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 ، وتطبيق مديري المنشات الصناعية المبحوثة لكل مجال منةالتعرف على مستوى معرف البحث استھدف :الملخص
مجا�ت أساليب ا&دارة الحديثة للمخلفات الصناعية وكذلك الدرجة الكلية للمعرفة والتطبيق لھا، التعرف على عEقة 

 الدرجةوكذلك ھا المتغيرات المستقلة المدروسة بمستوى معرفة، وتطبيق مديري المنشات الصناعية المبحوثة لكل مجال من
 بمستوي الحضرية والريفية فيما يتعلق الدراسة منطقتي متوسطيية الفروق بين  والتطبيق لھا، اختبار معنوللمعرفة الكلية

 تفسير في المخلفات، تحديد ا&سھام النسبي للمتغيرات المستقلة مجتمعه &دارة الحديثة ا&دارة أساليبمعرفة، وتطبيق 
 تلوث إلى التي تؤدي ا+سبابعرف على  إدارة المخلفات الصناعية، التدرجة كل من معرفه، وتطبيق أساليبالتباين الكلى ل

، ديثة في إدارة المخلفات الصناعيةالتعرف على المشكEت التي تؤدي إلى قلة استخدام ا+ساليب الح، وأولوياتھاالبيئة 
أجريت الدراسة الميدانية فى مدينه العاشر من رمضان لتمثل المنطقة و ،ومقترحات التغلب عليھا من وجھه نظر المبحوثين

 تم اختيار اقرب القرى التي بھا منشات صناعية لھذه المدينة فكانت ا، كمالتي بھا منشات صناعية بالمحافظةحضرية ال
كبر عدد من أمنطقة صناعية تابعة لقرية العدلية بمركز بلبيس حيث أنھا منطقة صناعية معتمدة من المحافظة وتحتوى على 

 منشأة بمدينه العاشر من رمضان )956( منشأة 1111ية بھاتين المنطقتين وجمله عدد المنشات الصناع، المنشات الصناعية
 منشأه بريف العدلية مركز بلبيس تم حسابھا من جمعية 165، 2016ن جھاز العاشر من رمضان عام تم حسابھا م

منشأة ) 95(منشأة منھا ) 111(من كل منطقة فبلغت جمله العينة % 10تم سحب عينة منھا بنسبه ، ) المنطقةمستثمري
 ولقد تم جمع البيانات الEزمة &جراء الدراسة من خEل استمارة استبيان جمعت لتحقيق ،منشاة بريف بلبيس) 16( ،بالعاشر

، وتم اختيار ھذه المنشات بطريقة المعاينة المنتظمة بطول فئة لة الشخصية مع مديري ھذه المنشآتأھداف الدراسة بالمقاب
وتم ، 2016قد تم جمع البيانات خEل الفترة من بداية شھر يناير حتى نھاية شھر مارس عام  ول، منشآت في كل منھا10

معامل ، اختبار مان ويتني، جات المعيارية، الدرجات التائيةالدر ، النسب المئوية، المتوسط المرجح،بواسطة التكرارھا تحليل
وكانت أھم النتائج التي توصلت إليھا  . التدريجي الصاعد�رتباطي وا�نحداري المتعدداأسلوب التحليل وارتباط بيرسون، 

لمخلفات الصلبة العادية والخطرة، ا: مرتفعة لكل مجال المبحوثة الصناعيةستوي معرفة مديري المنشآت متبين أن  :الدراسة
بنسب  للمنشاة البيانات العامةمجال ولكيماويات، الصرف الصحي والصناعي، اتلوث الھواء، الصحة والسEمة المھنية، 

درجة تطبيق مديري كما تبين أن ، علي التوالي%) 80.1( ،%)63.9( ،%)47.7( ،%)82.8( ،%)52.2(، %)50.4(
لسEمه المھنية، ومجال البيانات العامة للمنشاة امرتفعة بالنسبة لكل من مجال الصحة و كانتالمنشآت الصناعية المبحوثة 

 الصرف الصحي والصناعي مجال تلوث الھواء، ومجالمتوسطة لكل من على التولي، و %)45.9(، )%64.8(بنسب 
بنسب جال المخلفات الصلبة العادية والخطرة، ومجال الكيماويات على التوالي، ومنخفضة لم )%38.8 (،)%37.8(بنسب 

منطقة بين متوسطي ال 0.01عند مستوية معنوية  معنوية افروقواتضح أن ھناك . على التوالي%) 51.4 (،%)45.9(
،  مجا�ت المعرفة من، وكل مجالعرفة والتطبيقمالدرجة الكلية لل: كل منالريفية فيما يتعلق بالمنطقة الحضرية و

مساحة ، الحالة التعليمية، المشاركة ا�جتماعية في ا+نشطة البيئية: ھي( متغيرات مستقلة ةأن ھناك ثEثتبين ، والتطبيق
 ةأن ھناك ثEثاتضح ،  معرفة المبحوثينمستوىالتباين الكلي في من % 51فسير أسھمت إسھاما معنويا في ت) المنشأة

أسھمت مجتمعة إسھاما معنويا في تفسير ) الحالة التعليمية، الدرجة الكلية للمعرفة، مساحة المنشأة: ھى(متغيرات مستقلة 
 من بين  ا+ولىالمرتبةحتل احيحة مكلفه الممارسات الصسبب ن أتبين ، ن الكلي في درجة تنفيذ المبحوثينالتبايمن % 71.6

 سھوله القيام بھذهن  كا، بينما في قرية العدلية العينةوإجمالي البيئة في مدينة العاشر تلوث إلى التي تؤدي ا+سباب
زيادة تكلفة معدات الحفاظ على البيئة وقلة الموارد مشكلة جاءت  ،ا+ولىاحتل المرتبة الممارسات الخاطئة عن غيرھا 

 .وجھه نظر المبحوثينمن  الحديثة ا+ساليب قله استخدام إلى من المشكEت التي تؤدي ا+ولىفي المرتبة المالية لشرائھا 

 .إدارة المخلفات الصناعية، محافظة الشرقية، التحليل ا�جتماعي البيئي: الكلمات ا.سترشادية
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 والمشكلة البحثيةالمقدمة 

 التييع عناصر الحياة تمثل البيئة بمفھومھا العام جم
 مكوناتھا وعناصرھا الطبيعية خيرات وتعدتحيط با&نسان 

 سبحانه وتعالى ل�نسان، كما حثه على ونعم سخرھا هللا
تطويرھا والحفاظ عليھا بما يعود عليه وعلى المجتمع كله 

ومن ثم يعتبر ا&نسان أھم عناصر البيئة، . بالنفع والفائدة
 إيجابي تغيرات بيئية بعضھا حيث ينتج عن تفاعله معھا

 يؤدى إلى تعدد وتنوع القضايا الذي، ا+مر سلبيوا�خر 
والتغيرات البيئية وإن اختلفت أولوياتھا بين دول العالم 

 ). 1987رزق، ( المختلفة

ًوقد شھد العصر الحديث تزايدا مطردا   حاجات فيً
ا&نسان ومتطلباته وفى محاولته &شباع ھذه الحاجات فكان 

 تعامله مع البيئة لتلبية ھذه الحاجات، فلم يراعى فيًنانيا أ
 العيش عليھا والتنعم بھا مثله، فيأن ل�جيال القادمة حق 

 في&فراط با مواردھا واستنزف استخدامفاستخدمھا أسوأ 
القيام بالممارسات الخاطئة واستخدام الكيماويات، وتلوث 

ار إلى غير وتلويث مجارى ا+نھ، وحرق المخلفات الھواء
وإذا كان . البيئي وا&ھدار ا�ستنزافذلك من صور 

 زيادة في التكنولوجيا قد أسھم بالفعل استخدام فيالتوسع 
 فيا&نتاج ورفاھية ا&نسان ورفع مستوى معيشته خاصة 

ًالدول المتقدمة، إ� أن ثمن ذلك كان باھظا، حيث كثرت 
ت ، وكثروا�عتEلا+مراض وزادت معد�ت الفقر 

الظواھر الطبيعية غير المواتية +جيال البشر من أمطار 
 درجات الحرارة، في شديد وارتفاعحمضية وبراكين 
،  الحياة على كوكب ا+رضاستمراروغيرھا مما يھدد 

وعلى ھذا أصبحت قضية حماية البيئة والحفاظ عليھا من 
 يجب أن تتضافر من أجله الجھود قوميالتلوث واجب 
 التيًلية، وذلك بدءا من وضع التشريعات الحكومية وا+ھ

 على البيئة وتسبب تلوثھا، وإيجاد آليات ا�عتداءتحرم 
قوية لتفعيل ھذه التشريعات والقوانين، وا+ھم من ذلك كله 

 بتغيير السلوكيات البيئية الخاطئة لدى أفراد ا�ھتمامھو 
 المنشات مسئولي، وخاصة البيئيالمجتمع وزيادة وعيھم 

الذين تتأصل فيھم الكثير من المفاھيم البيئية  يةالصناع
الخاطئة، ويقومون بممارسات تسبب الكثير من التلوث 

). 2001الكعبارى، ( ويصعب تغييرھا البيئيوا&ھدار 
 يوضح ضرورة تفعيل قانون البيئة والدور الذيا+مر 

  المنشاتمسئولي لدعم إدراك ا&رشادي وا�جتماعي
 أشارت الكثير من الدراسات إلى تعدد لقضايا بيئتھم ، حيث

القضايا والتغيرات البيئية المصرية المعاصرة، حيث 
ًتداخلت عEقاتھا حتى أصبحت تشكل جانبا ھاما  في البنيان ً

ولما كانت ھذه القضايا ھامشية �تثير القلق . ا�قتصادي
 سلم أولويات الحكومات في و� توضع ا�ھتمامو� تجذب 

 لتحقيق النمو ا&قتصادى وا&جتماعى  كانت تسعىالتي
، كذلك زيادة ا+نشطة الصناعية خEل اھتمامھاوتعطيه كل 

 العالم لكمية ھائلة من مصادر واستھEكالعقود الماضية 
 فيالثروة الطبيعية أدى ذلك لظھور مخاطر بيئية تتمثل 

 درجة حرارة الكرة ا+رضية وحدوث ثقب ارتفاع
 ). 1996المغازى، (ة ا&نسان ا+وزون والتأثير على صح

 مشكلة البحث

 على السوق ا�عتمادزادت الفجوة الغذائية وزاد 
 توفير المتطلبات الغذائية، مع تكثيف الجھود في الخارجي

 التكنولوجيا باستخداممن أجل زيادة ا&نتاج المحلى وذلك 
 زيادة نسب ا&نتاج في أسھمت بالفعل والتي الحديثة

ج عنھا مخاطر عديدة لعل من أھمھا  نتوالتي الصناعي
 في ا&فراط  بصوره المتعددة نتيجةالبيئيالتلوث 

ث البحيرات وإتباع ي، وقام ا&نسان بتلوالكيماويات والطاقة
مياه ، وعدم معالجة البيئة من شأنھا إرھاق صناعيةنظم 

 في وإلقائھا وما تحمله من عناصر ثقيلة الصناعيالصرف 
، با&ضافة إلى العديد من لمصارف اأو المائيةالمجارى 

ًتلحق أضرارا  والتيالممارسات والسلوكيات الخاطئة 
تعد ولذلك  ،)1998 شحاتة، (البيئيعديدة بعناصر النظام 

 من اكبر المشكEت التي الصناعية المخلفات إدارةمشكلة 
ومن ھذا المنطلق تثير ،  مصر في الوقت الراھنتواجه

، وھو مستوى معرف  ما:ةتي ا� التساؤ�تالراھنة الدراسة
وتطبيق مديري المنشات الصناعية المبحوثة لكل مجال من 
مجا�ت أساليب ا&دارة الحديثة للمخلفات الصناعية وكذلك 

 ھى عEقة المتغيرات الدرجة الكلية للمعرفة والتطبيق لھا؟، ما
المستقلة المدروسة بمستوى معرفة، وتطبيق مديري 

مبحوثة لكل مجال من مجا�ت المنشات الصناعية ال
 الدرجةأساليب ا&دارة الحديثة للمخلفات الصناعية وكذلك 

 معنوية الفروق بين ھي للمعرفة والتطبيق لھا؟، ما الكلية
 الحضرية والريفية فيما يتعلق الدراسة منطقتي متوسطي
 &دارة الحديثة ا&دارة أساليب معرفة، وتطبيق بمستوى

ھام النسبي للمتغيرات المستقلة المخلفات؟، ما ھو ا&س
رفه،  تفسير التباين الكلى لدرجة كل من معفيمجتمعه 

ھى   إدارة المخلفات الصناعية؟، ماوتطبيق أساليب
 ھي؟، ما وأولوياتھا البيئة تلوث إلى التي تؤدي ا+سباب

يثة في المشكEت التي تؤدي إلى قلة استخدام ا+ساليب الحد
مقترحات التغلب عليھا ما ھى ، وإدارة المخلفات الصناعية
 .من وجھه نظر المبحوثين

 أھداف البحث

التعرف على مستوى معرفه، وتطبيق مديري المنشات  -1
الصناعية المبحوثة لكل مجال من مجا�ت أساليب 

رجة ا&دارة الحديثة للمخلفات الصناعية وكذلك الد
 .الكلية للمعرفة والتطبيق لھا

تغيرات المستقلة المدروسة التعرف على عEقة الم -2
بمستوى معرفة، وتطبيق مديري المنشات الصناعية 
المبحوثة لكل مجال من مجا�ت أساليب ا&دارة الحديثة 

 للمعرفة الكلية الدرجةللمخلفات الصناعية وكذلك 
 .والتطبيق لھا
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 الدراسة منطقتي متوسطي اختبار معنوية الفروق بين -3
 معرفة، وتطبيق بمستوىق الحضرية والريفية فيما يتعل

  . المخلفات&دارة الحديثة ا&دارة أساليب

 في تحديد ا&سھام النسبي للمتغيرات المستقلة مجتمعه -4
 معرفه، ية لكل منكلاللدرجة لتفسير التباين الكلى 

 .إدارة المخلفات الصناعيةوتطبيق أساليب 

 البيئة تلوث إلى التي تؤدي ا+سباب التعرف على -5
 .وياتھاوأول

 التعرف على المشكEت التي تؤدي إلى قلة استخدام -6
، ديثة في إدارة المخلفات الصناعيةا+ساليب الح
 .غلب عليھا من وجھه نظر المبحوثينومقترحات الت

 ا}طار النظري والدراسات السابقة

 لصناعية والمفاھيم المرتبطة بھامفھوم البيئة ا

 مفھوم البيئة الصناعية

ئة الصناعية تلك البيئة التي يقوم فيھا معظم قصد بالبيي
السكان بأعمال الصناعة، حيث يعرف ھؤ�ء السكان 

وھى البيئة التي توجد فيھا صناعات " بأھل الحضر"
 وفى ھذه البيئة ة سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرةعديد

تنتشر التجمعات السكانية وتكون مجھزة بكل المرافق 
 شحاتة،(  المياه والصرفالEزمة من الطرق وشبكات

2001.( 

 مفھوم الوعي البيئي

يمكن الفؤاد من  الوعي البيئي ھو اتجاه عقلي انعكاسي،
وبالبيئة المحيطة به، بدرجات متفاوتة من  الوعي بذاته،

الوعي ھو الحصيلة ، )1979 غيث،(الوضوح والتعقيد 
 المشاعر ا�جتماعيةا�راء،  ،النظريات ،الكلية ل�فكار

ت وتقاليد الناس التي تعكس الواقع الموضوعي وعادا
، الوعي )Collin, 1985(للمجتمع وا&نسان والطبيعة 

عبارة عن أسلوب إدراك أعضاء الجماعة للواقع 
ا�جتماعي لما يشتمل علية من عEقات ونظم ومدي فھمھم 

قيمھم لھا، وردود أفعالھم وت لما يدور فيه من أحداث،
ا&دراك، الفھم : بعاد التالية، ويتضمن الوعي ا+تجاھھا

بينما الوعي ھو  ).1992 ،غزال(والتقييم، ورد الفعل 
 مباشرا ولدورة في ًاإدراك الفرد لما يحيط به إدراك

سواء كان ھذا  ،لبيئة أو إدراك شيء ما في البيئةمواجھه ا
الشيء مجردا أو محسوسا وھو أدنى مستويات المجال 

ي البيئي عبارة عن ، الوع)2004مبروك، (الوجداني 
الوصول با&نسان إلى درجة من ا&دراك الواعي بكيفية 
التعامل مع البيئة بما يصونھا ويحافظ على صحة ا+فراد 
وسEمتھم، معنى ھذا إن الوعي البيئي ھو ا&حساس بروح 
المسئولية الخاصة والعامة نحو البيئة ،وتظھر أھمية 

ى من ثقافة الفقر الوعي في دول العالم الثالث التي تعان
وارتفاع مستوى ا+مية وتدنى الخدمات ا�جتماعية ، حيث 

تھيئ ھذه الظروف المناخ لظھور المشكEت البيئية 
 ).1996عفيفي، (

 السلوك البيئي

� يتضمن  ى استجابة أو رد فعل للفرد،أالسلوك ھو 
بل يشتمل على  فقط ا�ستجابات والحركات الجسمية،

وعلى الرغم أن بعض . لخبرات الذاتيةالعبارات اللفظية وا
ي فعل وسلوك بمعنى واحد، الباحثين يستخدمون مصطلح

، +نه يتضمن كل ما  أن اصطEح السلوك اعم من الفعلإ�
، ويشعر به، بغض النظر عن يهيمارسه الفرد، ويفكر ف

القصد والمعنى الذي ينطوي علية السلوك بالنسبة للفرد 
ستجابة أو ارتداد فعلى لفرد السلوك ھو ا). 1979 ،غيث(

ليس فقط ا�ستجابات الجدية والحركية وإنما  ،معين
   ).1990جامع، ( التعبيرات اللغوية والخبرات الشخصية

البيئي لمديري التوجھـات النظريـة المفسرة للسلوك 
 المنشات الصناعية

 حتماليةالنظرية التوافقية أو ا.

 و� با&مكانية وھى نظرية � تؤمن بالحتمية المطلقة
المطلقة، وإنما تؤمن بأن ا�حتما�ت قائمة في بعض 
البيئات لكي يتعاظم الجانب الطبيعي في مواجھة سلبيات 

وفى بيئات أخرى ) حتمية(ا&نسان وقدراته المحدودة 
نسان المتطور في مواجھة تحديات يتعاظم دور ا&

+نھا ومن ثم فھي مدرسة واقعية " أمكانية"معوقات البيئة و
تصور واقع العEقة الفعلية بين ا&نسان وبيئته كما ھي في 
الحقيقة دون تحيز أو تعصب لطرف على حساب الطرف 

وبني أصحاب ھذه المدرسة التي تمثل غالبية . ا+خر
الجغرافيين المعاصرين فكرتھم على أساس أن البيئات 
الطبيعية ليست ذات تأثيرات واحدة على ا&نسان وأن 

 من منطلق اختEف تعداده ودرجة تحضره ليس له ا&نسان
 تأثير في كل البيئات الطبيعية المتشابھة بدرجة واحدة

، و يمكن تقسيم البيئة الطبيعية من )1981عبدالمقصود، (
 :  خEل قدراتھا على العطاء وا�ستجابة إلى نوعين ھما

 بيئة صعبة

وھى البيئة التي تحتاج إلى جھد كبير وتفوق واضح 
 جانب ا&نسان ليتمكن من استغEل مواردھا الطبيعية من

Eكام �Eومن ثم فھي بيئة صعبة ا�ستجابة وتتمثل ،استغ 
خاصة في البيئات الجافة والجليدية، الجبلية الوعرة وبيئة 

 .الغابات المدارية الممطرة

 بيئة سھلة أو ميسرة

وھى التي تستجيب +قل مجھود يبذل و� تضع أمام 
 ومن ثم فھي بيئة ،أية عقبات أو مشكEت حادةا&نسان 

 مقاييس يمكن تقسيم ا&نسان ذاتهوبنفس ال. سھلة ا�ستجابة
ا&نسان المتطور  .إلى مجموعتين أساسيتين ھما

وھو الذي يملك من القدرات والكفاءات العلمية ): ا�يجابي(
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بما يمكنه من استغEل موارد البيئة وتطويعھا لتحقيق 
و ): السلبي(ا&نسان المتخلف البدائي . حاتهحاجاته وطمو

الذي تقف قدراته المحدودة دون استغEل موارد البيئة 
Eكام �Eاستغ. 

 النظرية ا.يكولوجية

يرى أنصار ھذه المدرسة أن البيئة الطبيعية ھي العامل 
الوحيد في نشأة وتشكيل الثقافة والنظم ا�جتماعية، وأن 

لمجتمعات ا&نسانية في التنظيم ا�ختEفات القائمة بين ا
والعادات والتقاليد والمناخ الثقافي المادي ترجع في ا+صل 

فالثقافة . إلى ا�ختEف في الظروف البيئية والجغرافية
: والنظم ا�جتماعية تفسر على أساس ظروف البيئة مثل

الطقس، والتضاريس، وا+مطار، والتربة والمصادر 
تتلخص ا+بعاد ا+ساسية لھذه و). 1978حامد، (المعدنية 

التأكيد على العEقة بين ا+شخاص : النظرية فيما يلي 
التوجه نحو تحسين التحو�ت التي تحدث بين  .وبيئاتھم

ا+شخاص وبيئاتھم حتى تزداد قدراتھم ويمكنھم التوافق مع 
عملية التوازن البيئي ھي نتيجة  .بيئاتھم التي يعيشون فيھا

در والحاجات والتوقعات والدوافع للتبادل بين المصا
والمتطلبات وسوء ا+داء ا�جتماعي ھو نتيجة لضعف 

فھم . التوازن ا�يكولوجي بين الناس وبيئاتھم ا�جتماعية
ا+داء الجماعي ل�فراد من خEل ديناميكية المحصEت 
الفردية والجماعية لعمليات التحول بين الوحدة ا+ساسية 

استخدام بعض  .بيعية وا�جتماعيةا&نسانية والبيئة الط
المفاھيم ا�يكولوجية مثل النظام البيئي والتوازن البيئي 
والتعدد في العEقات البيئية بالكائنات الحية وھذا التعدد 

 .تختلف أنواعه باختEف الكائنات الحية الموجودة بالبيئة

 النظرية ا}مكانية أو ا.ختيارية

ن البيئة تقدم ل�نسان تؤكد فلسفة ھذه المدرسة على أ
عددا من ا�ختيارات وأن ا&نسان بمحض إرادته يختار 
منھا ما يتEءم مع قدراته وأھدافه وطموحاته وتقاليده 
بمعنى أن ا&نسان ليس مجرد مخلوق سلبي غير مفكر 
خاضع تماما لمؤثرات وضوابط البيئة الطبيعية ولديه قوة 

.  التغير والتطورايجابية فعالة ذات خاصية ديناميكية من
ال �بEش، ولوسيان فير"ومن رواد ھذا الفكر ا�مكانى 

 .)1991حجاج، "(وكارل مسور"فيفر واسحق بومان 

 نظرية الفعل ا.جتماعي ا}رادي

ا&رادية ھي عملية اتخاذ قرارات ولكنه نظر إلى ھذه 
القرارات على أنھا جزئيا نتاج محددات موقفية ومعيارية 

يتضمن العناصر ) 1983تيماشيف،  (فالفعل ا�رادى
فاعلون لديھم . فاعلون ساعون نحو تحقيق أھدافھم: التالية

فاعلون مواجھون بعديد من  .وسائل بديلة لتحقيق أھدافھم
الظروف الموقفية وا�جتماعية والثقافية التى تؤثر فى 
اختيارھم +ھدافھم وللوسائل المحققة لھذه ا+ھداف وكل 

 . وشروط موقفيةمنھا مقيد بأفكار

 الدراسات السابقة

من الدراسات السابقة التي تم ا&طEع عليھا في ھذا 
 : المجال ما يلي

دراسة إلى وتوصلت ھذه ال) 1990(دراسة غريب 
أن تنمية الوعي البيئي ليس مسئولية نظام : عدة نتائج أھمھا

بعينه أو ھيئة محددة بل إنه مسئولية تقع على جميع النظم 
ية، وعلى ھذا إذا أريد وضع خطة للنھوض ا�جتماع

فEبد أن يؤخذ فى ا�عتبار ) الرجل والمرأة(بالوعي البيئي 
كل النظم ا�جتماعية بداية من النظام ا+سرى والذي تقع 
عليه مسئولية التنشئة ا�جتماعية، والنظام التعليمي والديني 
وا�قتصادي وغيرھا من النظم التي تتكامل في إحداث 

 .ي البيئي +فراد المجتمع ذكوره وإناثهالوع

% 40.3وقد أظھرت النتائج أن ) 2004(دراسة ھاشم 
من أفراد العينة ذوى وعى متوسط بأضرار ا&سراف في 

منھم ذوى وعى منخفض % 18.3استخدام الكيماويات و
من أفراد العينة يقومون % 89كما يتبين من النتائج أن 

بدرجة متوسطة، كما بتنفيذ ممارسات ا&نتاج ا�من 
أوضحت النتائج أن ھناك أربع متغيرات من المتغيرات 
المستقلة ذات العEقة ا&رتباطية وھى درجة التعليم، 
ودرجة المشاركة ا�جتماعية غير الرسمية، ودرجة 
ا�تصال بوسائل ا&عEم الجماھيرية، والدخل السنوي 

ًيسھم إسھاما معنويا عند مستوى  لتباين  في تفسير ا0.01ً
الكلى لمستوى وعى المبحوثين بأضرار ا&سراف في 

كما يتبين من % 40.7استخدام الكيماويات بنسبة إسھام 
ًالنتائج أن ھناك ثEث متغيرات قد أسھمت معنويا في 
تفسير التباين الكلى لدرجة تنفيذ المبحوثين لممارسات 

درجة المشاركة ا�جتماعية غير : ا&نتاج ا�من وھى
ة، والدخل السنوي، ودرجة المشاركة في المنظمات الرسمي

كما أوضحت  ،%40.6ا�جتماعية وذلك بنسبة إسھام 
 بين درجة 0.05النتائج وجود عEقة معنوية عند مستوى 

ممارسات ا&نتاج ا�من وبين درجة تنفيذ المبحوثين ل
وقد ، وعيھم بأضرار ا&سراف في استخدام الكيماويات

أھم مصادر المعلومات التي يستمد منھا تبين من النتائج أن 
المبحوثين معلوماتھم عند ا�ستخدام ا�من للكيماويات ھي 

) 2008(دراسة عبدالشافي . الخبرة الشخصية والجيران
ات من جريده أخبار عكميه المرتج: ا نتائجھكانت أھمو

اليوم في خEل عشرة سنوات كانت نسبه كبيرة مما أدى 
فظة فات سواء على مستوى محاإلى زيادة نسبه المخل

المطابع الجديدة بمدينه ، القاھرة أو المحافظات ا+خرى
السادس من أكتوبر كان لھا اثر ايجابي في الحد من 

كميه توزيع الصحف في ، تعرض القاھرة للتلوث
المحافظات المختلفة اختلفت باختEف المحافظة سواء في 

رة الوقوف الوجه القبلي أو البحري مما يؤكد على ضرو
دراسة . ةأوير المخلفات الناتجة من المنشعلى أھميه تد

أن الفساد الكبير : نتائجھا ما يلي ھم أمن و) 2013( شنوف
الذي لحق بالبيئة على مستوى العالم بسبب النشاطات 
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ومن أھمھا زيادة ا�نبعاثات ، ا&نسانية المختلفة والخاطئة
 مؤدية بذلك الغازية خاصة من الدول الصناعية الكبرى

وارتفاع ، باس الحراريإلى تأكل طبقة ا+وزون ثم ا�حت
وارتفاع مستوى ، لجليدوذوبان ا، فى درجة حرارة ا+رض

، كما تبين ومزيد من العواصف والفيضانات، سطح البحر
Eستخدام السيئ للقطاع لأن التلوث البيئي جاء نتيجة 

بل بعض  حدث للبيئة من قذيوالتلوث الكبير ال، الصناعي
 .ومصانع السكر، المصانع مثل مصانع ا�سمنت 

 فروض البحث

بالنظر إلى طبيعة مشكلة وأھداف ھذه الدراسة، وما تم 
ا�طEع علية من اطر نظرية ونتائج للدراسات والبحوث 

 : السابقة يمكن صياغة الفروض البحثية التالية 

 سنة : توجد عEقة معنوية بين المتغيرات المستقلة التالية-1
الحالة ، احة المنشاةس، منوع حيازة المنشاة، التشغيل
المشاركة ، عدد سنوات العمل بالمنشاة، التعليمية

 درجة ،درجة التجديدية، ا+نشطة البيئيةا�جتماعية في 
ا�تجاه نحو ، المعرفة بأضرار تلوث البيئة الصناعية

الدخل الشھري ،  المدروسةقضايا البيئة الصناعية
 وبين درجة معرفة المبحوثين با+ساليب ،للمبحوث

الحديثة &دارة المخلفات الصناعية، درجة تطبيق 
المبحوثين ل�ساليب الحديثة &دارة المخلفات الصناعية 

 . حدىكل على 

 توجد فروق معنوية بين متوسطي منطقتي الدراسة -2
مستوى : بكل منة فيما يتعلق يالحضرية والريف

 المنشات الصناعية المبحوثة المعرفة، وتطبيق مديري
، وكل  المخلفات الصناعيةل�ساليب الحديثة &دارة

 .ىمجال من مجا�تھا، كل على حد

 توجد عEقة معنوية بين المتغيرات المستقلة المدروسة -3
 الكليةدرجة ال، وبين  المعنوي مجتمعةذات ا�رتباط

معرفة المبحوثين بأساليب ا&دارة الحديثة &دارة ل
 .خلفات الصناعيةالم

 توجد عEقة معنوية بين المتغيرات المستقلة المدروسة -4
الكلية درجة الذات ا�رتباط المعنوي مجتمعة، وبين 

تطبيق المبحوثين +ساليب ا&دارة الحديثة &دارة ل
 .المخلفات الصناعية

 منھجية الدراسة وأدواتھا

 راھنة في محافظة الشرقية لكونھاأجريت الدراسة ال
حتل المرتبة الثالثة على مستوى محافظات الجمھورية فى ت

 وربما ،كان بعد محافظتي القاھرة والجيزةجمله عدد الس
يجعل ھذا العدد الكبير من ا+ھمية بدراسة ھذه المحافظة 

 تعتبر المحافظة من ،لما ينتج عنه من تلوث كبير للبيئة
التنمية فقى في مجال المحافظات المتميزة القابلة للتوسع ا+

ويقع بھا اكبر مدينة صناعية بمصر وھى  الصناعية،

 العاشر من رمضان كما يقع بھا مدينه الصالحية الجديدة،
ولتحقيق . عدد من المنشات الصناعيةبريفھا وكذلك يوجد 

أھداف الدراسة تم اختيار مدينه العاشر من رمضان لتمثل 
، كم المناطق الحضرية التي بھا منشات صناعية بالمحافظة

تم اختيار اقرب القرى التي بھا منشات صناعية لھذه 
المدينة فكانت منطقة صناعية تابعة لقرية العدلية بمركز 
بلبيس حيث أنھا منطقة صناعية معتمدة من المحافظة 

لقد بلغت و. اكبر عدد من المنشات الصناعيةوتحتوى على 
 1111جمله عدد المنشات الصناعية بھاتين المنطقتين 

 منشأة بمدينه العاشر من رمضان تم حسابھا 956(ة منشأ
 منشأه 165، 2016ن جھاز العاشر من رمضان عام م

ابھا من جمعية مستثمري بريف العدلية مركز بلبيس تم حس
من كل منطقة % 10تم سحب عينة منھا بنسبه . )المنطقة

منشأة بمدينة ) 95(منشأة منھا ) 111(فبلغت جمله العينة 
منشاة بريف قرية العدلية ) 16( ،انالعاشر من رمض

ولقد تم جمع البيانات الEزمة &جراء . مركز بلبيس
الدراسة من خEل استمارة استبيان جمعت لتحقيق أھداف 

، وتم لة الشخصية مع مديري ھذه المنشآتالدراسة بالمقاب
اختيار ھذه المنشات بطريقة المعاينة المنتظمة بطول فئة 

 ولقد تم جمع ھذه البيانات خEل . منشآت في كل منھا10
الفترة من بداية شھر يناير حتى نھاية شھر مارس عام 

 حيث  منشأه20 وتم إجراء اختبار مبدئي لھا على. 2016
، ھا، ووضوح ا+سئلة والعبارات بھاتم التأكد من صEحيت

التكرارات، النسب : بواسطةوتم تحليل بيانات البحث 
لدرجات المعيارية، الدرجات ا ،المتوسط المرجح، المئوية

 التائية لتكوين المتغيرات البحثية المركبة نتيجة 
اختبار �ختEف وحدات القياس المستخدمة في قياسھا، 

 Pearsonكما استخدم معامل ارتباط بيرسونمان ويتني، 
Correlation Coefficient قةEللتعرف على طبيعة ع  

 التابع، وأسلوب المتغيرات المستقلة المدروسة بالمتغير
 نحداري المتعدد التدريجي الصاعدالتحليل أ�رتباطي وا�

Step-Wise Multiple Correlation and Regression 
لتقدير نسبة مساھمة كل متغير من المتغيرات المستقلة ذات 

 .العEقة أ�رتباطيه في تفسير التباين الكلي للمتغير التابع

 قياس متغيرات البحث

بعض الخصائص التي تتعلق : المستقلةالمتغيرات 
  ومديريھابالمنشات الصناعية المبحوثة

 القطاع الصناعي

تم قياسه بسؤال المبحوث عن النشاط الذي تعمل به 
المEبس والنسيج، : ھيا�ستجابات كانت المنشاة، و

، أو ا+دوية الصناعات المعدنية، الكيماويات ومواد البناء،
  .الصناعات الغذائية

  ا'فراد العاملينعدد

 .تم قياسه كرقم مطلق بعدد العاملين بالمنشاة
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 سنه التشغيل

  .تم قياسه كرقم مطلق بعدد سنوات العمل للمنشاة

 نوع حيازة المنشاة

وأعطيت تم قياسه بسؤال المبحوث عن حيازته للمنشاة 
  .3=، ملك 2=، مشاركة1=إيجار: ا�ستجابات أوزان ھى

 مساحة المنشاة

 . كرقم مطلق بمساحة المنشاة بالمتر المربعتم حسابه

 حيازة ا�.ت

تم قياسه كرقم مطلق بعدد ا��ت الموجودة بالمنشاة 
 .  البحثوقت إجراء

  المديرعمر

تم حسابه كرقم مطلق بعدد سنوات عمر المبحوث 
 .+قرب سنة ميEدية وقت إجراء البحث

 الحالة التعليمية

 على ةبحوث المدير المنشأةويقصد به مدى حصول م
وتم قياس ھذا المتغير كمتغير رتبي مكون ، مؤھل تعليمي

مؤھل ، 2 = إعدادية ، 1 =دائية ابت: ھيمن ستة فئات 
 ، 5=  ماجستير ، 4 = مؤھل جامعي ، 3= متوسط

  .6 =دكتوراه 

 الدخل الشھري للمبحوث

دخله جملة تم حسابه كرقم مطلق بسؤال المبحوث عن 
 .بحثوقت إجراء الالشھري 

 الحالة الزواجية

تم قياسه بسؤال المبحوث عن حالته الزواجية وكانت 
 .أعزب، أرمل، مطلق، أو متزوج: ا�ستجابات

 محل ا}قامة

تم قياسه بسؤل المبحوث عن محل إقامته وأعطيت 
 . ريف، أو حضر:ا�ستجابة اختياران

 محل النشأة

تم قياسه بسؤل المبحوث عن مكان نشأته وأعطيت 
 .ريف، أو حضر: رانابة اختياا�ستج

 عدد سنوات العمل بالمنشاة

حسابه كرقم مطلق بسؤال المبحوث بعدد سنوات  تم
 .عمله بالمنشاة

 عدد سنوات العمل بالمجال

تم حسابه كرقم مطلق بسؤال المبحوث بعدد سنوات 
 .عمله في مجال ا&دارة البيئية داخل المنشات الصناعية

 ديرعدد الدورات التدريبية للم

تم قياسه بسؤال المبحوث عن عدد الدورات التدريبية 
 .التي حضرھا وتم حسابھا كرقم مطلق

 درجة التعرض لطرق ا.تصال الجماھيري

تم قياسه بمجموع درجة تعرض المبحوثين +ربع 
، ، ا&ذاعةالتليفزيون: ( اتصال جماھيرية ھيطرق

وأعطيت درجات �ستجابات ) الصحف اليومية، المجEت
 .4=، كثيرا3= ً ، أحيانا 2= ً،  نادرا1=�: مبحوث ھي ال

 المشاركة في ا'نشطة البيئية

تم قياسه بمجموع درجات قيام المبحوث بتسعه أنشطة 
 ا+ماكنتوعية العاملين بعدم رمى المخلفات في غير ( :ھي

 ھذا المتغير بسؤال ا، المشاركة في نظافةالمصرح بھ
 مشاركته في ا+نشطة  أسئلة تعبر عن درجة9المبحوث 
،  1=�: عطيت درجات �ستجابات المبحوث ھيالبيئية، وأ

 .4=، كثيرا3= ً ، أحيانا 2= ًادران

 درجة التجديدية

تم قياسه بسؤال المبحوث عن تصرفه عندما يسمع اى 
فكرة جديدة في إدارة المخلفات والتخلص منھا وأعطيت 

تجربھا ، 5 = تنفذھا على طول( :ا�ستجابة أوزان ھي
، تنتظر لما غيرك يجربھا 4 = ا+ول على نطاق ضيق

 ،2 = اھ، تنتظر لما الناس كلھا تنفذ3=وتشوفھا عندھم 
  .1 = ا�ستمرار في تنفيذ ما يعرفه فقط

 المتغيرات التابعة

لمعرف���ه م���ديري المنش���ات الص���ناعية الدرج���ة الكلي���ة 
المبحوث���ة لك���ل مج���ال م���ن مج���ا.ت أس���اليب ا}دارة 

 لمخلفات الصناعيةالحديثة ل

ت»»م قياس»»ه بمجم»»وع ال»»درجات التائي»»ة لس»»تة مج»»ا�ت م»»ن 
، مج»»»ا�ت أس»»»»اليب ا&دارة الحديث»»»»ة للمخلف»»»»ات الص»»»»ناعية

 :وھى

 مجال المخلفات الصلبة العادية والخطرة

 أس»لوب عش»ر بثEثة المعرفةتم قياسه بمجموع درجات 
يج»»ب ع»»دم إلق»»اء المخلف»»ات الص»»لبة العادي»»ة ف»»ي غي»»ر : ھ»»ي
كن المخصصة لھا، يجب عدم حرق المخلفات الص»لبة ا+ما

يجب التخلص السليم وا+من من المخلف»ات الس»ائلة  العادية،
الخط»»رة مث»»ل الزي»»وت المس»»تھلكة بش»»ركه متخصص»»ة ف»»ي 
تدوير ذلك المخلف مثل ش»ركه بت»رو تري»د، يج»ب ال»تخلص 
السليم من المخلفات الخطرة الصلبة مثل فوارغ الكيماويات 

ات الخطرة، يجب التخلص م»ن لمب»ات الني»ون بمقلب المخلف
بمقل»»ب المخلف»»ات الخط»»رة +نھ»»ا ض»»من المخلف»»ات الخط»»رة،   

 الخط»رة يجب التأكد من أن المتعھد الخاص بنق»ل المخلف»ات
 البيئ»»ة قب»»ل تس»»ليمه المخلف»»ات، معتم»»د ف»»ي النق»»ل م»»ن وزارة

يجب التأكد من أن متعھد نق»ل المخلف»ات يق»وم بتس»ليمھا إل»ى 
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، يجب الحص»ول عل»ى إيص»ا�ت اس»تEم خاص بھاالمكان ال
المخلف الخطر من مقلب المخلفات الخطرة با&سكندرية أو 
الشركات المعتمدة من جھاز شئون البيئ»ة ف»ي ال»تخلص م»ن 
المخلف الخطر، يجب فصل المخلفات الص»لبة العادي»ة ع»ن 
المخلف»»ات الخط»»رة حت»»ى � تتل»»وث المخلف»»ات العادي»»ة م»»ن 

تص»»»بح ك»»»ل المخلف»»»ات خط»»»رة وي»»»تم المخلف»»»ات الخط»»»رة و
ل»»ف خط»»ر، يج»»ب ت»»وفير مك»»ان ال»»تخلص منھ»»ا جميع»»ا كمخ

، لف»»ات الص»»لبة ب»»ه لح»»ين ال»»تخلص منھ»»ا المخخ»»اص لوض»»ع
يجب توفير مكان مخصص لوضع المخلفات الخطرة لح»ين 

خط»»رة الغي»»ر  منھ»»ا، يج»»ب عن»»د تس»»ليم المخلف»»ات ال»»تخلص
الحصول العادية مثل الكرتون والورق وخEفه إلى المتعھد 

ان»ات المس»تلم ون»وع على إيصا�ت تسليم لھا موضح فيھا بي
، يج»»ب ال»»تخلص م»»ن المخلف»»ات الخط»»رة المخل»»ف وكميت»»ة

 .بمقلب المخلفات الخطرة المعتمد من جھاز شئون البيئة

 مجال تلوث الھواء

 أسلوب عشر المعرفة بأربعةتم قياسه بمجموع درجات 
المس»»موح يج»»ب ع»»دم ارتف»»اع الضوض»»اء ع»»ن الح»»دود : ھ»»ي

بھا، يجب على الشركة عندما تكون نسبة الضوضاء عالي»ة 
ببيئة العمل إعطاء العامل راحة ك»ل س»اعتين وع»دم تش»غيله 

 س»»اعات حت»»ى � يتع»»رض العام»»ل إل»»ى فق»»دان 8أكث»»ر م»»ن 
السمع تدريجيا أثناء العمل ، يجب اس»تخدام تكنولوجي»ا تقل»ل 

عم»ل تركيبھ»ا عل»ى قواع»د ت من الضوضاء الصادرة عنھا و
عل»ى امتص»اص الص»دمات حت»ى تق»ل الضوض»اء إل»ى الح»»د 

 ديس»»يبل، يج»»ب 90 بيئ»»ة العم»»ل اق»»ل م»»ن ف»»يالمس»»موح ب»»ه 
ت»»وفير جھ»»از لقي»»اس الضوض»»اء بص»»ورة دوري»»ه ف»»ي ببيئ»»ة 
العمل للتأكد من مطابقة الضوضاء إل»ى  الح»د المس»موح ب»ه 

 ا�حتياطي»ات ديسبيل وفى حاله زيادتھا يتم اخذ 90اقل من 
تجنب تأثير الضوضاء على العاملين ، يج»ب ع»دم الEزمة ل

 3م/ ملج»م10يمات  العالق»ة الكلي»ة ع»ن ارتفاع معد�ت الجس
يمات العالق»»ة داخ»»ل بيئ»»ة العم»»ل ، يج»»ب ع»»دم ارتف»»اع الجس»»

 ببيئة العمل وفى حالة زيادتھا يتم 3م/ملجم 3المستنشقة عن 
توفير شفاطات ببيئة العمل لشفط الجسيمات العالقة من بيئ»ة 
العم»»»ل وتقليلھ»»»ا إل»»»ى الح»»»د المس»»»موح ب»»»ه، يج»»»ب تجمي»»»ع 
الجسيمات العالق»ة الخارج»ة م»ن الش»فاطات وال»تخلص منھ»ا 
تخلص امن وعدم إطEقھ»ا بالبيئ»ة الخارجي»ة حت»ى � ت»ؤدى 

 ا�حتياطي»اتإلى تلوث البيئة الخارجية، يج»ب اتخ»اذ جمي»ع 
الEزم»»ة لتقلي»»ل ا�نبعاث»»ات الغازي»»ة ف»»ي بيئ»»ة العم»»ل، يج»»ب 

س معدل ا�نبعاثات داخل بيئة العمل للتأك»د م»ن أنھ»ا ف»ي قيا
الح»»دود المس»»موح بھ»»ا طبق»»ا لق»»انون البيئ»»ة ، يج»»ب تش»»غيل 
الغEية بالمشروع بالغ»از الطبيع»ي ف»ي حال»ه ت»وافره  لتقلي»ل 
ا�نبعاث»»ات الغازي»»ة الص»»ادرة عنھ»»ا، يج»»ب تركي»»ب مدخن»»ة 

وع  م عن  أعلى مبنى مجاور للمشر2للغEية بارتفاع يزيد 
 الت»»يا�نبعاث»»ات ث»»ر أ  لتقلي»»ل  م25ب»»دائرة نص»»ف قطرھ»»ا 

تص»»در ع»»ن الغEي»»ة،  يج»»ب الحص»»ول عل»»ى تص»»ريح م»»ن 
المراجل البخارية لتركيب الغEية وتصريح &دارتھ»ا يج»دد 
س»»نويا للتأك»»د م»»ن مطابق»»ة الغEي»»ة للمواص»»فات وان تش»»غيلھا 

ام»»ن، يج»»ب وج»»ود فتح»»ة بمدخن»»ة الغEي»»ة لقي»»اس انبعاث»»ات 
ة ، يجب على الشركة عدم تجاوز ال»و ط»اه الحراري»ة الغEي

ببيئة العمل عن الحدود المسموح بھا وع»دم تع»رض العام»ل 
يصاب العامل بأمراض نتيجة  للحرارة لفترة طويلة حتى �

 .التعرض لحرارة عالية

  المھنيةوالس�مةمجال الصحة 

 أس»لوب عش»ر بثEثة المعرفةتم قياسه بمجموع درجات 
 الش»»»ركة ت»»»وفير جمي»»»ع مھم»»»ات الوقاي»»»ة يج»»»ب عل»»»ى: ھ»»»ي

للع»»»املين م»»»ن مEب»»»س س»»»دادات أذن وخEف»»»ة، يج»»»ب عل»»»ى 
يج»»ب عل»»»ى  العم»»ال ارت»»داء مھم»»»ات الوقاي»»ة أثن»»اء العم»»»ل،

 م»»»ن الت»»»زامھم للتأك»»»دالم»»»دير المس»»»ئول مEحظ»»»ه العم»»»ال 
بمھمات الوقاية وتوقيع جزاء على العم»ال غي»ر الملت»زمين، 

يم  الع»املين مھم»»ات يج»ب عل»ى الش»»ركة عم»ل كش»وف لتس»»ل
الوقاية وتوضيح نوع المھمات ب»ه ويوق»ع العام»ل عل»ى ذل»ك 
 للتأكيد على أن العامل استلم مھمات الوقاية الEزمة لوقايت»ه

يج»»ب عل»»ى الش»»ركة ا�حتف»»اظ بف»»واتير م»»ن مخ»»اطر العم»»ل، 
شراء مھمات الوقاية بالسجل البيئ»ي &ثب»ات الت»زام الش»ركة 

عل»»ى الش»»ركة عم»»ل �ئح»»ة بت»»وفير مھم»»ات الوقاي»»ة، يج»»ب 
جزاءات وتعلق بأقسام الشركة توضح نوع الخص»م الموق»ع 
على العامل في حال»ه ع»دم التزام»ه بارت»داء مھم»ات الوقاي»ة 
حتى يلتزم العمال بارتدائھا ويتم حمايتھم من اى مخاطر قد 
يتعرضوا لھا، يجب توفير عوامل ا+مان ببيئ»ة العم»ل حت»ى 

، يج»»ب حص»»ول نس»»به م»»ن يعم»»ل العام»»ل ف»»ي بيئ»»ة مناس»»بة
العم»»»ال عل»»»ى دورة معتم»»»ده ف»»»ي مج»»»ال الس»»»Eمة والص»»»حة 
المھنية حتى يكون لديھم وعى عن المخاطر التي يتعرضوا 
لھ»»ا ويس»»تطيعوا التغل»»ب عل»»ى اى مخ»»اطر و� يص»»ابوا ب»»اى 
أمراض مھنية، يجب ت»دريب العم»ال عل»ى اس»تخدام وس»ائل 

ق»»درة إطف»»اء الحري»»ق بطريق»»ة ص»»حيحة حت»»ى يك»»ون ل»»ديھم ال
على التعامل مع اى حريق يحدث بالمنش»اة وع»دم تعرض»ھم 
لمخ»»اطر الحري»»ق، يج»»ب ت»»وفير وس»»ائل التھوي»»ة المناس»»بة 
داخ»»ل بيئ»»ة العم»»ل، يج»»»ب ت»»وفر وس»»ائل التھوي»»ة المناس»»»بة 
بمخ»»زن الم»»واد الخ»»ام، يج»»ب ع»»دم تك»»دس الم»»واد الخ»»ام أو 
المنتج التام  داخل عنبر ا&نتاج �ن ذلك يؤدى إلى مخ»اطر 

بيرة في حالة حدوث اى حرائق داخل عنبر ا&نتاج، يجب ك
ع»»دم تك»»دس المن»»تج الت»»ام أو الم»»واد الخ»»ام ب»»الردود الموج»»ود 
داخ»»ل الش»»ركة وذل»»ك لت»»وفير مم»»ر لس»»ھوله حرك»»ة س»»يارات 

 .ا&طفاء  في حاله حدوث حريق بالشركة

 مجال الكيماويات

: ھ»ي أساليب لخمسه المعرفةتم قياسه بمجموع درجات 
ود مخ»»زن للكيماوي»»ات بالش»»ركة، يج»»ب الحص»»ول يج»»ب وج»»

عل»»ى ت»»»رخيص لمخ»»زن الكيماوي»»»ات حت»»ى ي»»»تم التأك»»د م»»»ن 
مطابقة المخزن لEشتراطات المطلوبة، يجب تامين مخ»زن 
الكيماويات ض»د الحري»ق حت»ى ي»تم التعام»ل بس»ھولة م»ع اى 
حرائق قد تحدث بالمخزن، يجب توضيح خطورة ك»ل م»ادة 

+م»ان الخاص»»ة وفير ص»حيفة اكيماوي»ة وطريق»ه التعام»ل وت»
حتى يستطيع العمال قراءة درجة خط»ورة بالمواد الكيماوية 
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الم»واد والتعام»»ل معھ»»ا بح»»رص وكيفي»ة التص»»رف ف»»ي حال»»ة 
 م»»ن ھ»»ذه الكيماوي»»ات، يج»»ب وج»»ود عEم»»ات يالتع»»رض +

 .تحذيريه وإرشاديه على باب المخزن

 مجال الصرف الصحي والصناعي

 أس»»»اليب لثEث»»»ة عرف»»»ةالمت»»»م قياس»»»ه بمجم»»»وع درج»»»ات 
يج»»ب فص»»ل الص»»رف الص»»حي ع»»ن الص»»ناعي داخ»»ل :ھ»»ي

المنش»»اة وذل»»ك لتقلي»»ل كمي»»ة المي»»اه الملوث»»ة وب»»ذلك تق»»ل كمي»»ة 
 الش»»ركة ويقل»»ل م»»ن تكلف»»ة المي»»اه الت»»ي س»»يتم معالجتھ»»ا داخ»»ل

، يج»»ب ت»»وفير محط»»ة معالج»»ة بالش»»ركة ف»»ي حال»»ه المعالج»»ة
وج»»ود ص»»رف ص»»ناعي ومعالج»»ة مي»»اه الص»»رف الص»»ناعي 
الن»»اتج حت»»ى � تتع»»رض الش»»ركة للغرام»»ة أو غل»»ق مخ»»رج 

، يجب عمل قياسات رف على الشبكة العمومية بالمدينةالص
لمي»»اه الص»»رف المعالج»»ة الناتج»»ة م»»ن الش»»ركة للتأك»»د م»»ن 

 لس»نه 44مطبقاتھا للمواص»فات المطلوب»ة طبق»ا للق»رار رق»م 
 لصرف المي»اه عل»ى ش»بكة الص»رف حي»ث أن المي»اه 2000

 ة تؤدى إلى إتEف شبكة الصرفغير المعالج

  للمنشاةمجال البيانات العامة

: ھ»ي أساليب لثمانية المعرفةتم قياسه بمجموع درجات 
يجب وجود سجل بيئي داخل الشركة ،يجب تح»ديث بيان»ات 
الس»»جل البيئ»»ي بص»»ورة دوري»»ه ، يج»»ب ت»»وفير ص»»ورة م»»ن 
رخص»»»ة المش»»»روع ورس»»»م ھندس»»»ي داخ»»»ل الس»»»جل البيئ»»»ي 

الس»»جل، يج»»ب ا�حتف»»اظ بإيص»»ا�ت المي»»اه �كتم»»ال بيان»»ات 
والكھرباء والغ»از داخ»ل الس»جل البيئ»ي حت»ى يك»ون الس»جل 
مستوفى ، يجب عمل قياس»ات بيئي»ة للھ»واء ومي»اه الص»رف 
وتحديثھا سنويا ووضعھا بالسجل، يجب توض»يح المخلف»ات 
الناتجة عن المشروع وطريقه التخلص منھا وتوضع داخ»ل 

ق»»د ال»»تخلص م»»ن المخلف»»ات الس»»جل البيئ»»ي، يج»»ب وض»»ع ع
داخل الس»جل، يج»ب وج»ود س»جل للم»واد الخط»رة وتحديث»ه 
بصورة دوريه، وأعطيت درجات استجابات المبحوث لك»ل 

 = � اع»رف: ممارسة من الممارس»ات الس»ابقة أوزان ،ھ»ي
  .4=، كبيرة3=، متوسطه 2=، ضعيفة 1

لتطبي���ق م���ديري المنش���ات الص���ناعية الدرج���ة الكلي���ة 
مج���ال م���ن مج���ا.ت أس���اليب ا}دارة المبحوث���ة لك���ل 

 الحديثة للمخلفات الصناعية

ت»»م قياس»»ه بمجم»»وع ال»»درجات التائي»»ة لس»»تة مج»»ا�ت م»»ن 
مجا�ت أساليب ا&دارة الحديثة للمخلفات الصناعية السابق 
ذكرھا، وأعطيت درجات استجابات المبحوث لكل ممارسة 

، ض»عيفة 1=� اعرف: من الممارسات السابقة أوزان ،ھي
   .4 = ، كبيرة3=، متوسطه 2=

 توصيف عينة الدراسة

 حس»اب التك»رارات والنس»ب لتوصيف عينة الدراس»ة ت»م
لبعض الخصائص التي تتعل»ق بالمنش»ات الص»ناعية المئوية 

 بك»ل م»ن منطقت»ى الدراس»ة وك»ذلك عل»ى المبحوثة ومديريھا
أن»»ه أكثري»»ة  1ج»»دول يتض»»ح م»»ن ، ومس»»توى العين»»ة الكلي»»ة

القطاع :  على مستوى العينة الكلية كانتالمنشآت المبحوثة 
ھ»»و مج»»ال الص»»ناعات الص»»ناعي ال»»ذي تعم»»ل ف»»ي مجال»»ه 

 31( بھ»»ا ع»»دد ا+ف»»راد الع»»املين والكيماوي»»ة وم»»واد البن»»اء،
، ن»وع حيازتھ»ا ) ف»أكثر- س»نه 5(، م»دة التش»غيل م»ن )فأكثر

 -10(، عدد ا��ت بھ»ا ) فأكثر2 م750(ملك، مساحتھا من 
م»ديرين بھ»ا يق»ع ف»ي الفئ»ة العمري»ة الثالث»»ة ، أعم»ار ال)ف»أكثر

س»»نة، وذوي تعل»»يم ج»»امعي، ودخ»»ولھم الش»»ھرية ) 59- 47(
مت»»»زوجين، مح»»»ل جني»»»ه، و) 4111 - 2956( تت»»»راوح م»»»ن

إق»امتھم حض»»ر، ومح»ل نش»»أتھم ري»ف، ع»»دد س»نوات عملھ»»م 
-13(سنة، عدد سنوات عملھم بالمج»ال ) 10 - 2(بالمنشاة 

درج»»»»ة ت تدريبي»»»»ه، ، ل»»»»م يحص»»»»لوا عل»»»»ى دوراس»»»»نة) 23
مشاركتھم في ا+نشطة البيئية كبيرة، درجة التجديدية ل»ديھم 

وذل»»»ك بنس»»»ب ك»»»انوا ينتظ»»»رون لم»»»ا الن»»»اس كلھ»»»ا تنف»»»ذھا، 
)27.9(% ،)65.7(% ،)68.4(% ،)65.8(% ،
)68.4(% ،)63.9(% ،)55.9(% ،)68.5(% ،)73.9(%، 
)66.7(% ،)57.7(% ،)62.2(% ،)4.78(% ،
 .، على التوالى%)43(، %)36.9(،  %)81(، %)47.4(

 النتائج والمناقشة

مستوى معرفه وتطبيق مديري المنشآت الصناعية 
المبحوثة لكل مجال من مجا.ت أساليب ا}دارة 
الحديثة للمخلفات الصناعية وكذلك الدرجة الكلية 

 لمعرفة والتطبيق لھال

لتحقيق الھدف ا+ول من الدراسة تم حساب التكرارات 
معرفه، وتطبيق مديري : وية لدرجة كل منوالنسبة المئ

ساليب الحديثة في إدارة �المنشآت الصناعية المبحوثة ل
 ما تم التوصل إليه 2جدول يوضح المخلفات الصناعية، و

 :من نتائج في ھذا الشأن علي مستوي العينة الكلية

مستوي معرفة مديري المنشآت الصناعية المبحوثة 
ا}دارة الحديثة لكل مجال من مجا.ت أساليب 

 للمخلفات الصناعية 

مجال المخلفات الصلبة العادية والخطرة،  بكل من
 المھنية، مجال مجال تلوث الھواء، مجال الصحة والسEمة

 عي، مجال الصرف الصحي والصناالكيماويات، مجال
، %)50.4( البيانات العامة للمنشاة كانت مرتفعة

)52.2(%، )82.8(% ، )47.7(% ، )63.9%(، 
 .علي التوالي%) 80.1(

درجة تطبيق مديري المنشآت الصناعية المبحوثة لكل 
مجال من مجا.ت أساليب ا}دارة الحديثة للمخلفات 

 الصناعية 

بك»»ل م»»ن مج»»ال المخلف»»ات الص»»لبة العادي»»ة والخط»»رة، 
%) 51.4%) (45.9(ومج»»ال الكيماوي»»ات كان»»ت منخفض»»ة 

الصرف ل ، ومجاعلى التوالي وبالنسبة لمجال تلوث الھواء
) %37.8( الص»»»»»»»»»حي والص»»»»»»»»»ناعي كان»»»»»»»»»ت متوس»»»»»»»»»ط

ل الص»حة والس»Eمه المھني»ة، على التوالي ومج»ا)38.8%(
) %64.8(  البيان»»ات العام»»ة للمنش»»اة كان»»ت مرتفع»»ةومج»»ال

 .على التولي %)45.9(
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لخصائص التوزيع النسبي لبعض الخصائص البنائية والوظيفية للمنشات الصناعية المبحوثة وكذلك ا .1 جدول
 الشخصية لمديريھا بمنطقتي الدراسة الحضرية والريفية

المنطقة 
 الحضرية

العاشر من (
 *)رمضان

المنطقة 
 الريفية

منطقة (
 **)العدليه

 العينة
 الكلية

المنطقة 
 الحضرية

العاشر من (
 *)رمضان

نطقة الم
 الريفية

منطقة (
 **)العدليه

 العينة
 الكلية

خصائص 
 المنشآت
 المبحوثة
 ومديريھا

 الفئات

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المنشآتخصائص 
  ومديريھاالمبحوثة

 الفئات

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

القطاع  -1
 الصناعي

 المEبس والنسيج
 الصناعات المعدنية

 الكيماويات ومواد البناء
 ا+دوية

 الصناعات الغذائية

25 
19 
27 
8 
15 

27.4 
20.0 
28.4 
8.4 
15.8 

2 
8 
4 

 صقر
2 

12.5 
50.0 
25.0 
 صفر
12.5 

28 
27 
31 
8 
17 

25.2 
24.3 
27.9 
7.2 
15.3 

  محل النشأة-12
 ريف
 حضر

60 
35 

63.2 
36.8 

9 
7 

56.2 
43.8 

69 
42 

62.2 
37.8 

عدد   -2
ا'فراد 

 العاملين 

 فرد) 10-20 (
 فرد) 21-30 (
 فرد)  فأكثر-31 (

17 
7 
71 

17.8 
7.4 
74.7 

7 
7 
2 

43.75 
12.5 

24 
14 
73 

22.6 
12.6 
65.7 

 عدد سنوات -13
 العمل بالمنشأة 

 )3.2 – 2(حديث 
 )4.7 – 3.4(متوسط 
 ) فأكثر4.8(خبرة 

26 
3 
66 

27.3 
3.2 
69.4 

6 
5 
5 

37.5 
36.3 
36.2 

32 
8 
71 

28.8 
7.3 
63.9 

سنه -3
 التشغيل

 سنة) 2 -1 (
  سنة)3-4( 
 سنة)  فأكثر-5 (

6 
20 
69 

6.3 
21.0 
72.6 

1 
8 
7 

6.3 
50.0 
43.7 

7 
28 
76 

6.3 
25.2 
68.4 

 عدد سنوات -14
 العمل بالمجال

 
 

 لم يعمل
 سنة) 1-12 (
 سنة ) 13-23 (
 سنة) فأكثر-24 (

14 
30 
38 
13 

14.7 
37 

46.9 
16 

 صفر
7 
8 
1 

 صفر
43.8 
50 
6.2 

 صفر
37 
46 
14 

12.6 
38.1 
47.4 
14.4 

 نوع -4
حيازة 
 المنشاة

 إيجار
 مشاركه

 ملك

16 
1 
78 

16.8 
1.1 
82.1 

3 
 صفر
13 

18.8 
 صفر
81.2 

20 
18 
73 

18 
16.2 
65.8 

  عدد الدورات -15
 التدريبية للمدير

 � يوجد
 دورة واحدة

 دورتين
 ثEث دورات
 أربعة دورات
 خمسة دورات

76 
1 
11 
4 
2 
1 

80 
1.1 
11.6 
4.2 
2.1 
1.1 

14 
 صفر

2 
 صفر
 صفر
 صفر

87.5 
 صفر
12.5 
 صفر
 صفر
 صفر

90 
 صفر
 صفر
 صفر
 صفر
 صفر

81 
 صفر
 صفر
 صفر
 صفر
 صفر

مساحة  -5
المنشاة

 2م) 500 -250( صغير
 2م) 750-501( متوسط

 2م)  فأكثر-751( كبير

21 
1 
73 

22.1 
1.05 
76.8 

12 
1 
3 

75 
6.25 
18.5 

33 
2 
76 

29.7 
1.80 
68.4 

 درجة التعرض -16
 لطرق ا.تصال

 الجماھيري
 درجة التعرض - أ

 للبرامج التليفزيونية

 دائما
 أحيانا
 نادرا

 � يحدث

41 
51 
1 

 صفر

43.2 
53.7 
1.1 
 صفر

8 
7 
1 

 صفر

50 
43.8 
6.2 
 صفر

49 
58 
2 

 صفر

44.1 
52.25 
1.80 
 صفر

 حيازة  -6
ا�.ت 

  )6 – 3(قليل 
 )9- 7( متوسط

 ) فأكثر– 10( كثير

18 
8 
69 

18.9 
8.42 
72.6 

6 
8 
2 

37.5 
50 

12.5 

24 
16 
71 

21.6 
14.4 
63.9 

 
 البرامج ا}ذاعية-ب

 دائما
 أحيانا
 نادرا

 � يحدث

21 
36 
10 
28 

22.1 
37.9 
10.5 
29.5 

3 
2 
2 
9 

18.8 
12.5 
12.5 
56.2 

24 
38 
12 
37 

21.6 
34.23 
10.81 
33.33 

 سن -7
 المدير

 ) 38 – 28( صغير
 )46-39( متوسط

 )فأكثر-47( كبير

13 
29 
53 

13.7 
30.5 
55.8 

4 
3 
9 

25 
18.8 
56.2 

17 
32 
62 

15.3 
28.8 
55.9 

 الصحف اليومية-ج

 دائما
 أحيانا
 نادرا

 حدث� ي

11 
33 
23 
28 

11.6 
34.7 
24.2 
29.5 

2 
2 

 صفر
12 

12.6 
12.5 
 صفر
75 

13 
35 
23 
40 

11.7 
31.53 
20.72 
36.04 

 الحالة -8
 التعليمية

 ابتدائي
 إعدادي
 متوسط
 جامعه

 ماجستير

 صفر
 صفر
24 
66 
5 

 صفر
 صفر
25.3 
69.5 
5.3 

 صفر
3 
3 
10 

 صفر

 صفر
18.8 
18.8 
62.5 
 صفر

 صفر
3 
27 
76 
5 

 صفر
27 

24.3 
68.5 
4.5 

  المج�ت-د

 دائما
 أحيانا
 نادرا

 � يحدث

 صفر
3 
13 
79 

 صفر
3.2 
13.7 
83.2 

 صفر
 صفر
 صفر
16 

 صفر
 صفر
 صفر
100 

 صفر
3 
13 
95 

 صفر
2.70 
11.71 
85.59 

لدخل  ا -9
الشھري 
 للمبحوث

 )2955-1800(قليل 
 )4111-2956( متوسط
 )فأكثر-4112(عالي 

16 
50 
29 

16.8 
52.6 
30.5 

5 
8 
3 

31.2 
50 

18.7 

21 
58 
32 

18.9 
52.2 
28.8 

 المشاركة في -17
 ا'نشطة البيئية

 )16 -9(ضعيفة 
 )25-17(متوسطة 

 ) فأكثر-26(كبيرة 

26 
28 
41 

27.4 
29.5 
43.2 

11 
5 

 صفر

68.8 
31.2 
 صفر

37 
33 
41 

33.3 
29.7 
36.9 

الحالة  -10
 الزواجية

 أعزب
 متزوج
 أرمل
 مطلق

25 
63 
6 
1 

26.3 
66.3 
6.2 
1.1 

4 
11 
1 

 صفر

25 
68.8 
6.2 
 صفر

29 
74 
7 
1 

26.1 
66.7 
6.3 
0.9 

 درجة -18
 التجديدية

 تنفيذھا على طول
 تجريبھا على نطاق ضيق
 بجربھا ويشوفھا عندھم

 تنتظر لما الناس كلھا تنفذھا
 تقول خلينا نعرفه 

2 
5 
28 
41 
19 

2.1 
5.3 
29.5 
43.2 
20.0 

1 
1 
7 
7 
1 

6.2 
6.2 
43.8 
43.8 
6.2 

3 
6 
35 
48 
20 

2.7 
5.41 
31.5 
43.2 
18.0 

 محل -11
 ا}قامة

 ريف
 حضر

35 
60 

36.8 
63.2 

12 
4 

75 
25 

47 
64 

42.3 
57.7  

       

  منشأة16= ن **    منشأة95= ن * 
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تطبيق مديري المنشات الصناعية المبحوثة لكل مجال من مجا.ت أساليب ا}دارة الحديثة ، مستوى معرفة .2 جدول
 رجة الكلية للمعرفة والتطبيق لھاك الدللمخلفات الصناعية وكذل

 المنطقة الحضرية
 )العاشر من رمضان(

 الريفيةالمنطقة 
 )عدليةمنطقة ال(

 ا'ساليبمجا.ت  العينة الكلية

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد
 درجة المعرفة) أ(

 مجال المخلفات الصلبة العادية والخطرة
 )26-13(منخفض  
 )39-27(متوسط  
 )52-40(مرتفع  

 
3 
38 
54 

 
3.2 
40 

56.8 

 
8 
6 
2 

 
50 

37.5 
12.5 

 
11 
44 
56 

 
10 

39.6 
50.4 

 مجال تلوث الھواء
 )28-14 (منخفض
 )40-29(متوسط  

 )56-43(مرتفع 

 
4 
34 
57 

 
4.2 
35.8 
60 

 
9 
6 
1 

 
56.2 
37.5 
6.2 

 
13 
40 
58 

 
11.6 
36.2 
52.2 

 المھنيةلس�مه امجال الصحة و
 )26-13(منخفض  
 )39-27(متوسط  
 )52-40(مرتفع  

 
2 
7 
86 

 
2.1 
7.4 
90.5 

 
3 
7 
6 

 
18.8 
43.7 
37.5 

 
5 
14 
92 

 
4.6 
12.6 
82.8 

 مجال الكيماويات
 )10-5(منخفض  
 )15-11(متوسط  

 )20-16(مرتفع 

 
12 
31 
52 

 
12.6 
32.6 
54.7 

 
7 
8 
1 

 
43.8 
50 
6.2 

 
19 
39 
53 

 
17.2 
35.1 
47.7 

 الصرف الصحي والصناعيمجال 
 )6-3(منخفض 
 )9-7(متوسط  

 )12-10 (مرتفع

 
6 
23 
66 

 
6.3 
24.2 
69.5 

 
3 
8 
5 

 
18.8 
50 

31.2 

 
9 
31 
71 

 
8.2 
27.9 
63.9 

 مجال البيانات العامة للمنشاة
 )16-8(منخفض  

 )24-17( متوسط 
 )32-25(مرتفع  

 
5 
7 
83 

 
5.3 
7.4 
87.4 

4 
6 
6 

 
25 

37.5 
37.5 

 
9 
13 
89 

 
8.2 
11.7 
80.1 

 قدرجة التطبي) ب(
 مجال المخلفات الصلبة العادية والخطرة

 )26-13(منخفض 
 )39-27(متوسط 
 )52-40(مرتفع 

 
31 
15 
43 

 
38.9 
15.8 
45.3 

 
14 
2 

 صفر

 
87.5 
12.5 
 صفر

 
51 
17 
43 

 
45.9 
15.3 
38.8 

 مجال تلوث الھواء
 )28-14(منخفض  
 )40-29(متوسط  

 )56-43(مرتفع 

 
23 
41 
31 

 
24.2 
43.2 
32.6 

 
14 
1 
1 

 
87.5 
6.2 
6.2 

 
37 
42 
32 

 
33.4 
37.8 
28.8 

 لس�مه المھنيةامجال الصحة و
 )26-13(منخفض  
 )39-27(متوسط  

 )52-40(مرتفع 

 
2 
22 
71 

 
2.1 
23.2 
74.7 

 
5 
10 
1 

 
31.2 
62.5 
6.2 

 
7 
32 
72 

 
6.4 
28.8 
64.8 

 مجال الكيماويات
 )10-5(منخفض  
 )15-11(متوسط  

 )20-16(مرتفع 

41 
26 
28 

43.2 
27.4 
29.5 

16 
 صفر
 صفر

100 
 صفر
 صفر

57 
26 
28 

51.4 
23.4 
25.2 

 مجال  الصرف الصحي والصناعي
 )6-3(منخفض  
 )9-7(متوسط   

 )12-10(مرتفع 

27 
43 
25 

28.4 
45.3 
26.3 

16 
 صفر
 صفر

100 
 صفر
 صفر

43 
43 
25 

38.7 
38.8 
22.5 

 مجال  البيانات العامة للمنشات
 )16-8(منخفض  
 )24-17(متوسط  

 )32-25(مرتفع 

 
19 
25 
51 

 
20 

26.3 
53.7 

 
14 
2 

 صفر

 
87.5 
12.5 
 صفر

 
33 
27 
51 

 
29.8 
24.3 
45.9 
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كل مستوي بع�قة المتغيرات المستقلة المدروسة 
، وتطبيق مديري المنشات الصناعية معرفة من

المبحوثة لكل مجال من مجا.ت أساليب ا}دارة 
جة الكلية رالحديثة للمخلفات الصناعية وكذلك الد

 للمعرفة والتطبيق لھا

لتحقيق الھدف الثاني تم وضع الفرض البحثي ا+ول 
السابق ذكره، وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم فرض 

� توجد عEقة معنوية بين كل "الفرض الصفري التالي 
 سن المدير، الحالة التعليمية،: من المتغيرات المستقلة التالية

خل الشھري للمبحوث، مساحة عدد ا&فراد العاملين، الد
ة، عدد أشنالمنشاة، حيازة ا��ت، عدد سنوات العمل بالم

سنوات العمل بالمجال، والمشاركة في ا+نشطة البيئة وبين 
 وتطبيق المبحوثين با+ساليب الحديثة ،مستوى معرفة

وللتحقق من صحة ھذا . ى&دارة المخلفات، كل على حد
باط البسيط لبيرسون، عامل ا�رتالفرض تم استخدام م

 في النتائج التي تم التوصل إليھا 4 و3 ينجدولاليوضح 
  : يليھذا الشأن، حيث يتضح منه ما

'ساليب صناعية بامستوى معرفة مديري المنشات ال
 الحديثة في إدارة المخلفات الصناعية

 مجال المخلفات الصلبة العادية والخطرة

 د مستوىعEقة ارتباطيه معنوية موجبة عنھناك 
 عدد ،ةالحالة التعليمي: متغيرات مستقلة ھيسبعه ب 0.01

 مساحة الدخل الشھري للمبحوث، ا+فراد العاملين،
، عدد سنوات العمل بالمنشاة،  حيازة ا��ت،المنشاة

 .ا+نشطة البيئية المشاركة في

 مجال تلوث الھواء

 وجود عEقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوىتبين 
 عدد ،الحالة التعليمية : ھيةتة متغيرات مستقلسب 0.01

عدد ،  حيازة ا��ت، المنشاةمساحة ا+فراد العاملين،
 . البيئيةا+نشطة المشاركة في، سنوات العمل بالمنشاة

 مجال الصحة والس�مة المھنية

 عEقة ارتباطية معنوية موجبة عند مستوىھناك 
 مساحة ،عليميةالحالة الت :ة متغيرات مستقلة ھيتسب 0.01

، د سنوات العمل بالمنشاةعد،  حيازة ا��ت،المنشاة
عEقة ارتباطيه معنوية ، وا+نشطة البيئية المشاركة في

 .عدد العاملين ب0.05موجبة عند مستوى 

 مجال الكيماويات

 0.01معنوية موجبة عند مستوى تبين وجود عEقة 
 ا+فراد  عدد،الحالة التعليمية:ھي متغيرات مستقلةسبعه ب

 حيازة ، المنشاةمساحة الدخل الشھري للمبحوث، العاملين،
 المشاركة في، عدد سنوات العمل بالمنشاة، ا��ت

 .ا+نشطة البيئية

 مجال الصرف الصحي والصناعي

عEقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوى ھناك 
 عدد ، الحالة التعليمية:ھي متغيرات مستقلةسبعه  ب0.01

 مساحة ،الدخل الشھري للمبحوث عاملين،ا+فراد ال
، عدد سنوات العمل بالمنشاة،  حيازة ا��ت،المنشاة

 .ا+نشطة البيئية المشاركة في

 مجال البيانات العامة عن المنشاة

 عEقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوىھناك 
 عدد ،الحالة التعليمية :ھيبستة متغيرات مستقلة  0.01

عدد ،  حيازة ا��ت، المنشاةمساحة ،ا+فراد العاملين
 .ا+نشطة البيئية المشاركة في، سنوات العمل بالمنشاة

 الدرجة الكلية للمعرفة

 عEقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوىھناك 
الحالة التعليمية، عدد : بستة متغيرات مستقلة ھي 0.01

ا+فراد العاملين، مساحه المنشاة، حيازة ا��ت، عدد 
ات العمل بالمنشاة، المشاركة في ا+نشطة البيئية، سنو

 بالدخل 0.05وعEقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوى 
 .الشھري للمبحوث

درجة تطبيق مديري المنشات الصناعية ل£ساليب 
 يثة في }دارة المخلفات الصناعيةالحد

 مجال المخلفات الصلبة العادية والخطرة

ة موجبة عند مستوى عEقة ارتباطيه معنوي ھناك
 عدد ا+فراد العاملين، :متغيرات مستقلة ھيبأربعة  0.01

ا+نشطة  المشاركة في ، حيازة ا��ت، المنشاةمساحة
 .البيئية

 مجال تلوث الھواء

 وجود عEقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوىتبين 
عدد ا+فراد العاملين، : بأربعة متغيرات مستقلة ھي 0.01

ا+نشطة  المشاركة في ، حيازة ا��ت،نشاة الممساحة
 .البيئية

 الصحة والس�مة المھنية مجال

 عEقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوىھناك 
 مساحة ،الحالة التعليمية:بأربعة متغيرات مستقلة ھي 0.01

 المشاركة في، عدد سنوات العمل بالمنشاة، المنشاة
نوية موجبة عند عEقة ارتباطيه مع، وا+نشطة البيئية

 . المديرعمرمع  0.05مستوى 

 مجال الكيماويات

 0.01معنوية موجبة عند مستوى تبين وجود عEقة 
 مساحة  العاملين،عدد ا+فراد:متغيرات مستقلة ھيأربعة ب

 .ا+نشطة البيئية المشاركة في ، حيازة ا��ت،المنشاة
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غيرات المستقلة المدروسة وبين مستوى معرفة المبحوثين بين المت) بيرسون(معام�ت ا.رتباط البسيط  .3جدول 
 ساليب الحديثة }دارة المخلفات الصناعية 'اب

المخلفات  مجال المتغيرات المستقلة
الصلبة العادية 

 والخطرة

  مجال
 تلوث
 الھواء

الصحة  مجال
والس�مة 

 المھنية

مجال 
 الكيماويات

الصرف  مجال
الصحي 
 يوالصناع

البيانات  مجال
امة عن الع

 المنشاة

 الدرجة
الكلية 
 للمعرفة

 0.101 0.083 0.145 0.047 0.115 0.032 0.102  المديرعمر

 **0.495 **0.513 **0.501 **0.266 **0.521 **0.374 **0.384 الحالة التعليمية

 **0.433 **0.249 **0.341 **0.530 *0.239 **0.484 **0.400  العاملينعدد ا'فراد

 *0.236 0.085 *0.223 **0.288 **0.102 *0.210 **0.314 للمبحوث الشھري الدخل

 **0.544 **0.405 **0.461 **0.540 **0.406 **0.491 **0.509  المنشاةمساحه

 **0.434 **0.248 **0.336 **0.523 **0.255 **0.482 **0.398 ا�.تحيازة 

 **0.468 **0.339 **0.432 **0.408 **0.408 **0.412 **0.420 عدد سنوات العمل بالمنشاة

 -0.22 -0.240 0.014 0.148 -0.126 0.040 0.050 عدد سنوات العمل بالمجال

 **0.573 **0.392 **0.385 **0.549 **0.580 **0.524 **0.530 المشاركة في ا'نشطة البيئية

 0.01معنوي عند مستوى             **0.05معنوي عند مستوى *

 

 

 

بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجة تطبيق المبحوثين ) بيرسون(ا.رتباط البسيط معام�ت  .4جدول 
 ل£ساليب الحديثة }دارة المخلفات الصناعية 

المخلفات  مجال المتغيرات المستقلة
الصلبة العادية 

 والخطرة

 مجال
تلوث  

 الھواء

الصحة  مجال
والس�مة 

 المھنية

 مجال
 الكيماويات

الصرف  مجال
 لصحيا

 والصناعي

البيانات  مجال
العامة عن 

 المنشاة

 الدرجة
الكلية 
 للتطبيق

 -0.039 -0.158 -0.118 -0.090 *0.231 -0.045 -0.008  المديرعمر

 *0.137 -0.008 0.134 0.030 **0.408 0.170 0.101 الحالة التعليمية

 **0.533 **0.418 **0.351 **0.590 0.102 **0.574 **0.546 عدد ا'فراد العاملين

 0.057 -0.061 -0.016 0.072 0.150 0.080 0.052 الدخل الشھري للمبحوث

 **0.507 **0.370 **0.360 **0.477 **0.299 **0.488 **0.459 مساحه المنشاة

 **0.515 **0.389 **0.328 **0.567 0.116 **0.560 **0.533 حيازة ا�.ت

 0.132 0.077 -0.115 0.090 **0.444 0.161 0.137 عدد سنوات العمل بالمنشاة

 -0.087 -0.138 -0.157 0.020 -0.071 -0.057 -0.040 عدد سنوات العمل بالمجال

 **0.390 *0.202 0.049 **0.345 **0.513 **0.429 **0.349 المشاركة في ا'نشطة البيئية

 **0.372  الدرجة الكلية للمعرفة

 0.01معنوي عند مستوى             **0.05معنوي عند مستوى *
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 مجال الصرف الصحي والصناعي

عEقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوى ھناك 
 عدد ا+فراد العاملين، :ھي متغيرات مستقلةثEثة  ب0.01

 . حيازة ا��ت، المنشاةمساحة

 لبيانات العامة عن المنشاة امجال

 عEقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوىھناك 
عدد ا+فراد العاملين، :Eثة متغيرات مستقلة ھيبث 0.01

عEقة ارتباطيه معنوية  حيازة ا��ت،  و، المنشاةمساحة
 .ا+نشطة البيئية المشاركة فيب 0.05موجبة عند مستوى 

 الدرجة الكلية للتطبيق

 عEقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوىھناك 
 العاملين، عدد ا+فراد: بأربعة متغيرات مستقلة ھي 0.01

 حيازة ا��ت، المشاركة في ا+نشطة ، المنشاةمساحة
معنوية موجبة عند البيئية، والدرجة الكلية للمعرفة وعEقة 

 . بمتغير الحالة التعليمية0.05 مستوى

اختبار معنوية الفروق بين متوسطي منطقتي 
يفية فيما يتعلق بمستوى الدراسة الحضرية والر

  الحديثة }دارة المخلفاتتطبيق ا'ساليبمعرفة، و
 الصناعية وكل مجال من مجا.تھا

لتحقيق الھدف الثالث من الدراسة، تم صياغة الفرض 
البحثي الثاني السابق ذكره، و�ختبار صحة ھذا الفرض تم 

� توجد فروق معنوية بين : فرض الفرض الصفري التالي 
: ضرية والريفية فيما يتعلق بكل منمتوسطي المنطقة الح

: لمجا�ت ا�تيةبادرجة المعرفة ، الكلية للمعرفةدرجة ال
مجال تلوث ، ادية والخطرة مجال المخلفات الصلبة الع(

، مجال الكيماويات،  المھنيةةسEملامجال الصحة و، الھواء
مجال  البيانات العامة ، ف الصحي والصناعي الصرمجال

جا�ت درجة التطبيق للم، لتطبيقالكلية لدرجة ال، )للمنشاة
مجال ، ادية والخطرةمجال المخلفات الصلبة الع(:ا�تية

مجال ،  المھنيةةلسEمامجال الصحة و، تلوث الھواء
مجال  ، مجال  الصرف الصحي والصناعي، ات الكيماوي

وللتحقق من  .ى، كل على حد)البيانات العامة للمنشاة
صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتني، ويتضح 

أن ھناك فروقا معنوية عند مستوى  5جدول ج من نتائ
بين منطقتى الدراسة الحضرية والريفية ) 0.01(معنوية 

درجة المعرفة بالمجا�ت ، فى الدرجة الكلية للمعرفة
 مجال ،الصلبة العادية والخطرةمجال المخلفات : (ا�تية

مجال ، سEمه المھنيةمجال الصحة وال، تلوث الھواء
مجال  ، لصرف الصحي والصناعي امجال، الكيماويات

درجة ، الدرجة الكلية للتطبيق، )البيانات العامة للمنشاة
المخلفات الصلبة العادية مجال : (التطبيق للمجا�ت ا�تية

سEمه مجال الصحة وال، ھواءمجال تلوث ال، والخطرة
مجال  الصرف الصحي ، مجال الكيماويات، المھنية

، وكانت جميع )مة للمنشاة مجال  البيانات العا،والصناعي
ھذه الفروق لصالح المنطقة الحضرية، حيث بلغت قيمة 

 ،)98.5( ،)256.5( ،)263(، )161(معامل مان ويتني لھا 
)263(، )386(، )225.5( ،)33( ،)211( ،)63( ،

. على التوالي) 186(، )187.5(، )296.5(، )100.5(
 ضوقبول الفر الفرض الصفري السابق رفضذلك يمكن بو

  وربما يرجع ذلك إلى قدم المنطقة الحضرية وارتفاعالبحثي
نسبة التعليم للمدير ووجود منشأة كبيرة المساحة تطبق 

 .ا+ساليب السليمة &دارة المخلفات

ا}سھام النسبي للمتغيرات المستقلة مجتمعه في 
تفسير التباين الكلي لدرجة كل من معرفه، وتطبيق 

 ناعيةأساليب إدارة المخلفات الص

 ا}سھام النسبي لبعض المتغيرات المستقلة ذات ا.رتباط
في تفسير التباين الكلي لمستوى المعرفة الكلية 

 'ساليب ا}دارة الحديثة }دارة المخلفات الصناعية

لتحقيق الھدف الرابع من الدراسة الراھنة في الجزئية 
المتعلقة بتحديد ا&سھام النسبي للمتغيرات المستقلة ذات 
ا�رتباط مجتمعة، في تفسير التباين الكلي في مستوى 
 معرفة المبحوثين بأساليب ا&دارة الحديثة للمخلفات،
، وترتيب أھميتھا النسبية، تم وضع الفرض البحثي الثالث
: و�ختبار ھذا الفرض تم فرض الفرض الصفري التالي

ة المدروسة � توجد عEقة معنوية بين المتغيرات المستقل"
، وبين مستوى معرفة المبحوثين ا�رتباط، مجتمعةذات 

ة المخلفات الصناعية كمتغير بأساليب ا&دارة الحديثة &دار
وتم التحقق من معنوية ھذا الفرض بواسطة استخدام . تابع

 .التحليل ا�رتباطي وا�نحداري المتعدد التدريجي الصاعد

 أن ھناك ثEث متغيرات 6جدول وتوضح نتائج 
ھمت مجتمعة إسھاما معنويا في تفسير التباين مستقلة أس

الكلي في مستوى معرفة المبحوثين بأساليب ا&دارة 
، حيث المخلفات الصلبة العادية والخطرةالحديثة &دارة 

 وبلغت قيمة 0.510بلغت قيمة معامل التحديد لھذه العEقة 
 وھى معنوية عند مستوى 34.256المحسوبة " ف"

% 51ذه المتغيرات تفسر حوالي ، وھذا يعني أن ھ0.01
من التباين الكلي في المتغير التابع ، ويمكن تحديد ا&سھام 

المشاركة ا�جتماعية في : النسبي لكل منھا على التوالي
، %)32.4(ا+نشطة البيئية وبلغت نسبة إسھام ھذا المتغير 
، %)11.7(الحالة التعليمية وبلغت نسبة إسھام ھذا المتغير 

،  وبناء عليه %)6.9(وبلغت نسبة إسھامه : شأةمساحة المن
يمكن رفض الفرض الصفري السابق جزئيا فيما يتعلق 
بھذه المتغيرات ا+ربعة ، و� يمكن قبوله بالنسبة لبقية 

 .المتغيرات، التي لم يثبت معنوية عEقتھا بالمتغير التابع

ا}سھام النسبي لبعض المتغيرات المستقلة ذات 
سير التباين الكلي لدرجة التنفيذ الكلية ا.رتباط في تف

 'ساليب ا}دارة الحديثة }دارة المخلفات الصناعية

لتحقيق الھدف الرابع من الدراسة الراھنة والخاص 
 بتحديد ا&سھام النسبي للمتغيرات المستقلة ذات ا�رتباط

مجتمعة، في تفسير التباين الكلي في درجة تطبيق 
، وترتيب رة الحديثة للمخلفاتساليب ا&داالمبحوثين +

تم اختبار الفرض البحثي الثاني بالفرض : أھميتھا النسبية 
� توجد عEقة معنوية بين المتغيرات: "الصفري التالية 
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فيما يتعلق بالدرجة الحضرية والريفية .ختبار معنوية الفروق بين منطقتي الدراسة " مان ويتني"نتائج اختبار  .5جدول 
 ، وكل مجال من مجا.تھا الحديثةا}دارة 'ساليب من معرفة، وتطبيق المبحوثين الكلية لكل

 المنطقة الحضرية

 )95=ن(

 المنطقة الريفية

 )16=ن(

 المتغير

 متوسط الرتب متوسط الرتب

 Zقيمة   U قيمة

 5.4-  **161 18.5 62.31 درجة المعرفة الكلية

 4.201-  **263 24.97 61.23 لخطرةمجال المخلفات الصلبة العادية واالمعرفة ب

 4.250-  **256.5 24.53 61.3 مجال تلوث الھواءالمعرفة ب

 5.757-  **98.5 14.66 62.96 لسEمه المھنيةامجال الصحة والمعرفة ب

 4.228-  **263 24.94 61.23 مجال الكيماوياتالمعرفة ب

 3.324- ** 386 32.63 59.94 مجال  الصرف الصحي والصناعيالمعرفة ب

 4.560-  **225.5 22.59 61.63 مجال  البيانات العامة للمنشاةالمعرفة ب

 6.11-  **33 10.5 63.5 درجة التطبيق الكلية

 4.634- **211 21.69 61.78 مجال المخلفات الصلبة العادية والخطرةتطبيق 

 5.876-  **63 12.44 63.34 مجال تلوث الھواءتطبيق 

 5.672- **100.5 14.78 62.94  المھنيةوالسEمة مجال الصحةتطبيق 

 3.968- **296.5 27.03 60.88 مجال الكيماوياتتطبيق 

 4.929-  **187.5 20.22 62.03 مجال  الصرف الصحي والصناعيتطبيق 

 4.906-  **186 20.13 62.04 مجال  البيانات العامة للمنشاةتطبيق 

 

 

مجتمعة بالدرجة  غيرات ذات ا.رتباط،تا.نحداري المتعدد التدريجي الصاعد لع�قة المنتائج التحليل ا}رتباطي و .6جدول 
  الصناعيةالكلية لمعرفة المبحوثين بأساليب ا}دارة الحديثة للمخلفات

 }دارة الحديثة ا}دارة بأساليبمعرفة درجة الكلية لل الالمتغير التابع
 الصناعيةالمخلفات 

 المتغيرات المستقلة

مل معا
ا.رتباط 
البسيط 

)r( 

التراكمية ) %(
للتباين المفسر 
للمتغير التابع 

)R2( 

)% (
للتباين 
المفسر 
للمتغير 

 التابع

معامل 
ا.نحدار 

 Bالجزئي

معامل 
ا.نحدار 
الجزئي 

المعياري 
)beta( 

" ت" قيمة
 المحسوبة

 الترتيب

 1 4.907 0.385 3.114 32.4 0.324 0.573  البيئية ا'نشطة فيالمشاركة 

 2 3.971 0.3 27.380 11,7 0.441 0.495 الحالة التعليمية 

 3 3.755 0.297 0.004 6.9 0.510 0.544 مساحة المنشاة

 34.256ف المحسوبة              قيمة0.510معامل التحديد                0.573         معامل ا�رتباط المتعدد
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 وبين درجة المستقلة المدروسة ذات ا�رتباط مجتمعة،
تطبيق المبحوثين +ساليب ا&دارة الحديثة &دارة المخلفات 

 ةـوتم التحقق من معنوي. الصلبة العادية والخطرة كمتغير تابع
 �رتباطي وا�نحدارياا الفرض بواسطة استخدام التحليل ھذ

وتوضح نتائج . (step-wise) المتعدد التدريجي الصاعد
مستقلة أسھمت مجتمعة  أن ھناك ثEث متغيرات 7جدول 

إسھاما معنويا في تفسير التباين الكلي في درجة تنفيذ 
المبحوثين +ساليب ا&دارة الحديثة &دارة المخلفات الصلبة 
العادية والخطرة، حيث بلغت قيمة معامل التحديد لھذه 

 39.993المحسوبة " ف" وبلغت قيمة 0.716العEقة 
عني أن ھذه ، وھذا ي0.01وھى معنوية عند مستوى 

التباين الكلي في من % 71.6المتغيرات تفسر حوالي 
، ويمكن تحديد ا&سھام النسبي لكل منھا على المتغير التابع

الدرجة الكلية للمعرفة وبلغت نسبة إسھامه  :التوالي
ت نسبة إسھام ھذا المتغير ، مساحة المنشأة وبلغ%)67.3(
 ھذا المتغير الحالة التعليمية وبلغت نسبة إسھام، %)2.2(
وبناء عليه يمكن رفض الفرض الصفري السابق %) 2.1(

جزئيا فيما يتعلق بھذه المتغيرات ا+ربعة، و� يمكن قبوله 
بالنسبة لبقية المتغيرات، التي لم يثبت معنوية عEقتھا 

 .بالمتغير التابع

 ا'سباب التي تؤدي إلى تلوث البيئة وأولويتھا

التي تعرف على ا+سباب لتحقيق الھدف الخامس وھو ال
 :8كما يتضح من جدول  البيئة وأولويتھا تؤدي إلى تلوث

 . يوجد القدوة والمثل ا'على

احتل ھذا السبب المرتبة السادسة من بين ا+سباب التي 
تؤدي إلى تلوث البيئة في مدينة العاشر وإجمالي العينة 

 لمرتبة الرابعة وذلكبينما في قرية العدلية فقد احتل ا
 .  على التوالي10 ، 68.33 ، 58.33 بمتوسط مرجح

 التعود على القيام بھذه الممارسات الخاطئة

احتل ھذا السبب المرتبة الرابعة من بين ا+سباب التي 
و تؤدي إلى تلوث البيئة في مدينة العاشر وإجمالي العينة 

 10 ، 62.66 ، 52.67 قرية العدلية وذلك بمتوسط مرجح
 .على التوالي 

  يوجد قانون يحاسب على القيام با'عمال الخاطئة.

احتل ھذا السبب المرتبة الخامسة من بين ا+سباب التي 
تؤدي إلى تلوث البيئة في مدينة العاشر وإجمالي العينة 

لمرتبة الرابعة وذلك بينما في قرية العدلية فقد احتل ا
 . على التوالي 10 ، 66.66 ، 56.67 بمتوسط مرجح

 ديل لتغيير الممارسات الخاطئة. يوجد ب

احتل ھذا السبب المرتبة الثالثة من بين ا+سباب التي 
 العينة تؤدي الى تلوث البيئة في مدينة العاشر وإجمالي

، 50.33، 41.67قرية العدلية وذلك بمتوسط مرجح و
 . على التوالي 8.67

 الممارسات الصحيحة مكلفة

بين ا+سباب أن ھذا السبب احتل المرتبة ا+ولى من 

التي تؤدي إلى تلوث البيئة في مدينة العاشر وإجمالي 
العينة بينما في قرية العدلية فقد احتل المرتبة الثانية وذلك 

 . على التوالي8 ، 45.33 ، 37.33بمتوسط مرجح  

 سھولة القيام بھذه الممارسات الخاطئة عن غيرھا

التي تؤدي ھذا السبب المرتبة الثانية من بين ا+سباب  احتل
إلى تلوث البيئة في مدينة العاشر وإجمالي العينة بينما في 
 قرية العدلية فقد احتل المرتبة ا+ولى وذلك بمتوسط مرجح 

 . على التوالي7 ، 45.66 ، 38.67

المشك�ت التي تؤدي إلى قله استخدام ا'ساليب 
الحديثة في إدارة المخلفات الصناعية ومقترحات 

 وجھه نظر المبحوثينغلب عليھا من الت

المشك�ت التي تؤدي الى قله استخدام ا'ساليب الحديثة 
 من وجھه نظر المبحوثين في إدارة المخلفات الصناعية

 في الجزئية لتحقيق الھدف السادس من الدراسة
الخاصة بالمشكEت التي تؤدي إلى قله استخدام ا+ساليب 

 التكرارات الحديثة في إدارة المخلفات الصناعية تم حساب
 فقد أتت في 9جدول سب المئوية للمشكEت وكما يبين والن

المرتبة ا+ولى زيادة تكلفة معدات الحفاظ على البيئة وقلة 
بينما في المرتبة ، %)21.69( الموارد المالية لشرائھا

الثانية التعامل الخاطئ مع البيئة نتيجة عدم وجود وعى 
في المرتبة الثالث و، %)13.31 ( تلحق بھابا+ضرار التي

قد تساوت كل من عدم وجود جھة متخصصة في مجال 
البيئية العمل البيئي بالمنطقة للمساھمة في حل المشاكل 

لمخلفات وأماكن التخلص من اوتوفير الخبرات الEزمة 
 حيث يتم نقلھا إلى مقلب الخطرة بعيدة عن الشركات

ابعة وفي المرتبة الر، %)11.66(الناصرية با&سكندرية 
أيضا تساوت في المشكEت التالية عدم وجود وعى كافي 

عدم وجود الخبرة ت وا�ستفادة منھا ولطرق تدوير المخلفا
 والدراية با�شتراطات البيئية لدى بعض الشركات

وفي المرتبة الخامسة أيضا تساوت المشكEت %) 9.99(
التالية عدم وجود محطات معالجة مجمعه لمعالجة مياه 

لصناعي لكل تجمع صناعي و إلقاء الشركات الصرف ا
المخلفات بعيد عنھا بأماكن غير مصرح بھا مما يؤدى 

وفي المرتبة السادسة قلة ، %)6.65(&حداث تلوث 
التوعية بالقوانين البيئية وعدم وجود تيسيرات للشركات 

وفي ، %)4.99(المخالفة لتصليح مخالفاتھا البيئية  
ه الشركات المخالفة بصورة المرتبة السابعة عدم متابع

 %).3.33( دورية من قبل جھات التفتيش

مقترحات التغلب على المشك�ت التي تؤدي إلى قله 
استخدام ا'ساليب الحديثة في إدارة المخلفات 

 من وجھه نظر المبحوثين الصناعية

 لتحقيق الھدف السادس من الدراسة في الجزئية المتعلقة
ب على المشكEت التي تؤدي بالتعرف على مقترحات التغل

إلى قله استخدام ا+ساليب الحديثة في إدارة المخلفات 
 :)10جدول  (الصناعية من وجھه نظر المبحوثين تبين
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مجتمعة درجة  غيرات ذات ا.رتباط،تنتائج التحليل ا}رتباطي وا.نحداري المتعدد التدريجي الصاعد لع�قة الم .7جدول 
  الصناعية»دارة الكلية للمخلفاتلب ا}دارة الحديثة تنفيذ المبحوثين بأسالي

 المتغيرات المستقلة الصناعية المخلفات }دارة الحديثة ا}دارة تطبيق المبحوثين 'ساليب المتغير التابع

معامل 
ا.رتباط 

 )r(البسيط 

التراكمية ) %(
للتباين المفسر 
للمتغير التابع 

)R2( 

للتباين ) %(
المفسر 

 تابعللمتغير ال

معامل 
ا.نحدار 

 Bالجزئي

معامل ا.نحدار 
الجزئي 

المعياري 
)beta( 

" ت" قيمة
 المحسوبة

 الترتيب

 1 11.495 0.809 0.746 67.3 0.673 0.372 الدرجة الكلية للمعرفة  
 2 2.939 0.189 0.002 2,2 .0.694 0.507 مساحة المنشأة
 3 2.879 0.179 15.07 2.1 0.716 0.137 الحالة التعليمية

  **39.993المحسوبة  ف          قيمة0.716  =معامل التحديد          0.752 =  معامل ا�رتباط المتعدد

 

  توزيع استجابات المبحوثين وفقا .ستجاباتھم ل£سباب التي تؤدي إلى تلوث البيئة.8جدول 

  العينةإجمالي العدلية مدينة العاشر

 . نعم . نعم . نعم

 ا'سباب

)%( عدد )%( عدد   

المتوسط 
 المرجح

 لترتيبا

)%( عدد )%( عدد   

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

)%( عدد )%( عدد   

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

 القدوة والمثل . يوجد
 ا'على

80 84.2 15 15.7 58.3 6 14 87.5 2 12.5 10 4 94 84.6 17 15.3 683. 6 

التعود على القيام بھذه 
 اطئةالممارسات الخ

63 66.3 32 33.6 52.6 4 14 87.5 2 12.5 10 4 77 69.3 34 30.6 62.6 4 

 قانون يحاسب . يوجد
 با'عمالعلى القيام 

 الخاطئة
75 78.9 20 21 56.6 5 14 87.5 2 12.5 10 4 89 80.1 22 19.8 66.6 5 

. يوجد بديل لتغيير 
 الممارسات الخاطئة

30 31.5 65 68.4 41.6 3 10 62.5 6 37.5 8.67 3 40 36 71 63.9 50.3 3 

الممارسات الصحيحة 
 مكلفة 

17 17.8 78 82.1 37.3 1 8 50 8 50 8 2 25 22.5 86 77.4 45.3 1 

 سھولة القيام بھذه 
 الخاطئة عن الممارسات

 غيرھا 
21 22.1 74 77.8 38.6 2 5 31.2 11 68.7 7 1 26 23.4 85 76.5 45.6 2 

 

 

  الصناعية من وجھة نظر المبحوثين تؤدي إلى قله استخدام ا'ساليب الحديثة في إدارة المخلفاتالمشك�ت التي .9جدول 

 الترتيب )%( العدد المشك�ت

 1 21.69 13     لشرائھا  وقلة الموارد الماليةزيادة تكلفة معدات الحفاظ على البيئة )1

 2 13.31 8 لحق بالبيئة  تالتي با'ضرارعدم وجود وعى  البيئة نتيجة التعامل الخاطئ مع )2

 حل المشاكل البيئية وتوفير فيعدم وجود جھة متخصصة في مجال العمل البيئي بالمنطقة للمساھمة  )3
 الخبرات ال�زمة  

7 11.66 
3 

 3 11.66 7    با}سكندريةلناصرية  مقلب اإلىحيث يتم نقلھا مخلفات الخطرة بعيدة عن الشركات  التخلص من الأماكن )4

 4 9.99 6 طرق تدوير المخلفات وا.ستفادة منھا  ب وعى كافي عدم وجود )5

 4 9.99 6 عدم وجود الخبرة والدراية با.شتراطات البيئية لدى بعض الشركات  )6

 5 6.65 4  صناعي لكل تجمع الصناعيجمعه لمعالجة مياه الصرف عدم وجود محطات معالجة م )7

 5 6.65 4   تلوث }حداث مما يؤدى صرح بھا غير مبأماكنالمخلفات بعيد عنھا  الشركات لقاءا )8

 6 4.99 3 قلة التوعية بالقوانين البيئية وعدم وجود تيسيرات للشركات المخالفة لتصليح مخالفاتھا البيئية  )9

 7 3.33 2 عدم متابعه الشركات المخالفة بصورة دورية من قبل جھات التفتيش )10
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 تي تؤدي إلى قله استخدام ا'ساليب الحديثة في إدارة المخلفات الصناعية على المشك�ت الالتغلبمقترحات  .10جدول 
 من وجھه نظر المبحوثين

 )%( العدد المقترحات )%( العدد المقترحات )%( العدد المقترحات )%( العدد المقترحات

مجال التخلص السليم    مجال تلوث المياه   مجال تلوث الھواء
 وا�من من المخلفات

دورات مجال ال  
 التيالتدريبية 
 تحتاجھا

  

 الطبيعياستخدام الغاز 
 السو�ربد� من 

 تشغيل في والمازوت
 الغEيات 

8 5.76 

ن على  القوانيتفعيلة
 تلقى التيالشركات 

مخلفات الصرف بدون 
 معالجة 

8 5.76 

توفير شركات متخصصة  
لنقل المخلفات الخطرة 

 أنھا حيث �ماكن التخلص
 بعيدة عن المناطق

 الصناعية 

10 7.2 
 المحافظة فيدورة 

 على البيئة
11 7.91 

 السيطرة على عمليه 
الحرق المكشوف 

وتسليم للمخلفات 
المخلفات لمتعھد 

 لتدويرھا

9 6.48 

 الشركات  التنبية على
 محطات تركيببضرورة 

 وتشغيل المحطات معالجة
 بصورة منتظمة 

8 5.76 
 مقلب للمخلفات إنشاء

لخطرة مثل مقلب ا
 لناصرية  بالمدينة ا

8 5.76 
 تطوير فيدورة 

 الصناعات الغذائية
9 6.46 

تنفيذ  الشركات بإلزام
  ا�شتراطات البيئية 

خاطر للحد من  الم
 البيئية وتقليل التلوث 

1 0.72 

عمل محطة معالجة 
مركزية بكل تجمع  

  وتوزيع تكلفة صناعي
 والتشغيل على ا&نشاء

الشركات لضمان التشغيل  
لجة للمخلفات السائلة ومعا

 الناتجة بصورة صحيحة 

4 2.88 

عمل محطات وسيطة 
لتجميع المخلفات وفرزھا 
وتسليم كل مخلف �ماكن 

التدوير المتخصصة به 
 مخلفات مصنع إنحيث 

ما تعتبر مادة خام لمصنع 
 آخر

1 0.72 
 السEمة فيدوره 

 والصحة المھنية
1 0.72 

التفتيش بصورة 
 من للتأكدمستمرة 

ود فEتر بالشركات وج
 لمنع تلوث الھواء 

1 0.72 

 استخدام مياه إعادة
الصرف المعالجة مره 

 أو التشغيل في أخرى
 الزينة لنباتات الري

 بالمشروع 

1 0.72 

 إنشاء فيالتوسع 
 تقوم التيالشركات 

بتدوير المخلفات مثل 
مصانع الورق والزجاج 

  المعاد تدويرة والبEستيك

9 6.48 
فتيش  التفيدورة 

 البيئيوا�لتزام 
 وتدوير المخلفات

8 5.75 

استخدام الطاقة 
 الشمسية في ا�ضائة 

1 0.72 

 المخلفات إلقاءعدم 
 المخلفات أوالكيماويات 

 الصرف بدون فيالسائلة  
 معاجلة 

9 6.48 

رفع وعى المدير المسئول 
 إدارةبالشركة بطريقة 

المخلفات و التخلص منھا 
 +ساليبتخلص امن طبقا 

  الحديثةالتخلص 

1 0.72 
 الكمبيوتر فيدورة 
 واللغة

1 0.72 

العمل على تغيير 
سلوكيات العاملين تجاه 

البيئة وتوعيتھم 
 تلحق التي با�ضرار 

تلوث الھواء تيجة ن بھم 

1 0.72 

 الصحيفصل الصرف 
عن الصناعي لتقليل تلوث 

معالجتھا  المياه   وسھوله
 الزراعة فيواستخدامھا 

  ىأخرمرة 

12 

 

8.64 

 

ضرورة وجود متعھدين 
 تخلص وأماكنللمخلفات 

 تابعين لوزارة البيئة
5 3.6 

 إدارة فيدورة 
 و التسويق ا+عمال

 والجودة 
2 1.44 

زيادة المسطح 
 وزراعه ا+خضر

 لتقليل التلوث أشجار
  البيئي

2 1.44 

 

  

 بجمعالحكومة تقوم 
المخلفات  وتوفير بدائل 

 الخاطئة للممارسات
تشجيع على تدوير وال

 المخلفات 

2 1.44 

 قانون فيدورة 
البيئة والقوانين 

الخاصة بالصناعة 
والتدريب على 

 البيئيالسجل 

6 4.32 

 27.4 38  25.9 36  30.2 42   16.5 23 مجموع التكرارات
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 مجال تلوث الھواء

 مقترحات المبحوثين للتغلب على قضايا  منيتضح
ء كانت نسبة المقترحات البيئة بالنسبة لتلوث الھوا

 وكان أكثر ھذه  من إجمالي المقترحات%)16.5(
الحرق المكشوف  السيطرة على عمليه المقترحات تكرارا

من  %)6.48(للمخلفات وتسليم المخلفات لمتعھد لتدويرھا 
 .إجمالي العينة

 مجال تلوث المياه

 مقترحات المبحوثين للتغلب على قضايا  منيتضح
تلوث المياه كانت نسبة المقترحات البيئة بالنسبة ل

 وكان أكثر ھذه  من إجمالي المقترحات%)30.2(
المقترحات تكرارا فصل الصرف الصحي عن الصناعي 
لتقليل تلوث المياه وسھوله معالجتھا واستخدامھا فى 

 .من إجمالي العينة%) 8.64( مرة أخرى ةالزراع

 مجال التخلص السليم وا'من من المخلفات

مقترحات المبحوثين للتغلب على قضايا   منيتضح
البيئة بالنسبة للتخلص السليم وا+من من المخلفات كانت 

وكان من إجمالي المقترحات %) 25.9(نسبة المقترحات 
 لنقل صصةأكثر ھذه المقترحات تكرارا توفير شركات متخ

المخلفات الخطرة �ماكن التخلص حيث أنھا بعيدة عن 
 من إجمالي العينة) %7.2(المناطق الصناعية 

يتضح من : مجال الدورات التدريبية التي تحتاجھا
مقترحات المبحوثين للتغلب على قضايا البيئة بالنسبة 
للدورات التدريبية التي تحتاجھا كانت نسبة المقترحات 

وكان أكثر ھذه المقترحات تكرارا دورة في %) 27.4(
 .من إجمالي العينة %)7.91(المحافظة على البيئة 

 توصيات الدراسة

 العمل عل»ى زي»ادة مش»اركة م»ديري المنش»ات الص»ناعية -1
ف»»»ي ا+نش»»»طة البيئي»»»ة وذل»»»ك م»»»ن خ»»»Eل قي»»»ام الجھ»»»ات 
المسئولة عن حماية البيئة مثل وزارة البيئ»ة، وجمعي»ات 
حماية البيئة بدعوة المديرين ف»ي المش»اركة ف»ي حم»Eت 

ئ»»ة التوعي»»ة وورش العم»»ل البيئ»»ة لتنظي»»ف أو تش»»جير البي
المحيطة أو عقد ندوات يع»رض فيھ»ا ك»ل م»ا ھ»و ح»ديث 

 .   عن البيئة وطرق المشاركة في ا+نشطة البيئية

 عل»»ي أص»»حاب الش»»ركات اختي»»ار م»»ديرين عل»»ى درج»»ة -2
علمي»»ة مناس»»بة   ليكون»»وا ل»»ديھم الق»»درة عل»»ي ا&ط»»»Eع 

 .والمعرفة بكل ما يخص مجال عملھم في البيئة

كبي»رة المس»احة وذل»ك بقي»ام  التوس»ع ف»ي إنش»اء المنش»ات -3
الجھ»»ات المس»»ئولة ع»»ن تخص»»يص ا+راض»»ي الص»»ناعية 
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A SOCIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS  
FOR APPLYING OF SOME MODERN PRACTICES IN  

INDUSTRIAL WASTES MANAGMENT IN THE  
RURAL AND URBAN ARIAS OF SHARKIA 

 GOVERNORATE 

Ahmed S. Abd Elgawad1*, A.A. Ecresh1, I.A. Kalifa2, H.M.A-Y. M. Seliem1 

1. Branch of Rural Sociol., Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt  

2. Agric. Extension and Rural Soc. Dept., Fac. Agric., Al-Azhar Univ., Egypt 

ABSTRACT: The main idea of this paper was to determine the level of managers’ 
knowledge and applying of studied firms for the modern practices of industrial waste 
management in a rural and an urban aria of Sharkia Governorate. Data were collected via face 
to face structured interviews by questionnaire with a random systematic sample of (95) firms 
from 10th of Ramadan city, and (16) firms from El:Adlia village from Bilbes district (10% of 
total firms 1111). Data collection took place from the beginning of January to the end of 
March 2016. Stepwise regression results showed that: (a) Only three variables (social 
participation in environmental activities, educational status, firm's space) had significant 
influences in the total degree of mangers' knowledge of the modern practices of industrial 
waste management, these variables together explained (51%) of the total variation in the total 
degree of mangers' knowledge. (b) Only three variables (the total degree of knowledge, firm's 
space, educational status) had significant influences in the total degree of mangers' applying 
of the modern practices of industrial waste management, these variables together explained 
(71.6%) of the total variation in the total degree of mangers' applying. 

Key words: Sociological and environmental analysis, Industrial waste management, Sharkia 
Governorate. 
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