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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التطبيق العملي لنظريات االستدامة في عمل أدنوك حيث اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي
للوصول إلى النتائج ،ففي الفصل األول تم إستعراض سبع نظريات تبحث في االستدامة مع تحليل كل نظرية ونقدها ومدى عالقة هذه
النظريات بأساليب الحوكمة المطبقة في شركة أدنوك .وتظهر صعوبة هذه الدراسة بالتوفيق بين التنمية اإلقتصادية واالستدامة والحوكمة
من خالل إلقاء الضوء على جوانب استدامة النمو اإلقتصادي من خالل بيان جوانب أخرى لهذا النمو يتمثل في الجوانب اإلجتماعية وما
يتعلق بها من أطر التنمية المستدامة المحلية وما يتمخض عنها من أساليب حديثة لمسؤولية الشركات اإلجتماعية ،كما تتمثل أهمية هذه
الدراسة بكونها من الدراسات العلمية القليلة التي تحلل جوانب نظام حوكمة في شركة عامة .ويبحث الفصل الثاني في اإلطار النظري
للدراسة من حيث الحوكمة ودورها في تطبيق اإلستدامة وإستراتيجيات التنمية المستدامة والفرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية.
أما في الفصل الثالث تم شرح تجربة شركة بترول أبوظبي الوطنية من حيث تأسيسها ورسالتها ومنتجاتها وأيضا ً عالقاتها مع األسواق،
ومن هم الشركاء المعنيين بإدارتها للموظفين ودور الموردين والمقاولين والشركاء ،وتعاونها مع الحكومات المحلية واالتحادية ودورها في
المجتمعات المحلية والبحث العلمي واألكاديمي ومراكز التدريب .وفي االفصل الرابع تم اختيار نظريتن تتعلقان باالستدامة هما نظرية النمو
اإلقتصادي ونظرية التنمية الدائرية المتراكمة وبحثت بمدى مطابقتها آللية عمل أدنوك .تطرح هذه الدراسة مشكلة أساسية تتمحور حول
أسباب صعوبة التوفيق بين التنمية االقتصادية واالستدامة ،ولماذا هناك فجوة وغياب في الربط بين السياسات التنموية والسياسات البيئية
واالجتماعية من قبل الدول ،ولماذا ظهرت آراء لوقف التنمية وما عالقتها بالضرر البيئي وتحقيق العدالة االجتماعية .تقوم الدراسة بطرح
تساؤالت عديدة عن استراتيجية شركة أدانوك في تحقيق استدامة النمو االقتصادي ،حيث توضح فهم الشركة لمعنى النمو االقتصادي وكيفية
تحقيق هذا النمو رغم محاربته ،وتعمل أيضا ً على إيضاح األبعاد األساسية للشركة لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة وكيف تماشت مع
معارضي التنمية ،وتوضح أسباب القوة والضعف فيها ،باإلضافة إلى طرح إيضاحات عن دور شركة أدانوك في التأثير على أنشطة
االستدامة .في فصل التحليل تم طرح شرح مفصل عن النظريات التي اتبعتها شركة أدانوك لتحقيق أهدافها ،ومن ثم تم اختيار عناصر
رئيسية تتمحور حول تحقيق التنمية المستدامة والحوكمة وبالتالي تم البحث عن استراتيجيات شركة أدانوك ومقارنتها مع عناصر الحوكمة
وتحقيق التنمية المستدامة ،وتم إيضاح نتائج توافق النظريات مع ما يتم تطبيقه في شركة أدانوك عن طريق رسم شكل مُبسط وذلك للتعرف
على أسرار نجاح الشركة وبالتالي محاولة تطبيق أساليب الحوكمة الصحيحة التي تحقق االستدامة االقتصادية .حصلت هذه الدراسة على
نتائج النجاح لشركة أدنوك وذلك بسبب تطبيقها لنظريات الحوكمة واالستدامة االقتصادية ،حيث تم عرض أثرها على اقتصاد دولة اإلمارات
وعدم تعارض استراتيجيتها مع النظام البيئي العالمي والسالمة المهنية وأيضا ً تم عرض األثر الذي أحدثته على البحث العلمي وتوفير فرص
العمل .ويرى الباحث أن هناك العديد من الدالئل واالنعكاسات للنتائج التي حصل عليها من هذه الدراسة ويستطيع الوصول إليها عن طريق
شرح للمشروعات التي تقوم بتنفيذها شركة أدانوك واالطالع على سير العمل فيها وقياس مدى نجاحها ،وأيضا ً عن طريق االطالع على
أسباب احتفاالتها وتكريمها للخبراء واإلداريين والفنيين فيها .وفي نهاية هذه الدراسة سرد الباحث بعض التوصيات للباحثين وصانعي القرار
تتلخص في محاولة تعرفهم على نظريات الحوكمة واالستدامة االقتصادية والبحث عن دور الحوكمة في إدارة الشركات.
كلمات البحث الرئيسية :الحوكمة ،االستدامة ،االقتصاد ،التنمية.

