��دمات مف�وم تطور  إ�� �عد فيما أدى الذي ال���ء �سرعة، ال�سو�ق رجال من العديد ا�تمام جذب املف�وم

 ا��اصة ونظر�اتھ واس��اتيجياتھ بمز�جھ�ا��اص ا��دمات �سو�ق و�و لل�سو�ق الك�� العنصر من كفرع و�روزه

   .املف�وم املرتبطة����ذا
�و�ا��صول�ع���ا��دمة،��التبادل�عتمد�ع���قانون�رئ�����و�و�أن��أساس���النظر�ة�ال��حيث�أن��ذه�

���ح�ن�أن��من�الناحية�التقليدية�نجد�أن��ال�سو�ق�،�أي�أن�يتم��تقديم�خدمة�مقابل�ا��صول�ع���ا��دمة

�Bitnerو��Shostackو�وحدة�للتعامل،�كما�تم��شارة�من�طرف�أكز�بدرجة�كب��ة�ع���السلع�واعتبار�ا�كمعيار�ير 

". تص�يع�السلع�املاديةأسس�مب�ية�ع����أن�املز�ج�ال�سو�قي�التقليدي�وفكر�ال�سو�ق�مستمد�من�،�إ���أنوغ���م

  :)  5،�ص��Vargo & Lusch,2004 (�سلم�بالتا���ع���السلعد�أن�املنظور�الذي�يركز�حيث�نج

 من�ال�شاط��قتصادي��و�صناعة�وتوز�ع��شياء�ال���يمكن�بيع�ا؛�الغرض  

 مدمجة�مع�املنفعة�والقيمة�خالل�عمليات��نتاج�والتوز�ع���ت�ون�القمةل�ي�تباع��ذه�السلع�ال�بد�أن�

  و�جب�ان�توفر�قيمة�عالية�للز�ون�مقارنة��عروض�املنافس�ن؛

                                           
 

  لقد اعتمد الباحث يف ترمجة نظرية Service-Dominant logic اخلدمة سيطرة منطق"صطلح مب العربية إىل".  
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 بيع�� ��� �ر�ح �أق��� �تحقيق �من �يمك��ا �الذي � �املستوى �ع�� �املتغ��ات �جميع �املنظمة �تحدد �ان ي�ب��

  مخرجا��ا�املصنعة؛

 ؛ع���املنتج�ن�تنميط��ذه�السلع��وت�تج��عيدا�عن�السوق من�أجل��عظيم�كفاءة�مراقبة��نتاج�يتع�ن� 

  من�أجل�تحقيق�الر�ح��ي�ون�فقط�السلع�يمكن�تخز���ا�ح���وإن��ان��ناك�طلب�عل��ا�وتوف���ا�للز�ون

 .الذي�ير�ده�املنتج

حيث�قبل�الست�نيات���خرى ال�سو�ق�فيما�سبق،��علق�باملنتجات�الزراعية�ثم�السلع�املادية� ب�فكر��س�

يمكن�القول�أن� كما�فقطاعتبار�ال�سو�ق�أنھ�نقل�ملكية�السلع�من�خالل�التوز�ع�املادي��املا����تممن�القرن�

� �مساعدات �أ��ا �ع�� �تذكر�فقط �عندما �لكن �ا��دمات، �أي �غ���املادية �املنتجات �تناولت �ال�سو�ق �إلنتاجأدبيات

  .و�سو�ق�السلع

�املرتكزة �ا��ديدة �النظرة �من�إن �متواصلة �سلسلة ��و �ال�سو�ق �أن ��ع�� �ال�سو�ق ��� �ا��دمات  ع��

�املنظمة� ��س�� �ال�� �القيمة، ��عزز �ال�� � �موارد �كب���ع�� ��ش�ل ��عتمد �ال�� �و�قتصادية ��جتماعية العمليات

�يمكن� �املفتوح �النظام �اعتماد �وإن �بمنافس��ا، �مقارنة �العروض �أفضل �تقديم �خالل �من ��عز�ز�ا �إ�� جا�دة

نظمات�أفضل�العروض�للقيمة��م�ن�خالل�التغذية�العكسية�ال���تتلقا�ا�من�السوق،�ألن�املنظمات�يمك��ا�للم

دائما�ان�تفعل�افضل���دمة�الز�ائن�وتحس�ن��داء�املا��،�ال���تركز�ع���ا��دمة�ع���ادراك�أن�ال�سو�ق�ساعد�

�ال �املوارد �تحس�ن �ا�� �املستمر�املوجھ �التعلم �عملية ��� �القيمةاملنظمات ��عزز ��� �النحو�التا��، �ع�� �بيا��ا  و�مكن

)Vargoو��Lusch�،20046،�ص�(:  

 تمثل�وال����  �قتصاديكيان����جو�ر�التحديد�أو�تطو�ر�أساس�الكفاءات،�حيث�أن�املعارف�وامل�ارات�

 ؛م��ة�تنافسية

 الكفاءات؛ال���يمكن�ان��ستفيد�من��ذه�) الز�ائن�املحتمل�ن(تحديد��طراف��خرى� 

 أساس�تقديم�اق��احات�للقيمة�من�أجل�تلبية�ا��اجات�ا��اصة� ع�� الز�ائن، �شمل ال�� العالقات إثراء

 للز�ائن؛

 م�املنظمة�كيفية �داء تحليل طر�ق عن السوق  قياس
ّ
عروض�ا�املقدم�للز�ائن� تحس�ن املا���من�أجل�تتعل

 .و�كذلك�تحس�ن�أدا��ا

جھ�السو���أي�التوجھ�نحو�الز�ون�والتوجھ�نحو�املنافس،�و�ذا��ع���أك���إن�محور��ذه�النظر�ة����التو �

��ومرونة�مع� �املنظمة�أك���تكيفا ��ع���التعاون�والتعلم�من�الز�ائن،�وأن�تصبح من�التوجھ�نحو�الز�ون،�بل��ذا

  . حاجات�ورغبات�الز�ون 

� �اعتبار�ا��النظر�ة�ذه �ول�س �خلق�ا، ��� ��ش��اك �خالل �من �القيمة �يحدد ��و�الذي �الز�ون �أن محور�ا

إدماج�ا����يتم��أن��القيمة�ترى �نظرة��ال�سو�ق�املوروثة��من��قتصاد�كجزء�ال�يتجزأ�من�السلع�املادية،�أي�أن�

مسألة�إذا�ما��انت�القيمة��ن�أول�ا��د�ت����ال�سو�ق�تركزت�حول أ�انت�مدمجة�����السلعة،�حيث�. السلعة�

�من �املطلوب �ل�س �فإن �و�التا�� �ذلك؟ ��� ��سا�م �ال�سو�ق �و�ل �؟ �للسلع � �ال��� تضاف �تفس���القيمة ال�سو�ق

فاملش�ل�ل�س����ال�سو�ق�بل�املش�ل�����ساس�،�يخلق�ا�،�بل�أن�ال�سو�ق��و�عملية�بأكملھ�يقوم��يخلق�القيمة

  .  تزال��عت�����د��ن�أ��ا�اساس��قتصاد�والتبادل ملادية�ال����انت�وماالذي�يقوم�عليھ��قتصاد،�أي�السلع�ا

�انت��ذه�النظر�ة�تقوم�ع���عدة�فرضيات،�واعتمدت����صياغ��ا�ع���اعتماد�نوع�ن�من�املوارد��و�التا��

  : ���صياغ��ا�للنظر�ة،�وتتمثل���
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 املوارد�املادية�أو�املوارد�الفانية� operand  resources   :و���املوارد�ال����عتمد�عل��ا�����شغيل�

أو�أداء�عملية�ما��ال����عت���أساس�ا���املنظمات،�مواد��نتاج،�املوارد�غ���املتجددة�ال���تزول�

  )2،�صLusch�،2004و��Vargo( بزوال�املوارد�ا��الدة�

 � �ا��الدة ��عتمد�عل��ا�:  operand resourcesاملوارد ��ساس�ال�� �أي و���املوارد�الضرور�ة،

�التكنولوجيا ،� �امل�ارات �املعارف، �أساس�ا �لعمليا��ا، �أدا��ا ��� �املادية ،�Vargoو��Akaka( املوارد

 .)6،�ص2013

�ونظر�ة� �السلعة ��يمنة �نحو�منطق �التقليدي �التوجھ �نظر�ة �ب�ن �الفرق �يو�� �الذي �ا��دول �ي�� وفيما

  .طق��يمنة�ا��دمةالتوجھ�نحو�من

  ب�ن�نظر�ة�التوجھ�التقليدي�نحو�منطق��يمنة�السلعة�ونظر�ة�التوجھ�نحو�منطق��يمنة�ا��دمةاملقارنة�: 1 جدول 
  ونظر�ة�التوجھ�نحو�منطق��يمنة�ا��دمة  نظر�ة�التوجھ�التقليدي�نحو�منطق��يمنة�السلعة  

  الوحدة��ساسية�للتبادل
ي�بادلون�من�أجل�السلع،�و�ذه��خ��ة�) �فراد(الز�ائن��

  �عت���كموارد�مادية�ألداء�عملية�ما

تتم�عملية�التبادل�ب�ن��فراد�من�أجل�ا��صول�

املعرفة�( ع���الفوائد�الناتجة�عن�التخصص�

،�أو�ا��دمات،�حيث�أن�املعرفة�وامل�ارات�)وامل�ارات

  .�عت���كموارد�خالدة

  عملية�التبادلدور�السلع����

السلع����من�املوارد�املادية،�و���منتجات���ائية،�حيث�أن�

رجال�ال�سو�ق�ل�م�القدرة�ع���التحكم���ا�من�خالل�

  .حياز��ا�و�غي���ش�ل�ا�ووقت�وم�ان�توز�ع�ا�

املوارد�( السلع����وسيلة�لنقل�املعارف�وامل�ارات�

أي��سلع�تلعب�دور�الوسيط�ب�ن�الز�ائن�,)ا��الدة

  .مليات�خلق�القيمة�ضمن�ع

  دور�الز�ون����عملية�التبادل

الز�ون��و�متلقي�السلع،�حيث�أن�رجال�ال�سو�ق��عملون�

ع����اس��دافھ�من�خالل�التجزئة�السوقية�،�والتوز�ع�ل�م�

  .وال��و�ج�ل�م،�والز�ون��عت���كمورد�مادي�����ذه�ا��الة�

الز�ون��و�مشارك����ا��دمة،�ال�سو�ق��و�عملية�

التفاعل�مع�الز�ون،�حيث�أن��ذا��خ����و�تتضمن�

  .  من�املوارد�ا��الدة

  تحديد�القيمة
القيمة�يتم�تحديد�ا�من�قبل�املنتج�،�حيث�أ��ا�مدمجة��

  exchange-value. أي�القيمة�املتبادلة ���السلعة�

ع���أساس�،�القيمة��يتم�تحديد�ا�بواسطة�الز�ون �

ث�ان�،�حيvalue in useالقيمة�قيد��ستعمال�

القيمة����ن�يجة�تطبيق�املوارد�ا��الدة�ال���يتم�

نقل�ا�ع���املوارد�املادية،�فاملنظمات�تقدم�فقط�

  . مق��حات�للقيمة

  تفاعل�املنظمة�مع�الز�ون 
أ�شطة�الز�ائن�ت�ون�فقط�من�أجل�عقد�صفقات�بدون��

  موارد
 الز�ون�كمشارك����عمليات��نتاج�

  مصدر�النمو��قتصادي

ا��صول�ع���ال��وة�من�خالل�عرض�املوارد�امللموسة�يتم�

والسلع،�أي�أن�ال��وة�تمثل�با��يازة�والرقابة�وانتاج�املوارد�

  .الفانية

يتم�ا��صول�ع���ال��وة�من�خالل�تطبيق�وتبادل�

املعرفة�املتخصصة�وامل�ارات،�حيث�أ��ا�تمثل�

  .�ستعمال�املستقب���املناسب�للموارد

  

  :تقوم�عل��ا�نظر�ة�التوجھ�نحو�منطق��يمنة�ا��دمةالفرضيات�ال���.3

 وضعت أساسية فرضيات 10 ع�� النظر�ة �ذه بن�ت لقد�قامت�النظر�ة�ع���مجموعة�من�الفرضيات�لقد

eight foundational premises 8 إضافة تمت ثم�،2004 سنة مجلة�ال�سو�ق �� �شر الذي املقال �� �و�� 

 :�اآل�ي �عرض�ا ال�سو�قية للعلوم ��اديمية�ملجلة�ا �� �شر الذي املقال خالل من 2008 سنة الباقيت�ن �ث�ت�ن

)Vargoو��Lusch�،2004111،�ص�ص�-(:  

                                           
 

   ترجم الباحث مصطلحoperant  resources إىل العربية مبصطلح املوارد اخلالدة، حيث أننا مل نعثر على أي كتاب تناول هذا ا�ال باللغة العربية  
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 The Application of)"إن�تطبيق�املعرفة�وامل�ارات�املتخصصة����الوحدة��ساسية�للتبادل"الفرضية��و���. 1.3

Specialized Skills and Knowledge Is the Fundamental Unit of Exchange) 

 من النوع�ن كال وامل�ارات�العقلية،�حيث�أن� البدنية امل�ارات إن��فراد�لد��م�نوع�ن�من�امل�ارات��ساسية

بالضرورة�من�أجل�رفاه�أفضل،�ولذلك�� ل�ست الفرد م�ارات �ل،�ع���الس�ان م�ساو غ�� نحو ع�� موزعة امل�ارات

 م�ارات �� ن�يجة�التخصص� ذلك و�رجع. املجتمع أفراد من فرد للمجتمع�ول�ل كفاءة أك�� فإن�التخصص��و�

معينة،�و�التا���تحقيق�وفورات����التخصص�مما�يتطلب��التبادل،�و�الرجوع�إ���دراسة�املجتمعات�القديمة��تب�ن�

  . ب�ن��ذه�العشائر�والقبائل�أن�تقسيم�العمل�ب�ن�العشائر�والقبائل��أسفر�عنھ��خدمات�عن�طر�ق�تبادل�ال�دايا

�تبادل�ا،�حيث�ان� �ال���يتم �امل�ارات �من �نوع�ن �وجود �إ�� �القبائل�أدت �املتخصصة�ب�ن �امل�ارات �تبادل إن

�الصيد ��� �تتخصص �الثانية �وامل�ارات �الزراعة ��� �تتخصص ��و�� �امل�ارات �أن�، �التأكيد � �إ�� ��ذا �يؤدي و�التا��

 Adamة��ساسية�للتبادل،�رغم�أن�الباحث��قتصادي�الكب���آدم�سميث�امل�ارات��انت����القديم����الوحد

Smith ركز�فقط�ع���امل�ارات�ال����سا�م����تحقيق�فائض����عرض�املنتجات�املادية،�أي�ال���يمكن�تصد��ا���

وال����سا�م����تحقيق�ال��وة�الوطنية،�حيث��است�تج�سميث�أن�امل�ارات�ال���ال��سا�م����إنتاج�سلع�مادية�أي�

لوطنية�من�وج�ة�نظر�آدم�سميث��عّرف�من�ا��دمات����م�ارات�غ���منتجة�و�التا���قطاع�عقيم،�أي�أن�ال��ة�ا

�أو� �املادية، �املنتجات �خلق ��� �فقط �محدود ��ان ��نتا�� �فال�شاط �و�التا�� �للتصدير، �القابلة �السلع خالل

املخرجات�ال���تكمن�قيم��ا����قابلي��ا�للتبادل�املادي،�و�التا���فإن�سميث�ركز�ع���القيمة�القابلة�للتبادل�بدال�

يمة�استعمال�السلعة،�و�التا���فإن�القيمة��انت�فقط��عتمد�ع���املنتجات�املادية،�و�ذا�ما�أدى�من�ترك��ه�ع���ق

  )19،�ص�Servet�،2000و��Jandel(  .إ���أن�منطلق�ا�تمام��ال�سو�ق��ان�من�السلع�املادية

ل�السيارة،�لكن�فيما��عد،�بدأ�الباحثون�يفكرون�حول�طبيعة�املنتجات�ال���يتم��سو�ق�ا،�ع���س�يل�املثا

منتج��س��� كيف�يمكن��عر�ف�ا؟�ف���ع���العموم�عبارة�عن�محر�ات��سوق���دمة،�وا��دمة�تحدث�بواسطة

  سيارة،�و�التا���مما�يدعو�إ���التفك���بجدية،�حول�ما�الذي�يتم��سو�قھ،�و�ل�أن�السيارات����خدمات�مادية؟

)Eugene�،Fornellو��،Rust�،199889،�ص�(  

 مف�وم يطبق حيث التبادالت ��ميع �ساس �� النظر�ة تو��ھ وكما الفرضية�ا��دمةوعليھ�حسب��ذه�

    .ا��دمات �� املوارد أ�م �عت��ان اللذان وامل�ارات املعارف ع�� ذلك �� و�عتمد ”ل��دمة ا��دمة تبادل“

2.3 .� �الثانية �للتبادل"الفرضية ��ساسية �غ���املباشر��و�الوحدة �التبادل  Indirect Exchange Masks the)"إن

Fundamental Unit of Exchange) 

�املباشر� مر ع�� �التبادل �من �التبادل �انتقل �وساطة(الزمن �غ���) بدون �التبادل �إ�� �املتخصصة للم�ارات

�ع���تزايد�الب��وقراطية�وال�رمية�الكب��ة����املنظمات �العمودي �إطار�نظام�ال�سو�ق  وخالل. املباشر�للم�ارات���

�الف��ة نفس �عملية� عملية تزايد، ��� �كشر�ك �الز�ائن �ال��ك���ع�� �ز�ادة �إ�� �أدى �مما �النقود �ع�� �القائم التبادل

،�Servetو��Jandel( العمل تقسيم الصنا���نحو�ز�ادة���� املجتمع توجھ� التبادل�قد�اختفت�إ���حد�كب��،��س�ب

�ع���الب��وقراطية�وال�رمية����املنظمات،�حيث�باإلضافة�إ���ونحو�نظام�ال�سو�ق�العمودي�مما�. )9،�ص�2000

 ا�� و�اإلضافة .قد�توقفوا�عن�التفاعل�املباشر�مع�الز�ائن)  و�املوظف�ن�بصفة�عامة(أن�أغلبية�رجال�ال�سو�ق�

 ) خدمات�من�أجل�خدمات(القوات،�أصبحت�طبيعة�تبادل�امل�ارات�من�أجل�امل�ارات� �ذه تضافر بفعل،�ذلك

  .مقنعة

 تركيبات�معقدة خالل من ا��دمة توف�� يتم حيث ا��دمات تبادل �� أساسية قاعدة �و املباشر �غ� التبادل

 دائمة بصفة وا�� غ�� ي�ون  التبادل عملية وأساس والنقود واملؤسسات السلع من



  النموذ���التوضي���لنظر�ة�منطق�سيطرة�ا��دمة��طار 
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3,3 .� �الثالثة �آلية" الفرضية ��� �ا��دمات� السلع �لتوز�ع  Goods Are Distribution Mechanisms for)"وقنوات

Service Provision) 

���� �السلع �أن �أي �ل��دمات، �مادية �توز�ع �قنوات �بمثابة ��� �السلع �أن �ع�� �الفرضية ��ذه ��عتمد حيث

الز�ائن�ير�دون�السلع�ألن��ذه��خ��ة�تقوم�ب��و�د�م�با��دمة� وسيلة�فقط�من�أجل�توز�ع�ا��دمة،�حيث�أن

  .ال���يبحثون�ع��ا�ال�شباع�حاجا��م

��وتلر � �الحظ �ع��� Kotler كما �بقدر�القدرة �وامتالك�ا �حياز��ا �قدرة �ع�� ��عتمد �ال � �السلع �أ�مية أن

ا��� للتوصل ا��صول�ع���ا��دمات��ال���توفر�ا��ذه�السلع�املادية،�باإلضافة�يمكن�اعتماد�السلع�كأ��ا�وسائل

�شراء�السلع��س�ب�امتالك�ا�إ���،�حيث�أن�أغلبية�الز�ائن�يقومون�...املنافع�العليا�املتمثلة����السعادة�و�من�

ر�اضية� سيارة لديھ أن نجد�أن��ناك�من��ستمتع�بمجرد،�املثال س�يل واستعراض�ا�أمام��خر�ن�وتجر���ا،�ع��

 ).النقل(إ��،�متجاوزا����ذلك�الوظيفة��ساسية�املرتبطة�بالسلعة��...آخر�طراز،�محاوال��فتخار���ا�أمام��خر�ن�

مثل��رتياح��� بحوا�أك���تخصصا��ستخدمون�السوق�والسلع��وسيلة�لتحقيق�منافع�عليا�و�التا���فالز�ائن�أص

 املنافع،�ولذلك�يتم�اعتبار�السلع توف�� والتقدير�الذا�ي،�وعليھ�فإن�السلع�����ساسيات�أو��ج�زة�ال����ساعد���

  .قنوات�توز�ع�ل��دمات

 Knowledge Is the Fundamental)"لتحقيق�امل��ة�التنافسية�املعرفة����املصدر��سا���"الفرضية�الرا�عة�. 4.3

Source of Competitive Advantage) 

�والنمو� �التنافسية �امل��ة �أساس ��� �فاملعرفة �ا��الدة، �املوارد �أي �ال�تنضب، �ال�� �املوارد �من �عت���املعرفة

�من� �مجموعة �مركب�حيث�يت�ون �مص�� �إ���املعرفة �يتم��شارة �ما �وعادة �قتصادي�واملصدر�الرئ�����لل��وة،

��عت �وال�� �والكفاءات �امل�ارات ��� �تتمثل ��خ��ة �و�ذه �و�ذه�التقنيات �التنافسية، �امل��ة �لتحقيق ���كمدخالت

�أو� �املعرفة �ع�� �باألساس ��عتمد ��نتاجية �املنظمات �التغي����� �أن �حيث �ا��ا�� ��قتصاد �مع �تتفق � الفرضية

  .  التكنولوجيا

أ��ا���امل��ة�ال���" حيث�أن�املعرفة����أساس�تحقيق�م��ة�تنافسية�مستدامة،�حيث��عرف��ذه��خ��ة�ع��

��عتبار�التطورات��ستطي ��ع�ن ��خذ �مع �طو�لة، �لف��ة �السوق ��� �مركز�ا �ع�� �ا��فاظ �خالل �من �املنظمة ع

إن�. ) 30،�ص2008سادر،�( " التكنولوجية�إ���جانب�إجراء�مراجعات�اس��اتيجية�ع���ف��ات�متكررة��ش�ل�الئم

�أو�تقليد�ا �امل��ة �نفس �تحقيق �ع�� �املنظمة �قدرة �عدم �تضمن �املعرفة �مما�و�الت، �للز�ون، �أك���قيمة �تحقيق ا��

�جو�ر�امل��ة�� �تو�� �ال�� �املنظمة، �توفر�جو�ر�اختصاص �املعرفة �ع�� �مب�ية ��سو�ق �قاعدة � �إقامة �إ�� يدعوا

  .التنافسية

�توس �استعمال�املعرفةيمكن �تدفق��يع�نطاق �خالل �من �ا��دمة �أو�سلسة �عرض�املنظمة �سلسلة ل�شمل

املعلومات،�حيث�أن��ل��شاط�عبارة�عن�نظام�معلومات�من�خالل��ستخدامات�املتباينة�للمعلومات�أو�املعرفة،�

ال���تطبق�با�ساق�وا���ام��مع�معارف�الوحدات��خرى�من�سلسة�ا��دمة�ال���تجعل�املنظمة�قادرة�ع���خلق�

من�ج�ة�اخرى�نجد�أن�ال�سو�ق�بدأ�،�لقيمة�للز�ون�وتحقيق�امل��ة�التنافسية��من�خالل�تدفق�املعلوماتعروض�ل

تتغ���وج�تھ�باعتباره�وظيفة����املنظمة��إ���اعتباره��و�بحد�ذاتھ��معرفة�ضمن�نظام�عمليات�املنظمة،�حيث�أن�

�تطو  �إدارة �و�� �جو�ر�ة �أساسية �عمليات �ثالث �من �تت�ون � ��خ��ة �وإدارة���ذه �العرض، �وإدارة �ر�املنتجات،

و�التا����ذه�الفرضية�تتفق�ع���أن�املعرفة�. إذ�يجب�أن�ي�ون�ال�سو�ق�جزء�من��ذه�العمليات،�عالقات�الز�ون 

 .���قلب�امل��ة�التنافسية
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  (All Economies Are Services Economies)" جميع��قتصاديات����اقتصديات�خدمية"الفرضية�ا��امسة�. 5.3

�سميث� �آدم �بي��م �من ��قتصادي�ن �الباحث�ن �أن �رغم ��و��، ��ر�عة �الفرضيات �ن�يجة ��� �الفرضية �ذه

Adam Smithالذي�اعت���أن�املخرجات�املصنعة����أساس��قتصاد�مما�أدى�إ���اعتماد�ا��دمات������عر�ف�ا��

  .إ���أ��ا�عبارة�عن�أي����ء�ال�ي�نج�ع��ا�مخرجات�مصنعة

� �قلنا �كما �الز�ائن �أن �حيث �ا��ز�ي، �التخصص �عنھ �ي�تج �التخصص �أن �نحو�) �فراد(سابقا يتج�ون

��انت� �ال�� �والعمليات ���شطة �أصبحت �مرور�الوقت �مع �أن �حيث �أك���تخصصا، �أك���تفصيال�أي تخصصات

���� �الز�ادة �ن�يجة �البعض ��عض�ا �عن �ومنفصلة �متباينة �تخصصات �عن �عبارة �واحدة، ��وحدة �وتؤدى روتي�ية

  .ا��دمي� الناتج اساس ع�� التص�يف نموذج ي�ون����) ا��دمات( املتخصصة امل�ارات ب�ن التمي�� التخصص،�ألن

وعصر� الصيد مثل�عصر� إن��ل�من��قتصادي�ن�ورجال�ال�سو�ق�درسوا�تتطور��قتصاد�ع���العصور �

رحلة�الصناعة��ان��قتصاد�وعصر�الصناعة،�حيث�أن��قتصاد��ان�يتطور�خالل��ل�مرحلة،�ففي�م الزراعة

 فان, ذلك ومع. �سرعة ت�سع ال�� باألسواق يوصف�ع���أنھ�عبارة�عن�مجموعة�من�املخرجات�املصنعة�املرتبطة

�من�التخصصات� �فضل من ي�ون  قد �قتصاديات �مجموعة �عن �عبارة �أ��ا �من�جانب �أو�ينظر�إل��ا اعتبار�ا

اختصاص�بالقابلية�للتبادل�إ���جانب�أن�التخصص�الشامل����مرحلة��قتصاد�القائم�� �ل ال�لية،�حيث�يتصف

وامل�ارات،�أما���قتصاد�الزرا���تم���بمعارف�م�ارات�����أصول�الزراعة،�أما� املعرفة ع����الصيد�تم���بتطبيق

واسع�اقتصاديات�ا���م،�أما� نطاق ع�� �نتاج مجال �� وامل�ارات املعارف تحس�ن طر�ق عن الصنا�� �قتصاد

تص�يف�أي��شاط� وعليھ�فإن� .وامل�ارات املعارف عن�طر�ق�استخدام واملعلومات �ن�مرحلة��اقتصاد�ا��دمات

 ��شطة�املعروفة�اليوم حيث�جميع،�وامل�ارات تبادل�واستخدام�املعارف �و املش��ك نالحظ�أن�القاسم اقتصادي

  .فقط�أصبحت��أك���تخصصا�� إال�ا��ا دائما�يتم�القيام���ا�

�النظم �ذا �ل    �أن �إ�� أل�مية� التار��� الدور  من التقليل أتاح التص�يفية ومخططا��ا التقليدية يؤدي

  .�قتصاد �� وضوحا أك�� بل�اصبحت ا��دمات،�حيث�أن�ا��دمات�لم�تصبح�م�مة��ن�فقط�

 (The Customer Is Always a Coproducer)"الدوام�الز�ون�مشارك�����نتاج�ع���"الفرضية�السادسة��. 6.3

من�وج�ة�النظر�التقليدية�القائمة�ع���أساس�السلع،�يتم�اعتبار��ل�من�املنظمة�والز�ون�منفصل�ن�وذلك�

�استجابة� ��و�تحقيق �لل�سو�ق �املعياري �ال�دف ��ان �فإذا �ذلك �مع �ولكن �التص�يع، ��� �كفاءة �تحقيق �أجل من

 ع�� تركز ال�� النظر وج�ة فمن ال�سو�ق، وفعالية كفاءة حساب ���التص�يع�تأ�ي�ع��الز�ائن�فإن��ذه�الكفاءة�

 ع���العمليات�املستمرة�وال����عت���دائما�أن�الز�ون��شارك�ع���الدوام����انتاج شديدا ترك��ا تركز ا��دمات�ال��

وسيطية،�مع��خذ� �نتاج��و�عمليةالتص�يع،�ألن� ي�ت���مع�عملية فإن��نتاج�ال السلع انتاج مع وح��. القيمة

و�اختصار،�فاملشاركة����. �ع�ن��عتبار�بأن�الز�ون�يجب�عليھ�أن�يتعلم�استخدام�املنتج�الذي�شارك����انتاجھ

  .�نتاج�تجعل�الز�ون�مشار�ا����عمليات�ال�سو�ق�و�س��الك�وخلق�القيمة

���اديمي�ن �والباحث�ن �ال�سو�ق �رجال �من ��ل �أن� العمليات منظور  صوب يتحولون  إن �حيث  املستمرة،

�عملية��نتاج،� �دفا ل�س و�س��الك �نتاج فصل �ع���الدوام��� �كمشارك �اع��اف�أن�الز�ون �س�يل ��� واردا

��ذا� �ال�سو�ق �يحقق � �أخرى �ج�ة �ومن ،� �ج�ة �من �انتاج�ا ��� �الز�ون ��و�مشاركة �القيمة �خلق �مفتاح �أن حيث

  . يم�عروض�متفاعلة�مع�الز�ون�ال���تقابل�حاجاتھ�املختلفة�واملتنوعة�نتاج�املش��ك�عن�طر�ق�تقد

وعليھ�من�خالل�الفرضية�نجد�أن�الز�ون�أصبح�من�املوارد�ا��الدة��باعتباره�مشارك�بدال�من�اعتباره�من�

  املوارد�ال���تف���بتحقيق�ال�دف�و�التا����يتدخل����سلسلة�القيمة�وا��دمة�بأكمل�ا�
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 The Enterprise Can Only)"املنظمة��سا�م�فقط�بتقديم�اق��احات�للقيمة�وال�تخلق�ا"السا�عة�الفرضية�. 7.3

Make Value Propositions)  

�أج����كما ��عد �فيما �لكن �السلع، ��� �متضمنة �باعتبار�ا �للقيمة �نظرتھ �ورث �ال�سو�ق �أن �سابقا ال�حظنا

��سو�ق ��� �عملية القيمة فكرة تقييم اعادة ع�� ا��دمات الباحثون �اعادة �أجل �من �السلع، ���  خلق املضمنة

 فإن�خلق�القيمة ���ال�سو�ق املحور�ة النقطة �و الز�ون  �ان القيمة،�حيث�أكدت�أدبيات�ال�سو�ق�ع���أنھ�إذا

�مقدم� أو سلعة اس��الك يتم عندما فقط ممكن �قيمة�وأن �ال�تملك�أي � �غ���املباعة �أن�السلعة خدمة،�حيث

للز�ائن�ت�ون�من�خالل�عالقة�املنظمة� القيمة �ستطيع�إنتاج�خدماتھ،�وعليھ�فإن�خلقا��دمة�بدون�الز�ون�ال�

حيث�أن�ال��ك���ال�ي�ون�ع��� مع�الز�ون،�وع���وجھ�ا��صوص�من�خالل�التفاعالت�ب�ن�مقدم�ا��دمة�والز�ون،

�م،�و�التا���ي�ون�ترك���حيث��ت��ز�القيمة�للز�ون�وتحدد�بواسط�) عملية�خلق�القيمة(املنتجات�وإنما�ع���الز�ائن�

  . ال�سو�ق�ع���خلق�القيمة�و�س�يل�ودعم�عمليات�خلق�ا�بدال�من�مجرد�توز�ع�جا�ز�للقيمة�إ���الز�ائن

�أن �عل��ا � �أن �كما �للقيمة، �اق��احات �إال�تقديم �ال��سع�ا �املنظمة � �أن �ع�� �الفرضية �تقوم  تحدد وعليھ

�خلق القيمة ��� �الز�ون �مع �املشاركة �عملية �خالل �اق��احات�من �تقديم �إ�� ��س�� �إال�أن �للمنظمة �وال�يمكن �ا،

  .للقيمة�أفضل�من�املنافس�ن

8.3 .� �الثامنة �النظر�ة"الفرضية ��و�أساس �والعقال�ي �املوجھ  A Service-Centered View Is Customer)"الز�ون

Oriented and Relational) 

�والت�امل �التفاعل � والتخصص إن �النظر�ة �سمات ��� �الز�ون�واملشاركة �ال��ك���ع�� �ال�امل �محور�ا ال��

حيث�أن�ايجاد�ا��لول�املناسبة�للز�ون�قد�يتضمن�تقديم�سلعة�أو�خدمة�أو�الدمج�بي��ما،�لكن�،�وع���العالقات

ل�س�امل�م��و�خلق�خليط�من�ا��لول�بقدر�ما��و�م�م�ع���املنظمة�أن�تتفاعل�مع��ل�ز�ون�لتحديد�حاجاتھ�ثم�

 .وعليھ�يتم�الت�امل�ب�ن�صوت�الز�ون�وصوت�املنظمة. ة��ذه�ا��اجاتإيجاد�وتطو�ر�حل�لتلبي

الز�ائن�مع�عروض�املنظمة� آراء تبادل ع�� أما�بال�سبة�لنظرة�أن�الز�ون�عقال�ي�تتحقق�من�خالل�ال��ك��

��القيام�عامة،�فإن�الز�ائن�ال�يحتاجون�إ���سلع،�إ��م�بحاجة�إ� و�صفة. ال���تقدم�ا�ومدى�ام�انية��ستفادة�م��ا

من�أجل�منفع��م�ا��اصة،�و�التا���الز�ون�يصبحون�أك���حرصا�وعقالنية���� والبدنية العقلية بأ�شطة القيام ا��

�إ��� �يحتاج �الز�ون �ان �القول �يمكن �وعليھ �القيمة، �خلق ��� �ملشاركتھ �ن�يجة � �والبدنية �الذ�نية ���شطة أداء

  .ا��دمات�ال�شباع�حاجتھ�

إن��ذه�الفرضة�تركز�ع���الدور��سا����للز�ون����عملية�التبادل،�حيث�أن�ما��سبق�أو�ي�بع��الصفقة��

أك���أ�مية�من�) سواء�العالقة�قص��ة��جل�أو�طو�لة��جل�( الناتجة�عن�اندماج�املنظمة�مع�ز�ائ��ا����العالقة�

 حد أق��� ا�� ا��دمات ركة����ا��دمة،�وتوف��ع���مدى�ديناميكية�واملشا العالقة�نفس�ا،�ألن�الفرضية�تركز

  .جانب�املنظمة�ا��دمية�والز�ون  من التعلم عملية خالل من ممكن

   تقييم�النظر�ة .4

�تبادل� �عملية �خالل �من �متبادلة �ت�ون �ال�� �مف�وم�خلق�القيمة �ع�� �كث��ا �النظر�ة�ركزت نالحظ�أن��ذه

و�ذه��خ��ة�تحقق��ندماج�ب�ن�الز�ائن�واملنظمات�مما�يوسع�خلق�القيمة�و�صبح�الز�ون�مشار�ا����. ا��دمات

�ومن� ��خر�ن �املص��ة �وأ��اب �الز�ائن �جانب �من �الفعالة �املشاركة �ضمان �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة �من خلق�ا

  . جانب�أيضا�مشاركة��املنظمات��خرى����تقديم�أفضل�عروض�للقيمة
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 ال�سو�ق�مع�نظر�ة�التوجھ�نحو�منطق��يمنة�ا��دمة�نظر�ة. 1.4

 فائدة تبدو�أقل��-ولو�بصفة�مؤقتة-�ل�س�تما����ال�سو�ق�مع��ذه��النظر�ة؟�إذا�تم�قبول��ذه�النظر�ة�

�تصاالت�التفاعلية�� إدارة للز�ون،�فدور�رجال�ال�سو�ق�يصبح�أك���ترك��ا�ع�� املقدمة القيمة تحديد سياقات ��

 تظ�ر ال�� املنتجات تحس�ن العالقات��ساسية،�باإلضافة�إ��� �س�يل ���إطار� الطرق  من متنوعة ع���مجموعة

� �تم �قد �الروتي�ية �السوقية �او�املعامالت �الصفقات �ت�ون � عندما �ا��وار� اس�بدال�ا �و�� �غ���روتي�ية �طر�قة مع

 الوقت من الكث�� يتطلب ا��وار �ذا طبعا ؟"ماذا�لو" والتعلم�ب�ن�املنظمات�ع���العروض�ال���تقدم�ا����إطار

�والطاقة ��عض�، �محبطا ��ذا �أن � �فعل�م �ردة �ت�ون �قد �ال�� �تطو�ر�ا��دمات ��� �الر�ادة �يتصدرون �من والذين

 ان��سواق �ع�� ال �ل��ذا�ال��ع���أن��ذا. واملعرفة التعلم إ�� ال���ء،�ولكن����نفس�الوقت��ذا�ا��وار�يؤدي

 املنظمات�ع��� بھ تضطلع �عاو�ي �شاط خالل تحوالت�من سيصبح�عبارة�عن��ولكنھ للتبادل كآلية ستختفي

  .املستو�ات من العديد

 الذي من�خالل����ف��اض. و�التا������إطار�النظر�ة�ت�ون�املنظمات�ت�نافس����سياق�خدمة�تنافس�خدمة

مدمجة�من� ا��دمات� بأن البحوث��املنجزة�من�طرف�ال�سو�ق�الصنا���وغ���ا من عاما 30 �عد اليھ �س�ند

�توجد���� �ال�� �إ���عالقات�الز�ون �ز�ون �ومن �ز�ون، �إ�� �الز�ون �ومن �الز�ون، �إ�� �املنظمة �أخرى،�ومن �إ�� منظمة

 خالل من �عضا وز�ائ��ا�تخدم���عض�ا كما�أن�املنظمات� . ���ال�سو�ق التقليدية �سواق�ال���تح���املعامالت�

  )ـ��7،ص�Varey�،2008و��Ballantyne( .�عاونية عالقات اقامة

إن�النظر�ة����منظور�جز�ي�دائما�ولكن��ن�تم�كشف�ضرورة�ال�سو�ق�أن�ي�ون����سياق��ذا�الطر�ق�

التعاونية،�ومن�سنختار� من�سنختار�من�الز�ائن�لي�ون�جزءا����العالقات�": ا��ديد�عن�طر�ق�طرح�السؤال�التا��

  " ��دمتنا؟

�توسع � إن �نظر�ة �التنظيمية�و�تطور �الناحية �من �تحديا �يمثل �ال�سو�ق ��� �ا��دمة �نحو��يمنة توجھ

 .�س�ولة تجا�ل�ا يمكن و�جتماعية�ال

  �نتقادات�املوج�ة�ل�ذه�النظر�ة. ثانيا

ع���الرغم�من�أن�النظر�ة�تمثل�توج�ا�جديدا��نحو�ا��دمات،�إال�أ��ا��عرضت�ملجموعة�من��نتقادات،�

  :تتمثل�فيما�ي��

 النظر�ة�عبارة�فقط�عن�وج�ات�نظر�فقط،�إذ�أ��ا�عادة�ما�تصاغ��ذه�النظر�ات�ع���ش�ل�إن��ذه�

لم�يتم�تحقيق�ولو�ب�سبة�قليلة�ما��2004مقاالت�من�طرف�باحث�ن�يلقو��ا����مؤتمرات�وندوات،�فمنذ�

 تصبوا�إليھ��ذه�النظر�ة؛

 نظر�متوافق� �وج�ة ��� �لالقتصاد �كأساس �ا��دمات �ع�� �الباحث�ن �اعتماد �املستقبل�ان �اك���مع ة

�املوارد� ��ذه �عن ��ستغ�� �ان ��ستطيع �ال �ا��ا�� �فاالقتصاد �الب��ولية، �املوارد �نضوب �عند البعيد،

 الب��ولية�وال������عبارة�عن�سلع�مادية،�و�التا���صعبة�التطبيق����اقتصادنا�ا��ا��؛

 فة�عامة،�و�صفة�تمت�صياغة�النظر�ة�ع���أساس�مدى�تطور�قطاع�ا��دمات����الدول�الغر�ية�بص

���� �التطور ��ش�د �ال �الذي �الثالث �العالم �دول �الباحث�ن �وأغفلوا ��مر�كية �املتحدة �بالواليات خاصة

 خدماتھ�كما��ش�ده�تلك�الدول؛



  النموذ���التوضي���لنظر�ة�منطق�سيطرة�ا��دمة��طار 
 

116 

 إن��ذه�النظر�ة�تطلب�من�ال�سو�ق�أن�يتغ���أساسھ�و�ذا�صعب�التحقيق،�إذ�أن�تب����ذه�النظر�ة�

ثال�ع���ذلك�أن�ال�سو�ق��عت���التوز�ع��وسيلة�ل��صول�سيؤثر�ع���جو�ر�فلسفة�ال�سو�ق�وخ���م

 ع���السلعة����ح�ن�أن��ذه�النظر�ة�تتطلب�أن�ت�ون�السلعة��عد�أن��انت��دفا�أن�تصبح�وسيلة؛

 إن��ذه�النظر�ة�عبارة�عن�تفك���فلسفي�بحت�ال�يتوافق�مع�النظام�الرأسما��،�أي�أن��ذه�النظر�ة�

 .فمبادئ�الرأسمالية�ال�تتوافق�مع�مبادئ��ذه�النظر�ةأك���قبوال�إذا��غ���النظام،�

 :خاتمة.5

 الب�ئة �� ا��اصلة التطورات �س�ب و�ضافة ،التعديل للتجديد قابلة دائما ت�ون  ال�سو�ق نظر�ات إن

  .كذلك الطبيعية وح�� �جتماعية ، والقانونية ،السياسية التكنولوجية ، �قتصادية الب�ئة من املحيطة

 �سواق، املنظمات، وطبيعة وأغراض أل�داف موحد ف�م أجل من فلسفة" �و ا��دمة �يمنة منطق إن

 و�سواق املنظمات جميع أن �و ا��ديد املنطق �ذا منھ ينطلق الذي �سا��� الفرض إن."ك�ل واملجتمع

والسلع�ما����إال�عبارة�،�أي�أن�ا��دمات����أساس��قتصاد�،�ا��دمات ب�بادل مرتبطة باألساس �� تمعاتواملج

 �ذا نحو تتوجھ أن ي�ب�� املستقبلية وتطبيقاتھ ال�سو�قي الفكر فإن سبق ملا وكن�يجة.عن�قناة�توز�عية�ل��دمات

  .ا��ديد املف�وم وتب����ذا إدراك

 �ذا وال�����تدعم و�سس �بحاث من املز�د و�ش�د سنة �ل تطور  املجال��� �ذا نظر�ات تزال ال وعموما

 الز�ون، نحو ل�سوق  املعلومات ع�� املؤسسات تحصل أن من و�دال املش��كة، القيمة خلق ع�� ي�ب�� الذي التوجھ

  .ل��دمات مس��لك كمجرد ول�س كشر�ك الز�ون  مع ل�سوق  املعرفة ع�� ل��صول  �س�� ف��
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  : م��ص

�ملا� �ن�يجة �و�ذا ��سو�قية، �ملقار�ة �وفقا �ا��دمات �ومضمون �طبيعة �لتحديد �البحثية �الورقة ��ذه ��دف

��سو�قي� �مز�ج �تتطلب �وال�� �امللموسة �السلع �عن �تم���ا �ال�� �وخصائص�ا �ا��دمات �طبيعة �توضيح �من يتطلبھ

أصبح�يطبق�ح������املؤسسات�غ���الر�حية�وتجاوز�تطبيقھ����املجال�املادي�ل�شمل�كما�أن�ال�سو�ق�. خاص���ا

�ا��دم �ال�سو�ق،�اتاملنظمات �لرجل �وصعو�ات �تحديات �تخلق �ا��صائص �من �بجملة �ا��دمات �تنفرد �حيث ية،

� ��عرف ���ا �خاص ��سو�قي �مز�ج �إعداد �يجب �أساس�ا �ع�� ��سوق�) 7p(وال�� �ل�ي �ا��صائص �جل �ف��ا ترا��

�ل�ذا�فعند�إعداد�أي�اس��اتيجية�ل�سو�ق�ا��دمات�يجب�مراعاة�امل��ات��ساسية�ا��د مات�ع���أحسن�وجھ،

  .املوجودة�باملمارسات�املتعلقة�ب�سو�ق��ل�م��ما�ختالفاتال���تم���ا��دمات�عن�السلع،�ن�يجة�� 

 .مادي؛�دليل�ةخدمات؛�خصائص�ا��دمات؛��سو�ق؛�مز�ج��سو�قي؛�ال�ملموسي: �لمات�مفتاحية

  b21؛�m39؛�JEL :m31تص�يف�

Abstract: 

This paperaims to determine the nature and content of services according to a marketing 

approach, and thisis a result of whatitrequires to clarify the nature of services and 

theircharacteristicsthatdistinguishthemfrom tangible goods and thatrequiretheirown marketing 

mix.Also, marketing has become applied even in non-profit institutions and exceeded its application 

in the financial field to include service organizations, Where the services are unique in a set of 

characteristics that create challenges and difficulties for the marketing man, on the basis of which it is 

necessary to prepare a special marketing mix known as (7p) in which most of the characteristics are 

taken into account in order to market services in the best way.Therefore, when preparing any strategy 

for marketing services, consider the main advantages that distinguish services from goods, due to the 

differences in practices related to marketing each of them.  

Keywords: Services; charakteristisch of Services; Marketing; Marketing mix; Notangibility; Physika 

evidence. 
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  :مقدمة.1

تقليديا�تم�إقصاء�ا��دمات�من�حقل��قتصاد�السيا����نظرا�ل�و��ا��شاطات�غ���منتجة�وغ���ملموسة�

� �بالوقت�وال��سا�م �تحتل�ا �ال�� �باأل�مية �ا��دمات �صناعة �تحظى �فلم �منتجا��ا، �المادية ��س�ب �ال��وة �خلق ��

الذي�أشار�إ���أن�ال��ص�) 1890(وع���يد�دراسات�ألفر�د�مارشال�) م19(ا��ا���إال��عد�القرن�التاسع�عشر�

ص�الذي�ي�تج�منتجا�ملموسا،�الذي�يقدم�ا��دمة�إنما��و�قادر�ع���تقديم�منفعة�ملتلقي�ا��دمة�تماما��ال��

� �مثل �امللموس ��نتاج �تمي���ب�ن �من �ذلك �قبل �سائدا ��ان �ما �عكس �الزراعة"ع�� �ذي�" التص�يع، ��نتاج و��ن

،�حيث�اعت��ت��ذه��خ��ة�غ���منتجة�وال���ال�تضيف�أي�"ا��دمات�ب�افة�أش�ال�ا"الن�يجة�غ���امللموسة�مثل�

�توص �ولذلك �لالقتصاد، �القيمة �من �من�نوع �لوال�سلسلة �أبدا �ال�توجد �قد �امللموسة �املنتجات �أن �إ�� �مارشال ل

  .ا��دمات�املقدمة�من�أجل�إنتاج��ذه�املنتجات�وتوف���ا�للمس��لك�ن

���املقابل���تم��قتصاديون�املعاصرون�عن�اقتصاد�ا��دمات�وعن�إنتاج�ال��وة�من�قبل�ا��دمات،�حيث�

� �من�القرن �الثا�ي �م���النصف �ما �أسفر�ع���تقدم�إن�أ�م �الذي العشر�ن��و�النمو�الكب���ل�شاطات�ا��دمات،

�كب���ونمو��ائل� �بتطور �التص�يع، ��عد �ما �ع�د ��شأة �السبعينات �ف��ة �ش�دت �كما �ا��دمات، �اقتصاد ��� سر�ع

�خدم �اقتصاديات �إ�� �العالم �اقتصاديات �من �الكث�� �فتحولت �املعرفة�اتل��دمات، �ع�� �مب�ية ية

ية�ع���تقديم�خدمات�ذات�قيمة�أع���ومنتجات�ذات�نوعية�اتذه��خ��ة�املنظمات�ا��دمواملعلومات،وساعدت��

��ناك� �أصبح �و��ذا �ا��دمات، �ع�� �الطلب �تطور �ش�د�ا �ال�� �القو�ة �والقفزة �املجتمعات �لتطور �نظرا أحسن،

خرى،�فأصبح�يمثل�ا�تمام�م��ايد�بقطاع�ا��دمات�خالل�العقود��ر�عة��خ��ة�مقارنة�بالقطاعات��قتصادية�� 

�ملستوى� �الرئ���� �واملحدد �النمو�والتطور �تضمن �ال�� ��ساسية �والدعامة ��قتصادي �للنظام �الفقري العمود

وم�انة�اقتصاديات�الدول،�لقد�ترجم��ذا�النمو�الكب������ش�ل�معدالت�مرتفعة�للقيمة�املضافة،�حيث�أصبحت�

� �حوا�� �و �2/3تمثل ��جمالية، �املضافة �القيمة �من �يقارب �ما �أي �لل�شغيل �عالية �مناصب��%�75مستو�ات من

�و ��مر�كية �املتحدة �الواليات ��� �اليابان�%60العمل ��(Maclean, 1996)نمو�� �ب�ن �الوثيق ��رتباط �أكد �ما و�ذا

  . ا��دمات�ومعدل�النمو�املحقق����الدولة

وأن�قطاع�ا��دمات��ل��سو�ق�ا��دمات�تحظى�بدرجة�عالية�من���تمام�خاصة�اأصبحت�قضايا�ومش

تزايد�دوره��ش�ل�م��وظ�وأصبح�يمثل�جزءا�كب��ا�من��قتصاد�الك������أي�مجتمع،�وكن�يجة�لذلك�لقد�شذ�

�التقنيات� ��انت �إن �ي�ساءلون �جعل�م �مما �بال�سو�ق، �وامل�تم�ن �الدارس�ن �ان�باه ��عمال �مجال �التطور �ذا

الصناعية�امللموسة��شبھ�تلك�ال���يجب�تطبيق�ا�����سو�ق�و�ساليب�وكذا��دوات�املستعملة�����سو�ق�السلع�

�ال��� �وا��دمات �امللموسة �املادية �السلع �من ��ل �خصائص ��� �بالنظر�لالختالف �ع��ا؟،�ذا �تختلف �أم ا��دمات

  .تتصف�بطبيع��ا�الالمادية

  يف�املف�وم،�ا��صائص�والتص: ا��دماتمفا�يم�حول�.2

� �ل��دمات، �امل��ايدة �لأل�مية ��سليط�نظرا �أردنا �املتطورة، �الدول �اقتصاديات ��� �م�ما �موقعا واك�سا��ا

  .كذا�تص�يف�االضوء�ع���مف�وم�ا��دمة�وخصائص�ا�و 

  :وخصائص�ا�عر�ف�ا��دمة� 1.2

وج�ات�نظر��قتصادي�ن����تحديد�مف�وم�ا��دمة�و�عددت�و�ذا�بناءا�ع���ا��صائص�ال���تتم����اختلفت

  .وسنحاول�����ذا�ا��زء�من�البحث�تحديد�املفا�يم�العامة�املتعلقة�با��دمة�،��ا�ا��دمات
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وال����ع���العبودية�أي�ك��ة�" servicium"إ���اللغة�الالتي�ية�" service"أو��ا��دمةيرجع�أصل��لمة�حيث�

  .(Flipo, 1993)أما����ال�شاط��قتصادي�فإن�السيد��و�املس��لك�أو�العميل�،"امللوك"خدمة��سياد�

�التالية�ولطاملا �لألسباب �وذلك �غ���وا��ة، �وطبيع��ا �معقدا �ا��دمة �مف�وم �يزال  ,Tocquer):اعت���وال

1992, p. 22).  

� ��لمة �للتعب���عن�" خدمة"إن �منتج �لفظ ��ستعمل �ما �غالبا �و�لذلك �مادي، �أك���منھ �معنوي �����ء تو��

 .منتجات�سياحية،�منتجات�مصرفية: ا��دمة�مثال�كقولنا�

 .ال��شمل�قطاع�مع�ن،�وإنما�تمتد�إ���عدة�قطاعات،�أي�أن�قطاع�ا��دمات�متنوع�جدا" ا��دمة"�لمة�إن�

ولكن��ذا�املف�وم�نقص�مفعولھ����وقت�اك���ت�فيھ��،لطاملا�اعت��ت�ا��دمة�متعلقة�بالعنصر�ال�شري 

�مثل �ا��دمات �ميدان �الق�وة: �لة �تقديم �آالت �للسيارات، ���� �...الغسيل �أن �أي �تتغ���بتغ���املحيط�، ا��دمة

 .التكنولو��

 .فضال�عن�أن��ل�من�ا��دمة�والسلعة�تؤدي�نفس�الغرض�و�و�إشباع�حاجات�املس��لك�ن

�من� �عدد �ع�� �الضوء ��سليط �ارتأينا �ولو��س�يا، �ا��دمة �مف�وم �يكتنف �الذي �الغموض �إزالة وقصد

  :التعر�فات�ال���جاءت���ا�أدبيات�ال�سو�ق

أن�ا��دمة����تجر�ة�زمنية��ع�ش�ا�العميل�أثناء�تفاعلھ�مع�فرد�من�أفراد�: Christopher Lovelockيرى�

 .(Tocquer, 1992, p. 58)املؤسسة�أو�مع�دعم�مادي�وتق��

أن�ا��دمة�����شاط�أو�مجموعة�من���شطة�الناجمة�عن�تفاعل�: Pierre Eiglie et Eric Langeardيرى�

 .(Langeard, 1999)رضاء��ذا��خ����ص�أو�آلة�من�املؤسسة�واملس��لك�قصد�إ

أفراد��تصال�: من�خالل�تف�م�جوانب�التعر�ف�ن�نالحظ�أ��ا�اعت��ت�ا��دمة�كنظام،�و�عناصر��ذا�النظام����

  .العامل�ن�باملؤسسة�أو�دعم�ا�املادي�و�التق��،�و�العميل�املستفيد�من�ا��دمة�املقدمة

لموس����ا��دمات�كمدخل�رئ�����لتعر�ف��ذه��خ��ة،�باعتبار����ح�ن�ركزت��عض�التعار�ف�ع���ا��انب�غ���امل

  :خاصية�امللموسية�جو�ر�التفرقة�ب�ن�السلعة�وا��دمة،�و�من�ب�ن��ذه�التعار�ف�ما�ي��

ذو�طا�ع�غ���ملموس�من�طرف�املؤسسة�نحو�) Prestation(ا��دمة��عرف�عادة�ع���أ��ا�أداء�أو�تقديم�"

 .(Dupont, 2000)"العميل

� �ا��دمة �� "� �غ���ملموس �أو�املش��ي�) غ���مادي(عمل �ال��ا�ي �املس��لك �ورغبات �حاجات ��شبع بحيث

 .)1998سو�دان،�("الصنا��

  :(Dubois, 2005)الذي�وصف�بالشمولية�والذي�ينص�ع���أن) Philip. Kotler(و��ن��ذا�وذاك�برز��عر�ف�

و���أساسا�غ���ملموسة�وال�يمكن�نقل�ا��دمة�����ل��شاط�أو�منفعة�يمكن�أن�يقدم�ا�طرف�لطرف�آخر،�" 

  ".ملكي��ا،�وإنتاج�ا�يمكن�أن�يرتبط�أحيانا��سلع�مادية

أنھ�فضال�عن��ونھ�أشار�إ���إم�انية�ارتباط�تقديم�ا��دمة��سلعة�" Philip Kotler"وما�يالحظ�ع����عر�ف�

� �مثال �البيع ��عد �ما �والصيانة(كخدمات �بخصا...)الضمان �التعر�ف �بمدخل �أخذ �فإنھ �لتف�م�، �ا��دمة، ئص

  .معنا�ا،�و�ذا�ما�س��اه�بإس�اب����العنصر�املوا��
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  :خصائص�ا��دمات 2.2 

�و�ناك��ا��دمات ��خر�إدار�ة، �والبعض �ر���، ��دف ��خر�ذات �والبعض �عمومية، �م��ا �البعض متنوعة

خدمات�تجار�ة،�لذلك�تميل�أغلب�الدراسات�إ���جعل�ا�موحدة�من�خالل�معيار�تمي���ا�عن�املنتجات�املادية�ذات�

  .)2007براين�س،�(�س��الك�الواسع،�و�مكن�تحديد�خصائص�ا��دمات����أر�ع�نقاط

 ؛م�امللموسيةعد 

 ؛القابلية�للتلف 

 ؛التغ���وعدم�التماثل 

 الإنفصالية. 

  :عدم�ملموسية�ا��دمات: أوال

  .ا��دمات�غ���ملموسة�بمع����ستحيل�ملس،�ذوق،�إحساس،�و�ستماع،�رؤ�ة�ا��دمة�قبل�اس��الك�ا

  ".فاملر�ض����عيادة�الطب�ب�أو�الز�ون����محل�ا��القة�ال�يمكنھ�معرفة�الن�يجة�مسبقا"

�غ���مادية� ��و��ا �و�س�ب �واحد، �آن ��� �و�س��لك �ت�تج �أصبحت �ا��دمات �أغلب �فإن �الصفة ��ذه و�س�ب

�أن� �ال�يمكن ��سي���املخزون �بمف�وم �وأيضا �بالتخز�ن، �املرتبطة �واملزايا �فاملشا�ل �لذلك �تخز���ا، �ال�يمكن فإنھ

  .تتواجد

أن�تحصل�قبل�أن�يحدث�التحو�ل،�و�بما�أنھ�ال�و�ما�أنھ�ال�يمكن�تخز�ن�ا��دمات�فإن�القدرة�ع���توف���ا�يجب�"

  ".يوجد�تحو�ل�امللكية،�فإن�املش��ي�ل�س�باستطاعتھ�امتالك�ا��دمة

�ألن�و  �ا��دمات ��ذه �تحمل�ا �ال�� �املزايا �ع�� �بل �ا��دمات �خصائص �ع�� �ا��دمات �ال�يركز�ترو�ج لذلك

��ع��� �إشارات �عن �يبحث �التأكد �عدم ��سب �من �تقليصھ �س�يل ��� ��شارات�املش��ي ��ذه �ا��دمة، �نوعية ع��

  .ا��...املحالت،�املوظف�ن: يمكن�أن�ت�ون 

�ال�سو�قية� ��جراءات �أ�م �من ��� �ا��دمة �ملموسية �وتنمية �غ���امللموس �العرض ����يص �فإن لذلك

  .)116،�صفحة�2007براين�س،�(املتخذة����ميدان�ا��دمات

  :قابلية�ا��دمة�للتلف: ثانيا

�عة�من�عدم�قدر��ا�ع���التخز�ن�لذلك�فإن�الكميات�غ���املستخدمة�خالل�ف��ة�قابلية�ا��دمة�للتلف�نا

�ومقعد����الطائرة��ستحيل�: العرض�ستختفي�لألبد،�مثال �ال���ال�تباع����تذكرة�مفقودة�لألبد، تذكرة�الس�نما

�لرح �املسافر�ن �تأجيل �ع�� �عقو�ات �الط��ان �شركة �تفرض �ما �فغالبا �ولذلك ��ش��ى، �لم �إذا �أل��ا��عو�ضھ ال��م

�ر�ما�قد�ت�لف�ا�أغ���من�الكميات�املستخدمة براين�س،�(تدرك�أن�الكميات�غ���املستخدمة�أثناء�عرض�ا��دمة

  .)116،�صفحة�2007

  :عدم�تماثل�ا��دمة: ثالثا

�غالب��حيان��ستحيل�تنميط�إنتاج�ا��دمة�و� ا��دمة�متغ��ة�حسب�أوقات�وظروف�تحقق�ا،�لذلك���

ا��دمة��عتمد�ع���من�يقدم�ا،�وع���كيفية�تقديم�ا،�وع���ظروف�تقديم�ا،�و����ا��قيقة��جعل�ا�متماثلة،�ألن

يصعب�ا��صول�ع���كفاءات�و�ظروف�مماثلة�����ذا�الشأن،�فمثال�من�املستحيل�أن�ي�تج�محامي�نفس�نوعية�

�العال  �نفس �من �منتوج�ن �اتجاه �النظرة �نفس �الز�ون�ن �ل�ذين �ي�ون �فقد �اثن�ن، �لز�ون�ن �نفس�ا��دمة �ومن مة،

�نفس�النوعية�و�اللون،�ومن�نفس�املؤسسة ،�و�لكن�بال�سبة�لنفس�ا��دمة�ال�ت�ون�ل�ما�نظرة�...ا���م،�ومن

  :)117،�صفحة�2007براين�س،�(م�شا��ة،�وذلك�نظرا�لس�ب�ن
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�فسفر����قطار��عت������آن�واحد�جيد�وغ���جيد" �و��ون�للمس��لك�تأث���ع���نوعية�ا��دمة�:الس�ب��ول 

لعدة�أ��اص�مسافر�ن����نفس�العر�ة،�ألن�حسب�ما�ي�تظره��ل�واحد�من��ذه�ا��دمة�ي�ون�حسب�مستوى�

  ".تقييمھ

��مر� ��علق �ما �إذا �والشراء ��نتاج ��� �وأك���مشاركة �أك���دور �لھ �بأن �املش��ي �إحساس �ي�شأ ��نا ومن

�باع �ل��دمة �املس��لك�ن �لبا�� �و�ال�سبة �إليھ، �بال�سبة �وذلك �ا��دمة،�با��دمة، �نفس �معھ �يتقاسمون تبار�م

  .فنوعية�ز�ائن�مطعم�أو�فندق�ي�ون�ل�ما�دور�كب������تحديد�نوعية�ومستوى�ا��دمة����عقلية�الز�ائن��خر�ن

�و��ون�للبا�ع�تأث���ع���نوعية�ا��دمة،�فوجبة�غذاء�محضرة�من�طرف�أحد�الطباخ�ن����غ����:الس�ب�الثا�ي

  .اء�محضر�من�طرف�طباخ�آخرمتطابقة�مع�نفس�النوع�من�الغذ

ومن��نا�تكمن�أ�مية�املوظف�ن�الذين�نصادف�م�أثناء�شرائنا�ل��دمات،�أل��م��م�الذين�يحددون�رضا�أو�

،����ظا�رة�"رديئا"أو�" جيدا"��ط�الز�ون،�فنوعية�الوجبة�ال���نحصل�عل��ا����مطعم�وال���يظ�ر�لنا�مستوا�ا�

  .�عض��حيان�تدارك�النوعية�الس�ئة�للوجبة�بفضل��حتجاجال�يمكن�تكرار�ا،�وح���وإن�حاولنا����

الذي�لھ�" العامل�ال�شري "ولذلك�فل�س�من�الصدفة�أن�ي�ون�من�املعاي���املفرقة�ب�ن�السلع�املادية�وا��دمات��و�

  .دور�فعال����ميدان�ا��دمات

� ��عد �ظ�ور ��� ��و�الس�ب �العامل ��و�غ"�ذا �الذي �ال���ء �ا��دمات، ��� �التيقن �املنتجات�عدم ��� ائب

���" الالملموس"و�" الالمتوقع"وأيضا����إيجاد�" الز�ائن�" أو�ب�" املوظف�ن�" الصناعية،�وذلك�سواء��علق��مر�ب�

  ".ا��دمات

  .أثر�بالغ�����سو�ق�ا��دمات" من�الفم�إ����ذن"ومن��نا�ت�ون�لسمعة�البا�ع�وعملية�نقل�املعلومات�

  :عدم�انفصالية�ا��دمات: را�عا

ا��دمات�غ���قابلة�لالنفصال�عن�من�يقدم�ا،�فإذا�مرض�الفنان����آخر���ظة�فال�يمكن��عو�ضھ�بفنان�

  .آخر،�و�ذا��ع���أن�قدرة��نتاج�محددة����قدرات�الفنان�فقط

  .وأيضا�فإن�زمان�وم�ان�إنتاج�خدمة�واس��الك�ا�ال�يمكن�فصل�ما����أي�حال�من��حوال

�تت �عديدة �مشا�ل �ت�بع ��نا �الطلب،�ومن �مع �العرض �وتكييف �ا��دمات، �تخز�ن �بمش�لة �أغل��ا ��� علق

  .ولذلك����مجال�ا��دمات�يجب�أن�ي�ون�امل�ان�والزمان�صا���ن�لإلنتاج�و�البيع�و�س��الك�معا

��عض� �أن �نجد �ال�سو�قية، �القرارات �ع�� �آثار�بالغة �ل�ا �ال�� �امل�مة ��ر�عة �ا��صائص ��ذه �إ�� باإلضافة

براين�س،�(بـ���ذه�ا��صائص�واق��حوا�خاص�ت�ن�أخر��ن�يتم�����ما�قطاع�ا��دمات،�يتعلق��مر��الكتاب�لم�يكتف

  :)118،�صفحة�2007

  :المركز�ة�إنتاج�ا��دمات

���� �املؤسسات ��ذه �فأغلب �التمركز، �أو�ضعيفة �غ���مركز�ة �بصناعة �مجملھ �يتم����� �ا��دمات قطاع

�ع� �خاصة ��عتمد �ا���م، �ومتوسطة �صغ��ة �وإذا�مؤسسات �املس�ثمرة، ��موال �رؤوس �وتتم���بقلة �املوظف�ن، �

حدث�وأن��انت��ذه�املؤسسات�ك��ى�ومسيطرة�ع���السوق�فيتعلق��مر�بمؤسسات�ل��دمات�العمومية�التا�عة�

�سو�قية�جد�متأثرة�ب�نظيمات�السلطة،�وكمثال�ع���ذلك�فإن�قطاع�ال��يد��اس��اتيجيةملراقبة�الدولة�وال���ل�ا�

االت�أو�قطاع�النقل�ال�يمك��م�الرفع�من��عر�فا��م�أو���م�اس�ثمارا��م�إال����ا��دود�املسموحة�من�قبل�و�تص

  .السلطات�الرسمية

  



  

  مقار�ة��سو�قية: طبيعة�ومضمون�ا��دمات�����قتصاديات�ا��ديثةتحديد�
 

122 

 :ضعف�معدل�إنتاجية�ا��دمات

يتم���قطاع�ا��دمات�بضعف�معت������معدل�إنتاجيتھ�باملقارنة�مع�قطاع�الصناعات�اليدو�ة،�فالعديد�من�

�نتاجية����ميدان�ا��دمات����حدود�النصف�باملقارنة�مع�تلك�ا��اصة�بقطاع��نتاج��املختص�ن�يحددون�أر�اح

  .اليدوي 

  :)119،�صفحة�2007براين�س،�(�سباب�ال���تفسر�ذلك�متعددة�أ�م�ا

 ون�أغلب�ا��دمات��عتمد�ع���اليد�العاملة،�و�ال�يمكن�جعل�ا�آلية�مثل��نتاج�الصنا���. 

 ذا�(��دمي����عادة�أقل�تأ�يال�عن�تلك�العاملة����مجال�الصناعات��نتاجية،�اليد�العاملة����املجال�ا�

 ).باإلضافة�إ����ون��سبة�كب��ة�م��ا��شتغل�بكيفيات�متقطعة�وموسمية

 ل�ست�نفس�ا�) ساعة�عمل���سان/كمية��نتاج(إجراءات�ومعاي���حساب�املردودية�����نتاج�الصنا���

 .مطبقة����ميدان�ا��دمات

� �املس��لك�ن �لدى �مقبولة �ا��دمة �تجعل �ال�� �الكمية �ول�ست �النوعية �إنتاجية�(إ��ا �درجة �يحدد فالذي

  ).الطب�ب�ا��راح��و�نوعية�ونجاح�العمليات�ا��راحية�ول�س�عدد�ا

�س�ب�التداخل�والتنوع�فيما�ب�ن�ا��دمة�والسلعة،�فإن�مز�دا�من�الف�م�لطبيعة�ا��دمة�: تص�يف�ا��دمات3.2

  :)2002املؤذن،�(يتحقق�من�خالل�استعراض�تص�يفات�ا��دمة�كما�ي��يمكن�أن�

��عتمادية�:أوال �حيث �:من �مثل �املعدات �ع�� �إما �اعتماد�ا �أساس �ع�� �ا��دمات �ت�نوع �و�(حيث الغساالت

  ).تنظيف�الشبابيك(،�وإما�اعتماد�ا�ع����فراد�مثل�)السيارات��لية

كما�ت�نوع�ا��دمات�ال����عتمد�ع����فراد�حسب�أدا��ا�من�قبل�مح��ف�ن�أو�م�ني�ن،�و��نا�أصبح�طلب�

�عتمد�ع���املعدات،�إذ����ا��دمة�يتأثر�بال��ص�الذي�يتو���تقديم�ا،�و�كذلك�ا��ال�بال�سبة�ل��دمات�ال���

بل���سان�و�ما�إذا��ان��ذا�الذي�يتو����خرى�تختلف�إذا�ما��انت�املعدات�ذات��سي���ذا�ي�يتم��شغيل�ا�من�ق

 .يو���ما�تقدم�ذكره�من�أف�اراملوا����لش�لا�شغيل�ا�و�إدار��ا�من�ذوي�املؤ�الت�وا����ات�أم�أنھ�ل�س�كذلك،�و 

  يو���أنواع�ا��دمات�حسب�اعتمادي��ا:) 01(الش�ل�رقم

  

  

  
  

 

  

  
  

  

  

  .112،�مرجع�سبق�ذكره،�ص"مبادئ�ال�سو�ق"محمد�صا���املؤذن،��:املصدر

����ذا�الصدد�يجب��شارة�إ���حقيقة�أساسية�و���أن�املعدات�و�الت�ع���الرغم�من�الدور�ال���تقوم�

بھ����تقديم�ا��دمات،�إال�أنھ�ال�يزال�لإل�سان�الدور�امل�م�و�سا�������ذلك�طاملا�أن�غالبية�ا��دمات�تؤدى�من�

 تصنيف أنواع الخدمة حسب اعتماديتها

المعداتاالعتماد على   

تدار من قبل مشغلني 

 غري مهرة

تدار من قبل 

 مشغلني مهرة
 مؤمتته

 االعتماد على األفراد

 عمال غري مهرة عمال مهرة مهنيني
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� �ع�� �ا��دمات �أن�اعتماد�املنظمات����تقديم �كما ��فراد، �ل�ا��عض�املشا�ل�قبل ��امل��س�ب املعدات��ش�ل

  :مثل

 فقدان�قدر��ا�وفاعلي��ا�ع���تقديم�ا��دمة�تماما����حالة��عطل�املعدات. 

 عتماد�ع����تمتة��ش�ل�كب������تقديم�ا��دمات�قد��عيق�املنظمة�و�حرم�ا�قدرة�تقديم�خدمات��

  .��صية

  :تقديم�ا�حسب�أ�مية�حضور�الز�ون�من�ا��دمة�إ���أماكن�:ثانيا

�ال� �خدمات �توجد �ب�نما �ا��دمة، �ع�� �ل��صول �ومشاركتھ �الز�ون �حضور �ا��دمات ��عض �تتطلب حيث

  .تتطلب�إال�مشاركة�رمز�ة�أو��سيطة�من�قبل�الز�ون�ف��ا

�إ��� �أيضا �وإنما �ا��دمة �من �للز�ون �املادي �الوجود �إ�� �فقط �ل�س �تحتاج �ال��ية �الرعاية فخدمات

إنتاج�وتقديم�ا��دمة،�و�ناك�خدمات�مثل��ستماع�إ���املوسيقى�ال�تحتاج�إ���أية�مشاركتھ�الفعالة����عملية�

�عملية� �إنتاج ��� �منخفضة �الز�ائن �مشاركة �درجة �ت�ون �الغالب �و�� �عل��ا، �ل��صول �املستفيد �قبل �من مشاركة

دمة�ومراقبة�ا��دمة�عندما�ت�ون�ا��دمة�موج�ة�إ���ممتل�ات�الز�ون�و�نا�يقتصر�دور�الز�ون�ع���تحر�ك�ا��

  .)146،�صفحة�2002،�.العالق�ب(أدا��ا�إن��و�رغب�بذلك

  :حسب�نوع�الز�ون �:ثالثا

  :حيث�يمكن�تص�يف�ا��دمات�إ��

���صية ��:خدمات �مثل ���صية �حاجات �إلشباع �تقدم �ال�� �ا��دمات �ع���: و�� �والتأم�ن السياحة

 .ا��ياة،�ول�ذا�س����ذا�النوع�من�ا��دمة�با��دمة�ال��صية

���ا��دمات�ال���تقدم�لتلبية�حاجات�املؤسسة�كما��و�ا��ال����خدمات��س�شارات�:م�شآتخدمات�

 .�دار�ة�واملالية�وصيانة�امل�ائن�واملعدات

و�ناك�خدمات�يتم�بيع�ا�ل�ل�من�الز�ائن�ومنظمات��عمال�ولكن�بأساليب�وسياسات�مختلفة�و�ذا��و��سلوب�

  .)141،�صفحة�2002،�.العالق�ب(املتبع�من��ؤالء�الز�ائن

  :حسب�دوافع�مقدم�ا��دمة�:را�عا

  )1999،�.العالق�ق(:حيث�يمكن�تص�يف�ا�إ��

 .خدمات�تقدم�بدافع�الر�ح�مثل�املنظمات�ا��اصة��املس�شفيات�واملدارس�وا��امعات�ا��اصة

 .خدمات�تقدم�ل�س�بدافع�الر�ح�مثل�ا��دمات�املقدمة�من�الدولة��التعليم�والعالج�الط��

  :حسب�ا����ة�املطلو�ة����أداء�ا��دمة�:خامسا

  .)142،�صفحة�2002،�.العالق�ب(:حيث�يمكن�تص�يف�ا�إ��

� ��دار��ن��"Professional"م�نية �واملس�شار�ن �ا��سابات �ومراج�� ��طباءواملحام�ن �خدمات مثل

 .واملالي�ن�وا����اء�وذوي�امل�ارات�البدنية�والذ�نية

 .مثل�خدمات�حراسة�العمارات�وفالحة�ا��دائق�وغ���ا�"Non Professional"غ���م�نية�

  :من�حيث�صفات�منتوج�ا��دمة�:سادسا

  )2003املساعد،�(:���أغلب�ا��دمات��ناك�نوعان�من�الصفات����منتوج�ا

 إما�أن�ت�ون�متماثلة�تماما�كما��و�ا��ال����ا��دمات�العامة. 
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 � �و�املقارنة �ز�ون ��ل �ي�ناسب�وحاجة �بما ��ل�خدمة �خدمات�أن�ت�تج �ا��اص،�ف�ناك �القطاع بمنتجات

قليلة�تتم���بخطوط�إنتاجية�يمكن��ختيار�م��ا،�مثل�التأم�ن�ع���قيد�ا��ياة،�أما�ا��الة��خرى�ف���

 .�شكيلة��ختيارات�ال���تقدم�ا�الفنادق�واملس�شفيات

  :حسب�طبيعة�ا��دمة�:سا�عا

  )213،�صفحة�2002املؤذن،�(:يمكن�تص�يف�ا�إ��

 ؛ضرور�ة�مثل�ا��دمات�ال��يةخدمات�

 .خدمات�كمالية�مثل�ال�سلية�وال��فيھ

  :حسب�وج�ة�النظر�ال�سو�قية: ثامنا

  )2002منديل،�(:حيث�يمكن�تص�يف�ا�إ��

 ؛خدمات�س�لة�املنال�مثل�ا��دمات�ال���يحصل�عل��ا�الز�ون��ش�ل�س�ل�مثل�النقل�وا��القة 

 م��� ����اص �اس�ئجار��عض �خدمات �مثل �خاصة �ال�امة�خدمات �ال��صيات ��عض اية

 .وال��ية

��نواع� �ت�ون �ر�ما �بل �ومحددا �قاطعا �تقسيما �دائما �ل�س ��و�أنھ �ا��دمة �تقسيم ��شأن �القول �يمكن �سبق مما

متداخلة�مع��عض�ا،�وذلك�حسب�طبيعة�العمل�وال��ص�الذي�يقوم�ع���تأديتھ،�كما��و�مو������ا��دول�

  . )214،�صفحة�2002املؤذن،�(أدناه

  .تص�يف�عمليات�ا��دمة:) 01(رقم��دول ا�

  �مثلة  ماذا�يقصد�بھ  املعيار  الرقم

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

5  

  

6  

  الز�ون 

  

  

  الدوافع

  

أساس�تقديم�

  ا��دمة

  

  

  حضور�الز�ون 

  

  مستوى�ا����ة

  

  طبيعة�ا��دمة

  الز�ون��خ��

  منظمة��عمال

  �ل��ما

  خدمات�بدافع�الر�ح

  خدمات�ل�س�بدافع�الر�ح

  العنصر�ال�شري 

  �الت

  �ل��ما

  ضروري 

  غ���ضروري 

  م�نية

  غ���م�نية

  ضرور�ة

  كمالية

  عالج��سنان

  �س�شارات��دار�ة

  تنظيم�ا��دائق�والعناية���ا

  و�االت��عالن

  ا��امعات�وا��معيات�ا����ية

  الطب�ب�النف���

  غسل�السيارات�مي�انيكيا

  النقل�ا��وي 

  حالقة�الشعر

  تنظيف�املال�س

  التمر�ض

  امل��ل نظافة�

  ا��دمات�ال��ية

  ال�سلية�و�ال��فيھ

  .112،�مرجع�سبق�ذكره،�ص"مبادئ�ال�سو�ق"محمد�صا���املؤذن،�: املصدر
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  : �سو�ق�ا��دمات.3

�سواء� �العمالء �ورغبات �حاجات �إشباع �أجل �من �واملوارد �ا���ود �توجيھ ��� ��اما �دورا �ال�سو�ق يؤدي

ال�سو�ق�ومنھ�إدارة�ال�سو�ق�إن�أرادت�تحس�ن�خدما��ا�املقدمة��عتماد�ا��الي�ن�أو�املحتمل�ن،�ول�ذا�ع���رجل�

  .ع���خطط�واس��اتيجيات��سو�قية�كفيلة�بتحقق�ما�تصبو�إليھ�مؤسسا��م

  :�عر�ف��سو�ق�ا��دمات�1.3

��ل� �ف��ا �التي�ش��ك �املستمرة �والبحوث �املت�املة ���شطة �من ��و�منظومة �ا��دمات �مجال ��� ال�سو�ق

باملؤسسة،�وتختص�بإدارة�مز�ج��سو�قي�مت�امل�و�متم���من�خالل�البناء�و�ا��فاظ�ع���الز�ون�وتدعيم�العامل�ن�

�ووعود� �منافع �تحقيق �وإ�� �الطو�ل، ��جل ��� �إيجا�ي �انطباع �تحقيق �إ�� ���دف �معھ �ومر�حة �مستمرة عالقات

  .)2002املصري،�(متبادلة�ل�ل�أطراف�تلك�العالقات

� �التعر�ف �من���شطة�املت�املة�و�النظر�إ����ذا �مجموعة �من ��سو�ق�ا��دمات�يت�ون �القول�بأن يمكن

�بناء� ��� �املؤسسة ��ساعدون �الذين �العمال �من �انطالقا �و�ذا �الز�ائن، �حاجات �وتلبية �تحقيق �إ�� ��س�� وال��

  .وصياغة�مز�ج��سو�قي���تم����املقام��ول�بالز�ون�املستفيد�من��ذه�ا��دمة

جميع�ال�شاطات�ال���تحقق�رضا�الز�ون�بما�ف��ا�البيع،��عالن،�دراسات�السوق،�و�التا���فال�سو�ق�يضم�

ا��،�و���ذا�املف�وم�ا��ديد�لل�سو�ق�فقد�أض���م�ما����املجال�...�عث�منتوج�جديد،�سياسة�ا��دمة،�التوز�ع،

�واملراقبة �السليم �والتخطيط �العل�� �بالتحليل ���تم ��سي��ية ��وظيفة �يجعلھ �مما �ملختلف���قتصادي، الفعالة

ال�شاطات،�و�بالتا���ف�و�ال�يقتصر�ع���السلع�املادية�امللموسة�فقط�بل�يتعدا�ا�إ���مجال�ا��دمات�و��ف�ار،�

�فإن�إدماج�ال�سو�ق���� �وعموما �السوق�املس��دف، �ملتطلبات �إظ�ارا��دمة�املوافقة �الضروري �من بحيث�أصبح

تخص��و���أزمة�أو�مش�لة�ل��ل،�و�نا�يمكن�إدراج�ا��االت�مجال�ا��دمات�يتم�من�خالل�ظا�رت�ن�أساس�ت�ن�

  )2007بن�جروة،�(:التالية

 حاجة�القطاع�لل�سو�ق���ل�مشا�ل�تنظيمھ�الداخ���وتطو�ر��سي��ه،�إضافة�إ���اك�ساب�روح��بداع. 

 ضرورة�إيجاد�الوسائل�التنظيمية�والتقنية�للتحكم����املحتوى�ا��قيقي�ل��دمات. 

 عديد�من�املعطيات��ساسية�لتوجيھ��شاط��ذا�القطاع��ا��اجة�ملعرفة�تأث���إجراء�جديد�ا��اجة�إ���ال

 .ع���ا��م�ور 

 أ�مية�إجابة��ذا�القطاع�ع���عدة�أسئلة�ضرور�ة�التخاذ�القرارات�ال���تخص�املز�ج�ال�سو�قي�كمعرفة�

 .رغبات�ا��م�ور،�وما����تصوراتھ�وموقفھ�من�ا��دمة�املقدمة

 ذ�� �تقر�ب �ال���ضرورة �ا��دمات �تكثيف �خالل �من �معھ �العالقة �وتحس�ن �أك��، �ا��م�ور �من �القطاع ا

 .تتوافق�مع�رغباتھ�واحتياجاتھ

 ضرورة�تحس�ن�الصورة�السلبية�ل��م�ور�اتجاه��ذا�القطاع. 

���� �سابق��ا �عن �ال�تقل�أ�مية �ا��دمات�وال�� ��� �ال�سو�ق �تفسر�إدماج �ال�� �الثانية �الظا�رة �وتتمثل �ذا

�ا �من�أ�مية �معت��ة �حصصا �تخصص �املؤسسات �من �العديد �أصبحت �فقد ��ساس ��ذا �وع�� زد�ار�ال�سو�ق،

��ناك� �بأنھ �اليوم ��سمع �أن �وال�غرابة �املحاس�ية، �ا����ات �التأمينات، ��تصال، ��النقل، �ا��دمات �ع�� إنفاق�ا

�ا��دمي�الذي�أص �ال�شاط �إ�� �الصنا���أو�التجاري �من�املؤسسات�تحول��شاط�ا �كب��ة����العديد بح�لھ�أ�مية

  .اقتصاديات�الدول�و�ذا�ما�س�تطرق�إليھ����العنصر�املوا��
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  :أ�مية�قطاع�ا��دمات�2.3

حدث�تطورا�مذ�ال�ع���ا��دمات�بحيث�أصبحت�موجودة�أك���فأك������ال�شاطات��"Adam Smit "منذ�

�قتصادية�للمؤسسات�و���طلب�واس��الك�العائالت،�كما�أن��شاطات�ا��دمات�تبدو����جل��شاطات�القطاع�

  .ل��وات�املجتمعات�ا��ديثة" Un Gisement"فأصبحت�بمثابة�مصدر�م�م�،"Le Tertiaire"الثالث�

د���اية�القرن�العشر�ن�تزايد����أ�مية�ا��دمات،�ومما�يؤكد�ع���تطور�وأ�مية��ذا�القطاع��و�ش��فلقد

�للتجارة� �العليا �واملدارس �ا��امعات �ا�تمام �خالل �من �يبدو�ذلك �كما ���ا، �امل��ايد �و�خصائي�ن �الباحث�ن ا�تمام

� �ب�شاط �وطيدة �عالقة �ل�ا �ال�� ���شطة �تدر�س �ع�� ���تمام �أسفر��ذا ��سو�ق�حيث �وموضوع ا��دمات

  .ا��دمات

�ا��دول� �يو��ھ �ما �و�ذا �الدول �القتصاديات �املضافة �القيمة ��� �بالز�ادة ���تمام ��ذا �ترجم وقد

  .(Bensahel.L, 1997)املوا��

  القيمة�املضافة�و�ستخدام�ل�شاطات�ا��دمات�:)02(ا��دول�رقم�

 إجما���القيمة�املضافة �ستخدام الدول 

 %66.4 %63.9 أورو�ا

 %69.9 %67.9 فر�سا

ركاالدنم  68.4% 69.3% 

 %69 %68.2 ب��ي�ا

 %68 %72.7 �ولندا

 %64.7 %59.7 أملانيا

 %67.5 %69.9 لوكسمبورغ

 %67.4 %70.1 بر�طانيا

Source : Bensahel.L ,"  Introduction à l’économie des services ",  Presses universitaires de Grenoble, 

1997.p07 

� �خلق �تم �ب�ن�13كما �ما �أورو�ا ��� �جديد �شغل �منصب �متوسط�1992-1980مليون �مرت�ن �يمثل �ما �أي ،

  .�قتصاد����مجملھ

مجمل�املبادالت����الدول�الصناعية،خاصة����املواصالت�)4/1(�ذا�وقد�مثلت�املبادالت�الدولية�ل��دمات

ا��دمات�للمؤسسات،�كما�أن�القيمة�املضافة�ازدادت�بأك���و�عالم�واملصارف�والتأمينات�وا��دمات��عالمية�و 

  .سرعة�مما����عليھ����ال�شاطات��خرى 

� ��)INSEE(فحسب ��� �الفر���� �لالقتصاد �بال�سبة �املؤسسات �حققت ��1994لقد �القيمة�%62حوا�� من

  ).لل�شاطات�العقار�ة%14و�،"Particuliers"م��ا�خدمات�العائالت�%24حيث�(املضافة�

���خلق�القيمة�املضافة،�و�نتاج،�%2.6،�حيث�بلغت�1995كما�استمرت�ا��دمات�التجار�ة����الز�ادة����سنة�

  .)86،�صفحة�2005سا�ل،�(بال�سبة�للعمالة�%3.8و

أن��ذا�النمو�يخص�ا��دمات�ا��اصة�باملؤسسات،�و�ش���الدراسات�إ���أن��س�ثمارات�املعنو�ة��املالحظ

"Immatériels" )التجار�ة� �ال�شاطات �ال�شكيل، �البحث، ��عالم، �م�م�)�الت�و�ن، �تناف��� �عامل ��عت���بمثابة ،
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� �حوا�� �املعنو�ة ��س�ثمارات �وتمثل �املؤسسات، �ب�ن ��سرعة�%50فيما �تزداد �أ��ا �كما �ا��قيقية، �املصار�ف من

  .مضاعفة�عما��انت�عليھ�بالنظر�إ����س�ثمارات����املعدات

�ا ��� �الز�ادة �للقطاع��ذه �امل��ايدة ���مية �تب�ن ��قتصاد �مجمل �بالنظر�إ�� �ل��دمات �املضافة لقيمة

ا��اص�بالقيمة�املضافة�ل��دمات����) 03(رقم�كما�يب�نھ�ا��دول��"Le Tertiaire Marchand"التجاري�الثالث�

  .)87،�صفحة�2005سا�ل،�(فر�سا

  .يب�ن�ارتفاع�القيمة�املضافة�ل��دمات����فر�سا�:)03(ا��دول�رقم�

  1994  1990  1985  1980  مكونات�قطاع�ا��دمات

  القطاع�الثالث�التجاري�بما�فيھ�التجارة�-1
40.6% 

12.6%  

43.2%  

12.8%  

46.6%  

13.1%  

48.6%  

12.7%  

  %3.6  %3.9  %4.1  %4.2  النقل

  %17.1  %16.8  %13.6  %12.4  ا��دمات�التجار�ة

  %9.7  %8.3  %7.6  %6.8  عقاري اس�ئجار�

  %5.4  %4.6  %5.0  %4.6  خدمات�مالية

  %3.4  %3.2  %2.8  %2.4  خدمات���ية�و�عليمية�تجار�ة�-2

  %17.9  %16.2  %17.8  %16.8  خدمات�غ���تجار�ة�-3

  .87سا�ل�سيدي�محمد،�نفس�املرجع،�ص: املصدر
  

� إن �ط���الطا�ع �م�ما ����جل�القطاعات �نفس�ا �ا��دمة�تفرض �حقيقة للعمل�ف��ا،�) املعنوي (غ���املادي

فاملتطلبات�بالنظر�إ���اقتصاد�ا��دمات�م�مة�جدا،�ذلك�أن�سوق��ف�ار�أصبحت�تحتل�الصدارة�مقارنة��سوق�

  .�شياء

" Goldfinger. C"،�و����1993سنة"Petit. P"،����1992سنة��"Giarini.O"و�����ذا�السياق�اعت����ل�من�

�ش�ل�أحاس�سنا،�و�تحدد�قيمنا�و�ثقافتنا،�وأ��ا�موضع�لتنمية�) ا��دمات(غ���امللموسة�أن�املنتجات�،�1994 سنة

  ).الفال���و�الصنا��(�داء�����ل�من�القطاع��ول�و�الثا�ي�

� ��سواق �تدو�ل �كب����� �بقسط ��سا�م �أ��ا بالنظر�إ���" Internationalisation des marchés"كما

ا��دمات�) نمو(حيث�تمتاز�مرحلة�ما��عد�التص�يع�بتطور�،�1985 ���سنة" Maleska"ـمخطط�تحول�املجتمع�ل

  .)87،�صفحة�2005سا�ل،�(" Intangibles" واملرور�إ���مجتمع�ا��اجات�غ���امللموسة

  :املقارنة�ب�ن�ا��دمات�والسلع�املادية 3.3

  .)122،�صفحة�2005سا�ل،�(يب�ن�املقارنة�فيما�ب�ن�ا��دمة�والسلع�املادية�الذي) 04(ا��دول�رقم�أنظر�����
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  .يب�ن�املقارنة�فيما�ب�ن�ا��دمة�والسلع�املادية�:)04(ا��دول�رقم�
  نقاط��ختالف  نقاط�ال�شابھ  التص�يف

  :تنمية�السلعة�أو�ا��دمة. 1

  ا��وافز

  مصدر��ف�ار

  مراحل

  العالقات�التجار�ة

  التغليف�التعبئة�و 

  الضمانات

  

  توظيف�عدة�مشا�ل

  السوق 

  برنامج�ال�سو�ق

  العالمة�و�اسم�ا��دمة

..................  

.................  

  

.................  

.................  

  غياب�براءة��خ��اع����ا��دمات

.................  

  غياب�التعبئة����ا��دمات

صعو�ة�تطبيق�قوان�ن�الضمانات�ع���

  .ا��دمات

  :ا���ود�البيعية. 2

 �عالن-

 ترقية�املبيعات-

  إدارة�املبيعات�و�البيع-

  .و�استعمال��عالن،املؤسسات�،��داف

ترقية�املبيعات�عن�طر�ق�امللصقات�

  القسمات�،أدوات�،املكتو�ة

  

  :ال�سع��.  3

 أسس�ال�سع��

  إدارة��سعار

  استعمال�تقنيات��سع���املبيعات

تنو�ع�ا��دمات�باملوازاة���ستعمل�تقنيات

  مع�املنتجات

 الت�اليف, القيمة

  مبدأ�تذبذب��سعار

ال�يمكن�منح�ا��صومات�ا��اصة�

  بالكمية�بال�سبة�ل��دمات

  التوز�ع.4

  النقل

 دور�كب���تقوم�بھ�تكنولوجيا�املعلومات

  القوى�البيعية

منتج�ا��دمة��و�الذي�يوزع�ا�و�

أغلب��نتفاع�م��ا�ي�ون��ش�ل�فردي����

  .�حيان

 .122سا�ل�سيدي�محمد،�نفس�املرجع،�ص: املصدر
  

  :أ�عاد��سو�ق�ا��دمات�4.3

يت�ون��سو�ق�ا��دمات�من�ثالثة�عناصر�مت�املة�فيما�بي��ا��سا�م�بطر�قة�أو�بأخرى����إنتاج�ا��دمة�وال���ل�ا�

  :املوا��وظيفة��ستطيع�تمثيل�ا�

  .يب�ن���عاد�الثالثية�ل�سو�ق�ا��دمات�:)02(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  .50سليم�سعداوي،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�:املصدر

ملؤسسةا  

 التسويق اخلارجي

لزبائنا  األعوان 

 التسويق الداخلي

 التسويق التباديل
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 إذ
ً
�و���ا �من�ال�سو�ق ��مر�إال�ثالثة�أنواع �ما�������حقيقة �ا��دمات �ا��ار��،�: فأ�عاد��سو�ق ال�سو�ق

  .ال�سو�ق�الداخ��،�ال�سو�ق�التباد��

  : ال�سو�ق�ا��ار��: أوال

� �السوق ��� �ال�سو�ق���شطة�التقليدية�لھ�واملمثلة����اتصاالت�املؤسسة �من �النوع ��ذا ����عض�(يضم

�املس�� �املستقل�ن�حيان �املوزع�ن �أخرى �وأحيانا �صورة�)لك�ن �وخلق �ا��دمات �ترقية �إ�� ���دف ���شطة ��ذه ،

  .مناسبة�للمؤسسة��غرض�التعرف�ع���جميع�منافس��ا

  :ال�سو�ق�التباد��: ثانيا

يقوم�بوضع�عالقات�ب�ن�البا�ع�والز�ون�ألجل�تحس�ن�جودة�ا��دمات،�وتلعب�دورا��اما����ان�شار�ا��دمة�

رضا�الز�ائن،�فعن�طر�ق�ال�سو�ق�التباد���تقوم�مؤسسة�ا��دمات�بت�شيط�العالقات�مع�الز�ائن�من��واك�ساب

  .أجل�تحس�ن�قيمة�ا��دمة�ال���تر�د�ا�املؤسسة

  :ال�سو�ق�الداخ��: ثالثا

�ع��� �تجيب �ال�� �القطاعات �مختلف �من �وتت�ون �املؤسسة ��� �التجار�ة �ال�شاطات �من �بمجموعة يرتبط

ة�وإرضاء��عوان،�بمع���أن�املؤسسة�تقوم�بت�و�ن�مجموع�مستخدم��ا�أو�أعوا��ا�من�أجل�إشباع��وراق�املختلف

حاجات�ورغبات�الز�ائن،�ل�ذا�فإن�ال�سي�����الة�املنظمة�عنصر�م�م�وأسا�������ال�سو�ق�الداخ���الذي�يكمن�

  .���تفضيل�وفاء�الز�ون�ودوامة�ع���ا��صول�ع���أعوان�جيدين

  (Tocquer, 1992, p. 37)يب�ن�لنا�الت�امل����أ�عاد��سو�قا��دمات )03(والش�ل�رقم�

  يب�ن�الت�امل����أ�عاد��سو�ق�ا��دمات:)03(الش�ل�رقم�

  

  

  

  
  

  

 

Source : Gérard tocquer. Michel Langois. "Le Marketing des services:Le Défis relationnel ", 1992. P37 

من�الش�ل�يظ�ر�لنا�أنھ��ناك�عالقة�وطيدة�ب�ن�مختلف�أ�عاد�ال�سو�ق�الثالثة�فدور�ال�سو�ق�الداخ���

��ساسيان�لل�سو�ق �املنحرفان �و�س�يل��وا��ار����ما �طر�ق�الز�ائن �عن �صورة �تحس�ن �أجل �من �و�ذا التباد��

  .التبادل�بطرق�عديدة�ومختلفة

���� �كذلك �و�س�ثمارات �التقديرات �طر�ق �عن �ا��ار�� �ال�سو�ق �أ�شطة �ف�ساعد �التباد�� �ال�سو�ق أما

�ف�ذه� �لذا �لتحف����عوان، �عامل �عن �عبارة �الرا��� �الز�ون �يظ�ر�أن �ما ��ذا �جدد �ز�ائن �ع�� �ل��صول ضرورة

 .ةال�سو�ق�للمؤسس�الس��اتيجية��عاد�الثالثة�ما�������حقيقة��مر�إال�قلبا�

  :املز�ج�ال�سو�قي�ا��دمي. 4

ل�ل�من�ا��دمات�واملنتجات�املادية،�غ����"املنتج،�ال�سع��،�التوز�ع،�ال��و�ج"يتألف�املز�ج�ال�سو�قي�من�

أشار�إ���أنھ�من�املمكن�إضافة�عناصر�أخرى�للمز�ج�ال�سو�قي�ا��دمي�ل��يد�من�سعة�نطاقھ�" SALLYDIBB"أن�

 عرض اخلدمات

 التسويق اخلارجي التسويق التباديل التسويق الداخلي

 املؤسسة السوق

عوان رياضيونأ زبون إضايف مردوديةوفاء و    
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� �املم��ة �ا��صائص �مع �ي���م ���و�ما �العناصر�تتمثل �و�ذه �تقديم��:ل��دمات �عملية �املادي، �املدلول �فراد،

  .يو���عناصر�املز�ج�ال�سو�قي�ل��دماتاملوا���وا��دول�ا��دمة،�

  يب�ن�عناصر�املز�ج�ال�سو�قي�ل��دمات�:)05(ا��دول�رقم�
  

  .56،�ص2009،�دار�اليازوري�العلمية�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�"إدارة�عمليات�ا��دمة"حميد�الطا�ي،��ش���العالق،��:املصدر

  :السلعة/ا��دمة 1.4

يالحظ�من�جدول�عناصر�املز�ج�ال�سو�قي�ل��دمات�آنف�الذكر�أن�منتج�ا��دمة�يتطلب�من�املؤسسة�أن�

� �تتعلق �جوانب �لعدة �املقدمة،��ع���ا�تماما �ا��دمات �وجودة �املقدمة، �ا��دمات �أو�نطاق �مدى �مثل با��دمة،

�استخدام� �مثل �م�مة �أخرى �بجوانب ���تم �أن �ا��دمة �مؤسسة �ع�� �ي�ب�� �كما �املقدمة، �ا��دمات ومستوى

  .)59،�صفحة��2009ش���العالق،�(�صناف�ا��دمية،�وضمانات�ا��دمة،�وخدمات�ما��عد�بيع�ا��دمة

�مل �ا��دمي �قبل�املز�ج �من �املقدمة �ا��دمات �نطاق �ع�� �كب���اعتمادا ��ش�ل �ي�باين �العناصر�قد ��ذه ثل

  .مؤسسات�خدمية�كب��ة�قياسا�إ���تلك�ال���تقدم�ا�مؤسسات�خدمية�صغ��ة�أو�متوسطة�ا���م�أو�ال�شاط

  :السعر�2.4

� �وشروط �والعموالت �وا��سومات ��سعار، �مستو�ات �تتضمن �بالسعر �املتعلقة ��عتبارات الدفع�إن

و�ئتمان،�وقد�يلعب�السعر�دورا�م�ما����تمي���خدمة�عن�أخرى،�وعليھ�فإن�إدرا�ات�املستفيد�للقيمة�املتأتية�

�املز�ج� �جوانب �من �العديد ��� �م�مة �اعتبارات ��� �السعر�وا��ودة، �ب�ن �والتفاعل �ا��دمة، �ع�� �حصولھ من

  .ال�سو�قي�الفرعية�املتعلقة�ب�سع���ا��دمة

  :التوز�ع 3.4

�ا��دمات،�إن�كيفية��إن موقع�موردي�ا��دمة�وكيفية�الوصول�إل��م��عد�من�العوامل�امل�مة�����سو�ق

الوصول�إ���موردي�ا��دمة�ال�تختص�فقط��عملية�الوصول�املادي�وإنما��شمل�أيضا�وسائل��تصال�ال������

و�غطية�قنوات�التوز�ع��عد�) فروكالء�الس(و�تصاالت��خرى،�وعليھ�فإن�أنواع�قنوات�التوز�ع�املستخدمة�مثال�

  .من�القضايا�امل�مة�املرتبطة��عملية�الوصول�إ���حيث�م�ان�تقديم�ا��دمة

  

  الدليل�املادي  �فراد  ال��و�ج  التوز�ع  السعر  السلعة/ا��دمة
عملية�تقديم�

  ا��دمة

املدى�أو�-

  .النطاق

  .ا��ودة-

  .اسم�الصنف-

  .املستوى 

  .خط�ا��دمة-

  .الضمانات-

خدمات�ما��عد�-

  .البيع

  

  

  

  ا��صوصيات-

  ا��سومات-

  العموالت-

  املستو�ات-

  شروط�الدفع-

القيمة�املدركة�من�-

  قبل�املستفيد

  السعر/ا��ودة-

  تمي����سعار-

  املوقع-

القدرة�-

ع���

الوصول�

إ���حيث�

تقدم�

  ا��دمة

قنوات�-

  التوز�ع

�غطية�-

  التوز�ع

  �عالن

البيع�-

  ال�����

ت�شيط�-

  املبيعات

  الدعاية-

العالقات�-

  العامة

القائمون�ع���-

  تقديم�ا��دمة

  التدر�ب-

  التوجيھ-

  �ل��ام-

  املحفزات-

املظ�ر�-

  ا��ار��

  السلوك-

  املواقف-

  

  الب�ئة�املادية-

  �ثاث-

  اللون -

  التصميم�والدي�ور -

  مستوى�الضوضاء-

السلع�الداعمة�-

  لتقديم�ا��دمة

�شياء�امللموسة����-

  ب�ئة�تقديم�ا��دمة

  السياسات-

  �جراءات�-

  املكننة�-

  تدفق�ال�شاطات-

حر�ة�التصرف�أو�-

�ختيار�املمنوحة�

للقائم�ن�ع���

  تقديم�ا��دمة

توجيھ��-

املستفيدين�من�

  ا��دمة
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  :ال��و�ج 4.4

�ال�����،� �البيع �و�شاطات ��عالن، �خالل �من ��سواق �مع �للتواصل �املختلفة �الوسائل �ال��و�ج يدرج

ملز�ج�ال��و���،��ذه�العناصر����عناصر�تقليدية،�وت�شيط�املبيعات،�ال�شر�والعالقات�العامة�وغ���ا�من�عناصر�ا

و�حتاج�مدير��سو�ق�ا��دمات�إ���تضم�ن�مز�جھ�ال��و����عناصر�أخرى�أك���وضوحا�مثل��فراد،�الدليل�املادي،�

  .وعملية�تقديم�ا��دمة

  :�فراد 5.4

فقط�تحت��سمية�البيع�) �فراد(���نموذجھ�التقليدي�للمز�ج�ال�سو�قي�عنصر�الناس�" Broden" يضمن

�ش���العالق،�(:���تضم�ن�جانب�ن�م�م�ن�جدا�من�عنصر��فراد�و�ذين�ا��انب�ن�"Broden"ال�����،�وقد�فشل�

  .)60،�صفحة�2009

ال�اتبة����البنك،�أو�الط�اة����(إن��فراد�الذين�يؤدون�دورا�إنتاجيا�أو��شغيليا����مؤسسات�ا��دمة�مثل�

�مندو�ي� �مثل �مثل�م �ا��دمة، �إنتاج ��� �أيضا ��سا�مون ��م �بل �ا��دمة، �منتج �من �م�ما �جزءا ��ش�لون املطعم

البيع،�ومن�الصفات�أو�السمات�املم��ة����كث���من�مؤسسات�ا��دمة،�إن�املوظف�ن�ال�شغيلي�ن�يقومون�بأدوار�

� �إ���دور�م����بيع�ا��دمة،�إن�طر�قة�إنجاز�ا��دمة�أو�مزدوجة�ف�م�يقومون�بإنجاز�ا��دمة أو�أدا��ا�باإلضافة

 .أسلوب�أدا��ا��عد�حاسما�بال�سبة�لبيع�ا��دمة�تماما�كما��و�ا��ال�����شاط�البيع�التقليدي

�التأث��� �و�� �لألداء، �ال�شغيلية �با��وانب �وا�� ��ش�ل �معينة �ت�ون �ال�سو�ق �إدارة �فإن �السياق ��ذا و��

�ع�� �ع����أيضا �والقائم�ن �ا��دمة �من �املستفيدين �ب�ن �العالقة �جوانب �من �معينة �جوانب �ع�� �السيطرة عملية

��تصال�ال������ �عمليات ��� �خصوصا �ا��دمة �تقديم �ع�� �القائمون �الذي�يلعبھ �ا��يوي تقديم�ا،�إن�الدور

  .تدر���م�وتحف���م�ورقاب��مالعا����ع���أن�إدارة�ال�سو�ق�أن��ع���ا�تمام�ا�خاصا�لقضايا�اختيار�العامل�ن،�و 

إن�العالقات�التفاعلية�ب�ن�املستفيدين�من�ا��دمة�أنفس�م��عد����غاية���مية����قطاع�ا��دمات،�إن�

إدرا�ات�املستفيد�حول�جودة�ا��دمة�قد�ت�ش�ل�وتتأثر�بفعل�املستفيدين��خر�ن،�فسلوك�نزالء�فندق�مع�ن،�أو�

ة�ا��دمة�املقدمة،�إال�أن�املش�لة�ال���تواجھ�املدير�ن����حاالت�ك�ذه�رواد�مطعم�مع�ن�قد�يؤثر�ع���ش�ل�وجود

�أو� �إدارة �صعو�ة �و�التا�� �املستفيدين، �ب�ن �القائمة �التفاعلية �العالقات �طبيعة �ع�� �السيطرة �صعو�ة ��� تكمن

 .�سي����ذه�العالقات

  ):الب�ئة�املادية(الدليل�املادي�6.4

ل���ال�يلعب�الدليل�املادي�دورا����عملية�التبادل����السوق،�و�عليھ�ال�يوجد�إال�القليل�جدا�من�ا��دمات�ا

�و�تضمن� �املعينة، �ا��دمة �مؤسسة �حول �املستفيدين �أح�ام �تؤثر��� �املتوفر�سوف �املادي �الدليل �م�ونات فإن

م�ا��دمة�،�والسلع�ال����س�ل�عملية�تقدي...)�ثاث،�اللون،�الدي�ور،(الدليل�املادي�عناصر�مثل�الب�ئة�املادية�

�لتأج���السيارات(مثال� �شركة ��ستخدم�ا �ال�� �)السيارات �مثل �أخرى �ملموسة �وأشياء �ال���(، �التعر�فية الشارات

  .وغ���ا) �ستخدم�ا�شر�ات�الط��ان�ع���املسافر�ن�للتعر�ف���ا

  :عملية�تقديم�ا��دمة�7.4

ملؤسسات�ا��دمة،�إن�عملية�تقديم�إن�الكيفية�ال���يتم�من�خالل�ا�تقديم�ا��دمة��عد�حاسمة�بال�سبة�

ا��دمة�تضم�أشياء����غاية���مية�مثل�السياسات�و�جراءات�املتبعة�من�قبل�مؤسسة�ا��دمة�لضمان�تقديم�

� ��شاطات �ع�� �العملية ��ذه ��شتمل �كما �للمستفيدين، �وتدفق�" و�روتو�والت"ا��دمة �املكننة، �مثل أخرى
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��ختيار�امل �أو �التصرف �وحر�ة �املستفيدين�ال�شاطات، �توجيھ �وكيفية �ا��دمة، �تقديم �ع�� �للقائم�ن منوحة

  .وتحف���م�ع���املشاركة����عملية�تقديم�ا��دمة

  :خاتمة�.5

  :إن�أ�م�ما�يمكن�استخالصھ�من�خالل�تقديم��ذه�الورقة�البحثية�يمكن�توضيحھ�من�خالل�النتائج�املوالية

 ا�وصل�إليھ��ن،�حيث�أصبح�مف�ومھ�مطبقا����عرف�ال�سو�ق�عدة�تطورات�ع���ف��ات�زمنية�ليصل�إ���م

�بل� �فقط، �املادية �السلع �يقتصر�ع�� �ولم �والدو��، �املح�� �املستوى �وع�� �وغ���الر�حية، �الر�حية املؤسسات

  تجاوزه�إ���ا��دمات�وأصبح��ناك�مجال�لتطبيق�ال�سو�ق����املنظمات�ا��دمية؛

 ق�الذي�لھ�أ�مية�خاصة����صنع�القرار�ال�سو�قي؛جميع�مجاالت�تطبيق�ال�سو�ق�تحتاج�إ���بحوث�ال�سو� 

 أصبح�لل�سو�ق�أ�مية�كب��ة�بال�سبة�للمنظمات�ال����س���لبلوغ�أ�داف�ا،�وخاصة����مجال�ا��دمات؛ 

 عت��ون��� ��انوا �حيث �الكالسيكيون، ��قتصاديون �طرف �من �ال�ا�� �باال�تمام �يحظ �لم �ا��دمات قطاع

قيمة�لالقتصاد،�ل�ذا�تم�إقصاؤ�ا����حقل��قتصاد�السيا����نظرا��ا��دمات�ال�تخلق�ال��وة�وال�تضيف�أي

  ل�و��ا�غ���ملموسة،�و�انت��عت���بمثابة�أ�شطة��امشية�مدعمة�للقطاع�ن�الفال���والصنا��؛

 تم��قتصاديون�املعاصرون�باقتصاد�ا��دمات�وعن�إنتاج�ال��وة�من�قبل�ا��دمات،�حيث�إن�أ�م�ما�م�����

�ا �من �الثا�ي ��سو�ق�النصف �ومشكالت �قضايا �فأصبحت �ا��دمات، ��و�النمو�الكب���ل�شاطات �املا��� لقرن

�وأصبح� �م��وظ ��ش�ل �دوره �تزايد �ا��دمات �قطاع �وأن �خاصة ���تمام �من �عالية �بدرجة �تحظى ا��دمات

�يمثل�جزءا�كب��ا�من��قتصاد�الك������أي�مجتمع،�وكن�يجة�لذلك�لقد�شذ��ذا�التطور�مجال��عمال�ان�باه

 الدارس�ن�وامل�تم�ن�بال�سو�ق؛

 يحتل�م�انة�كب��ة�ضمن��شاط��قتصاديات�ا��ديثة،�وذلك�ن�يجة�" القطاع�الثالث"أصبح�قطاع�ا��دمات�

��قتصادية� �التحوالت �ظل ��� �شديدة �منافسة ��عرف �القطاع ��ذا �وأصبح �ا��دمية، ���شطة �وتنوع لتعدد

 الرا�نة؛

 دول�الغر�ية�بحيث�أصبح�يحتل�ف��ا�قطاع�ا��دمات�مرتبة�مرموقة،��ناك�تطور�كب���طرأ�ع���اقتصاديات�ال

�ل�ذا� �كن�يجة �ا��يو�ة، ��قتصادية �القطاعات �أحد ��ش�ل �ل�و��ا �ا��دمية �باأل�شطة ���تمام �استلزم مما

 التطور��ع�ن�ع���القائم�ن�باألعمال���تمام�ب�سو�قھ؛

 ا��دما� ��سو�ق �وممارسات �أساليب �ب�ن �جو�ر�ة �فروقات �املادية�وجود �السلع ��سو�ق ��� �املتبعة �وتلك ت

 امللموسة؛

 �،غ���ملموسة� �ل�و��ا �نظرا �ال�سو�ق �لرجل �وصعو�ات �تحديات �تخلق �ا��صائص �من �بجملة �تنفرد ا��دمات

ترا���ف��ا�جل�ا��صائص�ل�ي�) 7p(وال���ع���أساس�ا�يجب�إعداد�مز�ج��سو�قي�خاص���ا�أي�اعتماد�مقار�ة�

�سوق�ا��دمات�ع���أحسن�وجھ،�ل�ذا�فعند�إعداد�أي�اس��اتيجية�ل�سو�ق�ا��دمات�يجب�مراعاة�امل��ات�

  . �ساسية�ال���تم���ا��دمات�عن�السلع

 :قائمة�املراجع. 6

��عمال). 2002. (�ش���العالق- .1 ��� �املعلومات �تكنولوجيا ��سو�قي�-تطبيقات �عمان،�: �ردن�.مدخل �لل�شر، دار�الوراق

 .�ردن
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�جروة- .2 �بن ��تصال). 2007. (حكيم �مؤسسات �خدمات �تحس�ن ��� �ال�سو�ق �إس��اتيجية رسالة�: ا��زائر�.دور

  .ماجست��،جامعة�البليدة

  .�ردن�دار�اليازوري�العلمية�لل�شر�و�التوز�ع،�عمان،: �ردن�.إدارة�عمليات�ا��دمة). 2009. (حميد�الطا�ي،��ش���العالق- .3

  .دار�املنا���لل�شر�و�التوز�ع،�عمان��ردن: �ردن�.�سو�ق�ا��دمات�و�تطبيقاتھ). 2003. (ز�ي�خليل�املساعد- .4

�املصري - .5 �محمد �و�س��اتيجيات). 2002. (سعيد �املفا�يم �ا��دمية، ���شطة �و�سو�ق �مصر: مصر�.إدارة : �سكندر�ة،

  .الدار�ا��امعية

�سا�ل- .6 �محمد �ا��زائر�ة). 2005. (سيدي �العمومية �املؤسسات ��� �ال�سو�ق �تطبيق �دكتوراه،�: ا��زائر�.آفاق أطروحة

  .جامعة�تلمسان

  .دار�حامد�لل�شر�و�التوز�ع،�عمان��ردن: �ردن�.أساسيات�ال�سو�ق). 1998. (شفيق�حداد،�نظام�سو�دان- .7

  .دار�الثقافة�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن: �ردن�.أسس�ال�سو�ق�ا��ديث). 2002. (عبدا��بار�منديل- .8

  .أطروحة�دكتوراه،�جامعة�ا��زائر: ا��زائر�.ال�سو�ق����مؤسسات�ا��دمات�العمومية). 2007. (عبدالقادر�براين�س- .9

  .ان��ردندار�ز�ران�لل�شر�و�التوز�ع،�عم: �ردن�.أساسيات�و�مبادئ:ال�سو�ق). 1999. (قحطان�العبد���و��ش���العالق- .10
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  : م��ص

�ال�يك�� �التحول �عن �ا��ديث �الناميةو �إن �البلدان �أغلب �م��ا ��عا�ي �ال�� ��قتصادية ��ختالالت �معا��ة

���يع�الصادرات،�يقود�إ���أ�مية�التوجھ�نحو�ما��عرف�باقتصاد�و ��نتاجو�العر�ية،�كتحف���النمو م��ا�الدول�و 

تنو�ع�ب�ية��ذه�و �بلوغ�أ�داف�التحول�ال�يك��لا��دمات�الذي��عيد��عتبار�لدور�قطاع�ا��دمات�كقطاع�رائد�

  .خلق�مناصب�عمل�جديدةو �و�ع�الصادرات،جما��،�تنالداخ���� ات،�إذ��عت���دافعا�قو�ا����نمو�الناتج�ي�قتصاد

  خدمات؛�اقتصاد�ا��دمات،تحول��يك��: �لمات�مفتاحية

  N7؛�O10 ؛�JEL : G20اتتص�يف

Abstract: 

Talking about structural transformation and addressing the economic imbalances experienced 

by most developing countries, including the Arab countries, such as stimulating growth and 

production and encouraging exports, leads to the importance of heading to wardswhatisknown as the 

services economy, which restores the role of the services sector as a pioneeringsector to achieve the 

goals of transformation The structural and diversification of the structure of these economies, as itis 

considered a strong driver in the growth of GDP, diversification of exports, and the creation of new 

jobs. 

Keywords: services; services economy, structural transformation 

Jel Classification Codes: G20, O10 ,N7 

  :مقدمة.1

من�قبل�علماء��جتماع�لوصف�ا��صائص�" املجتمع�الصنا��"قبل�ما�يقرب�من�قرن�ن،�صيغ�مصط���

�وإنجل��ا �فر�سا �ا��ضر . �جتماعية��� �إ�� �الر�ف �من �انتقال�الس�ان �ا��صائص، تقسيم�العمل�و �وشملت��ذه

ولكن����العقود�القليلة�املاضية،�أدت��.املحر�ات�البخار�ةو �للعلوم�����نتاج،�مثل�اخ��اع��التوالتطبيق�امل�����

التنمية��قتصادية�ا��ار�ة�إ���التحول�من�الصناعة�إ���عصر�ما��عد�الصناعة،�حيث�بدأت�العديد�من�البلدان�

�����املقام��ول�بالنمو�امل��وظ�لصناعة�تتحول�من�اقتصاد�الصناعات�التحو�لية�إ���اقتصاد�ا��دمات�الذي�يتم�

  :�ذا�ما�يقود�إ���طرح��ش�ال�التا��و  )https://www.argaam.com(.ا��دمات

   كيف��سا�م�اقتصاد�ا��دمات����إحداث�التحول�ال�يك���املطلوب����البلدان�النامية؟

                                           
 

  Hassina_economie@hotmail.com:  �يميلأوضايفية�حدة،� :املؤلف�املرسل 1 
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  :�سئلة�التاليةالرئ������عن�السؤال فرع�تو 

 ا��دمات؟ما�حقيقة�اقتصاد� 

  ؟�اقتصاد�ا��دمات�ما�العوامل�املفسرة�لتطور 

 بالتحول�ال�يك��؟ة�اقتصاد�ا��دمات�ما�عالق  

  : التالية�الفرضياتتم�اعتماد���ش�الية�املطروحةلإلجابة�عن�

 مسا�م����ب�ية�مختلف��قتصادات�متقدمة��انت�أو�نامية؛�ا��دمات�أك�� أصبح�قطاع� 

 نمو�قطاع�ا��دمات؛و �و��قتصادي�القتصاد�ماتوجد�عالقة�ارتباط�وثيقة�ب�ن�مستوى�النم 

 يلعب�اقتصاد�ا��دمات�دورا�ايجابيا����إحداث�التحول�ال�يك���املطلوب����الدول�النامية . 

�املوضوعأ �ا��دمات: �مية �اقتصاد �مف�وم �ع�� �الضوء ��سليط �يحاول ��ونھ ��� �بالغة �أ�مية �املوضوع �يك����

. ���ب�ية��قتصادات��عد�ال��م�ش�الذي��ان��عانيھ�باعتباره�قطاع�ثالثامل�انة�ال���أصبح�يحتل�ا��ذا�القطاع�و 

�التوظيف ��جما��، �املح�� �الناتج ��� �سواء �املتنوعة �ملسا�ماتھ �ال�يك���. ا��...نظرا �التحول �إحداث �إ�� وصوال

  . دعم�أ�داف�التنمية�املستدامةو �املطلوب

اعتماد�املن���الوصفي�التحلي���انطالقا�من�إلقاء�ملحة�موجزة�لإلجابة�عن��ش�الية�املطروحة�تم��:املن���املتبع

�املختلفة،� �بتحليل�مسا�مة�قطاع�ا��دمات�����عض�املؤشرات��قتصادية عن�ما�ية�اقتصاد�ا��دمات�مرورا

 .  �ماراتو�وصوال�إ���تحليل�دور�قطاع�ا��دمات����التحول�ال�يك���اس�نادا�إ���تجر�ة��ل�من�تو�س

ما�زالت�تنال�و ��عت���اقتصادات�ا��دمات�من�املواضيع�ال�امة�ال���نالت�ا�تماما: تصاد�ا��دماتمدخل�الق�.2

�جتماعي�ن�ع���اعتبار�أن�قطاع�ا��دمات��ش�ل�بل��سا�م�بجزء�كب���من�الناتج�و�ا�تماما�من�قبل�الباحث�ن

�املتقدمة �دول�العالم �من �ع���حد�سواءو �املح����جما���للعديد ��س(.النامية �خالد، �مصطفى ،�2007-2006ام

 )14ص

  :ما�ية�ا��دمة

� �خاصة، �أ�مية �اليوم �ا��دمات �املتطورة،�اذاك�س�ت ��قتصادات �من �ال�يتجزأ �جزءا أ��ت�و أصبحت

ش���تخصصا��ا�منفتحة�ع���جم�ور�الز�ائن�لتأم�ن�ا��دمات�ال���يحتاجو��ا�و �املؤسسات�ع���اختالف�أنواع�ا

صار�من�املمكن�القول�بأننا��ع�ش����ظل�ما��عرف�بمجتمع�و �م��ايد����ا��دماتو �ح���أصبح��ناك�نمو�سر�ع

  .ا��دمات

����: ا��دمة مف�وم.1.1.2 �ا�م�ا �حصر �يمكن �لكن �ل��دمة، �محدد ��عر�ف �يوجد ال

  )http://au.edu.sy/images/courses/hospitalmgm(:��ي

حاجتھ،�أي�����شاط�و �تفاعل�ب�ن�املس��لك����شاط�يتضمن�عنصر�غ���ملموس�ماديا�ينطوي�ع���عالقة�

�ع���رضاهو �يفي�بحاجة�الز�ون  �ال�شاط�تكنولوجيا�متقدمة����القطاعات�ال����عتمد�ع���و �.�حافظ �شمل��ذا

�مرتفعة �عمل �كثافة �ذات �قطاعات ��شمل �كما �منخفضة؛و �املعرفة �سبق�(م�ارات �مرجع �خالد، �مصطفى �سام

 )96ذكره،�ص

 ق� ��ش�ل �الذي �ال�شاط �ذلك ���اجات�� �باالستجابة �اقتصادية �أن�و �يمة �دون �الز�ون رغبات

 يتطلب�ذلك�انتاج����ء�ملموس؛

 امل�انية؛و �ذلك�ال�شاط��قتصادي�الذي��س��دف�توليد�املنافع�الزمنية 
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 � �ع�� ��عمل �اقتصادية ��شاطات �القيمةخ�� �للمس��لك�ن،و �لق �منفعة �تقدم �الوقت �نفس ��� ���

 �رغب�ف��ما�طالب�ا��دمة؛و �يحدد�ماامل�ان�الذي�و �ذلك����الزمانو 

 ،ال�يتم�نقل�ا�أو�تخز���ا،و �ا��دمات����منتجات�غ���ملموسة�يتم�تبادل�ا�من�املنتج�ا���املستعمل�

��سرعة،و  �تف�� �تقر�با �نفس�و ��� ��� �تظ�ر�للوجود �أل��ا �أو�معرف��ا �تحديد�ا �الغالب ��� �صعب

غالبا�تتضمن�و �اصر�غ���ملموسة�متالزمةاس��الك�ا،�ف���تت�ون�من�عنو �الوقت�الذي�يتم�شرا��ا

 ل�س�ل�ا�صفة؛و �مشاركة�الز�ون�بطر�قة��امة،�حيث�ال�يتم�نقل�ملكي��ا

 غ���ملم� �جو�ره �آخر�ي�ون��� �طرف�لطرف �يحققھ �أن ال�ي��تب�و �س،و ���أي�فعل�أو�أداء�يمكن

 .قد�ال�ي�ون و �أن�انتاجھ�قد�يرتبط�بمنتج�ماديو �عليھ�أي�ملكية،

 ) https://tadwiina.com( :تتصف�ا��دمات�بجملة�من�ا��صائص�تتمثل�فيما�ي��:تخصائص�ا��دما2.1.2

�عت����ذه�ا��اصية�من�أ�م�عناصر�التفرقة�ب�ن�السلع�املادية�عن�ا��دمات،�فا��دمة�ال� :ا��دمات�غ���ملموسة

� �أو�ملس�ا ���ا، �أو�الشعور �أو�تذوق�ا، �رؤ���ا، �طالب�يمكن ��ش��يھ �فالذي �ولذلك �شرا��ا، �قبل �املستفيد �قبل من

 ؛ا��دمة��و�أداء�مقدم�ا،�والذي�يب���ع���وجود�ثقة����مقدم�ا��دم

يقصد���ا�ارتباط�ا��دمة����صية�مقدم�ا�وعدم�القدرة�ع���فصل�ا،�: ”التالزم”غ���قابلة�للفصل�عن�مقدم�ا�

�و  �و�ستفادة، �والتقديم ��نتاج �مع �ذلك �مراحل�و���امن ��� �تندرج �أين �امللموسة �املنتجات �عليھ �ما �بخالف �ذا

�مقدم� �ب�ن �ما �مباشرة �عالقة �وجود �إ�� �التالزم �و�ش���خاصية �البيع، �عملية ��عد �و�س��الك �وال�سو�ق �نتاج

�أن� �كما �خاصة، �م��ة �ا��دمات �ل�سو�ق �يحقق �مما �املستفيد �حضور �يتطلب �ما �غالبا �والذي �والعميل ا��دمة

 ة؛ا��دمة�واملستفيد�معا�لھ�تأث���كب���ع���النتائج�املتوقعة�من�ا��دم�تواجد�مقدم

�ا��دمة �تقديم �طر�قة ��� �والتباين �مقدم�ا�وزمان� :�ختالف �م�ارة�وكفاءة �ع�� ��عتمد �ا��دمة �أن�تقديم طاملا

�ح �آلخر�وع�� �وقت �ومن �ا��دمة، �منتج �ال��ص �نفس �من �و�ختالف �تتم���بالتباين �ف�� �تقديم�ا، سب�وم�ان

�يحصل� �ال�� �ا��دمة �مستوى �فمثال�يتوقف �مقدم�ا، �أداء �باختالف �ف��ا �ا��ودة �ت�باين �و�ذلك �النفسية، حالتھ

�تختلف� �قد �كما �أو�حديثا، �قديما �ممارسا ��ان �إذا �ما �حسب �وع�� �ا��دمة �مقدم �الطب�ب �ع�� �املر�ض عل��ا

�الطب�ب �نفس �من ���.ا��دمة �التباين �تقليل �إ�� �ا��دمة �منظمات ��س�� �من�ل�ذا �مستو�ا��ا �أد�ى �إ�� �خدما��ا �

 : خالل

 اختيار�الكفاءات�املرتفعة�للعمل���ا�وإعداد�ال��امج�التدر��ية�الالزمة�لذلك 

 و�ق��احات،�والعمل�ع���تحليل�ا�باإلضافة��الش�اوى وضع�نظام�خاص�إلرضاء�العمالء��عتمد�ع���تلقي�

 .إ���الدراسات�امليدانية�للتعرف�ع���آرا��م�واتجا�ا��م�ا��اصة

تتم���ا��دمات�بخاصية��عرض�ا�للزوال�والتال���،�فال�يمكن�تخز���ا���دف�البيع�أو�:عدم�قابلية�ا��دمة�للتخز�ن

�ي� �ا��دمة �تخز�ن �ع�� �القدرة �عدم �وان �الالحق، �وخسارة��ستخدام �فرصة �و�عد ��سو�قية �اعتبارات �عليھ �تب

ضا�عة�ال��عوض،�ل�ذا�اعت��ت�ا��دمة�مس��لكة���ظة�إنتاج�ا،�وع���ذلك�فإنھ�يتع�ن�ع���املؤسسات�ا��دمية�

بذل�ا���ود�ملواج�ة�الصعو�ات�الناتجة�من�عدم�القابلية�للتخز�ن�بما�يكفل�تحقيق���م�مبيعات��عادل���م�

 ؛الطاقة��نتاجية

�ا��دمةعد �تملك �محدود� :م �مباشرة�ولوقت �منفعة �ع�� �يحصل �م��ا �فاملستفيد �غ���ملموسة �ا��دمة �أن طاملا

فقط،�مثل�تأج���غرفة����فندق،�أو�السفر�ع���طائرة،�وتمثل��ذه�ا��اصية�مش�لة��سو�قية�ملديري�الشر�ات�

�املس��لك �أن �حيث �إشاعاتھ�-ا��دمية �من �ا��د�-كجزء �تملك �عند �املنظمات��شعر�بالسعادة �ع�� �ثم �ومن مة،
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ا��دمية�أن�تو���ا�تمام�للدالئل�املادية�ل��دمة�وال���تو���لھ�بملكي��ا�مثل�ال�دايا�ال���تقدم�ع���رحالت�شر�ات�

 ؛الط��ان

�س�ب�خاصية�عدم�امللموسية�ل��دمة،�فإنھ�من�الصعب�ا��كم�ع���مستوى�جود��ا� :ةصعو�ة�تنميط�ا��دم

ا��دمة�يختلف�من�مقدم�إ���آخر،�فذلك�يجعل�ا�ال�تتمتع�بنمط�ثابت�����ل�مرة��قبل�شراء�ا،�وطاملا�أن�أداء

تباع�فيھ،�و�التا���تم���ا��عدم�التماثل�والتجا�س�ومثال�ذلك�ا��دمات�املصرفية،�وا��دمات�ال��ية،�وخدمات�

 .،�وغ���ا…النقل�

  : ما�ية�اقتصاد�ا��دمات 2.2

� �علم �قطاعات �من �واحد ��و �ا��دمات �العامة�اقتصاد �ا��دمات �توف�� �ع�� ��عتمد �ال�� �قتصاد

  .للمس��لك�ن،�وذلك�مقابل�ا��صول�ع���عوائد�مالية�محددة�ل�سا�م����دعم��قتصاد�املح��

يمكن��عر�ف�اقتصاد�ا��دمات�بأنھ�القطاع��قتصادي�الذي�يحرص�ع���: مف�وم�اقتصاد�ا��دمات�1.2.2

�النامية�م��ا،�و�سا�م����تحو�ل�املنتجات�إ���خدمات�دعم��نتاج�ضمن�قطاع��قتصاد�املح���
ً
للدول�وخصيصا

�عمل�ع���دعم�ا��اجات��ساسية�للمواطن�ن�والسائح�ن،�وذلك�من�خالل��ستفادة�من�ا��دمات�مثل�

 :�ناك�عدة�مجاالت�القتصاد�ا��دمات�ا�م�او �.السياحة�والسفر�و�تصال��شب�ات�ال�اتف�و�ن��نت�وغ���ا

)https://www.ra2ed.com( 

�املالية �امل: ا��دمات �و�شمل �دائم، ��ش�ٍل �توف���ا �يتم �ال�� �العامة �ا��دمات �من �ال���عا�� ��افة �املالية مالت

 خرى؛�عتمدع���التبادل�املا��،�وتوف���القروض،�و�س�ثمارات�املالية،�و�دخار�النقدي،�وغ���ا�من�ا��دمات�� 

�السياحية �توف�:ا��دمات �ال�� ��قتصادية �ا��دمات �من �إ����ر �� ��س�� �إذ ��امال؛ ��قتصادي �للقطاع الدعم

�م �من �الُسياح �استقطاب ��� ��سا�م �ال�� �السياحية �واملواقع �باألماكن، ���تم�خ��تمام �وأيضا �العالم، �دول تلف

 بدور�السياحة�الداخلية����دعم�التنمية��قتصادية؛�

�ال��يةا��دم �خالل��عتماد�ع����:ات ����افة�ا��دمات�ال���توفر�الرعاية�ال��ية،�والعالجية�للمر����من

 دوراملراكز�ال��ية،�واملس�شفيات����توف���العالج�املناسب�لألفراد؛�

�التعليمية �التعليمية��:ا��دمات �توف���املؤسسات �ع�� ��شتمل �إذ �ان�شارا؛ ��قتصادية �أك���ا��دمات �من ��

 .و�ات�الدراسيةستب����مختلف�املللطال 

و�تحول�املجتمع���سا�ي�من�املجتمع�الصنا���إ���ما��عد�الصنا��،�بمع����أنھ�تحول�من�اقتصاد�إنتاج�سلع�إ���

�سام�مصطفى��(: ذلك�لألسباب�التاليةو ��ذه�ا��دمات�م��ايدةو �..)��ة،�،تجارة،�نقل( اقتصاد�إنتاج�خدمات�

  )96،�ص�خالد،�مرجع�سبق�ذكره

 الرعاية�ال��ية�أدت�إ���إطالة�عمر���سان،�السكن����املدن�تطلب�ز�ادة����ا��دمات؛: التغ���الس�ا�ي

نظرا�لصغر�عدد�أبناء�و �مدارس�ا��ضانة،و �عمل�املرأة�زاد�الطلب�ع���صناعة�الطعام�ا��ا�ز : التغ����جتما��

 �سرة�الواحدة�زادت�الرغبة����السفر�للسياحة؛

 املعلومات؛و �العوملة�أدت�إ���ز�ادة�خدمات��تصاالت: ملي�غ���عا

 م��ا�الرقابة�ع���خدمات�الناس؛و �ك�����م�املؤسسات�للوفاء�بحاجة�املجتمع: �غ���سيا����قانو�ي

  ز�ادتھ����ا��دماتو �الصيدو �و�يالحظ�عامليا�انخفاض�العامل�ن�بالزراعة
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� �كب��ة �الشر�ات �من �مجموعة �ا��دمات �قطاع �ا���سياتو �ا���مو�يمثل �متعددة �متوسطة�و �شر�ات شر�ات

،���سام�مصطفى�خالد،�مرجع�سبق�ذكره�(.شر�ات�صغ��ة�ا���م�مرورا�با��دمات�ال���يقدم�ا��فرادو �ا���م

 .)18ص

  : خصائص�اقتصاد�ا��دمات2.2.2

تم���ترتبط�خصائص�املجتمع�ارتباطا�وثيقا�بخصائص��قتصاد�السائد،��و�ناك��عض�ا��صائص�ال���

  )7،�ص2014-2013بن�قري�سم��،���( :�ذا��قتصاد�أ�م�ا

�الثالث �القطاع �املتحدة�: سيادة �الواليات �ولعل �القطاع ��ذا ��� �للعمل �تتجھ �العاملة ��يدي �غالبية �أن يالحظ

إذا��مر�كية�خ���دليل�ع���ذلك،�حيث��عمل�����ذا�القطاع�ما�يز�د�عن�ثل���العمالة��ناك،�وا��دير�بالذكر�انھ�

�ا��دمات� �مجتمع �املستوى�يتحدد��� ��ذا �السلع،�فان �بكمية �املجتمع�الصنا���يتحدد �املع�شة��� �مستوى �ان

  بنوعية�ا��ياة�ال���تقاس�بالتعليم�وال��ة�وغ���ا؛

ان�ما�يم���مجتمع�ما��عد�الصناعة��و�املعرفة�العلمية،�ال������أساس�: مجتمع�ا��دمات��و�مجتمع�املعرفة

معرفة�تر���نوعا�من�التعاون�ب�ن���سان�و�لة،�بل�إن�عنصر��نتاج�����ذا�املجتمع�لن�ي�ون���بت�ار�و��

رأس�املال�والعمالة�واملوارد�الطبيعية�كما��و�معلوم�بل�سي�ون�املعرفة،�و�التا���فال��ك���سي�ون�ع���منظمات�

  �ة؛العلوم�والتكنولوجيا�والفكر�القائمة�ع���املعلومات�واملعرفة�النظر 

حسب��ذا�التوجھ�سي�ون�العلماء�وامل�ندس�ن��م�نواة�املجتمع،�وما��ساعد�ع���: تفوق�املستوى�امل���والف��

  ذلك�مجتمع�التعليم�الذي��عت���مجتمعا�منظما�و�ش�ل�الصفوة�وسيلعب�الدور���م�����ذا�املجتمع؛

�قياس�ا �وأش�ال �القيمة �نظم �ي�و  : التغ����� �لن �املعرفة �مجتمع �ظل ��ل��� ��� ��لة �مع �مستمرا �التعامل ن

�إذ� �الصنا��، �املجتمع ��� �عليھ ��انت �ما �تفوق �و�درجة �أك���ترابطا �ال��صية �العالقات �ست�ون �بل التعامالت،

سي�ون�مجتمع�ا��دمات�أك���إ�سانية،�وان�القيمة�ستخلق�عن�طر�ق��نتاجية،�وعن�طر�ق��ستخدام�املستمر�

  )https://www.ra2ed.com( :م��ات�أخرى�ي�سم���ا�اقتصاد�ا��دمات�م��ااضافة�ا���ما�ذكر�سابقا��ناك�. 

 اقتصاد�ا��دمات�من�أس�ل�أنواع��قتصاد�من�حيث�التص�يفات�املحاس�ية،�و�و�من�الس�ل�التعامل�

 وقوائمھ�املالية؛مع�قيوده�املحاس�ية�اليومية�

 عمل�ع���تحو�ل�العديد�من�املنتجات�املطروحة�����سواق�التجار�ة�إ���خدمات�ذات�فائدة�للمجتمع؛� 

 عمل�ع���تطبيق�أسلوب�الرقابة�ا���ومية�ع���خدمات�املنتجات،�والتأكد�من�مطابق��ا�للمواصفات��

  القانونية�املطلو�ة؛

 ت�سواء����الر�ف�أو�ا��ضر؛يتطور��ش�ل�م��وظ�مع�ُمختلف�أنواع�ا��دما 

 عتمد�ع���الت�امل�مع�الب�ئة�الصناعية�بأكمل�ا،�وذلك�بوضع�ا��طط�ال���تحدد�طبيعة�ا��دمات�ال����

 يجب�تقديم�ا�وذلك�ضمن�القطاع��قتصادي؛�

 من�خالل�دراسة�نوعية�ا��ياة�السائدة�����ذا�املجتمع�واختيار�املنتجات��يوفر�الدعم�ل�سو�ق�املنتجات

 .ية�ال���تالئم�أفرادها��دم

  : أ�مية�اقتصاد�ا��دمات�.3

فع��قتصاد�مسا�ما�بحصة�م��ايدة����الناتج�دلقد�برز�قطاع�ا��دمات�ع���أنھ�العنصر��وسع����قوة�

��جما�� �صمود�و �التجارةو �املح�� �بفعل �ال�يك�� �التحول �الحداث �القطاع ��ذا �استحد��ا �ال�� �فالفرص التنمية،

� �ا��دمات �الرق��اقتصاد ��قتصاد �تكنولوجيا �من �املستمدة �تلك �سيما �ال ����و �.�ائلة، �القطاع �سا�م
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تت��ص��ذه���مية�و �.ا��دمات��خرى و �نمو��قتصاد�بمجملھ�ألنھ�ي�يح��س�امات�الالزمة�للمنتجاتو �نتاجية

  )5-3،�ص6/6/2017مؤتمر��مم�املتحدة�للتنمية،��(: ��

� �ا��دمات �ا�شطة �من �العديد ��ال��ةان �م�مة �اجتماعية �وظائف �ع�� �تنطوي �الطاقةو �املاليةو �ال��

�ا��دمات�و�النقلو  ��ستطيع �املثال �س�يل �فع�� �املستدامة، �التنمية �أ�داف �لتحقيق �ع��ا �غ�� �ال �تصاالت،

�الفقر،�و ��ساسية �ع�� �القضاء ��دف �تحقيق �س�يل ��� �كب��ة �مسا�مات �تقدم �أن ��ساسية �ال�يا�ل خدمات

 ا��؛.. املجاعة،�التعليم،�ال��ةالقضاء�ع���

زادت�حصة��2015-1980لقد�زادت�مسا�مة�قطاع�ا��دمات�����قتصادات�ع���مر�الزمن،�ففي�الف��ة�

� �من �الز�ادة �ذلك ��� �بما �املختلفة، �الدخل �فئات �جميع �لدى ��جما�� �املح�� �الناتج ��� �ا��دمات ا����%61قطاع

  لدى��قتصادات�النامية؛� %55 ا��%42من�و �لدى��قتصادات�املتقدمة،�76%

��1980حسب�املنطقة�و �حصة�قطاع�ا��دمات����الناتج�املح����جما���بحسب�مستوى�الدخل: 1ش�ل�رقم�

  )%( 2015و

  
دور�اقتصاد�ا��دمات�والتجارة����ا��دمات����التحول�ال�يك���والتنمية�الشاملة،�مؤتمر��مم�املتحدة�للتنمية،�جنيف،�:املصدر

  3،�ص�6/6/2017

��قل� �البلدان �لدى �ذلك ��� �بما �النامية، �املناطق �جميع ��� �واسع �نطاق �ع�� �من�شرة �أصبحت ا��دمات

غادرت�موارد��نتاج�قطاع�الصناعة،�أما����البلدان�و �،نموا،�ففي��قتصادات�النامية�حقق�قطاع�ا��دمات�نموا

 قد�انتقلت�من�القطاع�الزرا���ا���قطاع�ا��دمات�أساسا؛النامية�ال�سيما�أقل�البلدان�نموا�فإن�موارد��نتاج�

التغ���ا��اصل�و �%حصة�قطاعات��قتصاد����الناتج�املح����جما���بحسب�مستوى�الدخل�: 2ش�ل�رقم�

  2015-���1980الف��ة�

  
،��6/6/2017مم�املتحدة�للتنمية،�جنيف،�التنمية�الشاملة،�مؤتمر�و �التجارة����ا��دمات����التحول�ال�يك��و �دور�اقتصاد�ا��دمات�:املصدر

  3ص
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،�قدر�أن�قطاع�ا��دمات�الواسع�2016ففي�عام�. كما�ان�شرت�ا��دمات�بقوة�أيضا����قطاع�التوظيف

�العالم) %49(�ستأثر�بنحو�نصف ��� �أك������و �.الوظائف �ا��دمات �أ�مية �فإن �النواتج، ��� �ا��ال ��و مثلما

ن�قطاع�ا��دمات�املزود�الرئ�����بالوظائف�منذ�منتصف�العقد��ول�من�فقد��ا). %44(�قتصادات�املتقدمة�

�الواحد ��قتصاديةو �القرن ��زمة �أثناء �ذلك ��� �بما �و �العشر�ن، �لعامي �العاملية �الف��ة�و�2009و�2008املالية ��

نو�ا�������غ���ا�من�قطاعات��عمال�سو�السياحةو �،�زادت�أ�مية�قطاعات�ا��دمات������شاءات2016- 2001

 السوق�العاملية�للوظائف،�بما����ذلك�����قتصادات�النامية؛

  2016-2001التغ���السنوي����توز�ع�العمالة����قطاعات�مختارة�بحسب�مستوى�الدخل�:  3ش�ل�

  
،�6/6/2017للتنمية،�جنيف،�التنمية�الشاملة،�مؤتمر��مم�املتحدة�و �التجارة����ا��دمات����التحول�ال�يك��و �دور�اقتصاد�ا��دمات: املصدر

  4ص

���� ��س�ثمارات �تركزت �اذ �املباشرة، ��جن�ية ��س�ثمارات �وافر�من �بقسط �أيضا �ا��دمات استأثر�قطاع

من��س�ثمارات،��%53تلقى�قطاع�ا��دمات��2015ففي�عام�. العشر�سنوات��خ��ة�أساسا����قطاع�ا��دمات

��جن�ي ��س�ثمارات �زادت �ذلك �ا�� �قطاع�باإلضافة ��� �عليھ ��� �مما �أسرع �بوت��ة �ا��دمات �قطاع ��� �املباشرة ة

حقق�قطاع�خدمات�ال�يا�ل��ساسية�نموا�سر�عا�للغاية،�ف�ان�أك���من�و �،قطاع�الصناعات�التحو�ليةو �الزراعة

  .����ذا�القطاع�2015نصف��س�ثمارات�املعلن�ع��ا����عام�

  )%( 2015املباشرة�ذات�الطا�ع�املستجد�حسب�القطاعات��توز�ع�مشار�ع��س�ثمارات��جن�ية: 4ش�ل�رقم

 
دور�اقتصاد�ا��دمات�والتجارة����ا��دمات����التحول�ال�يك���والتنمية�الشاملة،�مؤتمر��مم�املتحدة�للتنمية،�: املصدر

  5،�ص�6/6/2017جنيف،�

�نحو�ع �ا��دمات �ش�لت �العال�� �الصعيد ��50 %� ��� �الدولية ��س�ثمارات من��59%وقرابة�،2018من

من��% 56و�انت�ا��دمات�مسؤولة�عن��.2016من�الناتج�املح����جما���الدو���عام��% 68الوظائف،�كما�ش�لت�

ورغم�أن��ذه�املسا�مات�الرئ�سة�تؤكد�الدور�الرئ�س�لھ��.من�العمالة����البلدان�النامية�% �54نتاج�وما�يقارب�

�وزنھ �تتجاوز �أ�ميتھ �فإن �التنمية، �مجال ��قتصادي��� �ال�شاط ��ذا�و �.املباشر��� �مسا�مات �تطور لو�أخذنا

� �القطاع ��قليمي �املستوى ���يع�� ��� �اختصار�ا �الدولية(:يمكن ��قتصادية �العرب �أفر�لجر�دة ،2019�،

http://www.aleqt.comا(.  
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  :فع���مستوى��مر�كيت�ن 

 � �الواليات ��مر�كتأ�ي ��� �الدول �رأس �ع�� ��مر�كية �من�ياملتحدة �ا��دمات �قطاع �ب�سبة �يتعلق �فيما ت�ن

اذ�يمثل��ذا�القطاع�نحو�. الناتج�املح����جما���والقيمة�املضافة�منھ�و�سبة�العمالة�بھ�من�إجما���العمالة

��مر�كية% 77 �املتحدة �للواليات ��جما�� �املح�� �الناتج �قط. من �ناتج �يبلغ �الواليات�كما ��� �ا��دمات اع

 . من�إجما���العمالة% 79.14تر�ليون�دوالر،�وتمثل�العمالة�بھ��15.1املتحدة��مر�كية�

 � ���ا �ا��دمات �قطاع �ناتج �يبلغ �إذ �املركز�الثا�ي، ��� �ال��از�ل �بھ���1.3تأ�ي �العمالة �وتمثل �دوالر، تر�ليون

 . من�إجما���العمالة% 70.18

 مليار�دوالر،�وتمثل�العمالة�بھ��700.8املركز�الثالث،�و�بلغ�ناتج�قطاع�ا��دمات���ا�ب�نما�تأ�ي�املكسيك����

 .من�إجما���العمالة% 61.05

 )تر�ليون�دوالر(دول�����مر�كيت�ن�من�حيث�ناتج�قطاع�ا��دمات� 6أك��: 1جدول�رقم�

 
  تقر�ر�البنك�الدو��: املصدر

  : أما�ع���مستوى�قارة�أسيا

تر�ليون�دوالر�من�قطاع�ا��دمات،�إال�أن��سبة�العمالة��6.3رغم�أن�الص�ن�تأ�ي����املركز��ول�بناتج�يبلغ�

 . فقط�من�إجما���العمالة% ��44.61ذا�القطاع�تمثل�

� ���ا ��3.4تأ�ي�اليابان����املركز�الثا�ي،�و�بلغ�ناتج�قطاع�ا��دمات �وتمثل�العمالة�بھ من�% 72.09تر�ليون�دوالر،

 .ا���العمالةإجم

� ���ا �ا��دمات �قطاع �ناتج �و�بلغ �املركز�الثالث، ��� �ال�ند �تأ�ي �بھ��1.3ب�نما �العمالة �وتمثل �دوالر، تر�ليون

 .من�إجما���العمالة% 31.45

 )تر�ليون�دوالر(دول����آسيا�من�حيث�ناتج�قطاع�ا��دمات�5أك���: 2جدول�رقم�

  
  تقر�ر�البنك�الدو��: املصدر

 :�ش�ل�عام�أقل�اعتماًدا�ع���ا��دمات�من�املناطق��خرى����العالم�حيثو��عد�أفر�قيا� 

 مليار�دوالر�من�قطاع�ا��دمات،�و��سبة�عمالة�بھ��214.9تتصدر�جنوب�أفر�قيا�الدول�����ذه�القارة�بناتج�يبلغ�

 . من�إجما���العمالة% 71.60تمثل�
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 من�% 51.83مليار�دوالر،�وتمثل�العمالة�بھ���209.7ا�تأ�ي�نيج��يا����املركز�الثا�ي،�و�بلغ�ناتج�قطاع�ا��دمات��

 .إجما���العمالة

 48.55مليار�دوالر،�وتمثل�العمالة�بھ��128.9ب�نما�تأ�ي�مصر����املركز�الثالث،�و�بلغ�ناتج�قطاع�ا��دمات���ا� %

 .من�إجما���العمالة

 )رمليار�دوال (دول����افر�قيا�من�حيث�ناتج�قطاع�ا��دمات�5أك���: 1جدول�رقم�

  
  تقر�ر�البنك�الدو��: املصدر

  

 : أما�ع���مستوى�قارة�أورو�ا

�أور  �قارة ��� �الدول �و تتصدر�أملانيا �يبلغ �بناتج �بھ���2.3ا �عمالة �و��سبة �ا��دمات، �قطاع �دوالر�من تر�ليون

 . من�إجما���العمالة% 71.60تمثل�

-�� �ا��دمات �قطاع �ناتج �و�بلغ �املركز�الثا�ي، ��� �املتحدة �اململكة �تأ�ي �بھ����1.9ا �العمالة �وتمثل �دوالر، تر�ليون

 .من�إجما���العمالة% 80.75

% 77.08تر�ليون�دوالر،�وتمثل�العمالة�بھ��1.8ب�نما�تأ�ي�فر�سا����املركز�الثالث،�و�بلغ�ناتج�قطاع�ا��دمات���ا��-

  .من�إجما���العمالة

 )ون�دوالرتر�لي(دول����أورو�ا�من�حيث�ناتج�قطاع�ا��دمات�5أك���: 4جدول�رقم�

  
  تقر�ر�البنك�الدو��: املصدر

 : أما�ع���املستوى�العر�ي

�املح����جما�� �الناتج �من �قطاع�ا��دمات�و�س�تھ �من�حيث�ناتج �الدول�العر�ية يبلغ�. تتصدر�السعودية

مليار�دوالر،�و���ا��دول�التا���ترت�ب�الدول�العر�ية�من�حيث�ناتج�قطاع��358.7ناتج�قطاع�ا��دمات����اململكة�

 . ا��دمات
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  )مليار�دوالر(اع�ا��دمات�ترت�ب�الدول�العر�ية�من�حيث�ناتج�قط: 5جدول�رقم

  
  عامليتقر�ر�البنك�ال: املصدر

 

  : - �ماراتو�مقارنة�ب�ن�تو�س-التحول�ال�يك���و �ا��دمات�قطاع.4

�ز�ادة� �إ�� �يقود �مما �للنمو، �كمحر�ات ��عمل �جديدة �ديناميكية �قطاعات �ظ�ور �إ�� �ال�يك�� �التحول يؤدي

من�ثم�ز�ادة�مقدرة�الدولة�ع���املشاركة��ش�ل�مثمر�و ��نتاجية�التا���ز�ادة�و �تنو�ع���شطة��قتصادية��خرى،

�ل��ذه���شطة�س�نعكس�إيجابا�عل�تمك�ن�الدولة�من�استدامة�النمو��قتصادي�. ���سالسل�القيمة�العالية

�معدلھ، �ز�ادة �خالل �املوجبة،و �من �موجاتھ �مدة �توقفھو �إطالة �حاالت �التنمية�و �.تقلباتھو �تقليل �لتحقيق تم�د

��قتصاديةامل �بأنواع�ا �ال���و ��جتماعيةو�ستدامة �املتقدمة �بالدول �ال��اق �بإم�انات �ست��ل �أ��ا �كما البي�ية،

  )51ص�،2018تقر�ر�التنمية�العر�ية،�(.تمكنت�فعليا�من�انجاز��ذا�التحول 
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  املستدامةالتنمية�و �استدامة�النمو��قتصاديو �العالقة�ب�ن�التحول�ال�يك��: 5ش�ل�رقم�

  
املع�د�العر�ي�،إرساء��ستدامة�����قتصادات�العر�يةو �،�التنو�ع��قتصادي�مدخل�لتصو�ب�املسار تقر�ر�التنمية�العر�ية: املصدر

  51ص��2018،ال�و�ت،للتخطيط

�رأس�املال�املادي إحداث��غي��ات�جذر�ة����و �ال�شري،و �وتنطوي�عملية�التحول�ال�يك���ع���ز�ادة�تراكم

�التمدنو �التجارة،و �لبطالو ��نتاج��ي�ل �مستو�ات �ز�ادة �إ�� ��نتقال �إ�� �باإلضافة �عناصر��نتاج، �استخدام

�التعليمو  �املستدامةو �معدالت �التنمية �مرحلة �إ�� �للوصول ��فراد �دخول �ز�ادة �مع �بالتوازي �ا��ياة، ر�يع��(.توقع

  )3،�ص�2008نصر،�يونيو�

�الدول  �تصدر�ا �ال�� �ا��دمات �أن �الدول��و�بما �تصدر�ا �ال�� �بتلك �مقارنة �أع�� �ترت�ب �تأخذ املتقدمة

التصدير�ة�و �فإنھ�يتوجب�ع����ذه�الدول�النظر����سبل�تنو�ع�قاعد��ا��نتاجيةمتوسطة�الدخل،�و �منخفضة

تصدير�و �العر�ية����إنتاجو ��النظر�إ���تخصص�أغلب�الدول�الناميةو �.��م�ل��دمات�ذات�الدخل�العا��و�للسلع

ل�ست�صا�عة�لھ،�ما��ع���أن�أر�اح�ا��قتصادية�ت�ون�عرضة�و �منتجات�أولية�أو�زراعية�ت�ون�خاضعة�للسعر 

�معدل�النمو  �يؤثر�ع�� �قد �ما �ا��ارجية، �للعوامل �غ���ا ��يرادات�الضر��يةو�العمالةو �ال��ز�التجاري و �أك���من

  . ا��مركيةو 

�ا��دماتو�بما�أن� بحدود�( ��الناتج�املح����جما������الدول�العر�يةيمثل�عموما�أع���مسا�مة���قطاع

  .املصدرة�يك�سب�أ�مية�قصوى و �فإن�النظر����نوعية�ا��دمات�املنتجة) %65إ����60%

����النقلو �حسب�ثالث�مجاالت�أساسية�تو�سو �ل��دمات�����ماراتمن�خالل�ا��دول�املوا���تص�يف�

�خدمات�الكمبيوتر و �ا��دمات�املاليةو �التأم�نو �ال�ش�يدو �صاالتا��دمات��خرى�ال���تحتوي�ع����تو �السياحةو 

  .ا���وميةو �الثقافيةو �ا��دمات�ال��صيةو �ال��اخيصو �حقوق�امللكية�الفكر�ةو �ال��مجةو 

إ���مقارنة�التطور�املحرز�����بقية�العالم�من�ج�ة�أخرى و�من�ج�ة،��ماراتو�املقارنة�ب�ن�تو�س�سمح�و �

� �مع�ال�سق�العال�� �مقارنة �ا��دمات ��ذه �(.2015و�2000أداء�أ�شطة �العر�ية، �ص2018تقر�ر�التنمية ،165-

168(  

  

  

  

  

  



 

)        2015-1980(العالم�لسنوات�مختارة�للف��ة�

  
 167تقر�ر�التنمية�العر�ية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�

-1980(العالم�لسنوات�مختارة�للف��ة�

 
 167تقر�ر�التنمية�العر�ية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�

ضعفا،����ح�ن�لم��74ال���تمكنت�من�مضاعفة�صادرا��ا�ا��دمية�

��12ذا�أقل�من�املتوسط�العال���الذي�بلغ�

� �من �صادرا��ا �زادت �ال�� ليار�دوالر�م�2النقل

�السياحة�املرتبطة�بال�سوق و �بفضل�سياسات�تطو�ر�شر�ات�النقل�ا��وي 
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العالم�لسنوات�مختارة�للف��ة�و ��ماراتو��ي�ل�التجارة����ا��دمات����تو�س

 )مليار�دوالر(الوحدة

تقر�ر�التنمية�العر�ية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�: املصدر

العالم�لسنوات�مختارة�للف��ة�و ��ماراتو�التجارة����ا��دمات����تو�س�ي�ل�

  )مليار�دوالر(الوحدة)        2015

تقر�ر�التنمية�العر�ية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�: املصدر

ال���تمكنت�من�مضاعفة�صادرا��ا�ا��دمية��إلمارات�انت����اتب�ن�أن�الز�ادة���م�

�ذا�أقل�من�املتوسط�العال���الذي�بلغ�و �ضعف،�2.5تتمكن�تو�س�من�مضاعفة�صادرا��ا�ا��دمية�سوى�ب�

�السفر  �خدمات �ع�� �البداية ��� �ركزت ��مارات �أن �و ���ب�ن �من �صادرا��ا �زادت �ال�� النقل

بفضل�سياسات�تطو�ر�شر�ات�النقل�ا��وي �2015مليار�دوالر�عام�

  .���ذه�ا��دمات��ذا�يتالءم�إ���حد�كب���مع�الطلب�العال���

حر�ات�سعيدة�. دأوضايفية�حدة،�. د

�ي�ل�التجارة����ا��دمات����تو�س: 6جدول�رقم

�ي�ل�: �6دول�رقمتا�ع�ل�

تب�ن�أن�الز�ادة���م�

تتمكن�تو�س�من�مضاعفة�صادرا��ا�ا��دمية�سوى�ب�

�السفر و �.ضعفا �خدمات �ع�� �البداية ��� �ركزت ��مارات �أن ��ب�ن

مليار�دوالر�عام��40إ����2000عام

�ذا�يتالءم�إ���حد�كب���مع�الطلب�العال���و �.غ���او 
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ن�املزايا�التنافسية�ال���من�تطو�ر��ذه�املجاالت�باأل��ام�ال����سمح�ل�ا�باالستفادة�م�تو�س�و�باملقابل�لم�تتمكن

  .�انت�قائمة����ثمان�نات�القرن�املا���

�أخرى  �ج�ة �املعر��و �من �املحتوى �ذات ��خرى �ا��دمات �مع ��نتاجية�و ��عالقة �بالقطاعات املتصلة

� ��ش�ل �صادرا��ا �زادت �حيث �فقط ��خ��ة �الف��ة ��� �بدأ ��مارات �توجھ �فإن �ال�ش�يدعالسلعية، �خدمات ��� �ام

مليار�دوالر،���50ستورد�خدمات�معرفية�بحدود��إلماراترسوم�امللكية�الفكر�ة،�باملقابل�أصبحت�او ��تصاالتو

  . خاصة����محال�التأم�ن

�تو�س ���� �محدودة�بحدود �صادرات�ا��دمات�املعرفية �مجال��1تبقى ��� �عموما �تركزت مليار�دوالر�فقط،

��تصاالت �دوالر�0.3(الكمبيوترو  خدمات �دوالر�0.3(ال�ش�يدو �)مليار �املاليةو �)مليار �ا��دمات �أقل ��ش�ل

  .ا���وميةو 

�من� و�ألن �أع�� �ب�سق �ا��دمية �الواردات ���م �زاد �فقد �ضعيفا، �ظل �ا��دمية �القطاعات تنمية

تو�س�ع���حد�و �القطاعات�ال����ش�د���زا�حاليا�����ماراتو �خاصة����ما�يتعلق�با��دمات��خرى،�الصادرات

�ا��دماتو �.سواء ��ذه �ضعيفة�تبقى �خالفا�و �عموما �املعرفة �عالية �نحو�ا��دمات �الدو�� �التوجع �مع ال�تتما���

�ت����ذا�من�خالل�الز�ادة�ال�امة�لقطاع�و �الدخل،و �النقل�ال���تصنف�من�ا��دمات�ضعيفة�املعرفةو �للسياحة

�158من���خرى �زادت�صادرات�العالم�من�ا��دماتالسياحة،�حيث�و �ا��دمات��خرى�مقارنة�بقطاعات�النقل

� ��1980مليار�دوالر�عام ��2625إ�� �و �2015مليار�دوالر�عام ��عادل �العاملية،�%�54و�ما �ا��دمية �الصادرات �من

��عمالو  �خدمات �مجال ��� ��امة �ز�ادات �ا��دمات ��ذه �ال�شغيلية،و�القانونية( ضمن ��س�شاراتو�ا��دمات

  .الكمبيوترو �خدمات��تصاالتو �التأم�ن�و �ت�املاليةمليار�دوالر،�إ���جانب�ا��دما�1065ال����عادل�و �)املحاسبةو 

�تو�س �حال ��� �نحو�ا �التوجھ �الواجب �ا��دمية �القطاعات �أن �التحليل ��ذا �من �قية�و ��ماراتو�يت��

غ���ا�ل��قية�القدرات��نتاجية�خاصة�و �التصميمو �ال�ندسةو �التطو�ر و �الدول�العر�ية،�تتمثل����أ�شطة�البحث

�قدرة�عالية�ع���و �الزراعية،و �ة���القطاعات�الصناعي �����شطة�ال���س�س�م����خلق�قطاعات�معرفية�ذات

  .ا��د�من�ال��ز�التجاري�ا��دميو �مواطن�العمل�الالئقو �خلق�الدخل

�: خاتمة.5 ��قتصادي �ال�ي�ل ��� �املستمرة �التغ��ات �إحداث ��� �كب��ا �دورا �ا��دمات �اقتصاد استدامة�و �يلعب

�. النمو��قتصادي ��جما��إذ �املح�� �الناتج ��� �التقلبات �من �التخفيض ��� �النمو�و ��سا�م �موجات �ف��ة إطالة

�املوجبة �العوملة. �قتصادي �ظل ��� �ا��دمات �قطاع �أ�مية �تزايد �مع ��قتصاد�و �خاصة ��� ��ندماج ترت�بات

  . �العال�

  :النتائج

 ق� ��قتصاديةأصبح �من�ر�ائز�التنمية �أساسية �رك��ة �ا��دمات �م����قتصاد��طاع �الذي �التحول ن�يجة

بفعل�الثورة��-�قتصاد�ا��دمي�-�نتقال�من��قتصاد�الصنا���إ����قتصاد�ما��عد�الصنا��و�العال��

 الرقمية؛�

 خلق�قيمة�مضافة�بما�يمكن�و ��سا�م�التجارة����ا��دمات����لعب�دور��ام����استحداث�فرص�عمل

 ترقي��ا؛و اقتصادا��ا�من�تنو�عم��ا�البلدان�خاصة�النامية�

 ال�يك��� �التحول �دعم ��� �حيو�ا �دورا �ا��دمات �قطاع �املستدامةو �يلعب �التنمية �أ�داف �نو�ع�ب��لوغ

 ؛�نتاج�والتصدير�و�بت�ار�والتمو�ل
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  البصمة�البي�ية�للمنتج�كمقار�ة�للتوجھ�البي������املؤسسات��قتصادية

Ecological footprint of the product as an approach to environmental orientation in economic 

enterprises 

  2خلو���سفيان  . د ،1كمال�شر�ط. د  

 cherykam@yahoo.fr،�،�ا��زائرجامعة�العر�ي�الت����،�ت�سة1
  sofyane.kheloufi@univ-tebessa.dz،�،�ا��زائرجامعة�العر�ي�الت����،�ت�سة2

  :م��ص

تلك�املقار�ات�والتأث��ات�املتبادلة�واملتوقعة�ب�ن�املسؤولية�البي�ية�كمحدد�والبصمة��العرض�ذا� نا���عا��

��قتصادية �املؤسسات ��� �البي�� �التوجھ �لبناء �كمقار�ة �للمنتج �م��ا�البي�ية �عديدة �موضوعات �خالل �من ،

�البي�ية �والبصمة �للمؤسسات �البي�� �التوجھ �ب�ن �التقاء �كنقطة �البي�ية �للمنتج�. املسؤولية �البي�ية والبصمة

باعتبار�ا�مقياس�م�م�لألداء�البي���للمؤسسات،�بحيث��سا�م�سياسات�و�رامج�حماية�الب�ئة����إطار�املسؤولية�

�نحو�منتجات� ��س��الك �توجيھ �خالل �من �البي��، �التلوث �وتقليل �الطبيعية �املوارد �استغالل �ترشيد ��� البي�ية

  . ية�للمنتج�و�التا���ا��د�من�تأث��ات�البصمة�البي�ية�ك�لصديقة�للبي�ية�ل��د�من�البصمة�البي�

  .بصمة�بي�ية؛�منتج�بي��؛�بصمة�بي�ية�للمنتج؛�حماية�الب�ئة؛�مؤسسات�اقتصادية : �لمات�مفتاحية

  Q33؛�Q21؛�JEL :M14تص�يف�

Abstract: 

In this presentation, we dealt with these mutual and expected approaches and impacts between 

environmental responsibility as a determinant and the environmental footprint of the product as an 

approach to build an environmental orientation in economic institutions, through many topics, 

including environmental responsibility, as a meeting point between the environmental orientation of 

institutions and the environmental footprint. The environmental footprint of the product as an 

important measure of the environmental performance of enterprises, so that the environmental 

protection policies contribute in directing consumption towards environmental friendly products to 

reduce the environmental footprint of the product and thus reduce the effects of the environmental 

footprint as a whole. 

Keywords: Environmental footprint;an environmental product;Environmental footprint of the 

product; environment  protection; Economic enterprises. 

Jel Classification Codes:M14, Q21 , Q33. 
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 : قدمةامل

��قتصادية��� �للمؤسسات �البي�ية �املسؤولية �قد� �ش���مف�وم �ال�� ��جراءات �من �واسعة �مجموعة إ��

� �املؤسسة �الب�ئةتتخذ�ا �ع�� �آثار�ضارة �أي �لتقليل �بمسؤولي��ا ��علق �ما �والسيما �لعمل�ا، �أدا��ا �خالل��،أثناء من

�املياه �واستخدام �الطاقة �استخدام �عمليات �املخلفات ضبط �و�خلقو �وإدارة �التدو�ر�و�نبعاثات سياسات� إعادة

عمال،�وتحسن�السمعة�وتوفر�وال���بدور�ا�تحقق�للمؤسسة�عدة�مزايا��التقلقل�من�مخاطر�� �.صديقة�للب�ئة

 . الت�اليفحمل�الفرص�لت
ً
ا����حيث�أ�سط�مقاي�س�كفاءة�استخدام�الطاقة�يمكن�أن�تحقق�وفورات�وتحدث�فرق

وتقليل�كمية� فإطفاء��نوار�واملعدات�عندما�ال�ت�ون�قيد��ستعمال�وا��د�من�استخدام�املياه. عمل�املؤسسات

ونجد�اليوم�أيضا�أن�العديد�من�العمالء�يفضلون�الشراء�. د��يرادات�أيضاالورق�ال�����دره�مثال،�يمكن�أن�يز�

  .ا���تطلعات�املجتمعات�املستقبليةاملسؤولة،��ون�منتجا��ا�تر �ملؤسساتمن�ا

�للمؤسساتف �البي�� �التأث�� �من �التقليل �اليوم �املمكن �وال����،من �للمنتج �البي�ية �البصمة �من وا��د

�س�نعكس�باإليجاب�حتًم  �البي�ية �ع���البصمة �ا �منتجات�يمكن�عال��الح���و املع���املستو��ن �خالل�إنتاج �من ،

�تدو�ر�ا � إعادة �موارد �باستعمال �املنتج �حياة �دورة �تدو�ر�ا�:مثل�خضراءوتحس�ن �املعاد �املواد �،استخدام

�التعبئ �وتقليل �املستدامة، �الوقودو�خشاب �لتوف���ت�اليف �والتغليف �ة ،� �توز�عوإ�شاء �ت�ون��شبكة للمنتجات

  .والعمل�مع�املوردين�واملوزع�ن�الواع�ن�للب�ئة فعالة

 :إش�الية�الدراسة

�م�� �ا��د �فإن �البي�ية،لذلك �بصمتنا �تحدد �اليومية �أعمالنا ���ميع��ا�ل �العام �التخفيض �ع�� ينطوي

�املؤشر  �البي�ية ��عت���البصمة �حيث �البي�ية، �ع�� �السلبية �التأث����ا�ك���ان�شارً �واملعيار ���شطة �مدى لقياس

�الب�ئة �ع�� �لالس��الك ��.العال�� �و�� �سلعة �إنتاج �عل��ا �ال���ينطوي �ا��طوات استخراج�(تأخذ�����عتبار�جميع

�ال��ا�ي �والتخلص �و�ستخدام �والنقل �و�نتاج �ا��ام ��نبعاثات�). املواد �البي�ية �البصمة �حساب �أيضا و�دمج

يأخذ�����عتبار�التلوث�البي���املرتبط�بالسلع�وا��دمات�املصدرة،�ألن��ذا�ال�ا،����ح�ن�ال�ا�وخارجيً الناتجة�داخليً 

  .�عزى�إ����س��الك�الداخ��

�التلوث�البي�� �من �ا��د �املنتجة��� �الداخلية ��عمال ��عود�الفضل�الكب���لوحدات �ع����،ل�ذا واملحافظة

ومن�. اتجاه�البي�ية����إنتاج�منتجا��ا�و�سو�ق�ا �ذه�ال�كتارات�املنتجة�من��را����ودعم�ا،�من�خالل�مسؤولي��ا

 :التا����ساؤل�الرئ�سه�الدراسة��غرض��جابة�عن�ال�نا�جاءت��ذ

 ولإلجابة�ع����قتصادية؟مقار�ة�للتوجھ�البي������املؤسسات�أن�تكون�البصمة�البي�ية�للمنتج��يمكن��ل

  :التاليةال�ساؤل�الرئ�����و�غيت�ت�سيطھ�تم�صياغة��سئلة�الفرعية�

 ما�املقصود�بالبصمة�البي�ية�والبصمة�البي�ية�للمنتج؟ 

 كيف�ت�ون�البصمة�البي�ية�أداة�فعالة�إلدارة�موارد�املؤسسات��قتصادية؟ 

 ل�مسؤولية�املنتج�البي���دليل�ع���البصمة�البي�ية�للمنتج����املؤسسات��قتصادية؟� 

��مية�امل��ايدة�ل�ذا�املوضوع،�والذي�أعيد�ال��ك���عليھ�و�قوة�تك�سب��ده�الدراسة�أ�مي��ا�من�: أ�مية�الدراسة

�مجال� ��� �العاملة ��قتصادية �للمؤسسات �املستقب�� �التوجھ �ليدعم �املوضوع ��ذا �جاء �بحيث ��عمال، �عالم ��

ر�إيجابية�سعيا�م��ا�لتحقيق�أثا�،املحافظة�ع���البي�ية�وح��ا�ع���بذل�املز�د�من�ا���ود�إزاء�مسؤوليا��ا�البي�ية

�العال�� ��قتصاد �جموح �ظل ��� �الب�ئة ��قتصادية،�. ع�� �املؤسسات �أ�مية �من �أ�مي��ا �الدراسة ��ستمد كما

 باعتباره�من�أ�م��طراف�ال���يمك��ا�أن�تؤثر�ع���الب�ئة��ش�ل�مباشر�وغ���مباشر�حاضرً 
ً

،�إ���جانب�ا�ومستقبال



  البصمة�البي�ية�للمنتج�كمقار�ة�للتوجھ�البي������املؤسسات��قتصادية

150 

�،و�س���ل��د�من�البصمة�البي�ية�ملنتجا��ا ���ا��انب�البي��تأث���ا�ع����س��الك�من�خالل�إنتاج�منتجات�ترا

 .وال���بدور�ا�تنعكس�ع���البصمة�البي�ية�العاملية�ك�ل�و���مختلف�املجاالت

  :��دف��ذه�الدراسة�إ��: أ�داف�الدراسة

 نظر�ة�التعرف�ع���مف�وم�البصمة�البي�ية�واملسؤولية�البي�ية�للمؤسسات��قتصادية�من�منظور��دبيات�ال

  ؛والتطبيقية�حول�املوضوع

 ؛محاولة�التعرف�ع���البصمة�البي�ية�كأداة�فعالة�إلدارة�موارد�املؤسسات��قتصادية  

 املؤسسات�� ��� �للمنتج �البي�ية �البصمة �ع�� �دليل �باعتباره �البي�� �املنتج �مسؤولية �ع�� �الضوء �سليط

  ؛�قتصادية

 يمكن�من�خالل�ا�حث�املؤسسات��قتصادية�نحو�تب���التوجھ�إم�انية�التوصل�إ���مجموعة�من�النتائج�ال���

 ؛البي������إنتاج�منتجا��ا�ل��د�من�البصمة�البي�ية�للمنتج�املح���مستقبال

استقراء�العديد�من�من�خالل��،تحقيق�أ�داف�الدراسة�تم��عتماد�ع���املن���الوصفي�التحلي��ل:من���الدراسة

ف��ا�الستخالص��وضوع�الدراسة،�وتبو�ب�وتحليل�املعلومات�واملعطيات�الواردةالدراسات�والتقار�ر�ذات�الصلة�بم

  .أ�م��ست�تاجات

  :�غية��جابة�ع����ش�الية،�ارتأينا�تناول�الدراسة�ضمن�املحاور��تية:�ي�ل�الدراسة

  ؛)البصمة�البي�ية،�املسؤولية�البي�ية(�طار�املفا�ي���: أوال -

  ؛كأداة�إلدارة�موارد�املؤسسات��قتصاديةالبصمة�البي�ية�: ثانيا -

  ؛مسؤولية�املنتج�البي���دليل�البصمة�البي�ية�للمنتج����املؤسسات��قتصادية: ثالثا -

 )البصمة�البي�ية،�املسؤولية�البي�ية(�طار�املفا�يمي�: أوال

�البي�ية�- 1 �البصمة �: مف�وم ��سيطة ��وسيلة ��صل ��� �البي�ية �البصمة �تصميم �استدامة�تم �ملقارنة ومبتكرة

�الباحث�ن �من �ذكر�عدد �البي�ية �البصمة �صياغة �ومنذ �الس�انية، �املجموعات �مختلف �ب�ن �املوارد �استخدام

�الب�ئة �مجال ��ثار�البي�ية�وامل�تم�ن��� �قياس �طر�قة �قياس�استدامة��س��الك�،الت�سيط�ا��اصل��� . السيما

� �البصمة �إال�أن �ذلك �من �الرغم �محدودة����البي�يةوع�� �والتخطيط��صل �للسياسة �إقليمية �أجل��كأداة من

قد�و . التنمية�املستدامة�إي�ولوجيا،�أل��ا�ال�تكشف�عن��ماكن�ال���تحدث�ف��ا��ثار�بالفعل�بطبيع��ا�وشد��ا

�استخدام�تحليل�املدخالت�واملخرجات،: شملت��ذه�التعديالتمنذ�تلك�الف��ة،��لتعديل�كب�� ��ذا�املف�ومخضع�

�أفضل�لالستدامة،�واستخدام�تحليل�طبقة��نتاج،�وتحليل�وس�نار�و�ات�الطاقة�املتجددة،�و �را�����وسيلة

�الغنية �البصمة �تفاصيل �عن �الكشف �أجل �من �املتغ��ات �و�نحدار�متعدد �حساب�. املسار�ال�يك��، ��ن و�تم

د�من�البلدان،�و�تم�تطبيق�ا�ع���الس�ان�البصمات�البي�ية�الشاملة�القائمة�ع���املدخالت�واملخرجات����العدي

 .(Manfred & Shauna A, 2003, p. 04)واملدن�واملناطق�والدول �ؤسسات��قتصاديةوامل

�أ��ا��عرفو  �ع�� �البي�ية �: "البصمة �بيولوجيا �املنتجة �املساحة �لكمية �البحر(مقياس �أو ال���،و )�رض

يحتاج�ا�الفرد�أو�الس�ان�أو�ال�شاط�إلنتاج�جميع�املوارد�املس��لكة�وامتصاص�جميع�النفايات�املنتجة،�مع�مراعاة�

والبصمة�البي�ية�. وتقاس�البصمة�البي�ية�عادة�بال�كتارات�العاملية. املمارسات�املتاحة�وإدارة�تنفيذ�او التقنيات�

�لالس��الك �مقياس ��� �طلب،و�للبلد �ع�� �ولكن��شتمل �ا��ارج ��� �إنتاج�ا �يتم �ال�� �وا��دمات �الطبيعية املوارد

�الداخل ��� �للبلد�. �س��لك �البي�ية �البصمة �حسابات �من �للتصدير �املح�� ��نتاج �اس�بعاد �يتم �ح�ن ��

����و . (Organisation Internationale de la Francophonie, 2014, p. 04)"املنتج �أيضا �البي�ية البصمة



 

  خلو���سفيان. د ،كمال�شر�ط. د

 

151 
 

�كمقياس�" �و�ستخدم �الس�ان، �أو �الفرد ��س��لك�ا �ال�� �البضا�ع �إلنتاج �الالزمة �للموارد مقياس

  .(Nathan, 2008, p. 519)"لالستدامة

�� �أسم �البي�ية �البصمة �ع�� �يطلق �من ��ي"و�ناك �ملقدار " �ولوجيةالبصمة ��عت���مقياس �را�����حيث

����اص �حياة �نمط �لدعم �الالزمة �والبحر�ة �من�. اليا�سة �والتخلص �طعام�م، �لزراعة �الالزمة ��رض و�شمل

النفايات�وامتصاص�انبعاثات�الكر�ون،�وتحسب�البصمة�البي�ية�جميع�تأث��ات��نفاق�ال������باإلضافة�إ���

والبصمة�البي�ية�إلقليم�ما�تق�س�املساحة�الالزمة�. (Calcott & Jamie, 2007, p. 05)�نفاق�التجاري�وا���ومي

 ,Judith Raoul)إلنتاج�املوارد�ال����س��لك�ا�الس�ان�وال����ستعمل�المتصاص�النفايات�ال���ت�تج�ا��ذا��قليم

2014, p. 07). 

��عت���البصمةو �� �من �حياتنا��ناك �طر�قة �عن �الناتجة �التأث��ات �لتصور �وسيلة �تم�. البي�ية ��ن وح��

�القطري  �أو �العال�� �املستوى �ع�� �فقط �املح��. تطبيق�ا ��د�ى �املستوي �ع�� �البصمة ��ذه �تتضاءل  بحيث

  :��ز�البصمة�البي�ية�ع���مستو��ن�ممكنان�ل��د�م��اوت،�باستمرار

 
ً

 .دولة�تحمل�املسؤولية�ع���الدول��خرى ��لو�نا�:ع���املستوى�العاملي�:أوال

�املح���:اثانيً  �املستوى �خالل�العد: ع�� �املحلية�للتوعيةمن ��جراءات �من �يد �من�، �ا��د �م��ا �ال�دف �ي�ون ال��

�العال�� �العمل �من �فعالية �أك�� �ت�ون �أن �يمكن �املحلية ��جراءات �من �العديد �ألن �البي�ية،  EL)البصمة

Bouazzaoui, , 2008, p. 16) .والش�ل�املوا���يو���ذلك:  

  املحلية ا��د�من�البصمة�البي�ية�مع�عمل�عاملي�أو�مع�العديد�من��جراءات:01الش�ل�

  
Source :(EL Bouazzaoui, , 2008, p. 17). 

 �����ساس�و�عا���حساب�البصمة�البي�ية
ً

ما�و�املقدار�الالزم�من�القدرة�: �و��التا���ا��سيطة�بحثيً سؤ�

�و�أن�،و اجاد�جواب�عن��ذا�السؤال�وا���جًد والدافع�امل���إليالتجديدية�للمحيط�ا��يوي�املطلوب�لل�شر؟

كما����أي�. �ستدامة�تفرض�أن�ي�ون�الطلب�ال�شري�ع���املوارد�أقل�مما��ستطيع�املحيط�ا��يوي�أن�يجدده

،�أو�بتعب���أدق�توافر�القدرة�البيولوجية�والطلب�"الدخل�و�نفاق": حساب،�فالبصمة�البي�ية�تتضمن�قسم�ن

�ع�. عل��ا �ا��يوي �املحيط �قدرة �البيولوجية �القدرة �تق�س �أن�حيث �ح�ن ��� �النفايات، �وعزل �املوارد �تجديد �

ف�ما�بالتا���يق�سان�تدفقات�املوارد،�غ���أنھ�ال�. البصمة�البي�ية�تق�س�الطلب�ع���القدرة�البيولوجية�املذ�ورة

�الالزمة� �العاملية �بال�كتارات �بيولوجيا �املنتجة ��را��� �مساحة �زاو�ة �من �بل �سنو�ا، �باألطنان �تدفق ��ل �ع���عن

�املختلفةلتوف��� �املوارد �تدفقات ��و. واس�يعاب �� : "وال�كتار�العال�� �الكرة �مساحة ��كتار�من �عن رضية�عبارة

ديدية�ع���و�توحيد�ال�كتارات�وقياس�ا�بالتناسب�مع�القدرة�التج". �نتاجية�العال��ا�مع�معدل�املنتجة�بيولوجيً 

صعب،�(ات�ب�ن�مناطق�مختلفة����أنحاء�العالمسمح�لنا�وحدة�القياس��ذه�بإجراء�مقارن�ذلك�ال�كتار�بالذات،�

  .)125،�صفحة�2012
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وتحسب��ذه�. بال�كتارات�العاملية�البي�ية�والقدرة�البيولوجية�تقاس�ل�من�البصمة��ومنھ�يمكن�القول�أّن 

  .ال�كتارات�العاملية�باالس�ناد�إ���عوامل��نتاج�وعامل�الت�افؤ

البصمة� �انت البيولوجية،إذا �س�يعابية بقدر��ا دولة أو والية أو مدينة ل�ل البي�ية البصمة مقارنة و�مكن

 و�� .ابي�يً  ا��زً  �ع�ش �خ��ة �ذه فإن للمنطقة، البيولوجية �س�يعابية القدرة تفوق  س�انية ملجموعة البي�ية

 املحلية� البي�ية أصول�ا است��اف أو ست��اد�  طر�ق عن الطلب �غطية إ�� املعنية املنطقة البي����س�� حالة�ال��ز

الشبكة�العاملية�للبصمة�(الكر�ون  أوكسيد ثا�ي غاز بانبعاثات ا��وي  الغالف إثقال أو/و) الصيد �� �فراط: مثال(

وعليھ�فالبصمة�البي�ية����عبارة�عن�تطبيق�جديد���دف�إ���تقييم�دورات�ا��ياة،��.)04،�صفحة�2015البي�ية،�

� �حسابية�خاصة �حسا��ا�وفق�إجراءات �وتحديد��.(Pihkola, et al., 2010, p. 05)و�تم و�كمن�السر����قياس

. البصمة�البي�ية����أي�دولة�أو�منطقة�من�العالم�للبحث����مدى�قدرة�املناطق�ع���استعمال�ما�تملك�من�املوارد

  :)02،�صفحة�2015الشبكة�العاملية�للبصمة�البي�ية،�(و�مكن�حصر�أ�داف�قياس�البصمة�البي�ية�فيما�ي��

�املبكر�- �تحديد: التن�يھ �ع�� �املساعدة �البي�ية �البصمة  ��ستطيع
ً

�تدخال ��ستد�� �ال�� �أجل��ئ �طار املشا�ل من

  .توليد��رادة�السياسية�وإرشاد�العمل�السيا���

وتمكي�نا�ع���املقارنة��،�ستطيع�البصمة�البي�ية�تحس�ن�ف�منا�للمشا�ل: التأط���ا��طا�ي�للعناو�ن�والقضايا�-

  .وتوعية�وتحس�ن�املعني�ن�باألمرع���ا���ات�

�السياسات�- �ايحددو  بتحديد�املناطق�الساخنة�للبصمة،�حيث��ستطيع�صا����القرارات�من�خالل�ا�أّن : وضع

  .�جراءات�و�ولو�ات�السياسية،����سياق�سياسة�مستدامة�واسعة

ع���ت�بع�فعالية�السياسات�املوضوعة��ستطيع��تجا�ات�الزمنية�والتوقعات�للبصمة�البي�ية�املساعدة�: الت�بع�-

 .ع���املدي�ن�القص���والبعيد

للمنطقة�أو�البلد،�) ا��يو�ة(أن��ناك�فرق�ب�ن�البصمة�البي�ية�والقدرة�البيولوجية��،وا��دير�بالذكر��نا���

طقة�بحيث�يحدث���ز����القدرة�البيولوجية�عندما�تتجاوز�البصمة�الس�انية�للس�ان�القدرة�البيولوجية�للمن

املتاحة�ل�ؤالء�الس�ان،و�حدث�احتياطي�القدرة�البيولوجية�عندما�تتجاوز�القدرة�البيولوجية�املتاحة�ملنطقة�ما�

  .(Shvarts, et al., 2014, p. 05)عدد�س�ان�تلك�املنطقة

بأن�البصمة�البي�ية�تمثل�التأث�����سا�ي�ع����رض��ن�ي�و�لوجي����ح�ن�يقول�الكث���من��قتصادي�ن�

�ا��الية� �لألجيال �مستدامة �ال�شر�ة �التنمية �جعل ��� �املتمثل �العام �ال�دف ��� �كمسا�مة �و�� �وا��ة، بطر�قة

�ا��يوي  �عناصر�املحيط �مع �تناغم ��� ��ع�ش �ال�� �يوجز��.(Moffatt, 2000, p. 359)واملستقبلية �أدناه وا��دول

  :مزايا�وعيوب�حساب�البصمة�البي�ية

  مزايا�وعيوب�البصمة�البي�ية�:01ا��دول�

  العيوب  املزايا

  .البصمة�البي�ية�مف�وم�خا���من�الغموض
�ل�وحدة�"تقوم�البصمة�البي�ية�ع���تحليل�ثابت

  ."املساحات�مناسبة؟

  .البصمة�البي�ية�مقياس�يتجا�ل�التغ���التكنولو��  .القرارالبصمة�البي�ية��عطي�رسالة�وا��ة�و�سيطة�ملتخذ�

  .البصمة�البي�ية�مقياس�يتجا�ل�املوارد�ا��وفية  .ا�إجراء�ا��ساب�الذي��س�ند�إليھ�البصمة�البي�يةمن�الس�ل��س�يً 

  .�شمل�البصمة�البي�ية�الكث���من�البيانات����مختلف�املجاالت
�التدفقا �يتجا�ل �مقياس �البي�ية �و�فتقر�إ���البصمة ت

  .مقاي�س��نصاف

Source: (Moffatt, 2000, p. 360) 
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�الشبكة� �بواسطة �سنو�ا �البيولوجية �والقدرة �البي�ية �البصمة �بيانات �تحديث �يتم �أنھ �إ�� وتجدر��شارة

�البي�ية �.العاملية�للبصمة �البيانات �ا���ومات�و�ستخدم �مع �تتعاون �مصادر �و��ا �من �مختلفة،��الدولية إحصائية

  .(Charline, 2019, p. 07)وح���بيانات��قمار�الصناعية�وم�شورات�علمية

من�ا��سابات�الوطنية�للبصمة�البي�ية��2019و�ش����عقبات�الشبكة�العاملية�للبصمة�البي�ية�������ة���

� �عام �من �املتحدة، ��مم �بيانات �من �واملستمدة �البلدان، ���ميع �البيولوجية ��1961والقدرة �عام وال���. 2016إ��

حد�توصلنا�إ���أن�البصمة�الكر�ونية�ال�شر�ة�قد�تب�ن�أن�البصمة�البي�ية�العاملية�والقدرة�البيولوجية�للفرد�الوا

� �ب�سبة �%1.4انخفضت �عامي �إ2016و�2014ب�ن �أدى �مما �ال�لية، �البي�ية �البصمة �انخفاض و�و�مقياس��،��

� �ب�سبة �البيولوجية �املوارد �ع�� �العال�� �الف��ة�% 0.5للطلب �نفس �الز�ادات�. خالل �إ�� �ا��ديثة و�ش���البيانات

�انبعاثات ��� ��الكب��ة �عامي �خالل  �2018و�2017الكر�ون
ً

�طو�ال �يدم �لم ��تجاه ��ذا �أن �انبعاثات��.إ�� �ألن نظرا

�مطلبً  �اعتبار�ا �و�تم �بالغابات، �املغطاة ��را��� �امتصاص �تتطلب �إ�سانيً الكر�ون �منافًس ا ����ا �ال�وكب �ع�� ا

�نافسون�ع���مساحة��رض�أل��م�حسب�الشبكة�العاملية�للبصمة�البي�ية����الواقع�ي. حسابات�البصمة�البي�ية

�وتمثل� �مثل�الطرق�واملبا�ي، �الب�ية�التحتية �ع���الغذاء�أو�منتجات�الغابات�أو��لياف�أو�احتياجات مع�الطلب

� �الكر�ونية �لإل�سانية% 60البصمة �ا��الية �البي�ية �ع���السلع� من�البصمة �عام،�و�ز�د�الطلب���سا�ي �ش�ل

 Global Environmental)عما��ستطيع�ال�وكب�تجديده�اليوم%75ب�سبة��اوا��دمات�من�النظم�البي�ية�حاليً 

Fingerprint Network, 2019) .والش�ل�املوا���يب�ن�تطور�البصمة�البي�ية�العاملية�خالل�الف��ة�املمتدة�من�سنة�

  :2016إ���غاية�سنة��1961

 )2016-1961( تطور�البصمة�البي�ية�العاملية: 02الش�ل�

  
Source: (Global Environmental Fingerprint Network, 2019) 

��نالحظ �أعاله �الش�ل �خالل �البصممن �إجما�� �انكماش �عام ��� �العاملية �البي�ية �إ����،2016ة �راجع و�ذا

� �ب�سبة �الكر�ون �بصمة �الف��ة�%1.4انخفاض ��خالل �2014من �. 2016إ�� �متوسط �بلغ �البي�ية�حيث البصمة

�ت�ار�عال���لل��ص�الواحد�من�القدرة��1.6كتار�عال��،�مقارنة�بـ��2.8لل��ص�الواحد����جميع�أنحاء�العالم�

  . البيولوجية�املتاحة

��� �الطبيعة�أّن �،القول �يمكنناومنھ �ال�شر�ع�� �يمارسھ �الذي �للضغط �مقياس ��� �البي�ية و���. البصمة

وتقوم��ذه��داة��.��دف�إ���ترجمة�تأث�����شطة�ال�شر�ة�ع���النظم��ي�ولوجية�وال�وكب�بطر�قة�س�لة�الف�م

� �للموارد �اس��الك�م �لتلبية �الس�ان �يحتاج�ا �ال�� �املساحة �ذلك(بتقييم �إ�� �وما �والغذاء �من�) املياه واحتياجاتھ
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�النفايات �. امتصاص �مقداحيث �عن �فكرة �لد��م �ي�ون �أن �ل��ميع ��ي�ولوجية �البصمة �ال���ت�يح ر�املساحة

  .و�عبارة�أخري�البصمة�البي�ية�تق�س�تأث��نا�املباشر�ع���الب�ئة��ستخدمو��ا�للع�ش

  :املسؤولية�البي�ية�- 2

���� �مع�ن�البصمة�عمل �نطاق �أي �ضمن �الب�ئة �ع�� �تأث�����سان �لقياس �حسابية �كأداة بحيث�. البي�ية

يمكن�حساب�البصمات�لألفراد�والشر�ات�واملدن�والدول�و�مكن�مقارنة��ذه�النتائج�ع����ذه�املقاي�س�ومواقع�

��ستخ �أن �يمكن �البي�ية �البصمة ��و�أن �ذلك �من ���م �ولكن �مفيدة، �مقارنات �تصبح �ل�ي �كأداة�مختلفة دم

ع���الر�ا�ي�( للمساعدة����صنع�القرار�ع���املستوى�املح��،�فيما�يتعلق��سياسات�التخطيط�املحلية�أو��قليمية

ت��ز�العالقة�ب�ن��ل�من�املسؤولية�البي�ية�للمؤسسات�والبصمة�البي�ية�من�و .)235،�صفحة�2018و�ا��سي��،�

مجموعة��جراءات�والسياسات�املسؤولة�اتجاه�البي�ية�وال���تنطوي�تحت�مف�وم��تضملتقاء�ال���خالل�نقطة��

  :البصمة�البي�ية�للمنتج

�����املسؤوليةو  �جماعية �مشاركة �و�� ��رض، �وجھ �ع�� ��� ��ائن ��ل ���م �جماعية �مسؤولية ��� البي�ية

كما�أن�ا��فاظ�ع���البي�ية�ورعاي��ا�. سواء����املستوى�املح���والوط���أو��قلي���والعال���،التفعيل�والتنفيذ

�سواء �حد �ع�� �و�فراد �املؤسسات �جميع �أجلھ �من �تت�اتف �أن �يجب �واجتما��، �وإ�سا�ي �دي�� بوز�ان،�(واجب

�(ESTEO)ا�س�يو حسب للمؤسسة البي�ية املسؤولية مجاالت وتقسم�.)20،�صفحة�2014بوسماحة،�و�شامي،�

 :)55،�صفحة�2005مصطفي��ال��،�(إ��

 العامة ملسا�مات مجاال. 

 ال�شر�ة املوارد مجال. 

 البي�ية واملسا�مات الطبيعية املوارد مجال. 

 ا��دمة أو املنتوج سا�ماتم�مجال. 

��خال��� �وال��ام�ا �العاملية �للشر�ات ��جتماعية �املسؤولية ��� �حقيقية �ثورة �البي�ية �املشكالت �أثارت ولقد

� ��قتصادية �املؤسسات �تتحمل�ا �قد �ال�� �الت�اليف �ورغم �املجتمع، �تجاه �أصبح���والقانو�ي �إال�أنھ �الصدد، ذا

�اس��اتيجيً خيارً  �تنافسيةا �م��ة �لتحقيق �عنھ �غ�� �ال �وز�تماشيً �،ا �الضاغطة �ا��ماعات �دور �تزايد �مع �و���ا ادة

و�عت���تب���. )91،�صفحة�2017يحياوي�و�م�اوي،�(ا�مع�تصاعد�الضرر�البي��خصوصً ،�املس��لك�ن�واملجتمع�ك�ل

�ضرور�ً  ��قتصادية �املؤسسة ��� �البي�ية �وجو�ھاملسؤولية �عدم �رغم ��ذا �عصرنا ��� �صار�املنتج�قانونيً  ا �حيث ا،

التجارة�العاملية،�ل�ذا�نجد�أن�املؤسسة� ا�ومن�املتطلبات��ساسية����شروط��نضمام�ملنظمةا�عامليً البي���مطلو�ً 

��صل �لكن �الظا�ر�طوعية ��� �املسؤولية ��ذه �طا�ع��جبار �قتصادية�تدمج �(ف��ا ،� �الصفحات�2019دراس ،

268-269(: 

 :من�أ�م��ذه��سباب�نذكر: أسباب�التب����ختياري�للمسؤولية�البي�ية����املؤسسة��قتصادية -

 و�التا���تقل�املخاطر�الناتجة�عن��نبعاثات�و�صدارات��شعاعية�،تقليل�كمية�النفايات. 

 حماية��نظمة�البي�ية�و�ستخدام��فضل�للموارد�الطبيعية. 

  س�ام�ولو�بجزء��سيط����معا��ة�مش�لة��حتباس�ا��راري�وحماية�طبقة��وزون�. 

 النوا��� ز�ادة�الو���باملشا�ل�البي�ية����املنطقة�ال���تتمركز�ف��ا�املؤسسة�وفروع�ا�تحس�ن�أداء�املؤسسة���

 .البي�ية
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  ًا�وقواه�الفاعلة����مجالا،�وتحس�ن�الصورة�العامة�للمؤسسة�أمام�مجتمع�تحس�ن�صورة�املؤسسات�بي�ي 

 .حماية�املس��لك�والب�ئة�وتمك�ن�املؤسسات�بالتا���من�كسب�ود�م�ودعم�م

 املؤسسة تقليل�الت�لفة�بإعادة�التدو�ر�وال��امج��خرى�املشا��ة�و�دارة��فضل�ل��وانب�البي�ية�لعمليات. 

 املحتملالسيطرة�ا��يدة�ع���سلوك��فراد�وطرق�العمل�ذات�التأث���البي���.  

الس�ب�الوحيد� إن�التب���الطو���ال��عد: أسباب�التب����جباري�للمسؤولية�البي�ية����املؤسسة��قتصادية -

بل�أصبح�مطلبا�للعديد�من�ا���ات�ا��ارجية�ذات�املص��ة،�لذلك�صار�ا�تمام�املؤسسات�باالعتبارات�البي�ية�

  :ما�ي��يتم�استجابة�ملطالب�جماعات�الضغط،�كما��و�مو���في

 البي�ية املتمثلة����ال�شر�عات�البي�ية���عل�املؤسسة�أك���ال��اما�ورعاية�لالعتبارات�:املتطلبات�ا��كومية. 

 عتبارات��:املس��لك�ن�� �وأحد ��س��الكية، �دوافع�م �ع�� �املؤثرة �الرئ�سة �العوامل �أحد �الب�ئة �أصبحت لقد

 .�ساسية����تحديد�رغبا��م�وجاذبي��م�وتفضيال��م�لنمط�مع�ن�من�السلع�دون�غ����ا

 أجل�واملس�ثمر�ن�من� تواجھ�املؤسسات�ضغوطا�م��ايدة�من�جانب��ل�من�املسا�م�ن: املسا�م�ن�واملس�ثمر�ن

 .تح�ن�املؤسسات�أدا��ا�البي��

 التعاقدية�� �املتالحقة��:املتطلبات �وال�شر�عات �القوان�ن �من �الضغوط �وز�ادة �الب�ئة ��شؤون �ا��اص �القلق إن

  .وكذلك�من�املجتمع�بمختلف�فئاتھ،�قد�غ��ت�من�أسلوب��عمال�وعقد�الصفقات�ع���مستوى�العالم

  كأداة�إلدارة�موارد�املؤسسات��قتصادية�البصمة�البي�ية: ثانيا

مجموع��سطح���ب�ال�شري�ع���املوارد�الطبيعية���ي�ولوجية�أو�بمع���آخر�الطل وألبصمة�البي�ية�ا���

��� ا�الضرور�ة�إلنتاج�املوارد�املس��لكة�واس�يعاب�النفايات�ال���من�صنع���سان�رضية�واملائية�املنتجة�بيولوجيً 

 .Johan, 2005, p)و�تم�عادة�التعب���ع��ا�بال�كتارات�العاملية،�وذلك�خالل�سنة�واحدة. املوارد�ال�شر�ةظل�ظروف�

02).  

فنجد�البصمة�البي�ية�) املؤس���(�ذا�ع���املستوى�الك���أو�العال��،�أما�فيما��علق�باملستوى�ا��ز�ي�����

� �) OEF(للمنظمة �والبصمة �للمنتج �ن�� )PEF(البي�ية �للمؤسسات�يً و�ما �البي�� ��داء �لقياس �ا��ياة �لدورة ا

  .�قتصادية

تنطبق�) OEF(خاصة�بالسلع�وا��دمات،�والبصمة�البي�ية�للمنظمة�) PEF(لكن�البصمة�البي�ية�للمنتج����

�و �بالسلع �املرتبطة ���شطة �جميع �ع�� �أخرى �و�عبارة �ك�ل �التنظيمية ���شطة �تقدم�ا��أو /ع�� �ال�� ا��دمات

� �التور�د �سلسلة �منظور �من �امل(املنظمة �استخراج �ا��امن �النفايمواد �إدارة �خيارات �إ�� ��ستخدام �إ�� ات�،

ع���أ��ا�أ�شطة�تكميلية،�حيث�يتم�تنفيذ�يمكن�النظر�إ���البصمة�البي�ية��،و�التا���.���املنظمة�املنتجة) ال��ائية

  .(Manfredi & Allacker, 2012, p. 03)ة�ل�م��ا�لدعم�تطبيقات�محدد

يجب�أن�ي�ون�مجموع�البصمة�البي�ية�للمنتج�: والعالقة�ب�ن�أدلة�بصمة�املنتج�والبصمة�الب�ئة�للمؤسسة

��قتصادي �للمؤسسة �البي�ية �البصمة ��عادل �ما  ,Rana, Nathan, Chomkhamsri, & Manfredi)ةملؤسسة

2011, p. 19) .والش�ل�املوا���يو���ذلك: 
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  العالقة�ب�ن�البصمة�البي�ية�للمنتج�والبصمة�البي�ية�للمؤسسة��قتصادية: 03الش�ل�

  
Source: (Rana, Nathan, Chomkhamsri, & Manfredi, 2011, p. 19) 

  

  مسؤولية�املنتج�البي���دليل�البصمة�البي�ية�للمنتج����املؤسسات��قتصادية: ثالثا

�أو��ر�� ��سطح �جميع �البي�ية �البصمة �الس��الكنا��تصف �لطعامنا،�. الالزمة �الزراعية ��را��� و�شمل

�اح�ساب�أيضً . و�را����ال����شغل�ا�الصناعة�والطرق�و�س�ان ا��را����املستخدمة�إلنتاج��خشاب�أو�و�تم

ومن�أجل��س�يل�عملية�املقارنة�ع���نطاق�عال���. المتصاص�انبعاثات�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�من�الوقود��حفوري

��يتم �ال�كتار�العال�� �ع�� �موزونة �مناطق �إ�� ��نتاجية ��را��� �مساحات �البصمة�) gha(تحو�ل �حساب و�تم

 ,Stéphane, 2009)ةالشبكة�العاملية�للبصمة�البي�ي�تظام�من�قبل�املنظمة�غ���الر�حيةالبي�ية�أو��ي�ولوجية�بان

p. 01).  

إ���جنب�مع��ا،�جنبً ���2013أفر�ل� (PEF) املفوضية��ورو�ية�دليل�البصمة�البي�ية�للمنتجكما�وأصدرت�

وال�دف�. "مبادرة�السوق�املوحدة�للمنتجات�ا��ضراء"،�تحت�فرضية� (OEF)دليل�البصمة�البي�ية�التنظيمية

وال�دف�ال��ا�ي��و�. �عز�ز�الشفافية�واملنافسة�العادلة�،و�التا���.دعم�معيار�واحد�لسوق�واحد�وموحد�من�ذلك��و 

�م��ا �وا��د ��ثار�البي�ية �عن �إصدار�. توف���حوافز�لإلبالغ �الوقت� دليل و�أ�ي ��ذا ��� �للمنتج �البي�ية البصمة

 ,A Brief on the European Commission’s Product Environmental Footprint Guide)لألسباب�التالية

2018, p. 01) :  

 ثلثا�النظم��ي�ولوجية����العالم�آخذة�����نخفاض. 

 ضعف�معدل��نقراض�الطبي���100ضياع�التنوع�البيولو���بمعدل�. 

 ن�شار�الواسع�للمبادرات�الوطنية�والقطاعية�لتصميم�املنتجات،�وال����ستخدم�قواعد�ومعاي���مختلفة�. 

 عر�ف�مش��ك�ملف�وم�املنتج��خضرعدم�وجود��. 

 املختلفة� �ملعاي����ستدامة �غ���الضرور�ة��س�ب�ا��اجة�إ����متثال �استحقاق�الت�اليف �ع����،يتم و�دلة

 .مختلف�املناطق�ا��غرافية�وقطاع�الصناعة

 ا��غرافية�العقبات�ال���تحول�دون�حر�ة�حركة�املنتجات�ال���يتم��سو�ق�ا�باللون��خضر،�ع���املناطق. 

 املنتجات�� �ع�� �الطلب �لكن �أمر�وا��، �ا��ضراء ��دعاءات ��� �واسع �نطاق �ع�� �املس��لك �ثقة ا�عدام

 .ا��ضراء�لم�ي�ناقص

 املستدام�ن الفوائد�البي�ية�و�قتصادية�للمنتجات�ا��ضراء�تتما����مع�مبادئ��س��الك�و�نتاج�أّن �ث�ت. 
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� �و كما �البصمة �من��ية ��ساعد �أن �املؤسسات�جب ��ك���صلة���قتصادية�البي�ية �التأث���البي�� �تقييم ع��

�أفضل ��ش�ل �وف�م�ا �وخدما��ا �املرحلة�. بمنتجا��ا �بداية �منذ �للمنتج �البي�ية �البصمة �انتقدت �فقد �ذلك ومع

  .(European Environmental Bureau, 2018, p. 02)أل��ا�لم�تحديد�خيارات�سياسة�وا��ة�ل�ا،� التجر��ية

. حيث��عد�البصمة�البي�ية�للمنتج�مقياس�متعدد�املعاي���لألداء�البي���لسلعة�أو�خدمة�خالل�دورة�حيا��ا

�للسلع�و  ��ثار�البي�ية �من �ا��د �إ�� �الس�� ��و �شامل �لغرض �للمنتج �البي�ية �البصمة �معلومات �إنتاج �تم

�. وا��دمات �الوثيقة ��ذه �إ�شاء�وتقدم �كيفية �وكذلك �للمنتج، �البي�ية �البصمة �حساب �كيفية �حول إرشادات

�للمنتج �البي�ية �البصمة �فئة �قواعد ��� �لالستخدام �املنتج �بفئة �ا��اصة �املن��ية  EUROPEAN)املتطلبات

COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE, 2013, p. 1).راحل����إجراء�دراسة�و�جب�إكمال�عدد�من�امل�

�البي �تمشيً البصمة �للمنتج �الدليل�ية ��ذا �مع �املوارد��،ا �واستخدام �النطاق �و�عر�ف �ال�دف ��عر�ف أي

�التقار�ر �وإعداد �البي�ية �وتفس���البصمة �البي�ية �تأث���البصمة �وتقييم �الش�ل�. و�نبعاثات ��� ��و�مو�� كما

  :املوا��

  مراحل�دراسة�البصمة�البي�ية�للمنتج�:04الش�ل�

  
Source:(Manfredi & Allacker, 2012, p. 11) 

���املؤسسات��قتصادية���ية�للمنتجالبصمة�البي�وتحديد�إجراء�دراسةأّن�من�خالل�الش�ل�أعاله�يت���

  :تحتاج�إ���تحديد�ما�ي��

وفق�قواعد�البصمة�البي�ية�من�أجل�تطو�ر�ومراجعة�قواعد�فئات�املنتجات�: البصمة�البي�ية�للمنتج�قواعد- 1

� �تصف �ال�) ISO 14025(للمنتج، �املثال �س�يل �ع�� �القواعد ��ذه ��شمل �متطلبات �وتضع �جراء

 :(Manfredi & Allacker, 2012, p. 13)را��ص

�ح���ت�ون�منتجات�مسؤولة،�بما����ذلك�وصف�وظيفة��تحديد�فئة•  �س�تم�تطو�ر��ا ) وظائف(املنتجات�ال��

 .املنتج�و�داء�الف���و�ستخدامات

 •� �سلسلة �ملتطلبات �وفقا �املنتج �حياة �دورة �لتقييم �والنطاق �ال�دف �الوحدة�) ISO 14040(تحديد �حيث من

 .الوظيفية،�حدود�النظام،�متطلبات�جودة�البيانات

 .وصف�دورة�حياة�املنتج�مع�ال��ك����ش�ل�خاص�ع���جمع�البيانات�وإجراءات�ا��ساب�وقواعد�التخصيص�•
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 .اختيار�مؤشرات�فئة�التأث���إلدراج�ا����تقييم�دورة�ا��ياة• 

 •� �معلمة �) مقياس(وصف�أي �ا��ياة، �دورة �تقييم �بيانات �عن �لإلبالغ �سلفا �ا��رد�كمحددة بعض�فئات�بيانات

 .أو�مؤشرات�فئة�تأث��/ و��املحددة�سلفا

���ا�•  �والت��ير�ال�توجد �فاملعلومات �ا��ياة، �دورة �تقييم ��� �ا��ياة �دورة �مراحل �جميع �املنتج �تضم�ن �يتم �لم إذا

 .مغطاة مراحل

�التالية �النقاط ��� �للمنتج �البي�ية �البصمة �شروط �إيجاز �يمكن �أخرى �ج�ة  European)ومن

Environmental Bureau, 2018, p. 8): 

 أن�تتعلق�املطالبات�البي�ية�بجوانب�م�مة�من�حيث�التأث���البي���للمنتج�خالل�دورة�حياتھ�بأكمل�ايجب�. 

 أي�يجب�أال�تؤدي�إ���تأث���بي���(ال�ي�ب���أن�تؤدي�املنفعة�البي�ية�املطالب���ا�إ���نقل�غ���م��ر�لآلثار�البي�ية�

 .،�إال�إذا�تم�تحس�ن�صا���املنافع�البي�ية��جمالية�للمنتج��ش�ل�كب��)الل�دورة�حياة�املنتجسل���آخر�خ

 يجب�إثبات��دعاءات�البي�ية�باألدلة�العلمية�الوا��ة�والقو�ة. 

  جا�ز�ن�إلتاحة��ذه��دلة�للتدقيق�العام�ولسلطات�فرض�القانون �يجب�أن�ي�ون�املصنعون.  

�للمنتج�- 2 �البي�ية �البصمة �ونطاق �أ�داف �الالزمة�: تحديد �بيولوجيا �املنتجة �املنطقة �تق�س �البي�ية البصمة

�املعين�ن �الس�ان �اس��الك �ال���. لتلبية �النفايات �وتمتص �املوارد �ت�تج �ال�� �واملياه ��را��� �املنطقة ��ذه �شمل

و�عر�ف�ال�دف��و�ا��طوة��و���من��.(Stéphane, 2009, p. 9)ھ�ستخدم�ا�الس�ان�و�ولدو��ا�من�خالل�اس��الك

دراسة�البصمة�البي�ية�للمنتج،�و�تم�من�خالل�ا�تحدد�السياق�العام�للدراسة�والغرض�من�تحديد���داف��و�

توضيح�والتأكد�من�أن���داف�التحليلية�و�ساليب�والنتائج�والتطبيقات�املقصودة�محاذاة�ع���النحو��مثل،�

�ل �مش��كة �رؤ�ة �توجد �الدراسةوأنھ ��� �املشارك�ن �للمنتج�. توجيھ �البي�ية �البصمة �دليل �قرار�استخدام و�تضمن

ومع�ذلك�من�امل�م�أن�يأخذ�الوقت�ال�ا���للنظر��عناية�. �عض�جوانب��عر�ف�ال�دف�وال���يتم�تحديد�ا�مسبقا

�داف�من�امل�م�وعند�تحديد�� . �����داف�والتعب���ع��ا�من�أجل�ضمان�نجاح�دراسة�البصمة�البي�ية�للمنتج

و�جب�أن�ينعكس�ذلك�ع���حدود�الدراسة�. تحديد�التطبيقات�املقصودة�ودرجة�العمق�التحلي���ودقة�الدراسة

لت�ون�الدراسات�الكمية�ال���تتم����مع�املتطلبات�التحليلية�املحددة����دليل�البصمة�). مرحلة��عر�ف�النطاق(

�املوج�ة �للتحليالت �ضرور�ة �للمنتج �املثالوع�. البي�ية �س�يل �املنتجات�: � �وتصميم �ت�لفة ��قل املصادر�البي�ية

 .(Manfredi & Allacker, 2012, p. 16)ووضع�املعاي���و�بالغ

�و�نبعاثات�- 3 �املوارد �استخدام �و���يل �: تجميع �جرد �قائمة �تجميع �التعر�ف(يتم �مدخالت،�) ملف ��ميع

املواد،�الطاقة�و�نبعاثات����ال�واء�واملاء�وال��بة�لسلسلة�تور�د�املنتجات�كأساس�لوضع�نماذج�مخرجات�موارد�

��سا��� �الطاقة �. ملرفق �و�نبعاثات �املوارد �استخدام ��س�� �ما �س�تم�". Profile60"و�ذا �املثالية �الناحية من

دورة�ا��ياة�الدقيقة��ھنماذجمثل�(إ�شاء�نموذج�سلسلة�تور�د�املنتج�باستخدام�بيانات�خاصة�باملرفق�أو�املنتج�

��قتضاء �العمر�حسب ���اية �ومراحل �و�ستخدام �التور�د �سلسلة �تصور �وكقاعدة�). ال�� �العملية، �املمارسة ��

�ا� �بيانات �استخدام �ي�ب�� �ذلكعامة �أمكن ��لما �للم�شأة �واملخصصة �مباشرة �جمع�ا �يتم �ال�� و�ال�سبة�. �رد

� �محددة �بيانات �مباشر�إ�� �بوصول �الشركة �ف��ا �ال�تتمتع �ال�� �ا��لفية(للعمليات �عمليات �يتم�)مثل �ما �وعادة ،

� �العامة �البيانات �ي". 61Profil"استخدام �ال�� �البيانات �إ�� �الوصول �ا��يدة �املمارسات �من �ذلك �جمع�ا�ومع تم

أك���تمثيال�أو�مناسبة�يجب�أن��عتمد� مباشرة�من�املوردين�عندما�ي�ون�ذلك�ممكنا،�ما�لم�تكن�البيانات�العامة
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�و�يانا �املوارد �استخدام �املدرجة �للتدفقات �التالية �التص�يفات ��نبعاثات  & Profile(Manfredi“ 62”��ت

Allacker, 2012, p. 27):  

مادة�أو�طاقة�تدخل�إ���النظام�الذي�تتم�دراستھ�والذي�تم�) "ISO 14040(وال���تتمثل����: التدفقات��ولية-

استخالصھ�من�الب�ئة�دون�تحول��شري�سابق،�أو�مادة�أو�طاقة�تاركة�النظام�قيد�الدراسة،�والذي�يتم�إطالقھ����

�الحق ��شري �تحول �دون �". الب�ئة ��ولية �املثالوالتدفقات �س�يل �ع�� �أو�: �� �الطبيعة �من �املستخرجة املوارد

 .�نبعاثات����ال�واء�واملاء�وال��بة�ال���ترتبط�ارتباطا�مباشرا��عوامل�توصيف�فئات�تأث��

-� ��ولية �غ�� �املعقدة(التدفقات ��):أو �املتبقية �املدخالت �جميع �النقل(و�� �وعمليات �واملواد �الك�ر�اء ) مثل

. ���نظام�يتطلب�تحو�ل�ج�ود�النمذجة��ضافية�إ���تدفقات�أولية) نفايات�واملنتجات�الثانو�ةمثل�ال(واملخرجات�

�أولية �تدفقات �إ�� �و�نبعاثات �املوارد �استخدام �ملف ��� �غ����ولية �التدفقات �جميع �تحو�ل �س�يل�. يجب ع��

�النفايا: املثال �من �ككيلوجرام �فقط �النفايات �تدفقات �عن ��بالغ �أال�يتم �ا��طرة،�يجب �أو�النفايات �امل��لية ت

�ذا�ضروري�ملقارنة�. ولكن�يجب�أيضا�تضم�ن��نبعاثات����املاء�وال�واء�وال��بة��س�ب�معا��ة�النفايات�الصلبة

�البي�ية�للمنتج و�التا���يتم��ن��اء�من�تجميع�استخدام�املوارد�و�يانات��نبعاثات�عندما�يتم�. دراسات�البصمة

  .التدفقات�ع���أ��ا�تدفقات�أوليةالتعب���عن�جميع�

يجب�إجراء�تقييم� بمجرد�تجميع�ملف��عر�ف�استخدام�املوارد�و�نبعاثات: تقييم�أثر�البصمة�البي�ية�للمنتج�- 4

. تأث���البصمة�البي�ية���ساب��داء�البي���للمنتج،�وذلك�باستخدام�فئات�ونماذج�تأث���البصمة�البي�ية�املحددة

�تأث��  �تقييم �اختيار�ت�ن�و�شمل �وخطوت�ن �إلزامية �خطوت�ن �البي�ية �تأث���البصمة�. البصمة �تقييم �ال���دف حيث

) E RA(تقييم�املخاطر�البي�ية�(�خرى�ال���ل�ا�نطاق�و�دف�ن�مختلف�ن�) التنظيمية(البي�ية�إ���اس�بدال��دوات�

� �باملوقع �ا��اص ��ثر�البي�� ���) EIA(أو�تقييم �والسالمة �ال��ة �م�ان��أو�لوائح ��� �بالسالمة �أو�املتعلقة املنتج

العمل�ع���وجھ�ا��صوص،�وال���دف�تقييم�تأث���البصمة�البي�ية�إ���الت�بؤ�بما�إذا��ان�املنتج����أي�م�ان�محدد،�

���املقابل�يجب�أن�يصف�الضغوط�ا��الية�. و���أي�وقت�محدد،�حيث�يتم�تجاوز�ا��دود�وحدوث��ثار�الفعلية

ا���فإن�تقييم�تأث���البصمة�البي�ية�مكمل�ألدوات�أخرى�مث�تة�جيدا�تضيف�منظور�أحسن�لدورة�و�الت. ع���الب�ئة

  .(Manfredi & Allacker, 2012, p. 58)جحياة�املنت

 :يخدم�تفس���نتائج�دراسة�البصمة�البي�ية�للمنتج����تقر�ره�غرض�ن�:تقر�ر�البصمة�البي�ية�للمنتج�- 5

أو�قد�. ع�أ�داف�ومتطلبات�ا��ودة�و�التأكد�من�أن�أداء�نموذج�البصمة�البي�ية�للمنتج�يتوافق�م: الغرض��ول 

 .تفس���البصمة�البي�ية�للمنتج�التحس�نات�التكرار�ة�لنموذج�ح���يتم�تلبية�جميع���داف�واملتطلبات

 .�و�استخالص�است�تاجات�وتوصيات�قو�ة�من�التحليل،�لدعم�التحس�نات�البي�ية: الغرض�الثا�ي

�رئ�سية �خطوات �أر�ع �البي�ية �تفس���البصمة �مرحلة �تتضمن �أن �يجب ���داف، ��ذه �متانة�: "ولتحقيق تقييم

� �البي�ية �البصمة �للمنتجنموذج ��دتحدي، �النقاط �اليق�ن�ر تقديالساخنة، �عدم �والقيود�، �ست�تاجات

  . (Manfredi & Allacker, 2012, p. 62)والتوصيات

�نقدية�- 6 �البي���البي�ية�للبصمة مراجعة �حسابً �:للمنتج �للمنتج �البي�ية �مناسبً يوفر�تقر�ر�البصمة  ا
ً

�وشامال �ا

 ا�ودقيًق ومتناسًق 
ً
و�عكس�أفضل�املعلومات�املمكنة�. ولآلثار�البي�ية�املحسو�ة�املرتبطة�باملنتج�،ا�للدراسةا�وشفاف

�توصيل�القيود�بصدق�وشفافية �مع �املس��دف�ن، �للمستخدم�ن�ا��الي�ن�واملستقبلي�ن �من�فائد��ا . بطر�قة�تز�د

محتوى�"وموضوعية��"جودة�التقر�ر"حيث�يتطلب�إبالغ�ا�ملرفق�الب�ئة�العال���و�تم�اس�يفاء�عدة�معاي���إجرائية�

  . (Manfredi & Allacker, 2012, p. 65)"التقر�ر
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  :ا��اتمة

�ست�تج�من�خالل��ل�ما�سبق�أن�البصمة�البي�ية����مقياس�لتأث��نا�ع���ال�وكب،�و�مكن�أن�ترافقنا����

عند�صياغة�ا��طط�التنمو�ة�من�أجل�تنمية�مستدامة،�و�ذا�بخلق�آليات�واقعية�لتقليل�من�أثرنا�البي���ع���

طرف�جميع�أطياف�املجتمع�من�أفراد�ال�وكب،�و�ذا�لن�ي�ون�ممكن�إال�بالشعور�باملسؤولية�اتجاه�البي�ية�من�

�نحو� ��س��الك �توجيھ �وكذا �ومؤسسات، �السياق�سلع �نفس ��� �وتصب �البي�ية �ومعاي���حماية �تتوافق وخدمات

تجعلنا����ل��ست�تاجات��ا�البحثالبي�ية�����ذا�العالم�ك�ل،�كما�أن�القراءة�النقدية�ل�ذ�البصمةل��د�من�

  :واملالحظات��تية

و�كمن�السر����قياس�وتحديد��مف�وم�البصمة�البي�ية�بصفة�عامة����تأث����س��الك�ع���الب�ئة،ي��ز�: أوال

البصمة�البي�ية����أي�دولة�أو�منطقة�من�العالم�للبحث����مدى�قدرة�املناطق�ع���استعمال�ما�تملك�من�املوارد�

القرارات�من�خالل��و ستطيع�صا�ع�ش�ل�مستدام�يضمن�حق��جيال�ا��الية�وتطلعات��جيال�القادمة،�حيث��

 .حساب�البصمة�البي�ية�أن�يحددوا��جراءات�و�ولو�ات�السياسية،����سياق�سياسة�مستدامة�واسعة

جاوزت�البصمة�البي�ية�العاملية�القدرة�البيولوجية�لألرض����إنتاج�مواردنا�وامتصاص�نفاياتنا،�حيث�: ثانيا

� ��حتياطيات �اس��الك ��� �واملوارد�ستغال(نفرط �للب�ئة �املفرط �إعادة�)�حفور�ة�ل �اليوم �علينا �يحتم �ما ��ذا ،

�منتجاتنا� �إنتاج ��� �املتجددة �املوارد �ع�� ��عتماد �خالل �من ��س��الك، �وترشيده ��س��الك �أساليب النظر���

 دمةوخدماتنا��س��الكية،�واملحافظة�عل��ا�و�عز�ز�ا�خدمة�لألجيال�ا��الية�وضمانان�لألجيال�القا

�ع����:اثالث �والسياسات �القرارات �صنع ��� �للمساعدة �كأداة ��ستخدم �أن �يمكن �للمنتج �البي�ية البصمة

�يتعلق�بوضع�السياسات�والتخطيط��س��اتي��،�من�أجل�ضمان�القدرة� مستوى�املؤسسات��قتصادية،�فيما

�املؤس �داخل ��نتاجية �بالعملية �للقيام ��ولية �توفر�املوارد �وال�� �لألرض ��ش�ل�البيولوجية ��قتصادية سات

مستمر،�والس���نحو�إيجاد�سبل�أخري�للتمو�ن�باملوارد��ولية�ال���ت�ون�أفضل�من�املوارد�السابقة،�من�أجل�

  .إضافيةوتحقيق�وفرات�اقتصادية� ذليل��ثار�السلبية�ع���الب�ئةت

. �عد�البصمة�البي�ية�للمنتج�مقياس�متعدد�املعاي���لألداء�البي���لسلعة�أو�خدمة�خالل�دورة�حيا��ا:را�ًعا

�للسلع�و  �البي�ية ��ثار �من �ا��د �إ�� �الس�� ��و �شامل �لغرض �للمنتج �البي�ية �البصمة �معلومات �إنتاج �تم

�ية�للمنتج�البصمة�البي�نمفصلة�ع�جب�إجراء�دراسة�و ولتحقيق�ذلك�داخل�املؤسسات��قتصادية�.وا��دمات

�دليلتمشيً  �مع �ال�دف�محدد،�شمل�ا �تأث����م��ا��عر�ف �وتقييم �و�نبعاثات �املوارد �واستخدام �النطاق و�عر�ف

 .البصمة�البي�ية�وتفس���البصمة�البي�ية�وإعداد�التقار�ر

دية�واجتماعية�و�ناء�ع����ل�ما�سبق،�يت���أن�املسؤولية�البي�ية�كمف�وم�شامل�ملظا�ر�اقتصا: اوأخ��ً 

وأخالقية�و�ي�ية��عت���من�ب�ن��تجا�ات�ا��ديثة�ال����عرف�توسع�منقطع�النظ������عدد�من�املجاالت،�السيما�

ما��علق�باإلجراءات�والسياسات�العملية�ال���تنطوي�تحت�مف�وم�التوجھ�البي���للمؤسسات��قتصادية��و��ا�

مجاالت�وميادين�العلوم��جتماعية،�و��سانية�و�ي�ولوجية��ب�ن�مختلف) نقطة�تقاطع�والتقاء(فصل� �ش�ل�تم

�الباحثون� �دراس��ا ��� ��ش��ك �أك���تفصيال�ودقة �دراسات �إجراء �اليوم �يحتم �و�و�ما ��قتصادية، �وح�� والبي�ية

�و��اديميون����مختلف�التخصصات�واملجاالت،�لتحقيق�ف�م�أعمق�ل�ذا�املوضوع�املعقد،�والذي�يحتاج�املز�د

  .واملز�د�من�التفصيل�والتحليل
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 :  ملخص

نهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى التطرق لحوكمة املوارد الطبيعية من خالل آلية اإلنتاج األخضر 

 من أجل تقليص حجم البصمة البيئية 

و استهالكها بشكل غير عقالني ، توصلنا في بحثنا إلى أّن البصمة البيئية تتعلق باستنزاف املوارد الطبيعية

ت بطرق وأساليب مختلفة تكون غير فعالة ويختلف حجم البصمة البيئية من كما تتعلق بالتخلص من النفايا

ولتقليص حجمها البد من حوكمة املوارد الطبيعية باإلنتاج األخضر وإعادة التدوير، وإنتاج السلع  دولة ألخرى،

 .غيرها من اآلليات األخرى و   البيئية،

 ؛ اإلنتاج األخضر البصمة البيئية؛ حوكمة املوارد الطبيعية: كلمات مفتاحية

 Q5؛ Q3؛Q2؛ JEL :Q1ات تصنيف

Abstract:  

In this paper we aim to address the governance of natural resources through the green production 

mechanism to reduce the size of the environmental footprint 

In our research, we found that the environmental footprint is related to the depletion of natural 

resources, their irrational consumption as well as the disposal of waste in different ways and methods 

that are ineffective and vary in size from one country to another, In order to reduce the size of the 

environmental footprint, the natural resource governance of green production and recycling, the 

production of environmental goods, and other mechanisms must be ensured. 

Keywords: Environmental  footprint; natural resource governance; green production 

Jel Classification Codes: Q1 ؛Q2؛Q3 ؛Q5 

 : مقدمة  .1

وخدماته ، إقتصادياتها على رأس املال الطبيعي في املحيط الحيوي و  تعتمد املجتمعات البشرية،

تجاوز  و  استغاللنا لها بشكل غير عقالني، و مع تزايد الطلب على املواردو  اإليكولوجية املتعددة الداعمة للحياة،

ح
ّ

اإلفتقار  و ، قدرة الطبيعة على الّتجديد ال يمكن تأمين متطلباتنا اليومية من املوارد الطبيعية في ظل هذا الش

 ومدى توافره.،  أس املال الطبيعيمتابعة الطلب على ر و   بإدارة  االهتماممن دون  

وتحقيق األداء االقتصادي ، املواردالتداعيات اليوم تّقر بضرورة الّتوفيق واملوازنة بين معادلة استهالك و 

 .هذا ما يعرف بحوكمة املوارد الطبيعيةو املائي  و   من أجل الوفاء باإلحتياجات األساسية من األمن الغذائي
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 اليومية  احتياجاته في واسع بشكل الطاقة يستهلك هو ف الطبيعية للموارد كبير  مستهلك هو  الحديث اإلنسانو 

 مصدرها اإلنسان يستهلكها التي املوارد هذه اعةللصنّ و  ،ظافةللنّ و  ،للشرب املياه من كبيرة كميات أيضا ويستهلك

، املياه تلوث ( اإلنسان عن ةالصادر  التلوثمختلف أشكال  تستوعب هذه األخيرة هي منو  ،البيئة هو  الرئيس ي

 من انحتاجه يالتّ  األراض ي من الالزمة املساحة هي مانتساءل عن   أن يمكن وهنا ...(،الهواء تلوث،  الصلبة النفايات

 ثاني الستيعاب نحتاجها التي الغابات مساحاتوكم من ، ؟الصلبة نفاياتنا إللقاء مثالا باحتياجاتن اإليفاء جلأ

والطلب ، والّتناقص، القدرة البيولوجية قابلة للزيادة ّن إرض محدود فكان سطح األ ؟ فإذا الكربون  أكسيد

 واستيعاب الّنفايات الّتي ننتجها يعرف بالبصمة البيئية،ية من توفير املوارد، هذه املقدرة البيولوجالبشري على 

اليةعلى ما سبق    اوبناء
ّ
 : يمكن طرح اإلشكالية الت

 كيف نعمل على تقليص البصمة البيئية في إطار حوكمة املوارد الطبيعية؟

 التالية:عن اإلشكالية قمنا بصياغة الفرضيات  األولية  لإلجابة  :  فرضيات البحث

لتحقيق التنمية  راتيجيتمدخل إس نحو اإلنتاج األخضر حول والتّ  املوارد الطبيعية استخدامترشيد  يعتبر  ➢

 البصمة البيئية.  وتقليص،  املستدامة

من هذه  لالستفادةكفاءة  املناخ األكثر قليدية صادر الطاقة التّ (ملدارة الرشيدةإل ا) الحوكمةتوفر مبادئ  ➢

 .متنوع ومستدام  اقتصاديوذج  نمبناء    فيصادر  امل

 إلى:من خالل هذه الورقة البحثية   : نهدفالبحث أهداف

 البصمة البيئية و  الّتعرف على ماهية كل من حوكمة املوارد الطبيعية ➢

العقالني للموارد الطبيعية في حدود القدرة  االستهالككيفية تقليص البصمة البيئية من خالل  ➢

من النفايات بطرق تحافظ على البيئة كاتباع أسلوب اإلنتاج  املوارد والّتخلصالبيولوجية إلنتاج 

 األخضر

حوكمة املوارد و ، تناول البحث واحدا من ضمن املوضوعات املهمة كون البصمة البيئية:  منهجية البحث

وبغية اإلحاطة بمختلف جوانب هذا  و الّتي تفتح املجال للعديد من الّدراسات، املفاهيم الجديدةالطبيعية من 

،  البصمة البيئية من خالل مفهومها املحور األول املوضوع اعتمدنا في ذلك على ثالثة محاور بحيث تناولنا في 

املوارد الطبيعية، هذا باإلضافة إلى  خصائص حوكمةو  إلى مفهوم املحور الثانيو تطرقنا في ، أهدافهاو  مكوناتها

خصص لإلنتاج األخضر  األخير واملحور  الوطنية الّتي تسهر على الحوكمة البيئية،و  تلك املؤسسات الدولية

 كآلية تستخدم من أجل حوكمة املوارد الطبيعية .  باعتباره

 على للوقوف التحليلي واملنهج الوصفي املنهج على االعتماد منا تستدعي الدراسة إشكالية معالجةو 

 .تقليص البصمة البيئيةو  الطبيعية املوارد حوكمة ملوضوع ظريةالنّ  الخلفيات مختلف

 البيئية:. ماهية البصمة  2

املياه الالزمة إلنتاج املوارد التي يستهلكها اإلنسان واستيعاب  و  اإليكولوجية لألراض ي الّنظملقياس مساحة 

الّتطرق إليه في هذا هذا ما سنحاول و  في ذلك على ما يعرف بالبصمة البيئية االعتمادالّنفايات التي ينتجها يّتم 

 املحور 

، ه الطبيعيةتنظمأعلى و ، رضاأل هي مؤشر لقياس تأثير مجتمع معين على كوكب :  مفهوم البصمة البيئية 1.2

يوضح لنا مؤشر البصمة البيئية مدى مستوى استدامة نمط عيش سكان الدولة املحددة،ومدى تأثيرهم و 

 (bastianoni & Neri, 2013,p2469) األرضوضررهم بكوكب  
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 القدرة على استيعاب النفاياتو   البصمة البيئية ما بين القدرة البيولوجية:   (  01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 إعداد الباحثة اعتمادا على تعريف البصمة البيئية  : مناملصدر

 الذي باملعدل  مقارنة املوجودة للموارد األفراد استخدام معدل لقياس أداة هي البيئية البصمةمما سبق ف

 هذا تقييم ويجرى  العالم في االستدامة سيمقاي أحد وهي بهذا تعتبر ،  املوارد هذه توفير  عادةإل  األرضية الكرة تحتاجه

 سنةفي    واملياه األرض من معينة  ملساحة اإلنتاجية معدل لحساب ي معيار  هكتار وهو )  يالعالم بالهكتار االستهالك

 واألخشاب ،اللباس ،الغذاء على للحصول  الالزمة الصيد وأماكن ،والغابات الزراعيةي  األراض  ذلك ويشمل )معينة

 التحتية البنية على كذلك يشمل كما املستخدمة الطاقة عن تنتج التي امللوثات استيعاب على القدرة إلى إضافة

، أكبر  البيئية البصمة كانت أعلى املعيشة مستوى  كان كلماو  ،السكنية بنيةاأل  يهاف بما البشرية األنشطة ملمارسة

 ( 2017اكتوبر  3/4)النجار،  .للفرد هكتار 1.8 بــــــــــــــ  الفرد باحتياجات توفي التي العاملية البيئية البصمةوتقدر  

 ((2012 ملخص-تقرير الكوكب الحي  )  :العناصر الّتاليةتتكون البصمة البيئية من  :  مكونات البصمة البيئية  2.2

 شآتواملن واملساكن املواصالت متضمنة البشرية، حتيةالتّ  بالبنى املغطاة األراض ي كمية وتمثل: املبنية األراض ي

 .املائية الطاقة ومستودعات الصناعية

  سابهاح يتم:  البحري  الصيد
 
 ميتّ  التي البحرية كوالتأوامل األسماك لدعم املطلوبو   ،املقدر األولي اإلنتاج على اعتمادا

 ا وذلك صطيادها،ا
 
 املياه في تعيش التي الحية واألنواع البحرية الحية باألنواع الخاصة صيدال معلومات إلى ستنادا

 العذبة

 األخشاب منتجات لتأمين املطلوبة الغابات  كمية وتمثل:  الغابات

 والجلود األصواف ومنتجات واأللبان ،اللحوم لتوفير  املواش ي لتربية املستخدمة املراعي كمية تمثل وهي:  املراعي

البشري   لالستهالك  الغذاء لتوفير  املحاصيل لتنمية املستخدمة الزراعية األراض ي كمية تمثل وهي :الزراعية راض ياأل 

 عالف الحيوانات ألى  إضافة  باإل 

 حرق  عن الناتجة (CO2) الكربون  أكسيد ثاني  غاز انبعاثات عزل التي تتمكن من الغابات كمية يمثل وهو :  الكربون 

  الجزء باستثناء األحفوري، الوقود
ّ
 .املحيطات تمتصه يالذ
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 مكونات البصمة البيئية:   (02الشكل )  

 
Source:  https: //ecology2011tamara2011sp.wordpress.com/ 

 :   البصمة البيئية  ارتفاععلى  الطلب امللح  انعكاسات    3.2

بمعدل  على مدى العقود الخمسة املاضية، تضاعف عدد السكان في العالم، وزاد معدل استخراج املواد 

استخراج ومعالجة   ارتفع معدلوقد  ،اتج املحلي اإلجمالي بمقدار أربعة أضعافكما ارتفع النّ ، ثالثة أضعاف

فضال ،  البيولوجي  نوعمن التّ   % 90املوارد الطبيعية على مدى العقدين املاضيين، وترتب على ذلك فقدان أكثر من  

لم نشهد مطلقا   فترة ، ى مدى السنوات الخمسين املاضيةوعل ،ونحو نصف آثار تغير املناخ، عن اإلجهاد املائي

لقد زاد استخدامنا للموارد الطبيعية في جميع  ،في الطلب العالمي على املواد االنخفاضأو  االستقرار طويلة من 

 : الت منهااملجا

 ( 7-6الصفحات2019اليه،  املوارد الطبيعية من أجل املستقبل الذي نصبو  :   2019)توقعات املوارد العاملية للعام  

أهمية املعادن في البناء،  1970في استخدام خامات املعادن منذ عام سنويا  % 2.7مو البالغ يعكس النّ : املعادن-

 .االستهالكيةلع  والّس الّتصنيع،  و   حتية،والبنية التّ 

من استخدامات املعادن غير   األكبر  صيبوالطين النّ ، والحص ى، كل من الرمال تحظى: املعادن غير الفلزية -

 ول حتّ هذا ما يعكس الو  2017مليار طن عام  44إلى  1970مليار طن عام  9من  االستخداموتمثل زيادة  ،الفلزية

 .ندالعالمي من الكتلة الحيوية إلى املعا  لالستخراج كبير ال

  15إلى 1970مليار طن في عام  6ارتفع معدل استخدام الفحم والبترول والغاز الطبيعي من : حفورياأل الوقود  -

 ،  2017مليار طن في عام  
ّ
  .في تلك الفترة%16إلى  %23ستخراج العالمي انخفضت من  اال أن حصة إجمالي    إال

،  2017مليار طن عام  24إلى  1970مليار طن عام  9زاد الطلب على الكتلة الحيوية من : الكتلة الحيوية -

 وبصفة أساسية في مجال حصاد املحاصيل والرعي

ت أسرع من السكان في دال والبلديات بمع، والصناعة ،ازدادت عمليات سحب املياه العاملية للزراعة :املياه -

اد تباطأ معدل نمو عمليات السحب، ولكنه ز  2010إلى عام  1970ومن عام  ،النصف الثاني من القرن العشرين

إلى عام   2000ل الفترة من عام ال وخ ،كيلومتر مكعب في السنة 3900كيلومتر مكعب في السنة إلى  2500من 

في حين تراجعت  -خاصة للري  -غراض الزراعة أل من عمليات سحب املياه العاملية  % 70تم استخدام ، 2012

  % 11والبلديات بنسبة    %19الصناعة بنسبة  

راض ي الزراعية في العالم من األ ارتفع إجمالي مساحة ، 2010إلى عام  2000ل الفترة من عام ال خ: األراض ي -

راض ي الزراعية في أوروبا األ ولقد انخفضت مساحة  ،مليون كيلومتر مربع15.4مليون كيلومتر مربع إلى 15.2
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ا بخصوص املراعي، فقد انخفضت أّم  ،ينية وآسياتال فريقيا وأمريكا الإها ازدادت في وأمريكا الشمالية، ولكنّ 

 .مليون كيلومتر مربع30.9مليون كيلومتر مربع إلى  31.3مساحتها على مستوى العالم من  

 (235)الحسيني،صفحة  كونها:في   أهداف البصمة البيئية  : تتمثلالبيئيةف البصمة  اهدأ

املقدمة مع مستوى الطلب على كولوجية يل املقارنة بين الخدمات اإل تساعد في تقييم املدن من خال  ➢

 املحيط الحيوي ألجل توفير املوارد واستيعاب النفايات

تمكن من ندخال املحاسبة البيئية في ممارستهم اليومية كي إاس على تشجيع صانعي القرار وعامة النّ  ➢

  .املحافظة على اقتصاد تنافس ي قابل للحياة وبيئة سليمة مستدامة ملدة طويلة

من مفهوم غامض إلى هدف قابل للقياس، وهي  االستدامةالبصمة البيئية لديها القدرة على تحويل  ➢

 الجائر  االستهالكلى املحافظة على املوارد البيئية املتاحة للفرد من  إسعى  يمنهج عالمي  

البيئية  االستدامةلتحقيق "عمل محليا او  فكر عامليا"لى تطبيق هذه املقولة إالبصمة البيئية تسعى  ➢

 للمدن.

 الطبيعية:ماهية حوكمة املوارد  .  3

  االستخدام ظهر مصطلح الحوكمة في العقود القليلة املاضية، ويتوقع أن يأخذ هذا املصطلح حيزا من 

ه أخذ أبعادا  ،االقتصاديحول داول في العديد من الدول، نامية كانت أم متقدمة، أو في طريق التّ والتّ 
ّ
كما أن

 املؤسساتو   حوكمة الشركات،  الحوكمة االجتماعية  الحوكمة السياسية،،  الحوكمة البيئية:  متعددة مثل

 : مفهوم الحوكمة

قتصادية االو  ،والثقافية، تعددت تعاريف الحوكمة بتعدد املهتمين باملصطلح وانتماءاتهم السياسية

وفيما يلي نستعرض بعضا من هذه التعاريف قبل   وتداخلها للمصطلح نفسه،، االهتماماتوبتعدد ، جتماعيةال وا

 ما يتعلق بها.و   ما نتطرق إلى مفهوم حوكمة املوارد الطبيعية

داء، كما تشمل أل ساسية التي تؤثر في ااأل طراف األ قات بين ال ظام أي وجود نظم تحكم العالحوكمة تعنى النّ  إّن "-

 (30 صفحة ،2006)منير،  "وليةؤ واملس،  ولؤ وتحديد املس،  املؤسسة على املدى البعيدمقومات تقوية  

رابط بين مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة في ظل أهداف مختلفة"و  "أو هي عبارة عن الّتنسيق الدائم-
ّ
 الت

Jon, 2000,p2)(  

و ، الّتي يّتم تشغيلها من جانب مؤسسات األعمال"عبارة عن الوسائل الذاتية : ( على أّنهاOECDعّرفتها ) كما -

مع ، وأصحاب املصالح، و املساهمين، الّتي تتضمن مجموعة من العالقات لكل من مجلس إدارة تلك املؤسسات

ي يّتم من خالله وضع أهداف املؤسسة
ّ
 ,(OECD) كيفية مراقبة األداء و ، و وسائل تحقيقها، توفير الهيكل الذ

1999) 

 :   حوكمة الشركاتخصائص  

 (23، صفحة  2005)حماد،  :التالية  الخصائص  الشركات إلى حوكمة  مصطلح  يشير 

  .والصحيح  ،املناسب  األخالقي  السلوك  إتباع  أي: االنضباط •

 .يحدث  لكلما  حقيقية صورة تقديم  أي:  الشفافية •

 .للعمل  الزمة غير   وضغوط  ت  تأثيرا  توجد  ال   أي:  االستقاللية •

  .نفيذيةالتّ   واإلدارة،  اإلدارة  مجلس  أعمال  وتقدير ،  تقييم  إمكان  أي:  لةءاملسا •

 .املؤسسة في  املصلحة  ذوي   األطراف  جميع  أمام  مسؤولية  وجود  أي:  املسؤولية •
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 .املؤسسة  في  املصلحة  أصحاب  املجموعات مختلف   حقوق  احترام يجب  أي:  العدالة •

 .جديد  كمواطن  املؤسسة إلى  ظر النّ وهذا ب:  االجتماعية  وليةؤ املس •

 : حوكمة املوارد الطبيعية  دواعي  2.3

  التنظيمية هي بذلك تشير الى مجموع العمليات و  ،املوارد البيئيةو  الحوكمة البيئية بإدارة البيئةتعنى 

وبهذا ، النتائج املترتبة عن استخدام موارد البيئة املختلفةو  على األفعال التأثير التي يمكن من خاللها  اآللياتو 

 سؤولية تجاه البيئة الخاص نحو مزيد من املو ،  تكون عبارة عن مبدأ شامل ينظم السلوك العام

 أنظمة خضعتكما ، فرضت الحوكمة البيئية نفسها على الصعيد الدولي 1992مع إنعقاد قمة ريو في    

 التطور، هذا معالم ومن ،برونتالند لجنة منذ املختلفة والتنمية ،البيئة لتحديات استجابة هائل لتطور  الحوكمة

 والقمة األلفية، وإعالن وقمة، 21 القرن  أعمال جدول  ذلك في بما وإنجازاته، والتنمية للبيئة املتحدة األمم مؤتمر 

 .  2002 لعام  (WSSD)  املستدامة  للتنمية  العاملية

 قضائية وسلطات ،تشريعية مجالسو  ،تنفيذية هيئات وجود على الفعالة البيئية الحوكمة تعتمدكما 

  بكفاءة تعمل
 
 القطاعو  املدني املجتمعو  الناخبين جمهور  ذلك في بما املصالح، أصحاب جميع مشاركة عن فضال

  قطاعات أما، املجتمعات وحقوق  البيئية املوارد وحماية التشريعية التغييرات ودعم البيئة إدارة في الخاص

 لتحسين الجهود باذلة ولة،ؤ املس املشتركة املواطنة في متزايدة بصورة فتنخرط والصناعة، التجارية األعمال

 التي األثر  عالية الصناعات وفي املناخ، بتغير  يتعلق فيما والسيما عنها تقارير  وتقديم واالجتماعي البيئي أدائها

   تواجه
 
 . العامة  واملؤسسات  املصالح  أصحاب  قبل  من  نقدا

 : املؤسساتي للحوكمة البيئيةاإلطار    3.3

الّتي لها عالقة مباشرة  و  في إطار الحوكمة البيئية رصد الّتصدي لبعض الجوانب املؤثرة على البيئة يّتم

 تقليص الّتنوع البيولوجي والّنفايات و  الّسامة باالنبعاثاتو يتعلق األمر ، االقتصاديةو  باألنشطة اإلنتاجية

كما تشكل الحوكمة البيئية أحد البرامج الفرعية األكثر مالءمة لبرنامج األمم  ، اختغبر املنو  االنبعاثاتمخاطر و 

الّسياسية من  و  ، تساهم في الّتقارب بين املجاالت العلميةو  املّتحدة للبيئة الّتي تشجع الّتعاون فيما بين الّدول 

كما تعمل على صياغة  ، بكرةتحديد الّتهديدات على البيئة في مرحلة مو  خالل دراسة الوضع البيئي العالمي

 تطبيقو  مساعدة الدول على تنفيذ سياساتها بنجاح بدعم املبادرات الرامية الى إعدادو  سياسات بيئية عقالنية

شريعات الجديدةو 
ّ
كما يؤثر البنك الدولي على الحوكمة البيئية فهو ، املعايير الدولية املتعلقة بالبيئةو  احترام الت

كما أّن هناك فاعلين آخرين في مجال الحوكمة ، من أمواله السنوية ملشاريع بيئية %10و %5يخصص ما بين 

املنظمة العاملية لألرصاد الجوية التي تعنى و  يّتعلق األمر ببرنامج األمم املّتحدة اإلنمائي لتشجيع الّتنمية،و  البيئية

صيد و  الغاباتو  ي تهدف إلى حماية الزراعةالزراعة التّ و ، و منظمة األمم املتحدة للتغذية، الغالف الجوي و  باملناخ

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية الّتي تعنى بالّسالمة الّنووية هذا على املستوى الدولي.و   األسماك

ي تعتبر محرك رئيس ي و التّ ، يخص املؤسسات الوطنية فتتمثل هذه األخيرة في الجماعات املحلية فيماأما 

و توفير األموال الضرورية لضمان الّتدبير ، السيما أّنها تلعب دورا رئيسيا في تعبئة للّتنمية املحلّية إستراتيجيو 

سبة و ، الّتنمية املحلية حجر الزاوية ضمن مهامهاو  لذلك يشكل الحفاظ على البيئة، املستدام ألقاليمها
ّ
كذلك بالن

القرارات البيئية تقوي الشرعية الديمقراطية ملنظمات املجتمع املدني فتعتبر مشاركتهم كفاعلين غير حكوميين في 

 للمقاوالت االجتماعيةفيما يخص القطاع الخاص فتتمثل الحوكمة البيئية في املسؤولية و  للحوكمة البيئية،
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فافية و  السّياسات البيئية : جوانب رئيسية في الّتنمية الصناعية مثل االعتبار تقتض ي أخذ بعين و 
ّ

املسؤولية والش

 (2015)اإليسيسكو،غيرها.و   بين الفاعلين  والحوار ما ّتقييم البيئي،واإلعالم وال

 .للحوكمة البيئيةالوطني  و   و الشكل املوالي يوضح اإلطار املؤسساتي الدولي

 اإلطار املؤسساتي للحوكمة البيئية:   (03الشكل رقم )  

 

 

 

 

  
 

 الدول   -برنامج االمم املتحدة للبيئة  -

 الجماعات املحلية  -لجنة االمم املتحدة حول التنمية املستدامة  -

 القطاع الخاص -البنك الدولي    -

 منظمات املجتمع املدني  -  صندوق النقد الدولي  -

 صندوق البيئة العالمي  -

 أخرى منظمات    -

 

 26-20مرجع سابق ص ص  ،  من إعداد الباحثة اعتمادا على املؤتمر اإلسالمي السادس لوزراء البيئة  :املصدر
 

 : سبل تقليص البصمة البيئية في إطار حوكمة املوارد الطبيعية  4.3

 2012ملخص–تقرير الكوكب الحي : )األمرلتقليص البصمة البيئية وحوكمة املوارد الطبيعية يتطلب 

 (  28صفحة  

 (الحيوي   التنوع  حماية):  الطبيعي  املال  رأس  على  الحفاظ -

 ألمن  والضرورية، األساسية البيئية العمليات ستعادةاو  حماية على خاص شكلب الجهود تركز  أن جبي

  يجب كما ،املناخية التغيرات تجاه كيف والتّ  املرونة إلى باإلضافة والطاقة، واملياه الغذاء
 
 نوعالتّ  حماية أيضا

 .الجوهرية  لقيمتها )الطبيعية  واملواطن  األنواع( األرض في  املوجود

 : أفضل  بشكل  اإلنتاج -

 البشري  الطلب تخفيض خالل من للبشرية البيئية البصمة تخفيض على الكفؤة اإلنتاج أنظمة ستساعد

 .األخرى  الطبيعية  واملوارد والطاقة  واملياه  األرض  على  كبير   بشكل

 : أكبر    بحكمة  االستهالك -

  رضلأل  ةالبيئي الحدود العيش ضمن يتطلب
 
 الحيوية األرض قدرة مع وازن مت عالمي ي نمط استهالك أيضا

  يكون  أن ويجب
ّ
 الكربون  خاصة بصمة املرتفع الدخل ذات للمجتمعات البيئية البصمة تقليص على الفوري ركيز الت

 )الكربون  انبعاثات(

  توجيه إعادة -
ّ
 : املالية دفقاتالت

 البيئية األنظمة في الحاصل لف التّ  أو والضرر   ،الطبيعية للموارد املفرط ستغاللاإل  يكون  الحاالت من كثير  في

 
 
  مربحا

 
 عادل بشكل الطويل املدى على الطبيعي املال رأس حماية فوائد تقييم ميتّ  ال بينما،  القصير  املدى على جدا
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 املستدامة واإلدارة ،الحماية يتدعم والّت  توجيهها املعاد املالية دفقاتالتّ  فإّن  لذلك، اقتصادي منطلق  من

، أفضل واستهالك إنتاج قرارات واتخاذ، الطبيعي املال رأسال على للحفاظ ساس يأ شرط هي البيئي ظامللنّ 

 .املستقبل  ألجيال  البيئية  أعباءنا  تمرير   عدمعن    ّتأكدوال

-  
ّ
 :  باملوارد  العادل  حكمالت

  هو  باملوارد العادل حكمالتّ  إّن 
ّ

  األساس ي رطالش
ّ
  أجل  من ومشاركتها للموارد ستخدامناا لتقليص انيالث

 طوير التّ  وخطط عليموالتّ  حةالّص  معايير  تتواجد أن يجب لذا جديدالتّ  على واحد كوكب قدرة ضمن البقاء

 تكون  أن ويجب والطاقة، واملياه  الغذاء إلى العادل الوصول  يوفر  سياس يو  قانوني عمل  إطار  ضمن االقتصادي

 تعريفا اأيض للموارد العادلة اإلدارة تتطلب كما مستدامة بطرق  األراض ي الستخدام شاملة بعمليات مدعومة

 .والبيئية  واملجتمعية  الشخصية  الصحة  يشمل  جاحوالنّ   فاهيةللرّ   معدال 

 : اإلنتاج األخضر كآلية لحوكمة املوارد الطبيعية -

 في راعيي كما حمايتهاو  البيئة على للحفاظ األساسية األولويات من يعّد  األخضر  اإلنتاج نحو  وجهالتّ  إّن 

 املتجّددة غير و  للنضوب القابلة تلك خاصةو  الطبيعية للموارد األمثل االستخدام فيها بما البيئية الجوانب ذلك

 .منها

 : مفهوم اإلنتاج األخضر    1.4

  استجابة  1989عام  في(  UNEP) املتحدة األمم برنامج طرف من مرة ألول  األخضر  اإلنتاج مصطلح  استعمل

 تبنيه.  تشجيعو   ، األنظف   اإلنتاج  بمفهوم الوعي  زيادة  أجل  من  الّصناعية  فاياتالنّ ، و التلوث  خفض  ملطالب

ي اإلنتاج هو "
ّ
ه كما، اإلنتاجية املراحل خالل أقل نفايات يحقق فهو ، البيئية االعتبارات يراعي الذ

ّ
 على يعمل أن

،صفحة 2008)نجم، ".االستعمالإعادة و  ،دويرللتّ  قابلة منتجاته تكون  كما، الطاقةو  املواد استهالك خفض

182 ) 

 :  األخضر  اإلنتاج  جوانب   2.4

 البدء  منذ املصممة واملخرجات، والعمليات، للمدخالت املتواصل االستخدام في األخضر  اإلنتاج يتمثل

 : كما يلي  اإلنسان  صحة، و البيئة  من  كل  على  البيئية  املخاطر   تدنية، و النفايات  خفض مع  التلوث  من  للوقاية

 : (inputاملدخالت  )  -

 ، باملواد لقيتعو  العمليات يسبق ما هو  الجانب هذا
ّ
 الضرورية املواد من وغيرها، صميموالتّ ، اقةوالط

 طاقة و  مواد استخدام متجّددة، مكملةو  أولية مواد: في األخضر  إلنتاج يظهرا أن ويمكن، حويليةالتّ  للعمليات

 املواد استبعاد املطلوبة، للمنتجاتو  املستخدمة للمواد بيئيا وّدي تصميم، األدنى بالحّد  دوير للتّ  قابلة أو  متجّددة

 .الخ...البيئة  على لبيالس  التأثير   ذات  الكيماوية

 : (processالعمليات )  -

 فإّن  الوقاية مدخل من انطالقاو ، العمليات في املستخدمة النظيفة بالتكنولوجيا الجانب هذا قيتعل

 أو  إزالة مع لكن التقليدية كنولوجياالتّ  تحققها التي النتائج نفس عادة تحقق الّتي هي النظيفة التكنولوجيا

  أعلى كفاءة أكثر ت منتجا) مخرجات) ذات النظيفة التكنولوجيا تكون  أحيانا، و الّسلبية البيئية اآلثار  تخفيض

 ( .الكسب – لكسب) ا  مدخل  هو   وهذا  بيئيا  أفضلو 

 : (outputاملخرجات )  -

 .اإلنتاج  عن  الناتجة والنفايات،  االنبعاثات  خفض  مع  بيئيا  الودية  باملنتجات  الجانب  هذا  يتعلق
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م في تقليص البصمة اهتس األخضر  اإلنتاج تكنولوجيا فإّن (OECD) االقتصادي التعاون  منظمة حسبو  سبق مما

 : تتضمنو   البيئية

 .اإلنتاج  لعمليات  الكامل  حسينالتّ  -

 .الطاقةو  األولية  املواد  في  االقتصاد -

 .التلوث  معالجة  تكاليف  خفض -

 .االبتكار  خالل من  الّسوق   فرص  تنش ئ  الّتي  العمليات  نشر  -

 :  قليدي تال  اإلنتاج  مميزات   3.4

 ( 181-180الصفحات  ،  2008)نجم،  :يلي  بما  غيره  عن  التقليدي  اإلنتاج  يتميز 

يو :الواسع اإلنتاج-
ّ
  الّدول  في سيما ال  الواسع االستهالك أجل من املوارد على الواسع الهجوم يعني كان الذ

 . ستهالكواال   الوفرة  مجتمع  إلى  الواسع  اإلنتاج  بفضل  تحولت التي  الصناعية

ي:  والكبير  اإلنتاج -
ّ
 اإلنتاج  أجل  من  أطول و   ،أسرع  نقل، و أكبر   مكاني  حيز ، و أكثر   طاقةو   مواد  استخدام  يعني  الذ

 . بيئيا  واملكلف ،  امللوث  اإلنتاج  من  طويلة  فترة  على  الالّد   الرمز   هي  ملداخنا   أن  حيث:   النفاياتو   االنبعاثات -

 وخاصة  الجانب  أحادية  الكفاءة  ملعايير   خاضعة كانت  اإلنتاج  عمليات  تطوير   :الجانب  أحادية  العمليات  تطوير  -

 (T.MODEL)  نموذج  من  سيارة  إنتاج  يتم  كان،  1913 سنة  مرة  ألول و   املثال  سبيل  علىو   األسرع،  باإلنتاج  يتعلق  ما

 اإلنتاج  في  الّسريعو     الكبير   التطور   هذاو   ساعة  كل  في  سيارة 75 العدد  بلغ  الثمانينات  في، وساعتين  من  أقّل   في

 .البيئية  املتطلبات  االعتبار   بعين  يأخذ  لم، و الكفاءة  أساس  على  يعمل كان  الّزمن  من  طويلة  لعقودو 

 : التقليدي اإلنتاجو  األخضر  اإلنتاج بين مقارنة 4.4

 الشكلين خالل من هذاو  األخضر و  قليدي تال اإلنتاج بين االختالفات أهم نوضح أن يمكن سبق مما

 : التاليين

 اإلنتاج التقليدي:  (04الشكل رقم )

 

   نطاق االنتاج

 

 

 نطاق البيئة

 181ص  ،  مرجع سابق،  نجم عبود نجم  :املصدر
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 اإلنتاج األخضر:  (05الشكل رقم )  

  

 نطاق االنتاج   

 

 

 منتجات أصغر  مواد وطاقة أقل تحسين العملية  

 انبعاثات و   معمرةو   مدورة مدورةو   مواد متجددة  

 أقل  نفاياتو   تكنولوجيا الوقاية  تصميم أخضر 

 

 نطاق البيئة

 

 181ص  ،  مرجع سابق،  نجم عبود نجم:  املصدر

كلين من
ّ

 إلى يحتاج بحيث البيئي البعد االعتبار  بعين يأخذ ال  قليديالتّ  اإلنتاج بأّن  لنا ضحيتّ  السابقين الش

يحسن  كما أقل طاقة، و مواد إلى يحتاج األخضر  اإلنتاج بينما كبيرة انبعاثات عليه يترتب مما، أكثر  طاقةو  مواد

 ، و الوقاية لتكنولوجيا بانتهاجه اإلنتاجية العملية
ّ
  نبعاثاتا عنها يترتب مما التدوير  إعادة على أيضا ذلك في ز يرك

مردودا  يحقق كما، معالجتهاو  تخزينهاو  النفايات نقل عن الناتجة البيئية الحماية تكاليف  خفض مع أقل

،  ةالبيئي الّسالمة مجال في فوائد تحقيق بالتالي استخدامها، إعادة، و تدويرها إعادة خالل من اقتصاديا

 .املساهمة في تقليص البصمة البيئيةو 

 : خاتمة

واردها ملاستنزاف و  تدهور مختلف أنظمتها الطبيعيةلالبيئة اليوم من مشاكل كثيرة نتيجة  تعانيهنظرا ملا 

االقتصادي البعد لذا ينبغي أن تأخذ أنماط النمو ، البصمة البيئية اتساع أّدى ذلك إلى، الطبيعية املختلفة

تقليص اآلثار السلبية للنمو االقتصادي هذا و  البيئي بعين االعتبار من خالل ضمان مراقبة عوامل تدهور املوارد

رابط القوي بين الّنمو ، من جهة
ّ
تشجيع نموذج و  تدهور البيئة يدفعنا إلى تطوير و  االقتصاديومن جهة أخرى فالت

ي و  يئةللّنمو األخضر يكون أكثر احتراما للب
ّ
مصدرا جديدا للّنمو االقتصادي يكون بديال عن اإلنتاج الّتقليدي الذ

 . االعتبارال يأخذ البعد البيئي بعين  و   يدّمر البيئة

 : البحث  نتائج

 ؛ 1970ضعاف منذ  أمن ثالثة   ألكثر لقد زاد استخدام املوارد الطبيعية   •

  اإلنسان التاريخية الستخدام املوارد الطبيعية الى آثار سلبية متزايدة على صحة و  نماط الحاليةتؤدي األ  •

 ؛البيئةو 

 اآلو  الفوائد ذات الصلةو  استخدام املوارد الطبيعية ّن إ •
ّ
  ساوي عبر الدول ثار البيئية ليست موزعة بالت

 ؛ املناطقو 
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 و  راءات العادلةجفي غياب اإل  •
ّ
ال للموارد الطبيعية في خلق غير الفعّ  واالستخدام ريعمو الّس سقة سيستمر النّ املت

 .ظروف غير مستدامة على البيئة

 : توصيات

النظر في حلول مبتكرة للتصدي للتحديات البيئية املرتبطة باستخدام إعادة على جميع الدول ضرورة  يجب •

   لالستهالكاملوارد الطبيعية وإيجاد وسائل أكثر استدامة  
ّ
 ؛ي نريدهواإلنتاج من أجل توفير املوارد للمستقبل الذ

يعمل على حوكمة  و  حمي البيئةتالطاقات املّتجددة و  في القطاعات الخضراء مثل السّياحة البيئية االستثمار  •

 ؛املوارد الطبيعية بالّتالي يقلص من حجم البصمة البيئية

 ؛ضمان إدارة املوارد الطبيعية على نحو مستدام حرصا منها على انتفاع األجيال القادمة •

 ؛املحلية  االحتياجاتصياغة سياسات توجيه استخدام املوارد الطبيعية، وتكييفها مع   •

 بزيادة الخاصة التقنيات كذلك، و الفاقد تدوير  إعادة، و الطاقةو  املياه، استخدام ترشيد تكنولوجيات انتهاج •

 .املحافظة على البيئةو   ،املستدامة  االقتصاديةالتنمية   لدعم  اإلنتاجية  تحسين، و داملوار   استخدام  كفاءة

 :  قائمة املراجع

1. (OECD), o. f.-o. (1999). principles of corporate governance. paris:  OECD. 

-13مفاوضات التجارة العاملية. )و  قائمة السلع البئيةالعربية لالسترشاد بها في إعداد السياسات البيئية الوطنية  .2

 . 3صفحة، جراند حياة-(. القاهرة 11/11/2007

 Consulté le 1507//2019, sur panda.org/lpr .(2012) .ملخص-2012تقرير الكوكب الحي  .3

املوارد الطبيعية من أجل املستقبل الذي نصبو اليه. جمعية االمم املتحدة  :  2019(. توقعات املوارد العاملية للعام 2019) .4

 .7-6الصفحات ، للبيئة

5. Bastianoni, s. W. (2013). Sustainable development:  Ecological Footprinting in accounting. In S-E Joergensen 

(Ed.), . Encyclopedia of Environmental Management ., p. 2469. 

6. bastianoni, s., & Neri, E. (2013). sustainable development: Ecological footprinting in accounting. Encyclopedia 

of environmental Management, p. 2469. 

7. Jon, P. (2000). ,debating Governance : Authority, steering and Democracy, 2000,p2). oxford university press. 

 Consulté le 14/07/2019, sur .املؤتمر االسالمي السادس لوزراء البيئة بالرباط .(9/8اكتوبر  ,2015) .االيسيسكو .8

-https: //www.isesco.org.ma/ar/wp : املستقبل من اجل تنمية مستدامةتحديات : التغيرات املناخية 

content/uploads/sites/3/2015/10/3-1-VA.pdf 

البصمة البيئية في الوطن العربي .  و  الزرقاء )البيومناخية ( و  (. العمارة الخضراء2017اكتوبر 3/4أيمن كامل النجار. ) .9

 الصناعي . الفجيرة . و  االستثمار العقاري و  املؤتمر العربي الثالث للتطوير 

  :  (. حوكمة الشركات) املفاهيم،املبادئ،التجارب،تطبيقات الحوكمة في املصارف(. مصر2005حماد، طارق عبد العال. ) .10

 23الدار الجامعية،صفحة 

 .30(، صفحة 45(. البعد املصرفي في حوكمة الشركات. مجلة مصارف)2006نجار احمد منير. ) .11

التوزيع،  و  الوراق للنشر  : . االردن-املسؤولية البيئية لرجال األعمال -(. البعد األخضر لألعمال 2008عبود نجم. )نجم  .12

 183-182الصفحات

حسن ناجح عبد االمير الحسيني. )بال تاريخ(. مجلة البحوث الجغرافية . البصمة البيئية  ، ندى خليفة محمد علي الركابي .13

  -بيئية للمدينة العراقية مدينة النجف االشرفوالتخطيط لبلورة الصورة ال
 
 235فحة (، ص 28)العدد-نموذجا



  دراسات�����قتصاد�والب�ئة�: كتاب�جما��  189  -   174ص/ -مؤشرات�وممارسات�-البصمة�البي�ية�: املحور�الثالث         

 

174 
 

  

  -�شارة�إ���دولة��مارات�العر�ية�املتحدة مع- البصمة�البي�ية�من�أ�م�مؤشرات�التنمية�املستدامة

The ecological footprint is one of the most important indicators of sustainable development 

With reference to the United Arab Emirates 
  

  2بكـــــــــار�آمـــــال .د  ،1بن�سفيان�الز�راء. د  
  

1
   bensefiane.zohra@univ-bechar.dz،،�ا��زائرمخ���الدراسات��قتصادية�والتنمية�املحلية�با��نوب�الغر�ي 

  bekkar.amel@univ-bechar.dz،�ر،�ا��زائالغر�يمخ���الدراسات��قتصادية�والتنمية�املحلية�با��نوب� 2
    

  

    : م��ص

� �إ�� �الدراسة �و ب ف�تعر ال��دف �املستدامة �ل إبرازالتنمية �الساعية �مؤشرا��ا �املوارد�أ�م �ع�� ��فاظ

�الحقة �ألجيال �ال�الطبيعية �مع ��در�ل�ا، �دون �لتجديد�ا �و س�� �تم �ما �تدو�ر�نفايات ��افة�ھاس��الكإعادة ���

إجما���ما��س��لكھ�دولة��عمل�ع���تحديد��إذ ؛املؤشرات�املعتمدة��مأمن�البصمة�البي�ية�و�عد�مؤشر�. القطاعات

�امل �من �أو�مستوردما �ذا�ي �إنتاج �سواء �تقدير��،وارد �ع���مع �املوارد ��ذه �استخدام �يولده �الذي �الضرر ��م

   .الطبيعة

� �للدراسة �العم�� �ا��انب ��� �املتحدة �العر�ية ��مارات �دولة �تجر�ة �إ�� ��شارة �تمت �أثب�ت نجاعة�وال��

�وتمك��ا�من ؛�زئية�للبصمة�البي�يةا�مؤشرات��ا�القوائم�العاملية�للتصدر�مساع��ا����ترسيخ�التنمية�املستدامة�ب

  ...واملبا�ي�محطة�الوقودمثل�الصديقة�للب�ئة��ار�عشمل ودعم�ا ،لطاقة�واملياهس��الك�ااتخفيض�مستوى�

�مارات�؛�تنمية�مستدامة؛�ب�ئة؛�بصمة�بي�ية؛�مؤشر�البصمة�البي�ية؛�مبادرة�البصمة�البي�ية :فتاحيةامل�لمات�ال

  .العر�ية�املتحدة

  Q56؛�JEL : O44تص�يف�

Abstract: 

The study aims to introduce sustainable development and highlight its most important indicators that 

seek to preserve natural resources for future generations without wasting them, while seeking to 

regenerate them and recycle the waste of what has been consumed in all sectors. The Ecological 

Footprint Index is one of the most important approved indicators, as it works to determine the total 

consumption of resources by a country, whether self-produced or imported, with an estimation of the 

damage caused by the use of these resources on nature. 

On the practical side of the study, reference was made to the experience of the United Arab Emirates, 

which proved the success of its endeavors to establish sustainable development, by leading the global 

lists of partial indicators of the ecological footprint. It enables it to reduce energy and water 

consumption, and supports environmentally friendly projects such as the fuel station, buildings ... 
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 :مقدمة .1

�ن�شده" �الذي �العالم �لنبلغ �اجمع،�"نتعاون �العالم ��� �املستدامة �التنمية �إلرساء �املتحدة ��مم شعار�تب�تھ

�أال�و�و� �املستدام �الفكر�التنموي �عليھ �يقوم �الذي �ا��و�ري �املبدأ �يح��م �لم �ما �الواقع �أرض �ع�� �يتجسد ولن

حكم�أن�التنمية�والب�ئة�قض�تان�متالزمتان�س���الباحث�ن��و . متطلبات�التنمية�وتداب���حماية�الب�ئةالتوفيق�ب�ن�

�ومقدار� �أثر�الضغط �وت�يان �الرا�نة، ��وضاع �وصف �شأ��ا �من �ال�� �املؤشرات �ضبط �إ�� . �ستجابةوامل�تم�ن

ومن�. لتعرف�بذلك�التنمية�املستدامة�ثراء����املؤشرات�ذات�الطا�ع��قتصادي�واملؤسسا�ي�و�جتما���والبي��

� �ع���أ�م ���سان �طرف �من �املمارس �الضغط �بقياس ���تم �ال�� �البي�ية �مؤشر�البصمة ��خ��ة ��اتھ مؤشرات

�ا��الية� �لألجيال �حق �بصفتھ �عليھ �ا��فاظ �ا��ميع �ع�� �يتوجب �الذي �الطبي�� �املال �رأس �ع�� �وأثره الطبيعة؛

  .واملستقبلية�إذ��عد�إرث�مش��ك�لإل�سانية

كيف�يمكن�التقليص�من�مؤشر�البصمة�الب�ئة� :��إش�الية�مفاد�اعليھ�أسست�الدراسة�لألخذ���بناء  

  ؟-مع��شارة�لدولة��مارات�الرائدة-لتحقيق�التنمية�املستدامة�

ع���املن���التحلي������شقي�الدراسة؛�حيث�ع���ا��انب�النظري���عتمادولإلجابة�عن��ذا�ال�ساؤل�تم�  

�بال��ك���ع �املستدامة �للتنمية �مفا�يم �طرف�بتقديم �من �املعتمدة ��ساسية �ومؤشرا��ا �الثالثية، �محصل��ا ��

�الدولية �خالل�. ال�يئات �من �البي�ية �مؤشر�البصمة ��� �واملتمثل �البي�ية، �مؤشرا��ا �مؤشر�من �أ�م ��� �التعمق مع

أما�الشق�العم���من�الدراسة�فتجسد����تقديم�نموذج�من�. التعر�ف�بھ�وتحديد�مؤشراتھ�الفرعية�وطرق�حسابھ

ماذج�الرائدة����تقليص�مؤشر�البصمة�الب�ئة،�والذي�جعل�دولة��مارات�تتصدر�القوائم�����ذا�املجال�بفضل�الن

  .الر�انات�ال���تحد��ا،�واملبادرات�ال���ت�ن��ا�وجسد��ا����مشار�ع�وإنجازات�يحتدا���ا�عامليا�وإقليميا

�ملؤشر� وتبعا   �وصف �مقدم��ا ��� �يأ�ي ���داف �من �جملة �تحقيق �إ�� �الدراسة ��س�� �ال�يك�� �البناء ل�ذا

البصمة�البي�ية،�وت�يان�أ�م�طرق�حسابھ�ومؤشراتھ�الفرعية�ال����سمح�بالتقليص�من�قيمتھ؛�و�التا���توضيح�

بدولة���س��شادلبحث�إ���كما���دف�ا. لطرق�وآليات�التخفيف�من�ضغط��فراد�والشعوب�ع���الب�ئة�وأصول�ا

. ا���ود�ملجا��ة�التحديات�تضافر أن�تحقق�إنجازات�تطلبت��استطاعت�مارات�ل�و��ا�دولة�رائدة�����ذا�املجال�

��زرق� �ال�وكب �ع�� �ا��فاظ �من �تمك��م �ال�� �ا��يارات �من �لل�شر�العديد �أن �ع�� �تأكيد �الدراسة �ت�ون و�ذلك

 .اضر�واملستقبلوضمان�حق�الع�ش�فيھ�ل��ميع����ا��

 :التنمية�املستدامة�ما�ية�ومؤشرات. 2

  :مف�وم�التنمية�املستدامة�1.2

�سياق�طو�ل�لي��ز� �بمحض�الصدفة�أو��ش�ل�ب�ساطة�بل�خاض بروز�مف�وم�التنمية�املستدامة�لم�يكن

� ن���يؤكد�.والبي�يةستدعتھ�ا��الة�ال���ألت�إل��ا�املعمورة�السيما�من�الناحية��جتماعية�اكن���تنموي�حديث



  -�شارة�إ���دولة��مارات�العر�ية�املتحدة مع  -املستدامةالبصمة�البي�ية�من�أ�م�مؤشرات�التنمية�
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�� �استحالة ��ع�ن ��خذ �دون �مستدامة �تنمو�ة �إس��اتيجية �الثالثة�تطبيق �ا��وانب ��� �املتمثلة عتبار�متطلبا��ا

  .)("البي�ية�- �جتماعية�-�قتصادية"

اللغوي�����اللغة�العر�ية�و�الرجوع�إ���املع��) التنمية،�املستدامة(ي�ش�ل�املصط���من�لفظ�ن: املف�وم�اللغوي ) أ

�وك��" التنمية" �زاد �الز�ادة، �بمع�� �النماء �من �املستدامة(مأخوذة �والتنمية �الصا�� �ا��كم �ش�اليات�: شعبان،

� �)2007والتحديات، �؛ �من �حيث مصدرومشتقة �ًن�� منظور،�(ناميا جعلتھ :ّونميتھ ال���ء، أنميت :يقال الفعل

�ع��.)2004 �للداللة �اللفظ �وضع ومؤقت �سيط وضع من ملرورا"ف�ستعمل  "أك���استقرارا وأ �عقيد أشد إ��

(LEDUFF, 2004, p. 270).اللغة��نجليــز�ة�تأ�ي�من�مصط��� و��Development ينمـو��الدال�عن� ال�شـوء�فيما

مصطفى�قاسم،�("املستدامة"الثا�ي�للمصط��� الشق أما.)12،�صفحة�2008محمد�محمود�و�عبد�الفتاح،�(نموا

" دوم"فمشتق�من�الفعل�استدام�الذي�أصلھ�)19،�صفحة�2007إدارة�الب�ئة�والتنمية�املستدامة����ظل�العوملة،�

�دَواَمھُ  �وطلب �فيھ، �التأ�ي ��ع�� �واستدامة �أداَمُھ �ومن �ال���ء، ��� �التأ�ي �(�ع�� �2004منظور، �صفحة أما�.)341،

� �عليھ �املواظبة ��مر�فتع�� �ع��
ُ
�(املداوَمة ��نجل��ي �للمصط�� �ترجمة �سلطان))Sustainableاملصط��  ,محمد

2007, p. 50) .  

��)ب ���املف�وم�التنموي�استخدم�مصط����ستدامة�للتعب���عن�طبيعة�العالقة�ب�ن�علم�: �صطال��املف�وم

� � �Economyقتصاد ��ي�ولو�� �(Ecologyوعلم �و�غنيم، �نفس�؛)2006أبوزنط �من �مشتق�ن �العلم�ن �اعتبار�أن ع��

� ��غر�قي �عمليةاو �صل �ع�� �للداللة �مع�ن ستخدم �مجتمع ��� �ا��ذر�ة �التغ��ات �من �مجموعة بمع���. إحداث

�امل��ايدة �وا��اجات ��ساسية �ل��اجات ��ستجابة �ع�� �املجتمع �قدرة ���ا ز�ادة �والتكفل  ,GENDRON)ألعضائھ

2006, p. 166).  

�املف�وم�   �لذلك �واملؤسسة �السباقة �والروافد �عدة، �روافد �فيھ �سا�مت �املستدامة �التنمية �مف�وم بلورة

�واملوارد� �الطبيعة �ع�� �ل��فاظ �العـال�� ��تحاد �عن �الصـادرت�ن �الوثيقت�ن �من ��ل ��و�� �بالدرجة شملت

ووثيقة��(RAFFIN, 10-04-1019)-1980-واملجسدة�����س��اتيجية�العاملية�ل��فاظ�ع���املوارد) IUCN(الطبيعية

 Bruntland)Our commun-1987- ؛أما�الرافد�الثالث�فتمثل����تقر�ر(DAVIS, 2010)-1991-"العناية�باألرض"

future((2005 ,عبد�الباسط, p. 5)الصادر�عن�ال��نة�العاملية�للتنمية�والب�ئة.(SCHUMAN, 1996, p. 207)حيث�

� �أ��اعرف�ا �ع�� �الطبيعة �ع�� �ل��فاظ �العال�� �ال�شر : "�تحاد �حياة �نوعية �قدرة��تحس�ن �حدود ��� �الع�ش مع

-environnement.com/environnement.com/union_international (http://dictionnaire  ."النظم��ي�ولوجية�ع���إعالة�ال�شر

environnement.com/union_international_pour_conservation_de_la_nature_et_ses_ressources_uicn_ID798.html, 18-12-2013)  

� �عرف�ا �النحو �نفس �وع�� �والتنمية �للب�ئة �الدو��  -IIED1982-املع�د

(http://www.dictionnaireenvironnement.com/institut_international_du_developpement_durable_iidd_ID2801.html, 12-02-

��و��ا (1014 �ا��مل" ع�� �ع�� �وال�شر�ة �الطبيعية �الب�ئة �قدرة �ظل ��� �وتحدث �تتم �ال�� �أك��� ."التنمية و�ش�ل

� �عرف�ا �"بأ��ا�-Bruntland1983- تقر�ر�برونتالندتفصي�� �ف��ا �للتغي���ي�ناغم �وتوج�ات��استغاللعملية املوارد

�و�غي���املؤسسات��س�ثمار  �التكنولوجية �التنمية �للوفاء��،ومنا�� �ا��اضر�واملستقبل �إم�انات �من �كال و�عزز

ال��نة�العاملية�لتؤكد�ال��نة�املن�ثقة�عنھ�أال�و��� (GOLDSMITH, 2002, p. 18) ".باحتياجات���سان�وتطلعاتھ

                                           
 

)(ال�سي���بـ� �أدبيات ��� ��عرف �ما � Triple bottonlineو�ذا �طور�ا �...) 2004- 1997و(1994منذElkington،وال�� �كتابھ ��"Cannibalswith 

forks"وصفت�ع���أ��ا�منبع�وقيد�لل�شاط.  



 

 (http://www.un.org/ar/ga/president/65/issues/sustdev.shtml) ع����و��ا 

�احتياجا��ا �تلبية �ع�� �املقبلة ��جيال �بقدرة �املساس �فالتنمية�...ا��اضر�دون ،

تت�ون�التنمية�املستدامة�من�ثالثة�أعمدة،�و�س���

�متوازنة �بطر�قة �الب�ئة �وحماية ��جتماعية �والتنمية ��قتصادية �التنمية �تحقيق  ,BEITONE & d’autres) ."إ��

�املفا�يم� �فيھ ��عددت �بموضوع �للتعر�ف �القليل �إال�ال���ء ��� �ما �سابقا �الواردة �التعار�ف �ا��قيقة ��

 .Nations Unies, 2001, p) املعا�ي�املتضمنة�لعناصر�ا

 (FOWKE & PRASAD, 1996, p. 61)تقر�ر�����

� �مفا�يم �مجموعات �أر�ع �إ�� �إجماال  .وإدار�ة واجتماعية و�ي�ية اقتصاديةصنفت

�تت�امل���� �ن���تنموي ��و��ا �ع�� �املستدامة �التعر�ف�بالتنمية وإجماال�يمكن

� �تحقيق �ع�� ��عمل ��در�بحيث �دون �ا��الية �الشعوب حاجات

كفاءة�اقتصادية؛�عدالة�اجتماعية،�حفاظ�ع���

بمع���أ��ا�ن����-منذ���اية�ا��مس�نات

�والتقنية� �و�جتماعية ��قتصادية �التخصصات �مختلف ��� �وامل�تم�ن �الباحث�ن �تضافر�ج�ود �يتطلب تنموي

�من� �ل�ل �الثالثية �املحصلة �ع�� يقوم

 (SOUBBOTINA & SHERAM, 2000, p. 22). 

و�ستحيل�بأي�حال�من��حوال�أن�تتجسد��س��اتيجيات�التنمو�ة�املستدامة�بدون�دمج�امل�ونات�و��عاد�

�املع�� �املستدامة� القوي عن�جو�ر�التنمية

 ,Abdelmalki & Mundler)الثالثة املفا�يم

  :املستدامة�واملع���ع��ا����الش�ل�التا��

  )بناء�ع���املراجع�املذ�ورة
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Bruntland1987-(http://www.un.org/ar/ga/president/65/issues/sustdev.shtml)

�احتياجا��ا�احتياجات �تلبية �ع�� �املقبلة ��جيال �بقدرة �املساس ا��اضر�دون

تت�ون�التنمية�املستدامة�من�ثالثة�أعمدة،�و�س���. املستدامة�مبدأ�توجي���للتنمية�العاملية�ع���املدى�الطو�ل

�متوازنة �بطر�قة �الب�ئة �وحماية ��جتماعية �والتنمية ��قتصادية �التنمية �تحقيق إ��

�املفا�يم� �فيھ ��عددت �بموضوع �للتعر�ف �القليل �إال�ال���ء ��� �ما �سابقا �الواردة �التعار�ف �ا��قيقة ��

املعا�ي�املتضمنة�لعناصر�ا اكتظاظ واملصادر؛�وأصبحت�التنمية�املستدامة��عا�ي�من

(FOWKE & PRASAD, 1996, p. 61)شاسع�التداول  مف�ومفقد�تم�حصر�ما�ال�يقل�عن�عشر�ن�

1992-�� �مفا�يم �مجموعات �أر�ع �إ�� �إجماال صنفت

� �)6،�صفحة �تت�امل����، �ن���تنموي ��و��ا �ع�� �املستدامة �التعر�ف�بالتنمية وإجماال�يمكن

�والبي�ية �و�جتماعية ��قتصادية ���عاد ��؛طاره �تحقيق �ع�� ��عمل بحيث

كفاءة�اقتصادية؛�عدالة�اجتماعية،�حفاظ�ع���(ف����س���لتحقيق�الثالثية�. ��ق��جيال�املستقبلية����ذلك

 :املحصلة�الثالثية�للتنمية�املستدامة

�مقولة�ش���ة�ل" التنمية�أثمن�من�أن�ت��ك�لالقتصادي�ن منذ���اية�ا��مس�نات- Meierــ

�والتقنية� �و�جتماعية ��قتصادية �التخصصات �مختلف ��� �وامل�تم�ن �الباحث�ن �تضافر�ج�ود �يتطلب تنموي

�والسياسية �والبي�ية �والنفسية �... و�جتماعية �جديد �تنموي �من�ليظ�ر�ن�� �ل�ل �الثالثية �املحصلة �ع�� يقوم

(SOUBBOTINA & SHERAM, 2000, p. 22)ية�والبي�يةالتنمية��جتماعية�و�قتصاد

و�ستحيل�بأي�حال�من��حوال�أن�تتجسد��س��اتيجيات�التنمو�ة�املستدامة�بدون�دمج�امل�ونات�و��عاد�

(Ballet & autre, Septembre 2003, p. ؛� �املع����رتباطذات القوي

Brundtland".  

�الفيلسوف املفا�يم بدمج Hans Jonasالسو�دي قام

املستدامة�واملع���ع��ا����الش�ل�التا�� فتمثلت�املحصلة����التنمية

  مف�وم�التنمية�املستدامة�:1الش�ل�

  

  

  

  

  

  

  

 

  

بناء�ع���املراجع�املذ�ورة(الباحثت�نمن�إعداد�
 

ب�ار�آم. د،�بن�سفيان�الز�راء. د

Bruntland -للب�ئة�والتنمية

"� �تل�� �ال�� احتياجاتالتنمية

املستدامة�مبدأ�توجي���للتنمية�العاملية�ع���املدى�الطو�ل

�متوازنة �بطر�قة �الب�ئة �وحماية ��جتماعية �والتنمية ��قتصادية �التنمية �تحقيق إ��

2001, p. 27) 

�املفا�يم�   �فيھ ��عددت �بموضوع �للتعر�ف �القليل �إال�ال���ء ��� �ما �سابقا �الواردة �التعار�ف �ا��قيقة ��

واملصادر؛�وأصبحت�التنمية�املستدامة��عا�ي�من

فقد�تم�حصر�ما�ال�يقل�عن�عشر�ن�. (226

�العاملية �املوارد 1992-ملع�د

�.الع�سوي�إ( ،1994� ،�صفحة

�والبي�يةإ �و�جتماعية ��قتصادية ���عاد طاره

��ق��جيال�املستقبلية����ذلك

  ).الب�ئة

املحصلة�الثالثية�للتنمية�املستدامة 2.2 

التنمية�أثمن�من�أن�ت��ك�لالقتصادي�ن"

�والتقنية� �و�جتماعية ��قتصادية �التخصصات �مختلف ��� �وامل�تم�ن �الباحث�ن �تضافر�ج�ود �يتطلب تنموي

�والسياسية �والبي�ية �والنفسية و�جتماعية

التنمية��جتماعية�و�قتصاد

و�ستحيل�بأي�حال�من��حوال�أن�تتجسد��س��اتيجيات�التنمو�ة�املستدامة�بدون�دمج�امل�ونات�و��عاد�

(Ballet & autre, Septembre 2003, p. 5)الثالث�ل�ا

Brundtland"أكده�تقر�رحسب�ما�

� �الفيلسوف�طار���ذاو�� قام

1997, p. 45)فتمثلت�املحصلة����التنمية�؛
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تتوسع� وفقا�لألبحاث�تحقق�التنمية�املستدامة�أ�داف�ا�وغايا��ا�إن�ش�لت�التنمية��قتصادية�النواة�ال��

� �مخزونل�شمل�التنمية �البي�ية؛لضمـان�بقاء �التنمية �غطاء �تحت �وذلك  ثابتا�دون  الطبي�� المرأس �جتمـاعية

  .املا�� ال�شري�أو لرأسمال إحالل
  

  :مؤشرات�التنمية�املستدامة�3.2

املفا�ي���الذي�تأثر�بالسياق�التار����جعل�من�التنمية�املستدامة�موضوع�لھ�محلل�ل�ل�أمر�مرتبط��التنوع

� �إال ����ء �من �ما �وكأن �والب�ئة، �و�جتماع �املستدامة�وا�تمتباالقتصاد �التنمية �من��ا�عكس. بھ �بنوع ذلك

ا��ز�ي�ناع�القرار�ع���املستوى�الصعو�ة����قياس�ا�والوقوف�ع���مؤشرا��ا�ل�شكيل�قاعدة�معلومات�مت�املة�لص

�الدو�� �وكذا ��سواء. والك�� �واملحددة �الرا�نة �باألوقات �املعلومات �تلك �من��التجا�ات�علقت ��شو��ا �وما التنمية

�وامل �الدافعة �والقوة �املحرز �التقدم �أو�لرصد �ضعف؛ �سواءنقاط �تحقيقھ ��� �سا�مت �ال�� �املستوى��سا�� ع��

 ).ات�و�فراداملؤسس(أو�ا��ز�ي) الدولة(الك��

 املتحدة�سنة لألمم التا�عة املستدامة التنمية ��نة اعتمدت السياق�و�ش�ل�أك���دقة�وشمولية����ذا�

 Agenda 21 indicators of sustainable) :و�� رئ�سية، فئات إ���ثالثة املؤشرات تصنف )(دراسة�تحليلية 1995

development, 2003) 

 أو�ما��عرف�حاليا�بالقوة�املحركة،�يصف��ذا�املؤشر�الضغوطات�ال���تمارس�ا���شطة�: مؤشر�الضغط

�الب�ئة �ع�� �ضم�املؤشر�ال��كيبات��جتماعية�. و�نماط��قتصادية�وال�شر�ة �بتفاصيل�ذلك ولإلحاطة

  و�قتصادية�والبي�ية�واملؤسساتية��ك���تمثيال�أل�عاد�الديمومة؛�

 يفصل�حالة�التنمية�املستدامة�و�سمح�بإعطاء�صورة�وا��ة�ع����وضاع�الرا�نة؛��: ا��الةمؤشر�  

 عمل�ع���ت�يان�كيفية�رد�فعل�املجموعة�ال�شر�ة،�و�وجد�التداب�����ستجابةأو�مؤشر�: مؤشر�ا��واب�

  . لتحقيق�التنمية�املستدامة�اتخاذ�االالزم�

�ذه��خ��ة�لتوضع�ر�ن�إشارة� لتحديد�مؤشرات�املستدامة للتنمية ل��نة�العامليةدائما�و���إطار�مسا���ا

�(الدول����إطار�م���م �تحقيق�التنمية�املستدامة مع�- بن�سفيان،�املسؤولية��جتماعية�للمؤسسة�ا��اصة���

  .)�Condor-�،2015شارة�ملؤسسة�

� �دو���قامت �سنة قائمةال��نة�بصياغةوع���نطاق ���اية �ع�����1997 �ضمن��134اشتملت مؤشر�صنفت

،�)6،�صفحة�1994،�.الع�سوي�إ(أر�ع�أصناف�تمثلت����مؤشرات�اجتماعية�واقتصادية�وإي�ولوجية�ومؤسساتية

� �املحركة �القوة �إطار�منوال ��� �دقيق �م���� �ب�يان �مرفق �م��ا  Pressure-state-response(جواب�-حالة-�ل

Indicators (موزعة�ع���النحو�التا��:  

  

                                           
 

)(� �جامعة �دراسة �أن �" ييل"علما �أك���من �شملت �و�ال�� �العال�� ��قتصادي �ع����182ملص��ة�املنتدى �وركزت �الدراسة ��ذه �سبقت دولة

البي�ية؛�و����نظمة��لالستدامةمؤشرا�فرعيا����إطار�خمس�م�ونات�رئ�سية��68مؤشرا�رئ�سيا�ينقسم��20ع����بناءالبي�ية،���ستدامةقياس�

لكن��عرضت�الدراسة�لنقد�. البي�ية،�تقليل�الضغوطات�البي�ية،�تقليل�ال�شاشة���سانية،�القدرة��جتماعية�واملؤسسية،�القيادة�الدولية

وردم�باتر�محمد؛�). بما�ف��م�كندا�والواليات�املتحدة�ومعظم�الدول�الغر�ية(ت�البي�ية�للدول�خارج�حدود�ا��لفة�التأث��ا�اح�سابشديد�لعدم�

�املستدامة" ��رض( التنمية �ومستقبل �العوملة �كتاب �مرصد)"من �طالع. 2006نوفم�� 12 العر�ية؛ الب�ئة ؛ �أك��  :لتفاصيل

http://www.arabenvironment.net/arabic/archive/2006/11/116803.html 
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  أصناف�مؤشرات�التنمية�املستدامة: 1ا��دول�
  املجموع  �ستجابةمؤشرات�  مؤشرات�ا��الة  مؤشرات�الضغط  اتالقطاع

  23  03  11 09  �قتصادية

  41  07  21  13  �جتماعية

  55  15  18  22  البي�ية

  15  12  03  00  املؤسساتية

  134  37  53  44  املجموع

مع��شارة�إ���–بن�سفيان،�املسؤولية��جتماعية�للمؤسسة�ا��اصة����تحقيق�التنمية�املستدامة�(: املصدر

  )52،�صفحة�Condor -�،2015مؤسسة�

� ��� �املعتمدة �إطار�املبادئ �عن ��ر�عون وال�يخرج �القرن �الفصول �تحت��21أجندة �وتتداول ��رض، مليثاق

��زرق" مس�� �وتتضمن"الكتاب �املستدامة�؛ �للتنمية �املختلفة �بالقضايا �امل�تمة �القطاعية -DESA)املؤشرات

United Nations Department of Economic and Social Affairs-, 25 January 1999))املساواة�

�السكن،�من،الس�ان،الغالف� �و�س��الك، ��نتاج ��جتما��،أنماط �العامة،التعليم،النوع �جتماعية،ال��ة

�ا��يوي،النقل،الطاقة،النفايات� ا��وي،�را���،البحار �التنوع �العذبة، �الساحلية،املياه �واملناطق واملحيطات

�وا��طرة،الزراعة،التكنولوجيا �البي�ية،التجارة،القوان�ن�ا��يو�ة،الت��ر�وا��فا الصلبة �السياحة ف،الغابات،

 - DESA-United Nations Department of Economic and Social Affairs-, 16) ).وال�شر�عات�و�طر�املؤسسية

27 April 2001) 

 :مف�وم�ا�وطرق�حسا��ا البصمة�البي�ية. 3

�البي�ية�1.3 �البصمة البصمة�البي�ية�من�أ�م�املؤشرات�ال���تم��سليط�الضوء�عل��ا�و��تمام� �عت�� :مف�وم

�باحتياجاتھ� �مقارنة �ل�ا ���سان �استغالل �ومدى �الطبيعية، �بال��وات �وعالق��ا �بالب�ئة �متعلقة �كث��ة بدراسات

ل�ذا�ال�وكب،��ناك�عدة�املتعددة�والنفايات�الناتجة�ع��ا،�ومدى�تجاوزه�ل�ا�و�التا���تجاوز�حق��جيال�الالحقة�

  :)209،�صفحة�2014زرقون�و�رحمان،�(دراسات�قدمت��عر�فا�ل�ذا�املصط���نذكر�م��ا

 روس� �املس��لكة�: و�ليام �املواد �إلنتاج �الالزمة �املائية ��ي�ولوجية �والنظم �املنتجة ��رض �من املساحة

 مجتمع�محدد�عند�مستوى�مع�ن�من�ا��ياة�ع����وكب��رض؛واس�يعاب�النفايات�ال���ي�تج�ا�

 قتصادية�� �والتنمية �التعاون �احتياجات��تقدير  :OCDEمنظمة �لتلبية �والالزمة �بي�يا �املنتجة للمساحة

 دولة�معينة�ب��م�معلوم؛

  ر�الذي�إجما���ما��س��لكھ�س�ان�دولة�معينة�من�املوارد�سواء�من��نتاج�الذا�ي�أو�املستورد�و��م�الضر

 . )2،�صفحة�2014ر��ان،�(يولھ�استخدام��ذه�املوارد�ع���الطبيعة

يمكن�القول�أن�البصمة�البي�ية�تمثل�تلك�املساحة�املستعملة�لتلبية�حاجات�الفرد�مع�تقدير���م�الضرر�

  . الذي�يتولد�من�جراء�استخدام�املوارد����دولة�معينة

جزءا�ال�يتجزأ��- 1أنظر�امل��ق–�عت���املؤشرات�البي�ية�: عالقة�البصمة�البي�ية�بمؤشرات�التنمية�املستدامة�2.3

�طر�ق� �عن �املستدامة �التنمية �أ�داف �تحقق ��و��ا ��� �خاصة �أ�مية �وتك�سب �املستدامة؛ �التنمية �مؤشرات من

�الب�ئة�وامل . وارد�الطبيعية�سواء��انت�إيجابية�أو�سلبيةمراقبة�الوضع�القائم،�ورصد�التغ��ات�ال���تحدث�ع��

كما�أ��ا�تق�س�مدى�تحقق�ال�دف�و�الحظ�وجود�ارتباط�قوي�ب�ن�املؤشرات�البي�ية�ومؤشرات�التنمية�املستدامة�

�خرى�حيث�أن�العوامل��خرى�مثل�النمو�الس�ا�ي�وال��ة�وغ���ا،�تؤثر��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر�ع���الب�ئة�
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�ضم �ال���و�عت���من �القيادية �املؤشرات �أحد ��عت���مؤشر�النمو�الس�ا�ي �املثال �س�يل �فع�� �البي�ية، �املؤشرات ن

�حالة� �حدوث �إ�� �يؤدي ��مر�الذي �الب�ئة �ع�� ��غ��ات �حدوث �ع�� �تؤدي �وال�� �الب�ئة، �ع�� �الضغط �إ�� تؤدي

سعة�البيولوجية،�وقامت�ا��طة�برزت����الف��ة��عض�املؤشرات�املركبة�مثل�البصمة�البي�ية�وال. جديدة�للب�ئة

� �خاص� Blue Planالزرقاء �دليل �بإعداد �املتوسط �البحر��بيض �لدول �البي�ية �باإلحصاءات �املعنية �ا���ة و��

� �الدليل ��ذا �تضمن �وقد �املستدامة؛ �التنمية �عدد��130بمؤشرات �بلغ �وقد �املستدامة �بالتنمية �خاصا مؤشرا

  . )3،�صفحة�2014ر��ان،�(تلك��املؤشراتمؤشرا�من�إجما����70املؤشرات�البي�ية�

ب�ن�مؤشرات�الب�ئة�ال���تخدم�مؤشرات�التنمية�املستدامة�ال���يصب�ا�تمام� الوطيدة�ذا�يو���العالقة

جيال�كال�ما�ع���املوارد�الطبيعية�وطرق�استغالل�ا�بالطرق�ال���تح���الب�ئة�حاليا�ومستقبال�لضمان�حقوق�� 

��را���� �مساحة �من �وغ���ا �املياه �و�سبة �الصناعية �امللوثات �من �خالية ���ية �و��ئة �توفر�املوارد ��� القادمة

  .املستغلة�من�طرف��فراد�واملؤسسات�وا���ومات

  :  مكونات�البصمة�البي�ية�وطرق�حسا��ا 3.3

  : مكونات�البصمة�البي�ية. أ

انطالقا�من�قاعدة�بيانات��املة�تتمثل� امل�ونات البي�ية�تتطلب�مجموعة�من�البصمةإن�عملية�حساب�

  :  )236ندى�و�حسن،�صفحة�(��

  CO2مساحة�الغابات�ال���من�شأ��ا�أن�ت�ون��ناك�حاجة�الس�يعاب�انبعاث��:أرض�الطاقة)1

  الناتجة�عن�اس��الك�الطاقة�للفرد؛

  مساحة��را����الزراعية�الالزمة�إلنتاج�املحاصيل�املس��لكة؛: أرض�املحاصيل) 2

  تمثل�مساحة�أرا����الر���الالزمة�إلنتاج�املنتجات�ا��يوانية�الالزمة؛�:أرا����املرا��) 3

  مساحة�الغابات�الالزمة�إلنتاج�ا��شب�والورق؛: أرا����الغابات) 4

  الالزمة�إلنتاج��سماك�البحر�ة�و�املأ�والت�البحر�ة؛تمثل�مساحة�البحر�: مساحة�البحر) 5

  .تبلغ�مساحة��را����الالزمة�الس�يعاب��س�ان�والب�ية�التحتية�:مساحة�البناء) 6

  

  مكونات�البصمة�البي�ية: 2الش�ل�

  
  )236ندى�و�حسن،�صفحة�(: املصدر
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��ي�ولوجية� �لألصول �الطلب �تق�س �حيث �للموارد، �حسابية �أداة �تمثل �البي�ية �البصمة �أن �القول يمكن

املتمثلة����القدرة��س�يعابية�البيولوجية�أو�املساحات�ال��ية�والبحر�ة�املنتجة�بيولوجيا�إلنتاج�املوارد�الطبيعية�

اف،��غذية�النباتية،�املوا���،��سماك�وا��شب،�وا��دمات،�املستعملة�����س��الك�اليومي�مثل�منتجات��لي

� �أو�استعمال�ا �املوارد ��ذه �عن �الناتجة �النفايات �اس�يعاب �ع�� �قدرة �عن�(و�التا�� �الناتج �الكر�ون �أكسيد ثا�ي

�ا��رق  �استعمال�) عملية �فيتم �العرض �عملية �جانب �عن �إما �التحتية �للب�� �املخصصة �املساحات �إ�� باإلضافة

  .  ابية�البيولوجية�ملتا�عة��صول��ي�ولوجية�املتوفرة�ل�ل�دولة�وع���املستوى�العال��القدرة��س�يع

  : طرق�حساب�البصمة�البي�ية) ب

�سواء��عددت �املوارد �استغالل �مدى �معرفة �ع�� �تجتمع ��ل�ا �لكن �البي�ية �البصمة �حساب �لغرض الطرق

  :بتصرف�)237ندى�و�حسن،�صفحة�(الطرق��اآل�يمحلية�أو�مستوردة�والنفايات�الناتجة�ع��ا�يتم�عرض��ذه�

يتم�استخدام�البيانات�ل�ل�السلع�املنتجة�أو�املتداولة،�حيث�تح�سب�مجموعة�البيانات��:الطر�قة�التجميعية) 1

  :املحلية�ومجموعة�البيانات�الوطنية�وت�ون�العملية��التا��

الطاقة�(البصمة�الوطنية�×  )البيانات�الوطنيةل�ل�فئة�من�فئات��س��الك+ البيانات�املحلية�(ال�سبة�= البصمة�البي�ية�

  ) السكن،�النقل،�الغذاء،�البضا�ع،�ا��دمات�و�املخافات

من�"����فضل�لقياس�البصمة�البي�ية�للمدن�أو��قليم�بحيث��عتمد�ع���من���:طر�قة�العناصر�واملكونات )2

وكذلك�ت�ناول�جميع���شطة�ال���ت�ون�قر�بة�وذات�اتصال�مع�الس�ان،�ونالحظ�أن�العديد�،�"أسفل�إ���أع��

من�املدن��ستخدم�طر�قة�العنصر��س�ب�العالقة�ب�ن�أ�شطة��س��الك�لس�ان�املدينة�وتوافر�بيانات��س��الك�

�ظروف��ل�مدينة�يتم�تفصيل��ل�عنصر�من�عناصر��س��الك�� ش�ل�أك���تفصيل�ع���نطاق�املدينة�و�حسب

  :و�ذا�الش�ل�يو���العناصر��ش�ل�عام

  قائمة���شطة�والعناصر�الداخلة����حساب�البصمة�البي�ية�بطر�قة�العناصر: 3الش�ل�

  
  https://www.pinterest.com/pin:املصدر

��ساب�البصمة�البي�ية�للشر�ات�أو��سر�أو��فراد،�و�ستخدم��ذه�الطر�قة�غالبا��عمل�: الطر�قة�املباشرة) 3

�سلوب�البيانات�ال���يتم�تجميع�ا�من�مجموعات�مختلفة�من���شطة��س��الكية،�إن�جمع�البيانات�املباشرة�

ل�ست�متاحة�دائما�لذلك��ناك�شركة�أبحاث�متخصصة����قياس�البصمة�البي�ية����اململكة�التحدة�واملعروفة�

�الطر�قة�د �أو�العناصر�مع �امل�ونات �طر�قة �ب�ن �ا��مع �أي �ال��ينة �الطر�قة ��ستخدم �ف�� �لألثار�البي�ية وليا

  .املباشرة����عمليات�قياس�البصمة�البي�ية
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البصمة�البي�ية�لدولة�ما��ساوي�مجموع��نتاج�املح���للدولة�إضافة�إ���املستوردات�والتغ������: طر�قة�أخرى ) 5

�م��ا�الصادرات�من�السلع�وا��دمات�مقسوما�ع���السعة�البيولوجية�من�مساحة�املخزون�من�الس لع�مطروحا

  .�رض�القابلة�لإلنتاج�

�البي�ية �السلع�=البصمة �من �املخزون ��� �والتغ�� �املستوردات �إ�� �إضافة �للدولة �املح�� ��نتاج مجموع

�والفضالت�–) املدخالت( �وا��دمات �السلع �من �البيول/املخرجات �القابلة�السعة ��رض �مساحة �من وجية

  لإلنتاج�مع�القدرة�ع���اس�يعاب�الفضالت

إن�عملية�حساب�البصمة�البي�ئية��ساعد�ع���معرفة�قدرة�الدول�ع����س��الك�والفضالت�املنجرة�عنھ�

�����وتجديد�املوارد�املستعملة�لغرض�دراسة�مدى�نأث���ا�ع����وكب��رض�واست��اف�املوارد�الطبيعية�حاليا�ال�

موروثات��جيال�القادمة،�فبالتا���تحسن�من�طبيعة��س��الك�والس���للتقليل�من��س��الك�الفائض�و�التا���

التقليل�من�الطاقة�و�نبعثات�الكر�ونية�والفضالت�والن�يجة�ضمان�حياة�صديقة�للب�ئة�وا��فاظ�ع���املحيط�

  .حاليا�ومستقبال

�عمل�ع���قياس�البصمة�البي�ية����الكث���من�الدول�املتقدمة�من��ذااملنطلق�ا�ش�ت�م�اتب�ومنظمات�

�البي�ية� �البصمة �شبكة �بي��ا �من �املدروسة �الدولة ��� �املتوفرة �الطبيعية �املوارد �حول �بيانات �إعطاء �خالل من

�الشمالية،أورو�ا�وآسيا�كما��عت���مؤشر  GFN Global Footprint Networkالعاملية� �لد��ا�عدة�م�اتب����أمر��ا

  . م�م����عملية�اتخاذ�القرار�لدى�املختص�ن

 :�مارات�واللون��خضر. 4

حيث�عملت�املنظمات�امل�تمة�بالب�ئة���2007انت�البداية�ال�تمام�دولة��مارات�بالبصمة�البي�ية����سنة�

بتقديم�تقر�ر� )الصندوق�العال���لصون�الطبيعة،�الشبكة�العاملية�للبصمة�البي�ية،�منظمة�لندن�لعلوم�ا��يوان(

�ال�وكب،� �ال�شر�ع�� �وتأث���فعاليات ��حيا�ي �للتنوع ��رض ��وكب �حالة �تقييم ��دفھ �والذي �ال�� �ال�وكب عن

) العرض�والطلب�ع���موارد�املياه(و�مثل�التقر�ر�مؤشرات�عديدة�لالستدامةم��ا�مؤشر�ال�وكب�ال��،�بصمة�املياه

��الك���سان�ملوارد��رض�الطبيعية�مثل�الطاقة�الغذاء��لياف�والبصمة�البي�ية�ال����عد�مؤشر�العالقة�ب�ن�اس

  .وا��شب�وقدرة��رض�ع���تجديد�ا

تم�تص�يف�دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�صاحبة���2003الذي�اس�ند�ع���بيانات��عود�إ�������2007تقر�ر�

�كتار�عال���للفرد،�تم�دق�ناقوس�ا��طر� 13املؤشر��ع���للبصمة�البي�ية�للفرد����العالم�بمعدل�اس��الك�بلغ�

  .���اس�نفاد�املوارد�وز�ادة��س��الك�للموارد�الطبيعية�مثل�الطاقة�واملياه

�املتحدة�1.4 �العر�ية ��مارات �دولة ��� �البي�ية �أن� :التحديات ���ا �تدفع �عديدة �بخصائص ��مارات تتم���دولة

�البي�ي �البصمة �ارتفاع ��� �املتصدرة �الدول �من ���ت�ون �تتمثل -https://www.government.ae/ar)ة

AE/information-and-services/environment-and-energy/environ, 2018):  

 التوسعية� �الدخيلة �دخول��:�نواع �طر�ق �عن �ا��يوي، �للتنوع �لألثار�السلبية �الرئ�سة �العوامل �أحد ��

أنواع�عديدة�ع���منطقة��مارات�ن�يجة�ز�ادة�ال�شاط�التجاري�خصوصا�غ���املشروعة�����نواع�الضارة،�

بات�م��ا��عض�النباتات�ال���تتحمل�درجة�ا��رارة�وامللوحة�املرتفعة�بالدولة،�حيث��ستخدم����زراعة�الغا

�ع��� �وخيمة �عواقب �إحداث ��� �الغر�بة ��نواع �ت�س�ب �أن �املتوقع �ومن �املدن، �داخل �ا��دائق وت�سيق

 ا��ياة�ال��ية�بصفة�خاصة�والب�ئة��ش�ل�عام؛
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 من�أع���البصمات�حول�العالم�ع���أساس�نص�ب�الفرد،�حيث�املناخ�ا��ار�وا��اف��:البصمة�الكر�ونية

 يتطلب�كمية�كب��ة�من�الطاقة�واست��اد�بضا�ع�عديدة�ال���ال��ستطيع�الدولة�إنتاج�ا؛�

 عد�املياه�العذبة����دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�نادرة�ومحدودة�باملياه�ا��وفية،��:موارد�مائية�محدودة�

مما�يتطلب�تحلية�مياه�البحر،�وال���يتم�ا��صول�عل��ا�من�خالل�استخدام�ا��رارة�الزائدة�والناتجة�عن�

�إ���ا��ليج��توليد�الك�ر�اء،�وقد�أثر�ع���الب�ئة�البحر�ة�من�خالل�صرف�مياه�البحر�املركزة��ش�ل م��ايد

 العر�ي؛

 السمكية� �ال��وة �استغالل �ا��ائر�وفرط �الصيد��:الصيد �مثل �ال��ديدات �من �عددا �ال��ية �ا��ياة تواجھ

�حيث� ��غ���املناخ ��س�ب �املرجانية �والشعب ��سماك �ذلك ��� �بما �البحر�ة �تتأثر��نواع ا��ائر�لألسماك،

 سمكية�كمصدر�غذاء�مما�يؤثر�ع���الب�ئة�البحر�ة؛�عتمد�دولة��مارات��ش�ل�رئ�����ع���ال��وة�ال

 النفايات� �����:توليد �ي�ت�� �ومعظم�ا �العالم، ��� �املعدالت �أع�� �من ��مارات �دولة ��� �الفرد �عت���نفايات

�واس��اتيجيات� �س�نار��ات �ووضع �فعالة �سياسية �إجراءات �إلتخاذ �ا���ومة �دفع �مما �القمامة، مكبات

 ��كب���ع���الب�ئة�وحماية�التنوع�ا��يوي�والنظام�البي��؛م�سقة�ل��د�من�أي�تأث���سل�

 ال�وا�ي� �ي�تج��:التلوث �الصعبة، �البي�ية �التحديات �من �واملحيط �ال�واء �نظافة �ع�� �ا��فاظ �عملية إن

�عن�اح��اق�الوقود�ل��صول�ع���الطاقة�واملياه� التلوث��ش�ل�كب����س�ب���شطة�و�نبعاثات�الناتجة

 صناعية؛والنقل�و��شطة�ال

 عوامل�كث��ة�تدفع�إ���تد�ور��را����والت��ر����دولة��مارات�نذكر��ناك��:تد�ور��را����والت��ر

�ا��رارة،�: م��ا �درجة �تتم���بارتفاع �صعبة �مناخية �ظروف �مع �قاحلة �أ��ا ��مارات �دولة ��� تتم����را���

�نب �كساء ��مطار، ��طول �متوسط �انخفاض �ال�س�ية، �الرطو�ة �العمرا�ي،�التبخر، �الزحف �ضعيف، ا�ي

 .انخفاض�املناطق�الرعو�ة��س�ب�الر���املكثف����مناطق�محدودة�وتحول�ا�إ���شبھ�عار�ة

� �العوامل ��ذه �ملؤشر�أتمثل �التص�يف �قائمة �وتصدر�ا ��مارات �دولة �تواجھ �ال�� �البي�ية �التحديات �م

�س��الك�ألفراد�املجتمع�مع�عدم�استغالل�النفايات�البصمة�البي�ية،�حيث��ش�ل�خطرا�كب��ا����استمرار�وت��ة�

الناتجة�عن��ذا��س��الك،�وتدخل�جميع�القطاعات����است��اف�املوارد�الطبيعية�وعدم�القدرة�ع���تجديد�ا،�

ونقص�ا����ة����تدو�ر�النفايات،�ل�ذا��ان�لزاما�ع���دولة��مارات�البحث�عن�سبل����تحس�ن�صور��ا�البي�ية�

�ال �امل�تمة�امام �املنظمات �مع �بالتعاون �ومختص�ن �باحث�ن �طرف �من �معدة �وس�نار�و�ات �أساليب �بان��اج عالم

�أخر� �بديل �عن �والبحث �املوارد �است��اف �التقليل �إ�� �للوصول �وح�ومية �مجتمعية ��يئات �مع �و�الت�سيق بالب�ئة

  .لت�ون���شطة�املمارسة�صديقة�للب�ئة�والتوجھ�إ���حياة�باللون��خضر

  :مبادرة�البصمة�البي�ية�لدولة��مارات�العر�ية�املتحدة��2.4

�أساليب� �بان��اج �املستدامة �التنمية �وتحس�ن �البي�ية �بصم��ا �تحس�ن ��� ��ماراتية �ا���ومة �م��ا رغبة

�وعدم� �غ���عقالنية �بطرق �واست��اف�ا �الطبيعية، �للموارد ��س��الك �مستوى �تخفيض �ع�� ��عمل واس��اتيجيات

ستغالل�النفايات�باإلضافة�إ���رقم��ست��اد�املرتفع�للمواد�غ���املنتجة�����مارات�ف�ان�البد�ال��وء�القدرة�ع���ا

إ���طرق�علمية�ممن��ة�بالتعاون�مع�مجموعة�من�الشر�اء��جتماعي�ن�و�قتصادي�ن�وا����اء�و�يئات�ح�ومية�

  .مة�البي�يةلغرض�البحث�عن�حلول�اس��اتيجية،�فتم�اطالق�مشروع�مبادرة�البص

وافقت��مارات�منذ�ال��ظة�ال���عرض�ف��ا�ع���وزارة�الب�ئة�واملياه�مبادرة�البصمة�:مبادرة�البصمة�البي�ية )أ

� �وجامعة �الطبيعة �لصون �العال�� �الصندوق �قبل �من �وورش�» بيل«البي�ية �اجتماعات �وعقدت �وت�ن��ا �مر�كية
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�جداول�البصمة�الب  عمل�لغرض��عديل�وضع�الدولة���
ً
،�ي�ية�ال���أشارت�إ���احتالل�الدولة�املرتبة��و���عامليا

� ��� �املتمثل �الرئ���� �ال�دف �حسا��ا�"وتب�ت ��� �تؤخذ �ال�� �والبيانات �البي�ية �البصمة �معرفة �أجل �من العمل

ج�ود�وطنية�"،�كما��ان�ل�ا�رسالة�ت�ن��ا�لغرض�ترسيخ�العمل�والتحف���لھ�تمثلت����"والقطاعات�ال���تقف�خلف�ا

��رض ��وكب �ع�� �ع�شنا �تأث���طر�قة �ع�� �والتعرف �القياس �طر�ق �عن �مستدام �مستقبل �تم�"لضمان �كما ،

  : بتصرف�)2011راشد،�(�عز�ز�ا�لأل�داف�التالية�للرسالة

 مصدر�بيانات�دقيقة؛ 

 القيام�بأبحاث�معينة����الدولة؛ 

 املسا�مة����تحس�ن�آليات�التطبيق؛ 

 بناء�القدرات؛تب��� 

 توصيل�املق��حات�واملساعدة����تطو�ر�السياسات؛ 

 رفع�مستوى�التوعية���ميع�القطاعات�والشرائح�املجتمعية�عن�علو�البصمة�البي�ية�للفرد. 

�وز�ر�الب�ئة� �معا�� �يرأس�ا �ال�� ��دارة ���نة ��شمل �جيدة �وذو�إدارة �فعال �توجيھ ��ي�ل �اعداد �تم كما

� ��انت�خطوة �الشر�اء�وامليا�فقد �ال���لقيت�التقدير�و�رضا�جميع �من�إنجازا��ا �املبادرة �من�تمكن جيدة�للتأكيد

�العال���( �الصندوق �الفطر�ة، �ل��ياة ��مارات �جمعية �للبيانات، �العاملية �أبو�ض�� �مبادرة �واملياه، �الب�ئة وزارة

  ).لصون�الطبيعة�والشبكة�العاملية�للبصمة�البي�ية

  :البي�يةانجازات�مبادرة�البصمة�) ب

  :مرت��ذه��نجازات�ع���ثالث�مراحل�بتطبيق�مجموعة�من��ليات�تمثلت�فيما�ي��

��ول ) 1 �وال��ك���ع���:العام �البيانات �آلية �مراجعة �خالل �من �البي�ية �مؤشر�البصمة �تقييم �ع�� �ال��ك���ف��ا تم

ؤشر�البصمة�البي�ية�أداة�مفيدة�التعداد�الس�ا�ي�و�صمة�الكر�ون،�وقطاع�الصيد�البحري�ونوع��رض�باختيار�م

  للدولة�يمكن�استخدام�ا����است�تاج�املعرفة�العلمية�املكثفة؛

�الثا�ي) 2 ،�ثم�%75تم�تحديد�القطاعات�املسا�مة����تحديد�البصمة�البي�ية�و���قطاع�السكن�يمثل��:العام

  ؛%16ومن�تم�القطاع�ا���ومي�ب�سبة��%30يليھ�قطاع�الشر�ات�واملصا�ع�ب�سبة�

تم�����س�نار�و�ات�لتوضيح�كيفية�التأث���ع���تطو�ر�قطاع�املاء�والطاقة�ع���دولة��مارات��:العام�الثالث�)3

  .واملساعدة�ع���تخفيض�البصمة�البي�ية�2030لغاية�

�ذه�املراحل�حددت�طر�قة�عمل�مبادرة��مارات�العر�ية�املتحدة�من�أجل�تخفيض�مؤشر�البصمة�البي�ية�

��ك��  ��ذه��والقطاعات �وتمثلث �وعملية، �علمية �حلول �عن �البحث �ع�� �العمل �أجل �من �رفعھ ��� مسا�مة

القطاعات�بال��ت�ب�قطاع�السكن،�قطاع�الشر�ات�والقطاع�ا���وميحيث�تم�اطالق�حملة�أبطال��مارات���دف�

ياة�مستدام،�إ���رفع�مستوى�التوعية�ل��فاظ�ع���الطاقة�واملاء�ع���مستوى�أفراد�املجتمع�ول�شر�رسالة�نمط�ح

�جمعية� �بمسا�مة �ا��ملة ��ذه ��انت �الطبيعية، �املوارد �ع�� �الطلب �مستوى �تقليل �الصنا�� �للقطاع و�ال�سبة

وقد�تمكنت�ا��ملة�إ���غاية��2009أبوض���ال���طرحت�سنة��–�مارات�ل��ياة�الفطر�ة�بالتعاون�مھ��يئة�الب�ئة�

  : )2011راشد،�(قاط�التاليةقطع�خطوات�كب��ة�وانجازات�م�مة�نوجز�ا����الن�2011

 ع�د�ع���املوقع�لتخفيض�اس��الك�الطاقة�واملاء��9793زائر�ملوقع�ا��ملة�ع����ن��نت،��20000أك���من��

 ���دولة��مارات؛
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 � �اس��الك���35ع�د �ترشيد �خالل �من �الكر�ون �من �انبعاثا��ا �وتفبيل �ا��ملة ��� �مسا�مة �لتصبح شركة

 لألش�ر�القادمة،�واملحافظة�ع����ذا�التخفيض�للسنوات؛��% 10الطاقة�واملاء�ب�سبة�

 حاسبة�كر�ون�مفيدة�للمنازل؛ 

 ؛�و�انت�البداية�من�م�اتب�وزارة�مجموعة�أدوات�لشر�ات�ل��و�ج�توف���اس��الك�املاء�والطاقة����امل�اتب

 .املياه�لت�ون�قدوة�للشر�ات��خرى 

 موقع�ان��نت��علي���حاز�ع���جوائز�عاملية؛�املوقع: www.herosoftheuae.ae  

 25000فعاليات�مجتمعية�ومشاركة��� عمل�تحدي������املدارس�والشر�ات�ملز�د�من����14ص�والقيام�بـ

 توف���الطاقة�واملاء؛

 مسابقات�للمدارستنظيم�. 

تم�إعداد�مجموعة�من�الس�نار�و�ات�لغرض�تخفيض�مؤشر�: س�نار�و�ات�لتخفيض�مؤشر�البصمة�البي�ية) ج

البصمة�البي�ية�وتطبيق��ذه�الس�نار�و�ات�ع���مستوى�إمارة�أبوظ���حيث�إذا�تم�تطبيق�ا�علة�مستوى�الدولة�

  :)2011راشد،�(ار�و�ات�فيما�ي��تمثلت��ذه�الس�ن. �افة�ي�ون�مستوى�التخفيض�اك���بكث��

طاقة�متجددة�لعام�%15؛�2021جيغا�وات�لعام��1،45محطات�نوو�ة�لتوليد�الك�ر�اء�بطاقة��4: س�نار�و�أ) 1

  .2030التقاط�و��ز�الكر�ون�لعام��2020�،10%

  الك�ر�اء؛باإلضافة�إ���ز�ادة��عرفة�اس��الك�س�نار�و�أ�: س�نار�و�ب)2

إعادة��% 100يوجھ�لقطاع�املياه��ش�ل�مباشر�عمل�ع���معاي���أج�زة�املياه�ا��ارجية�والداخلية،�: س�نار�و�ج) 3

  ؛�2030-2018،�تأس�س�محطة����تناض���لعام�2030استخدام�مياه�الصرف�الص���املعا��ة�لعام�

  ؛2030بالك�ر�اء�لعام��سيارات��عمل�%50دمج�سيار�و�أ،�ب،ج�باإلضافة�إ���: س�نار�و�د) 4

من�الطلب�ع���الت��يد،�معاي���أج�زة�ك�ر�ائية�اقتصادية�����%60معاي���أشد�للمبا�ي�مع�تخفيض�: سي��يو�ر) 5

  .اس��الك�الك�ر�اء،�معاي���أج�زة�املياه�ا��ارجية�والداخلية�باإلضافة�إ���السي��يو�ات��خرى 

اد�الس�نار�و�ات�والسياسات�لتخفيض�مؤشر�البصمة�إن�عملية�نجاح�املبادرة�لم�تقتصر�فقط�ع���إعد

البي�ية�ف�ان�لزاما���تمام�بالعنصر�ال�شري�لضمان�تطبيق�ا�بو���ومسؤولية،�فتم�تقديم�مبادرة�تمثلت����بناء�

�اس��اتيجية� �إ�� �إضافة �وا���ومي، �ا��اص �القطاع �من �أل��اص �فنية �تدر��ية �دورات �تقديم �مفاد�ا القدرات

�مل �مكثفة �كما�مشاركة �والتغ���املنا��، �البي�ية �البصمة �عن �العمل �ورش �من �وسلسلة �ا���ومية، �ال�يئات وظفي

�انت�مبادرة�البصمة�البي�ية�بأعمال�مش��كة�مع�مؤسسات��بحاث�وا��امعات�واملؤسسات�التعليميىة��خرى�

  .��دف��عليم�الطلبة�وقادة�املستقبل�عن�علوم�البصمة�البي�ية

3.4�� ��مارات �البي�يةتص�يف �البصمة �مبادرة �إعادة�:�عد �من �انطالقا �البي�ية �البصمة �مبادرة �نجاح يت��

� �تقدمت �الكث���حيث �حققت �وقد �البي�� �التقييم �مجال ��� ��مارات �دولة �التقييم��55تص�يف ��� �عامليا مركزا

دولة��عد�أن��163ب�ن�من��77ال��اك���ملؤشر��داء�البي���خالل�العقد��ول�من�القرن�ا��ا���لتصل�إ���املرتبة�

حققت�دولة��مارات�املركز��ول��2014يناير��13،�و������2010التقييم�السنوي�وفقا�لتقييم���152انت����املرتبة�

�ال�واء� عامليا����ثالث�مؤشرات�فرعية�بحسب�السياسات�البي�ية�العشر�من�بي��ا�املحافظة�ع���الغابات،�جودة

�تتو  �كما �للمياه، �الوصول �الداخ��، �البي�ية �للبصمة �للتقر�ر�الوط�� �املعدة �ا���ات �واملياه(قع �الب�ئة أن�) وزارة

�من�التقدم�بي�يا�خالل�العام� �إ���مصاف�الدول�املتقدمة�2014تواصل�دولة��مارات�املز�د و���أحدث�. لتصل
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�ول�عامليا����مؤشر��حيث�حققت�دولة��مارات�املركز �2014أبر�ل��24تقر�ر�صادر�عن�وزارة�الب�ئة�واملياه�بتار�خ�

  .  (https://www.abudhabienv.ae, 2016) املناطق�البحر�ة�و�و�مؤشر�جز�ي�من�رقم�البصمة�البي�ية

  :)صديقة�الب�ئة(مشار�ع�باللون��خضر�و�صيغة�مستدامة��4.4

البصمة�«�مارات�مبادرة�وطنية�باسم�����محاولة�جادة�لوقف��س��الك�املفرط�للموارد�الطبيعية،�أطلقت

،�و���الثالثة�من�نوع�ا����العالم��عد�سو�سرا�واليابان،�للوصول�إ���تحس�ن�مرتبة�الدولة����استخدام�»البي�ية

�ع���تفعيل��ذه�املبادرة�ّدش�ت�شركة�ب��ول��مارات�الوطنية�. املوارد�الطبيعية
ً
�سبوع�الفائت،�» إينوك«وتأكيدا

ومن�ب�ن�املزايا�ا��ضراء�املبتكرة�.وقود�صديقة�للب�ئة����الشرق��وسط�وذلك����تالل��مارات�بد�يأول�محطة�

���املحطة،��ج�زة�التقنية�املتطورة�الحتواء�أبخرة�الب��ين�الصادرة�من�امل��ات�و�التا���ا�عدام�جميع�الروائح�

� �متنوعة �مجموعة �عند��عبئة�الوقود،�وكذلك �الناتجة �أنظمة��ضاءة�الب��ولية ����ذلك �بما ��نظمة من�أحدث

ال����عمل�بالطاقة�الشمسية،�أنظمة�غسيل�السيارات�من�دون�ماء،�أنظمة�فصل�النفايات،�وتصميمات�متطورة�

  .(https://www.albayan.ae/health/life/2011-01-10-1.993675, 2011) ل��د�من�ال��يج

�مارات����تطو�ر�مشار�ع�ا�وتوج���ا�إ���تخفيض��س��الك�من�الطاقة�واملاء�والبحث�عن�ومازالت��س���

�والطاقة� �للموارد ��و��ك���اس��الك �السك�� �القطاع �حيث �ا��ضراء �املبا�ي �املشار�ع ��ذه �ب�ن �من �أخرى بدائل

  .أنظمة�رصد�نوعية�ال�واءوعدم�القدرة�ع���تجديد�ا،�كما�أن��ناك�مشار�ع�أخرى�مثل�أنظمة�الري�املتطورة،�

���مدينة� من�أ�م�املشار�ع�ال���تتخذ�ن����ستدامة�وا��فاظ�ع���الب�ئة�والتقليل�من�اس��الك�الطاقة

�من� �وغ���ا �و�مساجد �ومركز�شرطة �ومس�شفيات �عيادات �مراكز��سوق، �مدارس، �من �مقوما��ا �ب�ل مت�املة

� �املروري ��زدحام �من �التقليل �فكرة �متب�ية �الطاقة�ا��دمات �ع�� �معتمدة �ا��ضراء �الرقعة �وز�ادة والنقل

�اس��الك� �وتقليل �ا��رارة �درجة �تخفيض �يحقق �بما �متوافقة �املبا�ي �وست�ون �الذاتية �وتدو�ر�النفايات املتجددة

 (https://alarab.co.uk, 2016) الك�ر�اء،�وت�ون��ذه�املدينة�ع���ش�ل�ز�رة

  

 :ا��اتمة. 5

��تقوم �لتحقيق ��س�� �جو�ري �مبدأ �ع�� �املستدامة �وتداب���حماية��التوافقالتنمية �التنمية �متطلبات ب�ن

�والب�ئة الب�ئة �املستمر�للتنمية �التالزم �أساس �بالتنمية�ع�� �املستدامة �التنمية �عن �ا��ديث �يق��ن �دائما �لذلك ؛

�� �و�عد ��جتماعية�ذهالبي�ية �والتنمية ��قتصادية �التنمية �من �ل�ل �التنموي �الغطاء �رصد�. �خ��ة ��� وغاية

�عمل�ال�يئات�العاملية�امل�تمة�بال�وكب��زرق�ع���إحصاء�مجموعة� و�ستجابة�وضاع�الرا�نة�ومقدار�الضغط�

�وك �الب�ئة، �وع�� �املوارد �ع�� �املحافظة �قوائم ��� �الدول �لتص�يف �املؤشرات �تدو�ر�النفايات�من �ع�� �القدرة ذا

ا��،�ف�ناك�الكث���من�البيانات�ال���يتم�تجميع�ا�من�الدول�و�التا���....فظة�ع���الغابات�وال��وة�السمكيةواملحا

فبات�من�الضروري���تمام�بال�وكب��زرق�ملا���دده�عوامل�كث��ة��س�ب�أ�شطة���سان�. تقييم�ا�ع���أساس�ا

�واء،�انقراض�ا��يوانات،�ندرة�املوارد،�الت��ر،�ا��فاف،�مشا�ل�بي�ية�عديدة،�ف�ل��ذه�املختلفة،�من�تلوث�ال

�ستد���ا���ومات�اتخاذ�إجراءات�جادة�وسياسات�محكمة�ل��فاظ�ع���الب�ئة�وما�ينجر�ع��ا�من�مخاطر�آنية�

�رائد �تجر�ة �خاضت �ال�� �العر�ية �الدول �أبرز �من �القادمة، ��جيال �مصا�� ���دد ��سبة�ومستقبلية �تخفيض ��� ة

�س��الك�للطاقة�واملياه�والتوجھ�إ���اقتصاد�أخضر�بمشار�ع�كب��ة�صديقة�للب�ئة�بالتعاون�مع�منظمات�دولية�

�لتفعيل� �سياسا��ا ��� �واملؤسسات �املجتمع �وإشراك �املتحدة، �العر�ية ��مارات �دولة ��� �املوضوع �بذات م�تمة

�مارات�بالتنمية�املستدامة�موازاة�مع�ا��فاظ�ع���الب�ئة���� مامال��امج�املسطرة،�و�انت�من�أ�م�النتائج�ال�ت
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مبادرة�البصمة�البي�ية�لدولة��مارات�العر�ية�املتحدة�ال���حازت�ع���جوائز�متعددة�و�أعادت�تص�يف�ا�من�قوائم�

�منج �مشار�ع �لعدة �ن�يجة �بالب�ئة �امل�تمة �الدول �قوائم �إ�� �الب�ئة �مؤشر�البصمة ��ك����� �مع�الدول �وت�نافس زة

الدول�املتقدمة�ع���تحصيل�املراتب��و���عامليا����التنمية��ستدامة�و�قتصاد��خضر�من�أ�م�املق��حات�ال���

  :يمكن�تقديم�ا�ما�ي��

 ع���� �إ���ا��فاظ �الرامية �املستدامة �للتنمية �التنموي �الغطاء �ل�و��ا �الب�ئة �ع�� �ع���ا��فاظ �العمل ضرورة

 صفتھ�إرث�مش��ك�لألجيال�ا��الية�واملستقبلية؛املخزون�الطبي���ب

 ع�أخذ�التداب���الالزمة�اتجاه�الدول�مطالبة�برصد�حاالت�الضغط�ال���تحد��ا�متطلبات�الشعوب�للتنمية�م

 ختالالت،والعمل�ع����عز�ز�املسا���واملبادرات�ع���املستوى�الك���وا��ز�ي؛� 

 � �إ�� �الساعية �للمبادرات �الدول �البي��،و ��رتقاءرعاية �عن�باألداء �مستدام �مستقبل �لضمان تحف���ا���ود

��رض؛ ��وكب �ع�� �الع�ش �تأث���طر�قة �ع�� �والتعرف �القياس �خالمل�طر�ق �من �البي�ية�وذلك �البصمة عرفة

 والبيانات�ال���تؤخذ����حسا��ا�والقطاعات�ال����س�م�ف��ا؛

 لقطاعات�عن�البصمة�البي�ية�للفرد�وتأث��ه�رفع�مستوى�التوعية�لدى�جميع�الشرائح�املجتمعية�و���مختلف�ا

 من�حيث�إستغاللھ�للموارد�أو�فيما�يتعلق�ب��م�النفايات�وطبيع��ا�وإم�انية�تدو�ر�ا؛�سواءف��ا�

 وتنفيذ� �سياسات �رسم �ع�� �قادرة �كفاءات �بناء ��ستد�� �الفرعية �ومؤشرا��ا �البي�ية �البصمة �من  التقليص

 ؛حسن�من�املمارسات�الفردية�وا��ماعية�ع����افة�املستو�اتإس��اتيجيات�لإلدارة�الب�ئة�ع���نحو�ي

 � �ض���من �مؤشر�البصمة���ستفادةال �من �التقليص �س�يل ��� �ومشار�ع�ا �بمبادرا��ا �الرائدة �التجارب من

البي�ية،�ال�سيما�وإن��انت�ظروف�تلك�الدول�والشعوب�تحا�ي�ظروفنا�وأوضاعنا�الرا�نة�وع���س�يل�الذكر�

 .دات�املبذولة����دولة��مارات�الشقيقةال�ا��صر�املج�و 

  

  :قائمة�املراجع. 6
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Applying the Environmental Footprint asan Indicator to Measure Sustainability inthe Arab 

Countries 
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  : م��ص

تو���البصمة�البي�ية���م�الضغوط�ع���املوارد�الطبيعية�والب�ئة،�وال���تجاوزت�ا��د�املسموح�بھ،�مما�

تلك�املوارد�ووجود�كميات�كب��ة�من�النفايات�ن�يجة�أنماط��س��الك�غ���املستدامة�مما�أثر��ست��افإترتب�عنھ�

سلبا�ع���التنمية�املستدامة�من�خالل�عدم�القدرة�ع���تلبية�إحتياجات��جيال�ا��الية،�وا��فاظ�ع���حقوق�

�املوارد، �تلك �إستغالل ��� �القادمة �إ��جيال �الدراسة ��ذه ���دف �كمؤشر وعليھ �البي�ية �البصمة �عرض بي������

�العر�ية�من�خالل�تحديد� وجزءا�ال�يتجزأ�من�مؤشرات�التنمية�املستدامة،�وتوضيح�واقع�ا�ع���مستوى�الدول

  .حلول�تفعيل�او �أسبا��ا

��� ��� �خاصة �أ�مية �تك�سب �البي�ية �البصمة �أن �إ�� �التوصل �تم �الدراسة ��ذه �خالل �تحقق�ومن �و��ا

عن�طر�ق�رصد�التغ��ات�ال���تحدث�ع���الب�ئة�واملوارد�الطبيعية�سواء��انت�إيجابية��املستدامةأ�داف�التنمية�

إذ��عا�ي�بصفة�عامة�من���ز�ا،�أمام�ح�ومات�الدول�خاصة�العر�ية�م��أو�سلبية،�إال�أن�واقع�ا��ش�ل�تحديا�

  .  ك�الظروف�املستقبليةمتفاقم����القدرة�البيولوجية،�يجعل�ا����ز�عن�التأقلم��سرعة�مع�مفاعيل�تل

  .البصمة�البي�ية؛�التنمية�املستدامة؛�الدول�العر�ية�:�لمات�مفتاحية

  Q01.؛�JEL  :Q5تص�يف�

Abstract: 

The environmental footprintillustrates the pressures on natural resourcesand the environment, 

which exceeded the permissible limit, resulting in the depletion of these resources and the presence of 

large quantities of waste as a result of unsustainable consumption patterns, which negatively 

impacted on sustainable development through the inability to meet the needs of current generations. 

This study aims at presenting the environmental footprint as an environmental indicator and an 

integral part of the indicators of sustainable development, and to clarify its reality at the level of Arab 

countries by identifying its causes and solutions to activate it. 

 Through this study, it was concluded that the environmental footprint is of particular 

importance in achieving the goals of sustainable development by monitoring the changes that occur 
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on the environment and natural resources, whether positive or negative, but the reality poses a 

challenge to the governments of Arab countries, especially Arab ones, where they suffer Generally, a 

worsening deficit in biological capacity makes it unable to adapt quickly to the effects of those future 

conditions. 

Keywords: Environmental Footprint; Sustainable Development; Arab Countries. 

Jel Classification Codes: Q5, Q01. 

  

  : مقدمة�.1

�امل��ايد �الس�ا�ي �للنمو �ن�يجة �حادة، �بي�ية �أزمة �اليوم �العالم �للتطورات�و �يواجھ �املستمرة املواكبة

واملستجدات��قليمية�والدولية�املعاصرة،�إذ�بات�ع����عض��فراد����الدول�بإس��الك�موارد�طبيعية�أك���مثل�

الغذاء،�الطاقة،�املاء�بمعدل�غ���مستدام�وع���حساب��وكب��رض،�مما�ي�تج�عن�ذلك�مشا�ل�غ���مباشرة�مثل�

��� �وتأث��اتھ، �التغ���املنا�� �� �السمكية، �ال��وة �مخزون �تراجع �الغذائية، ��را���توفر�املواد الب�ئة�و �تد�ور

���من��أبرز�املشا�ل�ال����،�وال���وتلوث�ال�واءو���املياه�البحر�ة�والساحلية،�و�دارة�غ���السليمة�للنفايات،�

  .باتت�اليوم��ش�ل�عدم�إستقرار�بي���وإقتصادي�وإجتما��

امة�وضرورة�وجود�التوازن�ب�ن�بي���و��تمامات��جتماعية�و�قتصادية�من�أ�م��و�عت���مف�وم��ستد����

ومنھ�فالبصمة�البي�ية�. التحديات��ال���يجب�قياس�ا�والتصدي�ل�ا�باإلعتماد�ع���مجموعة�من�املؤشرات�البي�ية

� �تجديد �ع�� ��رض �وقدرة �الطبيعية �املوارد �بإس��الك ���سان �فعاال�لعالقة �مؤشرا ��ش����عد �كما �املوارد، �ذه

البصمة�البي�ية�إ���نمط�حياة�ال�شر،�و�ل�يتجھ�النمط�نحو��ستدامة�عن�طر�ق�مقارنة�إس��الك�م�ملوارد��رض�

ك�إ���أي�درجة�يقوم�الطبيعية�وقدرة��رض�ع���التجديد�وإمتصاص�ما�ت�تجھ�من�نفايات�مختلفة،�إذ�يحدد�ذل

�ب ��رض �بمعاس�ان ��رض �موارد �حياة�س�نفاذ �نمط ��� �والع�ش �التجديد، �ع�� �الطبيعية �القدرة �من �أسرع دل

 .  �س��لك�أك���من�معدل�التجديد�وت�ون�ن�يجتھ��وارث�بي�ية

أقل�من�نصف��إ�����املوارد�الطبيعية����املنطقة� حادا �بوطا��خ��ة�الف��ة�خالل البلدان�العر�ية�و�عا�ي

�شف����فالس�����نظمة��،ما��انت�عليھ ورافق��ذا�تد�ور�م�سارع�����وضاع�البي�ية،�ما�جعل�املنطقة�ع��

  .�ي�ولوجية

  :  إش�الية�الدراسة

  :التالية �ش�الية طرح س�تم سبق ما خالل ومن

  "؟صمة�البي�ية�وما�عالق��ا�بالتنمية�املستدامة؟�وما��و�واقع�ا�ع���مستوى�الدول�العر�ية�بما�املقصود�بال" 

 :التالية �سئلة �ش�الية �ذه ع�� وتتفرع

 ؟أبرز�أساسيات�البصمة�البي�ية �� ما 

 ما�ال�دف�من�تطبيق�البصمة�البي�ية؟ 

 ؟مجتمع�مع�نستدامة�نمط�ع�ش�مؤشر�لقياس�مستوى�ا�البصمة�البي�ية �ل��عت��  

 :أ�داف�الدراسة

  :ي�� ��دف��ذه�الدراسة�إ���تحقيق�مجموعة�من���داف،�كما

 التنمية�املستدامة؛مؤشرات�عرض�مف�وم�البصمة�البي�ية�وعالق��ا�ب 
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 توضيح�كيفية�قياس�وتحليل�البصمة�البي�ية؛ 

 إبراز�أ�م��سباب�ال���أدت�إ���ضرورة�تب���البصمة�البي�ية؛� 

 واقع�البصمة�البي�ية����الدول�العر�ية،�ووضع�أبرز�ا��لول�لتفعيل�االتعرف�ع���.  

فظة�البصمة�البي�ية�من�أبرز�املؤشرات�ال����سا�م����املحا�تكمن�أ�مية��ذه�الدراسة�����ون :الدراسة�ميةأ�

�ا �وضمان �الطبيعية �املوارد �والع�� ��ضرار�بالب�ئة �دون �املتوازنة، ��جيالستمرار�التنمية �تحرم �من���� القادمة

 .ستخدام�املوارد�مستقبالفرص�ا

 ستخدام�املن��اتم� الدراسة �ذه أ�داف إ�� الوصول  أجل ومن املوضوع �ذا لدراسة�:من��ية�و�ي�ل�الدراسة

��حيث الوصفي، �محور�ن �إ�� �الدراسة ��ذه �تقسيم �البصمة� النظري  �طار يب�ن �ول  املحور تم ملف�وم

 .واقع�البصمة�البي�ية����الدول�العر�ية�دراسة فتم الثا�ي املحور  يخص وفيماالبي�ية،

  أساسيات�البصمة�البي�ية.2

�ية�حيث�ظ�رت�لقد��ان�من�نتائج�أعمال�نادي�روما��و�ظ�ور�مصط���البصمة�البي: تار�خ�البصمة�البي�ية�1.2

�ا �الذي �الوقت �نفس ��� �عام �يو�ديجان��و �بري ��رض �قمة �فيھ ���1992عقدت �مقال ��� �البصمة�و�شرت �بـــــ س��

 Ecological footprints and appropriated carrying)ما�يخلفھ��قتصاد�ا��ضري : البي�ية�والسعة�البيولوجية

capacity : what urban economics leaves out)�،من�طرف�و�ليام�روس�من�جامعة��ولومبيا�الذي�قام�بتطو�ر�

�أصدر�كت �حيث �واكرناجل �مات�س �مع �املصط�� �ع����ذا �ال�شر�ة �تأث��ا��ا �وتخفيض �البي�ية �البصمة ��عنوان ابا

  .�1999رض�وتم�ترجمة��ذا�الكتاب�إ���الفر�سية�عام�

قتصادي��ورو�ي�املستدام�مؤخرا،�مف�وم�املساحة�البي�ية�والذي�رز�املفا�يم�ال���طور�ا�الفكر��من�أبو  -

تخدم����تحديد�ا��صة�العادلة�ل�ل�دولة����العالم�من�يرتبط�إ���حد�ما�مع�مف�وم�البصمة�البي�ية،�إال�أنھ��س

املوارد�الطبيعية�ومدى�تجاوز�ا�ل�ذه�ا��صة،�و�قوم�بتحليل�معيار�العدالة�البي�ية����ذلك،�و�ذا�ما�أدى�أيضا�

ل�ومن�أبرز�املحاوالت�����ذا�الصدد�ما�قام�بھ�الباحثون��ملان����مع�د�فو�رتا. إ���تطور�مف�وم�الديون�البي�ية

نتقال�نتائج�أبحاثھ����كيفية�اوال���قدم�ف��ا�املع�د�خالصة�ل" تخض���الشمال" للب�ئة�واملناخ����الدراسة�الش���ة�

و�نطلق�املف�وم�من�حقيقة�. ستدامة،�وطور�من�خالل�الدراسة�مف�وم�املساحة�البي�ية� ��إ�إاملجتمعات��ورو�ية�

قتصادية����عمل�ا�ع���تقليل�انبعاث�امللوثات�من���شطة���الم�قد�ركزتأن�معظم�السياسات�البي�ية����الع

�الغر�ية وتركز�الدراسة��ملانية�ع���دورة�حياة�السلعة��نتاجية�من�. وحققت�نجاحا�م��وظا�خاصة����أورو�ا

ية�نفس�ا�نبعاث�املخلفات�إ���الب�ئة،�أما�املساحة�البي�مرور�ا��عمليات��نتاج�وأخ��ا�ا��و��ا�مادة�خام�ومن�ثم

�اف�ش��� �يمكن �ال�� ��رض �من �املساحة �عناصر�ا�إ�� ��� �تصليحھ �ال�يمكن ���ا�ي �ضرر �إحداث �بدون ستغالل�ا

وتؤكد�الدراسة�أن�الدول�الصناعية�قد�تجاوزت�بكث���املساحات�البي�ية�املحددة�ل�ا�طبيعيا�ب�نما�ال�. �ساسية

�ال �الدول �اتزال �إ�� �الوصول �ع�� �غ���قادرة �ماستغالنامية �و�ذا ��ستحق�ا، �ال�� �البي�ية �املساحة ��عدم��ل يؤكد

  )208 -207،�الصفحات�2014زرقون�و�حمان�،�( .س�ثمار�املوارد�الطبيعيةوجود�عدالة�بي�ية����ا

  :ي�� وردت�العديد�من�التعار�ف،�من�أبرز�ا�ما: مف�وم�البصمة�البي�ية�2.2

أداة�محاس�ية�تمكن�من�تقدير�احتياجات�اس��الك�املوارد،�ومتطلبات�" ا�البصمة�البي�ية�ع���أ���عرف� -

 )347،�صفحة�2018الرميدي،�(". قتصاد�لناتجة�من�ممارسات��فراد�أو��س�يعاب�النفايات�اا

- � �أ��ا �ع�� ��عرف �إلنتاج�" كما �دولة ��ل �خصص��ا �ال�� �واملياه ��را��� �مساحات �مجمل �وت��ص �شمل

وتنقسم��ذه�املساحات�ال���تدخل����. س�يعاب�جميع�النفايات�ال���ت�تج�اوال ��س��لك�اجميع�املوارد�ال���
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�بي�يا �املنتجة �املناطق �من �أنواع �ستة �إ�� �البي�ية �البصمة �حساب �للزراعة���را���: عملية الصا��ة

زمة�لنمو�البحار،��را����املغطاة�باملبا�ي�املختلفة�والطرق�و�را����الال / واملرا����والغابات�واملحيطات

زرقون�و�حمان�( متصاص�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�الناتج�من�حرق�الوقود��حفوري؛النباتات�القادرة�ع���ا

 )208،�صفحة�2014،�

- � �البيولوجية �السعة �أيضا ��عرف �البي�ية( كما �) املساحة �ا��يوي �النظام �قدرة �أ��ا �مواد�ع�� �إنتاج ع��

�وا �نافعة �السعة�بيولوجية �و�شمل �الرا�ن، �الوقت ��� �ال�شر�ة ���شطة �عن �الناتجة �النفايات س�يعاب

�و�� �م�ونات �: البيولوجية�خمسة �املحاصيل�الزراعية،�املرا��،�صيد  .�سماك،�الغابات،�املبا�يأرا���

 )02،�صفحة�2014عطية،�(

  : وتتمثل�أ�داف�ا،�فيماي��: ال�دف�من�البصمة�البي�ية3.2

 ع���� �الطلب �مستوى �مع �املقدمة ��ي�ولوجية �ا��دمات �ب�ن �املقارنة �خالل �من �املدن �تقييم ��� �ساعد

 س�يعاب�النفايات؛وا�املوارداملحيط�ا��يوي�ألجل�توف���

 يع�صا����القرار�وعامة�الناس�ع���إدخال�املحاسبة�البي�ية����ممارس��م�اليومية��ي�تتمكن�املنطقة����

 قتصاد�تناف����قابل�ل��ياة�و��ئة�سليمة�مستدامة�ملدة�طو�لة؛امن�املحافظة�ع���إ

 ال� �� البصمة �تحو�ل �ع�� �القدرة �لد��ا �غابي�ية �مف�وم �من �و���ستدامة �للقياس، �قابل ��دف �إ�� مض

 Deutch, I, & And) س��الك�املفرط؛ارد�البي�ية�املتاحة�للفرد�من�� من���عال����س���للمحافظة�ع���املو 

Others, 2000, pp. 351- 355) 

 ومن�ثم�لتحقيق��ستدامة�البي�ية�" فكر�عامليا�وأعمل�محليا" البصمة�البي�ية��س���إ���تطبيق�مقولة��،

 (Walsh & and other's, 2010, p. 06) .للمدن

    :ي�� يتم�تقدير�البصمة�البي�ية،�كما:تقدير�البصمة�البي�ية�4.2

تحو�ل�الكميات�املس��لكة�إ����كتارات�عاملية،�فمثال���ساب�ال�كتارات�العاملية�ن�يجة�إس��الك�الطح�ن�

�حساب� �ثم�يجري �الطح�ن�الالزم�إلس��الك�الدولة �كمية�القمح�الالزمة�إلنتاج �معينة�يجرى�أوال�حساب ���دولة

ھ�بضر��ل�ال�كتار�إ���ال�كتار�العال���وذلك�مساحة��رض�الزراعية�الالزمة�إلنتاج�القمح�بال�كتار�ثم�يجري�تحو 

 بمعامل�تحو�ل�مع�ن؛

�الصناعية� �املنتجات �إستخدام �عن �الناتج �التلوث �إلس�يعاب �املطلو�ة �املساحات �حساب �يجري كما

�السيارات� �صناعة �عن �الناتج �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �كمية �حساب �يجري �فمثال ��خرى، �الدول �من املستوردة

�تحسب �بحيث �من��املستوردة �يز�د ��مر�الذي �املستوردة، �الدولة �ت�تج�ا �ال�� �امللوثات �ضمن �من �امللوثات تلك

 إنتاج�ملوثات�الدولة�املستوردة�و�قلل�كميات�امللوثات�للدول�املصدرة؛

س��ال�ي�للمجتمع���سا�ي�أدى�إ���ع���املستوى�العال���أن�النمط�� �وقد�أظ�رت�تحاليل�البصمة�البي�ية

ا��و�متاح�من�موارد�طبيعية�حيث�أن�إس��الك�املوارد�الطبيعية�يز�د�عن�قدرة�الطبيعة�ع���خلق�ضغط�عال�مل

�املواردحت �تلك �من ��س��لك �ما �للبصمة�و �.ديد �مساو�ة �البيولوجية �السعة �ت�ون �أن ��ستوجب �املث�� �ا��الة إن

ية�املتاحة��عت����ناك���ز�البي�ية�ودلك�للمحافظة�ع���التوازن،�عندما�تتجاوز�البصمة�البي�ية�السعة�البيولوج

 ���املوارد�الطبيعية�ل�ذه�الدولة؛
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و�ناقش�التقر�ر�الذي�ي�ناول�البصمة�البي�ية��عض�من�املق��حات�لعالج��ذا�ا��لل�وم��ا�إم�انية�أن�

�ستورد�الدولة�من�الدول�ال���لد��ا�فائض����السعة�البيولوجية�لتغطية�ال��ز�أو�إستخدام�تقنيات�ترشد�من�

 )210-209،�الصفحات�2014زرقون�و�حمان�،�( .املوارد�إس��الك

  :ي�� و�مكن�ت��يص�كيفية�حساب�البصمة�البي�ية�فيما�����������

 ال��ز�البي��؛�= السعة�البيولوجية��–البصمة�البي�ية�  

 املساحة�= حيث�أن�السعة�البيولوجيةالطاقة��نتاجية�البيولوجية؛�  

� �البي�ية �البصمة ��فراد= ومنھ �� �عدد �فرد �ل�ل �والنفايات�س��الك �املوارد �تقر�ر�. كثافة �يب�ن حيث

أن�متوسط�البصمة��ي�ولوجية��2006و�ناءا�ع���بيانات�عام���2009شرتھ�شبكة�البصمة��ي�ولوجية����عام�

و�و�ما��ع���فعليا�أن�س�ان�ال�وكب�من�) آالف�م���مر�ع�10ل�كتار��ساوي�ا( �كتار�ل�ل�فرد��2.6العاملية���و�

� �مع�شة �ت�اليف �ال�وكب �يحملون �ا��ا�� �ع�ش�م �و�نمط ��سمة �مليارات �سبع �حوا�� �عدد�م �17.1ال�شر�البالغ

أق������كتار�للفرد�أي�أنھ�بحد�1.8س�يعابية�لألرض�وفق�املعطيات�ا��الية����ن�الطاقة�� أمليار��سمة،�علما�ب

  .مليار��سمة��11.9ستطيع�تحمل�

فإن�البصمة�البي�ية�لدولة��2005واملب���ع���بيانات�عام��2008ووفقا�ملا�جاء����تقر�ر�ال�وكب�ال���لعام��-

�كتار���9.5كتار�عال���للفرد�الواحد�أي�أن�الفرد�املقيم������مارات��س��لك�ما�يوازي�إنتاج���9.5مارات�بلغت�

ت��مارات�أع���رقم�ع���مستوى�العالم�تل��ا�الواليات�املتحدة��مر�كية�و�عت����ذا�الرقم�كب���عال��،�وقد���ل

�كتار�عال����2.7جدا�حيث��ان��ع���ع���مستوى�العالم�و�عادل�حوا���سبعة�أضعاف�املعدل�العال���والبالغ�

  :ي�� و�انت�مصادره،�كما

� �البصمة ��� ��ك���مسا�مة �يمثل �الكر�ون ��ان �و�لغ ��7.82البي�ية �الواحد �للفرد �عامليا �ما�( �كتارا �ش�ل

 ؛)من�مجمل�البصمة�البي�ية� %�82.3س�تھ�

� �بلغت �حيث �الزراعية ���1.03را��� �للفرد �( �كتار�عامليا ��س�تھ �ما �البصمة�� %�10.8ش�ل �مجمل من

 ؛)البي�ية

 �كتار�عامليا�للفرد؛�0.08املرا���حيث�بلغت�

 كتار�عامليا�للفرد؛��0.13الغابات�حيث�بلغت�

 �كتار��عامليا�للفرد؛�0.07صيد��سماك�حيث�بلغت�

� ��عادل �ما �التحتية �الب�� �ف��ا �بما �لألب�ية �املستخدمة ��را��� ��0.06بلغت �للفرد �ما�( �كتار�عامليا �ش�ل

 )211 - 210،�الصفحات�2014زرقون�و�حمان�،�( ).من�محمل�البصمة�البي�ية% �0.6س�تھ�

  :ل��د�من�البصمة�البي�ية،�يتم�إتباع�ماي��: طرق�تقليل�تأث���البصمة�البي�ية� 5.2

 ستخدام�إس��اتيجيات�فعالة؛ا 

 تطو�ر�قدرا��ا����حسابات�البصمة�البي�ية؛ 

 لعمل�� ��عر�في �دليل �وجود �مع ��عالم �وسائل �خالل �من �ل��ميع �متاحة �البصمة �نتائج �ت�ون �أن يجب

. �جراءات�والتداب���امل�مة����عملية�حساب�البصمة�البي�ية،�مما�يجعل�املدينة�مستدامة�وقابلة�للع�ش

(Roy, and Sally, & Caird, 2001, p. 03) 

  :يوجد�ثالث�طرق�فعالة���ساب�البصمة�البي�ية،�كماي��: طرق�حساب�البصمة�البي�ية� 6.2
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�التجميعية�- خالل��ذه�الطر�قة�يتم�إستخدام�البيانات�ل�ل�السلع�املنتجة�أو�املتداولة،�ع���س�يل�: الطر�قة

املتحدة��مر�كية،�سواء�الذي�املثال�تجميع�بيانات�حول�كميات�من�خشب�الصنو�ر�الذي�يتم�إنتاجھ����الواليات�

تم�تصدير�ا�أو�إست��اد�ا�ثم�يتم�حساب�البصمة�البي�ية،�ونفس�ال���ء�بال�سبة�ل�ل�السلع��خرى،�ومع���ذلك�

�و�إستقراء�البصمة�من�البصمة�الوطنية�بإستخدام�ال�سبة�ب�ن�مجموعة�من�البيانات�املحلية�ونفس�مجموعة�

  من�البيانات�ع���املستوى�الوط��؛

طر�قة�العنصر��و�أفضل�لقياس�البصمة�البي�ية�للمدن�أو��قليم�بحيث��عتمد�: طر�قة�العناصر�أو�املكونات�-

� �من�� �أع��" ع�� �إ�� �أسفل �الس�ان،�" من �مع �إتصال �وذات �قر�بة �ت�ون �ال�� ���شطة �جميع �ت�ناول وكذلك

ة�وتوافر�بيانات��س��الك�ع���نطاق�و�ستخدم��ذه�الطر�قة��س�ب�العالقة�ب�ن�أ�شطة��س��الك�لس�ان�املدين

 املدينة؛

�املباشرة�- �أو��سر : الطر�قة �للشر�ات �البي�ية ���ساب�البصمة ��عمل �غالبا �الطر�قة �و�ستخدم�و��ذه �فراد،

�سلوب�البيانات�ال���يتم�جمع�ا�من�مجموعات�مختلفة�من���شطة��س��الكية،�وإن�جمع�البيانات�املباشرة�

 ,Xu) .دائما�لذلك�فإن�الطر�قة�املباشرة�ل�ست�معروفة��ستخدام����قياس�البصمة�البي�ية�للمدنل�ست�متاحة�

Leed AP, & Ignasio , 2010, pp. 3 -5 )  

 واقع�البصمة�البي�ية����الدول�العر�ية.3

� �لسنة �تقر�ره ��� �والتنمية �للب�ئة �العر�ي �املنتدى �العر�ية"  2012يطرح �البقاء: الب�ئة حسابات��"خيارات

. مزد�ر�ومستقر����عالم�محدود�املوارد قتصادإالبصمة�البي�ية،�من�أجل�تحليل�خيارات����املنطقة�العر�ية�لبناء�

�ل �العاملية �الشبكة �املنتدى ��لف �للتحليل، �قاعدة �إيجاد �البي�يةو��دف �للبصمة�إب (GFN) لبصمة �أطلس نتاج

 ،البي�ية�واملوارد�الطبيعية��ستق����قيود�املوارد����البلدان�العر�ية�من�حيث�القدرة�التجديدية�للطبيعة

الغاية�من�حساب�البصمة�البي�ية����توف���كشف�حساب�بي���للمنطقة�العر�ية،�يقيم�خدما��ا�حيث�أن�

  . س�يعاب�النفاياتابطل��ا�ع���املحيط�ا��يوي�العال���من�أجل�توف���املوارد�و �ي�ولوجية�املقدمة�و�قابل�ا�

�نتائج�1.3 �ا�أ�م ��� �الطبيعية �واملوارد �البي�ية �البصمة ��:العر�ية�لدول أطلس �توصلت �ما �أبرز �إومن من��ليھ

  :ي�� نتائج،�ما

 س��الك�اواليوم�تبلغ�مستو�ات��،1979دخلت�املنطقة�العر�ية�مرحلة�ال��ز�����نظمة��ي�ولوجية�منذ�العام�

�ال  ��ساسية �وا��دمات �والسلع �املحلية�املواد ��ي�ولوجية �لألنظمة �يمكن �ما �ضعفي �أك���من ستمرار�ا��ياة

خفاض�املياه�العذبة�املتوافرة�للفرد�نحو�نارتفاع�البصمة�البي�ية��قليمية�إ���ضعف�ن�و إوترافق��ذا�مع�. توف��ه

 ؛أر�عة�أضعاف

 زداد�إ،�فيما�2008و�1961ب�ن�العام�ن��78 %رتفع�ب�سبة�إ�لبصمة�البي�ية�للفرد����البلدان�العر�يةمتوسط�ا�إن

� �الس�ان �% 250عدد �أك���من �زادت �الشاملة ��قليمية �البي�ية �البصمة �أن ��ع�� �ما �املئة�500، وتراجع�. ��

و�عا�ي�املنطقة�. خالل��ذه�الف��ة% 60متوسط�القدرة�البيولوجية�املتوافرة�للفرد����البلدان�العر�ية�ب�سبة�

،���زا�م��ايدا����القدرة�البيولوجية،�حيث�أن�طل��ا�ع���ا��دمات��ي�ولوجية�يتجاوز�1979ك�ل�منذ�العام�

. ست��اد�خدمات�إي�ولوجية�من�خارج�حدود�املنطقةإولتغطية��ذه�الفجوة،��ان�ال�بد�من�. �مدادات�املحلية

 ؛قتصادي�والرفاه�ال�شري � زد�ار�ة�ع���� مشدد و�ذه�ا��الة�تفرض�قيودا
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 فمعدل�بصمة�الفرد����قطر�،�ب�ن�البلدان�العر�ية وتظ�ر�البيانات�الواردة����أطلس�البصمة�البي�ية�تفاوتا�كب��ا

،�،�و�ذا�يتجاوز�ب�سعة�أضعاف�معدل�البصمة�البي�ية����املغرب)�كتار�عال���للفرد�11,7(�و��ع������العالم�

  ؛مارات�املرت�ت�ن�الثانية�والثالثة�ب�ن�الدول�صاحبة�البصمة�البي�ية��ع���للفرد����العالمو�ت�و� وتحتل�ال�

 ذا�عاش�جميع�س�ان�العالم�وفق�املعدل�العام�للمواطن�العر�ي،�ست�ون��ناك�إو��ب�ن�من�أرقام��طلس�أنھ�

� �إحاجة �أرضية���1,2 �. كرة �فسإأما �قطر، �املقيم��� �معدل �عاشوا�وفق �ذا �إت�ون��ناك�حاجة �واكب����6,6

 �� �مستوى �و لتلبية �الكر�ون إس��الك �أوكسيد �ثا�ي �. نبعاثات �املقابل ����إ�� �الفرد �معدل �وفق �العالم �عاش ذا

  ؛���ثالثة�أر�اع�الكرة��رضية�فقط�لتلبية�حاجا��مإاملغرب،�ست�ون��ناك�حاجة�

 أمتار�مكعبة�����8العذبة�املتوافرة�للفرد،�ال���تراوح�ب�ن�و�ظ�ر�التفاوت�أيضا����أش�ال�أخرى،�مثل�كمية�املياه�

م��ا�مكعبا����مور�تانيا،�والناتج�املح����جما���للفرد�الذي�يراوح�ب�ن�ما�يقارب�ألف�دوالر�����3460ال�و�ت�و

  ؛ألف�دوالر����قطر�92السودان�واليمن�وأك���من�

  العر� �الدول ��عض ��� �للفرد �البي�ية �البصمة �معدل �املعدل�إال�أن �مع �مقارنة �جدا �منخفض �اليمن، �مثل �ية

�واملأوى�إ"أفد" و�ش���تقر�ر�. العال�� �الغذاء �حاجات �من ��د�ى �ا��د �لتأم�ن ��و�مطلوب �مما �ح�� �أقل �أنھ ��

فلتحس�ن�. ل�ذا�فإن�تقليل�الطلب�ع���املوارد�ال�يوفر�ا��ل�الوحيد�لسد�ال��ز. وال��ة�والنظافة��ساسية

بد�من�إقامة�توازن����توز�ع�املوارد�ما�ب�ن�الدول�واملناطق،�لتحقيق�عدالة����حصة�الفرد�من�نوعية�ا��ياة،�ال�

  ؛و�ذا�يتطلب�تحس�ن�الكفاءة�وإدارة�مبتكرة�للموارد. املوارد�الطبيعية�املتجددة

� �الكر�ونية �البصمة �أن ��طلس �ع�( و�كشف �البي�ية �البصمة �نصف �تمثل �الكر�ونية �املستوى�البصمة �

رتفاع�ش�دت�ال�سبة��ع���من�� ختصار�لكمية�الكر�ون�املنبعثة�من�أي��شاط،�حيث�و����ستخدم��ا) �العال�

س��الك�الطاقة����املنطقة�العر�ية�أك���مما����أي�منطقة�أخرى����اخالل�السنوات�ا��مس�ن�املاضية،�مع�نمو�

يد�ع���الك�ر�اء�ووسائل�النقل�من�أعداد�ن�شار�الصناعات�املست��فة�للطاقة�والطلب�امل��ااو�ذا��عكس�. العالم

البصمة�(. ةخفاض�معدالت�الكفاءناو  س��الك�الطاقة����املنطقة�العر�ية�بال�در�اوقد�تم���. م��ايدة�من�الس�ان

 )2012البي�ية�وخيارات�البقاء����البلدان�العر�ية،�

� ��25الــــــــمعظم �ال�� � ��ل دولة �الدخل�املرتفع��ا �ذات �من�الدول ��انت �أع���قيم�البصمة�البي�ية�للفرد،

إذ�بحسب�تقر�ر�. ٪70قطر�� تقر�با�����ل��ذه�الدول،��ان�الكر�ون�بمثابة�العنصر�الغالب����البصمة،����حالةو 

�البي�ية �للبصمة �العاملية �الشبكة �عام منتدى �الكر�ون 1961 �� �ب وتحديدا� ،�ان ��حفوري، �الوقود مثابة�حرق

٪�من�إجما���البصمة،�ولكن�بحلول�36ال�شر�ة�ألك���من�نصف�قرن،�إذ��ان�يمثل� العنصر�امل�يمن����البصمة�

،�بلغ�ترك���ثا�ي�أكسيد�الكر�ون����الغالف�ا��وي�فوق����2013عام�و�.٪�53رتفعت��ذه�ال�سبة�إ���ا  2010عام�

�ونا ما– ��اواي ��� �املستمر � موقع�–لوا �للقياس �محطة ��أقدم �العالم ��� �الكر�ون �أكسيد �����400 –لثا�ي جزءا

�ذه�ال�سبة����أع���مما��انت�عليھ�منذ�أك���من�مليون�سنة،�. 1958املليون�ألول�مرة�منذ�بدء�القياسات����عام�

وعالوة�ع���ذلك،�فقد�صنف�. غ���مقبول����مثل��ذه�ال��ك��ات �ذا�و�ظ�ر�علم�املناخ�املخاطر�الرئ�سية�لتغ��

�ع �عامليا ��ك�����ونة�2014ام �� العام �ا��و�ة �لألرصاد �العاملية �منظمة �وتتوقع �القياسات، �بدء �ستمرار امنذ

  ؛�تصاعد�درجات�ا��رارة

�عدد�الس�ان����العالم �جاء����التقر�ر�أيضا�أن مليارا،�و�نمو�بمعدل�أسرع�من��7.2يز�د�اليوم�ع���� قد

�السابقة �ل��اي�،التقديرات �التأث���املزدوج �شأن �و ومن �الس�ان �عدد �يضاعف�إد �أن �للفرد �البصمة �معدل رتفاع

�البي�ية �املوارد �ع�� �ال�شري �الزراعة. الضغط �� �ون �� 92تمثل �فإن �العاملية، �املياه �بصمة �من حتياجات�٪
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املدى�البعيد�ال�� وع��،�لإل�سان�من�املياه�مع�وجود���ديدات��غ���املناخ،�من�شأ��ا�أن�تفاقم�ندرة�املياه� امل��ايدة

��غذي��ا� مكني �قدرة �يفوق �بمعدل �ا��وفية �املياه �وخزانات �البح��ات �من �نحو�مستدام �ع�� �املاء �يؤخذ �ذا�. أن

� �مل�� �محلول �إنتاج �البحر �مياه �تحلية �عن �املواد�(و��تج �وأثار �امل�� �من �جدا �عال �ترك�� �وجود مع

  ؛حر�ةالذي��ش�ل�تفر�غھ����البحر�خطرا���دد�ا��ياة�البو �،)واملعادن� الكيميائية

و�بمقارنة�البصمة��جمالية�مع�القدرة�البيولوجية�لل�وكب��قدرتھ�ع���توليد�إمدادات�مستمرة�من�املوارد�

�و  �ااملتجددة �التقر�ر، �خلص �فقد �النفايات �اس�يعاب �عام �بيانات �إ�� �البصمة�� ،2010س�نادا �متوسط �أن إ��

الشرق�"منطقة�" لبصمة�البي�ية����معظم�بلدان�ذا�وتتجاوز�ا. 1.5ال�شر�ة�للفرد�يتجاوز�قدرة�ال�وكب�بمقدار�

  )2019البصمة�البي�ية�لقطر،�( .،�القدرة�البيولوجية�من�حيث�ترتي��ا�عامليا"�وسط�وشمال�أفر�قيا

  خاتمة.4

�الط�������� �ونظمھ ��رض ��وكب �ع�� �مع�ن �تأث���مجتمع �مؤشر�لقياس ��� �البي�ية �البصمة و�عت���مؤشر�بيعية،

م�التوصل�إليھ�من�وضرره�ع����وكب��رض،�و�ت�تأث��هستدامة�نمط�ع�ش�مجتمع�مع�ن�ومدى�لقياس�مستوى�ا

  .س��الك�للموارد�الطبيعية�مع�قدرة��رض�ع���تجديد�اخالل�مقارنة�� 

������ �ال�� �الدول �من �كغ���ا �العر�ية �كب��ةوالدول �إي�ولوجية �ديون �وطأة �تحت �اليوم ���،تقع ���ذا ��يار��س�ب

��و� ��ول �أساسيان �اعامالن �أدى �ما �الس�ان، �عدد �ارتفاع �� �رتفاعإ�� ��� �ف�و��،س��الكعام �الثا�ي �العامل أما

التلوث�،�رتفاع�معدالت�الدخل�وتبدل�أنماط�ا��ياةارتفاع�ا��اد����كمية�املوارد�ال����س��لك�ا�الفرد،��س�ب�� 

  .ة�غ���املالئمة�للمواردالطبيعية�و�دار �ردوتدم���املوا

  :التالية تم�التوصل�إ���مجموعة�النتائج: النتائج���

 ستخدام�املوارد�الطبيعية�وا��فاظ�ع���القدرة�التجديدية�للطبيعة،��سا�م�البصمة�البي�ية����حوكمة�ا

 س�ثمار�املوارد�الطبيعية؛ا��ساعد�ع���خلق�عدالة�بي�ية����امم

 تقر�ر�� �السنوي " �س�� �" أفد �و�مدادات��تحليلإ�� �البي�ية، �البصمة �أي �املوارد، �ع�� �الطلب ��م

املتوافرة،�أي�القدرة�البيولوجية،�بمقياس�ال�كتارات�العاملية،�وذلك�إللقاء�الضوء�ع���محدودية�املوارد�

  ؛���البلدان�العر�ية�من�حيث�قدرة�الطبيعة�ع���التجديد

 س����� �العر�ية �سد�املنطقة �امل�إ�� �� ال��ز�الكب����� �طر�ق �عن �أسا��� ��ش�ل �الطبيعية ست��اد�وارد

 ؛ست��اف�املوارد�املحدودة�املتوافرة�محليااو 

 يؤدي� �� �الطو�ل �املدى ��� �املفرط �إستغالل �ال�يمكن�ا�� �بي�� �وتد�ور �الطبيعية �املوارد �مخزون س�نفاد

فاع�أسعار�املواد�تر اقتصادي،��س�ب�ست��اد���دد��من��عتماد�املفرط�ع���� فمن�ج�ة�� �،ت��يحھ

 .مدادات�والقيود�التجار�ةالغذائية�املستوردة�وخطر�توقف�� 

  :ي�� تم�ت��يص�جملة�من�التوصيات،�س�تم�إيجاز�ا�كما: التوصيات

 اليومية،�ي��ضرورة� �ممارسا��م ��� �البي�ية �املحاسبة �إدخال �ع�� �الناس �القرار�وعامة �صا��� ���يع

 ؛قتصاد�تناف����قابل�ل��ياة�و��ئة�سليمة�ملدة�طو�لة����املستقبلاتتمكن�املنطقة�من�املحافظة�ع���

 العمل�ع���ا��فاظ�ع���موارد�املياه�من���دار�والتلوث�حفاظا�ع���ال��ة�والب�ئة�بصفة�عامة؛ 

 الس���إل�شاء�وتوف���قاعدة�بيانات�منتظمة�عن�املؤشرات�البي�ية�من�قبل�املؤسسات،�ل��د�من�تد�ور�

� �وإست��اف �وتحو�ل�ا�الب�ئة �النفايات �من �و�ستفادة �البيولو�� �التنوع �ع�� �وا��فاظ �الطبيعية موارد�ا

 ملشروعات�إنتاجية؛
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 شر�الو���بأ�مية��ب�ية�ا��ضراء�الصديقة�للب�ئة���ميع�الدول�العر�ية،�والعمل�ع���املحافظة�ع����

�قطاع���شاءات�ل��شيد��  ��� �ممارس��ا �ودعم �الطبيعية �وتقليل�التأث���السل���املصادر�واملوارد س��الك

  .ع���الب�ئة
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 -اإلمارات العربية املتحدة  -شركة أرامكستجربة  : البصمة البيئية في منظمات األعمال قياس

The Ecological Footprint Measuring in Business Organizations: The experience of Aramex 

Company- United Arab Emirates - 
 

 1آمال ينون  د.  

 amel.yennoune@yahoo.fr، جزائرال -جيجل  -جامعة محمد الصديق بن يحي

 

 

 : ملخص

كان   في  لللقد  العاملي  الصعيد  على  اإلمارات  حكومة  أبدتها  التي  البيئةفعالية  حماية  على  مجال  كبيرا  تأثيرا   ،

أراضيها على  العاملة  األعمال  ظل   ،منظمات  في  خاصة  لديها  البيئية  البصمة  بقياس  تهتم  تلقائيا  أصبحت  والتي 

وتهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهمية قياس املعنوية التي خصصتها الدولة لهذا املجال. و الحوافز املادية  

البصمة البيئية في منظمات األعمال مع إبراز مضامينها، وتحديد البيئة التمكينية التي تسهم في تحقيقها قياسا على  

ش أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  املتحدة.  العربية  باإلمارات  أرامكس  بصمتها  شركة  لقياس  سباقة  كانت  أرامكس،  ركة 

مطلع   منذ  االستدامة  خيار  تبنى  اقتصاد  الثالثة ضمن  األلفية  من  الثاني  العقد  بداية  من  األولى  األعوام  في  البيئية 

االستدامة.   جهود  في  انخراطها  مع  خاصة  عملها  مجال  في  وتفوقها  لنجاحها  قويا  دافعا  ذلك  وكان  الثالثة،  األلفية 

با البيئية،  وللوصول  للبصمة  تعاريف  تقديم  في  التحليلي  األسلوب  على  االعتماد  تم  املرجوة،  األهداف  إلى  لدراسة 

 وأهميتها في منظمات األعمال.

 حماية البيئة، منظمات األعمال، البصمة البيئية، شركة أرامكس  الكلمات الدالة:

 JEL:D29, Q56 ,Q01تصنيف 

Abstract: 

The evectiveness made by the Government of the United Arab Emirates at the global level in the 

field of environment protection have a significant impact on business organizations operating on its 

territory, Which automatically became interested in measuring the ecological footprint has, especially 

in light of material icentives and awards moral allocated by the state for this area. The study aim to 

focus the light on the importance of ecological footprint measuring in business organizations with to 

illustrate its components, and to determine the empowering environment that it contributed in its 

realization by analogy on Aramex company. The study is resulted that Aramex company, was the first 

to evaluate its ecological footprint in the first years from the beginning of second decade of third 

mellinium. It was a strong motive for its success and preminence in their work field. For achieved the 

objectives of study, it used an analytic approach based on introducing some difinitions about 

ecological footprint and its importance in business organizations.    
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 مقدمة:  .1

املبذولة  من املؤشرات الحديثة التي عرفها حقل املعرفة البيئي، والذي جسد تلك الجهود    البصمة البيئية  تعد

من قبل الباحثين البتكار أدوات قادرة على قياس التغيرات التي تصيب األنظمة البيئية نتيجة املمارسات التي يقوم بها  

فإنه يعتبر أيضا    يمكن أن يسهم في تجسيد قيمة مضافة للمنظمة التي تعتمده  ،البصمة البيئية  تقديروألن    .اإلنسان

وتأهيلها لتكون قادرة على التكيف مع مختلف التغيرات التي    ،مة لهذه املنظمةاالستدا  من أجل تحقيق محددا رئيسا  

 يمكن أن يشهدها املحيط الذي تنشط فيه.

 : إشكالية الدراسة

املستقبل، من  الخوف  عليها  يسيطر  عاملية  بيئة  واألسس    في  املبادئ  مختلف  املتحدة  العربية  اإلمارات  تبنت 

البيئة  عليها حماية  تقوم  من  وتك  ،التي  اقتصادها  استدامة  ظل  في  واملستقبلية  الحالية  لألجيال  آمن  مستقبل  ريس 

ومن هنا تبحث هذه    يها مع كل ما يضمن سالمة هذه البيئة.دخالل حماية بيئتها وموائمة أنشطة منظمات األعمال ل

في    الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي: البيئية  البصمة  تكمن أهمية قياس  األ فيما  قياسا على  عمال  منظمات 

 ؟ رامكس باإلمارات العربية املتحدةأشركة 

 :فرضية الدراسة 

شركة   على  قياسا  األعمال  منظمات  في  البيئية  البصمة  قياس  بين أيسهم  االستدامة  ثقافة  نشر  في  رامكس 

 شركاء هذه املنظمات، والبيئة التي تعمل فيها بما يؤدي إلى خلق اقتصاد مستدام.

 أهداف الدراسة:

 تعرف على داللة البصمة البيئية وطرق قياسها  ال  •

 تقديم صورة مبسطة عن واقع البصمة البيئية في اإلمارات العربية املتحدة  •

 رامكس اإلماراتية في مجال قياس البصمة البيئيةأإلقاء الضوء على تجربة شركة   •

 التأصيل النظري للبصمة البيئية .2 

األن ملختلف  البيئي  األثر  تقييم  الذي  يعتبر  للضرر  بالنظر  الحاضر  الوقت  في  حتمية  ضرورة  البشرية  شطة 

وقد شاع استخدام عدة أساليب من أجل تحديد    أصبحت تتعرض له البيئة خاصة من قبل القطاعات الصناعية.

 األساليب الحديثة التي دخلت عالم االقتصاد املستدام.أهم وأسلوب البصمة البيئية من  هذه اآلثار،

 يمكن تعريف البصمة البيئية بأنها::  بصمة البيئيةمفهوم ال .1.2

البشرية   "قياس مساحة األراض ي واملياه املنتجة بيولوجيا، التي يستخدمها فرد ما أو مدينة أو بلد أو إقليم أو   •

التي تستهلك، واستيعاب   إنتاجها وذلك وفقا  إبأسرها إلنتاج املوارد  يتم  التي  الكربون  ثاني أكسيد  نبعاثات غاز 

 (. 30، ص2012املنتدى العربي للبيئة والتنمية، )تقنيات وأساليب إدارة املوارد املعروفة اليوم"لل

البيولوجية، • املقدرة  على  البشري  الطلب  إلى   "هي  االيكولوجية  للخدمات  البشرية  االستخدامات  تشمل    وهي 

بيولوجيا املنتجة  املساحات  على  االستخدام  هذا  تزاحم  امل  ،حد  لتوفير  واستيعاب والالزمة  نستغلها  التي  وارد 

 (. 30، ص2012املنتدى العربي للبيئة والتنمية، )نتجها"نالنفايات التي 
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 (: عناصر ذات صلة بالبصمة البيئية 01الشكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.17، ص2012إعداد الباحثة اعتمادا على: )املنتدى العربي للبيئة والتنمية، املصدر: 

 

ينون، الجزائر، عريف البصمة البيئية دون اإلشارة إلى بعض الخصائص التي تنطوي عليها )ولن نبرح الحديث عن ت

 (: 03ص

  تحدد البصمة البيئية ملجتمع ما ثالثة عوامل:عدد الناس املستهلكين، وكمية السلع واملوارد التي يستهلكها الفرد،  •

املستهلكة؛كما   والخدمات  للسلع  بالنسبة  والنفايات  املوارد  عامالن: وكثافة  املتوافرة  البيولوجية  القدرة    يحدد 

 ومقدار إنتاجها في كل هكتار؛ مقدار املساحة املنتجة،

املرتفعة • البيئية  البصمة  ذو  نموذجي   يعني  ،البلد  والتدفقات    بشكل  العاملية  املوارد  على  يعتمد  اقتصاده  أن 

 أي أنه أكثر عرضة للتأثر بانقطاع اإلمدادات الدولية؛ التجارية؛

البيولوجية.  يحدث • ما قدرته  لبلد  البيئية  البصمة  إذا تجاوزت  البيولوجية  القدرة  في  بين نوعين    عجز  ونميز هنا 

 من العالقات:

 

 

 

 

 . (17املنتدى العربي للبيئة والتنمية، لبنان، ص) هكتار2.7تقدر البصمة البيئية للفرد على املستوى العاملي ب

ع البيولوجية  القدرة  في  األكبر  العامليالعنصر  الصعيد  الغابات  لى  العربية43وتبلغ  ،هو  الدول  في  فإن   %منها؛أما 

 ( (Hoekstra, London, p03 من إجمالي القدرة البيولوجية % 32 وتبلغ ،األراض ي الزراعية هي العنصر األكبر 

يتم  ض، وبناء على ذلك  ترتبط ارتباطا وثيقا بموردي املياه واألر   البصمة البيئية  إن أنواع:  أنواع البصمة البيئية.  2.2

 البصمة املائية، البصمة الزراعية والبصمة الكربونية.  التمييز بين ثالث أنواع رئيسة للبصمة البيئية:

وهي عبارة عن مؤشر    ،2002عام  في   Hoekstraأدخل مفهوم البصمة املائية لالستخدام من قبل    البصمة املائية: (1

مال املباشر من قبل املستهلك أو املنتج، ولكن أيضا استخدامها غير للمياه العذبة، ويستخدم ليس فقط في االستع

 البيئة 
 ميارس اليت األطر  أي ابإلنسان، حييط ما كل  هي
املختلفة،فهي   وأنشطته  حياته  اإلنسان   خالهلا  من

الذي   عليها  يعيش  اليت  األرض   يتنفسه   واهلواء 
 ما   حي،وكل  شيء  كل  أصل  هو  الذي  واملاء
 . اجلماد أو احلية من الكائنات به حييط

 النظم البيئية 
احلية   الكائنات  من  منجمتمع  نبااتت    املختلفة 

وحيواانت، تعيش وتتفاعل مع بعضها يف مكان 
 . معني مثل الغاابت والبحريات

 القدرة البيولوجية 
ب  موارد  إنتاج  على  االيكولوجية  النظم  انفعة قدرة  يولوجية 

اليت يتسبب هبا اإلنسان   نبعااثت اثين أكسيد الكربون،إواستيعاب  
 .ابالستناد إىل التقنيات احلالية من اإلدارة واالستخراج

 البصمة البيئية 

 الوضع مدين                         من القدرة البيولوجية  <البصمة البيئية 
 الوضع دائن                           من القدرة البيولوجية  >البصمة البيئية 
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االستهالك.  ؛Hoekstra, London, p03))املباشر أو  اإلنتاج  في  تستخدم  التي  املياه  مقدار  البصمة    أوهي  بسيط  وبتعبير 

 املائية هي عبارة عن مؤشر لقياس استخدام املياه.

 (: 2006الهيئة الدولية املعنية بتغير املناخ، ) ةثالث أنواع للبصمة املائي ويمكن أن نميز 

 . حجم املياه السطحية والجوفية املستهلكة في إنتاج السلععن مؤشر يعبر  البصمة املائية الزرقاء: •

: مؤشر لالستخدام البشري للماء األخضر؛ حيث أن املاء األخضر هو عبارة عن الهطول البصمة املائية الخضراء •

 . املطري على األرض

الرماديةا • املائية  املوجودة  لبصمة  امللوثات  أو استيعاب  لنزع  نحتاجها  التي  العذبة  املياه  يعبر عن حجم  : مؤشر 

 بناء على معايير نوعية املياه املتوفرة.

بحيث    وهي عبارة عن الطلب البشري على مساحات األراض ي والبحار املنتجة بيولوجيا،  :بصمة األراض ي الزراعية •

اإلنتا معدل  البلدان. يقاس  مختلف  بين  مقارنات  بإجراء  يسمح  مما  العاملي  الهكتار  هي  عامة  بوحدة  العاملية    جية 

املنتدى العربي  )  األراض ي املبنية،   مصائد األسماك،  األراض ي الرعوية،  األراض ي الزراعية،  الغابات  وتشمل هذه البصمة:

 . (31للبيئة والتنمية، لبنان، ص

الكربونية:3 إجمالي    (البصمة  الدفيئة؛إهي  الغازات  منتج. واإل   نبعاثات  أو  حدث  أو  مؤسسة  عن  ناجمة   نبعاثات 

ما  يوببساطة ه أو  الكربون  ثاني أكسيد  املنبعثة.  كمية غاز  الدفيئة األخرى  الغازات  وتستحوذ البصمة   يعادلها من 

ناتج عن مختلف عمليات  على النسبة األكبر من البصمة البيئية بالنظر لحجم غاز ثاني أكسيد الكربون ال  الكربونية

 .(05، ص2013)ينون،  واالستهالكاإلنتاج 

تحسب البصمة البيئية معدل الطلب البشري على األنظمة الحيوية من خالل مقارنة    :قياس البصمة البيئية  .3.2

الحيوية:  القدرة  التجديد،أو  على  األرض  قدرة  مع  البشر  يستهلكها  التي  املتجددة  ا  املوارد  من  املناطق  ألرض  وهي 

 نبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. إوامتصاص  ،املتوفرة فعليا إلنتاج املوارد املتجددة

املائية.  1.3.2 البصمة  من  :  حسابات  محدد  لعدد  العذبة  املياه  موارد  تخصيص  املائية  البصمة  حسابات  تقيس 

 وتوفر منهجية البصمة املائية،   زمنية.الناس، ويعبر عنها على أساس معدل حجم املياه املستهلكة أو امللوثة خالل فترة  

زراعية  سلع  في  الكامنة  للمياه  التجارية  التدفقات  عن  بيانات  بإدخال  املياه  موارد  الستهالك  شمولية  أكثر  حسابا 

املتجددة. املياه  معدالت سحب  حول  إحصاءات  على  االعتماد  مقابل  املياه   وصناعية  على  الطلب  نسبة  معرفة  إن 

هي مناسبة التخاذ قرارات  ،  فتراضية" إلبيتها بواسطة موارد مياه داخلية مقابل مصادر خارجية أو"الوطنية التي تتم ت

 (:  05، ص2013ينون،) ونميز هنا بين سياسية حول األمن الغذائي والتجارة وبدائل لتلبية الطلب على املياه.

الوطني  • لإلنتاج  املائية  العذب  :البصمة  املياه  إجمالي حجم  عن  عبارة  أراض ي وهي  داخل  امللوثة  أو  املستهلكة  ة 

 . الدولة نتيجة نشاطات ضمن القطاعات املختلفة لالقتصاد

الوطني  • لالستهالك  املائية  البضائع   :البصمة  إلنتاج  تستعمل  التي  العذبة  املياه  إجمالي حجم  عن  عبارة  وهي 

 والخدمات التي يستهلكها سكان الدولة. 
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 البصمة املائية الوطنية  تعريفات احتساب (: 02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2012لبنان،  املنتدى العربي للبيئة والتنمية،املصدر: 

 

وهي   اإلنتاج  مراحل  من  لكل خطوة  عملية،  لكل  مرحلة،  لكل  تحسب  املائية  البصمة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

 وتشمل جوانب كثيرة يصعب حصرها بشكل دقيق.  ،متعددة

يعتبر قياس البصمة الكربونية من أكثر األساليب التي بات استخدامها مطلوبا  :  ة الكربونيةحسابات البصم.  2.3.2

خاصة في ظل ارتفاع نسبة غاز   واملحافظة عليها  ،في االقتصادات التي تريد تجنب أي فشل أو إخفاق في حماية البيئة

منها الصناعية  وخاصة  القطاعات  مختلف  من  املنبعثة  الكربون  أكسيد  بأنواعه   ،ثاني  الطاقة  قطاع  يعد  والتي 

الغاز. لهذا  الرئيس  أضحت   املصدر  التي  واألساليب  الطرق  من  مجموعة  على  الكربونية  البصمة  قياس  في  ويعتمد 

وشهدت نجاحا كبيرا في العديد من الدول التي انتهجتها فضال عن تحقيق مكاسب معتبرة في    ،متوفرة وسهلة التطبيق

على سبيل املثال ال    وتبرز بعض الطرق بشكل أكثر من غيرها  سلبية لهذا الغاز الحيوي. مجال التخفيف من اآلثار ال 

 الحصر: 

هي تلك الوسيلة أو العملية التكنولوجية التي   :)apture and StorageC 2oC(  وتخزين الكربون   حتجاز تقنية ا  •

عن الغازات األخرى املصاحبة،    يتم من خاللها تجميع غاز الكربون من مصادر إنتاجه الصناعية واحتجازه بفصله

نبعاثه إلى الغالف الجوي بهدف إملنع    )والذي عادة يكون تحت سطح األرض(  وبعد ذلك يتم نقله إلى موقع التخزين

 . التخفيف من الغازات الدفيئة والسيطرة على تركيزها في الجو 

ات حيث أن الكربون املنبعث تضافر مجموعة من العمليات واإلجراء  يجةهو نت  إن قياس البصمة الكربونية،

بل هو غاز يشمل كل العمليات التي تقوم بها منظمات األعمال)خاصة   ال يقتصر على جزء من اإلنتاج أو االستهالك

مجموعة من العوامل على غرار: توفر أنظمة متطورة لرصد ومتابعة  مرهون بتوفر    هامنها، ونجاح قياس   الصناعية(

 اهج دقيقة لحساب البصمة الكربونية تبعا لكل مشروع،...الخ.عملية إنتاج الكربون، تبني من

 مسار فعال ملنظمة أعمال مستدامة   قياس البصمة البيئية في منظمات األعمال: .3

لبعض منظمات األعمال لولوج عالم أعمال يكون فيه   إيجابيا  أثرا  لقياس البصمة البيئية وتبني مفهومها  كان

بي املوازنة  يضمن  من  هو  االقتصادية،القوي  أهدافه  بأنواعها.  ن  البيئية  النظم  على    وأهداف حماية  ساعدها  وقد 

لعديد من املبادرات الدولية، وتبنيها ملفاهيم االستدامة واألهم من ذلك إيمانها بهذه  ا  عتمادها على مخرجاتإ  ،ذلك

 القيم. 

 

 
 
 
 
 

  البصمة املائية الداخلية
 لالستهالك الوطن 

لية  البصمة املائية الداخ
 لالستهالك الوطن 

فرتاضية  صادرات املياه اإل
 املتعلقة مبنتجات مصنوعة 

  ارجيةالبصمة املائية اخل
 لوطن لالستهالك ا

 

البصمة املائية 
الك الوطن هلالست  

البصمة املائية 
 لإلنتاج الوطن 

 + 

+ 

= 
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األعمالع  .1.3 منظمات  في  البيئية  البصمة  قياس  أسلوب  بنجاح  صلة  ذات  التنظيمي،   كتس يي  :ناصر    الهيكل 

تحقيق فعالية أي إستراتيجية أو سياسة يتم تبنيها في املنظمة من أجل في مجال  ورؤيتها أهمية كبيرة    رسالة املنظمة

املختلفة أهدافها  في    ،تحقيق  البشري   املورد  إيمان  بمدى  أيضا  ذلك  املنظمويرتبط  أو  هذه  رؤساء  كانوا  سواء  ة 

 اصر، وتبنيهم للنهج واألساليب اإلدارية التي تعتمدها لتحقيق رسالتها.مرؤوسين بأهمية هذه العن

نطباعا جيدا حول مدى استيعاب القائمين  إيعطي    إدراج البعد البيئي ضمن رؤية أي منظمة،:  رؤية املنظمة .  1.1.3

بقاء واستمرار منظمتهم التي تضمن  البيئي ضمن مختلف الجوانب  ويبدأ تطبيق  .  على هذه املنظمة لقيمة العنصر 

تعزيزها كيفية  على  التعرف  من  البيئية  للبصمة  الناجحة  البعد    ،الرؤية  إدماج  فقط  وليس  بدقة  جوانبها  وتحديد 

لكن أيضا في التحول املؤسس ي   البيئي في عملية اتخاذ القرار على املستويات اإلدارية والفردية من األعلى إلى األسفل

 . أي من أسفل إلى أعلى أساليب االستدامة البيئية على أساس يومي من خالل إدارة التغيير السلوكي لتبني

املنظمة.  2.1.3 مشتركة    :قيم  قيم  في  تتفق  لكنها  منها،  كبير  جزء  في  األعمال  منظمات  تتبناها  التي  القيم  تختلف 

مستدامة. تنافسية  مليزة  تحقيقها  بما يضمن  العميل  بالنجاح وخدمة  ترتبط  التي  تلك  تك  خاصة  ما  ون هذه وبقدر 

ات املرتبطة بالبيئة وربما عالي بقدر ما تستطيع االنخراط في مختلف الف  املنظمة متعاونة ومدركة لكل القيم البيئية،

القيم أهم  تجسدان  واإلبداع  املبادرة  البيئية    روح  البصمة  مجال  في  أعمال  منظمة  أي  بها  تتحلى  أن  يجب  التي 

 . وقياسها

التنظيمي3.1.3 الهيكل  الهي:  .  عملها.يعكس  في  املنظمة  عليه  ستعتمد  الذي  اإلداري  التقسيم  التنظيمي  وعلى    كل 

على مدى إدراكها ووعيها الفعلي    ايجابيمؤشرا إيعتبر إدراج اإلدارة البيئية ضمن هيكل أي منظمة    اختالف أنواعه، 

 . فيهالتي تؤثر ويسهل لها بشكل يسير تحديد البصمة البيئية بدقة وتكريس مختلف العناصر ا بأهمية البيئة،

من املوارد   في جملةمجاالت قياس البصمة البيئية  تجلىت:  مجاالت قياس البصمة البيئية في منظمات األعمال.  2.3

 بطريقة غير مباشرة.ذات صلة بنشاط املنظمة  الطبيعية التي يتم استهالكها بشكل مباشر إلى جانب مصادر أخرى 

املياه:  املياهاستخدام  .  1.2.3 على  إحيوي ومصدر    ردمو ك  تبرز  األعمال  منظمات  أداء  ختالف إستراتيجي الستمرار 

وهو ما   ،وهي مادة أولية مهمة تدخل في جميع مراحل العملية اإلنتاجية واالستهالكية ؛  )صناعية أو خدمية(  أنواعها

فيما يتعلق بزيادة خاصة في ظل التحديات التي يواجهها هذا املورد الحيوي    أضفى عليها صبغة السلعة اإلستراتيجية

إلى جانب التلوث الذي أضحت منظمات األعمال اليوم مجبرة ال مخيرة على    الطلب عليه خاصة في الصناعة والزراعة

وقياس البصمة املائية على مستوى كل وحداتها اإلنتاجية وضمن   ،ستراتيجياتهاإتبني مفهوم االستدامة املائية ضمن  

 ن النفايات واملواد املتبقية.كل منتجاتها إلى جانب مخرجاتها م

الطاقة.  2.2.3 الطاقة:  استهالك  والزالت  سطح ،كانت  على  الحياة  الستمرار  حيويا  مصدرا  ومدخال   تشكل  األرض 

وتستحوذ إمدادات الطاقة على جزء كبير من ميزانيات منظمات األعمال كما أنها تعتبر .  استراتيجيا لقطاع الصناعة

فإنها تعد    وألن الطاقة هي املحرك األساس ي للعمليات اإلنتاجية،  الطاقة األحفورية.للتلوث وخاصة    اأساسي   امصدر 

غازإفي    الرئيسالعامل   وخاصة  الدفيئة  الغازات  الحراري.2oCنبعاثات  لالحتباس  البصمة    ،املسببة  شكلت  لذلك 

ال  ، الكربونية استخدام  تأثير  مقدار  لحساب  األعمال  منظمات  في  عليه  يعتمد  الذي  البيئة،  األساس  على  طاقة 

وتكريسها   وتجسيدها  بتحقيقها  ينادى  التي  املفاهيم  أكثر  من  الطاقة  واستدامة  املتجددة  الطاقة  مفاهيم  وأضحت 

 على مستوى منظمات األعمال.

تستخدم بعض الصناعات مواد صلبة وخطيرة بدرجة كبيرة في مجال  :  )الصلبة والخطرة(  استخدام املواد.  3.2.3

امل  اإلنتاج، تأثير وهذه  لها  ومعالجتها   في   اسلبي  ا واد  عليها  السيطرة  إحكام  يتم  لم  إذا  املياه  أنظمة  على  البيئة خاصة 
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ودقيقة. صحيحة  املواد)الرصاص،الزئبق،الكادميوم...(  بطريقة  هذه  بعض  استخدام  تزايد  في   وقد  كبير  بشكل 

ى بعض املنتجات التي تحوي هذه املواد السنوات األخيرة في ظل تنوع مجاالت وفروع الصناعة، وأصبحت السيطرة عل

 صعبة.

تحتوي بعض املخلفات التي تنتج عن العمليات اإلنتاجية في بعض جوانبها العديد من  :  . املخلفات الصناعية4.2.3

البيئية   بالنظم  الزراعي،وتسبب بعضها أضرارا جسيمة  أو  الصناعي  املجال  في  كان ذلك  بالبيئة سواء  الضارة  املواد 

لذلك فقياس بصمتها    ،إعادة املعالجة،الطمر...(.التدويرطلب معالجتها إتباع العديد من الطرق املعمول بها)عامة ويت

 وأنها مخلفات متعددة اآلثار. ،البيئية ضروري خاصة 

األعمال.  3.3 منظمات  في  البيئية  البصمة  قياس  أسلوب:  أدوات  البيئية  البصمة  قياس  مدى   امهم  ايمثل  لتقييم 

ويعتمد نطاقها وعمقها ونوع التحليل بها    .اأو واسع  ايئي للمنظمة على البيئة سواء كان هذا التأثير محدودالتأثير الب

العمل  ووحدات  األنشطة،  نوعية  وعلى  اإلنتاج  وطرق  وأساليب  وإنتاجها،  استهالكها  يتم  التي  املوارد  طبيعة  على 

 املختلفة.  

تتناول  .  في مرفق قائم  ذات األهميةطاق كافة املجاالت البيئية  هي أداة لتحديد طبيعة ون:  ةيمراجعة أوضاع البيئ  •

املجاالت    املراجعة، آثار  من  للتخفيف  املالئمة  اإلجراءات  وتبرير  األهمية تحديد  هذه   ،ذات  تكاليف  وتقدير 

 .اإلجراءات والتوصية بجدول زمني لتنفيذها

البيئية  • الجدوى  ا:  دراسة  أكثر  من  البيئية  الجدوى  دراسة  دراسات  تعتبر  مجال  في  استحداثها  تم  التي  ألدوات 

مستقبال خاصة إذا  السلبية  وتجنب تأثيراته    ،وكان الغرض منها هو تحديد مدى نجاعة أي مشروع بيئيا  الجدوى،

 . ...الخ ،مشاريع الطاقة،الزراعة،إنتاج األدوية:  على غرارتعلق ذلك بمشاريع ذات تأثير كبير على البيئة 

خاصة بالنسبة ملنظمات   تعتبر هذه األداة مهمة جدا في مجال قياس البصمة البيئية:  رافيةنظم املعلومات الجغ  •

 حيث تساهم في تكوين خرائط رقمية مرتبطة بقواعد البيانات؛  ،األعمال التي تنشط ضمن مجال العقارات والبناء

راسات تقييم األثر البيئي لجميع  ناتجة عن املسوحات البيئية للمشروع التي تعتبر قاعدة أساسية لد ،هذه البيانات

 .املشروعات الحالية واملستقبلية

البيئية  • اإلدارة  العمل،  :نظم  وخطط  وااللتزامات  واإلجراءات  واملفاهيم  السياسات  من  مجموعة  من   هي  والتي 

بأنواعه البيئي  التلوث  عناصر  حدوث  منع  في    ،شأنها  كل  النظام  لذلك  املختلفة  بالشركات  العاملين  وتفهم 

األساليبا هذه  تطبيق  إلى  باإلضافة  هذا  نتائج   ختصاصه  عن  دورية  تقارير  وإعداد  العملي  الواقع  في  واإلجراءات 

 (. 13)وزارة االقتصاد، اإلمارات العربية املتحدة، ص ذلك التطبيق

 في مجال البصمة البيئية رامكس  آشركة تجربة . 4

وتعددت فيه العمالة    ،اختلطت فيه الجنسياتساهمت منظمات األعمال في بناء صورة نموذجية القتصاد   

االقتصادية،  الوافدة الحرية  مبدأ  فيه  لالنتباه،   وتكرس  الفت  بشكل  الخاصة  ما  وامللكية  االقتصاد   وهذا  جعل 

 ، اإلماراتي جاذبا لكل أنواع االستثمارات األجنبية وجعل منظمات األعمال العاملة على أراضيه تكتسب شهرة عاملية

صدارة   الدولي.وتحتل  املستوى  على  املؤشرات  من  العديد  خريطة    ترتيب  في  اإلماراتي  االقتصاد  أهمية  زادت  وقد 

 االقتصاد العاملي، بعد توجهه نحو تطبيق أبعاد التنمية املستدامة. 

اإلمارات4.1 في  الخضراء  األجندة  هيكل  عام  :  .  مثلتها  2007حمل  اإلماراتي  االقتصاد  في  عديدة  تغييرات  رياح   ،

نحو  ساإل  والتوجه  البيئة  حماية  مجال  في  وأبوظبي  دبي  مقدمتها  في  السبع  اإلمارات  تبنتها  التي  العامة  تراتيجيات 

االقتصاد األخضر. لتكون اإلمارات، وجهة عاملية لالستدامة باحتضانها ملدينة مصدر في أبوظبي، أول مدينة في العالم  
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ل الدولية  املنظمة  ملقر  باإلضافة  الكربون  من  املستدامة  خالية  للمدينة  إنشائها  عن  فضال  املتجددة"إيرينا"  لطاقة 

بدبي. لتتوالى بعدها املبادرات الوطنية، اإلقليمية والعاملية التي انطلقت من اإلمارات. وبدا خيار االقتصاد األخضر،  

ا التي  البرامج  مع  على اإلطالق خاصة  االقتصادية،  أهمها  األبعاد  بين  واءمت  والتي  املنحى،  هذا  في  اإلمارات  عتمدتها 

 االجتماعية والبيئية.
 ( 2021 - 2015(: هيكل األجندة الخضراء في اإلمارات )01الجدول رقم )

 نوع البرنامج  مجال التركيز  املسارات  اإلستراتيجية                                               

 االقتصاد املعرفي التنافس ي  الخضراء الطاقة 
 البرنامج الوطني لالبتكار األخضر

 برنامج التنويع االقتصادي األخضر 

 التنمية االجتماعية ونوعية الحياة  االستثمار األخضر
 برنامج البنية التحتية الخضراء املتكاملة

 برنامج القوى العاملة الخضراء واملواهب

 مة وتثمين املوارد الطبيعية البيئة املستدا املدن الخضراء 
 برنامج رأس املال الطبيعي

 برنامج السلع والخدمات البيئية

الحياة   التعامل مع آثار التغير املناخي

 الخضراء 
 الطاقة النظيفة والتكيف مع التغير املناخي 

 برنامج متكامل إلدارة الطاقة واملياه

 البرنامج الوطني للطاقة املتجددة 

 اعدة االقتصاد األخضرالبرنامج الوطني لق

 التكنولوجيا الخضراء 
الحياة الخضراء واالستخدام املستدام  

 للموارد

 البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة واملياه 

 برنامج وطني لإلدارة املتكاملة للنفايات

 البرنامج الوطني للنقل املستدام

 .2017، : وزارة البيئة والتغير املناخي، اإلمارات العربية املتحدة املصدر

التنمية  أهداف  البيئة، وتحقيق  بحماية  التزامها  لتحقيق  اإلمارات منهجا محددا ودقيقا  لقد كرست حكومة 

في االقتصاد األخضر واالستدامة بشكل عام، وضعت لكل    2021وقبلها لعام    2030املستدامة. ولتنفيذ رؤيتها لعام  

 اء املبادرات الحالية أو املخطط لها مستقبال.إمارة مبادرات خاصة وآلية عمل تعكس خصائص كل إمارة سو 
 (: أهم مبادرات االقتصاد األخضر 02الجدول رقم )

 املبادرات القائمة  املبادرات املخطط لها 

 مشاريع الطاقة الخضراء، بما في ذلك:

 تحويل النفايات إلى الطاقة

 استرجاع الغاز من مكب النفايات وتوليد الطاقة

 لطاقة من محطات معالجة مياه الصرف الصحياستعادة الغاز وتوليد ا 

 2021% مستهدف جودة الهواء لعام 90استراتيجيات جودة الهواء:

 مشروع الكربون األزرق في دبي 

-2015تنفيذ الخطة اإلستراتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية )

2021) 

 خدمة تاكس ي ذاتي الطيران 

 عالية السرعة قل النماذج األولية هايبرلوب تكنولوجيا الن 

 

 تطوير برنامج التحكم في الضوضاء وإدارتها

 تقييم األثر البيئي ورصد األداء البيئي

 تطوير محطات معالجة املياه والتحسينات املستمرة 

 دراسات إلعداد مبادئ توجيهية إلدارة السواحل

 يوم بال مركبات 

 تحسين مواصفات املباني الخضراء

 للطاقة الشمسيةمجمع محمد بن راشد آل مكتوم  

 تطوير مبادرات إدارة النفايات مثل:

 واحة االستدامة الذكية نظام البوابة الذكية ملواقع املكب 

 % حاويات نفايات كبيرة الحجم تعمل بالطاقة 100

 ( RASIDIنظام تتبع املركبات) 

 مبادرة"مدينتي بيئتي" لجمع النفايات

 مكامن النفايات تحت األرض

 .2017والتغير املناخي، اإلمارات العربية املتحدة،  : وزارة البيئةاملصدر
 



 
 - اإلمارات العربية املتحدة -شركة أرامكستجربة : البصمة البيئية في منظمات األعمال قياس

 

208 

لإلمارات .  2.4 البيئية  البصمة  املتحدة  مبادرة  عامإ:  العربية  اإلمارات  في  البيئية  البصمة  مبادرة    ، 2007نطلقت 

البيئية. لبصمتها  أبحاث مكثفة  بمبادرة  التي قامت  واليابان  بعد سويسرا  الثالثة  الدولة  اإلمارات  تطوير وتم    وتعتبر 

 أول أداة مبنية على أسس علمية تساعد في تصميم السياسات لقطاع توفير الطاقة وتحلية املياه.

املبادرة.  1.2.4 في  بين العديد من الهيئات أو الجهات،منها   ا مشترك  امبادرة البصمة البيئية تعاون:  األطراف املشاركة 

واملياه، البيئة  للبيان  وزارة  العاملية  ظبي  أبو  اإلمارات،ومبادرة  حكومة  من  مبادرة  وهي  للحياة    ات  اإلمارات  جمعية 

 وشبكة البصمة البيئية العاملية. الفطرية بالتعاون مع الصندوق العاملي لصون الطبيعة

نقطة بيانات، وقد قام   6000حساب البصمة البيئية على مستوى الدولة يتكون من:  حساب البصمة البيئية.  2.2.4

وتبين أن قطاع    مة البيئية بتقسيم بصمة اإلمارات البيئية للقطاعات املساهمة في البصمة.فريق أبحاث مبادرة البص

عن   مسئوال  ويعد  األكبر،  املستهلك  هو  الذي 57املنازل  والصناعة  الشركات  قطاع  تاله  االستهالك،  إجمالي  من   %

ملعلومات لوضع حملة توعية لقد تم استخدام هذه ا  %.13  ومن ثم القطاع الحكومي بنسبة استهالك  ،%30  يستهلك

 (. 07العربية املتحدة، ص اإلمارات، وزارة البيئة واملياه)"حملة أبطال اإلمارات" ب وتم تسميتها عن نمط حياة مستدام،

البيئ.  3.2.4 البصمة  مؤشر :  ةي مؤشر  البيئية  البصمة  البشر  اتمثل  حياة  نمط  إلى  نحو    ،يشير  النمط  يتجه  وهل 

تنتجه من    وقدرة األرض على التجديد وامتصاص ما  ،ة استهالكهم ملوارد األرض الطبيعيةاالستدامة عن طريق مقارن

 نفايات مختلفة.

وتتبع البصمة البيئية   وترتبط البصمة البيئية مع االستهالك الصافي للموارد الطبيعية، ويشمل ذلك التجارة.

 املعادلة البسيطة التالية:

 بصمة التصدير -االستيراد بصمة االستهالك= بصمة اإلنتاج + بصمة 

األراض ي، وحوالي على هذه  الدولة  متطلبات  مجموع  هي  الدولة  هي    % 80  وبصمة  البيئية  اإلمارات  بصمة  من 

 نتيجة استهالك الطاقة. 

البيئيةإ.  4.2.4 اإلمارات  بصمة  مبادرة  البيئية خالل أعوامها الثالث األولى مجموعة من  :  نجازات  حققت البصمة 

 (18-17العربية املتحدة، ص ص اإلمارات)وزارة البيئة واملياه، : ن تلخيصها في النقاط اآلتيةيمك نجازات،اإل 

القيام ببحث مكثف عن البيانات وتحليلها لتقييم منظورها وتمثيلها لقيمة  في  ،  األول   عامهاركزت املبادرة في  

 .قابلية تطبيق البصمة البيئية كأداةالبصمة البيئية التي يتم حسابها في تقرير الكوكب الحي إضافة إلى تحديد 

التالية الخطوة  بدأت  مفيدا،  مؤشرا  تكون  أن  من  وتمكنها  البيئية  اإلمارات  بصمة  تأسيس  من  االنتهاء    ، بعد 

تم تحقيق ذلك عن   والتي كانت في تطوير معرفة أفضل للقطاعات الرئيسة التي تقف خلف عجلة البصمة البيئية،

مو  تحاليل  طريقة  تطبيق  تقسيم طريق  من  تمكن  التي  األبحاث  عمل  وتم  والواردة،  الصادرة  البيئية  للبيانات  سعة 

 . وتعريف املناطق الحيوية للبصمة البيئية ،2007بصمة اإلمارات البيئية لعام 

تم دراسة تأثير السياسات البيئية املستقبلية، وقامت مبادرة البصمة البيئية بمتابعة أعمال البحث من خالل 

ريو لقطاع املاء والكهرباء صمم ليوضح كيفية تأثير تطوير قطاع الطاقة واملاء على دولة اإلمارات لغاية تطوير سينا

 ، واملساعدة على تخفيض البصمة البيئية.2030عام 

عام في  املبادرة  من  الثانية  املرحلة  بدأت  مختلفة:2012وقد  مسارات  ثالثة  تتبع  وهي  وزارة البيئة واملياه وآخرون،  )، 

 (07العربية املتحدة، ص اتاإلمار 

األول يركز     • معايير كفاءة    ،املسار  في تطوير  النظر  املنال، وبالتحديد،  متكاملة لسياسات سهلة  على تطوير دورة 

 اإلضاءة في القطاع املنزلي؛
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الثانييركز     • اجتماعي  ،املسار  تقييم  إجراء  من   -على  األولى  املرحلة  في  تحديدها  تم  التي  للسياسات    اقتصادي 

 املبادرة؛

في تقييم والتأكد من صحة البيانات املتعلقة ببصمة اإلمارات، وتوصيل املعلومات إلى صناع    ،املسار الثالثينظر     •

 السياسات.

 قياس البصمة البيئية مسار مستدام نحو مستقبل أفضل  رامكس:أشركة  .3.4

الشامرامكس  أشركة   اللوجستية  والحلول  السريع  النقل  خدمات  في  الشركة  تخصصة  هذه  تعتبر  ملة،حيث 

من قناعة واحدة بأن    ،وهي تنطلق في ذلك  وينعكس في ممارساتها.  ،ستراتيجيا تلتزم به في كافة أعمالهاإاالستدامة خيارا  

هو   أهمية وبحاجة لتحقيق األفضل لهما من خالل تكييف مختلف املمارسات مع كل ما  هما األكثر    العميل واملوظف 

ورسالتها   وبناء إستراتيجية قائمة على الجودة ودعم التعاون والشراكة بين جميع األطراف.  ،لوجياجديد في عالم التكنو 

املستديمة هي مطلب رئيس"   التنمية  أن    على   تقوم  التي  ورؤيتنا  ،تطبيق أهدافنا  على  نشأتها  منذ  رامكسأ  في  حرصنافي ذلك 

التعامل واملجتمعات  التجاريين  ءوالشركا  املساهمين والعمالء  كافة  مع  بمسؤولية  أساس  ينون، )"  البيئة  إلى  باإلضافة  واملوظفين 

 (. 15، ص2013

الشركة  .1.3.4 أولويات  السلبية  من  بالتقليل  اهلتزامإ  الدوام  على  تؤكد:  البيئة ضمن   مع   البيئة  على  اهلعمليات  اآلثار 

 ا. هشبكت فروع البيئية عبر كافة املسؤولية معايير  ا باالمتثال ألعلىهلتزامإ

  ة يحتم  ة كضرورةيالبيئ  اعتماد االستدامة   على  حرصت   وبذلك  البيئية،  بالريادة  ستراتيجياإل ها  لتزامإ  التأكيد على   •

  وتشمل استخدام البالستيك   :اهعمليات  خالل  لقضايا البيئة  واعية  بممارسات  القيام  اإلداري، ومواصلة  اهأدائ  لتعزيز

  ا ه في منشآت   البناء  لتصاميم   )  البيئي   الطاقة والتصميم  في  )القيادة  LEEDمعايير   عتمادإ و   املظاريف،  في  للتحلل  القابل

رامكس،  آ)  5واليورو 4 اليورو  نبعاثاتإمعيار    من  األدنى  الحد  ضمن  من املركبات لتكون   ا هأسطول  تحديث  إلى  باإلضافة

 . (08، ص2011

ات  الحرص   • موطنها   تعيش  التي  أو  حميةامل  الحية  بالكائنات  اإلضرار    عدم  لضمان  الالزمة  التدابير  اذخعلى    في 

التي  األصلي، تلك  القائمة   وبخاصة  لألنواع  السجالت  من  أي  أو  الحمراء  تشملها   وقد   نقراض.باإل   ةداملهد  الوطنية 

الشركةعمل بناء  ت  املواد  خاص  نظام   على  برنامج   كجزء  اهعمليات  خالل  بمعالجتها  قومتالتي    الخطرة  لرصد    ا همن 

 . 14001إيزو  معايير  العتماد

  حتى   اإلمكان،  قدر  اهاتيفي عمل  الكربون   نبعاثاتإ  من  وللخفض  املعايير البيئية،  ألعلى  اوفق  للعمل  الجهود  مواصلة   •

 .اللوجستية تيا بسبب التحد ما بلد في نبعاثاتاإل  على تغيير القيود تم وإن

الكربونية:أتقرير    .2.3.4 للبصمة  ا:  منهجنا  رامكس  لهذا  إعدادها  في  الشركة  قياس  اعتمدت  أداة  على  لتقرير 

الدفيئة. غازات  آليات  بروتوكول  ثالث  من  البروتوكول  هذا  وغير    ،ويتألف  املباشرة  املكونات  احتساب  إلى  تهدف 

 ( 45، ص2011رامكس، أ) :ةنبعاثات الشركإاملباشرة إلجمالي 

 .رامكسأنبعاثات املباشرة التي تنتجها مركبات اإل  :اإلطار األول    •

 .نبعاثات غير املباشرة التي تنتج عن استخدام الكهرباءإل ا :اإلطار الثاني   •

نبعاثات التي تنتجها الشركات باإلضافة إلى اإل  نبعاثات غير املباشرة من خالل تنقالت املوظفيناإل  :اإلطار الثالث  •

 رامكس.أاألخرى املرتبطة بأنشطة 

 : (46، ص2011رامكس، أ) كمايلي ةتم تجميع البيانات وفقا لبروتوكول الغازات الدفيئ :تجميع البيانات



 
 - اإلمارات العربية املتحدة -شركة أرامكستجربة : البصمة البيئية في منظمات األعمال قياس

 

210 

تعزى    التي   الدفيئة   غازات  نبعاثاتإة  قبد  رامكسأل   ة الكربوني  تعكس البصمة   :باملوضوع  الصلة  وثاقة   مدى  •

 للشركة؛

ذات  الدفيئة  غازات  نبعاثاتإمصادر    معظم  عن  اإلبالغ  يتم:  التكامل •   املؤسسة   داخل  الصلة  والنشاطات 

 وتبريرها؛ أية استثناءات عن ضاأي ويتم الكشف  بالكامل واحتسابها،

 الدفيئة  غازات  نبعاثاتحقيقية إل   مقارنات  بإجراء  تسمح   ت متناسقةامنهجي  وتوظيف   تطوير  يتم  :التناسق •

زمنية  ضمن إضافية  تقديم  وسيتم  مختلفة،  فترات  حول   أية  حصول   حال  في  وثائق    البيانات،أو  تغييرات 

 املستقبل؛  أهمية في لها كون أن ي  يمكن صلة ذات عوامل أخرى  ةأي أو األساليب

 املدققين   لتمكين  ومنطقي  بشكل واضح  وتوثيقها  وتحليلها  الدفيئة  املعلومات حول غازات  جمع  تمي  :ةالشفافي •

  ومصادر   االحتساب  ومنهجيات   االفتراضات،  عن  أيضا  كشفنا   وقد  املعلومات،  مدى مصداقية هذه  من تقييم

 الصلة؛ املعلومات ذات

  تم  التي  املعتدلة  مع االفتراضات  الشركة  في  الدفيئة  غازات  نبعاثاتدقيقة إل   قياسات  يمبتقد  االلتزام  :ةقالد •

في املؤكدة  الحاالت  توظيفها  املعلومات  .غير  كاف  على  تقديمها  تم  التي   وتنطوي    لتمكين   الدقة  من  مستوى 

 .ي التقريرف ةماملقد املعلومات لنزاهة معقولة بالنسبة ضمانات مع القرارات اتخاذ املستخدمين من

-46، ص ص 2011رامكس،  أ )  ، النتائج التالية2011نتج عن قياس البصمة الكربونية خالل عام  قياس البصمة الكربونية:

47) : 

األول  • الوقودإطنا من    34.251املباشر وأنتجت الشركة منه  :اإلطار  الكربون من  ثاني أكسيد    . نبعاثات مكافئ 

  )4CH  (مليثانا نبعاثات غازإو  الكهرباء،  استخدام جراء  لكربون أكسيد ا ثاني حقيقية لغاز نبعاثاتإ ويشمل

 ؛  ) O2N (والنيتروز 

الثاني • أنتجت  :اإلطار  املباشر)الكهرباء(،  من18.644  رامكسأ  غير  استخدام   جراء  )2CO (نبعاثاتإ  طنا 

  النيتروز   أكسيد و   )4CH)امليثان  غاز  نبعاثاتإو   الكربون،  ثاني أكسيد  لغاز  حقيقية  نبعاثاتإويشمل    الكهرباء،

الكهرباء  عن  الناتجة واإلضاءة،،  التدفئة  عمليات  في  استخدام  في  األجهزة  واستخدام  التبريد    اإللكترونية 

 العالم؛  أنحاء جميع في واملخازن   املكاتب

الثالث • الشركة    :اإلطار  وأنتجت  والشحن(،  السريع  النقل  خدمات  التنقل،  السفر،  ويضم  املباشر)  غير 

 نبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. إ طنا من 319.191

شركة   نجحت  التي ألقد  الكربونية  لبصمتها  فقط  ليس  البيئية  بصمتها  لقياس  الرامية  مساعيها  في  رامكس 

مثلت االنطالقة الحقيقية لتبني هذا األسلوب، ولكن أصبح للبصمة البيئية سواء ما تعلق باستهالك املياه أو الطاقة  

 لشركة البيئي ومن ثم املالي. دورا محوريا في أداء ا
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 2017رامكس لعام أ(: معطيات عامة حول األداء البيئي لشركة 03الجدول رقم )
 2016 2017 

 9.4 10.2 نبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون) كغ/ الشحنة(إ

 0.73 0.78 استهالك الكهرباء/الشحنة 

 0.26 0.3 استهالك الوقود/الشحنة 

 51,447,142 46,625,615 استهالك الكهرباء 

 18,572,869 18,198,325 استهالك الوقود

نبعاثات الناجمة عن أكاسيد النتروجين وأكاسيد الكبريت  إجمالي اإل 

 )الطن(
24,855 25,171 

 663,047 613,982 نبعاثات إجمالي اإل 

 . 2017رامكس، اإلمارات العربية املتحدة، أ املصدر: 
 

 خاتمة:  .5

اال  مفاهيم  تبني  في  أصبح  منظمات األعمال  التي تحدد مصير  األولويات اإلستراتيجية  بها من  والعمل  ستدامة 

، أين أضحت حماية البيئة واملحافظة على نظمها بمثابة تأشيرة لغزو هذه األسواق. ويتوقف تحقيق  ةالسوق العاملي

رة على املواءمة بين أهدافها ذلك، على تبني مختلف األساليب التي تسهم في الوصول إلى منظمة أعمال مستدامة قاد

األداء   مجال  في  نوعية  طفرة  التي صنعت  األساليب  من  البيئية  البصمة  وقياس  والبيئية.  االجتماعية  االقتصادية، 

النظم   على  واملحافظة  الطبيعية  املوارد  استخدام  ترشيد  مجال  في  مهمة  أداة  مثلت  أين  األعمال،  ملنظمات  البيئي 

جاالت التي تقيسها فضال عن توحيد معايير مرجعية، وابتكار مؤشرات إحصائية لقياس البيئية من منطلق تعدد امل

 البصمة الخاصة بكل مورد يتم استهالكه أو استخدامه.  

 التي خلصت إليها الدراسة:  وأبرز النتائج

املوار  - الستخدام  تقدير  وأسلوب  البيئي،  املعرفة  حقل  في  الحديثة  املفاهيم  من  البيئية  البصمة  د تعد 

 الطبيعية ومخرجات استهالك هذه املوارد من قبل الدولة، منظمات األعمال واألفراد. 

يتسع منهج البصمة البيئية ليشمل أساليب البصمة املائية، الزراعية والكربونية والتي تعد أساليب مهمة   -

استراتيجيا ألداء هذه بالنسبة للدولة، املنظمة والفرد خاصة بالنسبة ملوارد املياه والطاقة التي تعد مدخال  

 ؛املنظمات

تكتس ي حسابات البصمة البيئية أهمية كبيرة بالنسبة للدولة، ومنظمات األعمال نظرا ملا تعطيه من نظرة   -

شمولية حول الحجم الكلي الستخدام املوارد، والتأثيرات والضغوط التي تتعرض لها هذه املوارد في الوقت  

 ؛ذاته

ة إلى نتائج دقيقة أمرا صعبا نتيجة االستخدامات املتعددة ملوارد الطبيعة الوصول بحسابات البصمة البيئي -

التي والطاقة  املياه  الوطني  ال   وخاصة  باالستخدام  بالتجارة    فقط  تتعلق  يعرف  ما  ضمن  ذلك  تتجاوز  بل 

 ؛ االفتراضية
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الحالية - األعمال  منظومة  االستدامة ضمن  مفاهيم  تبني  مجرد    إن  يعد  الالم  وتوصيات  من  قتراحات  بد   

التي   املنظمات  تلك  بين  الفارق  تصنع  راسخة  ومبادئ  قيم  إلى  لكنها صارت  إدراجها  في  االختيار  أو  تطبيقها 

 ؛ تعتمدها وتلك التي ترفض تطبيقها

طاملا ال يوجد هناك إيمان    إن بناء منظومة متكاملة للبيئة داخل أي منظمة أعمال لن يكون ذا فعالية تذكر -

القا لدى  راسخة  متطلبات وعقيدة  لتحقيق  استراتيجي  كعنصر  البيئة  بأهمية  املنظمات  هذه  على  ئمين 

لم تكن    ولن ينفع اإلملام بأساليب قياس األثر البيئي لنشاطات املنظمات ما  ،النجاح وتدعيم عوامل البقاء 

 . هناك رغبة حقيقية في تجسيد ذلك

 التي يمكن الخروج بها على ضوء النتائج أعاله:  االقتراحات وأهم

تكريس منظومة متكاملة من املعرفة البيئية على مستوى جميع منظمات األعمال، بما يساهم في رسم مالمح   -

 ؛ القيمة الحقيقية للبيئة ضمن حياة األفراد اليومية ومن ثم ضمن حياة املنظمة ككل

الد - القانون  بين  االنسجام  تحقيق  تضمن  التي  البيئية  التشريعية  املنظومة  في  االنخراط  اخلي  ضرورة 

الدولة، وبقدر ما العام القتصاد  ما ينعكس   للمنظمة والقانون  التشريعات بقدر  لهذه  يكون هناك احترام 

 ؛باإليجاب على صورة وسمعة هذه املنظمة

الخارجيين، - الشركاء  مع  البيئة  مجال  في  العلمي  التعاون  املتطلبات   تدعيم  كأحد  البيئي  البعد  وإدراج 

 ؛البشرية التي يناط لها اإلشراف على هذا الجانبارات طاألساسية في مجال تكوين اإل 

التعرف  - البيئية وذلك انطالقا من  في مجال قياس البصمة  اإلملام بمختلف األساليب واآلليات املستخدمة 

 ؛ على طبيعة املوارد التي تغطيها هذه البصمة، وعلى كيفية تأثرها بمختلف األعمال التي تمارسها املنظمة

وتحقيق مشاركة عملية بينهما   بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال املبادرات البيئية،تدعيم التعاون  -

 .  ضمن األهداف العامة لالقتصاد حتى يتسنى التوصل لنتائج ذات فعالية
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  : م��ص

إش�الية�العالقة�ب�ن�الب�ئة�والتنمية،�وضرورة�إيجاد�مقار�ة�توفيقية���دف��ذه�الدراسة�إ���إبراز�أ�مية�

العالقة�ب�ن�التنمية�إش�الية�كما�استعرضت�الدراسة�. ومستو�اتھ��قتصاد�البي��مف�وم�قدمت�الورقة�. بي��ما

�املف�و  �وجدلية �مبي���موالب�ئة �الدراسة �نتائج �من ��ان �حيث �خالل�أا، �تظ�ر�من �والب�ئة �التنمية �ب�ن �العالقة ن

� �فإذا �التنمو�ة، �للمشار�ع �والالزمة �واملقادير�املناسبة �استعمال�ا �كيفية ��� �أي �الطبيعية، �املوارد تم�استغالل

،�أما�إذا�تمت�بطرق�جائرة�ة�وكيفية��ستفادة�م��اب�ئالع����فإنھ�يؤدي�إ���املحافظة�بطر�قة�عقالنية�ل�ااستغال

  .إ���تد�ور�الب�ئة�مستقبال�ستؤدي

  .موارد�طبيعية،�تنمية�مستدامة�،ب�ئةاقتصاد�بي��،�: �لمات�مفتاحية

  .Q5؛�O13؛�JEL:O1اتتص�يف

Abstract: 

This study aims to highlight the importance of the problematic of the relationship between the 

environment and the development, as well as the need to find a compromise approach between them. 

The paper presented the concept of the environmental economics and its levels. The study also 

reviewed the problematic of the relationship between the development and the environment and the 

dialectic of the concept among them. As it was the results of the study that the relationship between 

the development and the environment appears through the exploitation of natural resources, that is, 

in how they are used and the appropriate amounts needed for the development projects. If they are 

used in a way Rationally, it leads to preserving the environment and the way of benefiting from it, but 

if it is done in unfair ways it will lead to environmental degradation in the future. 

Key words: environmental economics, environment, natural resources, sustainable 

development. 

Jel Classification Codes :O1;O13;Q5. 
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  : مقدمة.1

إن�التنمية��قتصادية�مطلب�ا�عقدت�عليھ�أمال�البلدان�النامية����تخطي�مش�لة�التخلف��قتصادي�

� �وال��اق�بركب �شعو��ا �مع�شة �مستوى �محاولة�لرفع �ا�عدمت�أمال�ا��� �ال�� �املتقدمة �البلدان التقدم�ال��اق���

أيضا�ع���مواصلة�النمو��قتصادي�لتحقيق�مستو�ات�أع���من�الرفا�ية��قتصادية�لشعو��ا�و���ثنايا�مطلب�

�القرن��-شامال�النمو�-التنمية �مطلع �منذ ��عرضت �الب�ئة �أن �ال�شر�ة �اس�شعرت �ح�ن �الب�ئة �حماية �مطلب برز

�بص ����العشر�ن �أسا��� �عامل �التنمية �أن �الفكر��قتصادي ��� �وا��ا �بات �وقد �متفاقم، �لتد�ور �خاصة فة

  .ن�ا��مع�ب�ن�مطل���التنمية�وحماية�الب�ئة�معضلة�ك��ى أتد�ور�الب�ئة�و 

العديد�من�القضايا�البي�ية،��ولقد�أفرزت�التطورات�البي�ية�ال���مر���ا�العالم�خالل�العقود��خ��ة�املنصرمة���

  .��مقدمة�تلك�القضايا�التلوث�البي��،�وكذا�التد�ور����الوضع�البي���ع���املستوى�العال��و�

  :إش�الية�الدراسة -

� �طرح �يمكن �سبق �ما �ع�� �بناء �النحو�التا���ش�الية �: ع�� �تتمثل �والتنمية،�فيما �الب�ئة �ب�ن �العالقة إش�الية

  ؟وكيف�يمكن�إيجاد�مقار�ة�توفيقية�بي��ما

  :الفرعيةال�ساؤالت��-

  :من�خالل��ش�الية�الرئ�سية�للبحث�نطرح��سئلة�الفرعية�التالية����

  وما����أ�م�م�وناتھ؟�،ما�املقصود�باالقتصاد�البي���-

  ؟إش�الية�العالقة�ب�ن�الب�ئة�والتنمية�فيما�تتمثل -

  ؟والتنمية الب�ئة ب�ن واملف�وم العالقة جدلية طبيعة ما -

  ؟�قتصادية�التوفيقية���ل�إش�الية�العالقة�ب�ن�الب�ئة�والتنميةما����أ�م�املقار�ات��-

  الفرضيات -

  :الفرضيات�التاليةتم�طرح���ش�اليةع����ولية�لإلجابة

 سلعة�كمالية�ترتبط�بمستو�ات�عالية�من�الرفا�ية؛�الب�ئة�عد�  

 � �البي����قتصادإن �بالبعد �يأخذ �الب�ئة،�الذي ���ماية �الرامية �آلياتھ �خالل �إ����ومن �يؤدي �أن يمكن

  ؛املحافظة�ع���املوارد�الطبيعية

 �،استغالل�تلك�املوارد���كيفية�والعالقة�ب�ن�التنمية�والب�ئة�تظ�ر�من�خالل�استغالل�املوارد�الطبيعية�

  . املناسبة�والالزمة�للمشار�ع�التنمو�ة

  :أ�مية�الدراسة -

�إبراز� ��� �الدراسة �أ�مية �بي��مات��ز �توفيقية �مقار�ة �إيجاد �وضرورة �والتنمية، �الب�ئة �ب�ن حيث�. العالقة

لتعا����صوات�املطالبة�بضرورة�حماية�الب�ئة�من�خالل�مراعاة���شطة��قتصادية�لأل�داف�البي�ية؛�ن�يجة�

طلبات�التنمية��قتصادية�واعتبارات�املحافظة�ع���إعادة�النظر����العالقة�ب�ن��قتصاد�والب�ئة،�أو�متأدى�إ���

و�امتداد�لتنامي�الو���البي��،�عرفت�التنمية��قتصادية��غ��ا�جذر�ا����مضامي��ا�وأ�داف�ا،�بحيث�ظ�ر�. الب�ئة

  .مف�وم�التنمية�املستدامة�الذي�يركز�ع���ضرورة�إدراج�البعد�البي���ضمن�العمليات�التنمو�ة

  :تقسيمات�الدراسة -

  :�جابة�عن��ش�الية�املطروحة�من�خالل�تحليلنا�للمحاور�الرئ�سية�التالية�سنحاول 

  �قتصاد�البي���وأ�م�م�وناتھ؛: املحور��ول 
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  ؛إش�الية�العالقة�ب�ن�الب�ئة�والتنمية:املحور�الثا�ي

 .واملف�وم العالقة جدلية :والتنمية الب�ئة:الثالث املحور 

  :مكوناتھ وأ�م البي�� �قتصاد.2

�عد�الب�ئة�من�أ�م�املوضوعات�ال���شغلت���سان�منذ�أن�وجد�ع���سطح��رض،�أل��ا�املحيط�الذي�

كما�أ��ت�الب�ئة�وندرة�موارد�ا�ل�ا�دور�فعال����. �ع�ش�فيھ،�ومنھ�يحصل�ع���مصادر�ع�شھ�و�قائھ�واستمراره

  .عملية�صنع�القرار�ع���املستوى�الدو��

  :مف�وم�الب�ئة�1.2

��ب�ئةال� �ضمن��ذا��طار��افة�" �� �و�شمل �حيا��م �أ�شطة �ا�����الذي�يمارس�فيھ�ال�شر�مختلف ذلك

�فيما� �متصلة �سلسلة �سو�ا �و�ش�لون ���سان �مع�ا �يتعا�ش �وال�� �ونبات، �حيوان �من �ا��ية ال�ائنات

�("بي��م �1999البعي��، �صفحة �و��)11، �ومتفاعلة �مت�املة �أنظمة �أر�عة �من �الب�ئة �وتت�ون ��ر���،�: ، الغالف

 . الغالف�املا�ي،�الغالف�الغازي�أو�ال�وا�ي�واملجال�ا��يوي�للكرة��رضية

ف�ما�موسعا�للب�ئة�بحيث�أصبحت�تدل��1972ولقد�أعطى�مؤتمر�ستوك�ولم�لتنمية�املوارد�ال�شر�ة�عام���

���سان �ما�إلشباع�حاجات �م�ان �و�� �ما �وقت �املتاحة��� �و�جتماعية �املادية �من�املوارد �أ��ا�ذلك�الرصيد �ع��

  .)94،�صفحة�2010النقار،�(تطلعاتھو 

وفقا�للمشرع�ا��زائري�فإن�الب�ئة����ال���تت�ون�من�املوارد�الطبيعية�ا��يو�ة�والالحيو�ة��ال�واء�وا��و���

�املواد �الورا�ي�وأش�ال�التفاعل�ب�ن��ذه �ال��اث ����ذلك �و�رض�والنبات�وا��يوان،�بما �(إ��...واملاء -03القانون

  .)80،�صفحة�10�،2003

  :�قتصاد�البي���ف�وممجذور��2.2

�التحليل����� �صلب �تدخل �ولم �نفس�ا �تفرض ��قتصادية �ا��ياة ��� �امل�ملة �ا��وانب ��عض ��ناك إن

��مثل� ��ستخدام ��� �يبحث �الذي �العلم �أنھ �ع�� ��قتصاد �علم �تدرس �ا��امعات �زالت �فال ��عد �قتصادي

�تحقيق ���دف �وال�شر�ة �املادية ��ذا��للموارد �ممكنة، �ت�لفة �بأقل ���سانية �ا��اجات �أو�إشباع �ممكن، أك���ر�ح

املف�وم�لعلم��قتصاد�بدأ�يتغ���ولم��عد�الفكر�الكالسي�ي�لھ�متناسبا�مع�متطلبات�تطور�ال�شاط��قتصادي،�

الستخدام��مثل�فعند�العودة�إ����ذا�املف�وم�نجد�أنھ�ال�يأخذ�باالعتبار�ا��انب�البي������ال�شاط��قتصادي�فا

للموارد�يقصد�بھ�وفق�املف�وم�الكالسي�ي��ستخدام��مثل�للموارد�ال����عت���أصوال�إنتاجية،�أي�تلك�املوارد�ال���

تقيم�تقيما�نقديا����السوق�و�ستخدم����العملية��نتاجية�وال��عت���املوارد�الطبيعية�أصوال�إنتاجية�و�التا���ال�

�مثل،�وال�تزال��ذه�املوارد�مس�بعدة�من�مف�وم��ستخدام��مثل�كما�أن��عب����تدخل�ضمن�إطار��ستخدام

أقل�ت�لفة�ال�يزال�يقصد�بھ�أقل�ت�لفة�بال�سبة�للعوامل��نتاجية�الداخلة����العملية��نتاجية�مباشرة�وال�تؤخذ�

جتمع�وع���مستوى��قتصاد�ك�ل�باالعتبار�ا��سائر�البي�ية�والت�اليف��جتماعية،�أي�الت�اليف�ع���مستوى�امل

�الت�لفة� �سوى �الت�لفة �ضمن �ال�يحسب �مثال، �صنا�� �منتج �أي �إنتاج �فعند �ا��ارجية، �بالت�اليف ��س�� وال��

داخل�املجتمع�الصنا���وال�يحسب�كم�طنا�من��سماك�قد�دمر����البح��ة�أو����البحر�املجاور�مقابل�إنتاج��ذا�

،�صفحة�2000غني��،�(رض�ن�يجة�الغازات�أو�الغبار�املنطلق�وكم�سي�لفاملنتج�أم�كم���صا�قد�تضرر�أو�م

44(.  

�املنتجة�واملس��لكة� �أضرار�بي�ية�واقتصادية،�فأسعار�السلع�وا��دمات �ت�س�ب��� إن�الت�اليف��جتماعية��ذه

� �ا��قيقة ��جتماعية �بالت�لفة �قياسا �ت�ون �بالب�ئة �إنتاجالضارة �أن ��ع�� �و�ذا ��سعر�أرخص �و�عرض �متدنية
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�املوارد�و  �استخدام �فإن �ذلك ��� �وعالوة �فيھ، �غ���مرغوب �دعم �ع�� �حصل �قد �السلع �وتصدير��ذه اس��الك

�امللوثة �وتحض���املياه �تنقية �مجاالت ��� �لإلنفاق �ا��اجة ��س�ب �وذلك �ثمنا �أغ�� �يصبح �ال�واء�و �الطبيعية تنقية

  .  إ��...الوقاية�من�الضوضاء�و ��بة�امل�ددةتحس�ن�نوعية�ال�و �امللوث

�علم��قتصاد�و�و� �إ���الوجود�فرعا�جديدا�من�فروع �البي�ية����العقود��خ��ة�أفرزت �فالتطورات ل�ذا

  .علم�اقتصاد�الب�ئة

  : مف�وم��قتصاد�البي���3.2

�ت �الطبيعة �بأن �القناعة ��� ��� �املستدام �البي�� ��قتصاد �لقواعد ��نطالق �النظام�نقطة �رأسمال مثل

�قتصادي�وأن��ذا�الرأسمال�لھ�حدود�معينة،�كما�أن�لھ�قيمة�مالية�واقتصادية�عالية�جدا�و�ستد���اس�ثماره�

  .�ش�ل�يضمن�استمرار�وجود��ذه�القاعدة�الطبيعية�لنا�ولألجيال�القادمة�أيضا�وعدم�تلو���ا

وأ�مية�الب�ئة�لالقتصاد،�والطر�قة�املالئمة�إلدارة�ال�شاط�يتعلق��قتصاد�البي���بتأث����قتصاد�ع���الب�ئة،�����

�البي�ية ���داف �ب�ن �املوازنة �يحقق �بما ��جتماعيةو��قتصادي �وسائر���داف �(�قتصادية ،�2012تفاحة،

  .)47صفحة�

�أنھ �ع�� �البي�� ��قتصاد �: �عرف ��قتصاد �علم �فروع �من �للموارد��و�فرع ��مثل �التوز�ع �مسألة ي�ناول

�سلع� ��� �البي�� �عناصر��قتصاد �فإن �املنطلق �و��ذا �ال�شر�ة، �التنمية �لعملية �الب�ئة �توفر�ا �ال�� الطبيعية

اقتصادية�نادرة،�وال�توفر�الطبيعة�كمية��افية�من�املوارد�البي�ية�لتلبية�احتياجات���سان،�و���ل�ست�مجانية�

  .)44،�صفحة�2000غني��،�(قابلة�للنضوب�بالفعل،�إن��ان�الطلب�عل��ا�شبھ�معدومح���وإن��انت�غ���

�والتحليلية����� �النظر�ة �ا��وانب �مختلفة �بي�ية �بمقاي�س �يق�س �الذي �العلم �ذلك �أنھ �ع�� ��عرف كما

  .واملحاس�ية�ل��ياة��قتصادية،�و��دف�إ���املحافظة�ع���توازنات�بي�ية�تتضمن�نموا�مستداما

��و �البي�� �والتحليلية: �قتصاد �النظر�ة �ا��وانب �بي�ية �بمقاي�س �يق�س �الذي �العلم واملحاس�ية��ذلك

  .)13،�صفحة�1999البعي��،�(ل��ياة��قتصادية،�و��دف�إ���املحافظة�ع���توازنات�بي�ية�تضمن�نموا�مستديما

�مستوى������ �ع�� ��ول �املستوى �الب�ئة، �القتصاد �مستو��ن �نم���ب�ن �أن �يمكن �السابقة �التعار�ف �خالل من

  .والثا�ي�ع���املستوى��قتصاد�الك���قتصاد�ا��ز�ي،�

  :مستو�ات��قتصاد�البي���4.2

  .يم����قتصاديون�ب�ن�مستو��ن�القتصاد�الب�ئة��ما،�اقتصاد�الب�ئة�ا��ز�ي�واقتصاد�الب�ئة�الك��

  : اقتصاد�الب�ئة�ا��ز�ي�1.4.2

�بت ���تم �والذي �ا��ديثة �املؤسسة �اقتصاد �من �جزء �ا��ز�ي، �الب�ئة �اقتصاد �املؤسسة�يمثل �عالقة حليل

�أن� �املؤسسات �فع�� �املؤسسة، �ع�� �البي�ية �وأثر�السياسات �املحيطة �للب�ئة �النو�� �والتطور �الطبيعية، بالب�ئة

تدخل����ا��سبان�عند�اتخاذ�أي�قرار�عنصر�الب�ئة�قبل�العوامل�املتمثلة����العامل�السيا����والقانو�ي،�والعامل�

�التك �والعامل �و�جتما�� ��قتصادية��قتصادي �حسابا��ا ��� �تدخل �أن �املؤسسة �ع�� �كما �والثقا��، نولو��

�ا��اصة �الت�اليف �إ�� �إضافة �ا��ارجية، �الت�اليف �(حسابات �2012تفاحة، �صفحة �التحليل�)82، ��ذا �و�عود ،

�قتصادي�للمرة��و���مسألة�التفرقة�الذي�طرح�ع���الفكر�" Pigou " �قتصادي�للتلوث�كظا�رة�خارجية�إ���

ب�ن�الت�اليف�ا��اصة�والت�اليف��جتماعية،�فالواقع�أن��ل��شاط�اقتصادي�ي��تب�عليھ�ت�اليف�اجتماعية�يتم�

  .�غطية�جزء�من��ذه�الت�اليف�بواسطة�امل�س�ب�ف��ا�فتصبح�ت�اليف�خاصة�للم�س�ب����التلوث

  : )15،�صفحة�2006عطاري،�(ظائف�يجب�أن�يقوم���اوالقتصاد�الب�ئة�ا��ز�ي�مجموعة�من�الو 
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 ع����عظيم�الر�ح�ف��ا؛و �أ�داف�او �تحليل�إجراءات�حماية�الب�ئة�ع���امل�شأةو �دراسة  

 تقديم�املشورات�والنصائح�للم�شأة�املناسبة�وامل���مة�مع�متطلبات�حماية�الب�ئة؛  

 اللوائح�البي�ية؛و �التوج��ات�والتعليمات�تفتضيھاملسا�مة����توجيھ��نتاج�بما�  

 دراسة��س�ثمارات�البي�ية�ال���تحد�من��خطار�البي�ية؛  

 ر�اح��� �ع���حسابات �الب�ئة �ونفقات��س�ثمار�وتأث���حماية �الب�ئة �حول�ت�اليف�حماية �املعلومات إعطاء

  ة�للمشار�ع؛وا��سائر�وتحليل�ا��دوى�البي�ي

 تحليل�املشا�ل�ودراسة�أفاق�املستقبل�لبعض�فروع��قتصاد�الوط������ضوء�التطورات�و �إعطاء�النصائح

  .التجارة�والتأم�نو �صناعة�حماية�الب�ئةو �النقلو �البي�ية�كم�شآت�ا��دمات

  : اقتصاد�الب�ئة�الك���2.4.2

��ق �مستوى �ع�� �البي�ية �مشا�ل �الك�� �الب�ئة �اقتصاد �إ���ي�ناول �الوصول �أ�دافھ �ومن �ك�ل، تصاد

  :)239،�صفحة�2003وردم،�(مستو�ات�عليا،�و�عا���اقتصاد�الب�ئة�الك���املوضوعات�التالية

 ���� �البي�ية �عن�السياسة �الناجم �البي�� �التحس�ن �لألضرار�الب�ئة�وكذلك�تقو�م �املادي�والنقدي التقو�م

  ا���ومية�وا��اصة؛ال�شاطات�

 ب�ن�� �القائمة �الصالت �وكذا �ال�لية، ��قتصادية �و��داف �الب�ئة �ب�ن �القائمة �الصالت �ودراسة تحديد

  السياسات��قتصادية�والسياسات�البي�ية؛

 تحديد�العالقات�القائمة�ودراس��ا�ب�ن�السياسة�املالية�للدولة�والسياسات�البي�ية.  

 ن�الوظائف�يجب�أن�يقوم���اوالقتصاد�الب�ئة�الك���مجموعة�م :  

 تخفيض�الت�اليف�ع���املجتمع�برمتھ�وع���مستوى��قتصاد�ك�ل؛  

 تقديم�املعلومات�و�س�ثمارات�ال���يمكن�ع���أساس�ا�اتخاذ�القرارات،�وذلك�من�خالل :  

 تقو�م��ضرار�البي�ية�وإجراءات�حماية�الب�ئة�ونتائج�تلك��جراءات؛  

 ة�البي�ية؛تقو�م�تطور�أدوات�السياس 

 والنمو�� �العمالة �ع�� �وتحديدا �ال�لية ��قتصادية ���داف �ع�� �الب�ئة �حماية �تأث�� تقو�م

  �قتصادي؛�

 تؤثر����� �البي�ية �فالسياسة �الصلة، �ذات �و�قتصادية �البي�ية �السياسات �ب�ن �العالقات تقو�م

 ....السياسات��خرى�كسياسة�النقل�واملواصالت�وسياسة�الطاقة�واملوارد،�

  :الب�ئة�والتنميةإش�الية�العالقة�ب�ن�. 3

إن�العالقة�ب�ن�التنمية�والب�ئة�تظ�ر�من�خالل�املوارد�الطبيعية،����كيفية�استعمال�ا�واملقادير�املناسبة����

املشار�ع�التنمو�ة،�فإذا�تمت�بطرق�جائرة�ستؤدي�إ���تد�ور�الب�ئة�مستقبال�واملتمثل����فقدان��عض�املوارد�أو�

  .وعدم�خصو�ة��را����وز�ادة�الت��ر،�وتلوث�املياه�وال�واء�وغ���ا�من�املشا�ل�السالفة�الذكرقل��ا،�

إن�الدراسات��قتصادية�والتنمو�ة�ا�تمت�باملوارد�النادرة�وأ�ملت�املوارد�ا��رة��املاء�وال�واء،�واعت����ا�����

ومن�ثم�ف����س��لك�دون�قيود�أو�ضوابط،�لكن�) أو�منخفضة�جدا(�ذه��خ��ة�ل�ست�ل�ا�قيمة�تبادلية�سوقية�

من�جراء�) خصوصا���سان(ا�جسيمة�لل�ائنات�ا��ية��عد�ذلك��غ��ت�النظرة�إ����ذه�املوارد،�ملا�سب�ت�أضرار 

�ستعمال�املفرط�ل�ا،�و�غ��ت�النظرة��قتصادية�إ����ذه�املوارد�ا��رة،�إذ�أصبح�ينظر�إل��ا�من�جانب�قيم��ا�
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�إلزالة� �سواء �با�ظة �ت�اليف �عليھ �ي��تب �مما �القيمة �ل�ذه �كبيـرا �انخفاضا ��س�ب �التلوث �ألن �نظرا �ستعمالية

  .)263،�صفحة�2003وردم،�(ث�أو�إليجاد�البديل�ل�ذه�القيمةالتلو 

  :�قتصادي الفكر �� والب�ئة �قتصاد ب�ن العالقة تطور  1.3

عند�بداية���تمام�بالب�ئة����أواخر�السبعي�يات�من�القرن�املا���،�أن�الب�ئة��عد�سلعة� �ان��عتقاد�السائد

  .ترتبط�بمستو�ات�عالية�من�الرفا�يةكمالية�

و�التا���ع����.ولكن�مع�ز�ادة�الو���باملشكالت�البي�ية�واس�يعاب�أ�عاد�ا�وتأث���ا�ع�����سان�واملوارد�املتاحة�لھ��

��شطة��قتصادية��ش�ل�عام،�لذا�أصبحت�القناعة�السائدة��ن�أن�الب�ئة�سلعة�ضرور�ة�يجب���تمام���ا�

  .ل�النامية�مثل�ا����ذلك�مثل�الدول�املتقدمةمن�قبل�الدو 

  :تطور�العالقة�ب�ن��قتصاد�والب�ئة�مراحل�1.1.3

ع���أر�ع�مراحل�زمنية�متداخلة،�ش�دت�املرحلة��و���تحقيق�نمو��لقد�تطور�العالقة�ب�ن��قتصاد�والب�ئة��������

� �تحقيق �تحاول �أخذت �الثانية �املرحلة �و�� �البي�ية، �املوارد �من �ممكن �قدر �أك�� �باستغالل النمو�اقتصادي

�إدارة� �مع �نمو�اقتصادي �بتحقيق �الثالثة �املرحلة �ا�سمت �ب�نما ��ثار�السلبية، �من �الب�ئة �حماية �مع �قتصادي

�ت�امال�للمعرفة��قتصادية� �يرا���ف��ا �املستدامة،�حيث �التنمية �عل��ا �املرحلة�الرا�عة�يطلق �البي�ية،�أما املوارد

  . واملعرفة�البي�ية�عند�اتخاذ�القرارات�املرتبطة�ب�نمية�املجتمعات

  :نمو�اقتصادي�باستغالل�أك���قدر�ممكن�من�املوارد�البي�يةمرحلة�تحقيق�.أ

لفكر��قتصادي�ح���بداية�الست�نيات�من�القرن�املا���،�ا�سمت�النظرة�إ���ااملرحلة�من�بداية��امتدت��ذه������

�اخالل �غ����الب�ئة �وعاء �وأ��ا ���سان، ���دمة �الالزمة �الطبيعية �املوارد �من �مصدر�ال�ينضب �ع�� �املرحلة تلك

ري،�وارتبطت��ذه�النظرة�إ���الب�ئة��عد�محدود�لتلقي�املخلفات��نتاجية�و�س��الكية�امل��تبة�ع���ال�شاط�ال�ش

  .)06،�صفحة��2005ولستاد،�(ظ�ور�مش�لة�ندرة��ذه�املوارد،�لذا�لم�يتعامل�مع�ا��قتصاد

�النمو����� �نماذج �تفس���ا �عند �البي�ية ��عتبارات �ا��سبان ��� �كذلك �تأخذ �لم �الف��ة ��ذه النمو��ألسبابخالل

ي�ن��وائل�الكالسيك�ن��وا�إ���مسألة�نفاذ�املوارد�الطبيعية�وخطورة�املش�لة،�ولكن��قتصادي،�إال�أن��قتصاد

  .)263،�صفحة�2003وردم،�(دون�أن�يصاحب�ذلك��غي������نمط�النمو�

  :نمو�اقتصادي�مع�حماية�الب�ئةمرحلة�تحقيق�. ب

�الدول������ ��� �البي�ية �املش�لة �تفاقم �فبعد �السبعي�يات، �أوائل �ح�� �الست�نيات �أوائل �من �املرحلة ��ذه امتدت

��ختيار� �الضروري �من �أصبح �حول�الصناعية �ال�ساؤالت �من �العديد �برزت �لذا �والنمو��قتصادي، �الب�ئة ب�ن

� ��قتصادية �استمرار���شطة �السلبيإم�انية �تأث��ا��ا �تزايد �ال�دف�مع �النمو��قتصادي �أن �و�ما �الب�ئة، �ع�� ة

�ك���للمجتمعات�اتجھ�التفك���نحو�محاولة�التحكم����ا��سائر�البي�ية�مع�استمرار��قتصاد�كما��ان�عليھ����

  .)11،�صفحة�2006عطاري،�(املرحلة�السابقة

فالتحليل��قتصادي�خالل��ذه�الف��ة�ظل�مب�يا�ع���الفكر�النيوكالسي�ي�املغلق�والسياسة�الرئ�سية�للتحكم����

���التلوث����سياسة�املنع�عن�طر�ق�وضع�مستو�ات�مسموح���ا�للتلوث�من�منظور�مدى�قبول�ا�اقتصاديا�ول�س�

،�وع����ذا��ساس�بال�سبة�للنظام��قتصادي�من�منظور�صيانة�النظام�البي���الذي�أعت���ع���أنھ�نظام�خار��

�املجا�ي� �ا��صول �وإم�انية �البي�ية �للموارد �املش��كة �للملكية �يرجع �التلوث �مشكالت �وظ�ور �الب�ئة فسر�تد�ور

  .)19،�صفحة�2010ال�ي��،�(عل��ا



 

 با���حمزة . د�،�ي�أحمد. د

219 

وحدات�ح�ومية�مستقلة����مختلف�الدول���ماية�الب�ئة�لتنفيذ�املستو�ات�املسموح���ا�من�التلوث�تم�إ�شاء���

�ال�شر�ة� �ال��ة ���ماية �والالزمة ���ا �املسموح �القصوى �با��دود �الصناعات �ال��ام �مدى �ع�� ��شراف ��دف

  . وال�ائنات�ا��ية��خرى��النبات�وا��يوانات�وغ���ا

ومن�املالحظ�خالل��ذه�الف��ة�أن�النموذج��قتصاديالنيوكالسي�ي��و�النموذج�السائد�للنمو،�كما��و�ا��ال����

�التأث��� �قياس �محاولة �مع �لكن �السابقة، ��ثار�املرحلة �نحو�تقليل �الدراسات �اتج�ت �ول�ذا �النمو، �ل�ذا البي��

  .السلبية�ع���الب�ئة�من�جراء���شطة��قتصادية

  :لة�تحقيق�نمو�اقتصادي�مع�إدارة�املوارد�البي�يةمرح. ج

����ذه�املرحلة�بدأ�يظ�ر���تمام�بالتوازن�البي���و�عالقة��قتصاد�بالب�ئة،�حيث�استمرت��ذه�املرحلة�من�����

�تقر�ر� �منذ �و�التحديد �الثمان�نات، �من ��خ��ة �السنوات �ح�� �السبعي�يات �روما"أوائل �" نادي ح����1972سنة

  .1987ر�ر���نة�تقر�ر�برونتالند�سنة�صدور�تق

����� ��� �اختالل �بظ�ور �املرحلة ��ذه �البي��تم��ت �املوارد��التوازن �واست��اف �البي�ية �املشكالت �تفاقم ن�يجة

�غي������نمط�التعامل�مع�الب�ئة�وظ�رت�فكرة�إدارة�الب�ئة،�وتتمثل�����قتصادية����الدول�الفق��ة،�ولذا�تطلب�

�رأ �أنواع ��ل �إدخال �املال �والطبي��(س ��جتما�� �ال�شري، �تخطيط�) املادي، �وعند �القومية، �ا��سابات ��

�ع���تلبية��ذه� �الب�ئة �مقدرة �أساس �ع�� �السلع�وا��دمات �من �توف���املتطلبات�ال�شر�ة �س�ثمار�بحيث�يمكن

اط��قتصادي�،�ترتب�عما�سبق�ذكره�أن�نموذج�التدفق�الدائري�لل�ش)دائمة(املتطلبات�وفق�أسس�متواصلة�

  .بدا�يأخذ����ا��سبان�العالقات�املتبادلة�ب�ن��قتصاد�والب�ئة

�املرحلة�� ��ذه �التفك����� �أن��اتجھ �ذلك �ال�شر�ة، �املوارد �استغالل ��� ��قتصادية �الكفاءة �تحقيق نحو�ضرورة

�يضر�ب �معدالتھ �واستمرار�وارتفاع ���تمام �محور �الزال �البي��النمو��قتصادي �تد�ور��التوازن ��س�ب �ثم ومن

  .)85،�صفحة�1996مندور،�(الب�ئة

  :مرحلة�التنمية��قتصادية�املستدامة. د

بدأت��ذه�املرحلة�من�منتصف�الثمان�نات�من�القرن�املا����والزالت�تلقى�ا�تماما�كب��ا�من�قبل��قتصادي�ن�����

����الوقت�الرا�ن،�مضمون��ذه�املرحلة�أنھ�البد�من�وجود�ت�امل�ب�ن�النظم��قتصادية�والبي�ية�و�جتماعية،

إضافة�إ�����م�رأس�املال�العي���(املال�الطبي���وأن��ناك�قيدا�جديدا�ع���النمو��قتصادي�و�و���م�رأس�

،�و�تطلب��دارة�الرشيدة�لتلك�املواد�كيميائيا�وجيولوجيا�وحيو�ا�بما�يحفظ�لتلك�املواد�)ومستوى�التكنولوجيا

  .)52،�صفحة�2010حمو،�(استمرار���ا����أداء�وظائف�ا

تدفق�الدائري�لل�شاط��قتصادي�و��عاد�البي�ية،�و�طلق�عل��ا�النموذج��قتصادي�����ذه�املرحلة�تضمن�ال���

البي���أو�املستدام،�حيث�أن�ال��ابط�القوي�ب�ن�النظام��قتصادي�والنظام�البي���يتأثر�ب��م�املخلفات�والتلوث�

�إطار�نظ ��� ��عمالن �النظام�ن �من �كال �وكذا ��قتصادية، ���شطة �ع�� �ي��تب �أوسعالذي ��و�ي �يزود��ام الذي

� �النظام��قتصادي ��ستخدم�ا �ومواد�أولية �طاقة �إ�� �ال���تحول �الشمسية �بالطاقة �البي�� السلع��إلنتاجالنظام

  .)11،�صفحة�2006عطاري،�(وا��دمات�و���تب�عل��ا�طاقة�حرار�ة

�قتصاد�والب�ئة�قو�ة�حيث�أن�الب�ئة�السليمة�مرتبطة�باقتصاد�����خ���ومما�سبق�نرى�أن�العالقة�ب�ن�

�املستوى� �أن �إ�� �باإلضافة ��ذا �الب�ئة، ���ماية �الالزمة �باألموال �ا���ومة �يمد �القوي ��قتصاد �ألن مزد�ر،

��قتصاد� �فإن �تماما �العكس �وع�� ���ا، �و��تمام �الب�ئة �مواضيع ��� �كب��ا �دورا �يلعب �للس�ان �قتصادي

  .يف�يؤثر�تأث��ا�سلبيا�ع���جودة�الب�ئة�ومعا��ة�املواضيع�الب�ئةالضع
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�ال�شر�ة� �لتوف����حتياجات �بالب�ئة �املوجودة �الطبيعية �املوارد �ع�� ��قتصاد ��عتمد �ذلك �إ�� إضافة

�استغالل �ع�� ��و�� �بالدرجة �يقوم ��قتصادي �ال�شاط �أن �أي �����امل��ايدة، �فالب�ئة �الب�ئة، ��� �املتاحة املوارد

�املوارد ��نتاجية�. مصدر��ذه �العمليات �مخلفات �تصر�ف �فيھ �يتم �الذي �املجال �الب�ئة �تمثل �أخرى �ناحية من

��ذه� �كمية ��انت �إذا �املخلفات ��ذه �من �التخلص �ع�� �ذاتية �بقدرة �الب�ئة �تتمتع �وال�� �املختلفة، و�س��الكية

�مستو�ا��ا �عند ��املخلفات �وإحداث�(الطبيعية �ال��اكم ��� �تبدأ �الطبيعية �مستو�ا��ا �عن �املخلفات ��ذه �زادت إذا

  ). مشا�ل�بي�ية

  العالقة�ب�ن�الب�ئة�والتنمية: 01الش�ل�

  
): 30/09/2019: تار�خ��طالع(لية�الب�ئة�والتنمية،�نقال�عن�املوقع�جد). 2016.05.11. (إسالم�جمال�الدين�شو��:املصدر

http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1336 

  :أ�مية�دراسة�العالقة�ب�ن�الب�ئة�والتنمية2.3

ترجع�أ�مية�دراسة�العالقة�ب�ن�الب�ئة�والتنمية�إ���ما�أظ�رتھ�املؤشرات��قتصادية�املتعارف�عل��ا،�من�

�ومن� �البي�ية، �البيانات �من �املؤشرات ��ذه ���لو�مثل �نظًرا �العالم؛ �دول ��� �املستدامة �التنمية �تحقيق ��� قصور

بيانات�تحديد�أرصدة�املوارد�الطبيعية،�وال�شك�فإن�عدم�توافر�مثل��ذه�البيانات�يؤدي�إ���تحقيق�آثار�سالبة�

ب�ئة�والبعد�التنموي����ا��سبان�لدى�رسم�ع���اقتصاد��ذه�الدول،�ولذلك��ان�من�الضروري�أخذ��ل�من�ال

 .سياسات�التنمية��قتصادية�بالدولة

و�عت���التنمية�إحدى�الوسائل�لالرتقاء�باإل�سان،�ولكن�ما�حدث��و�العكس�تماًما،�حيث�أصبحت�التنمية�

  .��ا���إحدى�الوسائل�ال���سا�مت����اس�نفاذ�موارد�الب�ئة،�وإيقاع�الضرر���ا،�بل�وإحداث�التلوث�ف

� �ف�� �أو���سان �الب�ئة �أكثـر�من ��قتصاد �تفيـد �تنمية �بأ��ا �وصف�ا �يمكننا �التنمية ��ذه تنمية�" فمثل

�ستفيد�من�موارد�الب�ئة�و���ر�ا���دمة��قتصاد�مما�أدى�إ���بروز�مشكالت� "تنمية�بي�ية" ول�ست�"  اقتصادية

  .كث��ة

�إنتاجي��ا� �ز�ادة ���دف �موارده �استغالل ��� �لإل�سان �املكثف �التدخل �بدون ��س���طبيعًيا �ا��ياة فلو�أن

و�س�يل�سبل�ا��ياة�وز�ادة�مستو�ات�الرفا�ية،�لتناقصت�املخاطر�ال���ترتبط���ذه�املشكالت،�وأصبحت�الب�ئة�

�املشر  �الكث���من �تصاحب �ال�� �وتلو��ا �امتصاص�آثار�تد�ور�ا �ع�� �معدالت�قادرة �ز�ادة وعات��قتصادية،�لكن

��ذا� ��ل �املضطردة، �الس�انية �الز�ادة �بجانب �وا��دمات �السلع �من ��د�ى �با��د �الس�ان �قناعة �وعدم التنمية

أك���مما��ستطيع�الب�ئة�أو�املحيط�ا��يوي�) الصلبة،�السائلة،�الغاز�ة(يؤدي�إ���ز�ادة�معدالت�تراكم�النفايات�

  .)56،�صفحة�2000خطيب،�(لألرض�امتصاصھ�مباشرة�

و�مثلة�ع���ذلك�تأث���اح��اق�الوقود�ا��فري����ال�واء�بما�ينفثھ�من�عوادم�ضارة�بال��ة،�وأيًضا�سوء�

��خرى،� �ونضوب �املوارد �الب�ئة�باست��اف��عض �تد�ور �إ�� �مباشرة�يؤدي �بطر�قة �واستخدام�ا �املوارد تخصيص
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من�إنتاجية��رض،�وز�ادة�الت��ر�ع���حساب�ال��بة�ا��صبة،�و�ؤثر�سلبًيا����ا��ياة�ال��ية�كما�ي�س�ب�و�قلل�

  .���تد�ور�املوارد�العامة�للس�ان�ع���سطح��رض

أي�أن�العالقة�ب�ن�الب�ئة�والتنمية�قو�ة�وال�تقتصر�ع����نتاج�و�س��الك،�وإنما�تأخذ��عًدا�آخر�يتمثل����

الدخل�والذي�غالًبا�ما�ي�ون�من�الفقراء�إ����غنياء�ألن��خ��ين��م�القائمون�ع���إ�شاء�مشروعات��إعادة�توز�ع

فاألحياء�الفق��ة����دائًما�مصدر�تلوث�بل�  التنمية�ال���تلوث�الب�ئة،�وال��ع����ذا�أن�الفقراء�ال�يلوثون�الب�ئة،

  .)39،�صفحة��2005ولستاد،�(و�ؤرة�من�بؤره�

� �الس�ان �أن �نجد �النامية �الدول �ال���) الفقراء(ففي �ال��بة �مثل �ل�م �املتاحة �املوارد �استخدام ال�يحسنون

ي���و��ا�بإتباع�سياسات�زراعية�بدورات�زراعية�غ���مدروسة،�وكذا�الغابات�ال���يقطعو��ا�قطًعا�جائًرا�واملرا���

  .ال���يرعو��ا�بطر�قة�جائرة�أيًضا

�املستدامةكذ �بالتنمية ��س�� �ما �تحقيق �إ�� �يؤدي �التلوث �من �خالية �ب�ئة �تحقيق �فإن  Sustainableلك

Développement�� �أكد �" فلقد �" مؤتمر�استوك�ولم �عام ��� �عقد �الب�ئة��1972الذي �ب�ن �الر�ط �ضرورة ع��

بضرورة���تمام�باألرا����كمورد�طبي����1992والذي�عقد�عام�" مؤتمر�ر�ودي�جان��و�" والتنمية،�كما�أو����

  .يحقق�التنمية����إطار���داف�ا��اصة�بالب�ئة�وا��فاظ�عل��ا

  :واملف�وم العالقة دليةج :والتنمية الب�ئة .4

��تمام�بالنمو��قتصادي����البلدان�املتقدمة�والتنمية��قتصادية�الدول�النامية،��العشر�نش�د�القرن�

كما�ش�د�أيضا���تمام�بالب�ئة�وغدت�حماي��ا�مطلبا�إ�سانيا�ع���مستوى��فراد�وا��ماعات�وأحزاب�ا��ضر،�

دولة�من�دول�العالم�من�وزارة�أو��يئة�أو�و�الة���تم�بمشكالت�الب�ئة�كما�بدت�مطلبا�قوميا�حيث�ال�تخلو�أي�

وتضطلع�بمطلب�حماي��ا�وت�ب���السياسات�وال��امج�ال���تضع��ذه�ا��ماية�موضع�التنفيذ،�وتدب���املوارد�املالية�

ية�الب�ئة�مطلبا�وأخ��ا�أصبح�حما. الالزمة�لذلك�وتطو�ر�ال�شر�عات����اتجاه�إضفاء��لزام�ع���وسائل�حماي��ا

�،UNEP"برنامج��مم�املتحدة"دوليا�تت�ناه��مم�املتحدة�ال���أ�شأت�و�الة�متخصصة�ل�ذا�الغرض��عرف�باسم�

  .فضال�عن�العديد�من�املؤسسات�الدولية��خرى�ال���ت�ب����ذا�ال�دف

ضرورة���تمام�بالب�ئة�،�ع���و����ذا��تجاه�أكدت�تقار�ر�البنك�الدو���عن�التنمية����العقد��خ��

�الطبيعية �املوارد �ع�� ��مر�با��فاظ ��علق �إذا �خاصة �التنمية ��� �أسا��� �معاصر�إلدخال�. كركن �اتجاه �برز كما

املؤشرات�البي�ية����قياس�النمو��قتصادي،�و�عرف��ذه�املؤشرات�بمؤشرات�الرفا�ية��قتصادية،�فال�يقتصر�

متوسط��س��الك�الفردي،�بل�يجب�أن�يأخذ����حسبانھ�التد�ور��قياس�النمو��قتصادي�ع���مجرد�حساب

 .البي���الناتج�عن�خطط�التنمية��قتصادية،�وما�أصاب�الب�ئة�من�است��اف�ملوارد�ا

�ال��� �الوسائل �أصبحت �باملقابل �فإ��ا �باإل�سان، �لالرتقاء �الوسائل �إحدى ��� �التنمية ��انت إذا

�وإيق �الب�ئة �موارد �اس�نفاذ ��� �يمكننا�سا�مت �التنمية ��ذه �فمثل �ف��ا، �التلوث �وإحداث �بل ���ا، �الضرر اع

� �ف�� �أو���سان �الب�ئة �أك���م��ا ��قتصاد �تفيد �بأ��ا �" وصف�ا �اقتصادية �" تنمية �" ول�ست �بي�ية " تنمية

�كث��ة �بروز�مشكالت �إ�� �أدى �مما ��قتصاد ���دمة �و���ر�ا �الب�ئة �موارد �من �تحدثھ��،�ستفيد �ملا ون�يجة

��ونة��ذ ��� �تضاعفت �الب�ئة �حماية �ت�اليف �فإن �وإ�دار�ا، �الب�ئة �ملوارد �تلوث �من �السر�عة �التنمية ه

من�الناتج��%05و�%�03خ��ة�حيث�ت��اوح�الت�لفة��قتصادية�لعملية��صالح����البلدان�املتقدمة�ماب�ن�

�أ �ع�� ��نفاق ��ذا ��ستخدم �الدول ��ذه �أن �من �الرغم �ع�� ��جما��، �يحقق�القومي �اس�ثمار�ضروري نھ
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�الب�ئة� �ب�ن �املوجود �التناقض �مدى �لنا �يب�ن �الطرح ��ذا �إن �النامية؟ �الدول �بالك �فما ���مة، عوائد

  .)12،�صفحة�2005العصفور،�(والتنمية

ب�ن�التنمية�والب�ئة�تظ�ر�من�خالل�املوارد�الطبيعية،����كيفية�استعمال�ا�واملقادير�املناسبة�����العالقةإذا�

املشار�ع�التنمو�ة،�فإذا�تمت�بطرق�جائرة�ستؤدي�إ���تد�ور�الب�ئة�مستقبال�واملتمثل����فقدان��عض�املوارد�أو�

  .ء�وغ���ا�من�املشا�ل�السالفة�الذكرقل��ا،�وعدم�خصو�ة��را����وز�ادة�الت��ر،�وتلوث�املياه�وال�وا

� �الدراسات �وال�واء،�ألن ��املاء �ا��رة �املوارد �وأ�ملت �النادرة �باملوارد �ا�تمت �والتنمو�ة �قتصادية

ف����س��لك�دون�قيود�أو��ومن�ثم) أو�منخفضة�جدا(واعت����ا��ذه��خ��ة�ل�ست�ل�ا�قيمة�تبادلية�سوقية�

�النظرة ��غ��ت �ذلك ��عد �لكن ��ضوابط، �ا��ية �لل�ائنات �جسيمة �أضرارا �سب�ت �ملا �املوارد، ��ذه خصوصا�(إ��

من�جراء��ستعمال�املفرط�ل�ا،�و�غ��ت�النظرة��قتصادية�إ����ذه�املوارد�ا��رة،�إذ�أصبح�ينظر�إل��ا�) ��سان

ت�اليف�با�ظة��من�جانب�قيم��ا��ستعمالية�نظرا�ألن�التلوث��س�ب�انخفاضا�كب��ا�ل�ذه�القيمة�مما�ي��تب�عليھ

  .)12،�صفحة�2008أحسن،�(سواء�إلزالـة�التلوث�أو�إليجاد�البديل�ل�ذه�القيمة

� �سنة �ثالث�ن �أك���من �منذ �والب�ئة ��قتصادي �النمو �ب�ن �العالقة �ظ�رت �القرن�(وقد �من الثماني�يات

  .من�خالل�قمة�جو�ا�سبورغ�2002أك���سنة�،�لكن�مف�وم�الب�ئة�املستديمة�ظ�ر�بوضوح�)املا���

� ��ذا �بالب�ئة���تجاهو�� ���تمام �ضرورة �ع�� ��خ��، �العقد ��� �التنمية �عن �الدو�� �تقار�ر�البنك أكدت

كما�. )13،�صفحة�2005العصفور،�(كركن�أسا�������التنمية�خاصة�إذا��علق��مر�با��فاظ�ع���املوارد�الطبيعية

برز�اتجاه�معاصر�إلدخال�املؤشرات�البي�ية����قياس�النمو��قتصادي،�و�عرف��ذه�املؤشرات�بمؤشرات�الرفا�ية�

�أن� �يجب �بل �الفردي، ��س��الك �متوسط �حساب �مجرد �ع�� �النمو��قتصادي �فال�يقتصر�قياس �قتصادية،

�� �التنمية �خطط �عن �الناتج �البي�� �التد�ور �حسبانھ ��� �است��اف�يأخذ �من �الب�ئة �أصاب �وما قتصادية،

  .)10،�صفحة�2008كعوان،�(ملوارد�ا

�والب�ئة �التنمية �ب�ن �إذن �استعمال�ا��فالعالقة �كيفية ��� �أي �الطبيعية، �املوارد �استغالل �خالل تظ�ر�من

واملقادير�املناسبة�والالزمة�للمشار�ع�التنمو�ة،�فإذا�استغل���سان�الب�ئة�وموارد�ا�بطر�قة�عقالنية�فإنھ�بذلك�

� �موارد�ا �واست��اف �استعمال�ا ��� �أفرط �إذا �أما �م��ا، ��ستفيد �وكيف �بي�تھ �ع�� �يحافظ �أن �غ���استطاع خاصة

املتجددة�م��ا،�فقد�يؤدي�ذلك�إ���تد�ور�الب�ئة�وفقدان�موارد�ا�أو�ندر��ا،�مما�يؤدي�����خ���إ���إحداث�مشا�ل�

��قتصادية �التنمية �ع�� �سلبية �ا�ع�اسا��ا �ت�ون �خط��ة ��قتصادية�. بي�ية �التنمية �ب�ن �العالقة �ات��ت وقد

�من�القرن�املا �السبعي�يات �سنوات �منذ �الشأن����والب�ئة ���ذا �خالل���تمامات�الدولية �من ���،�و�تج���ذلك

 Croissance a"والذي�طالب�بضرورة�توقيف�النمو��نادي�روماأو�" club de rom"صورة�مثال�املبادرة�ال���أطلق�ا�

zéro "محاولة�رفعھ�سيؤدي�إ���است��اف�،�و )66،�صفحة�2009/2008حمدا�ي،�(ألنھ�ي�ناسب�واحتياجات�الف��ة

وقد��عرضت�نظر�ة�حدود�النمو�"  حدود�النمو�" بنظر�ة�املوارد�الطبيعية،�أمام�ندر��ا�ومحدودي��ا،�و�ذا�ما��س���

�شديد �التفاؤل�و �النتقاد �من �انطلقت �بديلة �نظر�ة �طرح �عن �وتمخضت �فند��ا �ال�� �الدراسات �عل��ا ت�اثرت

بمستقبل�ال�شر�ة،�والقدرة�ع���مواج�ة�معضلة�التنمية�والب�ئة�دون�وضع�حدود�للنمو�بم��اج�جديد�تصبح�فيھ�

  ."نظر�ة�التنمية�املستدامةب"الب�ئة�عامال�أساسيا����اتجاه�التنمية����ا��اضر�بمراعاة�املستقبل�وذلك�بما��عرف�

ومن�ج�ة�ثانية�فيما�يخص���تمامات�الدولية�ا�عقاد�مؤتمر��مم�املتحدة�للب�ئة���سانية����ستوك�ولم�

،�والذي��ان�لھ�الفضل�����خذ�بنظرة�شاملة����معا��ة�املشكالت�البي�ية،�وذلك�أنھ�أو���أن�1972بالسو�د�

� �تمثل ��انت �إذا �البيولوجية �والثقافية�ا��وانب ��جتماعية �أ�عاد�ا �فإن �ال�شر�ة، �للب�ئة �الطبي�� �ساس
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و�قتصادية����ال���تحدد��ليات�والوسائل�ال���بواسط��ا��ستطيع���سان�استخدام�الب�ئة�بطر�قة�مث������

  .)06،�صفحة�2006محارب،�(تلبية�حاجاتھ

� ��طار�فقد ��ذا �ا��وانب�و�� �ف��ا �وأدمجت �التنمية �برامج �عن �دراسات �العر�ية �الدول �جامعة أعدت

البي�ية،�مثل�برنامج�م�افحة�التلوث�الصنا��،�و�رنامج�التوعية�وال��بية�و�عالم�البي��،�كما�أكد��تحاد��ورو�ي�

  .��دامع���ضرورة�مراعاة�ا��وانب�البي�ية�عند�وضع��س��اتيجيات�التنمو�ة����معا�دة�أمس

���� �رأ��ا �عن �ع��ت �وقد ���سانية، �للب�ئة �مؤتمر�ستوك�ولم ��� �املشاركة �الدول �من �ا��زائر�واحدة و�انت

�السياسية� �بالوضعية �البي�� ���شغال �ر�ط �ضرورة �أكد �والذي �ممثل�ا �مداخلة �خالل �من �الب�ئة، �حماية مسألة

�السا ��غلبية ��ع�ش�ا �ال�� �امل��دية �و�جتماعية �حديثة�و�قتصادية �م��ا �خاصة �العالم، �لشعوب حقة

  .)10،�صفحة�2008كعوان،�(�ستقالل

من�ال�شر�ع�ا��زائري�واملتعلق�بحماية��2003جو�لية��19املؤرخ�����03/10رقم��04ولو�أخدنا�نص�املادة�

�د �خالل �من �ا��زائر��س�� �أن �نجد �املستدامة �إطار�التنمية ��� �وتنمية�الب�ئة �اجتماعية �تنمية �ب�ن �التوفيق لك

  .    اقتصادية�مع�مراعاة�ا��وانب�البي�ية�أي�إدراج�البعد�البي���لتحقيق�تنمية�شاملة�ومستمرة

يز�د����مخاطر�التلوث�وشدة��عقيدا��ا��و�ان�شار�ا�����ل�م�ان�من�العالم،�فال�واء�واملياه�متصالن��وما

أو�(مع��عض�ما��عض،�ال��ع��ف�بحقوق�امللكية�مما�نجم�عن�ذلك�ظ�ور�مف�وم�ا��سائر��قتصادية�ا��ارجية�

إعادة�توز�ع�الدخل�بالطر�قة�العكسية�ال���ي�س�ب�ف��ا�أطراف،�و�تحمل�ا�آخرون،�أي��ناك�) �ثار��ن�شار�ة

ال���من�املفروض�أن�تحدث،�فاملنتجون�ي�س�بون����تلو�ث�الب�ئة�و�تحمل�أضرار�ا�املس��ل�ون�الذين�لم�ي�ونوا�

� �ف��ا �فقراء(طرفا �ي�ونون �ما �يتحمل�ا�) عادة �أن �املفروض �من �و�ان �وغ���ا، �والوفيات �العالج �ت�اليف �خالل من

،�لكن��ذا�ال��ع���أن�الفقراء�ال�يلوثون�الب�ئة�فقد�دلت�الدراسات�)عادة�ما�ي�ونون�أغنياء(امل�س�بون����تلو���ا�

،�ومن�ثم�فالعالقة�ب�ن�التنمية�والب�ئة�)11،�صفحة�2006عطاري،�(أن��حياء�الفق��ة����دائما�مصدرا�للتلوث

التنمية،�ازدادت�املشا�ل�البي�ية�لكن�تبدأ��ذه�العالقة�عند�ا��د�عالقة�عكسية،�حيث��لما�ازدادت�معدالت�

� �التنمية �معدالت �انخفضت �البي�ية �املشا�ل �ازدادت �و�لما �فيھ، �التلوث �امتصاص �الب�ئة �ال��ستطيع أو�(الذي

�)ازدادت�ت�اليف�التنمية �من�التنمية �ح���) بتخفيض�وت����ا(،�ف�ل�نض���بجزء �الب�ئة �ع�� �املحافظة من�أجل

ون��ك�للتنمية�) بتحمل�نفقات�ا��ماية(سلم�ا�إ����جيال�القادمة�ساملة؟�أم�نقوم�بتطبيق�برامج�حماية�الب�ئة��

  .)112،�صفحة�2002،�.الشيخ�م(بأن�تتعاظم�كما�نر�د�ل�ا�دون�إعاق��ا؟

��ون�ون  �فئت�ن �ب�ن �احتدم �جدل �أمام �و�قتصادي�ن(بذلك �ج�از�)املحافظ�ن �وجود �يرون �فاملحافظون ،

يمتلك�املوارد�و�ستخدم�ا�بطر�قة�انتقائية�حماية�للب�ئة�من�التلوث�إذ�أن�السوق�تخفق����) الدولة�مثال(مركزي�

لقطاع�ا��اص�بالر�ح�فقط،�لذلك�تخصيص�املوارد�وتوز�ع�ا��عدالة�وكفاءة،��س�ب�املؤثرات�ا��ارجية�وا�تمام�ا

  .)12،�صفحة�2006محارب،�(فالب�ئة����غياب�الدولة�س�تلوث�حتما

ف��ون�أن�السوق�قد�تحدث�فيھ��عض�ال�شو�ات�بفعل�املؤثرات�ا��ارجية�لكن�يمكن���قتصاديون أما�

عليھ�فإنھ�ال�يمكن�و �كن�قص��ة��جل�تزول�بمرور�الزمـنت��يح�ا�بالسياسات�النقدية�واملالية،�أو�قد�تحدث�ل

مع�تزايد�التنمية،�باعتبار�أنھ��لما�ازداد��نفاق�ع���ا��ماية�البي�ية،�%) 100(منع�تلوث�الب�ئة�بصورة���ائية�

د�فإنھ�سوف�نصل�إ���مرحلة�تفوق�تلك�النفقات�منافع�ا�أي�أن�الت�اليف�ا��دية�للمز�د�من�السالمة�البي�ية��ع

�ما� �و�ذا ��و��فضل، ��مثل، �التلوث �حد �إ�� �فالوصول �ثم �ومن �ا��دية �العائدات �من �أع�� �ست�ون �مع�ن حد
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��لھ� �وذلك �أو�تقص��، �إسراف �بدون �ولكن �املوارد �استخدام �تدعو�إ�� �ال�� ��سالمية �النظرة �وج�ة �مع يتالءم

  :  )13،�صفحة�2010ال�ي��،�(،�وذلك�من�خالل)113،�صفحة�2002،�.الشيخ�م(الب�ئةللمحافظة�ع���

 لتحليل�ا�وقياس�) �ال�واء�واملياه(و�تمثل����أخذ�عينة�من�الوسط�املعرض�للملوثات�: معيار�الوسط�البي��

  درجة�تلو��ا�ثم�مقارن��ا�بالدرجة�املسموح���ا�علميا؛

 و�و�تحديد�كمية�امللوثات�املنبعثة�من�املصا�ع�والسيارات�خالل�ف��ة�زمنية�معينة�: مللوثاتمقياس�انبعاث�ا

 ومقارن��ا�كذلك�بالكمية�املسموح���ا؛

 و�ع���قياس�مدى�توفر��عض�الوسائل�ملعا��ة�ما�ي�شأ�من�تلوث�مثل�وجوب�: معيار�توفر�شروط�ال�شغيل

 التلوث؛�وضع��عض��ج�زة�����عض�املصا�ع�ل��د�من�انبعاث

 و�ع���قياس�امللوثات�ال���تحتو��ا��عض�السلع�ع���أساس�ا��صائص�الكيميائية�: مقياس�السلع�املنتجة

 .،�وتحديد�ا��د��ق����املسموح�بھ���يا)مثل��صباغ�واملواد�املحفظة(والف��يائية�امل�ونة�ل�ا�

 

  :خاتمة

  :توصلنا�إ���مجموعة�من�النتائجمن�خالل��ذه�الورقة�البحثية�

 علم�� �فروع �من �جديدا �فرعا �الوجود �إ�� �أفرزت ��خ��ة �العقود ��� �البي�ية �والتطورات �الدولية ��تمامات

�تحوال�من� �يحدث �جديد �تصميم �خالل �من �يأ�ي �العلم ��ذا �أساس �إن �الب�ئة، �اقتصاد �و�و�علم �قتصاد

مجاالت�الطاقة�أو�املواد�ا��ام�مبدأ�اس�نفاذ�املوارد�الطبيعية�إ���مبدأ�إعادة�التجديد�و�ستخدام�سواء����

أو��نتاج�أو��س��الك�أو�املخلفات،�أما�ع���صعيد�السياسات��قتصادية�ال�لية،�فإنھ�يركز�ع���املساحة�

وغ���ا�) السياسات�البي�ية(ا��ضراء�وع���إدخال�ال�لف�البي�ية����املوازنات�العامة،�وع���الضرائب�البي�ية�

 .من�آليات�السوق�املستدامة

 اقتصاد�حماية�الب�ئة���دف�إ���املحافظة�ع���التوازن�البي���و����ام�ب�ن�عناصر�ا�وفقا�لقانون��تزان�

�التنمية� ��� �جديد �نمط �تب�� �إ�� �تدعوا �ال�� �املستدامة، �التنمية �بمف�وم ��خر��و�ارتباطھ �وال���ء البي��،

�امل �املتاحة�وخاصة�املوارد �الطبيعية �املوارد �مخزون �ع�� �ال�تؤثر�ع���يحافظ �بدائل�نظيفة �و�ستحدث ائية،

  .الب�ئة

 إن�العالقة�ب�ن�التنمية�والب�ئة�تظ�ر�من�خالل�استغالل�املوارد�الطبيعية،�أي����كيفية�استعمال�ا�واملقادير�

�بذلك� �فإنھ �عقالنية �بطر�قة �وموارد�ا �الب�ئة ���سان �استغل �فإذا �التنمو�ة، �للمشار�ع �والالزمة املناسبة

�إذا�أفرط����استعمال�ا�واست��اف�موارد�ا�خاصة�استطاع�أن�ي حافظ�ع���بي�تھ�وكيف��ستفيد�م��ا،�أما

��خ���إ��� ��� �يؤدي �مما �أو�ندر��ا، �موارد�ا �وفقدان �الب�ئة �تد�ور �إ�� �ذلك �يؤدي �فقد �م��ا، غ���املتجددة

  . إحداث�مشا�ل�بي�ية�خط��ة�ت�ون�ا�ع�اسا��ا�سلبية�ع���التنمية��قتصادية

 � �والتباين�إن �املساواة �عدم �مشا�ل �حل �وأداة ��ك���منطقية �التنموي �البديل �تقدم �املستدامة التنمية

،�و�ذا�ما�ب�ن�دول�الشمال�...التنموي،�والتوز�ع�غ���العادل�للموارد،�و�نصاف،�التخصيص��مثل�للموارد

�ا��ضر�والر�ف �ب�ن �وما �أنموا��نوب، �ب�ن �وما �و�غنياء، �الفقراء �ب�ن �وما �بالتد�ور�، �املرتبطة �التنمية اط

 .البي��
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  مقار�ة�مفا�يمية:إدارة�املعرفة�والبصمة�البي�ية

Knowledge management and environmental footprint: a conceptual approach. 
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  :م��ص

�البي��،�حيث�و���ظل�التوجھ����دف �ذه�الدراسة�ا���التعرف�ع���استخدامات�إدارة�املعرفة����التوجھ

املعر���الذي�عرفھ��قتصاد����عصرنا�اليوم،�تنامى�استعمال�التكنولوجيا�ا��ديثة�وال����س��لك�باملقابل�الكث���

�الطاقة �غاز�الكر�ون،و �من �انبعاث �الب�ئو �تخلف �ع�� �سيؤثر�سلبا ��رض�و �ةالذي �مستقبل �ع�� ���ديدا �ش�ل

  .و�جيال�القادمة

���إطار�س���امل�تم�ن�ل��فاظ�ع���الب�ئة��انت�البصمة�البي�ية�إحدى�أدوات�القياس�البي��،�فإن��انت�

�نا��ان�إلدارة�املعرفة�الدور�العال���و �معدالت�البصمة�مرتفعة��ان�ذلك�مؤشرا�خط��ا��ستد���ضرورة�التدخل،

�تداعي �خوارزميات�لتقليل �ع�� �باالعتماد �النظيفة �التكنولوجيا �استعمال �طرق �ا�� �التطرق �تم �أين �منافع�ا، ات

�الطاقة �اس��الك �تقليل �أجل �من ��صطنا��، �و �الذ�اء �طرقا �يمثل ��مر�الذي �الكر�ون ��ماية��إيجابيةانبعاث

  .الب�ئة

 .ةالتكنولوجيا�النظيف�البي�ية؛البصمة��املعرفة؛إدارة�: �لمات�مفتاحية

  .Q55؛��Q 57 ؛ JEL: M15تص�يف�

Abstract: 

This study aimed to identify the uses of knowledge management in the environmental direction, and 

the knowledge orientation of the economy. 

When modern technology consumes a lot of energy and backward emission of carbon gas has grown, 

which will negatively affect the environment and constitute a threat to future generations. The 

ecological footprint was one of the environmental measurement tools aimed at protecting the 

environment. Knowledge management helped reduce environmental threats by developing clean 

technology as positive ways to achieve sustainability and protect the environment. 

Keywords: knowledge Management, Environmental Footprint, Clean Technology. 

Jel Classification Codes:M15 ; Q57 ; Q55 
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  : مقدمة.1

�اليوم�ش�د �الشعوب �فنجاح �املعر��، �التوجھ �ا�� ��قتصاد �تحول ��خ��ة �السنوات ��� ��،العالم ��عدلم

���و�املعر����املف�وم�إ���ذا�انتقلت�ال��وة�من�املف�وم�املادي�،�و ع���ما�تملكھ�الشعوب�بل�ع���ما��عرفھمقتصرا�

�النجاح ظل �لتحقيق ��عمال �منظمات �و �س�� �إدارة �تب�� ��ان �أ�داف�ا�التفوق �لتحقيق �الس�يل املعرفة

��س��اتيجية �و �بل، ��ذه �نظم �دعم �تم �ذلك �املعارف��دارةأك���من �لتوليد ��ل�ا �موج�ة �حديثة �بتكنولوجيات

  .تبادل�او 

�خاصة�،بالب�ئةالتكنولوجيا�املرافقة�مضرة�و ��انت��ثار�السلبية�إلدارة�املعرفة��يجابية���مقابل�املزايا�

مع�توفر�مقاي�س�لتقييم�النظام�البي��،�حيث�ساعدت�البصمة�البي�ية�ع���تحديد�مدى�اس��الك�ال�شر�للموارد�

بالرغم�من��لكن�،البي��الذي�من�شأنھ�أن�يؤثر�سلبا�ع���النظام�و �مدى�تحر�ر�غاز�الكر�ون و �الطبيعية�والطاقة

� �الداعمة�لنو �لإلدارة�املعرفة��يجابيةاملزايا �الطاقةالتكنولوجيا �من ��خ��ة��س��لك�قدر��ائل �إال�أن��ذه �ظم�ا

�غاز�الكر�ون و  �من �مرتفعة �معدالت �انبعاث ��� �تب���و ��سا�م ��نا �البي�ية، �البصمة �حساب �طرق �أكدتھ �ما �ذا

��ثار� �تقليل ��سا�م��� �وسائل�نظيفة �باستحداث ��عمال��ستعمال�املعر���للتكنولوجيا �منظمات القائمون���

  . من�ثم�تحقيق��ستدامةو �العمل�ع���حماية�النظام�البي��و �ر السالفة�الذك

  :الدراسة�إش�الية. 1.1

ال���تمكننا�من�حساب���دواتالبصمة�البي�ية�إحدى���انتتقييم�النظام�البي���و �س�يل�حماية�الب�ئة ��

�الب�ئة �اس��داف ���ديد�او �مدى �درجات �التكنولو��، �التطور �ومع �عن�و �لكن �مصادر�ال��ديد ��عددت املعر��

طرح�و�نا�وجب�،�القادمة��جيالسابقا��ا��مر�الذي�تطلب�حلوال�سر�عة���ماية��وكب��رض�وضمان�مستقبل�

 كيف�سا�مت�نتائج�حساب�البصمة�البي�ية����تفعيل�دور�إدارة�املعرفة؟:التا��الرئ������سؤالال

  :التالية�وتفرع�عن�السؤال�الرئ������سئلة

 ؟املقصود�بإدارة�املعرفة�وفيما�تكمن�أ�مي��ا�ما 

 املعرفة؟ إدارةيكمن�دور�نظم��فيما 

 ؟كيف�يتم�حسا��او �ما�املقصود�بالبصمة�البي�ية 

 الب�ئة؟ما����آفاق�ج�ود�إدارة�املعرفة����حماية� 

  :الدراسة فأ�دا. 2.1

  :�دف��ذه�الدراسة�ا���

 ؛املت�ناة�داخل�أن���املنظمات��دار�ةاملداخل�التعرف�ع���أحد�أ�م� 

 ؛تطو�ر�التكنولوجيا��املعرفة��تحديد�دور�نظم�إدارة� 

 ال� �ما�ية �ع�� �حسا��االتعرف �وطرق �البي�ية ����و �بصمة �نتائج�ا �من ��ستفادة ��غية �م�ونا��ا معرفة

 ؛التقييم�البي��

 ي�ولو��مختلف�أنواع�التكنولوجيا�النظيفة�املرافقة�للبصمة�البي�ية�وحماية�النظام�التعرف�ع����. 

  :دراسةال�ةأ�مي. 3.1

إلدارة�املعرفة��غية�تب���املؤسسات�و �عر��الدراسة�أ�مي��ا�من�أ�مية�التحول�نحو��قتصاد�امل�ذه��ستمد�

�أعمال�ا ��ان��س�يل �ا��اصلة �التطورات �ملواكبة �سع��ا �ظل �و�� �مزايا�حيث ���لق �الس�يل �املعرفة �إدارة �نظم ت

��خ��ةتكنولوجيا�لم�تكن�معروفة�من�قبل��ذا�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى��ون�استعمال��ذه�و �تنافسية�وخ��ات
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و�ذا�ما�أكدتھ�نتائج�حساب�انبعاث�الكر�ون�ما�أثر�ع���املناخ�و ��ش�ل���ديدا�للب�ئة�من�حيث�اس��الك�الطاقة

البصمة��خ��ة،��ذه��خ��ة��انت�ا��افز�لتوجيھ�إدارة�املعرفة�ا���التحول�نحو�التوجھ�البي����مر�الذي��ش�ل�

  .�حمل����طياتھ�آفاقا�مستقبليةو �تحد�العصر 

  :الدراسة �من�. 4.1

وجمع�املعلومات�والبيانات�من�التحلي��،�و �الوصفي��نمن�أجل�تحقيق�أ�داف�الدراسة�تم�استخدام�املن��

  .مصادر�ا��صلية�مع�معا����ا�بطر�قة�علمية�وموضوعية

  :عموميات�حول�إدارة�املعرفة.2

� �تب�� �قبل�إدارةسا�م �من �معروفة �تكن �لم �معارف �توليد �ا�� ��عمال �منظمات �قبل �من �تم�و �املعرفة من

  .�داءتحس�ن�و �ع���خلق�القيمة�اإيجابي�مر�الذي�ا�عكس�،��ستفادة�م��او�ت�س���طرق�تبادل�ا

  :إدارة�املعرفة�ممف�و . 1.2

بتحديد�ما�ية�نظم�ا�وصوال�ا����املعرفة�مروراسنحاول�����ذا�املطلب�التوصل�ا����عر�ف�شامل�إلدارة�

  .  التعرف�ع���أ�مي��ا

  :املعرفة�إدارة ف�عر�. 1.1.2

� �التوج�ات �حيث �من �املعرفة �إلدارة �املقدمة �التعر�فات �واستعمال�ا��دار�ة�عددت �من�، �عرفت حيث

� �بأ��ا ��س��اتيجية �املتطلبات�"الناحية �وتلبية �القيمة �خلق �لغرض �املنظمة ��� �املعرفة �ألصول �املن��ية �دارة

؛�و�و�يت�ون�من�املبادرات�والعمليات�و�س��اتيجيات�و�نظمة�ال���تدعم�و�عزز�تخز�ن��و�س��اتيجيةالتكتيكية�

املعرفة�يؤدي�ا����إدارةو�ش����ذا�التعر�ف�أي�أن�تب����(Helpjuice, 2018)" وتقييم�وتبادل�وصقل�وخلق�املعرفة

�ال� �مختلف�العمليات ��عد �و�ذا �مضافة �قيمة �خلق �ا�� �تؤدى �املعرفة�إنتاج� ،� �عرفت��ذه �أ��ا��دارةكما : ع��

�قدر�من�" �أع�� �تحقيق �ع�� ��ساعد �ال�� �بالكيفية �وتوز�ع�ا �وجدت �أينما �ا��ماعية �ا����ات �ع�� ا��صول

�("�نتاجية �2010بوعز�ز، �صفحة ���داف��)54، �تحقيق �ألجل �ا��ماعية �ا����ات �ع�� �تقوم �أ��ا �يت�� و�نا

� �أيضا �عرفت �وقد �امل�شودة، �صياغ��ا�"بأ��ا ��� ��ش��ك �ال�� �والسلوكيات �و�دوات �العمليات �املع���عن املصط��

�ال �املنظمة، �من �املستفيدون �ا��كوأدا��ا �للوصول ��عمال �عمليات �ع�� �لتنعكس �املعرفة �وتوز�ع �وخزن ��ساب

  .)21،�صفحة�2015مسلم،�("أفضل�التطبيقات�بقصد�املنافسة�طو�لة��مد�والتكيف

� ��� �املعرفة �إدارة �أن �القول �يمكن �سبق �املعلومات��دارةومما �بتجميع �تتكفل �من�و �ال�� �املعرفة توليد

�القيمة� �خلق �خالل �من �التنافسية �امل��ة �تحقيق ��� �م��ا ��ستفادة �محاولة �ثم �ومن �ا��ماعية، �ا����ات منطلق

 .�نتاجيةواملساعدة�ع���تحقيق�أع���مستو�ات�

  :إدارة�املعرفة�منظ. 2.1.2

�م�مة �أنظمة �املعرفة �إدارة �نظم �لصا��و �تمثل �الضرور�ة �املعرفة �لتقديم �القرار متطورة املستفيدين�و ��

�التوليد� �حيث �من �املعرفة �إدارة ��عمليات ��ع�� �ال�� �النظم �تمثل �كما �م�ما��م �أداء ��� �يحتاجو��ا �الذين �خر�ن

،�صفحة�2016احمد،�(استخدام�او �توف���دعم�املستمر�لتلك�املعرفةو ��ش�ل�تفصي����دامةو ا��زن و �وا��صول 

  :،�ومن�ب�ن�أنواع�تكنولوجيا�املعلومات�ال���تدعم��ذه�النظم�نذكر)357

 الذ�اء�الصنا��؛ 

 نظم�دعم�القرار؛ 

 النظم�ا��ب��ة�املس�ندة�ا���القواعد�املعرفية؛ 



 

 عمار�جعيجع. د.طسارة�زرقوط،�. د.ط

229 

 نظم�التفك���املعتمدة�ع���ا��الة؛ 

 نظم�است�باط�املعرفة؛ 

 ا��اسوب� �اتصال �الو�بو �تكنولوجيات �ع�� �املعتمدة �النقاش �ع���و �جماعات �التنجيم تكنولوجيا

  .)35- 31،�الصفحات�2009العمري،�(البيانات

  :إدارة�املعرفة�ةأ�مي. 2.2

،�2009العمري،�(املتمثلة���و ��عود�أ�مية�إدارة�املعرفة�ا���أ�مية�ثالث�تحديات�تواجھ�إدارة��عمال�اليوم

  : )10صفحة�

 ؛�لك��ونيةالتجارة�و �)�ن��ن�ت(كيفية�ثقفي�أثر�الز�ائن�وخدمة�حاجا��م�ع���الشبكة�العاملية� 

 م�انة����سوق�املنافسة؛و �كيفية�استخدام�تكنولوجيا�املعلومات����ا��صول�ع���حصة 

 خالل�تأس�س�مف�وم�خ��ا��م�امل��اكمة�من�و ��لية�ال���تمكن�الشركة�من�إعادة�ترت�ب�أف�ار�العامل�ن

 .�ناء�القيم�الرص�نة�للشركةو �التعلم�التنظي�������عميق

� �دور �فان �ذكره �سبق �ما �ع�� �عمليا��ا�إدارةو�ناء �خالل �من �يظ�ر�جليا �السياق�و �املعرفة ��� ممارسا��ا

��عز�ز� �بموج��ا �يتم �إذ �املصا���إيجادو  �نتاجيةالتنظي��، �أل��اب �القيمة ،� �أ�مية �ت��يص �يمكن �ارةإدكما

  :(Kumar, 2017) املعرفة����النقاط�التالية

 ب�ئة�إدارة�املعرفة�يمكن�أن�توفر��ساس�التخاذ�قرارات�فاملعروف�أن�: املعرفة�السياقية����صنع�القرار

سياق�ف�م�تحت�أي�الفقد�تطورت�إدارة�املعرفة�إ���درجة�أ��ا�يمكن�أن��ساعدنا�ع���،�ومع�ذلكدة،جي

�ناك�أنظمة�ذكية�تخزن�املعرفة�باإلشارة�إ���السياق�بحيث�ال�نك�سب�املعرفة�فيھ،ف�يتم�اتخاذ�القرارات

النوع�من�املعرفة��سمح�للقرارات�أن�ت�ون�مب�ية�ع���ا����ة�الفعلية�و�التا����أيضا��ذابل�نف�م�ا�،�فحسب

بل�يتعلق�،�فقط�بصنع�القرارات��ش�ل�أسرعال�يتعلق��مر�،�إدارة�املعرفة�عالعملية�ميتم��علم�الدروس�

  .و�تم�اتخاذ�القرارات�مع�وضع�املستقبل�����عتبار،��مر�باتخاذ�قرارات�سر�عة�ال�نندم�عل��ا�الحًقا

 � �والتعلم �املعرفة �كب��ة�اعندم�:التنظيميإدارة �مؤسسة �داخل �املعرفة �مشاركة �يتم �يحصل�، �ما عادة

�من�
ً
املنظمات�إ���تطبيق�نظام�مناسب��ج�نا�تحتاة،�املعرفة�املتعمق���اص�ع���أشياء�سطحية�بدال

� �توف���تجر�ة��عليمية�ثر�ة �أجل �من �بحيإلدارة�املعرفة �معرفة��ثألفراد�ا �ع�� �ا��صول �للموظف�ن يمكن

  .متعمقة�ومن�ثم�يمكن�تحقيق�أ�داف�أعمال�م�وأ�داف�م��خرى 

  :مجاالت�إدارة�املعرفةو �فوظائ. 3.2

  :إدارة�املعرفة�فوظائ. 1.3.2

  :)2019بر�ا�ي،�(تقوم�إدارة�املعرفة�بتأدية�مجموعة�من�الوظائف����املنظمة�تتمثل�فيما�ي��

 تتضمن��ل�أ�شطة�املنظمة�لصياغة�وتطبيق�اس��اتيجية�معرفية���دف�إ���: �دارة��س��اتيجية�للمعرفة

� �الفكر�ة �واس�ثمار�املوارد �أو�من�تنظيم �املنظمة �داخل ��� �مصادر�ا �من �والتقنية �و�بداعية والتنظيمية

 الب�ئة�ا��ارجية

 و���وظيفة�تحديد�املصادر�املعرفية�وتص�يف�ا�وترت�ب���شطة�الالزمة���مع�وترم���وخزن�:تنظيم�املعرفة

 املعرفة،�وت�سيق�عمليات�تدفق�ا�ع���قنوات�محددة
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 املعرفة� �نظم �:بناء ��شراف �بمع�� �إ���أي ��س�ند �ال�� �املحوسبة �النظم �و�شغيل �وتصميم �تخطيط ع��

 .قواعد�املعرفة،�ودعم�ا���ود��خرى�الستكمال�الب�ية�التحتية�ل�ذه�النظم

 تتم�عملية�تطو�ر�وتنمية�العقل�ا��ما���من�خالل�اس�ثمار�املوارد�ال�شر�ة�:تنمية�وتطو�ر�العقل�ا��ما��

تدر���ا�بصفة�مستمرة�من�ج�ة،�واستقطاب�أفضل�العقول�وا����ات�املوجودة����املنظمة�وإعادة��عليم�ا�و 

 .ال����عمل����ال�شاط�نفسھ

 الرقمية� �املتعددة �املعلومات�والوسائط ��دف�وظيفة�إدارة�املعلومات�والوسائط�املتعددة�الرقمية�:إدارة

 .املؤكدةإ���تحقيق�أك���مسا�مة�ممكنة�للمعلومات����تحقيق�امل��ة�التنافسية��س��اتيجية�

 إدارة�املعرفة����وجھ�آخر�ملف�وم�التعاضد�الذي��ع���القدرة�ع���تحقيق�أك���مستوى�من�: إدارة�التعاضد

 .املشاركة�باملوارد�والقدرات�الذاتية،�أو��ع���القدرة�ع���العمل�والتفاعل��يجا�ي�مع��خر�ن

 � �لدعم��تتو��:املعرفةإنتاج �املعرفة �إنتاج �عمليات �املعرفة �أوإنتاج��إدارة �للمنظمة ��ساسية ��شطة

  .املعرفة�و�يع�سلع�املعلومات�واملعرفة�باعتبار�ا�ال�شاط��سا����للمنظمة

  :إدارة�املعرفة�تمجاال . 2.3.2

املعرفة�خاصة����ظل�التوجھ�املعر���لالقتصاد،�حيث�صار�استخدام�ا��إدارة�عددت�مجاالت�استخدام�

ا��امعات،�و�مكن�توضيح��ذه�و ��داراتضرورة�حتمية�سواء����املجال��قتصادي�أو��جتما���أو�البي��،����

  :)2019بر�ا�ي،�(املجاالت�كما�ي��

 حيث��ساعد�إدارة�املعرفة�متخذي�القرارات�با��صول�ع���املعلومات�،�اتخاذ�القرارات����جميع�املجاالت

� �التخااملطلو�ة �وأ�عاده��ذ�افة �املوضوع �جوانب �جميع �ف�م �القرار�من �متخذ �تمكن �وال�� قرار�مع�ن

 ؛وا�ع�اساتھ��افة

 التخطيط��س��اتي���حيث�أن�ال��ص�الذي�يتمتع�بمعرفة�وخ��ة�أقدر�ع���التخطيط�من�غ���و�التا���

 ؛فإن�املعرفة�تفيد��ش�ل�كب������وضع�وتطو�ر�ا��طط��س��اتيجية

 ؛تخطيط�العمليات�وإعادة��ندس��ا�أي�إعادة�تصميم�العمليات�وإجراءات�العمل 

 ؛�س�ل�عملية��تصال�لنقل�املعلومات�من�خالل�تقنية�املعلومات�املستخدمة�حيث: �تصال 

 ؛إضافة�قيمة�للمنتج�أو�ا��دمة 

 ؛وخاصة�املشار�ع��س�ثمار�ة�الكب��ة��سي���املشار�ع 

 ؛�سي����زمات 

 ؛��عمل�ا�ع���املس�ندات��املنظمات�املعتمدة 

 ؛املنظمات�متعددة�ا���سيات 

 ؛�سي���العمليات�ب�ن�املصا���واملدير�ات 

أن��ناك��عض�املجاالت�ال���يمكن�أن��ستفيد�من�تطبيق�إدارة�املعرفة��اكم: والتطو�رمجاالت�البحث�

�الكب����فمختل�:مثل �الصنا�� ��نتاج �ذات �املنظمات ��� �العمل �املوارد�(مراحل �ا��ودة، �البيع، ��نتاج، الشراء،

 ).ا��…ال�شر�ة�

�إدارة���ظل�س���املؤسسات�لتب���و�لكن�املث���للدراسة��ان�بخصوص�املجال�البي���إلدارة�املعرفة،�حيث

  :)2019الراوي،�(املعرفة،��انت�نواتج�ا�ذات�تأث���سل��،�حيث�نالحظ�أن
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 ي��ك�ا�� �ال�� �البيانات �من �ال�ائلة �الكميات ��س�ب ��ان ��صطنا�� �الذ�اء �تقنيات �الكب�� التطور

� �حاسوً�ا ��ان �سواء �باإلن��نت
ً
�متصال �و��ون �ج�از��ستخدمھ �فأي �أم أماملستخدمون، �ذكًيا أج�زة�  �اتًفا

�مراكز�الس�يعا��ا� �تتطلب �ال��مة �البيانات ��ذه �البيانات، �من �كب�ً�ا �قدًرا �وراءه ِلف
َ

�ُيخ ��شياء إن��نت

والت�بؤ� وتخز���ا،�و���مصدر�ثروة�كب��ة�للشر�ات،�إذ��ستفيد�م��ا�الشر�ات�بتحليل�سلوك�املستخدم�ن

أصبحت�ا��اجة�إ���مراكز�الس�يعاب�فنولوجيا�أك���فأك��،ومع�استمرار�تطور�التك بحاجا��م�وتطلعا��م

� �أك���وضوًحا، ��ذه �الكب��ة �البيانات �كمية �العالم�حيث �أنحاء �جميع ��� �واملؤسسات �الشر�ات �ستخدم

 ؛�ذه�املعدات�لتخز�ن�املعلومات�وإدار��ا�ومشارك��ا

 ملراكز�� �تحتاج �الكب��ة �والبيانات �أك��، �لبيانات �حاجة ��نالك �التكنولو�� �املجال �أك����� �تطور لتحقيق

متطورة���فظ�ا�ومعا����ا،�و�ذه�املراكز�تحتاج�لب�ئة�مناسبة�و�س��لك�قدًرا�كب�ً�ا�من�الطاقة�و�التا���

� �التغّ���املنا��، �ع�� �وا�ً�ا �سلبًيا �أثًرا �ست��ك ��عمل �الكحيث �بطاقا��ا�أج�زة �مراكز�البيانات مبيوتر���

�توقف �ودون �القصوى �لذا�، �ا��رارة، �شديدة �ل��واس�ب �املادية �امل�ونات �املستمر�تصبح �عمل�ا و�س�ب

����العمل، �درجة�حرار��ا�واستمرار�ا �عدم�ارتفاع �ت��يد�لضمان �وضع�أنظمة �الكميات� يجب وت��يد��ذه

�كمي �استخدام �الكمبيوتر�يتطلب �أج�زة �من �الوقود�الوف��ة �حرق �من �املتولدة �الطاقة �من �كب��ة ات

توقع�مجلس�الدفاع�،�فحسب��حفوري،��مر�الذي�يضيف�بدوره�املز�د�من�انبعاث�الكر�ون�إ���ا��و

� �عام �بحلول �أنھ �الطبيعية، �املوارد �2020عن �إ����الك�ر�اء اس��الك،س��تفع ��مر��ي �مركز�البيانات ��

مدينة�متوسطة�ا���م،�وعاملًيا��س��لك��ساعة�سنوً�ا،�و�و�ما��عادل�اس��الك/مليار�كيلووات�140  نحو

% 14من�إجما���اس��الك�الطاقة�العال��،�ومن�املتوقع�أن�تصل�إ���% 8مراكز�البيانات��ن�ما�يصل�إ���

 .2020بحلول�عام�

وعليھ�نالحظ�أنھ�و���ظل�س���املؤسسات�الفاعلة���ماية�البي�ية�تم��عتماد�ع���مؤشرات�معينة�لقياس�

�الب� ���ديد �مدى �التعرف��أبرز ئة�ولعل �املبحث�املوا�� ��� �وسنحاول �باعتماد�البصمة�البي�ية، ��ان �ذه�املؤشرات

  .ا��لول�املقدمة�لس�يل�ا��فاظ�ع���أ�داف�إدارة�املعرفةو �طرق�قياس�او �ع���ما�ي��ا

  :التكنولوجيا�املرافقةو �البصمة�البي�ية.3

�كس�ب �البي�ية �البصمة �ر�ط �سنحاول �املبحث ��ذا �البي�ية�و ��� ���ماية �كن�يجة �املرافقة التكنولوجيا

  .املتمثلة�أساسا����تحقيق�التنمية�املستدامةو �ومحاول�تحقيق�أ�داف��قتصاد�البي��

  :البصمة�البي�ية�ممف�و . 1.3

فمنھ�من�ي��ك�بصمة�،����حياتھ�كأثر�ع���تواجده�ع���سطح�املعمورة���سان�عدد�البصمات�ال���ي��ك�ا�

�أو� �نحت �و بناء�� �أو�رواية، �ككتاب �بصمة �ي��ك �من �منھ �إال��ش�ل�، �إلثباتھ �ال�يتم �بفعل �بصمتھ �ي��ك �من ومنا

لكن��انت�البصمة�البي�ية�مختلفة��ل��ختالف�عن�ماسبق�ذكره�من�البصمات،�أل��ا��س�ند�ع���قياس�،�تار���

 .املوجود����البي�ية�لضمان�ما�يمكن�بقاءه�ف��ا

  :يةالبصمة�البي��ف�عر�. 1.1.3

عندما� مصط���ابتكره�باحثون�من�جامعة��ولومبيا�مع�بداية��سعينات�القرن�املا���"البصمة�البي�ية� إن

�باملواد �الس�ان �ل��و�د �املطلو�ة ��رض �مساحة �املتباينة� قاسوا ��س��الك �معدالت �ع�� �بناء �عام ��ش�ل واملوارد

�نفايا��م �امتصاص �يتطل��ا �ال�� �املساحة �قياس �وكذلك
ً
�البصمة�،جغرافيا �املبتكرة �الطر�قة ��ذه �ع�� وأطلق

�بال�كتار )EcologicalFootprint(البي�ية �("وتقاس ��ذا��)�2016اظم، �الستخدام �البداية �ا��طوة ��ذه و�عد
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� �صار�أداة �فقد �اليوم �أما �أ��ااملصط��، �ع�� ��عرف �حيث �العال��، �البي�� �": القياس �الالزمة إلنتاج�مقدار�الب�ئة

�مع�نو �ا��دماتو �السلع �حياة �نمط �لدعم �(Steiner, 2019)"الالزمة �ا�� �التعر�ف ��ش����ذا البصمة��أنحيث

قياس�مدى�قدر��ا�ع���تلبية�حياة��جيال�القادمة،�و �ا��الية�لألجيالالبي�ية�تق�س�ما��و�موجود�لضمان�ا��ياة�

�أ��ا �ع�� �عرفت �الطبيعيةمؤشر�": كما �ونظمھ ��رض ��وكب �ع�� �مع�ن �تأث���مجتمع �مؤشر�. لقياس �لنا و�و��

. البصمة�البي�ية�مدى�مستوى�استدامة�نمط�ع�ش�س�ان�دولة�محددة،�ومدى�تأث���م�وضرر�م�ب�وكب��رض

�اظم،�("يتم�التوصل�إ����ذه�الن�يجة�من�خالل�مقارنة�اس��الكنا�للموارد�الطبيعية�مع�قدرة��رض�ع���تجديد�ا

الذي��ستد���العمل���مر مدى�اس��داف�الب�ئة��أخرى مدى�است��اف�ال�شر�لل��وات�الطبيعة�أو��عبارة��أي)2016

  .القامة��جيالجل�ضمان�مستقبل�ال����سمع�باقتصاد�املوارد�الطبيعية�أل ��جراءاتع���تطبيق��عض�

  :البصمة�البي�ية�حساب.2.1.3

���سانآلخر،�لكن����املجال�البي���ي��ك��فرد�ذه�البصمة�تختلف�من�و �الفرد����حياتھ�بصمة�ما�ي��ك

ال����ع���عن�مقدار��س��الك�و �أو�البصمة�البي�ية��ي�ولوجيةأو�البصمة�)  01الش�ل�رقم�(بصمتھ�ا��ضراء�

  ل�ل�فرد؟�البي��املحدد�من�املوارد�الطبيعية،�لكن�كيف�يتم�حساب�

  البصمة�البي�ية�املصنوعة�من��وراق): 01(رقم�الش�ل�

 

 

 

 

  

 

 

Source: (Steiner, 2019)  

  : (Global Footprint Network, 2019) ثوعرض�ا�حي ع���الطبيعة�بالبي�ية�الطلمحاسبة�البصمة� تق�س

 تق�س�البصمة��ي�ولوجية��صول�البي�ية�ال���يحتاج�ا�الس�ان�املعينون�إلنتاج�املوارد�الطبيعية��:ع���جانب�الطلب

� ��س��لك�ا �و�لياف�النباتية(ال�� �ذلك�املنتجات�الغذائية ��� �بما �واملنتجات�، �و�خشاب ��سماك، �ومنتجات واملاشية

��خرى  �ا��رجة �ا��ضر�ة، �التحتية �للب�ية �نف ومساحة �وامتصاص �انبعاث البصمة��تت�بع .الكر�ون ايا��ا،خاصة

�املنتجة �السطحية �املناطق �من �فئات �ست �استخدام �الزراعية: �ي�ولوجية ��را��� �الر��، �أرا��� �الصيد، ،�أرا���

 .مساحة�الغابات�والطلب�ع���الكر�ون�ع����رض،��را����املب�ية

 العرض ع��� ��:جانب �البي�ية �أصول�ا �إنتاجية �أو�أمة �أو�والية �ملدينة �البيولوجية �القدرة �أرا����(تمثل �ذلك ��� بما

يمكن�ل�ذه�املناطق�خاصة�إذا�تركت�بدون� .(املحاصيل�وأرا����الر���وأرا����الغابات�وأرا����الصيد�و�را����املب�ية

  .�ون خاصة�انبعاث�الكر ،�أن�تمتص�الكث���من�النفايات�ال���نولد�ا،�حصاد
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  مكونات�البصمة�البي�ية): 02(الش�ل�رقم�

  
  )�2016شوح،�(: املصدر

  :ال�����دف�ا��،�و م�ونات�البصمة�البي�ية) 02(حيث�يو���الش�ل�رقم�

 الزراعية؛�حاصيل�ستغالل�العقال�ي�للم 

 نتجات�الر��؛�ستغالل�العقال�ي�مل 

 منتجات�الغابة؛�حماية� 

 أ�والت�بحر�ة؛عدم�تلو�ث�امل 

 ؛)مب�ية أرض(عدم�التوسع�العمرا�ي�ع���حساب�الب�ئة� 

 أثار�الكر�ون تقليل�. 

قدرات�و �حيث�يفيد�أن�ال�شر�ة�تحتاج�ا���مساحات،�ارتفاع�معدالت�البصمة�البي�ية��عد�مؤشرا�خط��ا�إن

،�كما�)135،�صفحة�2015ال��يدي،�(تنوع�ا�ا��يوي و �قدرا��ا�بأنظم��ا�البي�يةو �حيو�ة�تفوق���م�الكره��رضية

  :)2011ع��،�(يتم�حساب�البصمة�البي�ية�ع���عدة�مستو�ات��اآل�ي

 � �املستوى �غاز�ثا�ي��:الفرديع�� �كمّية
ً
�تقديرّ�ا �يحسب �أن �عليھ �البي�ية �بصمتھ �الفرد �يحسب �أن �أجل من

 �و�وسّيارتك�وأج�زة�التكييف����م��لھ�،�أكسيد�الكر�ون�الذي�يطلقھ����ا��و
ً
إ���املعّدات�ال����ومكتبھ�إضافة

أن��عيد�تحو�ل��ذه��ُيمك��ا،�ف��ا�مجرى�ما�ّي ،�و�حاول�أن�تجد�لنفسھ�مساحة�خضراء،�تجّ�ز�وجباتھ�اليومّية

ن�من�ذلك،�الكمّية�من�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�إ���أوك���ن
ّ

لم�يبق�عليھ�إال�أن�يق�س��ذه�املساحة�،�إذا�تمك

 .ليعلم�ما����بصمتك�البي�ّية،�ا��ضراء

 من�غ���املستحيل�القيام���ذه�العملية�مع��ل�س�ان�الدولة،�لذا�تجري�العملّية�بمعادلٍة�: ع���املستوى�الدو��

�ال���م ص�ف��ا�ُمجمل�مساحات��را����واملياه�ال���خصص��ا��ل�دولة�إلنتاج�جميع�املوارد
ّ

ختلفة�حيث�ت��

�حساب� �عملية ��� �تدخل �ال�� �املساحات ��ذه �وتنقسم �ت�تج�ا، �ال�� �النفايات �جميع �والس�يعاب �س��لك�ا

 : البصمة�البي�ية،�إ���ستة�أنواع�من�املناطق�أال�و��

  اعة؛�را����الصا��ة�للزر 

 املرا���والغابات؛ 

 املحيطات�أو�البحار؛ 

 اة�باملبا�ي�املختلفة؛
ّ
 �را����املغط

 الطرق؛ 

  را����الالزمة�لنمو�النباتات�القادرة�ع���امتصاص�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�. 
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  �20عد�إضافة�واح�ساب�جميع�املناطق�السابقة����العالم،�ت�ون�ن�يجة�معادل��ا��ذه�: ع���املستوى�القاري�

� �ألف �إ�� �للفرد �املخصصة ��رض �مساحة �وتنخفض �الواحد، �للفرد ���ز��17م���مرّ�ع ��س�ب �م�ٍ��مرّ�ع ألف

 .�عض�املناطق�كمت�ّ��ات�ومحمياٍت�طبيعّية

  :السلبياتو ��يجابياتالبي�ية�ب�ن��ةالبصم. 2.3

�ع���املستو�ات�الثالث وال����ع���نتائج�ا�ع���حلول�ذات�نطاق�ن،فالبعض�،�يتم�حساب�البصمة�البي�ية

والبعض��خر�يرى�أ��ا�مجرد�أداة�وصفية�لوقا�ع��؛ملا�توفره�من�حلول�تبدو����مضمو��ا�منطقية�إيجابيةيرى�أ��ا�

  :(Meena, 2019, p. 26) حيث�نم���نوع�ن�من�وج�ات�النظر؛�و�مية�تقوم�فقط�ع����ف��اض

 � �: �يجابيةالنظرة �حيث �من �البي�ية �تمثلإينظر�للبصمة �أين �بتص�يف��يجابيا��ا، ��سمح �واحدة وحدة

�البي�ية �ال��امج؛املؤشرات �مختلف �ع�� �واسع �نطاق �ع�� �تطبيق�ا ��وسيلة�و ���شطةو�يمكن �عت���مفيدة

لسياسة��تصال�ب�ن�املنظمات�حيث�يتم�تحديث��ذه�الطر�قة�باستمرار�وتحسي��ا�بواسطة�الشبكة�العاملية�

�املحدود�للبصمة؛ �الطبي�� �املال �رأس �طبيعة �إ�� ��شارة �ع�� �لقدر��ا �كأداة�و �باإلضافة �مصداقية خلق

� ���قتصادية؛للسياسة �ن���� �أن �ع��دون �ا�قدر��ا �إ���أ�داف�قابلة�تحليل �غامض �ملف�وم �املستدامة لتنمية

 ..للقياس

 نا�ينظر�للبصمة�البي�ية�من�حيث�مساو��ا�أين��ستخدم�تحليل�البصمة��ي�ولوجية��رض�: النظرة�السلبية�

�لألرض�؛�ف��اضية �الفع�� ��ستخدام �تمثل �ال �املوارد��؛وال�� �استخدام �ي�سط �بواسط��ا �التحليل �أنھ كما

معظم�م�من�صور��س��الك،�إلضافة�لذلك�ال�يوفر�التحليل�إرشادات� و�خاطر�بوجود�عد�مزدوج�الطبيعية؛

  .ع���اف��اضات�مش�وك�ف��ا��حيانوا��ة�للسياسة�باست�ناء�طرح��س��الك�وأك���من�ذلك�يقوم�����عض�

لتطو�ر�ا���تب���واستحداث�لكن�ما���منا�����ذه�الدراسة�ما�أفرزتھ�البصمة�البي�ية����توجيھ�عمليات�البحث�وا

تكنولوجيات�مرافقة�ل�ا��عمل�بالتوازي�مع�البصمة�البي�ية�ع���تحقيق�أ�داف��قتصاد�البي���والتوجھ��خضر�

  .للعديد�من�منظمات��عمال

  :البصمة�البي�يةو ��نظف�االتكنولوجي. 3.3

� �سوف �و�تصاالت �املعلومات �تكنولوجيا �صناعة �أن �إ�� ��ش���التقديرات �بصمة� %3.6تمثل �إجما�� من

�العاملية �(الكر�ون �انبعاث�)2019الراوي، �من �ا��د ��� �الدو�� ���تمام �للقلق �املث��ة ��حصاءات ��ذه �أثارت ،

�لتقليل �الس�� ��� �ك��ى �شر�ات �عدة �بدأت �و�الفعل �البيانات، �مراكز ��� �اس��الك� �االكر�ون �من �ا��د ع��

�لتقليل الطاقة �أيًضا�إليجاد�أفضل�السبل �الذ�اء��صطنا�� �ع�� تجاه�نحو�مراكز�بيانات�و� انبعاثھ�و�عتماد

  .الذي�أدى�ا���تب���ما��عرف�بالتكنولوجيا��نظف�مر�صديقة�للب�ئة،�

  :التكنولوجيا��نظف�ف�عر�. 1.3.3

حيث�أدى�تب���،�إدارة�املعرفة�الس�يل�لتخفيف�آثار�االبي�ية�السلبية��انت���ثار ���اطار�الس���لتقليل�

��عمال�إدارة �منظمات �الكث���من ��� �و�املعرفة �التوجھ �ظل �لالقتصادو ��خضر �� �البي�� �من�، �جديد ظ�ر�نوع

� �من �التقليل �شأ��ا �من �ال�� �للب�ئة��ثار تكنولوجيا �بو �املدمرة �عل��ا �اطلق �أو�التقنية�ال�� �النظيفة التكنولوجيا

مصط���عام��ستخدم�لوصف�املنتجات�أو�العمليات�أو�ا��دمات�ال�����نظفالتكنولوجيا�تمثل� �فضل،حيث

�ال�در  �من �غ���املتجددةو �تقلل �املوارد �من �ممكن �عدد �أقل �النظيفة�تتطلب �التجارة �تحالف ��عرف�ا �حيث ،

صناعة�تدعم�ن�ً�ا�تجارً�ا�مستداًما،����أي�،�قاعدة�عر�ضة�من�العمليات�واملمارسات�و�دوات"للتكنولوجيا�بأ��ا�

،���اية�العمر�وإس��اتيجيةوتخفيض�املوارد�وإدار��ا�،�التحكم����التلوث: بما����ذلك�ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر
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�النفايات �وخفض �الطاقة، �وكفاءة �ور�حي��ا، �الكر�ون �.(Rouse, 2010) "وتخفيف ��كما، �بأ��ا التطبيق�" �عرف

�للمعرفة �الطبيعية�و ��سلوبو�العم�� �للموارد �الرشيد �لتوف����ستخدام ���سان �احتياجات �ضمن الوسائل

 (Mondal)"حماية�جودة�الب�ئةو �والطاقة

حماية�الب�ئة�و �التكنولوجيا�النظيفة����ا��طوة�التقنية�لتحقيق�التنمية�املستدامة�إنوعليھ�يمكن�القول�

  .تحرر�الكر�ون�بمعدالت�منخفضةو �من�خالل�استحداث�تكنولوجيات��س��لك�الطاقة�بمعدالت�أقل

  :(Mondal)ولعل�أبرز�أ�داف�التكنولوجيا��نظف�ما�ي����������

 ؛ت�امللوثة�وتوليد�النفايات�و�التا���حماية�أو�تحس�ن�ا��ودة�البي�يةانبعاثات�� تقليل�مستو� 

 ؛استخدام�املواد�ا��ام�والطاقة�بكفاءة�أك�� 

 لعمليات�� �خام �كمواد �املحلية �واملواد �التدو�ر �إلعادة �القابلة �والنفايات �املخلفات �استخدام ���يع

 ؛التحو�ل

 ؛توف���العمالة�املحلية 

 ا��ياةتحس�ن�نوعية�.  

  :التكنولوجيا�النظيفةأثر�البصمة�البي�ية����ظل�تب����لتقلي. 2.3.3

التحذيرات�ال���وج���ا�املراكز�الكفيلة�بحماية�الب�ئة�اتخذت�عدة�شر�ات�خطوات�سر�عة�للتعامل�ن�يجة� 

  :)2019الراوي،�(مع��ذه�التحذيرات،�حيث

 :شركة�جوجل

إذ�اتخذت�ثالثة�تداب���حيث�باتخاذ�خطوات�إيجابية�����ذا�املسار،�" لجو ج"قام�عمالق�محر�ات�البحث�

 :ورفع�مستوى�كفاء��ا�أين سا�مت��ش�ل�كب������تقليل�اس��الك�مراكز�البيانات�خاص��ا�للطاقة

 لالستفادة�من�برودة�املياه�و�بتعاد�عن�أنظمة��البحر  أعماقجوجل�إ���إعادة�بناء�مراكز�بيانا��ا���� تحولت

�أول  �أ�شأت �إذ �البيانات، �من �كب�ً�ا �قدًرا ��س��لك �ال�� �مدينة� الت��يد ��� �التقنية ���ذه �العاملة �الكب��ة مراكز�ا

 أيًضا����مجال�الت��يد؛بفنلندا،�كما�أ��ا�أ�شأت����مراكز�أخرى�محطات���مع�مياه�املطر�واستخدام�ا� �امينا

 استعانت�جوجل�بخوارزميات�الذ�اء��أين تحس�ن�كفاءة�مراكز�البيانات�وتقليل�اس��الك�ا�للك�ر�اءعملت�ع���

�للعمل� �و�غي��ه �مراكز�البيانات �عمل �نظام ����يص �ع�� �ا��وارزميات ��ذه ��عمل �أخرى؛إذ �مرة �صطنا��

 ية�الصناعية،�فإ��ا�تتعلم�وتتطور�لضمان�إنتاجية�أك��؛�ش�ل�أك���كفاءة،�و��نما��عمل��ذه��نظمة�الذك

 شراء�الطاقات�املتجددة�و�س�ثمار����برامج��عو�ض�الكر�ون،�مثل�زراعة����ار�و�س�ثمار�قامت�الشركة��

�جميع� ��� �بھ �ا��اصة �مراكز�البيانات ��� �الطاقة �اس��الك �من �ال��نامج �قلل �إذ �الشمسية، �والطاقة �الر�اح ��

�ال �نحوأنحاء �خفض �حيث �ونحو% 40  عالم، �الت��يد ��� �املستخدمة �الطاقة �استخدام�% 15 من �إجما�� من

 .أضعاف�3 الطاقة،�كما�أن�نظام�التعلم�العميق�نفسھ�زاد�من�قدرة�أج�زة�ا��وسبة�بنحو

ع����2023بحلول�عام� %70طموح�ا�����عتماد�ع���الطاقة�النظيفة�ب�سبة�ز�ادة��س���الشركة�إ���كما���������

  ."�عتمد�ع���البيانات"من�خالل�مبادرة���ابة�جديدة��و�نبعاثمحطات�الطاقة�الشمسية�وتقليل�النفايات�

 :شركة�مايكروسوفت

���السنوات� %75الكر�ون�ال�شغيلية�ب�سبة��انبعاثمن�ج���ا�ال��ام�ا�بخفض��مايكروسوفتأعلنت�شركة�

 :القادمة،�حيث�11الـ
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� �مايكروسوفت �س�تخذ�ا �ال�� �ا��طوات �سميث �براد �الشركة �رئ�س ��ستدامة�"أو�� �تحديات ملواج�ة

"�  "بطر�قة
ً

�أوال ����،و �"التكنولوجيا �والتعلم ��صطنا�� �الذ�اء ��عض�ا �س�تضمن ��ال�� �إ���حيث �الشركة �س��

وتقليل� ع���محطات�الطاقة�الشمسية�2023بحلول�عام� %70طموح�ا�����عتماد�ع���الطاقة�النظيفة�ب�سبة�

� �جديدة ���ابة �مبادرة �خالل �من �و�نبعاثات �البيانات"النفايات �ع�� ��شياء�س" �عتمد �إن��نت �أج�زة �ستخدم

)IoT( وتكنولوجيا�blockchain وإعادة�تدو�ر��ج�زة�ا��اصة�بمراكز�البيانات؛ والذ�اء��صطنا���ملراقبة��داء 

،�ألجل�املسا�مة����ا��صول�2030برنامج�لتنقية�املياه�بحلول�عام� إطالقوفق�تصر�حات�الشركة�س�تم�

 طق�ال���توجد���ا�مراكز�البيانات�و�س��لك�الكث���من�املياه�لغرض�الت��يد؛ع���مياه�نقية��س��لك�ا����املنا

� �س�ستضيف �ا���ومية"الشركة �البي�ية �البيانات �علوم �من�" مجموعات �كب��ة �كميات �ع�� �تحتوي ال��

 وا��و�ة�ع���نظام�ا�ال��ا�ي،���دف�دعم�عمل�الباحث�ن����جميع�أنحاء�العالم؛�تالصور�الساتلي

و���منظمة�دولية�تم�إ�شاؤ�ا�لتطو�ر�ن���وط���ل�سع��� إ���مجلس�قيادة�املناخ�انضمام�ا�الشركة أعلنت

 .الكر�ون 

 �آبل�وف�سبوكاتخذت�الشر�ات��خرى�مثل�
ً
ا�مبتكرة

ً
ل��د�من�اس��الك�مراكز�البيانات�للطاقة،�من� طرق

ليل�انبعاثات�الكر�ون�ا��اصة�خالل��غي���طر�قة��شغيل�مراكز�البيانات�ا��اصة���م،�وتتطلع�الشركتان�إ���تق

  :��م،�حيث

من�اعتماد�ا�ع��� %100ما�يقرب�من� أك���شركة�ل��كيب�الطاقة�الشمسية،�وقد�بلغت�الشركة�بلآتمتلك�

 الطاقة�النظيفة����اس��الك�مراكز�البيانات�التا�عة�ل�ا؛

طاقة�الر�اح�،ال���تقع����الغرب��وسط�للواليات�املتحدة�)آيوا(���والية��ف�سبوك�ستخدم�مركز�بيانات�

يفة�من��عتماد�ع���الطاقة�النظ% 100لتج����مركز�البيانات�ا��اص�بھ�بالطاقة،�و�ع�دت�الشركة�بالوصول�إ���

���2020. 

لتحقيق�أق����استفادة��جا�دةفإ��ا��س����املستداممن�أجل�تحقيق�املؤسسات�لألداء�و �و�نا�نالحظ�أنھ

بأقل���ديد�بي����ل��ذا�من�أجل�تحقيق�أ�داف��قتصاد�البي������ظل��عتماد�الكب���ع���مم��ات��قتصاد�

  .املعر��

  :نتائج�الدراسة.4

حيث�سا�م�ت�ن��ا�،��ان�مزدوج��ثر�ع���الب�ئة��عمالاملعرفة����منظمات��إدارة�ست�تج�مما�سبق�أن�تب���

� �منظمات �املعرفة��عمال�� �توليد �ز�ادة �الذ�اءو �ا�� �مستو�ات �ز�ادة �ثم �ا�عكس�و �من ��بت�ار��مر�الذي فرص

أين�سا�م�ذلك����ابت�ار�نماذج�أعمال�جديدة�تقوم�ع���التقنية�العالية�ا��ودة،�،�ع���تطور�التكنولوجيا�إيجابا

�عدد��ائل�من�البيانات�ال���يجب��حتفاظ���ا����مراكز���مة�لالستفادة�م��ا�الحقا،�إفراز �مر�الذي�سا�م����

كن��ذه�املراكز��س��ل�الكث���ل،�تقنيات�الذ�اء��صطنا��لعل�من�ابرز�التقنيات�املستخدمة�����ذه�املراكز�نذكر�و 

تأثر��أنال���من�شأ��ا�و �الكر�ون �أكسيدتفرز�الكث���من�غاز�ثنا�ي�و �ك�ر�اءو �مياهو �من�الطاقات�من�موارد�طبيعية

�ج�ة �من �املناخ �و ���ددو �ع�� �ج�ة �من �الطبيعية �املوارد �و أخرى �ست��ف �أن�، �البي�ية �البصمة �استطاعت �ما �ذا

ارتفاع�و ��خضر ولكن��عد�التوجھ�نحو��قتصاد�البي�ي،�ال��ديد�البي���من�عدمھ�التا���حددت��سب�و �تق�س�أثره

للبيانات�املتولدة�من���يجابيةا��س��جتما���للمنظمات�وتصاعد�شعارات�حماية�البي�ية�بدأت�تظ�ر�البوادر�

���من�شأ��ا�التأث���ع���تفرز�ب�سب�اقل�الغازات�الو �املعرفة�بظ�ور�تكنولوجيا��س��لك�اقل�من�الطاقة�إدارةتب���

أو�التكنولوجيا�النظيفة،�وال���من���نظفالب�ئة�باستحداث�نوع�جديد�من�التكنولوجيا�اطلق�عليا�التكنولوجيا�
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�التا���تحقيق�و �تقليل�طرح�الكر�ون��مر�الذي�سيقلل�من��سب�معدالت�البصمة�البي�يةو �شأ��ا�تقليل��س��الك

  .املستدام�للمنظمات�اء�دنتائج�بي�ية����ظل�تحقيق�

  :خاتمة�.5

��عماللتحقيق�املث���من�النجاح�ملنظمات��الس�يلإدارة�املعرفة��انت��أنيمكن�القول�،�مما�سبق�ذكره

من�ثقة��ستفادة�م��ا����بناء�اس��اتيجيات�تمك��ا�من�و �توليد�املعرفةو �ال���تتكفل�بتجميع�املعلومات��دارةف���

� �مستو�ات �اع�� �بواسط��ا �تحقق �تنافسية �مزايا �تقديم���داءو�نتاجيةاك�ساب �ع�� �نظم�ا ��عمل املتم���أين

�ل��ذا����ظل�دعم�تكنولوجيا�املعلومات�ل�ا�بواسطة�،�املعرفة�لصا����القرار�لتحقيق��ستفادة�القصوى�م��ا

�املعرفة�الذ�اء �است�باط �نظم �ا��الة؛ �ع�� �التفك���املعتمدة �نظم �ا��ب��ة؛ �النظم �القرار؛ �دعم �نظم �الصنا��؛

�ل�،�ن�����تكنولوجيا�التنجيم�ع���البيانات�أنجماعات�النقاش�ع���الو�ب�دون�و �تكنولوجيا�اتصال�ا��اسوبو 

� �سبل �القرار�و�س�يل ����صنع �السياقية �املعرفة �س�سا�م����تحديد �ا����ذا �يؤدي ��مر�الذي �التنظي�� التعليم

 .املرجوة���دافمن�ثم�تحقيق�و �تحصيل�معارف�معمقة

،��مر�الذي�صار��ش�ل��يجابيةتطو�ر�نظم�ا��انت��ثار�السابقة��عمق�و �املعرفة�إدارةلكن����ظل�تب���

�س��لك�كمية���خ��ة�ذه�،��االبحث�عن�مراكز�متطورة���فظو ���ديدا�للب�ئة�سواء��س�ب�كمية�البيانات�ال�ائلة

��التا���ترك�أثر�سل���ع���املناخ�أو��س�ب�انبعاثات�الكر�ون�ما��ش�ل�خطرا�كب��ا�ع����رضو �كب��ة�من�الطاقة

  ؛�ع���مستقبل��جيال�القادمةو 

ما��و�موجود�لضمان�ا��ياة�لألجيال��سأل��ا�تق�،�التن�يھ���طورة�الوضع�أداة�نا��انت�البصمة�البي�ية�

مستو�ات���تم�حساب�البصمة�البي�ية�ع���ثالث،�و قياس�مدى�قدر��ا�ع���تلبية�حياة��جيال�القادمةو �ا��الية

� �الفردي(رئ�سية �والقاري املستوى �الدو�� �الطبيعة) ؛ �ع�� �الطلب �تق�س �مقدار�و �حيث �تحديد ���دف عرض�ا

� �الزراعية؛ �املحاصيل �من �مدى��س��الك �البحري؛ �النظام �تلو�ث �مدى �الغابة؛ �منتجات �الزراعية؛ املنتجات

العمل�و �مدى�انبعاث�الكر�ون��غية�تقليل��ل�ما�سبقو �الصا��ة�للزراعة��را���التوسع�العمرا�ي�ع���حساب�

��ا�تق�س�ما��عاب�ع���نتائج��ذا�النوع�من�القياس�البي���أ�نلك. العقال�ي�س��الك�و�ع���توج��ھ�نحو��ستغالل

  ؛�التا���ت�ون�اف��اضا��ا�مش�وك�ف��او ����ف��ا����النظام�البي

� �النقد ��ذا �من �بالرغم ��نتائج�ا أن إاللكن �املؤسسات �من �العديد �توجيھ ��� �استخدام��إ��سا�مت تب��

شعار�التوجھ�داء�والتنمية�تحت�ابت�ار�ا�كمحاولة�بناءة�لتحقيق��ستدامة����� و �تطو�ر�او �التكنولوجيا�ا��ضراء

  .�خضر�للتكنولوجيا�النظيفة

  :التوصيات.6

���الدول��و�محاولة�جعل�معدالت�البصمة�البي�ية�����إيجابيةلعل�ما�يمكن�اق��احھ�لتحقيق�نتائج�بي�ية�

أع����إ��اقتناء�التكنولوجيا�النظيفة�بال�سبة�للدول�ال���لم��ستطع�الوصول��إ��اقل��س��ا����ظل�توجھ�الدول�

���استخدام�إمن�ج�ة�أخرى�البحث�عن�مصادر�طاقة�جديدة�من�خالل�ال��وء�،�و التقنية��ذا�من�ج�ة�مستو�ات

�الر�اح �الشمسيةو �طاقة �و �الطاقة �الطاقات�نتمثال اللت�ن �است��اف �ظل ��� �خاصة ���ديد �بأقل �متجددة �طاقات

  . القادمة��جيالاملوارد�الطبيعية��ش�ل�غ���عقال�ي��مر�الذي�يمكن�أن�يؤثر�ع���مستقبل�و 
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  :قائمة�املراجع. 7
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  : م��ص

املؤشرات�ا��ديثة�وامل�مة�ال���تق�س�مدى�استدامة�نمط�الع�ش�لس�ان�أي�أحد�إن�البصمة�البي�ية����

�را����الزراعية،�املرا��،�" ــمحددة�وما�مدى�تأث���م�ع���املوارد�الطبيعية�املوجودة�ضمن�ب�ئ��م�املتمثلة�بدولة�

شملت�الدراسة�ع���ا��انب��د،�فق"صيد��سماك،�الغابات،�ثنا�ي�أكسيد�الكر�ون،��را����املستخدمة�للبناء

�وتحديا� �البي�ية �للبصمة ��طار�املفا�ي�� ��� �تمثل �استخدام�النظري �و�مكن �ا��ضر�ة ��ثار�البي�ية �وقياس �ا،

الذي��عت���أحد�مؤشرات�الوصول�إ����ستدامة�البي�ية�للمدن����خلق�ب�ئة�مع�شية�" تحليل�البصمة�البي�ية"

��مارات� �دولة ��ع��م �كما �البي�ية، �للبصمة �عالية �جودة �تحقيق �إ�� �الدراسة ��ذه ��� �التوصل �تم �كما أفضل،

  .اقتصاد�أك���استدامة�وذلك�ع���إعالن�املرحلة�ا��ديدة�من�مبادرة�البصمة�البي�يةالعر�ية�تحقيق�

  .بصمة�البي�ية؛�بصمة�الكر�ون؛�مؤشرات�زراعية؛�تنمية�مستدامة؛�موارد�الطبيعيةال: �لمات�مفتاحية

Abstract: 

The environmental footprint is one of the recent and important indicators that measure the 

sustainability of the lifestyle of the population of any specific country and their impact on the natural 

resources present in their environment of "agricultural lands, pastures, fishing, forests, carbon dioxide, 

land used for construction", only The study included the theoretical aspect represented in the 

conceptual framework of the environmental footprint and its challenges, and the measurement of 

urban environmental impacts. The "environmental footprint analysis", which is considered one of the 

indicators of reaching the environmental sustainability of cities, can be used to create a better living 

environment, and this study has also been achieved to achieve an atmosphere Its high environmental 

footprint, as the United Arab Emirates occupies a more sustainable economy and through the 

declaration of the new phase of the Ecological Footprint  

Keywords: Environmental footprint; carbon footprint; agricultural indicators; sustainable 

development; natural resources. 
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  :مقدمة.1

البصمة�البي�ية�مصط���ابتكره�باحثون�من�جامعة��ولومبيا�مع�بداية��سعينات�القرن�املا���،�إذ��عت���

البصمة�البي�ية�بأ��ا�مؤشر�لقياس�تأث���مجتمع�مع�ن�ع����وكب��رض�ونظمھ�الطبيعية،�كما�يمكن�استخدام�

� �موضوعنا�البصمة �سنخص��� �لكننا �معينة�أو�مدينة�أو�فرد، �بدولة �ا��اصة البي�ية���ساب�أنماط��س��الك

  .البصمة�البي�ية�وتحديا��ا����دولة��مارات

وزارة�الب�ئة�واملياه،�و�يئة�الب�ئة،�: من�خالل�شراكة�ضمت�2007تم�إطالق�مبادرة�البصمة�البي�ية����عام�

�ت ��� �املبادرة ��ذه �سا�مت �القطاعات�فقد �إ�� �وتحليل�ا ��مارات، ��� �البي�ية �البصمة �حسابات ���ة أكيد

�من� �بصمة��مارات، �ع�� �املختلفة �البي�ية �لتقييم�آثار�السياسات �للس�نار�و�ات املسا�مة،�وتطو�ر�أداة�نمذجة

� �املنطلق ���ي�ذا �ا��و�ري �السؤال ��� �البحث �إش�الية �: تتمثل �البي�ية �البصمة �تحديات �تكمن لدولة�فيما

  �مارات�العر�ية؟

 :البحث�أساسا�إ���ف��د�:البحث�دف�

 ؛تحقيق�أع���جودة�ل��ياة�املعاصرة�من�خالل�تطبيق�البصمة�البي�ية 

 استخدام�أساليب�التخطيط�البي������ضوء�إم�انيات�املتاحة�إلخراج�الصورة�البي�ية��ماراتية. 

  :من���الدراسة

�البي�ية� �البصمة �و�� �البي�ية �مؤشرات �مؤشر�من �ع�� �الضوء ��سليط ��� �املتمثلة �الدراسة �لطبيعة نظرا

�خالل�وصف�مؤشر�البصمة���عتمادلقياس�مدى�تحقيق�التنمية�املستدامة،�فقد�تم� ع���املن���الوصفي�من

  .البي�ية�وما�ي��ا�كأحد�أ�م�املؤشرات

  : كما�ي���ثالثة�محاور تقسيم�الدراسة�إ����املطروح�تم�عن�ال�ساؤل ومن�أجل��جابة�

 ؛مفا�يم�عامة�حول�البصمة�البي�ية  

 ؛التحديات�البي�ية����دولة��مارات  

 للبصمة�البي�ية�مبادرة��مارات. 

 مفا�يم�عامة�حول�البصمة�البي�ية.2

الذي��لقد��ان�من�نتائج�أعمال�نادي�روما��و�ظ�ور�مصط���البصمة�البي�ية�حيث�ظ�رت����نفس�الوقت

  . و�شرت����مقال�س���البصمة�البي�ية�1992عام� ا�عقدت����قمة��رض�بري�ديجان��و

  مف�وم�البصمة�البي�ية

  :ي�� فيماكر�أ�م�ا�ار�ف�البصمة�البي�ية�نذ�عددت��ع

 إجما���ما��س��لكھ�س�ان�دولة�معينة�من�املوارد�سواء�من��نتاج�الذا�ي�او�املستورد،�و��م�الضرر����

  ).02ة،�صر��ان�محمد�عطي( 1.�ذه�املوارد�ع���الطبيعة�استخدامالذي�يولده�

 مؤشر�لقياس�تأث���مجتمع�مع�ن�ع����وكب��رض�والطبيعة،�كما�يو���مدى�مستوى�استدامة�نمط����

  ).Bastia noni and others ; p2469. (سطان�الدولة�املحددةع�ش�

 الالزمة�� �املائية ��ي�ولوجية �والنظم �املنتجة ��رض �من �املساحة �بأ��ا �البي�ية �البصمة �روس �وليام �عرف

إلنتاج�املواد�املس��لكة�واس�يعاب�النفايات�ال���ي�تج�ا�مجتمع�محدد�عند�مستوى�مع�ن�من�ا��ياة�ع���

  .�وكب��رض
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 أما�منظمة�التعاون�والتنمية�OCDEفتعرف�ا�بأ��ا�تقدير�للمساحة�املنتجة�بي�يا�والالزمة�لتلبية�احتياجات��

 ).wikipédia, 17/12/2019(دولة�معينة�ب��م�معلوم�

و�مكن�ت��يص�مف�وم�البصمة�البي�ية�ع���أنھ�مجمل�مساحات��را����واملياه�ال���خصص��ا��ل�دولة��

�البي�ية �البصمة �ت�تج�ا، �ال�� �النفايات �جميع �والس�يعاب ��س��لك�ا �ال�� �املوارد �جميع . إلنتاج

)http://ecomena.com.(  

  تقدير�البصمة�البي�ية�2.2

  )80ص،�خم�س�الرحمان�رداد( :ي��يتم�تقدير�البصمة�البي�ية�كما�

 تحو�ل�الكميات�املس��لكة�إ����كتارات�عاملية،�فمثال���ساب�ال�كتارات�العاملية�ن�يجة�اس��الك�الطح�ن�

���دولة�معينة�يجري�أوال�حساب�كمية�القمح�الالزمة�إلنتاج�القمح�بال�كتار�ثم�يجري�تحو�ل�ال�كتار�إ���

 .تحو�ل�مع�نال�كتار�العال���وذلك�بضر�ھ�بمعامل�

 كما�يجري�حساب�املساحات�املطلو�ة�الس�يعاب�الثلوث�عن�استخدام�املنتجات�الصناعية�املستورة�من�

�املستوردة� �السيارات �صناعة �عن �الناتج �الكر�ون �أكسيد �ثنا�ي �كمية �حساب �فمثال�يجري ��خرى، الدول

�ال���ت�تج�ا�الدولة�املستور  �من�ضمن�امللوثات دة،��مر�الذي�يز�د�من�إنتاج�بحيث�تحسب�تلك�امللوثات

 . ملوثات�الدولة�املستوردة�و�قلل�كمية�امللوثات�للدول�املصدرة

 )pdfhttp://www.aitrs.org/Portals: ( يمكن�ت��يص�كيفية�حساب�البصمة�البي�ية�فيما�ي��

  .ال��ز�البي��= السعة�البيولوجية��–البصمة�البي�ية�

  .ال��ز�البي��* املساحة�= السعة�البيولوجية�: حيث�أن

  .كثافة�املوارد�والنفايات* �س��الك�ل�ل�فرد�* عدد��فراد�= اليصمة�البي�ية�

  التحديات�البي�ية����دولة��مارات.3

أدى�التطور��قتصادي�السر�ع�بدولة��مارات�إ���مواج�ة�تحديات�بي�ية�م�مة�ناتجة�من�ال��ايد����النمو�

�الطا �ع�� �الطلب �وز�ادة �انبعاثات�الس�ا�ي، �من �عا�� �بمستوى �املصاحب �السر�ع �العمرا�ي �والتطور �واملياه، قة

  )wikipédia (frée encyclopédie)( .اقرأ�عن�أبرز�التحديات�البي�ية�ال���تواج��ا�دولة��مارات. الغازات�الدفيئة

 أبرز�التحديات�البي�ية1.3

ر��غ���املناخ�و�حتباس�التطور�السر�ع،�وآثا�بفعل،��ائلةتواجھ�الب�ئة�الطبيعية����وقتنا�ا��اضر�تحديات�

�. ا��راري  �حماية �الب�ئةو�عد �ح�ومة��والتنمية، �من
ً
�كب��ا

ً
�ا�تماما �تجد �ال�� �الرئ�سة �املوضوعات �من املستدامة

 .دولة��مارات

�للتقر�ر�الصادر�م �وفًقا �للطبيعة �العال�� �الصندوق �) WWF(ن �املرتبة���2010 ��� ��مارات �دولة �صنفت ،

���مقياس�عن�مدى�استدامة�الدولة�بصمة�البي�ية�ال ،�حيث�أن��بصمة�بي�يةو���عاملًيا�من�حيث�امتالك�أك�� 

ع���مقارنة�استخدام�املوارد�الطبيعية�ل�ل���ص�وال����ع���ع��ا�باستخدام�الوحدة��نتاجية�ا��يو�ة�لألرض�

 ".ال�كتار�العال��"

 :�شمل�ال��ديدات�البي�ية�الرئ�سية�التا��

 �نواع�الدخيلة�التوسعية  . أ

�نواع�الدخيلة�التوسعية����أحد�العوامل�الرئ�سة�لآلثار�السلبية�للتنوع�ا��يوي�بدولة��مارات،�حيث�

��نواع� ��� �غ���املشروعة �التجارة �خالل �ومن �التجاري، �ال�شاط �ز�ادة �ن�يجة �املنطقة �إ�� �عديدة �أنواع دخلت
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مك��ا�تحمل�درجة�ا��رارة�وامللوحة�املرتفعة�بالدولة��غرض�استخدام�ا�تم�إدخال��عض�النباتات�ال���ي. الضارة

 .���زراعة�الغابات�وت�سيق�ا��دائق�داخل�املدن،�وتم�إدخال��عض��نواع��خرى�ع���أ��ا�ممتل�ات���صية

من�املتوقع�أن�ت�س�ب��نواع�الغر�بة����إحداث�عواقب�وخيمة�ع���ا��ياة�ال��ية�بصفة�خاصة�والب�ئة�

�امل�اجرة�وا��يوانات�ال��ية�ال���تن�شر����مناطق�معينة�بالدولة،�و�شتمل�. ش�ل�عام� يوجد�العديد�من��نواع

 .�ذه��نواع�ع���السالحف�البحر�ة،�و�طوم،�والطيور�ا��ارحة�والقروش

 .وتتعرض��ذه��نواع،�مثل�بقية�ا��يوانات�ال��ية��خرى�ملخاطر�متعددة���دد�وجود�ا

 الكر�ونية�البصمة-ب

��عد �الفرد، �نص�ب �أساس ��مارات�بصمات ع�� �بدولة �الكر�ون �أكسيد �وثا�ي �واملياه �أع��� الطاقة من

إن�املناخ�ا��ار�وا��اف�يتطلب�كمية�كب��ة�من�الطاقة�واست��اد�بضا�ع�عديدة�ال����حيث،�العالمالبصمات�حول�

 .ال��ستطيع�الدولة�إنتاج�ا

 .موارد�مائية�محدودة-ج

� �ومحدودة �نادرة ��مارات �بدولة �الطبيعية �العذبة �املياه �موارد �ا���ومة�. ا��وفية�باملياه�عد �ت��أ ولذلك

وال���يتم�ا��صول�عل��ا�من�خالل�استخدام�ا��رارة�الزائدة�) حلية�مياه�البحرت(�ش�ل�م��ايد�إ���املياه�املحالة�

وقد�أثر�ذلك�ع���الب�ئة�البحر�ة�من�خالل�صرف�مياه�البحر�املركزة��ش�ل�م��ايد�إ���. الناتجة�عن�توليد�الك�ر�اء

  .ذلك�وغ�� ،�العر�يا��ليج�

 الصيد�ا��ائر�وفرط�استغالل�ال��وة�السمكية-د

تتأثر��نواع�البحر�ة�بما����ذلك�. ة�البحر�ة�عدًدا�من�ال��ديدات�مثل�الصيد�ا��ائر�لألسماكتواجھ�ا��يا

��غ���املناخ ��س�ب �م��ايد ��ش�ل �أيًضا �املرجانية �والشعب �السمكية�. �سماك �ال��وة �ع�� ��مارات �دولة �عتمد

 .كمصدر�رئ�����للغذاء�ولكن�الضغط�ع���الب�ئة�البحر�ة�آخذ�����زدياد

 توليد�النفايات-ه

�القمامة �مكبات ��� �ي�ت�� �ومعظم�ا �العالم، ��� �املعدالت �أع�� �من ��مارات �دولة ��� �الفرد . �عت���نفايات

�م�سقة،� �واس��اتيجيات �س�نار�و�ات �ووضع �فعالة، �سياسية �إجراءات �التخاذ �ا���ومة �الضغوط ��ذه ودفعت

 .ا��يوي،�والنظام�البي��وحماية�التنوع�،�الب�ئة�ع��ل��د�من�أي�تأث���سل���كب���

 التلوث�ال�وا�ي-و

�املحيط �ال�واء �نظافة �ع�� �ا��فاظ ��ش�ل �تواجھ�، �ال�� �الرئ�سية �التحديات �أحد �املعاي���املطلو�ة، ضمن

ي�تج�التلوث��ش�ل�كب����س�ب���شطة�ال�شر�ة،�و�نبعاثات�الناتجة�عن�اح��اق�الوقود�. �يئات�الب�ئة����الدولة

 .واملياه�والنقل�و��شطة�الصناعية�ل��صول�ع���الطاقة

 تد�ور��را����والت��ر-ز

�الس�ان �عدد �ز�ادة ��� �املتمثلة �ال�شر�ة �العوامل �تلعب �وأنظمة�، ��جتما�� �النظام �نمط ��� والتغ��

�رئ�ًسا����ز�ادة�تد�ور��را����والت��ر،��س��الك و�عت���ا��فاف�و�ستغالل�املفرط�للموارد�الطبيعية�. دوًرا

 .العوامل�الرئ�سة�املس�بة�للت��ر�من

�الصا��ة� ��را��� �ع�� �العمرا�ي �والزحف �املائية �واملوارد �الطبيعية �املوارد �ع�� �امل��ايد �الضغط �س�م

 .�ستخدام�املفرط�للمبيدات�و�سمدة�وفرط�الر������تد�ور�ال��بة�بجانب،�للزراعة
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ة����شبھ�ا��ز�رة�العر�ية،�وال���شاركت����م�افحة��عت���دولة��مارات�أيًضا�من�ب�ن�دول��را����القاحل

 .الت��ر�لسنوات�عديدة

من�ناحية�أخرى،�تلعب�الظروف�املناخية����دولة��مارات�مثل�ارتفاع�درجات�ا��رارة،�والتبخر،�والرطو�ة�

��را��� �تد�ور ��� �رئ�سًيا ��مطار�دوًرا ��طول �متوسط �وانخفاض �ال�س�ية، �ا، �ال�شة �البي�ية �ت�سم�والنظم ل��

 .بكساء�نبا�ي�ضعيف�وتر�ة�متآ�لة

كما��سب�ت�الر�اح����تآ�ل�ال��بة�. وقد��سب�ت�العوامل�ال�شر�ة�واملناخية�ال���ذكرت�أعاله����تآ�ل�ال��بة

 .مما�يؤدي�إ���عواصف�ترابية��عتمد�قو��ا�ع���شدة�الر�اح

����املناطق�ذات�الكساء�النبا�ي�امل
ً
و�ذا�. تد�ور�ور�ما�تآ�ل�ال��بة�بفعل�الر�احي�ون�تأث����ذه�العوامل�بالغا

لھ�تأث���كب���ع���حركة�م�ونات�ال��بة�وقدر��ا�ع���التنقل�من�م�ان�إ���آخر،�مما�يؤدي�إ���زحف�الرمال�وت�و�ن�

�الرملية �املدنية�. الكثبان �وامل�شآت �للزراعة، �الصا��ة ��را��� �ع�� �تزحف �قد �املتحركة �أو�الرمال �الكثبان �ذه

 .العامة،�وأحياًنا�ت�س�ب����ضرر�اوالطرق�

�املطر�ع��� �تأث���قطرات �أو�ن�يجة �السطحية، �املياه �جر�ان ��س�ب �املياه �طر�ق �عن �أيًضا �التآ�ل و�حدث

 .ال��بة

�ال��بة،� �تآ�ل �ع�� ��عمل �املياه �أن �حيث �املياه، �وجر�ان ��مطار�الغز�رة �ل�طول �ن�يجة �تأث���التآ�ل و�زداد

 .اعمة����مواقع�أخرى وترس�ب�م�ونات�ال��بة�الن

�الوقت �مرور �مع �ا���م ��� �وتزداد �والوديان، ��خاديد �الل�ن�. ت�ش�ل �الط�ن �حب�بات �فقدان يؤدي

ع���الطبقة�السطحية�من�ال��بة،�مما�يؤدي�إ���ت�و�ن�) سر�عة����يار(والفيضانات�إ���ان�شار�الرمال�الوعثاء�

 .الر�احطبقة�رملية�وعثاء�سطحية�معرضة�للتآ�ل�بفعل�

كما�أدت�التغ��ات�املناخية،�وف��ات�ا��فاف�املتكررة�إ���انخفاض�وتد�ور�املرا���الطبيعية،�مما�أدى�إ���

�املفضلة،� �الرعو�ة �النباتات �اختفاء �إ�� �بدوره �أدى ��مر�الذي �مساحة، �وحدة �ل�ل �الر�� �حيوانات �أعداد ز�ادة

 .وان�شار�نباتات�أقل�اس�ساغة

 .والغطاء�النبا�ي�متد�ور،�وكذلك�ال��بة،�بحت��را����شبھ�عار�ةو�س�ب�الر���املكثف،�أص

  لقد�تم�تأس�س�مبادرة�البصمة�البي�ية�ل�سليط�الضوء�ع���علو�بصمة��مارات�البي�ية

باتخاذ�مقاسات�م��وظة�ل�سليط�الضوء�ع����2008لقد�قامت�ح�ومة�دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�عام�

ل��ا�الدولة�الثالث��عد�اليابان�وسو�سرا�لتب���أحداث�مكثفة�للتعرف��فضل�وإدارة�علو�بصمة�البي�ية�وال���جع

بصم��ا�البي�ية�من�خالل�مبادرة�البصمة�البي�ية،�شملت�مبادرة�البصمة�البي�ية��عاون�مش��ك�ب�ن�العديد�من�

�و� �للبيانات، �العاملية �أبوظ�� �ومبادرة �واملياه، �الب�ئة �وزارة �م��ا �وا���ات ��مارات�ال�يئات �ح�ومة �من �مبادرة �

� ��� �بدأ �الذي �التعاون �أثمر��ذا �لقد �العاملية، �البي�ية �البصمة �وشبكة �الفطر�ة �ل��ياة ��مارات �2008جمعية

مساعدة�مؤسسات�الدولة�ا���ومية�واملجتمع����بناء�القدرات�وتب���معرفة��داخلية�وخ��ة�من�خالل�التعاون�مع�

�واملنظمات �ا��اص �والقطاع �الدولة��العموم �تخفيض �تدعم �ومبادرات �مثمرة �بأبحاث �والقيام غ���ا���ومية،

  .�لبصم��ا�البي�ية�والتعامل�مع�القضايا�ذات�الصلة�بالتغ���املنا�

�التواصل� �إ�� �إضافة �البي�ية، �للبصمة �العاملية �الشبكة �قبل �من �بدعم �التقنية ��عمال �حظيت لقد

وواض���السياسات�من�شر�ات�الطاقة�واملاء،�وج�ات��دارة،��و�س�شارة�املكثفة�مع�الشر�اء�حيث�قام�خ��اء
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و�قتصادي�ن�والشر�ات�والو�االت�ا���ومية�بتوف���ما�لد��م�من�معلومات�وأراء��نو��اديمي�وج�ات�التخطيط�

  .وخ��ات

كسيد�أشارت��داة�إذا�تم�تطبيق�أ�م�املقاسات����إمارة�أبوظ��،�س�تم�تخفيض�بصمة��مارة�لغاز�ثا�ي�أ

،�وست�ون�بصمة�الفرد�البي�ية����دولة��مارات�أقل���كتار�بي��،�%40ب�سبة�تصل�إ����2030الكر�ون�بحلول�عام�

إن�تطو�ر�املز�د�من��س��اتيجية�املكثفة�لتخفيض�بصمة��مارات�لغاز�الكر�ون�يتطلب�ج�ود�مدمجة�من�جميع�

� �بصمة �لتخفيض �اس��اتيجية �أي �وجود �لكن �البيانات،��مارات، �تقييم �ع�� �رئ���� ��ش�ل ��عتمد الكر�ون

ومقاسات�السياسات�للقطاعات��خرى،�مثل�قطاع�املواصالت،�التص�يع،�النفط�والغاز،�واستخدام��را����مع�

  .تقييم�شامل�القتصاد�واملجتمع�وتقييم�السياسات�ال���تنطبق�حاليا

 :مؤشر�البصمة�البي�ية2.3

��ان�استخدام�مؤشر�البصمة�البي �كأداة �الطبيعية�لدينا�وسرعة���ساعد�ية �أسئلة�املوارد �ع�� ��جابة ��

�التجدد� �قدرة �البي�ية �البصمة �من ��ل �ومقارنة �تقييم �يجب �البي�ية، �الدولة �بصمة �ع�� �وللتعرف �ل�ا، اس��الكنا

  .ا��يوي�ملوارد�الدولة�الطبيعية

� �طلب ��� �البي�ية ��عت���البصمة ��الس�انكما �الطبيعية �املوارد �ع�� �البي�ية �املثال،�"وا��دمات �س�يل ع��

���ز�الكر�ون  �ع�� ��رض �مواد�"قدرة �امتصاص ��� �البي�ية ��نظمة �بقدرة �ا��يو�ة �القدرة ��عر�ف �يتم �ب�نما ،

  .وإنتاج�موارد�مفيدة�لالس��الك�ال�شري " مثل�غاز�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون "النفايات�ال���ت�تج�من�ال�شر�

�والطلب �العرض �لفكرة �البصمة��مر�مماثل �تمثل �ب�نما ��رض، �ملوارد �كم��انية ��عمل �ا��يو�ة �القدرة ،

ات���سان����فئ��س��لك�االبي�ية�الطلب�الذي�يفرضھ�ال�شر�ع����ذه�املوارد،�و�تم�وضع�املوارد�الطبيعية�ال���

يتطلب�" بصمة�الكر�ون : ��نوع��رض�املستخدمة�لإلنتاج،�و�تم�من�أجل�ذلك�ستة�أنواع�من��را����عتمد�ع�

،��را����الزراعية،�املرا���وال��وة�السمكية�والغابات�و�را����"وجود�غابات�المتصاص�غاز�الكر�ون�من�ا��و

  .املب�نة

 : مبادرة��مارات�للبصمة�البي�ية.4

لقد�قطعت�مبادرة��مارات�للبصمة�البي�ية�شوطا�كب��ا�ل�س�يل�ا���ومة����ترو�ج�نمط�حياة�مستدام،�

�بصمة �إنجازات،��وتخفيض �من �حققتھ �وما �البي�ية �البصمة �مبادرة �التقر�ر�قصة ��ذا �ي��ز �البي�ية، الدولة

بن�راشد،��ف�د(. و�ست�تاجات�واملق��حات�الرئ�سية�ال���أتت�من�ا���ود�املتعاونة�لفر�ق��بحاث�و�افة�الشر�اء

  ).10م��ص�تقر�ر،�مبادرة�البصمة�البي�ية�لإلمارات،�ص

 :البصمة�البي�ية�ومتا�ع��اأ�داف�مبادرة��1.4

لقد��انت���داف�الرئ�سية�ملبادرة�البصمة�البي�ية����العمل�من�أجل�معرفة�البصمة�البي�ية،�والبيانات�

  .ال���تؤخذ����حسا��ا،�والقطاعات�ال���تقف�خلف�ا،�ومن�ثم�تطو�ر��س��اتيجيات�إلدارا��ا��يجابية�الفعالة

� �البي�ية �البصمة �مبادرة �تأث���ج"رسالة �ع�� �والتعرف �القياس �طر�ق �عن �مستدام �مستقبل �لضمان �وطنية �ود

  :،�وعززت��ذه�الرسالة���داف�التالية"طر�قة�ع�شنا�ع����وكب��رض

 مصدر�بيانات�دقيقة. 

 القيام�بأبحاث�معينة����الدولة. 

 التطبيق�آلياتاملسا�مة����تحس�ن�. 

 تب���بناء�القدرات. 
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 تطو�ر�السياساتتوصيل�املق��حات�واملساعدة����. 

 رفع�مستوى�التوعية���ميع�القطاعات�والشرائح�املجتمعية�عن�علو�بصمة�الب�ئة�للفرد. 

��ي�ل� �بإعداد �البي�ية �البصمة �مبادرة �قامت �واملوارد، �واملعلومات �النصيحة، �وتقديم �رسال��ا ولتحقيق

�وز�ر�ال �معا�� �ترأس�ا �ال�� ��دارة ���نة �شمل �جيدة �وذو�إدارة �فعال �ا��طوة�توجيھ ��ذه ��انت �لقد �واملياه، ب�ئة

  .مفيدة�جدا�للتأكد�من�تمكن�املبادرة�من�إنجازا��ا�ال���لقيت�التقدير�ورضاء�جميع�الشر�اء

 :إنجازات�مبادرة�بصمة��مارات�البي�ية

�انت�مبادرة�البصمة�البي�ية�خالل�السنوات�الثالث�املاضية�و�التعاون�مع�أداة�تمثيل�مفيدة�لشر�ا��ا�من�

العمل�ملساعدة�ح�ومة�دولة��مارات�واملجتمع����بناء�القدرات،�والقيام�بأبحاث�مكثفة�عن��ستدامة�واتخاذ�

  .املبادرات�املباشرة����دعم�تخفيض�بصمة�الدولة�البي�ية�ومواجھ�قضية�التغ���املنا��

�وما �املفيد �البي�ية �مؤشر�البصمة �تقييم ��� ��ول�ج�ود�ا �عام�ا �املبادرة��� �بيانات�ركزت �سياق �من يمثلھ

�و�صمة� �الس�ا�ي �التعداد �ع�� �وال��ك���ا��اص �البيانات �الية �مراجعة �خالل �من �ذلك �تم �لقد ��مارات، دولة

�أداة� ��عد �البي�ية �إ���أن�البصمة �البي�ية �مبادرة�البصمة �توصلت ��رض، �الصيد�البحري�ونوع �وقطاع الكر�ون،

  .ت�تاج�املعرفة�العلمية�املكثفةتمثيل�مفيدة�للدولة�و�مكن�استخدام�ا����اس

وقامت����عام�ا�الثا�ي�بتطو�ر�معرفة�علمية�م��وظة،�شملت��عر�ف�القطاعات�الرئ�����ال���تدفع����لة�

البصمة�البي�ية،�وأشارت�التحاليل�إ���قطاع�السكن����الدولة��و�املسا�م�الرئ��������بصمة��مارات�البي�ية،�

   %13ومن�ثم�القطاع�ا���ومي�ب�سبة��%30تاله�قطاع�الشر�ات�واملصا�ع�ب�سبة��%58و�ش�ل�

و���العام�الثالث�قامت�مبادرة�البصمة�البي�ية�بمتا�عة�أعمال�البحث�من�خالل�تطو�ر�س�نار�و�لقطاع�املاء�

واملساعدة�ع����2030والك�ر�اء�صمم�ليو���كيفية�تأث���تطو�ر�قطاع�املاء�والطاقة�ع���دولة��مارات�لغاية�عام�

  .تخفيض�لبصمة�البي�ية

لقد�تم�تطو�ر�النموذج�ملساعدة�ح�ومة��مارات����تصميم�حقائب�سياسات�ي�تج�ع��ا�تخفيض�إيجا�ي�

  .ع���البعيد�لبصمة�الدولة�البي�ية

�الس�ان� ��عداد �البحري، �الصيد �الكر�ون، �بصمة �عن �وتأكيد�ا �مراجع��ا �تم �ال�� �ترك���البيانات ��ان لقد

ي��ص�ا��دول�أدناه�ما�وجدتھ�مبادرة�البصمة��2008انات�التجارة�املستخدمة����تقر�ر�ال�وكب�ال���لعام�و�ي

  .البي�ية
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 مبادرة�البصمة�البي�ية�:1 �دول ا�

  املق��حات  النتائج  ��مية  منطقة�البحث

  �عداد�الس�ان

البصمة�البي�ية�العامة�للدولة����

متغ��ين،�ن�يجة�عامل�ن�رئ�س�ن�

�عداد�الس�ان�و�صمة�الفرد�

مجموع�البصمات�البي�ية�"البي�ية�

  "الفردية���ميع�أنواع��را���

لم�تمثل��حصائيات�الدولية�لعام�

�عداد�س�ان��مارات��2030

 ال��يح

إحصاء��عداد�الس�ان�����مارات�

يحتاج�إ����عاون�ع���املستوى�

�تحادي�للتأكد�من��رقام�

التطبيق����جميع�ومقارنة�طرق�

  .�مارات

تأس�س�مركز�وط���لإلحصاء�لتوصيل�

�حصائيات�عن�دولة��مارات�لتجنب�

أي�اختالفات�ب�ن�املصادر�املحلية�

�9-3والدولية،�لقد�تم�تطبيق�ذلك����

ن�يجة�مق��حات�مبادرة�البصمة�

 .البي�ية

أرقام��عداد�الس�ان�املستخدمة�

،���2009ساب�البصمة�الوطنية�لعام�

تم��32تقر�ر�ال�وكب�ال���لعام�و 

تقديم�ا�من�قبل�فر�ق��بحاث����

دولة��مارات،�وتوثيق�ا�من�قبل�وزارة�

  .الب�ئة�واملياه

  التجارة
جزء�من�بصمة��مارات�البي�ية����

  التجارة

لم�يتم�أخذ�التجارة����تقر�ر�

نظرا��2006ال�وكب�ال���عام�

لعدم�تضارب�القواعد�املستخدمة�

�مارات�لتقديم�تقر�ر�من�قبل�

م�سلسل�واملستخدم�من�قبل�

الشبكة�العاملية�للبصمة�البي�ية����

استخراج�البيانات�من�تقار�ر�

التقر�ر�الف���ملبادرة�"التجارة�

البصمة�البي�ية�العام��ول�

2008" 

وجود�فراغات����بيانات��ست��اد�

والتصدير����املناطق�ا��رة�

�ا�وكميات�النفط�ال���يتم�تصدير 

أدى�إ���سوء�تفس����س��الك�

  .الصا���للدولة

يجب�ع���الشبكة�العاملية�للبصمة�

البي�ية�استخدام�أحدث�أنظمة�معاي���

 .التجارة

يجب�ع���دولة��مارات�حساب�جميع�

فعاليات�التجارة����الدولة،�و�شمل�

ذلك�ا��ركة�التجار�ة�الداخلة�

وا��ارجة�من�املناطق�ا��رة����قائمة�

  .رسمية�وموثقة�إحصائيات

  بصمة�الكر�ون 
تمثل�بصمة�الكر�ون�غالبية�بصمة�

  �مارات�البي�ية

بيانات��مارات�لغاز�ثا�ي�أكسيد�

ال����2005الكر�ون�لعام�

استخدمت�من�قبل�الشبكة�

العاملية�للبصمة�البي�ية�أخذت�

 .من�و�الة�الطاقة�الدولية

اليوجد�بيانات�رسمية�متوفرة�

غاز�ثنا�ي�عن�انبعاثات��2005لعام�

أكسيد�الكر�ون�لدولة��مارات�

  .العر�ية�املتحدة

ضرورة�تحديث�منتظم�عن�بيانات�

غازات��حتباس�ا��راري�لدولة�

  .�مارات

�عز�ز�البصمة�البي�ية�ملناطق�الصيد��لالس��الكتقدير�البصمة�البي�ية�مجموع�القدرة�ا��يو�ة�لإلمارات�مناطق�الصيد�
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قبل��من�رئ����تحسب��ش�ل�  البحري 

قطاع�الصيد�البحري�ونوع��رض،�

التعرف�ع���التأث���الواق���لتعداد�

�ال��وةس�ان��مارات�ع���

السمكية��عد�ضرور�ا�لإلدارة�ع���

  املدى�البعيد�ل�ذا�املصدر

املستخدم����تقر�ر��2005لعام�

أقل��2008ال�وكب�ال���لعام�

ص���الذي�تم�مقارنة�مع�التقر�ر�� 

  .�2005شره�

البحري�من�أجل�ا��صول�ع���تمثيل�

أك���للبصمة�البي�ية�ا��اصة�بمناطق�

  .الصيد�البحري�لإلمارات

  

مراجعة�أنواع��را�����خرى�

" الزراعية،�الر��،�الغابات،�املب�ية"

لبناء�ثقة�تامة�بقيمة�بصمة�الدولة�

  العامة

عند�مراجعة��را����املب�ية�تب�ن�

بأن�غالبية�الب�ية�التحتية�

للمناطق�ا��ضر�ة����الدولة�بن�ت�

ع���أرا������راو�ة��عد�ذات�

مستوى�قدرة�حيوي�منخفض،�ال�

  .�عد�نوع��رض�مطبقا�لإلمارات

إزالة��را����املب�ية�من�حاسبة�

البصمة�البي�ية�لدولة��مارات�لقد�

�2008م�صنف�تقر�ر�ال�وكب�ال���لعا

بأن��را����املب�ية�����مارات�بقيمة�

  .صفر

 )2012�،10راشد�بن�ف�د،(: املصدر
  

�القطاع� �إ�� ��رض �نوع �من �البي�ية ��مارات �بصمة �تقسيم �إدارة �من �البي�ية �البصمة �مبادرة �تمكنت لقد

املرتفعة،�و�عالم�عن�تأث���الصنا������اقتصاد�الدولة،�وأبرزت�الصناعات�ال����سا�م�أك������البصمة�البي�ية�

  .املبادرات�والسياسات��فضل�ع���إدارة�البصمة�البي�ية

�فعالي��ا� �تحس�ن �تتطلب �ال�� �الدولة �اقتصاد ��� �الصناعية �القطاعات ��عر�ف ��� �مفيدا �البحث ��ان لقد

حب�أع���بصمة�وتخفيض�طل��ا�ع���املوارد�الطبيعية،�كما�تمكنت�تحاليلنا�����عر�ف�قطاع���شاءات�بأنھ�صا

  .بي�ية،�و�ش�ل�خاص�ملا�لھ�صلة�ببصمة�الكر�ون�نظرا�الس��الكھ�العا���من�الك�ر�اء�واملواد�املستوردة

إضافة�إ���التعرف�ع���التفاصيل�الدقيقة�ألنماط��س��الك����دولة��مارات،��ان�من�الضروري�أيضا�

�البي� �البصمة �عن �املستقبلية �البي�ية �تأث���السياسات �يمك��م�دراسة �القرارات �متخذي �بأن �ذلك �عن �نتج ية،

�ستفادة��ش�ل�كب���من�التعرف�ع���مستقبل�البصمة�البي�ية�إذا�تا�عت�الدولة�ج�ود�ا�وأبدت�ني��ا�ع���التغ���

�تأث��� �تخيل ��� �ا���ومة �قادة �الرا�ع �البحث ��ذا �أتاح �لقد �تطو�ر�أخرى، �وخطط �جديدة �سياسات �خالل من

  .يجيات�تطبيق�السياسات�ع���الب�ئة����املستقبلخطط�م�للتطو�ر�وإس��ات

  :خاتمة�.5

�القطاع� �عن �التعرف �تقتصر�ع�� �لم �عميقة �قيم �اك�ساب �من �البي�ية ��مارات �بصمة �مبادرة تمكنت

املسؤول�عن�ز�ادة��س��الك�����مارات�للموارد،�و���س���لتوسع�تطبيقات�البصمة�البي�ية�لتقييم�السياسات�

� �اتخاذ �مبتكر�ل�س�يل�وأغراض �س�نار�و�عل�� �بتطو�ر�نموذج �املبادرة �قامت �كما �املستقبل، ��� �املفيدة القرارات

  .تقليل�اس��الك�املاء�والك�ر�اء،�وتطو�ر�سياسة�تخفيض�البصمة�البي�ية

إذ�قامت�مبادرة�البصمة�البي�ية�بمراجعة�طر�قة�التطبيق�والعمل���ساب�البصمة�البي�ية،�وتوصلت�إ���

�مؤشر�الب �العلمية،�أن �لألبحاث �املستقبل ��� �استخدام�ا �لإلمارات �يمكن �أداة �الواقع ��� �يمثل �البي�ية صمة

وتطبيق�ا����وضع�السياسات�البي�ية�واملتطلبة�والعمل���ا،�و�انت�املق��حات�الرئ�سية�ال���نتجت�من��بحاث����

  .راري����الدولةتأس�س�مركز�وط���لإلحصائيات�وتحديث�سنوي�شامل���رد�غازات��حتباس�ا��

  :ومن�أ�م�املق��حات�ال���يمكن�طرح�ا�كما�ي��
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 ست�ون�التغ��ات�الفنية�: رفع�مستوى�التوعية�عن�البصمة�البي�ية�و���يع��غ���إيجا�ي����طر�قة�التصرف

والسياسات�نا��ة�إذا�تم�تكمل��ا�من�قبل�تحوالت�جو�ر�ة�أك���نحو�نمط�حياة�مستدام����دولة��مارات،�

فيض�بصمة��مارات�البي�ية��ش�ل�فعال�أك���عن�طر�ق�رفع�مستوى�التوعية�عن�س�ب�ارتفاع�و�مكن�تخ

 .بصم��ا�البي�ية

 مشاركة�صا����السياسات�����مارات�ملعرفة�أفضل�عن�متطلبات�سياسة�فعالة�مب�ية�ع���أسس�علمية :

���السياسات،�يمكن�يجب�ضرورة�التأكد�عند�القيام�ببحث�عن�قضية��ستدامة�بأ��ا�ذات�صلة�لصا�

عمل�ذلك�عن�طر�ق�تطو�ر�خطة�مشاركة�شاملة�ب�ن�ا���ات�املختلفة�و�تم�مشاركة�املعلومات�وما�لد��م�

 .من�أراء�ومالحظات�وأخذ�ا��ع�ن��عتبار

 تطو�ر�علم�مت�ن�: بناء�القدرات�الداخلية�����بحاث�العلمية�وإعالم�صا����السياسات�والتواصل�املستمر

��ستدامة �مع��عن �العمل �وسيؤدي �أفضل، �وتواصل �را��ة �سياسة �عمل �أساسات �وضع �إ�� سيؤدي

أفضل�ا��امعات�املحلية�والباحث�ن�إ���مساعدة�إيجابية�لتطو�ر�متطلبات�بناء�القدرات�املحلية����أبحاث�

 .�ستدامة

  مز� �وتتطلب �البي�ية، �البصمة ��� �العمل �استمرار�ة �تطلب �املختلفة �املناطق �من �العديد �من��نالك �دا

�خالل�ا�: �بحاث�والتواصل�والتعاون  �من �طرق�متنوعة�يمكن �بتعر�ف �البي�ية �مبادرة�البصمة لقد�قامت

استمرار�العمل����املستقبل،�أشمل��ذه�الطرق�ضرورة�استمرار�بناء�القدرات�املب�ية�ع���أدوات�علمية�من�

 .خالل��بحاث�ودراسات�ا��دوى�لقياس�السياسات�ال���تم��عر�ف�ا
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  : م��ص

تقدم�أنظمة�مي�انيكية��علمية،أصبح�من�الوا���أن�أنظمة�التحكم�والتحكم��������من��ية�ونظر�ة�

���نماذج��ا��قيقي،��ل�العديد�من�املعضالت��قتصادية�والبي�ية�عن�طر�ق�نمذجة�النظام��خطية،خطية�وغ���

�ش���الت�امل�إ����و�كذا،. ر�اضية�تحا�ي�أساليب�ا��وسبة�التناظر�ة����ضوء�معادالت�النظام�كمتغ��ات�ا��الة

�و�رمجة��ذه�املعادالت���� لذلك�نحصل�ع����ا��الة،مخططات�مختلفة�ملتغ����ثالثاملشتقات�ومتغ��ات�ا��الة

 .ثالث�معادالت�مختلفة�ملتغ���ا��الة

�املي�انيكية�  �النظم �لوصف ���الة�واحدة �معادالت ��ع���أنھ�ال�توجد يمكن�للباحث�ن�واملتخصص�ن�. �ذا

��قتص �املشكالت �ملعا��ة �حديثة �وأساليب �لتطو�ر�من��يات �الر�اضية ��لية ��ذه �من �و�دار�ة��ستفادة ادية

  .. والكشف��ش�ل�فعال�عن�القدرات�الفر�دة�لتلك�املن��ية�البي��،والبي�ية�ونمذجة��قتصاد�

  ��،املعادالت،��دارة�البي�يةنمذجة،�القياس�البي��،�التحكم��: �لمات�مفتاحية

  .Q56؛�Q5؛�JEL :C01اتتص�يف

Abstract: 

It became clear that the control systems and automated control is a methodology and scientific theory, 

offering linear and nonlinear mechanical systems, to solve many of the economic and environmental 

dilemmas bymodeling the real system, in a mathematical modeling that simulates analog computing methods 

in the light of system equations as state variables. Thus, the integration states the derivatives, the state 

variables, and the programming of these equations in three different state variable schemes, so we get three 

different equations for the state variable. 

 This means that there are no single state equations to describe mechanical systems. Researchers and 

specialists can take advantage of this mathematical mechanism to develop modern methodologies and 

methods to address economic, administrative and environmental problems and modeling environmental 

economics, effectively revealing the unique capabilities of that methodology. 

Keywords: Modeling, environmentalmeasurement, automated control, equations, environmental 

management 

Jel Classification Codes:C01,Q5, Q56 
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  :مقدمة 1

�من�ا�م�املجاالت�الرئ�سية�الستخدام�العلوم�البي�ية،�اذ�ي�ناول�العديد�من�  الشك�ان��قتصاد�البي��،

�البي��،� ��قتصاد �م��ا �مجاالت ��� �يبحث �والذي �النظر��قتصادية، �وج�ة �من �الب�ئة �تخص �ال�� املوضوعات

  .وغ���ا...و�يا�ل�التحليل��قتصادي��قتصاد�والب�ئة�والعرض�والطلب،�

  � �البي�� �القياس �نمذجة �ح�ن ��“Environmental Model”مص���� �اليات �خالل �من �دراس��ا �يتم �وال�� ،

امللوثات�البي�ية،�نماذج��عداد�الس�ان،�ونماذج�النظم�الف��يائية،�والنمذجة�الديناميكية�املائية�لأل��ار،�ونمذجة�

�ال�� �النظم ��� �املاء �ت�ناول�جودة �وجميع�ا �املدن، �ونمذجة �ا��وفية، �املياه �ونمذجة �ال�واء، �جودة �ونمذجة ر�ة،

�عن�تقو�م��خطار�البي�ية
ً
  .ومدى�فاعلية��ذه��ثار. ال�ندسة�البي�ية�من�وج�ة�نظر��ندسية،�فضال

�م�ما����ال�شاط��قتصادي�بالتأث���املباشر�من�خالل�  
ً
تج����املواد�والشك�ان�الب�ئة�الطبيعية�تلعب�دورا

�ولية،�مثل�املعادن�واملاء�والغابات�وجميع�ا��ستخدم�كمدخالت�إلنتاج�السلع�وا��دمات،�اما�التأث���غ���املباشر�

�من� �املخاطر�وغ���ا �ومخطط�ادارة �النقي،�وعزل�ال�ار�ون، ��املاء �البي�� �من�النظام �املج�زة �ا��دمات �خالل من

  .مصادر�الطبيعة�ا��يو�ة

  :حثمن��ية�الب. 2

�البحث� �وكيفية�: مش�لة �ا�مي��ا، �و�يان ���� �والتحكم �السيطرة �نظم �من��ية �توضيح ��� �املش�لة تتمثل

استخدام�ا����نمذجة�املنظومات��قتصادية�وادارة�الب�ئة،�تحت�مف�وم�تحو�ل�اي�حالة�اقتصادية�او�ادار�ة�او�

  .ى�وتحت�مبدأ��مثليةف��ياو�ة�ا���حالة�ظرفية،�ومن�ثم�اخ��ال�الزمن�ا���ا��د��د�

يمثل��دف�الدراسة�التعر�ف�بالنمذجة�الدينامية�للقياس�البي���كمن��ية�بحثية�لتطبيق�: �دف�البحث�

  .نظم�السيطرة�والتحكم�����وكيفية�استخدام�ا����املجاالت��قتصادية�و�دار�ة�والبي�ية

رض�من��ية�النمذجة�البحثية�لنظم�السيطرة�استخدمت�الدراسة�املن���الوصفي�والر�ا����لع�:من���الدراسة* 

�ل��طوات�التالية. والتحكم����
ً
  :ومجاالت�استخدام�ا�وتطبيقا��ا�وفقا

 .�عر�ف�الب�ئة .1

 .�قتصاد�والب�ئة .2

 .النمذجة .3

 .منظومات�التحكم���� .4

 .تمثيل�وتحليل�فضاء�ا��الة .5

 .محا�اة�املنظومات .6

 .التحليل�العام�� .7

 .ا��اتمة .8

  : �عر�ف�الب�ئة. 3

����مجموعة�العناصر�الطبيعية�وا��ياتية�والكيميائية�والف��يائية،�ال���تحيط�بال�ائن�ال���او�
ً
الب�ئة�علميا

مجموعة�ال�ائنات�ا��ية،�والتفاعل�ب�ن�تلك�ال�ائنات،�وال���بمجمل�ا�تؤثر�ع���وجود�ا�و�قا��ا،�بصورة�تبادلية�

� �من �بنا �تحيط �ال�� ��شياء �مجموع �الب�ئة ��عرف �وغ���ا��يةوالبعض �ا��ية �با��ا�. ال�ائنات �وصف�ا �يمكن كما

مجموعة��نظمة�امل�شابكة�مع��عض�البعض�لدرجة�التعقيد�وال���تؤثر�وتحدد�البقاء�����ذا�العالم،�وال���يتم�

  .التعامل�مع�ا��ش�ل�دوري
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  :انواع�الب�ئة: 1- 3

من�مجموع�الظوا�ر�الطبيعية�ال���يمكن�تص�يف�الب�ئة�ا���ب�ئة�طبيعية�مشيدة،�فاألو������ال���تت�ون��

�. ال�ي�ون�لإل�سان�دخل����صنع�ا�اما�تلك�املشيدة����ال���من�صنع���سان�مثل�املدن�واملبا�ي�والسدود
ً
فضال

  :عن�مف�وم�الب�ئة�ا��ضار�ة�باإلم�ان�تقسيم�الب�ئة�ا����نواع�التالية

 ).ومصادر�ا،�واملياه�ب�ل�اش�ال�ا��األرض،�وال�واء�وم�ونا��ا�املختلفة،�والطاقة(ب�ئة�مادية� .1

 ).�النباتات،�وا��يوانات،�و��سان�بثقافاتھ�املختلفة�وعالقاتھ��جتماعية(ب�ئة�بيولوجية� .2

3. � �اجتماعية �ب�ن�(ب�ئة �والتفاعل ��جتماعية �وعالقتھ ���سان �تحكم �ال�� �والنظم �القوان�ن �مجموعة و��

 ).سية�و�جتماعيةتلك�العناصر�ا���جانب�املؤسسات�وال�يئات�السيا

 ).اي�ال���صنع�ا���سان�من�قرى،�ومدن،�ومزارع،�مصا�ع�وشب�ات(ب�ئة�صناعية� .4

 �Environmental Economicsقتصاد�والب�ئة�. 4

�نتائج�  �الس�ثمار�حصيلة �البي�ية �السياسات �ا�� ��عود �والب�ئة، �النمو��قتصادي �ب�ن �املعقدة �العالقة ان

  .النمو��قتصادي،�ومن�ثم��عظيم�وضع��قتصاد�يدعم�عالقتھ�بالب�ئةاس�ثمار�تلك�السياسات�مع�

�بمخرجات�   �وغ���مباشرة �مباشرة �بصورة �تزوده �و�ل��ما �جو�ر��قتصاد ��� �والطبيعة �الب�ئة �ان الشك

ال�شاط��قتصادي�و���الوقت�ذاتھ��ستوعب�اي�تذبذبات����ا�سيابية�املنتجات��نتاجية�و�س��الكية�وان�تلك�

محر�ات�اقتصادية�عديدة�للوصول�ا���النمو�املدعوم،��لعالقة�ب�ن�النمو��قتصادي�والب�ئة،�تحدد�من�خاللا

 
ً
�ل�ست�ع���املستوى�القومي�فقط،�وانما�عامليا

ً
�مكثفا

ً
�خارجيا

ً
  .والذي�يقت����دعما

�بنظر�   �تأخذ �ان �البد �حرجة، �عتبات �تمتلك �الطبيعية �واملوجودات ��صول �من �العديد �ان �عتبار،�كما

�التدخلية �ا���ومات ��عض �وسياسات �الغازات �والت��ر�وانبعاث ��وزون، �طبقة �مثل �تح��م، �ان �يجب . كذلك

�البي�ية �للتأث��ات �ا��قيقية �ال�لفة ��عكس �الذي �و�س��الك ��نتاج �تكفل �خيارات �تتطلب �ان�. وال�� �شك وال

�و�ع ��فراد �قبل �من �تدفع �وال�� �البعيد ��مد �قد��سعار�ع�� �بل �ا��قيقية، �ال�لفة ��عكس �ان �ال�يمكن مال،

�ال��سا�م����
ً
�ست��ف�املوجودات��ش�ل�كب���و�شدة،����ح�ن�تبقى�ال�لفة�الفعالة،�وراس�املال�الطبي���ضعيفا

  .دعم�ذلك��سلوب،�للسياسات�البي�ية�املتماسكة�وامل�سقة

  � �لسياسات �العم�� �للتحدي �خار�� �عامل �تضيف �الفاشلة ��سواق �يمكن�ان �وال�� �املتوائمة الب�ئة

  :ت��يص�ا�بالفقرات�التالية

 "الف�م�الوا���والرئ�����ول�س�الف�م�ال�ام����وا��دي�لتغ��ات����املوجودات�و�صول�الطبيعية. 

 توف����غ��ات�ع����قل�حدية�او��امشية����الوسائل��حتياطية،�وكذلك�استخدام�تلك��صول�البي�ية�

 .كأحد�العوامل����القرارات��قتصادية�وخدمات�النظام�البي��

  
ً
 .�س�ثمار����الب�ية�التحتية�البي�ية�لت��يح��سواق�الفاشلة�و�ما�يكفل��سر�ع��س�ثمار�ا��اص�ايضا

 باح��افية�� �الفاعلة �ال�لفة �قياس �مع �بالب�ئة، �ا��اصة �والتصرفات توف���ا��وافز�لتغي���السلوكيات

،�بما��سا�م����
ً
 )Ishwaran,2010,10 (".حماية�الب�ئة�الطبيعيةوالتطبيق�عمليا

 ان�السياسات�البي�ية�املثمرة،�تجعل�من�التأث��ات�السلبية�مصادر�فعالة�تدعم��قتصاد�البي��،�وتحفز�

�عن�تخفيض��لفة�التنظيم�البي��
ً
 .�بت�ار�والتماسك�الفردي،�وتقلص��عباء�فضال
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 اد�عالقة�معقدة�ب�ن�النمو��قتصادي�والب�ئة�وتاث��ا��ما��ناك،�العديد�من�النظر�ات�ال���بي�ت�ع���ايج

�العالقة،� �تلك �تحرك �ال�� �لتفك���بالعوامل �مفيدة، �ابتدائية �بنقاط �زودتنا �النظر�ات �تلك الثنائية،

  :متضمنة�التأث��ات�الثالث�التالية

الب�ئة،�عندما�يزداد���م��نتاج�ان�النمو��قتصادي�يمتلك�تأث���سل���ع���: The scale effectتأث���ا���م�. 1

  .و�س��الك�،�مما��س�ب�ز�ادة����ا��سائر�البي�ية

2 .� �النمو�: The Composition effectالتأث���املركب �ان �اذ �النمو، �مسار �خالل ��نتاج ��� �املركبة التغ��ات

�يقود�ا���التص�يع�وانتقال�املواد�والسلع�من�قطاع�الزراعة�ا��
ً
الصناعة�كمنتجات�صناعية،���قتصادي،�مبدئيا

�منتجات� �من �املصنعة �والبضا�ع �للسلع ��نتقاالت �تلك �رصيد �ان �رغم �الب�ئة، ��� �التلف ��سبة �يرفع �مر�الذي

�ع����غ��ات�متطلبات�العرض�والطلب�لتخفيض�مستوى�ا��سارة�الب�ئة�املحلية
ً
  .وخدمات�تقوم�بناءا

لتطور�التكنولو��،�يؤدي�ا����غ��ات�ذا�تأث���ع���ب�ئة��نتاج،�ا�:The Technical effectالتأث���التكنولو���. 3

�اك��� �خسائر�بي�ية �ا�� �يؤدي �مما �كتأث���الطاقة �البي�� ��ست��اف �اخ��ال �ا�� �يؤدي �ما
ً
�غالبا ��حيان، ��عض و��

  )Ishwaran,2010,42 (.لز�ادة�استخدامات�الطاقة

  )1(ش�ل�

  
،�ان��س�ثمار����الب���  

ً
،�اخ��ا

ً
�ما�يخفض�مخاطر�الب�ئة�املستقبلية�والنمو��قتصادي�معا

ً
التحتية�كث��ا

من�خالل�تخفيض�اثار�املخاطر�الواقعية�ال���تواجھ��قتصاد،�وجعل�متطلبات�الب���التحتية�العامة�او�ا��اصة،�

�امل �تلك �مع �للتكييف ��قتصاد �مرونة �ز�ادة �بواسطة �الطو�ل ��مد �ع�� �البي�ية �ا��اجات �ومالئمة�تدعم خاطر،

�املحتمل� �النمو �منافع �وتكييف �املناخية، �والتغ��ات �للمياه، �التحتية �الب�� �مثل �وتحديا��ا، �الب�ئة احتياجات

 . لسياسة�الب�ئة��ش�ل�ك���وشامل
ً
�مجتمعيا

ً
�ورفا�ا

ً
�اقتصاديا

ً
  .مما�يحقق�نجاحا

�ع  
ً
ن�طر�ق�املحاوالت�وا���ود�تتطلب�مقاي�س�النجاح�القيام��عملية�تصميم�الب�ئة،�وادار��ا،�وخصوصا

،�من�خالل�ر�ط�ا���ود�مع�. ال���تؤثر����ا��صيلة�ال��ائية،�لتفاعل��قتصاد�مع�الب�ئة
ً
و�عد��ذا�الر�ط�وا��ا

لذا�يجب�ان�ت�ون���داف�محددة،�و�ناء�ع���ذلك�يجب�ان�تؤخذ�با��سبان�املقاي�س�الوقائية�. "�داء�البي��

  .)2001،229الصرن،�("�لما�امكن�ذلك

  Modelingالنمذجة�. 5

�عد�النمذجة�وسيلة�ملعا��ة�املسائل�ال���يصعب�حل�ا�بالتجر�ب�ومعا����ا����العالم�الواق��،�ومن��ذا�  

�او�الواق�� �الفع�� �التجر�ب �صعو�ات �ع�� �للتغلب
ً
��اما

ً
�مدخال �النمذجة �تمثل �املدخل�. املنطلق، �ت�ون �ت�اد بل

�للواقع�وت�سيطھ����الوقت�الوحيد�الذي�يمكنھ�تقديم�صورة�دقيقة�
ً
�من�ان�النموذج��عد�تمثيال

ً
للواقع،�انطالقا

�املوارد�. "ذاتھ �استخدام �ان �ذلك �املتطورة، �ا��ديثة �للصناعات ��ساسية �السمات �احدى ���� �التحكم و�عد
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�ال�شر�ة �خدمة ���دف ���ا �التحكم �لغرض �الطاقة �وموارد �الطبيعة �وقوى �وتطو�ر . الطبيعية �بتصميم ��ع�� �ف��

  .)1986،12جر�و،�("امل�ائن�واملعدات�ال���تمكن���سان�من�التحكم�بالقدرة�بأنواع�ا�املختلفة

  .وان�نظم�السيطرة�والتحكم�����احدى��دوات�امل�مة����تطبيق�النمذجة  

  :نظم�السيطرة�والتحكم����. 6

  )1986،429جر�و،( مفا�يم�اساسية

�لرغبة�محددة��عرف�املنظومة�: Systemاملنظومة�. 1
ً
�طبقا

ً
�معينا

ً
بمنظومة�التحكم�اذا��انت�املنظومة�تؤدي�غرضا

�مثل�منظومة�قيادة�السيارة
ً
اذ�يتم�التحكم��سرعة�السيارة�بواسطة�امل��ل�ل��فاظ�ع���سرعة�معينة�او�. سابقا

  .لتغي���السرعة�حسب�الطلب�وذلك�ب�نظيم�الضغط�ع���امل��ل

�ا   �اك���من �للمنظومة �ي�ون �ان �املتغ��ات�و�مكن �متعددة �بمنظومة �عند�ا �و�عرف �واحد �واخراج دخال

Multivariable Systemاما�اذا��انت�للمنظومة�ادخال�واخراج�واحد�فعندئذ��عرف�املنظومة�احادية��دخال��،

  .Single input single output systemو�خراج�

  :تقسم�منظومات�التحكم�ا���قسم�ن��ما: انواع�املنظومات�التحكم. 3

����ذه�املنظومة�ال��عتمد�التحكم�: Open Loop Control Systemمنظومات�التحكم�مفتوحة�ا��لقة� .1

 .ع���اخراج�املنظومة�بأية�صورة��انت

2. � �ا��لقة �مغلقة �التحكم �التحكم�: Closed Loop Control Systemمنظومات ��عتمد �املنظومات ��ذه ��

 .�ش�ل�ما�ع���اخراج�املنظومة

التغذية�املرتدة�صفة�من�صفات�منظومات�التحكم�مغلقة�ا��لقة�اذ�يقارن��خراج�: feedback التغذية�املرتدة. 4

�ع���) او�اي�متغ���من�متغ��ات�املنظومة�املراد�التحكم�بھ(
ً
مع�ادخال�املنظومة�لت�و�ن�فعل�تحكم�مناسب�معدا

  .ادخال�املنظومة�واخراج�ا

  :اداء�منظومات�التحكم����: 1- 6

لذا�فان�اداء�منظومات�التحكم�����عند��عرض�ا�. ��فكر�منظم�لتحقيق�غاية�عملية�النمذجة�ما���  

�ا��� �بحاجة �ام�انھ
ً
�مقبوال ��ان��داء �اذا �ما �ضو��ا �مناسبة�يحدد��� �ملعاي���اداء

ً
�وطبقا �مختلفة �ادخال الشارات

  .تحس�نات�من�خالل�اجراء��عض�التقديرات�ع���م�ونات�املنظومة

نظومة�معرفة�اخراجا��ا�بن�يجة�ادخاالت�معينة�للمنظومات�و�مكن�تقسيم��ذا��داء�و�قصد�باداء�امل"  

  :ا���قسم�ن��ما

 �Transient performanceداء�العابر� .1

 �Steady state performanceداء�املستقر� .2

�البد�من�تحقيق��مور�التالية
ً
  :ول�ي�ي�ون�اداء�املنظومة�مقبوال

1 .� �املنظومة �ت�ون �ان �مستقر�عند�البد �املنظومة �اخراج �ي�ون �ان �يجب �انھ �اي �تحف���ا �عند
ً
�تماما م��نة

 
ً
�ام�م��ايدا

ً
�مستمرا

ً
  .قيمةمعينة�خالية�من�التذبذب�سواء�ا�ان��ذا�التذبذب�تذبذبا

2 . 
ً
�تقر��يةصوره�باو��تماماا����دخال��ال�بد�ان�ي�ون�اخراج�املنظومة����حالتھ�املستقرة�اي�انھ�ي�ون�مساو�ا

  .اقل�ما�يمكن�ا��طأ�فضل�ان�ي�ون��ذا�ةو معين�أخط�ةقيمضمن�

 عن النظر �غض �وقات جميع �� �دخال �خراج ي�بع ان اي مقبوال للمنظومة العابر �داء ي�ون  ان البد. 3

  .املنظومة ل�ا تتعرض قد ال�� �ضطرابات
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 قدم �س�ب املنظومة م�ونات �عض ع�� تطرأ قد ال�� للتغ��ات بال�سبة ا��ساسية قليلة املنظومة ت�ون  ان البد. 4

  .املنظومة ف��ا �عمل ال�� الظروف �غي�� �س�ب او اجزاء�ا �عض

   State Space Representation and Analysisا��الة� فضاء وتحليل تمثيل:7

 ��دف وذلك املصفوفات، ج�� استعمال ال�ندسية واملنظومات الك�ر�ائية الدورات املنظومة لدراسة

  الكب��ة املعادالت بحل ا���� �ذا يوفر�ا ال�� ال�س�يالت
ً
  .مناسبة و�طرق  آنيا

  ملصفوفات تمثيال �ستعمل
ً
 عمليات اجراء يتطلب حل�ا الن ج��ية طبيعة ذات املعادالت ت�ون  عندما اساسا

  .املصفوفة ع�� �سيطة
ً
  .املصفوفة مع�وس ايجاد من اك�� ذلك يتجاوز  ال وغالبا

  )1986،116جر�و،(أساسيةمفا�يم�: 1- 7

  :stateمف�وم�ا��الة�

  ا��الة مف�وم يلعب�
ً
  �ان اذ الك�ر�ائية والدوائر التحكم نظم دراسة �� دورا

ً
 ب�ن العالئق ع�� يركز سابقا

 إضافية�عند�نقاط�أخرى��� معلومات ع�� ا��صول  تو���انھ�باالم�ان قد فانھ املنظومات ومخرجات مدخالت

 يمكن ومن�ثم. بمعادالت�تفاضلية�عند�نقاط�أخرى����املنظومة املنظومات تمثيل ا�� ذلك ادى وقد .املنظومة

  .مصفوفات �ش�ل تمثيل�ا

  :الك�ر�ائية الدائرة و�� التال�� الش�ل للمنظومة واملستقر العابر �داء ع�� نحصل املعادالت �ذه و�حل

  )2(ش�ل�

  
  �t=0غلق�املفتاح�املطلوب�عند�الوقت�

  :كمتغ��ي�حالة�املنظومة�و�كتابة�قوان�ن�كروشوف�نحصل�ع���vcو��iL–لتوضيح�أداء�الدائرة�لذا�نختار�  

� =
���

��
+ ��� + �� = 0	… [1] 

�� =
1

�
� ����		⋯	[2] 

  ):2) (1: (باإلم�ان�ترت�ب�املعادلت�ن

���
��

= −
�

�
�� +

1

�
��	⋯	[3] 

���

��
=
1

�
�� 	⋯	[4] 

  : و�مكن�كتابة��ات�ن�املعادلت�ن�ع���ش�ل�مصفوفة��اال�ي  
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  : لنفرض�ان
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  :[5]يمكن�كتابة�املعادلة�
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��:                                                            او�بالش�ل = �� … [6] 

  : حيث�ان�

� = �

��

��

� ; � = �
−
�

�
		−

1

�
1
�� 			0

� 

� �من��xو�عرف ��ل ��عرف �ب�نما �ا��الة �ا��الة���و����بقيمة �. بمتغ��ي �املنظومة،��Aو�عرف بمصفوفة

  .بمعادلة�ا��الة�التفاضلية�للمنظومة) 6(واملعادلة�

  :نحصل�ع��) 6(و�أخذ�تحو�لة�البالس�لطر���املعادلة�

��(�) − �(�) = ��(�) 

�(�) = [�� − �]���(�) 		…  [7]او		

  :�عطي�مع�وس�تحو�لة�البالس

�(�) = ��{[�� − �]��}�(0)			⋯	[8] 
�من�املنظومة�السابقة�و�شتق�معادلة�حال��ا�التفاضلية�املب�نة�بالش�ل�

ً
لتأخذ�منظومة�أخرى�اك����عقيدا

  :التا��

  )3(ش�ل�

  
  :املعادالت�التفاضلية

�� + �� + �
��

��
= 0 

-iL 
Vc  …5 
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��
���
��

+ ���� + � − � = 0 

��
���
��

+ ���� − � = 0 

  :و�إعادة�ترت�ب��ذه�املعادلة�بحيث�ت�ون�حدود�املشتقات��ع���درجة����الطرف���سر

��

��
= −

1

�
�� −

1

�
�� 

���
��

= �
1

��
� −

��
��

�� −
1

��
�� 

���
��

= �
1

��
� −

��

��
��� 

  :و�مكن�كتابة��ذه�املعادلة�ع���ش�ل�مصفوفة��اال�ي

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
��

��
���
��
���
�� ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡0	 −	

1

�
	−	

1

�
1

��

−��
��

			0

1

��
				0			

−��

�� ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
�

��

��
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

+

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
0

−
1

��

0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

	…		[9] 

  : و�فرض�ان

�� = �(�) 
�� = ��(�) 
� = �(�) 

  : يمكن�كتابة�املعادلة�السابقة��اال�ي

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
��

��

��⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 0 −

1

�
−
1

�
1

��
−
��
��

		0

1

��
		0	 −

��

��⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
��

��

��⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

+

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
				0

−
1

��

0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

		�			⋯ [10] 

�:                                                              بالش�لاو� = �� + �� 

  :حيث�ان

� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡0 −		

1

�
−		

1

�
1

��
		−

��
��

				0

1

��
			0 −		

��

�� ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤
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� = �

0

−
1

��
0

�				 ; 			� = �
��
��
��

� 

  � ��(b)�عرف �تمثل �حيث ��دخال �مصفوفة �او �التحكم �بال�سبة��uبمصفوفة ��دخال متغ��

 .)1986،548جر�و،(للمنظومة

  

  : الش�ل�العام�ملعادالت�ا��الة: 2- 7

  � �الدرجة �منظومات �يمثل
ً
��(n)سابقا ��دخال ��خراج�–أحادية �مف�وم�. أحادية �توسيع �يمكن �انھ �

� �الدرجة �منظومات �ل�شمل �ا��الة ��(n)معادالت ��دخال �تكتب��–متعددة �ا��الة ��ذه �و�� ��خراج متعددة

  :معادالت�حالة�املنظومة��اال�ي

�(�) = ��(�) + ��(�) … [1] 

�(�) = ��(�) + ��(�) … [2] 

  :حيث�ان

  

    

 خالل من .ا��...و�داري  �قتصادي التطبيق مجال �� واملتعددة �حادية النماذج تلك �ل توظيف باالم�ان

�  من مجموعة ووفق الضمنية �رتباطات ذات ا��الة متغ��ات )مصفوفة( وتحديد القرار، ملتغ��ات(x) تمثيل

 محا�اه اسلوب وفق .تحقيقھ يراد الذي ال�دف نحو النموذج نب�� ثم .والالخطية ا��طية التفاضلية املعادالت

 او �دار�ة او �قتصادية ا��الة تحو�ل �عد الزمن لتقليص �مثلية حساب ثم ومن ���، التحكم منظومات

  .مناسبة زمنية نقطة ا���اد�ى �نجاز وقت وتخفيض ظرفيھ، حالة ا�� الف��ياو�ة

 سر�ان معدل ع�� تطبيق�ا املثال ىس�يل عل عدة، مجاالت �� �لية تلك تطبيق يمكن ماسبق ع�� و�ناءً 

 ال�� العالقة فرضية وتحت .ا��زانات �� السوائل ارتفاع تمثل �خراج متغ��ات اذ�ان �سالة، اناب�ب داخل السوائل

  .عالية توز�ع و�كفاءة �ناب�ب �� السوائل سر�ان معدالت �� التحكم الرابطة�باإلم�ان �ناب�ب تر�ط

 بمدى املختلفة، �قتصادالقومي قطاعات �� مساراتھ وتوجيھ �س�ثمار تحف�� باإلم�ان اخر جانب ومن

 سعة وتطو�ر القطا�� والت�امل الت�افؤ لصا�� القطاع، وحلقات املواقع ا�� البنا�ي للتحول  �س�ثمارات توجيھ

 صيغة و�موجب املرتدة والتغذية �مامية التغذية خالل"من كب��ة سعة ا�� واملتوسطة الصغ��ة القطاع حلقات

 نمذجة محا�اة �� القطاع ذلك �� املثمر �قتصادي النمو واقع ع�� للوقوف وذلك ،)املدخالت/املخرجات( الفاعلية

�)	   متج�ة�ا��الة�ببعد  		(�)� × 1)    

�)     متج�ة��خراج�ببعد   (�)� × 1) 

1)      متج�ة��دخال�ببعد   	(�)� × 1) 

A    ببعدمصفوفة�املنظومة�     (� × �)  

B     مصفوفة��دخال�ببعد       (� × �)  

C    مصفوفة��خراج�ببعد      (� × �) 

  D  مصفوفة�النقل�ببعد       (� × �) 
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 النمو حساب ثم ومن ���، والسيطرة التحكم منظومة �� تفاضلية ر�اضية معادالت الستخراج ��� التحكم

  ).2001السعدون،( " �قتصادي

 خالل من وغ���ا... واملكتبات �املس�شفيات املؤسسات �ي�لية تنظيم حاالت من �ل معا��ة يمكن كذلك

 كذلك القرار، ومتغ��ات ا��الة متغ��ات وحسب املؤسسة مرافق ع�� للسيطرة��لية خاصھ تحكم منظومة صياغة

  .واملصارف البنوك �� النقدية والسيولة النقد وا�سيابية ا��ز�ن نماذج ع�� والتحكم السيطرة نظم تطبيق باإلم�ان

 ب�ل املياه نمذجة �� البي�� للقياس ��� والتحكم السيطرة نظم نمذجة ان ا�� التطبيقات �ذه من نخلص

 منظومات وفق نماذج بناء النقل، ونمذجة الثقيلة، النفاياتومعا��ة��والنفايات، ا��وفية، املياه ونمذجة اش�ال�ا،

 العامة ملموس�����تجا�ات وتوازن  توافق وجود من .التوازن�او�ختالل عناصر نلتمس ان يمكن ���، التحكم

 النمذجة عملية �� و�دمج ي�سق عام نحو ع�� يجري  الذي ايجابية نمو معدالت وتحقيق التغي�� معدالت لتحوالت

  .من�املوارد و�املتاح مستقرة شبھ معدالت لتحقيق

  :املنظومات محا�اة. 8

 و�عرف �و�� بالنموذج �و�� املنظومة فتعرف واخرى  منظومة ب�ن ال�شابھ ع�� املنظوماتمحا�ات���عتمد

�ان ول�س .بالنموذج الثانية املنظومة
ً
 كطرائق و�نا .�و�� النموذج مع الصفات جميع �� النموذج يتطابق ضرور�ا

�ا��اسبات بواسطة املحا�اة للمحا�اة،ا�م�ا عدة �بواسطة �واملحا�اة �الرقمية،  واملحا�اة التناظر�ة، ا��اسبات

�عندما�يتم ممكن التناظر�ة اسباتا�� بواسطة املحا�اةوالش�ال��.ال��ينة ا��اسبات بواسطة
ً
 �عض طر��عموما

  .محا�ا��ا املراد للمنظومة ذاتھ الر�ا��� النموذج تصف بحيث�ا��ا م�ونا��ا

 حل�ا املراد املسألة ملتغ��ات مناظرة متغ��اتھ ت�ون  ج�از ا��ا ع�� التناظر�ة ا��اسبة �عر�ف و�مكن  

 والضرب والطرح ا��مع عمليات اجراء بام�ا��ااج�زة��ع�� التناظر�ة ا��اسبة وتحتوي  .نفس�ا بالطر�قة وتتصرف

 املباشرة القياسات واجراء التفاضلية املعادالت حل يمكن �جزاء �ذه بب�ن اس من و���ابط .والت�امل والقسمة

  .متغ��ا��ا لبعض

  :�تية ا��طوات باتباع وذلك التناظر�ة ا��اسبات باستخدام ا��طية التفاضلية املعادالت حل يمكن كما  

 .ال�سرى  ا���ة �� العليا املشتقة تقع بحيث املعادالت ترتب .1

 .ا��مع وحدةبواسطة��املعادلة تحقيق يمكن و�ذلك متوفرة اليم�� ا���ة �� املوجودة ا��دود ان نفرض .2

 .املج�ول  املتغ�� ع�� نحصل ح�� الت�امل يتم .3

  وجود�ا نفرض ال�� �دخاالت لتج��� املناسبة النقاط من لإلشارات املرتدة بالتغذية الدائرة نكمل .4
ً
جر�و�( سابقا

،1986،434.( 

    Factorial analysisالتحليل�العام���. 9

 تفس�� الصعب من يجعل ،�مما)والتا�عة املستقلة( املتغ��ات من كب�� عدد وجود عند �سلوب �ذا �ستخدم

 التحليل دور  ي��ز و�كذا .املعنية املتغ��ات ب�ن التداخل درجة ترتفع عندما وخاصة .وس�ولة بدقة املتعددة املعامالت

 ب�ن �رتباطات مستوى  تحديد �� ا�مية �ك�� او الرئ�سية العوامل ���يص �� �سيطة معا��ة كأفضل العام��

  .الظا�رة �� املتغ��ات

 ب�ن ال�امنة او املحتملة ال�شاب�ات ب�يان واعاده تص�يف مجال �� العام�� التحليل اعتماد يمكن و�نا"

 ارتباطا��ا و�يان التحو��� الصنا�� �نتاج �� املؤثرة العوامل تحديد عند التحو��� الناتج لسلوك املحددة املتغ��ات

  .الضمنية
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 الفرضية العوامل من للمتغ��ات اوزان �عد ال�� �نحدار معامالت من مصفوفة ع�� املع�� �سلوب يقوم اذ

  ):2005،209معروف،( التالية الصورة ع�� العام�� النموذج فيصبح .املش��كة

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
��
��
⋮
⋮
��⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

= �

������ 	⋯	���
���	��� 	⋯	���
⋮								⋮										⋮		
������ 	⋯	���

� �

��
��
⋮
��

� �

��
��
⋮
��

� 

��� = ���� �� + ��  

  : حيث�ان

  ��� :� �اس�امات �تحقيق ��� �التكتيكية �املعامالت �املتغ��ات�يمثل �تباين �معدالت ��� �املش��كة العوامل

  .املحددة

  .تمثل�ا��زء�املستقل�من�املتغ��ات�املعنية: ��  

  .متغ��ات�القرار: �  

  .العوامل�الفرضية�املمثلة�للمتغ��ات: �  

�بطر�قة� �املنظومة �تمثيل �باإلم�ان �وكذلك ���� �التحكم �الية ��� �أعاله �العام�� �للتحليل �نمذجة باإلم�ان

  :من�خالل�حل�املعادلة�التالية. فضاء�ا��الة�ل��صول�ع���أداء�املنظومة����مجال�الزمن�بصورة�س�لة

�(�) = ��(�) + ��(�) 	⋯ [11] 

�املذ�ورة�   ��و�� �الدرجة �من �التفاضلية �املعادلة �نأخذ �ا��ل �ول�س�يل �املنظومة �استجابة �اليجاد وذلك

عندما��(�)��مؤلفة�من�جزئي�ن��ما�ا��زء�املستقل��(�)� أعاله�و��ل�تلك�املعادلة��ستخدم�مبدأ�ال��اكيب�الن

(�)�ت�ون� = �ابتدائية��0 �وقيمة = �املقيد�0 �وا��زء ،X�(�)دخال���� �ابتدائية��(�)�ن�يجة �قيمة مع

�(�) = 0  

  :املعادلة�(�)��ا��زء�املستقل�. 1

��(�) − ��(�) = 0	, � = 0		, ��(�) = �(0) 
  نأخذ�تحو�لة�البالس

(� − �)��(�) = �(0) 
∴ ��(�) = �(0)(� − �)�� 

  ونأخذ�مع�وسة�تحو�لة�البالس

��(�) = �(0)��� 	⋯	[12] 
   :املعادلة: ا��زء�املقيد. 2

��(�) − ���(�) = ��(�)	; � = 0	, ��(�) = 0 

  ونأخذ�تحو�لة�البالس

(� − �)��(�) = ��(�) 

���ل��(0)��ي�ون��ختبار�املناسب���ل�
ً
  :أي�(�)��مشا��ا

�����(�) = ��(�)		⋯	[13] 
�

��
	(�����(�)��

����(�) + �����(�)		⋯	[14] 
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  و�أخذ�تحو�لة�البالس

��	(�����(�) = �� ������(�) + � ������(�)�� 

(� − �)�����	��(�)� = �������(�)� 	 ∶ 		او ⋯ [14] 

  :نحصل�ع��) 13(من�املعادلة��(�)�����و�تعو�ض�

(� − �)��(�) = � �����̇�(�)� 

  واخذ�مع�وس�تحو�لة�البالس) 13(للطرف���سر�من�املعادلة�bu(s)و�تعو�ض�

��(�) = �����	��̇�(�) 

��(�)� �̅��
�

°

��(�)�� 	 ∶  او

  :متغ���مصطنع�للت�امل�عند�ادخال�حدود�الت�امل�عليھτحيث�ان�

��(�) = ��� � �̅����(�)��
�

°

 

= � ���
�

°

(� − �)��(�)��		⋯	[15] 

  ):15(للمعادلة��و�ذلك�ي�ون�احد�ا��لول 

�(�) = �(�)�
�� + ���(� − ��)��(�)�� 

(�)�و�ما�ان�املعادلة����������������������������������������������� = ��(�) + ��(�) 

 
ً
  .���عبارة�عن�مجموعة�من�املعادالت�التفاضلية�من�الدرجة��و���ال���يجب�حل�ا�آنيا

  :nعليھ�ي�ون�ا��ل�ملتغ��ات�حالة�عدد�ا�

�(�) = ����(�) + � ��(���)��(�)��			⋯	[16]
�

°

 

  :حيث�ان

����� �با�عاد �بالرمز��nxnمصفوفة �عادة �و�رمز�ل�ا �النقل �مصفوفة �رقم�. (�)∅و�س�� ��خ��ة �املعادلة وتكتب

)13:(  

�(�) = ∅(�)�� + � ∅
�

°

(� − �)��(�)��		⋯	[17] 

  :)11(بأخذ�مع�وس�تحو�لة�البالس�للمعادلة�رقم��(�)∅و�اإلم�ان�إيجاد�قيمة�

�(�) = (�� − �)����(�) + ��(�)�			⋯		[18] 

∅(�) = ��� = ���[(�� − �)��]		⋯	[19] 
�مع�وس �ي�ون �ان �يجب ��)فانھ − ��عر�ف��(� �من

ً
�حدا

ً
�حدا �الناتجة �املصفوفة �تحو�لة �مع�وس وحساب

  : املصفوفة
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[∅(�)] =
���(�� − �)

[�� − �]
				⋯			[20] 

  :�ساسية�ال����ستعمل����مخططات�متغ���ا��الةان�العناصر�  

 .عنصر�الت�امل .1

 .عنصر�الت��يم .2

 .عنصر�ا��مع .3

�ي�ون� �اذ �التناظر�ة، �ا��اسبات �طرائق �ع�� �معتمدة �مناسبة �بطر�قة �ا��الة �معادالت �اشتقاق باالم�ان

�ا��الة �متغ��ات �ا��ا �ع�� �الت�امل �اشارات �وتؤخذ �املنظومة، �املعادالت �دائرة �ادخاالت�. مخطط �تصبح و�ذلك

�الدائرة �مخطط �بتحري �ا��الة �معادالت �كتابة �يمكن �وعند�ا �ا��الة، �متغ��ات �مشتقات ".( الت�امل

  )1986،432جر�و،

  

  ا��اتمة

، اصبح
ً
 خطية مي�انيكية منظومات تقدم علمية، ونظر�ة من��ية �عد ��� والتحكم السيطرة نظم ان وا��ا

 ر�اضية نمذجة �� ا��قيقية، املنظومة نمذجة خالل من والبي�ية �قتصادية املعضالت من الكث�� ��ل والالخطية،

 حاالت ادخاالت و�ذلك .ا��الة متغ��ات ا��ا ع�� املنظومة معادالت ضوء �� التناظر�ة ا��اسبات طرائق تحا�ي

 نحصل و�ذلك ملتغ���ا��الة، مختلفة مخططات ثالث �� املعادالت تلك و�رمجة ا��الة، متغ��ات مشتقات، الت�امل

  .ا��الة ملتغ�� مختلفة معادالت ثالث ع��

 الباحث�ن�واملختص�ن و�إم�ان .املي�انيكية املنظومات لوصف منفردة حالة معادالت وجود عدم �ع�� و�ذا

 و�دار�ة �قتصادية املشكالت ملعا��ة حديثة واساليب من��يات لتطو�ر الر�اضية �لية �ذه من �ستفادة

  .لتلك�املن��ية القدرات�الفر�دة عن تكشف عالية بفاعلية البي��، �قتصاد القياس ونمذجة والبي�ية
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  )بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة( استعمال�بطاقة��داء�املتوازن�لقياس��داء�البي��

Using Balanced  Scorecard to measure the environmental performance (The sustainable 

balanced scorecard) 
  

  1مقدم�و�يبة�.د 
  

  wahiba.mokadem@yahoo.com،�ستغانم،�ا��زائرم - جامعة�عبد�ا��ميد�بن�باد�س

  

 :م��ص

�الكالسيكية، �املتوازن ��داء �بطاقة �لتطور �كن�يجة �املستدامة �املتوازن ��داء ��ذا�و ��عت���بطاقة �جاء قد

�استجابة �البي�ية التطور �و�للتحديات �تواج��ا �أصبحت �ال�� �املقاي�س��جتماعية ��انت �أن �فبعد املؤسسات،

�داء�املتعلق�و��داء�تجاه�الز�ائن،و�املتوازن����ال����شمل�قياس��داء�املا��، سابقا����بطاقة��داء�ةاملعتمد

�و�قياس��داء�و �النمو،�ظ�ر�محور�جديد�أضيف�ل�ذه�القياسات��ر�عةو ��داء�تجاه�التعلمو�باألنظمة�الداخلية

  .توضيحھ�����ذا�البحث و�ذا�ما�سنحاول .املجتمعو �الب�ئةتجاه�ا

وكن�يجة�ل�ذه�الدراسة،��عت���أن�بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة��عت���أداة�نموذجية�لإلدارة��س��اتيجية�

�املجتمعية�للمؤسسات�منو �من�خالل�ا�يمكن�متا�عة�التوج�ات�البي�يةو ��داء����جوانبھ�املختلفة، لقياسو �عامة

  .تحسي��او �مراجع��او �خالل�قياس�ا�وتقييم�ا

�مفتاحية بطاقة��داء�املتوازن؛�داء�البي��؛��داء��جتما��؛�بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة؛�قياس�: �لمات

  .�داء

  Q01؛�M14؛�JEL :M21اتتص�يف

Abstract: 

The sustainable balancedscorecardis a result of the development of the classic balanced 

scorecard, and This development came in réponse to the environnemental and social challenges 

thatcompanies are facing. the measuresused in the Balanced Scorecardwere: financial performance, 

performance to wards customers, and performance related to internal operations and performance to 

wards learning and growth, a new axis has emerged whichis measuring performance towards the 

environment and society. Asaresult, weconsider that the sustainable balanced scorecar 

disconsideredanideal tool for strategic management and  can used for measuring performance in 

itsvarious aspects,Including environmental and social performance. 

Keywords: Balanced Scorecard; Environmental performance;social performance;sustainable balanced 

scorecard; performance measurement . 

Jel Classification Codes: M21؛�M14؛�Q01 
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  :مقدمة.1

��عد�أن�تنامى�دور�املؤسسات����املجتمع�ظ�رت�تحديات�جديدة�يجب�أن�تتعامل�مع�ا��ذه�املؤسسات،

�املجتمعيةو  �للمتطلبات ��ستجابة �أ�مية ��� �التحديات �أك����ذه �من �و �لعل �ال�� ��عمال�البي�ية �ب�ئة فرض��ا

�إل��ا�و �املعاصرة، �ت��أ �ال�� �الوحيدة �املقاي�س ��� �املالية �املقاي�س ��عد �لم �ا��ديدة ���تمامات �ل�ذه كن�يجة

��قتصادية �باأل�عاد ���تم ��خ��ة �ف�ذه �فقط،و �املؤسسات، �للقياسات�و�التجار�ة �ا��اجة �ظ�رت �املقابل ��

  .التنميةو �جوانب��ستدامةو �توج�ا��ا�تجاه�ا��وانب�البي�يةو �ؤسساتالبي�ية�ال���تق�س�ج�ود�املو ��جتماعية

ش�دت��ذه��داة�ا�تماما�واسعا��ال��و �مؤخرا�بطاقة��داء�املتوازن،�ظ�رتو�من�أ�م�أدوات��دارة�التي

أسلوب�حيث�أن�سواء�من�قبل�الباحث�ن�أو�رجال��عمال،�كما�حقق�تطبيق�ا�����عض�الشر�ات�نجاحا�ملفتا،�

����جوانبھ�املختلفة�بما�ف��ا�ا��انب��جتما���قياس��داء�املتوازن��ساعد�املنظمة�ع���قياس�ا��داء��س��اتي��

�بلالبي��و  �املنظمةو �، �اس��اتيجيات �صياغة ��� ��ساعد �ف�و �ذلك، �من �ا�عد �إ�� �أ�داف�و ��ذ�ب �إ�� ترجم��ا

  .تقييم��س��اتيجيةو �حقق�متا�عةترجمة��ذه���داف�إ���قياسات�إس��اتيجية�تو �إس��اتيجية

نو���أ�م�الوظائف�ال���يمكن�و �من�خالل��ذا�البحث�س�تعرف��ش�ل�مفصل�ع���بطاقة��داء�املتوازن،

  .    قياس��داء�البي���و�و �نركز�ع���دور�ا���مو �أن�تؤد��ا،

  :�ش�الية��1.1

ال����انت�و �أنظمة�القياسات�التقليدية�السابقة���البدء�ظ�رت�بطاقة��داء�املتوازن�ملواج�ة�القصور����

�املالية �ع���املقاي�س ��عتمد �ذات�، ��داء �مقاي�س �من �مجموعة�متنوعة �ع�� ��داء�املتوازن �بطاقة حيث�تحتوي

من�أ�م�ا�و �ل�ا،�فظ�رت�مزايا�اك���الطبيعة�غ���املالية�باإلضافة�إ���املقاي�س�املالية،�ثم�تزايدت�أ�مية��ذه��داة

����املنظمةارت �مراحل��دارة��س��اتيجية �مباشر�ب�ل ��ش�ل �ظ�رت�.باط�ا �املتوازن ��داء �آخر�تطور�لبطاقة و���

�البي�� �املحور �م��ا �جديدة�أضيفت�ل�ا ��.املجتم��و �محاور�قياس ��داة ��ذه �ع���أ�مية �قياس�للتعرف �مجال ��

  :ية�التالية�ش�السنحاول�من�خالل��ذا�البحث��جابة�عن��داء�البي���

  كيف�يتم�دمج�البعد�البي������بطاقة��داء�املتوازن؟

  :�ذا�البحث�فيما�ي���ميةتتمثل�أ�:��مية�العلمية�للبحث2.1

 من�� �املز�د �إ�� �تحتاج �تزال �ما �ال�� �ال�سي���ا��ديثة �أدوات ��عت���من �وال�� �املتوازن ��داء �ببطاقة التعر�ف

 .ورجال��عمال��يضاح�ل�س�ل�ت�ن��ا�من�قبل�املدراء

 وتقييم�� �ومتا�عة �صياغة �من �وتمك��ا �ا��يدة ��س��اتيجية ��دارة �ع�� �املنظمة ��ساعد �م�مة �أداة عرض

 .اس��اتيجيا��ا��ش�ل�أك���تنظيما

 ذلك����ظل����،�ومتا�عتھ�وت��يحھ،�و البي��بطاقة��داء�املتوازن�كأداة�قياس��داء���عرض��ذا�البحث

ما�يظ�ر�البحث�كيفية�دمج�مقاي�س��داء�البي���ضمن�املحاور��صلية�لبطاقة��داء�ك.أدوات�القياس�البي��

 .املتوازن 

 ع���� ��داء �جوانب �من �مع�ن �جانب �قياس �ال�تركز�ع�� �أ��ا �م��ا �وال�� ��داة ��ذه �استعمال �مزايا إظ�ار�أ�م

،��داء��نظمة،�التعلم�التنظي���املا��،�الز�ائن،: حساب�ا��وانب��خرى،�ف���تق�س��داء����أر�ع�مجاالت

 .البي���واملجتم��
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  :الفرضيات�3.1

�رئ�سية، �فرضية �ع�� �البحث ��ذا �املتواو ��عتمد ��داء �بطاقة �أن �أن��� �يمكن �نموذجية ��عت���أداة زن

إم�انية�قياس��ستعمل�ا�املؤسسات�لقياس��داء����جوانبھ�املختلفة�سواء��داء�املا���أو�غ���املا���باإلضافة�إ���

  .�داء�املجتم��و��داء�تجاه�التنمية�املستدامة�املتمثل�����داء�البي��

  :من��ية�الدراسة 4.1

��� � اتبعنا �عن �لإلجابة �الدراسة �جمع�إش�الية�ذه �ع�� ��عتمد �الذي �الوصفي �املن�� �البيانات البحث

نتائج�دقيقة،�أما�فيما�يخص�أدوات� للوصول�إ��تحليل�ا�و �املعلومات�ال����ساعد�ع���الوصف�الدقيق�للمش�لةو 

  .�ن��نتمواقع�و �الدراسات�السابقةو �البحوثو �اعتمدنا�ع���الكتب الدراسة�فقد

  :خطة�البحث 5.1

  :��و �املحاور�التاليةالتعرض�ل�ل�جوانب�الدراسة،�تم�تقسيم�البحث�إ����أجلمن�

 للدراسة�املقدمة،�وتتضمن��طار�امل�: أوال���. 

 املحور :ثانيا� ��ذا �و�تضمن �املتوازن، ��داء �بطاقة �املتوازن �:مف�وم ��داء �بطاقة �وتطور�ا��عر�ف ،�و�شأ��ا

 .وعالق��ا�بإس��اتيجية�املؤسسة واملحاور��ر�عة�ال���تحتو��ا

 بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة(قياس��داء�البي���من�خالل��عتماد�ع���بطاقة��داء�املتوازن�: ثالثا( 

 ا��اتمة،�وتتضمن�نتائج�الدراسة�وتوصيا��ا. 

  

  :بطاقة��داء�املتوازن مف�وم�.2

  :�شأة�بطاقة��داء�املتوازن ��1.2

�التقلیدي �املف�وم �ظل �الرؤی �� �أن �إال �املالیة �النتائج �ع�� �تركز �املنظمات ��انت �املحاس��  للقیاس

� �س��اتیجیة ��داء �قیاس ���
ً
�جدیدا

ً
��عدا �أضافت �مقای�سا��دیثة �باستخدام �جانب� غ�� تمثلت �إ�� مالیة

املالیة،�خاصة��عد�تحول�توجھ�املنظمات�نحو���تمام�باحتیاجات�الز�ائن�من�حیث�ال�لفة�والنوعیة،� املقای�س

�تقنیة �استحدثت �الرؤ�ا �تلك �سمیت جدیدة إن ��داء �املتوازنة لقیاس ��داء �بطاقة �الكب(بتقنیة ،�2018ي��،

 .)16صفحة�

 إذ
ً
مقاسا�بالنتائج�املالية،�غ���أن�املؤشرات�املالية�ال�تكفي�لقيادة�وتقييم��املؤسساتلعدة�سنوات��ان�أداء�ا

مسار�املؤسسة����محيط�تناف���،�إذ�أن�مؤشرات�قياس��داء�السابق�ال��عكس�جزءا�كب��ا�من�القيمة�املحققة�

�و�ا �املتوازن ��داء �بطاقة �ب�نما �املحاس�ية، �الف��ة �ال�سي���طوال ��شاطات �طرف �من �ل�و��ا�أو�الضا�عة إلضافة

�املستقب��� �املشروع �ترجمة �ع�� ��امال�للعمل �إطارا �توفر�للمس��ين �فإ��ا �وغ���املالية �املالية �املؤشرات �ب�ن تجمع

  .(Kaplan & Norton, 1998)وإس��اتيجية�املؤسسة�إ���مجموعة�مت�املة�من�مؤشرات�قياس��داء

مبدأ�بطاقة��داء�املتوازن�كإطار�لقياس�أداء� Robert Kaplan et David Norton قدم�1990بداية�عام��و��

املؤسسات�حيث�يؤدي�تطبيقھ�للتخفيف�من��عتماد�الك���لدى�املؤسسات�ع���املقاي�س�املالية،�ثم�قدمت�من�

املؤشرات�املالية��،وقد�اق��ح��ذا�النظام�كمن���لقياس��داء�يدمج�1991طرف�نفس�الباحث�ن�كأداة�إدار�ة�عام�

�تطو�ر�أ�داف� �إ�� �أدت �غ���مالية �مقاي�س �ل�ا �وأضاف �املا�� ��داء �مقاي�س �ع�� �النظام �أبقى �حيث وغ���املالية

  . )72،�صفحة�2013عنانة،�(عملية�قياس��داء�ور�ط�ا�باإلس��اتيجية
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  :بطاقة��داء�املتوازن ��عر�ف  2.2

  :�عر�فات�مختلفة�لبطاقة��داء�املتوازن،�نذكر�م��ا�ناك�

�إدار�ا�شامال�ير�ط�الرؤ�ة��س��اتيجية�باأل�داف�املحددة�و���جم�
ً
تمثل�بطاقة�قياس��داء�املتوازن�نظاما

��داف�إ���مقاي�س�متوازنة�من�خالل��عتماد�ع���مقاي�س�مالية�ومقاي�س�غ���مالية،�و�ـتم�توز�ع�ا�ع���أ�عاد�

و��دف�بطاقة�قياس��داء�املتوازن�إ���وضع�خطة�عمل�ت��جم�إس��اتيجية�املؤسسة�إ���أعمال�. لبطاقة��ر�عةا

 (�شغيلية�آخذه��ع�ن��عتبار���عاد�الزمنية�الثالثة�
ً
وضرورة�النظـر�إ���بطاقة�قياس��داء�). �مس�واليوم�وغدا

املؤسسة�إ���أ�داف�محددة�ومقـاي�س�لقياس�مدى�تحقق�تلك�املتوازن�ع���أ��ا�أداة�ل��جمة�رؤ�ة�وإس��اتيجية�

 
ً
�مت�امال

ً
�إدار�ا

ً
إن�تب����ذا�املف�وم��ساعد�علـى�تحديـد�واضـح���طط�العمل�والتأكد�من�. ��داف�لتمثل�نظاما

 .)34،�صفحة�2012شرخ،��أبو (أ��ا��عمل�بطر�قة���يحة�كما��عت���آلية�ملتا�عة��ذه�ا��طط�والتحكم���ا

�عت��ان�بطاقة��داء�املتوازن�إطار�عم����ستخدم�كمدخل�لتحس�ن��داء�) نورتنو �ل�ابلن(و�����عر�ف�آخر�

�املا��: ذلك�من�خالل�دراسة�عدد�من�املقاي�س�ضمن�املحاور��ر�عة�لبطاقة��داء�املتوازن�و �املستقب��و �ا��ا��

 .)81،�صفحة�2015أبو�ما���،�(النموو �التعلمو �الداخليةالعمليات�و �العمالءو 

�املتوازن  ��داء �اعتبار�بطاقة �املؤشرات� يمكن �ع�� ��عتمد �أل��ا �القيادة، �للوحة �املطور ��مر��ي النموذج

نظام�"ة��داء�املتوازن�بأ��ا�وتق�س��داء�كما��و�عليھ�ا��ال�بال�سبة�للوحة�القيادة،�و�عرف�بطاق�أسا����ش�ل�

���داف� �من �مجموعة �إ�� �شر�ا��م �واس��اتيجيات �رؤ�ة �ترجمة �ع�� �واملدير�ن �املالك �مساعدة �إ�� ���دف إداري

 .)57،�صفحة�2009املغر�ي،�(امل��ابطة��س��اتيجيةوالقياسات�

� �اعتبار�بطاقة �إ�� �نخلص �أن �يمكن �جوانبھ�إذن ��� ��داء �لقياس �إداري �نموذج �بمثابة �املتوازن �داء

ذلك�من�خالل��شكيلة�و �النمو،و �جانب�التعلمو �جانب��نظمة�الداخليةو �جانب�الز�ون و �ا��انب�املا��: املختلفة

  .ؤسساتمن�املؤشرات�املتعلقة���ذه�ا��وانب��ر�عة،�كما��عت���بمثابة�أداة�ترافق��دارة��س��اتيجية����امل

  :تطور�بطاقة��داء�املتوازن ���3.2

  :تطور�الدور�الوظيفي�لبطاقة��داء�املتوازن�وفقا�ألر�عة�أجيال�كما�ي��

  ): 1996- 1992(بطاقة��داء�املتوازن�كنظام�لقياس��داء�: ا��يل��ول    1.3.2   

قد�ركزت�و �إلدارة�وقياس�وتقييم��داءوصفت�بطاقة��داء�املتوازن�منذ�بداية�ظ�ور�ا�بأ��ا�عبارة�عن�أداة�

�مقاي�س� �اتخاذ �النظر��� �ع�� �املدير�ن ����يع �تم �املالية �املقاي�س �إ�� �باإلضافة �انھ �إذ �لألداء، �أ�عاد �أر�عة ع��

مستمدة�من�ثالثة�أ�عاد�أخرى����الز�ائن،�والعمليات�الداخلية،و�التعلم�والنمو،�إذ�يتم�قياس��داء�ضمن��ذه�

  .ر�عةاملنظورات�� 

و�قد�عرفت��ذه�املرحلة�البطاقة�واعت����ا�كنظام�لتطو�ر��داء�حيث��عطي�مؤشرات�للمنظورات��ر�عة�

وتم��ت��ذه�املرحلة�من�, إنطاقا�من�الرؤ�ة�و��داف�املوضوعة�وتتغ����ذه�املؤشرات�بتغ���الرؤ�ة��س��اتيجية

  :)24،�صفحة�2017السعدون،�(التطور�باال�ي

 إعطاء�الصورة�العامة�للبطاقة 

 تطو�ر��داء�فقطو �اعتبار�البطاقة�كأداة�لقياس 

  تقسيم��س��اتيجية�إ���أر�عة�محاور 

 ر�ط�التوجھ��س��اتي���باملمارسات�اليومية. 
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  ): 2000-1996(بطاقة��داء�املتوازن�كنظام�إداري : ا��يل�الثا�ي�   2.3.2   

���ال��ك���-تمثلت–�ضافة��ساسية�ال���سمحت�للولوج�إ����ذا�ا��يل�من�بطاقة��داء�املتوازن�تمثلت�

��ذه� ��� �املتوازن ��داء �بطاقة ��غ���مف�وم �حيث �السب�ية �تطو�ر�مف�وم �وكذا ��س��اتيجية ���داف �مف�وم ع��

وقد�اع��ف��ابلن�ونورتن�, دارة��س��اتيجية��غ���من�نظام�لتقييم��داء�إ���نظام�لإل �1996املرحلة�ال���بدأت�منذ�

أن�القوة�ا��قيقة�ال���تم���بطاقة��داء�قد�اك�سب��ا�عندما�تحولت�من�نظام�للقياس�إ���نظام�لإلدارة�فمع��ذا�

��عض�ا� �مع ��ر�عة �املحاور �عالقة �خالل �من �تتولد �أصبحت �ال�� ��عرف��عالقة�الس�ب�والن�يجة �ظ�ر�ما التطور

� �كما ��س��اتيجية�البعض، �القرارات �اتخاذ �مجال ��� �خاصة �فعالة �إدار�ة �أداة �املتوازن ��داء �بطاقة أصبحت

  .�س�ب�العالقة�املوجودة�ب�ن�الرؤ�ة�واملحاور��ر�عة

   ).2006- 2001(ا��رائط��س��اتيجية�:ا��يل�الثالث   3.3.2   

املج�ول����نفس�و �وقع�املستقب���املرغوبتدل��س��اتيجية�ع���حركة�املؤسسة�من�موقع�ا�ا��ا���إ���امل

الوقت،�ومرور��س��اتيجية�من�ا��اضر�إ���املستقبل�يتطلب�م��ا�صياغة�سلسلة�من�الفرضيات�املرتبطة�باأل�عاد�

�إحداث�العالقات �ع�� �ال����عمل �با��ارطة��س��اتيجية ��س�� �ما �بذلك �مش�لة ��داء�املتوازن، ��ر�عة�لبطاقة

�عرف�ا��رائط��س��اتيجية�ع���أ��ا�العر�ات�ال���تضمن�التوازن�, ئج����ش�ل�وا���ومستقراستخالص�النتاو 

�ا��طط� �ب�ن �املشا�د �ر�ط �ع�� ��س��اتيجية �ا��رائط ��سمح �كما �املتوازن، ��داء �لبطاقة ��ر�عة ���عاد ب�ن

�ج�ة �من �والتكتيكية �و �ال�شغيلية �يحقق �الذي �النحو �ع�� �أخرى، �ج�ة �من ��س��اتيجية�املبادرات ��داف

�نو  .للمؤسسة ��س��اتيجية،�و �تنر و�عرف�ا �لوصف �وشاملة �منطقية �معمار�ة ��ندسة �عن �عبارة �أ��ا �ع�� �ابالن

و�عمال�ال�شغيلية�داخلة�املؤسسة،�ور�ط�ما�من�خالل�قنوات�تر�ط�ا��ميع�ع�����عاد��ر�عة�لبطاقة��داء�

  .)34،�صفحة�2018اطرش،�(املتوازن 

  : بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة: ا��يل�الرا�ع�   4.3.2   

 .من�خالل�العنصر�املوا���بالتفصيل�و����ما�س�تعرض�لھ

  :محاور��داء�ال���تق�س�ا�بطاقة��داء�املتوازن   4.2

مت�امل�عن�طر�ق�ر�ط���داف�املتعددة�بطاقة��داء�املتوازن�تمكن�املنظمة�من�تقييم��داء�ع���نحو�

�لتحقيق�ا �املنظمة ��س�� �التناف���،و �ال�� �موقف�ا �تدعيم ���دف �املنظمةو �ذلك �رؤ�ة �ترجمة �البطاقة ��� ��تم

�إ���أ�دافو  مقاي�س�يتم�تبو���ا����أر�عة�أ�عاد�يقوم��ل�م��ا�بتقييم��داء�من�منظور�مختلف،�و �اس��اتيجيا��ا

   .النموو �التعلمو �العمليات�ال�شغيلية�الداخليةو �العمالءو �نظور�املسا�م�نفيتم�تقييم��داء�من�م

النمو،�الر�حية،�دوران�رأي�املال�املوظف،�أما���داف�: مثل�تركز���داف�املالية�ع����عض�جوانب��داء

�املس��دف �السوق �بقطاعات �املتعلقة �املؤشرات �فتضم �بالز�ائن �و �املرتبطة �ووفا��م، �الز�ائن �ل�ل�رضا املردودية

قطاع�من�الز�ائن،�ا��صة�السوقية����السوق�املس��دف،�محور��نظمة�يتضمن���داف�طو�لة��جل�مثل�تلك�

�التنظي���لھ�أ�داف���تم�و�املتعلقة�بدورة�التجديد ��داف�القص��ة�املرتبطة�بدورة��ستغالل،�محور�التعلم

�ال���يجب�أن�تضع�ا�املؤسسة �دفا��و�عدد��ا����20إ����15ملوارد�ال�شر�ة،�وغالبا�فإن�من��او �بالب���التحتية

  .(Selmer, 2003, p. 208)ل��جمة�الرؤ�ة��س��اتيجية

إذن�بطاقة��داء�املتوازن�نا�عة�من�فكرة�متعددة���عاد�لقياس��داء�الك���حيث��سمح�بالقياس�ع���

  :أو�أ�عاد�رئ�سية���مستوى�أر�ع�محاور�
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  : البعد�املا��   1.4.2   

�البعد� ��ذا �،و�تضمن ��س��اتي�� ��داء �لقياس �املتوازن ��داء �بطاقة �نموذج ��� �و��م ��ول و�و�البعد

� �م��ا �املعاي����س��اتيجية �من �اس��اتيجي:عددا ا
ً
��دف ��ش�ل �والذي �العادل، �الر�ح �معظم��امعيار�تحقيق �س��

�ومعيار�تخفيض� ��س�ثمار�ة، �ال�شاطات �من ��يرادات �ملز�ج �املتوازن �ومعيار�النمو �إليھ، �للوصول املنظمات

الت�اليف�إ���أق����حد�ممكن؛�وذلك�لتحقيق�أق����فاعلية�ممكنة،�ومعيار��عظيم�ال��وة�للمسا�م�ن�واملودع�ن�

�ومعيار� ��س�ثمار، �ع�� �حقيقية �عوائد �تحقيق �خالل �مضافةمن �اقتصادية �قيمة �و�البطني��،�(تحقيق املد�ون

  .)43،�صفحة�2013

  : �عد�الز�ائن   2.4.2   

�ف��ا،� �باملنافسة �العمل �وحدة �تقوم �ال�� �و�سواق �الز�ائن، �أوال �شرائح �املديرون �يحدد �البعد، ��ذا ��

� ��ذه �مع �العمل �أداء �قياسات �كذلك �املس��دفةو�حددون �متعددة�و �.الشرائح �أداء �مقاي�س �الز�ائن ��عد �و��

�رضا� �ع�� �عام ��ش�ل ��ذه�املقاي�س �و�شتمل �قبل��دارة، �من �جيدا �املصاغة�واملطبقة ملخرجات��س��اتيجيات

الز�ائن�وأساليب��حتفاظ���م،�واك�ساب�ز�ائن�جدد،�وتحديد�ر�حية�الز�ائن،�وتحديد�حصة�الشركة����السوق�

  .)853،�صفحة�2016املبيض�ن،�ا��را�شة،�و�القضاة،�(شرائح�املس��دفةمن�ال

  النموو �منظور�التعلم   3.4.2  

��جل� ��� �املنظمة �أ�ـداف �لتحقيـق �تنمي��ا �الواجب �الداخلية �وامل�ارات �القدرات �ع�� �ا��انب يركز��ذا

� ��عمل �أن �املنافسة �تتطلب �حيث �قدراالطو�ل، �تنمية �ع�� �باستمرار �للعمالء���املنظمات �قيمـة �لتحقيـق ا

واملسا�م�ن؛�وسد�الفجوة�ب�ن�القدرات�وامل�ارات�ا��الية�والقدرات�وامل�ـارات�املطلو�ـة�لتحقيـق�أ�داف�املنظمة�

  :ي�ون�من�خالل�ثالث�مجاالت�رئ�سة�و���

 من�خالل�سياسة��جور�وا��وافز: �فراد 

 نظام�املعلوماتتفعيل�: �نظمة� 

 اس�ثمار�قدرات�العامل�ن�عن�طر�ق�التدر�ب�وتنمية�امل�ارات�وتطو�ر�الكفاءات�: �جراءات�التنظيمية

�التنظيمية �وتطو�ر��جراءات �ا��ديثة، �املعلومات �أنظمة �من. وإدخـال ��ل �يرى  & Norton كما

Kaplan أن��ناك�ثالث�محددات�للنمو�والتعلم�و��  

 تتمثل����امل�ارات��س��اتيجية،�مستو�ات�الت�و�ن�والطاقات�ال�امنة�لد��م: ل�نكفاءات��فراد�العام 

 التكنولوجية� ��ساسية �البيانـات�: الب�ية �قاعدة ��س��اتيجية، ��� �املستعملة �التكنولوجيا ��� تتمثل

 .�سـ��اتيجية،�ال��امج�و�راءات��خ��اع�وحقوق�ال�شر

 حديد�املسؤوليات،�التحف���والعمل�ا��ما��دورة�القرارات،�ت: �عمال�املحور�ة . 

  :منظور�العمليات�الداخلية   4.4.2   

�عمليات �الداخلية �للز�ائن� �عت���العمليات �املقدمة �املتم��ة ��عمال �عرض �يتم �حيث �للمؤسسة، مفتاحية

�العمليات� �تحديد �يتم �الداخلية �العمليات �منظور �خالل �من �الر�حية، �تحقيق �ضمان �أجل �من واملسا�م�ن

�ساسية�للمؤسسة�وال���من�شأ��ا�أن�تز�د�من�وفاء�الز�ائن،��مر�الذي�يؤمن�عائدا�أع���للمسا�م�ن�و�تحقق�

  :من�خالل�تقييم�ذلك�

 مصادر�القوة�والضعف����العمليات��ساسية�للمؤسسة؛� 

 كيفية�ترشيد�الت�اليف؛� 
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 العمليات�املحور�ة�ومدى�قدر��ا�ع���الوفاء�بمتطلبات�العمالء . 

يكشف��ذا�املنظور�عن�اختالف�رئ�����ما�ب�ن��نظمة�التقليدية�ونظام�بطاقة��داء�املتوازن����تقييم�

ن��نظمة�التقليدية��عمل�ع���مراقبة�وتحس�ن�العمليات�املوجودة،�غ���أن�نظام�بطاقة��داء�ملتوازن��داء،�إذ�أ

تلبية���داف�املالية�للمؤسسة،�و �إرضاء�العمالءو �عادة�ما�يحدد�العمليات�ا��ديدة��ليا�ال���يتم�ابت�ار�ا���دمة

ع���العمليات��ك���أ�مية�لنجاح�إس��اتيجيات��باإلضافة�إ����ذا�فان�منظور�العمليات�الداخلية��سلط�الضوء

  .)50،�صفحة�2014سداير�ة،�(�عمال

  :أ�مية�بطاقة��داء�املتوازن   5.2

  :)5،�صفحة�2010مقدم،�(تتمثل�أ�مية�بطاقة��داء�املتوازن�فيما�ي��

 بمثابة�ا���ر��ساس�للنجاح�ا��ا���واملستقب���للمنظمة،�عكس�املقاي�س�املالية�ال���تفيد�بما��عمل�البطاقة�

  .حدث����املا����وال��ش���إ���كيفية��ستفادة�م��ا����تحس�ن��داء�مستقبال

 تمكن�من�ر�ط�إس��اتيجية�املنظمة�البعيدة�املدى�مع��شاطا��ا�القر�بة�املدى. 

 � ����يص �من �البطاقة �لتحقيق�تمكن �املنظمة �تتم�����ا �أن �ي�ب�� �جديدة �مجاالت �عملية �بصورة وتحديد

 .أ�داف�املس��لك�واملنظمة

 املساعدة����ال��ك���ع���ما�لذي�يجب�عملھ�لز�ادة�تقدم��داء�و�عمل�كمظلة�للتنو�ع�املنفصل�ل��امج�املنظمة�

 .مثل�ا��ودة�وإعادة�التصميم�وخدمة�الز�ون 

 � �الرؤ�ة �لإلس��اتيجية�تو�� �العكسية �وتوفر�التغذية �لأل�داف ��سلسال �وتضع ��داء �وتحسن �س��اتيجية

 .وتر�ط�امل�افئات�بمعاي����داء

 تبقي�بطاقة��داء�املتوازن�املعاي���املالية�كم��ص�م�م�ألداء�العامل�ن�و�دارة�و�نفس�الوقت�تلقي�الضوء�ع���

�وتفاعال�وترا �أك���عمومية �مقاي�س �النظام�مجموعة �وأداء �والعامل�ن �الداخلية �والعماليات �املس��لك �ب�ن بطا

 .لتحقيق�نجاح�ما���طو�ل��مد

  :إس��اتيجية�املؤسسةو �بطاقة��داء�املتوازن   6.2

املتوازن�ل�س�مجرد�أداة�لقياس��داء�التكتي�ي�أو�التنفيذي�بل��ستعمل�أيضا�كنظام�فع����بطاقة��داء

  :لل�سي����س��اتي���ألنھ��سمح�بما�ي��

 ترجم��ا�إ���أ�داف،�إذ�من�أجل��شكيل��ذه��داة�تقوم��دارة�ب��جمة��س��اتيجية�و �توضيح��س��اتيجية�:أوال

  .ثم�يتم�تحديد�املؤشرات�بناء�عل��اإ���أ�داف�ملموسة�ل�ل�مص��ة،�

 س��اتيجية: ثانيا�� �واملؤشرات ���داف �ب�ن �التواصل �م��ا: تحقيق �وسائل ��عدة �التواصل �تحقيق ا��ر�دة�: يتم

��لك��و�ي �ال��يد �ليحددوا�...الداخلية، ��س��اتيجية ��ذه �من �بلوغ�ا �املراد �باأل�داف ��جراء �إبالغ �يجب �كما ،

  .د�مستو�ا��مبدور�م���داف�عن

 التخطيط��س��اتي��،�يصل�جدول�القيادة�املتوازن�إ���قمة�فعاليتھ�إذا�وضع�من�أجل�توجيھ�التغ��ات،�: ثالثا

  .  حيث�ع���املس��ين�تث�يت���داف�كميا�وزمنيا�و�عد�ا�يتم�إعداد�املوازنات�السنو�ة

 داة�بتجميع�املعلومات�حول�ال�شاطات�ال���تتم�تدعيم�عودة�ا����ة�واملتا�عة��س��اتيجية،��سمح��ذه�: را�عا�

واختبار�الفرضيات�ال���تقوم�عل��ا�وذلك�بفضل�املعاي���املعدة�من�أجل��ل�مؤشرات�جدول�القيادة�املستقب��،�

  .و�و�أيضا�يمكن�من�املتا�عة��س��اتيجية�وعودة�ا����ة�من�أجل��عديل��س��اتيجية
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�و�توضيح��س��اتيجية،�و�كذا�ن�ون����إطار�حلقة�و �ة�ا����ة��غذي�أول�نظامعودو �نظام�املتا�عة��س��اتيجية

  .غ���متقطعةو �مستمرة

 )بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة(قياس��داء�البي���من�خالل�اعتماد�بطاقة��داء�املتوازن�.3

� �املؤسسات ��� �للقياس �ا��اجة ��غد�عكس��ا �يتعلق �ما ��� �اليق�ن �عدم �يحكم�ا �ال�� ��قتصادية الظروف

املؤسسة،�فاملؤسسة�ال����انت�سابقا�رائدة����السوق�وضعت�اليوم�جانبا�وتنحت��س�ب�مؤسسات�ذات�كفاءة�

� �بفضل �السوق �السلطة�املطلقة��� ��انت�ل�ا �شر�ات�أخرى ��داء، �عن��إس��اتيجيةعالية��� ثابتة�أ�عدت�فجأة

،�الطلب�االقفزات�التكنولوجية�غ���املت�بأ���: طرف�الداخل�ن�ا��د،�أسباب��ذا�الفشل�متعددة�م��ا�السوق�من

�لذلك� �كفاء��م، �أو�قلة �الشر�اء �غياب �التطورات، �مع �املستخدم �تكيف �عدم �بالز�ائن، ���تمام �عدم امل��ايد،

ح���ولو��انت��ذه��خ��ة�بطيئة�ومن�أصبح�أمرا�حيو�ا�بال�سبة�للمؤسسات�تطو�ر�قدرا��ا�ع���تحديد�التغ��ات�

الصعب�التكيف�مع�ا،�وملواج�ة�التعقيد�امل��ايد����املحيط�من�الضروري�مراقبة�تطورات�السوق�وجعل�أنظم��ا�

 .(Iribarne, 2003)أك���سالسة،��ل��ذا�ال�بتوفر�إال�بوجود�نظام�مت�امل�لقياس��داء

��داء�املتوازن،تمثل�بطاقة��  قد�ظ�رت��استجابة�للتحديات�و �داء�املستدامة�ا��يل�املتطور�من�بطاقة

  .البي�ية�ال���تواج��ا�منظمات��عمال�اليومو ��جتماعية

�البي��� ��داء �ا��سبان ��� �يأخذ ،� �املتوازن ��داء �لبطاقة �متكيف �نموذج �بطرح �باحث�ن �عدة �جاء و�قد

حيث�اق��ح�إعداد�بطاقـة��داء�املتـوازن�املسـتدامة�)Hockert. K(من�بي��م) أداء�ك���( و�جتمـا���و�قتصادي�

�)التعلمو �املـا���،�العمالء�،�العمليات�الداخلية�،�النمو ( املعروفة�) ��عاد�( حيث�أضاف��عد�جديد�إ���املحاور�

اق��ح�إضافة��عد�خامس�و�و�البعد�) Beiker.T( ضاف�معاي���قياس�الداء�البي���و�جتما���للمؤسسة،�كمـا�أنأو 

 بطاقة��داء�املتوازن�ال�لية) مف�وم�( اق��ح�مصط���)Supize.J(�جتما���باإلضافة�إ�����عاد��خرى،�كما�أن

�ب حيث �قام �ستة �ب�ن �نموذج �( 06(إعطاء �) أطراف(عوامل ��م ��طراف �و�ؤالء �سب�ية �عالقة �بي��م : تر�ط

�املؤ  �الز�ائن، �املورديناملسا�م�ن، �املحلية، �وا��ماعات �ا���ود �الشر�اء، �معنوي، �ك��ص �نفس�ا ولكن� . سسة

قبل��ذا��انت��ناك�تجارب�ومحاوالت�لبعض�الشر�ات�إلدخال�البعد�البي������بطاقة��داء�املتـوازن�ونذكر�م��ا�

  .)53،�صفحة�2012بالسكة،�( 1995الفر�سية�املتخصصة����مجال�ال�اتف�النقال�وذلك�سنة� Mobistar شركة

  :�ستدامة�كبعد�جديد�من���عاد�املكونة�لبطاقة��داء�املتوازن   1.3

�لألطراف� �يمكن �بحيث �شفافة، �بطر�قة �البي�ية �تأث��ا��ا �قياس �عل��ا �يجب �أنھ �املنظمة �استدامة �ع��

��س�ولة، �ف�م�ا �املص��ة �إس��اتيجيةو �أ��اب �تتضمن �أن �دون���جب �املصا�� �أ��اب �احتياجات �ستدامة

إنما��افة�أ��اب�املصا���و ��عر�ض�املنظمة�ل��طر�املستقب��،�فاالستدامة�ال��ع���تحقيق�أ�داف�املالك�فقط

و�عند�صياغة�رسالة�املنظمة�البد�من�.���املستقبلو�مع��خذ�باالعتبار�القيم�ال���تر���فكرة��ستدامة�خاليا

  . )54،�صفحة�2015غف��،�(املصا���مع�عناصر��ستدامة�املق��حة�مطابقة�آراء�أ��اب

  :�عر�ف�بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة  1.3

  : �عرض�فيما�ي����عض�التعر�فات�املتعلقة�ببطاقة��داء�املتوازن�املستدامة

تقییم�لألداء�متعدد���عاد،�قائم�ع���أ�عاد�بطاقة��داء� عبارة�عن��نظام�ةبطاقة��داء�املتوازن�املستدام

أبو�مار�ة،�(ا��انب��جتما��و �،�والب�ئة،)املا��(الر�ح�: ب�ن���عاد�الثالثة�لالستدامة�و�� املتوازن�التقلیدي،�و�جمع

 .)17،�صفحة�2018



  

  )بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة( استعمال�بطاقة��داء�املتوازن�لقياس��داء�البي��
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ستدام�بأ��ا�تضم���عاد��ر�عة�املتعارف�عل��ا����بطاقة�يمكن�أن��عرف�بطاقة��داء�املتوازن�امل

��و� �آخر�خامس �ببعد ���تمام �مع �الكالسيكية �املتوازن �اعتبار�بأن�املجتمعية الب�ئة محور :�داء �ع�� ،

�املجتمع �من �ال�يتجزأ �جزءا �أصبحت �فيھو �املنظمة �صا��ا �مواطنا �ت�ون �أن �أداء�و �عل��ا �خالل �من ذلك

 .تجاه��ل�أ��اب�املصا���الذين�تتعامل�مع�مو �مسؤوليا��ا��جتماعية�تجا�ھو �ال��اما��ا

و�جتماعیة�إ��� منظور��دارة�البی�یة  KAPLANو  PINHO DE REISEN أضاف��ل�من����2007سنة�

و�ذلك�. تقو�م�أداء�املؤسسة البعدین����عملیة �ذین املنظورات��ر�عة�الكالسیكیة،�و�ذا�إیمانا�م��ما�بأ�میة

�املستدام ��داء�املتوازن �بطاقة �إ�� �املتوازن ��داء �من�بطاقة ��داة ��ان�ال�دف� SBSCتحولت��سمیة��ذه ،وقد

�بإس��اتیجیة ��سی���املؤسسات ��و�ر�ط ��داة ��ذه �من ��ذه� �سا��� �تمك�ن �أجل �من �وذلك �املستدامة التنمیة

 .)66،�صفحة�2014بودودة،�(املؤسسات�من�خلق�القیمة��ش�ل�مستدام�وع���املدى�الطو�ل

��داء� �بطاقة �نفس�ا ��� �املستدامة �املتوازن ��داء �بطاقة �بأن �نقول �السابقة، �التعر�فات �ع�� و�عطف

 .�جتما��و��و�محور�القياس�البي��و �لكن�مضاف�إل��ا��عد�جديدو �املتوازن�الكالسيكية�بمحاور�ا�ووظائف�ا

  :�جتماعية����بطاقة��داء�املتوازن�املستدامةو�ا��وانب�البي�يةدمج�2.3

� �) Bieker(عرض ��2001�� �املستدامة�بطاقةنموذج �املسائل���داء �لدمج �طرق �خمسة ��ناك �أن وو��

  :)23،�صفحة�2005عبد�ا��ليم،�(�جتماعية����بطاقة��داء�املتوازن�املستدام���و�البي�ية

 املتوازن�املستدام�ا��زئية� يتم�إدخال�واحد�أو�اثن�ن�من�مؤشرات��ستدامة�����عض���عاد�: بطاقة��داء

املختارة��عناية�من�بطاقة��داء�املتوازن�التقليدية�وال���ت�ون�معرضة�أك���ألمور��ستدامة،�وذاك�النوع�قادر�

 .ة�ولكن�عمليا�تأث��ه�محدودع���ز�ادة�دمج��دارة�املستدام

 العرضية� �املستدام �املتوازن ��داء ��ر�عة�: بطاقة ���عاد �إ�� �و�جتماعية �البي�ية �املؤشرات �إدخال يتم

للبطاقة،�وتركز�ع����مور�املستدامة�أو�املحركة�للقيمة�من�أجل�النجاح����املستقبل�وذلك�املدخل�يز�د�من�

 .�مور�البي�ية�كمؤشرات�قائدة�مستقبلية�ت�امل�استدامة��دارة�و�تم�دمج

 املضاف� �البعد �ذات �املستدام �املتوازن ��داء �البي�ية�: بطاقة �باالستدامة �خاص �خامس ��عد �إضافة يتم

 .و�جتماعية�إ�����عاد��ر�عة�للبطاقة

 املستقبلية�ا��اصة��وف��ا�يتم�ر�ط�البعد�املستدام�ا��امس�باملؤشرات: بطاقة��داء�املتوازن�املستدام�ال�لية

باأل�عاد��ر�عة��ل�ا�يو���العالقات�السب�ية،�ب�نما�يحتفظ����نفس�الوقت�با��صوصية،�و�ذلك�يتم�دمج�

 .ا��وانب�البي�ية�و�جتماعية�����ل���عاد

 املشاركة� �املستدام �املتوازن ��داء ��ع���: بطاقة �و�� �املستدامة، �ل��دمات ��داء �بطاقة �أيضا �عل��ا و�طلق

استخدام�املنظمة�لبطاقة��داء�املستدامة�����عض�أجزاء�املنظمة�فقط،�ف����شغل�بطاقة��داء�املستدامة�

 .لوحدة�ا��دمات�املشاركة�املسئولة�عن��ستدامة�البي�ية

3.3  � �حال ��� �ال��ك���عل��ا �املمكن �البي�ية �املؤشرات �البي�يةأ�م �ا��وانب ���عادو�دمج ��ل ���  �جتماعية

  ):بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة�ال�لية(

���حالة�تب���بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة�ال�لية،�فإننا�يمكن�أن��عرض�مجموعة�من�املؤشرات�املمكن�

�املتوازن  ��داء �لبطاقة ��ر�عة �املحاور �من �محور ��ل �مستوى �ع�� �هللا(إدماج�ا �عبد �و�ال����ي،�املش�دا�ي، ،

  :)11-9،�الصفحات�2011
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  :النموو �املؤشرات�البي�ية�ذات�العالقة�بمحور�التعلم: أوال

  :من�ب�ن��ذه�املؤشرات

 عكس�ا�تمام�وفلسفة�إدارة�امل�شأة�اتجاه�املسائل�البي�ية�مما: عدد�الدورات����املجال�البي���.  

 ود�واسعة����تنمية��ادر�متخصص�����ذا��ظمةاملنو�عكس��ذا�املؤشر�بذل�: عدد�املشارك�ن�بالدورات���

 .املجال

 تجاه�املسائل��ظمةإن���م�تلك�الت�اليف�ونوع�ا��عكس�توج��ات�املن: ت�اليف�التدر�ب����املجال�البي��

 .البي�ية�ال�����تم���ا

 العامل�ن� �عل��ا �يحصل �ال�� �ال: امل�افآت �امل�مة �الشروط �العاملال �عت���من �رضاء �لتحقيق �وتحس�ن�زمة �ن

 .أدا��م

  :املؤشرات�البي�ية�ذات�العالقة�بمحور�العمليات�الداخلية: ثانيا

  :من�ب�ن��ذه�املؤشرات

 � �الكشف �مرات �عن�:امللوثات�إلزالةعدد �ا��اصلة �ع���كشف�امللوثات �املؤشر�قدرة�النظام �دو�مثل��ذا

 .سلبية�ع���الب�ئة�أثار مثل��ذه�امللوثات�ال���ل�ا��إزالةو �ال��ت�إ��والتن�يھ���نتاجيةممارسة�العمليات�

 لتحقيق��الزمةواملعدات�ال �فرادو���ال����عرض�قدرات�النظام�ومدى�وجود��:يةعدد�الفحوصات�الفجائ

 .عمليات�الفحص�واملراقبة����الوقت�املحدد

 بمتا�عة�عمل��ظمةال��ام�املن�وعدد�التقار�ر�الرقابية����مجال�حماية�الب�ئة�ع���عيدل�نو �:يةالتقار�ر�الرقاب

 .املوضوعة���ماية�الب�ئة�وتفعيل�ا����الوقت�املحدد��جراءات

 البي���و�ما��أدا��اة�لتطو�ر�ظموتمثل�ال��امج�ا��ديدة�واملطورة�املعتمدة�من�قبل�املن: �ةالتطو�ر �عاملشار�

 للمنظمة �س��اتيجيةيتفق�مع�ا��طط�

 ظمةتحصل�عل��ا�امل�شأة�قدرة�قوة�العمل�املعتمدة�من�قبل�املنتمثل�ا��وائز�ال���: عدد�ا��وائز 

 ظمة�عد�من�ابرز�عوامل�رضاء�العامل�ن�و�التا���ال��ام�م�تجاه�املن: العمل�وت�امل�ا�ةب�ئ�ةجود�ةدرج.  

  :املؤشرات�البي�ية�ذات�العالقة�باملحور�املا��: ثالثا

  :من�ب�ن��ذه�املؤشرات

 م�الت�اليف�البي�ية�املنفقة�من��إ���ش����ذا�املقياس�: الت�اليف�إجما�� إ�� ةالت�اليف�البي�ي�ة�سب��

 .ظمةالت�اليف�ال�لية�للمن�إجما�� إ��ة����املجال�البي���ظمقبل�املن

 باملسائل�البي�ية�وتطو�ر����تماموتق�س��ذه�ال�سبة���م��:�نتاجت�اليف��إ�� ةالت�اليف�البي�ي�ة�سب

و�التا���تأث���ذلك�ع����ساسية،توليھ�قياسا�بمنتجا��ا�� �يتمام�الذ�قدر��ا�����ذا�ا��انب�قياسا�ب��م�� 

 ظمةالدخل�ال�شغي���للمن

 البي�ي�ة�سب� �: املبيعات�إ�� ةالت�اليف ��� �البي�ية �تأث���الت�اليف ���م �ال�سبة ��ذه ��يراداتتو��

 .ال�شغيلية

 البي�ي�ة�سب� �املال�إ�� ةالت�اليف �: رأس �ال�سبة �قياسا��إ��و�ش����ذه �املنفعية �البي�ية �الت�اليف ��م

ل�ذه�املسائل����تمام�الذي�توليھ�املنظمة����م�إ�مما��ش����،ب��م�رأس�املال�املوظف�من�قبل�مالك��ا

 .أخرى و��م�ما�تواج�ھ�من�مشا�ل�بي�ية�من�ج�ة��،من�ج�ة



  

  )بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة( استعمال�بطاقة��داء�املتوازن�لقياس��داء�البي��
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  :ي�ية�ذات�العالقة�بمحور�الز�ائناملؤشرات�الب: را�عا

  :من�ب�ن��ذه�املؤشرات

� �املنتجاتدرجة �جودة �ع�� �الرقابة �خالل �من �البي�ية �للمسائل �املؤشر�درجة�: �ستجابة ��ذا و�و��

 .لضمان�تقديم�منتجات�ذات�جودة�عالية�تر����الز�ائن��ل��ام�باملواصفات�القياسية

  .الب�ئةدرجة�فاعلية��جراءات�املوضوعة���ماية�

  :تصميم�بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة�ذات�البعد�املضاف  3.3

  :املمكن�ادمجا�ا����البعد�ا��امس��ما�ي��و �من�أ�م�املؤشرات�ال�لية�ال���تق�س��داء�البي��

 كفاءة�استخدام�املوارد�ا��ام.  

 كفاءة�استخدام�مصادر�الطاقة  

 والطاقة�س�ام����اك�شاف�مصادر�جديدة�للمواد�ا��ام�  

 تجنب�مس�بات�تلوث��رض�وال�واء�واملياه�وإحداث�الضوضاء  

 تصميم�املنتجات�وعمليات��شغيل�ا�بما�يكفل�تقليل�املخلفات  

 التخلص�من�املخلفات�بطر�قة�تكفل�تخفيض�التلوث  

بن�الشيخ،�(أما�بال�سبة�لألداء��جتما���فيمكن�تحديد�أر�عة�مجاالت�رئ�سية�لألداء��جتما���تتمثل���

  :)79،�صفحة�2012

 ذا�:تمعملجتطو�ر�ا�� �ذات��جالامل يتضمن �رئ�سية ��عت���بصفة �وال�� �اجتماعيا �املوج�ة ���شطة تلك

�والتحس�ن� �والتخطيط �الغذاء �برامج �للمؤسسة، �العامة ���سانية ��األ�شطة �العام �ل��م�ور فائدة

 .تم��املج

�ال�شر�ة ��:املوارد ��ذا �تحس�ن��املجاليتعلق �املثال �س�يل �ع�� �نحو�العامل�ن، �املوجھ ��جتما�� باألداء

 .ا��ديدةممارسات�التوظيف،�برامج�التدر�ب،�ظروف�ال�شغيل،�سياسات�التحف���وتوف���فرص�العمل�

�البي�ية �واملسا�مات �املادية �البي�: املوارد �التد�ور �ومنع �تخفيف �أجل �من �املوج�ة ���شطة �تلك ����

 .كتلوث�ال�واء،�املاء،�صيانة�املوارد�النادرة�والتصرف����النفايات�الصلبة

 ا��دمة� �أو �املنتج �وحماية�: مسا�مات �و�عالن �والتغليف �املنتج �وجودة �باملس��لك ���تمام يتضمن

  .املنتج

� �حيث �أساسية، �خطوات �ثالث �ع�� �املتوازن ��داء �بطاقة �تصميم �نظام �تحديد�"�عتمد �أوال يتم

��جتماعية،و��تم����املرحلة�الثانية�عرض�ودراسة�املجاالت�البي�يةو �إس��اتيجية�وحدة��عمال�املختارة،

��جتماعيةو ��س��اتيجيات�املناسبة�لأل�عاد �وضع �يتم  .Figge & autres, 2002, p)البي�يةو ����آخر�خطوة

  : ،�يو���الش�ل�املوا����ذه�ا��طوات(276
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  نظام�تصميم�بطاقة��داء�املتوازن�املستدامة:)1(الش�ل�

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  

 

source: frank figge et autres; the sustainability balanced scorecard linking sustainability management to business strategy; 

business strategy and the environment; bus. strat. env. 11, 269–284 (2002); p.277. 

  :ا��اتمة.4

���البدء�ظ�رت�بطاقة��داء�املتوازن�ملواج�ة�القصور����أنظمة�القياسات�التقليدية�السابقة،�غ���أن��ذه�

�تلبث�أن�تتطور  �لم �و �الوظيفة �ال���يمكن�أن �امل�ام �من �املتوازن����إدارة�تصبح�جزءا�فقط ��داء �بطاقة تؤد��ا

��داة �اك���ل�ذه �مزايا �فظ�رت ����و �املنظمات، ��س��اتيجية ��دارة �مراحل �مباشر�ب�ل ��ش�ل �ارتباط�ا �أ�م�ا من

  .املنظمة

ثم�تطورت�وظيفة��ذه��داة�تدر�جيا��ش�ل�يتما����مع�املتطلبات�ا��ديدة�ال���يجب�أن��ستجيب�ل�ا�

�ظل �ففي �املستدامة�املؤسسات، �البي�يةو �التنمية �من�و�املسؤوليات �يتجزأ �ال �جزءا �أ��ت �ال�� �جتماعية

تقييم�جوانب��ستدامة�لدى�املؤسسات،�و ��جتما��و�مسؤوليات�املؤسسات،�برزت�أ�مية�قياس��داء�البي��

�املستدامة �لذلك�ما��س���ببطاقة��داء�املتوازن �دمج�البعد�البي���ال���س�لت�ع���املؤسساتو �فظ�رت�ن�يجة

  .قياسھو ��جتما��و

  :تحليل�خلصنا�إ���النتائج�التاليةو ��حثو �و�ن�يجة�ملا�سبق�من�دراسة

�بقياس� ���تمام �إ�� �املالية �املؤشرات �قياس �ال��ك���ع�� �من �التحول ��� �املتوازن ��داء �بطاقة سا�مت

�مثل �أخرى، �أداء �امل: جوانب �النمو��� �وديناميكية �و�نظمة �القياسات�الز�ائن �من �قياسا �و�و�ال�يفضل ؤسسة،

 .�ر�عة�ع���حساب�القياس��خر�بل��و�يوازن�بي��ا�جميعا

��د �دمج�ا�بطاقة �حيث �من �إال ��صلية �املتوازن ��داء �بطاقة �عن �تختلف �ال �املستدامة �املتوازن اء

  .للمؤشرات�البي�ية،��ذا�الدمج�يمكن�أن�يتم�بطرق�مختلفة

توازن�إطارا��امال�للمس��ين�للعمل�ع���ترجمة�إس��اتيجية�املؤسسة�إ���خطط�عملية�توفر�بطاقة��داء�امل

 .وإ���مجموعة�مت�املة�من�مؤشرات�قياس��داء

� �من ��سا��� �املستدامةال�دف �املتوازن ��داء �بإس��اتیجیة�بطاقة ��سی���املؤسسات �ر�ط التنمیة� �و

 .خلق�القیمة��ش�ل�مستدام�وع���املدى�الطو�لاملستدامة�وذلك�من�أجل�تمك�ن��ذه�املؤسسات�من�

وحدة األعمال إستراتيجيةاختيار   

 تحديد المجاالت االجتماعية و البيئية المراد التعرض لها

المناسبة للبعد البيئي و االجتماعي اإلستراتيجيةتحديد   

الماليالمحور   

 محور الزبائن

 محور األنظمة

 محور التعلم و النمو

المحور غير السوقي 

 )البيئي والمجتمعي(
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�ع���عدة�اعتبارات� �املستدامة�بناء يتم�اختيار�مؤشرات��داء�البي���و�جتما������بطاقة��داء�املتوازن

 . طبيعة��شاط�املؤسسة�واس��اتيجيا��ا����املجال�البي���واملجتم��: من�أ�م�ا�

�داء�املتوازن�املستدامة��عت���أيضا�نظام�لإلدارة��س��اتيجية��ع���غرار�بطاقة��داء�املتوازن�فإن�بطاقة

و�سمح�) املحور�املا��،�الز�ائن،�التعلم�التنظي��،العمليات،�املحور�البي���و�جتما��(تدمج�خمسة�محاور�إدار�ة�

��س��اتيجية��صياغةو �طو�لة��جل�مع�القياسات�ذات��جل�القص��،�للمس��ين�بتضم�ن���داف��س��اتيجية

 .تقييم�او �تنفيذ�او 

  :و�انطالقا�من��ذه�النتائج�نق��ح�مجموعة�من�التوصيات�بخصوص��ذا�املوضوع

 داء��� �و�طاقة ��داء�املتوازن �مثل�بطاقة �وفعالة �حديثة �أدوات�إدارة �املنظمات�ت�ب�� �ثقافة�تنظيمية��� غرس

 .املتوازن�املستدامة

 العليا� ��دارة ��عت��� تصميمب ا�تمام �املستدامة �املتوازن ��داء �بطاقة �أ�م �المن �لضرور�ات ال��امج�نجاح

إشراك��ل�العامل�ن����املستو�ات��دار�ة��مع��شارة�إ���أ�مية،��جتماعية�والبي�ية�ال���تقوم���ا�املؤسسات

 .املختلفة����تصميم��ذه��داة

 جوا� �ومراعاة �و�جتما��، �البي�� ��داء �بقياس �ألنواع���تمام �ا��يد �باالنتقاء �املؤسسات، ��� ��ستدامة نب

 .املؤشرات�املناسبة�للقياس�والتقييم�ودمج�ا����بطاقة��داء�املتوازن 

 � ��س��اتيجية ��دارة �نظام �اعتماد �املتوازن �قائمأ�مية ��داء �بطاقة �شرح�املستدامة�ع�� �خالل �من �وذلك ،

 .ا�واملشاركة����إعداد�اوال�دف�م��ا�وكيفية�تفعيل��للعامل�ن�مف�وم�ا

 إتباع��ل�ا��طوات��ساسية�لتصميم�البطاقة�بالش�ل�املطلوب�ول�س��ش�ل�عشوا�ي،�و���حالة�عدم�التمكن�

 .من�تصميم�ا�داخليا�يمكن�ال��وء�إ���شر�ات�لالس�شارات��دارة�ول����اء�����ذا�املجال
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  : م��ص

املياه�الرمادية�املعا��ة�إبداع�بي���وأحد�ا��لول�البي�ية�املبتكرة،����وسيلة���عد�عملية�إعادة�استخدام

�الثلث��رماديةياه�الاملفعالة�للتقليل�من�آثار�التلوث�البي��،�إذ��ش���آخر��حصائيات�أن�ما�ي�تج�من� �عا���م��ا

فقط،�أما�البا���يبقى�دون�معا��ة�ل�ش�ل�بذلك��ذه�النفايات�السائلة��ارثة�بي�ية�متحركة�تلوث��ل�ما�تختلط�

وتم�����ذه�الدراسة�التطرق�إ���تجارب�دولية����مجال�إعادة�استخدام�املياه�الرمادية�املعا��ة،�إضافة�إ���. بھ

مبحوثا،��ان�ال�دف�م��ا�معرفة�مستوى�) 1035(ملجتمع�ا��زائري�شملت�إجراء�دراسة�تجر��ية�ع���شر�حة�من�ا

العينة��وتوصلت�الدراسة�إ���وجود�نقص����إدراك�.القبول��جتما���إلعادة�استخدام�املياه�الرمادية�املعا��ة

  .م��م�ال�يؤ�دون��ذه�الفكرة�%90املدروسة�ل�ذا�املف�وم،�وأن�أك���من�

  .بي��؛�إدارة�و�سي���النفايات؛�املياه�الرمادية؛�الب�ئة؛�تجارب�دولية�بداع�ال: �لمات�مفتاحية

  K32؛�O32؛�Q56؛�JEL :Q53تص�يف�

Abstract: 

The reuse of gray water treatment is one of creativity environmental solutions,the latest 

statistics indicate that address only one third resulting from gray water, while the rest remain without 

treatment to form this liquid waste pollution mobile environmental disaster all confused. The study 

addressed to international experiences in the field of reuse of gray water treatment, in addition to an 

empirical study on a section of Algerian society included (1035) researched,the purpose of this study 

was to find out the level of social acceptance for using the gray water treatment. The study found a 

lack of understanding of the sample examined of this concept, and that more than 90% of them don’t 

support this idea. 

Keywords: Environmental creativity; Waste Management;Gray water;Environnent;International 

Experiences. 

Jel Classification Codes:Q53 ;Q56 ;O32 ;K32 
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  : مقدمة�.1

�و��� �الطبيعية �املوارد �وم��ا �البي�ية �والقضايا �املتغ��ات �من �العديد �ع�� �عام ��ش�ل �الس�انية تؤثر�الز�ادة

كما�مقدم��ا�املوارد�املائية،�وال�����لت�تناقصا�����ونة��خ��ة،�نظرا�للطلب�امل��ايد�الزرا��،�الصنا���وامل����،�

َ�ة�وموثوقة،��سا�م�����-ن�يجة�لتلك��زمات��- وأصبح�العالم�اليوم� أمس�ا��اجة�إ���البحث�عن�طرق�بديلة�مجرَّ

�املياه� �إلنتاج ��ساسية �الُبَ�� �ع�� ��نفاق �من �ولتأخ���املز�د �املفجعة، �املائية �الندرة �إ�� �الوصول �أمد �إطالة ��

ة�سنوات�أخرى 
ّ

ائية�من�خالل�وقد�أصبحت�ا���ود�اليوم�ت�تذل�لتحديد�طرق�جديدة�لتلبية��حتياجات�امل. املحال

ز�ادة�كفاءة�استخدام�املياه،�فمصادر�املياه�ال����انت��عت������ذي�قبل�غ���صا��ة�لالستعمال�أصبحت�اليوم�من�

  .ب�ن�املصادر�ا��ديدة�ل��فاظ�ع���الب�ئة�وتحقيق��من��ي�ولو��

البي�ية�العملية�والس�لة�من�أبرز�الطرق�و مظا�ر��بداع�البي����مظ�ر�من��عد�عملية�تدو�ر�املياه�الرماديةو 

للتكيف�مع�أزمة�املياه،�ولتقليل�اس��الك�مياه�الشرب�العذبة����استعماالت�غ���منطقية�وغ���م��رة،�كتنظيف�

�نحو� �بأن �علما �املياه، �النظيفة�%50دورات �العذبة �للمياه �امل���� ��س��الك  بَ يُ �..من
َّ

�تنظيف�ذ ��� �دائم ر��ش�ل

�املياه �( دورات �الب�ئة �الك��و�يأصدقاء �موقع �الثا�ي�. )والتنمية، �طو�لة؛ �سنوات �منذ �املتحدة ��مم �أعلنت وقد

�آذار� �من �انحباس�) مارس(والعشر�ن �مع �خاصة �املاء، �لقطرة �الثمينة �للتذك���بالقيمة �وذلك �للمياه، �عامليا يوما

� �ملوارد �ال�شري �وال��ب �املتنامية، �املناخية �التغ��ات �ن�يجة �ا��فاف �ست�ون�...املياه�مطار�وأزمات �عوامل ��ل�ا ؛

  .س�با�يوما�ما����تآ�ل��حتياطات�املائية�املتاحة

كما�و�عت���مبادرات�ترشيد�استخدام�املياه�امل��لية،�من�أ�م�املؤشرات�الدالة�ع���و���املجتمع�وتطوره����

حيث��عت���عملية�إعادة��،مجال�ا��فاظ�ع���الب�ئة�واملياه،�وتدل�ع����غلغل�مف�وم�املواطنة�البي�ية����املجتمع

تدو�ر�مياه�الصرف�الص����قل�تلوثا�أو�ما��عرف�باملياه�الرمادية�أحد�التقنيات�ا��ديثة�ل��صول�ع���املياه����

�عد�أداة�عملية�.. ظل�البحث�عن�مصادر�غ���تقليدية��عزز�م�سوب�املياه����العالم�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�ثانية�

لة�وال���تضمن�إ���حدود��عيدة�إعادة�استخدام�ا��ش�ل�مستدام�وآمن���يا،�مبتكرة�ملعا��ة�النفايات�السائ

  : و�التا���فإن�ملعا��ة�املياه�الرمادية�جانبان��ما

 ؛.) .ا��وفيةنفايات�سائلة�ي�تج�ع��ا�تلوث�البحار�وال��بة�واملياه�( ا��فاظ�ع���البي�ية�من�التلوث 

 ست��اف�اتوف���املوارد�املائية�وا��فاظ�عل��ا�وتقليل�ا.  

 :إش�الية�الدراسة-

�ثانية �ج�ة �من �املائية �و�ستدامة �ج�ة �من �البي�ية ��ستدامة �تحقيق �أجل �آثار�التلوث� من �من والتقليل

ع���أ�مية�التوسع�) 228: 2006بدور،�عبد�املاجد�ورفقي،�(تؤكد��عض�الدراسات�كدراسة�.. البي���من�ج�ة�ثالثة

���مساندة�مصادر�املياه�التقليدية�إضافة�إ���تخفيف�التلوث�البي���الناتج�م��ا����معا��ة�املياه�الرمادية،�لدور�ا�

  :بطرق���ية�واقتصادية،�ومن��نا�فإن��ش�الية�املطروحة�����ذه�الدراسة���

 استخدام�ا؟وما����دوا���إعادة��الرمادية؟ما�املقصود�بإعادة�تدو�ر�املياه�

�الدراسة- �:فرضية �فرضية �من �البحث �املعا��ة�ينطلق �الرمادية �املياه �استخدام �إعادة �عملية �أن �مفاد�ا رئ�سة

  .�عت���أحد�ا��لول�البي�ية�للقضاء�ع���مش�لة�التلوث�من�ج�ة�وتقليل�است��اف�املوارد�املائية�من�ج�ة�ثانية

إدارة�تك������ذه�الدراسة�أ�مية�بالغة؛��و��ا�تطرح�أحد�أ�م�مواضيع��ستدامة�البي�ية�و�و�:أ�مية�الدراسة-

و�سي���النفايات�السائلة،�إذ��عد�عملية�معا��ة�املياه�الرمادية�ش�ل�من�أش�ال��بداع�البي���و�بت�ار،��سا�م�

  .بدرجة�أو������ا��د�من�مشا�ل�التلوث�ال����ش�د�ا�املجتمعات�اليوم�أك���منھ�ملعا��ة�مش�ل�ندرة�املياه
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� ��–كما��عت����ذه�الدراسة إعادة�تدو�ر�املياه�(�و���ال���تدرس��ذا�املوضوع��–ع���حد�علم�الباحثت�ن

�دراسة�)الرمادية ��مر�إ�� �غالب ��� �تتجھ �و�سي���النفايات، �إدارة �موضوع �تناولت �ال�� �الدراسات �أغلب �ألن ،

النفايات�الصلبة�و�لك��ونية�وغ���ا،�لذلك��عت����ذه�الدراسة�خطوة�أو���لتوجيھ�النظر�إ���ال�يئات�املعنية����

�وذلك�ا �املجال، ��ذا ��� �الباحث�ن �وإفادة �أو�ا��اصة، �العمومية ��ماكن ��� �سواء �املبادرات، ��ذه �ب���يع لدولة

 . بإجراء�املز�د�من�الدراسات�املشا��ة�وال���ي�ون�ل�ا��عد�بي���عم���أك���منھ�دراسة�نظر�ة

�الدراسة - �املبتكرة،:أ�داف �البي�ية �ا��لول �أحد �عرض �إ�� �الدراسة ��ذه �ع������دف �القضاء ��� ��سا�م وال��

مشا�ل�التلوث�البي��،�فتم��سليط�الضوء�ع���مف�وم�املياه�الرمادية�باعتبار�ا�نفايات�سائلة،�ل�ا�أضرار�بي�ية�

�املعا��ة� �مراحل �إ�� �باإلضافة �مف�وم�ا �إ�� �التطرق �س�تم �إذ ���يح، ��ش�ل �إدار��ا �يتم �لم �ما �إذا جسيمة

 .ثم�التطرق�إ����عض�التجارب�الدولية�����ذا�املجال�وأخ��ا�حالة�دراسية��ساسية�ل�ذا�النوع�من�النفايات،

�الدراسة - �املن��:من�� �ع�� �الدراسة ��ذه ��� ��عتماد ���نتم �الظا�رة�و الوصفي �وصف �تم �حيث التحلي��،

ثم�املدروسة�نظر�ا�من�خالل��ستدالل�ببعض�ال�سب�والقيم�ال���تو���املف�وم�أك���وواقعھ�����عض�الدول،�

  .القيام��عملية�التحليل�من�خالل�ما�تم�التوصل�إليھ�من�نتائج����الدراسة�التجر��ية

  :  تحديد�مفا�يم�الدراسة.2

  :�بداع�البي���1.2

�ع��� �أ�داف�ا ��� �واملرتكزة �البي�� ��بداع �مبادرة �ع�� �صدر�حديثا �والطاقة �الب�ئة �حول ركز�تقر�ر�عال��

قتصادية��س�م����سّد�ا��اجة�إ���مصادر�الطاقة�واملحافظة�ع���الب�ئة،�كيفية�تطو�ر�منتجات�وخدمات�آمنة�وا

��ساعد� �للب�ئة �صديقة �وخدمات �منتجات �طرح �عند �ثمار�ا �تؤ�ي �بدأت �البي�� ��بداع �مبادرة �التقر�ر�أن وأكد

��ر  �ظل ��� �ال�سيما �الغازات �وانبعاث �الت�اليف �وخفض �مصادر�الطاقة �وفعالية ��عز�ز�أداء ��� تفاع�املس��لك�ن

�م��ة� �حاجة �م��ا �جعل �مما �العذبة، �املياه �موارد ��� �ا��اصل �والنقص �ومصادر�الطاقة �ألسعار�النفط العال��

  .)�بداع�البي����عزز�أداء�الطاقة�و�خفض�انبعاث�الغاز،�موقع�الك��و�ي( تفرض�نفس�ا�بقوة�أك���من�ذي�قبل

  ):إعادة�تدو�ر�النفايات(إدارة�و�سي���النفايات��2.2

النفايات�باملع���العام�لل�لمة؛��ع����ل�ما�تبقى�من�أي��شاط�وال�ي�ون�لھ�أي�استخدام�أو���أو�ثانوي�عند�

�الستخدام�ا� �متوافرة �أفضل �ظروف �ت�ون �آخر�حيثما �موقع ��� �وجدت �إن �قيمة �ل�ا �ت�ون �قد �أنھ �مع املصدر،

� �أفضل �(�ش�ل �) 166: 2017مصطفاوي، �املادة ��� �ورد �وقد ،02�� �القانون �من يرتكز��سي���: ونص�ا�99- 01رقم

الوقاية�والتقليص�من�إنتاج�وضرر�النفايات،�تنظيم�فرز�النفايات�: النفايات�ومراقب��ا�وإزال��ا�ع���املبادئ�التالية

وجمع�ا�ونقل�ا�ومعا����ا،�تثم�ن�النفايات�بإعادة�استعمال�ا�أو�ا��صول�ع���طاقة؛�املعا��ة�العقالنية�للنفايات�

  ).170ص: 2017مصطفاوي،�(

�املستخدمة� �املواد �استخدام �إعادة �خالل�ا �من �يتم �أو�آلية �عملية �ف�� �تدو�ر�النفايات �إعادة �عملية أما

�أصبحت� ��خ��ة �السنوات ��� �أنھ �حيث �ا��ام، �املواد �استخدام �تقليل �جل �من �جديدة �منتجات �لصنع والالزمة

أل��ا�واحدة�من�العناصر�الثالثة�الرئ�سة�لل�سلسل��عملية�إعادة�التدو�ر�أولو�ة����عملية�إدارة�النفايات�ا��ديثة

). 16ص: 2016املجلس��رد�ي�لألب�ية�ا��ضراء،�) (تقليل؛�إعادة�استخدام؛�وإعادة�تدو�ر(ال�رمي�إلدارة�النفايات�

�نجد �النفايات �أنواع ��ذه�: ومن �موضوع ��� �وال�� �السائلة �والنفايات �العضو�ة؛ �النفايات �الصلبة؛ النفايات

  . الدراسة
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  ):GREYWATER(املياه�الرمادية��3.2

تتعدد��سميات�مف�وم�املياه�الرمادية�تبعا�الختالف�الباحث�ن،�فم��م�من�يطلق�عل��ا�املياه�الرمادية�أو�مياه�

الصرف�امل��لية�أو�املياه�العادمة،�أو����مياه�الصرف�الص���ال���لم�تختلط�مع�مياه�املراحيض،�إال�أن�مضمو��ا�

�. واحد �عدا�وعموما ��ستخدام�امل�����فيما �من �املتولدة �املياه�املستعملة �جميع �إ�� �املياه�الرمادية �ش���مصط��

�من� �تأ�ي �ال�� �و�� �ا��فيفة، �الص�� �الصرف �أو�مياه �العادمة �املياه �أيضا �عل��ا �و�طلق �الص��، ميا�الصرف

� ��عض �و�س�بعد �املطبخ، �وأحواض ��طباقواملغاسل �وغسيل �وا��مامات �من��ستحمام �املتولدة �املياه الكتاب

القيادة�املجتمعية�لتخطيط�الصرف�الص���البي������املناطق�( املطابخ�نظرا�ملا�تحتو�ھ�من�مواد�غذائية�ود�نية

�د �الرئ�����ب�ن�. )1ص: س.ا��ضر�ة، �الص��،�والفرق �الصرف �مياه �املنتجة�باست�ناء �الصرف�امل���� �مياه أو���

�و�التحميل�العضوي،�حيث��عد�ال��كيبة�العضو�ة�للمياه�) املياه�السوداء(الص���الصرف�مياه�املياه�الرمادية�و 

حيث�تحتوي�). GreywaterTreatment, site web( أك����عقيدا�من�املياه�الرمادية) مياه�الصرف�الص��(السوداء�

� ��خ��ة �السوداء(�ذه �الني) املياه �عنصري �إ�� �إضافة �العضو�ة �املواد �من �ترك���عاٍل �والفوسفور�ع�� ��وج�ن

)� �العاملية، ��صل�. )1ص: 2004منظمة�ال��ة �مياه�نظيفة��� �أل��ا �شبھ�نقية، �مياه وتمتاز�املياه�الرمادية�بأ��ا

اختلطت�بفعل�الغسيل�مع��عض�الز�وت�والصابون�وامللوثات�ال�سيطة�فقط،�كما�تقدر��عض��حصاءات�أن�

�املستخدم �املياه �مجمل �من �الرمادية �املياه ��سبة �بحوا�� �منازلنا ��� �السباكة�( % 65ة �ملشار�ع �م��ل مؤسسة

 ).والك�ر�اء،�موقع�الك��و�ي

   :كيفية�معا��ة�املياه�الرمادية.3

  �عر�ف�إعادة�استخدام�املياه�الرمادية 1.3

� ��شارة ��رضية�سبقت �واملصارف �وا��مامات �املغاسل �من �ا��ارجة �املياه �جميع ��� �الرمادية �املياه أن

� �مياه�وغ���ا، �تلوث ��سبة �بكث���من �أقل �ت�ون �تلو��ا ��سبة �إال�أن �نظيفة؛ ��عد �لم �املياه ��ذه �أن �من و�الرغم

�إعادة� �ثم �ومن �إنتاج�ا، �موقع �نفس �و�� ��س�ية ��س�ولة �الرمادية �املياه �معا��ة �املمكن �ومن �الص��، الصرف

� �قدرت �ولقد �ا��دائق، �وري �املياه �دورات �غسل �مثل �املجاالت ��عض ��� �بلدان�استخدام�ا ��� �أقيمت دراسات

ل�
ّ
من�إجما���كمية�املياه�ال����%35مختلفة�أن�كمية�املياه�الرمادية�امل��لية�ال���يمكن�إعادة�استخدام�ا�قد��ش�

  .)5ص: 2003مركز�دراسات�الب�ئة�املب�ية،�( �س��لك�ا�امل��ل 

  :أ�مية�وكيفية�إعادة�تدو�ر�املياه�الرمادية�2.3

� �عام ��شر��1990منذ �ظ�ور �ومع �بصرف �يتعلق �فيما �أك���صرامة �حديثة �بي�ية ) النفايات( املخلفاتعات

السائلة�الصناعية،�فقد�زاد���تمام�بمعا��ة�املياه�الرمادية�وإعادة�تدو�ر�ا�مرة�أخرى����نطاق�تطبيق�سياسة�

�كفاءة� �ز�ادة �لتنفيذ �الصنا�� �القطاع �حفزت �قد �السياسة ��ذه �تحديات �وأن �صفر، �الصرف �مياه تصر�ف

صناعة�وز�ادة�كفاء��ا�يصبح�ضرورة�تفرض�ا��شر�عات�استخدام�املياه�واعتماد�سياسات�إعادة�تدو�ر�املياه����ال

�للتلوث�
ً
ومن��نا�). 26ص: 2011طرطار�و�را��،�(ا��د�من�تصر�ف�املخلفات�الصناعية����الب�ئة�املحيطة�منعا

تظ�ر�أ�مية�إعادة�تدو�ر�املياه�الرمادية����التقليل�من�التلوث�وتقليل�است��اف�املوارد�املائية�باعتبار�أن�معظم�

  .الشرق��وسط�وشمال�أفر�قيا��عا�ي�من�مش�لة��ج�اد�املا�يدول�
  

� �تكر�ر�ا ��س�ولة �باإلم�ان��وتنظيف�اوتمتاز�الرمادية �حيث �السوداء، �املياه �مع �مقارنة �استخدام�ا وإعادة

ة�حاليا�تركيب�أج�زة�تنقية�وتدو�ر����امل��ل�ل�ذا�الغرض،��عكس�املياه�السوداء�ال���تتطلب�محطات�معا��ة�كب�� 

� �املياه��و�ناكومعقدة، �تنقية �من �تمكن �وال�� �العالم ��� ���لت �ال�� �ا��ديثة �و�بت�ارات �التقنيات الكث���من
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بّدور،�عوض�(و�حدد�. وإعادة�استخدام�ا����عدة�مجاالت،�لعل�أبرز�ا��و�استخدام�ا����ري�ا��دائق�واملزروعات

الرمادية����مرحلة�التصفية�ثم�ال��س�ب�ثم�ال��شيح�مراحل�املعا��ة��ساسية�للمياه�) 2ص: 2009وعبد�املاجد،�

� ��التا�� �و�رى�آخرون�أن��ذه�املعا��ة�تتم �الثانو�ة، �موقع�(فاملعا��ة �م��ل�ملشار�ع�السباكة�والك�ر�اء، مؤسسة

  ):الك��و�ي

 ه�البد�من�تصميم�نظام�الصرف�الص������املب���بحيث�يتم�الفصل�تماما�ب�ن�أناب�ب�امليا�:املرحلة��و��

الرمادية�و��ن�أناب�ب�املياه�السوداء،�و�تم�وضع�محطة�تصر�ف�ب�ن�النظام�ن�لتحو�ل�املياه�الرمادية�إ���

،�وذلك�الستخدام�ا�حينما�تز�د�املياه�الرمادية�عن�ا��اجة�أو�حينما�ي�ون�)ول�س�العكس(املياه�السوداء�

 .نظام�تدو�ر�املياه�تحت�الصيانة

 الثانية� �ال:املرحلة �املياه �تجمع �املياه�رمادية �من �الشوائب �لفصل �تجميع �خزان ��� �الرمادية �املياه جمع

�الز�وت�والصابون�وغ���ا،�ثم�يتم�التخلص�من��ذه�الشوائب�عن�طر�ق�فتح�مح�س����أسفل�ا��زان�

 .من�وقت�آلخر�لطرح�ا�إ���نظام�املياه�السوداء

 وتمر�املياه�من�خالل�)الفالتر(املر��ات�يتم����املياه�الرمادية�من�خزان�التجميع�إ���: املرحلة�الثالثة�،

�الثا�ي� �ب�نما �الصلبة، �الشوائب �من �تبقى �ما �إلزالة �ناعم �رمل �ع�� �يحتوي ��ول �املر��ات، �من نوع�ن

وُ�عاد�تنظيف��ذه��،إلزالة�أي�مواد�عضو�ة����حال�وجود�ا (Active Carbon) يحتوي�ع���كر�ون��شط

 ).BackwashProcess(لق�ااملر��ات��ش�ل�أوتوماتي�ي�إلزالة�العو 

 يتم�أيضا�حقن��عض�املواد�الكيميائية�ملعا��ة�املياه�الرمادية�مثل�مادة�ال�ايبو�لورايت�:املرحلة�الرا�عة

كما�يتم�. لتعقيم�املياه�وقتل�ا��راثيم،�ومواد�أخرى�ملعادلة�حمضية�املياه�وإزالة�أي�رائحة�غ���مرغو�ة

قتل�أي�بقايا�من�ا��راثيم�والبكت��يا،�ثم�تمر�املياه�بآخر�مر���تمر�ر�املياه�بج�از�أشعة�فوق�بنف��ية�ل

 .متنا������الصغر�للتأكد�من�عدم�وجود�أي�عوالق) فل��(

 ا��امسة� ��ستخدام:املرحلة �إلعادة �صا��ة �الرمادية �املياه �تصبح �املرحلة، ��ذه �من�. �عد �املياه تجمع

العلوي�عن�طر�ق�م��ة�رفع،�ليتم�استخدام��املرحلة�السابقة����خزان��نتاج،�ثم�ت���إ���ا��زان

���دورات�املياه�أو�الستخدامھ�) السيفون (املياه�مرة�أخرى�عن�طر�ق�توز�عھ�ع���جميع�صناديق�الطرد�

   .اتغسل�السيارات�أو��رضي�،���ري�ا��دائق
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  املراحل��ساسية�ملعا��ة�املياه�الرمادية): 01(ش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

،�من�28/03/2019: وكيف��ستفيد�م��ا�؟�تار�خ��طالع.. ما���.. مؤسسة�م��ل�ملشار�ع�السباكة�والك�ر�اء،�املياه�الرمادية: املصدر

  /c8bm--https://www.manhal.co:املوقع

 :دوا���إعادة�استخدام�املياه�الرمادية 3.3

 � �الب�ئة�املحيطة��:البي��التلوث تولد�) بطرق�مباشرة�أو�غ���مباشرة(يقصد�بالتلوث�إدخال�مواد�أو�طاقة���

مضار�أو�ي��تب�م��ا�آثار�وخيمة�ع����حياء،�أو��ش�ل�مخاطر�ع�����ة���سان�أو�ا��يوان�أو�املمتل�ات،�أو�

�ئة�املجاورة،�و��دوث�التلوث����منطقة�تحول�دونما��ستخدام��مثل�للب�ئة�املحيطة�أو��عمل�ع���تدم���الب

ما�البد�من�وجود�ملوث�ومصدر�لھ،�كما�والبد�من�مستقبل�ل�ذا�التلوث��عمل�ع���امتصاصھ�أو��ضمھ�أو�

التصدي�لھ�أو�محار�تھ�أو�عرقلة�مساره،�و�ال�اد�يؤثر�امللوث�سلبا�بقدر���مھ�ودرجة�ترك��ه�وخطورتھ�ومدى�

 .)36ص: 2006عبد�املاجد،�( سميتھ

 الندرة�ناتجة�أساسا�عن�سوء�إدارة�املوارد�املائية،�إذ�أنھ�من�نتائج�السياسات�املتوقعة�لطلب�ال�:ندرة�املياه

بخس�قيمتھ،�و�عت���الندرة�للموارد�املائية�من�أخطر�ال��ديدات�ع���توازن�النظام�ال�و�ي،�
ُ
يتوقف�ع���مورد�ت

ندرة�املياه�"الغذا�ي�العاملي�ن،�و�ش���ال��نة�العاملية�للمياه�أن�إذ�تو���بأزمة�عاملية����املياه،���دد��من�املا�ي�و 

،�حيث�أن�عنوان�الندرة�أن�املاء�����ل�م�ان�لكن�"ست�ون�ا��الة��ساسية�املؤثرة����ا��ياة����القرن�ا��ديد

 ).6ص: 2011طرطار�و�را��،�(ال�توجد�قطرة�ل�شر��ا�

 للمياه� �املتنامية �: ا��اجة �املياه �قطاع �تنامي�يواجھ �أ�م�ا �التحديات، �من �مجموعة �العر�ية �بالدول عموما

�امل��لية ��ستخدامات �ألغراض �امل��ايدة �ا��اجات �لسد �م�سارعة �و���لة �املياه �ع�� �الطلب الصناعية�،

�مصاحبة� �خدمات �من �تتطلبھ �وما �املدن �املستمر��� �للتوسع �ن�يجة �حرجا �املا�ي �الوضع �و�زداد والزراعية،

اسات�أن�نص�ب�الفرد�من�املياه����تناقص،�إذ�أن�متوسط�نص�ب�الفرد����الدول�العر�ية�لذلك،�إذ��ش���الدر 

عبد�املاجد�و�ّدور،�( 2025السنة�عام�/3م�425السنة،�ومن�املقدر�أن�يصل�/3م��970ان�يبلغ�����2006عام�

 .)213ص: 2006
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 ب�محدودية�موارد�ا،�حيث��ش���و�قابل�ا�تناقص����نص�ب�الفرد�من�املياه��س��:الز�ادة�الس�انية�املطردة�

� �أمثال�ما��ان�عليھ�����2030إحصاء�تقديري�لتعداد�الس�ان����العالم�العر�ي�مثال��� إ���ز�ادة�تقدر�بثالثة

 ). ا��طر�القادم،�موقع�الك��و�ي: ���املياه����الوطن�العر�ي( 1990

  عر�ية�وعامليةتجارب�: إعادة�تدو�ر�املياه�الرمادية. 4

ارب�العاملية����مجال�استخدام�املياه�الرمادية؛��ش���التقار�ر�املتوفرة�إ���استخدام��ذه�املياه�بال�سبة�للتج

�ش�ل�واسع����والي����اليفورنيا�وأر�زونا�ا��افت�ن����الواليات�املتحدة��مر�كية،�و�عض�مناطق�أس��اليا�ا��افة،�

و���منطقة�ا��ليج�العر�ي؛��عت���اململكة�. لسط�ن����ردن�وف�–وإن��ان��ش�ل�محدود��س�يا��–و�تم�استخدام�ا�

العر�ية�السعودية�رائدة�����ذا�املجال،�إذ�تتم�إعادة�استخدام�املياه�الرمادية����العديد�من�البنايات�السكنية����

�أ��ام�ا،� �وحساب �الرمادية �املياه �استخدام �إعادة �إم�انية �دراسة �عمان �سلطنة ��� �حاليا �و�تم �املكرمة، مكة

�وظروف�والتو  �ي�ناسب �بما �استخدام�ا �إعادة �وضوابط �إرشادات �واق��اح �استخدام�ا، �إعادة �من ف���املتوقع

السلطنة،�و���مملكة�البحر�ن،�قام�قسم�ترشيد�املياه����وزارة�الك�ر�اء�واملاء�بتطبيق�تجر�ة�عملية�رائدة�إلعادة�

  .)195ص: 2008ز�اري،�( استخدام�املياه�الرمادية

  :تجارب�عر�ية1.4

  :جر�ة��ردنت

�املياه� �استعمال �إعادة �خالل �من �املحدودة �املائية �املوارد �ع�� �املحافظة �لكيفية �نا��ا �مثاال ��ردن �عد

�والب�ئة �ال��ة �مستلزمات �يرا�� ��ش�ل �املعا��ة �باعتبار�ا��.الرمادية �البي��؛ �ا��ل ��ذا �إ�� ��ردن �اتج�ت وقد

ف� صنَّ
ُ
واحدة�من�أفقر�عشر�دول����مصادر��-وفق�تقر�ر�رس���صادر�عن�دائرة��حصاءات�العامة�����ردن��–ت

  ).    خ��اء�يدقون�ناقوس�ا��طر�إزاء�الوضع�املا�ي�باألردن،�موقع�الك��و�ي(املياه�ع���مستوى�العالم�

�لب �الري �تؤمن �حيث �م��ل، ��ل ��� �صغ��ة �وحدات ��� �فتعا�� �الرمادية �املياه ��الز�تون�أما �الزراعات عض

وحدة�م��لية�ملعا��ة�املياه�الرمادية،�ي��اوح�سعر�الواحدة�م��ا�ب�ن��500والصبار�وا��ضر،�و����ردن�حاليا�نحو�

�املنظمات��500و�300 �بمشار�ع �ومحصورة ��ردن ��� ��س�يا �جديدة �تقنية �املياه�الرمادية �معا��ة دوالر،�وال�تزال

� �طليع��ا �مصادر�املياهالشب"وا��معيات،�و�� �لتنمية�وإدارة �فردية" كة��سالمية �مشار�ع�. ومبادرات �حظيت وقد

معا��ة�وإعادة�استعمال�املياه�الرمادية�����ردن�بالدعم�املادي�من�عدة�ج�ات�مانحة�دولية،�وذلك�بفضل�ج�ود�

�نحو�املشار  �ا��ار�� �التمو�ل �وتوجيھ �ت�سيق �عن �املسؤولة �الدو�� �والتعاون �التخطيط �حسب�وزارة �املختلفة �ع

�( ا��اجة �الك��و�ي: �2005ش���وا��سر، ��.)موقع �املب�ية �الب�ئة �مركز�دراسات قامت�) 33ص: 2003(وحسب

بالتعاون�مع�عدد�من�املؤسسات�����ردن،�نخص�بالذكر�م��ا�الشبكة��سالمية�) Care International(مؤسسة�

عن�املياه�الرمادية�وتوف���التدر�ب�لعدد�من�س�ان�القرى��لتنمية�وإدارة�مصادر�املياه،�بتوز�ع�عدد�من�ال�شرات

  .���1990الر�ف��رد�ي�من�خالل�برنامج�تم�البدء�بھ����عام�

  : تجر�ة�البحر�ن

قسم�ترشيد�أن�) 195ص: 2008(وذكر�ز�اري��عت���مملكة�البحر�ن�أحد�التجارب�الرائدة�����ذا�املجال،�

� �الك�ر�اء�واملاء �(املياه����وزرة �مياه�) الك�ر�اء�واملاء�حاليا�يئة �رائدة�إلعادة�استخدام �عملية �بتطبيق�تجر�ة قام

الوضوء����منظومة�الصرف�الص������أحد�املساجد،�كما�توجد�حاليا�دراسة�يجر��ا�قسم�ا��دمات�ال�ندسية�

ستخدام�مياه�والصيانة����إدارة��وقاف�ا��عفر�ة�إلقامة�مشروع�����ذا�املجال�ع���م��دين�تتم�ف��ما�إعادة�ا

�تطبيق�عم��� �بال�سبة�للقطاع�ا��اص؛�فيوجد الوضوء�والغسيل�الرمادية،����ري�املزروعات�املحيطة���ما،�أما
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واحد�إلعادة�استخدام�املياه�الرمادية����الصرف�الص���وال���������مب���أحد�املصارف،�و�ستد����مر�تحليل�

� �التقنية�وتقييم��ذه�التجارب�والتطبيقات�العملية�إلعادة �جوان��ا �من �املنطقة �دول ��� �املياه�الرمادية استخدام

  . و�قتصادية�والبي�ية،�والنظر����إم�انية��عميم�ا��ش�ل�أوسع

  :ر�ة�مصرتج

�عت���مصر�من�التجارب�الواعدة�إلعادة�استخدام�املياه�الرمادية،�وذلك�تناسبا�مع�ظروف�ا��م�ور�ة،�وقد�

�إم�انية �مدى �حول �فكرة�البحث ��افة�أنظمة��بدأت �لتقييم �نظر�ة �دراسة �املياه�الرمادية��عمل إعادة�استخدام

معا��ة�املياه�الرمادية�حول�العالم،�وترجيح�أ�س��ا���م�ور�ة�مصر�العر�ية،�وتم��شر�كتاب�عال�������ذا�املجال�

�����ذا�املجال�ع���موقع�أمازون
ً
  .و�و�من�أك���الكتب�مبيعا

�النظري؛ �البحث �نتائج �ع�� �اختيار�ا��و�ناءا �تم �ال�� �للمعا��ة �طر�قة �أل�سب �معم�� �نموذج �تصميم تم

�نطاق� �ع�� �تطبيق�ا �واختبار�قابلية �الفكرة، �نجاح �ع�� �و�ناءا �نجاحھ، �وث�ت �املصر�ة �والظروف ��جواء لتناسب

���� �الرمادية �للمياه �املستدام �لالستخدام �أو�� �نموذج �تنفيذ �خالل �من �تطبيقي �نطاق �ع�� �اختباره �تم واسع،

و�عد��ن��اء�من�املشروع�. بم��د�صالح�الدين�باملنيا�2014-2013ندوق�الطرد�والزراعة�وري�ا��دائق�عام�ص

تم�عرضھ�ع���وزارة��س�ان�الختبار�منظومة�إعادة�تدو�ر�املياه�ع���الطبيعة،�وتم��تفاق�.. والتأكد�من�نجاحھ

تم��نتقال�إ���مرحلة�.. اح�الوحدات�الالمركز�ةوحدة����مدن�عمرانية�جديدة،�و�عد�نج�13ع���تمو�ل�أك���من�

�بمدينة� �الروضة ��� ��� �السوداء �املياه �عن �الرمادية �املياه �فصل �طر�ق �عن �وذلك ��حياء �مستوى �ع�� التطبيق

كما�يجري�حاليا�تنفيذ�املشروع�ع���نطاق�قر�ة��املة�وذلك��عمل�شبكة�). فيال�25عمارة�و�25(الغردقة�بال�امل�

ومن�ثم�. ،�وتنفيذ�محطة�معا��ة�مياه�رمادية�وأخرى�سوداء)مياه�رمادية�ومياه�سوداء(منفصلة�صرف�مزدوجة�و 

تم��نتقال�إ���مرحلة�أك���و���مرحلة�التطبيق�ع���مستوى�ا��م�ور�ة�باملس�شفيات�واملبا�ي��دار�ة�وا���ومية�

  ).فاوي،�موقع�الك��و�ي(بت�ليف�من�رئ�س�من�رئ�س�ا��م�ور�ة�

  :عامليةتجارب��2.4

إ���تدو�ر�املياه�الرمادية�وإعادة��–خاصة�ال����عا�ي�مش�لة��ج�اد�املا�ي��–اتج�ت�أغلب�الدول�العر�ية�

��نا �املطروح �السؤال �لكن �املجاالت، �كث���من ��� �الرمادية�: استخدام�ا �املياه ��ستخدم �غر�ية �دول ��ناك �ل

�است ��� �ن��ت �غر�ية �دول ��ناك ��عم، ��� ��جابة �؟ �بأكمل�ا�املعا��ة �فأورو�ا �املعا��ة، �العادمة �املياه خدام

�ستخدم�تقنية�معا��ة�املياه�العادمة،�و�ناك�دول�مثل�سو�سرا�و�ولندا�وصلت�إ���حد�������املياه�املعا��ة�

للشرب�ول�س�فقط�لالستعماالت�الزراعية�و�قتصادية،�و�ناك�اليابان����الوقت�ا��ا���تخطو�خطوات�متقدمة�

وأملانيا��عد�من�الرواد�كذلك،�ونفس�ا��ال�بال�سبة�لسنغافورة����آسيا،�حيث�استخدمت�تلك������ذا�املجال،

وقد�تم�إثبات�وتوثيق�آليات�جمع�). شر�ف،�موقع�الك��و�ي(املياه�املعا��ة�����غطية�قسم��ام�من�احتياجا��ا�

�ال �للنفايات �صارمة �أنظمة �وضع �مع ��سالمة، �املياه ��ذه �استخدام �وإعادة �الشمالية�ومعا��ة �أمر��ا ��� سائلة

  ). قادر�وسماخت�ن،�موقع�الك��و�ي(وشمال�أورو�ا�واليابان�مثاال�للعالم�

�للمياه�الرمادية
ً
  :ومن�أ�م�الدول�ال����ك���استعماال

  ):�اليفورنيا�وأر�زونا(تجر�ة�الواليات�املتحدة��مر�كية�

ھ�ال�،�فإن�مر�كيةاملياه�الرمادية�����عض�أجزاء�الواليات�املتحدة��استخدامالرغم�من�ان�شار�إعادة�ع���

مسؤولية�سن�القوان�ن�ا��اصة��واليةسياسة�وطنية�إلعادة�استخدام�املياه�الرمادية،�إذ�تتو����ل��توجد��ناك

دية�تحت��شر�عات��سمح�بإعادة�استخدام�املياه�الرما�الواليات،�وقد�طورت��عض�ف��اوالتصر�ف�الص���باملياه�
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،�أما��ودات�لتنظم�إعادة�استخدام�املياه�الرمادية�امل��لية�1977اليفورنيا�سنة�الية�أصدرت�و فقد��.ظروف�معينة

� �امل����، �الري ��� �الرمادية �املياه �استعمال �بإعادة �ف�سمح �أر�زونا �والية ��� �التجارب�أولقد �من �العديد جر�ت

�امل �استخدام �بإعادة �املتعمقة �والتقييم �إرشادات�والدراسات �تحض�� �تم �كذلك �املنازل، ��� �الرمادية ياه

�الواليةوتب�ن�دراسة�أن�إعادة�استخدام�املياه�الرمادية�شا�عة�����،�شأن�إعادة�استخدام�املياه�الرماديةل��م�ور 

� �����ار لري �ووضع �ال�شر�عات �سن �قبل �ح�� �وأ��ار�الز�نة �بإعادة���رشاداتالت�توفر�الظل ��سمح ال��

  ).12-11ص�ص: 2018محمد،�( ا�استخدام

�الب�ئة�املب�ية� ���� 1989أنھ����عام�) 17ص: 2003(وقد�ورد�وفق�مركز�دراسات �بار�را �انت�مدينة�سانتا

�الّس  ��اليفورنيا �الرماديةوالية �باملياه �خاص �قانون �لوضع �املتحدة �الواليات ��� ��،باقة �عام �دائرة��2001و�� قامت

و�عدئٍذ�بدأت�ال�شر�عات��،�شر�عات�إلعادة�استخدام�املياه�الرمادية�املنـزليةنوعية�الب�ئة����والية�أر�زونا�ب�شر�

  .املتعلقة�بإعادة�استخدام�املياه�الرمادية�املنـزلية�تن�شر����العديد�من�الواليات��مر�كية

 :تجر�ة�كندا

لت�اليف�الكب��ة�نظرالتخطط�إلعادة�استعمال�املياه�الرمادية،����د�غ���باملياه،�فلالرغم�من�أن�كندا�ب���ع

يدية�ملعا��ة�النفايات����املدن�الكب��ة،�ومع�ذلك�فإن�معاي���إعادة�استعمال�لا�النظم�التق�ال���كث��ا�ما�تتكبد

  .القاحلة����املناطق��خرى دان�لاملياه�ا��وفية�ل�ست�صارمة����الوقت�ا��اضر�مقارنة�بالب

  :إيجابيات�إعادة�استخدام�املياه�الرمادية�.5

أ�م�ا��و�القضاء�أو�التقليل�من�النفايات��لعلتحقق�عملية�إعادة�تدو�ر�املياه�الرمادية�العديد�من�املزايا�

  :السائلة�ثم�تحقيق�موارد�جديدة�للمياه�العذبة�من�مصادر�املياه�غ���التقليدية،�و�مكن�تحقيق�أيضا

  :حماية�الب�ئة�من�التلوث�وتقليل�النفايات�السائلة1.5

�إع �عملية �تمثل �الرمادية �املياه �استخدام �مظا�ر��بداع��املعا��ةادة �وأحد �املبتكرة �البي�ية �ا��لول أحد

البي��،����وسيلة�فعالة�ومجدية�للتقليل�من�آثار�التلوث�البي��،�إذ��ش���آخر��حصائيات�أن�ما�ي�تج�من�مياه�

� �يقارب �العر�ي �الوطن ��� �3مليار�م�11عادمة �أما �فقط، �الثلث �م��ا ��عا�� �معا��ة�، �دون �فيلقى �الباقي�ن الثلث�ن

ل�ش�ل�بذلك��ذه�النفايات�السائلة��ارثة�بي�ية�متحركة�تلوث��ل�ما�تختلط�بھ،�سواء�بمياه�الصرف�الص���أو�

  ).35ص: 2006سعيد،�(باملياه�ا��وفية�ال����عاد�استخراج�ا�لت�ون�مصدرا�ملياه�الشرب�

  :املتاحة�ز�ادة�املوارد�املائيةو تحقيق��من�املا�ي� 2.5

أن��ثر��يجا�ي�الرئ�����إلعادة�استخدام�املياه�الرمادية��و�تقليل��املب�يةورد�حسب�مركز�دراسات�الب�ئة�

عن�تنمية�املوارد�) اليو�س�و(،�وقد�جاء����تقر�ر��مم�املتحدة�العال���) 28ص: 2003(الطلب�ع���املياه�العذبة�

اليو�س�و،�موقع�(مليار��سمة����مناطق�تفتقر�إ���املياه��5ا���سوف��ع�ش�حو �2050املائية�أنھ�مع�حلول�عام�

�ذا�إذا�لم�تتخذ�التداب���الالزمة،�و�التا���يمكن�إعادة�استغالل��ذه�املياه�كمصدر�غ���تقليدي��سا�م�) الك��و�ي

  .����عو�ض�ال��ز�املا�ي�ا��ا���واملستقب���واملحافظة�ع���احتياطي�املياه

 ):2010-2009(ياه�الصرف�املنتجة�واملعا��ة�����عض�البلدان�العر�ية�للف��ة�؛�مالتا��و�و���الش�ل�

 

  

 

  



  تجارب�دولية����تدو�ر�املياه�الرمادية

  )2010- 2009(مياه�الصرف�املنتجة�واملعا��ة�����عض�البلدان�العر�ية�للف��ة�

  

،�من�30/03/2019: ،�تار�خ��طالع24

http://www.arabstates.undp.or  

�عن� �وذلك �الري، �عملية ��� �املعا��ة �الرمادية �املياه �ع�� �باالعتماد �و�عالف �املحاصيل �زراعة �خالل من

طر�ق�توف���كميات�من�املياه�العذبة�لزراعة�أك���قدر�من�املحاصيل�وإعادة�استخدام�املياه�العادمة�املعا��ة����

  .  وغ���ا... قود�ا��يوي 

�ع��� �ذلك ��عمل �إذ �املستدامة، �التنمية �وتحقيق �الرمادية �املياه �استخدام �إعادة �ب�ن �وطيدة �عالقة �ناك

  ).موقع�الك��و�ي: 2017أبو�بطة،�

�عل��ا� ��عتماد �و�سبة �الرمادية �املياه �تدو�ر �إعادة �إ�� �اتج�ت �ال�� �الدول ��عض التا��،

  �سبة�اعتماد��عض�الدول�ع���املياه�الرمادية�كأحد�ا��لول�البي�ية�واستخداما��ا

  )2(ري�املحاصيل�العلفية،�ا��دائق�واملحاصيل�غ���الصا��ة�للطعام�

  )4(ري�املحاصيل�العلفية�وأ��ار�الز�نة،�والعشب��خضر

�والصناعية،� �الغذائية �املحاصيل �ال��راء، �تحر�ج �إعادة �خطط �ا��دائق، ري

  ري�املحاصيل�العلفية�واملزروعات�ال���تؤ�ل�مطبوخة

�والنباتات� �و���ار�ا��رجية وأ��ار�الز�تون
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مياه�الصرف�املنتجة�واملعا��ة�����عض�البلدان�العر�ية�للف��ة�

24توافر�ا،�ووضع�ا،�وال��ديدات�ال���تواج��ا،�ص: املوارد�املائية����املنطقة�العر�ية

g/content/dam/rbas/doc/Energy%20and%20Environment/Chapter1.pdfhttp://www.arabstates.undp.or

  :تحقيق��من�الغذا�ي

�عن� �وذلك �الري، �عملية ��� �املعا��ة �الرمادية �املياه �ع�� �باالعتماد �و�عالف �املحاصيل �زراعة �خالل من

طر�ق�توف���كميات�من�املياه�العذبة�لزراعة�أك���قدر�من�املحاصيل�وإعادة�استخدام�املياه�العادمة�املعا��ة����

قود�ا��يوي ري�النباتات�غ���املأ�ولة�من�مسطحات�خضراء�وغابات�وأ��ار�الو 

  :تحقيق�التنمية�املستدامة

�ع��� �ذلك ��عمل �إذ �املستدامة، �التنمية �وتحقيق �الرمادية �املياه �استخدام �إعادة �ب�ن �وطيدة �عالقة �ناك

أبو�بطة،�(تقليل�اس��الك�املياه�العذبة�وتقليل�تلوث�املاء��ر����بمياه�الصرف�

�عل��ا� ��عتماد �و�سبة �الرمادية �املياه �تدو�ر �إعادة �إ�� �اتج�ت �ال�� �الدول ��عض التا��،

�سبة�اعتماد��عض�الدول�ع���املياه�الرمادية�كأحد�ا��لول�البي�ية�واستخداما��ا
�سبة�

  �عتماد

  �ستخدام/الغرض

12% -

65% 

  )5(الري�

ري�املحاصيل�العلفية،�ا��دائق�واملحاصيل�غ���الصا��ة�للطعام� 40%

  )3(ال�شاط�الزرا���واملناطق��خرى�  30%

  )1(ري�ا��دائق�العامة�وزراعة��عالف 10%

ري�املحاصيل�العلفية�وأ��ار�الز�نة،�والعشب��خضر 6.6%

�والصناعية،�   �الغذائية �املحاصيل �ال��راء، �تحر�ج �إعادة �خطط �ا��دائق، ري

  )6(محاصيل�الطاقة�وزراعة�نبات�الز�نة�

ري�املحاصيل�العلفية�واملزروعات�ال���تؤ�ل�مطبوخة  

  � �امل��لية �ا��ديقة ��� �والري �والنباتات�) 7(الزراعة �و���ار�ا��رجية وأ��ار�الز�تون

  )8(الرعو�ة�

  .ري�حديقة�امل��ل�وأ��ار�الفاك�ة  

  :من�إعداد�الباحثت�ن�اعتمادا�ع���:املصدر
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إمجايل مياه الصرف اليت أنتجت

كمية مياه الصرف املعاجلة

  

 

مياه�الصرف�املنتجة�واملعا��ة�����عض�البلدان�العر�ية�للف��ة�): 02(ش�ل�

املوارد�املائية����املنطقة�العر�ية�:املصدر

g/content/dam/rbas/doc/Energy%20and%20Environment/Chapter1.pdf:املوقع

تحقيق��من�الغذا�ي�4.5

�عن� �وذلك �الري، �عملية ��� �املعا��ة �الرمادية �املياه �ع�� �باالعتماد �و�عالف �املحاصيل �زراعة �خالل من

طر�ق�توف���كميات�من�املياه�العذبة�لزراعة�أك���قدر�من�املحاصيل�وإعادة�استخدام�املياه�العادمة�املعا��ة����

ري�النباتات�غ���املأ�ولة�من�مسطحات�خضراء�وغابات�وأ��ار�الو 

تحقيق�التنمية�املستدامة�5.5

�ع��� �ذلك ��عمل �إذ �املستدامة، �التنمية �وتحقيق �الرمادية �املياه �استخدام �إعادة �ب�ن �وطيدة �عالقة �ناك

تقليل�اس��الك�املياه�العذبة�وتقليل�تلوث�املاء��ر����بمياه�الصرف�

� �ا��دول �عل��ا�و�عرض ��عتماد �و�سبة �الرمادية �املياه �تدو�ر �إعادة �إ�� �اتج�ت �ال�� �الدول ��عض التا��،

  :واستخداما��ا

�سبة�اعتماد��عض�الدول�ع���املياه�الرمادية�كأحد�ا��لول�البي�ية�واستخداما��ا): 01(جدول�

�سبة�  الدولة  

�عتماد

12  لوس�أنجلس  01

65

40  دول�ا��ليج  02

30  تو�س  03

10  قطر  04

6.6  لي�يا  05

  -  مصر  06

  -  السودان 07

  -  �ردن 08

أر�زونا� 09

  �مر�كية

-  

إمجايل مياه الصرف اليت أنتجت

كمية مياه الصرف املعاجلة
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سلسلة�دراسات�س�انية،�ال��نة�الدائمة�: 2015ع�����جمعة�ابرا�يم،�السيد�عبد�ال�ادي�الشاوي،�الس�ان�واملياه����دولة�قطر��)1(

  .٧،�ص1�،2015للس�ان،�الدوحة،�ط
،�من�30/03/2019 :،�تار�خ��طالع26توافر�ا،�ووضع�ا،�وال��ديدات�ال���تواج��ا،�ص: املوارد�املائية����املنطقة�العر�ية�)6)(4) (3) (2(

  http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Energy%20and%20Environment/Chapter1.pdf:املوقع

http://arsco.org/article-:،�من�املوقع31/03/2019: املياه�الرمادية�يوفر�مياه�الشرب،�تار�خ��طالعمراد�خلدون،�إعادة�استعمال�) 5(

0-8-1287-detail  

)7(�� �محمد، �حميد �رحيم �ع�� �آداب ��� �ب�الور�وس �رسالة �العالم، ��� �الرمادية �املياه �استعمال ��داب،�مجاالت ��لية ا��غرافية،

  .15ص،�2018جامعية�القادسية،�
لف،�تار�خ��طالع�)8(

ُ
  :،�من�املوقع06/04/2019: املياه�الرمادية�املعا��ة�تحافظ�ع���مياه�الشرب�وتقلل�ال�

http://alrai.com/article/510013/ 

  :حالة�دراسية�- 6

� �لقد �ميدا�ي �أو�م�� �تجر��ية �دراسة �بإجراء �الباحثتان �س���آراء(قامت �املجتمع�) مقابلة �من لشر�حة

باختالف�ج�س�م�ومستوا�م�التعلي��،�) مبحوثا�1053(،�وتق����آراء�عينة�عشوائية�شملت�)والية�قاملة(ا��زائري�

ائري�بمف�وم�املياه�الرمادية�و�ان�الغرض�من��ذه�الدراسة�التجر��ية��و�الكشف�عن�مدى�معرفة�املجتمع�ا��ز 

�املياه�الرمادية� �استعمال ��جتما���إلعادة �القبول �من �التحقق �بمع�� �تدو�ر�الرمادية �لعملية�إعادة ومدى�تقبلھ

أو�) �عم(املعا��ة،�ومعرفة��سباب�ال�امنة�وراء�رفض�الفكرة�إن�وجدت،�و�انت�احتماالت��جابة�بـاالحتمال�ن�

  :���أ�م�النتائج�ال���توصلت�إل��ا�الدراسةوا��دول�التا���يو ) ال(

  نتائج�الدراسة�التجر��ية): 02(جدول�رقم�

  أن��  ذكر  

  املجموع %  ال  %  �عم  املجموع  %  ال  %  �عم  

  13  1.96  10  0.59  03  09  1.28  07  0.36  02  ابتد�ي�فأقل

  59  10.6  54  0.98  05  40  6.60  36  0.73  04  متوسط

  131  22.8  116  2.95  15  212  36.9  201  2.01  11  ثانوي 

  92  16.5  84  1.57  08  84  13.7  75  1.65  09  دبلوم

  213  38.6  196  3.34  17  200  34.3  187  2.38  13  جام��

  508  90.5  460  9.44  48  545  92.8  506 7.15  39  املجموع

  .وال�سبة�بالتقر�ب� من�إعداد�الباحثت�ن�اعتمادا�ع���النتائج�املتحصل�عل��ا�من�الدراسة�التجر��ية�:املصدر

من����اص�الذين�أجر�ت�مع�م�املقابالت�لم�يؤ�دوا��%91.65لقد�تبّ�ن�من�ا��دول�أعاله�أن�ما��س�تھ�

،�أي�أن�حوا���%2.3إعادة�استعمال�املياه�الرمادية�املعا��ة،�وأن�الذ�ور�يرفضون�الفكرة�أك���من��ناث�بفارق�

اه�الرمادية�املعا��ة�سواء����الري�أو�التنظيف،��و�ذا�ما��ش���إ���فقط�يؤ�دوا�عملية�إعادة�استعمال�املي�8.3%

� �املجتمع �من �واسعة �شر�حة �لدى �الو�� �التجر��ية(نقص �و�يجابيات�) العينة �املعا��ة، �الرمادية �املياه بأ�مية

�ا،�وأ��ا��عت���املتحققة�من�ورا��ا�خاصة�وأ��ا��عت���نفايات�سائلة�ومصدر�للتلوث�البي���إذا�لم�تتم�إعادة�تدو�ر 

�استخدام�ا� �باست�ناء �وغ���ا �والتنظيف �وا��دائق، �و���ار�غ���املثمرة �الزراعية �املحاصيل �لري مصدر�م�م

للشرب،�و�عود�نقص�الو���واملعرفة�بأ�مية�إعادة�استخدام�الرمادية�إ���أسباب�ومخاوف���ية�و�ي�ية�ونفسية�

  . وأخرى�غ���معروفة



  

  تجارب�دولية����تدو�ر�املياه�الرمادية: ���إدارة�و�سي���النفايات�عز�ز�مف�وم��بداع�البي���
 

288 

: 2018خلدون،�(�ية�مع�الدراسة�ال���أجرا�ا�الباحث�وا��ب�������ندسة�املياه�لم�تتفق��ذه�النتائج�التجر�

،�والذي��دف�2011،�والذي�أجرى�دراستھ�امل��ية����مدينة�السو�داء����ا��نوب�السوري����)موقع�الك��و�ي

ء،�وقد�توصل����من�خالل�ا�إ���التحقق�من�القبول��جتما���إلعادة�استعمال�املياه�الرمادية����مدينة�السو�دا

من����اص�الذي�أجر�ت�مع�م�املقابالت�أيدوا�استعمال�املياه�الرمادية�املعا��ة،��%83دراستھ�إ���أن�حوا���

و�مكن�. من�املنازل��ستخدم�املياه�الرمادية�غ���املعا��ة����الري�والتنظيف�%10كما�أظ�رت�الدراسة�أن�أك���من�

�املبحوثة�وال����عود�إ���تد�ور�أن��عزى��ذه�النتائج�ال���توصل�إل��ا� الباحث�إ���ز�ادة�الو���العام�لدى�الفئة

�وضاع��منية����مدينة�السو�داء����تلك�الف��ة��ذا�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�ثانية�حالة�ندرة�املياه�ال����عا�ي�م��ا�

  .املدينة

�تدو�ر�امل �إعادة �فكرة �رفض �وراء �ال�امنة ��سباب �معرفة �الباحثتان �حاولت ����وقد �املعا��ة �الرمادية ياه

  :،�و�ان�من��ذه��سباب)العينة�املدروسة(ا��زائر�

 تبقى�حاملة�للبكت��يا�وملوثة�؛�–���نظر�العينة�املدروسة��–أن��ذه�املياه�املعاد�تدو�ر�ا�

 قلة�الثقة����أن��ذه�املياه�قد�تمت�معا����ا�بطر�قة�آمنة،�أي����نظر�م����غ���أمنة���يا�؛

 . أسباب�نفسية�مختلفة،�بمع���ال�يوجد�قبول�������واجتما���إلعادة�استخدام��ذه�املياه

� �الفكرة ��ذه �تأييد �يمكن �املعا��ة�) الرفض(و�نا �الرمادية �املياه �ال�تتوفر��� �ال�� �ا��االت ��� فقط

تنفيذ�ا��معاي���ا��ودة�املطلو�ة،�نظرا�لالنحراف�عن�مسار�تطبيق��جراءات�املحددة�أو�التجاوز���

  .ن�يجة�نقص�العمالة�املؤ�لة�واملدر�ة�القائمة�ع���عملية�املعا��ة

  :فإن�التفك���بإعادة�استعمال�املياه�الرمادية�يتطلب�أر�عة�أنواع�من�الدعم) 2018خلدون،�(وحسب�

 الدعم�ا���ومي�ع���ال�شر�عات�واملراقبة�؛ 

 العامة�وإشراك�م����التخطيط�و�عداد�للمشروع�وذلك�ع���تحري�رأي�) س�ان�املنطقة�املعنية(الدعم�املح���

 من�بدايتھ�مما��عزز�احتمالية�نجاحھ�وس�ولة�إنجازه�؛

 الدعم�ال�ند����من�اجل�دراسة�الطر�قة�املث���ملعا��ة�املياه�اقتصاديا�و�ي�يا�؛ 

  الدعم�املادي�والذي�قد�ي�ون�من�ا���ومة�أو�من��عض�املانح�ن�أو�من�جمعيات�أخرى.  

  :خاتمة

�عض�التقار�ر�والدراسات�البي�ية�أن�أك���من�نصف�مياه�املنازل�يتعرض�للتصر�ف�دون�معا��ة،������ش�� 

�الساحلية� �البي�ية �تلوث ��� �البحر�م�س�با �أو�مياه �العميقة �املياه �طبقات �بذلك �ليتخلل �واملسطحات الوديان

�الدول  �وم��ا �العالم �أنحاء �مختلف ��� �الدول �معظم �توج�ت �فقد �ول�ذا �طموحة��والبحر�ة، �خطط �إ�� العر�ية،

�لتقليل����كميات��ائلة�من�
ً
�س���من�خالل�ا�إ���معا��ة�املز�د�من�املياه�الرمادية�ومياه�الصرف�الص��،�أوال

�للقضاء�ع���مش�ل�التلوث�
ً
املياه�ا��وفية�����ستخدام�الزرا���والصنا���وا��فاظ�ع���م�سوب�املياه،�وثانيا

  .  شوا�ي�للمياهالبي���الناتج�عن�التصر�ف�الع

�غ��� �املعا��ة �الرمادية �املياه �استعمال �إعادة �عملية ��عد �ا��زائر؛ �وا��ة�� ��ذا�، �تضع �بدأت �أ��ا إال

ع���الرغم���تمام����ع�ن�السياسات�املقبلة،�ولكن�لم�ي��جم��ذا���تمام�إ���مشار�ع�عملية�ع���أرض�الواقع،�

��ش�يد� �نتاج�ال�امل�ل��زائر،�إال�أن�غياب�املوارد�املادية�وال�شر�ة�محطة�تكر�ر�الس�يعاب��45من�أنھ�قد�تم

�ع���تقنيات� �سمحت�لھ�باإلطالع �لألردن �جزائري �فر�ق �ز�ارة �فإن �من�ذلك، �بالرغم �أعمال��ذه�املحطات، �عيق

��مف�وم�مختلفة�ملعا��ة�املياه�املبتذلة�وإعادة�استعمال�ا،�إضافة�إ���أنواع�النباتات�املرو�ة،�كما�تم�التعرف�ع�
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خاصة�����واملناطق�ال����عا�ي�جفافا�إعادة�استعمال�املياه�الرمادية�ال������مصدر�م�م�للمياه����املناطق�النائية

الناتجة�من�النمو�الس�ا�ي�املفرط�وتطور�ا��اجات���سانية،�وأخ����ظل�ا��اجة�امل��ايدة�للموارد�املائية�العذبة

�اس �إعادة �حول �العام �الو�� �ز�ادة ��عتبار�تبقى ��� �تؤخذ �أن �يجب �حيو�ة �مسألة �املعا��ة �الرمادية �املياه تعمال

�تدو�ر�املياه� �إعادة �عملية �وتبقى �ثانية، �ج�ة �من �املائية �املوارد �ع�� �واملحافظة �ج�ة �من �التلوث ��سبة لتقليل

  . الرمادية�إحدى�أفضل�البدائل�ال���ُ�ع���متخذي�القرار�بتطبيق�ا

  :الدراسة�إ���عدة�نتائج�لعّل�أبرز�ا�توصلت��ذه�:نتائج�الدراسة�-

 التخلص�من�املياه�الرمادية��و�تخلص�آمن�من�النفايات�السائلة�امللوثة�للب�ئة�واملحيط؛ 

 تدو�ر�املياه�الرمادية��عت���مورد�ما�ي�جديد�ومن�املصادر�غ���التقليدية�للمياه�وأحد�ا��لول�البي�ية�املبتكرة�

 ؛)املياه�ا��وفية�مثال(املياه�التقليدية���سا�م����التقليل�من�است��اف�موارد

 سا�م��عتماد�ع���املياه�الرمادية�املعا��ة����تحقيق��من�املا�ي�والغذا�ي؛� 

 سا�م�إعادة�تدو�ر�املياه�الرمادية����تحقيق��ستدامة�البي�ية�وا��فاظ�ع���الب�ئة�من�التلوث؛� 

 � �كما�عملية�إعادة�تدو�ر�املياه�الرمادية�ومعا����ا �البي�ية�وال��ية ���يحة�يجنب��عض�املشكالت بطر�قة

�ع��� �القدرة �ل�ا �كما �والصناعة، ��الزراعة �القطاعات ��عض ��� ��حتياجات ��عض �تلبية ��� ��سا�م �أن يمكن

 تلبية�حصة��افية�من�الطلب�امل��ايد�ع���املياه�بفعل�التحضر�والنمو�الس�ا�ي�املفرط؛

 َسر،�ولكن��ستخدام�النا���ل�ذا�تحقق�عملية�إعادة�استخدام�املياه�ا
ُ
لرمادية�املعا��ة�ادخارا�اقتصاديا�لأل

  . املصدر�غ���التقليدي�للمياه�يتطلب����يعا�ح�وميا�ومتا�عة�مستمرة���ودة�املياه�املعا��ة

  :من�خالل�ما�تم�التوصل�إليھ�����ذه�الدراسة،�يمكن�تقديم�التوصيات�التالية�:توصيات�الدراسة�-

 التنظيمية�ال����سا�م����ضمان�موافقة�املجتمع�ع���استخدام�املياه�عية�والنصوص�ال�شر�النصوص�سن�

 الرمادية؛

 تكثيف�حمالت�التوعية�العامة�ال�ادفة�إ���تحس�ن�الرأي�العام�إزاء�استخدام�املياه�الرمادية�املعا��ة؛ 

 لتأكيد�ع���أن�استخدام�املياه����يع�ا��م�ور�العام�ع���إعادة�استخدام�املياه�الرمادية،�وذلك�من�خالل�ا

 الرمادية�ممكن�وآمن���يا،�وتزو�د�م�بجميع��رشادات�املتعلقة�بكيفية�استخدام�ا؛

 �،شر�ثقافة�إعادة�استخدام�املياه�الرمادية�املعا��ة،�فاملف�وم�ال�يزال�غامضا�لدى�فئة�واسعة�من�املجتمع�

�ملص �تام �غياب �مالحظة �تم �التجر��ية �الدراسة �إجراء �فعند �الرمادية(ط�� �سواء�) املياه �املجتم��، �الوسط ��

 لدى�فئة�املتعلم�ن�أو�غ���املتعلم�ن؛

 شر�ثقافة�املحافظة�ع���الب�ئة�واملحافظة�ع���املياه�من�خالل�إعادة�تدو�ر�املياه�العادمة�أو�الرمادية،�وذلك��

�ب �املتعلقة �السائدة �لتغي���املفا�يم �و�عليمية �ثقافية �وحمالت �ندوات �الرمادية�بإجراء �املياه �استخدام إعادة

 املعا��ة�خاصة����املجال�الصنا���والزرا���والري�و�ستخدام�امل����؛

 مع�املياه�� �اختالط�ا �لتفادي �وذلك �املياه�الرمادية �خاصة�بتصر�ف �قنوات�صرف �بإ�شاء �املعنية �ا���ات حث

 السوداء�باعتبار�ا�أقل�تلوثا�من��ذه��خ��ة؛

 را���الستخدام�املوارد�املائية،�حيث�يتطلب��مر�استخدام�املياه�التقليدية�فقط�أن�ي�ون��ناك�و���مجتم���

�جودة�عالية� �ال���تتطلب�مياه�ذات ،�ب�نما�يتم�استخدام�املياه�غ���التقليدية�)مياه�الشرب�مثال(���ا��االت

،�وقد�)املزروعات�وا��دائقري�(���ا��االت�ال���تتطلب�مياه�ذات�جودة�أقل�) املياه�الرمادية�املعاد�تدو�ر�ا(
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� �منذ �املتحدة ��مم �م��ا�:" سياسة�1959تب�ت �فائض �يتوفر �لم �ما �ا��ودة �عالية �مياه �توف�� �يمكن ال

 ؛)71ص: 2006بّدور،�" (لالستخدامات�ال���يمكن�أن�تص���ف��ا�املياه��قل�جودة

 ن� �السائلة �تدو�ر�النفايات �موضوع �ت�ناول �ال�� �الدراسات �من �املز�د ��ذه�إجراء �بمثل �املكتبات �ل�� ظرا
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  :م��ص

�ومجتمعات� �العلمية �للمجتمعات �بال�سبة �أولو�ة �ال�واء �جودة �علم �ف�م �تحس�ن �إ�� �ا��اجة تظل

ال�يزال�املستخدمون�يحتاجون�،�التكنولوجياوع���الرغم�من�التحس�نات����،�املستخدم�ن��وسع�ملصادر�التلوث

�التأث���الص��� �من �ل��د �فعالة �تحكم �واس��اتيجيات �سياسات �لصياغة �وقو�ة �جديدة �وتقييم �إدارة �أدوات إ��

�البي�� �للتلوث ،� �لذلكوفًقا �التلوث، �للت�بؤ�بمستو�ات �مفيدة �إحصائية ا
ً
�طرق �الدراسة ��ذه �تقدم ��س���، وال��

كما�تم�التطرق�إ���تحليل�وتحديد�مستوى�تلوث��واء�لبعض�،�اء����مختلف�مدن�العالملتحس�ن�إدارة�جودة�ال�و 

 .مناطق�ا��زائر

  .ادارة�جودة�ال�واء؛��طرق�الت�بؤ�بمستوى�التلوث؛�التلوث�؛�مركزاتبي��تلوث�: �لمات�مفتاحية

  Q53؛�O13 ؛�JEL  :F64تص�يف�

Abstract: 

The need to improve understanding of air quality science remains a priority for scientific 

communities and wider users of pollution sources. Despite improvements in technology, users still 

need new and robust management and evaluation tools to formulate effective control policies and 

strategies to reduce the environmental impact of environmental pollution, 

This study provides useful statistical methods for predicting pollution levels, which seeks to improve 

the management of air quality in different cities of the world.The analysis and determination of the 

level of air pollution in some regions of Algeria. 

Keywords: Environmental pollution; Pollution; Pollution prediction methods; Air quality 

management. 

Jel Classification Codes: F64, O13 , Q53 

  

  :مقدمة.1

ال�واء����ن�يجة�للتفاعل�املعقد�للعديد�من��ونوعية،���سان�عت���ال�واء�النظيف�شرطا�أساسيا�ل��ة�

فضال�عن�انبعاثات�مجموعة�متنوعة�من�امللوثات�من�،�العوامل�ال���تنطوي�ع���كيمياء�وحر�ات�الغالف�ا��وي 

 .املصادر�الطبيعية�وال�شر�ة�امل�شأ
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�عمل�. �انت�الطبيعة�قادرة�ع���ا��فاظ�ع���ال�واء�نظيًفا�إ���حد�ما،�ةالكب�� قبل�توسع�املدن�والصناعات�

واملطر��غسل�الغبار�وغ���ا�من�املواد�الذائبة��س�ولة�ع����رض�والنباتات�تمتص�ثا�ي�،�الغازاتالر�اح�ع����شر�

 .أكسيد�الكر�ون�و�س�بدلھ�باألك���ن

�التحضر� �والتص�يعمع �ا، �من �املز�د �إطالق �ال�شر��� ��ستطيع�بدأ �أك���مما �ا��وي �الغالف ��� لنفايات

 .تتجاوز��ذه�الغازات�املركزة�ا��دود��منة�وأصبحت��ش�ل�تلوثا،�و�التا��،�الطبيعة�التعامل�معھ

يمكن�نقل�ملوثات�ال�واء�املنبعثة����دولة�واحدة�عن�طر�ق�الر�اح��،�ال�يمكن�اعتبار�تلوث�ال�واء�مش�لة�محلية

���) �����ة���سان�والغطاء�النبا�ي�والنظم��ي�ولوجية�واملناخ�واملواد(�ثار�السلبية�مما��س�ب����العديد�من�

  .ي�ب���اعتبار�تلوث�ال�واء�من�املشا�ل�العابرة�ل��دود،�و�التا��،�أماكن�أخرى 

�ال�واء �بجودة �التقار�ر�املتعلقة �من �العديد ��ورو�ي ��تحاد �أ�شأ �ا��دية�، �التقار�ر�القيم ��ذه حددت

كما��ش���إ���عدد�مواقع�،���ك��ات�ملوثات�ال�واء�املتعلقة�بحماية���ة���سان�والنباتات�والنظم��ي�ولوجيةل

�التلوث �ومستو�ات �الس�ان ����م �وفًقا ��عمل �أن �يجب �ال�� �املراقبة �املراقبة�، �مواقع �عدد �لتحس�ن �ذلك مع

�ان�البد�،�لفة�العالية�لصيانة�معدات�املراقبةولتجنب�القياسات�الزائدة��س�ب�الت�،�وموقع�ا�للمناطق�املختلفة

من�استخدام��أدوات�إدارة�وتقييم�جديدة�وقو�ة�لصياغة�سياسات�واس��اتيجيات�تحكم�فعالة�ل��د�من�التأث���

  .واستخدام�أدوات�قياس�احصائية�لتحس�ن�أسلوب�ادارة�جودة�ال�واء����دول�العالم،�الص���لتلوث�ال�واء

  :ش�الية�الدراسة��التا��إيتم�صياغة�،�ذكرهع���ما�سبق��بناء: إش�الية�الدراسة

  والت�بؤ�ب��ك��ات�امللوثات�البي�ية؟،�املستخدمة�لقياس��داء�البي��،�ما���أ�م�النماذج��حصائية

  :ع����ش�الية�تم�ان��اج��ي�ل�الدراسة�بالش�ل�املوا���ولية� لإلجابة

  ؛�حصائية�لقياس��داء�البي���دراسة�نظر�ة�ملختلف�النماذج: �ول �حور امل

  .باستخدام�النموذج�ا��طي�ستوى�التلوث�����عض�مناطق�ا��زائر للت�بؤ�بمدراسة�تطبيقية�: الثا�ي�حور امل

  .دراسة�نظر�ة�ملختلف�النماذج��حصائية�لقياس��داء�البي��: �ول �حور امل.2

من�خالل�النماذج��PM10و��O3ال�����دف�إ���الت�بؤ�ب��ك��ات�،�الدراساتيمكن�العثور�ع���العديد�من�

��حصائية ،� �)ANNs(فنموذج�الشب�ات�العص�ية��صطناعية ،� �اليومية�القصوى �O3ت�بأت�ب��ك��ات ووجدت�،

 ). ARIMA(نماذج��نحدار�ا��طي�املتعدد�ونماذج�املتوسط�املتحرك�املت�امل��نحدار�التلقا�ي�

�عام �) 2003(و�� �نموذج �ANNطور �مع�، �التكيفي �الشعا�� ��ساس �وظيفة �شبكة �ب�ن �يجمع والذي

� �لـ ��حصائية �محددة�O3ا��صائص �مناطق ��� ،� �للت�بؤ�ب��ك��ات �القصوى �O3واستخدم �اليومية ) 2004(عام،

ون�اليومي��ق�������ترك����وز لتفس���العالقات�غ���ا��طية�ب�ن�متوسط�) QR(طبق��نحدار�ا��طي�الر�ا���

�ا��و�ة ��رصاد �ومتغ��ات �الساعة ،� �العشوائية) 2005(�� �النماذج �طورت ،� �ARIMAمثل �ا��ضر�ة�، للمناطق

�محدد �موقع �إ�� �تحولت �ال�� �والر�فية ،� ��)2006 (� �املتعدد ��نحدار�ا��طي �أداء �MLRقورن ،ANNاملغذي��

وتم�تطبيق��ذه�النماذج�أيًضا�ع���املواقع�ا��ضر�ة�،�يوميةال�O3والسلسلة�الزمنية����الت�بؤ�ب��ك��ات�متوسط�

 .والر�فية

����PM10استخدم�نموذًجا�تجر��ًيا�للت�بؤ�ب��ك��ات�) 2002(���عام�،�PM10وفيما�يتعلق�بالت�بؤ�ب��ك��ات�

  .وأكسيد�الني��وج�ن��PM10انت�الطر�قة��عتمد�ع���تحليل��نحدار�ب�ن�،�املواقع�ا��لفية

وسنعرض�أ�م�النماذج��حصائية�للت�بؤ�،��ل�مرة��ان�يتم�تطو�ر�نماذج�قياس��داء�والتلوث�البي�����،�وعليھ

 :وقياس�مستوى��داء�والتلوث�البي���فيما�ي��
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 النماذج�ا��طية1.2

ل�ل�ساعة��O3نماذج�من��نحدار�ا��طي����الت�بؤ�ب��ك��ات�متوسط��أر�عةإ���تقييم�أداء�،���دف��نا�����

انحدار�) 2(�نحدار�ا��طي�املتعدد�؛�) 1: (النماذج�املختارة���،�اليومية�PM10ترك��ات����اليوم�التا���ومتوسط�

،�انخفاض�املر�عات�الصغرى�ا��زئية�؛وتتم�مقاي�س�الت�بؤ��ذه) 4(انحدار�امل�ون�املستقل�؛�) 3(امل�ون�الرئ�����؛�

اليومية�من�درجات�ا��رارة�والرطو�ة�ال�س�ية�وسرعة�/ ملتوسطات�بالساعة�ا:باستخدام�بيانات��رصاد�ا��و�ة�

  . PM10و��O3و��NO2و��NOو��COو��SO2اليوم�من�/ ال��ك��ات�بالساعة�متوسط�:والبيانات�البي�ية�،�الر�اح

�و�امتداد�لنموذج��نحدار�ا��طي�ال�سيط�للبيانات�) MLR(ر�ا��طي�املتعدد��نحدا�:املتعدد�نحدار�ا��طي�-

من��yيف��ض��ذا�النموذج��حصا�ي�أن�أفضل�طر�قة�لتقدير�املتغ���التا�ع�،�و�التا��،�متعددةمع�متغ��ات�ت�بؤ�

� �التفس��ية ��Xاملتغ��ات �إنتاج �إعادة ��� ��خطاء �من �تقلل �ال�� �املتغ��ات �ل�ذه �ا��طية �ال��كيبة �إيجاد ��yذه��،

 :العالقة�مقدمة�من

y = Xb + e 

� �����eمتجھ�معلمات��نحدار�و��bحيث وال���يتم�توز�ع�ا�،����MLRمتجھ��خطاء�ال���ترتبط�بنموذج

،�الطر�قة�الشا�عة�لتقدير�معلمات��نحدار����املر�عات�الصغرى�العادية،�صفر�و�دون�تباين�ثابتعادة�بمتوسط�

يتم�إعطاء�املر�عات�،�)SSE(لمات�من�خالل�تقليل�مجموع��خطاء�املر�عةتحصل��ذه�الطر�قة�ع���تقديرات�املع

 : بواسطة�bالصغرى�التقدير�ة�لـ�

b = X TX XT y 

� �العلو�ة �النصوص ��ش�� ��Tحيث �والعكسية�1-و �التبادلية �املصفوفة �عمليات �إ�� ع���،

 ( Hard ,2003,pp1-7)التوا��

� ��� �خط��ة �مش�لة ��� �املتداخلة �ا��طية �MLRالعالقة �املتغ��ات، �مجموعة �التكرار��� ��ع�� �مما �أن�، أي

تفس��ات�) ii(مشا�ل����تحديد�معلمات��نحدار�؛�و�) 1: (لھ�عدة�عواقب. املتن�ئ�ن�مرتبطون�ببعض�م�البعض

 .خاطئة�للنماذج�املحققة�

���،�اعتماًدا�ع���مع�وس�منتج�املصفوفة،�عادلة�السابقةيتم�ا��صول�ع���معلمات��نحدار�من�خالل�امل

،�فإنھ�ال�يحتوي�ع���مع�وس�فر�د،�و�التا��،�ي�ون��ذا�املنتج�وحيدا،�حالة�وجود�عالقة�خطية�متداخلة�قو�ة

يتم�تأس�س�عالقة�خطية�غ���ذات�أ�مية�ب�ن�املتغ���التا�ع�،��ناك�ما�ال���اية�ل��لول�ملعلمات��نحدار،�و�التا��

أو�إضافة�متغ���(يمكن�أن�يؤدي�است�ناء�متغ���،�نظًرا�ألن�ف��ات�الثقة�واسعة�جًدا،�باإلضافة�إ���ذلك،�واملستقل

�كب��) جديد ��نحدار��ش�ل ��غي���معلمات �إ�� �و�التا��، ،� �املحتملة �و�تجا�ات ��تجا�ات من�) عالمات(فإن

 .تضمي��ا����النموذج��نحدار�قد��غ������املعلمات�وفًقا�للت�بؤات�ال���يتم

تحليل�) 1: (و�يتم�تطبيق�طر�قت�ن�إحصائ�ت�ن�إلزالة�العالقة�ا��طية�املتداخلة�ب�ن�املتغ��ات�التوضيحية

� �الرئ���� �و��)PCA(املكون �املستقلة) 2(؛ �املكونات ��ذه�). ICA( تحليل �بواسطة �إ�شاؤ�ا �تم �ال�� املتغ��ات

 .ال�عالقة�لبعض�ا�البعض،�)ICs(وامل�ونات�املستقلة�) PCs(�س���امل�ونات�الرئ�سية�،�التحوالت�ا��طية

�الرئ�����- �انحدار�املكون �:نموذج �الرئ���� �امل�ون �تحليل �متعامد��)PCA(�عرف �خطي �تحو�ل �أنھ �ع�� حسابًيا

�جديد �إحدا�ي �نظام �إ�� ��صلية �البيانات �بتعديل �يقوم ،���� �للبيانات �إسقاط ��ك���بأي �التباين �يكمن بحيث

�PCsفإن�،�و�كذا�و�التا��،�والثا�ي�أعظم�فرق�����حداثية�الثانية،�)�س���امل�ون�الرئ������ول (�و�����حداثية

�البعض �ببعض�ا �وغ���مرتبطة �متعامدة �ال��صية �املتغ��ات�، �من �خطية �مجموعات �بواسطة �تحديد�ا و�تم
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الذاتية�ملصفوفة�التغاير�للمتغ��ات��يتم�إعطاء�اتجا�ات�محاور��حداثيات�ا��ديدة�بواسطة�املتغ��ات. �صلية

��صلية ،� �املتجھ �اتجاه �طول �ع�� �البيانات �تباين �الذاتية �القيم ���م  ,eigenvector.( Madariagaيقابل

2006,pp430-446). 

� �تف��ض�ا��PCsعتمد �ال�� �القيم �مدى �ع�� �وكذلك ��صلية �املتغ��ات �لقياس �املستخدمة �الوحدات . ع��

�و�التا�� ،� �تطبيق �قبل �البيانات �PCAي�ب���توحيد �إ���صفر�، �البيانات طر�قة�التوحيد�الشا�عة����تحو�ل�جميع

� �املعياري�للوحدةمتوسط �و�نحراف ��صلية، �البيانات �توحيد ��عد �التغاير، �مصفوفة �تحديد �يتم يتم�حساب�،

 :القيم�الذاتية�من�املعادلة�التالية�

||Cov[X, Y ] ≈ Cov\[X, Y ] 

،��و�عامل�محدد�املصفوفة| …...|مصفوفة�ال�و�ة�و�I،����القيم�الذاتية�l،����مصفوفة�التغاير�Covحيث�

  :يتم�حساب�املتغ��ات�الذاتية�بواسطة

 Var[X] Cov[X, Y ] Cov[Y , X] Var[Y ]  
وضرب�البيانات��صلية�،�PCAثم�يتم�ا��صول�ع���،�)أو�املتغ��ات�الذاتية(���مصفوفة��وزان��Vحيث�

 .ال���وضع��ا��وزان

ألنھ�يميل�إ���إنتاج�،��PCAو�الدوران�املتعامد��ك���استخداًما�ع���نطاق�واسع�����Varimaxإن�دوران�

�عمل�ع���ت�سيط�عمليات�التحميل�عن�طر�ق�تدو�ر�محاور�،�ت�سيط�للتحميل�غ���املعزول�لتفس���أس�ل�للنتائج

PC�� �املتغ��ة ��سقاطات �ت�ون �بحيث �صارم �) التحميالت(�ش�ل ��ل �منخفضة�PCع�� �أو  ,Martins).عالية

2006,516-524)   

  :مع�ن�بأنھ�التباين�����حمال�ال��بيعية�لھ���PCعرف��ساطة�التفس���

��
�=
�

�
∑ (���

��
��� )� -

�

��
 (∑ ���

��
��� )� 

إذا��ان�التباين�،����pامل�ون�الرئ�������jو�تحميل�املتغ����ص�����bjpو�عدد�املتغ��ات��صلية�و��nحيث�

 .يميل��حتمال�نحو�الوحدة�والصفر،�����ذه�ا��الة،�لديھ�أك���قدر�من�التفس���pcفإن�،����ا��د��ق���

ال���يف��ض�ف��ا�أن���PCAو�أحد�أنواع�) ICA(تحليل�امل�ون�املستقل���:ICAنموذج��نحدار�املكون�املستقل�-

�غ���م��ابطة ��و��ا �من
ً
�بدال �متبادل �إحصا�ي ��ش�ل �مستقلة �امل�ونات �من�، �أضعف ��و�ش�ل ��رتباط عدم

 �z2و���z1ناك�م��ابطان�عشوائيان�،�ع���س�يل�املثال،��ستقالل
ً
 :غ���مرتبط�ن�إذا��ان�التباين�بي��ما�صفرا

cov(yi , yk ) = 0,  
�إذا��انت�قيمة�أحد�ما�ال��عطي�أي�معلومات�،����دالة�التوقع{}  Eحيث�

ً
�عت���متغ��ين�مستقل�ن�إحصائيا

 :يتم�إعطاء�أ�م�خاصية�للمتغ��ات�العشوائية�املستقلة�بواسطة،�عن�قيمة�املتغ����خر،عالوة�ع���ذلك

E {h1 (z1) h2 (z2)}- E {h1 (z1)} E {h2 (z2)} =0 

من�،�فإن�املتغ��ات�املستقلة�غ���مرتبطة�دائًما،�السابقت�ن�املعادلت�نبالنظر�إ���. وظيفتان()  h2و�()  h1حيث�

 .فإن�عدم��رتباط�ال��ع����ستقالل،�ناحية�أخرى 

�و�أداة�إحصائية�تم�،�)PLSR(نموذج�انحدار�املر�عات�الصغرى�ا��زئية���:نموذج�انخفاض�املر�عات�ا��زئية�-

�مشا�ل �مع �للتعامل �محدو ) MLR: (1( تصميم�ا �عدد �؛ �املالحظات �من �و�) 2(د �؛ �املفقودة العالقة�) 3(البيانات

�املتداخلة �ا��طية �التقليدية�، ��ساليب �استخدام �ف��ا �ي�ون �ال�� �ا��االت ��� �النموذج ��ذا �استخدام يمكن
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�للغاية �محدوًدا �املتغ��ات �متعددة �متغ��ات�، �من �املالحظات �من �أقل �عدد ��ناك �ي�ون �عندما مثل

     (Sorrentino,2006,pp65-77 ).الت�بؤ

�ع���ذلك �عالوة �تطبيق�، �قبل �وتحديد�القيم�املتطرفة �متغ��ات�الت�بؤ�املناسبة �استخدامھ�لتحديد يمكن

ع���س�يل�. وال������طر�قة�أخرى�يمكن�أن�تق����ع����عض�متغ��ات�التوقع،��PCRنحدار�ا��طي�الكالسي�ي�

ولكن�تبقى�مش�لة�،�فقط�ال���ل�ا�قيمة�م�افئة�أك���من�واحدة�PCsيمكن�إجراء��ذا��نحدار�باستخدام�،�املثال

�الت�بؤ �متغ��ات �من �مثالية �فرعية �اختيار�مجموعة ،� �أن �يضمن �PCAال����ء �البيانات�، ��� �أك���تباين �تمثل ال��

� ���Xصلية �بـ �صلة �ذات �أيًضا ��y� ،� �يبحث �املتعامدة�PLSRحيث �امل�ونات �من �مجموعة ��� �املتج�ات�، �س��

�ةال�امن ،� �لـ �م��امًنا
ً

�تؤدي�تحلال ��yو��Xال�� �التباين�ب�ن �قدر��م�ان ��شرح��ذه�امل�ونات ،�yو��Xمع�وجود�قيود

 :�التا��) PLSR(وخطوات�انجاز�نموذج�انحدار�املر�عات�الصغرى�ا��زئية�

y       :Y||    ||= Yو�Xتطبيع�. 1ا��طوة� X||    ||= Xو������� �� 

 بقيم�عشوائية��uعر�ف�املتجھ�. 2ا��طوة�

 =X:   Wتقدير�أوزان��.3ا��طوة�
��
��

||��
��			||

 

 =X:  tتقدير�درجات�عامل��.4ا��طوة�
���

||���||
 

=y:Cتقدير�أوزان��.5ا��طوة�
��
��

||��
��			||

 

  y    :u= �� cتقدير�درجات�عامل�. 6ا��طوة�

 ؛�tح���تقارب��6إ����3تكرار�ا��طوات�من��.7ا��طوة�

 �� =t:ubمن���yاملستخدمة�للت�بؤ��bتحديد�قيمة��.8ا��طوة�

��=X   :tpتحديد���ن�عامل�. 9ا��طوة�
� 

��   =  :yو��Xمن��tالقضاء�ع���تأث����.10ا��طوة�  -���  and  ����   =    ��  -�������� 

و�تم�تخز�ن�العدد��Pو��Cو��Wو��Uو�����Tأعمدة�املصفوفات�املراسلة��pو��cو��wو��uو��tيتم�تخز�ن��ل�املتج�ات�

bاملصفوفة�القطر�ة�����.B .( Spyrellis,20033,pp13, 1-13 )  

  :الشب�ات�العص�ية��صطناعية2.2

� O3واحدة�من�أك���النماذج�غ���ا��طية�استخداًما�للت�بؤ�بـ�) ANNs(�عد�الشب�ات�العص�ية��صطناعية�

ع���غرار�،����نماذج�إحصائية�تكيفية�مستوحاة�من�نظام�املعا��ة�العص�ية�البيولوجيةPM10  .ANNوترك��ات�

�تم�استخدام�الن��،�ا��اليا�العص�ية��صطناعية�للشب�ات����محاولة�لتقليد�أداء�ا��اليا�العص�ية����الدماغ

،�1943و�ي�س����عام��McCullochالر�ا�����ول�من��ذه�الطر�قة�مع�إدخال�ا��اليا�العص�ية�امل�سطة�من�قبل�

�النموذج �تطبيق��ذا �من�قابلية ��عد�ف��ة�قليلة ،� �كب��ة�فقط�ANNاك�س�ت �قيمة �خالل�أ�مية�استخدام�، من

�مع ��حصائية �النماذج �) 1: (مجال �خوارزمية �التعلم����backpropagationإدخال �خطوة تطو�ر�أج�زة�) 2(و�،

  ( Directive, 1999,pp41-60) .جديدة�مما�زاد�من�قدرات�الت�بؤ

يتم�تطبيق�ا�ع���،�مثل�م�ام�التص�يف�و�نحدار�ورسم�ا��رائط،�أداء�العديد�من�الوظائف�ANNيمكن�لـ�

وكذلك�،�وصنع�القرار،�الط��وال���يص�،�والتحس�ن،�مجموعة�واسعة�من�املشا�ل�بما����ذلك�التحكم�التكيفي

  ) ( ���Directive , 2000,pp  41-60املعلومات�و�شارات
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نمط�من�) 2(؛�) املعينة�أيًضا�بالعقد(مجموعة�من�ا��اليا�العص�ية�املعا��ة�) 1: (بما�ي���ANNتتم���نماذج�

يتم�توز�ع�ا��اليا�. التعلمقاعدة�) 4(وظيفة�الت�شيط�ل�ل�خلية�عص�ية�؛�و�) 3(�تصال�ب�ن�ا��اليا�العص�ية�؛�

الطبقات�) 3(و�) الطبقة��خ��ة(طبقة�ا��رج�) 2(؛�) الطبقة��و��(طبقة��دخال�: العص�ية�املعا��ة����طبقات�

ترتبط�ا��اليا�العص�ية�املوجودة����طبقات�مختلفة�بواسطة�،�)الطبقات�ب�ن�املدخالت�وطبقات��خراج(املخفية�

�ناك�،�والطر�قة�ال���يتم���ا�إجراء��ذه�الروابط�تحدد�ب�ية�الشبكة) قيمة�وزن�ل�واحدة�تخزن�(نقاط�ر�ط�

 .الشب�ات�املتكررة) 2(شب�ات�التغذية�؛�و��1)( نوعان�من�طبولوجيا�الشب�ات�الرئ�سية�

  :يتم�إعطاء�قيمة�إخراج�ا��اليا�العص�ية�بواسطة�

�=f(∑ ���� + �)
�
���  

� ��خراج�yحيث �قيمة ��� ،f  ()الت�شيط� �وظيفة ��� ،xiالدخل�� �قيمة ��� ،wiو��� �الوزن �قيمة ��q����

 .�نحياز

� �أوزان �تكييف �التدر�ب��ANNس�� �بخطوة ��خراج �خطأ �لتقليل �ا��طوة، ��ذه ��� �قاعدة�، �تنفيذ يجب

يتم�تحديد��خطاء�ل��اليا�العص�ية�������backpropagationو�خوارزمية��ANNوالشا�ع�استخدام�ا����،�التعلم

� �طر�ق �عن �املخفية ��خراج�backpropagatingالطبقات �العص�ية �ا��اليا �بديل�. أخطاء ��ناك � �ذلك ومع

لتقييم�قيم�،�املعدلة�Marquardtفيتم�استخدام�طر�قة��،�ا��وارزميات�ال���يمكن�استخدام�ا����خطوة�التدر�ب

�ANNمع�ا��د��د�ى�لقيمة�ا��طأ�ب�ن�قيم�املخرجات�املتوقعة��عتمد�أداء�نماذج�الوزن�و�نحياز�ال���تتوافق�

�مثل �عوامل �عدة �؛�) 1: (ع�� �التدر�ب �خطوة ��� �ا��طأ �تقليل �تؤثر�ع�� �ال�� �التكرارات �وعدد �التعلم قاعدة

�)الثا�ي( �التعلم �عينات �(عدد �لتعميم �و�) ANNم�م �) الثالث(؛ �ال�� �ا��فية �العص�ية �ا��اليا تتأثر�وظيفة�عدد

 . ( Directive , 2002,pp 12-21)الت�شيط�املرتبطة���ا

�ا��طية �النماذج ��� �يحدث �كما � يتأثر، ��دخال�ANNنموذج �ملتغ��ات �املتداخلة �با��طية �أيًضا فيتم�،

) 2( و) PCA(تحليل�امل�ون�الرئ�����) OVs): (1(استخدام�طر�قت�ن�مختلفت�ن�إلزالة��رتباط�ب�ن�املتغ��ات��صلية�

 ).ICA(تحليل�امل�ونات�املستقلة�

و���تحقيق�التعقيد�ال�ا���للشبكة�والذي�يتضمن�تحديد�أ�مية���ANNناك�مش�لة�إضافية�لبناء�نماذج�

 .كما��و�ا��ال�بال�سبة�ملعامالت��نحدارات�ا��طية�،��ل�قيمة�للوزن����الشبكة

 :)GP(نموذج�ال��مجة�الوراثية�3.2

 .���وقت�واحد،�من��ية�مناسبة�حيث�يمك��ا�تحس�ن�ب�ية�النموذج�ومعلماتھ،�ا��ي�ية�عد�نموذج�ال��مجة�

�ا��ي�ية �ال��مجة �فنموذج �لدارو�ن، �التطور �نظر�ة �مبادئ ��ستخدم �اصطنا�� �ذ�اء �من��ية �عتمد�. ��

� �ا��ي�ية �ا��وارزميات �ع�� �البحث �الست�نيات) GA(اس��اتيجية ��� ��والند �جون �أدخل�ا �ال�� ،� ��GAsستخدم

 )pp14-30 ) Directive,2002,.وتطبق�عادة����تحس�ن�وظيفة�القياس،�سالسل�البت�كروموزومات

� �نموذج �GPيمكن �تلقائًيا� �الر�اضية �التعب��ات �إ�شاء �من �أ��ار، �ك��اكيب �التعب��ات �تمثيل �يتم وال���،

�العقد �مثل �وظائف �ع�� �تحتوي �والوظا، �والثوابت ��دخال �متغ��ات ��� �الطرفية �عوامل�املحطات �جميع�ا ئف

 .�شغيل�متوفرة���ل�مش�لة�القياس

� �الطر�قت�ن ��لتا �) GPو��GAs(�ستخدم �الوراثية �والطفرة(العمليات �والتقاطع �)�نتقاء ��ختيار، ��� يتم�،

�الس�ان �من �بجزء ��حتفاظ �الس�ان�، �أفراد �ع�� �والطفرة �التبادل �لعمليات ��و�ن�يجة �املتبقي �ا��ديد وا��يل

،�يتم�تقسيم��يا�ل����ار��ش�ل�عشوا�ي،�يتم�اختيار���ص�ن،�كما��و�مو������الش�ل،�التقاطع���،�الفع��
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يتم�،����الطفرة،�و�تم�إعادة�تجميع����ار�الفرعية�الناتجة�ل�شكيل�فردين�جديدين،�ونقطة�التقاطع�املحددة

  )pp34-21  ,2000 , Dorling(. إجراء��غي���عشوا�ي�ع�����ص�محدد�عن�طر�ق��س�بدال�

 .والصيغة�ذات�الصلة�GPمثال�ع���تمثيل���رة�التعب��ات�املستخدمة����: 1الش�ل�رقم

  

  
(����� + ���(��))����(����) 

 �ل�م��ا و�معادلة�GPمثال�ع���تمثيل���رة�التعب��ات�املستخدمة����: املصدر

 .مثال�ع���عملية�التقاطع�ب�ن���رت�ن: 2الش�ل�رقم�

  

  
��� − ����

��
�  

(����� + ���(��))����(����) 

  مثال�ع���عملية�التقاطع�ب�ن���رت�ن: املصدر

���متوسطات��ل�ساعة�من�ترك��ات�ملوثات�ال�واء�ومتغ��ات��رصاد�ا��و�ة�ال����GPأما�مدخالت�نموذج�

،�)NO(وأكسيد�الني��وج�ن�،�)CO(ترك��ات�أول�أكسيد�الكر�ون����الغالف�ا��وي�،�ساعة�24تم�قياس�ا�قبل�

  .وثا�ي�أكسيد�الني��وج�ن

)NO2 (و�O3�،يتم�جمع�ا����موقع�حضري�)Antas (وت�ون�متغ��ات��رصاد�ا��و�ة����،�مع�تأث��ات�حركة�املرور

� �ال�واء �حرارة �لدرجة �بالساعة �)T(املتوسطات ،� �الشم��� �)SR(�شعاع ،� �ال�س�ية �الر�اح�) RH(الرطو�ة وسرعة

)WS.(  

  الدراسة�التطبيقية: املحور�الثا�ي��.3

�تلو  إ�� تؤدي قد ال�� وال�شاطات الصناعات من العديد ا��زائر �� تن�شر  �ذا �غطي،�املحيط ال�واءث

إ���غاية� 2015 / 12 / 1 من للف��ة امتدت ال�� الرصد ف��ة خالل عل��ا ا��صول  تم ال�� النتائج ال��ا�ي التقر�ر
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 ومختلف�عناصر�امللوثات ودرجة الر�اح واتجاه سرعة( الطقس عناصر رصد نتائج اعتماد علما�بأنھ�تم1/12/2016

  .موقع�الرصد �� امل��لة) ال�س�ية

 :الرصد �� املشمولة املناطق-

 .عنابة،�و�ران،�التجمعات�الشرقية�ل��زائر�العاصمة

 :الدراسة أ�داف-

 :إ�� �ذه ��دف

 سابقا إل��ا املشار املناطق �� املحيط ال�واء �� العالقة وا��سيمات الغاز�ة امللوثات مستو�ات تحديد. 

 املرصودة املناطق �� املحيط ال�واء نوعية �� السنوي  التغي�� تقييم. 

 معلومات ع�� املس�ندة �جراءات�والقرارات اتخاذ ع�� ملساعد��م ملتخذي�القرار واملق��حات النتائج تقديم 

  .الرصد

 :باستخدام�النوذج�ا��طي�بحركة�املرور����التجمعات�الشرقية�ل��زائر�العاصمةالتلوث�الت�بؤ�بمستوى��1.3

�ال�يدروكر�ونات� �مركز�أبحاث �قبل �ا��زائر�من �شرق ��� �الطرق �املرور�ع�� �حركة �تلوث �مراقبة �برنامج �نفيذ تم

)CERHYD (2016و2015ب�ن�د�سم����،� �ال��نامج�أن�امللوثات��انت�تقاس�أساسا�من�أصل ،�السياراتأظ�ر��ذا

  .) pp105-122)Boughedaoui, 2004, مستو�ات�ترك���امللوثات�ال����ش�ل�مخاطر���ية�1ي��ص�ا��دول�

  معدل�التلوث�خالل�ساعات�الذروة����شرق�ا��زائر�العاصمة: 1ا��دول�رقم
 نوع

 امللوثات

 قمم�ال��ك�� ساعات�الذروة

جزء����البليون�أو�: الوحدات

 3م�/ ميكروغرام�

 (ساعة�24(منظمة�ال��ة�العاملية�معاي���

  :الوحدات

 3م�/ جزء����البليون�أو�ميكروغرام�

 املالحظات

Oxydes d’azote (NOx) 7h - 9h 150 - 250 ppb 

(300-500µg/m3) 

85 ppb (150µg/m3) غ���طبي�� 

Hydrocarbures non 

méthaniques ( HCNM) 

 

7h - 9h 

 

250 - 500 ppb 

 

340 ppb 

 

 غ���طبي��

Ozone (O3) 13h - 18 h 25 - 50 ppb 

(50-100µg/m3) 

75 ppb 

(110µg/m3) 

 غ���طبي��

 time Air Quality Index (AQI)-Real: املصدر

  لقياس�ترك���امللوثات) ���MKSنظام��9-10(يتم�استخدام�جزء�ل�ل�مليار�: ppbوحدة�

يز�د�،�UNECEأع���بكث���من�معاي���منظمة�ال��ة�العاملية�و�،�الذروة�املرور�ة�ساعاتإن�ال��ك��ات�خالل�

خالل�ف��ة�الصيف�،�يجب�توقع�قيم�أع���مما�ذكر�أعاله،�من�املف��ض،�من�الشتاء�إ���الصيف�O3ترك����وزون�

  .�س�ب�الكثافة�الشمسية�الشديدة،�ا��ارة

 :باستخدام�النموذج�ا��طي�نالتلوث�بحركة�املرور�ع���الطرق�داخل�مدينة�و�را�الت�بؤ�بمستوى �2.3

� �عام ��� �و�ران �ملدينة �بي�� �تدقيق �إجراء ��2016تم ��عثة �البي�ية�( METAPبواسطة �الفنية �املساعدة برنامج

�)املتوسطية ��ذه�املراجعة، �ركزت �أخرى ، �من�ب�ن�أ�داف �مدينة�و�ران، �ال�واء��� �جودة �ع�� ،� �2يقدم�ا��دول

� �امل�مة ��ذه �خ��اء �وضع�ا �ال�� �وأول�التقديرات �الني��وج�ن �أكسيد �ذلك ��� �بما �امللوثات �من ��عدد �يتعلق فيما

  ).bp(والرصاص�) CO(أكسيد�الكر�ون�
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  معدل�التلوث�خالل�ساعات�الذروة����مدينة�و�ران�:2ا��دول�رقم
 معاي���منظمة�ال��ة�العاملية نوعامللوثات

3م�/ ���ميكروغرام�
 

 ترك��

م/ محسو�ة����ميكروغرام�
3 

 مالحظات

 

NO2 150 (8h) 350 (4h) فوق�املعدل 

CO ( horaire ) 10.000 8000 تحت�املعدل 

 فوق�املعدل 5 1 (���وجود�الر�اح(الرصاص�

 فوق�املعدل 8 1 (���غياب�ال�دوء(الرصاص�

  METAP -املراجعة�البي�ية�ملدينة�و�ران��:املصدر

 :يمكننا�استخالص�النتائج�التالية،�من��ذا�ا��دول 

مع�ا��زائر�وو�ران�؛�الذي�يؤكد�تجاوز�،��س�ب�حركة�املرور�ع���الطرق ،�ترك���أكسيد�الني��وج�نت�شابھ�قيم�●

 املعاي���ال���وضع��ا�منظمة�ال��ة�العاملية�وخاصة����أوقات�الذروة�املرور�ة�،

 ترك����وزون�ي�بع�ترك���أ�اسيد�الني��وج�ن�و�و�قر�ب�من�ترك���ا��زائر�العاصمة�،�●

 أول�أكسيد�الكر�ون�بالقرب�من�املعيار�الذي�أوصت�بھ�منظمة�ال��ة�العاملية�،�يبقى�ترك�� �●

  .ترك���الرصاص�يتجاوز�معيار�منظمة�ال��ة�العاملية�وأك���أ�مية�إذا��انت�الر�اح�ضعيفة�أو��ادئة�●

 :صادر���يمكن�إدراج�ا������عض�امل،�أما�أ�م�امللوثات�املنبعثة�من��عض�الصناعات�واملرافق����منطقة�و�ران

●�� �ك�ر�اء �Ravin Blancمحطة �الني��وج�ن، �أكسيد �أساسا �منھ �ت�بعث �؛ �بالوقود �بالغاز�وأحياًنا ��عمل ،�ال��

 وأ�اسيد�الك��يت��ش�ل�دائم�،

●�� �بأنظمة��Naphtalخزان �غ���مج�زة �بالتبخر�أل��ا �ال�يدروكر�ونات �م��ا �ت�بعث �ال�� �الوقود �تخز�ن وص�ار�ج

 مضادة�للتبخر�،

،�)�عض�املعادن�الثقيلة(ال���ت�بعث�م��ا�جز�ئات�معدنية��ENTPLومصا�ر�) Ducrosسابًقا�( UFOمصا�ران��●

 داخل�ال�سيج�ا��ضري�،

● ERCO�،،ا�تلوث�الب�ئة�املباشرة�للمصنع�
ً
 ال���تقوم�بتص�يع�أناب�ب�وخزانات��سمنت��س�س���وتصدر�ألياف

�مطار�و�ران�● �ا��وي ، �التلوث �من �أ�اسيد� ،و�و�قطب �ذلك ��� �بما �غاز�املداخن �م��ا �ت�بعث �الطائرات ألن

واملعادن�الثقيلة�والسناج�والغبار�؛����حالة�حركة�املرور�اليومية�من��HCMNالني��وج�ن�وأول�أكسيد�الكر�ون�والـ�

�ة�مليار�م���مكعب�من�ال�واء�؛��ذه�الظا�رة�يمكن�أن�ت�ون�خطرة�����عض�ا��االت�ا��و �4.5تلوث�،�طائرة�65

. ال�يتم�اس�بعاد�تآزر�الصور�املؤكسدة،�����ذه�ا��الة. ال���تتم���بانقالب�درجات�ا��رارة�أو�الظروف�املعاكسة

�التلوث �يتفاقم �أن �يمكن ��رض، �استمرار��سيم �حالة ��� ��ك���، �املطار��� �إ�� ��قرب �املناطق �أن �حقيقة إ��ا

�من��ذا�التلوث�،
ً
 تضررا

���الر�اح�،����الواقع. بمركز�صنا���كب���وال���يمكن�أن�ت�ون�مصدر�إزعاج�ملدينة�و�رانمنطقة�أرزو�ال���تتم����●

�الشرقية ،� �منخفضة�بطول �ر�اح �تحمل �؛�يمكن�أن �و�ران �تكتل �أرزو�إ�� �من �للملوثات م��������2.5ناك�انتقال

الة�التلوث�العر����������ح،��ذا�يمثل�خطرا�محتمال�ع���مدينة�و�ران. الثانية�امللوثات����غضون�خمس�ساعات

بما����ذلك�الب��ين�وقت�) HC(وال�يدروكر�ونات�) NOx(من�أ�اسيد�الني��وج�ن��Arzewي�بعث�موقع�. موقع�أرز�و

 لقد�رأينا�بالفعل�أن��ذه�املركبات����سالئف�ل�شكيل��وزون�ع���سطح�ال��بة�،. تحميل�ناقالت�النفط

● Cotitex�، ت�بعث�م��ا�الغبار�العضوي�،ال���تقع����املنطقة�الصناعية�و 
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كم�جنوب�شرق�و�ران�؛�غ���مج�ز�بأي�ج�از�ملعا��ة�الغبار�و�خلق��40معمل�اسمنت�ز�انا�الذي�يقع�ع����عد�• 

مصدر�إزعاج�كب���للس�ان�املجاور�ن�والزراعة�والغابات�املجاورة�؛�يمكن�أن�يصل�التلوث�الناتج�عن��ذا�املصنع�

  �200126،27ة�القادمة�من�ا��نوب�الشر��إ���و�ران����حالة�الر�اح�القو 

  :باستخدام�النموذج�ا��طي�تلوث�ال�واء��س�ب�التصر�ف�العام�للنفاياتالت�بؤ�بمستوى��3.3

�الطرق  �املرور�ع�� �حركة �حالة ��� �املذ�ورة �امللوثات �إ�� �باإلضافة �امللوثات�، �من �النفايات �مدافن ت�بعث

واملركبات�العضو�ة�املتطايرة�،�لور�ك�وحمض�ال�يدروفلور�ك�خرى�مثل��حماض�بما����ذلك�حمض�ال�يدرو�

)VOCs (وشبھ�املتطايرة�)S-VOC(�،ثا�ي�أكسيد�الك��يت�بكميات�كب��ة�والعديد�من�املعادن�،�امليثان،�الديوكس�ن

�. الثقيلة �ا��دول ��3يقدم �السمار�CERHYDتقديرات �وادي �مكب �من �املنبعثة �امللوثات �من �أنھ�. لعدد و�الحظ

إ���حد�كب���بالقرب�من�التفر�غ�) ELV(يتم�تجاوز�ا��رعات�املقابلة�لقيم�حدود�التعرض�،�بال�سبة�ملعظم�امللوثات

قيم��قر�بة�من) الرصاص�والزنك(و�عض�املعادن�الثقيلة�) الك��يت�وأكسيد�الني��وج�ن(�عض�امللوثات�،�)كم�1(

  .كم�حول�املكب�10ح���داخل�دائرة�نصف�قطر�ا�،�حد�التعرض

  تقدير�عدد�امللوثات�املنبعثة�من�مكب�وادي�سمار:  3ا��دول�رقم�
 (mg / m3) قيمة�حد�التعرض (3م�/ ملغم�(كم��10ترك���سرعة� (3م�/ ملغ�(كم��1ترك����� امللوثات

Oxydes de soufre (SO2 + 

SO3) 

168 38 10 

Oxydes d’azote (NO + 

NO2) 

39,6 8 6 

Acide chlorhydrique 

(HCL) 

168 38 7 

Acide fluorhydrique (HF) 0.161 0.038 2.5 

Méthane (CH4) 4.024 1.558 - 

Monoxyde de carbone 

(CO) 

557 91 55 

Polyaromatiques 8.9 2.395 - 

Dioxine 38 10-6 7 10-6 - 

Poussières 798 38 10 

Aluminium (Al) 168 38 10 

Zinc (Zn) 24.50 5.185 5 

Plomb (Pb) 3.02 0.558 0.5 

Cuivre (Cu) 2.51 1.279 1 

Chrome (Cr) 1.75 1.223 1 

Cadmium (Cd) 0.44 0.066 0.05 

  CERHYD:املصدر

إ���حد�كب���) ELV(يتم�تجاوز�ا��رعات�املقابلة�لقيم�حدود�التعرض�،�و�الحظ�أنھ�بال�سبة�ملعظم�امللوثات

�عض�امللوثات�مثل�أ�اسيد�الك��يت�وأ�اسيد�الني��وج�ن�و�عض�املعادن�الثقيلة�مثل�). كم�1(بالقرب�من�التفر�غ�
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. كيلوم��ات�حول�املكب�10ح���داخل�دائرة�نصف�قطر�ا�،�قر�بة�من�القيم�املحددة�للتعرض،�الرصاص�والزنك

�امل ���ة �ع�� �ا��طر�املحتمل �أ�مية �ع�� �يدل �ا���از��ذا �خالل �من ���سان �جسم �تدخل �ال�� �الثقيلة عادن

ووجود�الصور�الفوتوغرافية�املؤكسدات�) إ��،�مركبتان(ودور�الروائح�املستمرة��س�ب�مركبات�الك��يت�،�التنف���

تعرض��زعاج�الذي�ي،�إ���حد�كب��،��شرح��ذه��ثار. ال���ل�ا�تأث���كب���ع���ا���از�التنف���) أ�اسيد�الني��وج�ن(

من�،�لھ����اص�بالقرب�من�املدافن�العامة�ال���يجب�أن�ت�ون��عيدة�بما�فيھ�الكفاية�عن�املناطق�السكنية

  .ال�واء. أجل�السماح�بالتخفيف�ال�ا���من�امللوثات�وتقليل�معدل�ترك���ا����املنطقة

  :نموذج�ا��طيحسب�ال�تلوث�ال�واء��س�ب�انبعاثات�الصناعات�ومرافق�التخز�نالت�بؤ�بمستوى� 4.3

�ا��ام���� �واملواد �التص�يع �عمليات �ع�� �اعتماًدا �امللوثات �من �كب�� �عدد �ع�� �الصناعية ��نبعاثات تحتوي

،�ألن�ل�ل�م��ا�خصوصية�خاصة���ا،�سي�ون�من�غ���املجدي�وصف�امللوثات�املنبعثة�من�الصناعات. املستخدمة

 .سنأخذ�مثال�امللوثات�املنبعثة�من�مصنع�أسميدال�عنابة

�ي�تج� �الذي �أسميدال �ومصنع �ا���ار�ل��ديد �مجمع �من �عنابة �منطقة ��� �املختلفة �ا��وي �الغالف �ملوثات تأ�ي

تت�ون�،�امللوثات�السائلة�والغاز�ة�ال���تلوث�ال�واء����عنابة��5عطي�ا��دول�،��سمدة�الفوسفاتية�والني��وجي�ية

  photogypsumامللوثات�الصلبة�من�غبار�

  امللوثات�السائلة�والغاز�ة�ال���تلوث�ال�واء����عنابة: 5ا��دول�رقم�
  امللوثات�السائلة�والغاز�ة

CO 

 

CO2 

 

SO3 

 

H2SO4 

 

HF 

 

SiF4 

 

Nox 

 Rapport national sur l’état et l’avenir de l’environnement :املصدر

  آثار��عض�العناصر�امللوثة�ع���ال��ة: مالحظة

� �ال��ية �التأث��ات �سرد �الرئ�سيةس�تم �للملوثات �العقود�، ��� �رئ���� �و�ش�ل �العاملية �املعرفة �ع�� بناًء

  .�خ��ة

) O3(و�وزون�) NO2(يكون�لثا�ي�أكسيد�الني��وج�ن�:تأث���ثا�ي�أكسيد�الني��وج�ن�و�وزون�ع���ال��ة�-أ

 .آثار�قص��ة�وطو�لة��جل

 :تأث���قص����جل*

��ل��ابات ��� �ز�ادة ��س�ب �امللوثات �ا��ادة��ذه �والف��وسية �البكت��ية �ل��اليا�، �السام �العمل �طر�ق عن

كما�أ��ا��س�ب�ال��اب�الشعب�ال�وائية�. مباشرة�ع���الضامة�السنخية�ال���توفر�دفاع�البلعمة�من�املجال�ا��وي 

��وز�ادة�مقاومة�الشعب�ال�وائية�لتدفق�ال�واء�وتطور�فرط�ال�شاط�القص���غ�،�مع�اضطراب�الوظيفة�املخاطية

  وقد�أظ�رت��بحاث�أن�الضامة�السنخية�،. خاصة����مر����الر�و،�النو��

 :تأث���طو�ل��جل*

�الرئو�ة �ال�سيجية �و�فات �الطر�� �للقص�ب �تنكسية �آفات �إ�� �املؤكسدة �امللوثات ��ذه �تؤدي �النوع�، من

�-ل�التوازن����ال��وتياز��س�ب�اختال،�)NO2(من�النوع�النب����لثا�ي�أكسيد�الني��وج�ن�،�)O3(الليفي�لألوزون�

� ��لفا �مضادات �ع�� �لألك���ن �ا��رة �ل��ذور �املثبط �العمل �ال��وتياز�املرتبطة ��لفاز��1-مضادات ومضادات

�و�يالستاز �إفراز�املحببات �. وز�ادة �الني��وج�ن �أكسيد �آثار�ثا�ي �مواج�ة �ا��سم �ع�� وأنز�مات�) NO2(يتع�ن

وز�الة�) جلوتاثيون�ب��وكسيديز،�ال�اتالز،�د�سموتاز�الفائق��كسدة(دة�املضادة�لألكس) O3(مضادات��كسدة�
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مو��ا�السلوك�املتغ���لألفراد�فيما�،�م�اًنا�م�ًما�Cو��Eيحتل�الفيتامينات�. من�بي��ا�ا��لوتاثيون�،�ا��ذور�ا��رة

  .يتعلق�بمخاطر��كسدة

 ع���ال��ة) الرصاص(تأث���الرصاص�-ب

آثار�التلوث�املزمن�الناجم�عن�الرصاص�من�املصادر�الصناعية�أو�السيارات�أو���عا�ي�الكث���من�الناس�من

�. الغذائية �من �وت��اوح �الفوري �التعرض �الدم ��� �الرصاص �مستو�ات ���7عكس ��20إ�� مل��100/ ميكروغرام

����80أو�ح،�مل�100/ ميكروغرام��60يمكن�أن�تصل�مستو�ات�الرصاص����الدم�إ���. اعتماًدا�ع���التلوث�ا��وي 

� ��100/ ميكروغرام �لأل��اص �ا��طأ"مل �بطر�ق ����. للرصاص" املعرض�ن �لوحظت �ال�� ��عراض مجموعات

 :���اص�امللوث�ن�بالرصاص�ذات�طبيعة�مختلفة

التغ��ات�،�ال��اب��عصاب،�اعتالل�الدماغ(�ضطرابات�العص�ية�ال���تؤثر��ش�ل�رئ�����ع����طفال�الصغار��●

 ،) إ��،�مل�100/ ميكروغرام��45وقت�مبكر�من�����توصيل�العصب���

�ال�لوي��● �الفشل �إ�� �تؤدي �أن �يمكن �ال�� �ا��لو�ة �لل�يا�ل �امل�سارعة �بالشيخوخة �املرتبطة �الك�� اضطرابات

 وا��رعات�املتوسطة�واملزمنة�،

 ال���ال�تزال�صعبة�التفس������الوقت�ا��اضر�،،�اضطرابات�القلب�و�وعية�الدمو�ة�●

 .ابات�التناسلية�ضطر �●

�ما �حد �إ�� �معروفة ���ية �مشا�ل �حدوث �إ�� �تؤدي �ال�� �دمج�ا. �ليات �بمجرد �مع�، �الرصاص ي�نافس

�العظام+)  Ca2(ال�السيوم� �أن�ي��ب�العديد�من��نز�مات�بما����ذلك�،�وسوف�ي��اكم��� ولكنھ�يمكن�أيًضا

�الفولي�يك �أمي�يول �حمض �د��يدراتاز �نظام� ،و�التا��. ف��و�شيالتاز، �من �وال�شاط �التوليف �من �يقلل فإنھ

إ���إعاقة�،�املصقول�إ���الرصاص�ثال�ي��ي�يل،�يؤدي�الرصاص�العضوي . وخاصة����الك��،�P450الس�توكروم�

  .الفسفرة�التأكسدية�و�تداخل�مع�تخليق�الس��وتون�ن�ونقل��حماض��مي�ية�داخل�املخ

حيث�تقوم�،�تلعب�دوًرا�م�ًما�����ذه�ا��قائق،�سيد�الني��وج�نتتعرض�لف��ات�قص��ة�ب��ك��ات�منخفضة�من�أ�ا

 .بإطالق�وسطاء�مؤ�دين�لالل��ابات�وجذب�العدالت�محلًيا�ال���تز�د�من�ال��اب�الغشاء�املخاطي����ا���از�التنف���

 ع���ال��ة) NMHC(تأث���ال�يدروكر�ونات� -ج

NMHCs� ،� �الني��وج�ن �أ�اسيد �وجود �الني��وج�ن(�� �)أ�اسيد ��وزون�، �ل�شكيل �حافز بمثابة

��وزون . ال��و�وسف��ي  �من�. �ذه����سالئف �الشر�� �ا��زء �خالل�حملة�القياس��� �امل��لة أظ�رت�القياسات

���جو�ملوث�للغاية�من�قبل�. Noxي�بع�نفس�نمط�أ�اسيد�الني��وج�ن��NMHCتجمعات�ا��زائر�أن�تطور�ترك���

NMHCs�،من�أك���أنواع��50وا���من�ب�ن�ح. املخاطر�ال��ية�وا��ةHCNMناك�حوا���عشرة�م��ا�،�ان�شاًرا��

تم�إعطاء�أحد�أ�م��مثلة�ع����ذا�التلوث�من�خالل�نتائج�. خطرة�جًدا�ع���ال��ة�ولد��ا���صية�مسرطنة

ا����العالم. دراسة�أجر�ت����بولندا
ً
�س�ب��HCNMوخاصة����،�تتمتع�مقاطعة��اتوفي�����بأحد��جواء��ك���تلوث

�الفحم �حرق �عن �الناتجة �العطر�ة �القاتلة. ال�يدروكر�ونات �السرطانات �كب���من ��عدد �املقاطعة . تتم����ذه

قارن�فر�ق�أمر��ي�بولندي�سو�دي�مجموعت�ن�من�،�باستخدام�تحليالت�كيميائية�حيو�ة�باستخدام�عينات�الدم

�ان��ذا�الفر�ق�. ة����شمال�بولنداو�خر�من�منطقة�ر�في،�����اتوفي�����GLIWICEواحدة�من�،�ل�ل�م��ما�40

� �عن �الناجم �ا��وي �التلوث ��� �الشتو�ة �الز�ادة �أن �إظ�ار �ع�� ��نحرافات��NMHCقادًرا �بز�ادة مرتبطة

املتورطة�����عض��RASالكروموسومية�وتلف�ا��مض�النووي�وكذلك��فراط����التعب���عن��ورام�السرطانية�

من�،�)NMHCs(واء����معظم�املرافق�الوطنية�لألرصاد�ا��و�ة�وال�يدرولوجيا�بالنظر�إ���تقلب�ال�. أنواع�السرطان
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ست�ون�الطر�قة�املستخدمة�غ���مباشرة�كتلك�. الصعب�التحقيق�بدقة�ومباشرة����آثار��ذه�املركبات�ع���ال�شر

  .املستخدمة����بولندا�أو�عن�طر�ق�التجارب�ع���ا��يوانات����املخت��

 (SO2) الك��يت كسيدأ�ثانيأ-د

 محطات �ذا�الغاز��� النبعاث الرئ�سة املصادر،�اللون�لھ�رائحة�نفاذ عديم غاز (SO2) الك��يت أكسيد ثا�ي

 يحرق  ال�� وال�شاطات الصناعات من وغ���ا النفط تكر�ر ومعامل،�املعد�ي الك��يت ص�ر وم�شآت،�الطاقة توليد

  .الك��يت من مرتفعة �سب ع�� يحتوي  الذي الوقود ف��ا

 �� ترك��ه حسب وذلك مختلفة بدرجات التنف��� وا���از الع�ن أغشية �� ��يجا �س�ب ل�ذا�الغاز التعرض

 مثال أخرى  ملوثات مع ووجوده لھ املتعرض ال��ص حساسية حسب وكذلك لھ التعرض ومدة املست�شق ال�واء

 املطر ي�ّون  أنھ كما،�الرئو�ةـ الشعب وال��اب الر�و مثل مزمنة أمراضا �س�ب أن يمكن حيث و�وزون  ��سيمات

   يقتل قد الذي )الك��ي�يك حامض(  ا��م���

  Ministère de l’aménagement2003, p 231) (  واملمتل�ات واملواد املبا�ي و�تلف و���ار الفطر�ة ا��ياة

 (NO, NO2 & NOx) الني��وج�ن أ�اسيد-ه

 أكسيد وأول  NO2الني��وج�ن أكسيد ثا�ي من ل�ل الك�� باملجموع (NOx) الني��وج�ن أ�اسيد �عرف

 �� تتم ال�� خاصة ال�واء ف��ا يدخل ال�� �ح��اق عمليات ��ميع كناتج �ذه���اسيد وتت�ون   NOالني��وج�ن

 يؤدي�إ�� NO2 لغاز التعرض إن،�العالية ا��رارة بدرجات ا��وّي  الني��وج�ن كسدةأل�ن�يجة العالية ا��رارة درجات

 مقاومة يضعف مرتفعة؛ ل��اك�� التعّرض ولدى،�ا��ية ال�ائنات �� التنفسية واملجاري  الرئت�ن أ���ة م�اجمة

 .الرئت�ن ال��اب مثل التنفسية لألمراض�ا��سم

 (PM10 & PM2.5) ا��سيمات-ز

 ت�بع،�الطبيعية للمصادر فباالضافة املحيط ال�واء �� (PM10 & PM2.5) ل��سيمات مصادر عّدة �ناك

�الديزل  وقود ع�� �عمل ال�� خاصة النقل وسائل من ا��سيمات �ذه  �ح��اق مصادر من املنبعث والدخان،

 .ا��...املعادن، استخراج،�ا��رائق،�املختلفة

 أن وحيث والعين�ن ال�وائية القصبات وإثارة ّسعال خالالل من ا��سيمات ل�ذه آثارالتعرض عادة تظ�ر

 ع�� �خطر �عت�� فإ��ا والرئت�ن ال�وائية القصبات داخل لتتغلغل الكفايةھ�في بما صغ��ة(PM2.5) ا��سيمات

 ع�� أيضا بل ��م�ا ع�� فقط �عتمد ال ا��سيمات ل�ذه التعرض عن الناجمة ال��ية التأث��ات إن،�الرئت�ن

 من �عانون  الذين ���اص أن إ�� باالضافة الكيميا�ي وتركي��ا،�ل�ا التعرض ومدة،�املست�شق ال�واء �� ترك���ا

 �قليم ��يئة وزارة( .ا��سيمات ل�ذه للتعرض حساسية �عت��ون�أك�� الر�و مثل مزمنة معينة تنفسية أمراض

 )39ص�2003والب�ئة��

 (H2S) ال�يدروج�ن ك��ي�يد-و

 و�وجد الفاسد البيض رئحة �شبھ وقو�ة ونفاذة،�كر��ة ذو�رائحة اللون  عديم غاز (H2S) ال�يدروج�ن ك��ي�يد

 تحلل�ا عند الك��يت ع�� تحتوي  ال�� السائلة أو الصلبة النفايات ت�ون  حيثما �ذا�الغاز ي�بع،�الب�ئة �� طبي�� �ش�ل

 ال�� والشاحنات باال�سان ا��اصة �سنة املياه ومصارف،�املوا��� مخلفات،�النفايات مدافن لذا��عت��،�البيولو��

 لل�واء H2Sغاز ثاالنبع الرئ�سة املصادر من،�النفايات معا��ة ومحطات الص�� الصرف ومحطات النفايات تنقل

 يتم كما،�النفط حقول  قرب �بار �� خصوصا ا��وفية املياه �� �ذا�الغاز يوجد أن املمكن وكذلك�من،�املحيط

 الناجمة ال��ية �ثار وتختلف،�الب��ول تكر�ر معامل ف��ا بما الصناعية ��شطةمن� ال�يدروج�ن ك��ي�يد إنتاج
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 �ذا�الغاز من مرتفعة ملستو�ات التعرض يؤدي حيث،�املست�شق ال�واء �� مستو�اتھ حسب  H2Sلغاز التعرض عن

 يؤثر أن املمكن من H2Sغاز من ���املليون  جزء 25 عن تز�د ل��اك�� التعرض حال و��،�والرئة و�نف الع�ن ��يج إ��

  .الر�و مر��� مع خاصة التنفس ع�� القدرة ع��

  :خاتمة.4

ي�ب���فيھ�تقليل�،�مايخص�ا��انب�النظري�تم�التوصل�إ���أن��ل�مايتعلق�بالت�بؤ�ب��ك��ات�ملوثات�ال�واء

�البيانات ���م �املتطرفة، �الت�بؤ�بالقيم ��� �صعو�ات �تواجھ �النماذج �أن �لوحظ �وقد ،� �متوسط �إ�� قيمة�وتميل

نموذج� و�و�أمر�صعب،�تحتوي�ع���عالقات�مختلفة�ب�ن�املتغ��اتالبيانات�املقابلة�لف��ة�كب��ة�،�بيانات�التدر�ب

�فقط �واحدة �معادلة ��� ��حصائية، �النماذج �لتحقيق �ا��ساب �وقت �من �أيًضا �يقلل �البيانات ���م �تقليل ،�إن

�ذلك �إ�� �باإلضافة �انحدار�العتبة، �إم�انات �استكشاف �امل�م �من �النموذج، ��ذا �تطبيق �أك���من� يمكن باف��اض

ي�ب����عديل�،�����ذه�ا��الة،�وكذلك�عالقات�غ���خطية�ب�ن�متغ��ات�املدخالت�واملخرجات�����ل�نظام�معادلت�ن

 .GAتدو�ن�الصبغيات����نموذج��

�ال�واء �جودة �قياس ��� �النماذج ��ذه �نتائج �لتحس�ن �املوضوعية، ��غي���الوظيفة �أيًضا �يمكن �نمذجة�، ��

�لدقيقة�مللوث�ال�واءل�س�من�امل�م�معرفة�ال��ك��ات�ا،�جودة�ال�واء �ال���ستحد�من�، ولكن�الت�بؤ�بنطاق�القيم

عندما�،�مثال�ع���دالة�موضوعية�يمكن�تطبيق�ا�����ذا�املجال��و�تقليل�مجموع��خطاء�املطلقة،��ذه�ال��ك��ات

  .ي�ون�ا��طأ�املطلق�أك���من�قيمة�محددة

تدخالت�جر�ئة�للسلطات�ا��زائر�ة����مجال�بالرغم�من�وجود�وجدنا�أنھ�،�يخص�ا��انب�التطبيقي أما�ما

�الذكر�بأ��ا�غ���منتظمة�وغ���خاضعة�لتقييم�النتائج�املحرزة،�حماية�الب�ئة �إال�أنھ�يجب وسنحاول�ذكر�أغلب�،

  : مجالت�التدخل

�التلوث�املا�ي- �تتعلق��عمال�ا��ار�ة�بإعادة�تأ�يل�الشب�ات�التمو�ل�باملاء�الصا���للشرب�وشب�ات: ���مجال

�التط��� محطة�للتصفية�24و�إعادة�تأ�يل�،�مليون��سمة02مدن�يفوق�عدد�س�ا��ا�10بإعادة�تأ�يل�شب�ات�،

مع�توسيع�التنازل�عن�ا��دمة�،�دون�أن�ن�����مبادرات�الشراكة�مع�الدول��ور�ية�لتحس�ن��سي���املوارد�املائية

�ل �التعر�في �النظام �و�إعادة �ا��اص �القطاع �لصا�� �للماء �املاء�العمومية �بنوعية �خاصة �ضرائب لماء،وتأس�س

�فيھ �و�قتصاد �م�شآت�، �وتوسيع �بتجديد �و�املتعلق �املائية �املوارد �وزارة �تنفيذه ��� �شرعت �الذي و�قدر�ال��نامج

  .باملائة50مليون�دينار�أنجزت�منھ�170التمو�ن�باملاء�بمبلغ�

-� �ا��وي �� �التلوث �وترميد�: مجال �والصناعة �السيارات �ا��زائر��� ��� �ا��وي �للتلوث �املصادر�الرئ�سية إن

النفايات،وقد�اتخذت�����ذا�املجال�عدة�إجراءات�أ�م�ا�اختيار�أنواع�من�الوقود�ت�ون�خالية����ومخلفا��ا�من�

حيث�)1996ي�غزا��،كمال�الشرقاو (امللوثات�والتحول�إ���مصادر�جديدة�للطاقة��الك�ر�اء�أو�الطاقة�الشمسية�

���� ����ل �حيث �الرصاص �من �ا��ا�� �الب��ين �وإدخال �كغاز�وقودي �املميع �غاز�الب��ول �استعمال �بتعميم بدأت

–محطة�من�شرة�ع����افة��قليم�160وإنجاز�،�سيارة�حولت�إ���غاز�الب��ول�املميع40.000الوقت�ا��ا���حوا���

 .��ا���من�الرصاص��سكيكدةوإن��ان��ناك�مصنع�تكر�ر�وحيد�إلنتاج�الب��ين�ا

�والصناعية- �ا��ضر�ة �النفايات �مجال �ا��زائر�تتم����ظروف�:�� إن�عملية�جمع�وإخالء�النفايات�ا��ضر�ة���

خاصة�تفر�غ�ا����مزابل�،�غ���أن��ذه��زالة�ال�زالت�تجري����ظروف�ال�تؤمن�أية�حماية�للب�ئة،�مقبولة�نوعا�ما

مة�مزابل�مراقبة،�ون�املوارد�املالية�ال��سمح�سوى�بجمع�ونقل�النفايات�وإن�فوضو�ة�ع���الرغم�من�محاوالت�إقا

�انت�ك��يات�املدن�قد�خصصت�ل�ا�اس�ثمارات�معت��ة��غرض�التقليل�من�آثار�النفايات�ع���الب�ئة�وس�شرع����
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�قيمتھ �قرض �بفضل �النفايات �وإخالء �جمع �نظام �بتحديث �خاص �برنامج �تنفيذ ��� �قر�ب �دوال �26وقت ر�مليون

كما�أن�وضعية�النفايات�الصناعية�����خرى�باعثة�ع���القلق،وإن�.أمر��ي�منحھ�البنك��سالمي�لوالية�ا��زائر

� �حوا�� �حاليا��50انت �معطلة �معظم�ا �إال�أن �للتلوث �مضادة �بأنظمة �ج�زت �قد �الصناعية �الوحدات �من باملائة

ومن�ج�ة�أخرى��عكف�،�ل�ا�يبقى�اتفاقياوحدة�صناعية�بمحطات�تصفية�غ���أن��شغي�15لذلك�ج�زت�مؤخرا�

�للمواد �تحقيقا �و�ذا �طمر�ا �عوض �ألوحال�الب��ول �الكيماو�ة �حول�املعا��ة �دراسات �ع�� من�10-03سوناطراك

� �رقم �10-03القانون ��� �19مؤرخ �عام ��ول �إطار�2003يوليو�19املوافقل1424جمادى ��� �الب�ئة �بحماية املتعلق

 .التنمية�املستدامة

إن�إقامة�جل�مشار�ع�و�رامج�التنمية�الثقيلة�وامللوثة�ع���الشر�ط�: تلوث�البحر�واملناطق�الشاطئية���مجال�-

�عد�تمو�ل�صندوق�الب�ئة�العاملية�لل��نامج��1992الساحلية�زاد�من�تد�ور�الوضعية�و�التا���سعت�الدولة�سنة

م�افحة�التلوث�الب��و���وتج���ات�ومواد�املغار�ي�مل�افحة�التلوث�الناجم�عن�املحروقات��شراء�معدات�الكفيلة�ب

وإعادة��شغيل�محطات�تفر�غ�ز�وت�البواخر�وت�و�ن��طارات�املختصة�وتنظيم�املرور����املوا�ئ،ومن�ج�ة�،�املخابر

بادرت�ا��زائر�بمساعدة�برنامج�عمل�البحر��بيض�املتوسط�بإعداد�،�أخرى�وع���غرار�بلدان�ا��وض�املتوسطي

و���حالة�،�اطئية�وقد�ان��ت�دراستھ��ولية�ا��اصة�باملساحة�ا��ضراتية�ل��زائر�العاصمةمخطط�لل��يئة�الش

  .بلوغ��ذا�املشروع�نتائج�حسنة،يتم�توسيعھ�إ���مناطق�ساحلية�أخرى 
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 : ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التكاليف البيئية وكيفية قياسها محاسبيا وفق النظام املحاسبي 

ثر قياس واإلفصاح عن هذا النوع من أوتبيان    -بسكرة-املالي، إضافة الى محاولة اسقاط ذلك على مؤسسة نفطال 

ولتحقيق   النتائج،  وحسابات  امليزانية  قائمتي  من  كل  على  الوصفي  التكاليف  املنهج  استخدام  تم  الدراسة  أهداف 

 . 2016التحليلي، ومنهج دراسة الحالة ملؤسسة نفطال باالعتماد على تقاريرها وقوائمها املالية لسنة 

، فهو يوضح ما  اتجاهينحيث خلصت هذه الدراسة الى أن القياس املحاسبي عن األداء البيئي يعتبر مؤشرا ذو  

للق مدركة  املؤسسات  كانت  القوائم إذا  ملستخدمي  مقياسا  ويمثل  من جهة،  وجودها  في  تؤثر  قد  التي  البيئية  ضايا 

من جهة  عليها  املترتبة  املالية  واآلثار  البيئة  إدارة  نحو  املؤسسات  هذه  وجهود  البيئية  األحداث  على  للوقوف  املالية 

املؤسسات بالجانب البيئي من خالل االعتماد على القياس واإلفصاح   اهتمامأخرى، ولقد أوصت الدراسة بضرورة  

الرقابة   عملية  لتسهيل  املالية  القوائم  عن  ومستقلة  خاصة  وتقارير  قوائم  البيئية ضمن  املحاسبية  املعلومات  عن 

 والتدقيق البيئي. 

 وائم مالية.ق ؛ مؤسسة نفطال ؛ قياس محاسبي بيئي؛ تكاليف بيئية؛ محاسبة بيئيةكلمات مفتاحية: 

 .Q56؛ Q52؛ JEL  :M41تصنيف  

Abstract: 

This study aim to highlight environmental costing and its accounting measurement according to 

financial accounting system, and attempting to apply this study on Naftal institution -Biskra-, and 

indicate the impact of measurement and disclosure of this type of costs on the financial position and 

income statements. The study adopted descriptive analytical approach and case study approach, 

relying on Naftal institution's financial statements and reports in 2016. 

 The study concluded that accounting measurement of the environmental performance 

considered a two-way indicator, as it illustrates whether institutions are aware of environmental 
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issues that may affect their existence, also it represents a measure for the financial statements users to 

identify environmental events and the institutional efforts toward environment management and its  

related financial implications. The study recommended that institutions should focus on 

environmental aspect through relying on measurement and disclosure of the environmental 

accounting information included in specialized statements and reports separated from the financial 

statements to facilitate the environmental audit and controlling process. 

Keywords: Environmental Accounting; Environmental Costs; Environmental Accounting 

Measurement; Naftal Institution; Financial Statements. 

Jel Classification Codes:M41, Q52, Q56 

 

 : . مقدمة1

  الكافي  االهتمام  تلق  لم  البيئية  األنشطة   أن  إال  البيئية   بالتكاليف   واملحاسبين  اإلداريين   اهتمام  تزايد  رغم

   ذلك  ظهري  او  بيئي  لةؤو مس  غير   املؤسسات  أن  اعتبار  على  ،لقياسها  واضحة   وقواعد  أسس  إلرساء
 
خالل    من  جليا

املالية،  املحاسبية  هاعمليات  نتائج قوائمها  في   البيانات  املؤسسات  هذه  معظم  إغفال  يتضح  حيث  املعروضة 

الى  دور   توضح  التي  واملعلومات يرجع  ذلك  في  والسبب  ربحيتها،  بقياس  تهتم  حين  في  بها  تعمل  التي  بيئتها  ضمن  ها 

 نظام  قصور صعوبة قياس هذه التكاليف وذلك لطبيعتها وتنوعها وآثارها على العاملين والبيئة واملجتمع، الى جانب  

منهذ  تتبع  في  املؤسسات  في  املعلومات النوع   املعلومات  لتوفير   أساليب  تطوير  يتطلب  مما  وحصرها  التكاليف  ا 

 أنواع   جميع  توفير   على  تعمل  معلومات  قواعد  إنشاء  خالل  من  املشكالت  تلك  معالجة  في  تساهم  بحيث  البيئية

 .البيئية لتكاليف ا  قياس إجراء في تساعد التي واملعلومات البيانات

 :ة السؤال الرئيس ي التاليصياغ يمكن دراستها املراد فاإلشكالية سبق  ما ضوء على: البحثإشكالية 

نفطال  املالي  املحاسبي  النظام  وفق  البيئية  التكاليف  عن  املحاسبي  قياسال  عملية  تتم  كيف " مؤسسة  –في 

 " ؟.-بسكرة

 :ويتفرع هذا السؤال لألسئلة التالية

 ؟ بالتكاليف البيئية؟، وما هي أنواعها املقصود ما -

 ؟هي الطرق واملداخل املحاسبية لقياس التكاليف البيئية ما -

 ؟ في ظل النظام املحاسبي املالي -بسكرة–  نفطال مؤسسةكيف تتم عملية القياس املحاسبي البيئي في  -

 :  البحث أهمية

 التكاليف   عن  املحاسبي  القياسل  و يتنا  أنه  في  الدراسات  هذه  ملثل  املاسة  الحاجة  في  البحث  أهمية  تكمن

  املستقبلية،   وبرامجها   خططها  في   البيئي  البعد  تفعيل   أجل  من  املؤسسة  تحققها  التي  اإليجابية  الناحية  من   البيئية

  ومستخدمي   تمع،ملجا  أمام   املؤسسة  صورة  لتحسين  البيئة  لحماية  إضافية  مالية  أعباء  تتكبد  املؤسسات   أن  حيث

  في   البيئية  التكاليف   هذه  إدراج  كيفية  توضيح  بدلذا ال   ،  تمعملجا  مع  املؤسسة  انسجام  مدى  لتقييم  املالية  املعلومات

  عن   الناتج  التلوث  من  البيئة  على   الحفاظ  في  للمساهمة  منها  كمحاولة  عنها  واإلفصاح  قياسها  خالل  من  املالية  قوائمها

 .الصناعي نشاطها 

 :في تتمثل األهداف من جملة قإلى تحقي البحث هذا خالل من نسعى: البحث أهداف



 
 -بسكرة-دراسة حالة مؤسسة نفطال -القياس املحاسبي للتكاليف البيئية في ظل النظام املحاسبي املالي 

 

310 

 .وأنواعها ، أهميتهاالبيئية التكاليف  على التعرف -

 في   تطبيقهما  تعترض  التي  واملعوقات  البيئية،  للتكاليف  املحاسبي  القياس  مداخلو   طرق   على  التعرف -

 .املؤسسات

نفطال - مؤسسة  في  البيئية  التكاليف  قياس  للنظام   -بسكرة  –محاولة  وفقا  عنها  االفصاح  أثر  وتبيان 

 .2016املحاسبي املالي في قائمتي امليزانية وحسابات النتائج لسنة 

 :البحث منهج

  ل الشام   والتحليل  املعمقة  الدراسة  أجل  من  وذلك  التحليلي  الوصفي  املنهج  على  البحث  هذا  في  اعتمدنا

البيئي،  لتكاليف   القياس املحاسبي  أنواعها،   البيانات   خالل  من  وذلك  ،وصعوبات تطبيقه   ه، طرقه،مداخل البيئية، 

تم  عليها  باالطالع  قمنا  التي  االنترنت  ومواقع  السابقة  والدراسات  واملجالت  الكتب  من  عليها  الحصول   تم  التي كما   ،

 إلسقاط الجانب النظري على الواقع امليداني.   -بسكرة–االعتماد على منهج دراسة حالة للمؤسسة نفطال

 :في تتمثل أساسية محاور  ثالث الدراسة هذه تضمنت: البحث محتويات

 ؛ماهية التكاليف البيئية :املحوراالول  •

 ؛قياس التكاليف البيئية :املحورالثاني •

 . -بسكرة–قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم املالية ملؤسسة نفطال  :املحورالثالث •

 املحور االول: ماهية التكاليف البيئية: . 2

 مفهوم التكاليف البيئية 1.2

املحيطة باملؤسسة،  "األوساط : ( بأنهاISOعرفتها املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس )االيزو تعريف البيئة:    1.1.2

والتي تشمل الهواء واملاء والتربة واملوارد الطبيعية، والنبات والحيوان، واإلنسان وتداخالت جميع هذه العناصر،  

 ( 206، 2016)املوسوي، الدباغ،  وتمتد األوساط املحيطة من ضمن املؤسسة إلى النظام العاملي."

"منهجا للقياس والتقرير عن معلومات املؤسسة ذات التأثير البيئي  :  تعرف على أنهاتعريف املحاسبة البيئية:    2.1.2

الرقابة وتقويم   من  يمكن  املؤسسة وبشكل  أو خارج  باملجتمع سواء داخل  املختلفة  باحتياجات األطراف  للوفاء 

 ( 293، 2014)أمل عبد الحسين،  األداء البيئي للمؤسسة.

 لتكاليف البيئية العديد من التعاريف املختلفة نذكر أهمها:تعريف التكاليف البيئية:  3.1.2

عرفت التكاليف البيئية على أنها" اآلثار الناتجة عن أنشطة املجتمع واملؤسسات واألفراد والتي تؤثر على جودة   -

تكاليف املباشرة والتكاليف غير البيئية وهذه اآلثار يمكن التعبير عنها في صورة نقدية أو غير نقدية وتشمل ال

 (25، 2018)ادم موس ى،  امللموسة والنتائج املالية التي تترتب على املؤسسة في املدى الطويل أو القصير."

وتعرف أيضا بأنها" تكاليف اإلجراءات املتخذة أو املطلوب اتخاذها إلدارة اآلثار البيئية التي تترتب على نشاط   -

بطريقة   ما  البيئية مؤسسة  واملتطلبات  األهداف  تتطلبها  التي  األخرى  التكاليف  عن  فضال  بيئيا،  مسؤولة 

جل منتجات مناسبة بشكل أفضل أإجراء البحوث من    ،للمؤسسة، كتكاليف التخلص من النفايات وتجنبها...

و  البكللبيئة،  على  املحافظة  لقوانين  ملخالفتها  نتيجة  املؤسسات  على  تفرض  التي  الغرامات    يئة. ذلك 

 (13، 2008)منصوري، جودي، 

 (:25، 2017نذكر أهمها )أحمد عمر، لتكاليف البيئية أهمية بالغة أهمية التكاليف البيئية:   2.2

البيئة ثروة قومية متوازنة من جيل ألخر وعليه تقوم التكاليف البيئية بإعداد املؤشرات الالزمة للتحقق من  -

 الكفاءة االقتصادية في مجال البيئة واملوارد االقتصادية. مدى التزام الجيل الحالي بشروط 
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يتولى  - أن  الضروري  من  فانه  لذا  البيئة  تكاليف حماية  في  ملحوظ  ارتفاع  إلى  البيئية  املشكالت  تفاقم  أدى 

في وضع السياسات واتخاذ   منها  البيئية توفير البيانات حول مختلف هذه اآلثار لالستفادة  نظام املحاسبة 

 املناسبة بحيث أن يتم اإلفصاح عن مسؤولية املؤسسة تجاه البيئة بالتقارير املطلوبة. القرارات 

إلى أخرى وذلك  - امللوثات من دولة  تنتقل  الوطنية حيث يمكن أن  البيئي عند الحدود  التدهور  آثار  ال تقف 

تلوث الخارجية حتى  بسبب التطورات العاملية املعاصرة، وعليه فال بد من تقدير التكاليف البيئية ملصادر ال

 بمكن مطالبة الدول التي تسببت في هذا التلوث باملشاركة في اقتسام هذه األعباء.

يترتب على تجاهل اآلثار البيئية لألنشطة االقتصادية على املؤسسات املختلفة وبعضها على بعض أدى إلى   -

ذه اآلثار فال يبرر تجاهل إعطاء صورة مشوهة عن منافع وتكاليف املؤسسات مع التسليم بصعوبة قياس ه

 هذه اآلثار تجاهال تاما.

 : (155-154،  2017)مشري، مسالته،  تتحمل املؤسسة تكاليف يمكن قياسها وهيأنواع التكاليف البيئية:  3.2

عبارة عن تكاليف األنشطة املنفذة ملنع إنتاج امللوثات التي تسبب تدهور الجودة البيئية منها:  تكاليف الوقاية:    1.3.2

 ..الخ. تقييم واختيار آالت املنع أو الحد من التلوث والدراسات البيئية، إعادة استخدام وإدارة النفايات.

االكتشاف:  2.3.2 داخل   تكاليف  والنظم  والعمليات  املنتجات  كانت  إذا  ما  لتحديد  املنفذة  األنشطة  تكاليف  وهي 

إلزا كانت  سواء  املناسبة  البيئية  املعايير  مع  متفقة  تكاليف  املؤسسة  التكاليف:  هذه  ومن  اختيارية،  أو  مية 

 املراجعة البيئية، تكاليف فحص املنتجات والعمليات، والرقابة على معدالت التلوث.

الفشل:  3.3.2 بيئية،   تكاليف  أضرار  منع حدوث  على  والعمل  البيئي  األداء  رقابة  إلى  تهدف  التي  النشاطات  تشمل 

ملها املؤسسة في مراحل ما قبل اإلنتاج حتى وصول املنتج إلى املستهلك،  وهذه املجموعة تشمل التكاليف التي تتح

ويعد هذا النوع من التكاليف من النشاطات التي تضيف قيمة إلى ما يترتب عليها من تخفيض للتكاليف األخرى  

 لألداء البيئي، ومن ثم زيادة األرباح وتحسين مقدرتها التنافسية.

على    4.3.2 الرقابة  البيئي:تكاليف  تنجح   األداء  لم  التي  البيئية  األضرار  معالجة  على  تعمل  التي  النشاطات  تضم 

وال   غير ضرورية  تكاليف  البيئي  األداء  تكاليف  من  النوع  هذا  ويعد  منع حدوثها،  في  السابقة  التكاليف  نشاطات 

لألداء البيئي وزادت    تضيف قيمة مضافة، ومن ثم كلما أمكن منع حدوثها أو تقليلها انخفضت التكاليف الكلية

 تقسيمها إلى:   نأرباح املؤسسات ويمك

املنع:   أنشطة  إزالة تكاليف  أو  بها املؤسسة بغرض خفض  التي تقوم  الناتجة عن كافة األنشطة  التكاليف  تتضمن 

العمليات  تصميم  إعادة  تكاليف  في  التكاليف  هذه  وتنحصر  املستقبل،  في  سلبية  بيئية  ألثار  املؤدية  األسباب 

نتاجية بحيث ال يتم استخدام مواد سامة أو ضارة بالبيئية، وتضم األنشطة التالية: أنشطة استخدام مواد اإل 

 صديقة للبيئة، أنشطة استخدام طرق إنتاجية صديقة للبيئة.

والقياس: الحصر  أنشطة  املصادر    تكاليف  ومتابعة  قياس  بغرض  املؤسسة  تزاولها  التي  األنشطة  تكاليف  تتضمن 

املحتملة لإلضرار البيئية، وتضم أنشطة متابعة مستويات التلوث في املواد املستخدمة داخل املؤسسة، أنشطة  

البيئ املراجعة  متابعة عمليات  أنشطة  التشغيل،  عن  الناتجة  املخلفات  في  التلوث  أنشطة  متابعة مستويات  ية، 

 بين املؤسسة واألجهزة البيئية املختلفة.  متابعة العالقة ما
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 املحور الثاني: قياس التكاليف البيئية. 3

 تعريف القياس عن التكاليف البيئية 1.3

املحاسبي - ملالحظات القياس  بناء  وذلك  واملستقبلية  والجارية  املاضية  املؤسسة  بأحداث  األعداد  "قرن   :

 ( 100، 2007)الحيالي،  جارية وبموجب قواعد محددة."ماضية أو 

" تحديد قيم لجميع عناصر التكاليف الناجمة عن التزام املؤسسات بمسؤولياتها    :قياس التكاليف البيئية -

 (260، 2017)بوجعدار، سياف،   االجتماعية والبيئية، سواء كان االلتزام اختيارا أو إجباريا."

لنشاط املؤسسة في البيئة بشكل كمي أو مالي يمكن بواسطته الحصول على    " ترجمةأنه:  كما يعرف أيضا  

 (  128، 2018)مزيمش، وآخرون،  معلومات بيئية تفسر للمستخدمين القوائم املالية للمؤسسة."

)تيجاني،    تتعدد مداخل قياس التكاليف البيئية، وتتمثل فيما يلي   مداخل القياس املحاسبي للتكاليف البيئية:  2.3

 :(194-193، 2017ة، عز 

الواحد:    1.2.3 املضمون  ذو  الكمي  القياس  بمعيار مدخل  كميا  واألحداث  األشياء  قياس  على  املدخل  هذا  يقوم 

موحد يعكس خاصية مشتركة بينهما، بحيث يمكن أن تتوافر للمعلومات الناتجة عن قياس هذه األشياء واألحداث  

 صر املكونة لها. وهذا املدخل يفرق بين اتجاهين وهما كالتالي:خاصية التجميع الرياض ي على مستوى جميع العنا

االجتماعية:  -ا املنفعة  وحدة  باستخدام  البيئية واالجتماعية  القياس  العمليات واألنشطة  لها  في  تشترك جميع  أن 

مادية، وغير  املادية  اإلنسانية  الحاجات  إشباع  عدم  أو  إشباع  حول  تدور  لكونها  الحياة  نوعية  على  ن  إف  تأثير 

قياسها ينبغي أن يعكس درجة ما تؤدي إليه من إشباع بصرف النظر عن ما تحتويه من قيمة مبادلة خصوصا 

إليه هذه  أو  تؤدي  ما  ينبغي قياس درجة  عليه االقتصاديون  يتفق  ما  مع  له قيمة. وتماشيا  توجد  منها ال  كثيرا  ن 

 ققه من منفعة. العمليات من إشباع اعتمادا على مقياس نمطي يعكس مقدار ما تح

النقد:  -ب وحدة  باستخدام  هذه  القياس  أن  نجد  ولكن  التبادل،  أسعار  على  املالية  املحاسبة  في  القياس  يعتمد 

األسعار غير متاحة في املحاسبة البيئية، إضافة إلى أن األسعار قد ال تكون مؤشرا صحيحا للقيمة عندما ال يعبر 

في قياس األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة على    Abtالسعر عن املنفعة التي تحققها السلعة أو الخدمة. اعتمد  

على   تأثيراتها  لها  التي  والتنظيمية  الفنية  الجهود  يعكس  الفائض  هذا  أن  أساس  على  املستهلك،  فائض  مفهوم 

اقتراح" البيئية واالجتماعية في صورة نقدية  العمليات  " تقدير   Estesنوعية الحياة. وللتغلب على صعوبة قياس 

 مليات استنادا إلى بعض طرق التقدير غير املباشرة ومنها: قيمة هذه الع

وفقا لهذه الطريقة يتم االعتماد على قيمة األشياء واألحداث البديلة التي يتوقع أن  طريقة التقييم البديل:   -

الطريقة مشكلة مدى  القياس، وتواجه هذه  التضحيات لألشياء واألحداث محل  أو  املنافع  لها نفس  تكون 

 ائل املالئمة إلمكانية اختيار القيمة البديلة املالئمة لها.توافر البد

تعتمد هذه الطريقة في تقدير قيمة األنشطة البيئية واالجتماعية على تحليل البيانات   طريقة االستقصاء: -

املترتبة   التأثيرات  قيمة  عن  سؤالهم  يتم  بحيث  بها  املتأثرة  االجتماعية  الفئات  من  عليها  الحصول  يتم  التي 

 ها من وجهة نظرهم. علي

تعتمد هذه الطريقة في قياس العمليات البيئية االجتماعية على تقدير طريقة تكلفة التصحيح أو التجنب:   -

الضرورية   واألجهزة  للمعدات  الالزمة  املبالغ  أو  الضرر  لتصحيح  الالزمة  املبالغ  أساس  على  البيئية  األضرار 

الطريقة وجود عالقة عكسية   البيئية  لتجنبه، وتفترض هذه  والعمليات  املجتمع  يتحملها  التي  بين األضرار 
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التي   التكاليف  ذلك  على  كمثال  األضرار،  هذه  تجنب  أو  لتصحيح  املؤسسة  بها  تقوم  التي  واالجتماعية 

 تتحملها املؤسسة في تطهير املجاري املائية التي تستخدمها للتخلص من مخلفات عملياتها.

األبعاد:    2.2.3 متعدد  القياس  العمليات مدخل  لقياس  مختلفة  قياس  وحدات  استخدام  على  املدخل  هذا  يقوم 

بأسلوب   التقيد  البيئية دون  العمليات واآلثار  تلك  نوع من  لكل  املختلفة  للطبيعة  تبعا  للمؤسسة  البيئية  و  أواآلثار 

 : (274، 2011من أساليب القياس هما )بن عمارة،  املدخل نوعينويشمل هذا ، ةوحدة قياس محدد

املتعدد:  -ا الكمي  القياس  إلى    أسلوب  وفي هذا األسلوب يتم الحصر الكمي للعملية محل القياس ومن ثم االنتقال 

 ما يلي: ويشملتقييمه ماليا بالنقود أو اإلفصاح عنه في صورة كمية غير مالية، 

اس ثم إيجاد  ويتم الحصر الكمي بوحدات مختلفة للعملية أو األثر موضوع القي  طرق القياس الكمي املالي: -

 قيمة نقدية لهذه الكميات وفق القيمة التاريخية أو التقديرية. 

وخاللها يتم االكتفاء بالحصر الكمي أو النسبي لقياس العملية أو  طرق القياس الكمي غير املالي ) العيني(: -

إمكا عدم  أو  للتبادل  سعر  وجود  عدم  نتيجة  نقدية  غير  عددية  بصورة  القياس  موضوع  البيئي  نية األثر 

 تقدير قيمة تلك الكميات. 

أو حدث معين    ئيقوم أسلوب القياس الوصفي على التوصيف اإلنشائي لخصائص ش   أسلوب القياس الوصفي:  -ب

الطبيعة الحدث على  أو  الش يء  تنعكس على  الخصائص كما  تخيل هذه  التوصيف  لقارئ  يمكن  ويمكن   ،بحيث 

فيها   يتعذر  التي  الحاالت  في  األسلوب  هذا  وانخفاض  استخدام  ببساطته  األسلوب  هذا  ويتميز  الكمي،  القياس 

 تكاليفه وسهولة فهمه، غير انه ال يمكن االعتماد عليه لوحده دون غيره من األساليب.

البيئية:    3.3 القياس املحاسبي للتكاليف  رغم الصعوبات التي تواجه القياس املحاسبي لتكاليف البيئية فان  طرق 

ذولة واملحاوالت املحاسبية لغرض انجاز ذلك القياس نظرا ألهميته من خالل إتباع هناك العديد من الجهود املب

 :(82-81، 2015)مهاوات،  طرق وأساليب غير مباشرة منها

: وفيها يتم االعتماد على تقدير العالقات بين التعارض لكميات التلوث وأثرها على  أسلوب االستجابة أو التأثير  1.3.3

أو   البشرية  بين  األصول  النوع من الطرق على وجود عالقة سببية  املادية كاملباني واآلالت واملعدات، ويرتكز هذا 

التلوث واألثر الذي يحدثه على الثروة البشرية واملادية والطبيعية فعلى سبيل املثال يمكن قياس تكاليف املرض 

التمريض والرعاية الصحية واألدوية  الناتج عن التلوث من خالل قياس التكاليف املباشرة مثل تكاليف العالج و 

عجز   وتشمل  املباشرة  غير  التكاليف  وقياس  التلوث،  عن  ناتجة  بإمراض  املصاب  للشخص  املقدمة  وغيرها 

التلوث والضرر   الناجمة عن  باألمراض  التي كان عليها قبل اإلصابة  الكفاءة  العمل بنفس  الشخص املصاب عن 

ومن أمثلة هذا النوع من التكاليف، تكاليف الوفاة املبكر التي يتحملها    البيئي ويمكن قياسها بانخفاض اإلنتاجية

 املجتمع نتيجة اإلنتاجية املفقودة.

تقوم هذه الطريقة على أساس مالحظة التغير املادي في اإلنتاج املرتبط بتغيرات معينة  طريقة تغيير اإلنتاجية:    2.3.3

لتأثير بالسلب على اإلنتاجية الزراعية، إي انخفاض  اإلنتاج كما  بالبيئة، فمثال يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى ا

ونوعا، وقد يؤدي التلوث أيضا إلى تأكل التربة الزراعية وبالتالي انخفاض إنتاجيتها، ولحساب القيمة املالية لهذا  

 منتج معين. التغير أو االنخفاض في اإلنتاجية يتم ضرب كمية االنخفاض في اإلنتاجية في سعر الطن املباع من

اإلحالل:    3.3.3 تكاليف  تغير  املختلفة طريقة  واملوارد  باألصول  اإلضرار  البيئة  وتدهور  التلوث  عن  يحصل  قد 

حساب   طريق  عن  ماليا  التأثيرات  تلك  حساب  يمكن  الحالة  هذه  وفي  املشيدة  والعقارات  الزراعية  كاألراض ي 

إرجا تكاليف  أو  املتأثر بأصل جديد  أمثلة هذا تكاليف إحالل األصل  عليها، ومن  كان  التي  إلى حالته األصلية  عه 
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النوع من التكاليف تكاليف إحالل أو ترميم متأثر بتلوث الهواء وتجدر اإلشارة إلى صعوبة تطبيق هذا املنهج إذا  

 كانت األصول املتأثرة هي أصول ذات قيمة تاريخية أو ثقافية.

بشكل عام تجنب املخاطر ويعطي أولوية لإلجراءات التي تقيه من يفضل اإلنسان    طريقة التكاليف الوقائية:  4.3.3

الحوادث والكوارث البيئية وامللوثات بمختلف أنواعها مثل الحوادث اإلشعاعية والنووية، لذا فهو يفضل اإلقامة 

املناطق املحيطة، ويعكس فرق السعر ذلك مقدار   في  املباني  في مناطق بعيدة عن الخطر رغم انخفاض أسعار 

 التضحية التي تمثل التكاليف البيئية في هذه الحالة. 

العقارات:  5.3.3 يعتبر سعر عقار معين ارض، مبنى، غيره انعكاس لعدة عوامل وخصائص منها عمر    طريقة قيمة 

الذي   واملنظر  الضوء  مثل  باملوقع  املتعلقة  األخرى  العوامل  إلى  باإلضافة  الغرف  وعدد  اإلنشاء،  نوعية  العقار، 

يه نوعية الهواء و الكثافة السكانية والقرب من مراكز الخدمات وغيره، ويمثل سعر العقار محصلة كل يطلق عل

العوامل السابقة مجتمعة، وبافتراض ثبات العوامل السابقة ما عدا العوامل البيئية يمكننا تحديد األثر البيئي  

كافة إشكال التلوث األخرى على سعر العقار  متمثال في الضوضاء، الضجيج، الروائح، الغازات، الغبار املنبعث و 

الذي   بنظيره  مقارنة  التلوث  مصدر  من  يقترب  عندما  العقارات  أسعار  انخفاض  الدراسات  من  العديد  وأثبتت 

 يتمتع بذات املزايا لكن في مناطق خالية من التلوث. 

ه النظرية ولكن يختلف عنه في  وهذه الطريقة تشبه أسلوب قيمة العقارات في أسس  طريقة اختالفات األجور:  6.3.3

تحديد مدى قبول األفراد بزيادة األجور والتعرض ملخاطر صحية كاإلصابة باألمراض املرتبطة بالتعرض للتلوث 

بين   التلوث فالفرق  في منطقة خالية من  العمل  بالذين يعملون نفس  والوفاة املبكرة مقابل زيادة األجر، مقارنة 

التلوث   تكلفة  يمثل  التلوث.القيمتين  مخاطر  تحمل  مقابل  تحملها  في  األفراد  يرغب  التي  4.3  التي  الصعوبات 

املحاسبي: القياس  التكاليف    تواجه  وقياس  تحديد  عند  تظهر  التي  الصعوبات  بعض  هناك  إن  البعض  يرى 

 :(104، 2018)جليط،  البيئية والتقرير عن نتائجها في الواقع الفعلي وهي

البيئية:  1.4.3 التكاليف  عناصر  حصر  املولد   صعوبة  النشاط  للمؤسسة هو  البيئي  االلتزام  إن  تنبع من  واملشكلة 

لواقعة اإلنفاق واملتسبب في حدوث عناصر التكاليف البيئية هو في حد ذاته مفهوم غير محدد، ولم يتفق على  

القدرة على العملية، والشك إن عدم  النظر  اتفاق محدد حول ماهية    أبعاده بشكل قاطع من جهة  إلى  الوصول 

االلتزام البيئي وحقيقة عناصره إنما يعني تلقائيا عدم القدرة على تحديد عناصر التكاليف البيئية املتولدة عنها 

 وقياساتها والتقرير عنها بشكل دقيق. 

واالجتماعية:   2.4.3 االقتصادية  عن  البيئية  التكاليف  فصل  االقتصادية    صعوبة  األنشطة  بين  التداخل  إن 

واالجتماعية والبيئية يؤدي إلى إحدى املشكالت األساسية املرتبطة بعملية قياس األداء البيئي للمؤسسات بشكل  

موضوعي فعلى سبيل املثال تكاليف البحوث والتطوير بهدف زيادة درجة أمان املنتج من املمكن اعتبارها تكاليف  

كما يمكن اعتبارها    ق نوع من الرخاء واإلشباع عن منتجات املؤسسة داخل نفوس العمالء،اجتماعية الزمة لخل

لهذه  املخلفات  تدوير  إعادة  من  وتمكينه  املنتجات  استخدام  عند  العميل  سالمة  إلى  تهدف  بيئية  تكاليف 

ل تنافسية  دفعة  إلعطاء  الزمة  اقتصادية  تكاليف  اعتبارها  الوقت  نفس  في  يمكن  كما  وزيادة  املنتجات،  لمنتج 

 نصيبه في السوق بهدف تعظيم ربحية املؤسسة.

البيئية:  3.4.3 بالعوائد  التكاليف  ربط  التكاليف   صعوبة  وكفاءة  فعالية  على  الحكم  الصعب  من  يكون  ما  عادة 

البيئية، أ بالعوائد  التكاليف  البيئي خالل فترة  ي  البيئية بسبب صعوبة ربط هذه  تكاليف األداء  صعوبة مقابلة 

 ية معينة بالعوائد البيئية املتولدة عن األداء خالل نفس الفترة فالعوائد البيئية تتسم بخاصيتين:زمن
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 ؛عادة ال يمكن التعبير عنها بوحدات القياس النقدي وإنما يناسبها القياس الوصفي -

 طول الفترة الزمنية بين تاريخ واقعة حدوث التكلفة والعائد املحقق منها. -

 هناك صعوبات أخرى تواجه قياس التكاليف البيئية ونوضحها فيما يلي: رى:الصعوبات األخ4.4.3

 صعوبة التحديد الدقيق لألضرار البيئية الناتجة عن النشاط االقتصادي للمؤسسة.  -

ليس من السهل تقدير القيم املالية لكل األضرار البيئية إذ بعضها يكون له قيمة سوقية مثل خسائر الثروة  -

 ليس له قيمة سوقية مثل األضرار بالصحة اإلنسانية نتيجة التلوث.  هابعضو  السمكية والسياحة،

 صعوبة تحديد العالقة بوضوح بين امللوثات واألضرار التي نشأت عنها. -

 ال في األجل الطويل. إ  ثرهاأبعض امللوثات ال يظهر  -
 

 .-بسكرة–نفطال قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم املالية  ملؤسسة :املحورالثالث. 4

 : -بسكرة–ديم عام حول مؤسسة نفطال تق 1.4

بموجب   نفطال  الوطنية  املؤسسة  انبثقت   سوناطراك  هيكلة  إعادة  في إطار:  -بسكرة  –نفطال    مؤسسة  نشأة  1.1.4

رقم   في    80-101املرسوم    وطنية   مسابقة  إجراء  طريق  عن   نفطال  اسم  اختيار  تم  وقد    06/04/1980املؤرخ 

 .الغرض  لهذا خصيصا نظمت

 للجزائر.  األولى األحرف على تدل :ال –.املؤسسة نشاط على داللة الخام البترول وتعني :نفط -

 Entreprise Nationale de Raffinage)   البترولية  املواد   وتوزيع  لتكرير  الوطنية  املؤسسة  تأسيس  تقرر   قدو 

et de Distribution des Produits Pétroliers.  كيماوية، ومن  والبيترو  الكيماوية  الصناعات  وزارة  وصاية  ( تحت 

 يد وال  واألمالك  والوسائل  الهياكل  على    06/04/1980بتاريخ    102-80املرسوم    أحدثها   التي  التحويالت  خالل

مجالسونا  ملؤسسة  التابعة  العاملة في  بتاريخ    عملها  شرعت  والتي   البترولية  املواد   وتوزيع  تكرير  طراك 

املرسوم رقم    01/01/1980 في    87/189وبموجب   بدون   نفطال  املؤسسة  هيكلة  إعادة  تم  27/08/1987املؤرخ 

برأس    أسهم  ذات  مؤسسة  نفطال  البترولية  املواد  وتوزيع  لتسويق  الوطنية  املؤسسة  اسم  تحت  التكرير  صالحيات

 مليار دج.  40مال   

 : -بسكرة  -نفطال مؤسسة و أهداف  مهام2.1.4

  أنواع   املواد جميع  هذه  وتتضمن  الوطني  التراب  عبر   ومشتقاتها  البترولية  املواد   وتوزيع  تسويق  في  نفطال  مهام  تتمثل

  والبحرية، املحروقات،  للطيران  املستعملة  فيها  بما  التشحيم  سير غاز(،وزيوت   كيروزان،  مازوت،   الوقود )بنزين،

 ما  خدمات  للزبائن  أيضا  تضمن  كما  ،)بيتانوبروبان(  املميع  البترول  غاز  أنواعه،  بجميع  الزيت  املطاطية،  العجالت

  مؤسسة   ، وتهدفبحزم  النظام  احترام  والسهر على  املواصفات،   الطلبيات،  حيث  من  الزيوت  مواد  في  البيع  بعد

بسكرة   و البترولية  املواد  وتوزيع  التجارية،  النشاطات  وتسيير   وتطوير  تنظيم  إلىنفطال    املواد   كل  ونقل  تخزين، 

 باالتصال   البيئة  وحماية  بوقاية  الخاصة  اإلجراءات  في  الشروع  على  لسهر، واعبر التراب الوطني  املسوقة  البترولية 

 .املعنية الهيئات مع

لسنة    2.4 النتائج  امليزانية وجدول حسابات  نفطال  2016عرض  تعتبر القوائم املالية املرآة العاكسة  :  للمؤسسة 

وجدول  للميزانية  عرض  يلي  ما  وفي  معينة،  زمنية  فترة  خالل  أعمالها  نتائج  وعن  للمؤسسة  املالية  للوضعية 

 .2016حسابات النتائج للمؤسسة محل الدراسة لسنة 

نفطال امليزانية:    1.2.4 بمؤسسة  الخاصة  التالي عرض لجميع عناصر األصول والخصوم  الجدول  سيتم من خالل 

 واملتمثلة في:
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 الوحدة دج                2016(: ميزانية للمؤسسة نفطال لسنة 01الجدول رقم )
 

 
 عداد الباحثين باالعتماد على وثائق املؤسسةإمن املصدر: 
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النتائج:    2.2.4 حسابات  نفطال جدول  مؤسسة  وإيرادات  اعباء  لجميع  عرض  املوالي  الجدول  خالل  من  سيتم 

 واملتمثلة في:

 الوحدة دج      2016لسنة  -بسكرة-(: حسابات النتائج للمؤسسة نفطال02الجدول رقم )

 
 باالعتماد على وثائق املؤسسة. املصدر:  

 . -بسكرة –عرض التكاليف واألصول البيئية ملؤسسة نفطال  3.4

 لرسوم البيئية: ا 1.3.4

البترولية  -ا باملواد  الخاص  يتم  الرسم  حيث  البترولية،  املواد  على  الضرائب  إدارة  تفرضه  رسم  عن  عبارة  هو   :

لتر على جميع أنواع الوقود،    100دج لكل    5تحصيله عن طريق بيع الوقود للمستهلك. ويحسب بالطريقة التالية:  

ال التلوث  في  الوقود  مساهمة  نتيجة  وذلك  الخزينة  لصالح  أو  الخزينة  أجل  من  الرسم  هذا  يحصل  بيئي،  حيث 

 : -بسكرة–والجدول التالي يوضح مبلغ الرسم الخاص باملواد البترولية ملؤسسة نفطال 

 (: الرسم الخاص باملواد البترولية 03الجدول رقم )

 
 من اعداد الباحثين باالعتماد على وثائق املؤسسة.املصدر: 
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اإلطارات:    -ج أو  باملطاط  الخاص  ويتم  الرسم  الضرائب،  إدارة  قبل  من  املطاط  على  يفرض  رسم  عن  عبارة  هو 

 احتساب مبلغ هذا الرسم عن طريق الوحدة وذلك كما يلي: 

 دج.  450اإلطار الخاص بالسيارات =  -دج.  70اإلطار الخاص بالشاحنات =  -

 طاط الخاص بمؤسسة نفطال: والجدول التالي يوضح مبلغ الرسم الخاص بامل

 (: الرسم الخاص باملطاط أو اإلطارات 05الجدول رقم )

 
 من اعداد الباحثين باالعتماد على وثائق املؤسسة.املصدر: 

: يعتبر هذا الرسم املفروض من طرف إدارة الضرائب على جميع أنواع الزيوت، حيث يتم  الرسم الخاص بالزيوت  -ب

احتساب هذا الرسم من خالل جدول خاص حسب نوعية هذه الزيوت، وطريقة حساب هذا الرسم تكون عن طريق  

 الوزن.  

 . 12500)وهي تعبر عن الوزن بالطن(.              املعدل = TMQالرسم = املعدل * 

 . وتعتبر املؤسسة هنا عبارة عن وسيط يقوم بنقل هذه الضريبة وحيث أن املستهلك النهائي هو الذي يتحملها

 (: الرسم الخاص بالزيوت. 04الجدول رقم )

 
 من اعداد الباحثين باالعتماد على وثائق املؤسسة.املصدر: 



 

 عبد الحق سعدي د. محمد ملين علون، د. نعيمة زعرور،  د. 

319 

البيئي:  2.3.4 النشاط  على  الدراسة   الضرائب  محل  املؤسسة  تقوم  التي  البيئية  الضرائب  مختلف  تتمثل  حيث 

 بدفعها مقابل آثار التلوث التي تسببها للبيئة في: 

 .(: الرسم على النشاط البيئي06الجدول رقم)

 
 من اعداد الباحثين باالعتماد على وثائق املؤسسة.املصدر: 

 . ، تهتلك بطريقة االهتالك خطي04/02/2016تاريخ الشراء الخزان: األصول الثابتة البيئية:  3.3.4

 (: اهتالك االصول الثابتة البيئية 07الجدول رقم)

 القيمة الصافية  أقساط متراكمة  تاريخ االهتالك  املدة  لــ  القيمة القابلة 

 دج 2.156.223.65 دج  217.600.55 31/12/2016 20 دج 2.373.824.20

 

 من اعداد الباحثين باالعتماد على وثائق املؤسسة.املصدر: 

 

 :  املعدلين بآثار بيئية للمؤسسة محل الدراسة 2016إعداد امليزانية وجدول حساب النتائج لسنة  4.4

وامل املؤسسة  طرف  من  املقدمة  املعلومات  أساس  على  مقترح  نموذج  إعداد  البيئي  ب  تعلقةتم  الجانب 

هذه   عن  وباالعتماد  البيئة،  حماية  أجل  من  أيضا  تستخدمها  كما  اإلنتاجية،  عملياتها  في  املؤسسة  تستخدمها 

تم   التي  البيئة  الثابتة  األصول  وكذلك  عرضها،  تم  التي  وجدول اقتنائهاالتكاليف  املالية  امليزانية  بإعداد  سنقوم   ،

 والية بسكرة كاآلتي:  -نفطال  -ؤسسة محل الدراسة حساب النتائج  املعدلين بآثار بيئية للم
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 :ويمكن عرضها وفق الجدول املوالياملعدلة بأثر بيئي:  امليزانية املاليةعرض  1.4.4

 ( ملؤسسة نفطال والية بسكرة 2016(: امليزانية املالية املعدلة بأثر بيئي )08الجدول رقم )

 

 من اعداد الباحثين باالعتماد على وثائق املؤسسة.املصدر: 

)  :عليقت رقم  للجدول  لسنة  01بالرجوع  الدراسة  محل  املؤسسة  ميزانية  بعرض  املتعلق  بالجدول   2016(  ومقارنته 

في  اعاله   الثابتة  البيئية  االصول  ادراج  باملبعد  يقدر  الذي  الجارية  غير  االصول  اجمالي  مبلغ  ان  نالحظ   ـــ يزانية 

امليزانيتينفسه  هو  دج(  281.712.125.01) كال  التعديل،  نفي  وبعد  نفس   لألصول بالنسبة    أيضا  قبل  لها  الجارية 

دج(، ولكن يكمن االختالف  664.926.671.98)ـــ  تقدر بو   نفي امليزانيتيي تغير على مستوى املبالغ  ألم يحدث  و القيمة  

التي تقدر البئية و األصول    واملتمثلة في،  بشكل تفصيلي  في طريقة االفصاح فقط اي تم عرض االصول الثابتة  ابينهم

 دج( وهذا ما جعل امليزانية اكثر شمول.2.156.223.65قيمتها الصافية  ب)

البيئية(  2.4.4 )التكاليف  بيئية  بآثار  املعدل  النتائج  حسابات  جدول  حسابات :  عرض  جدول  بإعداد  سنقوم 

الدراسة   محل  للمؤسسة   البيئية  بالتكاليف  املعدل  ما-نفطال–النتائج  الفصل  سيتم  ا  ،حيث  التي بين  لتكاليف 

 تخص الجانب االقتصادي والتكاليف التي تتعلق الجانب البيئي. 
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 (2016(: حسابات النتائج املعدل بالتكاليف البيئية لسنة)09الجدول رقم )

 

 من اعداد الباحثين باالعتماد على وثائق املؤسسة.املصدر: 

 : جـاب النتائـسـدول حــة لجـق بالنسبـليـتع

ج حســإن  النتـدول  املعـ ائـاب  بالت ــج  البــالـكـدل  يتـيئيـيف  بنشاط ـمـضـ ة  املتعلقة  الحسابات  من  مجموعة  ن 

)املؤسسة،   رقم  للجدول  و 02وبالرجوع  نالحظ  (  اعاله  املالية  أالجدول  السنة  انتاج  إجمالي  وين  قدر  نفسه 

املالية  5.634.133.679.52)ــــب السنة  استهالك  اجمالي  وكذلك  و لم  دج(،  الجدولين  كال  في  تقدر  يتغير 

وتقدر  4.681.866.317.56)ـــب الجدولين  كال  في  نفسها  تبقي  لالستغالل  املضافة  القيمة  إجمالي  فإن  وبالتالي  دج(، 

 .دج( 952.247.361.96قيمتها )

البيئية وذلك   باألنشطةن جدول حساب النتائج املعدل يتضمن مجموعة من االعباء املتعلقة  أ  يضاأ  نالحظو 

ب  في قيمتها  تقدر  والتي  املعدل  الغير  النتائج  حساب  بجدول  مقارنة  البيئية  املستخدمين  اعباء    ــحساب 

نفسه153.941.774.41) يبقي  ولكن االجمالي  االفصاح فقط  ،دج(  في طريقة  بينهما  بالنسبة  ،  ويكمن االختالف  أما 

ب تقدر  قيمتها  فإن  العملياتية  كال   دج(708.091.377.34)  ـــللنتيجة  و في  الجدولين  من  عليها    يطرأ  أما يريتغأي  لم   ،
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ل الضرائببالنسبة  قبل  العادية  )  لنتيجة  رقم  الجدول  في  )02نفسها  رقم  والجدول  ب(و 09(    ـــ تقدر 

 . دج(708.096.599.53)

ل بالنسبة  في  أما  ب  تقدر (  09رقم )جدول  اللنتيجة الصافية  بالنسبة لجدول  . و دج(121.309.838.98)ـــقيمتها 

( بلغت02رقم  نتيجة 708.096.599.53)ـــــب  (  وذلك  انخفضت  املالية  للسنة  الصافية  النتيجة  ان  نالحظ  دج(،وهنا 

 عنها بشكل شامل.  واإلفصاحا إدراجهحيث يعود سبب هذا االنخفاض هو زيادة التكاليف البيئية التي تم ، لتعديلل

 :  رف املؤسسة قبل وبعد إدراج األصول والتكاليف البيئيةمقارنة القوائم املالية املقدمة من ط 5.4

القوائم التي تم محاولة إعدادها  و   Scf  سنقوم بعملية املقارنة بين القوائم املالية املقدمة من طرف املؤسسة

بالنتائج   وجدول حساب  امليزانية  في  وتتمثل  البيئية  باألنشطة  املتعلقة  والتكاليف  باألصول  لسنة  وتعديلها  بالنسبة 

 تي: وهي كاآل، 2016

 :  املقارنة بين امليزانية املالية وامليزانية املالية البيئية 1.5.4

تختلف امليزانية املالية عن امليزانية املالية البيئية في العديد من النقاط حيث أن هذا االختالف ال ينفي وجود 

 تي: الجداول السابقة، ونوضح كل هذا في الجدول اآل نالحظ فينقاط تشابه بينهما كما 

 (: يوضح أوجه التشابه واالختالف بين امليزانية املالية وامليزانية املاليةالبيئيةاملعدلة10)الجدول رقم 

 
 : من إعداد الباحثين باالعتماد على ما سبق. املصدر

 

حساب    2.5.4 جدول  بين  املقدماملقارنة  املعدل   النتائج  النتائج  حسابات  وجدول  املؤسسة  طرف  أوجه    :من  يتم عرض 

 في الجدول املوالي: االختالف والتشابه بين جدول حساب النتائج وجدول حساب النتائج املعدل بالتكاليف االجتماعية
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 وجدول حساب النتائج املعدل   scf(: املقارنة بين جدول حساب النتائج وفق 11جدول رقم )ال

 

 من إعداد الباحثين. املصدر:

 خاتمة: . ال5

ا يتطلب  الدراسة  هذه  القيام أل من خالل  خالل  من  وذلك  البيئية،  املحاسبة  بتطبيق  املؤسسة  تلتزم  ان  مر 

للتكاليف   املحاسبي  القياس  التبعات  بعملية  من  والتقليل  البيئة  حماية  أجل  من   املؤسسة  تتحملها  التي  البيئية 

وكذا ضرورة اإلفصاح عنها   العاملين والبيئة واملجتمع ككل الذي تعمل فيه،  اتجاهخالقية  أل واالجتماعية وا يةنالقانو 

البيانات واملعلومات الالزمة وبشكل   املالية، وهذا من أجل توفير  لها سواء كافي لأل ضمن قوائمها  طراف املستخدمة 

واتخاذ قراراتهم املناسبة، وأيضا عدم    املؤسسة  ألداءكانت داخلية أو خارجية، مما يساعدهم على التقييم الشامل  

هذا   كل  تجاهلت  التي  التقليدية  باملحاسبة  املؤسسة  القياس  أتقيد  عملية  البيئية  واإلفصاحي  االنشطة    ،عن 

 :النتائججملة من وتوصلت هذه الدراسة الى 

إلى تحقيق معلومات محاسبية ذات شفافية وأكثر  - بها  يؤدي  املؤسسات  لدى  البيئية  املحاسبية  تطبيق  إن 

 ؛ لدى جميع األطراف املستخدمة لهامالئمة 

 أثرها   وتتبع  البيئية  التكاليف   لتحديد  األفضل  الطريقة  التقليدي  املحاسبة  نظام  تكييف   طريقة  تعتبر  -

  عن   معلومات  توفر  التي  البيئية  املحاسبة  إطار  في  يتم  هذا  وكل  بيئية،  منافع  من  عنها  يتولد  دق  وتحديد ما

  مالية   طبيعة   ذات  هي  البيئي  باألداء  املتعلقة   املعلومات   كون   من  القاانط   وهذا  للمؤسسة،  البيئي  األداء

 ؛ نشاطها نتيجة وفي للمؤسسة املالي املركز في مباشرا  تأثيرا تؤثر يجعلها وكمية، مما

القياس واإلفصاح املحاسبي عن التكاليف البيئية للمؤسسات وأصولها في قوائمها يجعلها تحقق العديد من  -

    ؛األهداف غير ملموسة والتي من أهمها السمعة الحسنة

م تختلف القوائم املالية املعدة من طرف املؤسسة عن القوائم املالية البيئية في خاصية الشمول اي للقوائ -

 ؛ املالية البيئة تكون اشمل وتتضمن معلومات مالية بيئية

 إن القياس املحاسبي للتكاليف البيئية يساهم في تعزيز ثقة مستخدمي املعلومات املحاسبية. -

 :في تتمثل  االقتراحات بعض تقديم والنتائج املتوصل اليها يمكن  البحثية الورقة  هذه خالل ومن
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بصورة واضحة في قوائمها البيئية لتكاليف لوجوب تبني املؤسسات االقتصادية سياسية القياس واإلفصاح  -

 املالية، وذلك لزيادة الشفافية في املعلومة املحاسبية من اجل مساعدة مستخدميها في اتخاذ قرارتهم. 

للمؤسسات - إعالمية  وملتقيات  تكوينية  بدوارات  القيام  املسؤولية     ضرورة  بمفهوم  لتوعيتهم  االقتصادية 

 البيئية االجتماعية، مما يجعلها تواكب التطورات في الفكر املحاسبي.

قياس   - بمتطلبات  للتعريف  املالية  القوائم  بإعداد  القائمين  للمسئولين  وتعليمية  تدريبية  برامج  تخصيص 

 املحاسبي عن التكاليف البيئية

البيئية - التكاليف  بقياس  جيدة   االهتمام  قاعدة  ايجاد  بهدف  صعوبتها  من  بالرغم  املؤسسات  قبل  من 

 للمعلومات املحاسبية.

 ومحفزة لإلفصاح البيئي. ئمةال موجمركية ا وسياسة ضريبية يام ضريبظ ن  عضرورة وض -

م يعتبر شرطا  ظ الن  نوجود مثل هذا النوع م  نأ  تحي  ،ةيدارة البيئاإل   حسينم معلومات بيئية لت ظاامة نقإ -

 تلف األنشطة. خم يالبيئية ف االعتبارات إلدراج أساس ي

خالل   - من  وذلك  بدورها،  القيام  والوطنية  الدولية  املحاسبية  العلمية  والهيئات  املنظمات  تعمل  أن  يجب 

إصدار معايير محاسبية خاصة تلزم املؤسسات الصناعية على القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية في 

 املالية. تقاريرها

محافظو الحسابات بالدور املطلوب منهم في مجال الفحص والتقرير عن مدى   الرقابة من خالل قيام  فرض -

 املؤسسة محل التدقيق باألداء البيئي في ظل القانون واملستوى املطلوب.  التزام

 

 :. قائمة املراجع6
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 (2017-2005)  السياحة البيئية في العراق للمدة قياس العوامل املؤثرة في 

Measuring factors affecting environmental tourism in Iraq for the period (2005-2017)) 
 

 2الشنجار  خولة رشيج حسند.    ،1إخالص باقر هاشم النجارأ.د.  

 dr.ikhlassalnajjar@yahoo.com، العراق ،  علوم املالية واملصرفيةالكلية اإلدارة واالقتصاد/ قسم   1
 khawlarashige2017@gmail.com،  العراق، كلية الزراعة / قسم املحاصيل الحقلية 2

 

 

 :  ملخــــــص 

الوطني من خالل   الفردي واملجتمعي   مساهمتهاتسهم السياحة البيئية في دعم االقتصاد  الدخل  ،  االيجابية في زيادة 

لتلك املناطق    تخفيض نسبة البطالة وتحسن املستوى املعاش يفضال" عن توفير فرص عمل للسكان املحليين مما يساعد في  

 التي تتميز بوجود بيئة طبيعية سياحية مناسبة. 

وتتأثر السياحة البيئية بعدد من العوامل التي يمكن ان تسهم في جذب السياح او نفورهم وتتمثل هذه العوامل في  

ناخ واملوقع الجغرافي والتنوع في االنظمة البيئية وغي
ُ
كما    ،لوجيو رها. يعد العراق احد البلدان التي تتميز بالتنوع البيئي والبي امل

في   بين الشمال والجنوب وقد ساهم ذلك بشكل مباشر  املناخ  باختالف  زيادة    التأثير يتميز  ان  اذ  البيئية فيه  السياحة  على 

 مما يحد من جذب السياح.   سلبا بالعموم التأثيرارتفاع درجات الحرارة كعامل مهم من عوامل املناخ تسهم في  

السياحة البيئية    تأثير او عدد الفنادق وكذلك انعدام    باإليواء السياحة البيئية    تأثرلى ضعف  إكما توصلت الدراسة  

املهم جدا" القيام بمسح شامل للعديد من    ذلك فمنبالنقل البري متمثال" بعدد السيارات او اعداد املسافرين جوا". وعلى  

االيجابي في السياحة البيئية وبتالي تفعيل دور هذا النشاط في االقتصاد    التأثيرالتي من شانها ان تسهم في    العوامل االخرى 

 الوطني. 

 قياس السياحة البيئية في العراق.، مقومات ومكونات السياحة البيئية، السياحة البيئية: فتاحيةمكلمات 

Abstract: 

Ecotourisme contribues to supportant the national economy  through its positive 

contributions to increasing  individual and community  income, as well as provident job 

opportunistes for the local population, which  helps  reduce  unemployment and improve the 

standard of living for those areas that are characterized by a suitable  natural  tourismes  

environnement. 

Ecotourisme isaffected by a number of factors  that  may  contribue to attraction or averse 

touristes, and these  factor are the climate, geographical location, diversity in eco  systems, and 

others. Iraq is one of the countries characterized by environmental and biological  diversity, as 

itis  characterized by the difference in climate  between the north and the south, and this has 

directly  contributed to the effect on ecotourism in it, as the increase in temperatur  eincreases as 

an important factor in the climate  contributes to the negative impact in general, which  limits the 

attraction of tourists.  
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The study  also  found  that  ecotourism  is  lessaffected by accommodation or the number of 

hotels, as well as the lack of impact of ecotourism by land transport, represented by "the number 

of cars or the number of air travelers." Accordingly, itis very important "to conduct a 

comprehensivesurvey of many  other  factors  that  would  contribute to the positive impact on 

ecotourism and thus activate the role of this activity in the national economy." 

Key words: ecotourism, components and components of ecotourism, measuring  ecotourism in 

Iraq 
 

 املقدمة 

فقد كان يروج لها بدون  ،  كانت السياحة البيئية محض فكرة ولم تكن منهجا لدى اصحاب املشاريع السياحية

لتقليل االثار السلبية على  ،  صبحت واقع حال يجب تطبيق منهجه وفهم انظمته وقوانينهواليوم ا،  معرفة قواعدها

على  االستثمار املوجه من اجل تلبية    والتأكيد  املحافظة عليها  بأهميةمن خالل التوعية  ،  املوارد الطبيعية والبشرية

وتشجيع الدراسات االجتماعية والبيئية للحد من ظاهرة  ،  احتياجات السكان االصليين واملحافظة على ارثهم السياحي

الطاقات البشرية والبنية التحتية التي تنسجم    وتحقيق مردود اقتصادي واستخدام،  التلوث حماية للبيئة وللسائح 

التي تتميز   والحصول على جزء من سوق السياحة العاملي من خالل جذب السائحين الى املناطق ،  مع ظروف البيئة

املوارد التنمية  ،  الطبيعية  بوجود  وتدعيم  املحلية  املقدرات  تمويل  في  سياحيا  استثمارها  ايرادات  واستخدام 

 :تيةاآل ساسياتعاله استند البحث على ال أاالقتصادية وبناًء على ما تقدم 

 : البحث إشكالية :1

تصاعد  نتيجة  والغذائي  والصحي  الوطني  االمن  يهدد  كبيرا  العراق خطرا  تواجه  التي  البيئية  التحديات  تمثل 

البيئي التوازن  في  الكبير  واالختالل  والتربة  والهواء  للماء  التلوث  البيئة  و   ،معدالت  بين  العالقة  الشائع حول  من  كان 

العشرين بان هناك تعايش سلمي بين البيئة والسياحة وعلى الرغم من ذلك ومع ظهور والسياحة في خمسينات القرن 

السياحة الجماهيرية في الستينات وقع ضغط متزايد على املناطق الطبيعية لصالح النمو والتطور السياحي وصاحب 

 ينهما ما هي اال صراع وعلى مدار هذا زيادة في الوعي والقلق البيئي في اوائل السبعينات وصار الجميع يرى ان العالقة ب

العقد التالي تبنى الكثير هذه الرؤية وفي الوقت نفسه ظهر اقتراح جديد بانه من املمكن ان تكون هذه العالقة مفيدة 

 السياحة والبيئة.  لكال طرفيها

 : همية البحثأ 2

مدى    تأتي من  البحث  للسياحة  اهمية  البحثية  التطورات  من  مهما،  البيئيةاالفادة  جزء  تشكل    من   التي 

وتتجسد اهمية السياحة البيئية من خالل ربط االستثمار السياحي واملشاريع  ،  املنظومة السياحية لالقتصاد الدولي

السياحية للمناطق  والثقافي  الحيوي  والتنوع  البيئة  حماية  مع  املحلي  للمجتمع  طريق  ،  االنتاجية  عن  عداد  إوذلك 

على طرق سياحية ابداعية غير مضرة    التأكيدعلى توجيه السياحة نحو املواقع املميزة بيئيا مع  برامج سياحية تعتمد  

الطبيعية واستكشاف    وبما،  للبيئة  بجمالها  للتمتع  جيدة  فرصا  تعطي  البيئية  السياحة  فان  أنظمتها  ان  البيئية 

معدل نمو القطاع    أضعافقارب ستة    الواجب على السائح املحافظة عليها, وقد شهدت السياحة البيئية نموا كبيرا

 بالكامل .
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 : فرضية البحث  3

مفادهايس فرضية  على  البحث  الواعدة  نأ)  تند  القطاعات  من  تعد  العراق  في  البيئية   وتتأثر ،  السياحة 

وايواء  السياحة نقل  من  التحتية  بالبنية  ضعيف  بشكل  فيها  درجات    تأثرهاويتزايد  ،  البيئية  مثل  املناخ  بعوامل 

 الحرارة(. 

 : البحث منهجية : 4

واالسلوب  ،  البيئيةموضوع السياحة    تناولت  التياملصادر   استقراء  خالل  من  االستقرائي  االسلوب  البحث  تنهج

 العوامل موضوع البحث في السياحة البيئية في العراق.  تأثير لتحديد مدى القياس ي 

 :هداف البحثأ:  5

 - : الوصول الى االهداف االتية يحاول البحث

 البيئية.للسياحة  املفاهيمي اإلطارعرض  – 1

 .مكونات ومقومات السياحة البيئية في العراق عرض اهم – 2

 . البيئية في العراقبعض العوامل في السياحة   تأثير قياس  – 3

 هيكل البحث : 6

 - : نقاط وبحسب االتي الى خمسة  يقوم هيكل البحث على اساس تقسيمها      

 التعريف بالسياحة البيئية : اوال •

 العامة للسياحة البيئية املقومات: ثانيا •

 مقومات السياحة البيئية في العراق: ثالثا •

 العراقاثار السياحة البيئية في : رابعا •

 قياس السياحة البيئية في العراق. : خامسا •

 بالسياحة البيئية  التعريف: والأ

والغذاء  كحاجة  السياحة  ظهرت املاء  عن  للبحث  ملحة  حاجات،  انسانية  الى  تطورت  ودينية   ثم  تجارية 

املحددة للطلب السياحي  وان طبيعة الحاجة للسياحة تعتمد على مجموعة من العوامل  ،  وعالجية وتعليمية وترفيهية

اليها الحاجة  املادية تصبح  توافر االمكانات  السياس ي واالمني ،  ضرورية والعكس صحيح وعند  ففي حالة االستقرار 

واالزمات والكوارث  الحروب  حالة  في  وتنخفض  للسياحة  الحاجة  نوعا ،  تزداد  عدُّ 
ُ
وت االنشطة   كما  انواع  من  مهما 

الر  عالية  واالستثمارية  نموا  ،  بحيةالتجارية  تنمو  ان  املتوقع  ومن  العاملي  النطاق  على  رئيسة  اصبحت صناعة  فقد 

الدولية،  متواصال  التجارة  في  القطاعات  اهم  من  اليوم  اصبحت  زيادة   لنها،  فقد  في  مهما  دورا  يلعب  انتاجي  قطاع 

املدفوعات ميزان  وتحسين  القومي  االجنبية،  الدخل  للعمالت  لتشغيل  ،  ومصدرا  العاملةوفرصة  وتحقيق ،  االيدي 

 ( 15،  2012، )غرايبهاالقتصادية. برامج التنمية
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مع السياحية  النشاطات  والغابات واملحميات  املتمثلة  الطبيعية  العوامل   وتتداخل  والبحار  ناخ 
ُ
واملواقع  ،  بامل

والدينية واالستراحات،  التراثية  الضيافة  والسف،  وبيوت  السياحة  كوكاالت  ذات صلة  اخرى  واملصارف  ،  روخدمات 

ُيعدُّ السائح عامل مكمل لجهود حماية البيئة في االماكن و ،  النقل والطرق واالتصاالت الخ  ووسائل،  واملراكز الطبية

ينفق النقود ليس  ،  وانه يتسم برغبة التعرف عن كثب على االماكن الطبيعية والحضارية،  التلوث  التي لم يصل اليها

اكتساب الخبرة  ،  من اجل االستجمام وحسب   ثقافتهم   والتفاعلوانما من اجل  مع السكان االصليين واالطالع على 

التي تركز على وجود   الصحيح لتحقيق التنمية السياحية املستدامة الن البيئة السليمة هي االطار، وحياتهم البسيطة

ربط االستثمار واملشاريع االنتاجية للمجتمع    في  البيئية تتمثل  السياحة   وفرهاوان امليزة التي ت،  تخطيط بيئي سليم

من خالل طريق  ،  على وفق معادلة تنموية واحدة،  مع حماية البيئة والتنوع الحيوي والثقافي للمناطق السياحية

البيئية  بوصلة  تنظم  برامج مرت،  السياحة  اولهماوقد  مراحل  بعدة  البيئية  من    :  السياحة  السائح  مرحلة حماية 

مرحلة وقف التلوث البيئي من خالل استخدام   :  وثانيهما،  التلوث من خالل توجيهه وبرمجة حركته لالماكن الصحية

معالجة التلوث البيئي ومعالجة االختالالت البيئية لتصبح : وثالثهما،  انشطة سياحية وقائية تحافظ على املوقع البيئي

سيا  انشطة  وممارسة  بيئياافضل  مسؤولة  اقتراح  و ،  حية  تم  النوعقد  مجال    هذا  في  الخبير  قبل  من  السياحة  من 

بان يتم تشجيع النشاطات السياحية من خالل التخلي عن وسائل العمل امللوثة ،  السكورين  حماية الطبيعة هكتور 

من  ،  للبيئة الطبيعية  البيئات  تدمير  هذوعدم  تبني  تم  وقد  السياح  ترفيه  من ه  اجل  العاملي    الفكرة  االتحاد  قبل 

الطبيعةل في    لسياحةا  اهمية  وتتمثل،  ((http: //www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=25639،  1983عام  في   حماية  البيئية 

 kwagri.org/2016/11/03///: http: النقاط االتية

 البيئة وتطبيق برامج بيئية مدروسة. تعرض الدولة الضرار االهمية البيئية وتتمثل في االمن البيئي وعدم -1

تحقيق   -2 في  منها  واالستفادة  النادرة  السياحية  املواقع  استثمار  امكانية  في  وتتمثل  االقتصادية  االهمية 

 بما يمكن ان تجنيه من ارباح وفرص عمل وتنوع في العائد االقتصادي. ، التنمية املستدامة

الى  االهمية االنسانية    -  3 العزلة  في تطوير العالقات االجتماعية ونقل املجتمعات من  واالجتماعية وتتمثل 

 الحيوية واستنشاق الهواء الطلق وصفاء النفس. والترفيه واستعادة، االنفتاح

من خالل تقديم برامج السياحة ،  االهمية الثقافية وتتمثل في نشر ثقافة املحافظة على التراث الثقافي  -  4

 تعاظم رغبة السياح في الحصول على املعلومات.  البيئية مع

دخل مستوى  الزدياد  نهائية  ومحصلة  حضارية  حركة  السياحة  عدُّ 
ُ
فهي   السياحة  اما،  الفرد  وت املستدامة 

واالستثمار   والتنظيم  السياحية  إلعدادالتخطيط  املواقع  في  وحماية  ،  السياح  السائح  توخي سالمة  اجل  من  وذلك 

اقتصاديات السياحة البيئية تهدف لتحقيق اقص ى اشباع ممكن من الحاجات السياحية البيئية  . وان  البيئة ايضا

ECO-TOURISM  البيئية هي االماكن التي    السياحة  وعلى ذلك فان،  عن طريق االستغالل االمثل للموارد االقتصادية

نباتاتها  االنسان  يزورها على  والتعرف  بسحرها  واالستمتاع  الترفه  احداث    وحيواناتها  بهدف  دون  وتضاريسها  البرية 

الطبيعة ولم يتدخل االنسان في تكوينه سواء كانت البيئة نباتية ام محميات ام    خلقته  الذي،  التوازن البيئي خلل في

السياحي نتيجة العوامل السياسية    هذا النوعتطور  وقد  التلوث ,    بحيث بقيت على حالها تقريبا ولم يؤثر فيها   ،تراثية

اكتسبت    التي يزورها بعد ان والثقافية , وقد جاءت السياحة البيئية لتجعل من السائح صديقا للبيئةواالقتصادية  

،  في املناطق السياحية املوارد الطبيعية كثير من النشاطات السياحية سمعة سيئة باعتبارها مسؤولة عن استنزاف

http://www.ts3a.com/bi2a/%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%ab-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83/
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=25639)
http://kwagri.org/2016/11/03/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7/
http://www.ts3a.com/bi2a/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
http://www.ts3a.com/bi2a/%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%ab-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83/
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اضافة الى دوره في الحفاظ على البيئة  ،  لكونه يمثل مصدرا للدخل،  النوع من السياحة مهما للدول النامية  هذا  ويعدُّ 

املستدامةوترسيخ   التنمية  في    لنها،  ثقافة  االقدام  على  السير  مثل  للبيئة  ملوثة  غير  رشيدة  انشطة  مزاولة  تعني 

املرتفعات تسلق  او  االنهار  غابات وضفاف  او  البحر  التعامل    استكشاف  بهدف،  ساحل  وكيفية  الطبيعية  البيئات 

 (. 11، 2013، معها بدرجة عالية من الوعي)سميث

 املقومات العامة للسياحة البيئية : ثانيا

عدُّ 
ُ
بين االنسان والطبيعة وتشكل عناصر اساسية للسياحة   الذي يضم االنشطة  املكان  الطبيعة  ت املتبادلة 

)الطبيعية   االتية ،  الجمالية(  و أالبيئية  النقاط  في  تتمثل  مقومات  عدة  على  البيئية  السياحة   :  وتقوم 

mawdoo3.com/http// 

الن مقومات  ،  الطبيعة  الجغرافي واملناخي للدول حدا فاصال من حيث مزايا  املوقع  ُيعدُّ :  املوقع الجغرافي واملناخي–  1

االوربية الدول  في  السياحية  االسيوية  الطبيعة  الدول  في  الطبيعة  كمقومات  ليست  وتتعدد ،  واالفريقية  الباردة 

حرارة   من  شمس يالعناصر  وسطوع  وتبخر  جوي  وضغط  ورطوبة  ورياح  مجتمعة  ،  وامطار  تعمل  العناصر  وهذه 

للسياحة الجاذبة  الطبيعية  املقومات  من  مجموعة  البرودة ،  لتشكل  عن  بحثا  املصياف  سياحة  ظهرت  هنا  ومن 

،  الشتاء او الصيف  وما تقّدمه من تحّوالت في،  واملشاتي بحثا عن الدفء وهنا ستكون حركة السياحة عكسية بينهما

كبرى ،  الخريف  او الربيع في سياحية  مكّونات  الى  العناصر  هذه  تتحّول  شاطئ  ،  وبحيث  على  الغروب  مشاهدة  من 

 .  او السهر مع النجوم في الصحراء ، الثلج البحر او ممارسة التزلج على

الجيولوجية  -  2 البيئة  انواع صخورها  :مقومات  واختالف  االرض  بطبقات  مركز  ،  وتتمثل  الدول  هذه  يجعل  مما 

اشكال    من   مقومات مستمدة،  اكتشافها  يستهوون  جذب واستقطاب للكثير من السياح املغامرين الذين يدرسون او

واثر عوامل  ،  ووديان وغابات ومحميات  وسهول وانهار وصحاري وما عليه من جبال  (  مرفولوجية  الجيو سطح االرض )

ف
ّ
خل

ُ
املشاهدات   وانواع،  ه هذه العوامل من اخاديد وتجمعات رملية ومكاشف صخريةالتعرية الهوائية واملائية وما ت

 .االنسان مثل الحدائق واملنتزهات  او التي عمل عليها، والخبرات الواسعة املتضمنة فيها

واشكالها  -3 املياه  من  مستمدة  او :  مقومات  طبيعية  وبرك  وسدود  وانهار  وبحار  محيطات  من  اشكالها  وتتعدد 

جوفية ومياه  مقدمتها،  اصطناعية  وفي  البشرية  االنشطة  كل  واساس  الحياة  اساس  هو  فهناك  ،  السياحة  واملاء 

 السياحة الشاطئية والنهرية والعالجية في املياه املعدنية.

البيولوجية  -  4 من:  العوامل  النباتية  معدنية  ونباتات واشجار ازهار الثروات  الحيوانية،  ومياه  الثروة  ،  الى 

 .وكائنات بحرية وبرية مختلفة  واسماك طيور  من
 

 مقومات السياحة البيئية في العراق : ثالثا

 : يأتي تنقسم الى مقومات طبيعية وحضرية وتاريخية وتشمل ما

الطبيعية منخفضة وسهول    يمتلك :  ا/املقومات  اراض ي  تضم  التي  الطبيعية  املقومات  من  العديد  العراق 

وتتمثل املقومات الطبيعية في العراق  ،  مما يعطيه تنوعا طبيعيا واحيائيا واقتصاديا واسعا،  وجبالوهضاب  

 ( 5ص، 2013، )وزارة البيئة: في النقاط االتية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
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(درجة شماال وخطي طول  37،  29يقع العراق جنوب غرب قارة اسيا بين خطي عرض ):  املوقع الجغرافي-  1

شرقا"48،  38) درجة  وسورياتحدها  ،  (  الشرق  من  وايران  الشمال  من  العربية   تركيا  واململكة  واالردن 

الجنوب من  السعودية  العربية  واململكة  والكويت  العربي  والخليج  الغرب  من  مساحة  ،  السعودية  وتبلغ 

حلقة وصل مهمة بين الشرق والغرب وافضل   وُيعدُّ بموقعه االستراتيجي هذا،  (2كم  435052العراق حوالي )

لل بالغربمسار  الشرق  لربط  الجافة  الى)،  قناة  العراق  اراض ي  منها18وتقسم  ثالث  مركزية  محافظة    في   ( 

تمثل   ذاتيإقليم  الشمال  بحكم  وتتمتع  فتتمتع  ،  كردستان  االخرى  عشرة  الخمسة  املحافظات  باقي  اما 

  كما   من اجل تسهيل ادارة شؤونها  و القضيةوتقسم هذه املحافظات  ،  بالمركزية ادارية ذات مستوى عالي

 (. 1في امللحق رقم ) يتضح

  الحّمار والحويزة والسنية والتي تجتذب اعدادا   اهوار  واهمها،  الرطبة بكثرة في العراق  وتنتشر االراض ي          

 والتنقل في مجاريها وبين،  بمشاهدها  والتمتع  كبيرة من السكان للعيش فيها فضال عن جذب السياح للترفيه

شكلت    ويضم  كما،  منابعها التي  والصحاري  الجبال  عن  فضال  متموجة  ومناطق  واسعة  سهول  العراق 

،  العراق  الطويلة والقصيرة والتي تمتد على مساحات طويلة من اراض ي  االنهار  عن  فضال ،  مناطقه املختلفة

 العراق.اذ يعد نهري دجلة والفرات من اهم االنهار التي تعد املصادر الرئيسية للماء في 

ناخ-2
ُ
يتميز ُمناخ العراق بكونه قاري شبه مداري وامطاره تتبع في نظامها ُمناخ البحر  تسقط االمطار في  :  امل

الصيف  في  وتنعدم  والربيع  والشتاء  الخريف  السنة  وتهب،  فصل  فصول  اثناء  الغربية  الشمالية  ، الرياح 

بسماء صافية باردة جافة شتاًء مصحوبة  في فصل  ،  وتكون  درجات  اما  من  وتعدل  الجو  فتلطف  الصيف 

العالية ببرودة شديدة وسماء صافية  الرياح   وتهب،  الحرارة  الشرقية شتاء مصحوبة  ، الشرقية والشمالية 

ُمناخ ،  الجنوبية الشرقية فهي دافئة نسبيا ورطبة وتجلب الغيوم املمطرة احيانا  الرياح  اما ويمكن تقسيم 

 : (48، 2015، ، رة البيئةالعراق الى ثالث انماط وكاالتي) وزا

املتوسط البحر  الشرقي  املناطق:  ُمناخ  الشمال  في  الثلوج ،  الجبلية  تتساقط  حيث  البارد  بشتائه  يمتاز 

االمطار كمية  لذا  /،  ملم( سنويا  1000  -400)  بين  ما  وتتراوح  لطيف  معتدل  املناطق   صيفه  اشتهرت هذه 

 وسرسنك وغيرها. باملصايف العديدة مثل شقالوه

السهوب الجنوب:  ُمناخ  في  الحار  الصحراوي  ناخ 
ُ
وامل الجبلية  الشمالية  املنطقة  بين  انتقالي  في ،  ُمناخ  يقع 

هذه  وتنتشر في  ،  ملم( سنويا   400  -200بين )  ما  مطاروتتراوح كمية ال   الغالب ضمن حدود املنطقة املتموجة

 املناطق املراعي الطبيعية.

الحار الصحراوي  ناخ 
ُ
) :  امل نسبة  ويشكل  الغربية  والهضبة  الرسوبي  السهل  في  اراض ي %70يسود  من   )  

ويمتاز باملدى الحراري الواسع بين الليل والنهار  ،  ملم( سنويا  200  -50بين )  ما  وتتراوح كمية االمطار،  العراق

 اال بضع الليالي.  تجمدى درجات حرارته فوق درجة الوتبق، والصيف والشتاء وبالجو الدافئ

والعيون   -3 والبحيرات  من خالل برنامج االنسان   1970برز مفهوم املحميات الطبيعية في عام  :  املحميات 

الحيوي  البشرية  ،  واملحيط  البيئة  عن  مؤتمر  اول  في  عام    املتحدة  لألمموكذلك  في  استكهولم  في  املنعقد 

  وتعرف،  املؤتمرون على توصية تنص بضرورة انشاء شبكة عاملية من املحميات الطبيعية  اقر  حينما  1972

االبعاد  املحميات محددة  مناطق  بانها  عليها  الطبيعية  تفرض  خاصة    الجغرافية  قوانين  بموجب  الحماية 

ونباتات وطيور  حيوانات  من  محتواها  حماية  االنسان،  بهدف  تعديات  البيئية   التغيرات  او   من 

املائية ذات   املسطحات او والبحر ّرف بانها مناطق طبيعية من االرضوتع كما، ( 6ص،  2017،  )  قادرةالضار 
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تنوعها على  للمحافظة  القانونية  بالحماية  تتمتع  معينة  االستغالل    االحيائي  حدود  من  والنباتي  الحيواني 

او القادر  التغيرات  الجائر  عبد  ياور  فراس  )د.  املهلكة  الطبيعية  ،  الطبيعية  باملحميات  املاسة   –الجرائم 

 (. www.iasj.net: متاح على الرابط  -دراسة مقارنة

انشاء لفكرة  اول طرح  بالذكر فان  الجدير  من    املحميات  ومن  السبعينات  اوائل  في  كان  العراق  في  الطبيعية 

على هذه الفكرة في املؤتمر الزراعي السادس لتطوير    التأكيدوتم  ،  معة املوصلقبل عدد من الخبراء الفرنسيين في جا

عام   في  العراق  في  عام  ،  1967الزراعة  في  الفكرة مجددا  اعيد طرح  في    ملحميات   من اجل انشاء  1984وقد  طبيعية 

تكون  الطبيعية    العراق  الغابات  بين  الجبلية  املنطقة  في  العراق  شمال  في  العراق االولى  وسط  في  والثانية  الكبيرة 

ناخ والتربة والغطاء النباتي وبمساحة )
ُ
(  450000واملوقع املقترح له براس بحيرة الثرثار كونه موقع مالئم من ناحية امل

حيث تشكل املنطقة مشتى عامليا للطيور املهاجرة  ،  الرطبة  والثالثة في جنوب العراق في منطقة االهوار وبيئاتها ،  دونم

دونم  اعهابأنو  مليون  تقل مساحته عن نصف  ال  ان  على  تر  اال،  املختلفة  لم  الثالث  املحميات  ،  بعد  النور   ان هذه 

والعقوبات االقتصادية التي فرضت على   1990عام    في  وغزو الكويت  1980وبالتي جرت في العراق منعام    بسبب الحر

سنوات عشر  من  اكثر  استمرت  والتي  سبعة  مح   بإنشاءفاستبدلت  ،  العراق  عددها  الحجم  صغيرة  طبيعية  ميات 

ومحمية )روضة املها( على نهر دجلة في  ،  اقتصرت معظمها على تربية الغزالن وهي محمية )كصيبة( في املدائن ببغداد

البو عيثه ومحمية) الدبس( في محافظة كركوك والواقعة في ناحية الدبس على نهر دجلة ومحمية )مندلي( في ديالى  

( بمحافظة االنبار ومحمية )سنجار( في محافظة املوصل وهي املحمية النباتية الوحيدة في العراق  ومحمية )الضبعه

ومحمية )املسار( في قضاء الرطبة بمحافظة االنبار وقد تعرضت جميع هذه املحميات  ،  ( دونم2000بمساحة تتجاوز)

عام   في  العراق  احتالل  بعد  والنهب  السلب  عمليات  محم  2003الى  الرطبةباستثناء  قضاء  في  )املسار(    وتعمل ،  ية 

اضافة محميات جديدة في كل من محافظة    مع  مجددا  املحميات  تأهيل  العراقية في الوقت الحالي على اعادة   الحكومة

العراق من قبل      تم اعتماد االهوار  2016وفي عام  ،  ((2013)،  املثنى وميسان والبصرة وذي قار)د. فراس في جنوب 

 اليونسكو كمحمية طبيعية دولية. 

والسياحة  ب/السياحة   احدى:  املزارعالزراعية  مزرعة    السياحية  االنماط  هي  بزيارة  للسائح  تسمح  التي 

االنشطة من  بعدد  الزراعي  لالستمتاع  بالنشاط  مصادر   والحياة  املرتبطة  وتنويع  املزارع  وتطوير  الريفية 

وتمكن السياحة الزراعية املزارعين واملستثمرين في املجال الزراعي من االستفادة ،  استدامتهادخلها لضمان  

  او   السياحي  السياحية فيها مثل االيواء  بعض االنشطة  بإقامةوذلك  ،  من مزارعهم بطرق مختلفة ومبتكرة

ويستفيد  ،  حة والهدوءمن الرا  بأجواءالترفيه داخل املزرعة ليشكل نمطا سياحيا جديدا يتمتع فيه السائح  

الثروة  على  املحافظة  في  سيسهم  مما  مزارعهم  في  استثماراتهم  تنمية  من  واملستثمرون  املزارعون 

 ( .77، 2014، ، الزراعية)بدر

والعالجية الطبيعية  هما  تتمثل:  ج/املوارد  رئيسين  قسمين  الى  وتنقسم  العالجية    السياحة   السياحة 

االستشفائية والسياحة  او ،  العالجية  املتخصصة  واملستشفيات  املصحات  استخدام  على  االولى  تعتمد    اذ 

الثانية فتعتمد على    اما،  الحديثة والكوادر الطبية التي تمتاز بكفاءة عالية  الطبية والتي توفر االجهزة  املراكز

  لشعة لتعرض  الرمال وا،  الكبريتية  العناصر الطبيعية في عالج املرض ى وشفائهم مثل ينابيع املياه املعدنية او

االمراض بعض  من  االستشفاء  لغرض  برز أ  ومن ،  وغيرها  العظام  وامراض  والروماتيزمية  الجلدية  الشمس 

 :  تيأي املواقع السياحية العالجية في العراق ما

 واحة عين التمر في كربالء.  •
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 حمام العليل في نينوى. •

 عين امللح )خيوالن( في قضاء طوز خورماتو.  •

 )كه راو( في الجنوب الشرقي من قرية طوز خورماتو.  عين كبريت •

 عين حامض الكبريت الواقعة بين طوز خورماتو وكفري.  •

االثرية والحضارية لغرض االطالع على    ترتكز هذه السياحة في االماكن :  د/املقومات الحضارية والتاريخية

العراق في  القديمة  اورو ،  الحضارات  حضارة  مثل  الحضارات  مهد  يمثل  السومرية كونه  والحضارات  اكد 

من السياحة مع تطور السياحة في العالم وازدياد الرغبة في    هذا النوع وقد ظهر  ،  والبابلية واالشورية وغيرها

القديمة العالم  على حضارات  هذاأ  اال،  التعرف  الحروب خالل  في  العراق  املاض ي وكذلك    القرن   ن دخول 

لى توقف هذه السياحة على الرغم من توافر أدى إ،  منيال   وتردي الوضع  2003بعد احتالل العراق في عام  

وقد تم ادراج ثالث مواقع ،  (52،  2016،  جبار،مزايا كثيرة ومهمة لهذه السياحة تفوق اي بلد اخر)حسين  

،  1985وهي مدينة الحضر التاريخية الكبيرة واملحصنة في عام  ،  اثرية في العراق ضمن قائمة التراث العاملي

اشور واثار   عام    مدينة  في  دجلة  نهر  على ضفاف  االشورية  االمبراطورية  عاصمة  على    2003القديمة  وهي 

بالخطر املهدد  العاملي  التراث  االثرية،  الئحة  سامراء  عو   ومدينة  يعود  احدى  مسجد  وفيها  العباسيين  اصم 

 العاملي املهدد بالخطر ايضا. وهي في عداد التراث  2007التاسع للميالد بمنارته امللوية الشهيرة في عام   لقرن ل

محافظة مركزية تقسم الى عدد    18ان للعراق    الى  اشرنا في اعاله:  املدن واملعالم السياحية في العراق   -هه

شؤونها ادارة  وتيسير  تسهيل  اجل  من  االقضية  بمجوعة   وتتميز ،  من  واملدن  املحافظات  هذه  من  العديد 

  والجانبكبيرة من املعالم السياحية الطبيعية واالصطناعية تسهم بدرجة كبيرة في جذب السياح املحللين  

 (. 2رقم) ابرزها من خالل امللحق اليها نظرا ملا تتمتع به من مزايا ويمكن توضيح

 اثار السياحة البيئية في العراق    : رابعا

 :  ايجابية وسلبية يمكن توضيحها في النقاط االتية ثارآتترتب على السياحة البيئية في العراق         

 في العراق     االيجابية للسياحة البيئية ثاراآل: 1

البيئية واستدامة املوارد االقتصادية              القائم على حماية  في تطور االقتصاد االخضر  البيئية  تساهم السياحة 

استدامة هذه  بما يضمن  السياحية  املناطق  في  البيئية  االنظمة  على  الواقع  الضغط  من  التخفيف  على  نعمل  فهي 

الطبيعية تسهم  ،  املوارد  فرص  أكما  زيادة  في  تقنيات  يضا"  النعدام  التلوث  من  تعاني  التي  الدول  في  البيئي  التعليم 

النفايات التي  ،  معالجة  القوانين  تطبيق  خالل  وعدم  من  تظهر  التي  البيئي  السياحي  النشاط  جودة  مستوى  ترفع 

بالبيئة ال   ،  االهتمام  املادة  هي  النقية  البيئة  الن  تلوثها  ومنع  بمواردها  االرتقاء  كيفية  لوبيان  السياحي  ولية  لنشاط 

 البيئي. 

على خلق الوعي السياحي البيئي على مختلف املستويات بحيث قامت بسن قوانين    البيئية  حةالسيا  تعمل  كما

اذ يتطلب ذلك تدخل االنسان بتقنياته الحديثة والتخطيط الجيد لتجميل البيئة ،  حماية املواقع السياحية البيئية

البنى   تنمية  خالل  من  هذاوتهيئتها  مع  متالئمة  تكون  التي  والتاريخية  ،  السياحي  النشاط  التحتية  الدينية  كاملواقع 

من التدهور بفعل املمارسات الخاطئة لبعض السائحين والتي تؤدي الى حرمان العالم من موروث  والتراثية وحمايتها

تحسين   في  يسهم  مما  مناطقها  في  املحللين  لسكان  عمل  فرص  توفير  في  تسهم  فهي  ذلك  عن  فضال"   . مهم  ثقافي 
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الريفية وتمنع الشركات   وماتهااملستوى املعاش ي وزيادة الدخل. كما تشجع تطوير تلك املناطق بطريقة تحافظ على مق

املنش اقامة  من  العمالقة  الصغيرة  ،  الضخمة  السياحية  تآالسياحية  املنتجعات  على  تقوم  البيئية  السياحة  الن 

 /https: //www.academia.eduوالنزل الريفي املتواضع وليس على الفنادق الضخمة ذات املستوى الراقي .

 االثار السلبية للسياحة البيئية في العراق    : 2

اذ تؤثر  ،  الكائنات البحرية كالدالفين والحيتان واسماك القرشالبيئية تأثير على بعض    السياحة  ان لنشطة

مما يدعو الى العمل على تفعيل ثقافة السياحة ،  اصوات الزوارق على تلك الكائنات فترفع من نبرة صوتها بتوتر وقلق

املختلفة املجتمع  نفوس شرائح  في  البيئي  الفكر  اسس  لتوضيح  االفراد  لدى  التوعية  ونشر  البيئة فحم،  البيئية  اية 

الرحالت وترشيد  والتوجيه  التعليم  عن  فضال  مجتمعية  ثقافة  تكون  ان  الكائنات ،  يجب  على  الضرر  يستمر  لئال 

  كما ، الن حماية البيئة واالفراد هدف عام يجب ان يسعى اليه الجميع للعيش في بيئة امنة خالية من التلوث، البحرية

الأ تدمير  في  تساهم  قد  طبيعية  عوامل  هناك  والسيول  ن  والفيضانات  كالزالزل  الطبيعية  الكوارث  مثل  بيئة 

التربة والهواء واملاء في درجات الحرارة والرطوبة واالمطار واملياه الجوفية ،  والعواصف واالنهيارات وتلوث  والتغيرات 

يمثل عبئا على هذه  وان زيادة اعداد السياح غير املنظمة للمواقع الطبيعية قد يؤدي الى تدمير جودة البيئة مما  ،  الخ

يت  كما،  املواقع قد  السياحية  املناطق  تشويه  السياحأان  نفايات  معالجة  عدم  من  كقطف  ،  تى  السيئ  التصرف  او 

  وان تلوث املياه يتم من خالل توجيه مياه الصرف الصحي لألنهار ،  الزهور او اشعال النار او جمع االصداف وغيرها

لخطرة على صحة البيئة بسبب عدم تطبيق نظم معالجة املياه والصرف الصحي  التي تلوث املياه بالجراثيم واملواد ا

فضال عن تلوث الهواء الذي ينتج عن االستخدام االقص ى لوسائل النقل السياحي التي  ،  السياحية  لجميع املنشآت

وتطبيق ،  تضافر الجهود ملعالجة املظاهر السلبية  منلذلك فالبد  ،  السياحية  السياح في بعض املناطق  يستخدمها

من    أيتجز   ال   املعايير البيئية كافة عند انشاء مشروعات املنتجعات السياحية حتى تكون السياحة البيئية جزءا

املشروع في    التعامل  والسيما،  استراتيجية  البيئي  الوعي  وزيادة  للبيئة  امللوثة  النفايات  من  التخلص  في  االمثل 

 لسياح. مجال ا

https: //www.albayan.ae/five-senses/2002-08-08-1.1340361 . 
 : قياس السياحة البيئية في العراق والعوامل املؤثرة فيها: خامسا 

 :  توصيف النموذج  :1

التابع   املتغير   االقتصادية نموذج االنحدار اللوجستي في حاالت محددة يكون فيهايستخدم عادة في الدراسات  

والسبب في ذلك يكمن في كون االنحدار اللوجستي  ،  التابع قيم ثنائية او اكثر   املتغير   بحيث يأخذ،  منفصال" )نوعيا(

املعلمات معنوية  باختبار  تقوم  لنها  قوة  االكثر  االداة  عن  ،  هو  تأثير فضال"  مقدار  في  للباحث  فكرة   املتغير   اعطاء 

املتغيرات وعلى ذلك فهي يمكن الباحث من االستنتاج    املستقل في املتغير التابع ثنائي القيمة وكذلك فهو يرتب تأثير 

 .(www.exeter.ac.uk)اقوى من املتغير االخر في فهم ظهور النتيجة املطلوبة  املتغير  بان هذا

https://www.academia.edu/5530755/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.albayan.ae/five-senses/2002-08-08-1.1340361
http://www.exeter.ac.uk/
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التابع   املتغير  ان  هو  اساس ي  فرض  على  اللوجستي  االنحدار  نموذج  يأخذ  yويستند  ثنائي  متغير  )  هو  (  1القيمة 

)   (p)باحتمال   التابع ،  (p-1)( باحتمال  0والقيمة  املعلوم ان االنحدار الخطي تأخذ متغيراته املستقلة واملتغير  ومن 

 :  ي يربط املتغيرات هو قيما" مستمرة فان النموذج الذ

)
𝑝

1−p
ln(3X3+ b  2X2+b  1X1+ b  0=  b 

 هي درجات الحرارة العظمى: 1xحيث ان   

2X : )هو النقل )البري ,الجوي 

3X :عدد النزالء(  هو االيواء( 

اللوجستي  وهذا االنحدار  نموذج  يسمى  التحويلة،  النموذج   )ln  وتسمى 
𝑝

1−𝑝
لوجت  ( الدالة  ،  بتحويلة  ان  اذ 

من   (y)كما تقترب  ،  (-الطرف االيمن للدالة من )∞    اقترب  من الصفر اذا  (y)وتقترب  ،  (  1،    0القيم )  تأخذمستمرة  

 (.239،  2012، الطرف االيمن من )∞ ( )خضير  قتربا  الواحد اذا

يأخذ     نوعي  متغير  هو  العراق  في  البيئية(  )السياحة  التابع  املتغير  ان  النموذج  افترض  )  وقد  في  1،  0القيمتين   )

املوصل والتي تسمى غابة الحدباء النموذجية والتي تقع في الساحل    محافظة  منطقتين منفصلتين في العراق احدهما

عام   املوصل   محافظة  من  مساحة    1954االيسر  عام  د  10على  الى  العمل  واستمر  هذه   1955ونم   توسيع  تم  اذ 

دونم على الضفة الشرقية لنهر دجلة في الجهة الشمالية للمدينة وتوسعت على مراحل لتصل   200الغابات لتشمل  

ازدهرت السياحة فيها بشكل ملحوظ خالل فترة الثمانينات  من القرن ،  دونم تم زراعة مختلف االشجار فيها  900الى  

الدولي ومجمع القرية السياحية    فيها مثل فندق نينوى   آتاملنش  ن  اذ نتم استقطاع مساحات معينة إلقامة العشري

( ويشير  1القيمة )  2013ولغاية    2005وعلى ذلك فقد اخذت السياحة البيئية في املوصل خالل الفترة من  ،  وغيرها

املتغير التابع لسياحة البيئية في املوصل القيمة    اخذ  فيما،  ذلك الى ان وضع السياحة البيئية جيد خالل هذه الفترة

من  0) للسنوات  الى    2017ولغاية    2014(  ذلك  بسبب أويشير  جيدة  غير  هي  الفترة  هذه  البيئية خالل  السياحة  ن 

 عسكرية في املحافظة. المنية و ل حداث اال 

تعد  أ والتي  االهوار  في  تتمثل  والتي  البصرة  في  البيئية  للسياحة  بالنسبة  تغطي    املسطحات  منما  التي  املائية 

  35وتتراوح مساحتها من  ،  االراض ي املنخفضة التي تقع شمال محافظة البصرة وتمتد الى محافظتي ميسان وذي قار

ادرجت االهوار ضمن الئحة التراث العاملي ومن شان ذلك ان    2016تموز من عام    17وفي  ،  لف كيلومتر مربعأ  40الى  

 البنية التحتية لذلك.  توفرت ما اذا السياحة العاملية اليهايسهم في جذب 

في    املتغيرات  اما فتمثلت  واملوصل   1Xاملستقلة  البصرة  محافظتي  من  كل  في  العظمى  الحرارة  درجات  ويمثل 

 (.3والتي تتضح من خالل الجدول )

الفنادق   باإليواءفيتمثل    2X  املتغير   اما يبين اعداد  الذي  التالي  النزالء( ويتضح ذلك من خالل الجدول  )عدد 

 . 2017ولغاية  2005والنزالء وااليرادات املتحققة خالل الفترة من 

 : ويشمل النقل والذي يتمثل في النقل البري والجوي وكما موضح في الجدول التالي 3Xالثالث املتغير  اما



 
 (2017-2005)  السياحة البيئية في العراق للمدة قياس العوامل املؤثرة في 

 

336 

 .SPSS باستخدام برنامج *تم تقدير القيم املفقودة   

الجاهزة   االحصائية  الحزمة  استخدام  تم  تم   SPSS17وقد  وقد  البحث  لعينة  اللوجستي  االنحدار  نموذج  لتقدير 

 : الحصول على النتائج التالية

 ( تقدير نتائج االنحدار اللوجستي على درجة الحرارة وعدد النزالء والنقل البري لعينة البحث في املوصل  4)  جدول 

Sig. Df Wald S.E. B  

.327 1 .960 1,754 -1.719 Step1a           X1 

                   X2 

                   X3 

        Constant    

.258 1 1.277 0.001 -0.01 

.197 1 1.666 .0 .0 

.275 1 1.193 53.269 58.189 

R2
Nagelkerke = 1.000        R2

cos-snell= 0.709 

Sig=0.001 df=3      Chi-square= 16.048  

 . 17SPSSن باالعتماد على نتائج الحزمة االحصائية يعداد الباحثإمن : املصدر

 : يأتي عاله كماأويمكن تلخيص النتائج في الجدول 

         Y= 58.189  -1.719 X1   -0.01 X2   +0.0 X3 

   Wald      1.193      0.960      1.277     1.666 

R2
cos-snell= 0.709                   R2

Nagelkerke = 1.000 

  Chi-square= 16.048            df=3            Sig=0.001 

املستقل   املتغير  ان  املقدر  اللوجستي  النموذج  من  في محافظة   1Xويتضح  العظمى  الحرارة  )متوسط درجات 

اذ ان الزيادة في متوسط درجات الحرارة بمقدار  ،  املوصل( يتفق مع املنطق االقتصادي اي منطقية املعلمة املقدرة

يساوي  د التابع  املتغير  يكون  بان  الترجيح  معامل  اللوجتاولوغارتيم  تخفيض  الى  يؤدي  واحدة سوف  (    y=1)  1رجة 

في املتغير   ان كما،  بقية املتغيرات  تأثير االفضلية للمتغير التابع مع ثبات   ( مرة في لوغارتيم  (1.719-بمقدار   الزيادة 

و 2Xاملستقل   بمقدار  الفنادق(  في  النزالء  عدد  يكون )  بان  الترجيح  معامل  لوغارتيم  تخفيض  الى  يؤدي  واحدة  حدة 

اما ، االفضلية للمتغير التابع مع ثبات بقية املتغيرات ( مرة في لوغارتيم 0.01-( بمقدار )  y=1)  1املتغير التابع يساوي 

( 0.00التابع اذ بلغ معاملها )  املتغير  تأثير )عدد السيارات املستخدمة في النقل البري ( فليس لها 3Xبالنسبة للمتغير  

  وهو   16.048سكوير بلغت  قيمته   تتبع توزيع كاي  لنها املقدر الى  معنوية املعلمات في النموذجwald ويشير االختبار  

 معنوي.

 

 ( تقدير نتائج االنحدار اللوجستي لعينة البحث في املوصل 5جدول) 

Sig. Df Wald S.E. B  

0.997 1 .000 4160.618 13.580 Step1a           X1 
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0.997 1 .000 12.824 0.052                    X2 

                   X3 

        Constant    

0.997 1 .000 0.010 0.000 

0.997 1 .000 178773.03 -653.011 

R2
Nagelkerke = 1.000        R2

cos-snell= 0.576 

Sig=0.011 df=3      Chi-square= 11.162 

 .  SPSSن باالعتماد على نتائج الحزمة االحصائية يمن اعداد الباحث: املصدر

 : يأتي كما ( فيمكن تلخيص النتائج5اما بالنسبة للجدول ) 

         Y= -653.011+13.580 X1   +0.052 X2   +0.0 X3 

   Wald     0.0000.0000.0000.000 

R2
cos-snell= 0.567                   R2

Nagelkerke = 1.000 

  Chi-square= 11.162           df=3            Sig=0.011                                       

املستقل   املتغير  ان  املقدر  اللوجستي  النموذج  من  في محافظة   1Xويتضح  العظمى  الحرارة  )متوسط درجات 

اذ ان الزيادة في متوسط درجات الحرارة بمقدار  ،  املوصل( يتفق مع املنطق االقتصادي اي منطقية املعلمة املقدرة

سوف واحدة  زيادة  درجة  الى  يساوي   يؤدي  التابع  املتغير  يكون  بان  الترجيح  معامل  (    y=1)  1اللوجتاولوغارتيم 

في لوغارتيم  13.580بمقدار) ثبات   ( مرة  مع  التابع  للمتغير  املتغير   ان كما،  بقية املتغيرات  تأثير االفضلية  في  الزيادة 

لوغارتيم معامل الترجيح بان يكون املتغير   يؤدي الى زيادة) عدد النزالء في الفنادق( بمقدار وحدة واحدة  2Xاملستقل  

يساوي   )  y=1)    1التابع  بمقدار  لوغارتيم0.052(  في  مرة  املتغيرات (  بقية  ثبات  مع  التابع  للمتغير  اما ،  االفضلية 

 waldير االختبار  ( ويش0.00التابع اذ بلغ معاملها ) املتغير  تأثير  )عدد املسافرين جوا" ( فليس لها3Xبالنسبة للمتغير  

 تدل على معنوية النموذج  مربع كاي ةئيحصاإالى عدم موثوقيته في العينات الصغيرة لكن 

 ( تقدير نتائج االنحدار اللوجستي لعينة البحث في البصرة  6جدول)

Sig. Df Wald S.E. B  

0.327 1 0.960 1.754 -1.719 Step1a           X1 

                   X2 

                   X3 

        Constant    

0.258 1 1.277 0.001 0.001 

0.197 1 1.666 0.000 0.000 

0.275 1 1.193 53.269 58.189 

R2
Nagelkerke = 1.000        R2

cos-snell= 0.709 

Sig=0.001 df=3      Chi-square= 16.048 

 .  SPSSن باالعتماد على نتائج الحزمة االحصائية يمن اعداد الباحث: املصدر

 : ( وكما نالحظ من الجدول يمكن تلخيص نتائجه كاالتي6اما بالنسبة للجدول ) 

Y= 58.189  -1.719 X1   +0.001 X2   +0.0 X3 

   Wald     1.193   0.960     1.277      1.666       
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R2
cos-snell= 0.709                   R2

Nagelkerke = 1.000 

  Chi-square= 16.048           df=3            Sig=0.011 

املتغير املستقل    املقدر ان  النموذج اللوجستي  في محافظة   1Xويتضح من  )متوسط درجات الحرارة العظمى 

اذ ان الزيادة في متوسط درجات الحرارة بمقدار  ،  البصرة( يتفق مع املنطق االقتصادي اي منطقية املعلمة املقدرة

يساوي   التابع  املتغير  يكون  بان  الترجيح  معامل  اللوجتاولوغارتيم  تخفيض  الى  يؤدي  واحدة سوف  (    y=1)  1درجة 

في املتغير    كما ان الزيادة،  للمتغير التابع مع ثبات تاثير بقية املتغيرات  لوغارتيم االفضلية( مرة في    1.719-بمقدار)  

) عدد النزالء في الفنادق( بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة لوغارتيم معامل الترجيح بان يكون املتغير  2Xاملستقل  

يساوي   )  y=1)    1التابع  بمقدار  في  0.001(  مرة  االفضلية لو (  املتغيرات  غارتيم  بقية  ثبات  مع  التابع  اما ،  للمتغير 

 wald( ويشير االختبار  0.00اذ بلغ معاملها )  املتغير التابع  تأثير لها  )عدد املسافرين جوا" ( فليس  3Xبالنسبة للمتغير  

 . مربع كاي ةئيما تؤكده احصا الى معنوية املعلمات في النموذج النموذج املقدر  وهذا

 ( تقدير نتائج االنحدار اللوجستي لعينة البحث في البصرة 7جدول)

Sig. Df Wald S.E. B  

1.000 1 0.000 2172.241 1.253 Step1a           X1 

                   X2 

                   X3 

        Constant    

0.998 1 0.000 7.493 0.022 

998ز0  1 0.000 95.484 -0.222 

1.000 1 0.000 117796.225 -23.787 

R2
Nagelkerke = 1.000        R2

cos-snell= 0.576 

Sig=0.011 df=3      Chi-square= 11.162 

 .  SPSSن باالعتماد على نتائج الحزمة االحصائية يمن اعداد الباحث: املصدر

 : ياتي ( فيمكن توضيح نتائجه كما7)  ما بالنسبة للجدول أ

Y= -23.787 + 1.253 X1 + 0.022 X2   +0.222 X3 

   Wald     0.00   0.00     0.00      0.00    

R2
cos-snell=  0.576                   R2

Nagelkerke = 1.000 

  Chi-square= 11.162           df=3            Sig=0.011 

املستقل   املتغير  ان  املقدر  اللوجستي  النموذج  من  في محافظة   1Xويتضح  العظمى  الحرارة  )متوسط درجات 

اذ ان الزيادة في متوسط درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة سوف ،  البصرة( يشير الى عدم معنوية املعلمة املقدرة

زيادة الى  املت  يؤدي  يكون  بان  الترجيح  معامل  يساوي  اللوجتاولوغارتيم  التابع  بمقدار)  y=1)  1غير  في   1.253(  مرة   )

) عدد النزالء في 2Xفي املتغير املستقل    كما ان الزيادة،  بقية املتغيرات  تأثير للمتغير التابع مع ثبات    لوغارتيم االفضلية

يساوي   التابع  املتغير  يكون  بان  الترجيح  معامل  لوغارتيم  زيادة  الى  يؤدي  واحدة  وحدة  بمقدار  (    y=1)    1الفنادق( 

( في  0.022بمقدار  مرة  االفضلية(  املتغيرات  لوغارتيم  بقية  ثبات  مع  التابع  للمتغير  ،  للمتغير  بالنسبة  )عدد 3Xاما 

البري" لنقل  املخصصة  اللوجتاولوغارتيم السيارات  زيادة  الة  يؤدي  واحدة سوف  بمقدار وحدة  زيادة عددها  فان   )
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( التابع يساوي  املتغير  بان يكون  الترجيح  )  y=1معامل  في  0.00( بمقدار  التابع مع   لوغارتيم االفضلية( مرة  للمتغير 

 لتي تتوزع توزيع كاي وهي معنوية . معنوية املعلمات في النموذج املقدر ا waldويشير االختبار ، ثبات بقية املتغيرات

 خاتمة: 

 بينت نتائج البحث أن:

تتمثل نشاطاتها بتسلق الجبال  للسياحة البيئية اهمية ذات ابعاد اقتصادية وانسانية واجتماعية وثقافية و  .1

 الدولية. والرحالت البرية والصحراوية والصيد البري او البحري وتصوير الطبيعة واملشاركة في النشاطات 

ناخ و   البيئية بعدد من العوامل اهمها  السياحة  تتأثر .2
ُ
، التي تتمثل بالنقل وتوفيره  لبيئة والبنية االساسيةاامل

اللغة    :  وثانيهما في  تتمثل  التي  االجتماعية  وثالثهماو الدين  و العوامل  والتقاليد  العوامل   :  العادات 

الفرد التي  االقتصادية دخل  مستوى  في  عدم  ،  تتمثل  املتحققة  النتائج  خالل  البيئية   السياحة  تأثرومن 

املنطقتين في املوصل وكذلك البصرة   بالنقل متمثال" في عدد السيارات املستخدمة او عدد املسافرين في كال 

كون   املقبولة  االمور  من  ذلك  ويعد  عسكري  اثر  لهو  البصرة  محافظة  في  البري  النقل  وسائل  توفر  وان 

الى االستكشاف لهذه املناطق وعادتا ما يتم ذلك سيرا" على   السياح في مثل هذا النوع من السياحة يتطلع 

االقدام وملسافات بعيدة في غابات املوصل واستخدام القوارب في االهوار في محافظة البصرة بسبب طبيعة  

 املنطقة. 

بوجو  .3 تتميز  التي  املناطق  لتلك  مناسبة  عمل  فرص  توفير  في  البيئية  السياحة  االساسية  تسهم  املقومات  د 

يسهم ايضا"   وبالتأكيدومن شان ذلك ان يسهم في زيادة الدخل الفردي واملجتمعي  ،  لقيام السياحة البيئية

 من الحد في تفاقم ظاهرة البطالة وعلى االخص في العراق.

من السياحة ونستنتج من ذلك بان السائح    هذا النوعوتوفير الفنادق في    لإليواءكبير    تأثير لم نالحظ وجود   .4

في   املتمثل  البيئية  السياحة  من  الهدف  وتحقيق  عليها  تعرفه  في  يساعد  وهذا  الطبيعة  في  التخييم  يفضل 

 استكشاف املناطق الطبيعية والتعايش معها بما يحقق االشباع للسائح البيئي.

السياحة   .5 من  الحد  في  الحرارة  درجات  ارتفاع  يسهم  عام  كال بشكل  في  والبصرة   املنطقتين  البيئية  املوصل 

بموجات شديدة من الحر يمكن   ويتأثرويعد ذلك امر مقبول في العراق نظرا" لكونه يقع في املناطق الحارة  

 ان تسهم في انحسار اعداد السياح البيئيين فيه. 

 بناء عليه نقدم التوصيات التالية: 

بما يحقق التنمية املستدامة للمحافظة ،  السياحية والبيئية  نشطةالخاصة بال  تنظيماتالالقوانين و سن   .1

 . ي واالهتمام بمعالجة التلوث البيئ، على املواقع التراثية واملحميات الطبيعية

في   .2 البيئيين  السياح  جذب  في  تسهم  التي  املساندة  والخدمات  االساسية  البني  ودعم  تشييد  على  العمل 

مع توفير املزيد من االمن في محافظة املوصل لجذب املزيد من السياح  ،  صل وغيرهمامحافظتي البصرة واملو 

 وعلى االخص السياح االجانب.

 البيئية.توفير الفنادق واملطاعم واملرافق الخاصة في االماكن السياحية كقاعدة اساسية لتنمية السياحة  .3
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البيئية   .4 السياحية  مشاريع  في  االصليين  السكان  وتوظيف  البيئيةتدريب  السياحة  بمقومات    .لتعريفهم 

 االجنبية.بالتفاوض مع الشركات 

املواطنين .5 فئات  مع جميع  لتتناسب  البيئية  السياحة  في مشروعات  املستويات  تنويع  علي  واحترام ،  التركيز 

بقضايا املتعلقة  والعاملية  واالقليمية  املحلية  الحضاري   القوانين  التراث  على  واملحافظة  اة ومراع،  البيئة 

تخطيها وعدم  االستيعابية  املحليين،  القدرة  للسكان  البيئي  الوعي  ملوثة ،  وتنمية  غير  نقل  وسائل  واختيار 

 العضوية. للبيئة وتشجيع اعادة التدوير واعادة التصنيع والزراعة 
 

 :املراجع

جامعة تشرين للبحوث  جالل، السياحة الزراعية ودورها في تنمية اقتصاد سهل الغاب، مجلة    (، د.2014بدر ) -1

 .1، العدد 36والدراسات العلمية، املجلد 

املقومات2016)  حسين -2 العراق  في  السياحي  القطاع  تنمية  خلف:  قاسم  جبار،  سالم،  كريم   ،)    .. التحديات   ..

 1، العدد18مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية، املجلد  ،املتطلبات

فراس -3 الطبيعية    ياور   (،2013)  د.  باملحميات  املاسة  الجرائم  القادر،  مقارنة  –عبد  الرابط:   -دراسة  على  متاح 

www.iasj.net . 

 . مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، ستيفن، االقتصاد البيئي، مصر،(2013) سميث -4

 خليف مصطفى، السياحة البيئية ، )االردن، دار ناشري للنشر االلكتروني( ، د.(2012) غرايبه -5

املـــحــــــمـــيات الطــبــيـــعــيــة وحمـــــــايتها  (،2017)  قادر -6 طبعة الالعراق،    -اقليم كوردستان،  د. انور عمر، آليات إنشاء 

 . ولى، اربيل: مطبعة يادال 

7- ( البيئة  التقرير االول، اعدت  2013وزارة  العراق،  في  البيئة  توقعات حالة  االمم  (،  برنامج  بالتعاون مع  الوثيقة 

 .تحدة للبيئة وبرنامج االمم املتحدة النمائيامل

 (، البالغ الوطني االول، اتفاقية االمم املتحدة االطارية بشان تغير املناخ، يونيو، . 2015) وزارة البيئة -8

 https: // cosit.gov.iq/arمتاح على الرابط:   /لإلحصاءوزارة التخطيط/ الجهاز املركزي  -9

10- http//  mawdoo3.com 

11- http: //kwagri.org/2016/11/03/ 

12- http: //www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=25639 

13- http: //www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=25639 

14- https: // en.tutiempo.net/climate/Iraq.html   . 

15- https: //www.academia.edu/ 

16- https: //www.albayan.ae/five-senses/2002-08-08-1.1340361 

 

 :املالحق

 ( 1امللحق رقم )

 مساحة املحافظات العراقية وعدد االقضية والنواحي. 

http://kwagri.org/2016/11/03/
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=25639
https://www.academia.edu/5530755/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.albayan.ae/five-senses/2002-08-08-1.1340361
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 عدد النواحي  عدد االقضية % 2املساحة كم املحافظة 

 28 8 8.6 37323 نينوى 

 16 4 2.2 9679 كركوك 

 21 6 4.1 17685 ديالى

 22 8 31.7 137808 االنبار 

 32 10 1 4555 بغداد

 16 4 1.2 5119 بابل 

 7 3 1.2 5034 كربالء

 17 6 3.9 17153 واسط 

 17 8 5.6 24363 صالح الدين

 10 3 6.6 28824 النجف

 15 4 1.9 8153 القادسية 

 11 4 11.9 51740 املثنى 

 20 5 3 12900 ذي قار

 15 6 3.7 16072 ميسان 

 15 7 4.4 19070 البصرة

 29 7 1.5 6553 دهوك 

 41 9 3.5 15074 اربيل 

 61 16 3.9 17023 السليمانية

 393 118 99.8 434128 املجموع

 - - 0.2 924 املياه االقليمية 

 393 118 100 435052 املجموع

 

 .8 - 7ص، بدون سنة، التقرير االول ، توقعات حالة البيئة في العراق، وزارة البيئة :املصدر
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 العراق( )املواقع السياحية في  (2ملحق رقم ) 

 نبذة عن املكان  املكان  املوقع السياحي 

 اربيل  شالالت بيخال 

الهادرة    املواقع السياحية في العراق وتتميز بشالالتها أجمل تعد واحدة من  

 10الوارفة وتبعد هذه الشالالت  واشجارها  وجمال منظرها وبرودة مياهها

 كم عن مدينة راوندوز. 

 اربيل  مصيف صالح الدين 

عشر دورة حلزونية ويبلغ  بأربعةيقع على جبل بيرمام ويتم الوصول اليه 

م عن مستوى سطح البحر وتبلغ اقص ى درجات  1090ارتفاع الجبل 

 البلوط والسور.  درجة مئوية يمتاز باشجار  36الحرارة فيه صيفا 

 اربيل  كهف شانيدار 
من كلي علي بك وهو من اوسع الكهوف   الىاليسار يقع في منطقة شانيدار 

 النياندرتال. إلنسانفي شمال العراق وقد عثر فيه على هياكل عظمية 

 السليمانية  سرنجار 

املصيف في وسط غابة من   يقع هذا ، كم عن محافظة السليمانية 5يبعد 

وفيه العديد من البيوت والفنادق ، االشجار العالية ومساقط املياه 

 ي.السياحية واملقاه

 السليمانية  احمد اوه  
 75املصايف الجبلية يمكن الوصول اليه بطريق معبد جيد يبعد   أبدعمن  

 كم من السليمانية. 

 ثار املوجودة.اآل  أقدمتعد من  كركوك  قلعة كركوك

 بحيرة الثرثار 
تقع في صالح  

 الدين واالنبار 

تشكلت بعد بناء سد  ، البحيرات االصطناعية في العراق أجمل هي احدى  

الري والسيطرة على مياه الفيضانات لنهري دجلة والفرات    لغراضسامراء 

 ويمكن للسياح صيد السمك والسباحة والتعسكر في البحيرة. 

 بحيرة الرزازة 
تقع بين كربالء  

 واالنبار 

كم من كربالء تقع بحيرة الرزازة التي   18في الطريق بين االخيضر وعلى بعد 

وقد اصبحت هذه  ، كم 60بين محافظتي كربالء واالنبار يبلغ طولها تمتد 

الراغبين في   االف   البحيرة الواسعة الجميلة منطقة سياحية مهمة يقصدها

 السماك. ممارسة شتى انواع الرياضة املائية وهواة صيد  

 املوصل  سد املوصل  

انجازه في عام  كم وقد تم  60السد في شمال مدينة املوصل بحوالي   يقع هذا

،  كم من موقع السد ولغاية الحدود العراقية التركية 75ويبلغ طوله  1986

وقد انشات عنده مدينة سياحية جميلة  ، 2كم220ومساحة بحيرته حوالي 

 تضم عدد من الشقق السياحية الجميلة واملرافق السياحية. 

 البصرة مدينة القرنه

  املكان  مدينة القرنهكم الى الشمال من البصرة تقع  74على بعد 

االسطوري لشجرة ادم وجنة عدن حيث يلتقي دجلة بالفرات ليصبا في 

 شط العرب وحيث تكثر املزارع وبساتين النخيل الخاصة.

من املناطق السياحية الرائعة في البصرة الواقعة وسط شط العرب مقابل   البصرة جزيرة السندباد 
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لشط بجسر السندباد فيها فندق شط العرب في املعقل وترتبط بضفتي ا

 .  وأشجار باسقةحدائق واسعة مزينة بنافورات جميلة 

 بغداد املدرسة املستنصرية 

العديد   درس فيها، تعد من اهم الجامعات االسالمية في العصر العباس ي

تقع في جانب الرصافة  ، من العلوم كالفلك والرياضيات والصيدلة وغيرها

 نهر دجلة.قرب جسر الشهداء وتطل على 

 بغداد القصر العباس ي 

يعد احداهم االبنية املهمة في بغداد من العصر العباس ي قرب باب املعظم  

 ويشمل القصر ساحة وسطية وغرف بطابقين تزينه العقادات، جهة النهر

 جر.بال  املعمولة  واملقرنصات

 النجف  قصر االمارة

مدينة الكوفة في يقع قصر االمارة بجانب مسجد الكوفة ويرتبط تاريخه ب

القصر ثالث عصور هي الراشدية واالموية والعباسية   اذ مر هذا، ه17عام 

 وهناك دور يمثل املدة االيلخانية. 

 النجف  بحر النجف 

يعد بحر النجف من اهم الظواهر وهو عبارة عن خط انكساري حدث 

بحركة انكسارية في قشرة االرض ادى الى هبوطها مما يدل على الشكل  

 لي للحافات الشرقية املرتفعة. الطو 

 كربالء مدينة كربالء املقدسة  

الشماء من املدن العراقية القديمة التي   ذن آتعد كربالء مدينة القباب وامل

يكاد تاريخ مدينة كربالء يبدا باستشهاد  ، العهد البابلي  الى يعود تاريخها

معركة الطف  االمام الحسين بن علي عليه السالم وصحبه الكرام فيها في 

 . 61من عام 

قطارة االمام علي بن  

 ابي طالب عليه السالم 
 كربالء

تقع قطارة االمام علي بن ابي طالب )ع( في بداية الطريق املؤدي الى حصن 

علي )ع( اثناء عودته وجيشه   لإلماماالخيضر عين التمر وهي كرامة تعود 

 وتطل على بحيرة الرزازة. ، من معركة صفين

 ابلب اثار بابل 

كم شمال مدينة الحلة وغدت اشهر مدن العالم القديم   5تقع على بعد 

وتعد ،  والحديث واصبحت اعجوبة العالم القديم وتسمى ببالد بابلونيا

 السبع.  املعلقة من عجائب الدنيا  وجنانها اسوارها 

 

 /www.mofa.gov.iq: متاح على الرابط،  الدليل السياحي، وزارة الخارجية العراقيةاملصدر: 
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 ( 2017  -2005( متوسط درجات الحرارة العظمى في محافظتي البصرة واملوصل للفترة من )1جدول)

 (m)درجة الحرارة العظمى في البصرة  (m)درجة الحرارة العظمى في املوصل  السنة

2005 28.5 35 

2006 27.9 34.1 

2007 28.7 37.3 

2008 29.3 33.9 

2009 28.2 34.1 

2010 30.1 35.5 

2011 27.5 33 

2012 28.5 34 

2013 28.3 33.9 

2014 28.7 44.68 

2015 28.7 34.7 

2016 28.7 34.9 

2017 30 35.7 
 

 https: // en.tutiempo.net/climate/Iraq.html :املصدر
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 (.2017 -2005)( اعداد الفنادق والنزالء ومجموع االيرادات للمدة من 2جدول رقم )

 مجموع االيرادات )مليون دينار(  عدد النزالء)بااللف( عدد الفنادق ومجمعات االيواء  السنة

2005 - 4586.11 - 

2006 - 4586.11 - 

2007 492 2490 63,768 

2008 - 4586.11 - 

2009 662 2270 119,035 

2010 751 3050 144,854 

2011 929 3874 176,273 

2012 1084 4474 211,492 

2013 1267 6321 261,392 

2014 - 4586 - 

2015 1296 4922 417,199 

2016 1484 7749 356,557 

2017 1618 6125 316,484 

 https: // cosit.gov.iq/ar:  متاح على الرابط /لإلحصاءالتخطيط/ الجهاز املركزي  وزارة :املصدر
 

 ( 2017  -2005املعدة لنقل البري واعداد املسافرين جو في العراق للمدة من )( اعداد السيارات 3جدول رقم)

 السنة

 
 عدد السيارات* 

عدد املسافرين في الخطوط الجوية 

 العراقية )الف مسافر(* 

2005 778 2261 
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Introduction: 

Industrialized countries economies have been marked by a set of characteristics over the past decades, 

notably by the continuous increase in the consumption of resources accompanied by the increase of waste 

volume and pollutants, in addition to the increase of public debt, high unemployment rates and declining 

economic growth rates. Under these circumstances, efforts intensified to seek new strategies that would 

overcome the negative effects of the industrial economy in an integrated manner and simultaneously achieving 

sustainable development in order to achieve: Large wealth production, achieving high economic growth rates, 

providing more employment with less consumption of resources. These recent trends focus on various 

variables related to economy and environment. 

This book aims to highlight the importance of the service economy as a complement and support to the 

industrial economy moreover as a major contributor to the formation of global GDP, in addition showing its 

ability to bring about a structural transformation for support sustainable development, particularly in 

developing countries, in order to alleviate pressure on the resources and energy used in the industrial economy . 

In order to achieve these objectives, the industrial economy and the services economy must be oriented 

towards greater attention to economy performance, in addition paying attention to environmental protection 

issues and restoring its balance, focusing on the ecological footprint and putting environmental measurement 

models.  

From this context, this book sheds light on the theoretical and practical foundations of economy 

performance and its various fields, due to its importance for advanced economies of both developed and less 

developed countries, and also in as a new approach to remedy the shortcomings results from the unfair uses of 

the industrial economy. 

This book also treats the study of ecological footprint concept and the measurement methods according 

to the levels of usage, whether at the level of individuals, institutions or countries. In addition, the book 

discusses environmental measurement models in order to identify ways of measuring the quality of 

environmental performance and methods of predicting environmental crises. 
 

Objectives: 

 Identify the most important theoretical approaches to performance economics and its fields ; 

 Understanding of the various concepts related to economy performance, including performance 

production and presentation, and measurement methods; 

 Understanding of the different concepts related to the services economy, its fields and the pioneering 

role played in various fields; 

 Highlighting the role of technology in developing areas of the services sector ; 
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 Emphasizing the importance of environmental footprint in the governance of natural materials use 

and the preservation of the regenerative capacity of nature, which helps to create environmental 

justice in the investment of natural resources; 

 Present the pioneering experiences in the use of the ecological footprint;      

 Presentation of environmental economy and its fields, modeling and measurements of the 

environment ; 

 Presentation of the most important methods of forecasting environmental impacts on health and the 

economy. 
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 A theoretical rooting for the concept of performance economy; 
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 Theoretical rooting of ecological footprint and biological capacity; 

 Ecological footprint and sustainable development ; 
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 Ecological footprint and natural resource governance; 

 Ecological footprint and social responsibility; 

 Ecological footprint indicators  ;  
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 Ecological footprint and associated technologies; 

 Ecological footprint and the Ecological balance of the Arab countries; 

 Leading international experiences in using the ecological footprint . 
 

Axe 4: Environmetrics models 

 Environmental economics concepts and measurement modeling ; 

 Measure the relationship between energy and the environment ; 

 Measure the efficiency of use of natural resources and the achievement of environmental 

sustainability ; 

 Measuring models of quality environmental performance; 

 Measure waste recycling management   ;  

 Measuring sustainable tourism  ;  

 Measuring environmental costs   ;  

 Methods of forecasting pollution rates and their epidemiological effects. 
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Amélioration de l’efficacité bioéconomique des Aires Marines Protégées en Algérie : 

Quelle contribution du Pescatourisme ? 

 

 Dr. Guedri salah Eddine1,  Pr. Chakour Said Chaouki 2,  Dr. Djabi amina Hana 3 

 

1 Centre Universitaire de Tipaza, salah.guedri1@gmail.com 
2 Université de Jijel, s.chakour@gmail.com  

3 Centre Universitaire de Tipaza, amina.hana.djabi@hotmail.com 

 

Résumé :  

 Dans le cadre de la gestion durable de la pêche artisanale et les aires marines 

protégées, certaines expériences méditerranéennes ont fait leurs preuves. Compte tenu de 

sa place dans l’économie des pêches, la pêche artisanale a suscité, ces dernières années, 

un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics en Algérie. Toutefois, en dépit des 

efforts consentis, la communauté des pêcheurs artisans ne cesse de subir les retombées 

d’une diminution des rendements de la pêche. C’est dans ce contexte que s’inscrit le 

présent article qui vise une analyse tendant à éclairer et à orienter les décideurs, à travers 

une étude empirique et analytique, de mettre en évidence la relation entre le 

pescatourisme et l’efficacité des aires marines protégées. 

Mots clés : pêche artisanale, écosystème marin, aire marine protégée, pescatourisme, 

Efficacité, Algérie.   

Classification JEL : Q01, Q20, Q22, Q28, Q51. 

 

1. INTRODUCTION 

 Le secteur de la pêche joue un rôle important dans le développement des 

régions côtières. Mais ce secteur s’expose de plus en plus à divers problèmes et défis au 

niveau mondial, notamment la surexploitation (surpêche) et la pollution. Cela s’est 

répercuté sur les écosystèmes marins et sur les services qu’ils fournissent à la population 

locale. C’est pourquoi, l’Algérie, à l’instar de divers pays du monde, tente de développer 

une série d’approches visant à limiter la dégradation des ressources halieutiques et à 

protéger l’écosystème marin dans un contexte de développement durable. Parmi ces 

approches, les aires marines protégées. Néanmoins, le succès et l’efficacité de cette 

approche dépendent du degré d’harmonisation entre la protection des ressources et de 

l’écosystème, d’une part, et l’amélioration de la situation socioéconomique de la 

population locale, d’autre part. 

En effet, la protection à elle seule aura des effets négatifs sur l’aspect 

socioéconomique des communautés marines vivant dans ces aires, notamment celle des 

pêcheurs artisanaux ; et affectera de ce fait la durabilité de l’activité de pêche comme 
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héritage socioculturel. De là, se met en évidence le rôle du pescatourisme comme outil de 

compensation financière pour les pêcheurs artisanaux, d’une part, et moyen de préserver 

l’aspect culturel de la pêche artisanale en Algérie, d’autre part. 

Le présent article tente, donc, de répondre à la question suivante: Comment le 

pescatourisme peut-il contribuer à l'appui de l'efficacité bioéconomique des aires marines 

protégées « AMPs » en Algérie? 

Pour ce faire, nous avons formulé l’hypothèse suivante: le pescatourisme pourrait 

contribuer à l'appui d’efficacité bioéconomique des aires marines protégées « AMPs » en 

Algérie, à travers la réalisation d’un équilibre durable entre l’intérêt écologique et 

biologique de l’AMP d’une part et l’intérêt socio-économique d’autre part des 

populations locales, avec la préservation de l’activité de la pêche artisanale en tant que 

patrimoine socioculturel national. 

2. Méthode et outils. 

Notre recherche s’appuie sur une étude quantitative qui se ressource néanmoins 

d’une approche qualitative et rétrospective dont les questionnaires et les entrevues 

représentent l’outil principal. Grâce aux questionnaires réalisés, nous avons dégagé, à 

travers un calcul économique, des indicateurs révélateurs susceptibles de contribuer à 

l’analyse économique de la pêche en Algérie.  

3. Résultats et discussion 

3.1 La nécessité du recours à une gestion durable des ressources halieutiques en 

Algérie. 

3.1.1 Relation entre la production et la flottille de pêche artisanale en Algérie.  

Les régions côtières algériennes se distinguent par des aspects morphologiques très 

caractéristiques. Ce qui y a contribué au développement de l'activité de pêche. Cette 

dernière a un caractère artisanal, car elle représente 75% de la flotte de pêche totale 

algérienne, et environ 5% de la production nationale (MPRH, 2014). Elle contribue ainsi 

à la création d'emplois et à l'intégration de plusieurs catégories de la population 

algérienne dans le marché du travail. 

Le terme de « pêche artisanale » est un terme qui a été vulgarisé. Malgré son 

importance mondiale, la pêche artisanale est un concept utilisé par tous, mais aucune 

définition commune n'en a été donnée(DIALLO.M, 1995, pp. 398-512)(M’RABET.R & 

JARBOUI, 2011, pp. 06-08).La pêche artisanale est donc considérée comme le type de 

pêche dominant en Algérie(CHAKOUR.S.C, 2013, pp. 21-32). C’est une pêche côtière 

dont la flottille représente en moyenne 61% « 2797 navires» de la flottille nationale et 

produit plus de 5% de la production totale nationale(MPRH, 2014). La pêche artisanale 

en Algérie est exercée par des petites barques dites « petits métiers » d’une dimension 

allant de 4 à 12 m avec une puissance variant de 5 à 40 CV et d’un équipage de 2 à 8 

pêcheurs en fonction des engins à utiliser(SAHI.M & BOUAICHA, 2003, pp. 05-13). 

C’est une source de vie des pêcheurs complétée dans certains cas par d’autres activités 

comme l’agriculture et le commerce. 
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Figure 1.Evolution indiciaire de la production halieutique et de la flottille immatriculée 

de la pêche artisanale en fonction du temps en Algérie (période 1990-2013) par rapport à 

l’année de base 1990. 

 
Source: Réalisation personnelle sur la base des données du(MPRH, 2014). 

  

L’examen du graphique de la figure 1, montre que l’évolution de la production 

halieutique ne suit pas le même cours évolutif que celui des effectifs et de la flottille de 

pêche artisanale. Ainsi bien qu’elle présente un taux de croissance positif durant la 

période d’étude; cette dernière évolue d’une proportion nettement inférieure à celle de 

l’évolution de la flottille de pêche. Cette tendance pousse les populations vivant dans les 

zones côtières, notamment les zones économiquement vulnérables, à exploiter, souvent, 

ces ressources d’une façon non durable 2 .Cette tendance devient de plus en plus 

inquiétante, notamment avec les spécificités de la ressource halieutique et son statut de 

«bien commun »(OLSTROM, 2010, pp. 26-63)(VIKTORIA & CLAIRE, 2008, pp. 08-

09). Toute augmentation de l’effort de pêche non raisonnée conduirait à une chute de la 

production(ANDRÉ E. PUNT, 2014, pp. 469–483)(COLIN W, 2006, p. 95).  

3.1.2Les Aires Marines Protégées: un outil de gestion durable des ressources 

halieutiques efficace? 

Une aire marine3 est une étendue géographique bien délimitée et reconnue. Elle est 

régie par l’administration par les moyens juridiques ou autres moyens efficaces. Son 

objectif et de préserver la nature à long terme et sauvegarder les valeurs culturelles et les 

services de l’écosystème s’y rapportant (MICHEL, 2008, pp. 898-904)(ENRIQUE, 

MARC, & PATRICK, 2005, pp. 393-410)(ROMEI, 2014, pp. 01-13).Dans ce contexte, la 

création d’aires marines protégées reçoit une plus grande acceptabilité à l’échelle 

mondiale parce qu’elle représente une méthode pratique de préservation de la biodiversité 

marine et gestion des pêcheries (ENRIQUE, MARC, & PATRICK, 2005, pp. 393-410), 

 

 
2 - Selon les résultats de l’enquête réalisée par le Ministère de la pêche et des Ressources  halieutiques dont 

l’enquête socioéconomique sur la pêche (réalisée du 20 mai au 20juillet 2013). Basée sur un  échantillonnage 

aléatoire stratifié, l’enquête avait touché plus de 800 enquêtés, dans 19 Ports de pêche répartis sur toutes les 

wilayas maritimes et sur 03 Strates (Patrons de pêche, Mécaniciens et Marins pêcheurs) pour une marge d’erreur 

de 5%. La majorité des pêcheurs, soit 96 % ne tirent leurs revenus que de l’exploitation halieutique. 
3 L’étude des effets attendus des AMPs sur les ressources halieutiques nécessite de faire la distinction entre de 

grands types des AMPs, les réserves intégrales et les aires multi-usages. Pour ample d’informations voir: Didier 

Gascuel, Laura Mars Henichart, Etude sur l’état de l’art du rôle des AMP dans la gestion des pêches, Rapport 

technique ”volet bio-écologie”, rapport technique « Volet Bio-écologie », 2011, p05. Disponible sur: 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00841884/document 
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reste que la protection à elle seule pourrait influer négativement d’une part sur les 

capacités financières des pêcheurs artisans et d’autre part sur l’aspect socio-culturel de 

cette activité; comme le montre le graphe ci-dessus: 

Figure 2.Leseffets de l’AMP sur le chiffre d’affaires des pêcheurs. 

 
Source: CHAKOUR, Projet d’Aire Marine Protégée sur le site du Mont Chénoua et des Anses de Kouali: 

étude des effets potentiels sur le développement du territoire, Rapport étude de cas, Plan Bleu, Centre 

d'Activités Régionales PNUE/PAM, 2012a, p44. 
 

L'examen du graphique 2 ci-dessous montre que l’AMP a des effets négatifs à 

court et moyen termes sur le chiffre d'affaires des pêcheurs. Dans ce cadre, nous 

estimons que le pescatourisme, en tant qu’approche éco touristique, est à même de gérer 

ces aires d’une manière efficace, afin de donner aux pêcheurs artisans une possibilité de 

diversifier leurs sources de revenus tout en continuant à vivre de la mer. C’est ce que 

nous tenterons de montrer dans ce qui suit, à travers la simulation de l’évolution du 

chiffre d’affaires du pescatourisme et de sa contribution au renforcement des capacités 

financières des pêcheurs artisans. 

3.2 Contribution du pescatourisme à l'appui d’efficacité des aires marines protégées. 

Le recours aussi au pescatourisme a porté ses fruits dans bon nombre de pays, 

notamment dans l’appui d’efficacité des aires marines protégées « AMPs» et la 

valorisation de l’espace marin dans les zones côtières(GUEDRI & CHAKOUR, 

Investment and Sustainable Development of the Fisheries Sector in Algeria in the 

Absence of Pluridisciplinary Approaches: Results of a Prospective Approach, 2015, pp. 

01-16);(XUEJIA, 2012, pp. 01-04). C’est une activité éco-touristique qui a vu le jour en 

Italie en 1998 et qui s’est développée en France entre 2009 et 2011 . 

Le pescatourisme est une forme de tourisme alternatif centré sur lad écouverte d’espaces 

maritimes et du métier de pêcheurs artisans. Il vise à sensibiliser aussi bien les 

pescatouristes que les populations locales de la nécessité de préserver l’espace maritime. 

Nous pouvons donc considérer le pescatourisme comme une nouvelle approche éco-

touristique qui tient compte de la durabilité des écosystèmes mai aussi de l’amélioration 

du bien-être des pêcheurs artisans. Cette activité offre la possibilité aux pêcheurs 

d’accueillir des touristes à bord de leurs embarcations, pour leur faire découvrir leur 
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activité de pêche et les pratiques d’une profession ancestrale. Elle permet également au 

pêcheur de faire connaître son métier traditionnel au grand public, et de lui en faire 

percevoir toutes les difficultés et aléas(BELLIA, 2011, p. 05).Nous pouvons donc 

considérer le pescatourisme comme une nouvelle approche éco-touristique authentique 

avec des pêcheurs artisans à bord de leurs bateaux, exerçant une activité humaine 

traditionnelle qui enrichit encore un patrimoine culturel et social ancestral, dans le cadre 

d’un environnement naturel spécifique.   

3.2.1 Modélisation du chiffre d’affaires annuel selon le degré d’activité 

pescatourisme : Notre analyse débouche sur la confirmation de l’hypothèse selon 

laquelle les principes du pescatourisme reposent sur ceux de l’appui de l’efficacité des 

aires marines protégées « AMPs ».  

Figure 3. L’algorithmede prédiction du chiffre d’affaires des pêcheurs artisans avec 

le pescatourisme et l’AMP. 

 
Source : Réalisation personnelle, résultats de notre recherche. 

 

CAop=Q.Pc 

CAop : Chiffre d’affaire total sans pescatourisme et sans diminution de l’effort de pêche. 

Q: la quantité pêchée. 

Pc: prix de vente d’une unité capturée. 

ET : Effort de pêche total annuel 

 

Ept : Effort de pescatourisme. 

Ept = x . ET 
EP = (1-x). ET 

EP = Effort de pêche après la 

diminution. 

x: le pourcentage de la 

diminution.  

Avec: 0 <x< 100  

[Réduction « x % » de 

l’effort de pêche] 
 

CAp= CAop – x. CAop 

= CAop (1-x) 

CAp: Chiffre d’affaires après 

la diminution. 
 

Les hypothèses du modèle  

CApt=f(Nt ,Ept , CAqpt) 

CApt: Chiffre d’affaires de 

pescatourisme. 

Nt: Nombre de touristes 

embarqués « pescatouristes ». 

Ept : Effort de pescatourisme. 

CAqpt: Chiffre d’affaires de la 

quantité pêchée dans la sortie 

pescatourisme. 

 

CAT= CAp + CApt+Rp 

CAp: Chiffre d’affaires après la diminution de l’effort de pêche, et avec le pescatourisme. 
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Proposer le pescatourisme comme outil à l'appui d’efficacité des 
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Début 

 

Fin 
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3.2.1.1Présentation du modèle : le présent modèle représente la méthode de prédiction 

du chiffre d’affaires des pêcheurs artisans avec le pescatourisme et la protection 

d’écosystème marin « l’effet de l’AMPs ». 

Soit  

•    E p : Effort de pêche artisanale estimé ; 

•   E pt : Effort de pescatourisme estimé ; 

•    ET
: Effort de pêche totale estimé ; 

•   N t : Nombre moyen de touristes embarqués « pescatouriste » estimé ; 

•  M pt : Montant estimé pour l’embarcation de chaque pescatouriste ; 

• 
 PM : Montant moyen estimé de la sortie « pêche artisanale » ; 

• opCA : Chiffre d’affaires annuel estimé de la pêche artisanale ; 

• qptCA : Chiffre d’affaires annuel estimé de la quantité pêchée dans la sortie 

pescatourisme ; 

• ptCA : Chiffre d’affaires annuel estimé de pescatourisme ; 

• tCA : Chiffre d’affaires annuel total estimé. 

On a: 

)E , f(E=CA ptpt  

Avec : (01)                E + E = E ptpT  

On considère que le chiffre d’affairetotal n’est autre que la somme de chiffre 

d’affaire annuel de la pêche artisanale et le chiffre d’affaires annuel pescatourismed’où: 

)E , f(E=CA ptpt  

(02)              CA + CA = ptop  

Avec  

(03)                E . M   =)K(E = CA pPpop  

) M , N , G(E =CA pttptpt  

(04)            CA + ]M .  N . [E = qptpttpt  

)E , f(E=CA (04)et  (03)et  (02) ptpt⎯→⎯
 

(05)            E . M + CA + ]M .  N . [E =  pPqptpttpt  

(06)           ]E - [E M + CA + ]M .  N . [E = CA (05)et  (01) pTPqptpttptt⎯→⎯
 

(07)                   E . M + CA +]M-)M  . [(N E = pPqptppttpt  

Étant donné que la biomasse est sensible à la conservation, le chiffre d’affaires des 

pêcheurs changera en raison de l’augmentation de la quantité pêchée à chaque effort de 

pêche artisanale, et en raison de l’augmentation de la quantité pêchée à chaque effort de 
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pescatourisme. La figure ci-après montre l’impact de la conservation sur l’augmentation 

de la biomasse : 

Figure 4.Régressionlinéaireet modélisation de l’évolution indiciaire des stocks 

halieutiques après la création de l’AMP. 

 
Source: Réalisation personnelle sur la base des résultats de CHAKOUR, Etude des impacts du projet de 

Parc Naturel du Mont Chenoua sur le développement du territoire, Plan Bleu, Centre d'Activités 

Régionales PNUE/PAM, Sophia Antipolis, Octobre 2012b, traitement EXEL. 

 

Avec une pente positive de 33, la régression linéaire présentée dans le graphe ci-

dessus, montre, que l'évolution de la biomasse « les stocks halieutiques » ne cesse 

d'évoluer vers le haut. Cependant, l’évolution linéaire, avec un coefficient de 

détermination  R2= 0.966, se révèle représentative. Le présent graphe représente l’effet de 

l’AMP sur les stocks halieutiques : 

Nous avons: 

bE : les stocks halieutiques « la biomasse » ; 

t :le temps. 

Avec : 

( )    (11)                   E b tf=  

Figure 5. Effet de l’AMP sur l’évolution de la biomasse « les stocks halieutiques ». 

 
Source: Réalisation personnelle, sur la base du graphe 02. 

De la figure ci-dessus, il ressort l’impact de la conservation sur l’augmentation de la 

capacité des ressources halieutiques à se régénérer. On peut rédiger cette relation dans la 

formule suivante : 

y = 33x + 55,333
R² = 0,9664
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( )    (12)                   .E b cttf +==   

Dans laquelle :  

c : Le volume de la biomasse pendant l’année « n » « conservation égale à zéro » ; 

 : La pante. 

( ) ( )1212 // ttEEtEtg bbb −−=== 
 

 On suppose que la quantité pêchée pendant tous les efforts de pêche artisanale et 

de pescatourisme augmente proportionnellement avec la quantité de biomasse, comme 

suit : 

( )    (13)                   CA.CA qpt0qpt +== tEj b 
 

( )    (14)                   M.M p0p +== tEN b 
 

Dans laquelle formule : 

qpt0CA :Chiffre d’affaires de la quantité pêchée en pescatourisme pendant l’année « n » 

« conservation égale à zéro » ; 

p0M   :Chiffre d’affaires des pêcheurs par effort de pêche artisanal pendant l’année « n » 

« conservation égale à zéro ». 

 : La pante. 

( ) ( )1212 // ttEEtEtg bbb −−=== 
 

      (15)           E . M. + CA. +]M-)M  . [(N E  = CA(14)(13)et et  (07) pp0qpt0ppttptt ++⎯→⎯ tt 
 

 

 

3.2.1.2 Essai d’estimation du chiffre d’affaires des pêcheurs artisans  

3.2.1.2.1 Les hypothèses du modèle: pour réaliser cette estimation, nous posons les 

hypothèses suivantes: 

- Nous supposons que la quantité pêchée dans une sortie de Pescatourisme représente 

vingt pour cent « 20% » de celle de la pêche traditionnelle, ce qui permet de réduire la 

pression sur les ressources halieutiques de quatre-vingt pour cent « 80% » pour chaque 

sortie de pescatourisme. 

- Nous supposons qu’il y a deux sorties de pescatourisme par jour, avec 05 

pescatouristes, en moyenne, pour chaque sortie de pescatourisme. 

- On suppose que les pêcheurs artisanaux consacrent une moyenne de 30 % de l’effort 

par rapport aux efforts de pescatourisme ; 

- On suppose que le niveau général des prix est stable. 

Dans la zone d’étude, le chiffre d’affaire moyen est compris entre 20000 DZ et 

30000 DZ par effort de pêche, selon le type de navire et le nombre de membres 

d’équipage avec 125 sorties comme moyenne annuelle. A partir des données recueillies à 

travers des enquêtes de terrain avec les touristes, nous avons pu déterminer le montant de 

3000 DZ pour chaque pescatouriste. 

 

    pp0qpt0ppttptt E . M. + CA. +]M-)M  . [(N E = = CA ++ tt   
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3.2.1.2.2 Résultat de l’estimation : 

Sur la base des résultats présentés ci-dessus, et d’enquêtes auprès des pêcheurs 

artisans et des touristes, nous avons pu obtenir les résultats que nous représentons dans le 

graphe ci-dessous.4 

Figure 6.Estimation du chiffre d’affaires annuel des pêcheurs artisans en 

fonction de la part de pescatourisme et du temps. Unité: DZ/an

 
Source: Réalisation personnelle, résultats de notre recherche. 

 Il ressort que le recours au pescatourisme entant que manœuvre de compensation 

et de renforcement des capacités financières des pêcheurs artisanaux, permet d’améliorer 

les revenus de ces derniers selon chaque scenario, pour ne citer qu’un exemple 

permettrait d’améliorer les revenus des pêcheurs de 3% pour le scenario 2 et de 16% pour 

le scenario 6. 

On déduit de la figure ci-dessus que l’aire marine protégée influera négativement 

sur le chiffre d’affaires des pécheurs artisanaux qui diminue de 23,44 % et 2,56 % 

pendant les trois puis les cinq premières années respectivement ; ce qui influe 

négativement sur l’efficacité de l’aire marine protégée, d’une part, et sur l’aspect 

socioéconomique de l’activité de pêche, d’autre part. 

Néanmoins, l’activité de pescatourisme peut aider l’aire marine protégée à 

fonctionner efficacement en créant, dans la même période, un équilibre entre l’aspect 

socioéconomique de l’activité de pêche, d’une part, et l’aspect écologique de l’aire 

marine protégée, d’autre part. A cela s’ajoute l’amélioration du cadre de vie de la 

communauté des pêcheurs à long terme et une meilleure intégration de cette communauté 

dans la société. En effet, le revenu augmente de 225,69% en 30 ans. 

4. CONCLUSION 

La pêche artisanale est considérée comme l’une des activités essentielles dans les 

zones côtières en Algérie, dans la mesure où elle permet de créer des emplois et 

d’intégrer de nombreuses franges sociales dans le marché du travail. Mais en dépit des 

efforts consentis, ce secteur est confronté à de nombreux problèmes, notamment ceux 

relatifs à la pollution et à la surpêche. Ce qui n’est pas sans conséquences néfastes sur 

 

 
4 - Voir l’annexe 01. 
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après la
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de l'AMP
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l’écosystème marin et, du coup, sur la situation socioéconomique de la communauté des 

pêcheurs.   

Aussi, faut-il agir pour préserver ces ressources et protéger l’espace marin par la 

création d’aires marines protégées efficaces. Ces aires, de par la gestion durable des 

ressources qu’elles confèrent, pourront avoir un impact réel sur le capital naturel 

constitué, dans notre cas, de ressources halieutiques et d’écosystème marin. 

Nous avons, à travers la présente recherche, tenté de mettre en évidence la relation 

entre le pescatourisme et la gestion durable des ressources halieutiques d’une part et la 

pérennisation de la pêche artisanale en tant que composante socio-économique nationale 

d’autre part à travers la création d’une aire marine protégée efficace, afin de donner aux 

pêcheurs artisans une possibilité de diversifier leur sources de revenus tout en continuant 

à vivre de la mer, et ce pour s’adapter aux problématiques de gestion de la ressource 

halieutique par le biais du tourisme. 

Les résultats laissent présager de l’importance de la plus-value que les pêcheurs 

artisans pourraient réaliser grâce aux projets pescatourisme, en explorant d’autres sources 

de revenus supplémentaires complétant ceux liés à leur activité de pêche. Le 

pescatourisme permet également de réduire la pression qui pèse sur les ressources 

halieutiques. 

Enfin, l’analyse des résultats atteste que le pescatourisme peut être un outil à l'appui 

d’efficacité des aires marines protégées en Algérie, à travers la réalisation d’un équilibre 

durable entre l’intérêt écologique et biologique de l’AMP d’une part et l’intérêt socio-

économique d’autre part des pêcheurs artisans, avec la préservation de l’activité de la 

pêche artisanale en tant que patrimoine socioculturel national. 
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6. Annexes : Estimation du chiffre d’affaire des pêcheurs artisans en fonction de la part de 

l’activité pescatourisme pour la période "n, n+30" 

 Scénarios 

 - - Unité 
Situation 

actuelle 

3 ans 

après 

5 ans 

après 

10 ans 

après 

20 ans 

après 

30 ans 

après 

Effort de pêche totale 

estimé 
- ET 

Effort de pêche 

totale  
125 125 125 125 125 125 

Effort de pêche artisanale 

estimé 
(1) Ep Effort de pêche  125 87  87  87  87  87 

Effort de pescatourisme 

estimé 
(2) Ept 

Effort de 

pescatourisme 
0 38 38  38  38  38 

Nombre de pescatouriste 

estimé 
(3) Nt 

Pescatouriste  / 

jour 
10 10 10 10 10 10 

Montant estimé pour 

l’embarcation de chaque 

pescatouriste 

(4) Mpt 

DZ/pescatouris

te 
3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Effet de la protection sur 

les ressources 

halieutiques "100=38000 

tn" 

(5) Ebm Point 100 110 140 200 225 250 

Montant moyen estimé 

de la sortie « pêche 

artisanale » pendant 

l'année "n"  

(6) - 

DZ/effort de 

pêche. 
25000 25000 25000 25000 25000 25000 

Montant moyen estimé 

de la sortie « pêche 

artisanale » 

(7)= (6). (5) MP  25000 27500 35000 50000 56250 62500 

Chiffre d’affaire annuel 

estimé de la pêche 

artisanale. 

(8)=] (1). (7)  

 [ 
CAop DZ/an 3125000 2392500 3045000 4350000 4893750 5437500 

Chiffre d’affaire annuel 

estimé de la quantité 

pechée dans la sortie 

pescatourisme. 

(8)= 1/2 . (2). 

(6) 
CAqpt DZ/an - 209000 266000 380000 427500 475000 

Chiffre d’affaire annuel 

estimé de pescatourisme. 

(9)= 

[(2).(3).(4)]+ 

(8) 

CApt DZ/an - 1349000 1406000 1520000 1567500 1615000 

Chiffre d’affaire annuel 

total estimé  

(10)= (9)+ 

(8) 
CAt DZ/an 3125000 3741500 4451000 5870000 6461250 7052500 

Source: Réalisation personnelle sur la base de l’enquête de terrain. 
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Résumé 
L’empreinte environnementale, telle qu’elle est connue dans son ensemble, 

concerne les résultats d’une réaction collective de la population en luttant contre la 
pollution. Cependant, la recherche à avoir des taux de croissances trop élevés pour 
assurer le bien-être et le confort social génère un comportement irresponsable des 
entreprises polluantes, contrairement à cequ’il était préconisé par le développement 
durable. L’Algérie étant un pays émergent cherche d’avantage à atteindre le plein emploi 
de ses ressources et à réaliser des taux de croissances importants, ce qui a induit à une 
situation d’urgence contre la pollution. Pour faire face à cette situation elle s’est engagée 
dans la mise en œuvre d’une politique protectionniste de l’environnement. L’évaluation 
de l’empreinte environnementale s’est avérée, donc indispensable.       
Mots clés:Facteurs de production, pollution, gestion des déchets industriels, l’empreinte 
environnementale 
 
Abstract: 

The environnental Footprint as Known generally, concerns the results of a 
population collective reaction in fithing the pollution. However, the looking to have too 
higth rates to ensure well-being and social confot, generates an irresponsible behavior of 
the polluting companies, contrary to the sustainable development recommendation.  
Algéria as an emerbentcontry looks further to reach the full employment of its resources 
and to achieye important growth artes. Which induced an emergency situation against 
pollution, to face this situation, our country is engaged in the implementation of a 
protectionnistalpolcy.  

The assessment of the environnement footprint has becom then, essential. 
Key words: 
Production factors, pollution, industrialwaste management, Environnemental Footprint. 
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1. Introduction  
La vision sous-jacente de l’empreinte environnementale a été toujours le fil 

conducteur d’analyse de la théorie économique, celle qui se base sur la problématique de 
la création et la répartition de la richesse des nations, cellequi s’intéresse, par la 
détermination et l’analyse de ses facteurs de production, àassurer la bonne maitrisedes 
charges assignées à la réalisation de cette richesse. Cependant, la création de la richesse 
génère des impacts négatifs sur l’environnement par la destruction des ressources 
naturelles,les résidus polluants de la production et les déchets polluants par la 
consommation. L’émergence du concept du développement durable avait créé un 
comportement protectionniste pour l’environnement par lequel toutes les nations1avaient 
adopté une politique environnementale dont sa mise en œuvre est basée sur un cadre 
constitutionnel et institutionnel, celui quiassurela réalisation des objectifs du 
développement durable. La combinaison, entre les facteurs de production et la protection 
de l’environnement par l’intermédiaire de la politique environnementale, révèle 
l’empreinte environnementale qui représente les résultats d’une action de conscience de 
la population afinde protéger le capital environnemental.  

L’économie algérienne, étant en voie de développement, cherche le plein emploi de 
ses ressources afin de réaliser des taux de croissances les plus élevés. En revanche, l’Etat  
algériena approuvé, par le biais de  plusieurs contrats régionaux et internationaux, dans le 
cadre du développement durable, par lesquels  l’Algérie a mis en place une politique 
environnementale, basée sur un cadre constitutionnel et un autre institutionnel, ceux qui 
assurent le bon fonctionnement de l’action protectionniste de l’environnement, d’où la 
naissance de la problématique de  la nature de l’empreinte environnementale en Algérie, 
par laquelle nous allons essayer de démontrer et présenterl’impact de l’activité 
industrielle, en raison del’utilisation des facteurs qui lui sont assignés, sur 
l’environnement et par l’intervention de l’État comme défendeur et protecteur du capital 
naturel,  et ceci afin de répondre aux objectifs des principes du concept de développement 
durable.  

Dans le cadre de cette contribution, nous avons adopté une approche qualitative afin 
de pouvoir mettre en avant plusieurs points qui relèvent de la méthodologie et de nous 
permettre à prendre en considération, voire en charge l’intérêt de cette approche pour 
mieux répondre à la problématique que nous avons formulée comme suit :  
Dans quels cadres, pouvons-nous parler de l’empreinte environnementale ? 
Afin de répondre à cette problématique, nous proposons les hypothèses suivantes : 

 Le cadre de la provocation de la naissance de l’empreinte environnementale : 
« L’évolution de la pollution provoque la naissance de l’empreinte 
environnementale ». 

 Le cadre institutionnel et juridique de la gestion des déchets : 
« Le cadre institutionnel veille sur la mise en œuvre de l’empreinte 
environnementale ».      

Pour étudier cette problématique nous nous sommes basés sur une méthode de 
travail descriptive, par laquelle nous avons réparti le plan de cette contribution en trois 
parties dont deux théoriques et le dernier est consacré à un cas pratique.  Le premier point 

                                           
 
1 - les pays qui s’engage à la protection de l’environnementale par l’approbation des conventions internationales.  
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est  dédié à la naissance de l’empreinte environnementale en Algérie, d’où  nous allons 
démontrer l’impact de l’évolution du PIB ainsi que l’évolution  de la population comme 
facteurs significatifs pour créer un impact négatif sur l’environnement ; en revanche, le 
deuxième point est   consacré au  cadre institutionnel et constitutionnel de la gestion des 
déchets industriels en Algérie, par lequel  nous exposons l’ensemble des textes de loi qui 
organise la gestion des déchets industriels, depuis sa naissance et sa destruction. La 
troisième partie est  un  cas pratique par lequel  nous avons pris comme exemple  la zone 
d’activité de la wilaya de Mostaganem comme modèle pour déterminer la nature de 
l’empreinte environnementale en Algérie. 
 

2. Naissance de l’empreinte écologique en Algérie  
L’évaluation de l’économie d’une nation était, toujours, le débat des économistes 

spécialistes, basé sur la divergence de leurs points de vue relatifau sujet. Parmi les 
œuvres qui ont donné naissance à cette problématique, nous pouvons citer les travaux 
d’Adam Smith (1723-1790) (ACHOUR TANI , 2013)par lesquels il a constaté que la 
division du travail améliore la productivité et elle permet l’accumulation des richesses. 
La division du travail est appréhendée comme unespécialisation des tâches au sein de 
l’entreprise, et son extension à l’économie. Cette division est une source d’efficacité 
quis’analyse comme un progrès technique dû à la réorganisation du travail ; Thomas 
Malthus (1766-1834) avait élaboréun schéma de croissance, basé sur deux facteurs : les 
ressources naturelles et le travail. Il a négligé le rôle du progrès technique et de la 
formation du capital. Le mécanisme principal conditionnant la croissance correspondait, 
selon Malthus, à la pression imposée par la croissance démographique et par les besoins 
de subsistance de la population croissante. L'équilibre serait atteint dans des situations 
extrêmes : famines, pandémies...etc ; de son côté David Ricardo (1772-1823) avait 
effectué une analyse moderne et riche du capitalisme, par laquelle il intégrait la 
prépondérance du capital (moyens, matériels, machines...) comme explication de la 
croissance et il pensait que les gains de productivité étaient présents uniquement dans 
l'industrie. Il pensait, également, que la croissance n'était pas infinie, et tendait vers un 
état stationnaire, c’est à dire une croissance zéro. Mais pour lui, la baisse de croissance ne 
proviendrait pas de l’industrie caractérisée par des rendements constants dans le capital, 
mais du secteur agricole.  Pour Karl Marx (1818-1883),le progrès technique et 
l'accumulation du capital sont les deux sources de la croissance ; de son côté Schumpeter 
(1883-1950) a mis l'accent sur le progrès technique, car les innovations successives 
modifient continument l'économie. Le rôle de l'entrepreneur apparaît alors pleinement 
dans la recherche et la mise en œuvre des innovations comme sources de profit. 

Il est évident que les visions théoriques cherchent àdémontrer que les économies au 
monde essaient de concilier entre la production voulue et les ressources affectéeà sa 
réalisation. Généralement, elles présentent une contrainte dans la gestion de la réalisation 
de la quantité voulue, dits aussi les facteurs de production, dont leur utilisationchange 
selon son importance dans l’activité économique.   

L’économie algérienne,pour sa part, est basée sur trois facteurs élémentaires suivant 
la fonction de production conçue pour l’activité industrielle(MENDLI , 2001-2002) 

                                     Q = A Kα LβMγ 

à savoir le capital (K) qui regroupe les fonds de l’entreprise, la technologie, etc.  Le 
travail (L) qui représente la population active de la société ainsi que les compétences, 
puis les importations de la matière première (M). Cependant, l’économie algérienne 
avaitconnula mise en œuvre d’un programme de sa relance basée sur les secteurs hors 
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hydrocarbures, depuis 2001, suivi en 2004, d’un programme de raffermissement de la 
croissance grâce auquel le taux de croissance s’est encore redressé. À partir de 
2002(ACHOUR TANI, 2013, p. 28), la croissance du PIB Hors Hydrocarbures réelle 
s’est accéléré pour atteindre un taux moyen annuel de 5,5%. Son but est d’encourager le 
développement de l’industrie hors hydrocarbures qui représente ses exportations àmoins 
de 2%  du PIB Hors Hydrocarbures. Cependant, le PIB a connu une variation 
remarquable entre les périodes 2004 et 2014 comme le montre le tableau suivant (Banque 
Mondiale, 2019) : 

Tableau 1 : Croissance du PIB (% annuel) 
 
 
 
 
 

Créé à partir de : Indicateurs du développement dans le monde. 
 

Le tableau 1 démontre que le PIBest passé d’un taux annuel de 1.3 en 2004 à 2.0 en 
2014. La variation remarquable constatée sur le tableau explique l’amélioration 
dupouvoir d’achat durant la période étudiée, due ainsi à une augmentation des salaires 
effectuée en 2008, cellequi présente undesfacteurs générateurs d’une augmentation de la 
demande nationale, ainsi que par une population qui a connu sa croissance annuelle une 
variation importante comme le montre le tableau suivant(Banque Mondiale, 2019) : 

Tableau 2 : Croissance de la population (% annuel). 
 
 
 
 
 

Créé à partir de : Indicateurs du développement dans le monde. 

 
Il est évident que le taux de croissance de la population durant les périodes 2004 à 

20014 a connuune variation importante, respectivement, entre 4.3 et 3.8 (tableau 2). Cette 
population représente à la fois la demande sur le marché et la main d’œuvre utilisée dans 
l’activité économique du pays. Cependant, le programme de la relance économique s’est 
avéré bénéfique durant la période, car il a amélioré le niveau de la consommation par 
l’augmentation de la production et aussi par l’augmentation des salaires, qui aété le 
détonateur d’une pollution industrielle considérable qui donne lieu à une empreinte 
écologique infligée par une action économique dans le sens de l’amélioration de la 
croissance économique et d’améliorer le mode de vie des citoyens. Cette empreinte 
écologique aété le fil conducteur de la mise en œuvre d’une organisation de l’activité de 
production pour respecter l’environnement et protéger la biodiversité. Dans ce sens l’État 
algérienavait institutionnalisé l’action de la protection de l’environnement en exigeant 
l’application des lois qui imposent le respect de l’environnement sur les entreprises 
polluantes. La seconde partie est consacrée à la présentation du cadre juridique de la 
politique environnementale quant à la gestion des déchets industriels. 

 
 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB 
 

1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TCP 
 

4.3 5.9 1.7 3.4 2.4 1.6 3.6 2.9 3.4 2.8 3.8 
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3. Le cadre institutionnel et juridique de la gestion des déchets industriels en 
Algérie  

Le lancement du programme de la relance économique, en Algérie, avait exigé la 
mise en place d’une plateforme institutionnelle, surtout pour la gestion des 
déchets,enl’occurrenceles déchets industriels et la protection de l’environnement.  Dès le 
début des années 2000(MEBARKI, 2013), un nouveau droit de l’environnement centré 
sur les besoins des citoyens est né, à commencer par la loi relative à la protection de 
l’environnement dans le cadre du développement durable, promulguée en 2003, fondée 
sur les principes dégagés au niveau international et ila intégré le développement durable. 
Autre innovation de la loi : elle institue le Plan National d’Action Environnementale et de 
Développement Durable ( PNAE-DD), qui s’est concrétisé par la promulgation de la loi 
01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des 
déchets, traitant des aspects inhérent à la prise en charge des déchets. La loi interdit à 
toute entreprise d’abandonner, de bruler, d’enfuir ou de jeter les déchets industriels 
spéciaux qu’elle produit.  Dès lors, elle doit confier cette gestion à des entreprises 
spécialisées. En outre la stratégie nationale de la gestion des déchets solides, déterminée 
par le ministère chargé de l’environnement, se base sur un cadre institutionnel institué 
par (KEHILA, 2014):  

 L’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable 
(ONEDD) créé par décret exécutif n° 02-115 du 03/04/2002, a pour mission 
de mettre en place et de gérer les réseaux d’observations et de mesurer la 
pollution et le suivi des milieux naturels, de collecte, traite, diffuse 
l’information environnementale et faire des études dans ce sens ; 

 Le Centre National de Technologies Plus Propres (CNTPP) créé par décret 
exécutif n°02-262 du 17/08/2002. Il constitue l’instrument institutionnel et 
technique pour la vulgarisation des techniques de production plus propre 
dans les différents secteurs économiques, a pour objectif l’émergence de 
l’industrie propre qui favorise les procédés de fabrication les moins 
polluants et économiser la consommation des ressources naturelles ainsi que 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises algériennes dans le cadre 
du respect des exigences environnementales; 

 L’Agence Nationale des Déchets (AND) créée par décret exécutif n°02-175 
du 20/05/2002, a pour mission de promouvoir les activités liées à la gestion 
intégrée des déchets, gérer les centres d’enfouissements et de la valorisation 
des déchets; 

 Le PlanNational de Gestion des Déchets Spéciaux (PNAGDES)2, institué 
par la loi 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et 
l’élimination des déchets. Elle a pour mission la mise en place des filières 
de collecte, de transport, de regroupement, de traitement et de valorisation 
des déchets ; elle projette aussi la promotion des métiers et services liés à la 
gestion des déchets spéciaux.  

En revanche, dans sa stratégie environnementale, le ministère chargé de 
l’environnement, avait renforcé son cadre juridique et réglementaire par la promulgation 
de plusieurs lois pour un développement durable,nous citons, en effet,(BAB, 2016) :  

                                           
 
2 - établi pour une période de dix années et révisé chaque fois que les circonstances l’exigent, sur propositions du 
ministère chargé de l’environnement ou à la demande des membres de la commission.  
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 La promulgation de la loi 01-19 du 12 décembre2001, qui a consacré un titre 
entier traitant des aspects inhérents à la prise en charge des déchets spéciaux3. Son 
article. 3. défini les déchets spéciaux et les déchets spéciaux dangereux comme 
suit :  

 Déchets spéciaux : tousles déchets issus des activités industrielles, agricoles, 
de soins de services et toutes autres activités qui, en raison de leur nature et 
de la composition des matières qu’ils contiennent, ne peuvent être collectés, 
transportés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et 
assimilés ; 

 Déchets spéciaux dangereux : tous déchets spéciaux qui, par leurs 
constituants ou par les caractéristiques des matières nocives qu’ils 
contiennent, sont susceptibles de nuire à la santé publique et/ou à 
l’environnement ; 

 L’article.15 de la même loi préconise que « ces déchets ne peuvent être 
traités que dans des installations autorisées par le ministère chargé de 
l’environnement conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur »  ; 

 L’article.16 « les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux sont 
tenus d’assurer ou de faire assurer, à leur charge, la gestion de leur 
déchets » ; 

 L’article.19 rappelle qu’il est « interdit à tout générateur et/ou détenteur de 
déchets de les remettre ou de les faire remettre à toute autre personne que 
l’exploitant d’une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie 
de déchets. Ou à tout exploitant d’une installation non autorisée pour le 
traitement des dits déchets » ; 

 L’article.20 explique qu’il est « interdit le dépôt, l’enfouissement et 
l’immersion, dans des lieux autres que les sites et les installations qui leur 
sont réservés ». 

 Texte d’application du volet relatif aux déchets spéciaux la loi 01-19 du 12/12/2001.  Il 
concernela Gestion, leContrôle et l’Elimination des déchets. 

 Décret exécutif n°03-477 du 9 décembre 2003 fixant les modalités et les 
procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de 
gestion des déchets spéciaux. 

 Décret exécutif n°03-478 du 9 décembre 2003 définissant les modalités de 
gestion des déchets d’activités de soins. 

  Décret exécutif n°04-409 du 14 décembre 2004 fixant les modalités de 
transport des déchets spéciaux dangereux. 

 Décret exécutif n°04-410 du 14 décembre 2004 fixant les règles générales 
d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets 
et des conditions d’admission de ces déchets au niveau de ces installations. 

  Décret exécutif n°05-315 du 10 septembre 2005 fixant les modalités de 
déclaration des déchets spéciaux dangereux. 

                                           
 
3 - transposition des dispositions de la convention de Bale sur le contrôle transfrontière de déchets dangereux et de 
leur élimination. 
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 Décret exécutif n°05-314 du 10 décembre 2005 fixant les modalités 
d’agrément des groupements chargé de la gestion des déchets spéciaux. 

 Décret exécutif n°06-104 du 28 février 2006 fixant la nomenclature des 
déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux. 

 Décret exécutif n°09-19 du 20 janvier 2009 portant réglementation de 
l’activité de collecte des déchets dangereux. 

Par ailleurs, le cadre législatif de la gestion des déchets spéciaux s’est prolongé aux 
autres secteurs afin d’assurer le bon fonctionnement des modalités de gestions dans tous 
les domaines. Cela concerne en premier lieu, les modalités d’élimination des pièces 
anatomiques d’origine humaine ; les caractéristiques du document de mouvement des 
déchets spéciaux dangereux ; les modalités d’octroi de l’autorisation de transport des 
déchets spéciaux dangereux, le contenu du dossier de demande d’autorisation ainsi que 
ses caractéristiques techniques ; les caractéristiques techniques des étiquettes des 
emballages des déchets spéciaux dangereux ; la désignation des membres de la 
commission chargée de l’élaboration du plan national de la gestion des déchets spéciaux. 
Elle était caractérisée par la promulgation de cinq décrets exécutifs, on cite à cet égard : 

 Décret exécutif n°04-409 du 14 décembre 2004 qui détermine les modalités de 
transport des déchets spéciaux dangereux. Par lesquelles il détermine les 
conditions générales liées, à l’emballage, aux moyens de transport et aux 
consignes de sécurité en cas d’accident. Ainsi les conditions particulières liées à 
l’autorisation de transport et au document de mouvement des déchets spéciaux 
dangereux. 

 Décret exécutif n°04-410 du 14 octobre 2004 qui concerne les règles générales 
d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les 
conditions d’admission de ces déchets dans ces installations. Ce qui lui permet de 
qualifier les installations de traitement des déchets ; de fixer les règles 
d’aménagement des installations de traitement ; de fixer les procédures de 
contrôle et d’acceptation des déchets au niveau des installations ; fixer les règles 
relatives à l’exploitation et à cessation de l’activité de l’installation. 

 Décret exécutif n°05-314 du 10 septembre 2005 qui s’intéresseauxmodalités 
d’agrément des groupements chargés de la gestion des déchets spéciaux. A pour 
objectif de définir le groupement de générateur et/ou de détenteur des déchets 
spéciaux4 ; de fixer le contenu de dossier de demande d’agrément du groupement 
et sa durée de validité5. L’agrément du groupement est délivré par décision du 
ministère chargé de l’environnement. 

 Décret exécutif n°05-315 du 10 septembre 2005 qui s’occupe par les modalités 
de déclarations des déchets spéciaux dangereux. Il procure les informations du 
formulaire de déclaration relative à : la nature, la quantité et les caractéristiques 
des déchets spéciaux dangereux générés ; les modes de traitement des déchets 
spéciaux dangereux ; les mesures prises et à prévoir pour éviter la production des 
déchets spéciaux dangereux ; il s’occupe aussi par la fixation du délai de 
transmission de la déclaration6. 

 Décret exécutif n°06-104 du 28 février 2006, qui s’occupedela nomenclature des 
déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux, a pour but d’attribuer un 

                                           
 
4 - article. 416 de l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975. 
5 - elle a une durée de cinq ans renouvelables.  
6 - elle est limité par trois mois suivant la clôture de l’année de déclaration.  
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numéro de code de trois chiffres à tous les déchets, car le premier chiffre désigne 
la catégorie qui retrace le secteur d’activité, le second désigne la section qui 
retrace l’origine ou la nature du déchet, la troisième est la rubrique elle retrace la 
désignation du déchets ; il classe aussi, les déchets en quatre catégories : MA : 
ménagers et assimilés ; I : inerte ; S : spéciaux ; SD : spéciaux dangereux ; il fixe 
et attribue aussi les quatorze critères de dangerosité aux déchets spéciaux 
dangereux 

En outre, la stratégie environnementale algérienne renforce le cadre législatif par 
l’introduction d’une fiscalité environnementale, pour mieux appliquer le principe 
« pollueur payeur » 7  , qui était développé par la loi 03-10 du 19 juillet 2003 en 
introduisant une multitude de taxes à caractère écologique. Cette fiscalité vise les 
pollueurs qui détruisent l’environnement par leurs activités de production et/ou de 
consommation. L’objectif de cette taxation est d’inciter les agents économiques à éviter 
la destruction du capital naturel, par l’amélioration de leurs comportements et à 
minimiser les actions polluantes et de gaspillage des ressources naturelles. Les origines 
de la fiscalité environnementale remontent à la loi n°91-25 du 28 décembre 1991 dont 
elle a instituée par son article.117 la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour 
l’environnement. Elle a connu une actualisation par la loi de finance de 2000. 
L’instauration de la taxe forfaitaire affectée aux activités polluantes ou dangereuses, nous 
permettrons de distinguer entre : 

 Taxe d’incitation au déstockage des déchets industriels (art 203) ; 
 Taxe d’incitation sur les déchets liés aux activités de soins (art.204) ; 
 Taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle 

(art.205). 
4. Etude de cas 

Notre travail de terrain est basé sur une étude descriptive de l’évolution des déchets 
industriels spéciaux et des déchets spéciaux dangereux ; il est basé sur les informations 
acquises par un entretien accordé par les cadres de la direction de l’environnement de la 
wilaya de Mostaganem. Notre investigation vise à déterminer l’empreinte 
environnementale en Algérie ; elleest concentrée sur la zone d’activité de la wilaya de 
Mostaganem, qui regroupe 123 entreprises dont 112 privées et 11 entreprises publiques. 
La présentationd’activité des entreprises révèle une variété par laquelle nous distinguons 
les activités polluantes qui représentent 28.46%, lesquelles sont représentées comme le 
démontre  le tableau suivant (Direction de l'Environnement, 2019) : 
 

 
 
 
 
 

 

                                           
 
7 - le principe pollueur payeur : selon lequel toute personne dont les activités causent ou sont susceptibles de causer 
des dommages à l’environnement assume les frais de toutes les mesures de préventions de l’environnement, de 
réduction de la pollution ou de remise en état des lieux et de leur environnement. 
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Tableau 3: Nature des déchets produits par types d’activité (spécial ou spécial 
Dangereux) 

 
Branche d’activité Type de déchets produits Code déchets 

 
 
 
 
 

CHEMIE  
ASTIQUE 

Acide sulfurique et Acide sulfureux 6.1.1 SD 

Acide chlorhydrique 6.1.2 SD 

Autres bases 6.2.4 SD 

Scories phosphorique 6.9.1 S 

Déchets contenants des substances dangereuses 6.10.1 S 

Accumulateur au plomb 16.6.1 SD 

Goudron et produits goudronnés 17.3.3 SD 

 

 

 

 

 

AGRO 

ALIMENTAIRE 

 

 

Boues provenant de lavage, du nettoyage, de 

l’épluchage, de la centrifugation et de la séparation 

2.3.1 SD 

Matière impropre pour la consommation ou à la 

transformation 

2.3.4 S 

Carbone de calcium déclassé 2.4.1 S 

Matière impropre pour la consommation ou à la 

transformation 

2.5.1 S 

Matière impropre pour la consommation ou à la 

transformation 

2.6.1 S 

Déchets d’agents de conservation 2.6.2 S 

 
 
 
 
 
ISMMEE 

Déchets de peintures et vernis contenant des 

solvants organiques ou d’autre substance 

dangereuses 

8.1.1 SD 

Crasses noires de production secondaires 10.3.5 SD 

Poussières de filtration des fumés autres que celles 

visées à la rubrique 10.3.10 

10.3.11 S 

Scories provenant de la production primaire et 

secondaire 

10.6.1 S 

Poussières de filtration des fumés 10.6.3 SD 

 
TEXTILE 
 ET 
 CUIR 

Déchets d’écharnage et refontes 4.1.1 S 

Résidus de pelanage 4.1.2 S 

Liqueur de tannage contenant du chrome 4.1.4 SD 

Boues provenant du traitement in-situ des effluents 

chrome 

4.1.6 SD 

BOIS  
ET PAPIER 

Boues de désencrage provenant du recyclage du 
papier 

3.3.2 S 

 
Source : direction de l’environnement de la wilaya de Mostaganem 

 
Le tableau N°3 présente les polluants de différentes activités selon leurs natures et 

leurs codes, comme le précise le décret exécutif N° 06-104 du 28 février 2006(Journal 
Officiel, 2006). Cependant, les portions des polluants se répartissent entre les déchets 
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ménagers et assimilés qui représentent 41.03% des entreprises polluantes, les déchets 
industriels solides qui représentent 30.77% et finalement les déchets industriels solides 
dangereux qui représentent 28.20%. 
Selon la direction de l’environnement de la wilaya de Mostaganem, la fiscalité 
environnementale sur les rejets industriels avait remarquablement évolué entre 2014 et 
2017, comme le montre le tableau N°4 suivant :   

Tableau 4 : La taxe sur les déchets industriels 
Année Montant des déchets industriels 
2014 431.600,00DA 
2015 1. 449. 000,00 DA 
2016 5.216. 000,00DA 
2017 5.126.000,00 DA 

Source : Direction de l’environnement de la wilaya de Mostaganem 

 
Le tableau présente une évolution des recettes de la fiscalité environnementale 

réalisée durant la période 2014 à 2017, par laquelle nous avons constaté une 
augmentation de 70.21% entre la période de 2014 et 2015 qui est vraiment importante du 
point de vue environnementale, puis une évolution aussi importante de 72.22% entre la 
période 2015 - 2016, qui sera suivie par une stabilité entre 2016 -2017.  

 
Cependant, ces résultats vérifient l’application du principe pollueur payeur, comme 

une politique adoptée pour la préservation de l’environnement, concrétisée par une 
évolution des recettes fiscales environnementales. Par ailleurs, elle ne vérifie pas son 
efficacité environnementale par la diminution des rejets des déchets industriels, surtout 
quand on sait que les valeurs de la taxe environnementale n’ont pas changé. Cela 
démontre l’objectif contourné de la fiscalité environnementale vers la fiscalité de 
rendement, ce qui amène les pollueurs à favoriser le payement de la taxe 
environnementale mieux qu’adopter des solutions dépolluantes dans leurs activités, 
comme le préconise le principe de la théorie pollueur payeur, ce qui explique l’évolution 
des rejets des déchets industriels durant la période étudiée.      

 
5. Conclusion 

Avant de conclure ce modeste travail, il faut noter le manque d’information 
détaillée concernant les types des polluants et leurs quantités rejetées chaque année.  

L’idée principale de ce travail est d’effectuer une présentation profonde de 
l’empreinte environnementale ; elle commence par une présentation de la vision des 
éléments de la richesse d’un pays, ce qui a amené à  la présentation de la fonction de 
production de l’économie algérienne, comme une présentation des principaux facteurs de 
production, suivie par celle de l’évolution de la croissance du PIB durant une période, 
pendant laquelle  la politique économique a connu une nouvelle orientation stratégique, 
ainsi qu’une évolution remarquable de la pollution d’où l’apparition d’une sérieuse 
problématique environnementale dans le pays. Cependant, la relance d’une nouvelle 
stratégie environnementale qui répond aux exigences imposées par les changements 
économiques et sociaux dans le cadre du programme de la relance économique, était 
indispensable, d’où était venue l’idée de présenter le cadre institutionnel et le cadre 
constitutionnel, dans un deuxième lieu pour montrer la cohérence inter ministérielle entre 
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les décisions stratégiques de la relance économique et les décisions stratégiques de la 
protection de l’environnement. Le cadre constitutionnel était remarquablement précis ; il 
prévoit tous les risques potentiels qui peuvent être créés, suite au comportement 
irresponsable des industriels ou à leurs comportements vers le devenir des polluants, d’un 
côté par le renforcement du cadre juridique par la promulgation des textes qui organisent 
le comportement des pollueurs et de l’autre côté, par la façon dont ils se débarrassent des 
polluants. Cependant, des endroits pour stockage et récupération des déchets spéciaux et 
spéciaux dangereux industriels, assignés par la loi afin de mieux gérer la protection de 
l’environnement par rapport à l’endroit et àla nature du polluant. La politique 
environnementale pour son empreinte de la protection environnementale avait renforcé 
son cadre législatif par la mise en œuvre d’une fiscalité environnementale, utilisée à la 
fois comme une contrainte et un stimulant pour les pollueurs.  

Par ailleurs, le côté pratiquea révélé une autre réalité de l’empreinte 
environnementale, débutant par l’absence des informations quantitatives de chaque type 
de polluant sur plusieurs années, afin de faire une étude comparative et d’évaluer le 
développement des quantités à gérer, pour pouvoir promouvoir les efforts de la direction 
de la wilaya de Mostaganem. En revanche, les données étaient en dinars ce qui a 
compliqué le travail de notre analyse ; celui-cia révélé une évolution des recettes au fil 
des années ce qui est bon pour le budget de l’État : ce n’est pas le cas pour la protection 
de l’environnement, surtout quand on sait que les tarifs des taxes environnementales ne 
sont pas changés durant la période étudiée. A cet effet, l’objectif de la fiscalité 
environnementale est contourné vers l’objectif de rendement où la protection de 
l’environnement devient secondaire. Cela confirme, d’un côté, que le principe pollueur- 
payeur adopté par la politique environnementale en Algérie, ne joue pas le rôle de 
stimulateur mais il a un objectif lucratif et ne protège pas le capital naturel. Et d’un autre 
côté, le promoteur en Algérie n’est pas trop conscient de la protection de l’environnement, 
ce qui démontre une grande ignorance de l’engagement individuel par l’évolution des 
quantités des déchets rejetés pendant la période.  

Enfin,nous pouvons dire que malgré l’existence, d’un cadre constitutionnel et 
institutionnel important qui encadre et accompagne la mise en œuvre de la politique 
environnementale en Algérie, le capital environnemental reste exposé à un important 
danger qui le menaceen permanence, à cause des faibles taxes appliquées dans la 
protection de l’environnement et à l’absence de la conscience environnementale. A cet 
effet, l’empreinte environnementale en Algérie n’estpas encore positivée comme le 
préconisent les objectifs du concept du développement durable. 
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Résumé : 
Nous présenterons dans cet article une tentative d’évaluation du niveau d’impact du 

tourisme sur une destination donnée ainsi que la capacité de réponse (de réaction) du 
territoire face aux pressions multiples ; l’application porte sur une destination touristique 
de la côte Ouest de Jijel qui est la ZET (Zone d’Expansion Touristique) d’ElAouana, 
actuellement un champde plusieurs projets d’aménagement.  

Nous espérons aboutir à proposer un guide de base capable d’orienter les acteurs du 
tourisme dans l’évaluation de la Capacité de Charge Touristique (CCT) et ainsi que 
l’élaboration de scénarios de développement futur et de plans d’actions ciblés en vue 
d’une planification touristique durable.  
Keywords : capacité de charge touristique, tourisme durable, ZET Aouana, planification 
touristique. 
 

 :م��ص

املنطقة�ع��� �ذه لسياحة�ع���وج�ة�معينة�باإلضافة�إ���قدرةنقدم�����ذه�املقال،�محاولة�لتقييم�مستوى�تأث���ا

منطقة�التوسع� جيجل�و�� �ستجابة�لضغوط�متعددة؛�يتعلق�التطبيق�بوج�ة�سياحية�ع���الساحل�الغر�ي�من�مدينة

 .السيا������العوانة،�وال����عد�حالًيا�مجال�للعديد�من�مشار�ع�التطو�ر

أسا����قادر�ع���توجيھ�ا���ات�الفاعلة����السياحة����تقييم�سعة�التحميل�نأمل����التوصل�إ���إق��اح�دليل�

  .التنمية�املستقبلية�وخطط�العمل�من�أجل�تخطيط�سيا���مستدام�تإس��اتيجيا السياحية�وتطو�ر

�مفتاحية �التخطيط� :�لمات �العوانة، �السيا�� �التوسع �منطقة �املستدامة، �السياحة �للسياحة، ��س�يعابية القدرة

 .السيا��

 
 

1. INTRODUCTION 
 

Le tourisme est un phénomène économique mondial. En 2007, ilreprésentait à cette 
échelle 10,4% du PIB, 9,5% de l’investissement et 12,2% desexportations. L’OMT 
(Organisation Mondiale du Tourisme) prévoit une croissance soutenuede l’activité 
touristique pour les années à venir et annonce, au maximum pour 2020, que lesarrivées 
internationales dépasseront 1,5 milliard (PNUE, 2009,p10). C’est pourquoi le 
développement croissant et rapide de ce secteur ne se fait pas sans impacts sur 
l’environnement, la société et l’économie. Ces répercussions sont tout aussi bien 
négatives que positives et s’exercent non seulement sur l’environnement écologique 
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d’une région mais aussi sur la vie culturelle, les rapports sociaux, l’organisation 
économique et l’emploi, un ensemble qui va modifier profondément son organisation et 
ses équilibres. 
Les villes, qui font aujourd’hui la promotion du tourisme de leurs territoires, sont 
interpellées sur la nécessité d’assurer et de sauvegarder le bien-être de leurs habitants, de 
protéger leurs ressources, afin de garantir leur vitalité à long terme et pérenniser leurs 
destinations. 
 

En Algérie, aujourd’hui il y’a une prise de conscience nationale de l’enjeu du 
développement touristique en tant que vecteur de relance économique et sociale et une 
ressource économique comme alternative aux hydrocarbures. Cette nouvelle politique de 
développement touristique, adoptée en mars 2006 s’appuie sur trois axes : amélioration 
de la qualité de l’offre du produit touristique, concentration et coopération avec 
l’ensemble des partenaires et acteurs du tourisme. Mais le plus important est d’assurer la 
durabilité et la réservation des richesses et des espaces (AZZAG, 2007).Inscrire le 
tourisme dans une logique de développement durable est un enjeu majeur pour les villes 
algériennes côtières. 

 
Dans ce contexte de développement  durable, le concept de capacité de charge 

touristique trouve sa rationalité non seulement dans la réflexion qui s’organise afin de 
déterminer comment préserver l’environnement et les communautés locales des pressions 
négatives du tourisme mais également dans la prise de conscience et le souci des 
professionnels du tourisme de ne pas dégrader les atouts touristiques (tant 
environnementaux, que culturels) d’une région afin de ne pas ruiner leur fonds de 
commerce( YVETTE,2003,p30). 

 
Témoin de l’ambiguïté de cette préoccupation, notre réflexion est organisée sur 

quatre axes :  
 La signification du développement durable dans le contexte du tourisme ; 
 La relation du tourisme avec son environnement (écologique, social et 

économique) ; 
 La compréhension du concept de capacité de charge et son intérêt en vue d’un 

tourisme durable ;  
 Comment intégrer la CCT dans le processus de planification touristique ;  
 Les méthodes d’évaluation de la CCT dans des contextes concrets ;  
 L’application de la CCT au niveau opérationnel local en utilisant la ZET Aouana à 

Jijel. 
 

2. L’ampleur et l’importance économique du tourisme : ses impacts et ses défis 
majeurs 
 

Les attentes envers le tourisme sont nombreuses : diversification de l’économie, 
développement de nouvelles compétences, créations d’emplois, développement d’un 
réseau d’acteurs. Ce phénomène économique complexe, est aujourd’hui au centre des 
enjeux de développement des villes. L’OMT, le présente comme une source 
d’enrichissement (OMT, PNUE,2006, p65) 
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Comme, le tourisme n’est pas perçu uniquement comme une chance pour lesPED. 
De nombreux auteurs soulignent les impacts négatifs de ce secteur tant auniveau social, 
économique, qu’environnemental.  

D’un point de vue environnemental, plusieurs effets néfastes du tourisme sont 
connuset identifiés : dépense de carburant, pollution des littoraux… ce que Babou et 
Callot (2007) qualifient comme étant les « dilemmes du tourisme »(FRANCE, 2011, p64). 

De son côté, YVETTE Izabel dans son mémoire d’étude « les méthodes 
d’évaluation de la capacité de charge des destinations touristiques » a défini les 
pressions dans les différentes catégories de zones protégées, de montagnes, de l’urbain. 
Selon cette auteure, les principales pressions exercées par le tourisme sur les régions 
côtières peuvent être résumées comme suit : 

 Développement anarchique : la construction non planifiée et sans plan 
d’occupation des sols, et souvent sans égards pour l’architecture locale conduisent 
à une dégradation visuelle et paysagère de kilomètres de côtes ; 

 Augmentation de la pollution atmosphérique due principalement à la circulation 
routière mais aussi aux émissions des bateaux ; 

 Saturation des infrastructures de service pendant la haute saison (difficulté à 
fournir de l’eau en suffisance ou à épurer toutes les eaux usées) ; 

 Déversement de quantités accrues de déchets (eaux usées + déchets solides) et 
souvent absence d’infrastructure appropriée à traiter le surcroît de déchets en 
raison du coût des installations nécessaires ; 

 Pollution de la mer par les rejets des bateaux de plaisance ; 
 Perte d’habitats et de biodiversité : 75% des dunes et écosystèmes auraient été 

perdus depuis 1960 et selon le PNUE (2009), plus de 500 espèces 
méditerranéennes seraient menacées de disparition ; 

 Surconsommation des ressources naturelles par une population beaucoup plus 
importante et pour des activités grandes consommatrices de ressources : par 
exemple l’eau nécessaire aux golfs ou aux parcs d’attraction ; 

 Pollution de la mer et des eaux douces par les rejets d’eaux usées insuffisamment 
épurées et abandon d’activités traditionnelles au profit des professions du 
tourisme ; 

 Modification des identités socio-culturelles, changement de mode de vie des 
habitants ; 

 Création de dépendance des économies locales vis-à-vis de l’activité touristique 
sans que les populations locales aient pu s’approprier toutes les retombées de 
l’activité touristique (YVETTE, 2003, p30). 

 

3. Le tourisme durable : croissance du tourisme au développement du tourisme 
 

Vu les pressions exercées par l’activité touristique, cettedernière doit s’inscrire de 
plus en plus dans une stratégie locale de développement durable.  
Deux aspects interdépendants de la durabilité du tourisme sont à présenter : 

 La capacité du tourisme de se maintenir en tant qu’activité dans le futur, en 
veillant à ce que les conditions soient réunies pour cela ; 
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 La capacité de la société et de l’environnement d’absorber et de tirer d’avantage 
des impacts du tourisme de façon durable.
 

C’est pourquoi l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) axe ses services de 
conseil et d’assistance technique sur les politiques, les lignes directrices de 
développement, les techniques de gestion et les instruments de mesure qui permettent aux 
gouvernements nationaux et locaux et aux professionnels du tourisme d’intégrer les 
principes du développement durable dans leur processus décisionnel et leurs activités 
courantes (figure.1) (OMT, PNUE
 

Figure 1: Instruments

Source :
 

C’est ainsi que, déterminer la capacité des systèmes locaux à supporter et intégrer la 
charge touristique s’avère une question cruciale pour définir les conditions de 
œuvre d’une politique de développement local durable c’est
développement harmonieux et intégré des différents secteurs d’activité et des utilisateurs 
du territoire, résidents permanents et temporaires. L’étude de la capacité de 
être l’instrument qui va permettre de les mesurer et de leur fixer des limites.
 
3.1 La capacité de charge : Les mots pour la définir
 

Ce concept est utilisé la première fois par le statisticien belge Verhulst
s'inspirant des travaux de Mathis qui a modélisé la croissance de la population animale 
sous la forme d’une courbe.

En 1972, le Club de Rome publie son rapport 
un raisonnement malthusien avec quelques améliorations en introduisant des paramètres 
supplémentaires (figure.2) 

Par la suite, avec l’avènement du développement durable, définit comme «
amélioration des conditions de vie des communaut
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La capacité de la société et de l’environnement d’absorber et de tirer d’avantage 
du tourisme de façon durable. 

C’est pourquoi l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) axe ses services de 
conseil et d’assistance technique sur les politiques, les lignes directrices de 
développement, les techniques de gestion et les instruments de mesure qui permettent aux 

nts nationaux et locaux et aux professionnels du tourisme d’intégrer les 
principes du développement durable dans leur processus décisionnel et leurs activités 

, PNUE, 2006, p18). 

Instruments pour un tourisme durable selon OMT.

Source :auteured’après (OMT, PNUE, 2006, p18)

C’est ainsi que, déterminer la capacité des systèmes locaux à supporter et intégrer la 
charge touristique s’avère une question cruciale pour définir les conditions de 
œuvre d’une politique de développement local durable c’est-
développement harmonieux et intégré des différents secteurs d’activité et des utilisateurs 
du territoire, résidents permanents et temporaires. L’étude de la capacité de 
être l’instrument qui va permettre de les mesurer et de leur fixer des limites.

: Les mots pour la définir :  
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Par la suite, avec l’avènement du développement durable, définit comme «
amélioration des conditions de vie des communautés humaines respectant les limites de 
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C’est pourquoi l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) axe ses services de 
conseil et d’assistance technique sur les politiques, les lignes directrices de 
développement, les techniques de gestion et les instruments de mesure qui permettent aux 

nts nationaux et locaux et aux professionnels du tourisme d’intégrer les 
principes du développement durable dans leur processus décisionnel et leurs activités 

pour un tourisme durable selon OMT. 
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C’est ainsi que, déterminer la capacité des systèmes locaux à supporter et intégrer la 
charge touristique s’avère une question cruciale pour définir les conditions de mise en 

-à-dire, garantir un 
développement harmonieux et intégré des différents secteurs d’activité et des utilisateurs 
du territoire, résidents permanents et temporaires. L’étude de la capacité de charge peut 
être l’instrument qui va permettre de les mesurer et de leur fixer des limites. 
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la capacité de charge des écosystèmes…
plusieurs disciplines (écologie, biologie, géographie, urbanisme. etc.)

Figure 2:Evolution concepts

Source

3.2 Les types de capacité de charge
 

Plusieurs types de capacité de charge sont définis dans 
 

Figure 

Source : auteure
 

Pour la capacité de charge touristique
les chercheurs : 
Hawkins et Middleton « la mesure de la tolérance d’un site ou d’un bâtiment ouvert à 
l’activité touristique et la limite au
négatifs du tourisme »(COCCOSSIS et
 

A ce sujet, Chamberlain donne une autre définition « 
qu’une zone donnée peut supporter sans subir de détérioration, et sans que la 
communauté de résidents en soit négativement affectée ou que la qualité de la visite des 
touristes en soit affectée.»(YVETTE,
seuil d’activité touristique au-
compris les habitats naturels.»(YVETTE,
 

L’organisation mondiale du tourisme (OMT)propose une définition qui a également 
été reprise par le PNUE : « Le nombre maximum de personnes qui peuvent se rendre 
dans une destination touristique au même moment, sans provoquer de destruction de 
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harge des écosystèmes… ». Le terme de CCT est utilisé a
plusieurs disciplines (écologie, biologie, géographie, urbanisme. etc.). 

Evolution concepts capacité de charge. 

Source :ABDELLATIF, 2013,p34. 

2 Les types de capacité de charge  

Plusieurs types de capacité de charge sont définis dans la figure 3 suivant

Figure 3 :Les types de capacité de charge 

e d’après (BAILLY et HURIOT, 1999, p16)

la capacité de charge touristique :Plusieurs définitions ont été données par 

la mesure de la tolérance d’un site ou d’un bâtiment ouvert à 
l’activité touristique et la limite au-delà de laquelle une zone peut souffrir des effets 

COCCOSSIS et MEXA, 2004). 

, Chamberlain donne une autre définition « le niveau d’activité humaine 
qu’une zone donnée peut supporter sans subir de détérioration, et sans que la 
communauté de résidents en soit négativement affectée ou que la qualité de la visite des 

(YVETTE, 2003, p 26). Par ailleurs, Clark y voit « 
-delà duquel l’environnement va subir des dégradations y 
»(YVETTE, 2003, p 26) 
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l’environnement physique, économique et socioculturel et une diminution inacceptable de 
la satisfaction des visiteurs. » (OMT, PNUE, 2006,p13). 
 

Toutes ces définitions ont en commun de définir la capacité de charge comme le 
seuil au-delà duquel l’environnement va être profondément modifié voire détruit. Ce 
seuil y est défini dans la plupart des cas, comme le nombre maximal que peut supporter 
une destination. 
 

La capacité de charge touristique peut contenir diverses limites de capacité de 
charge en fonction des trois composantes (physique-écologique, sociodémographique et 
politico-économique). Elle est loin d’être un concept scientifique et ne se réduit pas à 
l’application d’une formule mathématique qui sert à obtenir un nombre, au-delà duquel le 
développement devrait cesser. Les limites éventuelles doivent servir de guide et devraient 
être évaluées et suivies attentivement et complétées par d’autres normes. 

 
La capacité de charge n’est pas nécessairement fixe, elle se développe en fonction 

du temps et de la croissance touristique et peut être influencée par des techniques et des 
contrôles de gestion.On trouve donc différentes composantes qui définissent la CCT 
parce qu’elles ont été répertoriées, notamment l’OMT (figure. 4). 

 
Figure 4 : Les composantes qui définissent la capacité de charge touristique. 

 

 
 

Source : auteure d’après (OMT, PNUE, 2006, p13). 
 
3.3Description de la méthodologie de la capacité de charge touristique comme partie 
d’un processus de planification : 
 

Dans cette partie, nous allons montrer la nécessité de la prise en considération de la 
CCT dans la planification stratégique pour un développement touristique durable ainsi 
que le cadre institutionnel notamment en zone côtière. 

 
La planification stratégique est un processus d’identification d’objectifs et de définition et 
d’évaluation de méthodes pour les atteindre. Le cadrage méthodologique de ce processus 
de PSDTD en zone côtière est basé sur cinq principes, d’où l’évaluation de la capacité de 
charge qui est un principe d’une planification stratégique de développement 
durable(figure.5). 
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Figure 5 : Les principes de la planification stratégique du tourisme 
 

 
Source : PNUE, 2009. 

Le processus de définition et d’application de la capacité de charge touristique qui 
s’inscrit dans un processus de planification du tourisme durable fournit le cadre général le 
plus adéquat en mesure d’orienter la communauté locale, les planificateurs et les 
décideurs. Ce cadre consiste en principes ou en objectifs et mesures les modalités ou les 
formes de développement retenues dans une certaine région sur la base des 
caractéristiques et ses spécificités, tout en respectant les capacités locales à intégrer 
l’activité touristique : 
 

 Déterminer les limites de la capacité de charge pour soutenir l’activité touristique 
dans une région donnée suppose avoir développé préalablement une stratégie de 
développement local qui intègre les différentes composantes économiques et 
sociales ainsi que, la prise en compte d’un certain nombre de décisions relatives à 
la gestion touristique. Ceci devrait être réalisé dans le contexte de la planification 
stratégique et participative au niveau de la communauté concernée.Ce qui exige, 
pour acquérir une légitimité, la participation de l’ensemble des acteurs importants 
de la communauté. 
 

 La mesure globale de la capacité de charge touristique ne doit pas obligatoirement 
aboutir à un nombre unique ou à un seuil quantifié comme le nombre maximal de 
visiteurs tolérable. Même si l’on trouve et établit cette limite, celle-ci n’obéit pas 
nécessairement à des critères objectifs et immuables. Un plafond de la capacité de 
charge touristique est sans doute plus utile qu’une valeur fixe. La mesure de la 
capacité de charge touristique devrait fournir non seulement le niveau maximal 
mais aussi le niveau minimal de développement, c’est-à-dire le niveau minimum 
de développement économique et touristique nécessaire au maintien des 
communautés locales dans des conditions économiques, sociales acceptables. 
 

 Gouvernance urbaine et le rôle des acteurs : le consensus entre les divers acteurs 
en ce qui concerne une vision stratégique de la zone peut être utile. Dans ce 
contexte, la participation de la population locale et l’implication des acteurs 
concernés (les entreprises de tourisme, les touristes …etc.) sont devenues des 
piliers de la planification du tourisme. 

 



 
Dr. Bouhelouf-Berretima Yasmine 

 

377 

 

L’objectif de l’implication des acteurs dans le processus de la planification 
stratégique du développement touristique est d’identifier de façon systématique et 
stratégique tous ceux qui ont un intérêt dans la destination et de faire participer ces 
acteurs dans le but de : 

 S’assurer que les personnes concernées sont impliquées dans la planification et la 
mise en œuvre des futures activités ; 

 Garantir que toutes les questions importantes sont prises en compte ; 
 Contribuer à décider des actions envisageables dans l’avenir et de celles qui 

répondront au mieux aux besoins de chacun ; 
 Contribuer à susciter des soutiens pour les plans régionaux, les plans de gestion et 

les propositions de développement (ABDELLATIF, 2013,p 100). 
 

Le consensus des acteurs principaux concernant la définition de CCT est critique, 
un accord sur les objectifs du développement touristique est nécessaire, les résultats de 
l’étude sur la CCT devraient être communiqués aux acteurs compétents, à la population 
locale et aux usagers qui seront obligés de soutenir l’application des mesures envisagées. 
 

En Algérie les acteurs du tourisme sont : le ministère, premier acteur de la politique 
d’aménagement touristique en Algérie et l’ANDT (Agence Nationale de Développement 
Touristique) anciennement appelée ENET (Entreprise Nationale d’Etudes Touristiques). 
À l’échelle de la wilaya, on trouve les directions de tourisme. Au niveau local, nous 
avons les offices locaux de tourisme qui sont considérés comme les relais locaux de 
l’administration centrale (GRIMES, 2011). 
 

4. La CCT et le processus de planification touristique en Algérie  
 

« Le tourisme n’est plus un choix c’est un impératif », slogan affiché par le 
Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et du tourisme (MATET), 
dans le Schéma Directeur d’aménagement touristique (SDAT), il constitue une 
alternative aux hydrocarbures (MATET,2008, p15). 

 
Faire du tourisme l’un des moteurs de la croissance économique, impulsé par un effet 
d’entrainement, des autres secteurs économiques, améliorant durablement l’image de 
l’Algérie et combiner promotion du tourisme et environnement (MATET, 2008, p15). 
 

Dans cette optique, le SDAT 2030 aborde la capacité de charge, dans son rapport de 
diagnostic évoquant les multiples défis et les risques. Il souligne « qu’il y a un vaste 
effort à fournir pour rétablir les équilibres rompus depuis un siècle dans les cinq grands 
écosystèmes…afin de reconstituer les couverts végétaux perdus et détruits, notamment 
par le surpâturage et une urbanisation sans commune mesure avec leur capacité de 
charge » (MATET, 2008, p15). 

 
Selon le même schéma, la capacité de charge touristique devrait être intégrée : 

 Lors de la réalisation des plans d’aménagement des ZET, pendant l’élaboration 
des cahiers des charges des nouveaux projets ; 

 Dans le diagnostic et le suivi des ZET réalisées ; 
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 Dans la gestion des parcs nationaux,l’Algérie en compte 10 (Chréa, El Kala, 
Tassili…) ; 

 Dans la gestion des sites historiques pour la sauvegarde et la protection du 
patrimoine, durant l’élaboration des plans de sauvegarde ou dans la mise en place 
d’une stratégie de gestion des flux de touristes. 

 
5.La capacité de charge à la ZET d’Aouana à Jijel : Essai d’application  

 
Jijel, ville à vocation touristique est face au défi du développement touristique 

durable de son territoire. Plusieurs projets et investissements ont été lancés ces dernières 
années, notamment les projets d’aménagement des zones d’expansion touristique 
longtemps restés inutilisés. Parmi ces ZET, nous avons choisi la ZET d’Aouana comme 
terrain d’investigation dans ce présent travail (figure.6). Le choix du cas d’étude a été 
motivé par les éléments suivants : 

 
 La ZET d’Aouana est la plus importante en surface et linéaire côtier avec un fort 

potentiel de développement touristique ; 
 Elle a des atouts paysagers naturels exceptionnelsnécessitant uneprotection ; 
 Des altérations sont déjà ressenties (pollutions, érosions, ...) ; 
 La ZET est en cours d’étude, il y a unepossibilité d’intervenirpour réduire les 

impacts négatifs de l’activité touristique. 

Figure 6 : La situation géographique de la commune d’Aouana 

 

Source : DPSB, 2010, p25. 

El Aouanaest une petiteville côtière d’Algérie située à 20km du centre-ville de Jijel, 
à 96kms de Bejaia et à 146kms de Constantine. Elle occupe le statut de chef-lieu de daïra, 
englobant des agglomérations secondaires, quelques hameaux repartis à travers 
l’ensemble du territoire, et une grande partie de montagnes. Elle couvre une superficie 
totale de 127,94 km2. Elle se caractérise par un arrière-pays pittoresque dont les forêts et 
les hautes chaines montagneuses, traversées de gorges, qui dominent partout la mer. En 
contrebas de la commune, c'est la zone des plaines où les habitations sont essentiellement 
localisées. La délimitation du site est faite suivant deux critères : 
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Limites administratives Limites naturelles 
A l’Est : la commune de Jijel ; 
A l’Ouest : la commune de 
ZiamaMansouria ; 
Au Sud : les communes de Selma, Texanna, 
Kaous. 

Au Nord : la mer méditerranée ; 
A l’Est : l’Oued Kissir (1) ; 
A l’Ouest : l’Oued de Taza et le parc 
national de Taza ; 
Au Sud : la forêt de Guerrouche (L’une des 
plusimportantes forêts de la petite Kabylie). 

 
5.1 Caractéristiques principales de la zone : El Aouana offre un témoignage précieux 

et un riche mélange de potentialités naturelles et touristiques. Elle fait partie des sept 
Z.E.T. qui font l’objet d’actions d'aménagement immédiat (figure.7). 

Figure 7 : Les limites de la ZET d'el Aouana. 

 

Source : Direction du tourisme de Jijel (2017). 
 
5.2 Niveau de développement touristique :Jijel est une destination très appréciée des 

touristes algériens et étrangers, malgré qu’elle ne soit pas dotée de structures 
touristiques bien développées. Le bilan de la saison estivale présenté par les 
responsables de la direction de wilaya du Tourisme et de l’artisanat a fait ressortir un 
afflux de plus de 6,17 millions d’estivants entre juin et août 2016, contre 6,39 millions 
durant la saison précédente (figure.8) (Direction de tourisme, 2017). 

 
Figure 8 : Vue générale sur la plage Grand phare. 

 
Source : www.jijel.dz 
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5.3 Les projets futurs d’El Aouana :

Cette ZET d’une superficie de 167 hectares, dont 97 aménageables, a été choisie 
comme ‘’zone pilote’’ parmi les 19 Zones d’Expansions Touristiques que compte la 
wilaya de Jijel pour être aménagée dans la perspective d’accueillir des projets 
touristiques initiés par des investisseurs et des 

 
Le bureau étude propose entre autres dans cette ZET d'une superficie d’une 

superficie de 167 hectares, dont 97 aménageables de 76 ha, la réalisation de complexes 
hôteliers de deux (2) à quatre 
villas individuelles haut standing, d'une salle polyvalente pour les différentes activités 
culturelles, d'un théâtre, de bains, un pôle d’animation et une zone commerciale
commerces et 10 restaurants, le projet proposé est d'une capacité d'accueil globale de 
2400 lits. Ce qui équivaut aux capacités existantes actuellement au niveau de la 
wilaya(Direction du tourisme de la wilaya de Jijel

Figure 9 : Vue générale sur la maquette du pr

Source :
 
6. Diagnostic : 
 

Atouts 
-Position stratégique (proximité de Jijel, 
Bejaia, Sétif et la ville de Mila)
-Diversité des paysages et patrimoine 
naturel très remarquable : Les forêts et les 
montagnes(différentes espèces végétales 
et animales), Un port de pêche et de 
plaisance en cours de réalisation
terres agricoles, Deux ilots (petit et grand 
Cavallo), le massif rocheux de Ras Talou 
(pointe dans l'eau ), des ressources en 
eaux très importantes, les oueds de Kissir 
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Aouana : 

Cette ZET d’une superficie de 167 hectares, dont 97 aménageables, a été choisie 
comme ‘’zone pilote’’ parmi les 19 Zones d’Expansions Touristiques que compte la 

pour être aménagée dans la perspective d’accueillir des projets 
itiés par des investisseurs et des promoteurs (figure. 9).  

Le bureau étude propose entre autres dans cette ZET d'une superficie d’une 
superficie de 167 hectares, dont 97 aménageables de 76 ha, la réalisation de complexes 
hôteliers de deux (2) à quatre (4) étoiles, la réalisation d'un village touristique de 150 
villas individuelles haut standing, d'une salle polyvalente pour les différentes activités 
culturelles, d'un théâtre, de bains, un pôle d’animation et une zone commerciale

estaurants, le projet proposé est d'une capacité d'accueil globale de 
2400 lits. Ce qui équivaut aux capacités existantes actuellement au niveau de la 

tourisme de la wilaya de Jijel). 

générale sur la maquette du projet d’aménagement de la ZET d’E
Aouana 

Source : Direction du tourisme Jijel (2017). 

Faiblesses 
Position stratégique (proximité de Jijel, 

Bejaia, Sétif et la ville de Mila) 
Diversité des paysages et patrimoine 

: Les forêts et les 
montagnes(différentes espèces végétales 

Un port de pêche et de 
plaisance en cours de réalisation, Des 
terres agricoles, Deux ilots (petit et grand 
Cavallo), le massif rocheux de Ras Talou 

des ressources en 
eaux très importantes, les oueds de Kissir 

El Aouana recèle d'importantes richesses, 
mais malgré toutes ces potentialité
site souffre de beaucoup de problèmes :
-Manque d’infrastructures d’accueil des 
visiteurs et d'infrastructures qui animent 
le village d‘El Aouana, manque 
d’équipements culturels et de 
-Large terrain à vocation touristique non 
exploité. 
-Zone d’habitat éparse, en majorité non 
structurées et d’autres zones abandonnés 
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Cette ZET d’une superficie de 167 hectares, dont 97 aménageables, a été choisie 
comme ‘’zone pilote’’ parmi les 19 Zones d’Expansions Touristiques que compte la 

pour être aménagée dans la perspective d’accueillir des projets 

Le bureau étude propose entre autres dans cette ZET d'une superficie d’une 
superficie de 167 hectares, dont 97 aménageables de 76 ha, la réalisation de complexes 

(4) étoiles, la réalisation d'un village touristique de 150 
villas individuelles haut standing, d'une salle polyvalente pour les différentes activités 
culturelles, d'un théâtre, de bains, un pôle d’animation et une zone commerciale  de 20 

estaurants, le projet proposé est d'une capacité d'accueil globale de 
2400 lits. Ce qui équivaut aux capacités existantes actuellement au niveau de la 

aménagement de la ZET d’El 

 

El Aouana recèle d'importantes richesses, 
mais malgré toutes ces potentialités, le 
site souffre de beaucoup de problèmes : 
Manque d’infrastructures d’accueil des 

visiteurs et d'infrastructures qui animent 
le village d‘El Aouana, manque 
d’équipements culturels et de loisirs…. 
Large terrain à vocation touristique non 

Zone d’habitat éparse, en majorité non 
structurées et d’autres zones abandonnés 
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et oued Dar El Oued ( abritent de grandes 
capacités d'eau ), Parc animalier de Kissir, 
Parc national de Taza (classé réserve de 
biosphère par l'Unesco en 2004). La zone 
humide naturelle (lac d‘El Aouana 
convoitée par plusieurs espèces 
d’oiseaux) 
-Linéaire côtier important avec de belles 
plages (La bande littorale (les plages de 
sable et de galets). 
-Climat méditerranéen  

…. 
-Accessibilité difficile sur la côte ouest. 
-Différents espaces vert à l'état sauvage, 
souvent exposés à des problèmes causés 
par l’homme (déboisement, pollution des 
plages, etc.). 
 

Opportunités Menaces 

-Volonté de l’état de développer le secteur 
du tourisme  
-Opportunités de développer plusieurs 
types de tourismes (agricoles, 
écotourisme, de chasse…)  
-Disponibilité de la réglementation : loi 
littorale, loi ZET, loi tourisme durable 
…etc. 
-Disponibilité de foncier bien défini dans 
le cadre des ZET  
-Disponibilité de foncier aménageable  
-Possibilités d’aides à l’investissement de 
facilités bancaires pour l’investissement 
dans le tourisme  

-Changement climatique et risques 
naturels 
-Erosion côtière et disparition du cordon 
dunaire  
-Investissement touristique non durable 
-Urbanisation du littoral 
-Non gestion des flux des estivants sur les 
plages et dans les zones vulnérables 
-Mauvaise gouvernance  

 
6.1Evaluation de la CCT à la ZET Aouana : 
 

En se basant sur une grille élaborée par Isma ABDELLATIFdans le cadre de son 
mémoire de magister soutenu à l’EPAU sous la direction du professeur Ewa AZZAG en 
2013 ainsi que, le travail de YVETTE Izabelsur les méthodes d’évaluation de CCT 
etd’autres travaux traitant le tourisme durable, on a pu ressortir de ces travaux une 
panoplie d’indicateurs dont la sélection des indicateurs pour notre cas d’étude est faite 
comme suit : 

 Nous intégrons les composantes sociales et psychologiques ; 
 Nous écartons les indicateurs pour lesquels il y’a un manque de données ; 
 Il n’y a pas pondération, nous considérons que toutes les composantes ont la 

même importance. 
 L’évaluation qualitative et quantitative se porte sur l’état actuel (tab1, tab2) ; 
 Certaines données pour certains indicateurs ne concernent pas seulement le 

périmètre de la ZET et des touristes mais aussi la commune et ses résidents ; 
 Le référentiel de normes pour la notation des indicateurs se base sur des normes 

internationales si elle existe si non sur comparaison avec des données d’études sur 
les pays du bassin méditerranéen notamment la Tunisie, le Maroc et l’Espagne. 
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Tableau1 : Echelle d'appréciation du niveau d'impacts et de la capacité du territoire. 
 

Appréciation qualitative Valeurs quantitatives en % 
différentiel (score de 
l’indicateur) 

Impact Capacité  

Aucun ou très faible Très en dessous de CC 0-25 
Faible En dessous de la CC 25-50 
Moyen CC approchée 50-75 
Elevé Egale à CC 75-100 
Très élevé Supérieure à la CC >100 
Extrême Dépassement excessif >200 

Source :auteure 

Tableau 2 : Echelle qualitative 

Valeur qualitative 

Bonne moyenne mauvaise Très mauvais 
Bonne acceptable mauvaise Salmonelle 
Nulle faible élevée Très élevée 
Aucune faible importante Très importante 
Suffisante Plutôt suffisante insuffisante Plutôt insuffisante 
Très bonne  normale insuffisante mauvaise 

Source : auteure 

Il faut signaler que notre premier objectif dans cette application est le processus 
d’évaluation (la démonstration du processus méthodologique), les éléments constitutifs et 
l’organisation des étapes. Ceci reste une simulation et nos résultats sont représentatifs 
dans la limite des objectifs et du contexte. 

6.2 Tableau de bord d’évaluation : 

Les indicateurs permettent de suivre l’évolution de la situation de façon constante et 
cohérente. Ils peuvent aider à clarifier les objectifs et, surtout, les forcer à être plus précis. 
Ils peuvent être très utiles pour encourager une plus grande responsabilisation et pour 
susciter une prise de conscience et un soutien plus important aux initiatives engagées. 

Quatre groupes thématiques d’indicateurs pourraient être retenus : physiques, 
écologiques, environnementaux, gestion, infrastructure, sociale et démographique. 

Dans chaque thème ont été sélectionnés des indicateurs en nombre volontairement 
réduits. Il semblait en effet préférable de restreindre le nombre des indicateurs afin 
d’aboutir à une batterie réduite mais couvrant l’essentiel des pressions. 

Sur le terrain, le choix des indicateurs de durabilité peut s’appuyer sur le processus 
consultatif et participatif. Cela peut être précieux pour aider les acteurs concernés à se 
concentrer sur les questions et les priorités de la durabilité de manière concrète. 

6.3  Système de notation utilisée : Le système de notation des indicateurs est fait selon 
la fonction simplifiée d’une droite croissante ou décroissante. Les équations utilisées 
pour le calcul sont les suivantes (CASTELLANI et al, 2010 in, ABDELLATIF, 2013, p 
91). 



 
Dr. Bouhelouf-Berretima Yasmine 

 

383 

 

 

I= indicateur  
S= la valeur max de l’échelle de notation de l’indicateur (5dans notre cas) 
S= la valeur min de l’échelle de notation de l’indicateur (0 dans notre cas) 
V = la valeur max de référence pour la question examinée 
V=la valeur minimum de référence pour la question examinée 
X=la valeur mesurée pour la question examinée 
 

 Si la valeur de l’indicateur est en proportion directe, influe positivement sur la 
capacité, alors la valeur de cet indicateur est calculée par l’équation (1). 

 Si la valeur de l’indicateur est, d’autre part, en proportion inverse, influe 
négativement sur la capacité alors la valeur de cet indicateur est calculée par 
l’équation (2) . 

 L’indicateur est noté selon les équations, puis la valeur est rapportée en 
pourcentage de dépassement par rapport à la valeur limite maximum du standard 
de l’indicateur en question. 

 Valeur du dépassement=note indicateur*100/valeur max de l’échelle.  
 

6.4 Représentation et Discussion des résultats : Les résultats sont représentés sous trois 
formes : par indicateurs, par capacité et par composante. 

Premièrement par indicateurs : sous forme de barres (figure.10). Cette figure nous 
permet de repérer directement les aspects défaillants et ceux qui se trouvent dans un 
intervalle moyen). 

Figure 10 :Présentation des résultats d’évaluation de CCT par indicateur. 

 

Source : auteure(résultats de l’AMC). 

E4.1, E4.2, I 3.1, I3.3, I 4.1, G1.2, G 2.1, S2.1, S4.3, S5.2 S 6.2, S 6.4, S 6.6 sont 
supérieurs à la capacité et les indicateurs I 3.1, E3.2 sont en dépassement extrême 
nécessitant des mesures d’urgence. 
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Deuxièmement par capacité sous forme de radar, cela permet de repérer directement la 
capacité la plus défaillante, cette représentation est moins facile à comprendre par les 
acteurs concernés. 

Figure 11 :Evaluation de capacité de charge des différents domaines gestion, social et 
démographie. 

 

Source : auteure(résultats de l’AMC). 

Pour le volet social et démographique, les capacités S7 et S2 qui concernent la 
pression démographique et la qualité de vie des résidents sont défaillantes. Le 
mêmerésultat pour la capacité E4 (capacité àpréserver les spécificités et la qualité 
paysagères) pour la composante écologie (figure.11). 

Pour les infrastructures, ce sont les capacités I3 et I4 (déchets solides et eaux usées) 
qui dépassent, tandis que pour la composante de gestion de capacités, elle  reste maitrisée 
mais  à la limite (figure.12). 

Figure 12: Evaluation de capacité de charge des différents domaines: infrastructure, 
écologie. 

 

Source :auteure (résultats de l’AMC)  

Ou bien sous forme de radar qui regroupe toute les capacités (figure13). 
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Figure 13: Le résultat d'évaluation des capacités. 

 

Source : auteure (résultats de l’AMC). 

Tableau 3: La liste des indicateurs 

 

Source : auteure (D’après ABDELLATIF 2013 ; AZZAG, 2007). 

capacité à garantir le bon accès à l'eau CAP-E1

Capacité à préserver une qualité de l'eau 

compatible avec les différents

 usages du bassin versant et de la mer 

capacité à maitriser l'extension urbaine et la 

consommation du foncier 

capacité à preserver les spécifictés 

et la qualité paysageres 

capacité a garantir une bonne offre de service 

et d'equipements face a une population 

changeante en nombre et composition 

capacité de gestion des infrastructures routieres

et de transport 

capacité de gestion et maitrise durable des déchets CAP-I3

capacité de traitement des EU CAP-I4

capacité à maitriser financierement le 

developpement touristique 

capacité à maintenir localement les emplois 

permanents et les diversifier 

capacité de gestion participative durable de la 

destination touristique 

Capacité d'acceuillir le flux des touristes CAP-S1

Capacité de maitiser la pression démographique CAP-S2

Capacité d'assurer un offre d'emploi liée au secteur 

de tourisme  au profit des habitants 

Capacité d'assurer la sécurité et 

la couverture sanitaires des touristes 

Capacité d'assurer le confort CAP-S5

aux touristes et visiteurs 

capacité de maintenir la vie sociale de la 

population locale 

capacité de maintenir une qualité 

de vie des résidents

CAP-G1

CAP-G2

CAP- E3

CAP-E4

CAP-E2

CAP-I1

CAP-I2

CAP-S4

CAP-S3

CAP-S6

CAP-S7

CAP-G3



  

La programmation touristique durable à travers l’évaluation de la Capacité de Charge Touristique 

(CCT). 

Essai d’application Zone d‘Expansion Touristique (ZET) d’El Aouana à Jijel 
 

386 

On note 06 paramètres E4, I1, I3, I4, S7,S2 dépassant la capacité limite. Ces aspects 
concenrnent respectivement la capacité à preserver les spécifictés et la qualité paysagère, 
la capacité à garantir une bonne offre de service et d'équipements face à une population 
changeante en nombre et composition, la capacité de gestion et maitrise durable des 
déchets et enfin la capacité de maîtiser la pression démographique, capacité de maintenir 
une qualité de vie des résidents. Ces paramètres doivent être pris en charge par la 
planification spatiale.  

Troisièmement par composante, sous forme de radar à 04 branches (figure.14), cela 
permet de repérer directement la composante la plus défaillante, ici c’est la composante 
écologie et infrastructure, du fait du système de compensation on note que le 
dépassement atteint 125% ce qui apparait moins important d’où, la nécessité d’analyse à 
différent paliers1. 

 
Figure 14: Profil global en radar de l’évaluation de la capacité de charge de la ZET 

Aouana. 

 

Source :auteure (résultats de l’AMC). 

7. CONCLUSION  
 

Le tourisme est une activité ayant une importance considérable à l’échelle mondiale 
tant d’un point de vue économique ou social, mais aussi d’un point de vue 
environnemental. Les impacts sur l’environnement peuvent être locaux, aux lieux de 
destination touristique, tout comme globaux, en participant au changement climatique ou 
à la diminution de la couche d’ozone. Ce secteur étant en constante croissance, sans 
mesures préventives, ses impacts seront importants et certainement, bien souvent 
irréversibles. 

                                           
 
1Cette présentation plus agrégée peut s’avérer utile quand il s’agira de comparer plusieurs destinations touristiques 
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A cet effet, la notion de tourisme durable a été introduite prônant un tourisme en 

accord avec le développement durable. Ce dernier constitue un enjeu majeur pour la ville 
algérienne, dont la volonté de l’État est de développer ce secteur dans une perspective de 
développement durable est à double objectifs d’un côté, elle permet de maintenir un 
environnement préservé (essentiel pour entretenir une activité touristique), et d’un autre 
côté, elle répond à une demande accrue des touristes pour un tourisme plus responsable. 
(BENYAHIA et ZEIN,2003,p08).Cela ne peut être réalisé sans la mise en place d’un 
ensemble d’outils tels que, les outils de certifications (SME, éco-labels…) et d’évaluation 
tels que,la CCT déjà appliqué et qui a montré sa réussite dans plusieurs villes dans le 
monde.  

 
La planification touristique durable en opposition à celle classique d’un territoire 

doit intégrer la notion de la CCT impliquant l’évaluation de celle-ci par une méthode qui 
permet d’identifier les dépassements et les seuils maximaux et minimaux du 
développement. 

 
L’évaluation de la CCT aide à comprendre l’interaction entre le développement 

touristique et les principales composantes de la destination. Comprendre la capacité de 
charge et les contraintes des ressources de la destination peut être une méthode efficace 
pour identifier les zones de la destination qui peuvent convenir au développement 
touristique. 

 
La proposition réciproque est également vraie : quand la capacité de charge est 

identifiée, une autorité locale peut revoir ses plans, ses politiques et ses règlements pour 
garantir que cette capacité ne soit pas dépassée (PNUE,2009,p14). 

L’application du modèle sur la ZET d’El Aouana, nous a permis de montrer que 
l’évaluation de la CCT est pertinente pour ressortir les aptitudes du territoire à supporter 
l’activité touristique et de dresser les niveaux d’impacts négatifs, de l’acceptable au 
préjudiciable. 

 
L’objectif de cette simulation est de dresser un état du niveau d’impact du tourisme 

et de l’activité humaine sur la destination en question (Aouana) et sa capacité à répondre 
aux pressions. 

A travers les résultats de cette application, la capacité de préserver l’environnement 
écologique est faiblement maitrisée, et la capacité des infrastructures est aussi dépassée. 
Seul, le volet gestion reste acceptable et cela s’explique par les mesures prises par la 
direction du tourisme au niveau de la wilaya (zonage, réglementation, création 
d’organisme de contrôle. etc.). 

 
La capacité de préserver l’environnement sociologique et démographique est aussi 

acceptable vu les efforts fournis par la population locale et la nature conservatrice de la 
société Jijilienne. 

Ce modèle d’évaluation proposé s’est avéré en mesure de servir d’outil de mesure 
du niveau d’altération et de capacité de réponse d’une destination. Son utilité n’est 
valable que si les résultats d’évaluation peuvent être pris en charge par le système de 
gestion et de planification touristique stratégique locale dans un contexte de gouvernance 
urbaine ou tous les acteurs de tourisme doivent être impliqués. 



  

La programmation touristique durable à travers l’évaluation de la Capacité de Charge Touristique 

(CCT). 

Essai d’application Zone d‘Expansion Touristique (ZET) d’El Aouana à Jijel 
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