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دراسة  :واقع التسويق البيئي يف الوطن العربي. إدراك وممارسة من قبن املستهمك األخري

 حالة املستهمك السعودي

 
 (*)وىر اىطبهر أحمذ عبذاىقبدر محمذ

 

٠زٕبٚي ٘زا اٌجحش ٚالع اٌزغ٠ٛك اٌج١ئٟ فٟ اٌٛطٓ اٌعشثٟ إدسان ِّٚبسعخ ِٓ لجً اٌّغزٍٙه األخ١ش. : اىميخص

ٚرٍخظذ ِشىٍخ اٌجحش فٟ ِعشفخ ِذٜ إدسان اٌّغزٍٙه اٌغعٛدٞ أل١ّ٘خ  ٍه اٌغعٛدٞ.دساعخ حبٌخ اٌّغزٙ

اٌّحبفظخ عٍٝ اٌج١ئخ ِٚذٜ إدساوٗ ألٔظّخ ٚأثعبد اٌزغ٠ٛك اٌج١ئٟ. ِٚعشفخ ِذٜ ارفبق عٍٛوٗ ِع أٔظّخ ٚأثعبد 

ٌٍّحبفظخ عٍٝ اٌج١ئخ . أْ اٌّغزٍٙه اٌغعٛدٞ ٠ذسن  اٌّجٙٛداد اٌزٟ رجزي  ٝإٌ اٌذساعخ ٌٍزغ٠ٛك اٌج١ئٟ. ٚرٛطٍذ

ٚ٘ٛ ٍُِ ثبٌمٛا١ٔٓ اٌج١ئ١خ ٠ٍٚزضَ ثٙب .ٚ٘ٛ ٠ذسن وزٌه أ١ّ٘خ رشش١ذ اعزخذاَ ِٛاسد اٌطبلخ. ٠ٚغعٝ ٌٍع١ش فٟ ث١ئخ 

ٚرٛطٍذ أ٠ضب إٌٟ أْ اٌّغزٍٙه اٌغعٛدٞ فٟ عٍٛوٗ اٌج١ئٟ ٠ٙزُ ثبخز١بس ٚششاء  ٔظ١فخ ٠ٚٙزُ ثزٛجٗ ا٢خش٠ٓ.

ج١ئخ . ٚوزٌه ٌذ٠ٗ اٌّمذسح عٍٝ اٌزخٍٟ عٓ ِٕزجبرٗ اٌّحججخ ٌذ٠ٗ ِزٝ ِب ٚجذ أٔٙب ٚاعزخذاَ ِٕزجبد ال رؤصش عٍٝ اٌ

رٍٛس اٌج١ئخ. وّب أٗ ٠ّبسط سلبثخ عٍٝ اٌجبئع١ٓ ِٓ خالي ٔظحٗ ٌُٙ ثج١ع ِٕزجبد ال رٍٛس اٌج١ئخ. ٚ٘ٛ ٠ٙزُ ثٕشش 

 صمبفخ اٌج١ئخ فٟ ِٓ حٌٛٗ.
 

 .أٔظّخ ٚأثعبد اٌزغ٠ٛك اٌج١ئٟ -اٌّغزٍٙه اٌغعٛدٞ -شاٌّغزٍٙه األخ١ -اٌزغ٠ٛك اٌج١ئٟ اىنيمبث األسبسٍت:

 
The reality of Environmental Marketing in the Arab World, Awareness and 

Practice of Final Consumer: The Case Study of Saudi Final Consumer 
 

- Mohammednour Eltahir Ahmed 
 

Abstract: This study deals with the reality of environmental marketing in the Arab 

world, awareness and practice of final consumer. The case study of Saudi final 

consumer. The research problem is summarized on finding out the extent of Saudi 

consumer perception of the importance of saving the environment, and his perception 

of the systems and dimensions of environmental marketing. As well as the consumer's 

behavior agreement with these systems and dimensions. The study aims at 

investigating the following two hypotheses: Saudi consumer realizes the systems and 

dimensions of the environmental marketing. Saudi consumer's behavior is in 

agreement with such systems and dimensions. The findings of the study reveal that: 

Saudi consumer realizes all the efforts exerted to reserve the environment, recognizes 

and follows the environmental regulations, knows the importance of proper 

consumption of energy resources. As well as endeavoring to live in a clean 

environment, he also directs others to do so. Also the consumer cares for choosing, 

buying and using products which infect the environment, and forsakes the others 

(products) that pollute it. Moreover, the consumer keeps an eye on the market and 

advising the dealers to deal with clean and healthy goods, in addition to teaching 

other people the environmental culture.      

 
keywords: environmental marketing- final consumer- Saudi consumer- systems and environmental 
dimensions of marketing. 
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ى:المقدمظ
بني َؤعغات األعُاٍ مل ٜعز االستفاظ بايعُال٤ ٖزفا عٗال،  يف ظٌ ايعٛمل١ ٚاستزاّ املٓافغ١

ٚيف ظٌ ٖشٙ ايعضٚف املتػرل٠ ٚاملتشضن١  دزر ٚأعٛاقا دزٜز٠. ٚأؽز َٓ٘ صعٛب١ نغب عُال٤

إٕ ايتغٜٛل  أعاعٝا يف بٓا٤ االعذلاتٝذٝات ايتطٜٛض١ٜ يًؾضنات، بٌ أصبح ايذلنٝظ عًٞ ايتغٜٛل َبزأ

 َا دعً٘ ايؾػٌ ايؾاغٌ ٚاهلِ األندل يهٌ ايعاًَني يف املٓؾأ٠ باختالف ٚظا٥فِٗ انتغب َٔ األ١ُٖٝ

ايتغٜٛل ٚسزٖا،  َٚغتٜٛاتِٗ ٚأصبشت املكٛي١ املؾٗٛص٠ إٕ ١َُٗ ايتغٜٛل أخطض َٔ إٔ تذلى إلراصات

ظضٚف تػرلات املٓاذ، ٚاصتفاع ٖٞ اذته١ُ اهلار١ٜ يهٌ َٓؾأ٠ تٓؾز ايتٛعع ٚايهغب. نُا أْ٘ ٚيف ظٌ 

ايؾضنات عبٝاًل ع٣ٛ تػٝرل دزٍٚ أعُاهلا، ٚايبشح عٔ طضم دزٜز٠  رصد١ سضاص٠ األصض ال جتز

 .ايصزٜك١ يًب١٦ٝ بٗزف حتكٝل االعتُضاص ٚاعتزا١َ األعُاٍ يتغٜٛل َٓتذاتٗا

 

ىمذكلظىالبحث:
ٝاعٝا ٚاقتصارٜا....اخل َٔ تأثض ايٛطٔ ايعضبٞ بايتػرلات اييت عارت ايعامل يف نٌ اجملاالت ع

ايتػرلات ٚيعٌ أُٖٗا ٖٛ تػرل ايُٓط االعتٗالنٞ يًُغتًٗو ايعضبٞ يف تعاًَ٘ َع املٓتذات فكز أصبح 

ٖٛ املغتٗزف األعاعٞ َٔ قبٌ املٓعُات يف مجٝع أضتا٤ ايعامل ٚسيو يًٓٗط١ االقتصار١ٜ اييت عارت٘ يف 

يعضبٞ يًشام بضنب َٔ عبكٛٙ يف االعتفار٠ َٔ ايجٛص٠ ايعكٛر األخرل٠ ٚاييت تبعٗا ستاٚي١ املغتًٗو ا

ٖشا األَض أر٣ إيٞ تػرل نجرل َٔ ايغًٛنٝات االعتٗالن١ٝ  ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايتك١ٝٓ يف ايعامل املتكزّ.

 يزٜ٘.

ٚاملغتًٗو ايغعٛرٟ ٚاسز َٔ ٖؤال٤ املغتًٗهني ايشٜٔ تأثضٚا بشيو. ٚصتز إٔ ايُٓط 

ظف عزر نبرل َِٓٗ ايعٌُ َعتُزٜٔ ع٢ً ايعُاي١ املغتذًب١ يف االعتٗالنٞ ٖٛ ايغا٥ز يزٜ٘ ,إس ٜع

أرا٥ٗا هلِ. ٚبشيو صتزٙ عضض٘ يًُٓتذات املدتًف١ اييت َٔ بٝٓٗا َٓتذات هلا تأثرلٖا ايٛاضح ع٢ً 

ايب١٦ٝ. نُا اْ٘ يف اعتٗالن٘ هلشٙ املٓتذات خيًف نجرل َٔ شتًفات ع١ًُٝ ايتػًٝف يًُٓتذات ٖٚٞ 

 اضشا ع٢ً ايب١٦ٝ.نجرلا َا تذلى أثاصا ٚ

 تتُجٌ َؾه١ً ايبشح يف ايتغاؤالت ايتاي١ٝ:بٓا٤ ع٢ً َا عبل 

ٌٖ ٜزصى املغتًٗو ايغعٛرٟ اجملٗٛرات اييت تبشٍ يًُشافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ؟ ٌٖ ٜزصى ايكٛاْني 

ايب١ٝ٦ٝ؟ ٌٖ ٜزصى أ١ُٖٝ تضؽٝز اعتدزاّ ايطاق١؟ ٌٖ ٜزصى أ١ُٖٝ ايعٝؿ يف ب١٦ٝ ْعٝف١؟ َا ٖٛ 

ايب٦ٝٞ؟ ٌٖ ٜكّٛ باختٝاص ٚؽضا٤ ٚاعتدزاّ املٓتذات اييت ال تؤثض ع٢ً ايب١٦ٝ؟ ٌٖ عًٛى املغتًٗو 

ٜتد٢ً عٔ َٓتذات٘ احملبب١ يزٜ٘ إسا َا عًِ َز٣ تأثرلٖا ع٢ً ايب١٦ٝ؟ ٌٖ ي٘ رٚص يف ع١ًُٝ احملافع١ 

 ع٢ً ايب١٦ٝ؟

 

ىأهدافىالبحث:
 تٞ:ٜٗزف ٖشا ايبشح إيٞ اآل

 طٔ ايعضبٞ عا١َ ٚايغعٛر١ٜ خاص١./ رصاع١ ٚاقع ايتغٜٛل ايب٦ٝٞ يف اي1ٛ

 / َعضف١ إرصانات املغتًٗو ايب١ٝ٦ٝ.2

 / َعضف١ إيٞ أٟ َز٣ ٚصٌ ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يز٣ املغتًٗو ايغعٛرٟ.3

 / َعضف١ األمناط ٚايتصضفات االعتٗالن١ٝ يز٣ املغتًٗو ايغعٛرٟ.4

 

ىمحاورىالبحث:
 ٜٗزف ٖشا ايبشح إيٞ اختباص احملاٚص اآلت١ٝ:

 .ٜزصى املغتًٗو ايغعٛرٟ األْع١ُ ٚاألبعار يًتغٜٛل ايب٦ٝٞ احملٛص األٍٚ:

 .عًٛى املغتًٗو ايغعٛرٟ ٜتفل َع أْع١ُ ٚأبعار ايتغٜٛل ايب٦ٝٞ احملٛص ايجاْٞ:
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ىمنكجىالدرادظ:
َٚٓٗر املغح االدتُاعٞ دتُع بٝاْات ٓٗر ايٛصفٞ يًتتبع ظاٖض٠ ايبشح ٜتبع يف ٖشا ايبشح امل

 تباص فضضٝات ايبشح.ايزصاع١ ٚاملٓٗر اإلسصا٥ٞ الخ

 

ىرونظىالبحث:
ْعضا يهدل سذِ زتتُع ايبشح ٚتؾاب٘ َفضرات٘ يف َععِ ارتصا٥ص ٜتِ االعتُار ع٢ً ع١ٓٝ 

 َٝغض٠ َٓ٘ ٜتِ مجع ايبٝاْات َٓٗا الختباصات ايبشح احملزر٠.

 

ىحدودىالبحث:
 تضب١.، ص١ْٝ  -اذتزٚر املها١ْٝ: ستافعات ارتض١َ 

 املؤعغات ارتز١َٝ ٚاملزصعٝني ٚايطالب ادتاَعٝني. املٛظفني يف اذتزٚر ايبؾض١ٜ: 

 

ىاإلطارىالنظري
 

 مفكومىوتطروفىالتدووقىالبوئي:

 تعضض املغٛقٕٛ الْتكارات ؽزٜز٠ بغبب اآلثاص ايغًب١ٝ ملٓتذاتِٗ ع٢ً ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ

عٓا١ٜ ٚدٗت  ٚاصتفاع َغتٜٛات ايتًٛخ إىل رصدات خطرل٠ َٚغتٜٛات غرل َغبٛق١. إٕ ٖشٙ االْتكارات

ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚدعًٛا  املغٛقني ٚبؾهٌ نبرل ضتٛ االٖتُاّ بتصشٝح ايدلاَر اييت تٗزف إىل محا١ٜ

 َٔ سيو دظ٤ا َٔ َغؤٚيٝات٘ االدتُاع١ٝ. 

 ايتغٜٛل األخطض ٜذلى اجملاٍ َفتٛسا إَاّ ايؾضنات املتب١ٝٓ ي٘ الختٝاص األعايٝب إٕ َزخٌ

ع٢ً املٛاصر  ب١ هلا يتشكٝل ٖزفٗا يف محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚاذتفاظٚاالعذلاتٝذٝات اييت تضاٖا ايؾضن١ َٓاع

أعاع١ٝ ٖٞ محا١ٜ ايب١٦ٝ إصضا٤  نُا إٔ َزخٌ ايتغٜٛل األخطض ٜٓطًل َٔ ثالث١ قٛاعز .ايطبٝع١ٝ

 (2011,تٜٛين)املٛقع ايتٓافغٞ ملٓعُات األعُاٍ ايظبا٥ٔ ٚحتكٝل ٖزف ايضع١ٝ ٚبايتايٞ ٜغع٢ يتعظٜظ

بأْ٘ ٖٛ تًو األْؾط١ ايتغٜٛك١ٝ اييت تزصى إٕ إراص٠ ايب١٦ٝ ٚاالٖتُاّ ٜعضف ايتغٜٛل ايب٦ٝٞ )

بٗا ٖٞ َغ٦ٛي١ٝ املٓع١ُ ٖٚٞ فضص١ منٖٛا َغتكبال. نُا ٜعضف أٜطا بأْ٘ ٖٛ ايع١ًُٝ اإلراص١ٜ 

ايه١ًٝ اييت تهٕٛ َغ٦ٛي١ عٔ ايتعضف ع٢ً سادات املغتًٗو ٚاجملتُع ٚإؽباعٗا بؾهٌ َضبح ٚمبا 

 (2010)عُض, ب١٦ٝ را٥ُا ٚنشيو اذتفاظ ع٢ً املٛاصر يألدٝاٍ ايكار١َ(ٜؤرٟ يًشفاظ ع٢ً اي

 تزفعِٗ بصٛص٠ ايظبا٥ٔ تفطٝالت يف ايتأثرل إىل تٗزف َتها١ًَ ْعا١َٝ ٜٚعضف بأْ٘ ع١ًُٝ

 سيو َع ٜٓغذِ مبا االعتٗالن١ٝ عاراتِٗ ٚتعزٌٜ بايب١٦ٝ ضاص٠ غرل طًب َٓتذات إىل ايتٛد٘ ضتٛ

 ع٢ً اذتفاظ ٖٞ ايٓٗا١ٝ٥ احملص١ً تهٕٛ عٝح ايتٛد٘ ٖشا تضضٞ تكزِٜ َٓتذات ع٢ً ٚايعٌُ

 (2006)ايبهضٟ,يًؾضن١. ايضع١ٝ ٖزف ٚحتكٝل ٚمحا١ٜ املغتًٗهني ايب١٦ٝ،

 

ىالمدئولوظىاالجتماروظىواألخالقوظىللمنظمات:
 ملُاصعاتٗا ايغًب١ٝ اآلثاص االجياب١ٝ ٚتكًٌٝ اآلثاص بتععِٝ املٓعُات ايتظاّ إىل َفَٗٛٗا ٜؾرل

 املبارئ" أْٗا ع٢ً األعُاٍ يف األخالقٝات ٚفرلٍ إىل بضاٜز ٜٚٓعض .اجملتُع يف ايغا٥ز٠ ايكِٝ ٚتك١ٜٛ

يف  املصاحل ٚتتًدص ٖشٙ املعاٜرل أصشاب ْعض ٚد١ٗ َٔ املٓع١ُ يف املكبٍٛ حتزر ايغًٛى اييت ٚاملعاٜرل

 ٚصغبات املغتًٗهني اتساد ٚإؽباع ْاس١ٝ، َٔ يألصباح املٓع١ُ حتكٝل بني ايتٛاطٕ حتكٝل ضضٚص٠

 تؾتٌُ االدتُاع١ٝ املغؤٚي١ٝ إٔ .ثايج١ ْاس١ٝ َٔ اجملتُع َٚصاحل سادات ٚتًب١ٝ ثا١ْٝ، ْاس١ٝ َٔ

 .ايب١٦ٝ ع٢ً ٚاحملافع١ اذته١َٝٛ ادتٗات عٔ اييت تصزص ٚاألْع١ُ يًكٛاْني املٓع١ُ اسذلاّ ع٢ً
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 .Pride, W) .املدتًف١ اجملتُع تمبؾهال االٖتُاّ َٓعُات األعُاٍ ع٢ً إٔ ايجالث١ٝ ٖشٙ َٔ ٜتطح

& Ferrell,2003) 

 

ىللتدووق:ى واألخالقوظ االجتماروظ المدؤولوظ
 ايتغٜٛك١ٝ تتطُٔ أٚ باملٛاط١ٓ ٚاألخالق١ٝ، االدتُاع١ٝ باملغؤٚي١ٝ ايتغٜٛل إراصات ايتظاّ إٕ

 ٖٞ: أعاع١ٝ أصبع١ أبعار

 يًُغاُٖني، االعتجُاص عٛا٥ز ِٚتععٝ األصباح حتكٝل يف ٜتُجٌ ٚايشٟ االقتصارٟ: ايبعز/ 1
  .ألفضار اجملتُع عٌُ فضص ٚتٛفرل 
 .ٚايتؾضٜعات ٚاألْع١ُ ٚايًٛا٥ح بايكٛاْني ايتغٜٛل إراصات ايتظاّ يف ٜٚتُجٌ :- ايكاْْٛٞ ايبعز/ 2
 ايتغٜٛكٞ ايغًٛى حتزر اييت األخالق١ٝ ٚاملعاٜرل باملبارئ االيتظاّ األخالقٞ: ٖٚٛ / ايبعز3

  .تُعاجمل يف املكبٍٛ
 (Carroll,1991) .اجملتُع ألفضار ايضفاٙ حتكٝل يف املغا١ُٖ يف اإلْغاْٞ: ٜٚتُجٌ / ايبعز4

 

 األخضر:ى التدووق أبطاد

 :تؾٌُ ص٥ٝغ١ٝ أبعار أصبع١ إىل األخطض ايتغٜٛل َٓٗر تطبٝل ٜغتٓز

 ٚبكاٜا ٓفاٜاتاي َع ايتعاٌَ يف ايتكًٝزٟ املفّٗٛ تػرل يكز :(تكًًٝٗا أٚ اٜاتايٓف َفّٗٛ / إيػا1٤
أٚ ) ْفاٜات بزٕٚ عًع ٚإْتاز تصُِٝ ع٢ً ايذلنٝظ أصبح سٝح األخطض، ايتغٜٛل ضُٔ ايصٓاع١

إٔ  أٟ .اإلْتاد١ٝ ايعًُٝات نفا٠٤ صفع خالٍ َٔ ٚسيو َٓٗا، ايتدًص نٝف١ٝ َٔ بزال (األر٢ْ باذتز

 .ْفاٜات بزٕٚ عًعا ْٓتر نٝف بٌ بايٓفاٜات، ْفعً٘ إٔ جيب َا يٝػ ٖٛ املِٗ
 عٝح ايب٦ٝٞ، االيتظاّ ملفّٗٛ اإلْتاز تهٓٛيٛدٝا َٛانب١ يف ٜتُجٌ :املٓتر َفّٗٛ تؾهٌٝ إعار٠ /2

عٔ  فطال .َٓٗا األر٢ْ اذتز ٚاعتٗالى بايب١٦ٝ، ضاص٠ غرل خاّ َٛار ع٢ً بؾهٌ نبرل اإلْتاز ٜعتُز

 يتعٛر إىل َٓٗا، املعُض٠ ٚخاص١ اعتدزاَٗا، َٔ املغتًٗو اْتٗا٤ بعز ْفغٗا املٓتذات تزٜٚض ضضٚص٠

 أَا.(َػًك١ سًك١ ضُٔ) أخض٣ َض٠ ايصٓاع١ إىل ٚإعارتٗا تفهٝهٗا ميهٔ سٝح بايٓٗا١ٜ َصٓعٗا

 .يًتزٜٚض ٚقاب١ً يًب١٦ٝ صزٜك١ خاّ َٛار ع٢ً فٝعتُز ايتػًٝف،
قضٜبا  ٜهٕٛ أٚ اذتكٝك١ٝ تهًفت٘ املٓتر ععض ٜعهػ إٔ جيب :ٚايتهًف١ ايغعض بني ايعالق١ / ٚضٛح3

 اييت حيصٌ ايك١ُٝ ٜٛاطٟ إٔ جيب (املغتًٗو ع٢ً اذتكٝك١ٝ ايتهًف١) ايغًع١ ععض إٔ ٜعين شاٖٚ .َٓٗا

 .أخطض املٓتر نٕٛ عٔ ايٓامج١ املطاف١ ايك١ُٝ سيو يف مبا ايغًع١، َٔ عًٝٗا
 ٜؾهٌ األخطض ايتغٜٛل إٔ املٓعُات َٔ ايعزٜز أرصنت يكز :َضعا أَضا ايب٦ٝٞ ايتٛد٘ / دع4ٌ

املٓعُات  َععِ إٕ ايٛاقع، يف .َغتزا١َ ٚيضمبا تٓافغ١ٝ َٝظ٠ املٓع١ُ ٓحمت قز عٛق١ٝ فضص١

يف  ٚاملتُعٔ .ايب١٦ٝ ع٢ً ايغًب١ٝ اآلثاص عٔ ايٓعض بػض ايغضٜع، ايهغب يتشكٝل ايغٛم يف تتٓافػ

 ْٛع آخض إىل املٓع١ُ ٜأخش إٔ ميهٔ اعذلاتٝذًٝا، تٓافغًٝا َٓفشًا ٜعتدل ٖشا إٔ ٜزصى ايغٛم يف املٓافغ١

 َغتًٗهني إىل ايتزصجيٞ ٚحتٛهلِ املغتًٗهني بني ايب٦ٝٞ ايٛعٞ تٓاَٞ َع ٚخاص١ املٓافغ١، َٔ

 يًتٛدٗات تضٚز صزل١ٝ ٚايػرل ايضزل١ٝ اهل٦ٝات إٔ ٖٛ االعذلاتٝذٞ ايتٛد٘ ٖشا َظاٜا َٚٔ .خطض

 َٔ ٚرعِ زتاْٞ َغاعز٠ سيو ٚيف .املدتًف١ اإلعالّ أدٗظ٠ خالٍ َٔ َٚغتُض طبٝعٞ بؾهٌ ايب١ٝ٦ٝ

 عٝهٕٛ ٚبايتايٞ .ايتغٜٛل األخطض َٓٗر تتب٢ٓ اييت باملٓعُات ارتاص١ ايذلٜٚر دتٗٛر ادتٗات ٖشٙ

 .ر.ت( )ايصُارٟ, ايطٌٜٛ املز٣ يف ٚخاص١ َضعا، أَضا ايتٛد٘ ٖشا
 

 مفكومىوتطروفىالمدتكلكىاألخضر:

ٕٛ مببارئ إٕ ايغٛم املغتٗزف١ ألْؾط١ ايتغٜٛل األخطض تؾتٌُ ع٢ً املغتًٗهني ايشٜٔ ٜؤَٓ

ٚقِٝ ايتغٜٛل األخطض إمياْا ٚفعال, ايشٜٔ ٜطًل عًِٝٗ املغتًٗهني ارتطض. َٚٔ ٖشا املٓعٛص ٜؾهٌ 

املغتًٗو األخطض ايك٠ٛ ايزافع١ ضتٛ حتغني األرا٤ ايب٦ٝٞ يًُٓؾآت اييت متاصؼ ايتغٜٛل األخطض. 
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ب٦ٝٞ ايعُٝل ٚايشٟ ٜتعاٌَ ٜٚعضف ايبهضٟ املغتًٗو األخطض بأْ٘ ٖٛ ايظبٕٛ أٚ املغتًٗو سٚ ايٛعٞ اي

بؾهٌ أعاعٞ باالعتُار ع٢ً ايكِٝ اييت ٜؤَٔ بٗا, ٚاييت تزفع٘ إيٞ جتٓب ؽضا٤ َٓتذات أٟ َٓؾأ٠ 

)ريٌٝ ايؾضنات  َؾهٛى بتٛدٗٗا ايب٦ٝٞ ٚيٝػ فكط عزّ اعتٗالى ايغًع املطض٠ بايب١٦ٝ.

  (2010ايتذاصٟ,

 

ىمزوجىالتدووقىالبوئي:
أعًٛب  خطض ٖٞ ساتٗا ايعٓاصض ايتكًٝز١ٜ إال إٔ االختالف ٖٛ يفإٕ عٓاصض املظٜر ايتغٜٛكٞ األ 

 صٝاغ١ ٖشٙ ايعٓاصض ٚإراصتٗا ٖٚٞ:

ايؾضنات إٔ تهٕٛ ٚاع١ٝ َٚغتذٝب١  املٓتر: فُٝا خيص َٓتذات ايتغٜٛل األخطض جيب ع٢ً -1

سز٣ عبٌٝ املجاٍ إسا َا نإ ٖٓاى َٓتر إل ذتغاع١ٝ ايظبا٥ٔ سٝاٍ ايكط١ٝ ايصش١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ فع٢ً

إىل اإلضضاص يف زلع١ ايؾضن١ ايب١ٝ٦ٝ ففٞ ٖشٙ اذتاي١  ايؾضنات يف ايغٛم ٚاييت َٔ املُهٔ إٔ ٜؤرٟ

َٔ ايغٛم قزص املغتطاع فكز تتشٍٛ َغأي١ اآلثاص ايغًب١ٝ يًُٓتر إىل  جيب ايعٌُ ع٢ً عشب سيو املٓتر

 َا قز ٜؤثض بؾهٌ نبرل ع٢ً ايؾضن١ َٚٓتذاتٗا. قط١ٝ عٝاع١ٝ ٖٚشا

فإْٗا حتٌُ إضاف١ ععض١ٜ بغبب ايتهايٝف اإلضاف١ٝ ارتاص١  عرل: إٕ تغعرل املٓتذات ارتطضا٤ايتغ -2

ايتعزٌٜ يف األعايٝب اإلْتاد١ٝ(  -ايٓاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ )تهايٝف ايبشح ٚايتطٜٛض  ظعٌ املٓتر صاذتا َٔ

 يف ايغعض؟ ٜار٠ايغؤاٍ املِٗ ايشٟ قز ٜجاص ٖٓا ٌٖ إٔ ايظبا٥ٔ قارصٕٚ ٚصاغبٕٛ را٥ُا يف حتٌُ ط ٚيهٔ

تبني هلا إٔ ايظبا٥ٔ  يإليهذلْٚٝات َٔ خالٍ ايزصاعات ٚاألعاخ اييت قاَت بٗا PHILIPS ؽضن١

ايب١ٝ٦ٝ اييت جتضٟ ع٢ً املٓتر َع املٓافع  َغتعزٜٔ يتشٌُ ايظٜار٠ يف ايغعض يف ساي١ تضافل ايتعزٜالت

املتعاصف عًٝٗا َع إضاف١ نْٛ٘ بٓفػ دٛرت٘ ٚخصا٥ص٘  ايتكًٝز١ٜ ي٘ بعباص٠ أخض٣ إٔ ٜهٛ ٕ املٓتر

 ايب١ٝ٦ٝ.  عًُٝا َٔ ايٓاس١ٝ

االجتاٖني ايشٟ ٜعتُز بؾهٌ نبرل  ايتٛطٜع: إٕ َزخٌ ايتغٜٛل األخطض ٜتب٢ٓ ْعاّ ايتٛطٜع سٚ -3

 .املٛار املغتع١ًُ إىل َهإ إْتادٗا أٚ بٝعٗا ع٢ً َا ٜعضف بايتزٜٚض )إعار٠ املدًفات أٚ بكاٜا

أٚ صٛصتٗا ايب١ٝ٦ٝ إىل ايظبا٥ٔ َع ْكٌ صعايتٗا  ن١ إٔ تٓكٌ تٛدٗاتٗاايذلٜٚر: ميهٔ يًؾض -4 

ارتزَات اييت تكزَٗا عدل ع١ًُٝ ايذلٜٚر. ٖٚٓا جيب عزّ املبايػ١ يف  ايتغٜٛك١ٝ ارتاص١ باملٓتذات أٚ

 ايب٦ٝٞ بؾهٌ ال ٜٓغذِ َع ايٛاقع ايفعًٞ ٚبايتايٞ قز تفغض ايضعاي١ ايذلٚجي١ٝ يًؾضن١ تكزِٜ ادتاْب

تضٜٚر املبٝعات  - ٠ خاط١٦ ٚايذلٜٚر يف زتاٍ ايتغٜٛل األخطض قز ٜأخش عز٠ أؽهاٍ َجٌ اإلعالٕبصٛص

 .(2011)تٜٛين, املًصكات ايب١ٝ٦ٝ -ايعالقات ايعا١َ  -

 

ىدورىالتدووقىفيىمطالجظىالقضاواىالبوئوظ:ى
كًٌٝ َٔ تض٣ تٜٛين اْ٘ َٔ خالٍ ٖشٙ ايكطاٜا ايب١ٝ٦ٝ ٜأتٞ رٚص ايتغٜٛل يف َعادتتٗا أٚ ايت

 :ايتايٞ َٔ خالٍ إتباع زتُٛع١ َٔ اإلدضا٤ات ايتغٜٛك١ٝ ٚاييت ميهٔ إٔ تهٕٛ ع٢ً ايؾهٌ أثاصٖا

ٚإتباع ايطضم  سح ايؾضنات ٚاملصاْع ع٢ً ايتدًص َٔ بعض األعايٝب ايكزمي١ يف ايتصٓٝع -1

 األٚطٕٚ. ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت حتز َٔ اعتدزاّ ايعٓاصض املؤثض٠ عًبا ع٢ً طبك١

أدٌ احملافع١ ع٢ً ايػابات  ١ محالت ايذلٜٚر ٚاإلعالٕ باجتاٙ ايصٓاعٝني أٚ املغتًٗهني َٔإقاَ -2

 ٚايذلب١. ٚطٜار٠ إْؾا٤ٖا ٚطصاعتٗا َٔ أدٌ اذتفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ

 أٚ َغانٔ فٛقٗا. تؾذٝع اإلبكا٤ ع٢ً املغاسات ارتطضا٤ َٚٓع إقا١َ املصاْع أٚ أ١ٜ َٓؾآت -3
عًيب ع٢ً سٝا٠ اإلْغإ أٚ ع٢ً  عٓاصض ايهُٝٝا١ٝ٥ اييت يٝػ هلا أثضسح ايؾضنات ع٢ً اعتدزاّ اي -4

 تًٛخ املٝاٙ. 

يًغًع ايػشا١ٝ٥ عٝح ال تتذاٚط ايعٓاصض ايهُٝا١ٜٚ ْغب  إصزاص تؾضٜعات ٚقٛاْني يٛضع َعاٜرل -5

 َع١ٓٝ يف تًو ايغًع. 

ٚاالبتعار  ايغًع ايطبٝع١ٝايتأثرل ع٢ً عًٛى املغتًٗو َٔ خالٍ محالت ايذلٜٚر ٚاإلعالٕ ٚإقٓاع٘ ب -6

 عٔ ايغًع اييت تعاجل ببعض أْٛاع املٛار ايهُٝٝا١ٝ٥. 
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 ٚايغًع مبٛار ال تؤثض عًبا ع٢ً اإلْغإ ٚايب١٦ٝ َجال تػًٝف املٛار ايػشا١ٝ٥ مبٛار تػًٝف املٛار -7

 طداد١ٝ ٜهٕٛ أفطٌ َٔ ايتػًٝف بايبالعتٝو. 

 ال ٜهٕٛ يًُعادت١ أٟ تأثرل عًيب ع٢ً ايب١٦ٝ.َعادتتٗا ٚ تػًٝف املٛار ٚايغًع مبٛار ميهٔ -8

سٍٛ قطاٜا ايٓفاٜات ٚخاص١ فُٝا ٜتعًل مبدًفات املصاْع ٚايصضف  عٔ ايكٛاْني ٚايتؾضٜعات -9

 )املضدع ايغابل(.ٚايعبٛات ايصشٞ

  

ىالدراداتىالدابقظ:ى
١ٝ االدتُاع١ٝ( / رصاع١ )ايذلنغتاْٞ( بعٓٛإ )َزٟ تطبٝل اإلراص٠ يف ايكطاع ارتاص يٓؾط املغؤٚي1

ٖزفت ٖشٙ ايزصاع١ إيٞ ايتعضف ع٢ً َفّٗٛ املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يز٣ قطاع إراص٠ األعُاٍ يف 

ايؾضنات ايغعٛر١ٜ ٚاختباص َز٣ مماصعتٗا يٓؾاط املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚحتزٜز ْٛع١ٝ األْؾط١ 

قبٛال يز٣ اإلراصات ايعًٝا  ٚتٛصًت ايزصاع١ إيٞ إٔ ٖٓاى االدتُاع١ٝ اييت متاصعٗا يتشكٝل ٖشا املفّٗٛ.

يف ايؾضنات احمل١ًٝ أل١ُٖٝ ْؾاط املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚضضٚص٠ االٖتُاّ بٗا نُا أٚصت بظٜار٠ 

االٖتُاّ بٓؾاط املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً طٜار٠ ايٛعٞ يز٣ اإلراصات املدتًف١ يف ايكطاع ارتاص 

 (1995بأُٖٝتٗا. )ايذلنغتاْٞ,

تاْٞ( بعٓٛإ)تطبٝل َفّٗٛ ايتغٜٛل االدتُاعٞ يز٣ ادتُعٝات ارترل١ٜ( ٖٚزفت / رصاع١ )ايذلنغ2

إىل ايتعضف ع٢ً ايعكبات اييت حتٍٛ رٕٚ إْؾا٤ إراص٠ تغٜٛل َتدصص١ يف ٖشا ايٓٛع َٔ املؾاصٜع ارترل١ٜ 

ٚتٛصًت ايزصاع١ إىل تبين املفّٗٛ اذتزٜح َٔ قبٌ ادتُعٝات ارترل١ٜ يٛادبات ٚأْؾط١ ادتُعٝات 

رل١ٜ ٚايتشٍٛ َٔ املفّٗٛ ايتكًٝزٟ ٚايشٟ ٜعتدل ادتُعٝات عباص٠ عٔ دٗات يتكزِٜ املغاعزات ارت

يًفكضا٤ ٚاملغانني إىل َفّٗٛ اذتزٜح ٚايشٟ ٜٓعض إىل ادتُعٝات ارترل١ٜ ع٢ً أْٗا َٔ املؤعغات اييت 

ا. تغع٢ ايتاَني َٛاصر َاي١ٝ َغتُض٠ تغاِٖ يف اعتُضاص١ٜ املؾاصٜع ارترل١ٜ بعز تأعٝغٗ

 (1996)ايذلنغتاْٞ,

/ رصاع١ )عظَٞ( بعٓٛإ)رٚص ايؾضنات املغا١ُٖ يف األْؾط١ االدتُاع١ٝ يغًط١ٓ عُإ(. ٚتٛصًت 3

إىل تطُني ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يًؾضنات بٓٛرًا َغتك١ً خاص١ باألْفام ع٢ً األْؾط١ االدتُاع١ٝ، ٚعزّ 

ايضفا١ٖٝ بغبب عزّ ٚدٛر ٖٝهٌ قٝاّ ايؾضنات بزٚصٖا يف سٌ املؾهالت االدتُاع١ٝ ٚصفع َغت٣ٛ 

تٓعُٝٞ خيتص بٗشٙ األْؾط١ ٚإٔ ٖٓاى عالق١ َا بني سٛافظ االعتجُاص اييت متٓشٗا اذته١َٛ يًكطاع 

 (1996ارتاص ٚقٝاّ ايؾضنات املغا١ُٖ بزٚصٖا يف ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ. )عظَٞ,

املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ(  / رصاع١ )ايتٛجيضٟ( بعٓٛإ )املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يف ايكطاع ارتاص يف4

يف  يًُٓؾآتٖزفت ٖشٙ ايزصاع١ إيٞ ايتعضف ع٢ً َز٣ تٛفض املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يف اهلٝانٌ اإلراص١ٜ 

نُا ٖزفت أٜطا إيٞ تكزِٜ فهض٠ َغتٓبط١ َٔ ايزصاع١ املٝزا١ْٝ سٍٛ  املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ.

َع اجملتُع  املٓؾآتٚدٛر جتاٚب ٚتفاعٌ َٔ  ٖشا املٛضٛع ٚنٝف١ٝ االعتفار٠ َٓ٘. ٚتٛصًت إيٞ عزّ

إس إٔ َؾاصناتٗا ٚتفاعالتٗا ستزٚر٠ ٚقز أٚصت بطضٚص٠ تجكٝف ٚتٛع١ٝ املزٜضٜٔ عٔ رٚص ٚأ١ُٖٝ 

 (1998املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ. )ايتٛجيضٟ,

/ رصاع١ )ايبهضٟ ٚايزٜٛٙ دٞ( بعٓٛإ)َز٣ إرصاى املزٜضٜٔ ملفّٗٛ املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ" يف 5

نات ايصٓاع١ٝ يف ايعضام(، ٚقز ٖزفت إيٞ ايتعضف ع٢ً َز٣ اعتٝعاب املزٜضٜٔ ايعاًَني يف ايؾض

َٓعُات األعُاٍ هلشا املفّٗٛ فطال عٔ بٝإ اْعهاؼ تطبٝكاتٗا ع٢ً ٚاقع املُاصعات ايع١ًُٝ يف 

ٛال َٓعُاتِٗ. ٚقز تٛصًت ايزصاع١ إىل إٕ املفّٗٛ ايهالعٝهٞ يًُغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٖٛ األنجض قب

يًع١ٓٝ املبشٛث١ َٔ املزٜضٜٔ. ٜٚتًدص املفّٗٛ ايهالعٝهٞ يف إٔ املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يًُٓع١ُ تتُجٌ 

يف اعتدزاّ املٛاصر ٚايكٝاّ باألْؾط١ املطًٛب١ يتشكٝل أع٢ً صبح ٚمبا ٜٓغذِ َع ايكٛاْني ايغا٥ز٠. ٖٚشا 

ٕٚ َغؤٚي١ٝ ايتفاعٌ ٚايتٛافل َع املتػرلات اإلرصاى ٜعين إٔ اإلراصات ايعا١ًَ يف زتتُع ايزصاع١ ال طايت ر

ايعصض اذتزٜح اذتاص١ً يف زتاٍ ايفهض اإلراصٟ املعاصض، نُا خًصت ايزصاع١ إىل ٚدٛر عالق١ َع١ٜٛٓ 

 (2001بني ايغُات ايؾدص١ٝ يًُزٜضٜٔ ٚإرصانِٗ ملفّٗٛ املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ. )ايبهضٟ ٚايزٜٛٙ دٞ،
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َٔ نباص ايؾضنات  2500أدضٜت ٖشٙ ايزصاع١ ع٢ً  (Hooghiemstra and Van Manen)/ رصاع١ 6

يف ٖٛيٓزا, ٚتٛصًت إيٞ أ١ُٖٝ تٓاَٞ ايكطاٜا األخالق١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف دزي١ٝ سان١ُٝ املٓع١ُ, 

َٚجٌ ٖشٙ ايكطاٜا ميهٔ إٔ تطع غرل ايتٓفٝشٜني َٔ املزصا٤ يف َأطم عٓزَا ال تؾاصى ٚد١ٗ ْعضٙ ال 

 Hooghiemstra and Van Manen) ٚال َٔ قبٌ زتًػ اإلراص٠. َٔ قبٌ أعطا٤ اجملًػ اإلؽضايف

,2002) 

/ رصاع١ )سضِٜ ٚايغاعز( بعٓٛإ)ْعض٠ املزٜضٜٔ جتاٙ املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ َٚز٣ َغا١ُٖ 7

َٓعُاتِٗ يف حتًُٗا(ٚقز تٛصًت إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا عزّ ٚدٛر فضٚم يف إدابات 

باإلضاف١ إىل إٕ ٖٓاى َغت٣ٛ َٓدفض يف رٚص َٚغت٣ٛ املبشٛثني تعظ٣ يًدصا٥ص ايؾدص١ٝ 

 (2005اضطالع ايؾضنات ايصٓاع١ٝ االعتدضاد١ٝ مبغؤٚيٝتٗا االدتُاع١ٝ. )سضِٜ ٚايغاعز ,

ٖٚزفت إيٞ تعظٜظ ايفِٗ سٍٛ تصٓٝف ايظبا٥ٔ املُٗني  (Anselmsson and Johansson)/ رصاع١ 8

تكُِٝٝٗ ٚؽضا٥ِٗ املٓتذات ٚاألزلا٤ ايتذاص١ٜ َٔ يًذٛاْب املدتًف١ َٔ املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ عٓز 

احملالت ايت١ُٜٝٓٛ, ٚقز تٛصًت ايزصاع١ إىل إٔ ثالث١ أبعار َٔ املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ )َغؤٚي١ٝ جتاٙ 

املٓتر, املغؤٚي١ٝ اإلْغا١ْٝ, املغؤٚي١ٝ جتاٙ ايب١٦ٝ( إىل داْب األزلا٤ ايتذاص١ٜ تغِٗ يف بٓا٤ ايصٛص٠ 

سيو فإ ايصٛص٠ ايش١ٖٝٓ أظٗضت إٔ َٔ ؽاْٗا إٔ تؤثض ع٢ً ١ْٝ املغتًٗهني يف  ايش١ٖٝٓ. عال٠ٚ ع٢ً

 (Anselmsson and Johansson ,2007) ايؾضا٤.

/ رصاع١)ٖاؽِ( بعٓٛإ)َز٣ تبين ايؾضنات اييت تكزّ ارتزَات اهلاتف١ٝ يف األصرٕ ملفّٗٛ ايتغٜٛل 9

ايتغٜٛل االدتُاعٞ يف ؽضنات  االدتُاعٞ( ٖزفت ٖشٙ ايزصاع١ إيٞ ايتعضف ع٢ً َز٣ تطبٝل

ارتزَات اهلاتف١ٝ ٚايهؾف عٔ ادتٛاْب االجياب١ٝ اييت تعٛر عًٝٗا َٔ خالٍ تطبٝكٗا هلشا املفّٗٛ. 

ٚتٛصًت ايزصاع١ إيٞ إٔ ايؾضنات تتب٢ٓ َفّٗٛ ايتغٜٛل االدتُاعٞ ٚإْٗا تكزّ يًُذتُع خزَات يف 

 (2007تطبٝكٗا هلشا املفّٗٛ. )ٖاؽِ,زتاالت َتعزر٠ ٚإْٗا حتصٌ ع٢ً َظاٜا نجرل٠ َٔ خالٍ 

ٖٚزفت إىل ايهؾف عٔ َبارصات املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ املتدش٠ َٔ قبٌ قطاع  (Narwal)/ رصاع١ 10

ايبٓٛى اهلٓز١ٜ, ٚاييت َٔ ؽاْٗا إٔ تغاعزِٖ يف تعظٜظ أرا٥ِٗ ايعاّ. ٚقز أظٗضت ايزصاع١ إٔ ايبٓٛى 

١ٝ االدتُاع١ٝ, ٚقز صنظٚا بؾهٌ أعاعٞ ع٢ً متتًو ٚد١ٗ ْعض اجياب١ٝ سٍٛ َبارصات املغؤٚي

ايتعًِٝ, ايُٓٛ املتٛاطٕ يطبكات اجملتُع املدتًف١, ايصش١, فطال عٔ ايذلنٝظ األِٖ ألْؾط١ املغؤٚي١ٝ 

 (Narwal, 2007) االدتُاع١ٝ اييت ضُت صضا ايظبٕٛ ٚايتغٜٛل ايب٦ٝٞ.

يف ايتغٜٛل يف ايؾضنات َتعزر٠ ( بعٓٛإ)املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ Labbai/ رصاع١ )11

ٖزفت ٖشٙ ايزصاع١ إىل تٛضٝح َفّٗٛ املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ يًؾضنات  ادتٓغٝات(

املزٜضٜٔ ملفّٗٛ املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ نبٓز َغتكٌ َٚز٣ ٚحتزٜز ٚحتًٌٝ َز٣ اختاس 

املفّٗٛ. ٚتٛصًت ايزصاع١ إيٞ إٔ تطبٝل ايؾضنات املتعزر٠ ادتٓغٝات يف ايبًزإ ايٓا١َٝ هلشا 

 (Labbai,2007ايؾضنات تأخش بعني االعتباص ٖشا املفّٗٛ. )

( بعٓٛإ)ٌٖ تكزص ايؾضنات ايٓادش١ يف اهلٓز َفّٗٛ املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ Chatterjee/ رصاع١)12

ا ٚاألخالق١ٝ يًتغٜٛل. ٚتٛصًت إيٞ إٔ ايؾضنات ايٓادش١ تكزص ٖشا املفّٗٛ يف َععِ عًُٝاتٗ

 (Chatterjee,2007ٚأْؾطتٗا ايتغٜٛك١ٝ. )
تٓاٚيت َععِ ايزصاعات َفّٗٛ ايتغٜٛل ايب٦ٝٞ َٔ طا١ٜٚ املغ٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ يًُٓؾآت َٚز٣ 

اٖتُاَٗا َٚغاُٖتٗا يف احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ َٚز٣ َغاُٖتٗا يف األْؾط١ االدتُاع١ٝ يف اجملتُعات 

بٝٓت ٖشٙ ايزصاعات إٕ ٖٓاى اٖتُاّ نبرل َٔ قبٌ ٖشٙ اييت تعٌُ فٝٗا, ٚتكزّ هلا َٓتذاتٗا. ٚقز 

املٓؾآت مبغ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ جتاٙ اجملتُعات اييت ختزَٗا. ٚنشيو بٝٓت إٕ ٖٓاى 

 عز ع٢ً تكًٌٝ نٌ َا ًٜٛخ ايب١٦ٝ.ٚعٞ يز٣ ايكا٥ُني ع٢ً أَضٖا باالٖتُاّ بإْتاز َٓتذات تغا

ٜٛل األخطض تٛد٘ ايعامل يف ايكضٕ ايٛاسز ٚايعؾضٕٚ( ٖزفت ٖشٙ / رصاع١ )ايصُارٟ( بعٓٛإ )ايتغ13

ايزصاع١ إيٞ ايتعضف ع٢ً َفّٗٛ ايتغٜٛل األخطض ٚسٝجٝات٘ ٚتطٛصٙ يف ايعامل ٚسيو َٔ خالٍ رصاع١ 

َفاِٖٝ ٚأبعار املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ يًُٓعُات ٚتطٛص َفّٗٛ محا١ٜ املغتًٗو ٚتطٛص 

 ٚأُٖٝت٘ ٚأٖزاف٘ ٚأبعارٙ َٚظجي٘ ٚايٝات َٚتطًبات تطبٝك٘.)ايصُارٟ,َفّٗٛ ايتغٜٛل األخطض 

 .رت(
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ىالدرادظىالمودانوظ
 

ىأوال:ىإجراءاتىالدرادظىالمودانوظ:
 أداةىجمعىالبوانات:

إٕ األرا٠ املغتدز١َ يف مجع ايبٝاْات تتُجٌ يف اإلعتبٝإ ايشٟ ٜٓكغِ إىل دظ٥ني: ادتظ٤ األٍٚ 

املؤٌٖ  -ايعُض -اذتاي١ اإلدتُاع١ٝ-امل١ٓٗ  -ص١ٝ ٚاملتُج١ً يف ايٓٛعَٓ٘ حيتٟٛ ع٢ً ايبٝاْات ايؾد

أَا ادتظ٤ ايجاْٞ فٝشتٟٛ ع٢ً أع١ً٦ تتعًل بايبٝاْات األعاع١ٝ يًزصاع١ اييت تٗزف إىل إختباص  ايعًُٞ.

 صش١ فضٚض ايزصاع١.

 

ىطرقىتحلولىالبوانات:
سصا٥ٞ ايٛصفٞ عٔ طضٜل ايٓغب ٜغتدزّ يف حتًٌٝ ايبٝاْات ايٛاصر٠ يف اإلعتبٝإ ايتشًٌٝ اإل

امل١ٜٛ٦ ٚعٔ طضٜل املتٛعط املضدح ٚاالضتضاف املعٝاصٟ. ٚسيو يًٛقٛف ع٢ً َزٟ صش١ ٖشٙ ايفضٚض 

 أٚ عزّ صشتٗا.

 

ىمجتمعىالبحث:
ٜتهٕٛ زتتُع ايبشح َٔ املغتًٗهني ايغعٛرٜني ْٚغب١ يهدل سذِ اجملتُع ٚعزّ ايتذاْػ  

ت ثالث١ ف٦ات ِٖ املٛظفني يف املؤعغات ارتز١َٝ ٚاملزصعٝني بِٝٓٗ مت إختٝاص ع١ٓٝ َٝغض٠ َِٓٗ ضُ

 ٚايطالب ادتاَعٝني.

 (: اإلعتبٝإ املغت1ًِدزٍٚ)

 املتذُع ايصاعز% ايٓـغب١% ايعـــزر االعتبٝإ 
 %92.8 %92.8 696 اإلعتبٝإ املغتًِ

 %100 %7.2 54 االعتبٝإ غرل املغتًِ 
  %100 750 اإلعتبٝإ املٛطع

 

اعتبا١ْ أٟ  696إعتبا١ْ ٚقز مت اعتالّ  750( إٔ مج١ً اإلعتبٝإ املٛطع قز بًؼ 1زٍٚ )ٜبني د 

% َٓ٘ مل ٜتِ اعتالَٗا. ٚميهٔ ايكٍٛ بإٔ 7,2% َٔ مج١ً األعتبٝإ املٛطع مما ٜعين إٔ ٖٓاى 92,8ْغب١ 

 ْغب١ املغتًِ ميهٔ إٔ تػطٞ ايزصاع١ عٝح ميهٔ ايٛصٍٛ عٔ طضٜكٗا إىل ْتا٥ر َكبٛي١.

 

ىمطاملىالثبات:ى
مت سغاب َعاٌَ ايجبات )ايفا نضْٚباذ( ملعضف١ َز٣ ثبات ايبٝاْات َٔ عهػ ْتا٥ر ايزصاع١  

 تٞ: ( ناآل2ع٢ً َفضرات اجملتُع. ٚقز ناْت قُٝت٘ نُا ٖٛ َٛضح يف ادتزٍٚ )

 ( َعاٌَ ايجبات2دزٍٚ )

  ايجبات  عزر ايعباصات  ايبٝإ 
 12  (2احملاٚص)

 542‚  
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ىلولىالبواناتىاألدادوظ:ثانوا:ىتح
ىالمحورىاألول:ىإدراكاتىالمدتكلكىالدطوديىألنظمظىوأبطادىالتدووقىالبوئي:

 ايتٛطٜع ايتهضاصٟ ٚايٓغب امل١ٜٛ٦ يعباصات احملٛص األٍٚ: 

 ايتٛطٜع ايتهضاصٟ ٚايٓغب١ امل١ٜٛ٦ يإلدابات املبشٛثني سٍٛ عباصات احملٛص األٍٚ. (3ٜٛضح دزٍٚ)

  

 يتهضاصٟ ٚايٓغب امل١ٜٛ٦ يعباصات احملٛص األٍٚ( ايتٛطٜع ا3دزٍٚ)

 إدرامبث اىمستهيل اىبٍئٍت

 مىافق ال رأي غٍر مىافق

 اىعذد اىعذد اىعذد

 اىىسبت% اىىسبت% اىىسبت%

 055 05 01 أدسن اٌّجٙٛداد اٌّجزٌٚخ ٌٍّحبفظخ عٍٝ اٌج١ئخ

3‚7% 2‚5% 0‚54% 

 459 030 58 أدسن اٌمٛا١ٔٓ اٌّحبفظخ عٍٝ اٌج١ئخ 

0324% 0722% 2‚71% 

 071 038 --- أدسن رشش١ذ اعزخذاَ ِٛاسد اٌطبلخ 

--- 0‚05% 9‚50% 

 888 21 --- أدسن أ١ّ٘خ اٌع١ش فٟ ث١ئخ ٔظ١فخ 

--- 2 ‚4 7‚90% 

 808 41 --- أٌَٛ وً ِٓ ٠ٍٛس اٌج١ئخ 

--- 7‚0% 2‚94% 

 070 53 29 أظح ثبال٘زّبَ ثبٌج١ئخ 

8‚0% 5‚00% 8‚53% 

 

 املبشٛثني عٔ عباصات احملٛص دا٤ت آصا٥ِٗ )ايٓغب١ األع٢ً( َٔ ادتزٍٚ أعالٙ نُا ًٜٞ: ملعضف١ صأٟ 

ميهٔ ايكٍٛ إٔ ٖٓاى ٚ% 84.5بًػت ْغب١ املٛافكني  (اجملٗٛرات املبشٚي١ يًُشافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ)إرصاى  -

  إرصاى ٚٚعٞ يز٣ املغتًٗو ايغعٛرٟ بايب١٦ٝ.

%. ميهٔ ايكٍٛ أِْٗ ِٖ ايٓغب١ األع٢ً ٖٚٞ تٛضح 71.2ْغب١ املٛافكني بًػت  (يكٛاْني ايب١ٝ٦ٝاإرصاى ) -

احملافع١ ع٢ً أَض ب إٔ ايكا٥ُني أِْٗ ٜزصنٕٛ ايكٛاْني احملافع١ يًب١٦ٝ ًٜٚتظَٕٛ بٗا ٜٚزيٌ ٖشا ع٢ً

 ايب١٦ٝ يف املًُه١ جيتٗزٕٚ يف تٛضٝح ٚتبٝإ نٌ َا ٜتعًل بايب١٦ٝ يًُذتُع ايغعٛرٟ.

% ٚبايتايٞ ٜزصنٕٛ أ١ُٖٝ تضؽٝز  81.9بًػت ْغب١ املٛافكني  (اّ َٛاصر ايطاق١تضؽٝز اعتدز) -

 اعتدزاّ َٛاصر ايطاق١ يًُشافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚسيو َٔ خالٍ ؽضا٤ َٓتذات سات اعتٗالى اقٌ يًطاق١.

% ٖٚٞ ْغب١ عاي١ٝ تزٍ ع٢ً ايٛعٞ 95.7بًػت ْغب١ املٛافكني  (أ١ُٖٝ ايعٝؿ يف ب١٦ٝ ْعٝف١ )إرصاى -

 املغتًٗو ايغعٛرٟ بايب١٦ٝ ٚع٢ً االٖتُاّ بٗا.  يز٣

% ٚقز بٝٓٛا أِْٗ ٜٛدٕٗٛ ايًّٛ 94.3بًػت ْغب١ املٛافكني  (أيّٛ نٌ َٔ ٜكّٛ بتًٜٛح ايب١٦ٝ) -

ٚايعتاب يهٌ َٔ ٜكّٛ بتًٛخ ايب١٦ٝ العتكارِٖ بأِْٗ ِٖ ايشٜٔ جيب إٔ حيافعٛا عًٝٗا ْعٝف١. 

 تُع ِٖ ايضقبا٤ ع٢ً ع١ًُٝ احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ.ٚبايتايٞ ميهٓٓا ايكٍٛ بإ أفضار اجمل

ٜزيٌ سيو ع٢ً إٔ اجملتُع مياصؼ ٚ%. 82.6بًػت ْغب١ املٛافكٕٛ ( ْصح اآلخضٜٔ باالٖتُاّ بايب١٦ٝ) -

رٚص ايضقٝب ع٢ً ايب١٦ٝ َٔ خالٍ تكايٝزٙ ٚأعضاف٘. ميهٓا ايكٍٛ إٔ ٖٓاى اٖتُاّ بتفعٌٝ ع١ًُٝ 

 ايضقاب١ َٔ قبٌ اجملتُع ٚأفضارٙ.

 

 ٚاالجتاٙ يعباصات احملٛص األٍٚ:املتٛعط املضدح ٚاالضتضاف املعٝاصٟ  

 ٚاالجتاٙ يعباصات احملٛص.املتٛعط املضدح ٚاالضتضاف املعٝاصٟ ( 4ٜبني ادتزٍٚ)
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 ٚاالجتاٙ يعباصات احملٛصاملتٛعط املضدح ٚاالضتضاف املعٝاصٟ ( 4دزٍٚ)

 ()إدرامبث اىمستهيل اىبٍئٍتاٌعجبساد  َ
اىمتىسط 
 اىمرجح

االوحراف 
 اىمعٍبري

 االتجبي

 مىافق ‚111 3‚11 إدسان اٌّجٙٛداد اٌّجزٌٚخ ٌٍّحبفظخ عٍٝ اٌج١ئخ 0

 مىافق ‚109 3‚11 أدرك اىقىاوٍه اىمحبفظت عيى اىبٍئت 3

 مىافق ‚211 3‚13 أدرك ترشٍذ استخذاً مىارد اىطبقت 2

 مىافق ‚302 3‚11 أدرك أهمٍت اىعٍش فً بٍئت وظٍفت 4

 مىافق ‚322 3‚11 ىً مو مه ٌيىث اىبٍئتأى 0

 مىافق ‚121 3‚11 اوصح ببالهتمبً ببىبٍئت 8

 

( ٚارتاص عغاب املتٛعط املضدح ٚاالضتضاف املعٝاصٟ يعباصات ايفضض 4ٜتطح َٔ ادتزٍٚ)

 األٍٚ ٚدٛر َٛافك١ ع٢ً إرصانات املغتًٗو ايغعٛرٟ ألْع١ُ ٚأبعار ايتغٜٛل ايب٦ٝٞ.
 

ىكىالمدتكلكىالبوئي:ىالثاني:ىدلوىمحورال
 : جاْٞايتٛطٜع ايتهضاصٟ ٚايٓغب امل١ٜٛ٦ يعباصات احملٛص اي

  ايتٛطٜع ايتهضاصٟ ٚايٓغب١ امل١ٜٛ٦ يإلدابات املبشٛثني سٍٛ عباصات احملٛص ايجاْٞ. (5ٜٛضح دزٍٚ )

 ( ايتٛطٜع ايتهضاصٟ ٚايٓغب امل١ٜٛ٦ يعباصات احملٛص5) دزٍٚ

 اىعببراث)سيىك اىمستهيل اىبٍئً(

 مىافق ال رأي غٍر مىافق

 اىعذد اىعذد اىعذد

 اىىسبت% اىىسبت% اىىسبت%

 018 059 0 اشزشٞ إٌّزجبد راد االعزخذاَ األلً ٌٍطبلخ

0%‚ 3‚37% 7‚73% 

 493 084 41 اعزخذَ إٌّزجبد اٌزٟ ال رٍٛس اٌج١ئخ

7‚0% 8‚32% 7‚71% 

 203 200 72 ٜ اخزبس إٌّزجبد اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاَ أغٍفزٙب ِشح أخش

0‚01% 7‚44% 5‚44% 

 409 005 79 اعًّ عٍٝ رغ١ش اعزخذاَ إٌّزجبد اٌٍّٛصخ ٌٍج١ئخ

4‚00% 7 ‚33% 9‚80% 

 403 084 031 أحبٚي ٔظح اٌجبئع١ٓ ثج١ع عٍع غ١ش ٍِٛصخ ٌٍج١ئخ

3‚07% 8‚32% 3‚09% 

 043 000 2 اعًّ عٍٝ ثش ِعٍِٛبد عٓ ِٕزجبد طذ٠مخ ٌٍج١ئخ

 

املبشٛثني عٔ عباصات احملٛص دا٤ت آصا٥ِٗ )ايٓغب١ األع٢ً( َٔ ادتزٍٚ أعالٙ نُا ٟ ملعضف١ صأ

 :ًٜٞ 

% َٚٔ سيو ٜتطح يٓا 72.7بًػت ْغب١ املٛافكني )اؽذلٟ املٓتذات سات االعتدزاّ ايكًٌٝ يًطاق١(.  -

بايتايٞ فٗٛ ٚ .املغتًٗو ايغعٛرٟ ٜعًِ َز٣ تأثرل املٓتذات سات االعتٗالى ايهبرل يًطاق١ ع٢ً ايب١٦ٝ

 ٜضاعٞ سيو عٓز قٝاَ٘ بع١ًُٝ ؽضا٤ٙ يًُٓتذات اييت تغتدزّ َٛاصر ايطاق١ يف تؾػًٝٗا.

% ٜٚزيٌ سيو ع٢ً إٔ َععِ 70.7بًػت ْغب١ املٛافكني  )اعتدزاّ املٓتذات اييت ال تًٛخ يًب١٦ٝ( -

غتًٗهني ٜضٕٚ أِْٗ املغتًٗهني ٜتذٓبٕٛ اعتدزاّ املٓتذات املًٛث١ يًب١٦ٝ ٚصغِ سيو ٖٓاى ف٦ات َٔ امل

 ال ميهٔ إؽباع ساداتِٗ إال عٔ طضٜل َٓتذات هلا تأثرلٖا ع٢ً ايب١٦ٝ.

% ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ 44.8بًػت ْغب املٛافكني  )اختاص املٓتذات اييت ميهٔ إعار٠ اعتدزاّ أغًفتٗا( -

ٕ ْطٝف ْغب١ َٔ إٔ املغتًٗو ٜكّٛ باختٝاص املٓتذات اييت ٜعار اعتدزاّ أغًفتٗا َض٠ أخض٣. ٚميهٔ أ

 ايشٜٔ ال صأٟ هلِ إيٞ سيو فِٗ خيتاصٕٚ َضات ٚأسٝاْا أخض٣ ال ٜفعًٕٛ سيو. 
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% َٛافكٕٛ ٚبايتايٞ ٜتطح يٓا إٕ 65.9)اعٌُ ع٢ً تػٝرل اعتدزاّ املٓتذات احملبب١ يٞ ألعباب ب١ٝ٦ٝ(  -

َت٢ َا ؽعض بأْٗا ايٓطر ايب٦ٝٞ يز٣ املغتًٗو فٝتكزّ ٚاْ٘ ميهٔ إٔ ٜتد٢ً عٔ َٓتذات احملبب١ إيٝ٘ 

 تؤثض ع٢ً ايب١٦ٝ ٚتتغبب يف تًٜٛجٗا.

% ٖٚٞ ايٓغب١ األع٢ً 59.2بًػت ْغب١ املٛافكني)أساٍٚ ْصح ايبا٥عني ببٝع عًع غرل ًَٛث١ يًب١٦ٝ(  -

العتكارِٖ إٔ ايبا٥عني ٜغعٕٛ إيٞ حتكٝل األصباح بأٟ صٛص٠ ناْت رٕٚ َضاعا٠ تأثرل َا ٜبٝعْٛ٘ ع٢ً 

 إٔ ٜكزّ هلِ ايٓصح ٚايتٛدٝ٘ ٚتفعٌٝ ايكٛاْني ايب١ٝ٦ٝ.ايب١٦ٝ ٚبايتايٞ جيب 

إسا  .%77.9بًػت ْغب١ املٛافكني )اعٌُ ع٢ً بح َعًَٛات عٔ املٓتذات ايصزٜك١ يًب١٦ٝ يف َٔ سٛيٞ(  -

ميهٓٓا ايكٍٛ إٔ ٖٓاى اٖتُاّ نبرل بايتعضٜف بايب١٦ٝ ٚاملٓتذات اييت حتافغ عًٝٗا َٔ قبٌ 

 املغتًٗهني.

 

 ٚاالجتاٙ يعباصات احملٛص االٍٚ:ٚاالضتضاف املعٝاصٟ  املتٛعط املضدح

 ٚاالجتاٙ يعباصات احملٛص.املتٛعط املضدح ٚاالضتضاف املعٝاصٟ ( 6ٜبني ادتزٍٚ)

 

 ٚاالجتاٙ يعباصات احملٛصاملتٛعط املضدح ٚاالضتضاف املعٝاصٟ ( 6دزٍٚ )

 ()سيىك اىمستهيل اىبٍئً اٌعجبساد َ
اىمتىسط 

 اىمرجح

االوحراف 

 برياىمعٍ
 االتجبي

 ِٛافك ‚401 3‚72 اشزشٞ إٌّزجبد راد االعزخذاَ األلً ٌٍطبلخ 0

 ِٛافك ‚058 3‚80 اعزخذَ إٌّزجبد اٌزٟ ال رٍٛس اٌج١ئخ 3

 ِٛافك ‚881 3‚24 اخزبس إٌّزجبد اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاَ أغٍفزٙب ِشح أخشٜ  2

 ِٛافك ‚891 3‚00 اعًّ عٍٝ رغ١ش اعزخذاَ إٌّزجبد اٌٍّٛصخ ٌٍج١ئخ 4

 ِٛافك ‚785 3‚43 أحبٚي ٔظح اٌجبئع١ٓ ثج١ع عٍع غ١ش ٍِٛصخ ٌٍج١ئخ 0

 ِٛافك ‚435 3‚77 اعًّ عٍٝ ثش ِعٍِٛبد عٓ ِٕزجبد طذ٠مخ ٌٍج١ئخ 8

 

( ٚارتاص عغاب املتٛعط املضدح ٚاالضتضاف املعٝاصٟ يعباصات ايفضض 6) ٜتطح َٔ ادتزٍٚ

 ٛرٟ ٜتفل َع أْع١ُ ٚأبعار ايتغٜٛل ايب٦ٝٞ.ايجاْٞ ٚدٛر َٛافك١ ع٢ً عًٛى املغتًٗو ايغع

 

ى:ىالدرادظىنتائجىفرضوات
ٚقز مت )ٜزصى املغتًٗو ايغعٛرٟ األْع١ُ ٚاألبعار يًتغٜٛل ايب٦ٝٞ( ٜٓص ايفضض األٍٚ ع٢ً 

عباصات َٔ قبٌ ع١ٓٝ ايبشح ٚقز ريًت ع٢ً سيو قِٝ اياملٛافك١ ع٢ً نٌ قبٍٛ ٖشا ايفضض َٔ خالٍ 

ْكبٌ ايفضض ايصشٝح ْٚضفض فضض  عًٝ٘(. 4) ضاف املعٝاصٟ ايٛاصر٠ يف ادتزٍٚاملتٛعط املضدح ٚاالضت

 )ال ٜزصى املغتًٗو ايغعٛرٟ األْع١ُ ٚاألبعار يًتغٜٛل ايب٦ٝٞ(  ايعزّ ايشٟ ٜكٍٛ

)عًٛى املغتًٗو ايغعٛرٟ ٜتفل َع أْع١ُ ٚأبعار ايتغٜٛل ٚأَا ايفضض ايجاْٞ فٝٓص ع٢ً 

عباصات َٔ قبٌ ع١ٓٝ ايبشح ٚقز اياملٛافك١ ع٢ً نٌ  خالٍ ٚقز مت قبٍٛ ٖشا ايفضض َٔايب٦ٝٞ( 

ْكبٌ ايفضض  يشا(. 6) ريًت ع٢ً سيو قِٝ املتٛعط املضدح ٚاالضتضاف املعٝاصٟ ايٛاصر٠ يف ادتزٍٚ

)عًٛى املغتًٗو ايغعٛرٟ ال ٜتفل َع أْع١ُ ٚأبعار ايتغٜٛل  ايصشٝح ْٚضفض فضض ايعزّ ايشٟ ٜكٍٛ

 ايب٦ٝٞ(.

 

ىاالدتنتاجات
 ٛفض األْع١ُ ٚايكٛاْني ايب١ٝ٦ٝ يف املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ.ت/ 1

 / االٖتُاّ َٔ قبٌ املٓؾآت مبغ٦ٛيٝتٗا االدتُاع١ٝ جتاٙ اجملتُع ايشٟ ختزَ٘.2

 / اْتؾاص ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يز٣ املغتًٗو ايغعٛرٟ.3

 / اجتاٙ املٓؾأ تايٞ إْتاز َٓتذات ق١ًًٝ ايتأثرل ع٢ً ايب١٦ٝ.4
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 اجملتُع بايعٝؿ يف ب١٦ٝ ْعٝف١. / االٖتُاّ َٔ قب5ٌ

 / ايتصضف َٔ قبٌ املغتًٗو ايغعٛرٟ بغًٛى ٚاعٞ جتاٙ األَٛص املؤثض٠ ع٢ً ايب١٦ٝ.6

 / مماصع١ ع١ًُٝ ايضقاب١ َٔ قبٌ اجملتُع ع٢ً املٓتذني إلْتاز َٓتذات غرل ًَٛث١ يًب١٦ٝ.7

 / تكزِٜ ايٓصح ٚبح املعًَٛات اييت تغاعز ع٢ً احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ.8

ى

ىالتوصوات:
 / ايبشح ٚايزصاع١ ملٛضٛعات ايتغٜٛل ايب٦ٝٞ.1

 / تفعٌٝ ايكٛاْني ايب١ٝ٦ٝ يًٝشل ايهٌ بضنب احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ.2

 / رع٠ٛ املٓعُات إيٞ االٖتُاّ بايب١٦ٝ خصٛصا اإلْتاد١ٝ َٓٗا.3

 / اعتدزاّ َٛاصر غرل َؤثض٠ ع٢ً ايب١٦ٝ.4

 تُع ايغعٛرٟ َٔ خالٍ ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ ايب١٦ٝ. / تػرل ايغًٛى االعتٗالنٞ يز٣ أفضار اجمل5

ى

ىالمراجع
 .3118-داس ا١ٌبصٚسٞ ٌٍطجبعخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠ع ،عّبْ -اٌزغ٠ٛك أعظ ِٚفب١ُ٘ ِعبطشح -صبِش ٠بعش  ،اٌجىشٞ

شوبد اٌجىشٞ، صبِش ٠بعش / أثٟ عع١ذ اٌذ٠ٖٛ جٟ )اداسن اٌّذ٠ش٠ٓ ٌّفَٙٛ اٌّغؤ١ٌٚخ االجزّبع١رخ: دساعرخ رطج١م١رخ عٍرٝ اٌشر
 .3009 ،، عذد ٌىوٍى39اىمجيت اىعربٍت ىإلدارة، اىمىظمت اىعربٍت ىيتىمٍت اإلدارٌت، مجيذ اٌظٕبع١خ ثبٌعشاق( 

 مجيةت اإلدارة اىعبمةت،حج١ت هللا ِحّذ)رطج١ك اٌّفَٙٛ االجزّبعٟ ٌٍزغ٠ٛك فٟ اٌجّع١بد اٌخ١ش٠رخ ثبٌغرعٛد٠خ(،  اٌزشوغزبٟٔ،

 .9111اىرٌبض، اىسعىدٌت اىعذد األوه.
اىعةذد  ،اىمجيةت اىعربٍةت ىةإلدارة،ِحّذ)اٌّغؤ١ٌٚخ االجزّبع١خ فٟ اٌمطب  اٌخض فرٟ اٌٍّّىرخ اٌعشث١رخ اٌغرعٛد٠خ( ،ز٠ٛجشٞاٌ

 .9111،مصر،اىقبهرة،اىثبوً

 .Base up –http://www.base up.co.uk 2011ِشوض-اٌزغ٠ٛك اٌج١ئٟ-جبو١ٍٓ  ،ر٠ٕٟٛ

ثحش ١ِذأٟ فرٟ  االجزّبع١خ ِٚذٜ ِغبّ٘خ ِٕظّبرُٙ فٟ رحٍّٙب: سشبد )ٔظشح اٌّذ٠ش٠ٓ ٌٍّغؤ١ٌٚخ ،حغ١ٓ ٚاٌغبعذ حش٠ُ،
اىمجيةت األردوٍةت ىيعيةىً اىتطبٍقٍةت، اىمجيةذ اىثةبمه، اىعةذد ع١ٕخ ِٓ إٌّظّبد اٌظرٕبع١خ االعرزخشاج١خ ثربألسدْ، 

 . 3001 ،اىثبوً، عمبن، األردن

   http://vb.4heronline.net/index.php.3101،د١ًٌ اٌششوبد اٌزجبسٞ 
  www.un.org،دد،رٛجٗ اٌعبٌُ فٟ اٌمشْ اٌٛاحذ ٚاٌعششْٚ( )اٌزغ٠ٛك األخضش: عبِٟ ،بدٞاٌظّ

اإلداري، معهةذ اإلدارة  عضِٟ، ِحّذ ثىش )دٚس اٌششوبد اٌّغبّ٘خ فٟ األٔشطخ االجزّبع١خ ثغٍطٕخ عّبْ دساعرخ ١ِذا١ٔرخ(

 .9111 ،، سبتمبر11اىعبمت، سيطىت عمبن، عذد 
 .http://www.sctibd.com 2010-ج١ئٟ)اٌزغ٠ٛك األخضش(اٌزغ٠ٛك اٌ -ا٠ّٓ عٍٝ  ،عّش

 ،اىمجيت اىعربٍت ىإلدارةِذٜ رطج١ك اإلداسح فٟ اٌمطب  اٌخبص ٌٕشبط اٌّغؤ١ٌٚخ االجزّبع١خ فٟ اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ( 

 .9111،مصر،اىقبهرة،اىعذد األوه
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