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دارة  ة إآليات إدارية مقترحة لتطبيق الحوكمة البيئية على منظوم
 في ضوء عدم التأكد البيئي  فى مصر  المخلف ات

 

 (3)ادقحنان عالء الدين عبد الص -(2)نادر ألبير فانوس -(1)إنجي عبد المنعم عبد الخالق
 ( كلية2س جامعة عين شم ،طالبة دراسات عليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية (1

 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  (3 جامعة عين شمس ،التجارة
 

 المستخلص
ة ستدامة منظوماتاثير الحوكمة البيئية في تحسين و  ىمدعلى  أستهدفت الدراسة التعرف

ذجها المقترحة واإلشكاليات المخلفات في مصر من خالل البحث في الحوكمة البيئية ونما
وقد أعتمد  عالقة ذلك بإدارة المخلفات في مصر.ية ذات الصلة بالحوكمة البيئية و العلم

المراجع الكتب و  خالل منو  ،التأصيل النظري من خالل المنهج األستقرائيعلى  الباحثون 
ل ضع الحالي لمنظومة المخلفات في مصر من خالو يم اليثم تق ،الدراسات العربية واألجنبيةو 

ة ثم إجراء دراسة ميدانية من خالل تصميم قائم المعلومات المتاحة،انات و التقارير والبي
 (383) عينة الدراسة والتي بلغ عددهاإلى  إستقصاء تتضمن مجموعة من األسئلة تم توجيهها

 . مفردة
ثة وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الثالإلى  وقد توصلت الدراسة

 ،داخليال يئياإلبتكار الب ،ئي)األداء البي" وهم الحوكمة البيئية”مستقل الخاصين بالمتغير ال
رة إدا"التكامل بين الموردين المستدامين( وبين الثالث متغيرات الخاصين بالمتغير التابع 

دارة إالمشاركة في  ،)اإلجراءات المستدامة المتعلقة بإدارة المخلفات " وهمالمخلفات الصلبة
ت المتغيرات أرتبطهذه  وأن كافة (جاهات العاملين نحو إدارة المخلفاتوعي وإت ،المخلفات

 ى معنوية عند مستو وأن جميع معامالت اإلرتباط طردية موجبة و  ،ئيبمتغير عدم التأكد البي
 ،ةعايير البيئية بالمناطق الصناعيهتمام بنشر الموقد أوصت الدراسة باال (.0.01) معنوية

لى إ رفع الوعي بكيفية األنتقال ،قوع مخالفات وتجاوزات بيئيةإرساء مبدأ الحيلولة دون و و 
بل عند المصدر قضرورة فصل المخلفات إعادة تدوير المخلفات الصناعية و األقتصاد الدائري و 

 دعم اإلبتكار البيئي الداخلي.وأيضا  ،التخلص منها
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 المقدمة
 تعاظم التأثيرإلى أدى  مما نظرا لما يشهده العالم من تقدم في شتي مجاالت الحياة

زن اإلخالل بالتواإلى  بدورهأدى  الذيو  عناصر النظام البيئيعلى  السلبي ألنشطة األنسان
 لبيئةاالبيئي ومن ثم بروز مشكلة إدارة المخلفات وضرورة معالجتها بالكيفية التي تحافظ على 

 . وتضمن حسن إدارة الموارد الطبيعية
ل ة لتطبيق وتفعيل منظومة إدارة المخلفات بالشكإن لم تكن الدوله لديها خطط مرسومو 

يطة وعلى البيئة المح ،األمثل فقد يسهم ذلك في التأثير السلبي على جودة الحياة بشكل عام
ويرجع ذلك ألسباب عدة أهمها صعوبه السيطرة على  ،وصحة اإلنسان على وجه الخصوص

 حقق مفهوم اإلدارة المتكاملةمنظومة المخلفات دون وجود معايير وآليات محددة وواضحة ت
 لهذه المنظومة.

وضعف نظام الحوكمة المهيمن  ،وبسبب إزدياد األنشطة البشرية بصفة عامة من ناحية
أصبح من الضرورى البحث عن  ،على إدارة منظومة المخلفات في مصر من ناحية أخرى 

 لها. ات في مصر وتفعيآليات جديدة ومستحدثة لتطبيق الحوكمة البيئية الجيدة في قطاع المخلف
حيث رأي جانب من الفقة أن من أهم أسباب ضعف منظومة اإلدارة البيئية في الدول 
النامية خاصة في موضوع المخلفات هو عدم إتباع األساليب العلمية الحديثة لمعالجة 

 ندرة العاملين المؤهلين فيو  كذلك ضعف اإلمكانات المؤسسية المتمثلة في قلةو  المخلفات
 (140ص ،2012، )رداود محمد ل منظومة المخلفات.مجا

صر مومن هنا تؤدي الحوكمة البيئية الجيدة دورًا هامًا في إدارة منظومة المخلفات في 
 احذلك من إتباع المعايير المهنية ومباديء اإلفصعلى  ما يترتبو  من خالل تطبيق معاييرها

هذه  أن تكون على  صر بشكل دقيقالشفافية عن المعلومات الخاصة بقطاع المخلفات في مو 
 المعلومات حديثة ومحدثة.
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ن ذلك مو  ،السياسات العامةو  جانب من الفقة ضرورة الربط بين الحوكمة الجيدة ىقد رأو 
 أهمية النظرعلى  هو ما يدللو  السياسات العامةعلى  خالل بيان أثر تطبيق مفهوم الحوكمة

 .2004 ،)سلوي شعراوي  ية التي ترسمها الدولة.للحوكمة الجيدة بإعتبارها من السياسات البيئ
 (87ص

تقييم الوضع الحالي إلداره المخلفات في مصر من خالل ما على  وسوف تركز الدراسه
 المحافظات ى مستو على  تصنيفاتهاو  المخلفاتهذه  أنواععلى  بياناتو  يتوافر من معلومات

اللوائح ذات و  وضع التشريعاتتقييم على  كما سوف يتم التركيز ايضا األقاليم في مصر.و 
 الصله بأداره المخلفات كما سوف يتم التعرض لبعض التجارب الدولية في هذا المجال.

 

 مشكلة البحث
حل مشكلة تراكم المخلفات على  بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة للعمل

 وجود حل مستدامى إل كذلك وضع المبادرات التي تسعي لحلها إال إن ذلك لم يؤديو  الصلبة
 . عدم وجود تخطيط فعالإلى  لهذة المشكلة باإلضافة

عدم وجود نظام شامل أو مستدام إلدارة و  ولذلك فإن مشكلة التخلص من المخلفات
ى أد المخلفات الصلبة له أسباب عدة منها محدودية القدرات المالية المخصصة للمحليات مما

تي ال أما األسباب اآلخري فتتعلق يالبنية التحتية ال ،المشكلةهذه  عرقلة جهودها في حلإلى 
من  %40حيث أن  ،(2019 ،يمكنها أستيعاب ما يتم إنتاجة يوميا من مخلفات )محمود بكر

ا لكن يتم تركهو  الخاصةو  المخلفات المتولدة في مصر ال يتم جمعها بواسطة الشركات العامة
البحيرات او قنوات الصرف الصحي  العشوائية أو إلقائها في األنهار أو في المقالب

(M.Ibrahim, N. Abdel Monem, 2016)،  من  %6كما يتم جمع فقط حوالي
ي الصحي فو  تدهور الوضع البيئيأدى إلى  إعادة تدويرها جزئيا فقط مماو  المخلفات المنتجة

 . (GIZ, 2019) مصر
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ة للحوكمة البيئي ومن هنا تكمن مشكلة البحث في عدم فاعلية تطبيق اآلليات اإلدارية
حيث تعتمد الحوكمة الجيدة في األساس على تحسين  ،الجيدة في قطاع المخلفات في مصر

 غير الحكوميةو  جودة اإلدارة وتفعيل الروابط المؤسسية وتقويتها في القطاعات الحكومية
تي حويتم ذلك من خالل رفع كفاءه أداء هذه القطاعات والمؤسسات البيئيه  ،المعنية بالبيئة

لرصد مواجهة المشكالت التي تواجهها هذه القطاعات وتفعيل وسائل الرقابة واعلى  تكون قادره
 نشطةبما يؤكد على أهمية وجود وسائل رقابية فعاله على األ ،والتدقيق وحتى التقويم البيئي

 مشاريع وخطط وبرامج إدارة المخلفاتو  وكذلك على أنشطة ،المشاريع التنموية بصفة عامةو 
 مصر بصفة خاصة. في

تأثير اآلليات  ىمد"ما  :ويمكن عرض مشكلة الدراسة من خالل طرح سؤال جوهري هو
 ".منظومة المخلفات في مصر؟على  اإلدارية المقترحة لتطبيق الحوكمة البيئية

 

 أسئلة البحث
 هي:و  ويستمد من السؤال الرئيسي عده أسئلة فرعية

 ؟أهميتهاو  هامعايير و  ما هو مفهومها الحوكمة البيئية .1
 أستدامة منظومة المخلفات؟و  ما هي العالقة بين الحوكمة البيئية الجيدة .2
ومة أي مدي يؤثر تطبيق نماذج الحوكمة البيئية المقترحة في تحسين األداء داخل منظإلى  .3

 المخلفات في مصر؟
 

 بحثأهداف ال
 تهدف الدراسة الى: 

 ي فات فقتها بآليات منظومة إدارة المخلأهميتها وعالو  مبادئهاو  التعريف بالحوكمة البيئية
 ووسائل تفعيلها. مصر
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  دارة إبيان أهمية البيانات ووجود وسائل وآليات إدارية لتفعيل الحوكمة البيئية في قطاع
  المخلفات في مصر.

 صر.إقتراح وسائل وآليات إدارية لتفعيل الحوكمة البيئية في قطاع إدارة المخلفات في م 
 

 فروض البحث
لفات المخ ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للحوكمة البيئية على إدارة" :ض الرئيسى األولالفر 

 ."الصلبة فى ضوء عدم التأكد البيئى
 ويتفرع من هذ الفرض ثالثة فروض فرعية:

 رة بإدا ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لألداء البيئى على اإلجراءات المستدامة المتعلقة
 فى ضوء عدم التأكد البيئى.المخلفات الصلبة 

  ات لمخلفاال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلبتكار البيئى الداخلى على المشاركة فى إدارة
 الصلبة فى ضوء عدم التأكد البيئى.

 ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للتكامل مع الموردين الخضر )المستدامين( على وعى 
 فات الصلبة فى ضوء عدم التأكد البيئى.وإتجاهات العاملين نحو إدارة المخل

 

 بحثحدود ال
 اعية.الصن العاملين بالمصانع الموجودة بمدينة العبور بالمناطقعلى  اقتصرت الدراسة الحالية

 

 بحثأهمية ال
 على تأتي أهمية البحث من الناحية العلمية لمواكبة األتجاهات الحديثة في المحافظة

 من خالل تطبيق الوسائل -ذات الصلة- لبيئية المستدامةتحقيق أهداف التنمية او  البيئة
 .قطاع المخلفات في مصرعلى  اآلليات اإلدارية الفعالة لتطبيق الحوكمة البيئية الجيدةو 
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ي فتأصيل دور الحوكمة البيئية في تحسين منظومة إدارة النفايات و  بيانو  وكذلك تحديد
 تلفةاللوائح المخو  التشريعاتو  يئية الجيدةمصر من خالل البحث في العالقة بين الحوكمة الب

 المنظومة من الناحيتين القانونيةهذه  اللوائح في تفعيلو  التشريعاتهذه  أهمية دورو 
 المؤسسية.و 

 

 بحثمنهجية ال
تستمد هذه الدراسة أهميتها من الموضوع ومدى ضرورته في ظل عدم فعالية الحوكمة 

على  لتحقيق أهداف البحث فقد أعتمد الباحثون و  ،البيئية داخل منظومة المخلفات في مصر
ن من خالله سوف يقوم الباحثو و  أبرز مناهج البحث العلميو  المنهج التحليلي لكونة من أهم

 ات فيبدراسة كافة اإلشكاليات العلمية ذات الصلة بالحوكمة البيئية وعالقتها بإدارة النفاي
نتائج إلى  التفسير وصوالو  واألستنباطالتفكيك والنقد و  مصر مستخدما عده طرق كالتحليل

 البحث.
 ذلك المنهج التحليلي من خالل تحليل الوضع الحالي إلدارةعلى  الدراسةهذه  وتعتمد

ي توضيح الدور الجوهري الذي يمكن أن تلعبة الحوكمة البيئية الجيدة فو  النفايات في مصر
 هذا الشأن.

 

 )المف اهيم(بحث  مصطلحات ال
هي و  ،أسس الضبط بغية تحقيق الرشدو  السيطرة من خالل قواعدو  تحكمعملية ال الحوكمة:

 (2012 ،سالمة) المسؤلية.و  الموضوعيةو  علنية تدعيما للشفافيةو  نظام مراقبة بصورة متكاملة
ه ع بيئتملترشيد تعامل اإلنسان  ،مجموعة من اإلجراءات واآلليات التنظيمية :الحوكمة البيئية

 فهي عبارة عن كل مترابط بين مجموعة من الفواعل ،تلف األنشطةفي كافة االستعماالت ومخ
 (2016 ،سالمي) .الرسمية وغير الرسمية
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حد من يات الالتكامل بين األنشطة المختلفة للمخلفات بما فيهاعمل :اإلدارة المتكاملة للمخلفات
 مخصصةمنشآت الالمواقع أو الإلى  نقلهاو  فرزهاو  تخزينهاو  تجميعهاو  إعادة إستخدامهاو  تولدها
 202 ون التخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيا. )قانو  إعادة تدويرهاو  تثمينهاو  معالجتهاو  لذلك

 ((25) قمر  (1) المادة 2020لسنة 
تسلسل هو ترتيب عمليات إدارة منظومة المخلفات طبقا ل التسلسل الهرمي إلدارة المخلفات:

عها ثم ثم إعادة تدويرها ثم استرجا ،استخدامها ثم إعادة ،يبدأ من خفض معدالت تولد المخلفات
 ((40) رقم (1) المادة 2020 لسنة 202 )قانون  معالجتها ثم التخلص النهائي منها.

 

 الدراسات السابقة
هدفت  دورها في تحقيق التنمية المستدامة.و  الحوكمة البيئية :(2015) دراسة سارد

تحقيق و  البيئةعلى  ميتها من أجل الحفاظأهو  مفهوم الحوكمة البيئية توضيحإلى  الدراسة
لالزمة االمبادرات و  ،األجراءات ،وبالتالي البد من دراسة األطر القانونية التنمية المستدامة.

 لتفعيل الحوكمة البيئية على أرض الواقع.
 وتتلخص أهم نتائج الدراسة في اآلتي:

 ستنزاف اعلى  تعملو  دامةالتنمية المستو  وجود عوامل تؤثر في تفعيل الحوكمة البيئية
 ماو  عيالصناو  التطور التكنولوجيإلى  باألضافة ،أهمها الزيادة السكانيةو  الموارد البيئية

 اإلقليميةو  األسباب دفعت القوي الوطنيةهذه  أن كلو  ،يحدث من تلوث قد يصعب تداركه
 المنظمات إليجاد حل لهذة المشكالت كل حسب تخصصة.و 
 الحوكمة البيئية من قبل المتخصصين. ضرورة وضع آليات لتفعيل 

دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين جودة أتخاذ : (2016) حماد دراسة
دور محددات على  التعرفإلى  هدفت الدراسة .طينيةالقرارات اإلدارية في جهاز الشرطة الفلس
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ي جهاز الشرطة تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين جودة اتخاذ القرارات اإلدارية ف
 الفمسطينية بقطاع غزة.

 وتتلخص أهم نتائج الدراسة في اآلتي:
 ات اتخاذ القرار و  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين محددات تصميم الهياكل التنظيمية

 اإلدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة.
 ة في دور الهيكل بفروق ضئيلو  جميع عناصر المحددات تسهم بفاعلية بنسب متقاربة

 . اتخاذ القرارات اإلدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية التنظيمي بتحسين جودة
 تطوير األعمال اإلداريةعلى  مكتوبة للشرطة تعملو  أن وجود استراتيجية واضحة 

 تطوير.إلى  تحتاجو  لكن بدرجة متوسطةو  الميدانيةو 
عربية وكمة البيئية في الدول الخطة عمل الحو  إستراتيجية :(2017دراسة عبد العظيم )

 تي:اآلإلى  هدفت الدراسةو  دراسة قدمت لجامعة الدول العربية مؤتمر وزارة البيئة العرب. –
 .أستخالص أهمية تطبيق الحوكمة البيئية في الدول العربية وفقا لمفهومها الدولي 
 ة.المعايير التي يمكن بها قياس وضع الحوكمة في الدول العربيو  وضع األسس 

أهمية أن تخصص السلطات المختصة بالبيئة في  وتتلخص أهم نتائج الدراسة في اآلتي:
و قسم وحدة أ -داخل الوزارة أو الجهاز أو الهيئة المسئولة عن شئون البيئة  –الدول العربية 

 ويكون اختصاص هذه الوحدة خاص بالحوكمة البيئية يتم إدراجه بالهيكل التنظيمي للمؤسسة
 ما يلي:أو القسم 

ت متابعة التنسيق بين السلطة المختصة بالبيئة في الدولة من ناحية والجهات والوزارا -
 المعنية بالبيئة من ناحية أخرى. 

يئية التوعية الب متابعة التنسيق مع الجمعيات األهلية البيئية ودعم توجهاتها في مجاالت -
 رصد مخالفات البيئة.  والرقابة الشعبية في
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اعدة ق مع المؤسسات التعليمية التي تمنح درجات علمية في البيئة إلعداد قمتابعة التنسي -
 بيانات بأسماء خريجي هذه المؤسسات التعليمية واإلستفادة بهم في العمل البيئي على

 مستوى الدولة.
Wei, Li (2019): "Evaluating environmental sustainability of an urban 

industrial plan under the three-line environmental governance policy in 

China" 

: إقتراح نموذج لتقييم البدائل البيئية يتضمن مجموعة من أنظمة الهدف من الدراسة
ودة خط أساسي للج ،مؤشرات تقييم بناًء على متطلبات الخطوط الثالثة )خط أحمر لحفظ البيئة

 وخط حد أعلى الستخدام الموارد(. ،البيئية
ئية أقتراح طريقة عالمية لتقييم االستدامة البي لخص أهم نتائج الدراسة في اآلتي:وتت

 خضراءأيضا طريقة فعاله لتتبع وتقييم أداء التنمية الصناعية الو  للبدائل الصناعية الحضرية
ن رات مإعتمادًا على تحديد األهداف البيئية واالجتماعية المتعلقة باالستدامة البيئية للمؤش

 ظرية المجموعة الضبابية بحيث يمكن تطوير نمط تقييم عملي مناسب.خالل ن
راسة الى هدفت الد. التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية :(2019) دراسة الدقن

ة فى تصميم إطار منطقى وإجرائى يوضح كيفية التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئي
 .إطار التنمية المستدامة

يمكن من خالل بعض الطرق أن يتم التحول من تلخص أهم نتائج الدراسة في اآلتي: وت
قد تضمنت اآلتي: التحول من المبانى الصحية الى و  .االدارة البيئية الى الحوكمة البيئية

التحول من الثروة الى الثروة  ،التحول من المدن الصحية الى المدن المرنة ،المبانى المرنة
تحول من انشطة اقتصادية صديقة للبيئة الى االقتصاد االخضر. وأوضحت ال ،طويلة االجل

نتائج الدراسة ان انعكاسات مخرجات التحول من االدارة البيئية الى الحوكمة البيئية تضمن 
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التحول من المؤشرات البيئية الى مؤشرات  ،التحول من استقرار المنظومات البيئية الى توازنها
 السعادة.

Ming-Lang, Tseng & Chia-Hao, Chang (2020): “Environmental 

responsibility drives board structure and financial and governance 

performance: A cause and effect model with qualitative information” 
لي ء الماتحديد النموذج الخاص بالعالقة بين هيكل مجلس اإلدارة واألدا :هدفت الدراسة الى

إلى  تؤدى والحوكمة إعتمادًا على مبدأ أن الزيادة في المسؤوليات البيئية واالجتماعية والحوكمة
 .حدوث نمو في استدامة الشركات

داء أوضحت نتائج الدراسة ان المسؤولية البيئية تتحكم فى هيكل مجلس إدارة الشركة واأل
ية حسن في استدامة الشركات مرجعه فعالكما أظهرت نتائج الدراسة أن الت ،المالي والحوكمة

 ،لن األصو العائد على تحسي ،سياسة إعادة االستخدام وإعادة التدوير ،إدارة النفايات والحد منها
 والحفاظ على الطاقة التى هي األفضل األولويات. ،المساهمات المالية للمجتمع

Runhe, Cheng & Wei, Li (2020): “Integrating the three-line 

environmental governance and environmental sustainability evaluation 

of urban industry in China” 

يم إستكشاف نتائج تكامل الثالث خطوط الخاصة بالحوكمة البيئية مع تقي :هدفت الدراسة الى
 .االستدامة البيئية للصناعة الحضرية في مدينة جوانجزو بالصين

اسة انه قد يؤدي تكامل سياسات الثالث خطوط الخاصة بالحوكمة أوضحت نتائج الدر 
ييم البيئية إلى إنشاء عملية لحل المشكالت الخاضعة للمساءلة وموجهة نحو الهدف من أجل تق

االستدامة البيئية. عرضت نتائج الدراسة كذلك بعض المزايا في منهجية الثالث خطوط 
ات يث يمكن تحديد المؤشرات المرتبطة بأحدث سياسالمعتمدة على تقييم االستدامة البيئية ح
ييم ج التقيتم تحديد األهداف المرحلية بناًء على نتائ ،اإلدارة البيئية بإحكام. عالوة على ذلك

 اعية.بأثر رجعي والتي تعد وسيلة محتملة لتوجيه التقدم المستمر في االستدامة البيئية الصن
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Sami )2020(: "Application of a geographic information system-based 

fuzzy analytic hierarchy process model to locate potential municipal 

solid waste incineration plant sites: A case study of Izmir Metropolitan 

Municipality" 

ات لنفاية في إدارة ا: تطوير نموذج شامل لتحديد مواقع المرافق األكثر مالئمالهدف من الدراسة
رافق م ىإحدعلى  وذلك بالتطبيق ،األقتصاديةو  الصلبة مع األخذ في األعتبار العوامل البيئية

 الحرق في إزمير كدراسة حالة.
رافق واقع لمالدراسة التحليلية التي قام بها المؤلف تم تحديد أربعة معلى  "ابناءنتائج الدراسة: 

ي فالدراسة صانعي القرار هذه  يمكن أن تساعدو  ة الحالة.حرق محتملة في إزمير منطقة دراس
لكن ايضا لمنشآت إدارة النفايات الصلبة و  عملية إختيار الموقع ليس فقط لمنشآت الحرق 

 البلدية.
Bünemann, Brinkmann )2020(: "How Germany’s EPR system for 

packaging waste went from a single PRO to multiple PROs with a 

register" 

عادة إ توضيح أهمية إدراج نظام المسئولية الممتددة للمنتج لتحقيق أهداف  الهدف من الدراسة:
 مكذلك إدخال نظام استرداد الودائع لتغليف المشروبات حيث تم تطوير هذا النظاو  التدوير
 قد تم دمجة اآلن في قانون التغليف.و  مدي العقدين الماضين في ألمانياعلى 

اج أن تحسين فعالية المسئولية الممتددة للمنتج يحتإلى  توصل المؤلف تائج الدراسة:ن
 ،عاما تقريبا لتثبيت سجل مركزي  28حيث أستغرق األمر حوالي  ،الجهد المستمرإلى  األمر

وبذلك تحسنت  ،ظروف المعيشةو  ذلك بسبب التغيرات في سلوك اإلستهالك بشكل أساسيو 
  عادة التدوير في ذلك الوقت بشكل كبير.إ و  قدرة قطاع النفايات
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دور الحوكمة البيئية في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة : (2021) بكيرى و  دراسة موسى
التعرف على مفهوم إلى  هدفت الدراسة على ضوء تجارب بعض الشركات في البلدان العربية.

باالضافة الى طرح أفكار  ،دامةالحوكمة البيئية وآلياتها ومقوماتها وعالقتها بالتنمية المست
ونماذج لبناء إستراتيجية لتعزيز متطلبات وأنظمة الحوكمة البيئية بما يضمن تحقيق التنمية 

 الشاملة والمستدامة.
تي الحوكمة البيئية تعبر عن مجموعة من األنشطة والقواعد الأن أوضحت نتائج الدراسة 

نمية نات البيئة ضمن إطار متكامل لتحقيق التتتكفل بإرساء الضوابط الالزمة للحفاظ على مكو 
 وقد اكدت الدراسة على تفضيل المستثمرين اإلستثمار في الشركات التي تراعي ،المستدامة

لسامة ااثات المسؤولية البيئية المرتبطة بتحسين األنظمة البيئية وكفاءة استخدام الموارد واإلنبع
ؤدي يي آليات الحوكمة البيئية من قبل الشركات وتقليل النفايات. كما أوضحت الدراسة أن تبن

وهي بمثابة استثمار  ،إلى تحقيق أهدافها فضال عن تحقيق مبدأ الربح على المدى البعيد
 مستقبلي لهذه األخيرة تعمل على تحسين وتطوير صورة المؤسسة أمام المجتمع.

 

 اإلطار النظري
إن مصطلح : لمخلفات في مصرأهدافها من خالل منظومة او  مفهوم الحوكمة البيئية

ع ترجو  الحوكمة يرتبط إرتباطا وثيقا باإلدارة الجيدة سواء في المنظمات الحكومية أو الدولية
 اصعوبة تطبيق قواعدهو  المنظمات من سوء في اإلدارةهذه  اهمية الحوكمة نظرا لما تعانية

ات منظمات بين المستويالهذه  تفعيل تطبيق الحوكمة داخلإلى  معاييرها بالشكل الذي يؤديو 
ن )ب مة.تقييم األداء داخل المنظو على  الوضوح مما يؤثرو  اإلدارية المختلفة بشكل من الشفافية

 (2015 ،حسين
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 القطاع العام ايضاإلى  لكن أمتدو  الشركاتعلى  لم يقتصر مفهوم الحوكمة فقط ذلكلو 
ة المخلفات في مصر التي هي محور الدراسة منظومو  المؤسسات الحكوميةهذه  من أبرزو 

 إنما هدفها األساسي هو المصلحةو  تحقيق الربحإلى  فبالرغم أنها مؤسسة حكومية ال تهدف
 بين تقييم األداءو  المسائلةو  تقديم خدمة للمواطنين إال إنها يجب أن تخضع للرقابةو  العامة

صاح عن ان تقوم باألفو  بين مختلف مستويات األدارة داخل منظومة المخلفاتو  العاملين
بها  تقديم تقارير عن األنشطة الحكومية التي تقومو  البيانات الخاصة بالمخلفاتو  المعلومات

 عامةتقوية وحدات اإلدارة الو  األخذ بالالمركزيةو  مدي تفعيل المشاركة المجتمعيةو  المنظمة
 جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.و  المحلية حتي يمكن رفع مستوي و 

إلنسان لترشيد تعامل ا ،مجموعة من اإلجراءات واآلليات التنظيمية: يةمفهوم الحوكمة البيئ
فهي عبارة عن كل مترابط بين مجموعة  ،مع بيئته في كافة االستعماالت ومختلف األنشطة

 (2016، الرسمية )سالميمن الفواعل الرسمية وغير 
لجيــد للحوكمــة البيئية يســاعد التطبيــق ا أهداف الحوكمة البيئية من خالل منظومة المخلفات:

في منظومة المخلفات فــي دعــم األداء اإلداري للمنظومة ورفع قــدرات العاملين بها بجميع 
على  وجــذب المشروعات العامة والخاصة بشكل عام ولذلك تقترح الباحثة مستويات اإلدارة

( فإن 2012، حمن)عبد الر  غرار أهداف الحوكمة البيئية التي تم األشارة إليها من قبل
الحوكمة البيئية المتعلقة بمنظومة المخلفات تهدف إلى تحقيق الرقابة على األداء داخل 

 منظومة المخلفات فيما يلي:
 العاملين بالمنظومة من خالل توفير التدريب لهم. رفع وتحسين كفاءة 
 ـة.الرقاب وتحديـد مسـئولية ،القوانين التي تحكم األداء داخل المنظومة مراجعة وتعديل 
 رة دااإل ومهـام مجلـس ،عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصـة بالمـديرين التنفيـذيين

 .هئومسـئوليات أعضا
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 .تقييم أداء اإلدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة 
 توفيرها للمواطنين.و  البيانات الدقيقةو  رفع كفاءة المعلومات 
 لفات في مصرمما يزيد من ثقة المستثمرين بهاتحسين الوضع الراهن للمخ.  
  تحسين عملية صنع القرار داخل منظومة المخلفات من خالل توضيح صالحيات كل

 .األطراف المعنية
 فق المت إدخال األعتبارات األخالقية وتعميق ثقافة األلتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير

 .عليها
  ف األطراو  دعم الثقة بين منظومة المخلفاتإلى  ديتحسين درجة الوضوح والشفافية مما يؤ

 .ومحـاربة كـل أشكال الفساد فيها ،المعنية
 اإلشراف على المسئولية اإلجتماعية للمنظومة في ضوء قواعد الحوكمة الرشيدة. 
 تحسين اإلدارة داخل منظومة المخلفات والمساعدة على تطوير الخطط األستراتيجية لها 

 .وزيادة كفاءة األداء
 

 بحثال  إجراءات
بيات األدو  تالتحليلي للقراءاو  المنهج األستقرائيعلى  أعتمد الباحثون  :اإلجراءات المنهجية

نع ومنهج الدراسة الميدانية في المصا ،إدارة المخلفات الصلبةو  الخاصة بالحوكمة البيئية
لى إ تم توجيههامن خالل تصميم قائمة أستقصاء  ،الموجودة بمدينة العبور بالمناطق الصناعية

على  قد أشتملت تلك القائمة ،ممن يتعاملون مع الواقع الفعلي لمشكلة الدراسة عينة الدراسة
 عدد سنوات العمل(. ،المؤهل العلمي ،العمر ،بيانات ديموجرافية )النوع

  :متغيرات الدراسة
 .مخلفاترة الإدا :المتغير التابع الحوكمة البيئية وعدم التأكد البيئي. :المتغير المستقل
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 :بحثمجتمع وعينة ال
ر ة العبو العاملين بالمصانع الموجودة بمدينيتمثل مجتمع الدراسة الحالية فى  :مجتمع الدراسة
 .ناعية كما هو موضح بالجول التالىبالمناطق الص

 مجتمع الدراسة: (1جدول )

 العدد البيان

 ،ادهاعدد المصانع بمدينة العبور )المنطقة الصناعية أ وإمتد
 مصنع 1158 ج( ،والمنطقة الصناعية ب

 73362 عدد العاملين بمصانع مدينة العبور
 عامل تقريباً  63 متوسط عدد العاملين بكل مصنع

 20/11/2021موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على شبكة اإلنترنت بتاريخ  المصدر:
تمثل الحجم الكلى لمجتمع الدراسة يمن خالل البيانات الواردة بالجدول السابق يتضح ان 

 مفردة من العاملين بالمصانع الموجودة بمدينة العبور بالمناطق الصناعية. 73362فى 
 لسالمةتم اختيار عينة عشوائية من العاملين فى إدارات اإلنتاج والمخازن وا: عينة الدراسة

 لعينةااعية. وتم تحديد حجم والصحة المهنية بالمصانع الموجودة بمدينة العبور بالمناطق الصن
  باستخدام المعادلة التالية:

 
 ع = حجم المجتم ((N :حيث

n))  حجم العينة = 
Z))  95عند درجة ثقة  1.96= حدود الخطأ المعياري وهي. 
P))  50= نسبة عدد المفردات التي تتوافر فيها خصائص مجتمع البحث وهي. 

(d) = 0.05لنسبة وهو خطأ العينة المسموح به في تقدير ا%. 
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 (0.5 – 1) (0.5 × 73362) حجم العينة =
(73362 – 1) (0.052/1.962) + 0.5 (1 – 0.5) 

 ( مفردة.383حجم عينة الدراسة يبلغ )
دق قوائم االستقصاء بعد أن قاموا بقياس معدالت الصعلى  إعتمد الباحثون  أداة البحث:

جابة ويتم تحديد اإل ،عدد من العباراتعلى  وي وكل قائمة استقصاء تحت ،والثبات لهذه القوائم
 غير موافقإلى  5 = عليها تبعا لمقياس "ليكرت" المتدرج من خمس استجابات من موافق جداً 

 .1 = على اإلطالق
 وقد تم تقسيم قائمة االستقصاء إلى قسمين كالتالي: 

ى البيانات يحتوى على مجموعة من العبارات التي تهدف إلى التعرف عل القسم األول:
 الديموجرافية لعينة الدراسة من العاملين بشركات مدينة العبور الصناعية.

يحتوى على مجموعة من العبارات التي تهدف إلى قياس متغيرات الدراسة القسم الثاني: 
 .إدارة المخلفات الصلبة( ،)الحوكمة البيئية

عدد  ة علىرات المستقلة والتابعوقد استند الباحثون في تحديد العبارات والتي تمثلها المتغي
يها وإدخال بعض التعديالت عل ،من الدراسات السابقة بعد إجراء اختبارات الصالحية والثبات

لنحو ا)مجتمع الدراسة( على  العاملين بشركات مدينة العبور الصناعيةلتالئم طبيعة العاملين 
 الذي سيرد ذكره.

 ,.Qiansong, et al)حثون مقاييساستخدم البا :مؤشرات قياس المتغير المستقل .1

2020)، (Ming, et al., 2020)، (Runhe, et al., 2020)،(Runhe & Wei, 

 (Yong, et al., 2014)لقياس أبعاد "الحوكمة البيئية". كما إستخدمت مقياس  (2019
عدم التأكد البيئى". ويوضح الجدول التالى المؤشرات التي استخدمتها الباحثة ُبعد "لقياس 

 ي قياس هذا الُبعد.ف
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 وكمة البيئية وعدم التأكد البيئىمؤشرات قياس المتغير المستقل الح :(2جدول )

المتغير المراد 
 مؤشر القياس قياسه

أرقام العبارات 
في قائمة 
 االستقصاء

 المصدر

الحوكمة البيئية 
فى ظل عدم 
 التأكد البيئى

 األداء البيئى 
  اإلبتكار البيئى

 الداخلى
  الموردين التكامل مع

 )الخضر( المستدامين

1 - 18 
 (Qiansong, et al., 2020) 
 (Ming, et al., 2020) 
 (Runhe, et al., 2020) 
 (Runhe & Wei, 2019) 

  (Yong, et al., 2014) 24 - 19 عدم التأكد البيئى
 ،(Marianna, et al., 2021)استخدم الباحثون مقاييس  مؤشرات قياس المتغير التابع: .2

(Arti, & Sushil, 2021)، (Ayodeji, et al., 2017)، (Arti, & Sushil, 

باإلضافة الى إضافة الباحثة لسؤالين من واقع االحتكاك العملى بمصانع مدينة  ،(2017
. ويوضح الجدول التالى المؤشرات التي العبور الصناعية لقياس أبعاد "إدارة المخلفات"

 استخدمتها الباحثة في قياس هذا الُبعد.
 س المتغير التابع إدارة المخلفاتمؤشرات قيا :(3)جدول 

المتغير المراد 
 مؤشر القياس قياسه

أرقام العبارات 
في قائمة 
 االستقصاء

 المصدر

إدارة 
 المخلفات

  اإلجراءات المستدامة المتعلقة
 بإدارة المخلفات

 المشاركة فى إدارة المخلفات 
  وعى وإتجاهات العاملين نحو

 إدارة المخلفات

25 - 40 

 (Marianna, et al., 
2021) 

 (Arti & Sushil, 2021) 
 (Ayodeji et al., 2017) 
 (Arti & Sushil, 2017) 

  الباحثون 
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ع متكامل ال ،اإلبتكار البيئى الداخلى ،افترض الباحثون أن متغيرات الدراسة )األداء البيئى
ارة مستدامة المتعلقة بإداإلجراءات ال ،عدم التأكد البيئى ،الموردين الخضر "المستدامين"

تضمن توعى وإتجاهات العاملين نحو إدارة المخلفات(  ،المشاركة فى إدارة المخلفات ،المخلفات
 ير منمجموعة من المتغيرات الفرعية أو األبعاد والجداول التالية التالى توضح أبعاد كل متغ

 .عبارات المكونة لكل منهم كما يلىالمتغيرات األربعة وال
ارات أبعاد المتغير المستقل )الحوكمة البيئية فى ظل عدم التأكد البيئى( والعب :(4) جدول

 المكونة له
 العبارات المكونة للبعد الفرعى البعد الفرعى م

1 

 األداء البيئى

تعمل الشركة على تخفيض المخلفات واإلنبعاثات )ملوثات الهواء والماء 
 والمخلفات الصلبة(

شيد المخلفات الناتجة عن التصنيع من خالل نظام خاص تعمل الشركة على تر  2
 بادارة المخلفات

ادة واع ،واعادة استخدام ،تعمل الشركة على الدمج والتكامل بين تقليل المخلفات 3
 تدوير المواد خالل انشطة التصنيع

 تعمل الشركة على تخفيض االثار البيئية لمنتجاتها من االجهزة االلكترونية 4
 ى الشركة الى تقليل استهالك المواد الخام الخطرة او الملوثة للبيئةتسع 5
 تحاول الشركة تقليل معدل تكرار الحوادث البيئية 6
 تعمل الشركة على تقليل استهالك الطاقة 7
 تعمل الشركة على تقليل استهالك المواد الخام بشكل عام 8
9 

اإلبتكار 
البيئى 
 الداخلى

 تعمل الشركة دائما على ابتكار انماط جديدة من المنتجات الصديقة للبيئة
 تقوم الشركة بتحسين المنتجات الحالية لتصبح اكثر مالئمة للبيئة 10
 تطور الشركة التكنولوجيات الحالية لتجعل المنتجات اكثر مالئمة للبيئة 11
ج النتاتجعل العمليات الداخلية لتعمل الشركة على استغالل التكنولوجيا الحالية ل 12

 صديقة للبيئة
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 (:4تابع جدول )
 العبارات المكونة للبعد الفرعى البعد الفرعى م

13 

التكامل مع 
الموردين 
الخضر 

 )المستدامين(

 تقوم الشركة بتطوير مفاهيم مشتركة بخصوص األداء البيئى

 يادة األثر البيئى فىتعمل الشركة مع الموردين فى إطار تعاونى يهدف إلى ز  14
 كل األنشطة المشتركة

 يتم اإلستعانة بالتخطيط المشترك لحل المشكالت المتعلقة بالجوانب البيئية 15

ى يتم اإلستعانة بالقرارات المشتركة لتوضيح طرق وأساليب تعظيم األثر البيئ 16
 لمنتجات وخدمات الشركة

بين فى مجال المعرفة البيئية بينها و  تعمل الشركة على نشر خبراتها المتراكمة 17
 مورديها

م تعمل الشركة على متابعة مورديها إستنادًا إلى انشطتهم المستدامة وتصنيفه 18
 على هذا األساس.

19 

عدم التأكد 
 البيئى

 تتغير التكنولوجيا فى مجال صناعة االلكترونيات بشكل متسارع

جيا صناعة االلكترونيات خالل من الصعب التنبؤ بما ستصل اليه تكنولو  20
 االعوام الثالثة القادمة

ن بقة متم انتاج تشكيلة كبيرة من االجهزة االلكترونية خالل الفترة القليلة السا 21
 خالل إختراق التكنولوجيات المعتادة فى مجال صناعة االلكترونيات

ل هادىء فى مجال عمل شركتنا، تفضيالت عمالئنا من المنتجات تتغير بشك 22
 خالل الفترات الزمنية المختلفة

 من الصعب جدًا التنبؤ باى تغيير يحدث فى سوق منتجات الشركة 23
 المنافسة السعرية وحروب الترويج سمة مميزة لمجال صناعة االلكترونيات 24
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 أبعاد المتغير التابع )إدارة المخلفات( والعبارات المكونة له :(5جدول )

البعد  م
 العبارات المكونة للبعد الفرعى ىالفرع

اإلجراءات  25
المستدامة 
المتعلقة 
بإدارة 

المخلفات 
 الصلبة

 يؤثر تقليل الفاقد والتلوث البيئى على استدامة الشركة
نحتاج الى إيجاد تكنولوجيا مبتكرة إلدارة المخلفات الصلبة من خالل دعم  26

 البحوث والتطوير بالشركة
 يات التى يتم تطويرها على تقليل التلوثتعمل التكنولوج 27
 بيئىتحسين أداء إدارة المخلفات الصلبة وتقليل التلوث يؤدى إلى تقليل الحمل ال 28
 البحث والتطوير المرتفع يقيد اإلبتكار فى تقنيات إدارة المخلفات الصلبة 29
30 

المشاركة 
فى ادارة 
 المخلفات

 لبيئية الحاليةتقوم الشركة بإلعالن عن السياسات ا
 تقوم الشركة باإلعالن عن البرامج واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخلفات 31
 تستعرض الشركة أهداف إدارة المخلفات وفقًا لمراحل االنتاج المختلفة 32
توضح الشركة إجراءات منع توليد المخلفات، وإعادة اإلستخدام، ومعالجة  33

 المخلفات
 الحكومى على خلق وعى بأهمية إدارة المخلفات الصلبةيؤثر التوجيه  34
ن ماالستثمار فى ادارة المخلفات الصلبة يؤثر على تكنولوجيا ادارة هذا النوع  35

 المخلفات
وعى  36

واتجاهات 
العاملين 
نحو ادارة 
 المخلفات

 يحتاج العاملين الى بيئة عمل صحية خالية من المخلفات
 التعرف اكثر على االستدامة البيئيةيحتاج العاملين الى  37
انا مهتم بالمشكالت البيئية بشكل عام وبالمشكالت الناتجة عن سوء إدارة  38

 المخلفات الصلبة بشكل خاص
 لدى معرفة جيدة بخطورة المخلفات الصلبة على البيئة المحيطة 39
 انا ضد تخزين المخلفات الصلبة دون إعادة تدويرها 40
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 :مصداقية أداة البحثاختبار 
 ت الصدق والثبات لمتغيرات البحثنتائج حساب معامال :(6جدول )

عدد  البيان متغيرات الدراسة
 األبعاد

عدد 
 العبارات

معامل 
الثبات 

(Alpha) 

معامل 
الصدق 
 الذاتي**

المتغير المستقل 
 الحوكمة البيئية األول

4 
18 

المتغير المستقل  0,904 0,817
 6 كد البيئىعدم التأ الثاني

 0,857 0,735 16 3 ادارة المخلفات الصلبة المتغير التابع
كل متغيرات الدراسة 

 معاً 
الحوكمة البيئية وعدم التأكد 
 0,936 0,877 40 7 البيئى وادارة المخلفات الصلبة

حيث تشير قيم  ،يعرض الجدول السابق قيمة معامل ألفا كرونباخ لمتغيرات الدراسة
لي ت ومعامل الصدق الذاتي لكل متغير إلى أن قائمة اإلستقصاء تتمتع بثبات عامعامل الثبا

غيرات بينما بلغ معامل ألفا للثالث مت 0,817 ،0,735إذ تراوحت قيم معامل ألفا كرونباخ بين 
الث كما بلغ معامل الصدق الذاتى للث ،0,877)المتغيرين المستقلين والمتغير التابع( معًا 

 وهذه النتائج تؤكد أن ثبات قائمة اإلستقصاء مرتفع ودال إحصائيًا. 0,936متغيرات 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  إنجي عبد المنعم عبد الخالق
 

 2022 أغسطس الجزء الثالث، الثامن، العدد ون،لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

156 

 :توصيف عينة البحث طبقا للمتغيرات الديموجرافية
 :وصف عينة البحث تبعًا للنوع

 توزيع عينة الدراسة طبقًا للنوع: (7جدول )
 النسبة المئوية العدد الفئات الخاصية
 79,90 306 ذكر النوع

 20,10 77 أنثى
 من إعداد الباحثون اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي صدر:الم

يوضح الجدول السابق أن النسبة األكبر من عينة الدراسة وفقًا لمتغير النوع هى 
  لإلناث. %20,10وأن نسبة  ،للذكور 79,90%

 :وصف عينة البحث تبعًا للعمر
 يع عينة الدراسة طبقًا للعمرتوز : (8جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئات الخاصية

 العمر
 %22,50 86 سنة 30أقل من 

 %47,00 180 سنة 45ألقل من  30من 
 %30,50 117 سنة 60حتى  45من 

 من إعداد الباحثون اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي المصدر:
يوضح الجدول السابق أن النسبة األكبر من عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر هى 

للفئة  %30,50سنة يليها فى الترتيب نسبة  45ألقل من  30للفئة العمرية من  47,00%
  سنة. 60حتى  45العمرية من 
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 :وصف عينة البحث تبعًا للمؤهل العلمى
 ينة الدراسة طبقًا للمؤهل العلمىتوزيع ع: (9جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئات الخاصية

 المؤهل العلمى

 %43,20 165 مؤهل متوسط
 %18,50 71 مؤهل فوق متوسط

 %29,50 113 مؤهل عالى
 %5,70 22 دبلوم الدراسات العليا

 %1,80 7 ماجستير
 %1,30 5 دكتوراه 

 مى هىيوضح الجدول السابق أن النسبة األكبر من عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العل
لحملة المؤهالت  %29,50سبة لحملة المؤهالت المتوسطة يليها فى الترتيب ن 43,10%
  العليا.

 :وصف عينة البحث تبعًا لسنوات العمل
 الدراسة طبقًا لعدد سنوات العمل توزيع عينة :(10جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئات الخاصية

عدد سنوات 
 العمل

 %17,30 66 سنوات 10أقل من 
 %39,70 152 سنة 20ألقل من  10من 

 %24,50 94 سنة 30ألقل  20من 
 %18,50 71 سنة فأكثر 30من 

لعمل يوضح الجدول السابق أن النسبة األكبر من عينة الدراسة وفقًا لمتغير عدد سنوات ا
سنة يليها فى الترتيب نسبة  20ألقل من  10لعدد سنوات العمل من  %39,70هى 

  سنة. 30ألقل من  20لمدة خدمة من  24,50%
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قام الباحثون بإختبار قوة مؤشرات قياس متغيرات  :لدراسةاالحصاء الوصفى لمتغيرات ا
اإلنحراف  ،الدراسة حيث تم اإلستعانة ببعض مقاييس التحليل الوصفى مثل الوسط الحسابى

والنسب المئوية حتى يمكن ترتيب األبعاد المكونة لمتغيرات الدراسة وفقًا لمدى  ،المعيارى 
عاملين بالمصانع الموجودة بمدينة العبور التوافرها من وجهة نظر المستقصى منهم من 

 ،. ويعرض الجدول التالى المؤشرات الكلية ألبعاد الدراسة )الحوكمة البيئيةبالمناطق الصناعية
ادارة المخلفات الصلبة( للتعرف على مدى توافرها وترتيب هذه األبعاد  ،عدم التاكد البيئى

 .وذلك على النحو التالى اعيةبالمصانع الموجودة بمدينة العبور بالمناطق الصن
دارة ا ،عدم التاكد البيئى ،المؤشرات الكلية ألبعاد الدراسة )الحوكمة البيئية: (11جدول )

 المخلفات الصلبة(

المتوسط  العبارات م
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

الوزن 
 النسبى%

 %68,54 0,63 3,43 األداء البيئى 1
 %69,60 0,74 3,48 اإلبتكار البيئى الداخلى 2
 %69,70 0,65 3,49 التكامل مع الموردين الخضر )المستدامين( 3
 %69,17 0,66 3,46 عدم التأكد البيئى 4
 %69,35 0,70 3,47 اإلجراءات المستدامة المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة 5
 %69,40 0,65 3,47 المشاركة فى ادارة المخلفات 6
 %69,60 0,66 3,48 ادارة المخلفاتوعى واتجاهات العاملين نحو  7

 من إعداد الباحثون اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي المصدر:
يتضح من الجدول السابق أنه يمكن ترتيب المؤشرات الكلية ألبعاد الدرسة على النحو 

ى التالى: التكامل مع الموردين الخضر )المستدامين( باستجابة تشير إلى الموافقة وبوسط حساب
يليه اإلبتكار البيئى الداخلى بإستجابة تشير  ،(%69,70( وبنسبة إتفاق بلغت )3,49مقداره )

وعى ثم  ،(%69,60( وبنسبة إتفاق بلغت )3,48إلى الموافقة وبوسط حسابى مقداره )
بإستجابة تشير إلى الموافقة وبوسط حسابى مقداره  واتجاهات العاملين نحو ادارة المخلفات

يليه المشاركة فى ادارة المخلفات بإستجابة تشير  ،(%69,60ة إتفاق بلغت )( وبنسب3,48)
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ثم اإلجراءات  ،(%69,40( وبنسبة إتفاق بلغت )3,47إلى الموافقة وبوسط حسابى مقداره )
المستدامة المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة بإستجابة تشير إلى الموافقة وبوسط حسابى مقداره 

يليه عدم التأكد البيئى بإستجابة تشير إلى الموافقة  ،(%69,35بلغت ) ( وبنسبة إتفاق3,47)
وفى النهاية األداء البيئى  ،(%69,17( وبنسبة إتفاق بلغت )3,46وبوسط حسابى مقداره )

 (.%68,54( وبنسبة إتفاق بلغت )3,43باستجابة تشير إلى الموافقة وبوسط حسابى مقداره )
 :بحثئج اختبارات فروض النتا
 :صحة الفرض الرئيسى األول اًل: إختبارأو 

ملخص عالقات االرتباط بين المتغيرات الفرعية الخاصة بالمتغير المستقل  :(12)جدول 
ت الحوكمة البيئية والمتغيرات الفرعية الخاصة بالمتغير التابع إدارة المخلفا

 الصلبة وبين متغير عدم التأكد البيئى
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 (:12تابع جدول )

 
االختبارات االحصائية باستخدام مصفوفة االرتباط بمعامل بيرسون ان  أوضحت نتائج

 ،لبيئىاهناك ارتباط بين الثالث متغيرات الخاصين بالمتغير المستقل الحوكمة البيئية )األداء 
صين التكامل مع المورين المستدامين( وبين الثالث متغيرات الخا ،اإلبتكار البيئى الداخلى

 ،فاتة المخلفات الصلبة )اإلجراءات المستدامة المتعلقة بادارة المخلبالمتغير التابع إدار 
أيضًا أوضحت  ،وعى وإتجاهات العاملين نحو إدارة مخلفات( ،المشاركة فى إدارة المخلفات

 وأن ،نتائج اإلختبارات وجود إرتباط بين كافة هذه المتغيرات وبين متغير عدم التأكد البيئى
 (. 0,01دية موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية )جميع معامالت اإلرتباط طر 
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ومن ثم يتم رفض الفرض الرئيسى األول للدراسة )فرض النفى( وقبول الفرض البديل 
وبالمثل الفروض الفرعية المتفرعة من الفرض الرئيسى األول يتم رفضها وقبول الفروض 

  البديلة على النحو التالى:
ى صلبة فجوهرية بين الحوكمة البيئية وإدارة المخلفات التوجد عالقة " :الفرض الرئيسى األول
 ."ضوء عدم التأكد البيئى

 :ويتفرع من هذ الفرض ثالثة فروض فرعية
 لفات توجد عالقة جوهرية بين األداء البيئى واإلجراءات المستدامة المتعلقة بإدارة المخ

 الصلبة فى ضوء عدم التأكد البيئى.
 ى لبة فكار البيئى الداخلى والمشاركة فى إدارة المخلفات الصتوجد عالقة جوهرية بين اإلبت

 ضوء عدم التأكد البيئى.
  توجد عالقة جوهرية بين التكامل مع الموردين الخضر )المستدامين( ووعى وإتجاهات

 العاملين نحو إدارة المخلفات الصلبة فى ضوء عدم التأكد البيئى.
سيتم  وإلختبار صحة او عدم صحة هذا الفرض  :صحة الفرض الرئيسى الثانىختبار اثانيًا: 

ة إستخدام نماذج اإلنحدار الخطى لدراسة تأثير الحوكمة البيئية على اإلجراءات المستدام
ين نحو وعى وإتجاهات العامل ،المشاركة فى إدارة المخلفات ،المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة

 .ما يلىوكانت النتائج ك بالمناطق الصناعية بالمصانع الموجودة بمدينة العبورإدارة المخلفات 
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دراسة اإلنحدار الخطى ألثر الحوكمة البيئية على اإلجراءات المستدامة المتعلقة  :(13جدول )
 بإدارة المخلفات الصلبة

مصدر 
 التغير

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 القيمة المقدرة
معامل 
 اإلرتباط

معامل 
 التحديد

 )ف( إختبار

(F) (R²) (R) المتغير الثابت  المعنوية  قيمة 
 64,536 64,536 1 المفسر

 0,315 119,926 381 البواقى 0,000 **205,027 0,350 0,591 0,754 0,858
  184,462 382 الكلى

 من إعداد الباحثون اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي المصدر:
 (0,01ند مستوى معنوية )دال إحصائيًا ع** 

 من خالل إستعراض النتائج الواردة بالجدول السابق يتضح اآلتى:
 هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين متغير الحوكمة البيئية ومتغير اإلجراءات 

مناطق بالمصانع الموجودة بمدينة العبور بالالمستدامة المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة 
 .0,591 (R)الدراسة حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط محل  الصناعية

  ة تقريبا من التغير فى اإلجراءات المستدامة المتعلقة بإدار  %35,00يرجع ما هو نسبة
 ترجع إلى %65,00وما يقارب نسبة  ،المخلفات الصلبة إلى التغير فى الحوكمة البيئية

حدة ى الحوكمة البيئية بمقدار و عوامل اخرى لم تدخل فى القياس. وقد تبين أن الزيادة ف
ار واحدة تؤدى إلى زيادة اإلجراءات المستدامة المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة بمقد

وحدة مع ثبات العوامل األخرى المؤثرة فى إدارة المخلفات الصلبة على ما هى  0,754
 عليه. 

  = الحوكمة  0,754+  0,858اإلجراءات المستدامة المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة
 البيئية
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  قيمة إختبار"F"  وهى دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  205,027المحسوبة تساوى
( وهو ما يشير إلى جودة النموذج للعالقة بين المتغيرات وصحة اإلعتماد عليه 0,01)

نبؤ بدون اخطاء. ومن نموذج اإلنحدار السابق يتضح أنه يمكن تطبيق العالقة السابقة للت
 إلجراءات المستدامة المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة من خالل الحوكمة البيئية.با
لفات دراسة اإلنحدار الخطى ألثر الحوكمة البيئية على المشاركة فى إدارة المخ :(14) جدول

 الصلبة
مصدر 
 التغير

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

معامل  القيمة المقدرة
 اإلرتباط

 معامل
 إختبار )ف( التحديد

قيمة  (F) (R²) (R) المتغير الثابت  المعنوية 
 64,895 64,895 1 المفسر

 0,255 97,252 381 البواقى 0,000 **254,234 0,400 0,633 0,757 0,849
  162,147 382 الكلى

 من خالل إستعراض النتائج الواردة بالجدول السابق يتضح اآلتى:
 ى فالقة طردية ذات داللة إحصائية بين متغير الحوكمة البيئية ومتغير المشاركة هناك ع

 دراسةمحل ال بالمصانع الموجودة بمدينة العبور بالمناطق الصناعيةإدارة المخلفات الصلبة 
 .0,633 (R)حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 

  لى إرة المخلفات الصلبة تقريبا من التغير فى المشاركة فى إدا %40,00يرجع ما هو نسبة
ترجع إلى عوامل اخرى لم تدخل  %60,00وما يقارب نسبة  ،التغير فى الحوكمة البيئية

يادة ز فى القياس. وقد تبين أن الزيادة فى الحوكمة البيئية بمقدار وحدة واحدة تؤدى إلى 
ؤثرة ى الموحدة مع ثبات العوامل األخر  0,757المشاركة فى إدارة المخلفات الصلبة بمقدار 

 فى إدارة المخلفات الصلبة على ما هى عليه. 
  = الحوكمة البيئية 0,757+  0,849المشاركة فى إدارة المخلفات الصلبة 
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  قيمة إختبار"F"  وهى دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  254,234المحسوبة تساوى
إلعتماد عليه ( وهو ما يشير إلى جودة النموذج للعالقة بين المتغيرات وصحة ا0,01)

نبؤ بدون اخطاء. ومن نموذج اإلنحدار السابق يتضح أنه يمكن تطبيق العالقة السابقة للت
 بالمشاركة فى إدارة المخلفات الصلبة من خالل الحوكمة البيئية.

حو ندراسة اإلنحدار الخطى ألثر الحوكمة البيئية على وعى وإتجاهات العاملين  :(15) لجدو
 بةإدارة المخلفات الصل

مصدر 
 التغير

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

معامل  القيمة المقدرة
 اإلرتباط

معامل 
 إختبار )ف( التحديد

(F) (R²) (R) المتغير الثابت  المعنوية  قيمة

 52,574 52,574 1 المفسر
 0,300 114,150 381 البواقى 0,000 **175,476 0,315 0,562 0,681 1,121

  166,724 382 الكلى

 من إعداد الباحثون اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي المصدر:
 (0,01دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )** 

 من خالل إستعراض النتائج الواردة بالجدول السابق يتضح اآلتى:
  وعى هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين متغير الحوكمة البيئية ومتغير

ق المناطبالمصانع الموجودة بمدينة العبور بوإتجاهات العاملين نحو إدارة المخلفات الصلبة 
 .0,562 (R)محل الدراسة حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط  الصناعية

  تقريبا من التغير فى المشاركة فى وعى وإتجاهات العاملين  %31,50يرجع ما هو نسبة
 %68,50وما يقارب نسبة  ،التغير فى الحوكمة البيئية نحو إدارة المخلفات الصلبة إلى

ترجع إلى عوامل اخرى لم تدخل فى القياس. وقد تبين أن الزيادة فى الحوكمة البيئية 
بمقدار وحدة واحدة تؤدى إلى زيادة وعى وإتجاهات العاملين نحو إدارة المخلفات الصلبة 
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ة فى إدارة المخلفات الصلبة على ما وحدة مع ثبات العوامل األخرى المؤثر  0,681بمقدار 
 هى عليه. 

  = يةالحوكمة البيئ 0,681+  1,121وعى وإتجاهات العاملين نحو إدارة المخلفات الصلبة 
  قيمة إختبار"F"  وهى دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  175,476المحسوبة تساوى

وصحة اإلعتماد عليه ( وهو ما يشير إلى جودة النموذج للعالقة بين المتغيرات 0,01)
نبؤ بدون اخطاء. ومن نموذج اإلنحدار السابق يتضح أنه يمكن تطبيق العالقة السابقة للت

 بوعى وإتجاهات العاملين نحو إدارة المخلفات الصلبة من خالل الحوكمة البيئية.
توجد عالقة جوهرية بين "ومن ثم يتم رفض الفرض الثانى وقبول الفرض البديل وهو: 

  ".البيئية وإدارة المخلفات الصلبة الحوكمة
 بديلةوبالمثل الفروض الفرعية المتفرعة من الفرض الرئيسى الثانى تم رفضها وقبول الفروض ال

 على النحو التالى:
 ت مخلفاتوجد عالقة جوهرية بين الحوكمة البيئية واإلجراءات المستدامة المتعلقة بإدارة ال

 الصلبة.
 وكمة البيئية والمشاركة فى إدارة المخلفات الصلبة.توجد عالقة جوهرية بين الح 
 صلبة.توجد عالقة جوهرية بين الحوكمة البيئية وإتجاهات العاملين نحو إدارة المخلفات ال 
 

 النتائج
أوضحت نتائج االختبارات االحصائية باستخدام مصفوفة االرتباط بمعامل بيرسون ان 

 ،المتغير المستقل الحوكمة البيئية )األداء البيئىهناك ارتباط بين الثالث متغيرات الخاصين ب
التكامل مع المورين المستدامين( وبين الثالث متغيرات الخاصين  ،اإلبتكار البيئى الداخلى

 ،بالمتغير التابع إدارة المخلفات الصلبة )اإلجراءات المستدامة المتعلقة بادارة المخلفات
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أيضًا أوضحت  ،ت العاملين نحو إدارة مخلفات(وعى وإتجاها ،المشاركة فى إدارة المخلفات
وأن  ،نتائج اإلختبارات وجود إرتباط بين كافة هذه المتغيرات وبين متغير عدم التأكد البيئى

(. ومن ثم تم 0,01جميع معامالت اإلرتباط طردية موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية )
لفرض البديل وبالمثل الفروض رفض الفرض الرئيسى األول للدراسة )فرض النفى( وقبول ا

الفرعية المتفرعة من الفرض الرئيسى األول تم رفضها وقبول الفروض البديلة على النحو 
 :التالى

 لفات توجد عالقة جوهرية بين األداء البيئى واإلجراءات المستدامة المتعلقة بإدارة المخ
 .الصلبة فى ضوء عدم التأكد البيئى

 ى لبة فتكار البيئى الداخلى والمشاركة فى إدارة المخلفات الصتوجد عالقة جوهرية بين اإلب
 .ضوء عدم التأكد البيئى

  توجد عالقة جوهرية بين التكامل مع الموردين الخضر )المستدامين( ووعى وإتجاهات
 العاملين نحو إدارة المخلفات الصلبة فى ضوء عدم التأكد البيئى.

ى الثانى رفض الفرض الثانى وقبول كما أوضحت نتائج اختبار صحة الفرض الرئيس
ل بالمثالفرض البديل وهو: توجد عالقة جوهرية بين الحوكمة البيئية وإدارة المخلفات الصلبة و 

ى الفروض الفرعية المتفرعة من الفرض الرئيسى الثانى تم رفضها وقبول الفروض البديلة عل
 :النحو التالى

 ت مخلفاجراءات المستدامة المتعلقة بإدارة التوجد عالقة جوهرية بين الحوكمة البيئية واإل
 .الصلبة

 توجد عالقة جوهرية بين الحوكمة البيئية والمشاركة فى إدارة المخلفات الصلبة. 
 صلبةتوجد عالقة جوهرية بين الحوكمة البيئية وإتجاهات العاملين نحو إدارة المخلفات ال. 
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عظيم. تتفق مع نتائج دراسة )عبد ال فإن نتائج هذه الدراسة ،وإعتمادًا على ما سبق ذكره
كلى ( من حيث أهمية تطبيق منظومة االدارة البيئية بالمنظمات وتأثيرها على االداء ال2017

( من 2015كما تتفق مع نتائج دراسة )سارد.  ،للمنظمة وعلى استدامة مخرجات االنشطة
ثل الحالية انها قد تتمحيث ضرورة وضع آليات لتفعيل الحوكمة البيئية حيث أوضحت الدراسة 

 التكامل مع المورين المستدامين.  ،اإلبتكار البيئى الداخلى ،فى األداء البيئى
 

 التوصيات
يئة وصي الباحثون بضرورة تطبيق الحوكمة البيئية الجيدة داخل المؤسسات المعنية بالبي

 مكنيمما  شئون البيئة"جهاز و  في البيئة مثل وزارة البيئة بجهازيها "جهاز تنظيم إدارة المخلفات
 السياسات المناسبة من خالل:و  المؤسسات من أتخاذ القراراتهذه 
 ت.إعتماد آليات متطورة إقترحتها الباحثون لتحقيق الفعالية في إدارة منظومة المخلفا 
 المسئوليات الممنوحة و  حوكمة الهيكل التنظيمي يجب ان تتم في إطار من األختصاصات

كذلك يجب أن تتفق مع أهداف و  ،جب التشريعات المنظمة لهاللمؤسسة البيئية بمو 
 المؤسسة.

 ة علىإعتماد سياسات بيئية رقابية متطورة إقترحتها الباحثون لتحقيق الفعالية في الرقاب 
 تنفيذ جميع الجهات لمنظومة المخلفات.

 لنصوذلك تنفيذًا ل ،سرعة إنشاء وتأسيس النظام الوطني للبيانات على المستوى القومي 
 بشأن تنظيم إدارة المخلفات. 2020لسنة  202الوارد بالقانون رقم 

  مد مظلة الحوافز المقررة بموجب قوانين األستثمار لتشمل أنشطة اإلدارة المتكاملة
 األستثمار في منظومة إدارة المخلفات.و  ذلك تشجيعا لدخول القطاع الخاصو  للمخلفات
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 رفع الوعي البيئي لدي جميععلى  كاملة تعملضرورة وضع إستراتيجية إعالمية بيئية مت 
 أصحاب المصالح من خالل تعزيز مفهوم اإلستهالك المسؤول لجميع أنواعو  فئات المجتمع

 .إلكترونية.. ،صناعية ،زراعية ،طبية ،المخلفات سواء كانت بلدية صلبة 
 ع دون وقو  إرساء مبدأ الحيلولةو  ،االهتمام بنشر المعايير البيئية بالمناطق الصناعية

دوير تإعادة و  األقتصاد الدائري إلى  رفع الوعي بكيفية األنتقال ،تجاوزات بيئيةو  مخالفات
وأيضا دعم  ،ضرورة فصل المخلفات عند المصدر قبل التخلص منهاو  المخلفات الصناعية

 اإلبتكار البيئي الداخلي.
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the extent of the impact of 

environmental governance on improving and sustaining the waste 

system in Egypt by researching environmental governance and its 

proposed models and scientific problems related to environmental 

governance and its relationship to waste management in Egypt. The 

researchers relied on theoretical rooting through the inductive approach, 

from books, references, and Arab and foreign studies, then assessing the 

current situation of the waste system in Egypt through reports, data and 

information available to us, and then conducting a field study by 

designing a survey list that includes a set of questions were directed to 

the study sample, which numbered (383) instrument.  

The study concluded that there is a direct statistically significant 

relationship between the three variables of the independent variable 

environmental governance (environmental performance, internal 

environmental innovation, integration between sustainable suppliers) 
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and between The three variables of the dependent variable solid waste 

management (sustainable procedures related to waste management, 

participation in waste management, awareness and attitudes of workers 

towards waste management and that all of these variables were 

associated with the environmental uncertainty variable, and that all 

correlation coefficients are positive and significant at a significant level 

(0.01). 

The study recommended paying attention to the dissemination of 

environmental standards in industrial areas, establishing the principle of 

preventing environmental violations, raising awareness of how to move 

to the circular economy and recycling industrial waste and the need to 

segregate waste from source and upon disposal, supporting internal 

environmental innovation. 


