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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي  جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية دولية  
 

 
 

 
 

 تقديم اجمللة 

 

  عن، تصدر هي مجلة علمية محكمة نصف سنوية مجانية "االقتصاد والبيئةمجلة "

كلية العلوم االقتصادية، التجارية بحث "استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر" بالمخبر 

 االقتصادي جال. تهتم باملالجزائر - مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس –وعلوم التسيير 

للمساهمة بأعمالهم  تفتح فضاء لجميع أصحاب القدرات العلمية في الجزائر وخارجها . والبيئي

العلمية املتسمة بالجودة واألصالة واملحررة بإحدى اللغتين: العربية أو اإلنجليزية والتي لم يسبق 

 نشرها.

تهدف املجلة إلى نشر البحوث العلمية األصيلة من طرف الباحثين واألساتذة وطلبة 

دة والجادة وربط الدكتوراه وذلك بهدف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث الجدي

التواصل بين الباحثين كما تهدف املجلة إلى إتاحة اإلطالع على البحوث والدراسات ألكبر عدد 

 ممكن من الباحثين عبر إصداراتها املطبوعة وااللكترونية.

 

 

 

، جامعة  "أخضراقتصاد استراتيجية التحول إلى "بحث ال مجلة االقتصاد والبيئة، مخبر املراسالت واالشتراك: 

 ، الجزائر27000مستغانم -عبد الحميد بن باديس

 stratev.univ-mosta.dz  املوقع اإللكتروني:/      eco.env@univ-mosta.dzالبريد اإللكتروني: 

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 :الرابط على املنصة االلكترونية الوزارية

mailto:eco.env@univ-mosta.dz
http://stratev.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي  جالمتخصصة في املمحكمة  مجلة علمية  
 

 
 

 دليل املؤلف 

 
 تقديم املقاالت:  -1

" االطالع على األقسام: مجلة االقتصاد والبيئةندعو املؤلفين الراغبين في نشر مقاالتهم في "

 "تعليمات للمؤلفين" و"دليل للمؤلفين" ملساحتنا املحجوزة على منصة املجالت العلمية الجزائرية:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

. يمكن  Wordبصيغة  ASJPاملنصة  املؤلفون مدعوون لتقديم أوراقهم البحثية عن طريق

 :ASJPالقيام بذلك عن طريق النقر على األيقونة إرسال املقالة على يسار الشاشة في رابط املنصة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

ــــ "مجلة االقتصاد والبيئة ":كلمة مرور /   اسم مستخدملفين إذا كان لدى املؤ   لـ

Aller à la connexion 

 هل تحتاج إلى اسم مستخدم / كلمة مرور؟ 

Aller à l'inscription 

 مطلوب التسجيل والدخول لتقديم املقاالت عبر اإلنترنت وللتحقق من وضعية املقاالتمالحظة: 

 

 املبادئ التوجيهية للمؤلف:  - 2

 ندعو املؤلفين إلى قراءة ومتابعة هذه التوصيات بعناية؛ 

 األوراق البحثية التي لم يتم تقديمها وفًقا لهذه التوصيات. يحق لرئيس التحرير إعادة  

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
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 عملية تقييم املقال:  - 3

 :  . الخطوةاألولى 3-1

يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى لجنة القراءة للمجلة، التي تجتمع بانتظام 

ملحررين  وتتدخل في مرحلة ما قبل التقييم. حيث تقدم قرارا بأهلية املقاالت قبل إرسالها إلى ا

املساعدين. إذا كان القرار سلبيا فسيتم رفض املقال على املنصة مع اعالم صاحب املقال بسبب  

 الرفض. يمكن للمؤلف إعادة إرساله مع األخذ بعين االعتبار التوصيات املقدمة. 

 : . الخطوة الثانية3-2

املجلة ووفق شروط في الحالة التي تكون فيها املقالة مؤهلة للتقييم )تم إعدادها وفق قالب 

النشر(، سيتم إرسالها في حالة مشفرة للمحرر املساعد ذي االختصاص، والذي بدوره سيقدمه إلى  

مراجعين إثنين في شبكته. سيتولى املراجعين مسؤولية تحكيم الورقة البحثية وفًقا الستمارة تقييم  

 بشكل إلزامي.   ASJPموحدة متوفرة على املنصة 

املساعد املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب في ذلك. توفر سكرتارية املجلة   : يمكن للمحرر مالحظة

 الواجهة بين مؤلفي املقاالت واملحررين املساعدين. 

 

منح فترة تقييم مدتها فترة تقييم املقاالت:  -4
ُ
يوًما، ولكن يستغرق املراجعون مدة تمتد لشهرين   30ت

 إلرسال نتائج التقييم إلى أمانة املجلة. في املتوسط 
 

فعندما يتلقى مشروع املقال رأيا إيجابيا وآخر سلبيا، ُيطلب إجراء تقييم  حالة تقييم املقاالت:  -5

 وطنيا أو أجنبيا. ثالث من مراجع آخر، مع مراعاة أصله، 
 

 إعداد املقال:  -6 

"، ندعو املؤلفين الستخدام نموذج  مجلة االقتصاد والبيئة لتسريع عملية نشر املقاالت في "

 " إلدراج مقاالتهم. تعليمات للمؤلفاملجلة. يتوفر قالب للمؤلفين في قسم "

صول إلى هذا الفضاء  "، حيث يمكنهم الو تعليمات للمؤلفيمكن للمؤلفين تنزيل القالب من قسم "

 عن طريق زيارة: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

 " على الجانب األيسر من الشاشة. تعليمات للمؤلفثم النقر على "

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
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 االطالع على ملف دليل املؤلف:  -7

" يتم تحميل ملف مضغوط، وهو توجيه لصاحب املقال  دليل املؤلفبالضغط على أيقونة"

يوضح طريقة إرسال املقال، كما يتضمن حقوق املؤلف الخاص باملجلة ويتضمن أيضا خطاب تعهد  

 يمض ي عليها صاحب املقال توضح أن امللكية الفكرية تعود للمجلة فقط. 
 

 : إرسال املقال  -8

وفق لقالب املجلة الذي تم تحميله، واإلطالع على دليل املؤلف، يتم الضغط  بعد إعداد املقال

". تظهر استمارة للملء تتضمن مختلف البيانات الخاصة باملقال وباملؤلفين:  مقال إرسال "  على أيقونة

لغة املقال؛ عنوان املقال؛ امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ االسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة االنتماء؛  

 االيميل )ويمكن إضافة مؤلف ثان(؛ اقتراح مراجعين. 

إرسال  بعد ملء كل البيانات وتحميل ملف املقال على املنصة، يتم الضغط على أيقونة: "

 " املوجودة أسفل استمارة املعلومات.مقال
 

 إشعار باستالم مقال:  -9

الشاشة تبين ذلك. وفي  في حالة نجاح عملية إرسال املقال على املنصة تظهر رسالة على 

مرحلة موالية يستلم املؤلف املرسل على إيميله الشخص ي إشعار بتقديم مقال، وإشعار للمؤلف الثاني  

 على إيميله لتأكيد اشتراكه في املقال. 
 

إذا تبين أن املقال ال يحترم قالب املجلة وشروط النشر فسيتم إشعار  إشعار برفض املقال:  -10

 املؤلف برفض املقال. 
 

 متابعة وضعية املقال على املنصة:  -11

يمكن للمؤلف الدخول على حسابه في املنصة ومتابعة وضعية مقاله مرحلة بمرحلة وذلك  

" سيظهر جدول يحمل  املقاالت املرسلة" ثم الضغط على أيقونة: " املقاالتبالضغط على أيقونة: "

فاصيل؛ الحالة. وهذه األخيرة تمر على عدة  تفاصيل املقال من: عنوان؛ تاريخ اإلرسال؛ اسم املجلة؛ الت

 مراحل: 

 : قبول أو رفض التحكيم؛1املرحلة  

 : مقال في انتظار املراجعة؛2املرحلة  
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 : اسناد املقال للمراجعين؛3املرحلة  

 : قرار املراجعين بقبول املقال أول رفضه أو طلب التعديل؛4املرحلة  

 الباحث إدراج املراجع عبر املنصة.: في حالة قبول املقال على 5املرحلة  
 

 سياسة االنتحال:  -12

ا غير أخالقي للمجلة. وال يتم قبول أي خرق لهذه  
ً
تشكل السرقة العلمية، بجميع أشكالها سلوك

 القاعدة. ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل املراجعة التي أجريناها. 
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 والبيئةاالقتصاد ة ـمجل

 االقتصادي  جالمتخصصة في املمحكمة  مجلة علمية  

   782X-2661: ر.د.م.د. /    2018اإليداع القانوني: أكتوبر 
 

 

 

 

 
 

 2020 أوت/     )خاص( 02  العدد ،(03جلد )امل
 

 الفهـرس 

 

 

 الصفحة اسم ولقب الباحث )ان( عنوان املقال

االبتكار في التكنولوجيا املالية كآلية للرقمنة  

ومساهمتها في الحد من استخدام الورق واملحافظة  

 على البيئة 

 ( أدرار)جامعة   مولودي عبد الغاني. د

 (أدرار  )جامعة عاللي فتيحةد. 
11 

 33 ( املركز الجامعي بتيبازة) قعيد لطيفة. د متطلبات التنمية السياحية املستدامة 

حتمية استغالل الطاقات املتجددة في الجزائر:  نحو 

 في ظل متغيرات الوضع االقتصادي الراهن 

املدرسة الوطنية العليا  ) محمد س ي أحمد د.  

 (للصحافة وعلوم االعالم، الجزائر
61 

واقع اقتصاد املعرفة في ظل التكنولوجيا الحديثة  

 وفقا ملؤشر الجاهزية اإللكترونية

 –نموذجا  GCCبلدان مجلس التعاون الخليجي  –

 ( جيجل)جامعة  بوروينة لبنى  د..ط

 ( جامعة جيجل) بوهالي رتيبة. د
80 

 تقدير اآلثار البيئية لتعدين العمالت املشفرة 

 – دراسة حالة البيتكوين  –
 102 ( غليزان)جامعة  بوعقل مصطفى. د

في   E-HRM اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية

 – مدخل نظري  –املنظمة 
 126 (2د. فقاير فيصل )جامعة البليدة 
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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي  جالمتخصصة في املمحكمة  مجلة علمية  

 
 

 
 افتتاحية العدد  

 

 املرسلين،بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على خير  

هللا نبدأ وبكتابه الكريم نهتدي، وبرسوله الصادق   وبركاته، بسمالسالم عليكم ورحمة هللا تعالى  

 األمين نقتدي، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه.

من مجلة   3 )خاص( / مجلد 2العدد يسعدنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام 

استراتيجية مخبر البحث "، تصدر عن سداسيةالقتصاد والبيئة، وهي مجلة علمية محكمة ا

التجارية وعلوم التسيير بجامعة   ،كلية العلوم االقتصاديةالتابع ل "التحول إلى اقتصاد أخضر

الجزائر. وباملناسبة أشكر كل فريق عمل املجلة والباحثين  -عبد الحميد بن باديس، مستغانم

الذين كان لهم دور في مساهماتهم البحثية املميزة. أين تناول هذا العدد مقاالت متنوعة عالجت 

 .مواضيعها مشاكل متعددة واقترحت حلوال لها عملية تطبيقية

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

هدهم وعلمهم ووقتهم خبراء كانوا أو باحثين، لكم جميعا ألف شكرا جعليها، والذين ساهموا ب

 وتقدير.

لعلمي، وفي األخير ال يسعني إال الدعاء واألخذ باألسباب الستمرار ورقي هذه املجلة خدمة للبحث ا

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

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 

  

 مدير املجلة:

 أ.د. عدالة العجال     
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في الحد من استخدام الورق  ومساهمتهااالبتكار في التكنولوجيا املالية كآلية للرقمنة 

 على البيئة واملحافظة

Innovation in financial technology as a mechanism for digitization and its 

contribution to reducing paper use and preserving the environment 
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 :  ملخص

سعت هذه الدراسة إلى البحث عن دور االبتكار في التكنولوجيا املالية في الحد من استخدام 

أهداف الدراسة تم اعتماد    ولتحقيق ها املطروحة،  تمعالجة إشكالي  ومحاولةعلى البيئة    واملحافظةالورق  

مفردة، حيث تم استخدام    56إلكترونية لغرض جمع البيانات من أفراد العينة التي بلغ عددها    استبانة 

 تم التوصل إلى النتائج التالية:  وقد ، ( للتحليل اإلحصائي بغرض تحليل البياناتSPSSبرنامج )

  ذا  عالقة أثر  وجدي ومستوى عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى انتشار وباء كورونا  توجد

لدى   لالبتكار في التكنولوجيا املالية والحد من استخدام الورق للمحافظة على البيئةاللة إحصائية د

 .% 5املواطن الجزائري املتمثل في مجتمع أدرار عند مستوى معنوية  

 .املخاطر البيئية املصرفية؛ الورق؛الخدمات  املالية؛التكنولوجيا  ؛االبتكار :يةكلمات مفتاح

 Q5 ؛E5؛ F3 ؛JEL: O32 اتتصنيف

Abstract:  

              This study sought to look at the role of innovation in financial technology in reducing 

the use of paper and preserving the environment and trying to address its problem, and to 

__________________________________________ 

 mouloudiabdelghani@univ-adrar.dzيميل: ، ال مولودي عبد الغانياملؤلف املرسل: 
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achieve the objectives of the study was adopted electronic questionnaire for the 

purpose of 

 collecting data from the 56 individuals of the sample, where the program (SPSS) was 

used for statistical analysis for the purpose of analyzing the data and the following results were 

reached. : 

    There is a statistically significant relationship between the level of the corona 

epidemic and the level of a statistically significant impact of innovation in financial technology 

and the reduction of the use of paper to preserve the environment of the Algerian citizen 

represented in the Adrar community at a moral level of 5%. 

Keywords: Innovation; Financial Technology; Banking; Paper; Environmental Risk. 

JEL Classification Codes : O32 ; F3 ; E5 ; Q5 

 

  :مقدمة  .  1

 ومحاولة إن العالم الذي نعيش فيه عرضة للعديد من التغيرات التي تدفعنا ملواكبتها 

املحيط   ولعلفي جميع أنحاء العالم،  وفعالية وكفاءةذات عقالنية  واقتراحاتالخروج بحلول 

يسية تسهم بنحو البيئي أكثر عرضة لذلك حيث يعد إنتاج الورق في جميع أنحاء العالم صناعة رئ

% من إجمالي الناتج العالمي. تتضمن دورة الورق مجموعة واسعة من التأثيرات على املوارد 3

ق مدخالت الطبيعية والبيئية، ألن إمدادات األلياف تعتمد على األشجار، كما يتطلب تصنيع الور 

 .وامليثانالوقود، ويمكن أن يسهم التخلص من نفايات الورق في انبعاث غازات الدفيئة القوية 

بمثابة مسبب أساس ي النبعاث الغازات الدفيئة بسبب  الورق  بعض الدول، يمكن اعتبار دورة  وفي

حيث نجد أن النظام املالي من بين األنظمة املعتمدة  ، العتماد على املنتجات الخشبية املتجددةا

 في   وتعدعلى الورق في انجاز معامالتها املختلفة،  
ً
الخدمات املالية من بين القطاعات األكثر تنظيما

ا املالية من بين فقد بات االبتكار في التكنولوجي .العالم مع انطالق شركات التكنولوجيا املالية

في جميع التعامالت من أجل املحافظة على   وتوسيعهااملساعي التي يسعى العالم لإلقدام عليها 

 .خطرا عليه  ويشكلمن استخدام ما يضر به    والحداملحيط البيئي 

 الشكالية الرئيسية: 1.1

 من خالل ما تم ذكره تتبلور لنا معالم اإلشكالية التالية:

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009683311366
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 واملحافظةما مدى مساهمة االبتكار في التكنولوجيا املالية في الحد من استخدام الورق  

 ؟ الجزائرية(من مجتمع والية أدرار    )عينةعلى البيئة  

 هذه الدراسة تم طرح التساؤالت الفرعية التالية:  إلجراءو 

 ؟ واستخداماتهاتكمن أهميتها    وفيماما املقصود باالبتكار في التكنولوجيا املالية؟   •

 على املحيط البيئي؟  ومداخلهمؤثراته    وما  الورق؟يتمثل    فيما •
  فرضية الدراسة:  2.1

 تتمثل فيما يلي:

𝐇𝟏   يوجد عالقة أثر ذا داللة إحصائية لالبتكار في التكنولوجيا املالية والحد من استخدام الورق
 .%  5للمحافظة على البيئة لدى املواطن الجزائري املتمثل في مجتمع أدرار عند مستوى معنوية  

 :أهداف الدراسة  3.1
املالية ومدى استخدام الورق أهداف يستفيد منها كل من    االتكنولوجيلدراسة االبتكار في  

 فيما يلي:  املواطن إضافة إلى األطراف املرتبطة بهما املتمثلة  وكذلكالباحث بالدرجة األولى  

  ا التكنولوجي تمكن الباحث من فهم العوامل أو املؤثرات الشخصية أو البيئية لالبتكار في •
حيث يتحدد سلوك املواطن الذي هو جزء من السلوك   الورق،املالية ومدى استخدام 

 .العاملين اإلنساني بصفة عامة نتيجة تفاعل هاذين

تمكن املواطن من فهم ما يتخذه يوميا من قرارات عقالنية تساهم في املحافظة على محيطه  •
 البيئي.

 أهمية الدراسة:  4.1
املالية ومدى استخدام الورق للمحافظة على البيئة  االتكنولوجيتعتبر دراسة االبتكار في 

 املواطن، وتدفعهتتيح الفرصة للتعرف على العوامل التي تؤثر في سلوك من أهم املواضيع التي 
 .قرارات عقالنية تساهم في املحافظة على محيطه البيئيالتخاذ  

 حدود الدراسة:  5.1

اقتصررررررررررت الدراسرررررررررة على عينة من مجتمع والية أدرار الواقعة في الجنو     الدراسةةةةةةةةة:عينة  •

 الغربي لدولة الجزائر.

حتى تررررراريخ   28/07/2020 أجريرررررت الررررردراسررررررررررررررررررة خالل الفترة الصررررررررررررريفيرررررة املجةةةةةام الزمةةةةةاني: •

01/08/2020. 

 أجريت الدراسة بوالية أدرار الواقعة في الجنو  الغربي لدولة الجزائر.  املجام املكاني: •

في الحد من  املالية   االتكنولوجياالبتكار في التركيز على معرفة مسرررراهمة   املجام املوضةةةةو ي: •

 .استخدام الورق للمحافظة على البيئة
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 املنهج املتبع:   5.1
 وكذا والبحوثتم االعتماد على املنهج التحليلي الوصفي، حيث اْعُتِمَد على الكتب   

بالنسبة   اللدراسة. أمالدراسات السابقة التي لها عالقة باملوضوع بغرض تكوين اإلطار النظري 
إلكترونية لتحليل   استبانةلإلطار امليداني التحليلي، فقد تم االعتماد على دراسة حالة باستخدام  

 الطرق اإلحصائية املناسبة لذلك. وكذلككافة البيانات  

من  )الحدعلى البيئة  واملحافظةاألدبيات النظرية حوم االبتكار في التكنولوجيا املالية  .2

 األوراق( استخدام  

 األدبيات النظرية حوم االبتكار في التكنولوجيا املالية: 1.2

يعتبر االبتكار في التكنولوجيا امللية من بين املساعي التي يناشد به التحول الرقمي في كافة 

نواحي العالم من أجل تحقيق رؤيا اقتصادية شاملة حيث يعتبر من املفاهيم املدمجة املتمثلة في 

 .واملالية  والتكنولوجيااالبتكار  

 مفهوم االبتكار:  1.1.2

، فهو في املعنى اللغوي يقصد به: وتباينتفهوم االبتكار تعددت املفاهيم حول تحديد م

للقيام بفعل لم يقوم به أحد من قبل وهو ما   اإلقدام، بمعنى إليه واإلسراعالش يء  إلىاملبادرة 

جديد شريطة أن  ش يء  إنتاج. أما االبتكار اصطالحا يعني: خلق أو  إبداعيةنتائج    إلىللوصول    يؤدي

للواقع وذا مضمون ويحظى بالقبول العام ويحل مشكلة من املشكالت  ومالئمايكون أصيال 

 (.892صفحة    ،2018جبار،  ) املستعصية

التصميم والتطوير والتنفيذ ألدوات وآليات مبتكرة، والصياغة لحلول إبداعية أيضا:    وعرف

 التمويل   ملشاكل

 املالية: التكنولوجيا  2.1.2

 الخدمات ونوع التكنولوجيا املالية االعتماد على االبتكار والتحديث في أساليبب يقصد

إدارة باإلضافة إلى  ،  املالية  والهيئاتؤسسات  العمليات املالية في امل إدارة  املالية التقليدية، وتسهيل

عبر   االستثمارية  والخدمات  األموال لألشخاص واستخدام الهواتف الذكية في الخدمات املصرفية،

 .(13صفحة    ،2018،  وقدور الرحيم  ) مكانللعمالء في أي وقت وفي أي  ها  الهاتف، لتسهيل وصول

وحسب معهد البحوث الرقمية في العاصمة البولندية دبلن فإن التكنولوجيا املالية هي  

ل هذه  التكنولوجية الحديثة في مجال قطاع املالية، وتشم عبارة عن االختراعات واالبتكارات

للبنوك، والتي من ضمنها  االختراعات مجموعة البرامج الرقمية التي تستخدم في العمليات املالية
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املعامالت مع الزبائن والخدمات املالية مثل تحويل األموال وتبديل العمالت وحسابات نسب 

الرحيم صرفية )املواألرباح، ومعرفة األرباح املتوقعة لالستثمارات وغير ذلك من العمليات   الفائدة

   (14-13صفحة    ،2018  وقدور،

اإلجراءات وتقديم الخدمات، وخدمة   من  هو العمل على تسخير التكنولوجيا للقيام بالعديد

تعطيل كل ما هو  على من خالل العملواألعمال التجارية،  االت مثل االستثماراملجالكثير من 

 .على ابتكار الجديد  والعملتقليدي  

 املفهوم الشامل لالبتكار في التكنولوجيا املالية:  3.2.1

ومما سبق يمكن القول    "واملاليةمصطلح التكنولوجيا املالية هو مزيج من "التكنولوجيا 

  األعمال، بأن مصطلح " التكنولوجيا املالية "  ينطبق على أي ابتكار في كيفية تعامل الناس مع 

 إلى تكنولوجيا الكمبيوتر املطبقة على املكتب الخلفي للبنوك أو الهيئات املالية  والتي
ً
تشير أصال

جية في الشخصية والتمويل والشركات التجارية في مجموعة واسعة من التدخالت التكنولو 

أو إيداع شيك  األموال،مثل تحويل  املالية،في مجموعة متنوعة من األنشطة  واملتمثلة التجاري 

أو جمع األموال   ئتمان،اال أو تجاوز فرع البنك لتقديم طلب للحصول على    الذكي،أو وصل بالهاتف  

  من شخص.أو إدارة استثمارات بشكل عام دون مساعدة    تجاري،لبدء مشروع  

 أهمية التكنولوجيا املالية: 4.2.1

في بعض بلدان الشرق  وخاصةتكتس ي التكنولوجيا املالية أهمية كبيرة في الوقت الراهن 

  ، 2018بين أهم فوائد التكنولوجيا املالية نورد ما يلي )علقمة،  ومنأفريقيا  وشمالالوسط 

 :(96صفحة  

 ؛املعامالت االقتصادية  وتنميةفي القطاع املالي    واالبتكار تعزيز اإلبداع   •

 والشفافية؛املصداقية    وتحقيقرقمنة القطاع املالي   •

 املالي؛شريحة القطاع    وتوسيعالزبائن    وكسبتعزيز الرغبة للتعامالت   •

 ؛واملتوسطةتسهيل اتاحة مصادر التمويل ملختلف املؤسسات الصغيرة  •

 ؛ في توسيع النشاطات املالية  ساهمةواملتسهيل املعامالت التجارية الكبرى   •

  وتحقيق من املخاطر    والحداستخدام التكنولوجيا املالية يضمن االمتثال للوائح التنظيمية   •

 االستقرار املالي.

 استخدامات التكنولوجيا املالية:  5.2.1
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يتم استخدام التكنولوجيا املالية ملساعدة الشركات وأصحا  األعمال واملستهلكين على  

إدارة عملياتهم وعملياتهم وحياتهم املالية بشكل أفضل من خالل استخدام برامج وخوارزميات  

متخصصة يتم استخدامها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بشكل متزايد. ولكن منذ ثورة 

كما أن هؤالء املستهلكين   كبير،نمت التكنولوجيا املالية بشكل    الذكي،  والهاتفعنكبوتية  الشبكة ال

يتزايد إدراكهم للتكنولوجيا املالية كجزء من حياتهم اليومية. حيث تستخدم التكنولوجيا املالية  

لوصف التكنولوجيا الجديدة التي تسعى إلى تحسين وأتمتة تقديم واستخدام   في جوهرها

  .ت املاليةالخدما

 :(70الصفحة    2008،  والالتالشمري  تي )اآلايجاز استخداماتها ضمن    ويمكن  

 ومرونة والتي تقدمها   خدمات الدفع: - أ
ً
و يقصد بها النشاطات املصرفية األكثر نشاطا

بحيث توفر لهم مجموعة من   العمالء،التكنولوجيا املالية للعديد من املستخدمين و 

الدفع باستعمال الهاتف الذكي، التحويالت املالية الخارجية،  )    أساليب الدفع املتنوعة

 .(وغيرها  إدارة تدفقات الدفع للتجارة االلكترونية

وتشرمل الخردمات املصررفية البسريطة املوجهرة    :  الخدمات املصةرفية لفائدة األفةراد -ب

  وجررود مرررادي للوكالررة، بتكرراليف  لألفرراد عربر االنترنرت، دون أي
ً
منخفضررة، تشررمل أيضررا

 .الشخصية متنوعرررة لررإلدارة املاليررة  حلررول تسررريير امليزانيررة وكررذا أدوات

التكنولوجيا املالية باسرتقطا  مردخرات األفرراد، عرن طريرق   تقروم :واالستثمارالتمويةل  -ج

 والهيئاتوتوفير منصات التمويل الجماعي للشركات   تقرديم البسراطة في العرروض املمنوحرة،

تقديم االستشارة املالية عبر   املالية سواء في شكل قروض أو اسرتثمار في رأس املرال وكرذا

 .لألفراداالنترنت  

و هي تقدم حلول موجهة  خدمات لفائدة البنوك على أساس قاعدة كبيرة للمعطيات:   -د

املصررفي، مرن خرالل جمرع وتحليرل قاعردة كبريرة مرن البيانرات، الرتي مرن شرنها   للقطاع البنكي

 ).الشراء، االدخار، املالءة املالية سرلوك (تحسرين إدارة العالقرة مرع الزبرون 

تقدم التكنولوجيا املالية العديد مرن الحلرول   :   البنوك والهيئات املاليةالخدمات لفائدة  

فنجرد منهرا املوجهرة للبنروك مثرل تقنيرة البلوكتشين الرتي  ،مرن أجرل تحسرين إدارة الشرركات

فيما يتعلق بتسجيل املعامالت، معالجة  معتمردة علرى تكنولوجيرا البلوكشرين، تطرور حلرول 

 .(  16صفحة    2012)رابح،    الخإدارة املخاطر، إدارة الضرائب...  املعلومات،
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 األعمال،وعمالء  املالية: للبنوكهناك أربع فئات عريضة من املستخدمين للتكنولوجيا 

من خالل االتجاهات نحو الخدمات املصرفية عبر الهاتف  .واملستهلكينالصغيرة  والشركات

والتحليالت األكثر دقة والالمركزية في الوصول ستخلق  والبيانات،وزيادة املعلومات  املحمول،

 .فرًصا لجميع املجموعات األربع للتفاعل بطرق غير مسبوقة حتى اآلن

كان    واعتمادها،تكنولوجيا املالية  قبل ظهور ال  واملاليةعندما يتعلق األمر باألعمال التجارية  

الناشئة إلى أحد البنوك لتأمين   واملؤسساتمن املمكن أن يذهب مالك األعمال أو الشركات 

فسيتعين   االئتمان،إذا كانوا يعتزمون قبول مدفوعات بطاقات  .التمويل أو رأس املال الجديد

 التحتية،ئتمان وحتى تثبيت البنية عليهم العديد من امللفات الورقية وإقامة عالقة مع مزود اال 

أصبحت هذه العقبات شيًئا    الذكي،مع تقنية الهاتف    اآلن، مثل قارئ بطاقات متصل بخط أرض ي

 .من املاض ي

 :األوراق(من استخدام    )الحداألدبيات النظرية حوم املحافظة على البيئة    2.2

قديما    حيث تم استخدامه  الورق، كانت الحضارة الصينية السباقة في صناعة واستخدام

مبادئ تحضيره من األلياف السيليلوزية غير املعالجة   املعلومات، فعرفتلتوثيق وتدوين وتبادل 

  أما الحضارات األخرى فكانت تعتمد على أوراق النباتات الضخمة  .من بقايا سيقان نبات األرز 

 .جلود بعض الحيوانات  اعتمادها علىأو   في الشمال األفريقي،  ءفي مصر، والحلفا  كالبردي  والكبيرة

كان طريق الحرير السبب األهم لتعرف العالم على صناعة الورق، جنبا إلى جنب مع تطور علوم  

جديدة، فغدت جذوع األشجار إحدى   توفير مواد أوليةمواد كيماوية وطرائق   الكيمياء، واكتشاف

 .(05صفحة    ،2015اكرم،  السيليلوزية )ياف  األساسية الستحصال األل  املصادر 

 : الورق 1.2.2

ه جزء ال غنى عنه في    
ّ
ُيعّد الورق املادة األساسية املستخدمة في التواصل الكتابي، إذ إن

الحياة اليومية، حيث ال يقتصر استخدام الورق على ذلك فحسب، بل يستخدم في التغليف، 

، وغيرها من االستخدامات املختلفة، وُيعد الورق شبكة مرنة تتكون من 
ً
والعزل، والتعبئة أيضا

متصلة، ومضغوطة، حيث تأتي هذه األلياف من مصادر عدة منها خرق القماش، وألياف  ألياف

ر نصف هذه األلياف في وقتنا الحالي من الخشب 
َّ
السليلوز املوجودة في النباتات، واألشجار، ويوف

الذي ُحصد لهذا الغرض، أما النصف اآلخر منه، فيتم توفيره من مصادر عدة منها: ألياف الخشب 

عاد تدويره، وبعض املواد النباتيةاملأخ
ُ
)قاسم،     .  وذة من مصانع النشارة، والصحف، والقماش امل

 (.02صفحة    ،2011
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 :ومخلفاتهاملخاطر البيئية للورق    2.2.2

 الجائر لألشجار والغابات السمة الرائدة الغير منتظم و  القطع صبحأ
ً
حيث  ،و املنتشرة آنيا

وأصدرت الدول  و هذا في إطار املحافظة على البيئة املجال البيئي،مؤتمرات دولية في  عقد تم

 املتقدمة قوانين وتشريعات تنظم هذه العملية، وأنشئت وزارات للبيئة وهيئات لحماية الغابات

اشترطت زرع شجرة بدل كل شجرة تقطع سواء أكان استعمالها لصناعة الورق أو للصناعات  

: املجالت والجرائد، العمالت  نذكر منها، عديد من املجاالتاليستعمل الورق في حيث الخشبية 

والطباعة، ورق الزينة، صناديق التغليف السمراء أو  الورقية، ورق الجدران، ورق الكتابة

، و لعل هذا ما أدى إلى االستخدام العشوائي لهذه املادة الحيوية و التي هي سالح   وغيرها  البيضاء

استخدامها على الوجه الصحيح و التخلص منها بطريقة صحيحة و صحية ذو حدين إذا ما تم 

 كذلك.

 بيئية على أبعاد متعددة، ال سيما في ضوء صناعة الورق تواجه
ً
املخاوف العاملية   ضغوطا

بشأن تغير املناخ. تتطلب عملية إنتاج الورق كمية كبيرة من الطاقة، في حين يحتل الورق املرتبة 

  .الخامسة بين الصناعات من حيث استهالكها للطاقة

 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يساهم الورق 
ً
تولد هذه العملية مستوى عاليا

%  27اثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن التصنيع، كما أن ٪ من إجمالي انبع9بنسبة 

الصلبة تتكون من نفايات ورقية. ومن املمكن أن يؤدي إلى تلوث مصادر املياه، وتعبئة  النفايات من

 .اتمدافن النفايات وإزالة الغاب

كل عام لصناعة األخشا  والورق، ولكن لهذا آثار   الغابات تتم إزالة ماليين األفدنة من

سيئة على البيئة. فالغابات تخزن كميات هائلة من الكربون، وتزيله من الهواء وتمنعه من  

االمتصاص في الجو. فباإلضافة لفقدان وظيفة تنقية الهواء الطبيعية لألشجار، عمل إزالة 

الغابات على تقليل التنوع البيولوجي، مما يؤثر على النظم اإليكولوجية مما يعرض جميع األنواع 

ياد تصل كميات الورق املنتجة عامليا وعلى مختلف النوعيات ملاليين األطنان، ما يعني ازد للخطر 

. وبالتالي ازدياد الحاجة إلعادة ما يكل مخاطر بيئية كبيرة  وهو   الفضالت الورقية املطروحة معدالت

النقي لعمليات تصنيع الورق الجديدة  تدوير هذه النفايات الورقية بهدف الحصول على السيليلوز 

قطع الغابات،   معدالتبتخليصه من الشوائب املرافقة للحد من معدالت التلوث البيئي، وخفض  

 .(15صفحة  ،     2015)اكرم، والتخفيف من انبعاث ملوثات عمليات التصنيع.  

https://digital.hbs.edu/platform-rctom/submission/papercut-climate-changes-impact-on-the-pulp-paper-industry/
https://www.hazardouswasteexperts.com/paper-and-pulp-waste-basics/
https://www.reusethisbag.com/articles/10-human-causes-of-global-warming/
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  لدراسة امليدانية  ا .3

 :الدراسة  وإجراءاتالسقاط املنهجي   1.3

والطرائق التي تم  واألساليبالنموذج االفتراض ي للدراسة ه النقطة درج ضمن هذين     

املدروسة،  والعينيةتتضمن مجتمع البحث  وهياعتمادها في الدراسة التطبيقية لهذه الدراسة، 

 الالزمة لذلك.  واإلجراءاتجمع البيانات    وطرائقالدراسة املستخدمة،    وأداة

 :مجتمع الدراسة " مواطني والية أدرار "  1.1.3

في تصنيف   01الوالية رقم  هي   .للجزائر تقع في الجنو  الغربي حدودية هي والية والية أدرار

والصحراء  ،وموريتانيا مالي الواليات حسب التنظيم اإلداري الجزائري. لها حدود مع كل من

رملية مع مناطق جرداء صخرية في  تضاريسها ويسود في الوالية املناخ الصحراوي، وأغلبية الغربية

شمال الوالية تسمى الحمادات، وكما يغلب الطابع الريفي الحضري على الوالية، وحجم السكان 

 .هافيها صغير نسبيا مقارنة بمساحت

 :عينة الدراسة  2.1.3

تمثلت عينة الدراسة في عدد املشاهدات التي تم استردادها إلكترونيا خالل فترة الدراسة 

 بانة إلكترونية.  تكون أنه تم االقتصار على اس

  نةةةةةةةةمةةةةةوذج الةةةةةةدراسةةةةةةةةةة:    3.1.3

ي العتماده في دراسة موضوع التالفي ضوء مراجعة الدراسات السابقة تم إعداد النموذج 

 :سةالدرا

 : نموذج الدراسة01الشكل  

 
 باحثينمن إعداد ال  املصدر:

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_(%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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 :تصميم أداة الدراسة    4.1.3

املسموح    والوقتاملنهج املتبع في الدراسة    وعلىمن خالل طبيعة البيانات التي يراد جمعها،  

  )االستبانة املادية املتاحة، وجدنا أن األداة املناسبة لتحقيق أهداف الدراسة هي  واإلمكانياتبه 

 .االلكترونية(

دا على الدراسات السابقة في نفس املجال.  اعتمابتصميم استبانة الدراسة  ناقم وعليه

  والخصائصمن ثالث أجزاء: الجزء األول يتعلق باملتغيرات الشخصية  االستبانةحيث شملت 

صفة املالي املتوفر لدى الفرد(، ال  )املبلغأو الجنس، العمر، الدخل    )النوعية لعينة الدراسة  الوظيف

التي تضمنت محورين األول منهما يعالج    االستبانة. أما الجزء الثاني فتمثل في محاور  االجتماعية(

أما املحو الثاني فيعالج   عبارة.( 26من ) ويتكون  االبتكار في التكنولوجيا املاليةاملتغير املستقل 

( عبارة حيث 12من ) ويتكون  على البيئة واملحافظةالحد من استخدام الورق املتغير التابع 

 خمسبحيث يقابل كل عبارة من فقرات أداة الدراسة  لليكرتي خماس استخدم التقسيم ال

 درجات.خيارات مقسمة إلى  

 أساليب املعالجة الحصائية الستبيان الدراسة:  5.1.3

اإللكترونية، تم نشرها عبر منصات التواصل   االستبانةبعد االستقرار  على رأي استخدام 

نظرا إلى االستهالك خالل هذه الفترة املتزامنة    وذلك  20تتراوح إلى  ملدة    اإللكتروني  والبريد  االجتماعي

حليل ( استبانة صالحة للت109. استرد الباحث )عيد الفطر املبارك ومناسبةمع شهر رمضان 

 اإلحصائي.

ة من   تم اعتماد برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحقيق األهداف املرجوَّ

 بالرمز ) والذيالدراسة 
ً
(، حيث يحتوي البرنامج على مجموعة كبيرة من SPSSيرمز له اختصارا

االختبارات اإلحصائية التي تندرج ضمن اإلحصاء الوصفي مثل التكرارات، املتوسطات  

ضمن اإلحصاء االستداللي مثل معامل االرتباط،  وكذلك، ى آخرهاملعيارية...إل االنحرافاتو 

يلي مجموعة األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في هذه   فيما  وسنعرض .  ى آخرهاالنحدار...إل

 الدراسة. 

طول خاليا   ولتحديدالقراءات،  مجموعة في قراءة وأصغر قراءة أكبر  بين الفرق  املدى: •

قيمة  وأصغر ت الخماس ي املستخدم في االستبيان تم حسا  املدى بين أكبر ر مقياس ليك

، ثم تقسيمه على درجات املقياس للحصول على طول  (4=1-5)لدرجات مقياس ليكارت 
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تضاف هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس و  وبعدها، (0.8=4/5)الخلية الصحيح أي 

، و بذلك نتحصل على  (1.8=1+0.8)و ذلك من أجل تحديد الحد األعلى للفئة    (1)التي هي  

 التالي:وفق الجدول  أطوال الفئات  

 التقسيم الليكارتي الخماس ي  :1الجدوم  

 
 باحثينمن إعداد الاملصدر:  

املئوية ملعرفة الخصائص   والنسباْعُتِمَدْت التكرارات  املئوية: والنسبالتكرارات  •

لتحديد استجابات أفراد العينة اتجاه   وكذاالشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، 

 . االستبانةعبارات محاور  

 تم استخدامه ملعرفة ثبات فقرات االستبيان. اختبار ألفا كرونباخ: •

 استعمل هذا املعامل ملعرفة مدى ارتباط متغيرات الدراسة.  معامل ارتباط سبيرمان: •

استخدام االبتكار في التكنولوجيا  استعمل هذا االختبار للتنبؤ ب معامل االنحدار الخطي: •

 على البيئة  واملحافظةخدام الورق  كآلية للحد من استاملالية  

 :ثبات أداة الدراسة  6.1.3

على عينة أخرى من نفس املجتمع  االستبيانيقصد بالثبات أنه في حالة إعادة توزيع هذا 

حجم العينة فإن النتائج ستكون مقاربة للنتائج املحصل عليها من العينة األولى. معامل   وبنفس

يعتمد على حسا  االرتباط الداخلي بين  وهو ألفا كرونباخ من أشهر مقاييس ثبات االستبيان، 

    (:2009خالد العامري،    بالنت،وفق املعادلة التالية )جولي    ويحسب  األسئلة،إجابات  

∝ =
𝐾

k − 1
 (1 −

∑ 𝜎𝑦𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝜎𝑥
2

) 

 عدد األسئلة.  𝑲   حيث:     

               𝝈𝒚𝒊
 .𝑖اإلنحراف املعياري إلجابات السؤال   𝟐

درجة مستوى 
االستجابة

منخفضة جدا  •

منخفضة•

متوسطة•

مرتفعة•

مرتفعة جدا  •

مجال المتوسط و االهمية 
النسبية

1.8إلى 1من •

2.6إلى 1.81من •

3.4إلى 2.61من •

4.2إلى 3.41من •

5إلى 4.21من •

درجة الموافقة

ال أوافق بشدة( 01)•

ال أوافق( 02)•

محايد( 03)•

الخلية أوافق( 04)•

أوافق بشدة( 05)•
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            𝝈𝒙
 جميع األسئلة(. )اإلجاباتاالنحراف املعياري لكل اإلجابات   𝟐

اس ثبرررات  لقيررر  كرونبةةةاخ " –" ألفةةةا من خالل إجراء خطوات الثبرررات على العينرررة بطريقرررة 

  ومحور إضررررافة إلى الثبات حسررررب كل بعد   لالسررررتبانةتم احتسررررا  معامل الثبات الكلي   االسررررتبانة

 االستبانة.من  

 االستبانة وأبعادملحاور كرونباخ " للثبات بالنسبة  –" ألفا   معامل :2الجدوم  

 البيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان 
عدد 

 الفقرات 

 –معامل " ألفا  

 " للثبات  كرونباخ

 0.932 26 االبتكار في التكنولوجيا املاليةالثبات الكلي ملحور 

 )الحداملحافظة على البيئة  الثبات الكلي للمحور  

 الورق(من استخدام  
12 0.964 

 0.965 38 لالستبانةالثبات الكلي  

 .(SPSS*  23)بناًء على مخرجات برنامج  باحثينمن إعداد الاملصدر:  

 البيانات:  وتحليلعرض    7.1.3

مستويات تواجد أبعاد املتغير   وعرضسيتم التطرق إلى وصف متغيرات الشخصية،                

 ، وصوال إلى اختبار فرضيات الدراسة.املجتمع املدروس  التابع في  واملتغير املستقل  

 :أو النوع  توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس - أ

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس  : 3  الجدوم  

 املئويةالنسبة   العدد الفئة العامل

الجنس أو 

 النوع 

 % 78.6 44 ذكر

 % 21.4 12 أنثى

 % 100 56 املجموع

 .(SPSS*  23)بناًء على مخرجات برنامج  باحثينمن إعداد الاملصدر:  
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 أو النوع   توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس:  1  الشكل 

 
 .(SPSS*  23)بناًء على مخرجات برنامج  باحثينمن إعداد الاملصدر:  

( فرد بنسبة 44( أن توزيع الذكور في العينة يبلغ )03يظهر لنا من خالل الجدول رقم )

ما يشير إلى أن ما يزيد عن نصف أفراد الدراسة ذو جنس   وهذامن املجموع الكلي للعينة،  % 78.6

 من املجموع الكلي للعينة.  % 21.4( بنسبة  12ذكري، بينما بلغ عدد اإلناث )

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر: -ب

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر  :4الجدوم  

 املئويةالنسبة   العدد الفئة العامل

 % 7.1 4 20من  أقل   العمةةةر

 % 30.4 17 30  إلى  20من  

 % 37.5 21 40إلى    31من  

 % 25 14 سنة  40أكثر من  

 100 % 56 املجموع

 .(SPSS*  23)بناًء على مخرجات برنامج  باحثينمن إعداد الاملصدر:  

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر  :2  الشكل 

 
 .(SPSS*  23)بناًء على مخرجات برنامج  باحثينمن إعداد الاملصدر:  
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سنة   40  إلى  31من  من األفراد هي للفئة    العظمى  فئةال( نجد أن  4من خالل الجدول رقم )

  30إلى  20من ( فرد أعمارهم 17، بينما نالحظ أن )حيث %37.5( فرد بنسبة 21حيث بلغت )

( فرد من إجمالي عينة الدراسة 14فبلغ عدد هم )  فما فوق   سنة  40، أما فئة  %30.4بنسبة  سنة  

يعزى إلى  وهذا  دافر أ(  04)سنة حيث بلغت    20، لتحل أخيرا الفئة العمرية أقل من  %25  بنسبة  

 .استخدام الفئة الفتية ألحدث التكنولوجيا في تعامالتهم اليومية

 :"("دج  املالي املتوفر لدى الفرد  )املبلغتوزيع عينة الدراسة وفق متغير الدخل   -ج

 املالي املتوفر لدى الفرد(  )املبلغتوزيع عينة الدراسة وفق متغير الدخل    :5الجدوم  

 املئويةالنسبة   العدد الفئة العامل

  )املبلغالدخل  

املالي املتوفر 

 لدى الفرد  

 ("دج"

 % 12.5 07 (5000و  01  )بين  جدا  منخفض

 % 25 14 (50000و  5001  )بين  نخفضم

 % 35.7 20 ( 100000و  50001  )بينمتوسط  

 % 16.1 09 ( 500000و  100001  )بين  مرتفع

 % 10.7 06 (500000من    )أكثر   جدا  مرتفع

 100 % 56 املجموع

 .(SPSS*  23)بناًء على مخرجات برنامج  باحثينمن إعداد الاملصدر:  

 "("دج  املالي املتوفر لدى الفرد  )املبلغعينة الدراسة وفق متغير الدخل    توزيع  :3  الشكل 

 
 .(SPSS*  23)بناًء على مخرجات برنامج  باحثينمن إعداد الاملصدر:  
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(  20هم الفئة الغالبة بمقدار )  توسط( أن فئة األفراد ذوي الدخل امل05ُيظهر الجدول رقم )

( فرد و هو ما  14برر ) نخفضفئة األفراد ذوي الدخل املبينما تليها   %35.7فرد، ما يشكل نسبة 

فئة األفراد ذوي  بينما ،أفراد (09) بلغت رتفعفئة األفراد ذوي الدخل  املأما  .%25يشكل نسبة 

 رتفع جدافئة األفراد ذوي الدخل  امل من أفراد (06) و  أفراد (07) بلغت نخفض جداالدخل  امل

 من إجمالي العينة املدروسة.  %  10.7ما يشكل نسبة  

 :صفة االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة وفق متغير ال -د

 صفة االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة وفق متغير ال:  6الجدوم  

 املئويةالنسبة   العدد الفئة العامل

صفة  ال

 االجتماعية

 % 21.4 12 بسيط عامل  

 % 51.8 29 موظف عام 

 % 17.9 10 مقاول أو مستثمر 

أخرى )طالب/ عاطل عن العمل/  

 متمدرس....(

05 8.9 % 

 100 % 56 املجموع

 .(SPSS*  23)بناًء على مخرجات برنامج  باحثينمن إعداد الاملصدر:  

 صفة االجتماعيةعينة الدراسة وفق متغير ال  توزيع  :4  الشكل 

 
 .(SPSS*  23)بناًء على مخرجات برنامج  باحثينمن إعداد الاملصدر:  
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هم  %51.8( فرد من أفراد الدراسة ما يمثل نسبة 29( أن )06يتضح من الجدول رقم )

في حين أن  ،املدينة ( فرد12)فئة املوظفين العمين، بينما العمال البسطاء فقد بلغ عددهم من 

الفئات األخرى   املستثمرين، أمافئة املقاولين و    منهم    %17.9منهم يمثلون ما نسبته  أفراد  (  10)

 إجمالي عينة الدراسة.  من دافر أ(  05)فقد بلغت مقدار  

 :.اختبار الفرضيات  2.3

 الختبار الفرضيات تم إجراء التحاليل اإلحصائية التالية:
 ملتغيرات الدراسة  ارتباط سبيرمان  نتائج  :7الجدوم  

 .(SPSS*  23)بناًء على مخرجات برنامج  باحثينمن إعداد الاملصدر:  

 
 
 

االبتكار في  

التكنولوجيا  

 املالية

املحافظة على البيئة 

من استخدام   )الحد

 الورق( 

Corrélation 

de Pearson 

االبتكار في التكنولوجيا 

 املالية
1.000 0.861 

 املحافظة على البيئة 

 الورق(من استخدام    )الحد
0.861 1.000 

Sig. 

(Unilatéral) 

االبتكار في التكنولوجيا 

 املالية
. 0.000 

 )الحداملحافظة على البيئة  

 الورق(من استخدام  
0.000 . 

N 

االبتكار في التكنولوجيا 

 املالية
56 56 

 )الحداملحافظة على البيئة  

 الورق(من استخدام  
56 56 
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على  الحد من   االبتكار في التكنولوجيا املاليةنتائج تحليل االنحدار الخطي ألثر    :8الجدوم  
 (Récapitulatif des modèles)  على البيئة واملحافظةاستخدام الورق  

Modèle R R-deux 
R-deux 

ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 a.8610 0.726 0.721 0.59231 

 .(SPSS*  23)بناًء على مخرجات برنامج  باحثينمن إعداد الاملصدر:  

 . تحليل النتائج:4

 ما يلي:  (08و  07رقم )  ولينيتضح من الجد
على االبتكار   البيئة(على  )املحافظةنموذج انحدار الحد من استخدام الورق فيما يخص 

 في التكنولوجيا املالية:
  1.242=   البيئة(على  )املحافظةالحد من استخدام الورق X    االبتكار في التكنولوجيا

 0.613+     املالية
  الورق  ماستخداالحد من  وبين االبتكار في التكنولوجيا املاليةمعامل االرتباط بين

، قويةة موجبة  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررما يفسر وجود عالقة طردي  وهو   0.861قد بلغ    على البيئة  حافظةوامل
 (Sig   =0.000   >  0.05)   أن   حيث

-Rو معامل التحديد املعدل )   0.726قد بلغ   ( R-deux)  بينما نجد أن معامل التحديد
deux ajusté  )  قيمة  فسر و ت  0.59231، في حن الخطأ املعياري التقديري بلغ  0.721قد بلغ

الحد من استخدام الورق و املحافظة على البيئة ) املتغير  من تغير قيمة  % 72معامل التحديد 
الحد و بين  في التكنولوجيا املالية االبتكار  التابع ( يمكن أن يفسر استخدام العالقة الخطية بين

ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر  % 28الورق و الحافظة على البيئة و النسبة املتبقية  ممن استخدا
 الورق و الحافظة على البيئة.  مالحد من استخداعلى  
التي   H1الفرضية البديلة  ونقبل  H0على هذا األساس إذن نرفض الفرضية الصفرية               

لالبتكار في التكنولوجيا املالية والحد من استخدام  داللة إحصائية    ذا  عالقة أثر   وجدي  تفترض بأنه
لدى املواطن الجزائري املتمثل في مجتمع أدرار عند مستوى معنوية  الورق للمحافظة على البيئة

5  %. 

 :خاتمة  .5

النتائج  أبرز لى إضع في خاتمة البحث تلخيصا ملا ورد في مضمون البحث، مع اإلشارة 

 املتوصل اليها، وتقديم اقتراحات ذات الصلة بموضوع البحث.
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التي تسعى لتحقيق   واملجاالتفي ظل التطور الذي يشهده العالم في مختلف امليادين 

على املحيط البيئي الخاص به تم اعتماد العديد من االبتكارات  واملحافظةالرفاهية للمواطنين 

ن أضرارها م والحدة رررررررررررررررالورقي وامللفررررررررررراتالتكنولوجية املالية كبديل الستخدام الوثائق 

توصلت الدراسة للعديد من النتائج    وقدي ال ُيستشعر بها في أقر  اآلجال  ررررررررررررر الكبيرة الت  ومخلفاتهررررررررررررررررا

 أبرزها:

 املحيط البيئي أغلى األشياء التي يجب أن يوليها البشر االهتمام االكبر في حياتهم اليومية. •

 سلبيات خطيرة.  وكذلكعملياتية    وايجابياتمن فوائد  الورق يعتبر سالح ذو حدين ملا فيه   •

 على البيئة.  واملحافظةاملالية يساهم في الحد من استخدام الورق   ااالبتكار في التكنولوجي •

باملوضوع  وأهميةعالقة  وقد توصلنا من خالل الدراسة للعديد من املقرحات التي ذات

 نورد منها ما يلي:

 في مجال املالية   والتطوير الحث على البحث   •

مخلفاته في إطار    وتقليلاألمثل لألوراق في جميع املعامالت    واالستخداماالستغالل العقالني   •

 على البيئة.  ةاملحافظ 

 ثقافة استخدامها.    ونشر املتاحة    ااالستخدام األمثل للتكنولوجي •

 :ملراجع. قائمة ا6

 :  املؤلفات

 (.2011. االردن. )وتطورهاأمجد قاسم. تاريخ صناعة الورق   •

  .األردن اإللكترونية. الصيرفةالفتاح زھير العبد الالت.    وعبدناظم محمد نوري الشمري،   •

 (.2008. )والتوزيعدار وائل للنشر  

دمشق: شركة الشرق للصناعات الورقية.   الورق.نشاوي عامر اكرم. اعادة تدوير   •

(2015 .)

 : املقاالت

دلشاد حبيب جبار. دور االبتكار املالي في تحقيق ابعاد التوجه الريادي. مجلة العلوم   •

 (.2018، )03،العدد    06االنسانية لجامعة زاخو ، املجلد  
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 :مالحق  .  7

الختبار   الفرضية  spss  23مخرجات برنامج  
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  متطلبات التنمية السياحية املستدامة

The requirements of sustainable tourism development  

 قعيد لطيفة

Gaid Latifa 

 

 

      13/08/2020اريخ النشر: ت               08/08/2020تاريخ القبول:                 29/07/2020تاريخ االستالم: 

 :  ملخص

يقوم تطبيق مفهوم السياحة املستدامة على مرتكزات وأسس يجب توافرها ضمن النشاط  

السياحي، وذلك من خالل دمج البعد البيئي ضمن عناصر التنمية السياحية، لضمان استدامة  

سنحاول في دراستنا تناول   .ى السياحة واالرتقاء بها كما هو الحال بالنسبة الستدامة الصناعات األخر 

كاملحميات   الركائز التي تقوم عليها التنمية السياحية املستدامة من خالل معرفة املتطلبات املختلفة

   .الطبيعية

دامة، املحميييات الطبيعييية، الفنييادئ البيلييية، النقيي  املسييتدام، األميين السييياحية املسييت :يااةكلماا م مفح  

 .ية والبيليةالسياحي والبيئي، الجودة السياح

 .Q01 ؛ JEL:32Z  متصنيف

Abstract:  

The application of the concept of sustainable tourism is based on the foundations and 

foundations that must be met in the tourism activity, by integrating the environmental 

dimension within the elements of tourism development, to ensure the sustainability and 

upgrading of tourism as is the case for the sustainability of other industries. In our study, we 

will attempt to address the pillars of sustainable tourism development through knowledge of 

the different requirements such as nature reserves.  

Keywords: sustainable tourism, nature reserves, environmental hotels, sustainable 

transportation, tourism and environmental security, tourism and environmental quality. 

JEl Classification Codes : Z 32 ; Q01. 
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  :مقدمة    .1

تواجه الجهات السياحية الجماعية نتيجة للتوسع السريع في قطاع السياحة مزيدا من  

واالجتماعية واالقتصادية؛ هذا مع إن اإلقرار بأن حاالت الضغط على بيئتها الطبيعية والثقافية 

لسياحة الغير متوازن والهادف إلى تحقيق فوائد قصيرة األمد، كثيرا ما يفض ي إلى حدوث نمو ا

آثار سلبية تضر بالبيئة واملجتمعات، وتدمير األساس الذي تقوم عليه السياحة؛ وقد اقترح مبدأ 

تقوم عليه العديد من املؤسسات السياحية، وذلك لتلبية  السياحة املستدامة كمنهج وأسلوب

ات السياح، الحفاظ على املناطق السياحية، االستغالل األمث  للموارد السياحية احتياج

 تنمية في االستدامة مبدأ إدخال املتاحة واملحافظة على البيئة والتوازن الحيوي؛ ولقد تم

 الكبير  للتوسع نتيجة وهذا للسياحة العاملية  املنظمة طرف من 1988 عام وتعزيزها السياحة

تجعله يدر فوائد  والتي  القطاع هذا يتمتع بها التي للقدرات نظرا وأيضا السياحة، قطاع في والسريع

 على الثروات والحفاظ الفقر حدة من والتخفيف  املضيفة، والدول  املجتمعات على اقتصادية

 املنافع. من وغيرها والثقافية الطبيعية

البيلية املوجودة، ألنها  التنمية السياحية املستدامة على الحفاظ على تنوع األنظمة    م تع

تمث  غالبا القاعدة األساسية التي يقوم عليها هذا النشاط، وعلى هذا النحو فهي تمث  عملية  

تغيير، يكون فيها استغالل املوارد، اتجاه االستثمارات، وجهة التطور التكنولوجي والتغير 

لحاضر واملستقب  لتلبية سساتي أيضا في حالة االنسجام، وتعم  على تعزيز إمكانية ربط ااملؤ 

 الحاجات األساسية للسياح.

 الحنمية السي  ية املسحدامة مفهوم   .2

 العاملية املنظمة طرف من 1988 عام  تعزيزهاو  السياحة تنمية في االستدامة مبدأ إدخال تم

 يتمتع التي للقدرات نظرا وأيضا السياحة، قطاع في والسريع ير الكب للتوسع نتيجة وهذا للسياحة

 والتخفيف  املضيفة، والدول  املجتمعات على تجعله يدر بفوائد اقتصادية والتي القطاع هذا بها

 .املنافع من وغيرها والثقافية الطبيعية على الثروات والحفاظ الفقر حدة من

 املسحدامة: السي  ة تعريف  1.2

على  لى تلبية احتياجات السياح كما تعم  على الحفاظ املستدامة ع تقوم السياحة

املناطق السياحية وزيادة فرص العم  للمجتمع املحلي، وهي تعم  على إدارة ك  املوارد املتاحة 

سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو جمالية أو طبيعية في التعام  مع املعطيات التراثية 
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،  2010، )القبندي ضرورة املحافظة على التوازن البيئي والتنوع املحليوالثقافية، باإلضافة إلى 

 .  (22-21ص  

تحافظ السياحية املستدامة على تنوع األنظمة البيلية املوجودة، ألنها تمث  غالبا  

القاعدة األساسية التي يقوم عليها هذا النشاط. وعلى هذا النحو فهي تمث  عملية تغيير، يكون 

ر املؤسساتي أيضا في وارد، اتجاه االستثمارات، وجهة التطور التكنولوجي والتغيفيها استغالل امل

حالة االنسجام، وتعم  على تعزيز إمكانية ربط الحاضر واملستقب  لتلبية الحاجات األساسية  

 . (05، ص  2012)قويدري ودولي،    للسياح

 لهم، املضيفة ملنطقةاو  الزوار احتياجات بين ما التالقي نقطة املستدامة السياحة وتعتبر 

 توفر بطريقة املصادر جميع إدارة يتم بحيث املستقبلي، ويرالتط  فرص دعمو حماية   إلى يؤدي مما

 الواقع على تحافظ ذاته الوقت في لكنهاو  والروحية، واالجتماعية االقتصادية االحتياجات

)سماوي   وأنظمتها الحياة مستلزمات وجميع الحيوي  والتنوع الضروري  البيئي والنمط الحضاري 

 (.08، ص  2002والقيسوني،  

التنمية   أسس وبلورت السياحة، في االستدامة قواعد للسياحة العاملية ملنظمةا ولقد تبنت

  يلي:  كما السياحة املستدامة وعرفت التنمية، ودراسات السياحي التخطيط مجاالت في املستدامة

حماية   جانب إلى املضيفة واملواقع السياح اتاحتياج تلبي التي هي للسياحة املستدامة التنمية" 

فيها  تتحقق بطريقة املوارد إدارة مجال في املرشدة القواعد إنها للمستقب ، رصالف وتوفير 

 والعوام  الثقافي التكام  معها ويتحقق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية املسائ  متطلبات

 .(23، ص  2004،  ليبوط)خر   "الحياة نظم ودعم الحيوي  البيلية والتنوع

كافة  تلبية تتيح بطريقة املوارد جميع إدارة هو  األساس ي هدفه السياحة في االستدامة فمبدأ

 والعمليات الثقافة سالمة على والحفاظ والجمالية، واالجتماعية االقتصادية االحتياجات

االقتصادي واالجتماعي    املجلس)  للحياة املعيلة والنظم البيولوجي التنوعو  األساسية، اإليكولوجية

 .(03  ، ص2001التابع لألمم املتحدة،  

 :تصنيف م السي  ة املسحدامة  2.2

 :(Hall, 2003, pp 4- 5) املستدامةنجد عدة تصنيفات للسياحة  

 األخالقية بالسياحة أيضا تسمى :(Tourisme responsable)املسؤولة  السي  ة •

Tourisme éthique احترام عن مسؤوال السائح فيها ون يك التي السياحة بها ويقصد 
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 احترام الجوانب إلى باإلضافة للمنطقة املحليين  للسكان واالجتماعية الثقافية الجوانب

 .لها الطبيعة

 في ةيييييييييالعادل املشاركة املفهوم هذا يقترح (Tourisme equitable):الع دلة السي  ة •

 والتطور  االزدهار في السياحة يساهمون  في فاملتدخلون ) لألرباح املتساوي  ماالقتسا  (األرباح

 وإعادة للسكان املحليين الشغ  مناصب بتوفير  وذلك الشعوب، اةحي ظروف وتحسين

 من النوع هذا يسمى  .املحرومة الطبقات  على خاصة عادل بشك  السياحة مداخي  توزيع

 .Pro-Poor Tourismاالنجليزية   السياحة باللغة

 العط  حول  السياحة من النوع هذا يتمحور   Tourisme social):االجحم عية ) السي  ة •

 والتعاونية النقابية مرتبط بالحركات عادة  وهو  املعوزة، الطبقاتو  بالعاملين الخاصة

 .الشباب سياحةو 

 باملشاريع السياحة من النوع هذا يتعلق (Tourisme solidaire):الحض منية  السي  ة •

 سعر من جزء وذلك بتخصيص التنموية شاريعملا بدعم السائح يقوم حيث التضامنية،

 .اجتماعية مشاريع أو تأهي  إعادة مشاريع موي لت السفر

 محتوى  عن ذاتها في تعبر ال املستدامة السياحة فكرة من خالل هذه التصنيفات نجد أن 

 كيفية تحديد أو نشاط لبيع جديدة طريقة ليستو  منتجا سياحيا، ليست فهي معين، سياحي

تيجية معينة تعتبر ركائز لهذا للتنمية يمكن حصره في محاور إسترا نموذج  هي إنما الدفع،

 النموذج  التنموي والشك  التالي يوضح هذه املحاور:
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 املح ور الستراتيجية للسي  ة املسحدامة  :1الشكل  

 
  Source : (Bergery, 2002, P 127) 

 :سي  ية املسحدامةحنمية المزاي  ال  3.2

 ةدعدي بمزايا عديدة تتضمن الجوانب التالية تدامةتنمية السياحة املستعود التنمية 

(costlearn, 2012): 

تتمث  أهم اآلثار االقتصادية اإليجابية األساسية للسياحة املستدامة   املزاي  االقحص دية: -أ 

 هي:

دير لنقود التي ينفقها السائحون عالوة على تصتنمية حصيلة العمالت األجنبية: تعتبر ا -

ئع ذات الصلة بالنشاط السياحي من العوام  التي تجلب الدخ  للنظام واستيراد البضا

%  38وتعد السياحة أهم مصدر من مصادر تحوي  العمالت ملا ال يق  عن  االقتصادي املضيف.

 (. منظمة السياحة العامليةمن دول العالم )

ن تصنيف عائدات الحكومة من القطاع السياحي في فئتين: زيادة الدخ  الحكومي: يمك •

مساهمات مباشرة ومساهمات غير مباشرة. تأتي املساهمات املباشرة من الضرائب على  

الدخ  من الوظائف في قطاع السياحة والضرائب على النشاطات التجارية السياحية 

أما    أو ضريبة مغادرة.لرسوم التي يتم تحصيلها من السائحين في صورة ضريبة بيلية وا

املساهمات غير املباشرة فتأتي من الضرائب والرسوم على البضائع والخدمات املقدمة 

  وغيرها.للسائحين مث  الضرائب املفروضة على الهدايا التذكارية والكحوليات واملطاعم  

http://www.world-tourism.org/
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الدولية إلى خلق عدد كبير من فرص  سع السريع في السياحة خلق فرص عم : أدى التو  •

مليون   11,3لعم . فعلى سبي  املثال وفر قطاع التسكين بالفنادئ وحده ما يقرب من ا

ويمكن للسياحة خلق فرص العم  إما بشك    ،1995وظيفة في جميع أنحاء العالم سنة 

لهدايا التذكارية، أو بشك  غير  مباشر من خالل الفنادئ واملطاعم وسيارات األجرة وبيع ا

ائع والخدمات الضرورية للنشاطات املتصلة بالسياحة. مباشر من خالل توفير البض

  
ً
 % من موظفي العالم.  7ما يقرب من    ملنظمة السياحة العامليةوتمث  السياحة وفقا

حلية على تحسين  يمكن أن تشجع السياحة الحكومة امل حفز االستثمار في البنية التحتية: •

ية التحتية من خالل خلق شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرئ وهواتف البن

وهو األمر الذي من شأنه أن يحسن من جودة الحياة بالنسبة  ومواصالت أفض .

 للمقيمين بالبلد عالوة على تيسير السياحة. 

ب  وأساسيا من   اهام امكن أن تعتبر السياحة جزءاملساهمة في االقتصاد املحلي: ي •

وإذ تعتبر البيئة املكون األساس ي من أصول صناعة السياحة عادة ما   ،صاد املحلياالقت

يتم استخدام العائدات من السياحة لقياس القيمة االقتصادية للمناطق  

إذ ال يتم  يتوافر عدد آخر من العائدات املحلية التي يصعب تحديدها كميا،  ،املحمية

يأتي جزء    ،على مستوى اقتصاد الكلي تسجي  كافة ما ينفقه السائحون باإلحصاءات

من دخ  السياحة من التوظيف غير الرسمي مث  الباعة الجائلين واملرشدين السياحيين  

ولكن الجانب اإليجابي من هذا التوظيف غير الرسمي أو املسج  هو عودة   ،غير الرسميين

تقدر   ،تلو األخرى صاد املحلي مع تضاعفه بصورة أكبر إذ يتم إنفاقه مرة املال إلى االقت

منظمة السفر العالمي ومجلس السياحة تقديم السياحة مساهمة غير مباشرة تساوي  

 % من اإلنفائ املباشر للسائحين.  100

املساهمات املالية املباشرة لحماية الطبيعة: يمكن أن تسهم السياحة مباشرة في الحفاظ  •

كن تخصيص العائدات من تذاكر فعلى سبي  املثال يم ،لى املناطق واملواطن الحساسةع

املتنزهات وما يشبهها من مصادر بشك  خاص للدفع لحماية وإدارة املناطق ذات 

ب  إن بعض الحكومات تجمع النقود بطرئ مبتكرة وغير مباشرة   ،الحساسية البيلية

توفر رسوم االستخدام أو ضريبة الدخ  أو ن أن ويمك ،للغاية ال ترتبط بمتنزهات بعينها

http://www.world-tourism.org/
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ئب على املبيعات أو تأجير معدات الترفيه ورسوم التراخيص لنشاطات معينة مث   الضرا

 الصيد برا أو بحرا للحكومات التموي  الالزم إلدارة املوارد الطبيعية. 

شطا اتجاه  امليزة التنافسية: يتزايد اآلن عدد الشركات السياحية التي تسلك منهجا ن •

وقع املستهلكين هذا السلوك منها، ب  نتيجة هذا ال بسبب ت االستدامة، يأتيتحقيق 

لوعيهم بأن املقاصد السياحية التي يتم الحفاظ عليها هامة لضمان استمرارية صناعة  

وتفض  املزيد من شركات السياحة اآلن العم  مع املوردين   ،السياحة على املدى الطوي 

املياه والطاقة ومن  بأسلوب يتسم باالستدامة، مث  من يهتمون بتوفير الذين يتصرفون 

 يحترمون الثقافة املحلية ويدعمون رفاه املجتمعات املحلية. 

تستطيع السياحة املستدامة أن تنهض بالتنمية االجتماعية   املزاي  االجحم عية الثق فية: -ب 

وفيما يلي شرح   ،ف حدة الفقرمن خالل توليد فرص العم  وإعادة توزيع الدخول وتخفي

 :الخاصة بالسياحة املستدامةللجوانب االيجابية  

حيث  ،السياحة قوة معززة للسالم: يساعد السفر الناس على عم  عالقات فيما بينهم •

أن السياحة املستمرة تحم  في طياتها مكون تعليمي فهي تساعد على تعزيز التفاهم ما  

التالي  وهذا ب ،للتبادل الثقافي بين الضيوف ومضيفيهمبين الناس والثقافات وتفتح ساحة 

يزيد من فرص تعاطف الشعوب فيما بينها وفهم بعضها اآلخر ويقل  من أي تحام  أو 

 تعصب. 

تقوية املجتمعات: تستطيع السياحة املستدامة أن تضيف مزيد من الحيوية على   •

ات التي ينظمها السكان  املجتمعات في عدة مجاالت ومثال على ذلك األحداث واملهرجان

وغالبا ما يتم إحياء مث  هذه  ا،م فيها بشك  رئيس ي ويشهدونها أيضاملحليين ويشاركون ه

ا كما تلعب الوظائف التي تخلقها السياحة دور  ،الهتمام السياح بها ةاملناسبات استجاب

على   ويستطيع السكان املحليون أن يؤثروا ،في خفض الهجرة من املناطق الريفية اكبير 

الوظائف التي يقومون بها ويزيدوا من دخولهم  ن مستوى التنمية السياحية وأن يرفعوا م

من خالل الحصول على التدريب املنهي املتخصص في مجال السياحة وتطوير  اأيض

 أعمالهم ومهارتهم التنظيمية.

فق تطوير املرافق ملصلحة السكان: وفي حاالت معينة تهتم صناعة السياحة بإنشاء مرا •

ال السياحة وبالتالي فهي ترفع من مستوى وخدمات للمجتمع والتي لم تكن لتؤسس لو 

تحديث البنى التحتية وإدخال   اوقد تشم  املزايا أيض ،رفاهة املكان الذي تأتي إليه
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تحسينات على خدمات الرعاية الصحية واملواصالت وإنشاء أماكن رياضية جديدة 

عمة امة فضال عن مجموعة كبيرة من السلع واألطوأخرى لالستجمام ومطاعم وأماكن ع

   ذات الجودة العالية.

إعادة إحياء الثقافة والتقاليد: تستطيع السياحة املستمرة/املستدامة أن تعزز القدرة   •

عتبر  توفي هذا السيائ  ،على االحتفاظ بالثقافة والتقاليد التاريخية ونقلها إلى اآلخرين

ألمور التي تجلب من ارد الطبيعية وإدارتها بشك  مستدام املساهمة في الحفاظ على املوا

 عن طريق  
ً
في طياتها فرصة حماية املوروث املحلي وإعادة إحياء الثقافات األصلية مثال

 إعادة تنظيم الفنون والحرف الثقافية. 

وفي بعض الحاالت  السياحة تشجع املشاركة االجتماعية واإلحساس بالفخر والكرامة: •

كما   ،الية للمواقع الطبيعية والثقافيةحة على رفع الوعي املحلي بالقيمة املتساعد السيا

 ،تؤدي إلى بعث الشعور بالفخر باملوروث املحلي والوطني وزيادة االهتمام بالحفاظ عليها

وأهم من ذلك يعد إشراك املجتمعات املحلية في تنمية السياحة املحلية وتشغيلها شرط 

 والحفاظ عليها.ام املستدام ألوجه التنوع البيولوجي  هام من أج  تحقيق االستخد

 البيئة بسالمة العشرين  القرن  من السبعينات منذ العالمي االهتمام ازداد :املزاي  البيئية -ج 

  ، " 1992 عام  ويديييييبالس ستوكهولم" مؤتمر بعد خاصة وتنميتها، عليها الحفاظ وضرورة الطبيعية

 مكوناتها على  ظالحفا كيفية وبيان  البيئة أهمية تظهر ةتداماملس السياحة تنمية أن كوال ش

 للنشاط األولية املادة هي والجميلة النظيفة البيئة ألن تلوثها، أو تدهورها ومنع واالرتقاء بها

 (.07، ص 2010وغالم،    قريش ي)  الدائم السياحي النشاط قيام رئيس ي في عام  هي أو السياحي

 :ةمب ديء السي  ة املسحدام  4.2

املستدامة والتي تتعلق بالسياسات عند محاولة دمج الرؤى والقضايا للسياحة 

،  2002األمم املتحدة،  برنامج) االعتبار واملمارسات املحلية، يجب أن تؤخذ املبادئ التالية بعين 

  (:09ص  

يجب أن يكون التخطيط للسياحة وتنميتها وإدارتها جزء من استراتيجيات  

يتم تخطيط وإدارة  كما يجب أن ،ة أو التنمية املستدامة لإلقليم  أو الدولةييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الحماي

السياحة بشك  متداخ  وموحد يتضمن إشراك وكاالت حكومية مختلفة، ومؤسسات خاصة، 

 .ومواطنين سواء كانوا مجموعات أم أفراد لتوفير أكبر قدر من املنافع
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يجب أن تتبع هذه الوكاالت، واملؤسسات، والجماعات، واألفراد املبادئ األخالقية 

رم ثقافة وبيئة واقتصاد املنطقة املضيفة، والطريقة التقليدية لحياة  واملبادئ األخرى التي تحت

 املجتمع وسلوكه بما في ذلك األنماط السياسية.

وذلك من أج  الحماية  يجب أن يتم تخطيط وإدارة السياحة بطريقة مستدامة

 ملثلى للبيئة الطبيعية والبشرية في املنطقة املضيفة.واالستخدامات االقتصادية ا

أن تهتم السياحة بعدالة توزيع املكاسب بين مروجي السياحة وأفراد املجتمع يجب 

 املضيف واملنطقة.

سكان والبيئة يجب أن تتوفر الدراسات واملعلومات عن طبيعة السياحة  وتأثيراتها على ال

مكنهم املشاركة والتأثير على  الثقافية قب  وأثناء التنمية، خاصة للمجتمع املحلي، حتى ي

 ات التنمية الشاملة. اتجاه

يجب أن يتم عم  تحلي  متداخ  للتخطيط البيئي واالجتماعي واالقتصادي قب   

 ات البيئة واملجتمع.املباشرة بأي تنمية سياحية أو أي مشاريع أخرى بحيث يتم األخذ بمتطلب

يجب أن يتم تشجيع األشخاص املحليين على القيام بأدوار قيادية في التخطيط والتنمية 

 ساعدة الحكومة، وقطاع األعمال، والقطاع املالي، وغيرها من املصالح.بم

 للرقابة والتدقيق والتصحيح أثناء جميع مراح  تنمية وإدارة  
ً
يجب أن يتم تنفيذ برنامجا

يسمح للسكان املحليين وغيرهم من االنتفاع من الفرص املتوفرة والتكيف مع  بما السياحة،

 ياتهم.التغييرات التي ستطرأ على ح

املستدامة  السياحة لتنمية تصوريا نهجا البيئة على للحفاظ العالمي االتحاد ولقد وضع

 :أساسية موضحة بالشك  التالي مبادئ أربعة يتضمن
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 ة لسي  ية املسحداممب دئ الحنمية ا  :2الشكل 

 
 .199، ص2010 بظاظو،   املصدر:

 البيلية على العمليات الحفاظ مع  يةالسياح التنمية تتماش ى :البيلية السياحية االستدامة

 .املوقع السياحي داخ  البيولوجية واملوارد البيولوجي والتنوع األساسية

  من السياحية التنمية تزيد :الثقافية السياحية االستدامة
 
 املستدامة املجتمعاتم تحك

 وتقويها جماعةال هوية على وتحافظ،  املستهدفة وقيمها املجموعات ثقافة مع تتماش ى وهي بحياتهم

 .السياحية املجتمعات في

  السياحية التنمية تعتبر  :االقتصادية السياحية االستدامة
ً
 االقتصادي من املنظور  فعالة

 .املستقب  أجيال لتعي  املوارد إدارة وتتم

 الجماعات تستفيد منه بشك  السياحية للتنمية يخطط  :جتماعيةاال  السياحية االستدامة

 .املستدامة األعمال التجارية ألصحاب أرباحا السياحية، ويدر قعاملوا في املستدامة

عند تطبيق مبادئ االستدامة البد من تحقيق التوازن بين الجوانب الثالثة )االقتصادية، 

 :)   (Vandewall et al , 2009, pp 06-07 ية( وذلك من خاللاالجتماعية والثقاف

شك  مفتاح التنمية السياحية، والحفاظ على  ستفادة املثلى من املوارد البيلية التي تاإل 

العمليات االيكولوجية األساسية، مما يساعد على الحفاظ على املوارد البيولوجية والتنوع 

 البيولوجي.
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حلية املضيفة، والحفاظ على أصولها  والثقافية للمجتمعات امل حترام األصالة االجتماعيةإ

 ة واملساهمة في التفاهم والتسامح بين الثقافات.بناء على العيش والقيم الثقافية والتقليدي

ضمان وجود نشاط اقتصادي قاب  لالستمرار على املدى الطوي  مع جميع األطراف  

ادية على أصحاب املصلحة بما في ذلك الوظائف والتوزيع العادل للمنافع االجتماعية واالقتص

 ملساهمة في الحد من الفقر.وفرص كسب الدخ  والخدمات االجتماعية للمجتمعات املضيفة وا

 :(Engel et al , 2009, p02)  وال يتأتى ذلك إال من خالل

 املشاركة القوية للسكان املحليين كعنصر فاع  في السياحة. •

 على جوانب االستدامة.ة، زوار السياحة واملجتمع وجود وعي لدى أصحاب املصلح •

 واقب.إنشاء نظام للرصد والذي يستجيب بسرعة فائقة للع •

 :مرتكزام الحنمية السي  ية املسحدامة  .3

يعني وجود سياحة إدراج البعد البيئي مع التنمية السياحية املستدامة  إن تطبيق مفهوم

؛ وال يتأتى ذلك إال من ت جدوى اقتصادية عاليةنظيفة رفيقة بالبيئة وصديقة للمجتمع وذا

 السياحة.خالل دمج البعد البيئي ضمن مرتكزات  

 :املحمي م الطبيعية    1.3

املحميات الطبيعية من العوام  الهامة للجذب السياحي حيث تتم بها بعض   تعتبر 

ت البرية األنشطة السياحية التي تجذب العديد من الزائرين مث  مراقبة الطيور والحيوانا

أو تسلق الجبال   ورياضة الغطس ومراقبة األحياء البحرية أو ممارسة رياضة التجول في الغابات

الجيولوجية  أو ممارسة السياحة العلمية مث  التعرف على التكوينات  الصحراءوارتياد 

  .فةوالصخرية الشاهدة على تعاقب العصور املختل

 الطبيعية:مفهوم املحمية     1.1.3

 طرح ضمن الحديثة، حيث البيلية واملصطلحات املفاهيم من حيوية محمية مصطلحيعد  

 في باريس في عقد الحيوي الذي املحيط مؤتمر عن انبثق الذي الحيوي  واملحيط اإلنسان برنامج

 الذي البشرية للبيئة املتحدة  األمم وفي مؤتمر اليونسكو، منظمة من بدعوة 1968 عام سبتمبر 

 وحدة كانت سواءً  ايكولوجية وحدة " بأنها الحيوية ، وتعرف املحمية1972 عام  ستوكهولم في عقد

الجغرافية  األقاليم من  نموذجا  تمث  أن : منها الخصائص من بمجموعة مائية، وتتصف  أو يابسة

 "منتخبة" ايكولوجية وحدة أي بعناية منتخبا ايكولوجيا نظاما تمث  نأو  الحيوية،

Representative Ecological Unit  الوحدة وهذه ، 1982 عام منذ للمحمية الرسمي االسم وهو 

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 الغابات مث  املحميات اختيار قب  عند من شائعا كان عما املحمية املنتخبة تميز  االيكولوجية

 مراعاة دون  الجمالية قيمتها أو املتميز  بسبب موقعها تختار كانت التي الحدائق املحجوزة، أو

 .(146، ص  2008) بظاظو،    الحيوية لألقاليم الجغرافية تخبةاملن للمواقع

كما تعرف املناطق املحمية على أنها " مساحة من البر أو البحر مكرسة خصيصا لحماية 

ثقافية املرتبطة بها وتدار من خالل وسائ  قانونية وصيانة التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية وال

أما القوانين الصادرة بشان حماية البيئة ومواردها في  (،151، ص 2012، )الرواشدة فعالة."

دول الخليج فتعرفها على أنها تعني "املنطقة أو املناطق التي تحددها الجهات املختصة بالدولة 

، 1999) العوض ي،  ر والبحر من حيوان أو طير   أو نبات"للمحافظة على الكائنات الفطرية في الب

عتبر مجمع متكام  للكائنات الحية النباتية والحيوانية يخضع وعليه فان املحمية ت (03ص 

لشروط الحياة ومتطلباتها من تطف  وتعايش وسلطة األقوى. ويرى الخبراء أن إنشاء املحميات  

واملوارد الطبيعية وتساهم في انتشار كميات كبيرة من  الطبيعية ضمان لحماية املكونات البيلية 

شعة الضوئية والضوضاء وتمنع هجرة الكثبان الرملية في الرطوبة والتخفيف من شدة األ 

املناطق الصحراوية والقاحلة كما تعم  كمصدات للرياح وهي مأوى لكثير من الطيور والتي 

ت الطبيعية األمن الغذائي وتنتج املواد تتغذى أيضا على بعض الحشرات الضارة وتوفر املحميا

وامتصاص كميات كبيرة من الغازات واألبخرة األولية للصناعات التحويلية والصيدالنية 

 واملعلقات الهوائية امللوثة.

 أنواع املحمي م الطبيعية:    2.1.3

 :( 77  -76  ص،  2001)دعبس،   هناك عدة أنواع للمحميات الطبيعية يمكن ذكرها كالتالي

أوغير  تتمث  في املنطقة التي تحتوي على موارد طبيعية متجددة محمي م املوارد الطبيعية: -أ

متجددة غير مستغلة ويمكن استغاللها أو ترشيد استخدامها بصورة اقتصادية من أج   

 الحفاظ على مقومات املوارد الطبيعية وصيانتها واستخدامها استخدام أمث .

تتمث  في املناطق الطبيعية التي تخصص أو تستخدم   املحمي م الطبيعية العلمية: -ب

املناطق مناطق يابسة أو بحرية، ويكمن الهدف من إقامتها   لألغراض العلمية سواء كانت هذه

 هو املحافظة على البيئة الطبيعية بك  مكوناتها من األنواع املختلفة للكائنات الحية.
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ت برية أو بحرية أم ة ما سواء أكانعبارة عن منطق محمي م األثر القومي الطبيعي: -ج

جيولوجي، وتمث  قيمة علمية أو ثقافية لها من جيولوجية، تضم نوع نباتي أو حيواني أو تكوين 

 التميز والتفرد وعدم التكرار، مما يجع  الدولة تعم  على الحفاظ على هذه املناطق.

ن ي مناطق معزولة أو بعيدة عيتم انشاء هذه املحميات ف  محمي م املن طق املعزولة طبيعي : -د

درة من الكائنات الحية أو مهددة املناطق العمرانية، وذلك بقصد حماية أنواع معينة نا

 باالنقراض، والحفاظ على ما تبقى منها والعم  على زيادة أعدادها وتكاثرها بصورة طبيعية.  

ة املحافظة على األنواع يتمث  هذا النوع من املحميات في محاول محمي م الحي ة الحقليدية: -ه

ياة على جانب الكائنات الحية واالنسان  ة التقليدية البسيطة التي تعتمد فيها الحاملختلفة للحيا

وموارد البيئة املحلية، وتكون الحياة فيها سهلة وبسيطة وهادئة، ويتم فيها استخدام املوارد 

صناعتها أبناء البادية واملناطق  البيلية في صناعة املنتجات التقليدية والشعبية التي يقوم ب

 القروية البعيدة عن العمران.

يتمث  هذا النوع من املحميات في املناطق التي تضم عناصر  الطبيعية: محمي م املن ظر  -و

طبيعية جذابة سواء كانت على اليابسة أو في املياه، ومث  هذه املناطق يتم املحافظة عليها من  

 وكذلك من جانب اإلنسان ألهميتها.  جانب الجهات املعنية الرسمية

 الطبيعية:من طق املحمي م    3.1.3

ايير يجب أن تؤخذ باالعتبار عند تحديد املناطق املختارة للمحميات هناك عدة مع

   (:06-05، ص ص  1999،  )العوض يالطبيعية تتمث  في ثمان نقاط أساسية هي  

o  ما تحتويه من انواع فطرية الجغرافيا الحيوية: تتعلق هذه بخواص املنطقة الحيوية و

 لظواهر الجيولوجية غير العادية.ة باالنقراض وكذلك اسواء النادرة منها أو املهدد

o  األهمية البيلية: تتعلق بكثير من املكونات البيلية والفطرية املختلفة مث  مصادر يرقات

بيئات األسماك االقتصادية أو ارتباط النظم البيلية املختلفة مع بعضها أو تنوع ال

ماكن التكاثر كالشعاب املرجانية ومهاد األعشاب البحرية واملراعي وتتعلق أيضا بأ

 واإلغتذاء وأماكن الهجرة وغيرها من النظم البيولوجية والبيلية.

o .فطرية املكان: تتعلق ببعد املكان وعزله عن التأثيرات الناجمة عن أنشطة اإلنسان 

o  ادي كالسياحة البيلية ر دخ  أو مورد اقتص: وتتعلق بوجود مصداالقتصاديةاألهمية

ذريعة األسماك االقتصادية مما يستلزم حماية املكان   مثال أو فطري كأماكن تجمعات

 والحفاظ على موارده.
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o افية  ييييييييييييييييييييييييي ييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياألهمية االجتماعية: تتعلق بتميز املنطقة ببعض الخواص التراثية أو الثق

 الترفيهية.ة أو الحضارية أو الجمالية أو العلمية أو  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأو التاريخي

o  ما يحتويه من كائنات تراثية أو فطرية األهمية العلمية: تتعلق بأهمية املكان العلمية و

 ذات قيمة علمية.

o  تراث عالمي أو قومي أو يكون من ضمن  في احتواء املكان على  األهمية القومية: تتمث

برامج اإلنسان واملحيط الحيوي أو ضمن األماكن التي تتبع االتفاقيات الدولية أو  

 اإلقليمية.

o هذا العنصر:مالئمة املكان إلنشاء املحمية ويشتم   

 للبيئة.على درجة عزل املكان عن املؤثرات الخارجية املدمرة   -أ

 .والقوميةسياسيا واجتماعيا ودعمه من السلطات املحلية    ل املكاندرجة قبو  -ب

 إمكانية متابعة األنشطة التعليمية والسياحية والترفيهية. -ج

 مدى توافق االستخدام الحالي واملستقبلي للمحمية. -د

 املكان والتنسيق مع الجهات واألجهزة الحكومية واملعنية بهذا الشأن.سهولة إدارة   -ه

 )الفن دق الخضراء(: ئيةالفن دق البي  2.3

إن االنعكاس املادي للسياحة البيلية يمكن أن يظهر في عدد من األشكال، ولع  من  

ف ظاهرة أصبح املنعط «، حيثEco-lodge"  –أهمها وأكثرها تميزا هو"الفندئ السياحي البيئي 

ي التيار اندمجت ف  Accorو Fairmont شائعة، حيث أن عددا كبيرا من السالس  الفندقية مث 

البيئي من خالل تخفيض استهالكاتها الطاقوية. كما أن التدابير الخضراء تسمح بتخفيض  

التكاليف االستغاللية وقدرة كبيرة على الجذب، وكذا االستفادة من حيث تثمين وتحسين صورة 

 فندئ.ال

 ":Eco-lodge تعريف الفندق السي حي البيئي"    1.2.3

مد على البيئة وتعكس  من الفنادئ السياحية التي تعت"هو لفظ يستخدم لتعريف نوعية 

فلسفة وأسس السياحة البيلية، وهذه النوعية من الفنادئ البيلية تقدم السياحة كعملية  

ذه الفنادئ يجب أن تنمى وتدار بأسلوب بيئي تثقيفية تعليمية وتشاركية مع املجتمع املحلي، وه

  .(03  ص،  2008وبرجم،    )ماض ي  حساس يحمي املنظومة البيلية"
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كما يعرف بأنه" مكان لإلقامة يعتمد علي املمارسات البيلية السليمة ويقدم نوعية 

جديدة من نظم االستهالك بأشكال مبتكرة ويعم  على تشجيع اإلنتاج بحيث يحقق مجموعة  

 .(04  ص،  2011واملاض ي،    )الشهراني  ف التي تسعي إليها السياحة البيلية"األهدا

فنادئ التي تسعى إلى أن تكون أكثر مالئمة للبيئة  ادئ الخضراء" اليصف مصطلح "الفن

من خالل كفاءة استخدام الطاقة واملياه واملواد مع توفير خدمات ذات نوعية جيدة. فالفنادئ  

ر املياه والحد من استخدام الطاقة، والحد من النفايات الخضراء تقوم بحفظ وصون توفي

د مث  تخفيض التكاليف وااللتزامات وارتفاع العائد الصلبة. كما لها العديد من فوائ

األرباح والتدفقات النقدية اإليجابية، هذه الفوائد  واالستثمارات منخفضة املخاطر، زيادة

 .   (Alexander, 2002, p02) النمو والحوافز سمحت بشعبية الفنادئ الخضراء في  

 البيئي:زاي  الفندق  م  2.2.3

 :(07، ص  2009،  )حمد  يزايا عامة نجملها فيما يلتتمتع الفنادئ البيلية بم  

االهتمام بالبيئة املحيطة بموقع الفندئ ومراعاة واحترام الطراز املعماري املحلي في  -

 تقليديين.لبناء بمحليين وفنانين  تصميم الفندئ حيث يمكن االستعانة في ا

حيث يتم بناء   ذلك.استخدام املواد الحساسة التي تراعي الشروط البيلية إذا أمكن  -

 الثقافية.الفندئ بمواد طبيعية محلية يراعى في ذلك طبيعة املكان خلفيته  

  استيفاء احتياجات الطاقة عبر تصميم شبكات تعم  بصورة ايجابية باستخدام طاقة  -

 من املصادر املتجددة.

اتباع أساليب إنشائية تتوفر لها عناصر االستدامة واالستمرارية مع توفير لها شبكات  -

 خدمة دائمة لتوفير املياه وخدمات الصرف الصحي واملجاري.

العاملين واملوظفين من أعضاء املجتمع املحلي املحيط للعم  بها   وتدريبتعيين  -

 والتشغي .واشتراكهم في مراح  التخطيط  

 البيئية:أمثلة عن الفن دق    3.2.3

إن الفنادئ التي سيتم عرضها تشك  عينة من تلك الفنادئ التي أدمجت مفهوم  

  )ماض ي مبدأ يجب العم  به وجعله هدفا حقيقيا كأولوية و  والبيئةؤولية االجتماعية املس

 :  (07-06، ص  2008  وبرجم،

أول فندئ بيئي  في مدينة  Yves Rocher فتح  2009ي من عام في أول سداس : Yves Rocher -أ

على اقتصاد  يسج  هذا الفندئ توجها نحو مسار بيئي مرتكزا الطبيعة،كورنون مستلهم من 
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  29البيئة. هدفه هو توعية الجماهير حول البيئة املستدامة واكتشاف العالم النباتي يتكون من 

الخدمات التي  إلى احترام البيئة من خالل ويطمح ،2م 300تقدر مساحته ب  spa vegetal غرفة

 .تقدم إلى الزبائن

فندئ طوروا سياسة بيلية  إن مالكي ال :- Strattons Hotel Norfolk, Royaume-Uni ب

وتدعم هذه السياسة املنتوجات   آرائهم،بمساهمة ك  عمال الفندئ الذين يدعون إلى تقديم 

انخفضت إلى النصف واللجوء الى  2006الى 2001فمنتخفيض نوعي في الفضالت  املحلية،

 .وسائ  تسمح بتسيير بيئي طاقوي للمبنى

فان   غرفة،   64في هذا املنتجع الراقي املتكون من    :- Spice Island Beach Resort, Grenadeج 

, وبدل الكلور écoénergétiqueية كهربائية وجاملاء يسخن بالطاقة الشمسية واملصابيح ايكول

وتستعم    compostageتفرز فضالت املطعم وتسترجع  ،ماء املسبح يعالج بمياه البحرفان 

 الفندئ.مال  قطع الصابون املتبقية  وترحى  وتنظف بها ألبسة ع

مثال آخر عن الفنادئ الخضراء وهو أشهر فندئ في دبي الذي بعد أن كان  بدبي:برج الط قة  -د

لن يصرف أبدا غاز   والذيمترا  322لوه الذي يبلغ بعيدا عن املمارسات الخضراء فقد أنشأ بع

 والشمس.  الهواء  كاملاء،الكربون وللوصول الى ذلك فقد توجب استخدام الطاقة املتجددة  

أنشأت وثيقة تعتبر بمثابة   1990أصبحت من الرواد  ففي  الكيبيك:في  Fairmontسلسلة  -ه

تخفيض وقع استغالل الفنادئ على املسؤولة تهدف الى  دلي  ألحسن املمارسات الفندقية 

 best corporate social وتحصلت على جائزة   partenariat vert de Fairmont ب    وسميتالبيئة  

responsibility program     2006في  .  

   :(النقل املسحدام )النقل األخضر  3.3

الهواء  من يةالطبيع املصادر على تؤثر املدى، وبعيدة متنوعة بيلية تأثيرات النق  لقطاع

 أن تأثيره إال  .الكبيرة املدن في والزحام الضوضاء زيادة به من يرتبط ما إلى باإلضافة والتربة، واملياه

 ملا له البيلية تأثيراته أهم يظ  القطاع من  الدفيئة غازات انبعاث نتيجة خاصة الهواء، نوعية  على

 .الكوني توى املس على املدى بعيدة وآثار العامة، الصحة على آثار من

 النق   من واالنتقال النظيف  الوقود واالنتقال إلى النق ، قطاع في الطاقة كفاء تحسين إن

 واقتصادية صحية مكاسب تنتج عنها أن يمكن املحركات على املعتمد غير  امالع إلى النق  الخاص

النق  التي   وسائ على السياح اختيار .  لذا ينبغي(30، ص 2011األمم املتحدة،  )برنامج هامة
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 والقوارب تخفض من انبعاث الغازات الدفيئة وتقل  من استهالك الطاقة، كالدراجات الهوائية

 العقدين خالل أمكن  أو استخدام السيارات الهجينة، حيث .والجمال الشراعية والخيول 

 وقد كوقود. الطبيعي املضغوط بالغاز لتعم  للمركبات الداخلي االحترائ آالت تطوير املاضيين

 الدفيئة، انبعاث الغازات تخفيض في خاصة والبيلية، االقتصادية جدواها املركبات تلك أثبتت

 خفض   إلى يؤدي بما في املركبات، املستخدم الوقود نوعية لتحسين ليبحالًيا أسا كما انه تتوفر

آسيا،   االقتصادية واالجتماعية لغربي اللجنة) التحسين طرئ  أهم ومن .الدفيئة غازات انبعاث

 :(08، ص  2002

 املواد من أق  كميات بمزج عنواملص (Reformulated) املحسن الجازولين استخدام -أ

 لالحترائ. أعلى كفاءة مع الهيدروكربونية

ر عن الناتجة  االنبعاثات من للحد ذلك  (Volatility limits) الجازولين حدود لتبخر وضع -ب  تبخُّ

 املحترئ. الوقود من السامة الهيدروكربونية املواد،

 يقل  أن شأنه من الذي األمر الديزل، وقود في  (Sulphur limits) الكبريت مادة  على حدود وضع -ج

 املركبات. من الجوية السامة وامللوثات الهبائية، الجزيئات انبعاث من

 كميات تؤمن  بإضافة مواد ينتج والذي ،(Oxygenated fuel) باألكسجين املمزوج الوقود -د

 (CO) .انبعاثات وخفض للوقود، كلي احترائ إلى وتؤدي األكسجين، من فيةإضا

بتطوير  املواصالت اتوشرك السفر ووكاالت مؤسسات عدة قامت الحاضر، الوقت في

 الدفيئة الزجاجية الغازات النبعاث السلبية اآلثار من التقلي  لتشم  هامة سياحية إستراتيجيات

 خفيفةو  مركبة مواد من املصنعة من الطائرات جديد جي   ظهرمثال   .الحديثة التكنولوجيا وتبني

 جديدة محركات إنتاج على تالطائرا محركات يركز صانعو  فيما الخام، الوقود استهالك من تقل 

 الطيران شركات تقديم جانب إلى ،الدفيئة الغازات من كميات قليلة منها تنبعث فاعلية أكثر 

 بمواد واستبدالها للبيئة امللوثة  املواد استهالل من لتخفيف ا عن برامج خاصة والسياحة والسفر

اآلثار   لقياس تستخدم لوماتللمع الدولية الشبكة على املعايير  من العديد لها توجد محافظة

 املعايير  وتقوم تلك  .والعطالت كالسفر مختلفة أنشطة في أو العم  أو املنزل  في للكربون  السلبية

 .املسافرين وفئاتها ورغبات واملواصالت النق  وسائ   لتنوع طبقا ن الكربو  انبعاثات حجم بقياس

 العاملية املسئولة املدني الطيران مةمنظ  وتقدم http://www.icao.int www.icao.int لهيئةا وهي

 من أكسيد الكربون  ثاني غاز بانبعاثات الخاصة اإلحصائيات العالم في املدني الطيران عن

 .(07، ص 2007السياحة،    وزارة)  الغاز  هذا من تقل  أن يمكن التي ئ البدا جانب إلى الطائرات
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 تولده الذي بوني، فالتلوثاألثر الكر  عن التعويض برامج في  يتمث  حديث اتجاه هناك

 يجع  بدأ لطبقة األوزون  الكربون  أكسيد وثاني النيتروجين استنزاف شك  الطائرات على

نفس  في ويستمتعون  بخفة األرض طبيعة على يدوسون  فتنقلهم، كي بطريقة يفكرون املستهلكين

 رون بالذنبيشع الذين املستهلكين البرامج هذه تستهدف ثبالطائرات، حي السفر براحة الوقت

 .البيلية أخطائهم محو  يريدون  والذين

 األثر عن للتعويض ايرالينز برنامجا كونتننتال شركة مؤخرا أطلقت املثال، سبي   فعلى

 يسمح هذا  .انترناشونال تراف  سستيناب  الربح، تبغي ال التي مع املنظمة بالشراكة طورته الكربوني

 تحتسبه والذي رحلتهم، تتركه الذي األثر الكربوني يشاهدوا بأن العالم عبر  للزبائن الطوعي البرنامج

  انترناشونال سستيناب  تراف  منظمة
ً
 بعد عيستطي  .جانب طائراتها من الوقود استهالك إلى استنادا

 محافظ عبر  انترناشونال تراف  سستيناب  إلى منظمة مساهمة  يقدموا أن املسافرون ذلك

 :(19، ص  2008الخارجية األمريكية،    )وزارة  أربعة في مشاريع استثمارية

 وهي كاليميت، ماي منظمة التي تديرها ستاندرد، غولد االنبعاثات، تخفيض مشاريع •

 مبادئ وفق ومدققة ومسجلة، عليها، مصادئ لطاقة،ا املتجددة ولكفاءة للطاقة مشاريع

 .كيوتو بروتوكول  بموجب النظيفة آلية التنمية

 وهي لألخطار، املعرضة الغابات وتحافظ على تنش ئ التي التشجير  إلعادة الدولية املشاريع •

 واملجتمع األهلي املناخ اتحاد جانب من املوضوعة املعايير  طريق استعمال  عن  مصممة

 .لبيولوجيا والتنوع

 "  إي -األخضر" برنامج جانب عليها من املصادئ املتجددة للطاقة األميركية املشاريع •

 .الرياح مث  مزارع ،) الخضراء اإليكولوجيا(

 .املشاريع هذه من مؤتلفة مجموعة أو

 والبيئي:  األمن السي حي    4.3

 :تعريف األمن السي حي    1.4.3

الطمأنينة له منذ وصوله إلى البالد وحتى مغادرته يقصد بأمن السائح توفير عنصر األمن و 

أية مضايقات أو جرائم لها، وذلك في نفسه وماله وعرضه وك  متعلقاته وأمتعته وحمايته من 

 (.50، ص  1992  فهمي،)  قد تقع عليه
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 تستهدف اإلدارية واألمنية التي "األنشطة السياحي فيرى الجحني بأنه باألمن أما املقصود

 بالصورة والسكينة االطمئنان يسوده مناخ في صورها بمختلف  السياحية األنشطة تأمين مسار

 أداءها، تعرق   عوائق أي املختلفة دون  مهامها أداء من يدانامل هذا في العاملة  األجهزة تمكن التي

 ما وكثرة السائحين عدد صورة زيادة في السياحي الجذب من املزيد كسب إلى النهاية في يؤدي ومما

الرافد  هذا من العائدة املالية تضخم املوارد صورة في ذلك ك  وينعكس سياحية ليال   من نهيمضو 

 جذب عوام  من  السياحة وأبعاد مقومات ك  وأن (85، ص  2004، )الجحني  املهم." االقتصادي

 السائح وخصائص وعاداته املجتمع وقيم السياحية، واملمارسات السلوك وكذلك وبشرية طبيعية

 .السياحي األمن مجال في تدخ  واملقومات األبعاد نوغيرها م

 املنتج ذلك في بما ،عناصرها املتعددة بك  السياحة حماية على السياحي يشتم  األمن

 قب  من املرتكبة السياحية أنواع الجرائم لجميع بالتصدي وذلك .نفسه والسائح السياحي

 عليها، تقع أو والفندقية نشآت السياحيةامل من تكون  التي عليهم، أو تقع التي تلك أو السياح،

 تحقيق شأنها  نم أمور  وهي السائح، واحتياجات متطلبات توفر أهمية على تركيزه إلى إضافة

 .الشام  بمفهومه للسائح األمن في تحقيق األثر أكبر  يولد مما السائح، نفس في والراحة االطمئنان

 مج الم األمن السي حي:   2.4.3

 :(175  -174، ص  2009،  )كافي  لسياحي بمعناه الواسع يتمث  فيإن مفهوم األمن ا

يقصد باملعمار السياحي هنا املؤسسات   مفهوم األمن السي حي في مج ل املعم ر السي حي: -أ

واملنشآت الفندقية وشبه الفندقية واملرافق الرياضية والترفيهية وغيرها. والتي تعد الركيزة 

 ياحية واالستجابة لرغبتها.األساسية في استقطاب الوفود الس

اية : واملقصود به" الوقمفهوم األمن السي حي على مسحوى الخدم م والوق ية والحطهير -ب

من األوبئة واألمراض املعدية وعالج اإلصابات واألخطار املحتم  وقوعها" فاألمن السياحي  

 يتجسد بصفة رئيسية من حسن االستقبال والخدمات املقدمة للسائح.

 وم األمن السي حي على املسحوى االجحم عي:مفه  -ج

الجتماعي في التماسك  األمن االجتماعي وارتباطه بالنمو السياحي: تتمث  مقومات األمن ا •

بين أفراد املجتمع واالنتماء إلى وطن واحد، واالتفائ على مبادئ سلوكية وأخالقية  

، واألمن املعيش ي واحدة، والتعاطف بين أبناء الوطن الواحد، واالستقرار السياس ي

  -اإلصالحية –والحياة االقتصادية، وكذلك توفر األجهزة واملؤسسات العقابية 



   قعيد لطيفة       
 

52 

 

والجمعيات الخيرية، ك  هذه املقومات تعتبر ركائز للنمو   –جتماعية واملؤسسات اال 

 السياحي.

األمن السياحي وعالقته باألعراف والتقاليد: على السائح مراعاة عادات وتقاليد املجتمع  •

لذي يزوره والتعام  مع أفراده حسب املألوف لديهم دون التناقض مع أعرافهم ا

ملقاب  فان الدولة ملزمة بالحفاظ على كرامة وأصالة والقوانين املنظمة لحياتهم وبا

 املجتمع.

يقصد به الحماية القانونية   مفهوم األمن السي حي على مسحوى املم رس م غير الق نونية: -د

الدولة لزوار البلد املضيف وهذه الحماية تشم  األشخاص واألموال، وعليه فان  التي تتكف  بها 

ياح ملزم بحمايتهم من االعتداءات واملمارسات التي تبدأ منذ ك  بلد يستقب  أفواجا من الس

 عبور السائح حدود البلد املضيف.

ياحي "أي نشاط  يقصد باإلرشاد الس مفهوم األمن السي حي على املسحوى الرش د السي حي: -ه

 يهدف إلعطاء الزوار معلومات وتعليمات عن املكان الذي يزورونه" ولإلرشاد السياحي دور كبير 

 تحقيق التنمية املستدامة من خالل:

تثقيف السياح حول طبيعة املنطقة وثقافتها باإلضافة إلى إعالمهم بنتائج أي سلوك   •

 ناسب.للسلوك امل  ونرشدهممخالف للتعليمات، وهكذا نشجهم  

 تحسين نوعية الخبرات املقدمة للزوار باإلضافة إلى قيم السلع السياحية. •

 السائح في دعم وصيانة الثقافة والبيئة املحلية.إنشاء نظام مبادرة   •

تنظيم وضبط مسالة الكثافة وفق معايير االستيعاب للمواقع بتوزيع السياح بشك    •

ن مواقع بديلة يوجهون لزيارتها بدل  مناسب وإرشادهم لزيارة أماكن اق  ازدحاما وتامي

 زيارة املناطق الحساسة.

 :األمن السي حي البيئي    3.4.3

أمن   هو جانب السياحة تنمية على  العم   عند االهتمام بها يجب التي الجوانب همأ ومن

 منها، النامية وخاصة العالم دول  من لكثير  التنمية جلبته الذي البيئي التردي ظ   في البيئة وحماية

 .املقبلة األجيال  ليشم  امتد ب  الحالي الجي  أمن يهدد يعد لم البيئي التدهور  وهذا

ألمن السياحي في بعده البيئي لحماية البيئة الطبيعية من مختلف مسببات يأتي دور ا

التلوث التي تفقدها. الكثير من جمالها وروعتها، وهذا يعني تامين عناصر البيئة املختلفة من 
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من جميع ما يفرزه النشاط اإلنساني من سلوكيات  وحيوانتحتوي من نبات  ارض وجو وما

وسلبية على ك  مقومات الحياة البيلية واملحافظة عليها، كما  ومخلفات تحدث آثارا سيئة 

 أوجدها الخالق تبارك وتعالى. 

وتلعب إجراءات الشرطة دورا مهما في مكافحة التلوث البيئي بمختلف صوره، حيث 

املخلفات للقوانين التي تنظم األعمال، والضبط األمني ملرتكبي هذه املخلفات   تقوم بضبط

املختلفة لألفراد ومنع إقدامهم على ارتكاب أي أعمال تؤدي إلى تلوث  ومراقبة السلوكيات

البيئة، وهي جهود تمتد إلى مكافحة الضوضاء والتلوث الناجم عن املخلفات والتلوث الناجم 

   (.81-80، ص  2009،  )املهيرات  ن الخطرةعن ممارسة بعض امله

ى البيئة تحت اسم )الشرطة  وقد شكلت في كثير من الدول إدارات أمنية للمحافظة عل

البيلية( للقيام بهذه املهام والحقيقة أن املحافظة على البيئة هي مسؤولية مشتركة ما بين أفراد 

ة والزراعة والبيئة من منطلق مفهوم  املجتمع واألجهزة واإلدارات املختلفة التي تعني بالصناع

ة املعنية القيام بمهامها بالرقابة األمن البيئي الشام  وتوطين التشريعات التي تسمح لألجهز 

والتفتيش ضمن برنامج تدريس يكف  جميع مستويات الرقابة والتحقق من نظافة البيئة وعدم 

وكذلك تحديد مواسم الصيد  تلويثها سواء كان ذلك بطرئ كيماوية أو إشعاعية أو عضوية،

يام بمشاريع التحريج البحري والسيطرة عليه واملحافظة على الغطاء النباتي والق –البري 

املختلفة، فاملسؤولية جماعية تشم  كافة مرافق الدولة والعم  تحت شعار" نحو بيئة آمنة  

 وخالية من التلوث." 

  :الجودة السي  ية  5.3

املية بأنها" نتيجة لعملية تتضمن تلبية جميع احتياجات منظمة السياحة الع هاتعرف 

من املنتجات والخدمات بسعر مقبول، بحيث تكون  املستهلك ومتطلباته وتوقعاته املشروعة

مطابقة مع الشروط التعاقدية املتفق عليها ومحددات الجودة املشمولة بذلك، مث  السالمة  

صول والشفافية واألصالة وتجانس النشاط  واألمن والصحة والنظافة العامتين، سهولة الو 

 (.06-05  ص،  2012خرون،)عبادي وآ  السياحي املعني مع بيلته البشرية والطبيعية

إن العوام  األساسية املحددة للجودة في السياحة تشير إلى ضرورة وجود معايير مشتركة 

حيث يكون مستحيال  املنتج أو املؤسسة ب ونوعونهائية تكون حيوية للمستهلك دون النظر لفئة 

 :  (03-02، ص  2004،  )القاض ي  يما يلتحقيق الجودة إال في ظلها. وتشم  هذه املعايير  
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يشك  الناتج السياحي أو الخدمة السياحية خطرا على الحياة   أال يجب  األمن والسالمة: •

أو يتسبب بضرر على الصحة أو على أي من األمور الضرورية لسالمة املستهلك وذلك في  

األنشطة السياحية بما في ذلك "سياحة املغامرات". إن معايير األمن والسالمة  جميع 

ة بموجب أنظمة وقوانين )مث  قوانين الحماية من الطريق( وتلك يجب تحدد عاد

 اعتبارها معايير للجودة بحد ذاتها.

يجب على جميع أماكن اإليواء والطعام والشراب أن تحافظ على   الصحة الع مة: •

يقتصر تطبيق معايير سالمته األغذية )التي غالبا ما تحدد  أال لسالمة، ويجب النظافة وا

أنظمة وقوانين( على املؤسسات السياحية الكبيرة، ب  يجب أن يشم  جميع  بموجب

أنواع مواقع بيع األغذية من محالت بيع األغذية الصغيرة في الشارع إلى املطاعم ذات 

 دمة في الطائرات.املستويات العالية حتى الخدمات املق

والخدمية دون تحيز   تعني إزالة جميع الحواجز الطبيعية واالتصالية سهولة الوصول: •

وإتاحة استخدام تلك املنتجات والخدمات من قب  الجميع بغض النظر عن اختالفاتهم 

 الطبيعية أو املكتسبة، بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة.

ر املشروعية لتوقعات املستهلك وحماية حقوقه وهي تعتبر عنصر أساس ي لتوفي الشف فية: •

صحيحة حول مواصفات املنتج وما يشم  عليه وكلفته  مرتبطة بتوفير املعلومات ال

 اإلجمالية وما يغطيه السعر. وتوص  تلك املعلومات بشك  فعال للمستهلك.

بقية  تعبر عن حضارة أو تراث معين تجع  أي منتج سياحي يختلف ويتميز عن  األص لة: •

طلعات املستهلك  املنتجات املماثلة له في أماكن أخرى، مع ضرورة أن تستجيب األصالة لت

إذ أن املنتج يتناقص وينتهي عند فقدان ألصالته وروابطه مع بيلته املحلية، فالخدمة  

ذات األصالة النابعة من تقاليد املواطن نفسه تختلف فيما لو تم نقلها إلى موقع آخر، 

 خدمة بإمكانها أن تخلق أصالة ذات جودة خاصة بها.وذلك فان ال

نسجام مع املحيط الطبيعي واإلنساني يحافظ على السياحة التوافق واال الحج نس: •

املستدامة، وهذا يستلزم إدارة فعالة للمؤثرات البيلية واالقتصادية واالجتماعية بغية 

ودة السياحية تأسيس مؤشرات لجودة املنتجات السياحية، لذا فان تحقيق الج

 ياحة.يستوجب أن تعم  وحدات النشاط ع  تحقيق األهداف العامة للس
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 :الجودة البيئية  6.3

يقصد بالجودة البيلية هي تحقيق متطلبات حماية املجتمع والطبيعة من خالل املساهمة 

تهلك  في تقلي  املؤثرات السلبية على البيئة، ومنع وقوعها وتقديم منتوج ال يؤثر سلبا على املس

 .(05، ص  2010وراش ي،    )شوكال  النهائي ويكون صديق للبيئة

تهلكون في أوروبا، على سبي  املثال في أملانيا واململكة املتحدة وهولندا على وعي  يعتبر املس

باآلثار البيلية التي يمكن أن تتسبب السياحة بها. فهم يتوقعون جودة بيلية عالية باملقاصد التي 

ون الخدمات ذات العالمات املعنية باملظاهر البيلية ويبحثون عن منتجات  يتوجهون إليها ويفضل

عتمدة داخ  مجالت السفر كما يرغبون في الحصول على منتجات سياحية "خضراء" داخ  م

 أوروبا. 

  وهناك بطاقات توسيم بيلية تمنح في مجال الجودة البيلية باملناطق السياحية  تتمث  في 

(costlearn, 2012):   

قييم تعتبر عملية منح دام االعحم د:شه  -
ُ
وترصد ثم  شهادات االعتماد عملية طوعية ت

تمنح ضمان كتابي أن عم  ما أو منتج ما أو عملية ما أو خدمة ما أو نظام إدارة معين  

يتوافق مع شروط محددة. ثم تقوم بمنح لجوء أو ختم قاب  للتسويق إلى هؤالء الذين  

يتفوقوا عليها أي هؤالء الذين يلتزمون بالحد األدنى من  يلبون املعايير األساسية أو 

طنية واإلقليمية كما يتوافقون مع املعايير املعلنة أو تلك التي تم التفاوض  القواعد الو 

 عليها من جانب البرنامج.

هو عبارة عن نظام ملنح منتج ما أو خدمة ما عالمة بيلية على أساس  العالم م البيئية: -

عن   ول من األثر البيئي. وُيحدد هذا املستوى املقبول من األثر البيئيخلفها ملستوى مقب

 طريق النظر في أحد العقبات البيلية أو بعد تقييم أثار املشروع بوجه عام. 

برامج معتمدة ملنح العالمات البيلية وشهادات االعتماد املوثوئ بهما.  10توجد في أوروبا  -

لإلشارة إلى املمارسات البيلية واالجتماعية  كما تمنح العالمات والوجوهات املصممة

ومن بين هذه   ة في املناطق السياحية التي تحت  املراكز األولى.الثقافية واالقتصادي

 الشهادات والعالمات البيلية:

هي مواصفة دولية تمنح في مجال إدارة البيئة،   )نظام اإلدارة البيلية(:  14000شهادة ايزو   -

تبنى وانين البيلية والتطوير املستمر لألداء البيئي للمؤسسات التي تتهدف إلى االلتزام بالق
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هذا النظام، فهي تضمن وتكف  حماية البيئة من التلوث، وذلك بالتوازي مع املتطلبات 

 .( 25، ص  2006وصقر،    )الحجاز   االقتصادية واالجتماعية

وليا لالستدامة (: تعتبر معيارا دGreen Globe) "شهادة السياحة الخضراء "غرين غلوب -

في  Green Globeوقد أنشلت معايير البيلية مصمما خصيصا لقطاع السياحة والسفر، 

  Green Globeمؤتمرات    وتقامبلدا.   73وهي تطبق في    1992األص  في ريو دي جانيرو عام  

في مواقع مختلفة خالل السنة ملشاركة أفض  املمارسات والتدريب ومبادرات التطوير. 

يب املوظفين، معيارا )منها تدر  39هذه الشهادة على املنتجع أن يستجيب لي للحصول على 

إستراتيجية الشؤون اإلعالمية، الحفاظ على موارد املياه والطاقة وحماية األنظمة البيلية  

 . (48، ص  2012، )القدس  املحيطة باملنتجع(

تهالك الكهرباء  شهادة الفنادئ الخضراء: يحص  عليها الفنادئ التي تعم  على ترشيد اس -

 ندقية، ومن أهم متطلبات جودة البيئة:واملاء باستخدام تجهيزات ومعدات حديثة ف

 إنشاء نظام متكام  لحماية البيئة. •

 العم  على التحسين والتطوير املستمر لنظام إدارة حماية البيئة. •

 تنفيذ برامج التدريب ونشر الوعي البيئي بين جميع العاملين. •

الت خاصة وتمنح مث  هذه الجائزة للمجتمعات التي تقوم بعم  محاو الراية الزرقاء:  -

للحفاظ على موانيها وشواطئها بحالة جيدة وتديرها آخذة في الحسبان البيئة املحلية. 

في دوبروفنيك  ACI Marinaحص  ميناء إيه س ي أي  1999وكمثال على ذلك في عام 

Dubrovnik لية األوروبية. حيث يتعاون امليناء مع بكرواتيا على جائزة العلم األزرئ البي

ة في مجال األنشطة التعليمية وأعمال النظافة شأن جمع القمامة املدراس املحلي

 وفصلها. ويتم بذل ك  هذه الجهود ألج  الحفاظ على جائزة العلم األزرئ.

 خ تمة  :.  4

بلية وتأثيراتها تعتبر التنمية السياحية عملية تغير على نحو منظم ترسم األحداث املستق 

ى اجتذاب اكبر عدد من السياح. فاملهم في التنمية املحتملة وتنطلق من تعظيم القدرات عل

لذا  السياحية،الطبيعية التي تشك  راس مال التنمية  ومصادرهاالسياحية الحفاظ على البيئة 

تي تلبي الحاجات فان التنمية املطلوبة سياحيا هي التنمية السياحية املستدامة، وهي التنمية ال
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ساومة على قدرة األجيال املقبلة في تلبية تلك دون امل وطموحاتهمالسياحية للجميع 

 تتطلب:لذا فان التنمية السياحية املستدامة   الطموحات.اجات أو تحقيق تلك  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالح

نية، إذ يمكن أن يؤدي فقدان  لحماية األنواع النباتية والحيوا وجود محميات طبيعية -

 املقبلة.ل  أنواع النبات والحيوان، إلى الحد بشك  كبير من خيارات األجيا

دمج البعد البيئي في الفنادئ لحفظ وصون توفير املياه والحد من استخدام الطاقة  -

 الصلبة.والحد من النفايات  

ف للتقلي  من انبعاث النظي الوقود واالنتقال إلى النق ، قطاع في الطاقة كفاء تحسين -

 الدفيئة.الغازات  

ختلف صورها، واألمن البيئي لحماية مين مسار األنشطة السياحية بمأاألمن السياحي لت -

 وروعتها.البيئة الطبيعية من مختلف مسببات التلوث التي تفقدها الكثير من جمالها  

مما يكسبها ميزة   يةاألخذ بمعايير الجودة السياحية والجودة البيلية في املنظمات السياح -

 والبقاء.تنافسية والسماح لها باالستمرار  

 :ملراجع. ق ئمة ا6

 املراجع ب للغة العربية:  -أ

و محمد  البداينة،ذياب موس ى  الصياد،العاطي احمد  (، عبد2004)الجحني علي بن فايز  •

، اض، الريجامعة نايف العربية للعلوم االمنية السياحي،االمن  الحميد،فاروئ عبد 

 االولى.الطبعة  

اإلدارة البيلية  م(، نظا2006)الحجار صالح محمود وصقر داليا عبد الحميد  •

 .والتكنولوجية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الطبعة األولى

، الحد من انبعاث الغازات الدفيئة  (2002) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا •

 .ة، مؤتمر القمة العالمي للتنمية املستدامة، جوهانسبورغمن قطاع النق ، أورائ موجز 

املستدامة،  السياحة تنمية ،(2001) املتحدة لألمم التابع واالجتماعي ادياالقتص املجلس •

   .للسياحة العاملية املنظمة

، األمن السياحي والتشريعات السياحية، دار الفكر للنشر  ( 2009)املهيرات بركات كام   •

 .، األردن، الطبعة األولىوالتوزيع، عمان
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، دور القانون في حماية املحميات الطبيعية في (1999ماي  4 -2) بدرية عبد هللا العوض ي •

منطقة الخليج العربي، بحث مقدم الى مؤتمر"نحو دور فعال للقانون في حماية البيئة، 

العربية  كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع الهيئة االتحادية للبيئة، دولة اإلمارات

 .املتحدة

، الرؤية املستقبلية لنظم ضمان  (2004ديسمبر  29)القاض ي سعد بن عبد الرحمان  •

الجودة في السياحة في اململكة العربية السعودية، ورقة عم  مقدمة من الهيئة العليا  

  .للسياحة إلى ملتقى الجودة األول بمنطقة العسير" الجودة في صناعة السياحة "، أبها

مجلة  (،2010) نماذج عربية على طريق التميز " 4السياحة البيلية "  عنود، القبندي •

 .، مجلة بيلية شهرية تصدر عن الهيئة العامة للبيئة الكويتية129بيلتنا، العدد  

، السياحة البيلية في محمية غابات عجلون، دراسة (2012)اكرم عاطف  الرواشدة •

 .02، العدد  05اعية، املجلد  استطالعية، املجلة األردنية للعلوم االجتم

، ورقة عم   (2011) عبد الحكيم بن عبد العزيز  واملاض يالشهراني خالد بن حسين  •

 www.t1t.net/book .04ص: بعنوان "النزل السياحية البيلية منتجع سياحي مستدام"، 

/save.php?action=save&id=142 

ياحة املستدامة في الوطن  ، الدلي  اإلرشادي للس(2002) املتحدة للبيئة برنامج األمم •

اإلقليمية الثانية  وتطبيقها، الندوة: دلي  مفهوم السياحة املستدامة 1العربي، سلسلة 

 .حول السياحة في الوطن العربي

ة ، نحو اقتصاد اخضر مسارات إلى التنمية املستدام(2011) برنامج األمم املتحدة للبيئة •

 ,Watt, St-Martin-Bellevue 100ت ،والقضاء على الفقر، مرجع لواضعي السياسا

France. 

، الجغرافيا واملعالم السياحية، مؤسسة الورائ للنشر  (2008)إبراهيم خلي   بظاظو  •

 .والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى

ورائ للنشر  ال، السياحة البيلية وأسس استدامتها، (2010)بظاظو إبراهيم خلي   •

  .األولى والتوزيع، األردن، الطبعة

http://www.t1t.net/book
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، املحميات الطبيعية والجذب السياحي، البيطاش (2001)دعبس محمد يسرى ابراهيم  •

 .للنشر والتوزيع، االسكندرية، الطبعة  األولى

، دور السياحة في مواجهة التغيرات املناخية، يوم السياحة (2007) وزارة السياحة •

 .نالعالمي، عما

 املجلد ،e Journal USA -تحول الشركات الى االخضر ،(2008)األميركية  الخارجية ةوزار  •

 http://www.america.gov /publications /ejournals.html .11 د، العد13

، تطوير واقع السياحة البيلية في جنوب العرائ منطقة (2009)حمد سعد ابراهيم  •

 .ائ، هيئة التعليم التقني بالعر 05، العدد  22االهوار، مجلة التقني، املجلد  

، صناعة السياحة واألمن السياحي، دار مؤسسة رسالن  (2009)كافي مصطفى يوسف  •

 .للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، الطبعة األولى

ثر الفنادئ البيلية على التنمية  أ، (2008نوفمبر  12و 11) ماض ي بلقاسم وبرجم حنان  •

لبيئة وأثره على التنمية املستدامة، الخامس حول: اقتصاد ا السياحية، امللتقى الوطني 

 .أوت سكيكدة  20جامعة  

 الوطن في املستدامة للسياحة اإلرشادي الدلي  ،(2002)  محمود  القيسونيو  سماوي حابس •

 مع بالتعاون  العربية الدول  جامعة "، تطبيقهاو  املستدامة السياحة مفهوم العربي" دلي 

 .للبيئة  املتحدة األمم برنامج
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 :  ملخص

تسليط الضوء حول واقع الطاقوي الراهن للجزائر  نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إلى 

وانعكاساته السلبية على التنمية االقتصادية الوطنية في ظل التغيرات التي مست الخارطة الطاقوية 

العاملية، التي تتجه نحو تعزيز االنتقال الطاقوي. ومن اجل بلوغ أهداف البحث استخدمنا املنهج  

 الكيفي.

مخزون الجزائر من الطاقة التقليدية يعرف تراجعا كبيرا؛ االقتصاد توصلت الدراسة إلى أن 

الجزائري مرهون بشكل مباشر بسوق املحروقات؛ يمكن للجزائر تحقيق تنمية اقتصادية غير ريعية من  

   خالل االعتماد على قطاع الطاقات املتجددة.

 طاقوي.طاقة؛ طاقة تقليدية؛ طاقة متجددة؛ انتقال  :يةكلمات مفتاح

 JEL: Q28 ،Q42 ،M53 اتتصنيف

Abstract: 

This study aims to shed light on the current energetic reality of Algeria and negative’s 

repercussions for national economic development; under of the changes that have affected 

the global energy map, that’s geared towards promoting energy transmission; with used the 

qualitative approach. 

__________________________________________ 

 moh_rest@live.frيميل: ، ال محمد س ي أحمد: املؤلف املرسل
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The results showed that Algeria's stock of conventional energy is in great decline; The 

Algerian economy is directly dependent on the fuel market; Algeria can achieve economic 

development by exploiting the renewable energy sector. 

Keywords: Energy; Renewable energy; Conventional energies; Energetic transition. 

JEL Classification Codes: Q28 ; Q42 ; M53 

 

  :مقدمة    .1

مليار دينار سيتم    2800إذا استمرت أزمة كورونا، فالجباية البترولية التي كانت متوقعة بـ''

مليار دينار يضاف إلى العجز األصلي  1400تقليصها إلى النصف، وهو ما يعني عجزا إضافيا بـ

مليار   2900تقريبا سيتضاعف ليصل إلى ما قيمته مليار دينار، أي أن العجز  1500املتوقع بـ

أوضحه الخبير في املالية كمال س ي محمد في ''؛ هذا ما مليار دوالر تقريبا 26دينار وهو ما يعادل 

" عند تطرقه للوضع املالي للجزائر على خلفية تفش ي جائحة كورونا، 21تصريح له عبر الـ"عربي

مليار   13من املتوقع قبل أزمة كورونا عجز بـ ''كانل :حيث وصفه بـالـ "جد حرج"، وأردف بالقو 

. انطالقا من هذا (2020)سالم، .'' دوالر في امليزانية، واليوم مع وصول هذه األزمة قد يتضاعف 

ومنذ  -شبه كليا –التحليل، يتبين بصورة جلية طبيعة االقتصاد الوطني؛ حيث ترتكز الجزائر 

باملائة    98االستقالل في مداخيلها من العملة الصعبة، على صادراتها من البترول والغاز، بنسبة  

حصل من مجموع مداخيل البالد الجباية، ما نسبته  
ُ
من الجباية البترولية   باملائة  50من جهة، وت

دفع  
ُ
؛  (  2020)سالم،  باملائة من الرواتب على أساس هذه املداخيل    70من جهة ثانية؛ في حين ت

إذن، االقتصاد الوطني للجزائر مرهون بشكل مباشر بسوق النفط والغاز؛ هذا األخير الذي 

يعرف حالة من الالستقرار، بالنظر إلى الطبيعة املتقلبة التي أصبحت تطبع أسعار النفط على  

 .إلى آخره...  خلفية األزمات املالية، النزاعات والصراعات املسلحة والتغيرات الجيواستراتيجية

 :  الدراسة  إشكالية 1.1

تسعى الحكومات الجزائرية املتعاقبة منذ أكثر من خمسين سنة، إلى فّك االرتباط مع  

قطاع الطاقات التقليدية، في إطار مشروع بناء اقتصاد متنوع منافس يكون بعيدا من التبعية  

؛ إذن، مسألة تنويع االقتصاد والبحث عن بدائل (LAMIRI, 2020) ملداخيل املحروقات

اقتصادية أخرى تبقى قضية جوهرية بالنسبة للجزائر، من أجل التوجه نحو بناء اقتصاد قوي 
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القيود والرهانات والنزعات الدولية. وإذا نظرنا إلى مقدرات الجزائر   -بصفة مباشرة  –ال تحكمه  

ت طاقوية عمالقة، من حيث الطاقات املتجددة، في املجال الطاقوي، فإنها تتوفر على إمكانا

ذلك ما يمنحها فرصا متنوعة إلعادة بناء اقتصاد غير ريعي يضمن تحسين عائدات الخزينة 

وتوفير مناصب الشغل، ُيمكنها من تحقيق أمنها الطاقوي وأمنها القومي على التوالي وبالتوازي، 

 الحالية واملتوقعة.في ظل التجاذبات والرهانات االقتصادية العاملية  

كما ليس باألهمية بمكان بالنسبة للجزائر أن تبقى على نفس املنحى االقتصادي املبني  

على املحروقات؛ هذه األخيرة التي لم تعد تشكل في اقتصاديات الدول سوى أعباء إضافية، نظرا 

ئي، نهيك عن ضعف إلى اآلثار السلبية التي تحدثها على البيئة، من خالل عوادم االستهالك النها

وغياب التنمية في معظم الدول التي يرتكز اقتصادها على املحروقات، وما يترتب عن ذلك من 

 فقر، تلوث، دون إغفال النزاعات والحروب القائمة واملحتملة عبر العالم. 

نه من املناسب القول بأن الجزائر يمكنها أن تحقق تنمية  إلذا، ومن خالل ما تقدم ف

ر "ريعية" انطالقا من استغالل مقدراتها الطبيعية في مجال الطاقات املتجددة، اقتصادية غي

الوضع من طائلة  للخروجكيف يساهم استغالل الطاقات املتجددة في الجزائر وعليه 

 ؟االقتصادي الراهن

 منهج الدراسة:  2.1

الباحث املنهج الكيفي الذي ''يسمح بعرض النتائج   استخدملإلجابة عن اإلشكالية، 

بأسلوب تحليلي متعمق من خالل اإلجراءات غير اإلحصائية، أي استخدام الوثائق في جمع 

 . (2004)الحيزان، ''  إلى آخرهاملعلومات املتعلقة باملوضوع كالكتب، املقاالت، املذكرات، الويب... 

 تقسيم الدراسة:  3.1

 قسمنا البحث على أربعة محاور رئيسية:  لقد

 أوال: مفاهيم أساسية حول الطاقة التقليدية والطاقة املتجددة؛

 ثانيا: التحديات الطاقوية )الطاقية( بالنسبة للجزائر؛

 ثالثا: مقدرات الطاقوية في الجزائر؛

 الراهن.  رابعا: الطاقات املتجددة كسبيل للخروج من الوضع االقتصادي
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 مفاهيم أساسية حول الطاقة التقليدية والطاقة املتجددة  .2

 :تعريف الطاقة  1.2

في كل األوقات، اإلنسان بحاجة إلى الطاقة، فهي مرتبطة بحياته بشكل وثيق، فهو 

يحتاجها في غذائه، في حركته، وفي تدفئته. وهي الطاقة التي توجد في عناصر نظامه البيئي الذي 

إليه كضوء الشمس، الطاقة الكيميائية املتأتية من استهالكه للكائنات الحية األخرى؛ غير ينتمي  

أن الطاقة هي احد املصطلحات العلمية املهمة. وهو مفهوم مشترك بالنسبة لجميع امليادين  

العلمية. لذا، يصعب تعريف الطاقة دون الداللة إلى مجال ما بعينه، أي ال يوجد تعريف محدد 

«،  Energia( مأخوذة من الكلمة اليونانية »énergieرغم وضوح معناها؛ إذا فكلمة طاقة )  للطاقة

حركة درة أو القوة البدنية لجسم ما، أو نظام ما يقوم بتحويل القوة إلى ــــــــــــــــــــوهي ترجمة للق

(CHITOUR, 2007, p. 15 ؛ ويعرفها "باولوماالنيما)Paolo Malanima' :القدرة على  " على أنها '

 . (2018)آيت يحي و منيجل،  القيام بنشاط ما، والذي يكون مفيدا للبشر" 

، 2012)جعفر،  ويمكن تقسيم الطاقة من حيث النوع إلى نوعين رئيسيين، هما

 الكامنة )الساكنة(.: الطاقة الحركية؛ الطاقة (5-4الصفحات  

: هي الطاقة التي تحدث عمال بالفعل، وتشمل بعض صور الطاقة املختلفة الطاقة الحركية •

 نلخصها فيما يلي:

تنتج هذه الطاقة عن حركة األجسام من مكان آلخر؛ مثل حركة الرياح    امليكانيكية: الطاقة .أ

آخر من الطاقة إلى  وظاهرة املد والجزر، ويمكن أن تنشأ الطاقة امليكانيكية بتحويل نوع

 آخر، مثل املروحة الكهربائية )تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية(؛

متنقلة عبر الفضاء بسرعة عالية  ومغناطيسية: وتتمثل في موجات كهر الطاقة الشعاعية .ب

جدا، مثل نور أشعة الشمس، وموجات الراديو واألشعة السينية؛ ونشير في هذا الصدد إلى  

أن إشعاعات الشمس )الطاقة الشمسية(، هي املصدر األساس ي لجميع أشكال الطاقة 

ن التأثير غير املباشر  األخرى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مثل الوقود األحفوري الناتج ع

ألشعة الشمس عبر ماليين السنين، مساهمة بذلك في نمو النباتات، لتحولها فيما بعد إلى 

 فحم أو نفط أو غاز؛

 ويتحصل على هذه الطاقة من مختلف التحوالت الطاقوية، غير أن الطاقة الطاقة الحرارية:  ج.  

 صادر الحرارة الجوفية.الحرارية ال تتوفر بصورة مباشرة في الطبيعة إال من م
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تنشأ هذه الطاقة عندما تتوافر الظروف املالئمة؛ وينطوي تحت  الطاقة الكامنة )الساكنة(:   •

  هذا النوع من الطاقة عديد األشكال، واملتمثلة في:

  وهي الطاقة التي تربط بين ذرات الجزيء الواحد مشكلة مركبات الطاقة الكيميائية: .أ

تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية عن طريق عملية كيميائية؛ بينما تتم عملية 

الحرق من خالل إحداث تفاعل كامل بين املركب الكيميائي وبين األكسجين، مثل: النفط، 

 الفحم، الغاز الطبيعي والخشب؛  

 : وهي الطاقة الناتجة عن انشطار نوايا ذرات اليورانيوم والبلوتونيوم؛الطاقة النووية .ب

هي الطاقة التي يكتسبها ويختزنها الجسم بسبب تغير موضعه؛ فمثال عند رفع :  طاقة الوضع .ت

(، يتناسب طرديا مع مقدار االرتفاع، Wجسم ما، فإنه يتطلب بذل مقدار من العمل )

 ويكتسب الجسم املرفوع ويختزن ذلك العمل على هيئة طاقة.

الطاقة التقليدية الناضبة غير    كما يمكن تصنيف الطاقة حسب تجدد مصادرها إلى نوعين:

 املتجددة والطاقة املتجددة.

 :الطاقة التقليدية  2.2

الطاقة التقليدية أو املستنفذة '' نجدها في: الوقود األحفوري، الذي يشمل ثالثة أنواع:  

الفحم، البترول والغاز، وتعد هذه األنواع من أهم الطاقات التقليدية واملعتمد عليها بشكل  

% من إجمالي مصادر إنتاج   87أساس ي في توليد الطاقة منذ عدة قرون، فهي تشكل حوالي 

 .(2018)عفيف،  الطاقة  

وتعرف الطاقة التقليدية بأنها '' طاقة مستنفذة ألنه ال يمكن تعويضها مجددا في وقت  

قصير''؛ كما تعتبر كافة مصادر الطاقة التقليدية موارد ناضبة، ويقصد باملورد الناضب، املوارد 

التي ينفذ ما يتوفر منها في الطبيعة، أوفي مكان معين نتيجة استخراجه أو استخدامه وال تقتصر 

ظاهرة النضوب على املوارد التقليدية للطاقة فحسب، بل توجد كذلك موارد جديدة غير  

تقليدية للطاقة تندرج ضمن الطاقة الناضبة، مثل النفط املستخلص من رمال القار، والصخور 

الزيتية، والنفط والقار املستخلصان من الفحم، ويطلق على النفط والغاز املستخلصين من هذه 

 .(2018)العبس ي و شيخي،  الثة الوقود الصناعي  املصادر الث

 :مصادر الطاقة التقليدية  1.2.2

يمكن حصر مصادر الطاقة التقليدية غير املتجددة في ثالث مصادر أساسية نذكرها كما 

 (:2018يلي )العبس ي وشيخي،  
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: هو أحد املصادر الهامة للطاقة، يستخرج من باطن األرض، فهو مكون من مزيج الفحم ▪

من املواد املتنوعة، وهو بصفة عامة يحتوي على قدر معين ومتغير من الكربون، كما  

يحتوي على بعض املواد املتطايرة، باإلضافة إلى قدر قليل من املواد املعدنية وبعض  

 الشوائب األخرى؛

النفط مادة بسيطة ومركبة في نفس الوقت، ألنه يتكون كيماويا من  يعتبر : البترول ▪

عنصرين فقط هما الهدروجين والكربون؛ ومادة مركبة ألن مشتقاته تختلف باختالف  

ويعد البترول من أهم مصادر الطاقة في هذا  ؛ (2020)غزازي،  منها التركيب الجزئي لكل

ويستخدم كوقود في الصناعات املختلفة وتستخدم مقطراته في تسيير وسائل  العصر، 

النقل الحديثة مثل السيارات والسفن والطائرات، كما يستخدم كمصدر للطاقة في قطاع  

الزارعة وفي عمليات التدفئة وفي توليد الكهرباء؛ يشتق منه بعض املنتجات واملواد  

وللبترول عدة تسميات منها: الذهب األسود تشبيها   الكيمائية الهامة كاملبيدات واألدوية.

 له في قيمته وأهميته؛ زيت الصخر... الخ؛

: هو نوع من الهيدروكربونات العضوية نظرا الحتوائه على نفس العناصر الغاز الطبيعي ▪

الرئيسية التي يحتوي عليها البترول، غير أنه يتخذ صورة غازية وليست سائلة، فقد يوجد  

مختلطا بالبترول السائل، ويستخدم كوقود بطريقة مباشرة؛ يتم استخراج  في الطبيعة 

الغاز وتجمعه أثناء استخراج البترول من البئر، يطلق على الغاز في هذه الحالة الغاز  

 "، كما يوجد الغاز في حقول ال تحتوي على أي سوائل بترولية.associa Ted gazاملصاحب "

 :ل الطاقة التقليديةالتحديات املتعلقة باستغال  3.2.2

سنة املاضية، تصاعدا مستمرا، حيث قدرت   150يشهد حجم استهالك الطاقة، خالل 

% في السنة؛ وبما أن إشكالية الطاقة تعد أحد التحديات األكثر جدية التي تواجه 2،3وتيرته بـ:  

  حضارتنا، ألنها تشترط إيجاد فرص تنمية مستدامة ومنسجمة مع املحيط، تبقى عمليات 

 .CHITOUR, 2007, pp)استغالل وإنتاج، واستهالك الطاقة تتأثر بمجاالت مختلفة، نذكر منها 

28-30) : 

 : تنافسية االقتصاد تتعلق مباشرة بأسعار الطاقة ووفرتها؛اقتصاديا -

: الدول تريد ضمان النفاذ إلى مصادر الطاقة، والبحث عن استقالليتها في مجال  سياسيا -

الطاقة، فمثال أوروبا، واليابان يفتقرون للموارد الطبيعية، هذا ما له تأثير مباشر على  
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السياسة الطاقوية واالقتصادية، وعلى السياسة الخارجية في آن واحد. )حرب الخليج، 

 (؛ناأفغانستغزو العراق، غزو  

: إنتاج الطاقة له دائما تأثير كبير على البيئة، جراء عامل التلوث الناتج عن استمرار  بيئي -

 تزايد عمليات هدم واستهالك الطاقة بالنسبة لكل فرد جراء التطور والنمو االقتصادي.

   :الطاقة املتجددة  3.2

يطلق على الطاقة املتجددة عدة تسميات، فيعبر عنها بالطاقة غير التقليدية املستدامة 

لتميزها عن الطاقة األحفورية امللوثة للبيئة والناضبة، إلى الطاقة البديلة عن الطاقة التقليدية 

أو الطاقة املستدامة تعبيرا عن تجددها طبيعيا أو الطاقة النظيفة أو الطاقة اآلمنة، كما 

يستعمل أيضا مصطلح الطاقات الخضراء إشارة إلى كونها طاقة تنتج من مصادر ال تخلف آثارا 

 .(2019)عايدة،  سلبية على البيئة  

كما يمكن في هذا الصدد، استعراض بعض التعريفات الخاصة بالطاقة املتجددة: فهي 

من الطبيعة كالطاقة الشمسية والرياح والطاقة طاقات غير ناضبة وتشمل الطاقة املستمدة 

املائية...الخ. كما تعرف الطاقة املتجددة على أنها ''الطاقة املستمدة من تلك املصادر التي تتجدد 

باستمرار في البيئة أو التي ال يمكن أن تنفذ''، وهي ''الطاقات التي ال تحتوي مخلفاتها على غازات  

. أما تعرف وكالة الطاقة (2016)عزيزة و طبيني،  الوقود األحفوري''  وملوثات أخرى كما في احتراق  

( للطاقة املتجددة ورد كما يلي: '' تتشكل الطاقة املتجددة من مصادر الطاقة IEA) الدولية

 بوتيرة  الطبيعةوالتي تتجدد في   والرياحكأشعة الشمس    التلقائية  الطبيعةالناتجة عن مسارات  

تعرفا للطاقة  التنميةاستهالكها'' في حين صاغت منظمة التعاون االقتصادي و  وتيرةأعلى من 

تتجدد باستمرار، وهي عبارة عن   طبيعة عملياتي: ''هي الطاقة املكتسبة من البديلة كما يل

سواء أكانت محدودة أو غير محدودة    الطبيعةة وغير ناضبة ومتوفرة في  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائم  طبيعيةمصادر  

؛ وخلص وزير البيئة األملاني "زيجمار غابريل" إلى (2016)عیشاوي، ولكنها متجددة باستمرار'' 

التعريف التالي: '' هي وسيلة لنشر املزيد من العدالة بين الدول عبر العالم، وهي ليست حصرا 

على الذين يعيشون اليوم، فالحد األقص ى من استعمال الشمس والرياح اليوم لن يقلل من 

تمد على الطاقة املتجددة سنجعل مستقبل  فرص األجيال القادمة بل على العكس فعندما نع

 .  (2018)زكريا و اخرون،  أوالدنا وأحفادنا أكثر أمانا''  
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 :مصادر الطاقة املتجددة  1.3.2

في الواقع، تتأتى الطاقات املتجددة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الشمس، بينما تمثل  

(  Biomasseح مخزون شمس ي على املدى القصير، أما الكتلة الحيوية )الطاقة املائية وطاقة الريا

فهي تمثل مخزون على املدى الطويل )حسب السلم الزمني البشري(؛ الوقود األحفوري هو أيضا 

ة  ــــــــــــــــــــــــطاقة شمسية مخزنة، لكن تراكمها يأخذ ماليين السنين؛ إذن ال يدخل ضمن تعريف الطاق

. لذا سنورد فيما يلي أهم املصادر األساسية للطاقة (CHITOUR, 2007, p. 102) املتجددة )

 :(CHITOUR, 2007, pp. 103-116)املتجددة  

o 15000، فاألرض تستقبل : متوفرة في كل مكان على وجه الكوكبالطاقة الشمسية  

 ضعف الطاقة التي تستهلكها البشرية؛

o تتعلق بالطاقة الحركية الكامنة في الهواء املتحرك، كمية الطاقة املولدة  طاقة الرياح :

متعلقة أساسا بسرعة الهواء، وتتأثر أيضا بكثافة الهواء، تحول هذه الطاقة إلى كهرباء  

 بواسطة مولد؛

o ( الطاقة الجيو حراريةgéothermique)  هي الحرارة الطبيعية التي توجد في أعماق :

متر. وحسب درجة   30درجة مئوية لكل  01األرض. درجة الجيو حرارية تكون في حدود 

حرارية: طاقة منخفضة: درجة الحرارة تكون    الحرارة نميز ثالثة أصناف من الطاقة الجيو 

 40درجة مئوية؛ الطاقة الجيو حرارية املتوسطة: تكون درجة الحرارة ما بين    40أقل من  

درجة مئوية؛ والطاقة الجيو حرارية ذات الطاقة العالية تكون درجة الحرارة فيها   90و

ومنها يخرج املاء على درجة مئوية،  300درجة مئوية، ويمكن أن تصل إلى  100اكبر من 

 شكل بخار؛   

o تتولد من حجز للمياه بسد تيار النهر، واستعمال الطاقة الكامنة  الطاقة الكهرومائية :

 للمياه املتراكمة واملتساقطة؛

o ( طاقة الكتلة الحيويةBiomasse:)  هي الطاقات املستخلصة من املنتجات العضوية

خضر، وهي قابلة لتجدد ألن النباتات تنمو النباتية )الزراعة( وتسمى أيضا بالفحم األ 

 بدون توقف بفضل الطاقة الشمسية بواسطة عملية التركيب الضوئي؛  

o  :من مصادر الطاقة املتجددة   تعد طاقة االنصهار أو االندماج النووياالنصهار النووي

وقود التريتيوم املشتق من الليثيوم ووقود الديتريوم أو   أنها تقوم على استخدام
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)جديدي و جديدي،  والبحار بكميات هائلة    هيدروجين الثقيل املوجود في مياه املحيطاتال

2019) . 

   التحديات الطاقوية )الطاقية( بالنسبة للجزائر.  3

تواجه الجزائر تحديات كبيرة فيما يتعلق بأمنها الطاقوي، نظرا لتبعيتها شبه الكلية لقطاع 

املحروقات، هذا ما يفرض عليها التوجه نحو تنويع مصادر اقتصادها الوطني، ومن بين تلك 

   :(Rassoul & Rassoul, 2017) و  (2019)طالم،  التحديات نذكر  

 :تحدي تراجع النتاج الوطني من املوارد الطاقوية التقليدية  1.3

باملئة في السنة،    03إلى    02بنسبة    2007تعرف الجزائر تراجعا في إنتاج النفط منذ عام    

مليون   187مليون طن يوميا، لينخفض إلى ما يعادل  233حيث قدر إنتاجها في تلك السنة بـ 

. كما نشير في هذا الصدد إلى أن الجزائر لم تستطع املحافظة على 2012طن في اليوم في سنة 

مليون برميل في اليوم عبر نطاق األوبك قبل سنة   1,2صادرات النفط واملقدرة بــ  حصتها من

. باملوازاة، سجلت الجزائر 2014و 2012مليون برميل في سنتي  1,1، وقد اكتفت بـ 2016

مليار متر مكعب خالل  196,9انخفاض في مستوى اإلنتاج السنوي من الغاز الطبيعي، نزل من 

. هذا، وإن أهم ما يميز الغاز الجزائري حاليا 2013مليار متر مكعب في سنة    179,5إلى    2008سنة  

وفي املستقبل هو محدودية احتياطاته املؤكدة من الغاز الطبيعي التقليدي، ذلك أنه بقي ثابتا  

  2040تريليون متر مكعب، ومن املنتظر أن تنفذ هذه االحتياطات آفاق  4,4طيلة سنوات عند 

. في حين، لم تسجل الجزائر (2020)روالمي،  ك الوطني بمعدالت متسارعةبسبب نمو االستهال 

سنة حقوال بحجم حقلي البترول والغاز في كل من حاس ي مسعود وحاس ي   40منذ ما يربو عن 

 الرمل على التوالي؛  

  تحدي زيادة االستهالك املحلي من الطاقة:  2.3

مليون طن مكافئ بترول،  52ما يعادل  2013ية للطاقة في سنة استهلكت السوق املحل

 12باملئة من الغاز الطبيعي، و 07باملئة من الوقود،  08هذا االستهالك السنوي يرتفع بنسبة 

وهذا راجع إلى التوسيع املستمر لشبكات توزيع غاز املدينة، والكهرباء. هذا ، باملئة من الكهرباء

االستهالك الداخلي، قد يدفع الجزائر في السنوات املقبلة إلى استهالك االرتفاع السنوي في حجم  

جل إنتاجها الوطني من الطاقة؛ هذا ما يشكل خطر على القدرة التصديرية للجزائر في آفاق 

 .(2020)غندير،    2030
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 : تحدي تراجع أسعار الطاقة في السوق العاملية  3.3

ر النفط بعدة عوامل، أهمها قانون العرض والطلب، حيث أن قانون العرض تتأثر أسعا

يخضع إلى: الدول املنتجة التي زادت من طاقتها اإلنتاجية بسبب ارتفاع األسعار مثل البرازيل، 

املكسيك، روسيا، ودول الخليج؛ الدول املنتجة التي تحتاج إلى موارد مالية إضافية املتأتية من  

مثل الجزائر، ليبيا، نيجريا، إيران، العراق، وفنزويال؛ الدول الجديدة في مجال  إيرادات النفط 

إنتاج النفط والغاز الطبيعي، التي خفضت استهالكها املحلي، وتصدير الفائض إلى األسواق  

فهو أيضا خاضع إلى مجموعة من   قانون الطلبالعاملية، مثل الواليات املتحدة األمريكية. أما 

ياد الطلب في كل من الدول املصدرة واملستوردة للنفط، بسبب ارتفاع حجم املحددات: ازد

االستهالك املحلي، مثل الصين، الهند، روسيا، دول الخليج العربي، الجزائر...؛ انخفاض حاد في  

طلب موارد الطاقة خالل السنوات الفائتة، بسبب تباطؤ اقتصاديات الدول املستهلكة الرئيسية،  

ما أدى إلى انخفاض في الطلب العالمي للطاقة؛ التطور التكنولوجي الذي بشكل خاص الصين 

ساعد الدول األوروبية في استغالل الطاقات املتجددة، ما ساهم بشكل واضح في خفض  

 استخدام الوقود االحفوري.

 :كما توجد عوامل أخرى تتحكم في األسعار نذكر منها   

 مليون برميل في اليوم؛   02وجود فائض في العرض الذي تجاوز   •

 انخفاض طلب الطاقة في العالم، خاصة في األسواق اآلسيوية؛ •

االتفاق السعودي األمريكي على زيادة اإلنتاج مع تخفيض في األسعار، وهذا لضغط   •

 .اقتصاديا على كل من روسيا وإيران جراء موقفهما تجاه أزمتي سوريا وأوكرانيا

الغاز في الجزائر تحديات كبيرة على املديين، املتوسط    في حين ومن املتوقع أن يواجه قطاع

 (:2020والبعيد، ويمكن أن نلخصها في اآلتي )غندير،  

د للغاز، بالنسبة ألوروبا، غير أن دخول على الصعيد الخارجي -أ : تعتبر الجزائر، ثالث أكبر موّرِّ

اليات املتحدة  كالو  -عبر إمدادات الغاز الطبيعي املسال –العبين جدد للسوق األوروبية 

وأستراليا وروسيا أدى إلى تراجع القدرة التنافسية للغاز الطبيعي الجزائري، وهو ما جعل  

زبائنها األوروبيون يعملون على خفض وارداتهم من الغاز الجزائري ومطالبة بعضها، مثل  

 إيطاليا، بمراجعة العقود واألسعار؛ 
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يعتبر الغاز الطبيعي هو املصدر الرئيس لتوليد الطاقة الكهربائية في  على الصعيد الداخلي: -ب

  2018مليار متر مكعب سنة  45.5الجزائر، حيث سجل االستهالك املحلي للغاز الطبيعي 

. ووفًقا لهذا املنحى الحالي، فإن االستهالك الوطني من  2017% عن عام 8.6بزيادة قدرها 

%  73مليار متر مكعب أي ما يعادل نحو  67إلى نحو  2030الغاز الطبيعي سيقفز بحلول عام 

 من اإلنتاج الوطني.

  109أدى االنخفاض الحاد في سعر النفط الجزائر الذي انتقل سعر البرميل من ذروة 

على االستعانة بصندوق ضبط اإليرادات  2016دوالر في جانفي  30، إلى 2014دوالر في جانفي 

 لتلبية عجز امليزان التجاري، 

 : تحدي سياسة دعم أسعار الطاقة في السوق الداخلي للجزائر  4.3

إن سياسة دعم أسعار الطاقة )الوقود، الكهرباء( في السوق املحلية أضحى يشكل خطرا  

على االقتصاد الوطني في الجزائر؛ حيث تتحّمل الخزينة العمومية خسائر مالية هائلة سنوًيا  

باملئة من اإلنتاج الداخلي الخام سنويا؛    10عادل  لدعم أسعار الطاقة؛ من خالل تخصيص ما ي

دوالر أمريكي في  0.36حيث تبلغ قيمة سعر اللتر الواحد من البنزين بعملة الصعبة في الجزائر 

دوالر؛ هذا وال بأس اإلشارة إلى أسعاره في بعض دول   0.98حين تبلغ متوسط قيمته العاملية 

دوالر أمريكي وهو أعلى بستة أضعاف   2.24لصين( العالم: يقدر سعره بمقاطعة هونغ كونغ )ا

دوالر أمريكي أعلى بأربعة أضعاف   1.61سعره في الجزائر ويقدر سعره في إيطاليا والدنمارك بـ 

دولة من دول العالم    174سعره في الجزائر؛ هذا ما جعل الجزائر تحتل املرتبة التاسعة من بين  

   (globalpetrolprices, 2020)من األرخص سعرا للبنزين  

 . مقدرات الطاقوية في الجزائر 4

 :موارد الطاقة الناضبة في الجزائر 1.4

تعتبر االحتياطيات املؤكدة ضامنا مهما الستمرار اإلنتاج وتدفق اإلمدادات. كما تحوز 

الجزائر على احتياطي مؤكد من الوقود االحفوري، مشكل أساسا من النفط والغاز الطبيعي، 

وتنظر الجزائر إلى احتياطاتها بأنها االئتمان املقدم لالقتصاد، وبتالي تبني سياساتها االقتصادية 

اء على معطيات املتعلقة باالحتياطي واإلنتاج في مجال املحروقات، زد إلى ذلك سعر البترول بن

في األسواق الدولية، وقد عرفت االحتياطات املؤكدة من النفط والغاز الطبيعي، في الفترة املمتدة  

. ويقدر  (2016تذبذبا، بين االرتفاع مرة واالنخفاض في أخرى  )بن محاد،    2010إلى    1980ما بين  

باملئة من االحتياطي العالمي، في   0,9مليار برميل، ما يمثل    12,2احتياطي النفط الجزائري بنحو 
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مليار متر مكعب،   4504حين يحتل مخزون الجزائر من الغاز الطبيعي املرتبة العاشرة عامليا بواقع  

  ؛ ( 2019)غازي،  ألف مليار متر مكعب    19باإلضافة إلى مخزون ضخم من الغاز الصخري تجاوز  

بينما في املقابل يبدو أن هذه التقديرات من احتياطي الغاز لم تعد صحيحة؛ فقد أعلنت 

مليار متر مكعب فقط، أي إن   2745الحكومة الجزائرية أن االحتياطيات التقليدية املؤكدة تبلغ  

صت االحتياطي املؤكد من الغاز بنحو 
َّ
 .(2020  )غندير،%  40مراجعة التقديرات قل

 . موارد الطاقات املتجددة في الجزائر2.4

تمتلك الجزائر إمكانيات طبيعية هائلة )موارد متنوعة( في مجال إنتاج الطاقات املتجددة، 

 :(2016)بن محاد،    و   (2019)غازي،  نستعرضها كما يلي  

: تمثل الطاقة اإلشعاعية التي ترسل إلى األرض من قبل الشمس مصدر  الشمسيةالطاقة  •

الطاقة األكثر انتشارا وتكمن أهميته في عدم محدوديته ومجانيته، وتشع الشمس في كل  

كيلوواط، يصل منه جزء يسير إلى األرض    1033×4ثانية تيارا حراريا إجماليا قيمته حوالي  

حين تمتلك الجزائر أغنى الحقول واملناجم الشمسية في  كيلوواط. في  105×2.16قيمته 

  05ساعة من الشمس بمتوسط  3900و 2000العالم، أي أن الجزائر تتلقى ما بين 

  2كيلوواط/م  1700متر مربع، بقوة تصل إلى    1كيلوواط في الساعة من الطاقة على مساحة  

ئر لم تستغل هذه الطاقة في الجنوب. غير أن الجزا  2كيلوواط/م  2263سنويا في الشمال، و

 New Energyبالشكل املطلوب، ما عدا مشروعين، األول الذي قامت به شركة "نيال" )

Alegria للطاقات املتجددة في والية تندوف، أما املشروع الثاني فتكفل به معهد الطاقة )

 الشمسية في حاس ي الرمل بوالية األغواط؛

جيغاواط، وتعد   286طاقة املائية في الجزائر بحوالي  (: تقدر الالطاقة املائية )الهيدروليكية •

هذه االستطاعة ضعيفة، وهذا راجع إلى عدم االستغالل األمثل ملواقع املياه. لإلشارة تم 

 ميغاوات؛  100إعادة تأهيل محطة الكهرومائية بزيامة لوالية جيجل بقدرة تقدر بـ  

هذه األخيرة، التي تتطلب أن  : ترتبط عملية استغالل طاقة الرياح بسرعةطاقة الرياح •

ميل/سا، وال تزيد عن حد معين، اعتبارا لجهاز   08تكون سرعتها في املتوسط أعلى من 

م/ثا،  05املستخدم في التحويل. للجزائر مناطق غنية بسرعة عالية للرياح يبلغ متوسطها 

في منطقة أدرار،  م/ثا06، وفي أقصاها إلى أكثر من ووهرانفي كل من تندوف، تيارت، 

تيميمون، وعين صالح، وهي حقول مناسبة إلنشاء الطاقة الكهربائية. ويمكن القول أن  
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م/ثا، وهي طاقة مالئمة لضخ املياه  06إلى    02سرعة الرياح في الجزائر معتدلة وتتراوح ما بين  

 خصوصا في السهول املرتفعة؛

الصخور الباطنية كما تخزن في املاء  : تخزن الحرارة الجوفية في الطاقة الحرارية الجوفية •

والبخار املوجود بين جزيئات هذه الصخور، ولكي يمكن االستفادة من هذه الطاقة فانه 

البد من خروجها إلى سطح األرض، وفي العادة يحمل املاء أو البخار أو االثنين معا هذه 

د الكهرباء باالستفادة  الحرارة النافعة؛ ونشير إلى أن إقامة أي مشروع يتعلق بإنتاج وتولي

من تلك الحرارة، يستوجب التأكد من أن تلك الحرارة املخزنة في باطن األرض كافية 

 لإلمدادات على املدى الطويل أو املتوسط، بحجة تحقيق جدوى اقتصادية.

يشكل كلس الجوارس ي في الشمال الجزائري احتياطيا هاما لحرارة األرض الجوفية، حيث  

  45مصدر ساخن في شمال البالد، حيث أن ثلثي هذه املنابع تفوق حرارتها  200يوجد أكثر من 

من املاء الحار، كما يحتوي الحوض الرسوبي أسفل   3م 2درجة مئوية بسعة تدفق تعادل 

 الصحراء على احتياطات هامة من املياه الساخنة.

رارية إلى طاقة أو كيميائية ح-: تحول الكتلة الحيوية بطريقة فيزيائيةطاقة الكتلة الحيوية •

حامل للطاقة ويعتبر التحضير امليكانيكي للكتلة الحية أكثر الطرق انتشارا، إعطاء بقايا  

الخشب والقش شكل قوالب أو كرات صغيرة أو استخالص الزيوت النباتية. يصل املردود 

 % عند توليد الحرارة، كما يمكن تحويل الكتلة70% عند توليد الكهرباء، و20إلى حوالي 

%. وتتواجد طاقة 80% أو70الحية باستخدام الهواء إلى غاز املولدات بمردود يصل إلى 

 الكتلة الحيوية في الجزائر في منطقتين:

  % من املساحة اإلجمالية؛  90: والتي تغطي حوالي  املنطقة الصحراوية الجرداء -

% من جغرافيا الجزائر، حيث تغطي الغابات فيها حوالي  10: تمثل املنطقة الغابية -

هكتار.   1.900.000هكتار، في حين تمثل التشكيالت الغابية املتدرجة في الجبال    1.800.000

ويعتبر كل من "الصنوبر البحري" و"األوكاليبتوس" نباتين هامين في التحويل الطاقوي، 

 الجزائرية.% من الغابة  05لكنهما ال يمثالن إال  

 . الطاقات املتجددة كسبيل للخروج من الوضع االقتصادي الراهن5

رغم األزمات االقتصادية الصعبة التي عرفتها وتعرفها الجزائر جراء تذبذب أسعار  

املحروقات في السوق العاملية وانعكاس ذلك سلبيا على تنميتها االقتصادية؛ فان الجزائر وإلى 

 باطها وتبعيتها شبه التامة لقطاع املحروقات. اليوم لم تتمكن من فك ارت
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بداية وانطالقا من املعطيات التي عرضناها في الشق املتعلق بالتحديات التي تواجه 

االقتصاد الجزائري، فان السياسة التنموية في البالد تبقى مرهونة بصفة مباشرة بقطاع الطاقة. 

ل )الطاقة(، يمكن أن نلحظ أن الجزائر يمكنها في حين وبالعودة إلى مقومات الجزائر في هذا املجا

 تنمية قطاعها الطاقوي باعتماد على الطاقات املتجددة، من خالل:

االنتقال من   االنتقال الطاقوي ، وتعني عملية االنتقال الطاقوي إحراز والعمل على تعزيز  -أ

إطار األهداف  نموذج وطني إلنتاج واستهالك الطاقة إلى نموذج آخر، وفًقا لرؤية شاملة، في 

 :(2020)غندير،   الرئيسة اآلتية

 تنويع موارد االقتصاد الكلي؛ ▪

 الحفاظ على موارد الطاقة األحفورية؛ ▪

 تنويع مصادر الطاقة وتقليل االرتباط بموارد الطاقة األحفورية من النفط والغاز؛ ▪

حماية البيئة واملساهمة في الجهود الدولية للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ▪

CO2. 

مع ضمان إطالة   االحتياطيات املؤكدة باعتبارها ضامنا مهما الستمرار اإلنتاج؛املحافظة على   -ب

 ،(2018)بن عمار،  واإلبقاء على عمر االحتياطي النفطي والغازي بالنسبة لألجيال القادمة

 ؛         (2016)بن محاد،   وهذا ما يندرج ضمن مقومات األمن الطاقوي 

استخدام الطاقات املتجددة يمنح الجزائر إمكانية التحكم ومسايرة الطلب الداخلي على   -ج

مليون   33فائتة، حيث قفز من  سنة    15الطاقة؛ في حين يتضاعف االستهالك الوطني خالل  

. وستؤدي هذه الوضعية 2017مليون طن مكافئ بترول في    60إلى    2002طن مكافئ بترول في  

  2030ال محالة إلى اختالل توازن هيكلي بين العرض والطلب في السوق الوطنية في آفاق 

ل على  هذا الواقع حتم على الدولة عبر شركة سوناطراك، العم (؛2019)وزارة الطاقة، 

 :(2020)روالمي،    إيجاد حلول إستراتيجية، وذلك بالتركيز على عاملين أساسين

: توليد الكهرباء باالعتماد على الطاقات املتجددة بتزويد السوق الوطني العامل األول  .أ

ميغاواط أخرى توجه نحو  10000مع إنتاج  2030ميغاواط آفاق  22000بحوالي 

%  9التصدير، وهذا األمر من شأنه تخفيض االستهالك الوطني من الطاقات األحفورية بـ 

مليار    63مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل اقتصاد    240واقتصاد    2030بحلول  

 سنة؛  20دوالر خالل  
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 قيمته ببرنامج التقليدية غير  مصادره من الغازية املوارد تنمية على التركيز :الثاني العامل .ب

 2030بحلول  التقليدي غير  الغاز من مكعب متر  مليار 20 إنتاج هدفه دوالر سنويا مليار 10

 .؛ 2040 مكعب آفاق متر  مليار 70و ،

توفر الطاقات املتجددة فرصا متنوعة الستغناء عن سياسة دعم أسعار الطاقة في السوق  -د

مليار دوالر لفائدة الخزينة العمومية،  10 -باتقري –الداخلي للجزائر، وتوفير ما قيمته 

ويتجلى هذا، من خالل التقليل من التبذير من الطاقة الكهربائية، حيث ال تفوق احتياجات 

باملئة من اإلنتاج الكلي تستخدم للتدفئة   80باملئة، بينما  20الجزائر من هذه الطاقة 

(Hasni, 2019) والتوجه نحو ذلك يكون عن طريق الرفع التدريجي من نسبة الطاقة البديلة .

 ثالثةفي اإلنتاج اإلجمالي للطاقة، توجه باألساس إلى إنتاج الكهرباء؛ والتي تنتج حاليا من 

ة املائية باملئة؛ الطاق 94.5الغاز الطبيعي بنسبة  (2018)عيشاوي، مصادر رئيسية وهي: 

باملئة تعود أصولها من الطاقة الشمسية. بمعنى أن  0,5باملئة؛ في حين ما يعادل  05بنحو 

تعمل الجزائر على تعزيز استغالل الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الجوفية في تغذية 

املجمعات السكانية بالحرارة بهدف التدفئة. وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن الجزائر 

محطة شمسية، منها محطات هجينة  22ميغاوات، وتمتلك  400-350نتج حالًيا، حوالي ت

 ؛ (2019)لشموت،  تسير بالغاز والطاقة الشمسية مًعا  

يسمح استغالل الطاقات املتجددة للجزائر وبموجب االتفاقيات التي صادقت عليها فيما   -ه

؛ اتفاقية األمم 2004؛ بروتوكول كيوتو 2016يخص البيئة )اتفاق باريس بشأن املناخ 

، الخ( بتطبيق التزاماتها الدولية املتعلقة بالبيئة  1995املتحدة حول التنوع البيولوجي لسنة  

ها والتي تستجيب ملتطلبات التنمية املستدامة واملعايير الدولية الجديدة التي صادقت علي

للمتغيرات املناخية؛ وتعتزم الجزائر من خاللها إلى تخفيض انبعاث غازاتها الدفيئة بنسبة 

، وذلك باالعتماد على قدراتها الوطنية، أي بمعنى االتجاه نحو تبني 2030% بحلول سنة  07

إلحراز بيئة نظيفة، وتثمين استعادة النفايات عن طريق فروع ، االقتصاد األخضرنهج 

%  22؛ بل وتتطلع الجزائر إلى تخفيض غازاتها الدفيئة بنسبة  (  2020)سالم،    الكتلة الحيوية

   (2019)جنادي،    بشرط حصولها على الدعم املالي والتقني الدولي الالزم

يمنح استغالل الطاقات املتجددة للمؤسسات العمومية الناشطة في قطاع الطاقة من   -و

خفض عجزها املالي املترتب عن سياسة دعم أسعار الطاقة في السوق الداخلية املتبعة من  

ل  ؛ باعتبار هذه األخيرة من بين أحد أهم العوامالحوكمة املؤسسيةالحكومة، والسير نحو  
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املؤثرة في بيئة االستثمار، لذا، ستسمح باستقطاب القطاع الخاص من أجل االستثمار في 

هذا املجال باالرتكاز على مبدأ الشفافية واملعلومة، ومبدأ الحيطة والحذر، في إطار مبادئ 

 . (Delchet, 2003, pp. 19-22)التنمية املستدامة  

 .خاتمة6

تعتبر الطاقات املتجددة في الجزائر في ظل الواقع الطاقوي الراهن، بمثابة منفذ وسبيل  

استراتيجي يرس ي عبرها دعائم قوية لبناء اقتصاد غير ريعي؛ يساهم في تحسين كفاءة استهالك 

 الطاقة وفق نموذج استهالكي يتماش ى مع عناصر التنمية الشاملة للجزائر. هذه األخيرة التي

ستكون مستديمة انطالقا من مبدأ إيجاد فرص متنوعة لتحقيق اقتصاد إنتاجي متنوع، يكفل 

للجزائر مصادر أخرى من التمويل املستدام. لذا، فاستغالل الطاقات املتجددة تعطي للجزائر 

 األريحية الالزمة للمحافظة على ثروات األمة التي تحكم أسواقها مناورات القوى العاملية.

تبقى قضية استغالل الطاقات املتجددة في   (CHITOUR, 2017) بروفيسور وحسب ال

الجزائر تبقى مرهونة بشكل أساس ي باإلرادة السياسية للدولة التي تتطلب تجنيد جميع 

القطاعات، إضافة إلى املجتمع املدني، والفاعلين االقتصاديين، وفق خطة إستراتيجية شاملة  

 ومتكاملة، تقوم على ترشيد االحتياطي الطاقوي.

 راجعقائمة امل.7

 باللغة العربية  1.7

 كتب

(. البحوث اإلعالمية، أسسها، أساليبها، مجاالتها .  2004الحيزان محمد بن عبد العزيز. ) •

 الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر.

 أطروحات ورسائل جامعية

(. استراتيجية ترقية الكفاءة االنتاجية للطاقة الكهربائية في ضوابط  2012جعفر حمزة. ) •

التنمية املستدامة دراسة قطاع الطاقة الكهربائية بالجزائر ]رسالة ماجيستير[. كلية 

العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، سطيف الجزائر: جامعة فرحات 

 عباس سطيف.
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 مجالت  

(. التوجه الحديث نحو الطاقات املتجددة  2018آيت يحي سمير، و منيجل جميلة. )جوان,   •

(، الصفحات  23) أبحاث اقتصادية وإدارية. 2030في الجزائر: واقع واستشراف آلفاق 

167 -186 . 

(. الطاقة املتجددة بديل استراتيجي لتحقيق  2016بن عزيزة سمينة، و طبيني مريم. ) •

 .46-31في الجزائر. مجلة الحقوق و العلوم االنسانية ، الصفحات  التنمية املستديمة  

(. الجزائر وتحديات األمن الطاقوي بين استهالك مصادر  2016جوان,    20بن محاد سمير. ) •

الطاقة الناضبة وتطوير الطاقات املتجددة. مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم  

 .120-108التجارية ، الصفحات  

(. الطاقات املتجددة في الجزائر بين  2019ة، و جديدي سميحة. )أفريل, جديدي روض •

دوافع التنمية املستدامة و ضغوط تقلبات أسعار النفط. مجلة العلوم القانونية 

 . 659-638والسياسية ، الصفحات  

(. في مواجهة الطارئ املناخي الجزائر تفي بااللتزاماتها. مجلة  2019,  11جنادي اسماعيل. ) •
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 :  ملخص

في ظل  عرفة قع اقتصاد املء على واليط الضوتس ،هذهبحثية تنا السنحاول من خالل ورق 

-E)اإللكترونية وهو الجاهزية مؤشرات مجتمع املعلوماتحد ل  وفقا. واالتصال  لوماتوجيا املعتكنول

Readiness) . 

ة  فرعيرض املؤشرات الع، تحليليةالخالل القراءة الوصفية من  سيتم ، وعلى أساس ما تقدم            

  (GCC)جي مجلس التعاون الخليدول سقاطها على إبوذلك . العالمي ( WPIIS) مؤشر حسب  خاصة به ال

 ) عالريـ) الندرةيعبر في جميع طياته عن الرغبة القوية للخروج من اقتصاديات  ،كنموذج عربي مشرف

  جملة من قديم مع ت .(ةاملعرف) الوفرة بما يسمى اقتصاديات، لالقتصادفي البعد الرابع  والدخول 

 .صاد معرفيري الريعي القتد الجزائلتحويل االقتصايمكن االستفادة منها التي   ،راحاتقتالالتوصيات وا 

 .دول خليج عربي ،فجوة معرفية ورقمية :يةكلمات مفتاح

 .N75 ؛O32 ؛M15 ؛JEL: M29 اتتصنيف

Abstract:  

We will try by this research paper to shedding light on the reality of knowledge 

economy under the information and communication technology, by using one of the 

information societies indicators is E-Readiness. 

__________________________________________ 

 dz.jijel-bourouina@univ.lل: يمي، اإل بوروينة لبنى: املرسلاملؤلف 
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. And on the basis of the above it will be through analytical metal reading, present its 

sub-indicators by dropping it on the GCC countries according to (WPIIS) global indicator. As 

a honorable Arabic model, it indicate in all parts on the strong desire to go out from the 

scarity economies (Rent) and enter into the fourth dimension that so-called abundance 

economies (knowledge), with giving a set of recommendation and suggestion that can be 

used to transform the rent Algerian economy  for a knowledge economy.  

Keywords: knowledge, Economy Knowledge; IT Technology; E-Readiness indicator; Digital 

& knowledge gaps; GCC countries. 

JEL Classification codes: M29 ; M15; O32; N75. 

  :مقدمة    .1

واالتصاالت كان لها   بفعل تقنية املعلوماتياتها عأحدتها العوملة وتداتي إن التغيرات ال

املستدامة  البشرية  تحقيق التنميةفي  اعتهأثبت نج يدجدفي بروز قالب اقتصادي  ثر املباشر ال

 Knowledge) عرفةد املاقتصاالجديد املتمثل في  االقتصادي عد النموذجوي ،مستقبال 

Economy)  في تكنولوجيا  االستثمار ى اسه علفي أس والذي يرتكز أحد مظاهر هذا التطور

قتصادي وسلعة استراتيجية ومصدرا والتي تعد املعلومة فيه أهم مورد ا واالتصالاملعلومات 

 .تدامةواجتماعية مس  ق تنمية اقتصاديةالذي يسمح بتحقي  المر   ،القوميا للدخل  مهم

عرفة واالبتكار في العقود الخيرة في دعم النمو االقتصادي وتعزيز  دور املظم تعا لولع            

بناء ما   لية الجودة، أو في املعرفة عا االستثمار تنافسية الدول. أعطى أهمية أكبر لتكثيف 

الم  النمو في ع التنافسية واستدامةكسبيل أمثل لزيادة  "اقتصاد املعرفة" أصبح يعرف بـ

أدى لزيادة  االقتصادوهذا النوع من  .اقالعوملة واندماج السو من موسوم بدرجة عالية 

في  الية رة عبمها يتمتع ا يعرف برأس املال الفكري الذيالطلب على العمالة املعرفية أو بم

املعرفي الجديد  االقتصاد حيث يرتبط واملعارف،التعامل مع هذا الكم الهائل من املعلومات 

رفة وتسهيل الوصول إليها من خالل  عامل) ق، نشر، تطبينتاجإ (كثف املعرفي بصناعة املحتوى امل

 (Digital Economy) الرقمي االقتصادملعروفة باسم استخدام التقنيات الرقمية الحديثة ا

بخلق قيمة  تسمح والتي( Competitive Avantage) لتي تعد أهم مصدر للميزة التنافسيةوا

 مضافة.
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شكل اقتصاد يث ات حيـأثير يست بمعزل عن هاته التفهي ل ليجالخول لدة وبالنسب             

التحدي يكمن في محاولة تقليص  ذاوالعشرين وهي القرن الحادي تحدي لها ف أهماملعرفة 

ل تبني مبادئ هذا الدول املتقدمة من خال  وبين باقيدة بينها لفجوة املعرفية والرقمية املوجو ا

والتي تقوم  عرفةلى املحو اقتصاد مبني عبالتحول ن سمحالتي ت اجندمال اووضع آليات  االقتصاد

ادة املحتوى املعرفي والثانية في زية ين لها شقين الول يتمثل في تكثيف صناععلى استراتيجيت

بمجموعة من املؤشرات . مما يفرض عليها الخذ واالتصاالتفي تكنولوجيا املعلومات  االستثمار 

 (E-Readiness)اإللكترونية جاهزية ومن بينها مؤشر ال رفياملع تصاداالق ي ستضعها في قلبالت

 . االقتصاداعمة لهذا  وأهمها توفير بنية تحتية د

   إشكالية الدراسة:  1.2

د املعرفة في ظل التكنولوجيا الحديثة وفقا  اقتصاواقع  و ما هتتمثل في السؤال اآلتي: 

 ؟(GCC) عاون الخليجيبدول مجلس الت  (E-Readiness)  يةاإللكترونالجاهزية   ملؤشر 

  :راسةفرضية الد  3.1

  بدول مجلس التعاون الخليجي  متوسطا (E-Readiness) رونيةاإللكتالجاهزية  يعد مؤشر 

GCC. 

 راسة:أهداف الد  4.  1

  ز اوإبر  ل(قتصاد املعرفة، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالدراسة )ا وضيح مفاهيمت •

 علومات في دول الخليج؛مجتمع املمؤشرات  

 ؛ل املتقدمةللحاق بالدو  التي تبنتها دول الخليجاملعرفي    جدمااالنآليات    على  تعرفلا •

  ر العامليةفي ظل التقاري (WPIIS)مؤشر حسب  اإللكترونية ةالجاهزي مكون تحليل  •

 .عربييج الالخلدول    اقتصادياتالقتصاد املعرفة وبيان أثرها على    ةبيلعر وا

  أهمية الدراسة:  5.1

  بات يلعبه اقتصاد املعرفة في تحقيق التنميةلذي ر الكبير ادراسة من الدو تأتي أهمية ال

 لتجارة اإللكترونية،املستدامة للمجتمعات، من خالل تبني دول الخليج لتطبيقاته املختلفة )ا

ودعامتها   (،ةكيلذدن ارونية، املتحة اإللكة، املكتبة االفتراضية، الصالحكومة اإللكتروني

وهذا بغية اللحاق بركب الدول املتقدمة   الالتصجيا املعلومات واو تكنول الساسية تتمثل في

 والتي تعد فيها الرقمنة مظهرا من مظاهر التطور الحضاري والتميز العالمي؛
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  ة:منهج الدراس  6.1

الدراسة ملتغيري  الجانب النظري عرض في  الوصفي التحليلي تنتهج الدراسة املنهج

القتصاد  عربيةوال لعامليةالتقارير اخاص بوالتطبيقي ال الحديثة( جيااملعرفة وتكنولو  اقتصاد)

 ؛املعرفة

   :تقسيم الدراسة  7.1

 :الدراسة إلى شقين  هذتم تقسيم ه

 إلى:  اإلطار املفاهيمي وينقسم  1  .7.  1

 ؛ةاقتصاد املعرف :ول املحور ال                   

 ات واالتصاالت(؛)تكنولوجيا املعلوم يثةالتكنولوجيا الحداملحور الثاني:                    

 واالتصاالت.  ا املعلوماتقتصاد املعرفة وتكنولوجيافاعلية بين  العالقة التاملحور الثالث:                    

 التطبيقي وينقسم إلى:  طار اإل    2  .7.  1

 ؛ E-Readiness) ةاإللكتروني  )الجاهزية  مجتمع املعلومات  ر عرض مؤش الول:املحور                      

 وصيات.االستنتاجات والت املحور الثاني:                     

   الدراسات السابقة .2

دية ي تحقيق التنمية االقتصاعرفي ودوره فاالقتصاد امل ":مقال بعنوان )علة(دراسة 

 ؛"عاون لدول الخليج العربية نموذجاتمجلس ال  ية: دول في األقطار العربواالجتماعية  

ة إبراز مدى الدور الذي يلعبه االقتصاد املعرفي في تحقيق  سة إلى محاولراالد سعت حيث

لواقع اقتصاد وصفية و ة تقييمية قيام بقراء، من خالل الول العربيةالتنمية املستدامة بالد

 في دول الخليج العربي بصفة خاصةه تحليل مؤشراتبثم القيام . لبالدول العربية كك املعرفة

  املعلومات تقنية و  داعاإلب ،يةفرعية تتمثل في: نظام الحوافز االقتصاد داتمحدباعتماد 

دول العربية بتهيئة بنبتها  لها: قيام ااالقتراحات أهموتم التوصل إلى مجموعة من  ت.واالتصاال 

ن  االقتصاد املعرفي وضرورة التكامل والتعاو  مؤشراتبتبني  التحتية بالشكل الذي يسمح لها

 ؛رقميةجوة الفلن اص متقليبينها لل

تطور الشبكة العنكبوتية في دول مجلس   ":مقال بعنوان (2011جعفر،)دراسة 

 ؛"التعاون الخليجي
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شبكة اإلنترنت بدول الخليج العربي، ور  ط حاولة تتبع مسار تتهدف الدراسة في طياتها إلى م

مات  علو ة املستخدام تقنيعلومات القائم على اصطلح مجتمع املها ملوهذا من خالل تبني

ى اعتماد التطبيقات الرقمية املختلفة والذي تسعى من خالله إلواالتصاالت بالدرجة الولى. 

وتوصل  (لكترونية، التجارة اإلاإللكترونية لصحةالتعليم اإللكتروني، ا)املعرفة القتصاد 

 لدول ي من الضعف والقصور باتعانية وملحقاتها الشبكة العنكبوت أهمها أن ئج عدةالباحث لنتا

 سوآءااملعدالت العربية والعاملية لحد ية التي تجاوزت ربية عدا اإلمارات واململكة السعودالع

 ؛مؤشر املعرفة العالميحسب  

اقتصاد املعرفة في تحقيق النمو  ر دو "بعنوان: مقال  ()الشمري دراسة

 ؛ذجا"ادي/مصر نمو االقتص

ثيرات اقتصاد املعرفة أل أبرز تعرض وتحليدراسته إلى محاولة حاول الباحث من خالل   

ي أحد الدول العربية النامية والت، التقنية، القوى العاملة بمصر باعتبارها على اإلنتاج القومي

لعالمي وتم ية باستخدام مبادئ هذا االقتصاد املشاكلها االقتصادحلول معتبرة  تسعى اليجاد

فية والتي ات املعر د الصناعاملصرية وضعت خطط تنموية باعتما التوصل إلى أن الحكومة

 زيادة صادراتها؛اد العمالة املعرفية والتي أدت لة البطالة باعتمفي حل مشكل  ساهمت

قتصاد املعرفة في دول مجلس التعاون  ا عواق"ان: بعنو مقال  (2013حسن، )دراسة 

  ؛"ات املحتوى الرقميالخليجي وفقا ملؤشر 

 واملتمثلة في ثةالثال حتوى الرقميملامؤشرات طت هاته الدراسة الضوء على سل

من خالل عرض وتحليل هاته مدى توفرها بدول الخليج العربي و  .(الثر، الكثافة، )الجاهزية

ض  إضافة إلى عر  ،متعلقة باقتصاد املعرفة عربية وعامليةوتقارير احصائيات ماد باعت ؤشراتامل

لت جهودا في دول املجلس بذ إلى أنوقد توصلت الدراسة  .الخاصة بهيقات مختلف التطب

   ؛البنية التحتيةوعلى رأسها    حتوى الرقميات املمؤشر طوير  ت

عرفي ودوره في التنمية تصاد امل:" االقمقال بعنوان (2009)الغالبي، الزبيدي، دراسة   

 ."(جانموذمهورية مصر العربية  ج)  االقتصادية

بني الدول  لت بيةن اآلثار اإليجاإلى محاولة تبيا الباحثان في هاته الدراسة هدفحيث 

لعمل تطبيقاته املتعددة.  الزمة والعمل على توفير البنى التحتية ال اقتصاد املعرفة لركائز وآليات

يل أثره في دولة مصر على اقتصادها الكلي ومدى نجاعته في تضييق الفجوة خالل تحلوهذا من 
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ه بالرغم من حداثة أنإلى  . وتم التوصلةفبينها وبين الدول القائمة على اقتصاد املعر الرقمية 

متوسط الدخل الفردي. ، وارتفاع الناتج املحلي اإلجمالي نمو إال أنه ساهم في  هذا املفهومتبنيها ل

الفارق بين الذي ساهم في التخفيف من البطالة وتقليص ات ضافة لبروز قطاع الخدمإ

    سين.الجن

 التعقيب على الدراسات السابقة:

رنتها بالدراسة الحالية نجد أنها تتشابه مع  ابقة ومقاتطالع الدراسات السل اسمن خال 

زاوية املعالجة إذ  حيث ؛ علة( من حيث املنهج املتبع ومن2011جعفر،؛ 2013دراسة )حسن،

م القراءة الوصفية باستخدا الخليج العربي فة بدول كزت على واقع اقتصاد املعر كلها ر 

في دولة مصر.    ( التي تم إسقاطها على2009،  ييبب؛ الغالبي، الز الشمري )ماعدا دراسة   ،التحليلية

لقياس   لهاليتحاعتمادها و حيث املؤشرات التي تم  ( من2013ن تختلف مع دراسة )حسن،حي

من  ،لكترونية فقطحيث تم التركيز على مؤشر الجاهزية اإل بدول الخليجمتغير اقتصاد املعرفة 

ه تد ذافي ح والذي يعدات املعلوممجتمع  مندولة تعيش ضال ان بين أربع مؤشرات دالة على

 .قيمة مضافة لهذا البحث

  املفاهيمي القتصاد املعرفة  اإلطار  .3

 :مفهوم اقتصاد املعرفة 1.3

على اقتصاد املعرفة فمنهم من   والتسميات الدالةعاريف ت التختلفوات لقد تعدد

روني، تصاد االلكتت، اقتصاد املعلومات، االقيسميه: اقتصاد االنترنت، اقتصاد الالملموسيا

 تبادلةتسميات بطريقة مستخدم هاته الوفي الغالب ت االقتصاد الشبكي، االقتصاد االفتراض ي

"Interchangeable"  التبادلية بين التسميات  لطبيعة والشكل أدناه يبين ا(. 3ص، )العنزي

 املختلفة لهذا االقتصاد الجديد.
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 دلتستخدم بالتبا  صاد املعرفةمفاهيم اقت  :1الشكل  

 

 

 

 

 

 

 :(Hadad, 2017, P204) التاليباالعتماد على املرجع تين من إعداد الباحث  املصدر:

الهيئات  بعض التعاريف من قبل  عطاءا صر املثال ال الحل سبيلى عريفه عوسيتم ت  

 .الدولية وبعض املفكرين املعاصرين

نه: اقتصاد على أ وزيلنداحدة ونية باململكة املتالتجارة والصناعوزارتي تعرفه  حيث             

ة  معرف توليدو  على االستثمار في املنتجات واملوارد املعرفية بهدف خلق قائم على بصفة مباشرة

من شأنها الرفع من كفاءة القطاعات االقتصادية وزيادة  مة مضافةقيا قابلة للتطبيق له

 ؛ (11ص،  2019علول،  ملنعم، قعبد ا)  رفاهية المم

تعريفا آخر لهذا املفهوم حيث يركزان على إنتاج   (Powell & Snellman) عطيكما ي              

ملنتجات  وات ى آخر هو كل الخدماسلع وخدمات متنوعة ومطورة، أو بمعنأفكار جديدة تعطي 

فة التي تساهم في التطور التكنولوجي السريع وتعتمد ائمة على النشطة املعرفية املكثالق

واضحة أكثر من رأس املال املادي  رةصو املال الفكري ب رأسلى ي عصاد العرفنات االقتو مك

 ,Pareto) الفكري نتاج ته في كل مرحلة من مراحل عملية اإل لتحقيق التكامل بين جميع مكونا

 ؛ 2012(

 , OCED) :ادي والتنميةممثلي منظمة التعاون االقتصولعل أشهر تعريف كان من              

1996)   

 "املعرفة واملعلومات  تخدامع واسى اإلنتاج والتوزيشرة علعتمد مبا" كاقتصاديات ت

, 2017, P204)  (Hadad. 
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أن بين لنا تي ختلفةوجهات نظر م بحسومن خالل التعاريف السابقة التي تم وضعها               

إلنتاجية، اقتصاد املعرفة هو ذلك النمط من االقتصاد الذي تكون فيه املعرفة محور العملية ا

  ق ميزة تنافسية مستدامة در الوحيد لخلباعتبارها املصوليد الثروة عنصر حاسم في ت اهباعتبار 

س مال  أر فية )كها لصول معر فاملؤسسات اليوم أصبحت تقاس قيمتها السوقية بمدى امتال 

رف  تكنولوجيا عالية التقنية ...( وذلك بتحويل املعاالاالستثمار في معرفي، موارد معرفية، 

فة تتزايد أن قيمة املعر التنفيذ فكما هو معروف حيز ف صريحة ووضعها ر االضمنية إلى مع

 باالستخدام والعكس صحيح.

هو االقتصاد و  ال ن اقتصاد املعرفة ألقد عبر بعض االقتصاديين بمصطلح آخر ع             

يا  لتغيرات التي حصلت بفعل العوملة والتكنولوجالقائم أو املبني على املعرفة لكن بعض ا

ة متقدمة من  يث يعتبر مرحلاختالف بين املفهومين حالنظر في وجود قد تم إعادة ديثة فالح

صادية قتالفي مختلف النشطة اه يعتمد على تطبيق االقتصاد املعرفي االقتصاد املعرفي، أي أن

علومات مع قطاعات متعددة كاالتصاالت مثل: واالجتماعية مثل التزاوج بين التكنولوجيا امل

عن بعد، عقد جراحية عن بعد، اإلنتاج العمليات ال عن بعد، إجراءمراض شخيص ال ت

القائمة  بكيةالتشا والشكل املوالي يوضح طبيعة العالقة (.6-5ص ،)علةاملؤتمرات عن بعد...

 .بينها

 ةالقائم على املعرف  واالقتصادالدورة التشابكية بين اقتصاد املعرفة    :2  الشكل 

 

 

 

 

 صاداالقت عمل حول: قةر و ال العربي" نحو عربية تكاملية"، شر ملجتمع العمعسادس ل اامللتقى   املصدر:

 .7ص ، 2018نيسان 8-7، ، بتصرفالقائم ودوره في تحقيق التنمية املستدامة

 ع املعلومات واقتصاد املعرفة على تشجيع بناء الحكومة اإللكترونيةار مجتمشتنويساعد ا

(E. Government) ،يةنترووالبنوك اإللك (E. Banking)،  اإللكترونيةالتجارة (E. 

Commerce)، ونيةاإللكتر دارة إل ا (E. Management) شركة املساهمة اإللكترونية وكذا (E. 
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Corporation)ستمر في مؤشر مجتمع املعلومات واملعرفة عن إلى التطوير امل ك، ويحتاج كل ذل

الحواسيب اإللكترونية لبناء اد دأعو  (Internet) شبكات الويبمشتركي  عدد زيادةطريق 

 .عامالت والوظائف امل  وإنجاز   ى تبادل املحتو   ة وسرعةقمنالر مجتمع دولي قائم على  

 :التكنولوجيا الحديثة  2.3

 مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال:  1.2.3

املصطلحات كغيرها من ريف موحد صاالت بتعلم تحظ تكنولوجيا املعلومات واالت

كل د، بل تعددت هاته التعريفات وتنوعت وفقا لرؤية  قتصاد الجديمع ظهور االالحديثة خاصة  

 للتعرف على مفهوما من الباب الواسع.  اتإلدراج بعض التعريفواحد لها لذا سنقوم  

ل  االتصاات و علومتعرف املوسوعة الدولية لعلم املعلومات واملكتبات تكنولوجيا امل                

، تجميع، خزن، تجهيز، توزيع يل،تشغ إنتاج، تي تقوم علىات التقنية المختلف العملي :أنهاعلى 

تلفة سوءا عبر القمار الصناعية،  خملوسائل االتصال ا بر ع ياترونإلك ومشاركة املعلومات بث

 ؛ (23ص،  2017صالح الدين،    ،إبراهيماملذياع )از أو  ـــــــــــــــ الويب، التلف

على  تقوم التي تلك الثورة الرقمية : أنها سكو علىحين عرفتها منظمة اليوني يف      

ثلة  متالوسائل وامل جموعةمن خالل تكامل م املعلومات استخدام التكنولوجيا في الحصول على

م التشغيل، الحواسيب ومختلف الجهزة واملعدات واملوارد املعرفية الالزمة رمجيات، نظفي الب

من   أكبر مستودع لتخزين الكم الهائل التي تعت وتخزينها في شبكة الويب لتوليد املعلوما

  ة كفء للمعلومل والالفعانية لتحقيق االستخدام ونقلها بطريقة إلكترو البيانات واملعارف

 ؛ (26ص  ،2013،  موس ى  ؛23ص،  2017الدين،  ح  صال   ،راهيمبإ)

والدراسة التي  مجال للعملعن  عبارةبأنها: "تكنولوجيا املعلومات واالتصال كما تعرف 

والتي تهدف إلى  باإلنترنتاالتصاالت  الجهزة الطرفية،تقنيات مثل الكمبيوتر، البرامج، ) شملت

 .Hasnaoui, freeman, 2010, P5))  (”لمات ووظائف االتصامعالجة املعلو 

هزة، ومما سبق يمكن استخالص التعريف اإلجرائي حيث تعرف على أنها مجموعة الج  

استرجاع البيانات  جة، معالملعرفية والتقنيات التي تقوم بخزن، البرمجيات، الفكار، القدرات ا

ات  لى مخرجدخالت إتحويل املى إلة ل عن بعد باإلضافهيل عملية االتصاواملعلومات الالزمة لتس

 املناسبة.  قت والكيفيةلو وابالشكل  
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 علومات وتكنولوجيا االتصالالتكامل التكنولوجي بين تكنولوجيا امل  :3لشكل  ا

 

 

 

 

 

 

 

 تينمن إعداد الباحثدر:  املص

ا الحديثة وفقا واقع اقتصاد املعرفة في ظل التكنولوجيل قراءة تقييمية :اإلطار التطبيقي .4

 –ذجا  مو ن  GCCبلدان مجلس التعاون الخليجي    – اإللكترونيةالجاهزية    شر ملؤ 

 :E-Readiness) ةاإللكتروني  )الجاهزية  مجتمع املعلومات  ر عرض مؤش  1  .4

درجات عالية لت عليه من وفقا ملا حصدى نجاح دول الخليج ملعرض زء جهذا اليتناول 

ملعرفي من خالل قياس مدى توافر قتصاد ااالز في تبني ركائاملية على مقاييس التنافسية الع

، البعيز ) .لكترونيةإلاوسيتم التركيز هنا على مؤشر الجاهزية  ومات،املعلمؤشرات مجتمع بعض 

بع مراحل أر  وفق فإن مؤشرات مجتمع املعلومات تتطور زمنيا "WPIIS " وبحسب (.22ص

أخيرا محصلة هذه تقانة و اله استخدام هذ وأثر  اماالستخدمتداخلة هي: الجاهزية وكثافة 

ي املخطط بتابعية الزمن كما ف وتداخلهاملراحل يل هذه االتقانة فيما يتعلق بالتنمية. يمكن تمث

 :(2ص  ،عبيد)  اآلتي
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 WPIISت حسب  مع املعلومات مجتشرامؤ   :4الشكل  

 

 

 

 

 

 (.2ص ، عبيد)  :املصدر

املعلومات من خالل ع  تممجملؤشرات  الخليج    ويمكن أن نتعرف على مدى جاهزية دول 

جمعه   مما توسيتم عرض جزء منها فقط حسب  عية  ى فر تقسيم هاته املؤشرات الرئيسية لخر 

 .يخاصة بدول الخليج العربالي التقارير العاملية واملحلية  نات متوفرة فمن بيا

 :هزيةالجامؤشرات    2.4

جتماعية وهي شرط أساس ي ال واالتكنولوجية ية و لساسية الفنترتبط هاته املرحلة بالبنى ا

قال  ت الجاهزية القدرات الكامنة لدى املجتمعات لالنتمؤشرالدعم التنمية في املجتمعات وتبرز 

 :(11، ص2013،حسن)  لحديثة. وتنقسم إلىاملجتمع املعلومات واالستفادة من التقنيات  

 :مؤشرات البنية األساسية 1.2.4

الخلوية لكل مائة  اطن، وعدد الخطوطو م ابتة لكل مائةالثعدد الخطوط الهاتفية  •

 مواطن؛ 

تضيفات  سموعدد  موزعة بين الريف واملدينة، خصترنت لكل مائة شعدد مشتركي اإلن •

الحزمة الدولية لكل مواطن، ونسبة   اإلنترنت املحلية لكل عشرة آالف مواطن، وعرض

 .كي االتصال السريع في مشتركي اإلنترنتمشتر 

تعكس هاته املؤشرات الفرعية لجاهزية  بعض الجداول التيض راتعلي سيتم اسيما يفو 

 الستخدام.ا
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دول الخليج العربي    الجوال فيلهاتف  لى اإلنترنت واشتراكات اصول االو   :5  ل الشك 

2013
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 متوافر على املوقع: (433ص ون، خر وآالزعبي )املصدر:  

ab_states_ar.pdftps://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arht 

لم سيطرت دول  ولة حول العاد 133نترنت فييقيس سرعة اإل حسب املؤشر العالمي الذي 

تصدرت قطر ترتيب في املؤشر، و ة بيكز أول ست دول عر ست على مراالخليجي المجلس التعاون 

  27.7بلغت  عاملًيا، بمتوسط سرعة تحميل 49بحلولها في املركز رقم  ،1الدول العربية في املؤشر

متوسط سرعة تحميل عاملًيا، ب 55ميجابايت في الثانية، تلتها اإلمارات التي جاءت في املركز رقم 

عربًيا، بحلولها في املركز  املركز الثالثي ف وجاءت السعودية ،ةفي الثاني ميجابايت 723.7بلغت 

لت في حين احتميجابايت في الثانية  16.33ا، بمتوسط سرعة تحميل بلغت عامليً  73رقم 

 الثانية. تليهاي  ايت فميجاب  15.22سرعة تحميل بلغت    .عامليا،  81املركز الرابع عربيا رقم   البحرين

ميجابايت في الثانية. لتأتي   14.73حميل بلغت عة تًيا(، بمتوسط سر ملعا 83رقم  يت )املركز الكو 

 الثانية.يت في ميجابا 14.24عاملًيا، بمتوسط سرعة تحميل بلغت  86املركز رقم في  نعمابعدها 

زاد نسبة استخدامات اإلنترنت  وهاته النسب في تزايد مستمر فقد  (.5رةفق ،"العالمي  املؤشر “)

%( من السكان 53) في حين كان .2013% في عام  85كثر منلخليج لان قبل سكان دول م

فقط. وتأتي   باإلمارات يمكنهم النفاذ لإلنترنت( من ثلثي املقيمين %64ن و)قطرييالبحرينيين وال

  165.9و 90للخدمة بلغت البحرين على قمة الدول الخليجية في تغلغل اإلنترنت بنسبة انتشار 

لغت نسبة استخدام الفراد ب، فقد 2013نسمة لسنة 100لكل  الشتراكات الهاتف الجوال

 لإلنترنت%، لتصبح بذلك اململكة أحد أكثر الدول 91 حواليلإلنترنت في البحرين 
ً
عبر  استخداما

تليها اإلمارات العربية .(1فقرة ،الخالق عبد) الفراد على مستوى العالم مقارنة بعدد السكان

https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arab_states_ar.pdf
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  85.35و 88نسبة إلنترنت وبيب لنفاذ االترت ىعل152.6و 88در بـ بنسبة انتشار تق املتحدة وقطر 

  14ات إلى جوال، حيث وصل إجمالي اشتراكات الهاتف الجوال في دولة اإلمار الهاتف ال اتالشتراك

نسمة، بعد أن ازداد عدد  100لكل  171.8 انتشار بلغتألف اشتراك جديد بنسبة  147يون لم

.  2013نةجديد في س ف اشتراكاتأل 135 ي الدولةملحمولة ففي خدمات الهواتف ا االشتراكات

  976إلى  االشتراكاتآالف مشترك ليرتفع إجمالي  10على  يزيد ماواستقطبت خدمات اإلنترنت 

نخفض عدد  أو " إنترنت النطاق العريض". حيث ا الخط الهاتفي"خدمتي "لف مشترك عبر أ

ليصل عدد  بالنمو  مات النطاق العريضالهاتفي وازدياد خد اإلنترنت للخطمشتركي خدمة 

لتليها . نسمة 100لكل  11.8االنتشار ألف اشتراك حيث بلغت نسبة  973إلى  االشتراكات

 ،75.5والي )لعربية السعودية بنسب نفاذ متقاربة لإلنترنت على التالكويت، عمان، اململكة ا

ر نسبة  السعودية بأكب بيةواململكة العر لكويت نسمة. في حين جاءت ا 100( لكل 60.5، 66.5

في بلغت نسبة خدمة ( 176.5، 190.3في الهاتف الجوال بنسبة انتشار للخدمة بلغت ) اشتراك

( 66.5الترتيب وفي الخير سلطنة عمان بنسبة تقدر بـ ) لى( ع60.5، 75.5النفاذ لإلنترنت )

على  لتقارير املنشورة فمن خالل ا. الجوال ( الشتراكات الهاتف154.6) ر ت وبنسبة انتشالإلنترن

عربيا الولى ت املرتبة صفحة الويب سنقوم بإعطاء تحليل لهاته النسب بحيث حققت الكوي

  190% )190لهواتف النقالة بين السكان، حيث سجلت عامليا، في نسبة اشتراكات ا والرابعة

في  زيادة كبيرةا نالحظ كم .(شخص اشتراك لكل 1.90و، شخص 100قال لكل اك هاتف ناشتر 

،  2013 مليون مستخدم بنهاية الربع االول  16.2باململكة ليصل إلى إلنترنتاعدد مستخدمي 

 بـ  55بة انتشار بلغت بنس
ً
مشتركي   عدد) 2012دم في نهاية مليون مستخ 15.80%، مقارنة

 (.9،5فقرة،  الجوال

 التنظيمية:  والبنيةمؤشر السياسات    2.  2  

 اإلنفاق على البحث نسبةية سيتم أخذ مؤشر ة من املؤشرات الفرعويضم مجموع

 لي العام فقط.الناتج اإلجما  إلى  العلمي والتطوير نسبة
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ير نسبة الى الناتج املحلي االجمالي في ى البحث والتطو اإلنفاق املحلي االجمالي عل  :6الشكل  

 (%عام )  أو أقرب  2013وعام    2009دول الخليج العربي خالل  

 
 متوافر على املوقع:(. 424صزعبي وآخرون، ال ) صدر:امل

https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arab_states_ar.pdf 

كنسبة من  (GERD) ويرث والتط على البح مالدخل الوطني الخاى علال اإلنفاق ما يز    

 في الع(GDP) اإلجماليالناتج املحلي 
ً
الم العربي. ومن الصعب بالطبع، أن تكون تلك منخفضا

املعتمدة على البترول لدول الخليج التي ترتفع قيمة الناتج  دياتاالقتصامرتفعة في النسبة 

كثافة  صاحبتا أعلى  والدولتان(. 424ص الزعبي وآخرون،)جدا ة بصورة كبير  املحلي اإلجمالي لها

-2011سنتي ذلك و 424اليونيسكو  (ربية املتحدةاإلمارات العو  قطر )في أنشطة البحث والتطوير 

اإلجمالي، تليها   ناتج الدخل الوطنيبالتقريب من  0.5ـ و0.45درت بـ الترتيب بنسبة ق على 2012

،  0.95 ،0.3، 0.4بـ  قدرت متقاربةبنسب  السعودية العربيةة بحرين واململكالكويت، عمان، ال

على البحاث التطبيقية في  تركيز كبير وجد ينات من هاته البياأنه على التوالي. نالحظ  0.70

الكويت في  ، فإن معظم إنفاق2011لسنة  حصائيات معهد اليونسكو وحسب إ العربية. الدول 

ي نصف اإلنفاق فمقارنة ب، التقنيةو البحوث التطبيقية  كان مركزا علىمجاالت البحث والتطوير 

فمثال ساسية وبحوث التنمية التجريبية والنصف املتبقي فقسم مناصفة بين البحوث ال  ،قطر

في قطر  اإلنفاقأما باقي كان بين  (%26.6الربع بنسبة )لى الطبية والصحية عتستحوذ العلوم 

أبو ) %(26.6)بلغ يمة اإلنفاق بع قر و  ية التجريبيةوبحوث التنم ةالساسيالبحوث  تناصفتفقد 

ة البرامج التطويرية التي تتبناها  النسب في تزايد مستمر نتيجه بقى هاتوت .(8فقرة ،حجر

ا على مجاالت البحث والتطوير في الجامعات واملعاهد نفاقهل إبلغ مجم الحكومة بقطر، حيث

 عليمعلى جودة الت حجم اإلنفاق العالميب رنةبها مقا وهي نسبة ال بأس %2.8نحو البحثية 

ميزانيات   من%  3-2ح من منظومة التعليم العالي والذي يتراو  وتطوير البحث العلمي وإصالح

https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arab_states_ar.pdf
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ن دول الخليج في حين جاءت باقي الدول العربية وهي العلى بي ي.حسب تقرير البنك الدول الدول 

ت، دوالرا ثالث يعني أقل من املحلي الدخلمن %   20.بنسب إنفاق جد منخفضة تقدر بـأقل من 

  681دوالرات في أملانيا و 409 دوالر في اليابان، 160ابل، مق
ً
وهذا ما يوضح تدني  . في أميركا دوالرا

مر الذي ينعكس سلبا على مردودية م والبحث العلمي ال صة لقطاع التعليصحجم امليزانيات املخ

ر في حين تشي .(8قرةف ،أبو حجر)عام. كل مة بشاملستدا القطاع بشكل خاص وعملية التنمية

فاق على البحث والتطوير، لخليج فيما يخص اإلنإلى تغير الترتيب في دول ا ائياتآخر اإلحص

املركز الثاني  السعودية  تاحتلالسعودية  تصاديةاالقمن قبل صحيفة مال للتقرير املنجز فوفقا 

رق  بفاالي و حلي اإلجمكنسبة من الناتج امللمي والتطوير خليجيا من حيث اإلنفاق على البحث الع

% من الناتج املحلي  2.5والبالغ  OECD .االقتصاديية والتعاون عن متوسط منظمة التنم

% 0.9ل الخليج إنفاقا على البحث والتطوير بـ صدرت االمارات أكثر دو ووفقا للتقرير ت .اإلجمالي

% ما  0.3ابعة بـ رتبة الر ما حلت الكويت في امل% في0.5ثا بـ من الناتج املحلي االجمالي، ثم قطر ثال

ركز االخير مليار دينار(. وفي امل 40غ نحو مليون دينار )الناتج املحلي للكويت يبل 120يعادل قرابة 

 انظر الشكل املوالي: 0.2ت قبلها باملركز الخامس عمان بـ % وجاء0.1البحرين بـ  كانت

 .(2،1قرة، ف"خليجيا  ةالسعودية الثاني)“

 جماليالتطوير نسبة إلى الناتج اإل لخليج على البحث و إنفاق دول ا  :7الشكل 

 
 :رابطمتاح على ال  ، االقتصاديةفة مال ي صح  املصدر:

vvgRqhdbIDchives/20180927/112692?fbclid=IwAR0zi9j3_cqj6sgf1Olby8iuwEKwUps://maaal.com/arhtt

x5BquXQ6ADUNPUxVQUP0 

من حيث اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير  خليجيارابع لت في املركز االكوي حلت

حلي  دينار )الناتج اململيون  120دل قرابة % ما يعا0.3ـ اإلجمالي بالقومي كنسبة من الناتج 

https://maaal.com/archives/20180927/112692?fbclid=IwAR0zi9j3_cqj6sgf1Olby8iuwEKwUIDvvgRqhdbx5BquXQ6ADUNPUxVQUP0
https://maaal.com/archives/20180927/112692?fbclid=IwAR0zi9j3_cqj6sgf1Olby8iuwEKwUIDvvgRqhdbx5BquXQ6ADUNPUxVQUP0
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 ية والتعاون االقتصادية التنممليار دينار( وبفارق كبير عن متوسط منظم 40للكويت يبلغ نحو 

OECD عن اإلنفاق على البحث  ب تقرير استراتيجية من الناتج املحلي وذلك حس %2.5بالغ وال

% 0.9 البحث والتطوير بـالخليج إنفاقا على  كثر دول أارات والتطوير في دول الخليج وتصدرت االم

% وفي املركز االخير كانت 0.5بـ  % ثم قطر 0.8من الناتج املحلي االجمالي تلتها السعودية بـ 

وعلى صعيد عدد الطالب لكل  .%0.2امس عمان بـ % وجاءت قبلها باملركز الخ0.1ين بـ بحر ال

ط  رق كبير عن املتوسالخير خليجيا وبفا ت باملركز قبلدكتور بالجامعة في الكويت، فقد حل

ساتذة بالجامعة  من ال العالمي، حيث وصل متوسط عدد الطالب إلى إجمالي عدد املحاضرين 

طالب لكل محاضر  7السعودية القائمة بـ وتصدرت  .22في البحرين بـ ن أكبر عدد كا  فيما 21إلى 

ا  طالب 14خامس بعدد املركزين الرابع والواإلمارات في طالب لكل محاضر ثم عمان  9تلتها قطر بـ 

الدول املتقدمة،  متوسطلكل محاضر، ويعتبر معدل الطالب للمحاضرين في الكويت بعيدا عن 

 ةالسعودية الثاني") تحدة وبريطانياحاضر في كل من الواليات املطالب لكل م 4إلى صل حيث ي

 .(5،4،3،2فقرة،  "خليجيا

كامل( لكل دل العمل بوقت  امعدول الخليج العربي )ن والتقنيون ل: الباحثو 10  الشكل 

 أقرب عام لذلك  ، أو 2013مليون ساكن، عام  

 
طاع الحكومي، وبالنسبة للبحرين البيانات القيت هي تقديرات قومية تغطي كو البيانات الخاصة بال  مالحظة:

 تغطي قطاع التعليم العالي فقط.

 .(425ص ، وآخرونالزعبي )صدر:  امل

بلغت نسبة   قطر حيثالحظ أن أعلى كثافة بحوث كانت في من الشكل أعاله ن    

  120.3 املقدر ب التوالي من مجموع الباحثين في الدولة على 192و 587لتقنيين بـ الباحثين وا
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لتطور الذي ا يكون مؤشرا داال على مدىسبة الباحثين لكل مليون مواطن لوتم قياس ن، باحث

خالل  خاصة مع الزيادة املطردة للسكان تطوير البحث العلمي وال رزته الدولة في مجالأح

ففي إطار النمو السكاني السريع، يكون عدد الباحثين لكل  .ل الخليجبدو  السنوات املاضية

ل  نفردة. حيث يوجد ما يعادم وأفضل من استخدام الرقام املن مؤشرا أوضح للتقدمليون مواط

 كامال باحث خلي 2206
ً
، أما البيانات الخاصة 2012في عام لكل مليون مواطن  جي يعمل وقتا

، مقسمين حسب حالةّ  التوظف والنوع االجتماعي كل الوقت بمعادل عدد الباحثين العاملين

أن غالبية يانات املتاحة عن قطر تشير إلى دول الخليجية، فالبفهي شحيحة في معظم ال

سبة الباقية توظفها  ، والن2013في عام  %(98.4(ليم العالي في قطاع التع ون الباحثين يعمل

طوير. وكذلك الحال بالنسبة  لبحث والت( مع عدم شمول القطاع الخاص با%1.6الحكومة )

 .(425ص  ،الزعبي وآخرون)  املجلسلبقية دول  

 :خاتمة  .6

هي الولى  خليجية تبين أن الدول ال يتجربة دول الخليج العربل ةالتقييمي قراءةالبناءا على 

لى  تبني مؤشرات هذا االقتصاد وذلك من خالل كثافة اإلنفاق ع عربي فيالم الى مستوى الععل

 قيق التنميةلتحيا الحديثة...جالتكنولو ، االستثمار في اإلنفاق على التعليمالبحث والتطوير، 

  ة التقييميل إليه من خالل هاته القراءة التوص مما تعرض أهم سيتم  هوعلياملستدامة. 

بغية االنتقال واالرتقاء باقتصاديات من التوصيات واالقتراحات جملة ته النتائج بيم هاتدعو 

عة االقتصاديات الريعية مجمو القطار العربية وعلى رأسها الجزائر التي الزالت ضمن 

  .كالسيكيةال

 :نتائجال.  1  .6

 .قطربلنشر العلمي بدول املجلس في ظرف قصير وأعلى كثافة بحوث كانت  ارتفاع نسبة ا ✓

أسها  من قبل دول املجلس إلى االرتقاء بقطاع االتصاالت وعلى ر ملبذولة الجهود ا أسهمت ✓

تف للها 85.35 راكوبنسبة اشت 152.6 ا سرعة تدفق اإلنترنتالتي بلغت فيه قطر دولة 

    ؛الجوال

لقياس مدى جاهزية الدول  رئيسية  وأداة ملحةو ية أصبح اقتصاد املعرفة ضرورة حيو  ✓

 ها االقتصادي واالجتماعي؛ماقدم واالزدهار في نظ لتحقيق النمو والت
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عليم للت %(98.4(بنسبة الحكومي يعملون في القطاع بقطر  يينأغلب الباحثين والتقن ✓

 .2013لعام  لك  رى وذت الخاقطاعباقي ال  يف(  %1.6)  و   العالي

% في قطاع التعليم نظرا لقاعدتها  75تستحوذ السعودية على أكبر نسبة للخريجين  ✓

 السكانية الضخمة؛

 العريضة )الحزمة التحتية الضخمةد دول الخليج من أكثر الدول تقدما في البنية تع ✓

(Broadband)الضوئيةاف  ، اللي  ((Fiberoptic  ،لالسلكيات و تفي الثاباالخط اله)؛ 

تعد نسب االنفاق في دول الخليج العربي متواضعة مقارنة بالدول املتقدمة وتعد قطر  ✓

 االنفاق على البحث والتطوير؛  الولى في

والتطوير،  البحثاإلنفاق على )ك شرات املعرفيةافر دول املجلس على مجموعة من املؤ تو  ✓

 ؛...(ة التحتيةنيلبتجهيز ا

% من  13مخصصات االنفعالية لكثر من يادة خالل ز يم من م كبير للتعلامتولي قطر اهت ✓

 اجمالي الناتج املحلي.

رنت لإلنتبر الحزمة العريضة ع حققت دول الخليج نسبة نفاذ كبيرة في خدمة االتصال ✓

 الم؛من مجمل سكان دول الع%  5.24غت  بل

ال أن دول  إ ،دول ق التنمية املستدامة للتحقي ي فيفاد املعرقتصأهمية اال على الرغم من ✓

ولعل هذا راجع لضعف الخطط  يدة العد زاياهم الخليج لم تستفد لحد اآلن من

ومخرجات  جلنتائاتقييم ة التنموية املوضوعة وعدم القيام بعمليواالستراتيجيات 

 .الرقميةردم الفجوة   غيةب  ملعرفة الخللعرفي  االقتصاد امل

 :حاتقتر ملا   .2  .6

 االبتكار وحماية حقوق امللكية الفكرية؛  نولوجية لدعمإنشاء الحاضنات التك •

ية وخاصة في مجال استيراد التقنية  املعرفإنشاء تكتالت عربية للنهوض بالقطاعات  •

 يات الدول العربية فيما بينها؛تربط اقتصادة  كترونيء تطبيقات إل، وإنشاالحديثة

 السبيرانية.  من الهجمات  التركيز على توفير المن املعلوماتي وحماية املحتوى الرقمي •

 ؛ة بالجاهزية اإللكترونيةالخاصؤشرات  زيادة االنفاق العام وترشيده فيما يخص امل •
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جلس وربط  في دول املومة التعليم العالي مقررات االقتصاد املعرفي بمنظ ضرورة إدراج  •

 شغل؛ مخرجات التعليم بسوق ال

بشري قادر  ال فكري و نبية باعتبارها رأس ممحاولة االستفادة من الكفاءات العربية والج •

في االفكار  على خلق قيمة مضافة وتحقيق ميزة تنافسية للدولة من خالل االستثمار 

متميزة تنافس في  أو منتجات وخدمات  ،يحملها وتحويلها لبراءات اختراع لتياواملعارف 
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https://bit.ly/2YVxyGh


 ةبوروينة لبنى، بوهالي رتيب
 

100 

 

االقتصاد املعرفي ودوره في التنمية  "كريم سالم حسين الغالبي، محمد نعمة الزبيدي، •

، املجلد 24قتصادية، العدد اال العلوم ،"ر العربية نموذجا(صجمهورية م) ةاالقتصادي

 .2009لسادس، أيار،  ا

تم التصفح   https://bit.ly/33brA3f  :طالرابمحمد أبو حجر، جريدة الوطن. متاح على  •

 2/2/2020يوم:

  دور اقتصاد املعرفة في تحقيق النمو االقتصادي/مصر " ،الشمري طاهر  جبار  محمد •

  .واإلدارية، الغري للعلوم االقتصادية  ، كلية االقتصاد، جامعة الكوفة"جانموذ

 "ورقة عمل حول:عشر ملجتمع العمال العربي" نحو عربية تكاملية"، امللتقى السادس  •

 .2018نيسان  8-7، بتصرف،"لتنمية املستدامةاالقتصاد القائم ودوره في تحقيق ا

 وافر على املوقع:مت،  "نيسكو للعلومتقرير اليو "  منيف رافع الزعبي واخرون،   •

 :املوقعمتوافر على منيف رافع الزعبي وآخرون، املرجع السابق،  •

https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arab_states_ar.pdf 

ات في العالم العربي: مؤشرات مجتمع املعلوم قراءة لقيم" شيخ عبيد، لدين ور ان •

 ."الواقع واملطلوب واآلثار التنموية

النقد ، صندوق "املعرفة: ورقة إطارية اقتصاد" هبة عبد املنعم، سفيان قعلول،   •

 .2019،  51  العربي، دراسات اقتصادية، العدد

 د املعرفي؛تصاقاملجلس لتطوير بنية االدول  وضع استراتيجية معرفية مشتركة بين   •

 :. متاح على املوقع"نمو قياس ي لالتصاالت املحلي، ترجمة نورهان عباس"الوطن،  •

https://bit.ly/31ls9pm       :26/1/2020تم التصفح يوم. 

لب على دول الخليج تهيئة بنيتها االجتماعية واالقتصادية وتوفير بنية تحتية داعمة يتط  •

 التعليم والبحث والتطوير للباحثين؛  الل توفير متطلباتمن خالبتكار  ل

https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arab_states_ar.pdf


 فة في ظل التكنولوجيا الحديثة وفقا ملؤشر الجاهزية االلكترونية واقع اقتصاد املعر 

 -نموذجا GCCجي بلدان مجلس التعاون الخلي  - 
 

101 

 

شرات  فة في دول التعاون الخليجي وفقا ملؤ واقع اقتصاد املعر "يحي حمود حسن،  •

الدراسات االقتصادية، مركز البصرة  ، كلية "املحتوى الرقمي، مجلة االقتصاد الخليجي

 .2013،  24العدد  جامعة البصرة،  والخليج العربي،  

 

 



 

102 

 

 العمالت املشفرة تعديناآلثار البيئية ل تقدير 

 -دراسة حالة البيتكوين -

The Environmental Impacts Assessment for Cryptocurrency Mining 

BITCOIN Case Study 

 بوعقل مصطفىد.  

Dr. Bouakel Mustapha 

 Mustapha.Bouakel@cu-Relizane.dz، ) رالجزائ (،غليزانجامعة أحمد زبانة،  

      13/08/2020 تاريخ النشر:               08/08/2020تاريخ القبول:                 28/07/2020تاريخ االستالم: 

 :  ملخص

مع التركيز  ، تعدين العمالت املشفرةعن  مةجالناتقدير اآلثار البيئية  هذه الدراسة إلىتهدف 

بشكل سلبي في  تين ساهمظاهرة االندفاع نحو التعدوتوصلت الدراسة إلى أن على تجربة البيتكوين. 

 ة. البصمة الكربوني وتناميحجم استهالك الطاقة  تضاعف

 البيتكوين. ،الطاقة، البصمة الكربونية العمالت املشفرة، البيئة، التعدين، :يةكلمات مفتاح

 .JEL: O33, Q29, Q49 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims to estimate the environmental impacts of cryptocurrency mining, 

focusing on the Bitcoin experience. The study concluded that the rush towards mining 

contributed negatively to increasing energy consumption and the growing carbon footprint.  

Keywords: Cryptocurrency, Environment, Mining, Energy, Carbon Footprint, Bitcoin. 

JEL Classification Codes : O33, Q29, Q49. 
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  :مقدمة    .1

مكن   مهما ابتكارا ،آلية دفع ال مركزيةب تتمتعتلك التي  ال سيما، املشفرةتعتبر العمالت 

، كما أن االنتشار الواسع والشعبية التي املالية القطاعاتشتى  في نسبيةدفعة من إحداث 

 تعزيزايمكن أن تشمل هذه اآلثار  األخيرة، استقطب اهتمامفي السنوات القليلة بها  حظيت

 الراهنة.محتمال نماذج وأنظمة األعمال، فضال عن تغيير شكل التفاعالت والروابط االقتصادية 

جوهر  ،والعمالت املشفرة تعتبر املداخل الجديدة املصاحبة لتكنولوجيا سلسلة الكتل

نعرجا هاما في تغيير شكل وطبيعة النظام املالي  عامالت املالية الراهنة ومفي املالنقلة النوعية 

املستقبلي، وعلى الرغم من أنها تزال ال تحظى بإقبال املتعاملين لخلفيات تتعلق باملوثوقية، 

الزمة ألن تحل محل  ال  تهاجاهزيوالتشكيك في  ،  من جهة  إخفاء الهوية، التعقد وتطايريتها املرتفعة

على وقعها   تقديم حلول ناجعة للظروف التي تعيشعلى ة وكذا مقدرتها التقليديت مال الع

ا في ترسيخ تقدما ملموس مؤخراحرزت من جهة أخرى، إال أنها قد أ االقتصاديات املعاصرة

،  املستخدمين ةاعدق، قيمة الوحدةبالنمو السريع في  عوممدو  ديناميكي وخصبمكانتها كفضاء 

 .ت اليوميةعامال م املوحج  منصات التداول 

ا على أنها "كتل" في سلسلة يتم تخزين جميع املعامالت رقمي ،العمالت املشفرةباستخدام 

نهج إثبات آليات اإلجماع املبنية على من خالل يتم االحتفاظ بها بواسطة شبكة من األقران. 

  ةمنسق ةز رياضياغألعلى حل  املنقبون ، يتنافس األنظمة الرقمية ( وكذاPoWالعمل )

لتالية من البيانات القدرة على إضافة الكتلة ا يكفلالذي املنقب بخوارزميات معقدة، حيث أن 

إمكانية الوصول  الديه جهةيمكن ألي املشفرة، و عملة وحدة محدودة من ال، يتلقى إلى السلسلة

 التعدين.  عملية  إلى اإلنترنت واألجهزة املناسبة املشاركة في

 تجزئة أن معدل ال، أشارت بعض الدراسات إلى تعدينال تجاه ومع تنامي االهتمامات

(Hashrate)  شبكة فيBitcoin  تيرامليون  60و 15 ما بين، تراوحت 2018عام (TH) في الثانية 

(Susanne & Massimo, 2019, PA) ، البصمة الكربونية أوضح مؤشر استهالك الطاقة أن كما

تيرا واط في  77,78 لكهربائية املستهلكة بـاقة افيما قدرت سعة الط ميغا طن،  35,96بلغت 

 (.Digiconomist, 2020الساعة )
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 إشكالية الدراسة:  1.1

نجاح االبتكارات أصبح يعتد بالتفاعل مع املتغيرات تتفق االتجاهات املعاصرة على أن 

 ر يثي العمالت املشفرة تعديناالندفاع املفرط نحو  ئية أكثر من أي وقت مض ى، وهو ما جعلالبي

العديد من االنشغاالت املتعلقة بالبصمة الكربونية وترشيد استخدام الطاقة، ومع ذلك ال يزال 

 أن داللةكما  لسد هذه الفجوة،اإلطار لم يتوصل إلى تصميم منهجية ورؤية واضحة هذا 

ت  العمال  تعدينل واملحتملة الفعليةأكثر على تقدير اآلثار البيئية  ال بد لها أن تركز  النتائج

لشكل الذي يرجح قدرتها على التوافق مع أبعاد التنمية املستدامة، وامتداد تصورها ملشفرة، باا

املعامالت   أشكال بأحدثواألمان القوي املرتبط  الراحةإلى ما هو أبعد من النظر إلى  الوظيفي

 االقتصادية.

 التالي:يس ي  السؤال الرئوفي خضم هذه املتغيرات تنبثق معالم اإلشكالية املصاغة في  

 العمالت املشفرة؟  تعدينالناجمة عن  بيئية  ما هي اآلثار ال

 الفرضية الرئيسية للدراسة:  2.1

 يقود طرح اإلشكالية إلى صياغة الفرضية الرئيسية التالية:

 .عميق التكاليف البيئيةمضاعفة األضرار وت  يؤدي تعدين العمالت املشفرة إلى

 الدراسة:أهداف      3.1

 برزها فيما يلي:ملة من األهداف نوجز ألتحقيق جتسعى الدراسة  

 مداخل وأبعاد تعدين العمالت املشفرة؛االطالع على   •

 ؛طرق تقدير مخلفات تعدين العمالت املشفرةإبراز   •

مع التركيز على   املشفرةالعمالت لتعدين  اآلثار البيئيةتحليل واستشراف محاولة  •

 .البيتكوين

 أهمية الدراسة:  4.1

ودقة  بلورة تصور أكثر وضوحا، شموليةانية لحالية في مناقشة إمكلدراسة اتنبع أهمية ا

 عمليات التعدينجراء  املشفرةالعمالت  مستقبلحول التحديات البيئية التي باتت تهدد 

 وهو ، أوكسيد الكربون لقة أساسا بالتنامي املفرط في استهالك الطاقة وانبعاثات غاز ثاني عواملت

وفي هذا السياق  ، البيئية واالعتباراتصادية ين املكاسب االقتتضارب ب خلق بؤرةيؤدي إلى ما 

  ومنهج سليم ي  الحاجة إليجاد بديل أمثل    تبرز
 
 هذه الفجوة.  ن من سدمك
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 منهج الدراسة:  5.1

إن طبيعة املوضوع وخصوصياته تطلبت االعتماد على املنهج الوصفي من خالل عرض  

، كما تم اللجوء إلى املنهج التحليلي في إطار  املشفرةالعمالت بتعدين املفاهيم األساسية املرتبطة 

للمخلفات  العام ستجالء االتجاه وااستهالك الطاقة والبصمة الكربونية مناقشة تطور مؤشرات 

 ودرجة حساسيتها.  البيئية

 

 محاور الدراسة:  6.1

 :ال شم  ين رئيسينور محوضوع واإلحاطة بجزئياته تم تقسيم الدراسة إلى  لإلملام بامل

 لعمالت املشفرة؛اتعدين  طار املفاهيمي لإل ا •

 .: البيتكوين نموذجااآلثار البيئية لتعدين العمالت املشفرة •

 العمالت املشفرةالطار املفاهيمي لتعدين   .2

 مفهوم العملة املشفرة:  1.2

يسمح بتعريف العملة   ال يوجد اتفاق واضح بخصوص تحديد إطار مفاهيمي علمي دقيق

 ، الرقمية (ECs) لكترونيةالعملة االهناك تداخل بين استخدام املصطلحات ككما أن املشفرة، 

(CsD)االفتراضية ، (VCs)   املشفرةو  (CCs)*. 

تمثيل رقمي للقيمة ال يصدر عن  بأنها  (EBA) الهيئة املصرفية األوروبية هافعر تعموما 

ل  بولها من قبم قن يت، لكتقليديةمصرف مركزي أو سلطة عامة وال يرتبط بالضرورة بعملة 

 تخزينها أو تداولها إلكترونيااألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين كوسيلة للتبادل ويمكن نقلها أو 

(Marek & Lukasz, 2018, P13) . تمثيالت رقمية ذات قيمة كما يعرفها البنك العالمي على أنها

إمكانية  ، وأضاف توافقاللتحقيق تعتمد على تقنيات التشفير  محددة بوحدة حسابها الخاصة

 .(Robby & Alexander, 2018, P22) تداولها رقميا، كما تصلح للتخزين والحساب

 توليد لتنظيم التشفير  تقنيات فيها تستخدم  رقمية على أنها عملة Oxfordفها قاموس ر عوي

 ,Lexico) املركزي  البنك عن مستقل بشكل  وتعمل األموال، تحويل من والتحقق العملة وحدات

2020) . 

 

 
* ECs: Electronic Currencies DCs: Digital Currencies  VCs: Virtual Currencies  CCs: Crypto Currencies 
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تقنيات تشفير مختلفة ب مدعومةيعمل عبر شبكة بأنها نظام ( 2019وآخرون ) Cameronويرى 

صحتها من  من والتحقق املعامالت إلى ( للتحكم في الوصول وغيرها الرقميةالتوقيعات )التجزئة، 

 .(Cameron et al, 2019, P196)  آلية اإلجماعخالل  

 شفرة:للعمالت املتكنولوجيا سلسلة الكتل كدعامة    2.2

، نشر شخص )فرقة( مجهول الهوية وباستخدام اسم مستعار  2008أكتوبر  31في 

Satoshi Nakamoto  ورقة مختصرة شكلت منعرجا هاما في مجال التشفير. لقد أوجز فيه

طريقة للتغلب على مشكل اإلنفاق املزدوج خالل املعامالت املالية التقليدية. على الرغم من عدم  

يح، فقد وصف هيكلها على أنه سلسلة من الطوابع الزمنية شكل صر سلة الكتل بذكر سل

املجزأة حيث يتضمن كل طابع زمني التشفير السابق في البعثرة، وبهذا تتشكل سلسلة حيث مع 

 (.Sultan. 2018. P50كل طابع زمني إضافي تتعزز الكتل املوجودة خلفه )

التي يمكن  رصدة االسميةية األ مللك ارقمي املشفرة سجال العمالت وعالوة على اعتبار 

أول تطبيق لتقنيات أيضا هي ، ف(Jonathan, Thorsten, 2019, P14) استخدامها في املعامالت

سلسلة الكتل، حيث أنها تعبر عن إصدار نقدي بدون بنوك مركزية كما تسهل عمليات الدفع 

االفتراضية  مالتوالعالكتل  بدون مؤسسات مالية. وتجسدت العالقة بين تكنولوجيا سلسلة

(، حيث تم تشكيل ملف بيانات يحمل سجالت  Bitcoinألول مرة في ابتكار عملة البيتكوين )

بما في ذلك  -Bitcoin Blockchainيطلق عليه مصطلح -جميع معامالت البيتكوين السابقة 

 & Aleksander) بيتكوينإنشاء وحداتها املستقبلية، وغالبا ما يشار إليها باسم دفتر األستاذ في ال

Fabian, 2018, P4) . 

 تطور رسملة العمالت املشفرة:  3.2

عملة، مشكلة بذلك  5.168حوالي  2020مارس  9بلغ عدد العمالت املشفرة إلى غاية 

، فيما بلغت قيمة التداول اليومي دوالر 224,395,330,440قيمة سوقية قدرت بـ 

قد أشارا إلى أنه  Genaisو Landauن وكا  .(coinmarketcap, 2020) دوالر  175,000,810,333

عملة تشفير متداولة. خالل األشهر الخمسة  2500، أصبح هناك أكثر من 2019اعتبارا من مايو 

  264مليار دوالر أمريكي و 126، تراجعت القيمة السوقية اإلجمالية ما بين 2019األولى من عام 

.  2018ار دوالر أمريكي في يناير ملي 830لغت أن وصلت إلى قمة بمليار دوالر أمريكي بعد 

تريليون دوالر أمريكي. تبلغ قيمة الذهب  65وباملقارنة، تبلغ القيمة السوقية لألسهم العاملية 

تريليونات دوالر أمريكي، ويبلغ إجمالي املبالغ النقدية لدول   8لدى القطاع الخاص حوالي 
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رة  ه األرقام، فإن العمالت املشفكما توضح هذون دوالر أمريكي. تريلي 26.5مجموعة العشرين 

بشكل عام ال تلعب حاليا دورا مهما في االقتصاد العالمي واألسواق املالية. ثالثة منهم فقط تبلغ 

 . (Landau & Genais, 2019, P12)  مليار دوالر أمريكي  1قيمتها اإلجمالية أكثر من  

داولة، الت املشفرة املتي العمإجمال% من 64نسبة بلغت احتلت البيتكوين املركز األول ب

دوالر، كما  143,610,225,118بـ  23:00توقيت  – 09/03/2020وقد قدرت قيمتها السوقية في 

دوالر، لإلشارة فإن حجم العرض املتداول   47,616,840,240ساعة األخيرة  24راوح حجمها في 

 مليون بيتكوين.  21من أصل    بيتكوين  18,262,300قدر بـ  

قدر   مليار دوالر، كما 21 تجاوزتي املركز الثاني بقيمة سوقية ريوم فاإليثءت في كما جا

 تعدىمليار دوالر، أما حجم العرض املتداول فقد  24 أزيد عنساعة األخيرة ب 24حجمها في 

 9بقيمة سوقية قاربت    مليون دوالر. من جهة أخرى فقد احتلت عملة الريبل املرتبة الثالثة  110

مليار دوالر، أما حجم العرض املتداول   2,8ة ساعة األخير  24حجمها في ، كما راوح مليار دوالر

 مليار دوالر.  43,8  تخطىفقد  

دوالر، وكانت  7.863بنفس تاريخ القياس السابق مقابل الدوالر البيتكوين سعر صرف  بلغ

سعر  قدر دوالر، فيما  19.400صرف عادل بسعر  2017ديسمبر  11قد سجلت أعلى ذروة لها في 

دوالر في  1.168دوالر، وكانت قد سجلت أعلى ذرة لها بسعر صرف راوح  198االيثريوم بـ  صرف

ته ، وكان أعلى سعر صرف سجل0,2، في حين بلغ سعر صرف الريبل مقابل الدوالر 05/01/2018

 .25/12/2017دوالر بتاريخ    2,12هذه العملة هو  

 2020إلى غاية مارس    -ت مشفرة  القيمة السوقية ألقوى ثالث عمال   :1الجدول  

 القيمة السوقية  الرمز  العملة 
قيمة  

 الوحدة
 (سا24الحجم ) الكتلة املتداولة 

 BTC 143,610,225,118 7,863.75 18,262,300 47,616,840,240 البيتكوين

 ETH 21,866,755,772 198.74 110,027,549 24,244,882,435 اإليثريوم

 XRP 8,970,653,681 0.204725 43,818,008,717 2,850,657,795 الريبل

Source : coinmarketcap.com, March 9, 2020 
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 العمالت املشفرة:  تعدينمفهوم    4.2

على أنه استخدام قوة املعالجة في الكمبيوتر لحل   العمالت املشفرة تعدينيعرف 

اد الكتلة وإيج املشكالت الرياضية املعقدة للغاية للحفاظ على دفتر األستاذ العام لسلسلة

 . (Rehana & Alanoud, 2019, P3)  جديدة  العمالت

، أو مجموعة من بيانات املعامالت إلى  هو عملية إضافة كتلة العمالت املشفرةتعدين 

ات ، أو سجل كامل لجميع املعامالت على بروتوكول معين. تحتوي الكتل على بيانسلسلة الكتل

محاوالت تغيير رابط واحد في تؤدي  سلسلة.متنية ، وتشكل بوصفية تشير إلى الكتل السابقة

بواسطة االجماع  لشبكة األوسعيتم رفضها من قبل ا السلسلة إلى نتيجة غير صالحة وبالتالي

 (.Intelligence, 2019, P2املوزع )

 العمالت املشفرة:  تعدينآليات    5.2

العمالت ين ، يمكن جعل تعدالخدمات السحابيةب لمزايا الجذابة املتعلقةلنتيجة 

أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة من خالل استغالل خدمات تكنولوجيا السحابة  ملشفرةا

   املختلفة مثل

(Hari et al, 2015, P121) : 

 ؛(IaaSالبنية التحتية كخدمة ) •

 ؛(SaaSالبرمجيات كخدمة ) •

 ؛(PaaSالنظام األساس ي كخدمة ) •

نظام إلدارة زم توفر املشفرة يستلأن مكونات تعدين العملة  Davorو Israaويرى 

اختيار خوارزميات العملة واملحفظة، إضافة إلى  ، وحوض الذاكرة لتخزين املعامالت، املعامالت

 .(Israa & Davor, 2014, PP 3-4)  أو إشعار   تكنولوجيا سلسلة الكتل ونظام إنذار 

 ، وهو اإلجماعإثبات العمل القائم على  املصدر منيتألف بروتوكول التعدين املفتوح 

من خالل  وال عملية التحقق من صحة املعامالت. يتم التحقق من كل معاملة مطلوبة أ جوهر 

 في قالب جديد هاتضمينثم يتم لتأكد من أنها تفي بإرشادات الصالحية ا من خالل العقد الكاملة

 (.Irni, Corina, 2019, P1لكل كتلة )

مقومات العملية يتم ضبط  ة ي، وبعد تهيئيتم املفاضلة بين التعدين الفردي أو الجماع

الجديدة، الصعوبة، ومعدل التجزئة ويتم تشغيل برنامج التعدين، وفي حالة اكتشاف الكتلة 

 (.David, 2012, P17يقوم البرنامج بإضافتها إلى املحفظة الشخصية مع خصم رسوم املعاملة )
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 وذجا: البيتكوين نماآلثار البيئية لتعدين العمالت املشفرة.3

 :دير اآلثار البيئيةتق  طرق   1.3

إحدى القضايا املركزية التي تعقد النقاش حول األثر البيئي للعمالت الرقمية هي حقيقة  

البيتكوين  قياس التأثير نفسه. بالنظر إلى أن إيجاد منهجية واضحة لأنه من الصعب للغاية 

ستخدام الطاقة ل التجاهات ا، فإن إيجاد تقدير معقو م العمالت الرقمية مجهولة املصدرومعظ 

 املرتبطة بهذه الصناعة يعد مشكلة.و   في جميع أنحاء العالم

 يثة دحث الابحاأل تعمل ، اآلثار البيئيةملعالجة لتصميم منهجية أكثر دقة وشموال سعيا 

استهالك الكهرباء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل مرحلة من مراحل تعدين ر يقدعلى ت

يمتد التقييم من استخراج املواد الخام الالزمة إلنتاج و م واحد. على مدى عا ةالعمالت املشفر 

 .(Tim, 2019)  االستخدام التشغيليغاية  معدات الكمبيوتر إلى  

  تعدين العمالت املشفرةالخاصة بالطاقة هناك أربعة عوامل رئيسية تساهم في استهالك 

 الحراري لألجهزةالتنظيم و ؛ الصعوبة؛ قوة الحوسبة في األجهزة الصلبة؛ تجزئة الشبكة تشمل

(Corrie, Heather, 2019, P4). 

إلى إرساء بعض   حتاجمة للتعدين تأن تقدير الطاقة الالز  Jean يرى وعلى هذا األساس 

 (:Jean-Antoine, 2019, P41الضوابط املتعلقة بـ )

املئوية من  تحديد أي نوع من اآلالت تستخدم لتعدين عمالت البيتكوين وما هي النسبة  •

 ؛جل تقييم ما إذا كانت تؤدي في وقت واحد وظائف أخرى أ

بكة الطاقة )أو باألحرى: مزارع التعدين( من أجل تحديد ش املنقبينالنظر في موقع  •

 ؛ عني وتقييمهااملحلية التي تستمد طاقتها من املناخ املحلي امل

 بتة للجهاز.رجة حرارة ثاأنظمة التبريد املختلفة املستخدمة للحفاظ على دو آليات  تقييم   •

 دراسة حالة البيتكوين:  2.3

 تعريف البيتكوين:  1.2.3

وتخزينها على السحابة وليس لها وجود ال مركزية يتم توليدها البيتكوين هي عملة رقمية 

كما أنها مستقلة وال تخضع لسلطة إصدار أو رقابة أي   .(Rehana & Alanoud, 2019, P3مادي )

قيمتها  فإنالرغم من ذلك وعلى (. Robby, Alexander, 2018, P31آخر ) هيئة حكومية أو طرف

كما عرفها   (.DeVries, 2016, P1لدى املتعاملين ) الثقة والقبول  بفضلتستمر في الوجود 
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Francesco  جميع  ترتكز و الند للند تعمل وفق بروتوكول عملة مشفرة على أنها وآخرون

 ,Francesco et al)ا أو تغييره اتالعب بهمكن الي ال يتال تلها على تكنولوجيا سلسلة الكمعامالت

2019, P1) .تستخدم كل   حيث بيتكوين في حل مشكلة اإلنفاق املزدوجلتكمن القيمة التقنية ل

 في صف واحدم يسجل املشتري والبائع واملبلغ  معاملة تشفير املفتاح العام إلنشاء سجل عام دائ

(Marshall, 2014, P30) . 

 ين:ظهور البيتكو   2.2.3

إنشاء نظام  املبتكر املجهول لبيتكوين، وقد كان يطمح إلى  Satoshi Nakamotoيعتبر و 

دفع إلكتروني يعتمد على دليل التشفير بدال من الثقة، مما يسمح ألي طرفين راغبين بالتعامل  

 . (Jon & Peder, 2019, P62)  مباشرة مع بعضهما البعض دون الحاجة إلى طرف ثالث موثوق به

وبدأت ، 2008أكتوبر  31تم تقديم القتصاد العالمي إثر أزمة املالية، انهيار ا في ظل

بأول صفقة بيع  Laszlo Hanyecz عندما قام 2010 ماي 22في األسواق املنظمة في  التداول 

 ، حيث أنا في السوق تاريخا مضطربت ، أظهر اية، ومنذ البدآالف بيتكوين 10لشطيرتين مقابل 

 ,Henri, Fabrice, 2019وصل سعر صرفها حوالي ألف دوالر ) حين 2013ة كانت نهاي عةفقاأول 

PP 105-106في ف ،ال تبدو استثنائية 2017ي ديسمبر التي بلغت ذروتها ف (، كما أن الفقاعة

  2012فقاعات أسعار بيتكوين متداخلة قصيرة وطويلة األجل بين عامي عدة ظهرت  لواقعا

 .(Gerlach, et al, 2019, P2)  2018و

، وتقبل أكثر من  دولة 62في  بالبيتكوينخاص  ATM جهاز صراف آلي 2098ا يوجد حالي

من   %96، فإن ند النظر في انتشاره بين القاراتع .كوسيلة للدفع البيتكوينشركة  11.500

ا نمبي ،(في الواليات املتحدة موجود نهم %60) أجهزة الصراف اآللي في أمريكا الشمالية وأوروبا

عدد  Statistaكما قدر موقع  .(Dilek, Furuncu, 2019, P94) فقط %2.4 بـآسيا  تبلغ حصة

  %74.6جهاز بالواليات املتحدة األمريكية أي ما يعادل  4.790منها  7.004بـ  ATMأجهزة 

(Statista, 2019.) 

 تعدين البيتكوين:  3.2.3

وقت الذي على أساس ال كتلة 2016 ضبط الصعوبة كل إن تعدين البيتكوين يقتض ي

 ،دقائق  10السابقة. باملعدل املرغوب فيه من كتلة واحدة كل    2016تغرقته للعثور على كتل  اس

كتل أسبوعين بالضبط للعثور عليها. إذا استغرقت القوالب السابقة   2016سوف يستغرق 

تزداد  ،نتقل الصعوبة. إذا استغرقوا أقل من أسبوعي ،أكثر من أسبوعين لتجدها 2016لعام 
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أو يقل عن  بما يتجاوز الوقت الذي يستغرقه  الصعوبة مع مقدار  درجةتغير تعوبة. الص

 . (BitcoinWiki, 2018)  السابقة  2016ملاضيين اللذين استغرقتهما كتل    سبوعيناأل 

ة جديدة على مستوى الصعوبة الحالي  كتل على للعثور  املستغرق  الوقتيعتمد متوسط 

 املنقبون يخضع (. Christian et al, 2018, P6) تخدمةة املسلألجهز حوسبة للشبكة وقوة ال

هناك عدد  ، حيث أنتي تحافظ على الهيكل العام للسوق ملجموعة صارمة من القواعد ال

، البيتكوينمما يخلق قيمة تعزى إلى الندرة. بالنسبة إلى  ،لبيتكوين يتم استخراجهامحدود من ا

، فإن مكافأة  كتلة 210.000لنصف كل تنخفض إلى ا ا ألن مكافآت الكتل املنشورةنظر و 

  50، تم تخفيض مكافأة كل أربع سنوات )على سبيل املثال االجديدة تتناقص تقريب البيتكوين

  548.173الكتلة  تم إصدار ، 2018أكتوبر  31(. في 2012في  25 إلى 2008لكل كتلة في  البيتكوين

 ,Corrie) مالتفي رسوم املعا تكوينيب 0.2حوالي  باإلضافة إلى بيتكوين 12.5بـ  تقدر بمكافأة 

Heather, 2019, P3).  ا ألن كل كتلة  نظر ، و 6.936.230.051.963 تقدر بـ كانت الصعوبةكما

معدل تجزئة الشبكة  يصبحدقائق،  10تجزئة، ويتم حل كتلة واحدة كل  322تحتوي على حوالي 

49،651،468  TH/s  (Christian et al, 2018, P5) . 

ستخدم إلظهار جة الصعوبة التي تمثل البيتكوين بدر رتبط تعدين يو 
 
إمكانية  قيمة ت

لكي تعتبر الكتلة و ، العثور على التجزئة التي ستكون أقل من الهدف املحدد بواسطة النظام

  2016وتتغير الصعوبة كل  ، يجب أن تكون لها قيمة تجزئة أقل من الهدف املحدد.شرعية

 :(Bitcoinwiki, 2020التالي )  وتصاغ على الشكلكتلة،  

  256حيث الهدف األول: يمثل                       صعوبة الهدف األول / الصعوبة الحاليةالصعوبة = 

 بت
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 درجة صعوبة تعدين البيتكوينأسعار و تطور    :1الشكل  
 

 
Source: Bitcoinwiki, en.bitcoinwiki.org/wiki/Difficulty_in_Mining, March 10, 2020 

 :عملة البيتكوين تعديناآلثار البيئية ل  4.2.3

تكلفة األضرار التي  تتطابق، 2018أنه في مرحلة ما خالل  UNMنتائج أبحاث  تظهر أ

تنشأ هذه األضرار من زيادة امللوثات و نفسها.  تها السوقيةمع قيم البيتكوين استلزمها تعدين

، مثل ثاني أكسيد الكربون طاقةنتاج الاألحفوري املستخدم إل الناتجة عن حرق الوقود 

والجسيمات الدقيقة وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت. وقد تم ربط التعرض لبعض  

واحد  قيمة تعادل ثر تعدين، كما قدرت ذات الدراسة أهذه امللوثات بزيادة خطر الوفاة املبكرة

واليات املتحدة األمريكية ة في الدوالر كأضرار بيئية وصحي 0.49البيتكوين تخلف والر من د

(UNM, 2019 .) 

ا  ضغوط تضع  للتعدين طاقة الكمبيوتر الضخمة املطلوبةإلى أن حديثة  أشارت دراسة

  1.5ذجي حوالي ويستهلك الخادم النمو ، طاقة مع تشغيل اآلالت بشكل مستمركبيرة على قطاع ال

Kw عدين عملة  دوالر لت 9000 ثر منا وأكدوالر  3224لف في أي مكان ما بين ، ويكمن الطاقة

 . (Samford, Domingo, 2019)  معينة

 من املقدرة اإلنتاج تكلفةمتوسط إلى أن  2018وآخرون سنة  Christopherكما أشارت دراسة 

شهرا في حدود  18رأس املال لـ  تكلفة اهتالك، كما تراجعت KWh لكل سنت 5 يبلغ السوق  قبل

 النفقات تغطية على القدرة وعدم الخسارة هو املتوسط  التعدينيعني أن عامل دوالر ما  8.500

عدات ، مما يقلل من مKWh لكلسنت  3 من أقرب الكهرباء بأسعار  والتعدين الرأسمالية،
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 التعديندفع أقل مقابل معدات الالبحث عن ، أو شهرا 30-24التعدين على مدار 

(Christopher et al, 2018, P4). 

سنوات األخيرة تقييم اآلثار البيئية  اث التي حاولت في الثالث ن األبحتم إحصاء العديد م

 توفي هذا السياق أشار  بين مؤيد ومعارض،توجهات الباحثين لتعدين البيتكوين، وتمايزت 

أن املخلفات الناجمة عن تعدين البيتكوين تعتبر األقل تكلفة  2018سنة  Ryanنتائج دراسة 

 ر النقدي والتنقيب عن الذهبملوازية املتعلقة باإلصداشاطات ابيئيا مقارنة بالناقتصاديا و 

ر، أما استهالك الطاقة مليار دوال  0.79حيث تم تقدير تكلفة عملية تعدين البيتكوين بـ وغيرها، 

مليون طن  0.6نبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون مليون جيغا جول، في حين سجل ا 3.6فقد بلغ 

(Ryan, 2018.)   التكاليف السنوية.  مقارنة  نتائج  صالي يلخوالجدول املو 

 مقارنة التكاليف السنوية االقتصادية والبيئية:  2الجدول  

 االقتصاديةالتكلفة   النشاطات
استهالك الطاقة  

(GJ) 
 2CO (Tn)انبعاث  

 مليون   54 مليون   475 مليار دوالر  105 التنقيب عن الذهب

 مليون   4 مليون   25 مليار دوالر  40 رسكلة الذهب

ية الورق  العملة

 والسك
 مليون   6.7 مليون   39.6 مليار دوالر  28

 مليون   390 مليون   2340 مليار دوالر  1870 النظام املصرفي

 مليون   0.6 مليون   3.6 مليار دوالر  0.79 تعدين البيتكوين

Source: coincentral.com/what-is-the-environmental-impact- 

of-bitcoin-mining, March 7, 2020. 

نية املشاركة في عائدات مرتفعة بشكل استثنائي التي قدمتها سوق العملة إمكاأدت 

، أحد كبريات Coinbaseاملشفرة إلى اهتمام كبير من املستثمرين، حيث ارتفع عدد مستخدمي 

  5.6إلى  2017مليون في يناير  0.4عمليات التداول في العمالت املشفرة في الواليات املتحدة، من 

 .Szmigiera)وهو ما ساهم في تضاعف االقبال على عمليات التعدين 2018 ونيو ول يبحلمليون 

2019 .) 
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إلى أن تداول العمالت املشفرة عبر املنصات  McBrideو Goldأشار آخر وفي تقرير 

املخصصة لها ال يزال في طوره التمهيدي مقارنة بمزودي الخدمات الرقمية الرائدين، حيث قدر 

عملية،   24.000يالت في الثانية الواحدة املفعلة من قبل "فيزا" دل التحو مع 2018في أكتوبر 

عملية، بينما سجلت اإليثر  193بال" بـ عملية، و"باي  1.500متبوعة بمنصة "الريبل" بـ 

وتؤشر هذه املعطيات   ، (Gold, McBride. 2019. P18تحويالت على التوالي ) 7و 20والبيتكوين 

الت أيضا ال اقة الخاصة بتحويل العمالت املشفرة وتسوية املعامأن معدل استهالك الط على 

مستقبل  ل آثر التعدين على يزال في مرحلة مبكرة، وهو ما يفسر سبب الجدل القائم حو 

 .املركبات البيئية

 استهالك الطاقة إلى أن 2018وآخرون سنة  Christianوفي هذا الصدد توصلت نتائج 

من  تتراوحفالسنوية  أما البصمة الكربونية، TWh 48.2 بـقدر  الخاصة بتعدين البيتكوين

، وفي آخر تقدير لهم ( Christian et al, 2018, P2غاز ثاني أكسيد الكربون )من    Mt  53.6إلى    21.5

 أما البصمة الكربونية، TWh 45.8استهالك الطاقة قد انخفض إلى تم تبيان أن  2019بجويلية 

 2CO  (Christian et al, 2019, P1647.)من    Mt  .922إلى   22من    تتراوحفالسنوية  

ن البيتكوين، لتعدي طاقةالاستهالك  املؤشرات تتبعا لتقدير  أكثر من  BECIمؤشر ويعتبر 

 باستخدام البيانات التاليةا بعد يوم زمنية يوم إنشاء سلسلة على  هطريقة توليدتعتمد حيث 

(De Vries, 2018, P803): 

 ؛ل فترة زمنية معينةخال  البيتكوين  سعر متوسط   •

 ؛جة خالل نفس الفترة الزمنيةاملستخر  البيتكوينعدد   •

 ؛لبيتكويناافتراض حول النسبة املئوية لعائدات تعدين  •

 (.kWh  لكل  سنت  5ر الكهرباء )سعافتراض حول متوسط   •

  في  املستخرج البيتكوين عدد في زمنية فترة مدى على البيتكوين سعر متوسط يتم ضرب 

والتي بدروها تضرب  اإليرادات، إجمالي للحصول على املعامالت رسوم إلى باإلضافة ،رةالفت تلك

املفترض  على سعر الكهرباء  النفقات هذه تقسيم يتم ثم. الكهرباء نفقات  على للحصول  %60 في

 .(Jonathan, 2019, P9)  ر للشبكة لفترة التحليلالستهالك الكهرباء املقد

  خصوصا في ظل  ستندة إلى االفتراضات عرضة للخطأالحسابات املغالبا ما تكون 

كامل في أحسن  ، وترتبط بشكل غير تقلبةامل )كسعر صرف البيتكوين(املعلمات االقتصادية 

ا ال القتصادية الحقيقية نحو املثالية، لكنها غالباألحوال باستخدام الكهرباء. قد تميل األنظمة ا
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خاص واملؤسسات.  راكي والعيوب األخرى في األشتقترب بسبب تكاليف املعامالت والفشل اإلد

  %60 أن فتراضال سيما ا Digiconomist، فإن االفتراضات التي يستخدمها باإلضافة إلى ذلك

، وهو Kwhلكل  سنت 5 تثبيت سعر الكهرباء بـتعادل تكاليف الكهرباء و  البيتكوينن عائدات م

 ما يرجح نسبية هذا املؤشر.

 تعدين البيتكوينأن  على الرغم من Power Compare من جهة أخرى ذكرت أبحاث

يقدر و  .فائقةو بسرعة ، إال أنها تنمفقط من إنتاج الكهرباء في العالم %0.13تستهلك حاليا 

إذا و ملاض ي. خالل الشهر ا %29.98مؤشر استهالك طاقة البيتكوين زيادة االستهالك بنسبة 

افة أي قدرة جديدة لتوليد قم البلدان بإض، ولم تبصفة مطردة النمو في عدل هذا املاستمر 

 Power) يشكل تحديا عويصا أمام التنمية املستدامة ، فإن تعدين البيتكوين سوفالطاقة

Compare, 2020). 

 لتعدين البيتكوينمؤشر استهالك الطاقة  :  2  الشكل 

 
Source : Digiconomist, digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption, March 7,2020 

إلى   لتعدين البيتكوينالالزمة الطاقة معدل ضح أن أو  Digiconomist خر تقدير لـآفي 

وهو ما يعادل استهالك الطاقة في الشيلي، كما   ،سنويا TWh 77.78بلغ  2020مارس  18غاية 

مريكية استهالك الطاقة ألسرة أمتوسط يعادل ما  kWh 642.87بلغت آثار الصفقة الواحدة 

أي  Mt 36.95فقد قدر بـ  أما بالنسبة النبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون   ا.يوم 21.73على مدى 
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البصمة هذه تعادل و  ،في كل صفقة Kg 305.36وبمعدل ما يعادل االنبعاث في نيوزيلندا، 

نفس السياق قدر  يوتيوب. وفي ساعة من مشاهدة  50.894معاملة فيزا أو  763.411الكربونية 

  .لكل صفقة  g 93.6وبمتوسط بلغ    kt  11.33كترونية  حجم النفايات االل

مليار   3.09 أزيد عن بيتكوين تبلغالأن إجمالي التكلفة السنوية لتعدين  BECIيقدر مؤشر 

شبكة  في التجزئة إجمالييبلغ كما ، مليار دوالر 6.1مقابل عائدات سنوية تقدر بـأزيد عن  دوالر 

 ةوفي نفس الصدد قدر بنك التسوية الدولي PH/s (Digiconomist, 2020.) 119.660البيتكوين 

BIS  2.12جزئة الواحدة في شبكة البيتكوين بـ  تتكلفة الx10-18  دوالر  (, 2019, P8Raphael). 

أوضح أن هناك ارتباط قوي بين مخرجات مؤشر استهالك  Per Poplyusوفي دراسة أجراها 

املعتمد من طرف جامعة كامبريدج  وينومؤشر استهالك الطاقة للبيتك BECIالطاقة للبيتكوين 

CBECI  اضية.سنة امل  2.5خالل    %800، وكالهما بينا أن تطور استهالك الطاقة ارتفع بمعدل 

 ستهالك الطاقة لتعدين البيتكوينال  CBECIو  BECIالعالقة بين  :  3  الشكل 

 
Source : Digiconomist, digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption, March 7,2020 

مثل الطاقة  أبرز أن إنتاج الطاقات باالعتماد على املوارد املتجددةقد  CBECIوكان مؤشر 

الطاقة  أن مرة، كما 50وتكفي لتشغيل شبكة البيتكوين  TWh 4.164 تبلغ املائية والتي

مرات، عالوة على   7لتشغيل شبكة البيتكوين  وتكفي TWh 577تنتج  العضوية والنفايات

  17لتشغيل شبكة البيتكوين  وتكفي TWh 1405شمية والهوائية وغيرها والتي تنتج الطاقة ال

 (. CBECI, 2020مرة )
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أن تعدين البيتكوين أصبح يأخذ اعتبارات عديدة منها  إلى  Marcر وفي هذا الصدد أشا

(Ryan, 2018:) 

 ؛استهداف املناطق ذات أسعار الطاقة املنخفضة •

الطاقة املتجددة كالطاقة الكهرومائيةلبديلة ا تثمين البحث عن الطاقاتتنامي  •

 ؛الحرارية

 قة املستهلكة؛حجم الطا تغطيخلق قيمة مضافة  البيتكوين بهدف  تعزيز توظيف   •

 عدد املنقبين يؤدي إلى تخفيض تكلفة استهالك الطاقة بالنسبة لكل معاملة.  عارتفا •

ا مالحظة أن التوزيع ، يمكننر الحصص السوقية ملجمعات التعدينفيما يتعلق بتطو أما 

 BTC.comاملهيمنة على التعدين اآلن ))أو املزارع(  األحواضقد تغير بمرور الوقت. لم تكن 

م التجمعات  ، فإن معظ ، والعكس صحيح2016( موجودة في أوائل عام BTC.TOPو ViaBTCو

، من أنه وة علىعال ( أصبحت اآلن أصغر بكثير.  BW Poolو  Bitfuryو  BTCC)  2016األكبر في عام  

من إجمالي قوة   %50مجمعة على أكثر من  أحواض، احتوت ثالثة 2018يناير حتى منتصف 

 .(Matteo, 2019, P8)  التعدين

 التمركز الجغرافي لعمليات تعدين البيتكوين:  5.2.3

ما يقرب من ثالثة أرباع جميع مجمعات  تبين أن، 2017وفقا لدراسة أجريت في عام 

 ,Corrie) (%16( أو في الواليات املتحدة )%58إما في الصين ) دتتواج التعدين الرئيسية

Heather, 2019, P7،)  أشارت دراسةChristopher من عمليات   %80أن  2018سنة  وآخرون

 يغادرون الصينأغلبية من  ، كما أنSichuanمقاطعة تعدين البيتكوين في الصين تتركز في 

، يقومون بإعداد عمليات في مناطق معينة  ال من ذلك. وبدهاتثمار داخليختارون عدم إعادة االس

اء الجمع بين الكهربمن الدول االسكندنافية وروسيا وكندا والواليات املتحدة حيث يمكن 

 املناخات األكثر برودة ، و شبكة إنترنت عالية السرعةو  التنظيم الودي ،الرخيصةو الوفيرة 

 .(Christopher et al, 2018, P6)  هزةاألج  تبريدل من الحاجة إلى تكلفة إضافية ليقلللت

 لتعدين البيتكوين فيالبحث عن مزارع املستمرة على  التنقيب عن الكتلتحفز دورة 

 املنقبون ، فإن من اإليرادات عالياألن التعدين يمكن أن يوفر تدفقا  انظر ، و العالمجميع أنحاء 

للحصول على جزء منها.  زمةالال  لطاقةا بغض النظر عن حجمعلى استعداد تام لتشغيل اآلالت 
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عاد للطاقة إلى أب البيتكويننمو إجمالي استهالك شبكة  إلى االندفاع تسبب هذاوبمرور الوقت ي

 لعملة إلى مستويات قياسية جديدة.سعر امع دفع  ،  كارثية

بحسب آخر ف، آلن طاقة أكثر من عدد من البلدانبأكملها ا البيتكوينتستهلك شبكة 

استهالك الكهرباء لتعدين البيتكوين يتجاوز معظم دول افريقيا فإن  PowerCompareتحديث لـ 

دل تقريبا ستة دول أخرى تشمل النمسا الشيلي، ، في حين أنه يعاافريقياباستثناء مصر وجنوب 

 . (PowerCompare, 2018)  كولومبيا، التشيك، إسرائيل وسويسرا

 12/2018  -الم وتعدين البيتكوين  مقارنة بين استهالك الكهرباء في دول الع  :4الشكل  

 
Source: powercompare.co.uk/bitcoin-mining-electricity-map, March 9, 2020 

الطاقة املستهلكة في  زمة لتعدين البيتكوين إلى هة أخرى يبلغ استهالك الطاقة الال من ج

لنسبة إلى أملانيا، أما  با %13بالنسبة إلى روسيا، و %8، و%1.9الواليات املتحدة األمريكية حوالي 

 ,Digiconomist) على التوالي %23و %16، %14كندا، فرنسا وانجلترا فقد بلغت النسبة 

2020) . 

، ولكن حقيقة أن معظم مرافق  لطاقةلاستهالكها الضخم  فيالبيتكوين مشكلة  تكمن ال 

ر على  بشكل كبياألول( تعتمد تقع في مناطق )في الصين في املقام البيتكوين التعدين في شبكة 

الزيادة في الطلب، ما يعني إما بشكل مباشر أو لغرض موازنة الطاقة القائمة على الفحم 

الفحم يغذي  البصمة الكربونية ناجم عن سبب وجيه يتعلق بكون أن تفاقم أن ببساطة

 .البيتكوين
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 خاتمة:  .4

ار البيئية  التخفيف من القلق بشأن اآلثعلى الرغم من أن بعض التوجهات تعمل على 

أقرت بأن ظاهرة االندفاع نحو  ن العمالت املشفرة إال أن أغلب األبحاثاملتولدة جراء تعدي

تضاعف البصمة الكربونية بغض ل سلبي في تنامي حجم استهالك الطاقة و التعدين ساهم بشك

 يم مخلفات التعدين يعزى إلىن التضارب في تقيأ ، كماالنظر عن األضرار الصحية واملناخية

لإلشارة فإن   املركبة لهذه العملية.املتغيرات  ضبطصعوبة التباين في بناء نماذج التقدير و 

اديا أعطى بعدا أكثر داللة عن حجم األضرار الفعلية واملحتملة  اقتصصياغة األثار البيئية 

متطلبات التنمية  لظاهرة تعدين العمالت املشفرة وكذا مدى االنحراف عن التوافق مع

 .املستدامة

 اختبار صحة الفرضية:  1.4

تبين من خالل مضمون الدراسة أن تعدين العمالت املشفرة يؤدي إلى مضاعفة األضرار  

 ، وبالتالي يمكن اعتبار الفرضية الرئيسية للدراسة صحيحة.تكاليف البيئيةوتعميق ال

 نتائج الدراسة:  2.4

 فيما يلي:بالتوصل إلى جملة من النتائج نوجزها  سمحت الدراسة الحالية  

، وهو مالت املشفرةعالتي ابتكرتها ال الدفع عوامل لى ترجيحإ أدى التصور البيئي السلبي •

تكنولوجيا سلسلة هيكلة وإعادة عمليات التعدين لة كفاءة مراجعة مسأ يستدعيما 

 الكتل؛

بإمكانية   تعلقةامل رؤية املستقبليةإن تقدير اآلثار البيئية للتعدين يساهم في تحليل ال •

وهو ما يشكل منعرجا هاما في شكل   العمالت التقليدية محل ل العمالت املشفرةحال إ

 وطبيعة النظام النقدي واملالي الدولي؛

تعزى إلى تطايرية العمالت املشفرة، تعقد االقتصادي للتكاليف البيئية عوبة التقدير ص •

  لها أن تندرج  ال بدالتعدين  ممارسات، كما أن وتعدد مركبات الظاهرة مسالك تعدينها،

 ؛بيئيةالجتماعية و اال األخالقية،  سؤولية  ضمن امل

الشمالية العتبارات تتعلق   تتمركز معظم عمليات تعدين البيتكوين في الصين واملناطق •

 ؛وحجم أحواض التعدين  ، تكاليف الطاقةباألنظمة الودية، املناخ
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في   بدرجة عالية ساهم التعدين عمليات ارتفاع قيمة البيتكوين مقابل ارتفاع تكاليف إن  •

ونة مره أصبحت ضافة املتعلقة باألمان والخصوصيةقيمتها املإن ربحيتها، كما تدهور 

 ؛قضايا الطاقة، التلوث واالستدامة البيئية  بحساسيتها تجاه

نظرا الرتفاع القيمة السوقية للبيتكوين، سرعة تحقيق  إن عمليات التعدين ستتضاعف  •

ة وامليل نحو الندرة وهو ما يجعل القضايا البيئية تشهد املكاسب، زيادة درجة الصعوب

 ؛التحدياتاملزيد من  

حجم الوقود األحفوري املوجه حساب  تعذى علىي البصمة الكربونية في توسعالإن  •

 ؛لتعدين البيتكوينالطاقة املستهلكة  لتغطية  

األجهزة   قوة الحوسبة فيب ترتبط تعدين العمالت املشفرةالخاصة باستهالك الطاقة  إن •

 .التنظيم الحراري لألجهزةو الصلبة؛ تجزئة الشبكة؛ الصعوبة؛  

 مقترحات الدراسة:  3.4

لضبط   توحيد جهودها بخصوص استحداث لوائح تنظيميةى تحتاج املنظومة الدولية إل •

 وحتى تداول العمالت املشفرة؛  وتصويبها  عمليات التعدين

لتكنولوجيا سلسلة الكتل وطريقة إثبات  ضرورة إعادة النظر في البعد الرقابي )األمني( •

إلى  الحاجةرفع مستوى الصعوبة وبالتالي زيادة ( كونهما العامل األساس ي في PoWالعمل )

 الطاقة واملزيد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون؛

تكاثف الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات قصد تسطير منهجية أكثر دقة وشمولية   •

 البيئية لتعدين العمالت املشفرة؛ لتقدير اآلثار  

اع في  تثمين املبادرات الهادفة إلى تخفيف االندفاع نحو تعدين العمالت املشفرة واإلسر  •

 طاقة املستنفذة؛الالظاهرة وترشيد  اتخاذ ترتيبات للتحكم في  

ا أكثر البدائل املتاحة ملواجهة التنامي املفرط في  تعزيز استخدام الطاقات املتجددة كونه •

 تهالك الطاقة وتقليل اآلثار الجانبية.اس

 محدودية وآفاق الدراسة:  4.4

حصة الرة وأكثرها استحواذا على ل عملة مشفو باعتبارها أركزت الدراسة على البيتكوين 

ما يعني أن هناك تفاوت في تقييم حجم  .شريحة من املعدنين ، وتستقطب أكبر سوقيةال

من جهة أخرى فإن تقدير اآلثار البيئية اقتصاديا  خرى.املخلفات الناجمة عن تعدين العمالت األ 

ؤشر على تغير القيم ي وفترة إعداد الدراسة، وهذا مايتوقف على أسعار الصرف التي تزامنت 
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مؤشر استهالك الطاقة  كما تم استهدافاملشار إليه في الدراسة استنادا للتغير في املعطيات. 

ا  هلى معالجة املعطيات الخاصة باآلثار البيئية ومتابعتلقدرته عنظرا  BECI الخاصة بالبيتكوين

وكذا املؤشرات األخرى  مخرجات األبحاث، ما يجعل املقارنات التوضيحيةبصفة دورية وإتاحة 

تتجلى إشكاليات أخرى ناء على ما سبق بمتباينا عن نتائج الدراسة الحالية. و اتجاها تعطي 

اء ئية لتعدين العمالت املشفرة، إمكانية بنثار البيبتحديد األسلوب األمثل لتقدير اآلتتعلق 

بيئية عوض االقتصار  لف العمالت املشفرة، وتوسيع حقل املتغيرات الملخت نموذج تقدير شامل

 على الطاقة الكهربائية والبصمة الكربونية.
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إ-نظري  مدخل - في املنظمة E-HRMالبشرية  للموارد االلكترونية دارةلإا

Electronic Human Resources Management - Theoretical Introductionإ

إل إير فيصافق

Fkair Fayçal  

 

      13/08/2020تاريخ النشر:               10/08/2020تاريخ القبول:                  03/08/2020تاريخ االستالم: 

إملخص: إ

أهمية اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية في التعرف على هدفت هذه الورقة البحثية إلى 

املؤسسات كمدخل جديد في تسيير العاملين وشؤونهم من خالل تطبيقات اإلدارة اإللكترونية على  

حيث تناولنا الدراسة  ، همية، ومجاالت تطبيقهاأوالتعرف على متطلبات،   ،رد البشريةملوا رة اوظائف إدا

   .للمفاهيم األساسية بالتطرق ا النظري هفي جانب
راجع للوصول  امل مختلفاستغالل  من خالل وصفية،تم معالجة إشكالية هذا البحث بطريقة 

  ا من تبني هذ  اياوجود عدة مز  إلى راسةالد  وخلصتروحة، طاملوبشكل دقيق لإلجابة على إلشكالية 

  تنمية ، وظيفة إدارة املوارد البشرية. بيقاتطتاملعامالت الروتينية عن  لمشاك تجنب امنه لدخامل

الالزمة   سرعة الحصول على املعلومات ،توحيد إجراءات العمل اإللكتروني، لعاملين التقنيةقدرت 

 . ألداء العمل

 اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية ،البشرية واردامل إدارة، ةرونيلكتاإلاإلدارة  :يةكلمات مفتاح

 M10؛ M12 ؛JEL: M19 اتتصنيف

Abstract:  

The paper aims to identify the importance of the electronic management of human 

resources in institutions as a new entry in the management of workers and their affairs 

through applications of electronic management and to identify the requirements, 

importance, and areas of their application. It examines the theoretical aspect by discussing 

its basic concepts. The research problem is addressed in a descriptive manner, through the 

use of various references to accurately answer the problem posed.  

 
إ
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إ

The study comes to the conclusion that there are several advantages to adopting this 

approach, including avoiding routineous transaction problems of the human resources 

management function, electronic work procedures, the rapidity of obtaining the information 

necessary to perform the work and achieving administrative decentralization 

Keywords: electronic management, human resources management, electronic human 

resources management. 

JEL Classification Codes :  M10 ; M12 ; M19 

إ :مقدمة إ إ.1

 ومالحقة التطور  بركب اللحاق على القدرة هو  منظمة أي نجاح مقومات أهم من إن

 كبير  تطور  من عنه نجم وما ، نعيشه الذي املعلومات تكنولوجيا ثورة عصر  يشهدها التي التغيرات

 بر جأ واملعرفة، مما املعلومات زيادة و تراكم إلى الذي أدى العلمية، يادينوامل املجاالت شتى في

 عليها واملحافظة منها االستفادة  درجات أقص ى لضمان وإدارتها لتنظيمها حلول  وجود على املنظمات

والعمل   التواصل طريقة والضياع، فوجدت املنظمات نفسها مجبرة بإعادة تصميم الهدر من

افق األعمال الذي يتو  إدارة طريقة وأيضا املجاالت ، جميع في التنظيمية نشطةاأل مختلف  وإصالح

 .االلكترونية  اإلدارة فظهر بذلك مصطلح ر مع هذا التطو 

 للتكنولوجيات املستمر بالظهور  البشرية أحد االنشطة التي تأثرت املوارد وتعتبر إدارة  

 السنوات خالل الويب تقنيات تقدم معو  البشرية، املوارد معلومات نظام ظهور  مثل الجديدة،

 خالل من يتبين التي ،e-HRM البشرية ة للموارداللكترونياإلدارة ا نشأة شهدنا املاضية القليلة

 شؤون تسيير  دور  مجرد من البشرية، إدارة املوارد دور  تحويل في قويا  تعتبر محفزا بأنها الخبراء

 أكثر استراتيجية. دور  إلى املوظفين

إإشكالية الدراسة: إ إ2.1

عمليات إدارة  في e-HRM البشرية للمواردااللكترونية أهمية اإلدارة  مما تقدم تظهر 

 يتصف  عصر في البقاء إلى تتطلع منظمة  كل إليها تسعى التي املعرفة إدارة املوارد البشرية في عصر

االلكترونية  الدارةإ ساهمت كيف بلورة اشكالية هذه الورقة البحثية في: ولهذا يمكنباملنافسة، 

إ؟وظائف ادرة املورد البشرية إفي تطبيق

 رعية التالية:شكالية األسئلة الفوتتفرع عن هاته اإل 
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 مفهوم اإلدارة االلكترونية؟    هو   ما 

 e-HRMالبشرية   للمواردااللكترونية  باإلدارة    املقصودما   

 ؟e-HRMالبشرية   للمواردااللكترونية اإلدارة   اتفيما تتمثل تطبيق 

 فرضيات الدراسة: إ3.1

 فرضيات التالية:ال  وقد تمت صياغة

رة من خالل اقتناص فرصة التي تقدمها  ية حديثة تعتمدها اإلدااإلدارة االلكترونية آل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتحويل خدماتها الى خدمات الكترونية عن بعد تمتاز  

بالسرعة والدقة.

تطبيق اإلدارة   اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية مدخال إداريا حديثا يقوم علىتعد  

.إدارة املوارد البشريةظائف  كل و   اإللكترونية لتسيير 

االلكترونية   لإلدارةهناك عدة تطبيقات اجرائية تستفيد منها املنظمة من خالل ادراجها  

تطبيقات  و االلكتروني، التكوين االلكتروني التوظيف  في والتي تتمثلللموارد البشرية 

.أخرى 

إأهداف البحث:  إ4.1

هذا  ،e-HRMالبشرية  ترونية للمواردباإلدارة االلكبحث إلظهار املقصود يهدف هذا ال

في ظل الثورة املعلوماتية وااللكترونية التي غزت العالم، وبيان أهميتها   املصطلح الذي ظهر 

إذا قارناها باإلدارة التقليدية، كما يهدف هذا  إدارة املوارد البشرية تحسين خدمات وقدرتها على

 .لهذا املدخل  العوامل املؤثرة في تطبيق املؤسساتابحث لتوضيح  

إأهمية البحث: إ5.1

باهتمام املختصين، والذين   e-HRMالبشرية  اإلدارة االلكترونية للمواردحظي مفهوم  إ

 من تسهيل تعامالتهم مع وظيفة إدارة املوارد البشريةاملناسب لتمكين  دخلاجزموا انه امل

 و ديثة للمعلومات واالتصال، قليدية باستخدام التقنيات الحاذا تم مقارنتها باإلدارة الت عامليها

كل  اشاملو الذي من شأنه يعالج اهم وظائف إدارة املوارد لبشرية  التي تعمل لصالح تحسين 
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باإلدارة من خالل القضاء  العامل  و هي إعادة بناء جسر الثقة الذي يربط ؤسساتعانت منه امل

 اإلدارية.الشفافية على جميع التعامالت  على املحسوبية و املحاباة و اضفاء  

إمنهج البحث:  إ6.1

 وهي تبني للتركيز على تشخيص الظاهرة  الوصفي،اعتمدنا في هذه البحث على املنهج 

 وأهداف تبني ومعرفة أسباب e-HRMالبشرية  اإلدارة االلكترونية للمواردملا يسمى  املؤسسات

في بعض   لدخاملهذ  تي تقف على تحقيقال اهم املعوقاتو العقبات  وتشخيص أهم دخلهذا امل

 .والتكوينبيقات كالتوظيف االلكتروني  ط تال

إماهية االدارة االلكترونية .2

إ:تعريف االدارة االلكترونية 1.2

يعتبر مصطلح اإلدارة اإللكترونية من بين املصطلحات الحديثة في مجال العلوم اإلدارية، 

الت، ونظرا لحداثة هرت آثارها في جل املجاوهو نتاج للثورة التكنولوجية الحالية؛ والتي ظ

طلح فهناك القليل من البحوث والدراسات والكتابات العلمية السابقة حوله، سنتناول  املص

 فيما يلي أهم ما جاء فيها كما يلي:

عرف )نجم عبود( اإلدارة اإللكترونية بأنها" إدارة موارد معلوماتية تعتمد على االنترنت 

ما يرتبط بها إلى الحد لى تجريد وإخفاء األشياء و تميل أكثر من أي وقت مض ى إوشبكات األعمال 

الذي أصبح رأس املال املعلوماتي هو العامل األكثر فاعلية في تحقيق أهدافها واألكثر كفاية في  

يرى بعض الباحثين أن اإلدارة  اكم (157، صفحة 2009)نجم،  «.استخدام مواردها.

استخدام   مل بكفاءة وفعالية من خاللة مجموعة من الكيانات تتعااإللكترونية هي: "بمثاب

مجموعة أنظمة وآليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فائقة ومتقدمة ألداء األعمال بشكل  

تعرف اإلدارة اإللكترونية بأنها "  كما .(70، صفحة 2018)شيكر و قاش ي،  "منظم ودقيق

شبكات األعمال في التخطيط انيات املتميزة لإلنترنت و العملية اإلدارية القائمة على اإلمك

والتنظيم والتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات الجوهرية للمنظمة واآلخرين بدون حدود من  

 .  (127، صفحة  2004)نجم،    أجل تحقيق أهداف املنظمة"

 يتضح من خالل هذه التعاريف ما يلي: 

لتنظيم والتوجيه رية تشمل وظائف التخطيط واأن اإلدارة اإللكترونية هي عملية إدا -

 والرقابة؛
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أن البعد اإللكتروني في مصطلح اإلدارة اإللكترونية يتمثل في اإلمكانيات التكنولوجية   -

 التي توفرها شبكة اإلنترنت وشبكات األعمال األخرى؛

للمنظمة، أن وظائف اإلدارة اإللكترونية ال يقتصر تطبيقها على القيام باألعمال الداخلية   -

 .إلنجاز أعمالهاوإنما يمتد كذلك  

إ:اللكترونية الدارة عناصر 2.2

لتفعيل تطبيق االدارة االلكترونية في املنظمة البد من توافر ثالثة عناصر أساسية تساعد 

  (27، صفحة 2017)فرخة،    في:  والتي تتمثلعلى هذا التطبيق،  

 وملحقات، وشبكات نظم من بللحاس  املادية املكونات وتشمل  : وملحقاتهاالحواسيب  •

 توفير  على  املالية قدرتها من أوال تتأكد أن عليها يجب التقنية تطبيق في اإلدارة شروع فقبل

 حيث من املناسبة املواصفات مراعاة مع الالزمةة الحاسوب أجهزة من املطلوب العدد

 مثل خارجية،ال األجهزة تلك ملحقات وأيضا  التخزينية، وسعتها سرعتها، شاشاتها، أحجام

 فصل كأجهزة امللحقة األجهزة من وغيرها  وأحجامها، ومواصفاتها قدرتها فتال باخ الطابعات

 البصمة وأجهزة املدمجة، واألقراص النقل، ووسائط التخزين، وسائط و األلوان،

 اإلدارة تحتاجها  التي األجهزة من وغيرها الرقمية، والتسجيل التصوير وأجهزة اإللكترونية،

 .العمل لذلك زملي وما عملها، طبيعة ختالفا على

 وممارساتها خططها لتنفيذ اإلدارة وسائل إحدى كونها أساسيا عنصرا تمثل: البرامج •

 يتم ال لكن ،جرامالب هذه من كبير  عدد ويوجد اإللكترونية، وشبكاتها حواسيبها عبر  اإلدارية

 العتماد اب سواء تناسبها التي رامجالب قائمة أو البرنامج تختار إدارة فكل  جميعا، استعمالها

 بحكم إليه تحتاج خاص برنامج بتصميم املختصة الجهات بعض على أو مبرمجيها على

 .عملها طبيعة

 اتصالي نسيج عبر  املمتدة اإللكترونية الوصالت من الحزم وتشمل: الشبكة االلكترونية •

 تحمل باإلدارة الخاصة االتصال شبكة وعلى .اإلنترانت، اإلكسترانت االنترنت، لشبكات

 أفراد بيانات قرارات، قوانين، من اإلدارة عمل عليها  يقوم التي  واملعلومات البيانات دةقاع

 معها يتعامل التي واملعلومات البيانات من وغيرها  ومعامالت   شخصية وملفات ومشروعات،

 املرور كلمة عبر  إليها بالدخول  له يسمح التي املواقع إلى منهم كل فيدخل ،اإلدارة موظف 

 .به الخاصة
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 ومختصون  خبراء وهم السابقة املكونات منتصف  في العنصر هذا يقع: القوى البشرية •

 الباحثين بعض يرى  حيث اإللكترونية، اإلدارة ملنظومة والوظيفية اإلنسانية  البنية يمثلون 

 ،إبداعاته وتنمية به االهتمام يجب املؤسسة، أصول  من ثابت أصل البشري  العنصر أن

 .الحديثة اإلدارة في وخطورة أهمية األصول  أكثر  من البشرية ى قو ال أن اآلخر البعض ويرى 

إ:اللكترونية الدارة وظائف 3.2

 اإللكتروني، التنظيم اإللكتروني، التخطيط :في تتمثل اإللكترونية اإلدارة وظائف  أن

   (35-31ت  احصفال،  2017)فرخة،   اإللكترونية كما يلي: والرقابة اإللكترونية ةالقياد

 حاضر قرار اتخاذ عن عبارة وهو  إدارية، وظيفة أول  هو  التخطيط: إرونيلكتال التخطيط •

 وضع في ينصبان فكالهما عنه، كثيرا يبتعد ال والتخطيط اإللكتروني املستقبل، ألنشطة

 تخطيط هو  التقليدي التخطيط  أن هو  بينهما والفرق  تحقيقها، وسائل وتحديد األهداف

 اإللكتروني التخطيط أما املستقبل، في نفيذهاتل الخطط عمل ويتم أسفل، إلى أعلى من

 وقصيرة  اآلنية األهداف لتحقيق مرنة ديناميكية عملية وهو  متداخل، أفقي تخطيط فهو 

 .املتوفرة الرقمية املعلومات على معتمدا املدى

 في تغييرات حداثإ على يقوم املعاصرة للمنظمات اإللكتروني التنظيم: إاللكتروني التنظيم •

 لهذه املفلطح الشكل إلى الطويل الشكل تحويل يتم إذ التنظيمية ومستوياتها،  لياكاله شكل

 مشكالت كل  ملواجهة نفسها، التنظيمية  الهياكل في تغييرات بإحداث يقوم كما  الهياكل،

 أو الوظائف، تجميع خالل من ذلك ويتم عليها، والقضاء التقليدية اإلدارية التنظيمات

 يتطلب كما الجديدة، التنظيمية الوحدات بعض  استبعاد أو ،االختصاصات توزيع إعادة

 الجديدة، اإلدارية الوحدات من العديد يتضمن أن املعاصرة للمنظمات االداري  التنظيم

 واملعرفة واملعلومات قواعد البيانات إدارة وحدات في أساسية بصفة أهمها يتمثل والتي

 العمالء. عالقات رةداوا للمستفيدين التقني عمالد إدارة إلكترونيا،

 الخصائص ذي اإللكتروني القائد على اإللكترونية القيادة وتعتمد: القيادة االلكترونية •

 على والقدرة تقنية، ومعارف مهارات من اإللكترونية األعمال بيئة  مع للتعامل مالئمة  األكثر 

 رمجياتلبوا اإللكترونية، االتصال وشبكات اآللية والحاسبات املعلومات مع التعامل 

 .بها الخاصة

 الشبكة بمساعدة  الفورية بالرقابة اإللكترونية تسمح الرقابة :الرقابة االلكترونية •

 أنها كما االنحراف وتصحيحه، بين الزمنية الفجوة تقليص ثم ومن للمنظمة، الداخلية
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 على اإللكترونية الرقابة قدرة من املعلومات تزيد   تدفق خالل من متجددة مستمرة عملية

 كافة في األخطاء وتصحيح املتنوعة القرارات وسير   املختلفة، العمليات متابعة إمكانية توفير 

 يعمل فالجميع للمديرين، اإلدارية املسؤولية  حدود تداخل إلى ذلك ويؤدي املنظمات، أنواع

 التأكيد نحو  املتزايد االتجاه ينمي  كله وهذا نفسها، املسؤولية ويتحملون  نفسه، الوقت في

 واإلدارة. العاملين بين اإللكتروني والوالء اإللكترونية الثقة ىعل

إ:االلكترونية الدارة خصائص 4.2

 إنجاز وطرق  أساليب في جذرية تغييرات إلى اإللكترونية اإلدارة تطبيق في التوسع أدى

 اآلتي: في لهاإجما يمكنمن الخصائص  وتميزها بمجموعة ; املنظمات، مستوى  على األعمال

 (4فحة  ، ص2017  )عماري ،

 لتسيير  وفعالية كفاءة األكثر  األسلوب بأنها اإللكترونية اإلدارة تتميز  :والوضوح السرعة •

 األداء. في السرعة  درجات أعلى تحقيق على والقدرة االفتراض ي،  العمل

 عندما املرونة هذه غايات أقص ى وتتجلى العالية، باملرونة االلكترونية اإلدارة تتميز  :املرونة •

 االتصاالت على يعتمد شبكي أساس على املنظمة داخل العمل إنجاز أنظمة بناءيتم 

 والتفاهم  التنسيق من عالية درجة إلى بالوصول  يسمح مما وقدرات الحواسيب، االلكترونية

 .املنظمة داخل املعلومات وتبادل

من   العاملون  نيتمك إذ املهام إلنجاز بمزايا االلكترونية اإلدارة تتمتع افتراض ي: العمل مكان •

 التواصل يتم إذ تسهلها، أو الخدمة تعيق حدود بدون  املنظمة وإلى من والخروج الدخول 

 أقسام بين املترابطة االلكترونية الشبكات طريق عن املنظمة داخل بين األفراد والتكامل

 .السياسية البالد حدود خارج من حتى أو أو املتباعدة، املتقاربة املنظمة

 الرسمية، العمل بأوقات تلتزم ال أنها اإللكترونية اإلدارة خصائص من :لزماناب التقيد عدم •

 خارج قرار ي أ أن يتخذ أو مشكلة، أي يحل  أن  العمومي املوظف  أو للمسؤول بحيث يمكن

ه وبالتالي الطارئة، املستجدات بعض العمل ملواجهة أوقات
ّ
 اإللكترونية اإلدارة بفضل فإن

لم  والنهار  الليل ففكرة اليوم، في ساعة 24 الحقيقي الزمن في عمل ي  أن بإمكانه العالم أصبح

 .الحالي العصر في مدلول  لها يعد
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 والبيانات املعلومات حجب على قدرتها اإللكترونية اإلدارة خصائص من :املعلومات أمن •

وي  إال إتاحتها وعدم حماية، برامج من خالل املهمة
ّ
 بالوصول  لهم يسمح الذين الصالحية لذ

 .املعلومات تلك إلى

إe-HRM البشرية للمواردإ اللكترونية الدارة .3

إ:تعريف االدارة االلكترونية للموارد البشرية 1.3

عدة  واسع، كما له نطاق على البشرية للموارد اإللكترونية اإلدارة مفهوم يستخدم

  ، E-MRH HR Intranet، Virtual HRM ، e-HRعليه  يطلق   من فمنهم املعنى نفس تحمل مسميات

 آخرين باإلضافة إلى Computer-Based HRMآخر  مصطلح عليه يطلقون  الباحثين منوغيرهم 

 (98، صفحة  2014حسين،  )  HR Portalsعليه   يطلقون 

 لإلدارة التعريفات أهم نستعرض لذا لم نجد هناك تعاريف موحدة له، وسوف

 يلي:البشرية كما   للموارد االلكترونية

 إلكتروني على أنها نظام البشرية للموارد االلكترونية اإلدارة  (إChamaru Dealwisعرف )

االجزاء ذات الصلة التي  منمجموعة البشرية، الذي يتضمن  املوارد إدارة مستوى  على متكامل

يقات والتطب واألدوات والخدمات واملعلومات، في البيانات  والتي تتمثلبينها    وتتناسق فيماتتفاعل  

 , Chamaru) البشرية. املوارد إدارة ومدراء للعاملين  وقت أي في تتوفر التي تعامال وامل التكنولوجية،

2010, p 47)  

أنها   على البشرية للموارد االلكترونية فقد عرف اإلدارةوآخرون( Emma parry )ما أ

 الدعم خالل من  مات،املنظ  في البشرية املوارد وممارسات  وسياسات  استراتيجيات  لتنفيذ وسيلة

 املنظمات داخل القيمة خلق إلى تهدف اإلنترنت التي تكنولوجيا من  لالستفادة واملوجه افيالك

( Tyson & parry, 2011, p 3). 

 الجوانب من العديد على البشرية للموارد االلكترونية الضوء لإلدارة يسلط وبالتالي

 (105، صفحة  2015)بوخاري ،    وهي: الحاسمة

 واستخدام البشرية املوارد إدارة ممارسات من عو ن على يركز حيث :e-HRM محتوىإ -

 بينهما. والعالقة تكنولوجيا املعلومات

 أعضاء قبل  من البشرية للموارد اللكترونيةا اإلدارة تبني على يركز :e-HRMتنفيذ  -

 .املنظمة
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 من كل تنظيم وز تتجا الحديثة البشرية املوارد إدارة إن :واملدراء املستهدفونإ املوظفونإ -

 تقنيات على  التركيز  إلى يحتاج جديد وهي نهج  بأكملها، املنظمة وحتى البشرية واردملا إدارة

 .e-HRM تطبيقات استخدام في مجال بنشاط تشارك التي واإلدارة واملوظفين الويب،

  ألن االدراك  القيمة، خلق في املستويات متعدد منظور  عرض خالل من :e-HRMنتائج  -

 .القيمة ر محو  هو  بالهدف للمستخدم الذاتي

 استغالل على البشرية ترتكز للموارد اإللكترونية مما سبق يمكن القول أن اإلدارة

وأصحاب املصالح،   ،واملدراء للعاملين الخدمات أفضل لضمان االلكترونية الشبكات والتطبيقات

  واملوظفين املوارد البشرية نشر املعلومات بين ادارة التي تسمح بتسهيل ربط االتصاالت و 

 والويب والوورداستغالل البرامج اإللكترونية التطبيقية كاالكسيل ح، و ــــــــــــــــــــــاملصالحاب واص

 لحوسبة املعامالت بدل االستغالل الورقي. 

إ:البشرية في املنظمة للموارد االلكترونية أهمية الدارة إ2.3

منظمة في عصر املعرفة،  يةأل  كبرى  هميةأ ذا البشرية للموارد االلكترونية االدارة نظام يعد

حيث اصبحت امليزة التنافسية فيها تستند على مدى قدرة املنظمة على تسهيل وصول املعلومات  

امتداد االنظمة التكنولوجيا و ربط  ومعاملطلوبة،  وبالدقةالى اصحابها في اسرع وقت ممكن 

ميزة ستعود عليها بأقل ت نفسها مع قواعد بيانات مختلفة، ساهم في اعطاء للمنظمة املنظما

االلكترونية  االدارة نظام مزايا تطبيق اهم من راغب( ان فريد يرى )النجار، ، و لهذاالتكاليف 

 (248، صفحة  2008)النجار،     :للموارد البشرية في املنظمة ما يلي

 املنافسة سهولة بسبب البشرية للموارد االلكترونية ارةاالد ظل  في للعاملين الحاجة زادت -

 .بديلة وظائف   عن لبحثوا

 االنتاجية زيادة ثم ومن التنافسية مراكزها لزيادة االلكترونية البوابات الشركات تستخدم -

 .والنوعية الكلية

 جور اال  برمجيات مثال بعضها مع البشرية املوارد إدارة داخل املختلفة البيانات قواعد ربط -

 .واملديرين العاملين من كلل االنترنت على املوقع على واتاحتها وبرمجيات االداء

 مما املعايير  باستخدام االنترنت على الشركة بوابة من العاملين عن الفورية التقارير كتابة -

 املوضوعية تالقرارا يوفر للمديرين
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 غيرها، وذلك عن تنافسية ميزة لها  تكون  أن للمنظمات يمكن بأنه هوبكنز ماركهامو يرى 

و تبنيها  ن طريق تخليها عن استعمالها لألساليب التقليديةع البشرية مواردها تطوير خالل من

)هوبكنز ،   منها:و التي يضمن لها عدة مزايا  التي تعتمد على الوسائل التكنولوجيا لألساليب

 ( 24، صفحة  2007

 فعال.  بشكل  تسبةاملك املهارات وتطبيق أسرع بشكل التدريب تنفيذ -

 .االخرين عن تميزها متميزة قدرات اكتساب -

 .املنظمة داخل املختلفة الوظيفية القطاعات بين العالقات تحسين -

 .للعمالء املقدمة الخدمات تحسين -

 .السوق  ملتغيرات أفضل بشكل واالستجابة املرونة -

 .اإلدارية النفقات تقليل -

 .الشركة صورة تحسين -

إ:إالبشرية للموارد االلكترونية رةمجاالت تطبيق الدا إ4.2

الى احداث عدة تحديات   e-HRMااللكترونية للموارد البشرية  يولد تفعيل نظام االدارة

املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات، وتحسين مكانة و تطبيقات  قسميمنها إلغاء الحدود بين 

وارد البشرية باملفهوم الحديث قسم املوارد البشرية في املنظمة، حيث يتم تحويل تركيز قسم امل

 ،  األفراد  إدارة ،  للموظفين األساسية  الخدمات تقديم تشملالت رئيسية،  إلى العمالء في أربعة مجا

أهمية تبني   حيث تبرر هذه املجاالت  ، وتحفيزهم املوظفين مع والتواصل والتكوين التعاون  تسهيل

و الذي من خالله سيلبي حاجات مختلف االدارة االلكترونية للموارد البشرية في املنظمة، 

 اصحاب املصالح . العاملين و االدارة و 

 

 

 

 

إ
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إالبشرية للموارد اللكترونية الدارة مجاالت تطبيق: إ1الجدول إ

 
 (104، صفحة 2014)حسين،  املصدر:

إ:ةالبشري للموارد االلكترونية الدارة اعتماد في املؤثرةالعوامل إ إ5.2

بمجموعة من العوامل التي  البشرية دللموار  االلكترونية لإلدارة اعتماد املنظمات تتأثر

 ( Henze, 2013, P P 14-17)  نوجزها فيما يلي:

 ما وهذا الشخصية، باالتصاالت البشرية للموارد االلكترونية لإلدارة اعتماد املنظمات تتأثر •

 صحيح، بشكل التنظيمية جهاتال قبل من الجديدة التكنولوجيا فهم يساعد على

 .e-HRM الرئيس ي املحرك هو  جياالعميق للتكنولو  فالتواصل

 وتطبيق العتماد مهم عامل واملعارف املوظفين في مجال تكنولوجيا املعلومات تعتبر املهارات •

 البشرية. املوارد إدارة في التكنولوجيا

 من كان كلما املتاحة املوارد ارتفعت كلماحيث املتاحة،  واملوارد النظام تنفيذ تكاليف  •

 في الحاسم العامل  هو  الكافية امليزانية توفير  فإن  وبالتالي جديدة، أي تقنية تنفيذ املمكن

 .e-HRM اعتماد

ر التي املنظمة العليا، حيث إن اإلدارة دعم •
ّ
 إلعادة عرضة هم القرار الذين ُصّناع توف

 .e-HRM مثل  تكاراتاب لتبّني عرضة أيضا هم املقام األول، في الهيكلة

 البشرية للموارد اللكترونية الدارة مجاالت تطبيق

 الخدمات تقديم

 األساسيةإ

 للموظفينإ

األفراد  إدارة

 ثرإبفاعلية أك
 التعاونإ تسهيل

 والتدريبإ

 

 مع التواصل

 املوظفين

 وتحفيزهم

 

ادارة املعلومات  

 الشخصية 

 

 عمليات التوظيف 

إتسجيل الغيابات 

 العالواتإ

 

واملشاركة  التفاعل  

والتدريب ونقل 

 علوماتامل

 

ادارة املزايا  

الوظيفية واملكافآت  

 إوتحسين الخدمات

 املقدمة لهم
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 إe-HRM تطبيق  على قدرتها كانت كلما أكبر  املنظمة محج كان كلما أنه حيثاملنظمة،   حجم •

 .أفضل

إ:e-HRMالبشرية إ للموارد االلكترونية الدارة إالتطبيقات املستخدمة في إ6.2

االلكترونية   لإلدارةهناك عدة تطبيقات اجرائية تستفيد منها املنظمة من خالل ادراجها 

 في:     والتي تتمثلموارد البشرية  لل

 :اللكترونيا إفالتوظي إ.1.6.2

 :تعريف التوظيف االلكتروني -أ

يعبر التوظيف االلكتروني على انه استعمال تقنيات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية   

في كل مراحل التوظف من االختيار، والتشغيل واالندماج، فهي تمكن من تحديد توصيف 

تقنيات اإلنترنت، ق والبحث عن املواصفات املطلوبة، معتمدة في ذلك على وظيفي دقي

املعلوماتية لتحديد حاجيات املؤسسة من املوارد البشرية حسب السن،  وباالستعانة بالبرامج

النوع، األقدمية، التخصص والخبرات املهنية، مما يتجلى في إنجاز خريطة الكفاءات كأحد 

 نظمة.لتي ترسم الخطوط الناظمة لسياسة املوارد البشرية باملالتطبيقات املعلوماتية، ا

كما تستعمل اغلبية املنظمات التوظيف االلكتروني عن طريق استخدامها االنترنت   

ألنهاء كافة االجراءات املتعلقة بالتوظيف بدءا من االعالن عن الوظائف مرورا  وتقنيات اخرى 

 بإعالن الكترونيا انتهاءا  واجراء االختيار الكترونيا  طلبومتابعة البتعبئة نماذج طلب التوظيف 

 واملتخرجين أنهمباملئة من االطارات  88النتائج في املواقع، حيث اكدت االحصائيات انه من 

باملئة من بينهم ان  76يعتمدون على مواقع التوظيف االلكتروني في بحثهم عن العمل، اذ يجد 

  (90، صفحة  2016)قوادري،    .ورياوضر استعمال االنترنت أمرا مفيدا  

إ:اللكترونيأهمية اجراءات التوظيف ا -ب

)فرخة،  على العديد من االجراءات املفيدة التي يمكن عرضها في: اإللكتروني يمر التوظيف 

  (27، صفحة  2017

: يتم غالبا اعالن املنظمات عن املناصب الشاغرة عن  الشاغرة الوظائف عن العالن •

 خالل من وأ اإلنترنت، شبكة على اإللكتروني املنظمة روني عبر موقعطريق االعالن االلكت

 وسياسة الوظائف  تلك طبيعة حسب الخاصة بها وذلك االنترانت بشبكة "الوظائف " قسم

بالعمل، تجدر االشارة ان نظام االعالن االلكتروني يساعد على توفير   الخاصة التوظيف 
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 حول  يحتاجونها التي املعلومات يخص جمع  افيم للوظائف  للمتقدمينالوقت  قدر كبير من  

 .ةالشاغر  الوظائف 

 بشبكات بسهولة إلحاقها يمكن قياسية  تقنية  تمثل البحث آليات إنالبحث: إ آليات توفير •

 .وبوقت قياس ياملطلوبة بسهولة   الوظيفة على العثور  في املوظفين إتساعد وهي اإلنترانت،

 بمراقبة الوظائف  لشغل املتقدمين تابعةم نظم تقوم: للوظائف املتقدمين متابعة نظم •

 املسح منها برامج السمات من العديد النظم ولتلك وادارتها، ظائف التقدم للو  عملية

 البريد عبر  للتوزيع أو واإلرسال للطباعة معيارية رسائل الذاتية؛ إنتاج للسير  الضوئي

 .ناملوظفي اختيار عملية في للمشاركين زمني جدول  اإللكتروني، إعداد

 بشكل تستخدم أصبحت اإلنترنت على املتاحة النظم إن: اجراء اختبارات على االنترنت •

 خالله  الوظائف حيث يمكن من لشغل  واملتقدمين للموظفين اجراء اختبارات في متزايد

ال،  أم  الوظيفة تلك املطلوبة لشغل واملؤهالت واملعلومات املهارات لديهم كانت إذا ما تحديد

 يوفر الخبراء ما وعادة ،النفسية القياسات اختبارات رق االنترنت تقديمعن ط يمكن كما

إللوظائف  للمتقدمين النفسية القياسات اختبارات مجال  في البارزون 

إ:االلكتروني التوظيف عيوب -ج

حيث لم يصل التوظيف االلكتروني ملستوى التوظيف التقليدي عدم تنوع املؤهالت:  •

  وهذا من، والقدرات املعرفيةالكفاءات، املهارات فيما يخص تنوع املترشحين من حيث 

ن يجعل فئة معينة تحتكر سوق العمل عبر االنترنت مما يؤدي الى عدم تنوع هذا شأنه ا

 (91، صفحة إ2016)قوادري، إ  االخير.

 مأل في بعض االحيان نجد أن االجوبة املعطاة أثناء : وسداد االجوبةعدم صحة  •

شأنه يؤثر  وهذا منرونية( من قبل املترشحين غير صحيحة االستمارات )في املواقع االلكت

 على عرقلة العملية التوظيفية.

إ:التكوين االلكتروني إ.2.6.2

لقد أفرزت االدارة االلكترونية للموارد البشرية ثورة حقيقية في ادارة املوارد البشرية      

كوين موظفيها عن بعد  و السيما في مجال التكوين، أين وجدت املنظمات سهولة في تعليم و ت

أكمل وجه عن طريق التقنيات التكنولوجية و التعليم كوسيلة يسمح لهم بأداء اعمالهم ب

االلكتروني و تأهيلها ملواجهة متطلبات االقتصاد الرقمي، و لهذا ظهرت عدة تعاريف ملصطلح 
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بسهولة و يسر و التكوين االلكتروني، منها "القدرة على الوصول الى مصادر املعلومات املختلفة 

الفعال لهذه التقنيات لتطوير و تحسين نظام التقليدي و و االستخدام أبما يوفر الوقت و املال 

 ( 211، صفحة  2005)موقت،   خلق أشكال جديدة من أنظمة التعليم الحديثة."

، يعبر مصطلح التكوين االلكتروني عن استخدام مصلحة املوارد البشرية وعليه

طريق االقراص  ايصال املعلومات الى املتعلمين عن واالتصال لضماتعلومات لتكنولوجيا امل

املضغوطة او عن طريق ضمان التواصل على شبكة االنترنت للقيام بتكوينهم للقيام بمهامهم  

 وجه.  أحسنعلى  

إ:االلكترونيالتكوين إمزايا إ -د

 زمانية  قيود وبدون  امجان التعليم توفير  مثل املزايا من عددا االلكتروني التكوين يوفر 

 الفعالة التكوين  عملية وتتبع ومريح، أسرع بشكل مالتعل على املوظفين يساعد مما ومكانية،

 املواد السفر، (املباشرة بنوعيها، التكاليف  تخفيض إلى يؤدي الذي االلكتروني التعليم استخدام

 ,Delivery) اإلقامة(، لسفر،ا يستغرقه الذي الوقت (املباشرة وغير ) املدربين وتكاليف  التدريبية

 (Suleiman , Jaradat, & Houari, 2005, p 5 ) كذلك: رونياإللكت التكوين مزايا ومن   (2019

 . وتكوين العمالمرونة كبيرة في عمليات تعليم   •

يوفر التكوين االلكتروني فرصا كبيرة لتنمية االعمال من خالل اتاحة فرص تكوين الجيد  •

 .والكلفةمع ربح الوقت  

، اضافة الى  م الذاتيوالتعلتشجيع املوظفين على تحمل املسؤولية في ميدان التكوين  •

 تنظيم أوقات تعلمهم بالشكل الذي يناسبهم مما يجعلهم أكثر دافعية للتعلم.

يمكن املؤسسة من استغالل   والتكوين مماالحرية الكبيرة في اختيار أوقات التعليم  •

 مواردها البشرية دون انقطاع.

لى املعارف  لطرق الجديدة للتعليم التي تجمع من جهة ما بين هدف الحصول عيضم ا •

 االلكتروني.  وكذا التعليم

 :ملنهيا للمسار االلكتروني التسيير إ.3.6.2

مجال تنظيم الحركية الداخلية  في ملنهيا للمسار االلكتروني التسيير  تطبيقات تتعدد  

التكنولوجيات   حيث لم تمس تسيير مسارهم املنهيللعمال من اجل اعطاء سلطة أكبر للعمال في 

 تسيير  في املدمجة البرمجيات مجموعة  يير املسارات املهنية اال حيثا، اذ تعتبراملختلفة مجال تس

 في وارتفاع تطور  لكن مؤخرا لوحظ املنظمة، في التنفيذ حيز  تحت وال تزال حديثة البشرية  املوارد
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.  Dessler & Bulmash, 2008, p)لنشر الخاصة باملناصبالداخلية من خالل وسائل ا الحركية

57) 

 :االلكتروني التقييم إ.4.6.2

 تسمح إذ من الكفاءات، محددة مرجعية على التطبيقات من في هذا النوع املنظمة تعتمد   

 العمال االطالع على يستطيع إذ .نيةهحياته امل من محددة أوقات في البشري  املورد بتقييم

واالقتراحات  حظاتواضافة املال  من طرف املسيرين عبر االنترانت، اململوءة التقييماالستمارات 

  .)97، صفحة  2016،قوادري  (املقبلةيخص االهداف للسنة    فيما

إ. تحليل النتائج:3

من خالل ما تم تناولناه في هذه الورقة البحثية، وإلجابة على اإلشكالية املطروحة توصلنا  

إ :النتائج التالية  لىإ

ثا يقوم على تطبيق اإلدارة اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية مدخال إداريا حدي تعتبر  -

 التوظيف والتدريب والتعويضات، كل وظائف إدارة املوارد البشرية اإللكترونية لتسيير 

إلى تخطيط املوارد البشرية وتقييم األداء  ةإضافبطريقة إلكترونية.  وتسيير املسار املنهي

 العاملين وباقي وظائف إدارة املوارد البشرية األخرى.  وخدمات

ت أخرى ارنة بمؤسسامق تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشريةت في استنجح مؤس -

 املحرك هر اعتباب للتكنولوجيا اهماهتماو  العميق العوامل كالتواصلعلى أساس جملة من 

ارف املوظفين في مجال تكنولوجيا  واملع املهارات ؤسسة علىامل داعتما، e-HRM الرئيس ي

 .هذا املدخل لتبّني العليا اإلدارة دعم، واالهم من ذلك  املعلومات

  لمشاك  تجنب امنه مزاياعدة  اهلبشرية يوفر الرد او املرة ات ملدخل ادان تبني املؤسسا -

،  التقنيةقدرات العاملين  تنمية، وظيفة إدارة املوارد البشرية.  تا قبيطتاملعامالت الروتينية عن 

إ. علومات الالزمة ألداء العملسرعة الحصول على امل، إجراءات العمل اإللكترونيتوحيد 

إ:خاتمة. إ4

انطالقا من التغييرات التي حدثت في املجال التكنولوجي و االتصال و ظهور بما يسمى    

شرية تتوافق االقتصاد الرقمي، زاد اهتمام املنظمات بتطوير و تحسين أساليب ادارة ملواردها الب

االدارة االلكترونية للموارد البشرية مع تلك التغييرات، االمر الذي جعلها تتبنى بما يسمى 

بتطبيق جميع العمليات للموارد البشرية ببعدها االلكتروني السيما في مجال التوظيف والتكوين 
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أن تتأثر ايجابيا   و تسيير املسار املنهي و التعويضات والتقييم، و الذي جعل املنظمة من خالله

ت و تدنية التكاليف و اضفاء العدالة بحصولها على فوائد كبيرة من خالل سرعة العمليا

لى تخفيض املعامالت الورقية، و بالتالي أصبحت املنظمات التي تتبنى االدارة إ باإلضافة

بنى االدارة االلكترونية للموارد البشرية في اداراتها ميزة تنافسية عن باقي املنظمات التي تت

 التقليدية )الورقية(.

إقائمة املراجع. إ5
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