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 ممخص الدراسة
عمى تبني مصانع ومعامؿ اإلدارية  بعض العوامؿسعت ىذه الدراسة إلى تقييـ أثر 

ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث . البطاريات العاممة في قطاع غزة لممسؤولية البيئية
بإستخداـ المنيج الوصفي التحميمي الذي يحاوؿ مف خاللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة, 

 وتحميؿ بياناتيا, والعالقة بيف مكوناتيا والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا.

في مجاؿ تصنيع وا عادة وتكوف مجتمع الدراسة مف الورش والمعامؿ والمصانع العاممة 
 الباحث إعتمدوقد شممت الدراسة العامميف واإلدارة, وقد  غزة, تدوير البطاريات العاممة بقطاع

إستبانة عمى مجتمع الدراسة وتـ استرداد  60وقد تـ توزيع ستبانة لتكوف أداة لجمع البيانات, ا
 %.83استبانة منيا بنسبة  50

  زىا:أبر  نتائجالدراسة عدة  ولقد أظيرت

 أثرًا إيجابيًا عمى أداء المصانع والورش في تبني ليا لقوانيف والسياسات الحكومية البيئية ا
المسؤولية البيئية في مصانعيـ حيث انيا تساىـ في دفع إدارة المصانع والمعامؿ عمى 

 .تقديـ كؿ الجيود لمواجية التموث البيئي
   ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي ليا أثر عمى تبني المصانع لممسؤولية البيئية كوف اإلنتاج

 وتقدمو يراعي المشكالت البيئية. 
 .إلتزاـ اإلدارة بالقوانيف والسياسات البيئية يؤدي إلى إلتزاـ العامميف 

ولقد خمصت الدراسة إلى عدة توصيات من شأنيا تساىم في تبني المصانع 
 :ولية البيئية ومن أبرز ىذه التوصياتلممسؤ 

 لبيئية ووضع نظاـ عقاب لممخالفيف.تفعيؿ القوانيف والسياسات الحكومية ا 
  في نشر ثقافة المسؤولية البيئية. ضرورة تفعيؿ دور اإلعالـ 
   عمى الحكومة العمؿ بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية والخبراء وأصحاب المصانع

 .تساعد أصحاب المصانع لمنيوض بالبيئةإليجاد حموؿ ممكنة 
   أف إلتزاـ اإلدارة  أظيرتضرورة تبني اإلدارة العميا لممصانع المسؤولية  البيئية ألف النتائج

 يؤدي إلى إلتزاـ العامميف.
اإلعالـ, اإلنتاجية, دور إلتزاـ اإلدارة, القوانيف الحكومية, )المسؤولية البيئية,  كممات مفتاحية

 .(القوانيفتفعيؿ 
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Abstract: 
This study sought to assess the impact of some of the 

administrative factors on the adoption of factories and laboratories 

operating in the Gaza Strip batteries environmental responsibility. In 

order to achieve the objectives of the study, the researcher using 

descriptive and analytical approach that tries to describe the phenomenon 

in which the subject of the study, analysis of data, and the relationship 

between the components and processes that included the effects of that. 

And The study population consisted of workshops, laboratories and 

factories engaged in the manufacturing and recycling operating batteries 

sector has included the study of personnel and administration, was 

developed by a researcher to identify to be a tool for the collection of 

key data have been distributed 60 questionnaire on the population of the 

study was to recover 50 to identify them by 83%. 

The study showed several results including: 

 environmental laws and government policies have had a positive 

impact on the performance of factories and workshops in the 

adoption of environmental responsibility. 

 productivity connect with the environmental dimension have an 

impact on factories to adopt environmental responsibility. 

 management commitment to environmental laws and policies lead to 

a commitment to workers. 

 Recommendations: 

 • Activating the environmental laws and government policies and the 

development of punishment for offenders system. 

 • necessity of activating the role of the media in promoting a culture 

of environmental responsibility. 

 • on the government to work in partnership with community-based 

institutions, experts and manufacturers to find possible solutions to 

help factory owners to improve the environment. 

 • Management commitment leads to a commitment to workers. 

 

Keywords (environmental responsibility, government regulations, 

management commitment, media, productivity, activating the laws). 
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 داءــــــــــــــــــإىــ
 

لٌ إىل رجل التفانْ َالعطاء َاحلب إىل  إىل التاج الذٓ ِشِو إمسْ أِهما حللت, إىل مو ِشزفين أى أكُى إبها

 حفظٌ اهلل َرعاٍ. َالدٓ العشِش الدكتُر نُر الدِو بشري

 إىل كل احلب َاحلّأ أمْ الغالّٕ أدامًا اهلل بُافز الصخٕ َالعافّٕ.

 إىل مو َقفُا جبانيب دائما َأبدا أصزتْ الثانّٕ عمْ أبُ مزاد َعميت أم مزاد.

 الغالّٕ أم نُر .إىل  شقّقٕ الزَح سَجيت 

 جدٓ َجدتْ الغالّني . مو ظًزت مالمح شقاء العمز يف أعّهًمإىل                

 إىل مو تشابكت ِدٓ بإِدًِم لهمضْ درب احلّأ عمْ الغالْ حضام َأخْ أمحد.

 إىل خالْ العشِش خلّل بشري أبُ العبد .

 شفاء. إىل الزقّقات اللُاتْ ِضكو القلب شقّقاتْ يهد, غادٔ, نداء,

 إىل قطعٕ القلب َلدٓ احلبّب نُر الدِو.

 .إىل أصدقائْ مجّعا كل بإمسٌ َلقبٌ

 إىل كل مو علمين حزفا 

 يذا العمل املتُاضع كل فلضطني أيدٓفلضطني إىل 



 : محمذ وىر الذيه بشير الببحث
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 رــــر وتقديــــشك


عمي بإتماـ ىذا العمؿ المتواضع, مع رجائي أف  أنعـأشكر هللا موالي وخالقي الذي 
 يتقبمو مني ويجعمو خالصا لوجيو.

 

إنطالقا مف قولو تعالى " مف يشكر فإنما يشكر لنفسو", ومف قوؿ رسولو الكريـ صمى 
يمانا بفضؿ اإلعتراؼ بالجميؿ وتقديـ  هللا عميو وسمـ " ال يشكر هللا مف ال يشكر الناس ", وا 

لكؿ مف ساعد فإني أتقدـ بالشكر الجزيؿ والثناء العظيـ  صحاب المعروؼالشكر واإلمتناف إل
, حفظو هللا اليابيلإسماعيل وسيم أخص بالذكر الدكتور الفاضؿ / في إتماـ ىذه الرسالة و 

عمى تفضمو باإلشراؼ عمى البحث, مما أعتبره شرفا عظيـ لي فقد كاف لعممو الغزير وصبره 
تماـ بحثي, فمو مني أسمى أيات الشكر والتقدير والعرفاف.   الجميؿ عميؽ األثر في توجييي وا 

 

والعرفاف  كما وأخص بالذكر األساتذة المناقشيف ليذه الرسالة فميـ مني كؿ اإلمتناف
ثرائيا بالنصائح والتوجييات التي تساعد في إخراجيا  عمى تفضميا بقبوؿ مناقشة رسالتي وا 

 بأفضؿ صورة وهللا تعالى أسأؿ أف يجزييما عني خير الجزاء.

 

كما وأتقدـ بالشكر والعرفاف لجامعتي الغراء الجامعة اإلسالمية إلحتضانيا العمـ وأىمو 
 ؿ ليذه المكانة المرموقة فميا مني كؿ اإلحتراـ.والتي شقت طريقا صعبا لموصو 



 في إتماـ ىذا العمؿ.مف فضؿ عمي  الما لي وشكري موصوؿ لكمية التجارة بأقساميا

كما وأشكر عائمتي وأصدقائي عمى تشجيعيـ لي ووقوفيـ بجانبي في كؿ المراحؿ حتى 
 إتماـ ىذا البحث.
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 المقدمة:
لقد أدى التطور التقني والصناعي الذي يتسارع بشكؿ رىيب والتي تشيده جميع أنحاء 

إلى ظيور مخاطر وتحديات عديدة, وكاف لزاما عمى اإلنساف أف يدرؾ  متفاوتةالعالـ بدرجات 
طبيعة وحجـ ىذه المخاطر ليتجنبيا أو يحاوؿ التخفيؼ مف حدتيا, فرغـ اتساع الجانب 

اعي فيناؾ أيضا جوانب مظممة إذا ما أىمميا اإلنساف كانت نتائج ال اإليجابي لمتطور الصن
ذا أدركيا ودرس جوانبيا وقدـ الحموؿ الممكنة كانت النتائج ايجابية والتطور تحمد عقباىا,  وا 

ي تدمير الصناعي يأخذ منحى صحيح يخدـ البشرية بدال مف جمب الدمار لمبشرية والمساىمة ف
ناؾ عالقة طردية بيف التطور الصناعي والمشكالت البيئية ورغـ فيالبيئة والعنصر البشري,

الحموؿ الكثيرة التي يقدميا العمـ إال أف ىناؾ تجاوزات كبيرة بحؽ البيئة واإلنساف كونو جزء ال 
جد ليا عمماء البيئة حال جذريا سوى تقديـ بعض فمشكالت طبقة األوزوف لـ ييتجزأ مف البيئة 

ف شأنيا أف تساىـ في التخفيؼ مف أثر التموث البيئي عمى ىذا الطبقة الحموؿ المقترحة التي م
ناىيؾ عف المشكالت البيئية المتعددة التي سببتيا المنشئات الصناعية النووية وصناعة األسمحة 

وىنا في قطاع , الكثير الكثير  وصناعة األصباغ والصناعات المتعمقة بمادة الرصاص وغيرىا
عوامؿ كاف أبرزىا االحتالؿ  ةنتيجة لعد -الصناعي والتطور التقنيغزة رغـ تدني المستوى 

اإلسرائيمي والحصار المفروض عمى غزة منذ سنوات طويمة والعراقيؿ التي يفرضيا االحتالؿ 
بقصد تدمير البنية التحتية والحاضر والمستقبؿ ليذا المجتمع الذي عانى ويعاني منذ زمف 

وىناؾ منشئات صناعية تساىـ بشكؿ أو إال أف ىناؾ بعض النيوض قدر المستطاع  -طويؿ
بأخر في توفير بعض متطمبات المجتمع الغزي, ومف المالحظ أف ىناؾ تعديات مف قبؿ ىذه 

عمى البيئة فينا األبخرة والغازات والعوادـ مف المصانع ووسائؿ النقؿ, وىنا الغبار المنشئات 
الحجارة ومعامؿ الرخاـ وىناؾ التسمـ بالرصاص الناجـ عف مصانع  المتصاعد مف كسارات

وىذا ىذه التعديات ال ينكرىا أصحاب القرار في غزة  البطاريات ومعامؿ صانعي األختاـ وغيرىا,
عمى ممارسات القطاع أيضا عقب و الميندس زكي زعرب مف سمطة جودة البيئة ما أكده 

ف قبؿ المنشئات الصناعية تجاه البيئة رغـ اختالؼ ىذه كثيرة مالصناعي قائال )ىناؾ تجاوزات 
التجاوزات فمنيا ما يؤثر عمى البيئة بشكؿ غير ممحوظ ومنيا ما يؤثر بشكؿ ممحوظ مثؿ ترسب 

أو عدـ وعي العامميف عمى ىذا المجاؿ بخطورة التسمـ الرصاص في البيئة كنتيجة إلىماؿ 
رأس الماؿ الغزي كونو الالذي يعتبر  -نساف كاإل عناصربالرصاص عمى البيئة وما تشمؿ مف 

بالتسمـ والتربة والغالؼ الجوي ككؿ, فيناؾ العديد مف اإلصابات  -أغمى ما يمتمكو المجتمع
بالرصاص المثبتة في مشافي قطاع غزة والسبب يرجع لعدـ وجود وعي كافي لدى العامميف 
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جبار أصحاب المصانع واإلدارة وضعؼ دور الحكومة في فرض السياسات وتنفيذ القو  انيف وا 
العاممة في ىذا المجاؿ عمى إتباع قواعد األماف والسالمة والحفاظ عمى البيئة ( مف ىنا رأى 
الباحث أىمية دراسة ىذه المشكمة مف الناحية اإلدارية وبياف أثرىا عمى المدى القريب والبعيد 

زة يعتبر ذي تسارع صناعي كونيا مشكمة في طور النشأة ويمكف السيطرة عمييا كوف قطاع غ
الرئيس لمشاكؿ التسمـ بالرصاص  المسبببطئ, وحاجة المجتمع الغزي لصناعة البطاريات 

, ستيالؾ المتزايد لمبطاريات كونيا أحد حموؿ مشكمة االنقطاع المستمر لمتيار الكيربينتيجة لال
مرف وليف قابؿ لمتشكيؿ ويعرؼ الرصاص عمى أنو ) عنصر معدني لونو بيف األزرؽ والرمادي 

والطرؽ كبقية المعادف وموصؿ رديء لمحرارة ويحتوي الرصاص في خاماتو عمى عناصر 
وعند تقطيع الكبريت والزنؾ والنحاس ويعتبر مف أوائؿ المعادف التي قاـ اإلنساف بصيرىا 

زرؽ ولكف يتحوؿ بسرعة إلى لوف باىت بيف الرمادي واألسطحو فإنو يكوف ذا بريؽ فضي المع 
 (.ـ2011)سمطة البيئة، موف مف السمات الرئيسية لمرصاص (ويعتبر ىذا ال

ىو حالة طبية ناتجة عف وجود مستويات مرتفعة مف معدف ويعرؼ التسمـ بالرصاص )
الرصاص في الدـ, تـ دخوليا إلى الجسـ عف طريؽ االستنشاؽ أو البمع ومف ثـ إلى الدـ 

ألعصاب أو الكميتيف أو نخاع العظـ, ويصيب ىذه ويستقر في بعض األعضاء مثؿ المخ أو ا
صدى )األعضاء بالضرر وال يمكف التخمص منو بالطرؽ الطبيعية وىذا ىو مصدر خطورتو(

 (.ـ2011,البيئة

 

 : دراسةمشكمة الأول: 
عف تحمؿ مسئولياتيا تجاه  لـ يعد اليـو مف صالح المؤسسات الصناعية غض الطرؼ

أمرا في غاية األىمية كونو مف قبؿ المؤسسات الصناعية  بيئيةال المسئوليةأصبح تبني البيئة ف
يرتبط باستدامة المؤسسة, فاالستثمار في البيئة والحفاظ عمييا ىو استثمار في الكوادر البشرية 
والمواد الخاـ, فالكادر البشري جزء ال يتجزأ مف البيئة, كذلؾ جودة المادة الخاـ تتأثر  بجودة 

والواضح لممجتمع الغزي أف المؤسسات الصناعية تغفؿ عف دورىا تجاه حماية البيئة , البيئة
, دوف اإلحساس بأي مسئولية تجاه البيئة أو تجاه التأثيرات السمبية الناتجة بقصد أو دوف قصد

عف ىذا اإلىماؿ مف أمراض وأوبئة ومواد سامة ومسببات السرطاف التي مف شأنيا أف تحوؿ 
 .إلى بيئة ال تصمح لحياة اإلنساف عمى المدى القريبالبيئة الغزية 
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التي تساىـ والسياسات البيئة والوزارات المختصة وضعت بعض القوانيف  سمطة جودة
ولكف ىناؾ ال مباالة وعدـ تطبيؽ لمقانوف مف قبؿ أصحاب  ,البيئيةفي حؿ بعض المشاكؿ 

باإلضافة إلى  ,بشكؿ عاـ وأصحاب مصانع البطاريات بشكؿ خاص المؤسسات الصناعية
خطورة اإلىماؿ وأثره عمى أصحاب  كومات وجيات التفتيش دوف الوعي لمدىمحاوالت خداع الح

, ناىيؾ عف اختراؽ المؤسسات لقوانيف األماف المؤسسات الصناعية وعمى أسرىـ وعمى موظفييـ
والموظؼ, والمشاكؿ التي يسببيا إصابة العامؿ بمرض ما والسالمة وتوفير جو مالئـ لمعامؿ 

ر بيئة آمنة في المؤسسة الصناعية, ويعتبر التسمـ بالرصاص مف أخطر بسبب عدـ توفي
المشكالت التي تواجو مصانع البطاريات, فأثر التسمـ بالرصاص يمتد إلى جميع فئات المجتمع 

مصانع لممسائمة القانونية والتعويضات وخاصة العامميف في ىذا الحقؿ مما يعرض أصحاب ال
ومشاكؿ أخرى ىـ في غنى عنيا إذا ما طبقوا قوانيف األماف والسالمة واإلجراءات الوقائية لمحد 
بقدر اإلمكاف مف مشكمة التسمـ بالرصاص ناىيؾ عف المشكالت المستقبمية الجيؿ القادـ نتيجة 

سمطة ) مص منو بطرؽ سميمةلتراكـ الرصاص في التربة والبيئة نتيجة لعدـ التخ
 .(ـ2015البيئة,

:" مع  قالت سمطة البيئة،ونشر في صحيفة فمسطيف  مقاؿ يؤكد وجود المشكمة حيث  
الغزييف بسبب أزمة الكيرباء، ازداد تعامؿ المواطنيف مع مادة  لدىاستخداـ البطاريات   ازدياد

ساف حيث كثرت في اآلونة الرصاص الخطيرة، والتي تعد مف أكثر المواد خطورة عمى اإلن
األخيرة ورش تدوير البطاريات و إعادة صير الرصاص، والتي يزداد تعرض العامميف فييا 
لمالمسة مادة الرصاص باإلضافة الستنشاؽ بخارىا" . وأفادت أنيا شكمت طواقـ فنية لمتابعة 

تقـو  والتيورش تدوير البطاريات، وطمبت مف البمديات قوائـ بالورش و المصانع بالخصوص 
كما وأكدت سمطة جودة البيئة أنيا تسعى لتنفيذ حممة توعوية , بتجميع و تدوير البطاريات

ورش تصنيع و تجديد البطاريات ثـ  أصحابتستيدؼ كافة الجيات ذات العالقة بمف فييـ 
البيئية ة و ستنتيي بحممة لضبط الورش و المصانع المخالفة، وذلمؾ لمتقميؿ مف التأثيرات الصحي

 (.2016, )صحيفة فمسطيفالسمبية ليذه لصناعة

جعمت الكثير يتساءؿ عف دور المؤسسات الصناعية في الحفاظ عمى  ىذه المشكمة
وأصحابيا وموظفييا وعماليا جزء ال يتجزأ مف المجتمع وأف البيئة  المؤسساتالبيئة باعتبار ىذه 

ف فسدت فيي  الجميع والنفع والضرر يعود عمى  جميع األحواؿ بيئةفي الغزية إف صمحت وا 
 الجميع واألمراض واألوبئة القاتمة ال تميز بيف أحد.

 جيب الدراسة عمى سؤاؿ البحث الرئيسي و المتمثؿ ب:و مف ىنا، ت
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 تطبيؽ مصانع البطاريات في غزة لممسئولية البيئية؟  أثر العوامؿ اإلدارية فيما 

  و تمثمت ب: أسئمة فرعية أجابت عمييا الدراسة و ىناؾ

  في تطبيؽ المسئولية البيئية؟ مصانع البطارياتما المعيقات التي تواجو 
  بالقوانيف والتشريعات المتعمقة بالحفاظ عمى  في مصانع البطارياتما مدى التزاـ العامميف

 ؟البيئة
 

 :دراسةأىمية الثانيا: 
وتظهسأهًٍتاندزاستيٍخاللانفىائدانتًتعىدعهىكاليٍ:

 :سمطة البيئة 
  معرفة أىـ المعيقات التي تعرقؿ حركة السير نحو بيئة أمنة مف مشكالت التسمـ

 بالرصاص.
  دراسة مشكمة التسمـ بالرصاص كونيا مف أخطر نواتج الممارسات الصناعية في قطاع

البيئة واإلنساف كوف اإلنساف جزء مف البيئة وجودة البيئة تنعكس عمى جودة الحياة  غزةعمى
 البشرية.

  التعرؼ عمى واقع المشكالت البيئية في قطاع غزة وطبيعة التعامؿ مع البيئة و المؤسسات
 الصناعية العاممة في قطاع غزة.

 دارية لموصوؿ لبيئة  وضع حجر أساس لإلنطالؽ نحو إيجاد حموؿ استيراتيجية بيئية وا 
 آمنة.

 ت البحثية:المؤسسا 
 التي تربط بيف ممارسات المؤسسات الصناعية وجودة  دراساتمف أوائؿ ال اكوني اأصالتي

 البيئة.
 . حاجة قطاع غزة لمثؿ ىذه الدراسات كونو في طور النشأة الصناعية  
 ألفؽ دراسي عممي تطبيقي تربط بيف الجانب اإلداري والتطبيقي عوضا  تمثؿ الدراسة إنفتاح

 عف الجوانب العممية البحثة .
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 :الباحث 
 .الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ 
  السعي وراء تعزيز الروابط بيف دراسة البكالوريوس والماجستير كوف الباحث بكالوريوس

 ىندسة صناعية .
  وطف آمف بيئيا خالي مف األمراض الناجمة عف البيئة الصناعية. إلى الوصوؿاإلسياـ في 
  المساىمة في التخفيؼ مف معاناة شعب غزة الذي ذاؽ الصعاب نتيجة الظروؼ القاسية

 .مف احتالؿ وحصار وظمـ  وقير
 

 أىداف البحثثالثا: 
  عمى البيئة والكائف  عف أنشطة المؤسسات الصناعية أثرالتموث بالرصاص الناجـإبراز

 .الحي
  إلقاء الضوء عمى التشريعات والقوانيف الفمسطينية التي تحدد دور المؤسسات الصناعية

 تجاه البيئة.
 تحمؿ مسئوليتيا البيئية. إبراز أىـ المعيقات التي تواجو المؤسسات الصناعية في 
 .تقديـ صورة فعمية عف الوضع البيئي في مصانع ومعامؿ البطاريات 
  بصورة الوضع البيئي الكارثي.وضع العاممييف في مصانع البطاريات وذوي العالقة 
  قائمة عمى مبدأ االستدامة .المساىمة في تقديـ الحموؿ الممكنة لبيئة أمنة 

 

 متغيرات الدراسة:رابعا :
 لممسئولية البيئية. تبني مصانع البطارياتالمتغير التابع: 

 المتغيرات المستقمة:
 السياسات الحكومية البيئية.قوانيف و ال .1
 .مصانعيـتبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في  .2
 .وعي الموظفيف نحو حماية البيئة .3
 ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي. .4
 تبني مفيـو إعادة التدوير. .5
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 المتغيرات الضابطة: 

 حجم المنظمة:  .1
 .خبرة المنظمة .2





 (: المتغيراات التابعة والمستقمة1شكل رقم )

 ;و2101انكسادشت;و2102)انسشٍدي(,بُبءاعهىو2106انًصدز:جسدهراانًُىذجبىاسطتانببدج)
(1و2114اندغًٍبث;و2119صبنخوانغبنبً;و2101بشبٌسوآخسوٌ



:انًتغٍساثانًستقهت

1انقىاٍٍَوانسٍبسبثانذكىيٍتانبٍئٍت1.

تبًُاإلدازةانعهٍبنهسٍبسبثانبٍئٍت1.
1فًيصبَعهى

1وعًانًىظفٍٍَذىدًبٌتانبٍئت31

1زبطاإلَتبجٍتيعانبعدانبٍئ41ً

1تبًُيفهىوإعبدةانتدوٌس51



:انًتغٍساثانضببطت

1دجىانًُظًت1.

1خبسةانًُظًت1.

:انًتغٍسانتببع

تبًُيصبَع
انبطبزٌبث
نهًسؤونٍت

1انبٍئٍت
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 فرضيات الدراسة:خامسا: 
( بيف α ≤ 0.05مستوى ) دعن : توجد عالقة ذات داللة إحصائيةالفرضية الرئيسية األولى

 بعض العوامؿ اإلدارية وتبني مصانع البطاريات لممسؤولية البيئية.

 عدة فرضيات: األولى ويتفرع مف الفرضية الرئيسية
( بيف  α≤ 0.05مستوى ) دالفرضية الفرعية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن

 انع البطاريات لممسؤولية البيئية.القوانيف والسياسات الحكومية البيئية وتبني مص

( بيف تبني  α≤ 0.05مستوى ) دالفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن
 اإلدارة العميا لمسياسات البيئية وتبني مصانع البطاريات لممسؤولية البيئية.

( بيف وعي α ≤ 0.05عند مستوى ) الفرضية الفرعية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث وتبني مصانع البطاريات لممسؤولية البيئية.

( بيف ربط α ≤ 0.05الفرضية الفرعية الرابعة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 اإلنتاجية مع البعد البيئي وتبني مصانع البطاريات لممسؤولية البيئية.

( بيف  α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية الفرعية الخامسة: توجد عالقة
 تبني مفيـو إعادة التدوير وتبني مصانع البطاريات لممسؤولية البيئية.

( لبعض  α≤ 0.05: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الرئيسية الثانية
  بطاريات لممسؤولية البيئية.العوامؿ اإلدارية في تبني مصانع ال

( بيف  α≤ 0.05: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الرئيسية الثالثة
حوؿ أثر بعض العوامؿ اإلدارية عمى الممارسات البيئية لممؤسسات  متوسطات أراء المبحوثيف

 الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى البيانات الشخصية )العمر, حجـ الشركة, خبرة الشركة(.
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري 

 أول المقدمة:
" ظير الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقيـ بعض الذي عمموا لعميـ 

 .}41 : الروـ{يرجعوف"  

هللا تعالى يؤكد أف لإلنساف دور بارز في فساد األرض وما تحتوي مف عناصر كالبيئة 
ه والغالؼ الجوي, فاإلنساف ىو المدبر لكافة األعماؿ عمى األرض فيو خميفة هللا عمى ىذ

األرض فيو المسئوؿ عف ما يحدث مف ىالؾ ودمار في البيئة فيو العقؿ المدبر وىو اليد 
 العاممة وىو مصدر المشكالت وىو نفسو مصدر الحموؿ.

ولقد أخذ التموث البيئي مشكمة العالمية بمعنى أنو ليس موجيا لدولة دوف غيرىا فيو ال  
مف أقصى الشماؿ إلى أقصى الجنوب كما إنو يعترؼ بالحدود السياسية أو اإلقميمية بؿ ينتقؿ 

ال يقتصر عمى الدوؿ الصناعية فحسب بؿ ىو خطر داىـ عمى الجميع, وعف األخطار التي 
يحدثيا تموث البيئة فيي كثيرة ومدمرة فيو يفتؾ بالبيئة وكؿ ما تحتويو مف عناصر مثؿ النباتات 

خالؿ بطبقة األوزوف, ويبقى الخطر واألشجار والحياة المائية والمباني والمنشآت وكذلؾ اإل
% مف  40األكبر عمى اإلنساف, حيث أظيرت دراسات مختمفة أف التموث بشكؿ عاـ يسيـ في 

الوفيات عمى مستوى العالـ, وتعتبر ىذه النسبة مزعجة وخطيرة وأف خطر المموثات يكوف بقدر 
 (.ـ 2010)قاسـ,المدمرةلمخاطر تفتقر لموعي الجيد ليذه ا كبير في الدوؿ النامية والتي ما زالت

واإلنساف ذو العقؿ الراجح يفكر في إيجاد الحموؿ الممكنة لمعيش في وسط بيئي أمف 
قدر المستطاع, إف المتأمؿ في الوضع الصحي والبيئي في قطاع غزة سيكتشؼ ىوؿ الكارثة 

سواء سمكية أو الصحية والبيئية التي يعاني منيا قطاع غزة بجميع مكوناتو مف إنساف وثروات 
حيوانية , والمستقبؿ سيكوف أكثر إيالما إذا ما استمرت السمطات المعنية بالتنصؿ مف 
مسؤولياتيا تجاه البيئة وعناصرىا مف ىواء وماء وتربة, فالتموث أصبح سمة مف سمات ىذه 

الت البقعة المعرفة بقطاع غزة, فال تجد تقرير رسمي يخص ىذه البقعة إال وقد تطرؽ إلى المشك
البيئية الغزية, ورغـ التحذيرات المستمرة مف قبؿ المؤسسات الدولية والمحمية المرتبط عمميا 

الذي صرح بأف قطاع غزة  (ـ 2020بالبيئة ونذكر منيا تقرير األمـ المتحدة بعنواف )قطاع غزة 
ا في السنوات المقبمة لف يصمح لمحياة البشرية نتيجة لمتموث اليائؿ في البيئة وعناصرى

وأساسيات الحياة لإلنساف الغزي  إال أف أحد لـ يحرؾ ساكف وتبقى التحذيرات واإلستنكار 



 

00 
 

والتقارير المعمنة وغير المعمنة ىي سيد الموقؼ بال أدنى تحمؿ مسؤولية مف قبؿ أي مف 
األطراؼ الرسمية نتيجة لعوامؿ عدة أبرزىا العوامؿ السياسية والحصار والتنصؿ مف المسؤوليات 

تطبيؽ القانوف, لذا رأى الباحث أف مف واجبو الوطني واإلنساني واألخالقي أف يساىـ  وغياب
في إيجاد بعض الحموؿ لبعض المشكالت البيئية, وبعد جمسة حوار ونقاش مع سمطة جودة 
البيئة ممثمة بالميندس زكي زعرب تبيف لمباحث أف مشكمة الرصاص الناتج مف مخمفات تصنيع 

مشكمة مستجدة عمى قطاع غزة بسبب توفر بعض المصانع البدائية  البطاريات وتدويرىا
لمبطاريات والتي تعمؿ بال ترخيص أو إىتماـ بقواعد األمف والسالمة المينية أو إتباع لمبادئ 
الصحة العامة ,وبحاجة حقيقية لمبحث بسبب كثرة استخداـ البطاريات في قطاع غزة كبديؿ 

الخطر يحيط بالعامميف بيذه الحقؿ بشكؿ رئيس وبالمحيطيف رئيسي لمشكمة انقطاع الكيرباء, ف
 بأماكف التصنيع وأماكف المخمفات الناتجة عف عممية التصنيع والتدوير.



 ثانيا: مفيوم البيئة وتموث البيئة:
البيئة لغة المكاف والمنزؿ، يقاؿ: أباءه منزاًل أي ىيأه لو، وأنزلو، ومكف لو فيو، واالسـ 

المباءة، وتطمؽ عمى منزؿ القوـ حيث يتبوأوف مف قبؿ واد أو سند جبؿ، ومنو البيئة والباءة و 
 (.ـ2005,)النجيمي الذي تبيت فيوالمباءة معطف اإلبؿ حيث تناـ في الموارد أو المراح 

يقصد بالبيئة: اإلطار الذي يعيش فيو اإلنساف وكافة الكائنات الحية األخرى, ويتكوف 
ساس الطبيعي لكافة الكائنات الحية, واإلطار االجتماعي الذي مف اإلطار الفيزيائي وىو األ

يمثؿ األفراد والجماعات, واإلطار التكنولوجي وما قاـ اإلنساف باختراعو وتطويعو وىذه اإلطارات 
 (.ـ1996 تشكؿ األنظمة البيئية )مساعدة,

فقد عرؼ البيئة عمى أنيا" رصيد الموارد المادية  (,23ـ, ص2006شحاتو)أما 
 .واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكاف ما إلشباع حاجات اإلنساف وتطمعاتو" 

ويرى الباحث أف البيئة ىي" المنظومة المتكاممة التي يتعايش معيا اإلنساف مف ماء 
اجتماعية وثقافية وسياسية وكؿ وىواء وتربة وكائنات حية أخرى وعوامؿ تكنولوجية واقتصادية و 

 ما يؤثر عمى جودة حياة اإلنساف سمبا أو ايجابا"

وسنتطرؽ ىنا إلى ذكر البيئة الطبيعية التي مف صنع هللا وال تأثير لإلنساف ومداخالتو 
عمييا بمعنى أخر ىي البيئة المثالية الخالية مف التموث والمموثات, وفي المقابؿ سنذكر البيئة 

 بيئة ناتجة عف مداخالت اإلنساف وتيكمو تجاه البيئة.المستحدثة ك
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تؤثر البيئة المستحدثة عمى البيئة الطبيعية بطريقة مباشرة فالمولدات والماكينات 
والمحركات ومداخف المصانع تنتج كميات ىائمة مف الدخاف والغبار, فترى خيمات الغيوـ تطوؼ 

ونشاىد, بؿ إف بعض الصناعات كصناعة  أعمى المدف وتزداد في المدف الصناعية كما نالحظ
اإلسمنت والخرسانة تنتج عنيا كميات ىائمة مف األتربة, حيث يتموث اليواء ويصبح غير نقي 

 بفعؿ األتربة والغبار والدخاف مما يؤثر عمى تنفس اإلنساف والحيواف والنبات,

ة مباشرة أو أما التموث البيئي فعرؼ عمى أنو: أي تغيير في خواص البيئة إما بطريق
شآت أو الموارد الطبيعية غير مباشرة مما يؤدي إلى اإلضرار بالكائنات الحية أو المن

 (.ـ1996,)الزيود

وعرفو آخروف عمى أنو: إدخاؿ مواد ال يستفاد منيا أو إدخاؿ طاقة إضافية إلى البيئة 
بيئتو التي بواسطة األنساف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, يتسبب منيا تمؼ في صحتو أو 
طو بيـ مف يعيش فييا وفي مسكنو وكؿ ما يحتويو, وفي عممو وما يرافقو فيو, وفي كؿ ما ترب

 (.ـ1998)تاج الديف والرافعي, عالقة مادية أو معنوية

وعرفتو متولي : وجود مواد غريبة في الماء أو اليواء أو الغذاء يخؿ بالتركيب الطبيعي 
ضافة ليذه المكونات, ويترتب عمى ذلؾ إ لحاؽ األذى بالمخموقات أو أنظمة المحيط الحيوي, وا 

 اعات أو ضوضاء إلى مكونات البيئةعناصر حية أو مركبات غازية أو سائمة أو صمبة أو إشع
 (.ـ2007)متولي 

ويقوؿ ابف سينا في كتابو األسطورة القانوف في الطب " مداـ اليواء مالئما ونقيا, وليس 
ال حدث بو أخالط مف المواد األخرى , بما يتعارض مع مزاج التنفس, فإف الصحة تأتي وتبقى, وا 

العكس" ويقوؿ أيضا " تكوف مادة اليواء طيبة مادامت غير مموثة بمواد خارجة مثؿ بخار 
 المستنقعات والبحيرات والترع والمجاري المكشوفة".

تكنولوجيا أما البنؾ الدولي فقد عرؼ التموث البيئي عمى أنو " كؿ ما يؤدي نتيجة ال
المستخدمة إلى إضافة مادة غريبة إلى اليواء أو الماء أو الغالؼ األرضي في شكؿ كمي تؤدي 
إلى التأثير عمى نوعية الموارد, وعدـ مالءمتيا وفقدانيا خواصيا أو تؤثر عمى استقرار استخداـ 

 (.ـ2006تمؾ الموارد )شحاتو,

في توازف النظاـ البيئي عندما  وعرؼ البعض المشكالت البيئية أنيا : حدوث اختالؿ
فيصبح غير قادر عمى حفظ  يتـ التأثير عمى أحد مكوناتو أو أكثر وتتبدؿ العالقات القائمة فييا

 (.ـ2000)رزؽ, التوازف
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ويرى الباحث أف تموث البيئة : ىو دخوؿ مواد غريبة لمكونات البيئة فتسبب خمؿ في 
مما يترتب عميو تحوؿ في الخواص فيؤدي إلى  الخواص الطبيعية والكيميائية ليذه المكونات

 إلحاؽ الضرر الكمي أو الجزئي بالعناصر البيئية.

التعريفات السابقة وغيرىا بينت ماىية البيئة وماىية التموث البيئي والمشكالت البيئية, 
ومف خالؿ الدراسة المعمقة لممشكالت البيئية تبيف أف مف أبرز المشكالت البيئية وأكثرىا تعقيدا 

ج ىذه وأصعبيا حال مشكمة تموث التربة ومياه البحار واألنيار والبحيرات والمياه الجوفية, وينت
التموث مف نفايات ومخمفات المصانع, وعف استعماؿ المواد الكيميائية, مثؿ مبيدات اآلفات 
واألسمدة الصناعية في الزراعة وترسب بعض المواد في التربة كالرصاص الناتج مف بطاريات 

 الرصاص والبنزيف, وأيضا مادة الكادميـو السامة الناتجة مف مخمفات بواجي السيارات.
 التموث إلى ثالث درجات بحسب معظم المراجع:ويقسم 

 ويمثؿ ىذا النوع مف التموث المرحمة التي ينيار فييا النظاـ االيكولوجي :التموث المدمر .1
يعني مصطمح النظاـ اإليكولوجي العناصر الفيزيائية والبيولوجية المجتمعة في البيئة. وىذه و 

كؿ موحد في تفاعميا مع بيئتيا الكائنات تشكؿ مجموعة معقدة مف العالقات وتعمؿ ك
عمى العطاء, بسبب االختالؿ في التوازف  غير القادرويصبح أشبو بالرجؿ اليـر  .الفيزيائية

في المفاعالت النووية بشكؿ كبير, وخير مثاؿ لمتموث المدمر حادثة تشرنوبؿ التي وقعت 
 ـ(.2011)الصحة العالمية, األوكرانية

الصناعية والمتقدمة ألنو ينتج مف النشاط  ؿوتعاني منو الكثير مف الدو  :الخطرالتموث   .2
الصناعي وتعتبر ىذه المرحمة مف المراحؿ المتقدمة في التموث حيث أف كمية ونوعية 
المموثات تتعدى الحد االيكولوجي الحرج والذي يبدأ معو التأثير السمبي عمى العناصر البيئية 

ىذه المرحمة إجراءات سريعة لمحد مف التأثيرات السمبية ويتـ ذلؾ الطبيعية والبشرية, وتتطمب 
عف طريؽ معالجة التموث الصناعي باستخداـ وسائؿ تكنولوجية حديثة كإنشاء وحدات 
معالجة كفيمة بتخفيض نسبة المموثات لتصؿ إلى الحد المسموح بو دوليا, أ, عف طريؽ سف 

 ساىـ في زيادة نسبة التموث.قوانيف وتشريعات وضرائب عمى المصانع التي ت
: ىو درجة مف درجات التموث التي ال يتأثر بيا توازف النظاـ االيكولػوجي وال التموث المقبول .3

 (.ـ2010)غرايبة, بأي أخطار أو مشاكؿ بيئية رئيسة يكوف مصحوبا
 

 



 

04 
 

 صور التموث:

  إلػى الغػالؼ تموث اليواء )التمػوث اليػوائي( : وىػو إدخػاؿ مباشػر أو غيػر مباشػر أليػة مػادة
 الجوي بالكمية التي تؤثر عمى نوعية الغالؼ الجوي وتركيبو.

 .)تموث المياه )التموث المائي 
 .تموث التربة الزراعية 
 .)تموث الغذاء )التموث الغذائي 
 .)التموث بالضوضاء )التموث الضوضائي 
 (.ـ2006)شحاتو, موث بالبالستيؾ والتموث باإلشعاعصور أخرى لمتموث مثاؿ الت 

 
 يـ أسػباب التمػوث لبيئػي إلػى ثالثػةوبدراسة ظاىرة التموث البيئي مف جميع جوانبيا فإنو يمكف تقس

 أسباب رئيسة وىي:
 أسباب تقنية: عوادـ السيارات وعوادـ المولدات والمواتير واآلالت والمصانع. .1
 أسػػباب اقتصػػادية: طمػػع وجشػػع أصػػحاب المصػػانع وذلػػؾ يتمثػػؿ فػػي الالمبػػاالة بالبيئػػة لتػػوفير .2

 الماؿ, أو عدـ االكتراث بحياة العمؿ وبيئة عمميـ بسبب توفير القميؿ مف الماؿ .
أسباب اجتماعية: الحاجة إلى الترؼ والراحة فكثير مف الناس يرفضوف التخمص مف النفايات  .3

) ؾ بسػبب مػيميـ إلػى الراحػة الجسػديةعبر تقسػيميا حسػب المػواد عضػوية وغيػر عضػوية وذلػ
 ـ(.2006شحاتو,

 

 المسؤولية البيئية وتطورىا: ثالثا:
ذا تأممنا في البيئة بمدلوليا الشامؿ لوجدناىا قد حظيت بقدر عظيـ مف االىتماـ، ولقد  وا 

َوَل تُْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َبْعَد (لقانوف حماية البيئة في قولو جؿ جاللو : العاـوضع اإلسالـ اإلطار 
 (. 85)سورة األعراف آية نُتم مُّْؤِمِنينَ ِإْصاَلِحَيا َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم ِإن كُ 

ومف ىنا جاءت المسؤولية البيئية كمسؤولية تقع عمى عاتؽ كؿ انساف فالبيئة ممؾ 
الجميع وال أحد مستثنى مف ىذه المسؤولية ولقد عرؼ المجتمع الدولي أىمية إعطاء البيئة حقيا 

 نذكر أىميا:منذ القدـ ولقد مرت المسؤولية االجتماعية بعدة مراحؿ 
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 المرحمة األولى: مرحمة عمومية المشكمة:
منذ أف بدء اإلنساف التمييز واإلدراؾ أف صحتو وبقائو مرتبط بالحفاظ عمى البيئة 

 المحيطة بو, فقد عمؿ عمى تطبيؽ المبادئ واألفكار المختمفة لتحسيف ىذه البيئة وحمايتيا.

نقميا لمواجية الجفاؼ وزراعة األشجار في فقد قاـ الروماف بتدشيف أقنية المياه بيدؼ 
أماكف تواجدىـ بيدؼ تأميف الحماية البيئية لوجودىـ. في حيف ذكرت رسائؿ الممؾ حمورابي 
أمرا يقضي بموجبو تحديد كمية ونوعية األشجار المسموح بقطعيا مف أجؿ استخداميا مف قبؿ 

تمؾ الحضارة التاريخية العريقة مف عماؿ التعديف وىذا يؤكد مدى الحرص الذي كاف متواجدا في 
أجؿ حماية البيئة, كما أف الممؾ إدوارد الثاني في القرف الرابع عشر الميالدي, منع حرؽ الفحـ 
في مدينة لندف وذلؾ لحماية السكاف مف خطر الدخاف, وصدر أوؿ قانوف مختص لحماية المياه 

 (.ـ2007)العزاوي والنقار, رياس عشر الميالدي في مدينة بافامف التموث في القرف الخام

 المرحمة الثانية : مرحمة اليندسة البيئية:
مع منتصؼ القرف التاسع عشر الميالدي, ظير مفيـو جديد عرؼ باسـ )ىندسة 
البيئة(, وذلؾ عندما أدركت دوؿ العالـ أف سكب مياه الصرؼ الصحي المموثة في األنيار 

ب في انتشار العديد مف األمراض واألوبئة الخطيرة والترع ومجاري المياه دوف معالجة ىو السب
في تمؾ الفترة, وأف االستيالؾ الجائر لمموارد الطبيعية عمؿ عمى التدىور البيئي, مما أدى إلى 

 (.ـ2003)موسى, اختفاء بعض العناصر والكائنات الحية مف الطبيعة

 المرحمة الثالثة: مرحمة التطور الصناعي:
فة والمبذولة في تمؾ الحقبة, بدء يرتفع مستوى الوعي البيئي, فقد وبتنامي الجيود المختم

تطورت التشريعات والمعالجات الصناعية في تمؾ الدوؿ لمواجية خطر التموث, فصد في 
وكاف صدور ىذا القانوف في  ـ1912الواليات المتحدة األمريكية أوؿ قانوف لمصحة العامة عاـ 

 (.ـ2010)الكرادشة,  نساف والبيئة مف خطر التموثاإل تمؾ الفترة نقطة انطالؽ لحماية

أوؿ قانوف يعمػؿ عمػى حمايػة البحػار واألنيػار مػف خطػر  ـ1951وكذلؾ صدر في بريطانيا عاـ 
 التموث. 

( لمكاتب راشيؿ كارسوف عاـ  silent spurnوصدر أوؿ كتاب )الربيع الصامت() 
األنظار نحو البيئة في تمؾ الفترة, حيث  الذيف يوجيوفـ حيث اعتبر مف الكتاب األوائؿ 1962
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أشعر القارئ أف خطر استخداـ الموارد الطبيعية دوف مراقبة أو اىتماـ سيترؾ آثارا خطيرة جدا 
 (.ـ2007)العزاوي والنقار,  ة نتيجة استنزاؼ الموارد والتموثعمى مستقبؿ اإلنساف والبيئ

 المرحمة الثالثة: مرحمة يوم البيئة العالمي:
إلى عقد مؤتمر  ـ1968تمؾ الفترة دعت الجمعية العمومية لألمـ المتحدة عاـ  وبعد

عالمي ليتفحص مشكمة التموث البيئي وعمى أثر انعقاد مؤتمر األمـ المتحدة الدولي في ستكيولـ  
ـ وىو المؤتمر العالمي األوؿ المتخصص في المساعدة 1972الذي انعقد في حزيراف مف عاـ 

وث البيئي, وأصبح العالـ يحتفؿ في الخامس مف حزيراف مف كؿ عاـ بيـو عمى حؿ مشكمة التم
المتحدة عمى يـو البيئة العالمي وذلؾ في ذكرى افتتاح المؤتمر ومصادقة الجمعية العامة لألمـ 

 (.ـ2007)العزاوي والنقار, البيئة العالمي

 ماية البيئة:مرحمة الشراكة بين أصحاب المصالح والعاممين عمى حالمرحمة الرابعة:
ـ, حينما صدر أوؿ قانوف 1980استمرت الجيود الحثيثة في ىذا المجاؿ حتى عاـ 

لحماية البيئة والذي شكؿ صدوره جدال واسعا في بيئة رجاؿ األعماؿ, وعرؼ ىذا القانوف باسـ 
 )قانوف األمر والمراقبة(.

اية البيئة ورجاؿ وبعد تمؾ الفترة دخمت مرحمة جديدة عممت عمى التوافؽ بيف ىيئات حم
األعماؿ والمناديف بحماية البيئة مف التموث عرفت باسـ )المقاومة والتكيؼ(, وعرفت في ذلؾ 
الوقت عمى أنيا أفضؿ تقنية متيسرة مف تمؾ المرحمة وبدء تشكؿ مفيوـ حديث عرؼ باسـ ) 

ـ بدوف تشويو التنمية المستدامة( والتي عرفت عمى أنيا ذلؾ التطور الذي يمبي احتياجات العال
ؼ تكويف نظاـ بيئي متوازف لمطبيعة وبما يمكف األجياؿ القادمة مف تمبية احتياجاتيـ بيد

 (.ـ2010)الكرادشة,وفعاؿ

 مرحمة المعايير الدولية: المرحمة  الخامسة
: وىو  14000ـ تحديدا, ظير ما يعرؼ باأليزو 1992في اآلونة األخيرة وبحموؿ عاـ 

واسع القبوؿ يحتوي عمى مجموعة مف المتطمبات التي تيتـ بتكويف نظاـ عبارة عف معيار دولي 
إدارة بيئية يمكف تطبيقو عمى جميع أنواع وأحجاـ المنظمات ويتكيؼ مع مختمؼ الظروؼ 

(. وىو معيار تنافسي صادر عف مؤسسة المعايير البريطاني, ـ2007المتنوعة )العزاوي والنقار,
مف معايير جودة الشركة والمنتج, وتتسارع كبرى  14000زو وأصبح اآلف تمسؾ الشركات باالي

 الشركات في الخوض في ىذا المجاؿ كونو يوجو الشركة إلى مسار التسويؽ األخضر.
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 :م(2010)الكرادشة,ظمات األعمال لمسؤوليتيا البيئيةاألسباب الدافعة وراء تبني من
 األسباب الداخمية لتبني طوعا المسؤولية البيئية: أول:
  تحقيػػؽ مزايػػا تسػػويقية ووفػػرات ماليػػة لممنظمػػة مػػف خػػالؿ تنفيػػذىا لبػػرامج البيئػػة, كمػػا يسػػيـ فػػي

تقميػػؿ التكػػاليؼ مػػف خػػالؿ إعػػادة تػػدوير تمػػؾ المخمفػػات بعػػد أف يػػتـ معالجتيػػا بطريقػػة سػػميمة 
 بيئيا.

  ث تقميؿ كمية المخمفات الصناعية )النفايات الصمبة والسائمة( وبالتالي الحػد مػف مظػاىر التمػو
 البيئي اليادؼ لحماية اإلنساف وموارده ودخؿ المجتمع ومكاف العمؿ.

  حماية األنظمة البيئية واستخداـ أكفأ لممػوارد الطبيعيػة مػف الميػاه واألرض والطاقػة والمسػاىمة
 في عمؿ التنمية المستدامة ليا عبر األجياؿ القادمة.

 وف مػع السػمطات التشػريعية والرقابيػة تبني المسؤولية البيئية مف المنظمة يسيـ فػي زيػادة التعػا
ممػػا يسػػيؿ عمميػػة حػػؿ مشػػكالت البيئػػة الخاصػػة بالمنظمػػة والػػتخمص مػػف تمػػؾ المخمفػػات ممػػا 
يتػػرؾ أثػػر عميػػؽ لتحسػػيف الصػػورة العامػػة أمػػاـ مجتمعيػػا وبالتػػالي تحقيػػؽ الػػدعـ والتأييػػد مػػف 

 وجودىا في المجتمع.
  لمتعػػػرؼ عمػػػى المتطمبػػػات البيئيػػػة وتحسػػػيف تحسػػػيف األداء مػػػف الناحيػػػة البيئيػػػة ودفػػػع العػػػامميف

قػػػدرتيـ عمػػػى رفػػػع مسػػػتوى األداء البيئػػػي, وتحفيػػػز المؤسسػػػات الصػػػناعية األخػػػرى عمػػػى تبنػػػي 
 أنظمة البيئة.

  تقميؿ التكاليؼ مف خالؿ رفع الكفاءة التشغيمية لعمميات اإلنتاج مف خالؿ تقميػؿ حػاالت عػدـ
 الت اإلنتاج.المطابقة وبالتالي الحد مف كميات اليدر في مدخ

 ألسباب الخارجية الدافعة لتبني منظمات األعمال لمسؤوليتيا البيئية:ثانيا: ا

  متطمبػػات حكوميػػة مػػف أجػػؿ تبنػػي تمػػؾ المسػػؤولية وتتمثػػؿ فػػي حمايػػة المنظمػػات مػػف التعػػرض
 لممخالفات القانونية نتيجة لعدـ اإللتزاـ بتطبيؽ التعميمات الصادرة مف الجيات الحكومية.

 ف: فقد انتشر الوعي البيئي لدى العديد مف المستيمكيف مع الزمف وأصبح المسػتيمؾ المستيمكي
يبحث عف المنتجات األكثر أمانا عمى صحتو وأقؿ خطرا عمى البيئة المحيطة بو, ممػا أسػيـ 
بظيور العديد مف المفاىيـ التسويقية الحديثػة التػي تسػعى لحمايػة االنسػاف ومػوارده مػف خطػر 

 Ethical(والمنتجػػات األخالقيػػة )Green Productتجػػات الخضػػراء )التمػػوث ومنيػػا المن
Product( أو المنتج الصديؽ لمبيئة)Friendly Product وغيرىا مف العبارات التي تسعى )

 إلقناع المستيمؾ بسالمة اإلجراء البيئي المحيط بمصدر تمؾ السمعة.
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 مػػػػؾ الفئػػػػة عمػػػػى إدارة المسػػػػاىميف والمقرضػػػػيف: حيػػػػث أف الضػػػػغوطات المتزايػػػػدة مػػػػف جانػػػػب ت
المنظمػػة دفعيػػا لتقػػديـ المعمومػػات الواضػػحة عػػف األداء المػػالي أو البيئػػي نتيجػػة لقنػػاعتيـ بػػأف 
الممارسات البيئية السيئة قد يترتب عمييا غرامات مالية تصػؿ فػي بعػض التشػريعات إلػى حػد 

 إغالؽ تمؾ المنشأة وبالتالي التأثير عمى األرباح العائدة عمى المساىميف.
 لمتعاقػػػػديف: يمعػػػػب الكثيػػػػر مػػػػف المتعاقػػػػديف مػػػػف إدارة المنظمػػػػة أف يكػػػػوف منتجيػػػػا الػػػػذي تػػػػـ ا

تصػػنيعيطبقا لمواصػػفات بيئيػػة معينػػة وأف تكػػوف مػػدخالت اإلنتػػاج مػػف مصػػادر صػػديقة لمبيئػػة 
ممػػػا يمكنيػػػا مػػػف التأكػػػد مػػػف سػػػالمة اإلجػػػراء الخػػػاص بعمميػػػات اإلنتػػػاج ومػػػف األمثمػػػة األيػػػزو 

ءات وسيمة لتحسيف أداء العمؿ داخؿ تمؾ المنظمات )الكرادشة, وقد أصبحت اإلجرا 14000
 (.ـ2010

  ومف ىنا نتج ما يسمى باإلدارة البيئية, فالمتطمبات البيئية والمسؤولية التي وقعػت عمػى عػاتؽ
ذوي العالقة بمنظمات األعماؿ تجاه البيئة وحمايتيا مف التمػوث أوجبػت عمػييـ التفكيػر بػإدارة 

 نستعرض بعض مياـ ومميزات اإلدارة البيئية:بيئية سميمة  وىنا 
  تكمػػف أىميػػة اإلدارة البيئيػػة لممنظمػػات الصػػناعية فػػي مراجعػػة األوضػػاع البيئيػػة الحاليػػة وعمػػؿ

اإلجراءات التصحيحية والمطموبة لمعالجػة التمػوث وكػذلؾ عمػؿ اإلجػراء الوقػائي الػذي يمكنيػا 
 .مف الحصوؿ عمى منتج ومكاف عمؿ نظيؼ خالي مف التموث

 .استخداـ المواد اآلمنة وتخفيض ىدر الطاقة ورفع مستوى الوعي لدى العامميف 
 .وضع خطط وسياسات بيئية لمعمؿ بيا داخؿ المؤسسة 

أما أىـ المميزات التي يجب أف تتوفر لدى اإلدارة البيئية فيي المرونة في العمؿ 
)حسيف,  مصدر لميزتيا التنافسيةا البيئي والمعرفة العممية باآلثار البيئية, وأف تجعؿ اىتمامي

 (.ـ2009

إف عممية وصوؿ المنظمة لمرحمة إدارة نفاياتيا الصناعية تتطمب طريقة عممية إلعالـ 
المستيمؾ أيا كاف طبيعيا أو صناعيا بأف المنتج الذي يتـ تصنيعو بطريقة بيئية سميمة )صديؽ 

تعددة, مع التأكيد عمى أف الوصوؿ لمبيئة( ىو منتج قابؿ إلعادة التدوير )االسترجاع( بطرؽ م
لدرجة معدومة مف التموث أمر يصعب تحقيقو ولكف بوجود مثؿ تمؾ المنتجات ) منتج آمف وفؽ 
 سياسة بيئية( يضمف تحقيؽ خطوة وقائية وعالجية لمشكالت انتشار مظاىر التموث الصناعي.

ت إنتاجيا الصناعي فكثير مف الدوؿ الصناعية المتقدمة تقوـ بمعالجة نفاياتيا ومخمفا
بطرؽ وأساليب متنوعة, ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ )إسموب تسمسؿ إدارة النفايات( المعتمد مف 
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األمـ المتحدة والذي يضمف قائمة مف الخيارات اإلدارية وىي تقميؿ كمية النفايات مف المصدر, 
عادة االستعماؿ مباشرة لمنواتج, وا عادة التدوير, والحرؽ مع الطاقة.  وا 

بالتالي فإف المؤسسة تتفادى ما أمكف إنتاج النفايات ومف ثـ محاولة معالجة ما نتج و 
عنيا والعمؿ عمى التخمص بعد ذلؾ منيا نيائيا . وقد ظيرت بذلؾ عدة طرؽ تسيـ في عممية 

 إدارة النفايات الصناعية والحد مف التموث منيا:

 

 تعمػػؿ عمػػى التقميػػؿ مػػف تكػػاليؼ  إقامػػة مجمعػػات صػػناعية متوافقػػة مػػع الشػػروط البيئيػػة بحيػػث
الػػػتخمص مػػػف النفايػػػات وتسػػػييؿ معالجتيػػػا وتقميػػػؿ اسػػػتخداـ المػػػوارد الطبيعيػػػة والمػػػواد الخػػػاـ, 
كذلؾ الحد مف خطػر الصػحة والسػالمة المينيػة وتحقيػؽ جػدوى اقتصػادية مػف إعػادة التػدوير 

 في تمؾ المواقع.
 ( القاعدة الذىبية إلدارة المخمفات المعروفة بػseven r: وىي ) 
 (Reusing.إعادة االستخداـ ) 
 (Reducing.التقميؿ ) 
 (Recycling. إعادة التدوير ) 
 (Recovering. االسترجاع الحراري ) 
 (Regulation.القوانيف والتشريعات ) 
 (Rethinking. إعادة التفكير ) 
 (Renovation ,ـ2009( االبتكار . ) عبد الناصر, لطيفة.) 

 

 البيئة:رابعا: وسائل حماية 
القة فإف الباحث لخص بعد دراسة العديد مف األبحاث والدراسات والمراجع ذات الع

ـ, صالح 2009ـ, حسيف2010ـ, الكرادشة2010)خيري وأخروفالبيئة في  وسائؿ حماية
 :(2009وأخروف

االىتمػػػاـ بػػػالوعي البيئػػػي: ضػػػمف بػػػرامج التعمػػػيـ فػػػي المػػػدارس والجامعػػػات ووسػػػائؿ اإلعػػػالـ  .1
والنػػدوات الثقافيػػة وغيرىػػا مػػف وسػػائؿ نقػػؿ المعرفػػة وتعميػػؽ مفيػػـو المسػػؤولية البيئيػػة المتاحػػة 

سواء البيئة البحرية أو البرية خصوصا مع تزايد عدد السكاف وتضاعؼ المموثػات مػع تطػور 
 الصناعة والتكنولوجيا.
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ة كػال سف القػوانيف والتشػريعات, مػف خػالؿ قيػاـ السػمطات التشػريعية بدراسػة المشػكالت البيئيػ .2
 عمى حدة ووضع القوانيف والتشريعات التي تساىـ في حماية البيئة مف التموث.

إعػػداد الفنيػػيف األكفػػاء فػػي مجػػاالت عمػػـو البيئػػة والتعػػاوف اليػػادؼ بػػيف القػػائميف عمػػى تصػػميـ  .3
 وتنفيذ المشروعات وىؤالء الفنييف, وترفير أجيزة متخصصة لقياس حجـ التموث.

سبيؿ المثاؿ ال الحصر يمكف تقديـ المساعدة التقنيػة المؤديػة إلػى  منح الحوافز البيئية, فعمى .4
حماية البيئة عف طريؽ السماح بالمتاجرة في تصػاريح التمػوث, بحيػث تسػتطيع المنشػأة قميمػة 
 التموث أف تبيع حصتيا مف التموث المسموح بو إلى منشأة يفوؽ تموثيا الحدود المسموح بيا.

نفايات بكافة أنواعيا عف طريػؽ الطمػر الصػحي ليػذه النفايػات أو اإلدارة السميمة والمالئمة لم .5
 الحرؽ أو التحمؿ الحراري.

 التحكـ بالتموث الناتج عف النشاط اإلنتاجي بثالثة طرؽ: .6
 .التعقيـ المباشر عقب أي نشاط يترتب عميو زيادة التموث 
 .تغيير وسائؿ اإلنتاج بإدخاؿ تقنيات حديثة أقؿ إحداثا لمتموث 
 شطة المسببة لمتموث.منع األن 

 
اإلدارة السميمة والمالئمة لمنفايات بكافة أنواعيا عف طريػؽ الطمػر الصػحي ليػذه النفايػات أو  .7

 الحرؽ أو التحمؿ الحراري.
شػػراكيا مػػع الحكومػػة بالدراسػػة  .8 تفعيػػؿ دور مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني ذات العالقػػة بالبيئػػة وا 

 والتحميؿ ووضع الخطط وتنفيذىا.
لبيئػػػة والحفػػػاظ عمييػػػا فػػػي المنيػػػاج التعميمػػػي األساسػػػي ووضػػػع خطػػػة تربويػػػة إدخػػػاؿ مفيػػػـو ا .9

تضمف تحقيؽ اليدؼ المنشود وىػو زيػادة الػوعي لػدى الطمبػة والمجتمػع بأىميػة الحفػاظ عمػى 
 البيئة.

تخطػػػيط المػػػػدف بصػػػػورة أفضػػػػؿ ومراقبػػػػة نموىػػػا السػػػػكاني واالقتصػػػػادي وبخاصػػػػة الصػػػػناعي  .10
 وتخطيط حركة المرور فييا.

 إقامة المحميات الطبيعية. التوسع في .11
ردع مموثي البيئة مف خالؿ الحبس واإلنذار أو الغرامػة الماليػة أو إلغػاء الرخصػة أو إغػالؽ  .12

 المصمحة إف تطمب األمر.
 تخطيط القطاع الصناعي وذلؾ مف خالؿ : .13

 .اختيار مواقع لمصناعة بعيدة عف المناطؽ السكنية 
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 .معالجة النفايات الصناعية 
  أخرى لمطاقة البديمة النظيفة مثؿ طاقة الرياح واألمواج والحرارة.استغالؿ مصادر 

( ىناؾ بعض اإلجراءات الوقائية والحموؿ المقترحة لمعالجة ـ2010وبحسب )غرايبة,
 التموث, واقتصرت ىذه اإلجراءات عمى أكثر أنواع التموث شيوعا وىي اليواء والماء والتربة:

 سالمة اليواء مف خالؿ:اإلجراءات الوقائية لممحافظة عمى 

 .التخطيط العممي السميـ عند إنشاء أية صناعة 
 .إنشاء نقاط رصد ومراجعة لقياس جودة اليواء 
 .نشر معايير جودة اليواء بالنسبة لممواد المموثة 
 .اختيار أنواع مف الوقود خالية ىي ومخمفاتيا مف المواد المموثة 
 ازات وأبخرة عالية.إيقاؼ أية وسيمة مواصالت تنبعث منيا نسبة غ 
  مراقبػػػػػػة مصػػػػػػادر التمػػػػػػوث وبالػػػػػػذات آالت االحتػػػػػػراؽ فػػػػػػي المصػػػػػػانع ومحطػػػػػػات الطاقػػػػػػة

 الكيربائية.

 اإلجراءات الوقائية لممحافظة عمى سالمة الماء مف خالؿ:

 .عداد قوائـ قياسية ليا  استقصاء المواد المموثة لمماء وا 
  ثة فيو وكذلؾ خواصو.دراسة طبيعية لمماء مف حيث حجـ وتركيب الجسيمات الممو 
 .تحديد األمراض المنقولة عف طريؽ المياه المموثة 
  .الحرص عمى التحميؿ الدوري لممياه كيميائيا وبيولوجيا 
 .تحسيف طرؽ معالجة مصادر المياه العادمة ومعالجة مياه المجاري 

 اإلجراءات الوقائية لممحافظة عمى سالمة التربة مف خالؿ:

 كػػػالمواد البالسػػػتيكية واإلطػػػارات المطاطيػػػة وذلػػػؾ بفرميػػػا  الػػتخمص مػػػف بعػػػض المخمفػػػات
 وخمطيا بمواد رصؼ الطرؽ.

 .استخداـ المبيدات واألسمدة التي تمتاز بسرعة تحمميا 
   إجػػراء المزيػػد مػػف البحػػوث عػػف العالقػػة بػػيف المبيػػدات التػػي تمػػوث البيئػػة وبػػيف الكائنػػات

 الحية.

والتموث والمواجية" عف خطة قومية  فقد تحدث في بحثو" البيئة (ـ2006أما  شحاتو )
مكافحة طموحة يشارؾ فييا كافة أفراد المجتمع وكافة الييئات والوزارات واألجيزة المعنية ل
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خطة يشارؾ فييا اإلعالـ وتوظؼ فييا الكممة وتعتمد خطتو عمى  التموث مف خالؿ التوعية
 عامميف ميميف:

 .بث المعرفة 
 .نشر التوعية 

ف في تعريؼ طبقات المجتمع ماىية البيئة وماىية التموث البيئي أما بث المعرفة فيكم
 واإلدارة البيئية ومفيـو المسؤولية البيئية كمفيـو مشتؽ مف المسؤولية االجتماعية. 

والعامؿ الثاني نشر التوعية فيتحقؽ مف خالؿ توعية جميع أفراد المجتمع بأىمية البيئة 
البشرية واالقتصادية الناجـ مف تموث البيئة, وطرؽ الوقاية وأىمية الحفاظ عمييا وحجـ الخسائر 

 مف التموث والحفاظ عمى بيئة آمنة صالحة لمحياة البشرية في إطار التنمية المستدامة.

 

 خامسا : مفيوم الرصاص والتموث بالرصاص 
 والمينية، البيئية كأحد السموـ الميالد قبؿ الثاني القرف منذ الرصاص معدف عرؼ

 التأثيرات فدرست والبيئية، الصحية السامة تحديد تأثيراتو الستينيات،عمى منذ االىتماـ وتركز
 اليزاؿ ذلؾ مف وبالرغـ طويمة، سنوات مدى وعمى واسع و نحومفصؿ عمى العكسية لمرصاص

 .المقبولة التعرض وحدود وتأثيراتو السامة المعدف ىذا حوؿ قوي، جدؿ ىناؾ

 المختمفة، العمؿ الرصاص في مواقع مف متفاوتة لمستويات العماؿ الكثيرمف يتعرض
 التموث جراء الرصاص مف منخفضة لمستويات العادية في حياتيـ الناس معظـ يتعرض كما

 شبكات لمبنزيف، الطالءالمنزلي، مضافة كمادة المعدف ليذا الموروثة نتيجة االستخدامات البيئي
 فئات مختمؼ تيدد خطيرة، مشكمة جعمو مما (وغيرىا...الشعبي الطب البطاريات، الشرب، مياه

 العمر, وخاصة الفئات العمرية األصغر سننا (.

الرصاص معدف يمكف أف يسبب التسمـ لدى اإلنساف. ولمتسمـ بالرصاص خطورة 
خاصة لدى األطفاؿ. إذ يمكف أف يتراكـ الرصاص في الجياز العصبي لمطفؿ في فترة نموه. 

ذا تراكـ الرصاص بم قادير كبيرة لدى األطفاؿ فيو يمكف أف يسبب انخفاضًا في مستوى الذكاء وا 
 وتدنيًا في األداء المدرسي.

ويعرؼ الرصاص عمى أنو: عنصر معدني لونو بيف األزرؽ والرمادي مرف وليف قابؿ 
لمتشكيؿ والطرؽ كبقية المعادف وموصؿ رديء لمحرارة ويحتوي الرصاص في خاماتو عمى 
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الزنؾ والنحاس ويعتبر مف أوائؿ المعادف التي قاـ اإلنساف بصيرىا, عند عناصر الكبريت و 
تقطيع سطحو فإنو يكوف ذا بريؽ فضي المع ولكف يتحوؿ بسرعة إلى لوف باىت بيف الرمادي 

 (.ـ2011واألزرؽ ويعتبر ىذا الموف مف السمات الرئيسية لمرصاص, )مجمة صدى البيئة,

في القشرِة األرضية، وقد نشَرُه البشُر في البيئِة معدُف الرصاِص موجوٌد بشكؿ طبيعي 
بوسائَؿ مختمفة، فالرصاُص مستخدـٌ في الدىانات وفي وقود السيارات )البنزيف( ، كما يوجُد 
الرصاُص في التربة الممّوثة وفي الغبار المنزلي وفي مياه الشرب وفي الفّخار المطمي 

وقد يسبُب تنفُس اليواء وشرُب الماء وتناوُؿ   بالرصاص وفي بعِض أنواع المجوىرات المعدنية
المشاكؿ الصحّية،  ى الرصاص العديد مفاألطعمة أو ابتالُع أو مالمسُة األوساخ الحاوية عم

وعند البالغيف يستطيُع الرصاُص أف يزيَد مف ارتفاِع ضغط الّدـ وأف يسبَب العقـَ واضطراباٍت 
بإمكانو أف يجعَؿ المرَء ميتاجًا وأف يؤّثَر في القدرة عصبيًة وآالمًا في العضالت والمفاصؿ، كما 

لرصاُص خطيٌر بشكٍؿ خاص عمى األطفاؿ، فالطفُؿ الذي يبتمُع كميًة ا عمى التركيز والتذكر
وبضعِؼ العضالت وبأذية في  كبيرة مف الرصاص قد ُيصاُب بفقِر الّدـ وبألـ البطف الحادّ 

  .ص ليا عالقٌة بتدني درجات َحاِصؿ الذَّكاءالدماغ، وحتى المستويات الدنيا مف الرصا
 استخدامات معدن الرصاص:

 .في صناعة ألواح بطاريات التخزيف بالسيارات وتغميؼ الكابالت الكيربائية 
 . تبطيف األنابيب والخزانات 
 .تبطيف غرؼ األشعة كعنصر واقي مف اإلشعاعات 
  الكريستاؿ.الدىانات وسبائؾ المحاـ واألصباغ والتشحيـ وصناعة 

حذرت منظمات الصحة الدولية مف ازدياد حاالت التسمـ بالرصاص في الدوؿ النامية, 
% مف األطفاؿ ما دوف الخامسة قد يكونوف عرضة لإلصابة  50وأشارت إلى أف أكثر مف 

% مف األطفاؿ 30بتسمـ الرصاص. تشير البيانات في بعض الدوؿ العربية إلى أف أكثر مف 
المسموح بو في دمائيـ  مارىـ بيف سنة وخمس سنوات لدييـ نسبة أعمى مف الحدالذيف تتراوح أع
 .(ـ2011)ثمار الصحة, مف الرصاص

ويعرؼ التسمـ بالرصاص عمى أنو حالة طبية ناتجة عف وجود مستويات مرتفعة مف 
معدف الرصاص في الدـ, تـ دخوليا إلى الجسـ عف طريؽ اإلستنشاؽ أو البمع ومف ثـ إلى الدـ 

يستقر في بعض األعضاء مثؿ المخ أو األعصاب أو الكميتيف أو نخاع العظـ, ويصيب ىذه و 
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األعضاء بالضرر وال يمكف التخمص منو بالطرؽ الطبيعية وىذا ىو مصدر خطورتو,)مجمة 
 (.ـ2011صدى البيئة, 

ومف الناحية العممية تؤثر مادة الرصاص عمى جميع أجيزة الجسـ وتتسبب في عواقب 
مى صحة األطفاؿ حوؿ العالـ, فعند التعرض ليا بكميات مفرطة تعمؿ مادة الرصاص وخيمة ع

عمى تدمير الدماغ والجياز العصبي المركزي, األمر الذي يؤدي إلى حدوث حاالت مف الغيبوبة 
والتشنجات, وقد يصؿ األمر إلى حد الوفاة وفي الغالب يؤدي تعرض األطفاؿ لمثؿ ىذه األنواع 

حاالت التخمؼ العقمي واإلضطرابات السموكية وتشير تقديرات منظمة الصحة مف السموـ إلى 
حالة وفاة وأف ستة مف عشرة % مف األمراض في العالـ  143000العالمية إلى أف ىناؾ 

حالة جديدة سنويا  600000ناجمة عف التسمـ بالرصاص األمر الذي يؤدي إلى ظيور نحو 
 (.ـ2013ظمة الصحة العالمية,ألطفاؿ يعانوف مف التخمؼ العقمي, )من

وقد أصبح مف المعروؼ اآلف أف مادة الرصاص مسئولة عف الكثير مف األضرار التي 
تؤدي إلى إنخفاض القدرات اإلدراكية, قصر فترة االنتباه, التغيير السموكي, عسر القراءة, 

عضاء اضطراب نقص االنتباه, ارتفاع ضغط الدـ, أمراض الكمى, تسمـ جياز المناعة واأل
 (.ـ2013التناسمية,)منظمة الصحة العالمية,

 بعض الحقائؽ الرئيسية المتعمقة بالتسمـ بالرصاص: ـ,2015وقد نشرت صحيفة الوقائع

  الرصاص مادة تراكمية سمية تؤثر عمى العديد مف أجيزة الجسـ وتمحؽ الضػرر بصػغار
 .األطفاؿ تحديداً 

  لمرصػػػاص يسػػػيـ سػػػنويًا فػػػي إصػػػابتيـ وتشػػػير التقػػػديرات إلػػػى أف معػػػدؿ تعػػػرض األطفػػػاؿ
 .حالة جديدة مف حاالت العجز الذىني 600 000بنحو 

  143 000كمػا تشػػير التقػػديرات إلػى أف التعػػرض لمرصػػاص يسػتأثر بمعػػدؿ وفيػػات قػػدره 
 .حالة وفاة سنويًا تمقي بأثقؿ أعبائيا عمى األقاليـ النامية

  العالميػة )المنظمػة( تحػت وطػأة مػا ويرزح إقميـ جنوب شرؽ آسيا التػابع لمنظمػة الصػحة
يقػػارب نصػػؼ عػػبء األمػػراض الناجمػػة عػػف التعػػرض لمرصػػاص، فيمػػا يتحمػػؿ كػػؿ واحػػد 
مػػف إقميمػػي غػػرب المحػػيط اليػػادئ وشػػرؽ المتوسػػط التػػابعيف لممنظمػػة حػػوالي خمػػس ىػػذا 

 .العبء
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  ويتػػوزع الرصػػاص فػػي الجسػػـ عمػػى الػػدماغ والكبػػد والكميتػػيف والعظػػاـ وُيخػػّزف فػػي األسػػناف
العظػػاـ حيػػث يتػػراكـ مػػع مػػرور الوقػػت. وعػػادة مػػا ُيقػػّيـ تعػػرض اإلنسػػاف لمرصػػاص عػػف و 

 .طريؽ قياس مستوى الرصاص في دمو

  ًوال يوجد مستوى معروؼ مف التعرض لمرصاص ُيعتبر آمنا. 

 ويمكف الوقاية بالكامؿ مف التسمـ بالرصاص. 

 من ىو المعرض لخطر التسمم بالرصاص؟

يعيشوف في منازؿ قديمة معرضوف لخطر التعرض  إف األطفاؿ والبالغيف الذيف
لمرصاص. كما أف الناس الذيف يعيشوف في منطقة يوجد فييا الكثير مف المنتجات الحاوية عمى 

  .الرصاص معرضوف ليذا الخطر أيضاً 

إف الرضع واألطفاؿ الصغار معرضوف بشكؿ خاص لمتسمـ بالرصاص ألنيـ يضعوف 
ف رقاقات الدىاف واأللعاب القديمة التي يمكف أف تحوي جزيئات األشياء في أفواىيـ. وقد يمضغو 

  .الرصاص والغبار

إف التسمـ بالرصاص أكثر خطرًا عمى األجنة والرضع واألطفاؿ مف البالغيف ألف 
الرصاص يمتص بسيولة أكبر إلى األجساـ التي تكوف في مرحمة النمو. كما أف الجياز 

 .ثار المؤذية لمرصاصالعصبي لألطفاؿ أكثر تضررًا مف اآل

يمكف لمبالغيف أف يستنشقوا غبار الرصاص أثناء دىف المنازؿ أو أثناء العمؿ في  
وظائؼ معينة أو ممارسة ىوايات مثؿ صناعة الزجاج المموف أو دىف األثاث. عمى المرأة 

)موسوعة  المزيد مف الحذر ألف التعرض لمرصاص يمكف أف يؤذي الجنيف الحامؿ أف تتوخى
 (.ـ2010, الممؾ عبد هللا
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 لماذا األطفال أكثر عرضة لتسمم الرصاص:

بما أف الجياز العصبي واليضمي عند األطفاؿ في مرحمة تطور ونمو فإنيـ يكونوف 
% مف الرصاص المتناوؿ مقارنة ب 50أكثر عرضة لمتأثر بالرصاص, ويمتص األطفاؿ حتى 

 % عند البالغيف.15_10

جرعة تساوي ثالثة أضعاؼ ما يأخذه البالغ ألف لديو مساحة أكبر وقد يتناوؿ الطفؿ 
 بالنسبة لمحجـ.

واألطفاؿ في السنوات الخمس األولى مف عمرىـ يتعرفوف عمى العالـ المحيط واألشياء 
 (.ـ2011مف خالؿ فميـ مما يعرضيـ لمخطر بشكؿ أكبر مف البالغيف.)مجمة ثمار الصحة,

 :ـ2011ة صدى البيئة الصادرة مف سمطة جودة البيئة مصادر التسمـ بالرصاص حسب مجم

 .تصنيع بطاريات السيارات 
 .الدىانات والبويات 
  األطعمػػة والمشػػروبات المخزنػػة فػػي أواف كريسػػتالية رصاصػػية أو صػػحوف السػػراميؾ المطميػػة

 بمواد تحتوي عمى رصاص.
 .صناعة وصيانة طالء السيارات 
 األثقاؿ المستخدمة في صيد السمؾ.بعض األدوات مثؿ الزجاج المموف, األلواف , 
 .صير الرصاص في صناعة السبائؾ والصمب 
 .الغبار المتجمع في المباني القديمة واألرفؼ ولـ ينظؼ لفترات طويمة 

 : أعراض التسمم بالرصاص

قد ال يعطي التسمـ بالرصاص أعراضًا واضحة. فاألطفاؿ الذيف يبدوف  البدايةفي 
أصحاء قد يكوف لدييـ مستويات عالية مف الرصاص في أجساميـ. إف الرصاص يتراكـ 
  .تدريجيًا في الجسـ. وال تظير األعراض أو العالمات حتى يصبح مستوى الرصاص خطيراً 

لخص الباحث العالمات  ي أمراض األعصاب في مقابمة مع الدكتور محمد أبو ندى استشار و 
 واألعراض كما يمي :

 :إف عالمات وأعراض التسمـ بالرصاص عند األطفاؿ ىي

 سرعة التييج 
 نقص الشيية 
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 فقداف الوزف 
 الخموؿ 
 األلـ البطني 
 القيء 
 اإلمساؾ 
 الشحوب . 

إف التعرض لمرصاص، حتى بمقادير طفيفة، يمكف ـ( ف2011وبحسب )صدى البيئة,
ب تمفًا دائمًا عند األطفاؿ. والتمؼ األكبر ىو األذى الدماغي غير القابؿ لإلصالح. إف أف يسب

المستويات العالية مف الرصاص عند األطفاؿ يمكف أف تسبب االختالجات أو التشنجات 
 العصبية وفقداف الوعي و في حاالت نادرة قد يسبب الموت

 :يإن عالمات وأعراض التسمم بالرصاص عند البالغين ى

 ألـ أو خدر أو تنميؿ في الذراعيف والساقيف 
 ضعؼ عضمي 
 صداع 
 ألـ بطني 
 فقداف الذاكرة 

 :يمكن أن يؤدي التسمم بالرصاص عند البالغين إلى مضاعفات مثل

 ارتفاع ضغط الدـ 

 مشاكؿ ىضمية 

 اضطرابات عصبية 

 مشاكؿ في الذاكرة والتركيز 

 آالـ عضمية ومفصمية 

 عند الذكور تمؼ في األعضاء المنتجة لمنطاؼ 

 .)مرض الساد )تغّيـ عدسة العيف 
 : طرق التسمم بالرصاص
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 . الجياز التنفسي مع اليواء 

 .الجياز اليضمي مع الطعاـ والشراب 

 .الجمد ومف خاللو يصؿ إلى الدـ 
 : اآلثار الصحية لمتموث بالرصاص

 .أنيميا ونقص في ىيموجموبيف الدـ 

  والجياز العصبي المحيطي.تمؼ لممخ في الجياز العصبي المركزي 

 .التياب لمكمى قد ينتج عنو فشؿ كموي 

 .نمو بطيء 

 .اضطرابات في التعمـ 

 (.ـ2011)مجمة صدى البيئة 
 : تشخيص التسمم بالرصاص

يستخدـ األطباء تحميؿ الدـ لمتحري عف التسمـ بالرصاص. تؤخذ عينة دـ صغيرة مف 
الدـ بالميكروغراـ في الديسي ليتر  وخز اإلصبع أو مف الوريد. يقاس مستوى الرصاص في

  .ميكرو غراـ في الديسي ليتر وما فوؽ 10)مكغ/ديسؿ(. والمستوى غير اآلمف ىو 
ويستحسف لمف يسكف منزاًل مدىونًا بدىاف يحوي الرصاص أو لمف يتعرض لمرصاص في العمؿ 

طفالو عند أو لمف يستخدـ الرصاص في ىواياتو أف يجري اختبارًا لمستوى الرصاص في دـ أ
أما مف كاف يعيش في منزؿ مدىوف بدىاف  بموغيـ الشير السادس مف العمر ثـ مرة كؿ سنة

يحوي الرصاص وكاف مستوى الرصاص في دـ طفمو عشريف ميكروغراـ في الديسي ليتر أو 
أعمى، فعميو أف يتخذ إجراءات معينة لمتخفيؼ مف التعرض لمرصاص وىذا يعتمد عمى النظـ 

 )موسوعة الممؾ عبد هللا لمشؤوف الصحية(. محميةوالقوانيف ال

 : عالج التسمم بالرصاص

ىي األكثر شدة، وىي  5. والفئة 5إلى  1تصنؼ مستويات الرصاص في الدـ مف 
تعتبر حالة طبية اسعافية. والعالج األوؿ في حالة التسمـ بالرصاص ىو إيقاؼ التعرض 

أما في الحاالت  الرصاص ىي إزالة مصادرهلمرصاص. والطريقة المثمى لإلقالؿ مف مستويات 
الخفيفة مف التسمـ بالرصاص، فقد يكوف االبتعاد عف التعرض لمرصاص كافيًا لمحد مف 
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مستويات الرصاص في جسمو. وفي الحاالت الشديدة مف ىذا التسمـ بالرصاص فإف مف 
بالَخْمب  الممكف أف ينصح الطبيب مريضو باالبتعاد عف التعرض لمرصاص، ثـ بالمعالجة

 )سحب شوارد الرصاص باستخداـ مادة عضوية تتحد معيا(.

ويمكف لمرصاص أف يؤذي كؿ أجيزة الجسـ. والرصاص يؤذي األجنة واألطفاؿ 
الصغار بوجو خاص حيث يكوف الجياز العصبي لدييـ ال يزاؿ في حالة نمو. وفي حاالت 

ف الرصاص في الدـ، ال تظير كثيرة مف التسمـ بالرصاص، أو حاالت وجود مستويات عالية م
والعالج الرئيسي لمتسمـ بالرصاص ىو االبتعاد عف التعرض لو. فكمما  أي أعراض واضحة

طالت فترة تعرض الشخص لمرصاص كمما كاف أكثر تعرضًا لإلصابة بمشاكؿ صحية. وفي 
 (.ـ2011)صدى البيئية,. بعض الحاالت تستخدـ أدوية لخفض مستويات الرصاص في الدـ

 : وقاية األطفال من التسمم بالرصاص

إذا كػػاف اإلنسػػاف يعػػيش فػػي منطقػػة تحػػوي الرصػػاص، أو بػػالقرب منيػػا، فإنػػو يسػػتطيع الحػػد مػػف 
 :خطر تعرض األطفاؿ لمرصاص مف خالؿ

 غسيؿ أيدي األطفاؿ بعد المعب في الخارج، وقبؿ األكؿ، وقبؿ النوـ 

 مسح األرض بممسحة رطبة 

  وغيرىػػا مػػف السػػطوح المعرضػػة لمغبػػار بقطعػػة قمػػاش رطبػػةمسػػح األثػػاث وعتبػػات النوافػػذ. 
 : ومن الطرق اإلضافية لمتقميل من خطر تعرض األطفال لمرصاص

 إبعاد األطفاؿ عف المعب قرب الطرؽ الرئيسية أو الجسور 

  إطعػػػاـ األطفػػػاؿ وجبػػػات غنيػػػة بالحديػػػد والكالسػػػيوـ. فالتغذيػػػة الجيػػػدة تمنػػػع امتصػػػاص جسػػػـ
 الطفؿ لمرصاص

 يػة مػدة دقيقػة عمػى األقػؿ قبػؿ الشػرب منيػا، والسػيما إذا كانػت الحنفيػة مغمقػة عػػدة فػتح الحنف
)الشػػػػؤوف .أيػػػػاـ. وعػػػػدـ اسػػػػتخداـ مػػػػاء الحنفيػػػػة السػػػػاخف إلعػػػػداد طعػػػػاـ الرضػػػػيع أو لمطيػػػػي

 (ـ2011الصحية, 

 أما مجمة ثمار الصحة فقد لخصت ما يجب عممو لحماية األطفال في األتي:

ذا أمكف كؿ سنة حتى يصؿ إلى  يجب فحص دـ الطفؿ في السنة األولى والثانية وا 
السنة السادسة مف العمر. كما يجب تحري بعض األعراض المرتبطة بتسمـ الرصاص, وىذه 
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األعراض مف الصعب التفريؽ بينيا وبيف أعراض األمراض األخرى مثؿ اضطرابات المعدة , 
 عاـ, األرؽ, اضطرابات النوـ, اإلحساس بالقشعريرة.الصداع, فقد أو نقص الشيية لمط

ومف األىمية إعطاء الطفؿ أطعمة مغذية خاصة تمؾ التي تحتوي عمى الكالسيـو 
الصحية في إعداد وتناوؿ الطعاـ خاصة غسؿ اليد قبؿ الطعاـ  النواحيوالحديد والتأكد مف 

ع المحتوية عمى الرصاص وغسؿ الخضروات والفواكو جيدا. ويجب وضع المنتجات أو البضائ
بعيدا عف متناوؿ األطفاؿ, وتنظيؼ المنزؿ بإستمرار واستخداـ التنظيؼ الرطب إلزالة الغبار 
عف األجيزة وأثاث المنزؿ وتجنب مستحضرات التجميؿ غير معروفة المنشأ أو الشعبية مثؿ 

 الكحؿ الشعبي واألدوية الشعبية إال باستشارة الطبيب.

 
 : التسمم بالرصاص وقاية البالغين من

 ارتداء ألبسة واقية واستخداـ معدات الحماية 

 مغادرة مكاف العمؿ لمالبس، وغسؿ الجسـ والشعر قبؿتغيير ا 

 عدـ نفض مالبس العمؿ أو غسميا مع مالبس أخرى. 

 .غسؿ األيدي وعدـ تناوؿ الطعاـ أو الشراب في أماكف تواجد الرصاص 

  ذا كػاف ال عدـ محاولة إزالة الدىاف الحاوي عمى الرصػاص بواسػطة حكػو بػورؽ الزجػاج. وا 
 بد مف ذلؾ، فيناؾ أنواع مف ورؽ الزجاج تحتفظ بالغبار عندما تكوف رطبة

  عدـ استعماؿ مشعؿ الميب إلزالػة الػدىاف. إف الميػب يحػرر جزيئػات ناعمػة مػف الرصػاص
 .يمكف أف لإلنساف أف يستنشقيا

 وى أثناء الطالءعدـ استخداـ رشاش الدىاف الساخف بطاقتو القص 

  توخي الحػذر حػيف اسػتخداـ دىػاف جديػد فػوؽ دىػاف قػديـ. فأحيانػًا يكػوف مػف الصػعب إزالػة
الدىاف الحاوي عمى الرصاص. إذا كاف الدىاف القديـ شديد التماسؾ فينبغي عمػى اإلنسػاف 
أف يتػػرؾ الػػدىاف القػػديـ وأف يػػتـ وضػػع الػػدىاف الجديػػد فوقػػو. ويمكػػف أيضػػًا تغطيػػة الجػػدار 

لواح الخشػػبية أو ألػػواح الجػػص أو مػػواد التغميػػؼ، وىػػي شػػبيية بغطػػاء سػػميؾ جػػدًا مػػف بػػاأل
 (. ـ2011)الشؤوف الصحية, .الدىاف
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 الوقاية المنزلية :

 .مسح لعب األطفاؿ بعد وقوعيا عمى األرض لوجود األتربة المموثة بالرصاص 
 .المداومة عمى تنظيؼ السجاد والموكيت مف األتربة 
 غسؿ أيدي األطفاؿ .  وخاصة قبؿ تناوؿ الطعاـ والنـو
 .زراعة النباتات في حديقة المنزؿ لالبتعاد عف مموثات التربة 
 

 الحمضية: الرصاص بطاريات عن الفنية البيانات

  ة:البطاري

 لمتفاعالت المحكوـ االستخداـ خالؿ مف كيربائية طاقة يوفر كيماوي كيربي جياز
 مثؿ شحنيا إعادة ويمكف العكوسية الكيماوية التفاعالت البطاريات بعض وتستخدـ. الكيماوية
 فترة ولو غيرعكوسية تفاعالت يستخدـ اآلخر البعض أف حيف في الحمضية الرصاص بطاريات

 (.ـ2002,)األمـ المتحدة .فقط واحدة مفيدة حياة

 :البطارية سعة

 النيائي الحد دوف الفولت ينخفض أف قبيؿ البطارية تطمقيا أف يمكف التي الكيرباء كمية
 .سعة/أمبير أساس عمى السعة وتحسب .ساعاتٓٔتبمغ شحف لفترة

  : أوالغالف الصندوق

 جنبا العناصرالمختمفة إدراج يتـ حيث وسيطة بجدراف فرعية تقسيمات المقسمة العبوة
 (.ـ2002)األمـ المتحدة,.االلكتروليت مع جنب إلى

 تفاعميف عف يقؿ ال مما يتكوف كيربائي مولد : الكيماوية الكيربائية أوالخمية الخمية
 ذات واألخر مختزؿ طابع ذات احدىما خموي شبو تفاعالت اسـ عميو يطمؽ كيماوييف كيربائييف

 .مؤكسد طابع

   :الكيربائي المراكم

 الطاقة تخزيف وىوقادرعمى .لضميما ووعاء وعنصر االلكتروليت بواسطة جيازيتكوف
طالؽ كيماوية طاقة فيصورة الكيربائية  . خارجية استيالؾ بدائرة توصؿ عندما الطاقة ىذه وا 
 المادة تتكوف كيربائي مرقـ عف عبارة الحمضية الرصاص أوبطارية الحمضي الرصاص ومركـ
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 السالبة الصفائح في الفعالة المادة وتتكوف الرصاص مف مركبات الموجبة الصفائح في الفعالة
)األمـ .المخفؼ الكبريت حامض محموؿ عبارةعف االلكتروليت أف حيث أساسا الرصاص مف

 (.ـ2002المتحدة,
 والستخدامات: األنواع

 مختمفة فولتات تستخدـ أف يمكف عديدة استخدامات الحمضية الرصاص لبطاريات
لى القابمة البطاريات مف كيموغراـٕبيف تتراوح مختمفة وأوزاف مختمفة وأحجاـ  البطاريات لمكسرا 

 عمى البطاريات تصنيؼ ويمكف .وأكثر كيموغرامأ 2000تزف أكثر مف  قد التي الصناعية
  :النحوالتالي

 لعمميات لمطاقة رئيسيا مصدرا باعتبارىا البطاريات ىذه وتستخدـ–السيارات بطاريات
 والدراجات والجرارات والشاحنات السيارات مثؿ المركبات في واإلشعاؿ واإلضاءة التشغيؿ
 . وغيرذلؾ والطائرات والقوارب البخارية

  :العامة البطاريات

 المنزلية اإلنذار وشبكات المتنقمة واألجيزة األدوات في تستخدـ بطاريات وىي 
 . ذلؾ وغير الطوارئ حاالت في واإلضاءة
  : الصناعية البطاريات

مدادات المدى بعيدة التصاالت مثال الكبيرة باالستخدامات الخاصة البطاريات وىي  وا 
 وتشغيؿ العامة الصناعية واالستخدامات واألمف اإلنذار وشبكات األحماؿ ورفع المتصمة الطاقة

 .الديزؿ موتورات

  : النقل بطاريات

 وعربات الرافعات وفي أوالناس األحماؿ نقؿ عمميات في تستخدـ التي البطاريات وىي
وغير  والشاحنات اإللكترونية والكراسي المتحركة والكراسي المطارات في األمتعة ونقؿ  الجولؼ

 .ذلؾ

 : أىمية دراسة أثر التموث عمى البيئة

 وتكمف أىمية دراسة أثر التموث عمى البيئة في معرفة األسباب الرئيسة لمتموث ومضارىا
وكيفية عالجيا إف أمكف, وتسميط الضوء عمى دور كؿ فرد في المجتمع لمواجية ىذا الخطر 
المتزايد نتيجة تزايد األعماؿ الصناعية والتوسع الحضري وزيادة متطمبات اإلنساف واحتياجاتو 
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األمر الذي أثر سمبا عمى البيئة وعناصرىا مف ماء وىواء وتربة وثروات طبيعية,وتساىـ الدراسة 
آلثار التموث عمى البيئة في وضع صورة حقيقية لمواقع المرير إليصالو لمجيات المعنية, والتي 
تتحمؿ بدورىا المسؤولية البيئية والتي ىي جزء مف المسؤولية االجتماعية, وتعمؿ الدراسة أيضا 

عي عمى ذكر بعض األمراض الخطيرة والمنتشرة جراء الممارسات الظالمة بحؽ البيئة, ونشر الو 
بيف العامميف والعامة كحد سواء فكؿ منيـ جزء مف البيئة واألمراض واألوبئة ال تفرؽ بيف أحد. 
فالتوسع السكاني في قطاع غزة والكثافة السكانية العالية التي تصنؼ مف أعمى الكثافات 
السكانية في العالـ كانت مف أسباب تفاقـ األزمة في ظؿ نقص المساحات الخضراء ومخمفات 

 روب المدمرة لمبيئة ولإلنساف.الح

ويوضح تقرير لألمـ المتحدة حوؿ التسمـ بالرصاص أىمية دراسة ىذا الخطر والتمسؾ 
 بالمبادئ السميمة لمتخمص منو وتمخص األىمية في:

 .حماية وتحسيف البيئة 
 .تطبيؽ تكنولوجيا نظيفة لمتقميؿ ألدنى حد ممكف مف توليد النفايات 
  االسػػػػتخداـ أو إعػػػػادة التػػػػدوير كوسػػػػيمة لحمايػػػػة المػػػػوارد الطبيعيػػػػة غيػػػػر تطبيػػػػؽ تػػػػدابير إعػػػػادة

 المتجددة والتقميؿ مف استيالؾ الطاقة .
 .تطبيؽ اإلدارة السميمة مف الناحية البيئية لبطاريات الرصاص الحمضية المستيمكة 
 .تطبيؽ خطط إدارة لنفايات الرصاص 
 الناحية البيئية لنفايات  دارة السميمة مفتحقيؽ منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية مف خالؿ اإل

 .(ـ2002)األمـ المتحدة , الرصاص
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 أوًل: الدراسات العربية: 
 

, البيئـة, دراسـة مقارنـةئة عـن تمـوث , المسـؤولية المدنيـة الناشـم2012دراسة الرشيدي  -1
 األردن.

تسعى الدراسة إلى تحقيؽ ىدؼ أساسي وىو تحقيؽ أقصى حماية مدنية ممكنة 
 لممتضرر مف أخطار تموث البيئة كضماف لحقوؽ األفراد الذيف يتضرروف مف تموث البيئة.

 وأظيرت الدراسة النتائج التالية :
  التموث البيئي غير كافية لشموؿ كافػة صػور أف تطبيؽ القواعد العامة لممسؤولية المدنية عمى

 التموث ولكف يساعد في الحد منيا .
 . نما يتحقؽ بشكؿ تدريجي  أف الضرر البيئي ال يتحقؽ دفعة واحدة, وا 

 وأوصى الباحث عمى ما يمي :

 . ضرورة تفعيؿ دور اإلعالـ في نشر ثقافة المسؤولية البيئية 
  التموث البيئي .إنشاء صندوؽ خاص لتعويض المتضرريف جراء 
 . العمؿ عمى أف تكوف مادة قانوف البيئة متطمب جامعي إجباري 
 

ة في مواجية تموث البيئة , دور األجيزة الحكوميم2010دراسة بشاير خيري وآخرون -2
 ,مصر.الحضرية

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ ودراسة الوضع الحالي لمبيئة في منطقة كفر العمو وتقييـ دور 
 الحكومية في مواجية تموث البيئة. األجيزة

 وأظيرت الدراسة النتائج التالية:

 .ىناؾ تقصير ممحوظ مف قبؿ الحكومة في مواجية تموث البيئة 
 .ىناؾ تقصير ممحوظ مف قبؿ المجتمع في مواجية تموث البيئة 

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات كاف أىميا:

  العمػػؿ عمػػى بمػػورة خطػػة عمػػؿ إداريػػة بيئيػػة متكاممػػة واضػػحة لحػػؿ مجموعػػة المشػػاكؿ البيئيػػة
 .المشاكؿ التي تعاني منيا المنطقةحيث أف الحموؿ ال يمكف أف تأتي منفردة لكؿ مشكمة مف 
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  يجب أف تضػـ خطػة العمػؿ جميػع الجيػات اإلداريػة الفاعمػة والمسػئولة مثػؿ القطػاع الحكػومي
 األىمية ذات العالقة  ومشاركة السكاف واألفراد . والخاص والجمعيات

 بتكار كحموؿ إعادة التدوير وتشغيؿ البطالة.إعطاء خطة العمؿ الفرصة لإلبداع واال 
  يجػػاد الحمػػوؿ المناسػبة بعػػد أخػػذ التغذيػة الراجعػػة مػػف عمميػػة القيػاـ بعمميػػة تقيػػيـ األثػر البيئػػي وا 

 التقييـ.
 

 

 البيئة القطاعية. , استيراتيجيةم2010الفمسطينية دراسة سمطة جودة البيئة  -3

ىدفت الدراسة إلى تقديـ إستيراتيجية شاممة لمنيوض بالبيئة الفمسطينية حيث قدمت 
كمحاولة الرباعي كتحميؿ لمبيئة الداخمية والخارجية وكأداة مسح بيئي   SWOTالدراسة تحميؿ 

بتجزئة البيئة إلى خمس قطاعات )  لحصر المشكالت البيئية وسبؿ عالجيا, وقامت الدراسة
السياحة, الزراعة, النقؿ والمواصالت واالتصاالت, الصناعة, الطاقة (, كما وذكرت الجيات 

وىي)السمطة القضائية, القطاع األىمي,  ذات العالقة والتأثير في تطبيؽ المسؤولية االجتماعية
 القطاع الخاص, األفراد والمواطنيف(.

 كخطة ـ2013-ـ2011ستيراتيجية لمعاـ وضع أولويات وأىداؼ ا وكانت نتائج الدراسة
 استيراتيجية قابمة لمتنفيذ  مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ والغايات لموصوؿ لبيئة مستدامة .

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

  عمى الجيات المعنية وضع خطط مستقبمية وأىداؼ استيراتيجية لموصوؿ لبيئة
 مستدامة.

  عمؿ متكامؿ إلدارة ىذا الخطط وتنفيذىا واإلشراؼ عمييا.إنشاء فريؽ 
 

 

 (, واقع تبني منظمات األعمال الصناعية لممسؤولية البيئية.م2010دراسة الكرادشة ) -4

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف واقع تبني منظمات األعماؿ الصناعية مف محافظة 
نظر المديريف مف عدة مستويات العاصمة عماف لممسؤولية البيئية تجاه مجتمعيا مف وجية 

 ادارية, وكاف مف أىـ النتائج ما يمي:

  أف ىناؾ أثر مرتفع لكؿ مف السياسة البيئية, الوعي البيئي, المعالجة, إعػادة التػدوير, التشػريع
 والرقابة, دعـ اإلدارة العميا, عمى تبني المسؤولية البيئية.
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 فػػي خفػػض كمفػػة اإلنتػػاج وىػػدر اسػػتيالؾ  أف اإلىتمػػاـ البيئػػي يمكػػف أف يػػوفر معمومػػات مفيػػدة
 الطاقة.

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات كاف أىميا:

  عمى الحكومات والمؤسسات المجتمعيػة العمػؿ عمػى زيػادة الػوعي البيئػي بكافػة األسػاليب
 الممكنة.

 
 ( دراسـة اسـتطالعية حـول إدراك المـديرين فـي الشـركاتم2009دراسة )صـالح, الغـالبي -5

 إلستيراتيجية وزارة البيئة وأثرىا عمى الكفاءة البيئية.الصناعية 

وىدفت الدراسة إلى بياف مستوى إدراؾ عينة الدراسة إلستيراتيجية وزارة البيئة األردنية 
مديرا وخمصت الدراسة  61وكذلؾ تحديد مستوى الكفاءة البيئية, وطبقت الدراسة عمى عينة مف 

 إلى النتائج األتية:

 ئي لدى مديري الشركات الصناعية.تدني الوعي البي 
 .الدور الفاعؿ لإلعالـ في نشر الوعي والثقافة البيئية 

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

  عمى الحكومات وأصحاب القرار إتخاذ آلية نظامية قانونية ضد مػف يتيػاوف فػي القػوانيف
 البيئية.

, المسؤولية البيئية والجتماعية مدخل مساىمة المؤسسة م2007دراسة الطاىر خامرة  -6
 الجزائر.القتصادية في تحقيق التنمية المستدامة " حالة سوناطراك " 

المؤسسات االقتصادية بالمسؤولية البيئية  إلى تسميط الضوء عمى إلتزاـ البحثييدؼ 
واالجتماعية بغرض المساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة, وذلؾ مف خالؿ إبراز مجموعة مف 

 اإلجراءات الطوعية الكفيمة بتحقيؽ ذلؾ.

 وخمص البحث إلى عدة نتائج كاف أبرزىا:
 .مؤسسة سوناطراؾ لـ تعي بعد المسؤولية البيئية واالجتماعية 
 ياسات الوصوؿ لمتنمية المستدامة ال تعتبر مقيدة لنشاط المؤسسة االقتصادية .س 
 . أدوات السياسة البيئية أدوات رقابية لالقتصاديات 
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  األبعاد البيئية واالجتماعية أصبحت مفروضة عمى المؤسسات االقتصادية وباتت مؤشرا ىاما
 في تنافسيتيا.

 ومن أبرز التوصيات:

  السػػػػاعية لتحقيػػػػؽ التنميػػػػة المسػػػػتدامة إرسػػػػاء مفيػػػػـو المسػػػػؤولية البيئيػػػػة عمػػػػى الحكومػػػػات
 واالجتماعية.

 

, السياسة البيئية ودورىا في تحقيق التنمية م2005دراسة عبد هللا الحرتسي حميد _ 7
 , الجزائر.المستدامة, جامعة الشمف

العالـ وتقييميا  تطرقت الدراسة إلى الفكر التنموي وعالقتو بالبيئة والتجارب التنموية في
مع إشارة إلى حالة الجزائر, حيث أظيرت المشاكؿ البيئية بالجزائر, وأبرز استيراتيجية إزاء 
حماية البيئة بيدؼ تحقيؽ التنمية المستدامة مبرزا أىمية وأدوات السياسة البيئية الكفيمة بتحقيؽ 

 التنمية المستدامة.

 وخرجت الدراسة بعدة نتائج كاف أىميا:

  السياسات البيئية الصادرة عف الحكومة أو إدارة المؤسسات ليا أثر كبير عمى تبني
 حماية البيئة وبالتالي الوصوؿ لتنمية المستدامة.

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات كاف أىميا:
  دارة الشركات ووسائؿ اإلعالـ إبراز السياسات البيئية وأىميتيا في عمى الحكومات وا 

 تدامة.تحقيؽ التنمية المس
 

 
 (, مشكالت اإلدارة البيئية في األردن ومعالجتيا.م2004دراسة الدغيمات )_ 8

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكالت التي تواجو اإلدارة مف الناحية البيئية في 
األردف مف حيث عدة عوامؿ كاف أىميا الموارد البشرية والنمط اإلداري والتنظيـ والتمويؿ, 

عمى إلقاء الضوء عمى اإلدارة البيئية والدور الذي تمعبو لحماية البيئة وخمصت وركزت الدراسة 
 الدراسة إلى النتائج األتية:

 .إف اإلدارة البيئية في األردف تعاني مف نقص في الموارد البشرية والكفاءات 
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 .وجود ضعؼ في التشريعات والقوانيف التي تحمي البيئة في األردف 
 دور اإلعالـ في نشر ثقافة الوعي البيئي. إنحسار 

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

 .أىمية تفعيؿ دور اإلعالـ في مجاؿ البيئة والحفاظ عمييا 
 
ــوث الصــناعي _ 9 ــتحكم فــي التم ــل إدارة المخمفــات الخطــرة م2002دراســة مشــروع ال , دلي

 لمصناعات.

ذكرت الدراسة المتطمبات القانونية إلدارة المخمفات الخطرة, كما وأشارت إلى التسمسؿ 
اليرمي إلدارة المخمفات وأىميا خفض التموث عند مصدر التولد , ويتضمف تغيير المنتج أو 
استبدالو بمنتج أخر يحقؽ نفس الغرض فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف المنتج يحتوي عمى 

مف الممكف إعادة تصميـ المنتج بحيث يتـ استبعاد المواد الخطرة الرصاص أو الزئبؽ ف
)بولي ايثيميف تيرفيناليف ( بدال   PETوالمكونات السامة مثؿ الزئبؽ والكادميوـ , أو استخداـ 

 )كموريد البولي فينيؿ ( في صناعة المواسير البالستيكية.  PVCمف 

مى انتياج اإلدارة السميمة وىدؼ الدليؿ إلى تشجيع القطاع الصناعي المصري ع
لممخمفات الخطرة وتزويد الصناعات المصرية بالمعمومات الالزمة واألدوات األساسية إلدارة 

 المخمفات الخطرة لالرتقاء باألداء البيئي لمصناعات.

 وخرجت الدراسة بنتائج أىميا:

 تحؿ  ىناؾ مواد خاـ صناعية خطرة جدا ويمكف استبداليا بمواد خاـ آخرى
 محميا وتؤدي الغرض بكفاءة.

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات منيا:      

 . تشجيع القطاع الصناعي عمى استخداـ مواد خاـ أكثر أمف وسالمة 
 .نشر الوعي البيئي بيف القطاعات الصناعية المختمفة 
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 الدراسات األجنبية: 
 .Cherian & Jacob,2012)دراسة ) .1

"Green marketing : A study of consumer's attitude towards environmental 

friendly products". 

 "التسويق األخضر: دراسة سموك المستيمك تجاه المنتجات صديقة البيئة "
عادة النظر في بعض ىدفت ىذه الدراسة  ا  إلى توضيح مفيوـ السوؽ األخضر و 

عمى العالقة بيف اتجاىات  تناولت مفيوـ السوؽ األخضر وكذلؾ التعرؼ الدراسات التي
 .المستيمكيف المختمفة نحو السوؽ األخضر

 : وتوصمت إلى النتائج التالية

 ىناؾ زيادة في الوعي لدى الشركات بالمشكالت البيئية المختمفة في السوؽ ناتج عف 
 .صناعتيا

 ىناؾ زيادة في الوعي لدى المستيمكيف بالمشكالت البيئية المختمفة في السوؽ غير موقؼ 
 .المستيمكيف نحو أسموب الحياة الخضراء واستيالؾ سمع صديقة لمبيئة

  حاوؿ المستيمكوف مف تقميؿ تأثيرىـ عمى البيئة في سموكيـ الشرائي وطبيعة السمع المستيمكة
 .مف قبميـ

  لدى المستيمكيف قابميةالستيالؾ السمع صديقة البيئة رغـ ارتفاع أسعارىا مقارنة مع السمع
 .المنافسة

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات كان أىميا:

  ضرورة إستغالؿ زيادة الوعي لدى كال مف الشركات والمستيمكيف في الوصوؿ لحموؿ
 بيئية ممكنة.

 .العمؿ عمى صناعة منتجات صديقة لمبيئة 
 

 ( بعنوان:Dejoy & Other 2003دراسة ) .2
"Create a safe workplace at sites in the United States" 

 األمريكية" المتحذة الىاليبث في المىاقع في آمه عمل مكبن خلق"
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 وآمنة سميمة عمؿ بيئة خمؽ في تساعد التي العوامؿ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 ٢ٕٕٓالدراسة شممتيـ الذيف العامميف عدد بمغ عمؿ، موقعٕٔ الدراسة عينة وبمغت لمعامميف
 .عامؿ

 األتي: الدراسة نتائج أظيرت

 وبرامج خطط وضع عمى قدرةاإلدارة منيا آمنة عمؿ بيئة خمؽ في تساعد عوامؿ عدة ىناؾ أف
 مسئولية عمييـ تقع التي المختمفة الجيات وتحديد متابعتيا عمى والعمؿ المينية السالمة لتحقيؽ
  السالمة إجراءات تحديد في العميا اإلدارة التزاـ باف النتائج أوضحت كما المينية، السالمة
 في المينية السالمة وبرامج إجراءات تطبيؽ في العماؿ اىتماـ إلى يؤدى سوؼ بيا واالىتماـ
 .المواقع

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات كان أىميا:

 األماف سبؿ تحقيؽ كيفية عمى وتدريبيـ العامميف بتوعية اإلدارة اىتماـ ضرورة. 
 أوصت كما متابعتيا وضرورة المينية لمسالمة وبرامج خطط بوضع اإلدارة اىتماـ ضرورة 

 .المينية السالمة برامج بتطبيؽ العامميف جميع اىتماـ بضرورة
 

 ( بعنوان:Walker & tait, 2003دراسة ) .3
"Worker productivity and occupational health and safety in the industry in 

Britain" 

 " إنتاجية العمال والصحة والسالمة المينية في الصناعة في بريطانيا" 

 العامؿ، إنتاج معدؿ تؤثرعمى التي العوامؿ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عينة بمغت المختمفة،حيث الصناعات في المينية والسالمة الصحة عمى والتعرؼ
 .إنتاج مدير٠ٓالدراسة

 : أن النتائج أوضحت

 ضوضاء توجد حارة،كما بيئة وجود منيا العماؿ إنتاج عمى تؤثر مختمفة عوامؿ ىناؾ 
 كما المستخدمة، الشخصية الوقاية معدات في نقص ىناؾ أف اتضح كذلؾ المصانع، داخؿ
 الجسـ أعمى الظير،وألـ وألـ اإلعياء، حيث العماؿ مف شكاوى تسمموا المدراء أف

 اإلنسانية العوامؿ عف كافية معمومات لدييا ليس اإلدارة أف النتائج أوضحت وصداع،كما
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 وىناؾ العامميف لدى الميارات في قمة ىناؾ أف اتضح كما العامموف، ليا يتعرض التي
 .التدريب في نقص

 :أىميا التوصيات من مجموعة تقديم تم

 الحوادث،كما مف الوقاية وكيفية المينية والصحة السالمة بإجراءات العماؿ توعية ضرورة 
 كما المينية، والصحة السالمة اإلنتاجيةوتوفير لتحسيف العماؿ تدريب بضرورة أوصت
 .بتطبيقيا وااللتزاـ لمعمؿ خطط بوضع اإلدارة اىتماـ بضرورة أوصت



 ( بعنوان:Eihab Daoud, 2003دراسة ) .4
 ( Implementation of environmental management system under ISO 14000 in 

dar al dawa pharmaceutical company). 

 "في شركة دار الدواء  14000تطبيق نظام إدارة الجودة تحت األيزو  "

في مصانع األدوية بسبب  14000ىدفت الدراسة إلى بياف أىمية تطبيؽ األيزو 
العولمة واإلنفتاح عمى العالـ الخارجي الذي أصبح ييدد المنظمة في قدرتيا عمى المنافسة 

 ركات صناعة االدوية.الخارجية بيف ش

ومف خالؿ الدراسة فقد تـ وضع مجموعة مف المعايير حوؿ التأكد مف مدى تطبيؽ 
مصانع األدوية لألنظمة بشكؿ صحيح في عمميات اإلنتاج )مراحؿ اإلنتاج داخؿ شركة دار 

  .الدواء(

 وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:

  إدارة الشركة غير راضية عف اإلخطاء وتعمؿ وجود خمؿ في تطبيؽ بعض اإلجراءات وأف
 عمى تصويبيا ضمف المواصفات والمقاييس األردنية.

  نقطة إيجابية ضمف مجموعة مف نقاط تطبيؽ ايزو  33نقاط سمبية مقارنة مع  4وجود
 داخؿ المنظمة. 14000

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات كان أىميا:

ت نحو التنافس والعالمية كونو يتميز يساىـ في توجو الشركا 14000تطبيؽ األيزو 
 بمعايير بيئية تساىـ في إيجاد البيئة المستدامة التي يرغب بيا المستيمؾ.
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 ( بعنوان: Abed razak saif, 2003دراسة )   .5
( Environmental impact assessment of irrigating russeifa municipality park) 

 ."تقييم األثر البيئي في برك وحدائق بمدية روسيفا "

ىدفت الدراسة إلى بياف مدى خطر مخمفات مصنع الخميرة في منطقة الرصيفة في 
األردف والتموث الناتج عف المياه غير المعالجة التي يتـ تصريفيا في سيؿ الزرقاء, بإعتبارىا مف 

البيئي لتويؿ تمؾ المياه المعالجة إلى منتزه  أىـ أسباب التموث في المنطقة, وقد تـ تقييـ األثر
 المياه الصالحة لمشرب في المنتزه. الرصيفة لري األشجار بدال مف 

 نتائج الدراسة كاآلتي:وكانت  

  إف إستخداـ مخمفات المياه الصناعية في ري المتنزىات يسيـ في حؿ مشكمة بيئية والتي
 تيدد المناطؽ المجاورة لمتجمعات الصناعية.

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات كان أىميا:

 .عمى الجيات المختصة تبني استخداـ مخمفات المياه الصناعية المعالجة لري المتنزىات 
 

 بعنوان : ((nath sen &yeow, 2000دراسة  .6
"Quality, productivity, safety and occupational health in Britain" 

 المينية في بريطانيا". الجودة, اإلنتاجية, السالمة والصحة"

 داخؿ العامميف تواجو التي المشاكؿ وتحديد العمؿ أماكف تحسيف إلى الدراسة ىذه ىدفت
 .مصنعٖٓ العينة حجـ بمغت المصنع،حيث

 أن: الدراسة نتائج أوضحت

 عمى العمؿ عند العامميف أذرع لراحة فراغ اليوجد حيث العمؿ لمواقع تخطيط سوء ىناؾ 
 غير والرؤية ومرتفع بعيد مكاف في موضوعة المفاتيح لوحة أف كما الكمبيوتر أجيزة

 مجاؿ في غيرمؤىميف العامميف لمعامميف،وأف تدريب وجود بعدـ النتائج أوضحت واضحة،كما
 .عمميـ
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 باآلتي:  الباحثان أوصى

 بدوره ىذا الف المصانع في العامميف لدى العمؿ ظروؼ تحسيف عمى العمؿ ضرورة 
 مف والتقميؿ العامميف تدريب عمى العمؿ بضرورة أوصيا كما اإلنتاجية زيادة في سيساعد
 .العمؿ في الميارة لدييـ ليس الذيف العماؿ

 



 نوان :( بعEgbu, 1997دراسة ) .7
(Environmental protection in third world countries) 

1" الحمبيت البيئيت في بلذان العبلم الثبلث"

توضيح الخطر الذي ييدد دوؿ العالـ الثالث نتيجة لعدـ تبني نظاـ ىدفت الدراسة إلى  
لحماية البيئة مف التموث واستنزاؼ الموارد الطبيعية والبعد عف تطبيؽ سياسات التنمية المستدامة 

 في ىذه المناطؽ.

كمثاؿ  كما وضحت الدراسة أثر التدىور في الموارد الطبيعية الذي حصؿ في نيجيريا
 والتموث الذي ييدد السكاف.

 :وكان من أىم نتائج الدراسة  

 .ىناؾ خطر ييدد دوؿ العالـ الثالث نتيجة استنزاؼ البيئة 
 .ىناؾ ضعؼ في تطبيؽ سياسات التنمية المستدامة 

 وخرجت الدراسة بعدة توصيات كان أبرزىا:

  خطورة التموث البيئي تكثيؼ الوعي لمسكاف مف خالؿ نشر الثقافة البيئية ومعرفة
 واالستنزاؼ غير المنظـ والمحسوب عمى أسس عممية لمموارد الطبيعية.
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 أىم الدراسات السابقة وأىم المتغيرات والنتائج والتوصيات. :(3.1جدول رقم )
السنة المؤلف 

  ميالدي
 أىم التوصيات أىم النتائج المتغيرات

 المستدامة. التابع: تحقيؽ التنمية 2007 الطاىر خامرة
 المستقؿ: تبني المسؤولية البيئية.

مؤسسة سوناطراؾ لـ تعي بعد  .1
 المسؤولية البيئية.

سياسات الوصوؿ لمتنمية  .2
المستدامة ال تعتبر مقيدة 

 لمنشاط االقتصادي لممؤسسة.
األبعاد البيئية أصبحت  .3

مفروضة عمى المؤسسات 
االقتصادية وباتت مؤشرا ىاما 

 في تنافسيتيا. 

ومات الساعية لتحقيؽ عمى الحك
التنمية المستدامة إرساء مفيـو 
 المسؤولية البيئية واالجتماعية. 

التابع: تبني حماية البيئة  2005 عبد هللا الحرتسي حميد
 والوصوؿ لمتنمية المستدامة.

 المستقؿ: تبني السياسات البيئية.

السياسات البيئية الصادرة عف  .1
الحكومة أو إدارة المؤسسات 

كبير عمى تبني حماية  ليا أثر
البيئة وبالتالي الوصوؿ لمتنمية 

 المستدامة.

دارة الشركات  عمى الحكومة وا 
ووسائؿ اإلعالـ إبراز السياسات 
البيئية وأىميتيا في تحقيؽ التنمية 

 المستدامة.

التابع: فعالية أساليب الرقابة  2006 كامؿ أبو ماضي
المستخدمة في المؤسسات 

 العامة. 
فعالية الرقابة الداخمية, المستقؿ: 

فعالية ىيئة الرقابة العامة, فعالية 
 ديواف الموظفيف العاـ.

ىيئة الرقابة العامة ليا دور فعاؿ 
 في عممية الرقابة اإلدارية.

ضرورة استخداـ عممية التخطيط 
 كأداة رقابية ال يستياف بيا.

التابع: مواجية التموث  2010 بشاير خيري وآخروف.
 الحضري.

المستقؿ: خطة عمؿ إدارية 
 بيئية.

ىناؾ تقصير ممحوظ في مواجية 
تموث البيئة مف قبؿ الحكومة 

 والمجتمع.

العمؿ عمى بمورة خطة عمؿ إدارية 
بيئية متكاممة وواضحة لحؿ 
 مجموعة المشاكؿ البيئية.

 التابع: تبني المسؤولية البيئية. 2010 منذر الكرادشة
المستقؿ: السياسات البيئية, 

وعي البيئي, المعالجة وا عادة ال
التدوير, التشريع والرقابة, دعـ 

 اإلدارة العميا.

ىناؾ تأثير مباشر لكؿ مف 
المتغيرات المستقمة عمى المتغير 

 التابع.

عمى الحكومات والمؤسسات 
المجتمعية العمؿ عمى زيادة الوعي 

 البيئي بكافة األساليب الممكنة.

ؾ المديريف في التابع: إدرا 2009 صالح الغالبي 
الشركات الصناعية إلستيراتيجية 
وزارة البيئة وتأثيره عمى الوعي 

 البيئي.

تدني الوعي البيئي لدى المديريف 
 في الشركات الصناعية.

عمى الحكومات وأصحاب القرار 
إتخاذ آلية نظامية قانونية ضد مف 

 يتياوف في القوانيف البيئية
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السنة المؤلف 
  ميالدي

 أىم التوصيات أىم النتائج المتغيرات

 المستقؿ: دور اإلعالـ
التابع: دور اإلدارة البيئية في  2004 الدغيمات

 حماية البيئة.
المستقؿ: الموارد البشرية, النمط 

 اإلداري, التنظيـ والتمويؿ.

اإلدارة البيئية في األردف تعاني  .1
مف نقص في الموارد البشرية 

 والكفاءات.
وجود ضعؼ في التشريعات  .2

والقوانيف التي تحمي البيئة في 
 األردف.

 انحسار دور اإلعالـ. .3

فعيؿ دور اإلعالـ في مجاؿ ت 
 البيئة والحفاظ عمييا.

 

التابع: تبني المسؤولية المدنية  2012 الرشيدي
 الناشئة عف تموث البيئة.

المستقؿ: تطبيؽ القواعد العامة 
لممسؤولية المدنية, األضرار 
 البيئية وخطرىا عمى المجتمع.

الضرر البيئي ال يتحقؽ دفعة  .1
نما يتحقؽ تدريجي.  واحدة, وا 

تطبيؽ القواعد العامة لممسؤولية  .2
المدنية عمى التموث البيئي ال 

يحؿ مشكمة التموث جذريا ولكف 
 يساىـ في حميا.

ضرورة تفعيؿ دور اإلعالـ  .1
في نشر ثقافة المسؤولية 

 البيئية.
العمؿ عمى أف تكوف مادة  .2

قانوف البيئة متطمب جامعي 
 إجباري.

Ehab daoud 2003 ار التابع: مدى تطبيؽ شركة د
 .14000الدواء لمتطمبات ايزو 

المستقؿ: تبني الشركة لاليزو 
, مراقبة إدارة الشركة 14000

 لنظاـ العمؿ عمى تطبيؽ االيزو.
 

نقاط سمبية مقارنة مع  4وجود  .1
نقطة إيجابية ضمف  33

مجموعة مف نقاط تطبيؽ 
 .14000األيزو

وجود خمؿ في تطبيؽ بعض  .2
 14000إجراءات األيزو
راضية عف والشركات غير 

األخطاء وتعمؿ عمى 
 تصويبيا.

تفعيؿ دور اإلعالـ في مجاؿ  
 البيئة والحفاظ عمييا.

 

Abed Razek Saif 2003  التابع: مدى مساىمة استخداـ
مخمفات المياه الصناعية في 

 الري في حؿ المشكالت البيئية.
المستقؿ: فعالية المياه الناتجة 
عف المخمفات الصناعية لمري, 

قة اإلدارة العميا مدى مواف
لممؤسسات الصناعية لمتخمص 

 مف المخمفات بطرؽ سميمة.

إف استخداـ مخمفات المياه  .1
الصناعية في ري المتنزىات 
يسيـ في حؿ مشكمة بيئية 

والتي تيدد المناطؽ المجاورة 
 لمتجمعات الصناعية.

  
عمى الجيات المختصة تبني 

استخداـ مخمفات المياه الصناعية 
 المتنزىات . المعالجة لري

Dejoy&other 2003  التابع: خمؽ بيئة عمؿ آمنة في
 المواقع.

المستقؿ: قدرة اإلدارة عمى وضع 

إف قدرة اإلدارة عمى وضع   .1
الخطط لتحقيؽ السالمة 

المينية لو أثر كبير عمى خمؽ 

  
ضرورة اىتماـ اإلدارة بتوعية 

العامميف وتدريبيـ ووضع الخطط 
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السنة المؤلف 
  ميالدي

 أىم التوصيات أىم النتائج المتغيرات

خطط وبرامج لتحقيؽ السالمة 
المينية, إلتزاـ اإلدارة يؤدي إلى 

اىتماـ العماؿ بإجراءات 
 السالمة.

 بيئة عمؿ آمنة.
التزاـ اإلدارة يؤدي إلى التزاـ  .2

 العامميف.

 المالئمة.

Walker & tait 2003 .التابع: معدؿ إنتاج العامؿ 
طبيؽ إجراءات المستقؿ: ت

 الصحة والسالمة المينية.

ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر عمى   .1
إنتاجية العامؿ منيا الضوضاء 

 والبيئة الحارة.
ىناؾ عدة شكاوي مف العماؿ  .2

 حيث اإلعياء وآالـ الظير.

  
ضرورة توعية العامميف بإجراءات 
السالمة والصحة المينية وكيفية 

الوقاية مف الحوادث وكذلؾ تدريب 
 العامميف.

 

 ما يميز الدراسة عن غيرىا من وجية نظر الباحث:
بعد قراءة عدة دراسات مرتبطة بالموضوع وذات العالقة واإلطالع عمييا وجد الباحث 

:أنيا تنظر إلى تبني مفيـو المسؤولية البيئية مف قبؿأف ما يميز دراستو 

 .إدارة المؤسسة 
 .قوانيف وسياسات الحكومة 
  المؤسسة.العامميف في 
 .األفراد وعامة الشعب 

وىذا ما يميز الدراسة عف غيرىا فيي تنظر إلى ذوي العالقة كال عمى حدة وتضع 
الجميع في خندؽ المسؤولية وال تستثني أحد أو تضع الموـ عمى أحد دوف األخر فالبيئة لمجميع 

سقطت عمى وىذه الدراسة أعمى البيئة وحمايتيا مف األخطار, ويجب عمى الجميع الحفاظ
المؤسسات الصناعية بشكؿ عاـ وعمى مصانع البطاريات بشكؿ خاص كمحاولة لرسـ الخطوط 
واألفؽ لمستقبؿ مشرؽ في ظؿ بيئة مستدامة مف خالؿ وضع التوصيات المناسبة لمحد مف 

يئي الناجـ عف المؤسسات الصناعية, فقد بينت الدراسة أف اىتماـ اإلدارة بالحفاظ عمى التموث الب
 ينعكس إيجابا عمى اىتماـ العاممييف فاإلدارة العميا تمثؿ القدوة والنبراس.يئة الب

كما وذكرت الدراسة عالقة القوانيف والسياسات الحكومية بمدى تقدـ المسؤولية 
فيناؾ أثر واضح الداللة لمقوانيف والتشريعات عمى آداء العاممييف في تطبيؽ  اإلجتماعية,

, وبينت الدراسة الدور الفاعؿ لمعاممييف كونيـ حمقة الوصؿ االولى بيف المسؤولية اإلجتماعية
مخمفات المصانع والعممية الصناعية مف جية وبيف البيئة والتأثير عمييا مف جية أخرى, واكدت 
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الدراسة عمى أف األفراد وعامة الشعب جزء ال يتجزأ مف البيئة وعمييـ الحفاظ عمييا وتقديـ 
ئؿ لضماف الحصوؿ عمى بيئة آمنة خالية مف المشاكؿ قدر اإلمكاف وىذا أفضؿ الحموؿ والبدا

 يتـ عف طريؽ نشر التوعية المجتمعية الكاممة قوال وفعال.
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات
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 :مقدمةال
جراءاتيا محورا رئيسا يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف  تعتبر منيجية الدراسة وا 
الدراسة, وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ 
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة, وبالتالي تحقؽ 

 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. 

الدراسة, وكذلؾ وعينة ومجتمع  متبعنيج اللممتناوؿ ىذا الفصؿ وصفا بناء عمى ذلؾ 
وينتيي  ,, ومدى صدقيا وثباتياوكيفية بنائيا وتطويرىاإعدادىاأداة الدراسة المستخدمة وطريقة 

 استخالص النتائج, وفيموالبيانات الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ا
 يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإستخداـ المنيج الوصفي التحميمي الذي 
يحاوؿ مف خاللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة وتحميؿ بياناتيا, والعالقة بيف مكوناتيا واألراء 

 ضمنيا واآلثار التي تحدثيا.التي تطرح حوليا والعمميات التي تت

"المنيج الذي يسعى بأنو التحميمي الوصفي المنيج (100:2006) الحمداني ويعرؼ
الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ  أولوصؼ الظواىر أو األحداث المعاصرة، 

معرفة  لوصؼ ظاىرة أو مشكمة، ويقدـ بيانات عف خصائص معينة في الواقع،وتتطمب
 .التي نستعمميا لجمع البيانات" واألوقاتندرسيا  المشاركيف في الدارسة والظواىر التي

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

: حيػػث اتجػػو الباحػػث فػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػري لمدراسػػة إلػػى مصػػادر المصــادر الثانويــة .0
لعربيػة واألجنبيػة ذات العالقػة، والػدوريات البيانات الثانوية والتي تتمثػؿ فػي الكتػب والمراجػع ا

والمقػػاالت والتقػػػارير، واألبحػػػاث والدراسػػات السػػػابقة التػػػي تناولػػت موضػػػوع الدارسػػػة، والبحػػػث 
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

: لمعالجػػػة الجوانػػػب التحميميػػػة لموضػػػوع الدراسػػػة لجػػػأ الباحػػػث إلػػػى جمػػػع المصـــادر األوليـــة .2
 خالؿ اإلستبانة كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض. البيانات األولية مف
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 : مجتمع الدراسة
يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث, وبناءا عمى  الدراسةمجتمع 

المصانع والورش والمعامؿ العاممة مشكمة الدراسة وأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ يتكوف مف 
في مجاؿ إعادة تدوير البطاريات وتـ الحصوؿ عمى قائمة بالمصانع الرئيسة العاممة بيذا 

 .فرع الصناعات الكيميائية الفمسطينية المجاؿ مف قبؿ إتحاد الصناعات 

 عينة الدراسة:
اريات العاممة الحصر الشامؿ لجميع مصانع و معامؿ البطباستخداـ طريقة  الباحثقاـ 
إستبانة بنسبة  51إستبانة عمى مجتمع الدراسة، وقد تـ استرداد  61، حيث تـ توزيعبقطاع غزة

83.% 

 :أداة الدراسة
أثر بعض العوامل اإلدارية عمى الممارسات البيئية لممؤسسات  "إستبانة حوؿ إعدادتـ 

 قطاع غزة دراسة تطبيقية عمى مصانع البطاريات في -الصناعية في قطاع غزة "

 تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

العمر, حجـ الشركة,  الجنس,وىو عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيبيف )القسم األول: 
 خبرة الشركة(.

 

 مجاالت : 6فقرة, موزع عمى  45, ويتكوف مف مجالت الدراسةوىو عبارة عف القسم الثاني:

 ( فقرات.7, ويتكوف مف )والسياسات الحكومية البيئيةالقوانين المجال األول: 

 ( فقرات.7, ويتكوف مف )تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في مصانعيمالمجال الثاني: 

 ( فقرات.7, ويتكوف مف )وعي الموظفين بأىمية حماية البيئة من خطر التموثالمجال الثالث:

 ( فقرات.7, ويتكوف مف )لبيئيربط اإلنتاجية مع البعد االمجال الرابع: 

 ( فقرات.7, ويتكوف مف )تبني مفيوم إعادة التدويرالمجال الخامس: 

 ( فقرات.01, ويتكوف مف )تبني مصنع البطاريات لممسئولية البيئيةالمجال السادس: 

تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف وقد 
 (:4.1حسب جدوؿ )
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 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي4.1جدول )

 االستجابة
موافؽ بدرجة 
 قميمة جدا

موافؽ بدرجة 
 قميمة

موافؽ بدرجة 
 متوسطة

موافؽ بدرجة 
 كبيرة

موافؽ بدرجة 
 كبيرة جدا

 5 4 3 2 0 الدرجة
 خطوات بناء اإلستبانة:

عمى الممارسات  " أثر بعض العوامل اإلداريةلمعرفة أداة الدراسة  بإعدادقاـ الباحث 
دراسة تطبيقية عمى مصانع البطاريات في  -البيئية لممؤسسات الصناعية في قطاع غزة "

 -، واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء اإلستبانة :قطاع غزة

الدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بموضػػوع الدراسػػة, واالسػػتفادة و  اإلدارياألدب اإلطػػالع عمػػى  -1
 وصياغة فقراتيا. منيا في بناء اإلستبانة

 مجػػػػاالتاستشػػػػار الباحػػػػث عػػػػددًا مػػػػف أسػػػػاتذة الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية والمشػػػػرفيف فػػػػي تحديػػػػد  -2
 .وفقراتيا اإلستبانة

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة. -3

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4

 تـ تصميـ اإلستبانة في صورتيا األولية. -5

 االستبانة مف قبؿ المشرؼ.تـ مراجعة وتنقيح  -6

( مػػػػف المحكمػػػػيف مػػػػف أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فػػػػي الجامعػػػػة 8تػػػػـ عػػػػرض اإلسػػػػتبانة عمػػػػى ) -7
 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.2والممحؽ رقـ ), اإلسالمية وجامعة األزىر

 صدق الستبيان:
(، 21010015أف يقيس االستبياف ما وضع لقياسو" )الجرجاوي،يعني " االستبانةصدؽ 

كما يقصد بالصدؽ "شموؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف 
ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" 

 (.وقد تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف:07902110)عبيدات وآخروف، 
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يقصد بصدؽ المحكميف"ىو أف يختار الباحث عددا  صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -0
 مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة والمشكمة موضوع الدراسة".

( حيث تـ عرض اإلستبانة عمى مجموعة مف المحكميف تألفت 21010017)الجرجاوي، 
 محكميف متخصصيف في إدارة األعماؿ وىندسة البيئة  وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ 8مف 
(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف وقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء 2)

 .المقترحات المقدمة

 صدق المقياس: -6

 Internal Validityأول: التساق الداخمي 
الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ  االتساؽيقصد بصدؽ 

وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لإلستبانة وذلؾ مف خالؿ الذي تنتمي إلية ىذه الفقرة، 
حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ 

 نفسو.

القوانيف والسياسات ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" 4.2جدوؿ )يوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند  الحكومية البيئية
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤ 0.05مستوى معنوية 

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القوانين والسياسات الحكومية البيئية" والدرجة : (4.2جدول )
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
ig

). 

 يتوفر قوانيف وسياسات حكومية ىدفيا الحفاظ عمى البيئة مف التموث.  .0
 تتبع شركات صناعة البطاريات القوانيف والسياسات الحكومية البيئية.  .2
 الحكومية البيئية لموظفييـ. تقـو شركات صناعة البطاريات بتوضيح القوانيف    .3
 تقـو الحكومة بمراقبة تطبيؽ وسير القوانيف والسياسات الحكومية البيئية.  .4
 توفر الحكومة نظاـ حوافز ومكافآت لمشركة التي تطبؽ القوانيف البيئية.  .5
 لمقوانيف البيئية.تقـو الحكومة بفرض عقوبات عمى الشركات المخالفة   .6
 يتوفر حمقة وصؿ بيف الشركة والحكومة لضماف تطبيؽ السياسات البيئية.  .7

 . α ≤0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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تبني اإلدارة العميا ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" 4.3جدوؿ )يوضح 
لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة  الكمية" والدرجة في مصانعيـلمسياسات البيئية 

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤0.05 دالة عند مستوى معنوية 
 

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في :(4.3جدول )
 والدرجة الكمية لممجالمصانعيم" 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
ig

). 

 يوجد في شركات صناعة البطاريات قوانيف وسياسات داخمية لحماية البيئة.  .0
 تقـو إدارة الشركة بتأىيؿ العامميف لموقاية مف خطر التموث.  .2
 تدرؾ شركات صناعة البطاريات أف التموث البيئي خطر ال يستثني أحد.    .3
 تقـو شركات صناعة البطاريات بعقد ندوات ثقافية لمعامميف لمحد مف التموث.  .4
 توفر شركات صناعة البطاريات قواعد الصحة والسالمة المينية لمعامميف.  .5

6.  
صناعة البطاريات نظاـ حوافز لمعامميف في حاؿ تقديميـ مقترحات وحموؿ توفر شركات 

 لممشكالت البيئية.

7.  
تقـو شركات صناعة البطاريات بدراسات وفحوص دورية لمتأكد مف الصحة والسالمة المينية 

 لمعامميف.

 .α ≤0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 

وعي الموظفيف ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" 4.4) جدوؿيوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤0.05 المبينة دالة عند مستوى معنوية 
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الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وعي الموظفين بأىمية حماية البيئة من خطر معامل :(4.4جدول )
 التموث " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
ig

). 

 يدرؾ العامموف المخاطر الناجمة مف العمؿ في مصانع البطاريات وخطر التموث.  .0
 العامموف في مصانع البطاريات بتطبيؽ إجراءات الصحة والسالمة المينية. يقـو  .2
 يوجد عند العامميف دافع لمحفاظ عمى البيئة مف التموث.  .3
 يقـو العامموف بتزويد اإلدارة بالمعمومات عف أي انتشار لمظاىر التموث البيئي.  .4
 بنظافة المصنع يوميا وباستمرار.ييتـ العامموف   .5
 يقـو العامموف بتغيير مالبسيـ فور االنتياء مف العمؿ.  .6

7.  
  عممية اإلنتاج وتأثير المواد عمىيدرؾ العامموف داخؿ المصنع تركيب المواد المستخدمة في 

 الصحة العامة وعمى البيئة.

 . α ≤0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

ربط اإلنتاجية مع ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" 4.5) جدوؿيوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى البعد البيئي

 لما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا  α ≤0.05 معنوية 
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي " والدرجة الكمية :(4.5جدول )

 لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
ig

). 

0.  
تدرؾ شركات صناعة البطاريات أف المنتجات المموثة لمبيئة تضعؼ مف الطمب عمى 

 منتجات الشركة عمى المدى البعيد.
 يفضؿ المستيمؾ المنتجات المحافظة عمى البيئة )المنتجات صديقة البيئة(.  .2

3.  
  يادة وعي المستيمؾ بأىميةتتأثر سمعة الشركة بحجـ التموث الصادر منيا خصوصا مع ز 

 الحفاظ عمى البيئة.
 بتجميد نشاطاتيا إذا تعارضت مع المصمحة البيئية لحيف إيجاد حموؿ.تقـو الشركة   .4

5.  
تقـو شركات صناعة البطاريات بتقديـ المصمحة البيئية في اإلنتاج حتى لو زادت تكاليؼ 

 اإلنتاج قميال.
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 الفقرة م
ون

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 
 (
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ig

). 

 تتبع الشركة طرؽ لإلنتاج تكوف أكثر حفاظا عمى البيئة.  .6
 الشركة بربط اإلنتاج بالمصمحة البيئية والحد مف التموث. تقـو  .7

 . α ≤0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

تبني مفيوـ إعادة ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" 4.6) يوضح جدوؿ
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى التدوير
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤ 0.05معنوية 

 

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تبني مفيوم إعادة التدوير " والدرجة الكمية  :(4.6جدول )
 لممجال

مل  الفقرة م
معا

ون
رس

بي
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
ig

). 

0.  
توفر وحدات معالجة خاصة بمخمفات اإلنتاج لمشركة ىو أفضؿ طرؽ الحد مف التموث 

 الصناعي 
 يعتقد المستيمؾ أف المنتج الذي يتـ إعادة تدويره مف مخمفات صناعية يكوف أقؿ جودة.  .2

 يعمؿ المصنع عمى فصؿ المخمفات الصناعية بطريقة صحيحة وا عادة استخداميا ىو إجراء   .3
 آمف بيئيا.

4.  
يسيـ إعادة تصنيع المنتجات مف مخمفات صناعية بعد أف يتـ معالجتيا بطريقة عممية بالحد 

 مف مظاىر استنزاؼ الموارد الطبيعية.
 التصنيع في التقميؿ مف تكاليؼ المنتج عمى المستثمر والمستيمؾ.تساعد عممية إعادة   .5
 يوجد فرؽ واضح في جودة البطاريات األصمية والبطاريات المعاد تصنيعيا  .6

7.  
تزيد سياسة إعادة تصنيع البطاريات المستخدمة مف إنتاجية الشركة في ظؿ الحصار ومنع 

 لمبطاريات مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي.دخوؿ المواد األساسية 

 . α ≤0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

تبني مصنع ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" 4.7) يوضح جدوؿ
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة  البطاريات لممسئولية البيئية
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤ 0.05دالة عند مستوى معنوية 
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معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تبني مصنع البطاريات لممسئولية البيئية "  :(4.7جدول )
 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
ig

). 

يزيد وجود القوانيف والسياسات الحكومية مف توجو شركات تصنيع البطاريات لتبني مفيـو   .0
 المسئولية البيئية.

 يدرؾ أصحاب شركات البطاريات أىمية العمؿ عمى حماية البيئة.  .2
 شركات البطاريات إجراءات األمف والسالمة لتوفير بيئة عمؿ أمنة.يراقب أصحاب   .3

4.  
يشكؿ وجود الدافع الداخمي لممسئولية البيئية عامال ميما في توجو العامميف لتبني مفيـو 

 المسئولية البيئية.
 البيئية.يؤخذ بعيف االعتبار عند استخداـ مفيـو إعادة التدوير التكاليؼ   .5

6.  
يقـو العامموف عمى إدارة شركات البطاريات بفحوص دورية لمراقبة تأثر البيئة بمخمفات 

 التصنيع الخاصة بالبطاريات.
 يزيد خطر اإلصابة باألمراض مف تبني شركات تصنيع البطاريات لممسئولية البيئية.  .7

8.  
تحمي البيئة, مف تبني شركات تصنيع البطاريات لممسئولية  يزيد وجود سياسات داخمية

 البيئية.

9.  
تقـو إدارة شركات تصنيع البطاريات بالتواصؿ مع مختصيف لمبحث في التقميؿ مف أضرار 

 التصنيع عمى البيئة.
 لممسئولية البيئية.تؤثر شكاوي سكاف المنطقة المحيطة بمكاف التصنيع في تبني الشركة   .01

 . α ≤0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 Structure Validityالبنائيثانيا: الصدق 
الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي  يعتبر

تريد األداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 
 لفقرات اإلستبانة.

( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة 4.8يبيف جدوؿ )
وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما  α ≤0.05 ستوى معنوية عند مإحصائيًا 

 وضعت لقياسو.
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 معامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة :(4.8جدول )

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)الحتمالية

 1البيئيةالقوانيف والسياسات الحكومية 

 1تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في مصانعيـ

 وعي الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث.

 1ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي

 1تبني مفيـو إعادة التدوير

 .العوامل اإلدارية بشكل عام

 .تبني مصنع البطاريات لممسئولية البيئية

 . α ≤0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

 

 :Reliabilityثبات اإلستبانة 
 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفساالستبياف  يعطي أفاالستبانة ىو  بثباتيقصد 

، ويقصد بو أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ متتالية
فييا, أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة 

 (. 97: 2101)الجرجاوي،
 

 وقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ معامؿ ألفا كرونباخ 

Cronbach's Alpha Coefficient( 4.9، وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ.) 
 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة: (4.9جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 1القوانيف والسياسات الحكومية البيئية

 1البيئية في مصانعيـتبني اإلدارة العميا لمسياسات 

 وعي الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث.

 1ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي
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عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 1تبني مفيـو إعادة التدوير

 1العوامل اإلدارية بشكل عام

 .لممسئولية البيئيةتبني مصنع البطاريات 

 جميع المجالت معا

 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ*

 

( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ 4.9واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
(. وكذلؾ ( بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )مجاؿ حيث تتراوح بيف )

بينمابمغت لجميع فقرات (،قيمة الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراوح بيف )
 ( وىذا يعنى أف الثبات مرتفع وداؿ احصائيا.اإلستبانة )

(. ويكوف الباحث قد 0وبذلؾ تكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )
إستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتيا تأكد مف صدؽ وثبات 

 لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 Statisticalتـ تفريغ وتحميؿ اإلستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )Kolmogorov-Smirnovسمرنوؼ-اختبار كولمجوروؼ تـ استخداـ

Testوكانت النتائج كما ىي الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،
 (.4.01ي جدوؿ )فمبينة 
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 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  :(4.10جدول )

 قيمة الختبار المجال
القيمة 

الحتمالية 
(Sig.) 

 1القوانيف والسياسات الحكومية البيئية

 1تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في مصانعيـ

 مف خطر التموث. وعي الموظفيف بأىمية حماية البيئة

 1ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي

 1تبني مفيـو إعادة التدوير

 1العوامل اإلدارية بشكل عام

 1تبني مصنع البطاريات لممسئولية البيئية

 جميع مجالت الستبانة معا
 

جميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 4.01النتائج الموضحة في جدوؿ )واضح مف 
يتبع  يذه المجاالتوبذلؾ فإف توزيع البيانات ل0.05 مستوى الداللة مف  أكبرت الدراسة مجاال

 تـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة.  حيثالتوزيع الطبيعي, 

 اإلحصائية التالية:تم استخدام األدوات 

 لوصؼ عينة الدراسة.(:Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات -1

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراؼ المعياري -2

 (, لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -3

مػػا إذا  لمعرفػػةK-S) ): Kolmogorov-Smirnov Testسػػمرنوؼ-اختبػػار كولمجػػوروؼ -4
 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو

( لقيػاس درجػة االرتبػاط: Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ) -5
. وقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ يقػػـو ىػػذا االختبػػار عمػػى دراسػػة العالقػػة بػػيف متغيػػريف

 ي لالستبانة، والعالقة بيف المتغيرات.الداخمي والصدؽ البنائ

( لمعرفة مػا إذا كانػت متوسػط درجػة االسػتجابة قػد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
أـ زادت أو قمػت عػف ذلػؾ. ولقػد تػـ اسػتخدامو 3درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػي  ىوصمت إلػ

 لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.
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 (.Multiple Linear Regression) الخطي المتعدداالنحدار  -7

( لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف Independent Samples T-Test) فػػي حالػػة عينتػػيف Tاختبػػار  -8
 ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.  تىناؾ فروقا

( لمعرفػة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميؿ التبػايف األحػادي  -9
 إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف البيانات. ما
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 الخامسالفصل 

 

تحميل البيانات واختبار فرضيات 
 ومناقشتيا الدراسة
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 المقدمة:
، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضًا ل

اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ 
العمر, حجـ  الجنس,)التي اشتممت عمى البيانات الشخصية تحميؿ فقراتيا, والوقوؼ عمى 

 ستبانةإلذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف الشركة, خبرة الشركة(, 
لمحصوؿ عمى  (SPSS)الدراسة,إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

 نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ. 

 البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 
 البيانات الشخصيةوفؽ  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -
 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 5.1جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 ذكر
 أنثى

 المجموع
 

وذلؾ . % ذكورجميع عينة الدراسة بنسبة ( أف ما نسبتو 5.0)يتضح مف جدوؿ 
يختص في مجتمعنا لمذكور كونو يعتبر مف  يرجع إلى طبيعة العمؿ والمينة حيث أف ىذا العمؿ

تي يغمب عمييا المينية والحرفية كغيرىا مف الميف كميكانيكا السيارات والسباكة األعماؿ ال
 والحدادة وغيرىا.

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب العمر(:توزيع 5.2) جدول 
 النسبة المئوية % العدد العمر
 عاـ30أقؿ مف 

 عاـ 45 -30مف 
 عاـ 45أكبر مف 

 المجموع
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أقؿ مف أعمارىـ  الدراسة مف عينة% نسبتو  ما( أف 5.2)يتضح مف جدوؿ 
. عاـ 45أكبر مف أعمارىـ %بينما عاـ,  45 -30مف %تتراوح أعمارىـ ,عاـ30

األخيرة في قطاع غزة بسبب حموؿ البطاريات كبديؿ  وىذا يرجع إلى انتشار المينة في األونة
رئيس لمشكمة إنقطاع الكيرباء بالتزامف مع البطالة المرتفعة التي أجبرت الشباب دوف الثالثوف 
عاما عمى العمؿ في ىذه األعماؿ ميمميف العواقب الزمنية نتيجة الخطر المحيط بيذا العمؿ, 

ظروؼ الصعبة أو تسريحيـ مف أعماليـ السابقة, وفئة بينما األعمار المتوسطة فتعمؿ نتيجة ال
عاـ ىـ منبع الخبرة ومؤسسي الورش والمصانع والكثير منيـ يرث المينة  45األعمار أكبر مف 

 عف اآلباء ويرتبط العمؿ باسـ عائمتيـ المعروفة بيذه المينة منذ زمف طويؿ.
 عينة الدراسة حسب حجم الشركةتوزيع  -

 ينة الدراسة حسب حجم الشركةع(:توزيع  5.3جدول )
 النسبة المئوية % العدد حجم الشركة

 كبيرة )عشروف عامؿ ما فوؽ(
 عامؿ( 20إلى  10متوسطة )مف 

 صغيرة
 المجموع

مف الشركات حجميا متوسط, بينما % ( أف ما نسبتو 5.3)جدوؿ  مفيتضح 
تبيف النتائج أف شركات البطاريات في قطاع غزة تصنؼ . مف الشركات حجميا صغير%

مف حيث الحجـ إلى صغيرة ومتوسطة, وىذا يرجع لصغر حجـ السوؽ االستيالكي كوف التعداد 
 مميوف نسمة, ومنع التصدير لمخارج بسبب الحصار القائـ. 2السكاني لقطاع غزة ال يتجاوز 

 عينة الدراسة حسب خبرة الشركةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب خبرة الشركة(:توزيع 5.4جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد خبرة الشركة

 سنة 20أكثر مف 
 سنة20إلى  10مف 

 سنوات 10أقؿ مف 
 المجموع
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مف الشركات سنوات خبرتيـ أكثر مف % ( أف ما نسبتو 5.4)يتضح مف جدوؿ 
وىذه النتائج تؤكد تزايد عدد شركات . فأقؿسنة 20%سنوات خبرتيـ سنة, بينما 21

%مف الشركات خبرتيا أقؿ مف 34البطاريات والمعامؿ في اآلونة األخيرة فنرى في النتائج إف 
 .عشر سنوات فيذا يدلؿ عمى أىمية الدراسة كوف المصانع والمعامؿ تزداد ازدياد ممحوظ

 تحميل فقرات الستبانة
لمعرفة ما إذا كانت متوسط  لعينة واحدةT تـ استخداـ اختبارت االستبانة لتحميؿ فقرا

 Sig > 0.05إذا كانت ف. أـ ال 3درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي 
(Sig  فإف 0.05أكبر مف ) متوسط آراء األفراد حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال يختمؼ جوىريًا

متوسط  اف( ف0.05أقؿ مف Sig) Sig < 0.05، أما إذا كانت 3عف موافؽ بدرجة متوسطة وىى 
، وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا رجة الموافقة المتوسطةعف دآراء األفراد  يختمؼ جوىريًا 

وذلؾ مف  .الموافقة المتوسطةنقص بصورة جوىرية عف درجة كاف متوسط اإلجابة يزيد أو ي
موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد قيمة االختبار خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت 

 عف درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.

 " القوانين والسياسات الحكومية البيئيةتحميل فقرات مجال "
درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى T اختبار  استخداـتـ 

 (.5.5النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 
لكل فقرة من فقرات مجال " القوانين والسياسات (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.5جدول )

 " الحكومية البيئية

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

ري
عيا

الم
ف 

حرا
الن

بي 
نس
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ط 
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ا
 

بار
لخت

ة ا
قيم

 

ة )
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لحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
لترت

ا
 

0.  
يتوفر قوانيف وسياسات حكومية ىدفيا الحفاظ عمى البيئة مف 

 التموث.

2.  
تتبع شركات صناعة البطاريات القوانيف والسياسات الحكومية 

 البيئية.

3.  
 تقـو شركات صناعة البطاريات بتوضيح القوانيف الحكومية 

 البيئية لموظفييـ.
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4.  
تقـو الحكومة بمراقبة تطبيؽ وسير القوانيف والسياسات 

 الحكومية البيئية.

5.  
ومكافآت لمشركة التي تطبؽ توفر الحكومة نظاـ حوافز 

 القوانيف البيئية.

6.  
تقـو الحكومة بفرض عقوبات عمى الشركات المخالفة لمقوانيف 

 البيئية.

7.  
يتوفر حمقة وصؿ بيف الشركة والحكومة لضماف تطبيؽ 

 السياسات البيئية.
 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *
 ( يمكف استخالص ما يمي:5.5مف جدوؿ )

يتوفر قوانيف وسياسات حكومية ىدفيا الحفاظ عمى البيئة األولى "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
، %( أي أف المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  ساوي ي " مف التموث

غير لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ختباراالقيمة 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه ، α ≤0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة 3وىي درجة الموافقة المتوسطة عف  جوىرياً ال يختمؼ الفقرة 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة متوسطة

يتوفر حمقة وصؿ بيف الشركة والحكومة لضماف تطبيؽ  السابعة " المتوسط الحسابي لمفقرة -
، قيمة االختبار %42.40أي أف المتوسط الحسابي النسبي  2.12ساوي ي " السياسات البيئية

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا  0.000تساوي  (Sigوأف القيمة االحتمالية ).,5.48-
، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد  α ≤  0.05عند مستوى داللة

مف  ةقميمموافقة بدرجة  وىذا يعني أف ىناؾ 3وىي درجة الموافقة المتوسطة عف  انخفض
 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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، وأف المتوسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلؾ تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ,%، قيمة االختباريساوي 

 ≤0.05" داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  القوانيف والسياسات الحكومية البيئيةيعتبر مجاؿ" 

α ، درجة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف
مف قبؿ أفراد العينة  قميمةوىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة  3وىي الموافقة المتوسطة 

رش تصنيع ويعزى ذلؾ إلى ضعؼ اىتماـ الحكومة بمعامؿ وو عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
البطاريات وندرة الرقابة وانحسار القوانيف البيئية الحكومية التي تعمؿ عمى ضبط العمؿ 

, باإلضافة إلى عدـ وجود تشبيؾ بيف الحكومة والشركات ووضع قواعد آمنة لمعمؿ والعامؿ
العاممة لضماف تطبيؽ السياسات والقوانيف والموائح ومعرفة متطمبات المصانع والبيئة معا 

 ومحاولة الوصوؿ لحؿ وسط لممحافظة عمى مصالح جميع األطراؼ.

,حيث 2101 بشاير خيري وآخروفمع بعض الدراسات كدراسة  النتائجواتفقت ىذه 
خرجت نتائج الدراسة بأف ىناؾ تقصير ممحوظ مف قبؿ الحكومة في مواجية تموث البيئة ونشر 

 ث.القوانيف وتطبيقيا لحماية البيئة مف األخطار والتمو 
 " تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في مصانعيمتحميل فقرات مجال "  -

درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.5.6النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 

 

لكل فقرة من فقرات مجال " تبني اإلدارة العميا (.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال :(5.6جدول )
 لمسياسات البيئية في مصانعيم "
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0.  
يوجد في شركات صناعة البطاريات قوانيف وسياسات داخمية 

 لحماية البيئة.
 تقـو إدارة الشركة بتأىيؿ العامميف لموقاية مف خطر التموث.  .2

3.  
تدرؾ شركات صناعة البطاريات أف التموث البيئي خطرال يستثني 

 أحد. 
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4.  
ثقافية لمعامميف لمحد تقـو شركات صناعة البطاريات بعقد ندوات 

 مف التموث.

5.  
توفر شركات صناعة البطاريات قواعد الصحة والسالمة المينية 

 لمعامميف.

6.  
توفر شركات صناعة البطاريات نظاـ حوافز لمعامميف في حاؿ 

 تقديميـ مقترحات وحموؿ لممشكالت البيئية.

7.  
تقـو شركات صناعة البطاريات بدراسات وفحوص دورية لمتأكد مف 

 الصحة والسالمة المينية لمعامميف.
 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

 ( يمكف استخالص ما يمي:5.6مف جدوؿ )

تدرؾ شركات صناعة البطاريات أف التموث البيئي خطرال الثالثة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
، %( أي أف المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  ساوي ي " يستثني أحد

غير لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ختباراالقيمة 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه ، α ≤ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة 3وىي درجة الموافقة المتوسطة عف  ال يختمؼ جوىرياالفقرة 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. بدرجة متوسطة 

توفر شركات صناعة البطاريات نظاـ حوافز لمعامميف في السادسة " لمفقرةالحسابي  المتوسط -
أي أف المتوسط الحسابي ساوي ي " حاؿ تقديميـ مقترحات وحموؿ لممشكالت البيئية

لذلؾ (تساوي Sig).القيمة االحتمالية وأف ,، قيمة االختبار %النسبي 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة ،  α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللةتعتبر ىذه الفقرة دالة 

وىذا يعني أف  3وىي درجة الموافقة المتوسطة عف  انخفضاالستجابة ليذه الفقرة قد 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  قميمةىناكموافقة بدرجة 
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، وأف المتوسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلؾ تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ,%، قيمة االختباريساوي 

داؿ إحصائيًا عند غير "  تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في مصانعيـيعتبر مجاؿ" 
يختمؼ ال مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ ، α ≤  0.05مستوى داللة
مف  متوسطةوىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة  3وىي درجة الموافقة المتوسطة جوىريًا عف 

ىذا يدلؿ أف ىناؾ إدراؾ مف قبؿ شركات صناعة قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
ثني أحد وأف ىناؾ بعض المحاوالت مف قبؿ البطاريات أف التموث البيئي خطر ال يست

المصانع لتوفير قواعد الصحة والسالمة المينية لمعامميف إال أف المحاوالت ليست بالمستوى 
المطموب والنتائج تدلؿ ذلؾ, أما بخصوص الندوات التثقيفية والفحوصات الدورية فيناؾ شبو 

لحوافز لمعامميف الحريصيف عمى إجماع عمى ندرتيا أو بالكاد تذكر, كما تبيف أف نظاـ ا
 المنفعة البيئية معدوـ.

ضعؼ الرقابة مف قبؿ الحكومة والمؤسسات الذات العالقة ويعزو الباحث ذلؾ إلى 
لممصانع الميتمة بالسالمة المينية والبيئية, ومف جانب أخر ال وجود  حوافزوعدـ وجود نظاـ 

 لمقوانيف الرادعة في حاؿ تخمؼ أصحاب المصانع والورش عف تطبيؽ األنظمة البيئية.

الدراسة  , حيث خرجت2114الدغيمات مع بعض الدراسات كدراسة  النتائجواتفقت ىذه 
ريعات والقوانيف وبالتالي الرقابة التي مف شأنيا أف ىناؾ ضعؼ في التشبنتائج عدة كاف أبرزىا 

رتفاع أثر التموث.  تزعزع استقرار البيئة وا 

 " وعي الموظفين بأىمية حماية البيئة من خطر التموثتحميل فقرات مجال " -

درجػة الموافقػة لمعرفػة مػا إذا كانػت متوسػط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إل T تػـ اسػتخداـ اختبػار 
 (.5.7النتائج موضحة في جدوؿ ) .3وىي المتوسطة 
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لكل فقرة من فقرات مجال "وعي الموظفين بأىمية  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال :(5.7جدول )
 حماية البيئة من خطر التموث "
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0.  
يدرؾ العامموف المخاطر الناجمة مف العمؿ في مصانع 

 البطاريات وخطر التموث.

2.  
يقـو العامموف في مصانع البطاريات بتطبيؽ إجراءات الصحة 

 والسالمة المينية.
 البيئة مف التموث. يوجد عند العامميف دافع لمحفاظ عمى  .3

4.  
يقـو العامموف بتزويد اإلدارة بالمعمومات عف أي انتشار لمظاىر 

 التموث البيئي.
 ييتـ العامموف بنظافة المصنع يوميا وباستمرار.  .5
 مالبسيـ فور االنتياء مف العمؿ.يقـو العامموف بتغيير   .6

7.  
يدرؾ العامموف داخؿ المصنع تركيب المواد المستخدمة في عممية 

 اإلنتاج وتأثير المواد عمى الصحة العامة وعمى البيئة.
 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *
 

 ( يمكف استخالص ما يمي:5.7مف جدوؿ )

يدرؾ العامموف المخاطر الناجمة مف العمؿ في مصانع األولى "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أف المتوسط الحسابي 5)الدرجة الكمية مف  ساوي ي " البطاريات وخطر التموث

لذلؾ تعتبر  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ختباراال، قيمة %النسبي
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة ، α ≤0.05 ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة 3وىي سطة درجة الموافقة المتو االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة كبيرة

يدرؾ العامموف داخؿ المصنع تركيب المواد المستخدمة في السابعة " لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
أي أف المتوسط ساوي ي " عممية اإلنتاج وتأثير المواد عمى الصحة العامة وعمى البيئة

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ,، قيمة االختبار %الحسابي النسبي 
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مما يدؿ عمى أف ، α ≤ 0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة
وىذا يعني  3وىي درجة الموافقة المتوسطة عف  زادمتوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  مرتفعةموافقة بدرجة  ىناؾ أف

، وأف المتوسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلؾ تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ,%، قيمة االختباريساوي 

" داؿ إحصائيًا عند  حماية البيئة مف خطر التموثوعي الموظفيف بأىمية يعتبر مجاؿ" 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ ، α ≤ 0.05 مستوى داللة
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ  3وىي درجة الموافقة المتوسطة جوىريًا عف 

ف ىناؾ إيجابية مرتفعة نسبيا في الموافقة وتدلؿ النتائج أأفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
 .عمى فقرات المجاؿ وأف ىناؾ وعي عند الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث

في قطاع غزة كوف المجتمع الغزي مف  نسبة التعميـ المرتفعةلى ويعزو الباحث ذلؾ إ
 أكثر المجتمعات العربية تعميما.

 " مع البعد البيئي ربط اإلنتاجيةتحميل فقرات مجال " -

درجة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلىT اختبار  استخداـتـ 
 (.5.8النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 

لكل فقرة من فقرات مجال "ربط اإلنتاجية مع البعد  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال : (5.8جدول )
 البيئي "
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0.  
تدرؾ شركات صناعة البطاريات أف المنتجات المموثة لمبيئة 

 تضعؼ مف الطمب عمى منتجات الشركة عمى المدى البعيد.
 )المنتجات صديقة البيئة(مؾ المنتجات المحافظة عمى البيئةيفضؿ المستي  .2

3.  
تتأثر سمعة الشركة بحجـ التموث الصادر منيا خصوصا مع زيادة 

 وعي المستيمؾ بأىمية الحفاظ عمى البيئة.

4.  
إذا تعارضت مع المصمحة البيئية تقـو الشركة بتجميد نشاطاتيا 

 لحيف إيجاد حموؿ.
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5.  
تقـو شركات صناعة البطاريات بتقديـ المصمحة البيئية في اإلنتاج 

 حتى لو زادت تكاليؼ اإلنتاج قميال.
 البيئة.تتبع الشركة طرؽ لإلنتاج تكوف أكثر حفاظا عمى   .6
 تقـو الشركة بربط اإلنتاج بالمصمحة البيئية والحد مف التموث.  .7

 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

 

 يمكف استخالص ما يمي:( 5.8مف جدوؿ )

يفضؿ المستيمؾ المنتجات المحافظة عمى البيئة )المنتجات الثانية "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أف المتوسط الحسابي 5)الدرجة الكمية مف  ساوي ي "صديقة البيئة(

لذلؾ تعتبر  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ختباراال، قيمة %النسبي
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة ، α ≤0.05 ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة 3وىي درجة الموافقة المتوسطة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة كبيرة

تقوـ الشركة بتجميد نشاطاتيا إذا تعارضت مع المصمحة الرابعة " لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
، قيمة %أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ساوي ي " البيئية لحيف إيجاد حموؿ

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ,االختبار 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد ، α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة

مف  قميمةموافقة بدرجة  وىذا يعني أف ىناؾ 3وىي درجة الموافقة المتوسطة عف انخفض 
 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلؾ يعتبر  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ,قيمة االختبار%، يساوي 
مما ، α ≤0.05داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة غير "  ربط اإلنتاجية مع البعد البيئيمجاؿ" 

درجة الموافقة يختمؼ جوىريًا عف ال يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ 
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مف قبؿ أفراد العينة عمى متوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة  3وىي المتوسطة 
قدموف المصمحة البيئية أصحاب المصانع والورش ال ي بينت النتائج أففقرات ىذا المجاؿ. 

 عمى المصالح الشخصية ومصالح اإلنتاج.

الداخمي عند أصحاب المصانع والورش وعدـ  دافعغياب الويعزو الباحث ذلؾ إلى 
ىماؿ القوانيف الحكومية البيئية التي مف شأنيا  حرصيـ عمى المصمحة البيئية في المقاـ األوؿ وا 

بشكؿ  تنظيـ عممية التصنيع وا عادة التدوير ضمف نطاؽ المصمحة البيئية والصحية لذوي العالقة
أسباب منيا تغميب المصمحة الشخصية عمى خاص والمجتمع ككؿ بشكؿ عاـ. وىذا يرجع لعدة 

 المصمحة العامة وضعؼ الرقابة الحكومية وغياب القانوف.

(, حيث كانت مف أبرز نتائج 2119وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )صالح, الغالبي,
 دراستيـ أف ىناؾ تدني في الوعي البيئي عند المديريف وعدـ حرصيـ عمى حماية البيئة.

 " تبني مفيوم إعادة التدوير" تحميل فقرات مجال -

درجة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلىT تـ استخداـ اختبار 
 (.5.9النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 

لكل فقرة من فقرات مجال "تبني مفيوم إعادة (.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال :(5.9جدول )
 التدوير "
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0.  
توفر وحدات معالجة خاصة بمخمفات اإلنتاج لمشركة ىو أفضؿ 

 طرؽ الحد مف التموث الصناعي 

2.  
أف المنتج الذي يتـ إعادة تدويره مف مخمفات يعتقد المستيمؾ 

 صناعية يكوف أقؿ جودة.

3.  
يعمؿ المصنع عمى فصؿ المخمفات الصناعية بطريقة صحيحة 

عادة استخداميا ىو إجراء آمف بيئيا.  وا 

4.  
صناعية بعد أف يتـ معالجتيا يسيـ إعادة تصنيع المنتجات مف مخمفات 

 بطريقة عممية بالحد مف مظاىر استنزاؼ الموارد الطبيعية.
تساعد عممية إعادة التصنيع في التقميؿ مف تكاليؼ المنتج عمى   .5
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 المستثمر والمستيمؾ.

6.  
األصمية والبطاريات المعاد يوجد فرؽ واضح في جودة البطاريات 

 تصنيعيا

7.  

تزيد سياسة إعادة تصنيع البطاريات المستخدمة مف إنتاجية الشركة 
في ظؿ الحصار ومنع دخوؿ المواد األساسية لمبطاريات مف قبؿ 

 االحتالؿ اإلسرائيمي.
 معاً جميع فقرات المجال  

 .α ≤0.05المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

 

 ( يمكف استخالص ما يمي:5.9مف جدوؿ )

توفر وحدات معالجة خاصة بمخمفات اإلنتاج لمشركة ىو األولى "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  ساويي "أفضؿ طرؽ الحد مف التموث الصناعي 

 (تساوي Sig).القيمة االحتمالية وأف ختباراال، قيمة %الحسابي النسبي
مما يدؿ عمى أف متوسط ، α ≤0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىذا يعني أف ىناؾ  3وىي ة درجة الموافقة المتوسطدرجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة كبيرة جدا موافقة

يعمؿ المصنع عمى فصؿ المخمفات الصناعية بطريقة الثالثة " لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
أي أف المتوسط الحسابي ساوي ي " صحيحة وا عادة استخداميا ىو إجراء آمف بيئيا

لذلؾ  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ,، قيمة االختبار %النسبي 
مما يدؿ عمى أف متوسط ، α ≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللةغير تعتبر ىذه الفقرة 

وىذا  3وىي درجة الموافقة المتوسطة عف  ال يختمؼ جوىريادرجة االستجابة ليذه الفقرة قد 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  متوسطةموافقة بدرجة  يعني أف ىناؾ

، وأف المتوسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلؾ  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ,%، قيمة االختباريساوي 
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مما يدؿ ، α ≤0.05" داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  تبني مفيوـ إعادة التدويريعتبر مجاؿ" 
درجة الموافقة المتوسطة عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.  3وىي 
الجة ىي الحؿ األمثؿ واألكثر أمانا وىذا يشير عمى اإلجماع عمى أف توفر وحدات مع

 إلعادة تدوير البطاريات 

أف وحدات المعالجة تعمؿ عمى تنقية كافة المخمفات الخطر ويعزو الباحث ذلؾ إلى 
بدرجة كبيرة جدا مما يؤدي إلى توفير بيئة عمؿ أمنة نسبيا وباإلضافة إلى بيئة خارجية سميمة 

 Abed al razek, واتفقت النتائج مع دراسة ارياتوآمنة مف مخمفات فصؿ وا عادة تصنيع البط

saif 2113 , اعادة استخداـ المياه الصناعية وتكريرىا لمري يساىـ حيث خرجت دراستو إلى أف
 في حؿ المشكالت البيئية.

 العوامل اإلدارية تحميل جميع فقرات  -

درجة  ىإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.5.01النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3الموافقة المتوسطة وىي 

 فقرات العوامل اإلدارية  لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال :(5.10جدول )
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 1القوانيف والسياسات الحكومية البيئية

 1تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في مصانعيـ

 1وعي الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث

 1البعد البيئيربط اإلنتاجية مع 

 1تبني مفيـو إعادة التدوير

 1العوامل اإلدارية بشكل عام

 .α ≤0.05المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *
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 ساوي يالعوامؿ اإلدارية  لجميع فقراتالمتوسط الحسابي تبيف أن( 5.01مف جدوؿ )
القيمة وأف ، قيمة االختبار%الحسابي النسبي المتوسط( أي أف 5)الدرجة الكمية مف 

، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر الفقراتدالة إحصائيًا عند مستوى داللة  تساوي  (Sig).االحتمالية 
الفقرات قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لجميع 

العوامؿ فقرات مف قبؿ أفراد العينة عمى  متوسطة بدرجة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة 3وىي 
والنتائج بالمجمؿ تدلؿ عمى أىمية كبيرة بإعادة التدوير بحيث أف درجة .اإلدارية بشكؿ عاـ

 مرتفع نسبيا لدى العامميفوىناؾ وعي  االستجابة ليذا المجاؿ حصمت عمى أعمى النتائج,
بأىمية الحفاظ عمى البيئة مف خطر التموث, أما ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي فكاف ىناؾ 
موافقة متوسطة نسبيا عمى أف المصانع تقوـ بربط اإلنتاج بالمصمحة البيئية وتراعي المصالح 

ـ,ومف الجانب األخر أظيرت البيئية عمى حساب المصمحة الشخصية والربحية لدى مصانعي
النتائج ضعؼ نسبي في القوانيف والسياسات الحكومية البيئية ناتج عف جيؿ أصحاب المصانع 
بالقوانيف واألنظمة, وأيضا ضعؼ الحكومة في نشر قوانينيا وفرض العقوبات الالزمة ونتج عف 

 بشكؿ عاـ. ة البيئيةدارة الشركات العاممة في تصنيع البطاريات لممسؤوليإذلؾ ضعؼ في تبني 
 " تبني مصنع البطاريات لممسئولية البيئيةتحميل فقرات مجال " -

درجة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلىT اختبار  استخداـتـ 
 (.5.00النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وىي الموافقة المتوسطة 

 

لكل فقرة من فقرات مجال "تبني مصنع البطاريات (.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال :(5.11)جدول
 لممسئولية البيئية "
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0.  
مف توجو شركات تصنيع يزيد وجود القوانيف والسياسات الحكومية 
 البطاريات لتبني مفيـو المسئولية البيئية.

 يدرؾ أصحاب شركات البطاريات أىمية العمؿ عمى حماية البيئة.  .2

3.  
يراقب أصحاب شركات البطاريات إجراءات األمف والسالمة 

 لتوفير بيئة عمؿ أمنة.
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4.  
يشكؿ وجود الدافع الداخمي لممسئولية البيئية عامال ميما في توجو 

 العامميف لتبني مفيـو المسئولية البيئية.

5.  
يؤخذ بعيف االعتبار عند استخداـ مفيـو إعادة التدوير التكاليؼ 

 البيئية.

6.  
يقـو العامموف عمى إدارة شركات البطاريات بفحوص دورية لمراقبة 

 تأثر البيئة بمخمفات التصنيع الخاصة بالبطاريات.

7.  
يزيد خطر اإلصابة باألمراض مف تبني شركات تصنيع البطاريات 

 لممسئولية البيئية.

8.  
يزيد وجود سياسات داخمية تحمي البيئة, مف تبني شركات تصنيع 

 البطاريات لممسئولية البيئية.

9.  
تقـو إدارة شركات تصنيع البطاريات بالتواصؿ مع مختصيف 

 لمبحث في التقميؿ مف أضرار التصنيع عمى البيئة.

01.  
شكاوي سكاف المنطقة المحيطة بمكاف التصنيع في تبني تؤثر 

 الشركة لممسئولية البيئية.
 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *

 

 ( يمكف استخالص ما يمي:5.00مف جدوؿ )

يزيد وجود القوانيف والسياسات الحكومية مف توجو شركات األولى "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أف 5)الدرجة الكمية مف  ساوي ي " تصنيع البطاريات لتبني مفيوـ المسئولية البيئية

(تساوي Sig).القيمة االحتمالية وأف ختباراال، قيمة %المتوسط الحسابي النسبي
مما يدؿ عمى أف ، α ≤0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  

وىذا يعني  3وىي درجة الموافقة المتوسطة متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. جدا  بدرجة كبيرة أف ىناؾ موافقة
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يقوـ العامموف عمى إدارة شركات البطاريات بفحوص دورية السادسة " لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
أي أف المتوسط ساوي ي " لمراقبة تأثر البيئة بمخمفات التصنيع الخاصة بالبطاريات

 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ,، قيمة االختبار %الحسابي النسبي 
مما يدؿ عمى أف متوسط ، α ≤0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة

وىذا يعني أف  3وىي درجة الموافقة المتوسطة عف  انخفضدرجة االستجابة ليذه الفقرة قد 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  قميمةموافقة بدرجة  ىناؾ

، وأف المتوسط الحسابي النسبي الحسابي يساوي بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط  -
لذلؾ يعتبر  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ,%، قيمة االختباريساوي 
، α ≤0.05" داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  تبني مصنع البطاريات لممسئولية البيئيةمجاؿ" 

درجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات  3وىي المتوسطة 

 ىذا المجاؿ. 

أف وجود القوانيف والسياسات الحكومية التي تختص بالحفاظ عمى البيئة  أظيرت النتائج
توجو شركات ومعامؿ تصنيع البطاريات لتبني المسؤولية البيئية والحفاظ عمى البيئة د مف يزي

ـ حيث خرجت 2115وىذا ما أكدتو دراسة حميد وكانت نسبة الموافقة مرتفعة بدرجة كبيرة جدا
دراستو أف السياسات البيئية الصادرة عف الحكومة ليا أثر كبير عمى تبني حماية البيئة وبالتالي 

ـ أف ضعؼ القوانيف والسياسات 2114وكذلؾ بينت دراسة الدغيمات  الوصوؿ لمتنمية المستدامة
أما شكاوي سكاف المنطقة المحيطة والمتأثرة , ئةالحكومية البيئية يؤدي إلى ضعؼ في حماية البي

بالمشكالت الناتجة عف مصانع ومعامؿ البطاريات فكاف ليا دور بارز في تبني الشركة 
لممسؤولية البيئية, كما وأظيرت النتائج موافقة بدرجة مرتفعة نسبيا عمى أف وجود الدافع الداخمي 

بأخر في الحفاظ عمى البيئة وتقديـ أفضؿ  عند العامميف لمحفاظ عمى البيئة يسيـ بشكؿ أو
اإلصابة باألمراض فقد بينت  الناجـ عف خطرالخوؼ مف الأما الحموؿ لموصوؿ لبيئة آمنة,

أف ىناؾ موافقة متوسطة نسبيا عمى أف المصانع والمعامؿ تحاوؿ أف تجنب نفسيا  النتائج
ىماؿ البيئي, مف جانب أخر كاف المسائمة القانونية والعرفية تجاه العماؿ المصابيف نتيجة اإل

ىناؾ موافقة ضعيفة جدا عمى مراقبة أصحاب المصانع إلجراءات األمف والسالمة والتواصؿ مع 
 .مختصيف لمتوصؿ ألفضؿ الحموؿ البيئية وقياـ العامميف بفحوص دورية 

أف وجود القوانيف والسياسات الحكومية البيئية يضع مصانع ويعزو الباحث ذلؾ إلى 
مؿ البطاريات في دائرة الخطر إذا لـ يقوموا بالحفاظ عمى القوانيف وتطبيقيا,أما شكاوي ومعا



 

79 
 

سكاف المنطقة فتعرض المصانع والمعامؿ لممسائمة القانونية وقد تصؿ لعقوبات صارمة وأحياننا 
تصؿ إلغالؽ المصنع أو المعمؿ ما لـ يمتـز بإبعاد مصدر الضرر عف المواطف وسكاف 

عف الجانب السمبي ويتمثؿ في عدـ تواصؿ أصحاب المصانع والمعامؿ مع  , أما المنطقة
حموؿ بيئية مناسبة فيذا يعزى إلى غياب دور الحكومة في فرض العقوبات  إليجادمختصيف 

جبار أصحاب المعامؿ عمى العمؿ تحت سقؼ  وعدـ قياـ  ة وواضحةمحدد قوانيف بيئيةوا 
كومة والمؤسسات غير الربحية إليجاد حموؿ ممكنة أصحاب المعامؿ والمصانع بالتشبيؾ مع الح

 لممشكالت التي تتعرض ليا البيئة نتيجة إنتاج وتدوير البطاريات.

 

 فرضيات الدراسةاختبار 
( بين  α≤ 1010توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ): ىاألولالرئيسة الفرضية 

 لممسئولية البيئية.بعض العوامل اإلدارية وتبني مصانع البطاريات 

( .Sigالقيمة االحتمالية )، وأف يساوي  ( أف معامؿ االرتباط5.02) يبيف جدوؿ
وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة  0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  تساوي 

 .بعض العوامؿ اإلدارية وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئيةبيف إحصائية 

أف وجود قوانيف وسياسات حكومية بيئية يعزز ثقافة المسؤولية الباحث ذلؾ إلى  يعزوو 
ويعمؿ عمى لفت انتباه  لدى المصانع والمعامؿ العاممة في مجاؿ تصنيع البطاريات, البيئية

 اإلدارة إلى أف ىناؾ مشكمة فعمية وبحاجة إلى حموؿ.

تفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة منذر الكرادشة  , حيث أظيرت نتائج دراستو 2101وا 
السياسات البيئية والوعي البيئي  تبني المسؤولية البيئية مف جية وأف ىناؾ عالقة مباشرة بيف 

عادة التدوير والتشريع والرقابة ودعـ اإلدارة العميا مف جية  أخرى. والمعالجة وا 
 بطاريات لممسئولية البيئيةبعض العوامل اإلدارية وتبني مصانع البين (:معامل الرتباط 5.12جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

بعض ( بيف α≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 العوامؿ اإلدارية وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئية.

 .α ≤0.05داللة ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو         *
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 ويتفرع من الفرضية الرئيسة عدة فرضيات:

القوانين ( بين α≤ 1010توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى )الفرضية األولي : 
 والسياسات الحكومية البيئية وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئية.

( .Sigاالحتمالية )القيمة ، وأف يساوي  االرتباط معامؿ( أف 5.03جدوؿ )يبيف 
وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة  0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  تساوي 

 .القوانيف والسياسات الحكومية البيئية وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئيةبيف إحصائية 

أف وجود السياسات والقوانيف الحكومية تمـز إدارة المصنع عمى الباحث ذلؾ إلى  يعزوو 
 عمى تطبيقيا قسرا أو طوعا. والعمؿتبني ىذه القوانيف 

, وخرجت 2115عبد هللا الحرتسي حميد  مع بعض الدراسات كدراسة النتائجواتفقت ىذه 
ير عمى تبني دراسة حميد بأف السياسات والقوانيف البيئية الصادرة عف الحكومة ليا أثر كب

 المسؤولية البيئية.
 

القوانين والسياسات الحكومية البيئية وتبني مصانع البطاريات لممسئولية بين (:معامل الرتباط 5.13جدول )
 البيئية

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

( بيف α≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
والسياسات الحكومية البيئية وتبني مصانع البطاريات القوانيف 

 .لممسئولية البيئية

 .α≤0.05داللة ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو         *
 

تبني ( بين α ≤ 1010توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ):  الثانيةالفرضية 
 البطاريات لممسئولية البيئية. اإلدارة العميا لمسياسات البيئية وتبني مصانع

( .Sigالقيمة االحتمالية )، وأف يساوي  معامؿ االرتباط أف( 5.04جدوؿ )يبيف 
وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة  0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  تساوي 

 .لممسئولية البيئيةتبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية وتبني مصانع البطاريات  بيفإحصائية 

أف تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية مف شأنو يؤدي إلى قياـ الباحث ذلؾ إلى  يعزوو 
قواعد اآلماف والسالمة ووضع كافة المعايير الممكنة لمنيوض بالبيئة والوصوؿ  بتطبيؽاإلدارة 
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دورىـ تجاه البيئة لبيئة عمؿ آمنة, كذلؾ ينعكس تبني اإلدارة عمى تبني العامميف وقياميـ ب
 وحمايتيا وبالتالي حماية أنفسيـ مف خطر قد يطوؿ الجميع.

, حيث Dejoy&other 2113 واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
وضحت نتائج الدراسة إف قدرة اإلدارة عمى وضع الخطط لتحقيؽ السالمة المينية لو أثر كبير 

أيضة بنتيجة ميمة وىي أف التزاـ اإلدارة يؤدي إلى  عمى خمؽ بيئة عمؿ آمنة, وخرجت الدراسة
 التزاـ العامميف.

 

تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية وتبني مصانع البطاريات لممسئولية  (:معامل الرتباط بين5.14جدول )
 البيئية

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

تبني اإلدارة ( بيف α≤ 1.15إحصائية عند مستوى )توجد عالقة ذات داللة 
 العميا لمسياسات البيئية وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئية.

 .α ≤0.05داللة ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو         *
 

وعي ( بين  α≤1010توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ): الثالثةالفرضية 
 الموظفين بأىمية حماية البيئة من خطر التموث وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئية.

( .Sigالقيمة االحتمالية )، وأف يساوي  االرتباط معامؿ( أف 5.05جدوؿ )يبيف 
وىذا يدؿ عمى عدـ وجود عالقة ذات داللة  0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة  تساوي 

وعي الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث وتبني مصانع البطاريات بيف إحصائية 
 .لممسئولية البيئية

أف الموظفيف والعامميف في قطاع غزة ليسوا مف أصحاب القرار ذلؾ إلى  الباحث يعزوو 
وآرائيـ يؤخذ بيا بعرض الحائط بغض النظر عف مستواىـ  وال تأثير ليـ عمى أي مف األصعدة

لمعدالت البطالة التي مف شأنيا , نظرا لعدة عوامؿ أبرزىا اإلرتفاع المخيؼ الفكري العممي أو
, والوضع السياسي واإلقتصادي المزري تخيؼ العامؿ مف اإلعتراض خوفا مف فقداف قوت أسرتو

 الذي يعاني منو الغزيوف بكافة أطيافيـ ومناصبيـ. 
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بأىمية حماية البيئة من خطر التموث وتبني مصانع وعي الموظفين بين (:معامل الرتباط 5.15جدول )
 البطاريات لممسئولية البيئية

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

وعي ( بيف α≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث وتبني مصانع 

 لممسئولية البيئية.البطاريات 

 

ربط ( بين α≤ 1010توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ): الرابعةالفرضية 
 اإلنتاجية مع البعد البيئي وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئية.

( .Sigالقيمة االحتمالية )، وأف يساوي  ( أف معامؿ االرتباط5.06جدوؿ )يبيف 
وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة  0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة تساوي 

 .بيف ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئيةإحصائية 

أف قياـ إدارة المصانع بربط اإلنتاج بالمصمحة البيئية وتقديـ الباحث ذلؾ إلى  يعزوو 
وبالتالي يؤدي إلى وجود خطط  تاج يساىـ بالحد مف تموث البيئةالمصمحة البيئية عمى اإلن

إحتياطية لإلنتاج األخضر لمحفاظ عمى بيئة أمنة خضراء تتسع لمجميع مف أصحاب مصانع 
 وعامميف وأفراد مجتمع وسياسييف وغيرىـ مف البشرية.

ة , حيث خرجت دراستو بعد2117كدراسة الطاىر خامرة  الدراساتوىذا يتفؽ مع بعض 
نتائج كاف أىميا أف األبعاد البيئية أصبحت مفروضة عمى المؤسسات اإلقتصادية وأصبحت 

 جزء ىاـ مف تنافسيتيا.
 (:معامل الرتباط بين ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئية5.16جدول )

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)الحتمالية

ربط اإلنتاجية ( بيف α≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 مع البعد البيئي وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئية.

 .α ≤0.05داللة ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو *
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تبني ( بين α ≤ 1010توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ):  الخامسةالفرضية 
 مفيوم إعادة التدوير وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئية.

( .Sigالقيمة االحتمالية )، وأف يساوي  االرتباط معامؿ( أف 5.07جدوؿ )يبيف 
وىذا يدؿ عمى عدـ وجود عالقة ذات داللة  0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة تساوي 

 .إعادة التدوير وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئيةتبني مفيـو بيف إحصائية 

أف تبني مفيوـ التدوير ال يتـ بالمجمؿ بمعنى أف ىناؾ الباحث ذلؾ إلى  يعزوو 
التدوير, فنجد أف أصحاب مصانع البطاريات يقوموا بعممية التدوير  عمميةتجاوزات كبيرة تتـ في 

البيئة بمخمفات  يدمروفلفة ومف جانب آخر في محاولة لتخميص البيئة مف البطاريات التا
وأف تتـ عممية التدوير بخطوات , فمفيـو التدوير يجب أف يؤخذ بالمجمؿ السامة  الرصاص

, والقياـ بعمميات الفرز عممية وتقنية صحيحة تحت إشراؼ ذوي إختصاص بالمجاؿ المطموب
 والفصؿ والصير بأدوات تقنية عالية نظرا لخطورة األمر.

, حيث أثبت أف تطبيؽ 2102الرشيدي  مع بعض الدراسات كدراسة النتائجواتفقت ىذه 
القواعد العامة لممسؤولية المدنية عمى التموث البيئي ال يحؿ مشكمة التموث جذريا ولكف يساىـ 
في حميا, ويجب عمى الجيات المسؤولة والمختصة محاولة البحث والتقييـ إليجاد أفضؿ الحموؿ 

 لبيئية وتوابعيا.لممشكالت ا
 تبني مفيوم إعادة التدوير وتبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئيةبين (:معامل الرتباط 5.17جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

( بيف تبني مفيـو إعادة α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 0.461 0.014 مصانع البطاريات لممسئولية البيئية.التدوير وتبني 

 
لبعض (  α≤ 1010دللة إحصائية عند مستوى ) وذ أثروجد ي: ثانيةالالرئيسة الفرضية 

 العوامل اإلدارية في تبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئية.

 المتعدد يمكن استنتاج ما يمي:الخطي من نتائج النحدار 

% مف 14.4، وىذا يعني أف 0.144، ومعامؿ التحديد الُمعدَّؿ= 0.481=  رتباطمعامؿ اال -
)المتغير التابع( تـ تفسيره مف خالؿ  تبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئيةالتغير في 
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تبني مصانع % قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى 85.6العالقة الخطية والنسبة المتبقية 
 . البطاريات لممسئولية البيئية

تبني مصانع البطاريات لممسئولية البيئية"  رة عمى المتغير التابع "ثتبيف أف المتغيرات المؤ  -
القوانيف والسياسات ، ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي: عمى الترتيب ىي Tحسب قيمة اختبار 

تبني مفيـو إعادة ، وعي الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث، الحكومية البيئية
 . التدوير، وأخيرا تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في مصانعيـ

 

المصانع ليا  مف قبؿ إدارة أف ربط اإلنتاجية مع البعد البيئيالباحث ذلؾ إلى  يعزوو 
الدور األىـ في حماية البيئة مف الخطر المتوقع, ويعزز ذلؾ فاعمية القوانيف والسياسات 
الحكومية البيئية التي مف شأنيا تمـز جميع طبقات المجتمع وفئاتو بالسعي وراء حماية البيئة, 

يف والعامميف فمو دور متوسط كوف طبقة الموظفأما دور الموظفيف ووعييـ بأىمية حماية البيئة 
ليست بصاحبة قرار خاصة في مجتمعنا الغزي نتيجة لعدة عوامؿ أبرزىا الخوؼ مف التسريح 
مف العمؿ, أما تبني مفيوـ إعادة التدوير فقد يأخذ منحنى سمبي إذا ما تمت عممية إعادة التدوير 

 بطرؽ خاطئة وىذا ما يحدث في مصانع ومعامؿ البطاريات العاممة في قطاع غزة.

, حيث أثبتت دراستيـ Dejoy&other 2113 واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 أف التزاـ اإلدارة يؤدي إلى التزاـ العامميف.



 (: تحميل النحدار المتعدد لمعامالت النحدار5.18جدول )
 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت النحدار المتغيرات المستقمة
 المقدار الثابت

 1القوانيف والسياسات الحكومية البيئية

تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في 
 1مصانعيـ

وعي الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف 
 1خطر التموث

 1ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي

 1تبني مفيـو إعادة التدوير

 0.144معامؿ التحديد الُمعدَّؿ=  0.481 = رتباطمعامؿ اال
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( بـين  α≤ 0.05توجـد فـروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )الفرضية الرئيسة الثالثـة : 
الممارســــات البيئيــــة أثــــر بعــــض العوامــــل اإلداريــــة عمــــى متوســــطات آراء المبحــــوثين حــــول 
العمر, حجم الشركة, خبـرة الشخصية ) البياناتتعزى إلى  لممؤسسات الصناعية في قطاع غزة

 (.الشركة

" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة لعينتيف مستقمتيفT اختبار " استخداـتـ 
إحصائية وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانات. كذلؾ تـ استخداـ 

" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وىذا االختبار التبايف األحادي اختبار " 
 متوسطات أو أكثر. 3معممي يصمح لمقارنة 

 ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية: ويشتق من

( بين متوسطات آراء  α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ) -
أثر بعض العوامل اإلدارية عمى الممارسات البيئية لممؤسسات الصناعية المبحوثين حول 

 العمر. تعزى إلى في قطاع غزة

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.09في جدوؿ ) الموضحةمف النتائج 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة   0.05أكبر مف مستوى الداللة" الختبار"التبايف األحادي 

معا وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة 
 .العمرالدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

أجبروا عمى العمؿ أف العامميف في معامؿ ومصانع البطاريات ذلؾ إلى  عزو الباحثيو 
, مما يحوؿ بيف بحث والفقر وعامؿ توارث العمؿ مف اآلباء لألبناء البطالةفي ىذه المينة نتيجة 

العامؿ عمى اإلستقرار في ىذه المينة والمطالبة بشكؿ جدي بتوفير بيئة عمؿ آمنة كونو يأمؿ 
 أف يترؾ المينة إف تحسنت الظروؼ ووجد مكاف عمؿ أخر أفضؿ.

ه النتائج مع نتائج دراسة بشاير خيري, حيث خرجت الدراسة بأف ىناؾ وتتوافؽ ىذ
 تقصير ممحوظ مف قبؿ الحكومة والمجتمع في مواجية التموث.
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 العمر–" اختبار " التباين األحادي نتائج (:5..9جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

لخت
ة ا

قيم
ية  

مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

أقل من 
 عام 03

 03 مابين
 59و 

 عام

أكبر من 
 عام 59

 1القوانيف والسياسات الحكومية البيئية

 1تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في مصانعيـ

 وعي الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث.

 1اإلنتاجية مع البعد البيئيربط 

 1تبني مفيـو إعادة التدوير

 1العوامل اإلدارية بشكل عام
 تبني مصنع البطاريات لممسئولية البيئية.

 جميع المجالت معا

( بين متوسطات آراء المبحوثين α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ) -
أثر بعض العوامل اإلدارية عمى الممارسات البيئية لممؤسسات الصناعية في قطاع حول 

 حجم الشركة. تعزى إلى غزة

 يمكف استنتاج ما يمي:( 5.21الموضحة في جدوؿ ) ف النتائج م

أقؿ مف مستوى "  لعينتيف مستقمتيفT المقابمة الختبار"  (.Sig) االحتماليةتبيف أف القيمة 
تبني مفيوـ إعادة التدوير, تبني مصنع البطاريات لممسئولية البيئية " لممجاليف0.05  الداللة 

وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة "
حوؿ ىذيف المجاليف تعزى إلى حجـ الشركة وذلؾ لصالح الذيف حجـ شركتيـ متوسط . 
الشركات الصغيرة البدائية ال تعتني كثيرة بإعادة التدوير كأساس لمعمؿ, ولكنيا تستخدـ إعادة 

صالح, أما الشركات  تكوف بمثابة سيمة إلصالح البطارية التالفة أيالتدوير كو  معمؿ صيانة وا 
المتوسطة حسب الدراسة والكبيرة حسب الواقع الغزي كوف قطاع غزة ال يحتوي شركات كبرى 

و وعامؿ الحصار وا غالؽ المعابر فتعتمد بشكؿ واسع عمى مفيوـ إعادة نتيجة صغر حجم
صاديا ويسيـ بشكؿ أو بآخر في حؿ مشكمة إنقطاع وشح بعض التدوير بإعتباره مجدي إقت
 .المواد الخاـ نتيجة الحصار
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 (.Sig)والمجاالت مجتمعة, فقد تبيف أف القيمة االحتمالية  المجاالتأما بالنسبة لباقي 
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  0.05أكبر مف مستوى الداللة 

حجـ متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 
 .الشركة

أف إدارة الشركات ال تنظر لمثقافة البيئية واإلستيالؾ األخضر,  الباحث ذلؾ إلى ويعزو
سواء مدى خطورة التسمـ بالرصاص لدى الزبائف والسكاف عمى حد وذلؾ لعدـ وجود ثقافة بيئية ب

 بمدى فاعمية الحموؿ البيئية المطبقة لدييا.


 حجم الشركة–" لعينتين مستقمتينT  اختبار" نتائج (:3..9جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 صغيرة متوسطة 

 1الحكومية البيئيةالقوانيف والسياسات 

 1تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في مصانعيـ

 وعي الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث.

 1ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي

1التدويرتبني مفيـو إعادة 

 1العوامل اإلدارية بشكل عام

 تبني مصنع البطاريات لممسئولية البيئية.

 جميع المجالت معا

 .α≤0.05الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة*

 

( بين متوسطات آراء  α≤ 0.05ذات دللة إحصائية عند مستوى )توجد فروق  -
أثر بعض العوامل اإلدارية عمى الممارسات البيئية لممؤسسات الصناعية المبحوثين حول 

 خبرة الشركة. تعزى إلى في قطاع غزة
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المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.20في جدوؿ ) الموضحةمف النتائج 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05  أكبر مف مستوى الداللة" الختبار"التبايف األحادي 

معا وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة 
 .الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى خبرة الشركة

أف عمؿ الشركات في ىذا المجاؿ لـ يكف عف قناعة وحب  الباحث ذلؾ إلى ويعزو
أتخذت المينة كبديؿ عف البطالة المتفشية في المجتمع الغزي, وبعض لممينة ففي الغالب 

الشركات اتخذت المينة كورث عف االجداد واألباء مف غير عمـ بطبيعة المخاطر المحيطة أو 
  ما يتوجب فعمو لحماية أنفسيـ.

 
 خبرة الشركة–"اختبار" التباين األحادي نتائج (:...9جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

أكثر من 
 سنة 3.

إلى  3.من 
 سنة 3.

 3.أقل من 
 سنوات

 1القوانيف والسياسات الحكومية البيئية

 1لمسياسات البيئية في مصانعيـتبني اإلدارة العميا 

 وعي الموظفيف بأىمية حماية البيئة مف خطر التموث.

 1ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي

 1تبني مفيـو إعادة التدوير

 1اإلدارية بشكل عامالعوامل 
 تبني مصنع البطاريات لممسئولية البيئية.

 جميع المجالت معا
 





د
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 السادسالفصل 

 النتائج والتوصيات: 
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 مقدمـــة:
ألىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ ىذه الدراسة، يتضمف ىذا الفصؿ ممخصًا 

 وأىـ التوصيات المقترحة عمى ضوء ىذه النتائج.

 :أوًل: النتــــائـــــــج
أن لبعض العوامل اإلدارية أثر عمى تبني أظيرت نتائج الدراسة والتي سبؽ تحميميا 
 التالية:مصانع البطاريات لممسؤولية البيئية متمثاًل بالنقاط 

  ىناؾ ضعؼ في التشريعات والقوانيف المختصة في مجاؿ الحفاظ عمى بينت الدراسة أف
 البيئة وبالتالي ضعؼ في الرقابة عمى مصادر تموث البيئة.

  ىناؾ تقصير ممحوظ مف قبؿ الحكومة في مواجية تموث البيئة ونشر أظيرت الدراسة أف
 القوانيف وتطبيقيا.

  تدني في الوعي البيئي عف المديريف وعدـ حرصيـ عمى حماية ىناؾ ترى الدراسة أف
 البيئة.

  وجود القوانيف والسياسات الحكومية البيئية يزيد مف توجو الشركات لتبني بينت الدراسة أف
 المسؤولية البيئية.

  إلتزاـ اإلدارة بالسياسات والقوانيف والمسؤولية البيئية يؤدي إلى إلتزاـ أظيرت الدراسة أف
 مميف.العا

  إعادة التدوير بطريقة سميمة يساىـ بشكؿ كبير في حؿ المشكالت البيئية.ترى الدراسة أف 

 .أظيرت الدراسة أف ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي يساىـ في حموؿ مشكالت البيئة 
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 ثانيًا: التوصيـــــــات
 اإلدارية التوصياتمف خالؿ نتائج الدراسة التي سبؽ ذكرىا يورد الباحث فيما يمي أىـ 

مستوى المسؤولية البيئية عف إدارة مصانع  المتعمقة بيا، والتي مف شأنيا العمؿ عمى رفع
 ومعامؿ البطاريات العاممة في قطاع غزة:

 .عمى الحكومة وضع قوانيف ولوائح واضحة ومحددة لمحفاظ عمى البيئة 
 زيادة الوعي البيئي عف  عمى الحكومة والمؤسسات المختصة بالعناية بالبيئة العمؿ عمى

 المجتمع ككؿ وذلؾ بكافة الوسائؿ واالساليب الممكنة.
 تفعيؿ دور اإلعالـ في نشر ثقافة المسؤولية البيئية. عمى الحكومة 
 .تفعيؿ دور الرقابة الحكومية عمى المصانع والمعامؿ المخالفة لمقوانيف البيئية 
 ية والخبراء وأصحاب المصانع إليجاد عمى الحكومة العمؿ بالشراكة مع المؤسسات المجتمع

 حموؿ ممكنة تساعد أصحاب المصانع لمنيوض بالبيئة.
  ضرورة تبني اإلدارة العميا لممصانع المسؤولية  البيئية ألف النتائج بينت أف إلتزاـ اإلدارة

 يؤدي إلى إلتزاـ العامميف.
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 والمصادر المراجع
 :المراجع العربيةأوًل: 

 قطاع غزة. ،. فمسطيف5151(. غزة لف تكوف مالئمة لمعيش بحموؿ 5102األمـ المتحدة. ) -

 . فمسطيف: مطبعة أبناء الجراح.5. طـ(.القواعد المنيجية لبناء االستبياف5101الجرجاوي، زياد.) -

االسرائيمية مدى ادراؾ الطمبة الفمسطينييف القريبيف مف المصانع ـ( 5105زيداف, عفيؼ.) ;حرز هللا, حساـ -

 . فمسطيف.. دراسة بحثية جامعة القدس وجامعة القدس المفتوحةألىمية المحافظة عمى البيئة

 االجتماعيةنظرة تحميمية لمبعد البيئي لممسؤولية نيساف(.  52-51ـ, 5112حسيف. عبد الستار. ) -

 ورقة مقدمة لممؤتمر العممي الدولي, جامعة الزيتونة, األردف. .لمنظمات األعماؿ

 . األردف، عماف: مؤسسة الوراؽ لمنشر.مناىج البحث العمميـ(. 5112الحمداني، موفؽ. ) -

)رسالة ماجستير غير  السياسة البيئية ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامةـ(. 5112حميد, عبد هللا.) -

 منشورة(. جامعة الشمؼ, الجزائر .

مدخؿ مساىمة المؤسسة االقتصادية في تحقيؽ  يةواالجتماعالمسؤولية البيئية ـ(. 5112) خامرة, الطاىر. -

 )رسالة ماجستير غير منشورة( . جامعة قاصدي مرباح, الجزائر. التنمية المستدامة, حالة سوناطراؾ

 . عماف: دار الشروؽ لمنشر .البيئة مف المادي إلى المعنوي ـ(.5112خفاجي, ريياـ. ) -

ـ(. دور األجيزة الحكومية في مواجية تموث 5101رؤوؼ, حناف. ) ;عبد الباقي, محمد ;خيري, بشاير -

 . جامعة عيف شمس, مصر.دراسة بحثية مركز الدراسات التخطيطية والمعماريةالبيئة الحضرية. 

: االطالع. تاريخ البيئة الفمسطينية بيف تحديات التنمية الشاممة ومخاطر التموثـ(. 5102الدبس, رائد. ) -

  :موقعال ،ـ5102فبراير  02

(http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=z6 .) 

)رسالة ماجستير غير منشورة(.  المسؤولية المدنية الناشئة عف تموث البيئةـ(. 5105الرشيدي, وليد.) -

 جامعة الشرؽ األوسط, األردف.

دارتيا وتموثيام ـ(.5112الريماوي, عمر. ) -  . األردف: دار وائؿ لمطباعة والنشر.صادر المياه وا 

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=z6
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 . فمسطيف.صدى البيئةـ(. 5100اإلدارة العامة لمتوعية والتعميـ البيئي.) -سمطة جودة البيئة -

 قطاع غزة.الوقاية مف التعرض لمتموث بالرصاص. ـ(. 5100). سمطة جودة البيئة -

 .  قطاع غزة.البيئة القطاعية استراتيجية ـ(.5101سمطة جودة البيئة.) -

ورقة مقدمة  .دور اإلدارة البيئية في تحقيؽ التنمية المستدامة .نيساف( 52- 51ـ, 5112صالح, أحمد. ) -

 جامعة الزيتونة األردنية, االردف.، لممؤتمر العممي الدولي

، ـ5102يناير  4: االطالع. تاريخ مرض التسمـ بالرصاصديسمبر(.  5ـ, 5101صحيفة الرسالة. ) -

 (.http://alresalah.ps/ar/post/24626/rss.phpالموقع: )

مارس  2: االطالع. تاريخ مرض التسمـ بالرصاص وأسبابويناير(. 2ـ, 5102صحيفة فمسطيف. ) -
  (.http://www.felesteen.ps) ، الموقع:ـ5102

 دار وائؿ لمطباعة والنشر.أساسيات عمـ البيئة. عماف:  .ـ(5114وسفاريني, غازي. ); عابد, عبد القادر -

)رسالة ماجستير غير اإلدارة البيئية وآليات تفعيميا في المؤسسة الصناعية  .ـ(5112عبد الناصر, آماؿ. ) -

 منشورة(. جامعة بسكرة, الجزائر.

اإلدارة البيئية وآليات تفعيميا في  نيساف(. 52-51ـ, 5112ولطيفة, برني. ); الناصر, موسىعبد  -

 جامعة الزيتونة, االردف. ،ورقة مقدمة لممؤتمر العممي الدوليالمؤسسات الصناعية. 

مفيومو وأدواتو  -البحث العمميـ(. 5110وعبد الحؽ, كايد. ); عبد الرحمف وعدس,; عبيدات، ذوقاف -

 عماف: دار الفكر لمنشر والتوزيع. .ووأساليب

. األردف: دار 5. طISO00111إدارة البيئة نظـ ومتطمبات ـ(, 5112النقار, عبد هللا. ) ;العزاوي, نجـ -

 المسيرة.

 . األردف: دار وائؿ لمنشر. 0ط وأخالقيات األعماؿ. االجتماعيةالمسؤولية ـ(. 5112الغالبي, طاىر. ) -

وزارة  الستراتيجيةإدراؾ المديريف في الشركات الصناعية نيساف(.  25-51ـ, 5112الغالبي, طاىر. ) -

، جامعة الزيتونة األردنية ،ورقة مقدمة لممؤتمر العممي الدوليالبيئة األردنية وأثره عمى الكفاءة البيئية. 

 .األردف

http://alresalah.ps/ar/post/24626/rss.php
http://www.felesteen.ps/
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مجمة دراسات (. التموث البيئي, مفيومو وأشكالو وكيفية التقميؿ مف خطورتو. 5101غرايبة, خميؼ , ) -

 .022-050(, 2) 2, بيئية

مجمة جامعة ـ(. الزحؼ العمراني عمى األراضي الزراعية في محافظة أربد. 5112غرايبة, خميؼ. ) -

 .22-22، (5)5، واالجتماعيةالشارقة لمعمـو اإلنسانية 

ماجستير )رسالة  واقع تبني منظمات األعماؿ الصناعية لممسؤولية البيئيةـ(. 5101) الكرادشة, منذر. -

 جامعة الشرؽ األوسط, األردف. غير منشورة(.

، العدد الرابع .ثمار الصحة ـ(.5100المجمس األعمى لمصحة بالتعاوف مع المركز العربي لمتغذية. )مايو  -

 فمسطيف.

. واقع إجراءات األمف والسالمة المينية المستخدمة في منشآت قطاع الصناعات ـ(5112المغني, أميمة. ) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية, فمسطيف.ي قطاع غزة التحويمية ف

تموث البيئة أسبابيا وحموؿ ومقترحات لمحد مف ىذه الظاىر. أبريؿ(.  5ـ, 5104منتديات الرواسي. ) -

 http://www.fateh-) الموقع: ،ـ5102ديسمبر  5 االطالع:تاريخ 

 gaza.com/ar/?Action=Details&ID=32691.) 

أسبوع العمؿ الدولي لحممة التوعية الوقائية ـ.(. 5102أكتوبر  52-51منظمة الصحة العالمية. ) -

 سويسرا.  .بمخاطر التسمـ بالرصاص

الموقع: ، ـ5102 ديسمبر 05: االطالعأبريؿ(. تاريخ  2ـ, 5102الموسوعة العربية العالمية. ) -

(http://www.mawsoah.net/ .) 

ورقة مقدمة لممؤتمر الدولي, جامعة . ذكاء األعماؿ البيئي. نيساف( 52-51, ـ5112نجـ, عبود. ) -

 الزيتونة األردنية. األردف.

منظمة المؤتمر ورقة مقدمة إلى  مي.البيئة والحفاظ عمييا مف منظور اسالـ(. 5112النجيمي, محمد. ) -

 الشارقة. اإلسالمي.

http://www.fateh-gaza.com/ar/?Action=Details&ID=32691
http://www.fateh-gaza.com/ar/?Action=Details&ID=32691
http://www.mawsoah.net/
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دارة األراضي في حوض وادي الكرؾ جنوبي األردفـ(. 5112النوايسة, سامر.) -  تقييـ األخطار البيئية وا 

 غير منشورة(. الجامعة األردنية. األردف. دكتوراه)رسالة 
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. لصحية, موسوعة الممؾ عبد هللا بف عبد العزيز العربية لممحتوى الصحيوزارة الحرس الوطني, الشؤوف ا -

 . المممكة العربية السعودية.التسمـ بالرصاصـ(. 5100)

 .  التسمـ بالرصاص والصحة.ـ(5102. )أغسطس 222الوقائع رقـ  -

 ،ـ5102فبراير  02: االطالع التسمـ بالرصاص في قطاع غزة.نوفمبر(.  2ـ, 5102وكالة معا. ) -
 .)https://www.kaahe.orgالموقع: )

  

https://www.kaahe.org/
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 ( األساتذة محكمي اإلستبانة1ممحق رقم )

 الجامعة التخصص اإلسم

 األزىر إدارة األعمال األستاذ الدكتور جبر الداعور

 اإلسالمية إقتصاد األستاذ الدكتور محمد مقداد

 اإلسالمية إدارة أعمال األستاذ الدكتور يوسف عاشور

 اإلسالمية إدارة أعمال الدكتور يوسف بحر

 اإلسالمية إدارة أعمال الدكتور سامي أبو الروس

 اإلسالمية إدارة أعمال الدكتور خالد الدىميز

 اإلسالمية ىندسة بيئية مازن أبو الطيفالدكتور 

 اإلسالمية إدارة أعمال الدكتور ياسر الشرفا
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 اإلستبانة(2ممحق رقم )



 بسم اهلل الرحمه الرحيم

 

 إستببوت

 األخ الفبضل :

أتقدـ لكـ بجزيؿ الشكر مقدمًا عمى إسيامكـ معنا لدراسة واقع المشكالت البيئية في ظؿ 
 المؤسسات الصناعية في قطاع غزة.ممارسات 

 )دراسة تطبيقية عمى مصانع البطاريات في قطاع غزة(

وأود في ىذا المقاـ أف أنوه لكـ أف دراسة ىذا الموضوع يمثؿ لدينا أمرًا غاية في األىمية 
وذلؾ ألف استمرار تمػوث البيئػة ضػرره عمػى الجميػع وبػاألخص أصػحاب المصػانع والعػامميف فػي 

يوجد في وزارة الصحة حاالت مثبتة لمتسمـ بالرصاص نتيجػة عػدـ حػرص أصػحاب المصنع, إذ 
 المصانع وعاممييـ عمى سالمة أنفسيـ مف ىذا الخطر

وتكمف أىمية ىذه الدراسة فى أنيا تتناوؿ موضوعًا مف الموضوعات التى ال تزاؿ أبحاثو 
ة العمميػػة , ونأمػػؿ أف يكػػوف نػػادرة , كونػػو مجػػاؿ بعيػػد عػػف األجػػواء العمميػػة البحثػػة ومػػرتبط بػػالخبر 

 لمؤسستكـ الكريمة إسيامًا ذو قيمة وأف تكوف مف المؤسسات الميتمة بيذا الموضوع .

وتشػػػػػػكؿ ىػػػػػػذه االسػػػػػػتبانة جػػػػػػزءًا ميمػػػػػػًا لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى درجػػػػػػة الماجسػػػػػػتير فػػػػػػي  إدارة 
ة وأف غزة.لذلؾ آمؿ منؾ عزيزي القارئ أف تقرأ اإلستبان-األعماؿ,كمية التجارة,الجامعة اإلسالمية

تجيب عف أسئمتيا بموضوعية ودقة .ونؤكد لكـ أف المعمومات المقدمة في البحث لف تستخدـ إال 
انبذجانعه1ًًألغراض
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 ( في المربع لإلجببت التي ترووهب مىبسبت.xيرجى وضع )

 البيبوبث الشخصيت:

انجُس:ذكسأَثى

انعًس:

عبو31أقميٍ

عبو45و31يببٍٍ

عبو45أكبسيٍ

 المتغيراث المتعلقت ببلشركت:

دجىانشسكت:

دجىانشسكت:كبٍسةيتىسطتصغٍسة

خبسةانشسكت:كبٍسةيتىسطتصغٍسة

 

 المحور األول: القوانين والسياسات الحكومية البيئية.

أوافق الفقرة
بشدة

الأوافق
أدزي

أعبزضأعبزض
بشدة

يتوفر قوانيف وسياسات حكومية ىدفيا الحفاظ عمى البيئة مف 
 التموث.



صناعة البطاريات القوانيف والسياسات الحكومية تتبع شركات 
 البيئية.



تقوـ شركات صناعة البطاريات بتوضيح القوانيف الحكومية 
 البيئية لموظفييـ.



تقـو الحكومة بمراقبة تطبيؽ وسير القوانيف والسياسات 
 الحكومية البيئية.



تطبؽ توفر الحكومة نظاـ حوافز ومكافآت لمشركة التي 
 القوانيف البيئية.



تقـو الحكومة بفرض عقوبات عمى الشركات المخالفة 
 لمقوانيف البيئية.



يتوفر حمقة وصؿ بيف الشركة والحكومة لضماف تطبيؽ 
 السياسات البيئية.
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 مالمحور الثاني: تبني اإلدارة العميا لمسياسات البيئية في مصانعي

 المحور الثالث: وعي الموظفين بأىمية حماية البيئة من خطر التموث.

أوافق الفقرة
بشدة

الأوافق
أدزي

أعبزضأعبزض
بشدة

يوجد في شركات صناعة البطاريات قوانيف وسياسات داخمية 
 لحماية البيئة.



 تقـو إدارة الشركة بتأىيؿ العامميف لموقاية مف خطر التموث.

تدرؾ شركات صناعة البطاريات أف التموث البيئي  
 خطر ال يستثني أحد. 



البطاريات بعقد ندوات ثقافية لمعامميف تقوـ شركات صناعة 
 لمحد مف التموث.



توفر شركات صناعة البطاريات قواعد الصحة والسالمة 
 المينية لمعامميف.



توفر شركات صناعة البطاريات نظاـ حوافز لمعامميف في 
 حاؿ تقديميـ مقترحات وحموؿ لممشكالت البيئية.



البطاريات بدراسات وفحوص دورية تقوـ شركات صناعة 
 لمتأكد مف الصحة والسالمة المينية لمعامميف



أوافق الفقرة
بشدة

الأوافق
أدزي

أعبزضأعبزض
بشدة

يدرؾ العامموف المخاطر الناجمة مف العمؿ في مصانع 
 التموث.البطاريات وخطر 



يقـو العامموف في مصانع البطاريات بتطبيؽ إجراءات الصحة 
 والسالمة المينية.



 يوجد عند العامميف دافع لمحفاظ عمى البيئة مف التموث.

يقـو العامموف بتزويد اإلدارة بالمعمومات عف أي انتشار 
 لمظاىر التموث البيئي.



 المصنع يوميا وباستمرار.ييتـ العامموف بنظافة 
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 المحور الرابع: ربط اإلنتاجية مع البعد البيئي .

 

 

 

 

 

 يقـو العامموف بتغيير مالبسيـ فور االنتياء مف العمؿ.

يدرؾ العامموف داخؿ المصنع تركيب المواد المستخدمة في 
 عممية اإلنتاج وتأثير المواد عمى الصحة العامة وعمى البيئة.



أوافق الفقرة
بشدة

الأوافق
أدزي

أعبزضأعبزض
بشدة

تدرؾ شركات صناعة البطاريات أف المنتجات المموثة لمبيئة 
 تضعؼ مف الطمب عمى منتجات الشركة عمى المدى البعيد.



يفضؿ المستيمؾ المنتجات المحافظة عمى البيئة )المنتجات 
 صديقة البيئة(.



بحجـ التموث الصادر منيا خصوصا تتأثر سمعة الشركة  
 مع زيادة وعي المستيمؾ بأىمية الحفاظ عمى البيئة.



تقـو الشركة بتجميد نشاطاتيا إذا تعارضت مع المصمحة البيئية 
 لحيف إيجاد حموؿ.



تقوـ شركات صناعة البطاريات بتقديـ المصمحة البيئية في 
 قميال.اإلنتاج حتى لو زادت تكاليؼ اإلنتاج 



ربط اإلنتاج بالمصمحة البيئية والحد مف التموث يكمؼ الشركة 
 المصنعة مبالغ كبيرة.



ىناؾ طرؽ لإلنتاج تكوف أكثر حفاظا عمى البيئة ال تتبعيا 
 الشركة.
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 المحور الخامس: تبني مفيوم إعادة التدوير.

 

 

 

 

 

 

أوافق الفقرة
بشدة

الأوافق
أدزي

أعبزضأعبزض
بشدة

توفر وحدات معالجة خاصة بمخمفات اإلنتاج لمشركة ىو أفضؿ 
 طرؽ الحد مف التموث الصناعي 



المستيمؾ يعتقد أف المنتج الذي يتـ إعادة تدويره مف مخمفات 
 صناعية يكوف أقؿ جودة.



يعمؿ المصنع عمى فصؿ المخمفات الصناعية بطريقة  
 آمف بيئيا. صحيحة وا عادة استخداميا ىو إجراء



يسيـ إعادة تصنيع المنتجات مف مخمفات صناعية بعد أف يتـ 
معالجتيا بطريقة عممية بالحد مف مظاىر استنزاؼ الموارد 

 الطبيعية.



تساعد عممية إعادة التصنيع في التقميؿ مف تكاليؼ المنتج عمى 
 المستثمر والمستيمؾ.



األصمية والبطاريات المعاد  ىناؾ فرؽ واضح في جودة البطاريات
 تصنيعيا



تزيد سياسة إعادة تصنيع البطاريات المستخدمة مف إنتاجية 
الشركة في ظؿ الحصار ومنع دخوؿ المواد األساسية لمبطاريات 

 مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي.
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 البيئية:نع البطاريات لممسئولية االمحور السادس: المتغير التابع تبني مص



 

 

أوافق الفقرة
بشدة

الأوافق
أدزي

أعبزضأعبزض
بشدة

وجود القوانيف والسياسات الحكومية يزيد مف توجو شركات تصنيع 
 البطاريات لتبني مفيـو المسئولية البيئية.



 يدرؾ أصحاب شركات البطاريات أىمية العمؿ عمى حماية البيئة.

إجراءات األمف والسالمة يراقب أصحاب شركات البطاريات 
 لتوفير بيئة عمؿ أمنة.



يشكؿ وجود الدافع الداخمي لممسئولية البيئية عامال ميما في توجو 
 العامميف لتبني مفيـو المسئولية البيئية.



عند استخداـ مفيـو إعادة التدوير, يؤخذ بعيف االعتبار التكاليؼ 
 البيئية.



إدارة شركات البطاريات بفحوص دورية لمراقبة يقـو العامميف عمى 
 تأثر البيئة بمخمفات التصنيع الخاصة بالبطاريات.



تقـو إدارة شركات تصنيع البطاريات بالتواصؿ مع مختصيف 
 لمبحث في التقميؿ مف أضرار التصنيع عمى البيئة.



وجود سياسات داخمية تحمي البيئة يزيد مف تبني شركات تصنيع 
 البطاريات لممسئولية البيئية.



خطر اإلصابة مف األمراض يزيد مف حرص العاممييف عمى اتخاذ 
 إجراءات وقائية لحماية أنفسيـ



شكاوي سكاف المنطقة المحيطة بمكاف التصنيع ليا األثر في 
 تبني الشركة لممسئولية البيئية




