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 179 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

اجهة مشكالت بيئة العمل  إطار مقترح لدور اإلدارة البيئية في مو 
 سة تطبيقية على كلية طب األسناندرا -المادية  

 جامعة عين شمس
                 [9] 

 (3)أسامة محمد عباس محمد -(2)نهال محمد فتحي الشحات -(1)وسـر فانـادر ألبيـن

راسةا  والبوةوث البيةية ، جامعة  يةين سةةمس معهةد الد( 8 جامعة  يةين سةمسكلية  الججةار ، ( 0
 كلي  طب األسنان، جامع  يين سمس( 3
 

 المستخلص
يهةةدا البةةاوثون مةةن خةةلد اةة إ الدراسةة   لةةر ولةةر  طةةار ملجةةرة لةةدور ا دار  البيةيةة  فةةي 

جامعة  يةين سةمس والو ةود  –مواجه  مسكل  بيةة  العمةد المادية  يلةر كلية  طةب األسةنان 
 –لبيةي  في مواجه  مسكل  بية  العمد المادي  يلر كلي  طب األسةنان  لر دور نظم ا دار  ا

جامع  يين سمس،  لك انطلقًا من المسةولي  الخدمي  الجعليمي  يلر ياجق كلي  طب األسنان 
جامعةة  يةةين سةةمس أمةةام المججمةةر ب ةةا  يامةة  والعةةاملين فيهةةا ب ةةا  خا ةة  اسةةجمد  اةة إ  –

اد الةة ت جلةةوم بةةر ا دار  البيةيةة ، وجةةم مةةًا للةةدور المةةلثر والاعةةالدراسةة  أاميجهةةا مةةن كونهةةا جلةةدم فه
اسةةةجخدام المةةةنهق االسةةةجلراةي والمةةةنهق الو ةةةاي فةةةي  يةةةداد ا طةةةار النظةةةرت مةةةن خةةةلد اسةةةجمار  

 .اسجبيان كأدا  رةيسي  للدراس 
وسةةيجم الجركيةةز يلةةر مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  بالكليةة  بالنسةةب  للمج يةةر الجةةابر الجوايةةز 

دت مةةن ويةةث نجةةاةق اخجبةةار فةةر  الدراسةة ، أمةةا المج يةةر الثةةاني الجةةابر األزمةةا  والكةةوارث المةةا
البيةي  والمج يةر الثالةث الجةابر المخلاةا  الطبية  سةيجم الجركيةز يلةيهم فةي مناقسة  نجةاةق الدراسة ، 

ووةدود الدراسة   ماةردإ 288ججمةر الدراسة  يجكةون مةن وم فرد،( 888)من خلد العين  ويدداا 
 .طب األسنان جامع  يين سمسكلي  

  و ةةاةي وجو ةل  الدراسةة   لةر  ةةو  الاةةرو  واةي وجةةود يلقةة  ارجباطية   ا  داللةة  
بةةين ا دار   و ةةاةي  ووجةةود يلقةة  ارجباطيةة   ا  داللةة  ، بةةين ا دار  البيةيةة  والجوايةةز المةةادت

بين ا دار  البيةية   ي  و اةالبيةي  واألزما  والكوارث البية ، ووجود يلق  ارجباطي   ا  دالل  
 .الكلي وجم الجو ي  بلرور  جلمين ا دار  البيةي  لمن خط  يمد . والمخلاا  الطبي 
 .ا دار  البيةي ، مسكل  بية  العمد المادي : كلمات مفتتاحية

 



 مجل  العلوم البيةي 
 جامع  يين سمس –معهد الدراسا  والبووث البيةي  

 

 180 8102، يونيوالثالثالجزء الثاني واالربعون،  المجلد

 الدراسة  مقدمة
سةةةاص م ةةةطلر ا دار  البيةيةةة  فهةةةو يعجبةةةر أسةةةلوب جاكيةةةر مخجلةةةا  يةةةر جلليةةةدت، ويخجلةةةا 

 دار  البيةيةةة  يةةةن نظةةةم ا دار  الجلليديةةة  بعةةةلل جةةة ور األسةةةباب الجةةةي أد   لةةةر وةةةدوث نظةةةام ا
المسةةةكل  بينمةةةا جلةةةوم نظةةةم ا دار  الجلليديةةة  بعةةةلل المسةةةكل  ويواقبهةةةا دون العمةةةد يلةةةر معالجةةة  
جةة ور األسةةباب الجةةي أد   لةةر وةةدوثها ممةةا يةةلدت  لةةر جكةةرار ظهةةور جلةةك األسةةباب لةة لك يجميةةز 

 ةةلة مومةةد )اء االقج ةةادت والبيةةةي واالججمةةايي ار  البيةيةة   لةةر جوسةةين األدجطبيةةق نظةةم ا د
 (8112الوجار، داليا يبد الوميد  لر، 
جامعةة  يةةين سةةمس بةةدورًا فعةةااًل كأوةةد أاةةم وأكبةةر ملسسةةا   –جلةةوم كليةة  طةةب األسةةنان 

ين في الجعليم في م ر، لما يمكن أن جلوم بر من جاعيد مسارك  يدد أكبر من الطلب والعامل
جلريةةر م ةةاةرام والجاايةةد مةةر السياسةةا  الجةةي يمكةةن أن جةةلثر سةةلبًا أو  يجابةةًا فةةي ويةةاجهم، لةة لك 

جامعةة  يةةين سةةمس فةةي م ةةر  لةةر خلةةق دور مةةلثر وفعةةاد فةةي  –جسةةعر كليةة  طةةب األسةةنان 
المججمةةةر يهةةةدا  لةةةر الجنميةةة  مةةةر وجةةةود يلقةةة  مجوازنةةة  بينهةةةا وبةةةين الجامعةةة  أساسةةةها االوجةةةرام 

 .المجبادد
جامعة  يةين سةمس فةي م ةر سةأنها سةأن أت ملسسة  أخةر  جةلثر  –ي  طب األسةنان كل

وججأثر بعوامد البية  المويط  بها، وججأثر اللةرارا  ا دارية  ألت ملسسة  بعةد  يوامةد بيةية  مةن 
 .سأنها أن جولق أاداا جلك الملسس  أو  خااقها في أداء دوراا

خطةةرًا وليليةةًا يلةةر ا نسةةان ويلةةر  قةةد جعةةدد  المسةةاكد البيةيةة  وجنويةة  وأ ةةبو  جسةةكد
الويا  برمجها، و لك باعد األنسةط  البسةري  المخجلاة  الجةي لةم يرايةر االيجبةارا  البيةية  وركةز  
يلةةةر االسةةةج لد  يةةةر األمثةةةد و يةةةر المج ةةةالر مةةةر البيةةةة  والمةةةوارد البيةيةةة ، وبةةة لك أ ةةةةبو  

الجةي ااةجم بهةا الاكةر االقج ةادت المسكل  البيةي  واود  من أام المسةكل  الكونية  المعا ةر  
 .الخ... وا دارت واالججمايي والسياسي 

يليةةر جولةة  قلةةايا البيةةة  وا دار  البيةيةة  ااجمةةام مجزايةةد منةة  مطلةةر اللةةرن الجاسةةر يسةةةر، 
ويث ب ل  العديد من الجهود الوطني  وا قليمي  والدولي  الجي ركز  يلر قلايا البيةة  وا دار  

 .البيةي 
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 181 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

المنظمةةا  الخدميةة  واوةةد  مةةن المكونةةا  الرةيسةةي  للجنميةة  والجةةي جةةلثر أنسةةطجها  لمةةا كانةة 
المخجلاةةة  يلةةةر البيةةةة  بوجةةةر يةةةام مةةةن خةةةلد اهثةةةار الناججةةة  يةةةن أنسةةةطجها الجةةةي جلةةةر بالبيةةةة  

 .بمخجلا مكوناجها
وقةةةد بةةةرز االاجمةةةام بوجةةةود أنظمةةة  بيةيةةة  جهةةةجم بةةة دار  البيةةةة  وجوجيةةةر ولةةةبط أنسةةةط  اةةة إ 

 ISOL)( بةةنظم ا دار  البيةيةة )و سةةلوك مج ةةالر مةةر البيةةة ، اةة إ جعةةرا اليةةوم المنظمةةا  نوةة

 (.8112أسوان يو  ويدرإ، ) (4000
ومن ا ا المنطلق جم اخجيار مولةوص الدراسة  للوقةوا أواًل يلةر مخجلةا الماةاايم والةرل  

ية  فةي كلية  طةب النظري  المج ل  بالبية  وا دار  البيةي ، من ثةم الوقةوا يلةر واقةر ا دار  البية
جامع  يين سمس في مواول  ل يا    طار ملجرة لدور ا دار  البيةي  في مواجهة   –األسنان 

 .مسكل  بية  العمد المادي 
 

 مشكلة الدراسة
ججبلور مسكل  الدراس  يندما قام الباوثون بدراس  اسجطليي  يلر الولر البيةةي الوةالي 

مةن خةلد الزيةار  الميدانية  وآراء العةاملين يلةر  ،جامعة  يةين سةمس –يلر كلي  طب األسنان 
من العاملين بالكلي  واجلر للباوثون موافل  ( 82)اسجمار  االسجبيان الجي جم جوزيعها يلر يدد 

العمةةةد   بيةةةةل ممةةةا ينةةةجق يةةةن  لةةةك مسةةةكل العةةةاملين بةةةأن الكليةةة  ال جطبةةةق نظةةةام ا دار  البيةيةةة  
 .، المياإ(الكهرباء)المخلاا  الطبي ، الطاق  الكهرباةي   المادي  مثد الجوايز، األزما  البيةي ،

 :والظواهر الخاصة بمشكالت بيئة العمل المادية هي
 .يدم الجوايز المادت المناسب للعاملين -0

 .جعامد المخلاا  الطبي  معامل  جلليدي  -8

 .يدم االسجعداد المناسب لألزما  والكوارث البيةي  -3

الباوث سلاد رةيسي جوارت اةام، اةد لةردار  البيةية   والمسكل  جكمن في أن جبادر ل ان
 جامع  يين سمس؟ –دور في مواجه  مسكل  بية  العمد المادي  يلر كلي  طب األسنان 

  



 مجل  العلوم البيةي 
 جامع  يين سمس –معهد الدراسا  والبووث البيةي  

 

 182 8102، يونيوالثالثالجزء الثاني واالربعون،  المجلد

 أسئلة الدراسة
 –مةةا دور ا دار  البيةيةة  فةةي مواجهةة  مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  فةةي كليةة  طةةب األسةةنان  -0

 جامع  يين سمس؟

الجوايةز المةادت كأوةد مسةكل  بيةة  العمةد المادية  فةي كلية  طةب  معوقةا  و ةعوبا ما ال -8
 جامع  يين سمس؟ –األسنان 

وةةدوث أزمةةا  وكةةوارث بيةيةة  كأوةةد مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  فةةي كليةة  فةةي سةةباب مةةا األ -3
 جامع  يين سمس؟ –طب األسنان 

العمةد المادية  نويي  وطبيعة  المخلاةا  الطبية  اللةار  بالبيةة  كأوةد مسةكل  بيةة   مد  ما -4
 جامع  يين سمس؟ –في كلي  طب األسنان 

 

 أهداف الدراسة
 :يواود الباوثون من ا إ الدراس  جوليق األاداا الجالي 

وضع إطار مقترح لدور اإلدارة البيئية فـي مواههـة مشـكالت بيئـة العمـل  :الهدف الرئيسي
 .هامعة عين شمس –المادية في كلية طب األسنان 

 :ةاألهداف الفرعي
جوليةةد ومعرفةة  دور نظةةم ا دار  البيةيةة  فةةي مواجهةة  مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  فةةي كليةة   -0

 .جامع  يين سمس –طب األسنان 

الجو ةةةد  لةةةر أسةةةباب وةةةدوث المعوقةةةا  الجةةةي جواجةةةر الجوايةةةز المةةةادت كأوةةةد مسةةةكل  بيةةةة   -8
 .جامع  يين سمس وطرة ولود مناسب  لها –العمد المادي  في كلي  طب األسنان 

الجو ةةد  لةةر أسةةباب وةةدوث أزمةةا  وكةةوارث بيةيةة  كأوةةد مسةةكل  بيةةة  ا لعمةةد الماديةة  فةةي  -3
 .جامع  يين سمس وطرة ولود مناسب  لها –كلي  طب األسنان 

جوليةةد نوييةة  وطبيعةة  المخلاةةا  الطبيةة  كأوةةد مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  فةةي كليةة  طةةب  -4
 .جامع  يين سمس وطرة ولود مناسب  لها –األسنان 
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 183 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

 فروض الدراسة

 :جعبير ين فرو  الدراس  كما يلييمكن ال
وجةةد يلقةة   ا  داللةة   و ةةاةي  بةةين ا دار  البيةيةة  والجوايةةز المةةادت كأوةةد مسةةكل  بيةةة  ج -0

 .جامع  يين سمس –العمد المادي  في كلي  طب األسنان 

  كأوةةةةد وجةةةةد يلقةةةة   ا  داللةةةة   و ةةةةاةي  بةةةةين ا دار  البيةيةةةة  واألزمةةةةا  والكةةةةوارث البيةيةةةةج -8
 .جامع  يين سمس –مسكل  بية  العمد المادي  في كلي  طب األسنان 

وجد يلق   ا  دالل   و ةاةي  بةين ا دار  البيةية  والمخلاةا  الطبية  كأوةد مسةكل  بيةة  ج -3
 .جامع  يين سمس –العمد في كلي  طب األسنان 

 

 متغيرات الدراسة
 ا دار  البيةي : المج ير المسجلد. 

 –. المخلاةةةا  الطبيةةة  -. األزمةةةا  والكةةةوارث البيةيةةة  -. الجوايةةةز المةةةادت: الجابعةةة  المج يةةةرا  -
 المياإ

 

 حدود الدراسة
 .جامع  يين سمس –كلي  طب األسنان  :الحدود المكانية

 .جامع  يين سمس –العاملين بكلي  طب األسنان  :الحدود البشرية

ق نظةةم ا دار  البيةيةة  فةةي مواجهةة  سةةمل  الدراسةة  جوليةةد واقةةر بيانةةا  جطبيةة :الحــدود النمنيــة
جامعة  يةين سةمس خةلد الاجةر  مةن يةام  –العمد المادي  فةي كلية  طةب األسةنانمسكل  بية  

 .8104ووجر يام  8101
 

 أهمية الدراسة
لةدور ا دار  البيةية  فةي مواجهة  مسةكل  بيةة  العمةد مواولة   يجةاد ولةود  :األهمية العلمية

 .جامع  يين سمس – المادي  في كلي  طب األسنان



 مجل  العلوم البيةي 
 جامع  يين سمس –معهد الدراسا  والبووث البيةي  

 

 184 8102، يونيوالثالثالجزء الثاني واالربعون،  المجلد

ججلخص فيما سوا ججو د  لير الدراس  من نجاةق، ومةا سةوا جطروةر مةن  :األهمية العملية
جو ةيا  وبمةا يعةزر سةبد االاجمةام جاعيةد دور ا دار  البيةية  فةي مواجهة  مسةكل  بيةة  العمةةد 

للةاء اللةوء يلةر السةلبيا  اللةار  بالبيةة  ويةر  الجو ةيا  المرجبطة  بالن جةاةق للوةد المادي  وا 
 .من اهثار البيةي  السلبي  وجدييم اهثار البيةي  ا يجابي 

 

 مف اهيم الدراسة

 :اإلدارة البيئية –أ 
ا دار  البيةي  اي أسةلوب جاكيةر مخجلةا و يةر جلليةدت فةي  دار  وجسة يد المنسةل  المخجلاة   -0

 ةةلة مومةةد ) .بي و لةةك لةةديم اهثةةار البيةيةة  ا يجابيةة  ومنةةر أو جلليةةد اهثةةار البيةيةة  السةةل
 .8112، (الوجار، داليا يبد الوميد  لر

ا دار  البيةيةة  امجةةداد لماهةةوم ا دار  بمعنةةاإ العةةام وخا ةة  ينةةد جطبيلةةر فةةي مجةةاال  معينةة   -8
الةةخ، وينةةد الجنايةة  فهةةو يعجمةةد يلةةر أسةةاليب ا دار  الجلليديةة  ... مثةةد ا نجةةال، المةةاد، البيةةة  

من خلد آليا  مخجلا  األنواص واألسكاد لجوليق أاداا  الجخطيط، الجنظيم، الجوجير، و لك
 .(8110، ملدم وايبر)  وجلييم األداء ثم ج وير المسار، مودد

 :نظام اإلدارة البيئية –ب 

يعرا نظام ا دار  البيةي  بأنر ايكد  دار  المنظما  مةن أجةد جليةيم جأثيراجهةا البيةية  كونهةا  -0
األكاديمية  )، يسةجخدم فةي جطةوير وجناية  السياسة  البيةية  جزءًا من نظةام ا دار  فةي المنظمة 

 (.8104 البريطاني  للجعليم العالي،

او نظام يسير  لةر  دار  البةرامق البيةية  بالمنسةأ  سةامًل الهيكةد : (EMS)نظام  دار  البية   -8
 (.8100سار  يبد اهلل، )الجنظيمي، الجخطيط لألنسط ، المسةوليا ، سياس  البية  

الووافز في مجاد العمد فيمكن جعرياها يلر أنها مجموي  العوامد والملثرا  الجي  :فنالح –د 
جرفر العاملين أيًا كان موقعهم نوةو بة د جهةد أكبةر لرقبةاد يلةر جناية  المهةام الموكلة   لةيهم 

 (.8111يادد الجود ، ) بجد وكااء  لرفر مسجو  العمد كمًا ونوياً 
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 185 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

نظم  ال ةو  العالمية  للمخلاةا  الطبية  بأنهةا جلةك المخلاةا  جعريا لم :المخلفات الطبية -هـ 
ال ةةةةوي  ومراكةةةةز )الناججةةة  مةةةةن يمليةةةةا  يةةةةلل المرلةةةةر والمناولةةة  داخةةةةد أقسةةةةام المرافةةةةق 

مةةةن % 82-01البوةةةوث، قسةةةم  اةةة إ المخلاةةةا   لةةةر مخلاةةةا  خطةةةر  واةةةي جسةةةكد وةةةوالي 
 .(8112أومد سالم الومروسي، ) .مجموص المخلاا  الطبي  يموماً 

اناك جعريا سامد لألزم  يلود أن األزم  نجيج  نهاةية  لجةراكم مجموية  : Crisisاألنمة  –و 
مةةن الجةةأثيرا  أو وةةدوث خلةةد ماةةاج  يةةلثر يلةةر الملومةةا  الرةيسةةي  للنظةةام وجسةةكد جهديةةد 
 رير ووالر لبلاء المنظم  أو النظام ناسر وبناء يلر  لك فاألزم  اي جوقي  واسم فةي 

ا سةةةواء كةةةانوا أفةةةراد أو جمايةةةا  أو منظمةةة  فجالةةةد األسةةةاليب والمعةةةايير ويةةةا  المسةةةجهدفين بهةةة
المعمود بها قدرجها يلر العمد بالسكد المجعارا يلير من قبةد ويةلدت ججةابر األوةداث  لةر 

اللةةدر  يلةةر السةةيطر  يلةةر األمةةور اخةةجلط األسةةباب بالنجةةاةق ممةةا يالةةد الاةةرد و ةةانر اللةةرار 
 .(0992مومد يبد ال ني وسن، )

 

 :لدراسات السابقةا
ــو القاســم محمــد  دراســة - 1 ــد أب ــوان 2212محم ــة : بعن قســم  –نظــم اإلدارة البيئي

 .هامعة أسيوط –كلية الهندسة  –التعدين والفلنات  هندسة

 :تهدف الدراسة إلى
  دراس  مراجع  نظم ا دار  البيةي  ين طريق ا دار  العليا للملسس. 

 بيةيةةةةة  فةةةةةي الجطةةةةةور والجوسةةةةةين المسةةةةةجمر والجأكةةةةةد مةةةةةن دراسةةةةة  دور مراجعةةةةة  ا دار  للةةةةةنظم ال
 .أن نظم ا دار  البيةي  جولق مجطلبا  الملسس 

 دراس  المراجع  الجي ججم ين طريق ا دار  العليا. 

 :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية
  جلديم فرص يظيم  لجعد نظام(EMS)  ا  كااء  وأقد جكلا . 

 م اقج ةةةةار الدراسةةةة  فلةةةةط يلةةةةر البوةةةةث يمةةةةا يجةةةةب النظةةةةر مةةةةن قبةةةةد الملسسةةةةا  فةةةةي يةةةةد
 .ودث ولكن لما ا ودث
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ير  الباوثون أنر يمكن لدراسجنا الوالي  االسجااد  من نجاةق جلك الدراس  من ويث جركزاا 
 .يلر النظم ا داري  للملسسا  وأسار  يلر أنها ماجاة الجوسين البيةي

 الجوسةةةةين المسةةةةةجمر وقةةةةةد  كمةةةةا اجالةةةةة  يلةةةةر أن دور المراجعةةةةة  البيةيةةةةة  يةةةةلدت  لةةةةةر لةةةةةمان
اخجلاةةةة  الدراسةةةة  مةةةةر الدراسةةةة  الواليةةةة  مةةةةن ويةةةةث المةةةةنهق المسةةةةجخدم فيهةةةةا ويةةةةث اسةةةةجخدم 

 .منها المسر السامد

بيئـــة العمـــل الداخليـــة )دراســـة بعنـــوان   2212آل همعـــان ســـيف بـــن مبـــار    - 2
  (يـا وعالقتها بالرضا الوظيفي لألفراد العاملين بالقوة الخاصة ألمن الطرق بمنطقـة الر 

 (.شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت)

مةةةا يلقةةة  بيةةةة  العمةةةد : جهةةةدا الدراسةةة   لةةةر جوليةةةق الهةةةدا الرةيسةةةي الجةةةالي :أهـــداف الدراســـة
 .الداخلي  بالرلا الوظياي لألفراد العاملين باللو  الخا   ألمن الطرق بمنطل  الريا 

ـــائج يةةة  بةةةاللو  الخا ةةة  ألمةةةن الطةةةرق أظهةةةر  نجةةةاةق الدراسةةة  أن واقةةةر بيةةةة  العمةةةد الداخل :النت
 8282)بالريا  مناسب بدرج  قليل  و لك من وجه  نظر أفراد يين  الدراسة  بمجوسةط وسةابي 

 (.2من 

بنيةةةةةةة  نجةةةةةةةاةق الدراسةةةةةةة  أن مسةةةةةةةجو  الرلةةةةةةةا الةةةةةةةوظياي لةةةةةةةد  العةةةةةةةاملين بةةةةةةةاللو  الخا ةةةةةةة  
 ألمةةةةن الطةةةةرق بالريةةةةا  جةةةةاء بدرجةةةة  منخالةةةة  و لةةةةك مةةةةن وجهةةةة  نظةةةةر أفةةةةراد يينةةةة  الدراسةةةة 

 (.2من  8232)بمجوسط وسابي 

أظهةةةةةر  نجةةةةةاةق الدراسةةةةة  أن بيةةةةةة  العمةةةةةد الداخليةةةةة  لهةةةةةا جةةةةةأثير كبيةةةةةر جةةةةةدًا يلةةةةةر الرلةةةةةا 
الةةةةةوظياي لةةةةةد  األفةةةةةراد العةةةةةاملين بةةةةةاللو  الخا ةةةةة  ألمةةةةةن الطةةةةةرق بمنطلةةةةة  الريةةةةةا  بمجوسةةةةةةط 

 (.2من  4230)وسابي 

و ةةةةاةي  كسةةةةا نجةةةةاةق الدراسةةةة  يةةةةن وجةةةةود يلقةةةة  ارجبةةةةاط طرديةةةة  موجبةةةة   ا  داللةةةة   
بةةةةين واقةةةةر بيةةةةة  العمةةةةد الداخليةةةة  ومسةةةةجو  الرلةةةةا الةةةةوظياي لألفةةةةراد والعةةةةاملين بةةةةاللو  الخا ةةةة  

 .ألمن الطرق بمنطل  الريا 

يةةةةةر  البةةةةةاوثون أنةةةةةر يمكةةةةةن لدراسةةةةةجنا الواليةةةةة  االسةةةةةجااد  مةةةةةن نجةةةةةاةق جلةةةةةك الدراسةةةةة  وةةةةةود 
 .دور بية  العمد الداخلي 
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 اإلطار النظري
 :ة مشكالت بيئة العملدور اإلدارة البيئية في مواهه
جعجمةةد مجطلبةةا  ا دار  البيةيةة  لجوليةةق الجنميةة  المسةةجدام  يلةةر : خطــوات تطبيــق اإلدارة البيئيــة

 :خطوجين رةيسيجين
 .ج ميم نظام األداء البيةي، بولر سياس  بيةي  والجأكيد يلر االلجزام بها -0

 .Environmental Policyولر خط  لجطبيق السياس  البيةي   -8

لمنسةةةأ  الجةةةي ججلةةةمن منظوماجهةةةا ا داريةةة  منظومةةة  لةةةردار  البيةيةةة ،  طةةةارًا لجةةةوازن جمجلةةةك ا
وجكامد االاجماما  االقج ادي  والبيةي ، كما جولةق  المنسةأ  الجةي جبنة  منظومة  لةردار  البيةية  

 .ميز  جنافسي  ملموس ، وجكجسب مزايا اقج ادي  من جناي  منظوم  ا دار  البيةي 
  البيةي  الجيد  للمنسأ  الار   لربط األ را  واألاداا البيةي  بةالمردود كما جهي  ا دار 

 ةةلة  )ويةةث جولةةق مزايةةا اقج ةةادي  وبيةيةة  االقج ةةادت، ومةةن ثةةم الجأكةةد مةةن جةةوافر المةةوارد ب
 .(8112مومد الوجار، داليا يبد الوميد  لر، 

 :يتضمن نظام اإلدارة البيئية الهوانب التالية
 .  االلجزام بهاالسياس  البيةي  ومد -0

 .األاداا البيةي  للمنظم  -8

 .مراجع  األنسط  الجي يلوم بها -3

 (.8113لطيا  يبد العاطي وسن  سماييد، ) الجوسين المسجمر -4

دور  مسةةجمر  للجخطةةيط والجنايةة  واالخجبةةار وجوسةةين "كمةةا يعةةرا نظةةام ا دار  البيةيةة  بأنةةر 
 ."العمليا  ومجابعجها لملابل  أاداا ا دار  البيةي 

 "Plan – Do – Check – Act"يلةر  لةك فنظةام ا دار  البيةية  يبنةر وفلةًا لنمةو ل 
 :وا ا النمو ل يلود للجوسين لمسجمر بااليجماد يلر

 .Planويسمد الجعرا يلر الخ اةص البيةي  وبناء األاداا  :التخطيط -0

 .Doويسمد الجدريب والجوكم في العمليا   :التنفيذ -8

 .Checkوج وير العمليا   ويسمد الرقاب  :االختبار -3

 .ACTويسمد العمليا  وجوسيناجها بما يجاق ونظام ا دار  البيةي ،  :المتابعة -4
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نظام يمكةن المنظمة  مةن جلليةد اهثةار السةلبي  يلةر "يعرا نظام ا دار  البيةي  أيلًا بأنر 
 .البية  وزياد  فعاليا  العمليا 

يل  اللزمةة  لجوليةةق الجوافةةق البيةةةي، فهةةو نظةةام يسةةمد المةةوظاين والعمليةةا ، وكةةد الجسةةه
 .و لك لمنر الجلوث

مةةةر زيةةةاد  الاجمةةةام بالللةةةايا البيةيةةة ، كةةةان البةةةد أن يكةةةون انةةةاك ااجمةةةام مةةةن جانةةةب كافةةة  
نجال منججاجها جأخ  في ايجباراا المنافسة  العالمية   الملسسا  بالعمد يلر الوااظ يلر البية  وا 

الوااظ يلر الموارد مةن االسةجنزاا والجةدمير ألنهةا ولةًا وجسعر ألجد جوليق الجنمي  المسجدام  و 
 .ألجياد قادم 

بناء يلر  لةك فة ن ا دار  يكةون لهةا دور فعةاد لجوليةق الجنمية  المسةجدام  فةي ظةد وجةود 
سةا  نظام يوافظ يلر البية  من االسجنزاا والجداور والجدمير، ومن انةا كةان يلةر  دار  الملس

 :يأن ججخ  اللرارا  الرسيد  ف
 iso 12222المواصفات القياسية الـ 

ــــنو  ــــى شــــهادة االي سلسةةةةل   14000سلسةةةةل  االيةةةةزو  :14000خطــــوات ومراحــــل الحصــــول عل
مركبةةةةة  مةةةةةن يةةةةةد  موا ةةةةةاا  كةةةةةد منهةةةةةا خةةةةةاص بجانةةةةةب موةةةةةدد، وللو ةةةةةود يليهةةةةةا يجطلةةةةةب 
مةةةةةةةن المنسةةةةةةةأ  أن جلةةةةةةةوم ب نسةةةةةةةةاء والموافظةةةةةةة  يلةةةةةةةر نظةةةةةةةةام ا دار  البيةيةةةةةةة  طبلةةةةةةةا لمجطلبةةةةةةةةا  

 :يسمد  لك الخطوا  والمراود الجالي الموا ا ، و 
جوثيةةةةةةق سياسةةةةةة  البيةةةةةةة  للسةةةةةةرك ، بويةةةةةةث ج طةةةةةةر كافةةةةةة  العمليةةةةةةا  والمنججةةةةةةا  والخةةةةةةدما ، . 0

 . وايجماداا من أيلر المسجويا  في ا دار 
المراجعةةةةةةةةة  البيةيةةةةةةةةة ، بويةةةةةةةةةث يةةةةةةةةةجم دراسةةةةةةةةة  المظةةةةةةةةةاار البيةيةةةةةةةةة  الناجمةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةن العمليةةةةةةةةةا  . 8

كةةةةن أن ججةةةةراوة يمليةةةة  المراجعةةةة  اةةةة إ مةةةةن يمليةةةة  والمنججةةةةا  الجةةةةر جلةةةةدمها السةةةةرك  ، ويم
جليةةةةيم بسةةةةيط للمظةةةةاار البيةيةةةة  والجةةةةأثير البيةةةةةر لهةةةةا، ومةةةةن الممكةةةةن أن جكةةةةون يمليةةةة  جليةةةةيم 

 . موسع  يجم دراس  اسجهلك الطاق ، واسجخدام المواد الخام
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الجخطةةةةيط و لةةةةك مةةةةن خةةةةلد جوديةةةةد المسةةةةاكد البيةيةةةة  وفةةةةرص الجوسةةةةين البيةةةةةي، وولةةةةعها . 3
طلبةةةةةةةا  اللانونيةةةةةةة  ، المجالمظةةةةةةةاار البيةيةةةةةةة  والجةةةةةةةأثير البيةةةةةةةةي: ر والةةةةةةةر ي طةةةةةةةرفةةةةةةةي  طةةةةةةةا

 . ، برامق  دار  بيةي (المسجهدفا  )، األاداا وجوقيجا  انجازاا وباقي المجطلبا 
افةةةةة  ، ويسةةةةةمد ولةةةةةر ايكةةةةةد والةةةةةر لنظةةةةةام  دار  البيةةةةةة  يلةةةةةمن أن كالجطبيةةةةةق والعمليةةةةةا . 4

ليةةةةةةةا  اليوميةةةةةةة  للملسسةةةةةةة  يلةةةةةةةر جةةةةةةةلثر العم، وكيةةةةةةةا العةةةةةةةاملين يلةةةةةةةر يلةةةةةةةم بمسةةةةةةةةوليجهم
 . الجنظيم والمسةوليا : ، ويسمد  لكالبية 

الجةةةةةةةدريب والجوييةةةةةةة  والكاةةةةةةةاء  ، و لةةةةةةةك مةةةةةةةن خةةةةةةةلد  نسةةةةةةةاء مراقبةةةةةةة  ومجابعةةةةةةة  للجأكةةةةةةةد مةةةةةةةن . 2
: يسةةةةةمد اةةةةة ا الجةةةةةزء ،والمسةةةةةجهدفا  الجةةةةةر وةةةةةددجها السةةةةةرك  المطابلةةةةة  للجسةةةةةريعا  البيةيةةةةة 

، ، السةةةةةةةةةجل وا جةةةةةةةةةراءا  الج ةةةةةةةةةويوي  والوقاةيةةةةةةةةة   ، يةةةةةةةةةدم المطابلةةةةةةةةةالر ةةةةةةةةةد والليةةةةةةةةةاس
 . مراجع  نظام  دار  البية 

مراجعةةةةة  ا دار  ألداء النظةةةةةةام وبسةةةةةةكد دورت والجأكةةةةةةد مةةةةةةن أن الجطةةةةةةوير المسةةةةةةجمر وا ةةةةةةد . 2
 .(Michel Jonqies. 2001). بما يجعلق باألداء البيةي للسرك 

  وال ةةعوبا  الجةةي يمكةةن أن انالةةك بعةة  المسةةكل :الصــعوبات التــي تعتــر  نهــاح الحــوافن
 :جسكد يواةق ويلبا  أمام جوليق الهدا المنسود من الووافز ومنها

   (0928يلي يبد الوااب، ) .الجي ججعلق بالووافز. 

جخجلا األسةباب المنسةأ  لألزمةا  بجنةوص األزمةا  ناسةها فهنةاك أسةباب داخلية   :أسباب األنمات
يام   لر آخر اللاةم  لمليةة  باألسةباب لة لك سخ ي  و ..  اجي  ومولويي  .. وأخر  خارجي  

 .سوا نسلط اللوء يلر أامها والجي جكرر ودوثها خلا العديد من األزما  والكوارث
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: يمثةةد سةةوء الاهةةم أوةةد أاةةم أسةةباب نسةةوء األزمةةا  ويعةةود  لةةك لسةةببين أولهمةةا :ســوا الفهــم -0
وكم يلر األمور قبد  يلةاة الجسرص في   دار اللرارا  أو ال: المعلوما  المبجور  وثانيهما

وليلجهةا وفةي مثةد اة إ األزمةا  يكةون الوةد سةهًل بمجةرد الو ةود يلةر المعلومةا  كاملةة  
 . ير منلو   أو مبجور  وأن يعطي لناسر الوق  الكافي الجخا  قرارإ بنلق وروي 

يمثةةد سةةوء ا دراك مرولةة  اسةةجيعاب المعلومةةا  الجةةي أمكةةن الو ةةود يليهةةا  :ســوا اإلدرا  -8
طريق ا إ المرول  يجخ  السلوك والج را ججاار سكًل وملةمونًا فة  ا مةا كةان انةاك  وين

ا دراك  ير سةليم فة ن يةلدت  لةر يةدم سةلم  االججةاإ الة ت اجخة إ اللاةةد ا دارت ومةن انةا 
  ا جراكمةة  نجةةاةق الج ةةرفا  السةةابل  بسةةكد معةةين فةةي وةةين كةةان مجخةة  اللةةرارا  يةةدرك أنهةةا 

 .اجر ل وط مولدًا الناجار األزم جأخ  سكد آخر ف ن يو 

واةةةي أكثةةةر أسةةةباب وةةدوث األزمةةةا  فةةةي جميةةةر المجةةةاال  خا ةةة   :ســـوا التقـــدير والتقيـــيم -3
المجةةاال  العسةةكري ، ويةةث يكةةون أوةةد أطةةراا المعرفةة  الوربيةة  لةةوي  سةةوء جلةةديرإ وجلييمةةر 

 :للطرا اهخر، وسوء الجلدير األزموت ينسأ فعًل من خلد جانبين أساسيين اما

 .الم اال  وا فراط في الثل  في الناس -

 .سوء جلدير قو  الطرا اهخر واالسجخااا بر -

واةةةةو لةةةةيس مسةةةةبب وبايةةةةث لألزمةةةةا  فلةةةةط بةةةةد مةةةةدمر للكيةةةةان ا دارت  :اإلدارة العشــــوائية -4
سةةةةوء الجخطةةةيط ويةةةدم اوجةةةةرام لهيكةةةد الجنظيمةةةةي : وموطمةةةر  مكانياجةةةر وقدرجةةةةر ومةةةن أمثلجةةةر

 .امر بالبيانا  والمعلوما للمنسأ  وق ور الجوجير لألو 

و البةةًا يلةةةوم بهةةةا جمايةةا  اللةةة ط والم ةةةالر لجنةةي المكاسةةةب  يةةةر  :الرغبـــة فـــي االبتـــنان -2
العادلةة  مةةن الكيةةان ا دارت ووسةةيلجها  لةةر  لةةك اةةي  ةةنر األزمةةا  المججاليةة  للكيةةان ا دارت 

 (.0992موسن أومد الخليرت، ) .المسجهدا
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 :المخلفات الطبية

جخجلةةةةا األلةةةةرار ال ةةةةوي  للمخلاةةةةا  الطبيةةةة  بةةةةاخجلا أنةةةةواص جلةةةةك  :حيةاألضــــرار الصــــ - 1
المخلاةةةا  الطبيةةة  بةةةاخجلا أنةةةواص جلةةةك المخلاةةةا ، ويةةةث يمكةةةن  كةةةر ألةةةرار كةةةد نةةةوص مةةةن 

 :المخلاا  الطبي  يلر ودا في العنا ر أدناإ
واد  قد جوجوت المخلاا  الطبي  المعدي  وال :األضرار الصحية للمخلفات المعدية والحادة 1-1

قةةةد جوجةةةوت يلةةةر كميةةةا  كبيةةةر  مجنويةةة  ومخجلاةةة  مةةةن ميكروبةةةا  المةةةر  واألمثلةةة  كثيةةةر  لجلةةةك 
 :الميكروبا  المعدي  وطرق انجلالها وأكثر األقسام الطبي  جواجدًا بها

   يةةن طريةةق الجمةةاس أو وخةةز أو قطةةر الجلةةد بمةةواد وةةاد  ملوثةة  قةةد جسةةبب أمةةرا  الجهابةةا
نةةواص مةةن البكجيريةةا الجلديةة  الموجةةود  بالمخلاةةا  الطبيةة  الجلةةد والجةةي جنسةةأ بسةةبب الجعةةر  أل

 .كاللطن والساش الملوث  ب ديد جروة المرلر بعد العناي  بهم

  أمةرا  الجهةاز الجناسةلي الناججة  مةن المخلاةةا  والعينة  الملوثة  بة فرازا  الجناسةلي  للمرلةةر
 .الم ابين

 رازا  رةةةة  المرلةةةر ولعةةةابهم االلجمةةةاس المباسةةةر وال يةةةر مباسةةةر مةةةر المخلاةةةا  الملوثةةة  بةةة ف
 .الموجوي  يلر ميكروبا  السد وفيروسا  الو ب  في أقسام األمرا  ال دري 

   ميكروبا  االلجهابا  المعوي  الناجج  بسبب البكجيريا الموجود  في المخلاةا  الطبية  الملوثة
 .ببراز وقيء المري  في أقسام األمرا  الساري  والمعدي 

 اةد الوبد السوكي الملوث ببكجيريا الجهاب السواياالجعر  للمواد ملوث  بس. 

   مةةةن لةةةمن أخطةةةار المخلاةةةا  لطبيةةة  السةةةاةل  وال ةةةلب  بالمسجسةةةايا ، اوجماليةةة  وود بعةةة
 .أنواص من البكجيريا الملاوم  للملادا  الويوي  وساةد الجعليم

  فةةةةرازا  جسةةةةم المرلةةةةر وأخيةةةةرًا انةةةةاك بعةةةة  الايروسةةةةا  الجةةةةي جوجةةةةد فةةةةي معظةةةةم سةةةةواةد وا 
 .م ابين بدون اسجثناءال

جعجبر العديد مةن المخلاةا  لكيماوية   :األضرار الصحية للمخلفات الكيماوية والصيدالنية 1-2
وال ةةيدالني  المسةةجعمل  بالملسسةةا  ال ةةوي  مةةن لةةمن م ةةادر اللةةرر للعةةاملين والعةةامل  

ا  بالخليةة  والبيةةة  المويطةة ، فةةبع  منهةةا مةةواد كيماويةة  سةةام  ومةةواد مودثةة  للسةةرطانا  والطاةةر 
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البسةةةري  واألويةةةاء البريةةة ، با لةةةاف   لةةةر وجةةةود مةةةواد كيماويةةة  أخةةةر  وارقةةة  وسةةةريع  االسةةةجعاد 
 .واالناجار

ال ةةرا ) لةةر جانةةب  لةةك قةةد يةةلدت  ةةرا بلايةةا الكيماويةةا   لةةر سةةبك  المجةةارت العامةة  
قةةةد جةةةلدت أللةةةرار بيةيةةة  ويويةةة  بسةةةبب يةةةدم ملةةةدر  موطةةةا  معالجةةة  ميةةةاإ المجةةةارت ( ال ةةةوي

لاء والجخلص من جلك المواد بالملارن  مر سهول  الةجخلص مةن الميكروبةا ، كمةا أن بعة  للل
المخلاةةةا  ال ةةةيدالني  لهةةةا أثةةةار مةةةدمر  للةةةنظم البيةيةةة  الطبيعيةةة  مثةةةد بلايةةةا مخلاةةةا  األدويةةة  مةةةن 
ملةةةادا  ويويةةة  وأدويةةة  المسةةةجخدم  لعةةةلل األمةةةرا  السةةةرطاني  والجةةةي لهةةةا الملةةةدر  يلةةةر قجةةةد 

يلةةة  الموجةةةود  واللةةةروري  لجلةةةك الةةةنظم، وكةةة لك  مكانيةةة  وةةةدوث طاةةةرا  وجسةةةواا  األويةةةاء الدق
للكاةنةةةةا  الويةةةة  المويطةةةة ، ووجةةةةود كميةةةةا  كبيةةةةر  مةةةةن المخلاةةةةا  الطبيةةةة  السةةةةاةل  الناججةةةة  مةةةةن 
المسجسةةةايا  المخجلطةةة  مةةةر بلايةةةا المعةةةادن الثليلةةة  كةةةالزةبق ومركبةةةا  الاينةةةود ومسةةةجلاجر السةةةام  

 .والجطهير والجي جساام أيلًا في زيزي  جلك النظم وبع  نواجق مواد الجعليم
ججعر  بع  سراةر المججمةر  لةر أخطةار  :المخلفات الطبية وآثارها في صحة المهتمع – 2

 :المخلاا  الطبي ، والجي يمكن يرلها فيما يلي
   (.يماد ال يان  مثلً )األطباء والطاقم سبر الطبي والعاملين بالملسسا  ال وي 

 المجللةةةةون لعلجةةةةا  داخةةةةد الملسسةةةةا  ( الطةةةةب اليةةةةومي)خليون والخةةةةارجيون المرلةةةةر الةةةةدا
 .ال وي  وك ا الزاةرون

   يمةةةةاد الم ةةةةالر المسةةةةايد  المرجبطةةةة  بالملسسةةةةا  ال ةةةةوي  كم ةةةةالر معالجةةةة  المخلاةةةةا
 .والنلد

 يماد الهياكد المكلا  بالجخلص من المخلاا  بما فيهم المكلاين بعملي  الجمر. 

 د ال ين يلعبون بالمخلاا  الموجود  خارل الملسسا  ال وي الجمهور وخا   األطاا. 

جعجبر واال  ا  ابا  الاردي  بالعدو  نجيج  المخلاا  الطبي  كثير  ومجعةدد  ولكةن مةن 
 .ال عب و راا بسبب يد  يوامد وخا   في الدود النامي 
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لجلنيةة  فةةي فةةالجعر  للمخلاةةا  الطبيةة  بسةةبب ا امةةاد ويةةدم الدرايةة  أو لةةعا الناويةة  ا
المةةةلجمر ) الةةةجخلص منهةةةا يةةةلدت  لةةةر   ةةةابا  مجعةةةدد  ومجنويةةة  يرجةةةر لجنةةةوص مسةةةببا  المةةةر 
أبريةةةد  2، 2العلمةةةي الةةةدولي، الجنميةةة  المسةةةجدام  والكاةةةاء  االسةةةجخدامي  للمةةةوارد المجاوةةة ، أيةةةام 

8112). 
 

 اإلطار المنهجي للدراسة
لدراسة  مةن أاةم الخطةوا  الجةي جسةايد جعجبةر خطةو  اخجيةار المةنهق الملةةم ل :منهج الدراسـة

يلر  نجاز البوث يلر النوو ال ت يولق أادافر ألن المنهق يسايد الباوثون يلةر جوليةق 
أادافر الجي جسعر للو ود  ليهةا، وبالجةالي ا جابة  يلةر جسةالال  بوثةر ومةن خللةر ججوةدد 

 .(8114سيد الهوارت، ) الطريل  الجي يسلكها الباوثون في بوثر
من المنااق األساسةي  لهة إ الدراسة  ب ةر  الجعمةق فةي دراسة  دور  :لمنهج الوصفيا – 1

جامعةة   –ا دار  البيةيةة  فةةي مواجهةة  مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  فةةي كليةة  طةةب األسةةنان 
 .يين سمس

كما أن من سأن ا ا المنهق الكسا ين يلق  العوامد البيةي  وفسد أو نجاة كلي  طب 
سةمس فةي أداء دوراةا والة ت مةن سةأنر أن يسةايد البةاوثون فةي و ةا  جامع  يين –األسنان 

 .يوامد البية  الملثر  في مواجه  مسكل  بية  العمد المادي  في الكلي 
ويث ايجمد الباوثون يلر المةنهق االسةجلراةي فةي  يةداد ا طةار  :المنهج االستقرائي – 2

مةةةا أمكةةةن  ءخةةةلد اسةةةجلرا النظةةةرت للدراسةةة ، و ةةةيا   مسةةةكل  وفةةةرو  الدراسةةة  و لةةةك مةةةن
الجو ةةد  ليةةر مةةن المراجةةر العلميةة  العربيةة  واألجنبيةة  المجخ  ةة  فةةي مجةةاد ا دار  البيةيةة  

 .ومسكل  بية  العمد
اسةةجعان البةةاوثون بةةأكثر مةةن أدا  بوثيةة  ب ةةر  الو ةةود  لةةر  :أدوات همــع البيانــات – 3

 :بيانا  دقيل  ومجعمل ، ومن أام األدوا  المسجخدم  أدا 
 ومةةةن األدوا  األساسةةةي  الجةةةي ال يخلةةةو منهةةةا بوةةةث أدوا  الملوظةةة   :مالحظـــة والمقابلـــةال

والملابلةة  و لةةك لمةةا لهمةةا مةةن أاميةة  فةةي اةة إ الدراسةة ، فالبةةاوثون اسةةجعانوا بةةالمنهق الو ةةاي 
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كمةا أسةةار مةن قبةةد ب ةر  و ةةيا يوامةةد البيةة  ومةةد  جةأثير يلةةر مواجهة  مسةةكل  بيةةة  
جامع  يين سمس، وبالجالي سوا جلدم أدا  الملوظ   –ألسنان العمد المادي  بكلي  طب ا

مسةةةايد  كبيةةةر  فةةةي اةةة ا الو ةةةا كمةةةا جسةةةايد أدا  الملابلةةة  البةةةاوثون فةةةي الو ةةةود يلةةةر 
 .المعلوما 

 

 إجراءات الدراسة

جامعة   –جكةون مججمةر الدراسة  مةن العةاملين بكلية  طةب األسةنان  :مهتمع الدراسة والعينة
 .فرد( 288)ام يين سمس، والبالغ يدد

ولجوديةةةد وجةةةم العينةةة  جمةةة  االسةةةجعان  بالجةةةداود ا و ةةةاةي  والجةةةي جرايةةةر جمثيةةةد العينةةة  
ونظةةةرًا ألن وجةةةم % 2 +ووةةةدوث خطةةةأ % 92ودرجةةة  الدقةةة  المطلوبةةة  و لةةةك ينةةةد معامةةةد ثلةةة  

ماةةةرد  فباالسةةةجعان  بالجةةةداود ا و ةةةاةي  فةةة ن وجةةةم العينةةة  ( 288)مججمةةةر لهةةة ا البوةةةث يبلةةةغ 
 .مارد ( 888)الدراس  يبلغ الخاص به إ 

اسةجمار  ( 832)اسجمار  اسجبان ، جةم اسةجرجاص يةدد ( 843)وقد قام الباوثون بجوزير يدد 
 .من االسجبانا  الجي جم جوزيعها% 9228اسجبان ، جمثد نسب  

مةن االسةجبانا  % 022اسةجمارا  اسةجبان  جمثةد نسةب  ( 2)وبلغ يدد االسةجبانا  المالةود  
 .الجي جم جوزيعها

( 888)وبعد مراجع  االسجبانا  المسجرجع  وجد الباوثون أن يدد االسجبانا  ال ويو  
 .من االسجبانا  المسجرجع % 9824اسجمار  اسجبان  جمثد نسب  

مةةةةةةن االسةةةةةةجبان  %( 2)اسةةةةةةجمار  جمثةةةةةةد نسةةةةةةب  ( 02)وبلةةةةةةغ يةةةةةةدد االسةةةةةةجبانا  المسةةةةةةجبعد  
 .المسجرجع 

 :مجكامًل من الجانب النظرت والجانب الجطبيلي اسجخدم الباوثون منهجاً  :أسلوب الدراسة
ايجمةد البةاوثون فةي جمةر بيانةا  الجانةب النظةرت يلةر الكجةب والةدوريا  : الهانب النظـر  –أ 

العربي  واألجنبي  والرساةد الجامعي  والبووث الجةي جةم الو ةود يليهةا يةن طريةق ا نجرنة  
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فةةةي مواجهةةة  مسةةةكل  بيةةةة  العمةةةد  بهةةةدا الو ةةةود  لةةةر  طةةةار ملجةةةرة لةةةدور ا دار  البيةيةةة 
 .جامع  يين سمس –المادي  بكلي  طب األسنان 

 لةةك بجمةةر البيانةةا  مةةن خةةلد الدراسةة  الميدانيةة  فةةي اسةةجمار  اسةةجبيان : الهانــب التطبيقــي –ب 
جامع  يةين سةمس و لةك بهةدا الو ةود  –باخجيار يين  من العاملين بكلي  طب األسنان 

 . لر  طار ملجرة لدور ا دار  البيةي  في مواجه  مسكل  بية  العمد المادي 
مجمويةة  األسةةةل  وةةود : جةةم جطبيةةق اسةةجمار  اسةةجبيان مكونة  مةةن سةةبر مجمويةةا  :أداة البحــ 

 :البيانا  السخ ي  األولي  للمبووثين
السةن، النةوص، الوظياة  الوالية ، )جخدم للياس كد مةن وجوجوت يلر أسةل  جس  :المهموعة األولى

 (.سنوا  الخبر ، المسجو  الجعليمي، الوال  االججمايي 
مجمويةة  األسةةةل  المسةةجخدم  لليةةاس دور نظةةم ا دار  البيةيةة  فةةي كليةة  طةةب   :المهموعة الثانية

 .جامع  يين سمس –األسنان 
يةةةاس الجوايةةةز المةةةادت كأوةةةد مسةةةكل  بيةةةة  مجمويةةة  األسةةةةل  المسةةةجخدم  لل  :المهموعة الثالثة

 .جامع  يين سمس –العمد المادي  في كلي  طب األسنان 
مجمويةةةةة  األسةةةةةةةل  المسةةةةةجخدم  لليةةةةةةاس األزمةةةةةا  والكةةةةةةوارث البيةيةةةةة  كأوةةةةةةد   :المهموعة الرابعة

جامعةة  يةةين سةةمس  –مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  فةةي كليةة  طةةب األسةةنان 
 .األزما  والكوارث البيةي  وجوجوت يلر أسةل  جسجخدم للياس

مجموي  األسةل  المسجخدم  للياس المخلاا  الطبي  كأوةد مسةكل  بيةة   :المهموعة الخامسة
جامعةة  يةةين سةةمس وجوجةةوت يلةةر  –العمةةد الماديةة  فةةي كليةة  طةةب األسةةنان 
 .أسةل  جسجخدم للياس المخلاا  الطبي 

طاق  الكهرباةي  كأود مسةكل  بيةة  مجموي  األسةل  المسجخدم  للياس ال :المهموعة السادسة
جامعةة  يةةين سةةمس وجوجةةوت يلةةر  –العمةةد الماديةة  فةةي كليةة  طةةب األسةةنان 
 (.الكهرباء)أسةل  جسجخدم للياس الطاق  الكهرباةي  

مجمويةةة  األسةةةةل  المسةةةجخدم  لليةةةاس الميةةةاإ كأوةةةد مسةةةكل  بيةةةة  العمةةةد  :المهموعـــة الســـابعة
يةةين سةةمس، وجوجةةوت يلةةر أسةةةل  جامعةة   –الماديةة  فةةي كليةة  طةةب األسةةنان 

 .جسجخدم للياس المياإ
 



 مجل  العلوم البيةي 
 جامع  يين سمس –معهد الدراسا  والبووث البيةي  

 

 196 8102، يونيوالثالثالجزء الثاني واالربعون،  المجلد

 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها
 :قياس االعتمادية

 (:الثبات والصدق لالستبيان)قياس االعتمادية : أوالا 
للجولةةةق مةةةن ثبةةةا  االسةةةجبيان  مكانيةةة  االيجمةةةاد يلةةةر نجةةةاةق االسةةةجبيان  :ثبـــات االســـتبيان -أ 

، ويولةةةةةر الجةةةةةدود الجةةةةةالي (Cronbach Alpha)ألاةةةةةا كرونبةةةةةا   اسةةةةةجخدم البةةةةةاوثون معادلةةةةة 
 .معامل  الثبا  الناجج  باسجخدام ا إ المعادل 

 ثبا  العبارا  ألبعاد ا دار  البيةي  :(1)هدول
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد اإلدارة البيئية

 12922 4 السياسة البيئية( 1
 12999 4 التخطيط( 2
 12992 4 لالتنفيذ والتشغي( 3
 12992 8 الفحص( 2
 12992 3 (المراقبة)التصحيح ( 5
 12922 2 المراهعة اإلدارية( 6

 12992 88 إهمالي اإلدارة البيئية
يجلةةةر مةةةن الجةةةدود السةةةابق أن قةةةيم معةةةامل  الثبةةةا  جميعهةةةا مرجاعةةة  ويةةةث بل ةةة  قةةةيم 

د ا دار  ، ألبعةةةةةةةةةةا(12922، 12992، 12992، 12992، 12999، 12922)معامةةةةةةةةةةد الثبةةةةةةةةةةا  
، المراجعةة  (المراقبةة )السياسةة  البيةيةة ، الجخطةةيط، الجنايةة  والجسةة يد، الاوةةص، الج ةةوير )البيةيةة  
واةةي قيمة  مرجاعةة ، ( 12992)يلةر الجةةوالي، وكانة  قيمةة  ألاةا  جمةةالي ا دار  البيةية  ( ا دارية 

مكانيةة  االيجمةة اد يلةةر نجاةجهةةا وجسةةير اةة إ اللةةيم مةةن معةةامل  الثبةةا   لةةر  ةةلوي  العبةةارا  وا 
 .والوثوق بها

 مسكل  بية  العمد المادي ثبا  العبارا  ألبعاد  :(2)هدول 
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد مشكالت بيئة العمل المادية

 12220 83 التحفين الماد ( 1
 12981 32 األنمات البيئية( 2
 12202 30 المخلفات الطبية( 3
 12219 94 لماديةإهمالي مشكالت بيئة العمل ا( 2

 12282 002 إهمالي االستبيان
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 قةةيم ألاةةا  بل ةةويةةث  جميعهةةا مرجاعةة معامةةد الثبةةا    يجلةةر مةةن الجةةدود السةةابق أن قيمةة
الجوايةز المةةادت، األزمةةا  )ألبعةاد مسةةكل  بيةة  العمةةد الماديةة  ، (12202، 12981، 12220)

 مسةكل  بيةة  العمةد المادية  جمةالي وكان  قيم  ألاةا يلر الجوالي، ( البيةي ، المخلاا  الطبي 
 العبةةارا جسةةير اةة إ اللةةيم مةةن معةةامل  الثبةةا   لةةر  ةةلوي  و  ،اةةي قيمةة  مرجاعةة و ( 12219)

مكانيةة  االيجمةةاد يلةة ( 12282) سةةجبياناال جمةةالي وكانةة  قيمةة  ألاةةا ا، والوثةةوق بهةة انجاةجهةة روا 
مكاني  االيجماد ي االسجبيان لوي  لجسير اي قيم  مرجاع  و   .نجاةجر والوثوق بر رلوا 

جةةةم وسةةةاب معةةةامل  ارجبةةةاط كةةةد بعةةةد مةةةن أبعةةةاد  :صـــدق اإلتســـاق الـــداخلي لالســـتبيان -ب 
االسةةجبيان بالدرجةة  الكليةة  للسةةجبيان والجةةي نججةة  يةةن جطبيةةق االسةةجبيان يلةةر يينةة  مبدةيةة ، 

 :وقام الباوث بوساب  دق ا جساق الداخلي ومعامد االرجباط الم ور كاهجي
  دق االجساق الداخلي ألبعاد ا دار  البيةي  :(3)ولهد

معامل االرتباط  ا دار  البيةي إهمالي  أبعاد اإلدارة البيئية
 المصحح

السياسة ( 1
 البيئية

 12110 الدالل  المعنوي  12219 )**( 12249 معامد ارجباط بيرسون
 12110 وي الدالل  المعن 12290 )**(12224 معامد ارجباط بيرسون التخطيط( 2
التنفيذ ( 3

 والتشغيل
 12110 الدالل  المعنوي  12290 )**(12224 معامد ارجباط بيرسون

 12110 الدالل  المعنوي  12222 )**(12220 معامد ارجباط بيرسون الفحص( 2
التصحيح ( 5

 (المراقبة)
 12110 الدالل  المعنوي  12212 )**(12242 معامد ارجباط بيرسون

لمراهعة ا( 6
 اإلدارية

 12110 الدالل  المعنوي  12284 )**(12222 معامد ارجباط بيرسون
من جدود  دق االجساق الداخلي السةابق ألبعةاد ا دار  البيةية  كةان معامةد االرجبةاط بةين 

جمالي ا دار  البيةي  دال  معنويةًا ينةد مسةجو  معنوية   ، ممةا يلكةد (1212)أبعاد ا دار  البيةي  وا 
، 12249)ر  ةةةدق االجسةةةاق الةةةداخلي ألبعةةةاد الجةةةدريب وبل ةةة  قةةةيم معامةةةد  رجبةةةاط بيرسةةةون يلةةة

السياسةة  البيةيةةة ، الجخطةةيط، الجنايةةة  )لكةةد مةةةن ( 12222، 12242، 12220، 12224، 12224
يلةر الجةوالي، وللمزيةد مةن الجوليةد ( ، المراجع  ا داري (المراقب )والجس يد، الاوص، الج وير 
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، 12219)معامد االرجباط الم ةور وبل ة  قةيم معامةد االرجبةاط الم ةور  قام الباوث بوساب
السياسةة  البيةيةةة ، الجخطةةيط، الجنايةةة  )لكةةد مةةةن ( 12284، 12212، 12222، 12290، 12290

يلر الجةوالي، واةي قةيم جلكةد يلةر ( ، المراجع  ا داري (المراقب )والجس يد، الاوص، الج وير 
 . دق أبعاد ا دار  البيةي 

  دق االجساق الداخلي ألبعاد مسكل  بية  العمد المادي  :(2)لهدو
إهمالي مشكالت  أبعاد مشكالت بيئة العمل المادية

 بيئة العمل المادية
معامل االرتباط 
 المصحح

 الماد  التحفين( 1
 )**(12222 معامد ارجباط بيرسون

 12110 الدالل  المعنوي  12204

 البيئية األنمات( 2
 )**(12202 باط بيرسونمعامد ارج

 12110 الدالل  المعنوي  12221
 12110 الدالل  المعنوي  12232 )**(12280 معامد ارجباط بيرسون الطبية المخلفات( 3
 الطاقة استهال  ترشيد( 2

 (الكهرباا) الكهربائية
 12110 الدالل  المعنوي  12222 )*(12222 معامد ارجباط بيرسون

 12110 الدالل  المعنوي  12222 )*(12222 معامد ارجباط بيرسون المياه هال است ترشيد( 5
من الجدود السابق ل دق االجسةاق الةداخلي ألبعةاد مسةكل  بيةة  العمةد المادية  نجةد أن 
جمةةالي مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة   معامةةد االرجبةةاط بةةين أبعةةاد مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  وا 

، ممةةةا يلكةةةد يلةةةر  ةةةدق االجسةةةاق الةةةداخلي ألبعةةةاد (1212)جو  معنويةةة  دالةةة  معنويةةةًا ينةةةد مسةةة
، 12280، 12202، 12222)مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  وبل ةة  قةةيم معامةةد  رجبةةاط بيرسةةون 

 الجوايةةةز المةةةادت، األزمةةةا  البيةيةةة ، المخلاةةةا  الطبيةةة ، جرسةةةيد)لكةةةد مةةةن ( 12222، 12222
يلر الجوالي، وللمزيد مةن الجوليةد ( المياإ اسجهلك يد، جرس(الكهرباء) الكهرباةي  الطاق  اسجهلك

، 12204)قام الباوث بوساب معامد االرجباط الم ةور وبل ة  قةيم معامةد االرجبةاط الم ةور 
الجوايةةز المةةادت، األزمةةا  البيةيةة ، المخلاةةا  )لكةةد مةةن ( 12222، 12222، 12232، 12221

يلةر الجةوالي، واةي ( المياإ اسجهلك ، جرسيد(ءالكهربا) الكهرباةي  الطاق  اسجهلك الطبي ، جرسيد
 .قيم جلكد يلر  دق أبعاد مسكل  بية  العمد المادي 
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  دق االجساق الداخلي ألبعاد االسجبيان :(5)هدول
إهمالي مشكالت بيئة  أبعاد االستبيان

 العمل المادية
معامل االرتباط 
 المصحح

 12110 الدالل  المعنوي  12222 )**( 12219 معامد ارجباط بيرسون البيئية اإلدارة( 1
 العمل بيئة مشكالت( 2

 المادية
 12110 الدالل  المعنوي  12931 )**(12221 معامد ارجباط بيرسون

من الجدود السابق ل دق االجسةاق الةداخلي ألبعةاد االسةجبيان نجةد أن معامةد االرجبةاط بةين أبعةاد 
جمالي االسجبيان دال  معنويةاً  ، ممةا يلكةد يلةر  ةدق االجسةاق (1212)ينةد مسةجو  معنوية   االسجبيان وا 

 ا دار )لكةةد مةةن ( 12221، 12219)الةةداخلي ألبعةةاد االسةةجبيان وبل ةة  قةةيم معامةةد  رجبةةاط بيرسةةون 
يلةر الجةوالي، وللمزيةد مةن الجوليةد قةام الباوةث بوسةاب معامةد ( المادية  العمةد بيةة  البيةية ، مسةكل 

البيةية ،  ا دار )لكةد مةن ( 12931، 12222)عامةد االرجبةاط الم ةور االرجبةاط الم ةور وبل ة  قةيم م
يلةةر الجةوالي، واةةي قةةيم جلكةد يلةةر  ةةدق أبعةاد مسةةكل  بيةةة  العمةةد ( الماديةة  العمةد بيةةة  مسةكل 
 .المادي 

مةا مةد  دور ا دار  البيةيةة  : لبيانةا  السةلاد األود :نتـائج وصـف عبـارات أبعـاد اإلدارة البيئيـة
 .جامع  يين سمس –كل  بية  العمد المادي  في كلي  طب األسنان في مواجه  مس

 البيةي  نجاةق ا و اء الو اي لعبارا  السياس : (6)هدول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعيار 

الونن 
النسبي 
 المئو 

 الترتيب

 ومعلنـة موثقـة الكليـة داخـل البيئـة السياسـة( 1
 3 41232 1231 8218 الموظفين هميع لدى
 وحهم طبيعة مع تتناسب بيئية سياسة للكلية( 2

 0 41220 1289 8214 المؤسسة أنشطة عن الناتهة البيئية اآلثار
 المسـتمر بالتحسـين االلتـنام الكليـة تضـمن( 3

 8 41224 1231 8213 البيئية السياسة أهداف لتحقيق
 المتعلقـة والقـوانين بالتشـريعات الكليـة تلتـنم( 2

 8 41224 1231 8213 بالبيئة
 الرابر 41222 1231 8213 البيئية إهمالي السياسة

 ([.9) لر جدود ( 0)من جدود ] SPSSمن  يداد الباوث بااليجماد يلر مخرجا   :المصدر
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ال ت يبين آراء أفراد يين  الدراسة  فيمةا يخةص السةلاد ( 2)يجلر من خلد الجدود رقم 
 .أن الالرا  و ل  يلر  ير موافق:   ما يليدار  البيةياألود المجعلق بدور ا 

 :وبعد ترتيب فقرات السؤال األول حسب أهميتها وفقاا للونن النسبي تبين أن
للكليةة  سياسةة  بيةيةة  ججناسةةب مةةر طبيعةة  ووجةةم اهثةةار البيةيةة  الناججةة  يةةن ( "8)الالةةر  رقةةم 
، وبلةةغ االنوةةراا 41220جةةاء  فةةي المرجبةة  األولةةر و لةةك بةةوزن نسةةبي بلةةغ ". أنسةةط  الملسسةة 

أت أن مجوسةةةةةط ( 2الدرجةةةةة  الكليةةةةة  مةةةةةن ) 8214، وبلةةةةةغ مجوسةةةةةطها الوسةةةةةابي 1289المعيةةةةةارت 
، وا ا يعني أن اناك  ير موافل  من قبد معظم أفراد العين  3االسججاب  له إ الالر  قد قد ين 

 .يلر ا إ الالر ، ل لك جاء االججاإ العام لمعظم أفراد العين   ير موافق
ججلةمن الكلية  االلجةزام بالجوسةن المسةجمر لجوليةق أاةداا السياسة  ( "4)، ( 3)م الالر  رقة

 ".البيةي ، جلجزم الكلي  بالجسريعا  واللوانين المجعلل  بالبية 
، 1231، بلةغ االنوةراا المعيةارت 41224جاء  الالرجين فةي المرجبة  الثانية  بةوزن نسةبي 

أت أن مجوسط االسججاب  لهاجين الالرجين ( 2، الدرج  الكلي  من 8213بلغ مجوسطهما الوسابي 
، وا ا يعني أن اناك  ير موافل  من قبد معظم أفرا العين  يلةر اةاجين الالةرجين، 3قد قد ين 

 .ل لك جاء االججاإ العام لمعظم أفراد العين   ير موافق
وبسكد يةام يمكةن اللةود أن المجوسةط الوسةابي ا جمةالي لجميةر فلةرا  السةلاد األود قةد 

، واة ا يعنةي أن 3، أت أن مجوسط االسججاب  لجمير فلرا  السلاد األود قد قةد يةن 8213بلغ 
اناك  ير موافل  من قبد معظم أفراد العين  يلر اة ا السةلاد، لة لك جةاء االججةاإ العةام لمعظةم 

 .أفراد العين  يلر السلاد األود  ير موافق
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 ا داري  مراجع نجاةق ا و اء الو اي لعبارا  بعد ال :(7)هدول 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعيار 

الونن 
النسبي 
 المئو 

 الترتيب

 لةمان أجةد مةن ا دارية  بالمراجعة  الكلية  قيةام( 0
 3 41224 1231 8213 وفعاليجها البيةي  ا دار  نظام ملةم  اسجمرار

 لنظةام ا دارية  المراجعة  خةلد مةن الكلية  جسةعر( 8
 8 41228 1282 8214 البيةي أداةها في المسجمر بالجوسين بيةي ال ا دار 

 البيةية  ا دار  نظةام فايلية  بجوسةين الكلية  جلةوم( 3
 8 41228 1282 8214 البيةي  السياس  أاداا لبلوغ مسجمر  وب ور 

 البيةية  ا دار  نظةام فايلية  بجوسةين الكلية  جلةوم( 4
 8 41228 1282 8214 الموجمل  الطوارئ جوديد خلد من مسجمر  وب ور 

 البيةية  ا دار  نظةام فايلية  بجوسةين الكلية  جلةوم( 2
 0 41291 1230 8212 الوقاةي  ا جراءا  جطوير خلد من مسجمر  وب ور 

 الثالث 41228 1289 8214 ا داري   جمالي المراجع 
يمةا يخةص السةلاد ال ت يبين آراء أفراد يين  الدراسة  ف( 2)يجلر من خلد الجدود رقم 

 :األود المجعلق بدور ا دار  البيةي  ما يلي
 .أن الالرا  و ل  يلر  ير موافق

 :بين أنتوبعد ترتيب فقرات السؤال األول حسب أهميتها وفقاا للونن النسبي 
جلةةوم الكليةةة  بجوسةةين فايليةة  نظةةام ا دار  البيةيةةة  وب ةةور  مسةةجمر  مةةن خةةةلد : "(2)الالةةر  رقةةم 

، وبلةةةغ 41291جةةاء  فةةي المرجبةةة  األولةةر و لةةك بةةةوزن نسةةبي بلةةغ " اءا  الوقاةيةةة جطةةوير ا جةةر 
أت أن ( 2الدرجةةة  الكليةةة  مةةةن )، 8212، وبلةةةغ مجوسةةةطها الوسةةةابي 1230االنوةةةراا المعيةةةارت 

، واةة ا يعنةي أن انةةاك  يةر موافلةة  مةن قبةةد معظةةم 3مجوسةط االسةةججاب  لهة إ الالةةر  قةد قةةد يةن 
 .ل لك جاء االججاإ العام لمعظم أفراد العين   ير موافق أفراد العين  يلر ا إ الالر ،

جسةةعر الكليةة  مةةن خةةلد المراجعةة  ا داريةة  لنظةةام ا دار  : "(4)، رقةةم (3)، رقةةم (8)الالةةر  رقةةم 
جلةةوم الكليةة  بجوسةةين فايليةة  نظةةام ا دار  البيةيةة  "البيةيةة  بالجوسةةين المسةةجمر فةةي أداةهةةا البيةةةي، 

جلةوم الكلية  بجوسةين فايلية  نظةام ا دار  البيةية  "البيةية ،  ا السياسة وب ور  مسجمر  لبلوغ أاةدا
جةةاء  فةةي المرجبةة  الثانيةة  و لةةك بةةوزن ". وب ةةور  مسةةجمر  مةةن خةةلد جوديةةد الطةةوارئ الموجملةة 

الدرجة  )، 8214، وبلةغ مجوسةطها الوسةابي 1282، وبلةغ االنوةراا المعيةارت 41228نسبي بلغ 
، واة ا يعنةي أن انةاك 3سةججاب  للالةرا  المة كور  قةد قةد يةن ، أت أن مجوسط اال(2الكلي  من 
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 ير موافق من قبد معظم أفةراد العينة  يلةر اة ا السةلاد، لة لك جةاء االججةاإ العةام لمعظةم أفةراد 
 .العين  يلر السلاد األود  ير موافق

 المادت نجاةق ا و اء الو اي لعبارا  الجوايز :(8)هدول 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

إلنحراف ا
 المعيار 

الونن 
النسبي 
 المئو 

 الترتيب

 4 22239 1228 3298 أب لر ال ت المجهود من اقد راجبي( 0
 8 92242 1233 4298 اوجياجاجي يكاي ال العمد في الراجب( 8
 0 92223 1241 4294 المعنوي  الووافز يلر المادي  الووافز أفلد( 3
 09 38224 0212 0224 بر مدأي ال ت باللسم مادت يز.جوا يجوافر( 4
 02 39232 1238 0292 بالكلي  مادت جوايز يجوافر( 2
 مناسةةب   ةةوي  ريايةة  الجامعةة  جةةوفر( 2

 01 22224 1222 3233 للعاملين
 9 22202 1222 3232 للعاملين مناسب  نلد وساةد الجامع  جوفر( 2
 كلمةا مالية  بمكافةل  الرلسةاء يلةدرني( 2

 04 40202 1239 8212 يملي في جلدم 
 ملةمة    اةية  وجبةا  الكليةة  جلةدم( 9

 02 41219 1212 8211 العمد في أب لر ال ت للمجهود
 يلةر يعجمةد الجامعة  فةي الجرقية  نظةام( 01

 02 41242 1281 8218 الكااء 
 08 42202 1222 8232 يملي في واالسجلرار باألمن أسعر( 00
 02 41299 1232 8212 اللرارا  اجخا  في رلساةي أسارك( 08
 في أبدي  كلما ورلساةي زملةي يلدرني( 03

 02 41299 1289 8212 العمد
 04 40202 1232 8212 الاريق بروة العمد الكلي  جسجر( 04
 00 20231 0282 8222 مجهودت مر ججناسب العمد سايا ( 02
 العةاملين سةيارا  لوقةوا أمةاكن ججةوافر( 02

 3 23222 1220 4202 بالكلي 
 2 24202 1290 3220 بالكلي  الججهيزا  ججوافر( 02
 2 24232 1290 3228 بالكلي  أجهز  ججوافر( 02
 2 22222 1222 3229 بالكلي  مناسب يمد مكان يجوافر( 09
 03 40282 1232 8212 بالكلي  بيةي  جدريبي  برامق ججوافر( 81
 81 30224 1222 0229 بالكلي  المناسب  ا لاء  ججوافر( 80
 2 21230 1290 3228 بالكلي  المناسب  الجهوي  ججوافر( 88
 02 41299 1289 8212 العمد  دارا  الجيد الجنظيم يجوافر( 83

 األود 22232 1229 8222 المادت الجوايز  جمالي
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الة ت يبةين آراء أفةراد يينة  الدراسة  فيمةا يخةص السةلاد الثةاني ( 2)يجلر مةن خةلد الجةدود رقةم 
جامعةة  يةةين  –بةةالجوايز المةةادت كأوةةد مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  فةةي كليةة  طةةب األسةةنان المجعلةةق 

 : سمس ما يلي
أن الالةرا  الجةي و ةةل  يلةر موافةق قةةد بل ة  أوةد يسةةر فلةر  بينمةا الالةةرا  الجةي و ةل  يلةةر 

 . ير موافق بل   اثنر يسر فلر 
 :النسبي المئو  تبين أنوبعد ترتيب فقرات السؤال الثاني حسب أهميتها وفقاا للونن 

جاء  في المرجب  األولر و لك ". أفلد الووافز المادي  يلر الووافز المعنوي (: "3)الالر  رقم 
، وبلةةةغ مجوسةةةطها الوسةةةابي 1241، وبلةةةغ االنوةةةراا المعيةةةارت 92223بةةةوزن نسةةةبي مةةةةوت بلةةةغ 

، واة ا يعبةر 3يةن  ، أت أن مجوسط االسججاب  له إ الالةر  قةد زاد(2الدرج  الكلي  من )، 4294
أن انةةاك موافلةة  مةةن قبةةد معظةةم أفةةراد العينةة  يلةةر اةة إ الالةةر ، لةة لك جةةاء االججةةاإ العةةام لمعظةةم 

 .أفراد العين  موافق
جةاء  فةي المرجبة  الثانية ، و لةك بةةوزن " الراجةب فةي العمةد ال يكاةي اوجياجةاجي(: "8)الالةر  رقةم 

، 4298، وبلةةةغ مجوسةةةطها الوسةةةابي 1233، واالنوةةةراا المعيةةةارت بلةةةغ 92242نسةةبي مةةةةوت بلةةةغ 
، وا ا يعنةي أن انةاك 3أت أن مجوسط االسججاب  له إ الالر  قد زاد ين ( 2الدرج  الكلي  من )

موافل  من قبد معظم أفراد العين  يلةر اة إ الالةر ، لة لك جةاء االججةاإ العةام لمعظةم أفةراد العينة  
 .موافق

جمةالي لجميةر فلةرا  السةلاد الثةاني قةد وبسكد يام يمكن اللةود أن المجوسةط الوسةابي ا 
، واة ا يعنةي أن 3، أت أن مجوسط االسججاب  لجمير فلرا  السلاد الثاني قد قد ين 8222بلغ 

اناك موايد  من قبد أفراد العين  يلر ا ا السلاد، ل لك جاء االججاإ العةام لمعظةم أفةراد العينة  
نمةا  يةر موافةق لبةاقي أفةراد يينة  الدراسة  يلر السلاد األود بالنسب  ألود يسةر فلةر  موافةق، بي
 .لعبارا  الجوايز المادت البالغ يدداا اثنر يسر فلر 

  



 مجل  العلوم البيةي 
 جامع  يين سمس –معهد الدراسا  والبووث البيةي  

 

 204 8102، يونيوالثالثالجزء الثاني واالربعون،  المجلد

 :نتائج اختبار فرو  الدراسة
توهد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدارة البيئية والتحفين الماد  كأحد مشكالت بيئـة   -1

 .هامعة عين شمس –العمل المادية في كلية طب األسنان 
 ا دار  البيةي  والجوايز المادتالعلق  االرجباطي  بين : (9) هدول

 التحفين الماد   المتغيرات
 12281 معامد ارجباط اإلدارة البيئية

 12110 الدالل  المعنوي 
يجلةةر مةةن الجةةدود السةةابق للعلقةة  االرجباطيةة  بةةين ا دار  البيةيةة  والجوايةةز المةةادت وجةةود 

بةةةين ا دار  البيةيةة  والجوايةةةز ( 1212)معنويةة  ينةةةد مسةةجو  معنويةة  يلقةة   رجباطيةة   ا  داللةةة  
 (.12281)المادت، ويث بل   قيم  معامد ا رجباط 

                                              جوجةةد يلقةة   رجباطيةة  طرديةة   ا  داللةة   و ةةاةي  بةةين   :                       ممةةا سةةبق نثبةة   ةةو  الاةةر 
  –    نان                                                                            ا دار  البيةيةة  والجوايةةز المةةاد  كأوةةد مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  فةةي كليةة  طةةب األسةة

  .             جامع  يين سمس
 :مناقشة نتائج الدراسة

  يجلر من نجاةق اخجبار بيرسون لجولير العلق  االرجباطي  أن قيم  معامد االرجبةاط( R 
، وكانةةة  (1212)واةةي قيمةةة  معنويةة  ينةةد مسةةجو  معنويةة  ( 12281)بةةين المج يةةرين بلةةغ  (

و ةاةي  بةين ا دار  البيةية  ل ا جوجد يلقة   ا  داللة   ( 12110)مسجو  المعنوي  للعلق  
 .جامع  يين سمس –والجوايز المادت كأود مسكل  بية  العمد المادي  في كلي  األسنان 

جوجةةةد يلقةةة   ا  داللةةة   و ةةةاةي  بةةةين ا دار  البيةيةةة  : لةةة ا نثبةةة   ةةةو  الاةةةر  األود
 .جامع  يين سمس –والجوايز المادت كأود مسكل  بية  العمد في كلي  طب األسنان 

  يجلر من نجاةق اخجبار بيرسون لجولير العلق  االرجباطي  أن قيم  معامد االرجبةاط( R 
وكانةةة  ( 1212)واةةةي قيمةةة  معنويةةة  ينةةةد مسةةةجو  معنويةةة  ( 12822)بةةةين المج يةةةرين بلةةةغ  (

ل ا جوجد يلق  طردية   ا  داللة   و ةاةي  بةين ا دار  ( 12112)مسجو  المعنوي  للعلق  
 –الكةةةوارث البيةيةةة  كأوةةةد مسةةةكل  بيةةةة  العمةةةد فةةةي كليةةة  طةةةب األسةةةنان البيةيةةة  واألزمةةةا  و 
 .جامع  يين سمس
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  يجلر من نجاةق اخجبار بيرسون لجولير العلق  االرجباطي  أن قيم  معامد االرجبةاط( R 
وكانةةة  ( 1212)واةةةي قيمةةة  معنويةةة  ينةةةد مسةةةجو  معنويةةة  ( 12440)بةةةين المج يةةةرين بلةةةغ  (

 (.12110)مسجو  المعنوي  للعلق  
جوجةةةد يلقةةة  طرديةةة   ا  داللةةة   و ةةةاةي  بةةةين ا دار  : لةةة ا نثبةةة   ةةةو  الاةةةر  الثالةةةث

جامعةة   –البيةيةة  والمخلاةةا  الطبيةة  كأوةةد مسةةكل  بيةةة  العمةةد الماديةة  فةةي كليةة  طةةب األسةةنان 
 .يين سمس
البرنامق الزمني المطبق لرطار الملجرة لدور ا دار  البيةي  في مواجه   :(12)هدول رقم 

 جامع  يين سمس –مسكل  بية  العمد المادي  في كلي  طب األسنان 
 مسئولية التنفيذ مدة التنفيذ التوصية

 ر د الواقر البيةي -
 يوم 02

 .يميد الكلي / د.أ
وكيةةد الكليةة  لسةةةون خدمةة  / د.أ

المججمةةةةةةر والبيةةةةةةة  بكليةةةةةة  طةةةةةةب 
 جامع  يين سمس –األسنان 

األاةةةةةداا وأنسةةةةةط   ولةةةةةر برنةةةةةامق لةةةةةردار  البيةيةةةةة  يجلةةةةةمن -
  سهر الجخطيط والمسةوليا  والممارسا  والعمليا  الرقابي 

 ولر برنامق لردار  البيةي  لجناي  األاداا وال ايا  -

 يوم 02

 
 :األهداف

 .االاجمام بالعمال  وزياد  أداء العاملين -0
 االسجعداد للطوارئ ومواجهجها -8
 .منر الجلوث وجلليد اسجخدام المواد الخطر  -3
 .أو الجلليد من اسجخدام الطاق خا   -4
 .خا  أو الجلليد من اسجهلك المياإ -2

 : األغرا 
 .جاعيد االاجمام بالجوايز المادت المناسب للعاملين – 0
 .األزم ( قبد وأثناء وبعد) دار  األزما   – 8
 .ين طريق ا دار  المجكامل  للمخلاا  الطبي  الخطر  – 3
، وجلليةةةةد اسةةةةجخدام %02  جلليةةةةد اسةةةةجخدام الكهربةةةةاء بنسةةةةب – 4

 %.01ال از الطبيعي بنسب  
كلمةةا كةةان  لةةك يمليةةةًا % 02جلليةةد اسةةجعماد المةةاء بنسةةةب   – 2

 .من الناوي  االقج ادي 

 

ولةةةر بةةةرامق جدريبيةةة  لجنميةةة  الةةةويي البيةةةةي لةةةد  المسةةةةولين  -
  سهر والعاملين

  سهر جوفير الديم اللزم لجناي  الخط  -
داء النظةةةةةةةام بسةةةةةةةكد دورت للجأكةةةةةةةد مةةةةةةةن أن مراجعةةةةةةة  ا دار  أل -

الجطوير المسجمر يمدنا بما يجعلق بمواجه  مسكل  بيةة  العمةد 
 جامع  يين سمس –المادي  في كلي  طب األسنان 

 كد سهرين
 

 .من  يداد الباوث: المصدر
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 توصياتال
واجهة  جامعة  يةين سةمس لم –جلمين ا دار  البيةي  لمن خط  يمد كلي  طةب األسةنان  -0

 .مسكل  بية  العمد المادي 
 .ج ميم نظام لألداء البيةي و لك بولر سياس  بيةي  والجأكيد يلر االلجزام بها -8
 .جوديد العمليا  الجي لها آثار بيةي  اام  -3
 .جاعيد البرنامق الزمني لردار  البيةي  لجناي  األاداا وال ايا  -4
ريةةق جةةوفير ويمةةد بةةرامق بيةيةة  جثليايةة  رفةةر وزيةةاد  الةةويي لةةد  المسةةةولين والعةةاملين يةةن ط -2

 .بأخطار وألرار جلوث البية  وأامي  وكياي  الوااظ يليها
 .مراجع  ا دار  ألداء النظام بسكد دورت والجأكد من أن الجوسين مسجمر -2
 .جوفير الديم اللزم من  دار  الجامع  -2
يةةين سةةمس جامعةة   –ولةةر ا يلنةةا  والمل ةةلا  ا رسةةادي  داخةةد كليةة  طةةب األسةةنان  -2

لجولةةير أاميةة  الواةةاظ يلةةر البيةةة  للوةةد مةةن السةةلبيا  البيةيةة  السةةلبي  وجةةدييم ا يجابيةةا  
 .البيةي 

جبني الكلي  نظم ا دار  البيةي  في  طار مجاال  الجطبيق الملجرو  وجسةمد العنا ةر الجالية   -9
 : ية  العمد المادي  واي كالجاليالجي جعجبر أود مسكل  ب

  بالجوايز المناسب للعاملين وجكون يادل جاعيد االاجمام. 
 جاعيد االاجمام بجركيب نظم  سارا  ا ن ار المبكر. 
  جاعيد االاجمام بولةر خطة  للطةوارئ واالسةجعداد لمواجهة  أت طةوارئ وولةر أسةوأ سةيناريو

 .وأوسن سيناريو
  جوفير  ناديق لواظ األدوا  الواد. 
 سةةةةود المخلاةةةا  الطبيةةة ، ومسةةةةود ا دار  االاجمةةةام باسةةةجوداث وظياجةةةين وامةةةا مراقةةةب أو م

 .البيةي 
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 المراج  ع
 .النادت الليبي للمخلاا  الطبي  :(8112)أومد سالم الومروسي
واقةةةةر ( ISO14000)اللوايةةةةد االساسةةةةي  لةةةةنظم االدار  البيةيةةةة   (:8112)أسةةةةوان يةةةةو  ويةةةةدر 

، ومعوقا  جطبيلها في المنظمةا  البيةية ، رسةال  ماجسةجير، كلية  العلةوم االدارت
 يدنجامع  

 . ا دار  البيةي ، 8104، ديمي  البريطاني  للجعليم العالياألكا
دراسةةة  بعنةةةوان بيةةةة  العمةةةد الداخليةةة  ويلقجهةةةا بالرلةةةا (: 8104)آد جمعةةةان سةةةيا بةةةن مبةةةارك

الوظياي لألفراد العاملين باللو  الخا   بأمن الطرق بمنطل  الج يةرا ، الريةا  
 (.با نجرن  سبك  المعلوما  الدولي )

 .مجل  يالم الجود البية ،  نظام  دار  (:8100)سار  يبد اهلل
   يين سمس، اللاار لعلمي ، مكجبدليد الباوثين في  يداد البووث ا :(8114)سيد الهوارت

نظةةةام االدار  البيةيةةة  والجكنولوجيةةة  (: 8112)مةةةد الوجةةةار، داليةةةا يبةةةد الوميةةةد  ةةةلر ةةةلة مو
، 32دار الاكةةةةر العربةةةةي، الطبعةةةة  األولةةةةي ص( اسةةةةجدامجر -جلنياجةةةةر -منهجياجةةةةر)

 .مرجر سبق  كرإ
نظةةةام ا دار  البيةيةةة  والجكنولوجيةةة   (:8112)مةةةد الوجةةةار، داليةةةا يبةةةد الوميةةةد  ةةةلر ةةةلة مو

، 32، دار الاكةر العربةي، الطبعة  األولةر، ص(اسةجدامجر –جلنياجةر  –منهجياجر )
 .مرجر سبق  كرإ

مرجةةةر سةةةبق  كةةةرإ، الطبعةةة  األولةةةر  (:8112)ومةةةد الوجةةةار، داليةةةا يبدالوميةةةد  ةةةلر ةةةلة م
 .32ص

 .2الووافز، المنظم  العربي  للعلوم ا داري ، دمسق،  ص( 8111)يادد الجود 
 ص السةعودي ، معهةد ا دار  بالريةا ،الووافز في المملك  العربي   :(0928)يلي يبد الوااب

 .324:  328ص
نظةةةام ملجةةةرة لجطبيةةةق  دار  الجةةةود  البيةيةةة  يلةةةر  (:8113)لطياةة  يبةةةد العةةةاطي وسةةةن  سةةةماييد

مةا  الخدميةة ، دراسة  جطبيليةة  يلةر المةةدن الجامعية  بجامعةة  يةين سةةمس، المنظ
رسةةةال  دكجةةةوراإ  يةةةر منسةةةور ، معهةةةد الدراسةةةا  والبوةةةوث البيةيةةة ، جامعةةة  يةةةين 

 .42سمس، ص
 .41:  82األزما ، مكجب  مدبولي، اللاار ، ص ص  (:0992)موسن أومد الخليرت
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دار  البيةيةةة ، قسةةةم اندسةةة  الجعةةةدين دراسةةة  بعنةةةوان نظةةةم ا  (: 8101)مومةةةد أبةةةو اللاسةةةم مومةةةد
 .والالزا ، كلي  الهندس ، جامع  أسيوط

مهةةارا   دار  األزمةة ، اللةةاار ، دار الكجةةب، الطبعةة  األولةةر، (: 0992)مومةةد يبةةد ال نةةي وسةةن
 .2ص

دور المسةولي  االججمايي  لمنسل  األيماد فةي ديةم نظةم ا دار  البيةية   (: 8110)ملدم وايبر
 .، الجزاةر(مسج انم)المسجدام ، جامع  يبد الوميد ابن باديس لجوليق الجنمي  

 2، 2المةةلجمر العلمةةي الةةدولي، الجنميةة  المسةةجدام  والكاةةاء  االسةةجخدامي  للمةةوارد المجاوةة ، أيةةام 
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ABSTRACT 

Researchers’ purpose in this study is to set a proposed framework 

of the role of environmental management in encountering the 

materialistic work environment problems on Faculty of Dentistry-Ain 

Shams University; attempting to reach the role of environmental 

management systems in meeting these work problems in Faculty of 

Dentistry which is a result of the educational service responsibility that 

lies on shoulders of the Faculty of Dentistry - Ain Shams University in 

front of the society in general and employees of the faculty in 

particular. This study derives its significance from presenting the 

effective role of the environmental management. The inductive method 

and the descriptive method are used to prepare the theoretical 

framework through using a questionnaire form.  

The work environment problems are focused on for the dependent 

variable of materialistic incentive, regarding results of testing the study 

hypothesis; while the second dependent variable of environmental 

crises and disasters and the third variable of medical wastes will be 

focused on during discussion of study results through the study sample 



 مجل  العلوم البيةي 
 جامع  يين سمس –معهد الدراسا  والبووث البيةي  

 

 210 8102، يونيوالثالثالجزء الثاني واالربعون،  المجلد

that consists of (222) individuals and a population size consisting of 

(522) items. The study limits in Faculty of Dentistry - Ain Shams 

University. 

The study results indicate validity of hypotheses, as there is a 

significant correlation between environmental management and 

materialistic incentive. There is a significant correlation between 

environmental management, crises and environment’s disasters. There 

is a significant correlation between environmental management and 

medical wastes. The study recommends the necessity for including 

environmental management within the faculty work plan. 

Keywords: Environmental management - materialistic work 

environment problems. 

 
 

 


