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ي  اق بحسو نموذج مقترح لتطبيق نظم اإلدارة البيئية على مخلف ات األ
 دراسة ميدانية -  الزاوية الحمراء

 

 (3)سها عيد رجب -(2)محمود عبد الهادى صبح -(1)هشام عصمت عبد الحميد

عة ، جامكلية التجارة (2 كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس( طالب ب1
 لمعهد الفني للخدمة اإلجتماعية بالقاهرة( ا3عين شمس 

 

 المستخلص
ق هدف البحث إلى تقديم نموذج مقترح لتطبيق نظم اإلدارة البيئية على مخلفات األسوا

مل وطرق التعا الحيعن التعرف على واقع اإلدارة البيئية داخل بحي الزاوية الحمراء، فضال 
سواق، وذلك لوضع تصور مستدام للتخلص مع المخلفات المستخرجة من األنشطة المختلفة لأل

لى عحفاظ األمن من تلك المخلفات، واالستفادة االقتصادية منها، وفقا إلدارة بيئية متكاملة، لل
 هدافولتحقيق أ  .الموارد البشرية والمادية، وأمن وصحة وسالمة المواطنين المحيطين باألسواق

المسئولين ( مفردة من 45قوامها )عينة  وزعت على البحث، تم تصميم استمارة استبيان
مام ي إلتولقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليل .والعاملين باإلدارة البيئية داخل الحي

 تساؤالت على واإلجابة الفرضيات صحة الختبار الدراسة، واالختبارات اإلحصائية المناسبة
 .الدراسة

ظم تطبيق ن ية ذات داللة إحصائيا بينارتباط وجود عالقةتوصلت نتائج الدراسة إلى  وقد
عند مستوى معنوية وذلك  ،(0.925اإلدارة البيئية والحد من مخلفات األسواق بنسبة )

بيئية ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة ال وجود عالقة ارتباطيةكما تبين (، 0.001)
. (0.001وى معنوية )مستعند وذلك  ،(0.898) وتحقيق الُبعد البيئي داخل األسواق بنسبة

تبنى تطبيق وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج خُلصت لعدة توصيات أهمها: 
حي؛ خل الالنموذج المقترح للدراسة الحالية لتطبيق نظم اإلدارة البيئية على مخلفات األسواق دا

فادة الستلمخلفات، واحيث تبين من نتائج الدراسة أهمية نظم اإلدارة البيئية في الحد من تراكم ا
ة إلدار ااالقتصادية منها، وتحقيق الُبعد البيئي، كذلك ضرورة االهتمام بنشر وتبنى تطبيق نظم 

 .ةتنمويو البيئية داخل كافة المؤسسات لما لها من آلية تنفيذية لتحقيق أهداف بيئية واجتماعية 
 رية.بيئي، األسواق التجانظم اإلدارة البيئية، المخلفات، الُبعد ال الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة
وث ُتعتبر نظم اإلدارة البيئية من أهم النظم التي يعتمد عليها من أجل الحد من التل
دى البيئي وتحسين البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة كافة، وكذلك زيادة الوعي البيئي ل

يث حعية، ار الموارد الطبيالعاملين مما يؤدى لتحقيق التنمية في اإلنتاج والحد من التلوث وإهد
 الحاضر الوقت سواء الصناعية أو التجارية أو اإلدارية في من المؤسسات تتجه الكثير

 يعد جهالتو  وهذا األجل، طويلة وخططها لالهتمام باالعتبارات البيئية في استراتيجيات أعمالها
 تطبيق لضمان بدء نقطة وكذلك من المهتمين بالبيئة، مع نظرائها لبقائها وتنافسها أساسا

بكافة  اهتماماتها البيئية اإلدارة أنظمة في األنشطة المختلفة لها. وتولى البيئية المواصفات
على  بيئيةال اإلدارة حيث يُعد نظم العملية اإلدارية بالمنظمة، كافة جوانب في البيئية المشكالت

تها من لجوانب البيئية ألنشطوتقييم وتحسين ا على فهم تساعد المنظمات مرنة، إدارية أداة  أنه
هها تواج خالل إطار تكاملي هدفه المنع والوقاية من المخاطر والتأثيرات البيئية المحتملة التي

ق نظم باعتباره الغاية الرئيسية للتنمية المستدامة. ولكي تحق المنظمة والحفاظ على اإلنسان
ن لحد مؤكدًا الحفاظ على البيئة وااإلدارة البيئية غرضها والهدف الذي ُأنشأت من أجله وهو م

 تحقيقا  نضمن والسياسات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، ولكي التلوث وتنفيذ الخطط
ينها وبين بفّعالة ووجود تكامل  بيئية إدارة نظم توفر من بد ال البيئية والسياسات لإلستراتيجية

 توفر ألنها البيئية اإلدارة بنظم عالم بأسرهال اهتمام وهو ما يلقى حالياً  كافة اإلدارات األخرى،
د نظام بما يحقق التنمية. حيث يعُ  العمل نواحي جميع في النظم البيئية لتطبيق ونظاماً  هيكالً 

د لموار اإلدارة البيئة ركيزة أساسية باعتبار االهتمام بالشأن البيئي يؤدى إلى الحفاظ على ا
 لها ُبغية الحفاظ على البيئة. يدالبيئية من خالل االستخدام األمثل والرش

من أوائل التحديات البيئية التي تهدد  باألحياءوتأتى مشكلة تراكم المخلفات والمهمالت 
وتجعل استقرار حكوماتها من األمور التي تكتنفها الكثير من الشكوك، ولعل  ،السالمة البيئية
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معها وضعف كفاءة األجهزة من أهم أسباب استفحال هذه المشكلة هي قصور أساليب التعامل 
الوطنية المعنية بهذا الملف الشائك والتي أصبح تحديثها بشكل كامل واحدا من أهم متطلبات 

الدولة العصرية الحديثة يتم تعميق  إطارفي ، و التحديث الشامل المنشود للدولة العصرية
لشكل الذي تصبح معه المفاهيم البيئية للمجتمع وربطها بالنواحي االجتماعية واالقتصادية، با

حيث تكون  ؛إدارة المخلفات في تلك المجتمعات هي المسئولة عن الصحة والسالمة العامة
منظومة إدارة المخلفات بتلك المجتمعات مترابطة ومتكاملة بالشكل الذي تعتمد فيه كل مرحلة 

تؤكد كما  الحقة. ى خر أألساس الذي ترتكز عليه خطوات على سابقاتها وتمثل في ذات الوقت ا
الدراسات السابقة وجود عالقة وثيقة بين النمو السكاني والناتج المحلي من المخلفات كما تؤكد 
أن النمو السكاني والتجاري والنمط االستهالكي للمجتمع من أهم أسباب ازدياد معدل إنتاج 

ي المتمثل المخلفات في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، وان المشكلة تكمن في التحد
في التحرك السريع نحو اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات البلدية مع األخذ في االعتبار 

 (14: ص2014 )رحمون، .االحتياجات البيئية الصحية واالجتماعية واالقتصادية
 وعلى الصعيد الداخلي تمثل مشكلة تراكم المخلفات واإلدارة العشوائية لألسواق التجارية

شهد عمليات البيع والشراء وتزاحم المواطنين لقاء غاياتهم نحو شراء مستلزماتهم، فإن التي ت
داخل األسواق المصرية التي تقع في نطاق األحياء المختلفة، وتمثل تلك األسواق  ااألمر مختلف

مصدرًا كبيرًا وخطيرا لمصادر التلوث الناتجة عن المخلفات التي تتراكم عن األنشطة المختلفة 
، لك األسواق، مما ينتج عن ذلك مخاطر عديدة تهدد حياة ة وسالمة وصحة المواطنينلت

فضال عن التلوث البيئي التي تحدثه من جراء مخلفاتها، ومن هنا جاء اهتمام المؤسسات 
إطار إداري بيئي تحت مظلة إدارة متخصصة لنظم  العالمية بنظم اإلدارة البيئية التي تعمل في

تهدف إلى الحد من تلوث البيئة، والتعامل اآلمن مع المخلفات من خالل إدارة اإلدارة البيئية 
 العمل وخطط وااللتزامات السياسات واإلجراءات من متكاملة للمخلفات، تقوم بوضع مجموعة
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والحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية  البيئي، التلوث عناصر حدوث من شأنها منع التي
 المحيطة.

 

 بحثه المشكل
تكمن مشكلة البحث في تعدد األسواق المختلفة داخل حي الزاوية الحمراء بمحافظة 

( 12القاهرة، والذي ُيعد أكثر األحياء داخل العاصمة بها أسواقا تجارية؛ حيث يضم عدد )
ة سمكرة وصيان -الخضار والفاكهة -المالبس والمفروشاتوقا تجاريا لمختلف األنشطة مثل )س

محالت اسماك، وغيرها من  -السيارات محالت لقطع غيار السيارات ورش لرش –السيارات 
لعامة ( طن مخلفات سائلة وصلبة يوميًا. )الهيئة ا33األنشطة( والذي ينتج عنها ما يزيد عن )

 (2020لنظافة وتجميل القاهرة: 
لب وهو األمر الذي يؤدى إلى زيادة نسب التلوث السمعي والبصري، والهوائي ويؤثر بالس

دارة من إ البيئة الداخلية لألسواق، والبيئة السكنية المحيطة، وبالرغم من الجهود المبذولة على
الحي في القضاء على األسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية متكاملة المرافق 

 لي:خالل الدراسة االستطالعية التي قام بها " الباحثون" تبين ما ي والخدمات، إال أنه من
ود إدارة مختصة بالبيئة ضمن الهيكل التنظيمي للحى، ويقتصر األمر على وجود عدم وج -

قسم خاص بالبيئة، يختص فقط بالمرور على المحالت واألسواق لتحرير محاضر 
 للمخالفين. 

ارة عدم وجود متخصص في قسم إدارة البيئة داخل الحي في العلوم البيئية، أو خبير في إد -
 شئون البيئة.

لمي ارة خاصة إلدارة مخلفات هذه األسواق والتخلص اآلمن منها باألسلوب الععدم وجود إد -
 الحديث.
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مع  يقتصر التعامل مع المخلفات الناتجة عن األنشطة المختلفة لألسواق من خالل التعاقد -
 متعهدين للتخلص من المخلفات ونقلها بشكل بدائي.

ة مختصة بالبيئة إلدارة الباحثون يتضح عدم وجود إدار  وبناًء على ما توصل إليه
تجة مع كمية المخلفات الناأساليب التعامل  األسواق التجارية بالحي، كما أن هناك قصور في

يث عن أنشطة األسواق المختلفة داخل الحي، وعدم اهتمام الحي بإتباع األسلوب العلمي الحد
وم ، وتقالُبعد البيئي إلدارة تلك األسواق من خالل منظومة اإلدارة البيئية التي تهدف لتحقيق

 تنظيمبدورها نحو الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي وإدارة المخلفات بشكل رشيد، و 
 العمل في ظل المراجعة البيئية التي تحد من المخاطر الناتجة عن تلك األنشطة المختلفة

 دارة المخلفاتلألسواق على جميع المراحل بدءا بالتخطيط والتصميم البيئي، وصوال إلى إ
والقضاء على التلوث البيئي الناتج عن المخلفات بشكل علمي وصحي وبيئي في ظل جهود 

طبيق الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. ومن هنا تبلورت فكرة البحث في وضع نموذج مقترح لت
واق نظم اإلدارة البيئية على مخلفات األسواق بحي الزاوية الحمراء، يمكن تعميمه على األس

ر داخل الحي، مما ُيمكن المسئولين من وضع استراتيجيات واتخاذ إجراءات للتحسين والتطوي
ة، مختلفوالسالمة البيئية، والتعامل التقني الحديث مع المخلفات الناتجة عن أنشطة األسواق ال

 من خالل ما تتوصل إليه الدراسة من فضال عن إمكانية االستفادة االقتصادية منها، وذلك
 تائج وتوصيات ومقترحات.ن

 

 أسئلة البحث
يئية اإلدارة الب أهمية تطبيق نظمما " :يحاول البحث اإلجابة على السؤال الرئيس التالي

 "الزاوية الحمراء في الحد من التلوث الناتج عن مخلفات أنشطة األسواق المختلفة؟ بحي
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 ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:
 ةا مدى فاعلية اإلدارة البيئية في التعامل مع المخلفات الصلبة الناتجة عن األنشطم -1

 التجارية لألسواق داخل الحي؟
اخل د األسواق الناتج عن مخلفات الحد من التلوث البيئي في نظم اإلدارة البيئيةدور  ما -2

 ؟الحي
  ؟الحي داخلما نوعية وكمية المخلفات الناتجة عن أنشطة األسواق المختلفة  -3
 سكان البيئة المحيطةالبيئية التي تخلفها مخلفات األسواق على واآلثار  ما األضرار -4

 الحي؟ باألسواق
 ؟ تطبيق نظم اإلدارة البيئيةالحي في  رئاسةتواجه  التي صعوباتالمعوقات و ال ما -5

 

 بحثأهداف ال
 :ما يلي إلىتهدف هذه الدراسة 

 داخل األسواق.التعرف على مدى فاعلية اإلدارة البيئية  -
خلفات عن م بيان العالقة االرتباطية بين نظم اإلدارة البيئية والحد من التلوث البيئي الناتج -

 أنشطة األسواق المختلفة.
 .سواقبيان العالقة االرتباطية بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية وتحقيق الُبعد البيئي لأل -
 لحد منلدورها في إدارة األسواق وا يئيةإبراز المعوقات التي تحول دون تنفيذ اإلدارة الب -

 التلوث ومع تراكم المخلفات.
سواق وضع تصور مقترح لتطبيق نظم اإلدارة البيئية إلدارة منظومة متكاملة للمخلفات باأل -

 التابعة للحى.
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 بحثفروض ال

 علي النحو التالي:  الدراسةيمكن صياغة فروض  وأهداف الدراسةفي ضوء مشكلة 
ن مالبيئية والحد توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة  :الفرض األول

 .مخلفات األسواق
من  : توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية والحدالفرض الثاني

 التلوث البيئي لمخلفات األسواق. 
عد البُ  ية وتحقيقاإلدارة البيئ: توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم الفرض الثالث
 .البيئي لألسواق
ومة ء منظتوجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية وإنشا الفرض الرابع:

 متكاملة إلدارة مخلفات.
تفادة توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية واالس :الفرض الخامس
 مخلفات المستخرجة من األسواق.الاالقتصادية من 

تزام توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية واالل الفرض السادس:
 بالمسئولية االجتماعية. 

 

 بحثأهميه ال
 تكمن أهمية الدراسة في جانبين هما الجانب العلمي والجانب العملي كما يلي:

علي المستوي األكاديمي، وذلك لمحاولتها دراسة موضوع  تنبثق أهمية الدراسة :العلمية األهمية
هام في نظم اإلدارة البيئية في أحد المجاالت الهامة والتي يتعامل معها المواطنين بصفة 
مستمرة وهى أسواق البيع والشراء نظرًا لقلة مثل هذه الموضوعات في المكتبة العربية بشكل 

بر مفهوم نظم اإلدارة البيئية حديثًا نسبيًا في عام والمكتبة المصرية بشكل خاص؛ حيث يعت
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مجال التحسين البيئي داخل مصر بالنسبة للمؤسسات الحكومية والخدمية التي تتعامل بشكل 
الربط بين تقييم العوامل البيئية والحد من التلوث  باإلضافة إلي، مباشر مع المواطنين

 باألسواق. والمخلفات وانعكاسات ذلك علي تحسين البيئة المحيطة
ظم اإلدارة نتستمد الدراسة أهميتها التطبيقية من خالل تقديم نموذج لتطبيق  :التطبيقية األهمية

عامل البيئية على مخلفات األسواق بحي الزاوية الحمراء، لرسم وإعداد السياسات البيئية للت
 اآلمن مع المخلفات، ومواجهة التلوث البيئي والحد من آثاره السلبية.

 

 حات البحثمصطل
 نظيميهو جزء من النظام اإلداري الشامل الذي يتضمن الهيكل الت: نظم اإلدارة البيئية

اسة والممارسات واإلجراءات والعمليات المتعلقة بتطوير السي ونشاطات التخطيط والمسئوليات
 (122: ص2007ومراجعتها والحفاظ عليها. )العزاوى، النقاز،  البيئية وتطبيقها

ت، الخدماو و مكان يلتقي فيه البائع والمشترى يتم من خالله تبادل المنافع والسلع ه األسواق:
 رية،ويضم العديد من البائعين والمشترين والمستهلكين، ويخضع لرقابة قانونية وسوقية. )هوا

 (11: ص2016
دة هي المواد الُمراد التخلص منها وتحويلها إلى مواد صالحة إلعاالمخلفات الصلبة: 

خدام، بحيث يكون جمعها، ومعالجتها، ونقلها، من مصلحة المجتمع، ويمكن تصنيف االست
 -اعيةالنفايات الصلبة الصن-النفايات الصلبة من حيث مصدرها إلى: النفايات الصلبة المنزلية

: 2013 . )زيد المال،النفايات الناتجة عن معالجة المياه العادمة -النفايات الصلبة الزراعية
 (14ص

رية هي المحيط المادي الذي يعيش فيه اإلنسان بما يشمل من ماء وهواء وفضاء وت: البيئة
 (13: ص2002 ومنشآت شيدها إلشباع حاجاته. )الحلو، وكائنات حية
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 ئة سواءهو التغير الذي يحدث في المميزات الطبيعية لعناصر المكونة للبيالتلوث البيئي: 
ذا سائر الناتجة عن سوء استعمال هذه العناصر إكان في الماء، أو الهواء، أو التربة والخ

بب أضفنا لها موارد غير مناسبة، والتلوث البيئي قد يكون بيولوجيا أو كيمائيا أو حتى بس
 Melha, 2001: p.150))القمامة أو النفايات.  

ن، السكمثل ) هو أحد أبعاد التنمية المستدامة والذي يشمل كافة األبعاد البيئيةالبعد البيئي: 
 (24: ص2006 البيئة الطبيعية المحيطة باإلنسان، النفايات(. )قدوري، النقل،

 

 دراسات سابقة
يئية تناولت الدراسة "تقديم إطار نظري لموضوع اإلدارة الب :(2017دراسة )براهيمى: 

 وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على ي المشايع الصناعية".وعالقتها بمعدالت الكفاءة ف
 الممارسات اإلدارية القديمة والتوجه نحو األساليب ى المشروعات الصناعية عنضرورة تخل

م ف أماالجديدة والتي تمثل اإلدارة البيئية أحد أهم أشكالها، والوقوف على المعوقات التي تق
منهج تفعيل أنظمة اإلدارة البيئية في المؤسسات والمشروعات الصناعية، واستخدمت الدراسة ال

 حصائي الختباريلي، والمقابالت الشخصية واستمارة االستبيان والتحليل اإلالوصفي التحل
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تطبيق نظم اإلدارة البيئية ساهم في  صحة فروض الدراسة.

ة كفاء تقليل االنبعاثات الملوثة للبيئة، كما تبين أن نظم اإلدارة البيئية تساهم من في رفع
 لبيئية وتوفير الهدر في الموارد.المؤسسة اإلنتاجية وا

كأداة لتحقيق التنمية تناولت الدراسة "نظام إدارة البيئية  :(2017دراسة )عمر، معين: 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على فوائد تطبيق نظام اإلدارة البيئية المتحققة، كذلك  المستدامة".

البيئي، والحد من المخلفات، التعرف على دور نظام اإلدارة البيئية في الحد من التلوث 
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمقابالت الشخصية واستمارة االستبيان 
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وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات  حصائي الختبار صحة فروض الدراسة.والتحليل اإل
الوفورات التي  الصناعية تخشى من تطبيق نظام اإلدارة البيئية الرتفاع تكاليفه بالرغم من

تحقيق عالقة تفاعلية بين النظام  يحققها النظام، كما تبين أن نظام اإلدارة البيئية يؤدى إلى
 البيئي والنظام االجتماعي والنظام االقتصادي، والحد من التأثيرات السلبية للنفايات.

ي فلي تناولت الدراسة "نظم اإلدارة البيئية في التعليم العا :Felix, 2017))دراسة 
يئية، وهدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تواجه تطبيق نظن اإلدارة الب .نيجيريا"

وصلت وت .قهإلدارة العليا وتطبيبتبني وتنفيذ نظام ا كذلك التعرف على مدى التزام اإلدارة العليا
ن تبي ئية، كمانتائج الدراسة إلى أن هناك معوقات تواجه الجامعات في تطبيق نظم اإلدارة البي

 ة.أن الجامعات تواجه نقص في الموال والموارد وعدم التزام الحكومة بنظم اإلدارة البيئي
 المنظمات غير في اإلدارة البيئية"فاعلية  تناولت الدراسةCaoa, 2018): ) دراسة

مات وهدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية المنظ ".المناطق الحضرية داخلالحكومية البيئية 
خل البيئية في دولة الصين، وكذلك استكشاف دور اإلدارات البيئية في المنظمات البيئية دا

ل ارة االستبيان والتحليواستم ( مدينة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،113)
 وًياًيا وقالمنظمات البيئية الحكومية تلعب دوًرا إيجابوتوصلت نتائج الدراسة إلى أن  اإلحصائي.

ي فيئية في المساهمة في تحقيق الُبعد البيئي، كما تبين أن هناك تأثير للمنظمات الحكومية الب
ات تحسين اإلدارات البيئية حسب المستجدات والتطورات التي تحدث، كذلك هناك أهمية لإلدار 

 البيئية داخل المنظمات الحكومية في تحسين األداء البيئي.
"الصفات المؤسسية  تناولت الدراسة: (Kostetska, khumarova, 2020) دراسة

وهدفت الدراسة إلى التعرف  ي التنمية االقتصادية المستدامة".لإلدارة البيئية الشاملة ودورها ف
متطلبات األساسية لإلدارة البيئية، وتأثيرها في الممارسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية، 

 ارة االستبيان والتحليل اإلحصائي.واستم ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
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للمتغيرات  وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اإلدارة البيئية الشاملة تلبى االحتياجات الحقيقية
االجتماعية والبيئية، وتحقق رضا المستهلكين، وتعزز من االستخدام الرشيد للموارد المتاحة 

 ملة تحقيق التنمية المستدامة.والمستخدمة، كما تبين أن اإلدارة البيئية الشا
 وقاتهاومع البيئية اإلدارة متطلباتتناولت الدراسة " :(2020دراسة )محمد، الجارحى: 

 يةبالتنم وعالقتها البيئة وهدفت الدراسة إلى التعرف على ".المستدامة بالتنمية وعالقتها
وغير  الحكومية تالمؤسسا جميع في البيئية اإلدارة نظام تطبيق متطلبات، و المستدامة

الحكومية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمقابالت الشخصية واستمارة 
ن وتوصلت نتائج الدراسة إلى أ حصائي الختبار صحة فروض الدراسة.االستبيان والتحليل اإل

ير غهناك معوقات مالية تعوق تطبيق نظم اإلدارة البيئية داخل المنظمات سواء الحكومية أو 
الت الحكومية بسبب ارتفاع تكلفة حماية البيئية، كما تبين أن كافة الشركات ُتعانى من مشك

حقيق تأن تطبيق نظم الغدارة البيئية يؤدى غلى  في الُبعد البيئي، كما أظهرت نتائج الدراسة
 التنمية المستدامة على مستوى الشركات والدولة.

 الحالية: والدراسة سابقةال الدراسات بين واالختالف أوجه االتفاق
 أواًل: أوجه االتفاق:

ة لبيئياُتعد الدراسة الحالية امتدادًا للدراسات السابقة التي تناولت موضوع نظم اإلدارة  -
 ودورها في تحقيق الُبعد البيئي.

حقيق تة في تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت أهمية نظم اإلدارة البيئي -
 البيئي والحد من هدر الموارد، والحفاظ على الموارد البشرية والمادية.الُبعد 

 ثانيًا: أوجه االختالف:
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الهدف؛ حيث تهدف الدراسة الحالية  -

عن الحد  فضالُ ، إلى وضع نموذج مقترح لتطبيق نظم اإلدارة البيئية على مخلفات األسواق
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المخلفات، وذلك عن طريق إنشاء منظومة متكاملة البيئية التي تخلفها  واآلثار ألضرارامن 
 إلدارة النفايات.

 

 إلطار النظريا
 تدادام بأنها هي البيئية ( اإلدارة75، ص2003 ُيعرف )صالح، :اإلدارة البيئيةمفهوم 

 عند تعتمد البيئية اإلدارةو  اإلنتاج، في مجاالت تطبيقه عند وخاصةً  العام بمعناه اإلدارة لمفهوم
 مختلفة آليات خالل من التوجيه التنظيم، وهى التخطيط،، التقليدية اإلدارة أساليب إلى التنفيذ
 وُتعرف مؤسسةالمسار.  تصحيح ثم األداء وتقييم أهداف محددة لتحقيق األشكال و األنواع
"ISO" :عرفت فقد لإلدارة البيئية "ISO" داري اإل النظام من جزء" هاأن على البيئية اإلدارة 

 والممارسات والمسؤوليات التخطيط ونشاطات التنظيمي الهيكل يتضمن الشامل الذي
 الحفاظو  ومراجعتها وتطبيقها البيئية السياسة بتطوير المتعلقة والموارد واإلجراءات والعمليات

  (93: ص2007 عليها. )الغزاوى، النقاز،
 من البيئيةاإلدارة  أهمية( 93: ص2018 وآخرون، فىحدد )مصط أهمية اإلدارة البيئية:

 اآلتي: خالل
 أو ي،االقتصاد النشاط في أساسية كانت واءس: عليها والمحافظة البيئة إدارة في دورها 

 تلبي كونها في أو ،مسئول بشكل ستغاللهاأو ا ،الطبيعية الموارد على الحفاظ خالل من
 أجل من البيئي النظام عناصر على الحفاظ يف ومقدرتها المستدامة، التنمية احتياجات
 استمرارها.

 لدينيةو اأ ،لثقافية، أو ااالجتماعية المسئولية من األهمية هذه برزتُ  :الموارد على الحفاظ 
أو  الطبيعية، الموارد ديمومة على للحفاظ لشركاتأو ا المؤسسات فيالقرارات  لمتخذي

 .األسواق في هامنتجات لتسويقا تسويقي الخطوة هذه ستغاللا
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 البيئة على تؤثر ملوثة، مواد من تنتجه وما عملية التصنيع بمعالجته تقوم :التكاليف تقليل 
 نهاع ينتج منتجات من تصنعه وما للمنشاة، لمبانيأو ا لمعداتأو ا العمل وبيئة الخارجية

 اليفتك المنشأة وتكلف البيئة على تؤثر نفايات شكل على منها بالتخلص تالفة، المواد
أو  ،ةالصناعي بعملياتها المنشأة قيام خالل من البيئية اإلدارة أهمية تنبع وهنا ،إضافية
 دالب التالف من إيرادات وتحقيق البيئة على المحافظة تحقيق أجل من فعال بشكل اإلدارية

 .التكاليف من
 إلى عترج (ISO: 14001) البيئية اإلدارة نظام نشأة إن :البيئية اإلدارة مفهوم نظم

 رجتخ والتي ،المتحدة لألمم العمومية الجمعية منذ انعقاد البيئي بالجانب االهتمام بدايات
 ،1972 سنة بستوكهولم تم والذي البيئية القضايا لمناقشة دولي مؤتمر عقد ضرورة مفاده ببيان
 حدال أجل من المنظمات على القيود بفرض بدأت ؛البيئيبالتلوث  الحكومات وعي ازدياد ومع
 (223: ص2008 التلوث. )عثمان، من

 ،(ISO) للتقييس العالمية للمنظمة ، التابعة(TC,207)الفنية  ووفقا لتعريف اللجنة
 مي،التنظي الهيكل يتضمن الكلي اإلدارة على أنه جزء من نظام البيئية اإلدارة نظام ُيعرف"

 وتحقيق وتنفيذ لتطوير والموارد، والعمليات واإلجراءات والمسؤوليات التخطيط، ونشاطات
 (189: ص2006 البيئية ". )العزاوى، النقاز، السياسة على والمحافظة والمراجعة

 أهمية نظام اإلدارة البيئية:
 ( أهمية نظام اإلدارة البيئية في النقاط التالية: 122: ص2015وآخرون،  شيماءحددت )

اقة م الطيل، مما يؤدى لزيادة حجُتعد نظم اإلدارة البيئية أداة لتطوير نظم اإلنتاج والتشغ -1
 اإلنتاجية المحققة فعاًل.

 يعمل نظام اإلدارة البيئية على منع اإلسراف والضياع في الخامات والطاقة. -2
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 يؤدى تطبيق نظم اإلدارة البيئية إلى تحقيق فائض للشركات ومؤسسات األعمال ينتج عن -3
تشغيل المستخدمة في عدم حدوث إهدار في كميات الخامات والطاقة ومستلزمات ال

 اإلنتاج.
 منع اإلصابة بأـمراض أضرار تلوث البيئة الداخلية. -4
 تحسين المراكز المالية للشركات ولمؤسسات األعمال. -5
 اكتساب المزايا التنافسية لمنتجات الشركات التي تطبق نظم اإلدارة البيئية. -6
لى التحسين مما يؤدى إ Product Life – Cycleتطبيق أسلوب دورة حياة المنتج  -7

 المستمر في مواصفات المنتجات، وتخفيض مدخالت عوامل اإلنتاج.
 عناصر نظم اإلدارة البيئية:

 البيئية باإلدارة المؤسسي لاللتزام صيغة تعطى للمؤسسة البيئية السياسة البيئية: السياسة -1
 رةدااإل إعالن عن عبارة أنها كما والتنفيذ، للتخطيط كإطار الصيغة من هذه واالستفادة

 تعطىو  البيئية، اإلدارة لنظم كأساس تعمل وهذه السياسة التزامها نحو البيئة، عن العليا
 غراضواإل األهداف لتحديد اإلطار تعتبر وألنها بأكملها البيئية للمؤسسة لالهتمامات رؤية
 (25: ص2011 )صالح، في التخطيط. تتحكم أيضا   فإنها

 :البيئية االعتبارات  -2
 المؤسسة تؤديها التي األنشطة وعالقة البيئية بالمشكالت وارتباطه تجالمن دور تحديد ،

 ة،األنشط بهذه البيئي التأثر ومدى تحتاجها التي والخدمات تؤديها التي الخدمات وكذلك
 ث،التلو  منع وخطط ومصدره البيئي األثر تحديد ضرورة البيئية االعتبارات ومن اهتمامات

 أخرى  تأثيرات يوجد وهل السيطرة، تحت اآلثار هل راسةد يتم البيئي األثر ومع دراسة
 .تأثيرها ومدى
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 زمنيةال الفترة -البيئية المؤثرات تصاعد وذلك عن طريق: )معدالت البيئية المؤثرات تقييم 
 -بةتر  أو ماء أو هواء من البيئة عناصر تأثر مدى -البيئية الجغرافية للمؤثرات والحدود

 (Nguyen, 2013: p.213)  المؤسسة. في اتالمؤثر  بهذه اهتمام يوجد هل
 واألغراض: األهداف -3
 األخرى  البيئية والعوامل البيئية السياسة مع تتفق التي واألغراض األهداف تحديد. 
 واقع. إلى األهداف ترجمة على المؤسسة واألغراض األهداف تساعد 
 اإلدارة ملتكا يسهل مما للمؤسسة، اإلستراتيجية الخطة ضمن األهداف توضع أن يجب 

 األخرى. مع اإلدارات البيئية
 تلإلجراءا طبقا جزء منها أو كلها المؤسسة تناسب بحيث البيئية األهداف توضع أن يمكن 

 طلباتوالمت السياسة البيئية االعتبار في يراعى األهداف تحديد وعند المطلوبة، التنفيذية
 األخرى واالختبارات رالنظ ووجهات األخرى، االلتزامات مع وتطبيقها والتشريعات
 (16: ص2006)الحجار، عبد الحميد،  .والعمليات التكنولوجية

سباب األ البيئية، ومن مسئوليتهم تنفيذ على وقدرتهم العاملين تدريب التأكد من التدريب: -4
 دراية ىعل العاملين يكون  أن) البيئية اإلدارة على العاملين تدريب إلى تدعو التي الرئيسية

 المقترحات في دور له يكون  أنو  ،عامل لها كل التابعين المؤسسة في يئيةالب باآلثار
 . البيئية( نظام اإلدارة تطوير شأنها من التي الجيدة واألفكار

 https://www.muhtwa.com)) 
 إلدارة يةوالخارج الداخلية االتصاالت لعمل تصور وضع ضرورة واإلعالم: االتصال -5

 واستمراريته العمل قوة إلى: )تحريك واإلعالم االتصال إدارة وترجع أهمية البيئية، القضايا
 ونظم البيئية السياسة شرح -والتنفيذ األداء موافقات على الحصول -صحيحة بطريقة

https://www.muhtwa.com/
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 مدى تحديد -اإلدارة التزامات فحص -بدقة لتنفيذها القواعد فهم من التأكد -البيئية اإلدارة
 (23: ص2005 البيئي( )محمد، األداء وتقييم رصد البيئية اإلدارة نظام إمكانية تطور

 أنشطةو  عمليات فإن البيئية لسياستها المؤسسة التزام تحقيق من للتأكد العمليات: مراقبة -6
 نهافإ محسوس للبيئة السلبي والتأثير معقدة العمليات تكون  وعندما يجب مراقبتها، محددة

 من تأكدوال البيئية االعتبارات إدارة على تساعد الخطوات وهذه الوثائق، راقبةأهمية م تبرز
 ارةإد مراقبة العاملين، وكذا بتدريب االهتمام مع األهداف إلى االلتزام البيئي للوصول

 اه،المي ومعالجة المواد الخطرة وتداول تخزين وكذلك جديدة، كيماويات واعتماد المخلفات
 (18: ص2006 وغيرها. )قدورى،

 نعم -والطوارئ  الحوادث مخاطر ضد االستعداد وذلك باتخاذ اآلتي: للطوارئ: االستعداد -7
- للمخاطر السريعة واإلجراءات لالستجابة الخطط -السلبية البيئية والتأثيرات الحوادث

 يلتقل-للطوارئ  االستجابات أداء ومراجعة واإلجراءات الطوارئ  لخطط الدورية االختبارات
 لمث بالطوارئ  والمعنيين المحليين بالمسئولين االتصال - بالحوادث المرتبطة تالمؤثرا

 . والمستشفيات وغيرها المطافئ وحدات
 أو  الزيوت انسكاب - االنفجارات - )الحرائق مثل للطوارئ  تحتاج التي األخطار حصر

 الطبيعية(. الكوارث أو الخطرة المواد
 عنها تنتج التي األخطار تالفى ةوكيفي المواقع في الخطرة المواد تحديد . 
 الطوارئ  حالة في ومسئولياتهم المتخصصين تحديد. 
 الطوارئ  حاالت في األخرى  المحلية الخدمات مع الترتيبات. 
 للطوارئ  االستجابة أجهزة وأنواع مواقع . 
 للطوارئ  االستجابة أجهزة صيانة. 
 الطوارئ  حاالت يف السريعة االستجابة كيفية على والمسئولين األشخاص تدريب. 
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 سالمتها من والتأكد اإلنذار أجهزة اختبار. 
 اعليه تدل التي الالفتات ووضع ذلك، توضح التي والخرائط اإلخالء ممرات وتحديد توفير. 

 (18: ص2017 )شرفة،
 األخطار ومعرفة االنبعاثات، مستوى  وتحديد والقياس الرصد إجراءات والقياس: الرصد -8

 الرصد عمليات أن بالذكر البيئية، وجديد اإلدارة نظم إلنجاح جداً  األمور الهامة من تعتبر
 مع هاتوافق ومدى فيه التقدم مدى ومعرفة البيئي األداء تقييم على تساعد المنشأة والقياس
 تحديد -تصحيحية إلجراءات تحتاج التي المناطق تحديد -الرسمية والمتطلبات القوانين

 (45: ص2018 توافق(. )زمالة، أمين،ال عدم ومنع التصحيحية اإلجراءات
 -المراجعة تكرارا معدالت تحديد -المراجعة إجراءات )عمل البيئية: اإلدارة لنظام المراجعة -9

 ظاملنا تأثير من التأكد -والمراجعة التفتيش بتسجيالت االحتفاظ .المراجعين وتدريب اختيار
 المؤسسة(. اقتصاد على

أو  لسوق بأنه التقاء العرض والطلب للسلع والخدماتُيعرف االقتصاديون ا مفهوم السوق:
 رؤوس األموال في قطاع معين ومحيط معين، وُتعرفه جمعية التسويق األمريكية بأنه مجموع

 ((Hisrish, 2000: p.74طلب المستهلكين المحليين لسلعة وخدمة معينة.
  :إلى نتاجيحيث تقسم األسواق وفقا لطبيعة السلع أو القطاع اإل أنواع األسواق:

: وتتخصص تلك األسواق لتسويق السلع والمنتجات والحاصالت أسواق السلع الزراعية -1
ور، الزراعية وغالبا ما يتعامل فيها العاملين في القطاع الزراعي ومنها مثال سوق العب

 وأسواق الجملة ونصف الجملة للسلع الزراعية.
في السلع والمنتجات التي تسهم وهى األسواق المتخصصة  أسواق السلع االستهالكية:  -2

االستهالك الشخصي المباشر وتتصف تلك  أيفي اإلشباع المباشر للمستهلك النهائي، 
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األسواق بكبر حجمها وتعدد السلع والمنتجات فيها ومنها على سبيل المثال سوق العتبة 
 بالقاهرة.

ات بذاتها وعادة تكون تلك األسواق متخصصة لتغذية صناع أسواق السلع الصناعية: -3
 األسواق لالستخدام في إنتاج سلع نهائية ومنها وكالة البلح حيث يتم الشراء من تلك

بالقاهرة وأسواق الغزل والخيوط وكافة األسواق المتخصصة في تسويق السلع نصف 
 (24: ص2009 )زغلول، الصناعات. المصنعة أو المكملة لبعض

 أنواع مخلفات األسواق:
 لي: خطورتها كما ي لدرجة تبعاً  الصلبة المخلفات أنواع ن تقسيمويمك :الصلبة المخلفات 
 لمادةا بخواص المحتفظة والعمليات المختلفة األنشطة نفايات هي :الخطرة الصلبة النفايات .1

 لىع الداهم مصدرا للخطر وتعتبر بديلة، أو أصلية تالية استخدامات ليس لها التي الخطرة
 ال.االشتع أو لالنفجار قابلة أو سامة مواد من تحتويهلما  البيئة ومقومات اإلنسان صحة

 وناتمك أو مواد على التي ال تحتوي  الصلبة النفايات هي غير الخطرة: الصلبة النفايات .2
 على وتشتمل والفيزيائية الكيميائية خصائصها في كما تتباين الخطرة المواد صفات لها

 (11: ص2011 عضوية. )الحجار، وغير عضوية مواد
المنشآت  نم الناتجة النفايات من تتضمن عادةً  والتي القمامة(:( البلدية الصلبة فاياتالن .3

 :مثل مع منها يتخلص والتي الحرفيين، ونفايات التجارية، واألسواق كالمحالت التجارية
 (12-11: ص ص 2011)الحجار،  .وغيرها .... التغليف وعلب والبالستيك الورق 

 بقايا :مثل )المنزلية النفايات مثل مثلها) العضوية النفايات من ُتعد النفايات العضوية: .4
 .الخ ...التنظيف التغليف، نفايات علب نباتية،



 مجلة العلوم البيئية
 مسجامعة عين ش –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  هشام عصمت عبد الحميد
 

 2022و ينيو ، الجزء الثالث، سادسال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

401 

 تصنيف األسواق التجارية بحي الزاوية الحمراء:
تخرجة تصنيف األسواق التجارية بحي الزاوية الحمراء وأنواع وكمية المخلفات المس :(1) جدول

 منهم
 كمية المخلفات أنواع المخلفات النشاط اسم السوق  م

 يوميا
التأثيرات البيئية 

 السلبية

مالبس  الحرية 1
 ومفروشات

مخلفات صلبة 
 تلوث بصري  طن 7 متنوعة

 وسمعي وبيئي
مالبس  غزة 2

 ومفروشات
مخلفات صلبة 

 تلوث بصري  طن 5 متنوعة
 وبيئي وسمعي

مالبس  الجوهري  3
 ومفروشات

مخلفات صلبة 
 صري تلوث ب طن 4 متنوعة

 وسمعي وبيئي
مالبس  بين الصورين 4

 ومفروشات
مخلفات صلبة 

 تلوث بصري  طن 2.5 متنوعة
 وسمعي وبيئي

سوق ال 5
 الحضاري 

مالبس 
 ومفروشات

مخلفات صلبة 
 تلوث بصري  طن 2 متنوعة

 وسمعي وبيئي
مالبس  السوق التجارى  6

 ومفروشات
مخلفات صلبة 

 تلوث بصري  طن 1.5 متنوعة
 وسمعي وبيئي

 –خضار  لخاط 7
 أسماك -فاكهة

مخلفات صلبة 
 روائح كريهة طن 5 وسائلة

 وقوارض وزواحف
 –خضار  أحمد خليل 8

 فاكهة
مخلفات صلبة 

 روائح كريهة طن 3 وسائلة
 وقوارض وزواحف

 –خضار  منشية الجمل 9
 فاكهة

مخلفات صلبة 
 روائح كريهة طن 5 وسائلة

 وقوارض وزواحف
 –خضار  عبود 10

 فاكهة
صلبة  مخلفات

 روائح كريهة طن 5 وسائلة
 وقوارض وزواحف

11 
 سوق الخردة
والسمكرة 
 والدهانات

 لرشاورش 
وقطع  وسمكرة

 غيار السيارات

مخلفات صلبة 
وتلوث  وسائلة

 بيئي
تلوث سمعي  طن 1

 وتلوث بيئي وهوائي

 فقا لنتائج الدراسة االستطالعيةإعداد الباحثون و : المصدر
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 لحمراء:ية اعلى مخلفات األسواق بحي الزاو  ظم اإلدارة البيئيةقترح لتطبيق نالنموذج الم 
رية يعتمد على توافر اإلمكانات المادية والبش الباحثون إن إعداد النموذج الذي يقترحه 

ائل والتقنية لتفعيل إدارة نظم اإلدارة البينية بمفهومها الحديث، باستخدام أحدث الوس
ق ألسوايرات السلبية للمخلفات المستخرجة من أنشطة االتكنولوجية الحديثة في مواجهة التأث

 والتعامل األمثل مع معها، والحفاظ على البيئة المحيطة، فضال عن إنشاء، داخل الحي
 ها.إدارت البيئية واالجتماعية منمنظومة متكاملة إلدارة المخلفات واالستفادة االقتصادية و 

 تحقيق المقترح النموذج ل تطبيقخال من الباحثون  يسعى المقترح: النموذج أهداف 
 :اآلتية األهداف

ارة تضمين إدارة نظم اإلدارة البيئية ضمن الهيكل التنظيمي للحى والتحول من نظام اإلد -1
دارة لة اإلالبيئية التقليدية )السالمة والصحة المهنية( إلى نظم اإلدارة البيئية وإعادة هيك

 نظام ي التعامل مع البيئة بالتحول إلى تطبيقالتقليدية الحالية. تطوير الفكر اإلداري ف
هنية، ة الماإلدارة البيئية الشاملة كإدارة مستقلة تعتمد على )تحقيق الجودة، والسالمة والصح

د من تحقيق أمن وسالمة الموارد البشرية، والحفاظ على الموارد المادية ومنع هدرها، الح
 .التلوث البيئي(

 ر.ء العاملين باإلدارة البيئية من خالل التدريب المستموتنمية مهارات مستوى أدا رفع -2
 –ية نظم إطفاء ذات –وسائل استشعار من بعد  -االستعانة بنظم الحماية الحديثة )كاميرات -3

 .أدوات القياس البيئي( -وث البيئيمستشعرات التل
سواق باأل ئيةالتحسين والتطوير المستمر للموارد البشرية والمادية المستخدمة في اإلدارة البي -4

 التجارية.
محتملة على األسواق والحد من المخاطر والتأثيرات البيئية ال البيئية الرقابة نظام تطوير -5

 .(Iso:14001)من األنشطة المختلفة لألسواق التجارية وفقا لتطبيق معايير 
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إنشاء منظومة متكاملة إلدارة المخلفات المستخرجة من األسواق من خالل فصل  -6
 وتصنيفها.المخلفات، 

آلمن االستفادة االقتصادية من المخلفات المستخرجة وإعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص ا -7
 منها.

 االلتزام بالحفاظ على المسئولية االجتماعية بحماية البيئة المحيطة باألسواق. -8
 الحد من التأثيرات البيئية ألنشطة األسواق المختلفة على البيئة السكانية المحبطة -9

 اق.باألسو 
ة تحسين األداء البيئي لألنشطة المختلفة لألسواق التجارية من خالل تطويال المنظوم -10

 البيئية.
 اق.تحقيق الُبعد البيئي والحد من التلوث البيئي الناتج عن األنشطة المختلفة لألسو   -11
 النموذج المقترح: أبعاد 
 الُبعد األول: تحقيق الُبعد البيئي: -1
 المتكامل األبعاد.تطبيق منظومة السوق الحضاري  -
 الحد من التلوث البيئي الناتج عن األسواق التجارية بشكل عام. -
 -تلوث هوائي -الحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطة األسواق المختلفة )ضوضاء -

 تلوث بصري(. -تلوث سمعي
شطة أن حماية وسالمة البيئة السكانية المحيطة ومنع تسرب التأثيرات البيئية الناتجة عن  -

 األشواق إليها.
تحفيز العاملين والمستهلكين وأصحاب المحالت داخل األسواق على الحفاظ على البيئة  -

 وحمايتها بشكل مستدام.
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حث المواطنين سكان المناطق المحيطة المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والحد من  -
 التلوث. 

 على البيئة المحيطة باألسواق. نحو الحفاظ االلتزام الطوعي بالمسئولية االجتماعية -
 االهتمام بقياس رضا المستهلكين والتعرف على أرائهم في بيئة األسواق ونظافتها. -
 نولوجيام تكالُبعد الثاني:االستفادة من المخلفات إعادة التدوير: وذلك عن طريق استخدا  -2

 اتمنتج تاجإلن المخلفات استخدام إعادة هو التدوير بإعادة والمقصود :التدوير إعادة
 ويتطلب ذلك: المنتج األصلي من أقل جودة أخرى 

 داخل األسواق. النفايات لفصل مناسبة حاويات توفير -
لذكية ا  للمخلفات مجمع مراكز إلنشاء توفير منطقة آمنة مؤمنة بكافة وسائل الحماية البيئية، -

 .بها )تحت األرض(
 عادةإلوأخرى للمخلفات غير القابلة  تحديد حاويات لفصل المخلفات القابلة إلعادة التدوير، -

 التدوير والتي يجب التخلص اآلمن منها.
 وادوم التدوير، إلعادة لمواد قابلة النفايات فصل على المستهلكين وأصحاب المحالت تشجيع -

 .التدوير إلعادة قابلة غير
 للتسرب. مانعة للمخلفات المراد التخلص منها تكون  نقل مركبات توفير -
 لث: التحول التقني في أنظمة األمن واألمان، وذلك من خالل:الُبعد الثا -3
 رفع كفاءة وتحديث أنظمة اإلنذار المبكر.  -
 استخدام أنظمة االستشعار من ُبعد في التنبؤ بالحرائق واألدخنة.  -
 استخدام مجسات لقياس نسب مستويات التلوث الناتجة عن أنشطة األسواق. -
ازات أو و قرون استشعار لمراقبة التأثيرات البيئية والغاستشعار أ استخدام حساسات أو خاليا -

 المتطايرة داخل األسواق. األبخرة
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مقترح من خالل العرض السابق للنموذج ال اآلثار المترتبة على تطبيق اإلطار المقترح: -4
حديد تفإنه يمكن ، بحي الزاوية الحمراء  لتطبيق نظم اإلدارة البيئية على مخلفات األسواق

 لمترتبة على ذلك فيما يلي:اآلثار ا
 على مستوى اإلدارة البيئية لألسواق:  -1
 االستعداد والتخطيط الجيد لكافة التأثيرات البيئية الناتجة عن األنشطة التسويقية. -
ت مخلفاإمكانية وضع الخطط واالستراتيجيات المستقبلية التي ُتحد من التأثيرات البيئية لل  -

 سمعي(. –بصري  –هواء  –)ضوضاء 
بيئية رة الرعة اتخاذ القرارات الرشيدة المتعلقة بحماية بيئة األسواق في ظل ربط إدارة اإلداس -

 بأنظمة التحكم االلكتروني وكذلك الرئاسة العليا للحى.
 الحفاظ على الموارد البشرية والمادية.  -
 حماية البيئية المحيطة باألسواق من كافة أنواع التلوث البيئة في حدود المسموح به. -
م القدرة على التحكم االلكتروني في تحديد مسببات التلوث البيئي عن طريق أنظمة التحك -

 االلكتروني.
 على مستوى تحسين األداء البيئي:  -2
التحكم االلكتروني في نسب الملوثات، وتحديد المسموح به بما يضمن سالمة العاملين  -

 والحفاظ على صحتهم.
 ين والمستهلكين وأصحاب المحالت.األمن والسالمة المهنية للعامل تحقيق -
 الحد من التلوث البيئي الناتج عن مخلفات األسواق. -
 التدخل االلكتروني السريع في حاالت حدوث مخاطر بيئية. -
 تقليل نسب التلوث الناتجة عن مخلفات األسواق، وخفض الهدر في المواد والطاقة. -



 مجلة العلوم البيئية
 مسجامعة عين ش –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  هشام عصمت عبد الحميد
 

 2022و ينيو ، الجزء الثالث، سادسال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

406 

 على مستوى إدارة المخلفات: -3
 ت.مخلفاتطوير البينة التحتية المستخدمة فى اإلدارة المتكاملة للوضع إستراتيجية مستدامة ل -
 .كاملةاالستفادة االقتصادية من المخلفات واإلنفاق على تطوير منظومة إدارة المخلفات المت -
الوصول إلى )صفر( مخلفات والحد األدنى من نسب التلوث البيئي للمخلفات والحد من  -

 االنبعاثات الناتجة عنها.
 تميز اإلداري في التعامل مع المخلفات وهو ما لم تحققه أي مؤسسة حكومية.تحقيق ال -
 تطبيق تكنولوجيا إعادة التدوير كأول جهة حكومية وغير حكومية تطبقها في مصر. -

 

 اإلجراءات المنهجية
 من البحث أهداف لتحقيق، المنهج الوصفي التحليلي على اعتمد الباحثون  منهج البحث:

 أهداف تحقيقل الالزمة الثانوية البيانات على الحصولو  الميدانية، والدراسة ريةالنظالدراسة  خالل

 أسلوب ىعل الباحثون  اعتمد كما ،والدراسات السابقة العلمية الدوريات استقراء خالل من البحث،
على  عرفالت بهدف، الميدانية الدراسة إلجراء الالزمة األولية البيانات لجمع االستقصاء قوائم

فات من التلوث الناتج عن مخل للحدالزاوية الحمراء  بحياإلدارة البيئية  تطبيق نظم أهمية
 .واالستفادة منها أنشطة األسواق المختلفة

ض اشتمل مجتمع الدراسة على المسئولين، ومديرو األفرع، وبع مجتمع وعينة الدراسة:
حافظة ابع لمالزاوية الحمراء الترؤساء األقسام، والمسئولين والعاملين بقسم اإلدارة البيئية بحي 

 القاهرة. 
( رئيس حي، 1( مفردة تم تقسيمهم كاآلتي: عدد )45تكونت عينة البحث من ) :البحث عينة

د ( مديري األفرع الرئيسية للهيكل التنظيمي للحى، عد5( سكرتير رئيس الحي، عدد )1عدد )
 م اإلدارة البيئية.( مسئولين بقس8( رئيس قسم عدد )10( مدير إدارة، عدد )15)
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 تم تصميم قائمة استقصاء، وتكونت من اآلتي:أدوات الدراسة: 
 ( عبارات.6استمارة البيانات األولية وتكونت من ) -
ي فلقياس مدى فاعلية اإلدارة البيئية للحى مجموعة األسئلة التي تستخدم القسم األول:  -

 ( عبارات.10التعامل مع مخلفات األسواق وتكونت من )
لبيئية لقياس العالقة بين تطبيق نظم اإلدارة امجموعة األسئلة التي تستخدم م الثاني: القس -

 ( عبارة.15والحد من مخلفات األسواق وتكونت من على )
 وتحقيق لقياس العالقة بين نظم اإلدارة البيئيةمجموعة األسئلة التي تستخدم القسم الثالث:  -

 ارة.( عب15الُبعد البيئي لألسواق وتكونت من )
 اإلحصائي البرنامج على باالعتماد الباحثون  قام المطبقة: اإلحصائية المعالجة أساليب

(SPSS V. 25)  البيانات لتحليل المناسب اإلحصائي التحليللتفريغ البيانات وجدولتها وإجراء، 
 واإلحصاء الوصفي اإلحصاء أساليب بعض تطبيق ذلك وتطلب البحث، فروض صحة والختبار

 :كاآلتي التحليلي

 التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد الدراسة وتحديد االتجاه العام لالستقصاء. -
 اختبار معامل "ألفا كرو نباخ"، وذلك للتعرف على معدل التناسق الداخلي وثبات فقرات -

 لبيان مدى االتساق الداخلي للعبارات المكونةCronbach Alpha لكل متغير االستقصاء
  عتمدتها الدارسة.للمقاييس التي ا 

 راتللعبا االتساق الداخلي مدى التجزئة النصفية لبيانو معامل الصدق الذاتي، تم استخدام  -
 ذلك، وكلدراسة مدى ارتباط كل فقره بمحورهاو الدارسة،  التي اعتمدتها للمقاييس المكونة

 لدراسة مدى ارتباط كل محور بالدرجة الكلية لمقياس الدراسة.
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ليب اإلحصائية الوصفية: وتشمل المتوسطات الحسابية واالنحرافات استخدام األساتم  -
 إجابات المستقصي منهم لمجموعات أسئلة االستقصاء زيترك مدى المعيارية لمعرفة

 والوسيط(. ،والتابعة ،لمتغيرات الدراسة )المتغيرات المستقلة
فروض  رالختباوذلك ، ""Simple Regressionالبسيط  االنحدارتحليل تم استخدام  -

ل فرض ببناء نموذج يوضح العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل لكوذلك ، الدراسة
 من فروض الدراسة. 

 قياس االعتمادية )الثبات والصدق لالستبيان(:
تم  ،وإلجراء اختبار الثبات للعبارات الواردة بقوائم االستقصاء: Reliability معامل الثبات

وهو معامل يأخذ قيمًا تتراوح بين  ،Cronbach’s Alphaكرونباخ استخدام معامل ألفا 
الصفر والواحد الصحيح. فإذا لم يكن هناك ثباتًا، فإن قيمة هذا المعامل ستكون مساوية 
للصفر، بينما إذا كان هناك ثباتًا تامًا في البيانات فإن قيمة هذا المعامل ستكون مساوية 

معامل ألفا كرونباخ واقترابها للواحد الصحيح تعني زيادة للواحد الصحيح. أي أن زيادة قيمة 
مستوى مصداقية البيانات بما يعكس نتائج العينة على المجتمع محل الدراسة. علمًا بأن أقل 

يعطي مؤشرًا قويًا للحكم على مدى ثبات  0,7، وما يزيد عن 0,7قيمة لمعامل الثبات هي 
  التالية: كرونباخ عن طريق المعادلة ألفاقائمة االستقصاء. ويتم حساب معامل 

 
 ترمز إلى معامل ألفا كرونباخ.    :أنحيث 

n .ترمز إلى عدد العبارات الواردة بقائمة االستقصاء 
 تباين العبارة الواحدة. ترمز إلى 
 تباين جميع العبارات بقائمة االستقصاء. ترمز إلى 
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عني أن العبارات الواردة بقوائم يُ صدق قائمة االستقصاء : Validity دقمعامل الص
ن االستقصاء ُتمثل المجتمع المدروس بشكل جيد، أي أن اإلجابات التي يتم الحصول عليها م

 قوائم االستقصاء تعطي المعلومات التي وضعت من أجلها العبارات )قائمة االستقصاء تقيس
 معامل الصدق عن طريق أخذ الجزر التربيعي لمعامل الثبات.ما وضعت لقياسه(. ويتم قياس 

 قيم الثبات ومعامل الصدق الذاتى الداة الدراسة :(2) جدول

عدد  اسم المتغير والُبعد
معامل الصدق  الفاكرونباخ الفقرات

 الذاتي
 نظم اإلدارة البيئية

 %97.2 945,0 5 ُبعد الحد من اآلثار الناتجة عن تراكم المخلفات
 %97.3 947,0 5 عد إنشاء منظومة متكاملة إلدارة المخلفاتبُ 

 %95.4 911,0 5 ُبعد االستفادة االقتصادية من المخلفات
 تحقيق الُبعد البيئي

 %98.0 0.962 10 ُبعد الحد من التلوث البيئي
 %96.5 932,0 5 ُبعد تحسين األداء البيئي

 %95.4 911,0 5 االجتماعية ُبعد االلتزام بالمسئولية
 %97.1 0.943 40 إجمالي االستبيان

 (SPSS. V 26الباحث باستخدام برنامج  إعدادمن ) :المصدر
، أن ةقيم معامل الثبات لالتساق الداخلي )ألفا كرونباخ( ألداة الدراسل السابقيتضح من 

 إلى( 9.11,0حيث تتراوح من ) ؛بعاد الدراسةأارتفاع قيمة ألفا كرونباخ لكل ُبعد من 
أن جميع عناصر  وهو ما يؤكد ،(0,943فقرات االستقصاء نحو ) إجماليوتبلغ  ،(962,0)

لتي ( ا0,7) قيمةال تتجاوز؛ ااالستقصاء يمكن االعتماد عليها الختبار فرضيات الدراسة ألنه
  .شير إلى موثوقية ممتازةتُ 

وأمكن  ،األداة تقيس ما وضعت لقياسه أنفيقصد به ، Validityاعتماد طريقة الصدق 
تضح أن معامل الصدق يتراوح من ا حيث ؛التحقق من الصدق الذاتي لمقاييس الدراسة
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وهذه نتيجة مقبولة العتبار أداة الدراسة ثابتة،وهي قيمة مرتفعة  ،(%98.0( إلى )95.4%)
  .االستقصاء يقيس ما وضع لقياسه أنتعكس ثبات وصدق أداة الدراسة، وتدل على 

 راسة:خصائص مفردات عينة الد
 يث جاءتتم توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير النوع؛ ح توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع:( 1

بلغت  اإلناث( بينما نسبة %95.6النسبة األكبر للذكور بمقدار )النتائج كالتالي: 
(4.4%.) 

 المؤهل تم توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير توزيع عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي:( 2
نسبة للحاصلين على مؤهل عال بما  حيث جاءت النتائج كالتالي: جاءت أعلى العلمي؛

 أما(، %11.1يمثلون ) فوق المتوسط (، وتليها الحاصلين على مؤهل%84.4يساوي )
 (.%4.4بنسبة )( دكتوراه  ماجستير،ا )علي دراسات الحاصلين على

حيث  الدراسة وفقا لمتغير للوظيفة؛تم توزيع عينة  توزيع عينة الدراسة وفقا للوظيفة:( 3
 ،إدارة )مدير كانت لوظيفة أن أكبر نسبة كانت لسنوات الخبرة جاءت النتائج كالتالي:

 ،(%17.8البيئية( بنسبة ) باإلدارة )المسئولين وظيفةتليها  ،(%33,3قسم( بنسبة ) رئيسو 
ظيفة )المسئولين لو ( %2.2( وأقل نسبة كانت )%11.1( بنسبة )رئيس حىثم مدة الخبرة )
 .باإلدارة البيئية(
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 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة: 
ع تعامل منتائج قياس آراء عينة الدراسة في مدى فاعلية اإلدارة البيئية للحى في ال: (3جدول )

 مخلفات األسواق

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

معامل 
 يبالترت االختالف

 عن بالحي للمسئولين وإداري  علمي وعى هناك
 في ودورها البيئية اإلدارة نظم وأهداف مفهوم

 .البيئي الُبعد وتحقيق المخلفات إدارة
3.44 1.516 68.89 44.01 3 

 قسم / إدارة للحى التنظيمي الهيكل يتضمن
 1 9.63 84.00 0.405 4.20 .بالبيئة خاص

 والتخلص فاتالمخل إلدارة مختصة إدارة هناك
 10 34.68 32.89 0.570 1.64 .األسواق داخل منها اآلمن

 إدارة /البيئية إدارة عن المسئولين يمتلك
 مجال في والمهنية العلمية الخبرات المخلفات

 مع والكيميائي والعلمي التقني للتعامل البيئة
 .األسواق من المستخرجة المخلفات نوعية

3.07 1.009 61.33 32.90 5 

 مع للتعامل حديثة تقنية /آلية الحي خدميست
 6 58.59 50.22 1.471 2.51 .األسواق من المستخرجة المخلفات

 -مسئولين) البشرية الموارد الحي يمتلك
 المخلفات منظومة إلدارة كاف بشكل( عاملين

 .له التابعة باألسواق
1.76 0.830 35.11 47.28 8 

 دارةإل الالزمة المالية الموارد الحي يمتلك
 9 55.56 34.67 0.963 1.73 .له التابعة باألسواق المخلفات منظومة

 والكافية الالزمة والمعدات األدوات الحي يمتلك
 4 39.91 65.33 1.304 3.27 .األسواق من المستخرجة المخلفات مع للتعامل
 المخلفات كمية مع التعامل في صعوبة هناك

 7 44.37 38.22 0.848 1.91 .األسواق من المستخرجة
 في الحي إدارة تواجه وصعوبات معوقات هناك

 عن الناتجة المخلفات كمية مع التعامل
 .لألسواق المختلفة األنشطة

3.53 1.342 70.67 37.97 2 

 - 27.09 57.0 1.043 2.85 ُبعد فاعلية اإلدارة البيئية إجمالي
 من نتائج التحليل اإلحصائي المصدر:



 مجلة العلوم البيئية
 مسجامعة عين ش –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  هشام عصمت عبد الحميد
 

 2022و ينيو ، الجزء الثالث، سادسال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

412 

ار ع اآلثلفاعلية اإلدارة البيئية في التعامل مأن المتوسط العام  يتبين من الجدول السابق
( بوزن نسبي 2.85) الناتجة عن المخلفات الناتجة عن أنشطة األسواق التابعة للحى بلغت

-%84.0( بوزن نسبي )1.64-4.20وتراوحت متوسطات العبارات بين )، (57%)
دارة ُبعد مدى فاعلية اإلعلى عبارات ة عينة الدراس شير تلك النسب إلى موافقةتُ و  ،(32.89%

 لجدولالبيئية في التعامل المخلفات الناتجة عن أنشطة األسواق التابعة للحى كما هو موضح با
 السابق.
 يئيةنتائج قياس آراء عينة الدراسة في مدى العالقة بين تطبيق نظم اإلدارة الب :(4جدول )

 ألسواقالناتج عن مخلفات االبيئي  الحد من التلوثو 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

معامل 
 الترتيب االختالف

 معادلة تحقيق إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 يؤدى مما األسواق داخل (مخلفات صفر (

 .المخلفات إدارة الستدامة
4.04 1.044 80.89 25.80 5 

 كمترا من الحد إلى ئيةالبي اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 2 18.39 86.22 0.793 4.31 .داخلها األسواق من المستخرجة المخلفات

 التخلص إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 -صلبة) لألسواق المختلفة المخلفات من اآلمن

 .تراكمها ومنع بأول وال( أسائلة
4.47 0.625 89.33 14.00 1 

 اآلثار منع إلى ةالبيئي اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 -آفات-أوبئة (المستخرجة المخلفات عن الناتجة

 .)كريهة روائح
4.20 0.815 84.00 19.40 3 

 على الحفاظ إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 -البائعين) وسالمة وصحة وحماية األسواق نظافة

 األمراض من باألسواق( العاملين -المستهلكين
 .األسواق من تخرجةالمس المخلفات عن الناتجة

4.16 0.796 83.11 19.17 4 

عن  البيئي الناتج من التلوث ُبعد الحد إجمالي
 - 20.24 84.60 0.856 4.23 .مخلفات األسواق

 من نتائج التحليل اإلحصائي المصدر:
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 عن تجالبيئي النا الحد من التلوث لُبعديتبين من الجدول السابق أن المتوسط العام 
(، وتراوحت %84.6( بوزن نسبي )4.23) التابعة للحى بلغ مخلفات أنشطة األسواق

شير تلك تُ و  ،(%80.89-%89.33( بوزن نسبي )4.04-4.47متوسطات العبارات بين )
الحد و  يئيةُبعد مدى العالقة بين تطبيق نظم اإلدارة الب النسب إلى موافقة عينة الدراسة لعبارات

 .الناتج عن مخلفات األسواق البيئي من التلوث

يئية نتائج قياس آراء عينة الدراسة في مدى العالقة بين تطبيق نظم اإلدارة الب :(5) جدول
 وإنشاء منظومة متكاملة إلدارة المخلفات

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

معامل 
 الترتيب االختالف

 ثلىالم الطريقة تحديد في البيئية ارةاإلد نظم تطبيق يساهم
 إلدارة متكاملة لمنظومة فعال بيئية إدارة نظام لوضع

 .أنواعها بكافة األسواق من المستخرجة المخلفات
3.71 1.100 74.22 29.64 4 

 مالتنظي طرق  فاعلية إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 سةالسيا ربتطوي المتعلقة المستقبلية واإلجراءات والتخطيط
 بشكل األسواق من المستخرجة المخلفات إلدارة البيئية

 .مستدام وعلمي إداري 
3.89 1.027 77.78 26.42 3 

 رورةبض األسواق التزام إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 (ISO: 14001) اآليزو العالمية المواصفة معايير تطبيق

 .البيئي التلوث من الحد إلى تهدف التي
3.49 1.121 69.78 32.12 5 

 ISO) مواصفة وفق البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 المخلفات، بإدارة لعاملينل البيئي الوعي رفع إلى14001:
 .المخلفات لتقليل يؤدى مما األسواق، أصحاب وكذلك

4.02 1.234 80.44 30.67 2 

 ISO) مواصفة وفق البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 للمنظومة البيئي لألداء المستمر حسينالت إلى (14001:

 .األسواق مخلفات إلدارة المتكاملة
     

 ISO) مواصفة وفق البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 للمنظومة البيئي لألداء المستمر التحسين إلى (14001:

 .األسواق مخلفات إلدارة المتكاملة
4.20 0.726 84.00 17.29 1 

 - 25.89 77.24 1.000 3.86 متكاملة إلدارة المخلفات ُبعد إنشاء منظومة إجمالي
 من نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر: 
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مخلفات إنشاء منظومة متكاملة إلدارة ال لُبعديتبين من الجدول السابق أن المتوسط العام 
( 3.49-4.20(، وتراوحت متوسطات العبارات بين )%77.24( بوزن نسبي )3.86) بلغ

ُبعد مدى شير تلك النسب إلى قبول العينة لعبارات تُ و  ،(%69.78-%84.0بوزن نسبي )
 ُبعداللي وإجماالعالقة بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية وإنشاء منظومة متكاملة إلدارة المخلفات 

  هو موضح بالجدول السابق.كما 
ئية البينتائج قياس آراء عينة الدراسة في مدى العالقة بين تطبيق نظم اإلدارة  :(6) جدول

 واالستفادة االقتصادية من مخلفات األسواق

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

معامل 
 الترتيب االختالف

 إلى الحديثة البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 تدويرها إعادة طريق عن المخلفات بمعالجة االهتمام

 يؤدى مما عهبي وإعادة جديد، لمنتج وتحويلها
 .اقتصادية مكاسب لتحقيق

3.60 1.437 72.00 39.90 5 

 االستفادة إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 عن المستخرجة المخلفات كمية من االقتصادية

 .للمتعهدين بيعها طريق
3.96 0.852 79.11 21.53 4 

 منظومة تفعيل في البيئية اإلدارة نظم تطبيق يساهم
 المنبع من األسواق من المستخرجة المخلفات فصل

 منفصل بشكل التدوير إعادة لمصانع وبيعها
 الكرتون  العضوية، المواد القماش، األخشاب،)

 .اقتصادية منافع لتحقيق يؤدى مما( الخ..

4.53 0.588 90.67 12.97 1 

 وتوفير خفض إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 عملية على تنفق التي االقتصادية التكاليف

 .المخلفات من التخلص
4.40 0.654 88.00 14.86 2 

 يفالتكال توفير إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 البيئية األضرار من للحد تنفق التي االقتصادية

 المخلفات عن الناتجة والصحية واالجتماعية
 .لألسواق المختلفة

4.00 1.066 80.00 26.65 3 

 - 20.57 81.96 0.843 4.10 دية من المخلفاتاالستفادة االقتصاإجمالي 
 من نتائج التحليل اإلحصائي المصدر:
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ت االستفادة االقتصادية من المخلفايتبين من الجدول السابق أن المتوسط العام لبعد 
( بوزن 3.60-4.53(، وتراوحت متوسطات العبارات بين )%81.96( بوزن نسبي )4.10)

مدى العالقة بين ك النسب إلى قبول العينة لعبارات شير تلتُ و  (،%72.0-%90.67)نسبي
هو ما ك الُبعدوإجمالي  واالستفادة االقتصادية من مخلفات األسواق تطبيق نظم اإلدارة البيئية

 .موضح بالجدول السابق
 يئيةبين تطبيق نظم اإلدارة الب نتائج قياس آراء عينة الدراسة في مدى العالقة :(7جدول )

 االجتماعية ئوليةوااللتزام بالمس

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

معامل 
 الترتيب االختالف

 أصحاب التزام إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 على الحفاظ تجاه االجتماعية بالمسئولية األسواق

 جالنات التلوث من باألسواق المحيطة السكنية البيئة
 .األسواق ومخلفات أنشطة عن

3.60 1.195 72.00 33.19 3 

 أصحاب التزام إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 وصحة وسالمة أمن على بالحفاظ األسواق

 المخلفات من باألسواق المحيطين المواطنين
 .األسواق أنشطة عن الناتجة

3.82 1.154 76.44 30.19 2 

 من حدال إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 تلوث) لألسواق المختلفة التلوث أنواع تأثيرات

 البيئة على( سمعي تلوث -بصري  تلوث -هوائي
 .باألسواق المحيطة السكنية

3.53 1.424 70.67 40.30 4 

 من الحد إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 األنشطة مخلفات عن الناتج البيئي التلوث

 رضا لكسب يؤدى مما لألسواق، المختلفة
 .باألسواق المحيطين والمواطنين المستهلكين

3.09 1.474 61.78 47.73 5 

 ةنظاف استدامة إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق يؤدى
 1 33.81 77.33 1.307 3.87 .مستمر بشكل المخلفات من األسواق

 - 35.27 71.64 1.263 3.58 االجتماعية ُبعد االلتزام بالمسئولية
 التحليل اإلحصائي نتائج من المصدر:
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( 3.58) االجتماعية االلتزام بالمسئولية لُبعديتبين من الجدول السابق أن المتوسط العام 
( بوزن نسبي 3.09-3.87(، وتراوحت متوسطات العبارات بين )%71.64بوزن نسبي )

مدى العالقة  شير تلك النسب إلى موافقة عينة الدراسة لعباراتتُ و  ،(61.78%-77.33%)
و موضح هوإجمالي البعد كما  االجتماعية وااللتزام بالمسئولية طبيق نظم اإلدارة البيئيةبين ت

 .بالجدول السابق
للتحقق من  تم اختبار صحة الفروض التي تم طرحها :ختبار صحة فروض الدراسةإ

 ، وقيمة "ف"،معامل التحديداالنحدار، و معامل و  عن طريق استخدام معامل االرتباط صحتها
 والمتغيرات المستقلة، وذلك كما يلي: التابع بين المتغير"ت"، ومستوى المعنوية وقيمة 

بيئية ال"توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة  الفرض األول:ختبار صحة ا
 ."والحد من مخلفات األسواق

لحد من او  لبيئيةتطبيق نظم اإلدارة ا لمعرفة العالقة بين االنحدار البسيط اختبار :(8) جدول
  مخلفات األسواق

معامل  المتغيرات
 (B)االنحدار

معامل 
 (R) االرتباط

معامل 
 (2R)التحديد

قيمة ف 
(F) 

قيمة ت 
(t) 

مستوى 
 المعنوية

تطبيق نظم اإلدارة 
 0.001 15.93 253.93 0.855 0.925 0.504 البيئية

 ما يلي: يتضح من الجدول السابق
 سواقتطبيق نظم اإلدارة البيئية، والحد من مخلفات األبين ( Rأن قيمة معامل االرتباط ) -

( وكانت مستوى 0.05( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )0.925بلغ )
ناك ( لالنحدار نجد أن ه2R(، ومن خالل نتائج معامل التحديد )0.001المعنوية للعالقة )

 دارة البيئية والحد من مخلفاتتطبيق نظم اإل( 0.05تأثير معنوي عند مستوى معنوية )
على قيمة )ف(  باالعتماد االنحدار( وباختبار معنوية نموذج %85.58بنسبة ) األسواق

 ( مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار.0.001( بمستوى معنوية )253.93التي بلغت )
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بين  ( والذي يوضح وجود عالقةBتم من خالل النموذج اختبار معنوية معامل االنحدار ) -
لتي على قيمة )ت( وا تطبيق نظم اإلدارة البيئية والحد من مخلفات األسواق، وباالعتماد

 (.B( يظهر معنوية معامل االنحدار )0.001( بمستوى معنوية )15.93بلغت )
توجد عالقة ذات داللة  من خالل النتائج السابقة نقبل صحة الفرض األول القائل: -

 .البيئية والحد من مخلفات األسواق إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة
 لبيئيةاتوجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة " اختبار صحة الفرض الثاني:

 . "والحد من التلوث البيئي لمخلفات األسواق
الحد من لمعرفة العالقة بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية و  االنحدار البسيط اختبار :(9جدول )

 لبيئي لمخلفات األسواقالتلوث ا
معامل  المتغيرات

 (B)االنحدار
معامل 

 (R)االرتباط
معامل 

2)التحديد
R) 

قيمة ف 
(F) 

قيمة ت 
(t) 

مستوى 
 المعنوية

 الحد من التلوث البيئي
 0.001 13.36 178.577 0.806 0.898 0.762 لمخلفات األسواق

 ما يلي: يتضح من الجدول السابق
يئي تطبيق نظم اإلدارة البيئية والحد من التلوث الب( بين Rأن قيمة معامل االرتباط )  -

( 0.05( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )0.898بلغ )لمخلفات األسواق 
( R2(، ومن خالل نتائج معامل التحديد )0.001وكانت مستوى المعنوية للعالقة )

تحسين األداء البيئي ( 0.05لالنحدار نجد أن هناك تأثير معنوي عند مستوى معنوية )
 باالعتماد االنحدار( وباختبار معنوية نموذج %80.6بنسبة ) والحد من مخلفات األسواق

( مما يؤكد على معنوية 0.001( بمستوى معنوية )178.577على قيمة )ف( التي بلغت )
 نموذج االنحدار.

وجود عالقة بين  ( والذي يوضحBتم من خالل النموذج اختبار معنوية معامل االنحدار ) -
وباالعتماد على قيمة تطبيق نظم اإلدارة البيئية والحد من التلوث البيئي لمخلفات األسواق، 
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( يظهر معنوية معامل االنحدار 0.001( بمستوى معنوية )13.36)ت( والتي بلغت )
(B.) 

من خالل النتائج السابقة نقبل صحة الفرض الثانى القائل: توجد عالقة ذات داللة  -
 صائيا بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية والحد من التلوث البيئي لمخلفات األسواق.إح

ة لبيئيا"توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة  اختبار صحة الفرض الثالث:
 وتحقيق الُبعد البيئي لألسواق".

تحقيق و إلدارة البيئية تطبيق نظم ا لمعرفة العالقة بين االنحدار البسيط اختبار :(10) جدول
 الُبعد البيئي لألسواق

معامل  المتغيرات
 (B)االنحدار

معامل 
 (R)االرتباط

معامل 
2)التحديد

R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

 0.001 14.42 208.207 0.829 0.910 0.826 تحقيق الُبعد البيئي لألسواق
 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

بلغ  وتحقيق الٌبعد البيئي نظم اإلدارة البيئية ( بين تطبيقRاالرتباط ) أن قيمة معامل -
( وكانت مستوى المعنوية 0.05مستوى معنوية ) ( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند0.910)

 ( لالنحدار نجد أن هناك تأثير2R(، ومن خالل نتائج معامل التحديد )0.001للعالقة )
 يئيوتحقيق الُبعد البتطبيق نظم اإلدارة البيئية  بين( 0.05معنوي عند مستوى معنوية )

 ( وباختبار معنوية نموذج االنحدار باالعتماد على قيمة )ف( التي بلغت%82.9بنسبة )
 ( مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار.0.001( بمستوى معنوية )208.207)

 وجود عالقة بين ( والذي يوضحBتم من خالل النموذج اختبار معنوية معامل االنحدار ) -
لغت بتطبيق نظم اإلدارة البيئية وتحقيق الٌبعد البيئي وباالعتماد على قيمة )ت( والتي 

 (.B( مما يظهر معنوية معامل االنحدار )0.001( بمستوى معنوية )14.42)
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القائل: "توجد عالقة ذات داللة  الثالثنقبل صحة الفرض  السابقةمن خالل النتائج  -
 ق نظم اإلدارة البيئية وتحقيق الُبعد البيئي لألسواق".إحصائيا بين تطبي

ة لبيئيا: "توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة اختبار صحة الفرض الرابع
 .وإنشاء منظومة متكاملة إلدارة مخلفات األسواق"

إنشاء لبيئية و لمعرفة العالقة بين تطبيق نظم اإلدارة ا االنحدار البسيط اختبار :(11) جدول
  منظومة متكاملة إلدارة مخلفات األسواق

معامل  المتغيرات
 (B)االنحدار

معامل 
 (R)االرتباط

معامل 
 (R2)التحديد

قيمة ف 
(F) 

قيمة 
 (tت )

مستوى 
 المعنوية

إنشاء منظومة متكاملة إلدارة 
 0.001 14.65 214.77 0.833 0.913 0.858 المخلفات

 ي:ما يليتضح من الجدول السابق 
ة إلدارة تطبيق نظم اإلدارة البيئية وإنشاء منظومة متكامل( بين R)أن قيمة معامل االرتباط  -

( وكانت 0.05وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية ) ،(0.913) تبلغمخلفات 
د ( لالنحدار نج2R(، ومن خالل نتائج معامل التحديد )0.001مستوى المعنوية للعالقة )

ء لتطبيق نظم اإلدارة البيئية، وإنشا( 0.05معنوي عند مستوى معنوية )أن هناك تأثير 
وباختبار معنوية نموذج  ،(%83.3بنسبة )منظوم متكاملة إلدارة مخلفات األسواق 

( مما يؤكد 0.001( بمستوى معنوية )214.77باالعتماد على قيمة )ف( بلغت ) االنحدار
 على معنوية نموذج االنحدار.

 ( والذي يوضح وجود عالقة بينBموذج اختبار معنوية معامل االنحدار )تم من خالل الن -
يمة على ق باالعتماد تطبيق نظم اإلدارة البيئية وإنشاء منظومة متكاملة إلدارة مخلفات،

يظهر معنوية معامل االنحدار مما ( 0.001( بمستوى معنوية )14.65)ت( والتي بلغت )
(B.) 
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صائيا صحة الفرض الرابع القائل: توجد عالقة ذات داللة إحمن خالل النتائج السابقة نقبل  -
 بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية وإنشاء منظومة متكاملة إلدارة مخلفات.

"توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة  اختبار صحة الفرض الخامس:
  ."سواقخرجة من األالبيئية واالستفادة االقتصادية من المخلفات المست

ة االستفادو  اإلدارة البيئية لمعرفة العالقة بين تطبيق نظم االنحدار البسيط اختبار :(12) جدول
  االقتصادية من المخلفات المستخرجة من األسواق

معامل  المتغيرات
 (B)االنحدار

معامل 
 (R)االرتباط

معامل 
 (2R)التحديد

قيمة ف 
(F) 

قيمة 
 (tت )

مستوى 
 المعنوية

القتصادية من االستفادة ا
المخلفات المستخرجة من 

 األسواق
1.042 0.934 0.871 291.45 17.07 0.001 

  ما يلي: يتضح من الجدول السابق

ة من تطبيق نظم اإلدارة البيئية واالستفادة االقتصادي ( بينRأن قيمة معامل االرتباط ) -
ًيا عند مستوى وهي قيمة دالة إحصائ ،(0.934) المخلفات المستخرجة من األسواق بلغ

(، ومن خالل نتائج معامل 0.001وكانت مستوى المعنوية للعالقة ) ،(0.05معنوية )
بين  (0.05( لالنحدار نجد أن هناك تأثير معنوي عند مستوى معنوية )2Rالتحديد )

 تطبيق نظم اإلدارة البيئية وتحقيق االستفادة االقتصادية من مخلفات األسواق بنسبة
باالعتماد على قيمة )ف( التي بلغت  االنحدارمعنوية نموذج  ( وباختبار87.1%)
 ( مما يؤكد على معنوية نموذج االنحدار.0.001( بمستوى معنوية )291.45)

 ( والذي يوضح وجود عالقة بينBتم من خالل النموذج اختبار معنوية معامل االنحدار ) -
واق، لفات المستخرجة من األستطبيق نظم اإلدارة البيئية واالستفادة االقتصادية من المخ

يظهر  مما(0.001( بمستوى معنوية )17.07وباالعتماد على قيمة )ت( والتي بلغت )
 (.Bمعنوية معامل االنحدار )
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من خالل النتائج السابقة نقبل صحة الفرض الخامس القائل: توجد عالقة ذات داللة  -
خرجة صادية من المخلفات المستإحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية واالستفادة االقت

 من األسواق. 
توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة " اختبار صحة الفرض السادس:

 . "البيئية وااللتزام بالمسئولية االجتماعية
 االلتزامو لمعرفة العالقة بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية  االنحدار البسيط اختبار :(13جدول )

 ولية االجتماعية بالمسئ
معامل  المتغيرات

 (B)االنحدار
معامل 

 (R)االرتباط
معامل 

 (2R)التحديد
قيمة ف 

(F) 
قيمة 

 (tت )
مستوى 
 المعنوية

 0.001 17.43 303.93 0.876 0.936 0.697 االلتزام بالمسئولية االجتماعية
 ما يلي: يتضح من الجدول

لمسئولية نظم اإلدارة البيئية وااللتزام باالعالقة بين تطبيق  (Rأن قيمة معامل االرتباط ) -
 ( وكانت0.05وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية ) ،(0.936بلغ )االجتماعية، 

د ( لالنحدار نج2R(، ومن خالل نتائج معامل التحديد )0.001مستوى المعنوية للعالقة )
لتزام اإلدارة البيئية واالبين تطبيق نظم ( 0.05أن هناك تأثير معنوي عند مستوى معنوية )

لى عباالعتماد  االنحداروباختبار معنوية نموذج  ،(%87.6بنسبة ) بالمسئولية االجتماعية
( مما يؤكد على معنوية نموذج 0.001( بمستوى معنوية )303.93قيمة )ف( التي بلغت )

 االنحدار.
 وجود عالقة بين ( والذي يوضحBتم من خالل النموذج اختبار معنوية معامل االنحدار ) -

)ت(  قيمة على ، وباالعتماداالجتماعيةبين تطبيق نظم اإلدارة البيئية وااللتزام بالمسئولية 
 (.B( مما يظهر معنوية معامل االنحدار )0.001( بمستوى معنوية )17.43والتي بلغت )
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توجد عالقة ذات داللة نقبل صحة الفرض السادس القائل: "من خالل النتائج السابقة  -
 ".وااللتزام بالمسئولية االجتماعيةإحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية 

د ئية للحتطبيق نظم اإلدارة البي بأبعاداالنحدار الخطى المتعدد التدريجي للتنبؤ  :(14) جدول
 من مخلفات األسواق "

معامل  المتغير المستقل
 (B)االنحدار

 قيمة ف قيمة ت
2

R مستوى  القيمة 
مستوى  القيمة المعنوية

 المعنوية
 0.727 0.351 0.169 الجزء الثابت

80.383 0.01** 91.2% 

 الحد من التلوث البيئي
 0.405 0.841 0.371 لمخلفات األسواق

تحقيق الُبعد البيئي 
 **0.02 2.376 0.84 لألسواق

بعد إنشاء منظومة 
 0.332 0.983 0.448 متكاملة إلدارة المخلفات

ستفادة االقتصادية ُبعد اال
 *0.05 1.991 0.498 من المخلفات

 ُبعد االلتزام بالمسئولية
 **0.01 3.933 1.051 االجتماعية

   (.0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من ) **
   (.0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )* 

 يتضح من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها:
ر نجد أن المتغيرات المستقلة )تطبيق نظم اإلدارة البيئية(، تفس )2R(معامل التحديد  -

 وباقي النسبة، ( من التغير الكلي في المتغير التابع للحد من مخلفات األسواق91.2%)
ن من يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كا

ضمن النموذج أو الختالف طبيعة نموذج االنحدار عن النموذج  المفروض إدراجها
 الخطي. 
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تقلة نجد أن المتغيرات المس (t.test)اختبار معنوية المتغير المستقل باستخدام اختيار  -
البيئي  تحقيق الُبعد ُبعد الحد من التلوث البيئي لمخلفات األسواق،)ُبعد ، األكثر تأثيرا

من  ُبعد االستفادة االقتصادية، متكاملة إلدارة المخلفات ُبعد إنشاء منظومة، لألسواق
(، 1.991) حيث بلغت قيم "ت" ؛االجتماعية( ُبعد االلتزام بالمسئولية، المخلفات

 (. 0.01) على التوالي وذلك عند مستوى معنوية أقل من (3.933(، ) 2.376)
تم ، توفيق النموذج ككل اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار الختبار معنوية جودة -

( وهي ذات 80.383هي ) (F-test) اختبار، وحيث أن قيمة (F-test) اختبار استخدام
 لحدامما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على ، (0.01معنوية عند مستوى أقل من )

 .من مخلفات األسواق
 

 تفسير النتائج ومناقشتها

 تي:دة نتائج منها اآلتوصلت الدراسة إلى ع
ات المخلف لفاعلية اإلدارة البيئية في التعامل مع اآلثار الناتجة عنأن المتوسط العام تبين  -

 (.%57( بوزن نسبي )2.85) الناتجة عن أنشطة األسواق التابعة للحى بلغت
 واقعن مخلفات أنشطة األس البيئي الناتج الحد من التلوث لُبعدأن المتوسط العام  تبين -

 .(%84.6( بوزن نسبي )4.23) التابعة للحى بلغ
زن ( بو 3.86) إنشاء منظومة متكاملة إلدارة المخلفات بلغ لُبعدأن المتوسط العام  تبين -

 .(%77.24نسبي )
( بوزن نسبي 4.10)االستفادة االقتصادية من المخلفات أن المتوسط العام لبعد تبين  -

-%90.67)سبي( بوزن ن3.60-4.53(، وتراوحت متوسطات العبارات بين )81.96%)
72.0%.) 
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( بوزن نسبي 3.58) االلتزام بالمسئولية االجتماعية لُبعدأن المتوسط العام  تبين -
(71.64%). 

 سواقتوجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية والحد من مخلفات األ -
 .(0.05( عند مستوى معنوية )0.925)بنسبة بلغت 

بيئي ائيا بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية والحد من التلوث التوجد عالقة ذات داللة إحص -
، وهو ما يتفق مع (0.05( عند مستوى معنوية )0.898) لمخلفات األسواق بنسبة بلغت
(، ودراسة )سراي، 2017 ( ودراسة )شراف:Baker, 2007ما توصلت إليه نتائج دراسة )

ات لبيئية في تحسين كفاءة المشروع( الذين توصلوا إلى أهمية نظم اإلدارة ا2018 رابح:
 إذا ما تم تفعيلها بشكل مستمر. والحد من التلوث البيئي،

ئي توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية وتحقيق الُبعد البي -
، وهو ما يتفق مع ما توصلت (0.05مستوى معنوية ) ( عند0.910)لألسواق بنسبة بلغت 

( الذين 2015( ودراسة )شيماء وآخرون: 2009عدنان:  سة )مطانيوس،إلية نتائج درا
اف م أهدتوصلوا إلى أن هناك عالقة بين نظم اإلدارة البيئية وتحقيق الُبعد البيئي كأحد أه

 التنمية المستدامة. 
ملة توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية وإنشاء منظومة متكا -

ق ، وهو ما يتف(0.05عند مستوى معنوية ) ،(0.913) تبلغفات األسواق بنسبة إلدارة مخل
( والتي توصلت إلى أن هناك بين تطبيق نظم اإلدارة 2016 مع نتائج دراسة )شوك:

 البيئية كأحد متطلبات وعوامل نجاح إدارة النفايات الصلبة المتكامل.
ة البيئية واالستفادة االقتصادية من توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين تطبيق نظم اإلدار  -

(، 0.05عند مستوى معنوية ) ،(0.934)المخلفات المستخرجة من األسواق بنسبة بلغت 
( التي توصلت إلى أنه يمكن تحقيق 2021 وهو ما يتفق مع نتائج دراسة )عبد الجليل:
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إعادة تدويرها فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية من جراء االستفادة من المخلفات عن طريق 
 بشكل تقنى حديث.

توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين الحد من تطبيق نظم اإلدارة البيئية وااللتزام بالمسئولية  -
، وهو ما يتفق مع (0.05عند مستوى معنوية ) ،(0.936بلغ )االجتماعية بنسبة بلغت 

 ,Kostetska :2020)(، ودراسة 2017 نتائج دراسة )بوشنتوف، الطيب:

khumarova)  الذين توصلوا إلى أن هناك عالقة ارتباطية بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية
 وتحقيق التنمية االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 

 توصياتال
ية يمكن وضع إستراتيجية وخطة عمل مصغرة لتوجيه تطبيق نظم اإلدارة البيئ النتائج ضوء في

 كما هو موضح بالجدول التالي: ،اءعلى مخلفات األسواق بحي الزاوية الحمر 
خطة عمل مصغرة لتوجيه تطبيق نظم اإلدارة البيئية على مخلفات األسواق  :(15) جدول

 بحي الزاوية الحمراء
 العائد الجهات المنفذة البرامج الفلسفة الهدف
النموذج  االستفادة من

المقترح للدراسة 
الحالية لتطبيق نظم 
اإلدارة البيئية على 

األسواق داخل  مخلفات
 الحي.

تضمين اإلدارة البيئية 
ضمن الهيكل 
 التنظيمي للحى.

التحول من النظام 
التقليدي لإلدارة البيئية 
إلى نظم اإلدارة البيئية 

الحديثة وفقا 
 ISO:14001)لمعيار

تحقيق الُبعد 
البيئي داخل 

 األسواق
الحد م التلوث 
البيئي والحفاظ 
على الموارد 

البشرية والمادية 
 األسواق.ب

تطوير اإلدارة 
البيئية التقليدية 
وفقا لنظم اإلدارة 
 البيئية الحديثة.

إنشاء منظومة 
متكاملة إلدارة 
 األسواق بيئيًا.

إنشاء منظومة 
متكاملة إلدارة 

المخلفات 
باألسواق التابعة 

 للحى.
تطبيق تكنولوجيا 
إدارة منظومة 
 المخلفات الصلبة
تطبيق تكنولوجيا 

 إعادة التدوير.

اإلدارة العليا 
 للحى.

المسئولين عن 
التخطيط 

والتنفيذ باإلدارة 
 العليا بالحي.
العاملين 

باإلدارة البيئية 
المختصة بإدارة 
األسواق داخل 

 الحي.
إدارة منظومة 
المخلفات 

 بالحي.

تنمية الموارد 
االقتصادية عن طريق 

االستفادة من 
المخلفات الصلبة 
 بإعادة تدويرها.
ث خفض تكلفة التلو 

الناتجة عن مخلفات 
 األسواق.

الحفاظ على سالمة 
وصحة الموارد البشرية 

 والمادية باألسواق.
الحفاظ على سالمة 
وصحة المواطنين 
بالبيئة المحيطة 
باألسواق والمادية 
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 باألسواق.

 المراجع
 - ISO-14001العالمية  المواصفة إطار في البيئي التدريب برامج صالح: تقويم علي أحمد

(، 1لألبحاث والدراسات، المجلد ) القدس المفتوحة جامعة مجلة تجريبية، دراسة
 .2011(، فلسطين، 25العدد )

 .لجزائريةا الصناعية المنظمات في البيئية للمسؤولية الجديد الوجه البيئية أسماء شرفة :اإلدارة
دارة تطلبات اإلتقويم مستوى تنفيذ م سوزان عبد الغنى البيبانى: ،آل فيحان الهاديإيثار عبد 

 .2008سوريا،  (،70، العدد )واالقتصاد، مجلة اإلدارة البيئية
 http://www.cairo.gov.eg. 10/10/2020  الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

 بالتنمية اوعالقته ومعوقاتها البيئية اإلدارة : متطلباتالجارحي وائل، محمد عمر حنان
 (،42) العدد المستدامة، مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة، النجف األشرف،

2017. 
تحسين جودة المعلومات : أهمية المحاسبة عن التكاليف البيئية ل(2008) رانية عمر محمد

 رسالة .جدة بمدينة الصناعية المنشآت على ميدانية دراسة - المحاسبية
 .السعودية لعزيز،ا عبد الملك جامعة ماجستير،

  .القاهرة ة،اإلداري للتنمية العربية المنظمة المتكاملة، البيئية اإلدارة :(2005) دسع جالل سامية
أعمال مؤتمر  التنمية المستدامة مع التركيز على اإلدارة البيئية، :(2006) سحر قدوري 

 تونس. المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة،
دراسة على  -بيئة العمل الداخلية وأثرها على األداء الوظيفي : (2014) سهام بن رحمون 

م كلية العلو  رسالة دكتوراه، .عينة من اإلداريين بكليات ومعاهد جامعة باتنه
 بسكرة، –محمد خيضر  اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، جامعة

 .الجزائر

http://www.cairo.gov.eg/
http://www.cairo.gov.eg/
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ة دراسة حال –فاءة المشروعات الصناعية : أثر اإلدارة البيئية على ك(2017) شراف براهيمى
مؤسسة األسمنت، رسالة دكتوراه، كليه العلوم االقتصادية وعلوم التتسيير، 

 جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.
انون ة على ضوء أحكام القحماية البيئة في إطار التنمية المستدام :(2013) صافية زيد المال

ي، وق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر رسالة دكتوراه، كلية الحق الدولي.
 الجزائر.

، والتكنولوجية نظام اإلدارة البيئية :(2006) داليا عبد الحميد صقر صالح محمود الحجار،
 .(1دار الفكر العربي، القاهرة، ط )

ية، دور إدارة البيئة في تحسين األداء البيئي للمؤسسة االقتصاد :(2008) عثمان حسن عثمان
ارد ر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للمو المؤتم

 .ابريل 8-7 المتاحة، جامعة سطيف، الجزائر من
اد القتصمجلة ا عمر زمالة، معين أمين: نظام اإلدارة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة،

 .2018(، 19(، العدد )2الجديد، المجلد)
، رسالة ماجستير، البيئة على المحافظة في األخضر التسويق هميةأ : (2016) لحمر هوارية

د قسم التسويق، جامعة عب كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
 الحميد ابن باديس، الجزائر.

(، 29) محمد أبو القاسم محمد: نظم اإلدارة البيئية، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد
 .2005يوليو، 

 دعمها، مجلة سلسلة مصر وسبل في البيئية اإلدارة مصطفى، وآخرون: المركزية سمير حمدم
(، 296القومي، مصر، العدد ) التخطيط قضايا التخطيط والتنمية، معهد

 .2018سبتمبر، 
 2002ماجد راغب الحلو: قانون البيئة في ضوء التشريعات، منشأة المعارف، مصر،

 ،ISO 14000 ,ISO 9000أنظمة إدارة الجودة البيئية  :(2006) العزاوي  الوهاب عبد محمد
 .دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن
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 ميةللتن العربية والممارسات، المنظمة المبادئ البيئية اإلدارة :(2003)، صالح حمدي نادية
 .اإلدارية، مصر

 ،ISO: 14000بات : إدارة البيئية نظم ومتطل(2007) نجم الغزاوى، عبد هللا حكمت النقار
 .للنشر والتوزيع، عمان، األردن دار المسيرة،
يرة الصناعات الكب فيالبيئية  اإلدارة: برنامج لتطبيق نظم (2008) نهال محمد فتحي الشحات

ة، لتحقيق التنمية المستدامة" رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث البيئي
 جامعة عين شمس.
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ABSTRACT 

The aim of the research is to present a proposed model for the 

application of environmental management systems to market waste in 

the Al-Zawiya Al-Hamra neighborhood, as well as to identify the 

reality of environmental management within the neighborhood and 

ways to deal with waste extracted from the various activities of the 

markets, in order to develop a sustainable vision for the safe disposal of 

these wastes, and economic benefit from them. According to an 

integrated environmental management, to preserve human and material 

resources, and the security, health and safety of the citizens surrounding 

the markets. To achieve the objectives of the research, a questionnaire 

was designed and distributed to a sample of (45) individual officials and 

employees of the environmental management within the neighborhood. 

https://www.muhtwa.com/
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The researchers used the descriptive analytical approach to complete 

the study, and appropriate statistical tests to test the validity of the 

hypotheses and answer the questions of the study. 

The results of the study concluded that there is a statistically 

significant correlation between the application of environmental 

management systems and the reduction of market waste by (0.925), at a 

significant level (0.001), as it was found that there is a correlation 

Statistically significant between the application of environmental 

management systems and the achievement of the environmental 

dimension within the markets with a percentage of (0.898), at a 

significant level of (0.001), and In light of the findings of the study, 

several recommendations were concluded, the most important of which 

are: Adopting the application of the proposed model for the current 

study to apply environmental management systems to market waste 

inside the neighborhood; The results of the study showed the 

importance of environmental management systems in reducing the 

accumulation of waste, and economic benefit from it, and achieving the 

environmental dimension, as well as the need to pay attention to the 

dissemination and adoption of the application of environmental 

management systems within all institutions because of their executive 

mechanism to achieve environmental, social and development goals. 

Keywords: environmental management systems, waste, environmental 

dimension, commercial markets. 


