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أة الصرف        وي من حم یستھدف ھذا البحث دراسة  آلیات اإلدارة البیئیة إلنتاج الغاز الحی
سیاسة            أثیر كل من ال ة  ت الصحي على التنمیة المستدامة في مصر، من خالل التعرف علي أولوی

اج ال     وي   البیئیة والتخطیط البیئي والمراجعة اإلداریة كأبعاد إلنت از الحی ستقل  (غ ر الم ي  ) المتغی عل
ستدامة    ابع  (التنمیة الم ر الت شرب والصرف الصحي وشركاتھا        ) المتغی اه ال شركة القابضة لمی بال

ق  ، التابعة في مصر وخصوصًا أن حجم الحمأة المھدرة كبیر وذلك یتطلب إدارة الحمأة     عن طری
ل م           ا، وتتمث اد      استطالع أراء ووجھات نظر عینة من العاملین بھ أثیر أبع دى ت ي م ث ف شكلة البح

  . إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي من الناحیة اإلداریة على أبعاد التنمیة المستدامة
نھج الوصفي           ى الم ة عل ك  اعتمد الباحثان في ھذه الدراس ي وذل  من خالل أسلوب    التحلیل
ات    الدراسة النظریة والدراسة المیدانیة، وتم استخدام قائمة استبیان   ع البیان  تم اعدادھا لغرض جم

از            اج الغ اس إنت ات مقی ار ثب د أومیجا الختب حسب متغیرات الدراسة، كما استخدم معامل مكدونال
ة      اس التنمی ا  الحیوي ومقی ستدامة، بینم ة        الم دریجي لمعرف دد الت ل االنحدار المتع م استخدام تحلی  ت

ستدامة  علىتأثیر ابعاد إنتاج الغاز الحیوي      ة الم ة من       التنمی ة المكون ة الدراس  ٣٦٥ باستخدام عین
  .فردًا

ین       وقد توصل الباحثان إلى عدة نتائج تمثلت  في وجود تأثیر معنوي ذو داللة إحصائیة ب
ستدامة،            ة الم اد التنمی ع أبع ین جمی جمیع أبعاد  إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي وب

از ال     اج الغ ي إنت ة        كذلك توصل الباحثان ألھمیة تبن دعم التنمی أة الصرف الصحي ل وي من حم حی
ان       المستدامة بالشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي وشركاتھا التابعة ، وأوصي الباحث

ا     ة            : بعدد من التوصیات أھمھ ي واألنظم شریع البیئ ًا باإلنصیاغ للت ة التزام سیاسة البیئی تتضمن ال
داد   ، البیئیة، مما یدعم التنمیة المستدامة     از         وإع اج الغ ة إلنت إلدارة البیئی شركات ل ال بال امج فع برن

  .الحیوي من حمأة الصرف الصحي لدعم التنمیة المستدامة
 

  .اإلدارة البیئیة، الغاز الحیوي، التنمیة المستدامة، الصرف الصحي
 

ر خدمات   دون خدم          تعتب ة فب ات التنمی م أولوی ي مصر من أھ ة األساسیة ف ة  البنی ات البنی
ل            األساسیة ال یكون ھناك تنمیة، وفي ضوء ذلك فان خدمات میاه الشرب والصرف الصحي تمث
م         ن أھ صحي م صرف ال اع ال ر قط ة، ویعتب یة المادی ة األساس دمات البنی ي خ ى ف ة األول المرتب

ة حاجات ا          ًا بتلبی رد  القطاعات الخدمیة الحیویة التي تمس حیاة األفراد حیث یرتبط ارتباطا وثیق لف
یات     ن أساس ر م ي تعتب یة والت اة،األساس ستوى    الحی ًا للم ر مقیاس ھ یعتب ى ان افة إل ذا باإلض  ھ
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وي   )٢٠١٦عبد الوھاب، . (االجتماعي والصحي للمجتمعات   از الحی ، ولذلك تمثل قضیة إنتاج الغ
صرف  أة ال ن حم نم صحي م تدامة   ال ق اس ك لتحقی ام وذل ي باالھتم ب أن تحظ ي یج ضایا الت  الق

  .الموارد
وعلى الرغم من أن مصر من أوائل الدول التي أنشئت بھا مشروعات صرف صحي في        
د              سكان وتزای ادة عدد ال ا زی الشرق األوسط إال أن ھذا القطاع الحیوي یواجھ تحدیات كثیرة أھمھ
ة وال    ة   للخدم ة اإلداری س التكلف ھ ال تعك عار خدمات ا أن أس ة ، كم صناعیة والزراعی األنشطة ال

اه الصرف الصحي             تتضمن أیضاً  ة می ة معالج ة من عملی اة الناتج ر الحم  التكلفة البیئیة ھذا وتعتب
ام              ھ االھتم ى تاریخ تم حت م ی ا فل ة لھ ول عاجل في المحطات من اكبر المشاكل التي یجب وضع حل
اه             وث المی ا ویل ي نعیش فیھ ة الت ى ال یضر البیئ ام حت تراتیجي الھ تج االس ذا المن ة بھ ة كافی بدرج

ازات المتصاعدة       والتربة   ا أن الغ والتي لھا اثر خطیر على صحة اإلنسان والحیوان والنبات ، كم
ازات  اقتصادیا          ك الغ تعتبر من احد العوامل المسببة للتغیرات المناخیة على الرغم من أن قیمة تل

ت   )٢٠١٠مجاھد، (تكون عالیة جدًا أذا تم االستفادة منھا   ات العضویة ین ج ، حیث أن مجموع النفای
ي                ساھم ف ازات ت ذه الغ ون وھ سید الكرب اني اك ان ، وث خالل تحللھا كمیات ضخمة من غاز المیث

  )٣٠٩ص٢٠١٧عدوان،أسماء (زیادة ظاھرة االحتباس الحراري والتسمم واالحتراق واالنفجار
لذا یجب استخدام تقنیة حیویة لالستفادة من إحدى النفایات المجتمعیة الضارة التي تسبب تلوثا     

ة أن یعطي    بیئیا  یھدد صحة اإلنسان، فإن الغاز الحیوي الذي یتوقع حسب نتائج الدراسات اإلداری
  )٢٠١١، فھمي( إنتاج سماد عضوي إلىأكثر من نصف الطاقة، باإلضافة 

 

د      ق عوائ تخدامھا یحق ا وإعادة اس ات وإزالتھ یض المخلف ة، أصبح تخف ب عالی ذا یتطل  وھ
ستد     ال مبتكره وم اذج أعم ذھا   نم  Gebrezgabher, Solomie, et(امة وأدوات وأسالیب لتنفی

al.,2015 (             ي خدمات ي ف ة األول ل المرتب وحیث أن خدمات میاه الشرب والصرف الصحي تمث
ن      ھ م ة، فإن ة الحیوی ات الخدمی م القطاع ن أھ صحي م صرف ال اع ال ر قط یة ویعتب ة األساس البنی

ى عاألھمیة القیام بدراسات لمساعدة ھذا القطاع       شكالت       ل ة الم ة لمعالج ة فعال اع أسالیب إداری  إتب
  . أجل تحقیق استدامتھالقطاع منالتي یتعرض لھا 

از                   اج الغ م استخدامھا إلنت و ت ي ل أة الصرف الصحي والت رة من حم ة كبی دار كمی یتم إھ
 جانب تحقیق إلىالحیوي الذي یمكن استخدامة لتولید محطات الكھرباء، فإن ذلك یحقق وفر كبیر      

  )٢(، )١(جدول رقم دامة الموارد، ویوضح ذلك است
ة    تخدام قائم ة باس شكلة الدراس د م ة لتحدی تطالعیة میدانی ة اس ان بدراس ام الباحث ذلك ق ول

ن   ة م شوائیة مكون ة ع ن عین ات م ع البیان ة لتجمی تبیان مبدئی شركة ٦٠اس املین بال ن الع ردة م مف
ة         شركات التابع اد       القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي وال وافر أبع ة ت یم درج دف تقی ا، بھ لھ

أة الصرف          التنمیة المستدامة وكذلك لمعرفة مدي إدراك اإلدارة لتبني إنتاج الغاز الحیوي من حم
  .الصحي من الناحیة اإلداریة والبیئیة
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  ):١(جدول رقم 
 كمیة الحمأة المتوفرة والجاھزة للبیع بالشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي 

  ھا التابعةوشركات
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  ): ٢(جدول رقم 
  العائد من كھرباء البیوجاز بالشركة القابضة لمیاه الشرب

   والصرف الصحي وشركاتھا التابعة

  
انخفاض مستوى إدراك "یمكن توضیح نتائج ما توصلت إلیھ الدراسة االستطالعیة في 

حمل المزید من عدم الرغبة في ت مفھوم وأبعاد التنمیة المستدامة لدیھم وتتضح أثاره في
 فضال عن ضعف االلتزام البیئي، وزیادة معدل التلوث الناتج عن واإلداریة،المسئولیات البیئیة 

مما یؤثر ذلك على انتاجیة الشركات وتحقیق العوائد " كیفیة معالجة مخلفات الصرف الصحي
  : تبین اآلتيدفق. المستدامة التنمیة على واآلثار البیئیة واإلداریة المطلوبة،
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ال توجد منظومة إداریة واضحة للحمأة، حیث تباع الحمأة بعد دورة تجفیفھا بمحطة  -١
 مدار العام دون أي معالجة علىمعالجة میاه الصرف الصحي وتختلف طبقًا للمواسم 

من جانب العمالء الذین بدورھم یقومون ببیعھا للمزارعین ألغراض التسمید 
بعاد صحیة أو بیئیة، حتى أن اآلثار البیئیة واالستخدامات الزراعیة دون مراعاة أي أ

 .المحتملة غیر مدرجة في اللوائح الحالیة
الطاقة " الطاقة المخزونة كیمیائیًا في الحمأة ال یتم استردادھا، مما یعنى إھدار ما یسمي -٢

ویمكن استردادھا لتقلیل استھالك الطاقة في محطات معالجة میاه الصرف " الخضراء
 .شبكة الكھرباءالصحي أو بیعھا ل

تواجة الشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي مشكلة متزایدة مع تراكم  -٣
 .كمیات من حمأة میاه الصرف الصحي من محطات المعالجة

الحمأة من محطات معالجة میاه الصرف الصحي لدیھا إمكانیات عالیة الستعادة الطاقة  -٤
ئیة یساوي محتوي الطاقة میجا وات كھربا) ١٫٢- ٠٫٨( طن الحمأة ١ :الحیویة

 طن میجا وات من الطاقة الكھریائیة النظریة والتي ٥٫٧ يحوالالبیوكیمیائیة النظرى 
وكفاءة تحویل الطاقة في مولد %) ٥٥-٤٠( تصحیح لدرجة تحلل الحمأة إلىتحتاج 
 %).٤٠-٣٥( مشترك حراريطاقة 

 .یتم بیع الحمأة للمزارعین دون أي رقابة -٥
  .جنیھ لكل طن من الحمأة المجففة١٠٠-٥٠جففة للموردین بسعریتم بیع الحمأة الم -٦

  :التساؤل التاليعلى  اإلجابة الدراسة ھذه خالل من الباحثان ولذلك یحاول
ة         ة اإلداری ن الناحی صحي م صرف ال أة ال ن حم وي م از الحی اج الغ أثیر إنت ة ت ا درج م

  لتحقیق أبعاد التنمیة المستدامة بالشركات محل الدراسة؟ 
 

أة الصرف             وي من حم از الحی اج الغ ات إنت ھ عملی ذي تلعب تنبع أھمیة البحث من الدور ال
ال    ي المج وجي ف ور التكنول سبب التط ة ب رات بیئی ي تغی الم ف شھده الع ا ی ة م صحي في مواجھ ال
أة الصرف           وي من حم از الحی اج الغ ة إلنت ات اإلدارة البیئی الصناعي، مما استدعي أبراز دور آلی

ة             الصحي سم أھمی ات، وتنق ذة اآللی ق ھ ا لتطبی إلدارة العلی  لتحقیق أبعاد التنمیة المستدامة كحافز ل
  :الدراسة إلى أھمیة علمیة وأھمیة تطبیقیة، وتشمل ما یلي

  :تتمثل أھمیة ھذه الدراسة على المستوي العلمي فیما یلي: األھمیة العلمیة -١
تناولت العالقة بین إنتاج الغاز الحیوي ندرة األبحاث والدراسات العربیة واألجنبیة التي  -

وبالتالي . من حمأة الصرف الصحي من جانب آلیات اإلدارة البیئیة والتنمیة المستدامة
محاولة المساھمة في عالج الفجوة البحثیة المتعلقة بإنتاج الغاز الحیوي من حمأة 

  .الصرف الصحي وعالقتھا بالتنمیة المستدامة
تاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي من جانب آلیات التعرف على أثر تبني إن -

  .اإلدارة البیئیة لتحقیق أبعاد التنمیة المستدامة
  :تتمثل أھمیة ھذه الدراسة على المستوي التطبیقي فیما یلي: األھمیة العملیة -٢

إیضاح دور إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي من وجود دور آللیات اإلدارة  -
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ي الشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي وشركاتھا التابعة وأثرھا على البیئیة ف
  . أبعاد التنمیة المستدامة

أھمیة القطاع محل الدراسة فھو یعد من القطاعات الحساسة والمھمة، لما لذلك القطاع من  -
 أھمیة على صعید التنمیة اإلداریة المستدامة، وعلیھ فإن أھمیة ھذا القطاع، یدعو إلى

  .إجراء مثل ھذا النوع من الدراسات لضمان استمراریتھ وتطویره
إعداد الكوادر المدربة والتعامل مع إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي  -

كوسیلة فاعلة، إضافة إلى أھمیة تبني إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي 
ما یساعد تلك المؤسسات في تحقیق كعامل مساعد في تحقیق التنمیة اإلداریة المستدامة، م

 .أھدافھا االستراتیجیة
  : التالیةالبحث، لألسبابمن ھذا المنطلق تم اختیار موضوع 

علي الرغم من أن استخدام الغاز الحیوي لتشغیل محطات الكھرباء یحقق وفر كبیر،  -١
بیانات الشركة (إال أنھ الیستخدم ویتم ھدر حجم كبیر من حمأة الصرف الصحي 

 )).٢(، )١(جدول – الشرب والصرف الصحى بضة لمیاةالقا
تمثل مشروعات الصرف الصحي أحد القطاعات الحیویة والتي تواجھ تحدیات كبیرة  -٢

 )٢٠١٠، مجاھد ٢٠١٦عبد الوھاب(
تمثل الحمأة الناتجة من عملیة معالجة میاه الصرف الصحي من أكبر المشاكل التي  -٣

 )٢٠١٠مجاھد(یجب وضع حلول عاجلة لھا 
 .تعد مخلفات الصرف الصحي أكبر مصدر للطاقة المتجددة" -٤

                                             )(Water research,2019 
یمكن استخدام غاز المیثان الناتج بشكل مباشر كوقود للطھي أو التدفئة أو یمكن حرقة  -٥

          (Anacrobic digestion, 2019) الكھربائیةلتولید الطاقة 
% .                        ٩٠یعتبر المیثان مصدر رئیسي للطاقة والمكون الرئیسي للغاز الطبیعي بنسبة  -٦

(Properties of Methan Gas,2019) 
 صحة علىأن الصرف الصحي عنصر أساسي للتنمیة المستدامة ویؤثر بشكل كبیر  -٧

 .)Elizabeth Tilly, etal. 2014( الناس وسالمتھم في جمیع أنحاء العالم
                                        أن التكنولوجیا المستخدمة إلنتاج الغاز الحیوي  -٨

 Advantage and Disadvantage of(        .     رخیصة للغایة وسھلة اإلعداد
Biogas,2019     ( 

أن الغاز الحیوي مثل الغاز الطبیعي یمكن ضغطھ بسھولة واستخدامة لتشغیل  -٩
ارات، اذ یتم تنظیفھ ورفع مستواه إلي معاییر الغاز الطبیعي، مما یؤدي إلي حمایة السی

 المناخ وتقلیل اصدار الضوضاء
(Biogas Uses List- How Biogasis Used to Make Lives 

Sustainability Better,2019)  
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شركات محل الد         ي ال از    یھدف ھذا البحث بشكل عام إلى دراسة واقع تبن اج الغ ة إلنت راس
ا          ث فیم داف البح ل أھ ستدامة، وتتمث ة الم الحیوي من حمأة الصرف الصحي وأثر ذلك على التنمی

  :یلي
قیاس تأثیر أبعاد إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي على التنمیة المستدامة  -١

  . بالشركات محل الدراسة
 .ولیتھا تجاه المجتمع والبیئةدراسة مدي إدراك إدارات ھذه الشركات في الوفاء بمسئ -٢
 درجة تأثیر أبعاد إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي ترتیب على التعرف -٣

 لتحقیق التنمیةوالمتمثلة في السیاسة البیئیة والتخطیط البیئي والمراجعة اإلداریة، 
 .بالشركات محل الدراسة المستدامة

 تحقیق االستدامة بالقطاع علىارات التوصل لعدد من التوصیات لمساعدة متخذي القر -٤
    .محل الدراسة

 

  :یستعرض الباحثان اإلطار النظري للبحث من خالل النقاط التالیة
  مصطلحات البحث: أوًال

اه الصرف الصحي أو         : " تعریف الحمأة  ة می ة من معالج ھي تلك المواد المترسبة الناتج
اییر         معالجة المیاه المستعملة التي تجمع وتن    ًا للمع ة، طبق ة خاص الج بواسطة محطات تنقی ي وتع ق

قبل (وحسب الغرض من االستعمال، ویكون مصدرھا األساسي ) لدي كل دولة(القیاسیة المعتمدة 
ة ضالت     – )المعالج ة بالف تخدام والمحمل صالحة لالس ر ال ة غی صحي الملوث صرف ال اه ال  می

سرب     والنفایات والتي تخرج من المنازل والمباني والمؤ        د یت ا ق ى سسات والمصانع وم  شبكات  إل
  ).٢٠١٠مجاھد، " (تجمیعھا من المیاه الجوفیة والسطحیة 

ة   : " Biogas)(الحیوي تعریف الغاز   ة الالھوائی بأنھ المخلوط الغازي الناتج عن المعالج
سبة     ان بن ازات المیث تج غ ا؛ فین ن البكتری صة م واع متخص ل أن ضویة وبفع ات الع % ٥٠للمركب

سبة         و%٦٥إلى ون بن سید الكرب  ٢٠ھو الجزء القابل لالشتعال في المخلوط، كما ینتج غاز ثاني أك
ل       %٢٥إلى   ة مث روجین   : ، باإلضافة إلى عدد من الغازات األخرى بنسب قلیل دروجین والنیت الھی

  ).٢٠١٦عبد الوھاب، " (وآثار من كبریتید األیدروجین، وھو الذي یعطي الرائحة الممیزة للغاز 
 :المستدامةلتنمیة  امفھوم
تعد التنمیة بأنواعھا عملیة دینامیكیة مستمرة تنبع من الكیان وتشمل جمیع االتجاھات،  -

فھي كعملیة مطردة تھدف إلى تبدیل الھیاكل االجتماعیة وتعدیل األدوار والمراكز 
وتحریك اإلمكانات المتعددة الجوانب بعد رصدھا وتوجیھھا نحو تحقیق ھدف التغییر في 

طیات الفكریة والقیمة وبناء دعائم الدولة العصریة وذلك من خالل تكافل القوى المع
البشریة لترجمة الخطط العلمیة التنمویة إلى مشروعات فاعلة تؤدي مخرجاتھا إلى 

  ). ھـ١٤٢٦الزھراني (إحداث التغییرات المطلوبة 
الغالب  من ثمانین تعریفا مختلفا وفي أكثر (Fowke & Prasad 1996) قد أورد  -
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 ومن أھم تلك التعریفات وأوسعھا انتشارا ذلك الوارد في تقریر .متناقضامتنافسا وأحیانا 
أواسط نشر من قبل اللجنة غبر الحكومیة التي أنشأتھا األمم المتحدة في (بروندتالند 

 من القرن العشرین بزعامة جروھارلن بروندتالند لتقدیم تقریر عن القضایا الثمانینات
التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل "، والذي عرف التنمیة المستدامة على أنھا )البیئیة

" الحاضر دون التضحیة أو اإلضرار بقدرة األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتھا
(WCED 1987: 8,43).  السعي الدائم لتطویر نوعیة الحیاة اإلنسانیة  " :بأنھا وًعرفت

 ). ١٩٩٤ فیانا،" (ظام البیئي مع الوضع في االعتبار قدرات الن
 أوسع للتنمیة بتعریف (FAO)ولقد خرج مؤتمر منظمة الزراعة واألغذیة العالمیة  -

إدارة قاعدة الموارد وصونھا وتوجیھ عملیة التغیر البیولوجي " المستدامة بأنھا 
 بصفة الحاضرة والمقبلةوالمؤسسي على نحو یضمن إشباع الحاجات اإلنسانیة لألجیال 

 وال تؤدي إلى تدھور البیئة وتتسم بالفنیة االقتصادیة،مرة في كل القطاعات مست
 وھي تنمیة تراعي حق األجیال القادمة في الثروات الطبیعیة ).١٩٩٠ ولیم،"(والقبول

للمجال الحیوي لكوكب األرض، كما أنھا تضع االحتیاجات األساسیة لإلنسان في المقام 
یاجات المرء من الغذاء والمسكن والملبس وحق العمل األول، فأولویاتھا ھي تلبیة احت

والتعلیم والحصول على الخدمات الصحیة وكل ما یتصل بتحسین نوعیة حیاتھ المادیة 
 العوضي،(وھي تنمیة تشترط أال نأخذ من األرض أكثر مما نعطي . واالجتماعیة

٢٠٠٣(.  
  أسس التنمیة المستدامة :  ثانیًا

 تحقیق إلى مجموعة من األسس أو الضمانات الرامیة إلىیة المستدامة        یستند مفھوم التنم
  :أھمھاأھدافھا وكانت 

 خصائص ومستوي أداء الموارد الطبیعیة علىأن تأخذ التنمیة في االعتبار الحفاظ "  -١
 .المواردالحالي والمستقبلي كأساس لشراكة األجیال المقبلة في المتاح من تلك 

 قیمة عائدات النمو االقتصادي بقدر ارتكازھا علىذا المفھوم ال ترتكز التنمیة إزاء ھ -٢
 ذلك من تحسین للظروف على وما یترتب العائدات، نوعیة وكیفیة توزیع تلك على

 .البیئة علىالمعیشیة للمواطنین حال الربط بین سیاسات التنمیة والحفاظ 
ام وسائل تقنیة أكثر  مع تعزیز استخدالحالیة،یتعین إعادة النظر في أنماط االستثمار  -٣

توافقا مع البیئة تستھدف الحد من مظاھر الضرر واإلخالل بالتوازن البیئي والحفاظ 
 .الطبیعیة استمراریة الموارد على

 وإنما یستلزم األمر أیضا اإلنتاج،ال ینبغي االكتفاء بتعدیل أنماط االستثمار وھیاكل  -٤
 .البیئةوتبدید الموارد وتلوث تعدیل أنماط االستھالك السائدة اجتنابا لإلسراف 

البد أن یشتمل مفھوم العائد من التنمیة لیشمل كل ما یعود علي المجتمع بنفع بحیث ال  -٥
 استنادا إلي مردود اآلثار البیئیة الغیر مباشرة والتكلفة،یقتصر ذلك المفھوم علي العائد 

الطبیعیة  تجسد أوجھ القصور في الموارد اجتماعیة،وما یترتب علیھا من كلفة 
  .)٢٠٠٤ إبراھیم،"(

استدامة وتواصل واستمراریة النظم اإلنتاجیة أساس الوقایة من احتماالت انھیار  -٦
 نظم تقلیدیة ترتبط بمقومات البیئة علىمقومات التنمیة خاصة بالدول النامیة التي تعتمد 

 (Barbara , 1995(الطبیعیة 
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  يإنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصح: ثالثًا
  :الحیويآلیات اإلدارة البیئیة إلنتاج الغاز ) أ(

  .وضع سیاسة بیئیة بصورة واضحة ومعتمدة ومعلن عنھا بما یحقق الكفاءة والفعالیة -
وة    - م خط و أھ یط وھ إلدارة،التخط ستمرًا    ل شاطًا م ك ن د ذل صبح بع ب أن ی ذي یج  وال

 .التقدمیتضمن مراجعة األھداف عند إحراز 
امج  التنفیذ الیومي للسیاسا   - ت المكتوبة یوفر للموظفین اإلرشادات ویحدد ممارسات البرن

 .التوجیھاتالمقبولة، فاإلجراءات ُتساعد على تفعیل السیاسات وإعطاء 
 .الموضوعة  اتخاذ القرارات التقدیریة ضمن حدود السیاسات -
 .استخدام بیانات اإلدخال واإلخراج، وبیانات النتائج لتقییم األداء -
 . السیاسات واإلجراءات الالزمة إلدارة الموارد البشریةاالھتمام بتطویر -
 .أھدافھاستخدام البیانات المجمعة لقیاس مدى نجاح العمل في تحقیق  -
دیم            - ب تق ذا یتطل ومي، وھ شكل ی ا ب شكالت وحلھ د الم شركات بتحدی تكلیف اإلدارات بال

تم   ى   اھتمام كبیر للتفاصیل، والقدرة على التمتع بالھدوء تحت الضغط لكي ی ول إل  الوص
ا،              شأنھا لضمان عدم تكرارھ ائي ب رار النھ شكلة، واتخاذ الق ال للم الحل الصحیح والفع

 .والتأكد من إنتاجیة الفریق وسیر العمل بسالسة
سب       - تم ح ھ ی ن أن د م ا والتأك ل اإلدارة العلی ن قب صة م ة أداء اإلدارات المخت متابع

 .اإلجراءات والتعلیمات المطلوبة
الیب وإج   - ة أس ویر       مراجع داث التط ل إح ن أج ك م ر وذل ین آلخ ن ح ل م راءات العم

 .المستمر في ھذا المجال
ل             - ي تعم دول الت ة أو ال ل القطاع الصناعي والدول ھ مث ذي تعمل فی ا تحلیل السوق ال  .بھ

 .المتوقعةینتج عن ھذا التحلیل تحدید الفرص المتاحة والمخاطر 
  :إنتاج الغاز الحیوي) ب(

ة     ة عن تخمر           ال - (Biogas)تطلق كلم ازات الناجم ة من الغ ى مجموع وي عل از الحی غ
یط     . وتحلل المواد العضویة بفعل بكتیریا الھوائیة بمعزل عن الھواء      وي من خل از الحی یتكون الغ

ي   ازات وھ ن الغ ون،      : م سید الكرب اني اك ان، ث از المیث دروجین، غ د   الھی روجین وكبریتی  النیت
ان   تكون نسب ھذه الغازات متفاوت    . الھیدروجین ة تبعا لمكونات المواد العضویة ویشكل غاز المیث

ان من                   سبة غاز المیث غ ن ازات اذ تبل ة الغ سبتین من مجموع ى ن " وغاز ثاني أكسید الكربون أعل
سبة من     " % ٧٠ - ٤٠ شكل    " % ٦٠ -٣٠" ویمثل غاز ثاني اكسید الكربون ن ازات ت ة الغ وبقی

ت شدید الحرارة،     غاز المیثان قابل لال    " %. ٥ - ١" ما نسبتھ من     ا ازرق باھ شتعال ویكون لھب
ة       ٤٧٧٧ - ٣١٧٠" اال ان وجوده مع خلیط من الغازات یحد من حرارتھ فھو یعطي قیمة حراری

  .متر مكعب/ كیلو كالوري "
ى              شغیل محركات تعمل عل ة وت ارة والتدفئ ام واالن  یستخدم الغاز الحیوي في طھي الطع

ي بعناصر    . ءاالحتراق الداخلي ومولدات الكھربا  یتبقى بعد انتاج الغاز الحیوي سمادا عضویا غن
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ھ   . التسمید النباتي، كما تقدمھ بعض الدول كأعالف للماشیة بعد اجراء عملیات تجفیف وتحبیبات ل
  ).٢٠١٦عبد الوھاب، (

ر           أثیر كبی ى كما أن الغاز الحیوي لھ ت اس الحراري كمصدر       عل  الحد من غازات االحتب
یلة   ة ووس ف للطاق ة        نظی دول النامی ي ال ھ ف ن تطبیق ضویة، ویمك ات الع ة النفای ددة لمعالج  متج

 ).٢٠٢٠،بني مصطفي، مؤمن(والصناعیة 
وتنتج محطات معالجة میاه الصرف الصحي بجمھوریة مصر العربیة كمیات ھائلة من 

تاج الحمأة سنویا یجب االستفادة منھا والتخلص منھا بشكل أمن لحمایة البیئة من التلوث وذلك بإن
وكذلك أنتاج سماد عضوي یستخدم لتخصیب التربة وفي ) بیوجاز(الطاقة في صورة غاز حیوي 

ھذا الشأن سوف یتم دراسة األثر البیئي الناتج عن ذلك من حیث الملوثات واإلضرار الناتجة عن 
  .   تراكم الحمأة في محطات المعالجة

ین   كما أن تكلفة نقل الحمأة في محطات میاه الصرف الصحي      ا ب من  %) ٦٠-%٤٠( م
ة  لذلك،تكالیف التشغیل الكلیة     ل   التخلص من الحماة بطرق أداری ة ونحافظ    صحیحة تقل  من التكلف

 البیئة یعد أمرا ھاما یجب مراعاتھ في حل المشاكل الحالیة الناتجة من میاه الصرف الصحي    على
ر م           المي اكب وث من   حیث تعتبر مخاطر ومشكالت الصرف الصحي على المستوي الع صدر للتل

سكان           د ال سریع وتزای ي ال ع العمران ة للتوس حیث الحجم مع تزاید الصرف من البلدان النامیة نتیج
ة     ل معالج صحي ومعام صرف ال بكة ال ة ش ة إلقام ل الالزم یط والتموی درات والتخط دام الق وانع

  .المیاه
الم ٢٫٦ ویقدر البنك الدولي بأنھ یشترك حوالي   ي شيء    بلیون شخص على مستوي الع  ف

صحي    صرف ال ق لل ا مراف دیھم جمیع وافر ل م ال تت و أنھ د إال وھ شھد  . واح الم ی ا أن الع  ١٫٧كم
اه،       –منھا من األطفال   % ٩٠-ملیون حالة وفاة سنویا      ا المی ة ویقصد بھ ر المأمون اه غی بسبب المی

ابات         ن اإلص ي ع شكل أساس ة ب ي ناجم ة، وھ صحة العام صحي وال صرف ال ق ال وء مراف وس
ومن شأن توفیر مرافق الصرف الصحي وترسیخ ممارسات الصحة      . إلسھال المعدي بأمراض ا 

  )٢٠١١، فھمي. (العامة الجیدة، بما یعادل مرتین ونصفًا العجز في الحصول على المیاه النظیفة
     ویلزم القانون الخاص بالصرف الصحي التخلص األمن من الحمأة الناتجة عن 

ثل مشكلة أساسیة من المشكالت التي تعیق العمل في ھذا الصرف الصحي في مصر، وھو ما یم
القطاع الحیوي ، وھناك بعض النصوص المتناثرة ھنا وھناك في عدد من القوانین والتي تخص 

 بالفرع ٦٦خدمات الصرف الصحي ربما یكون أھمھا ما نص علیة قانون البیئة في مادتھ رقم 
مامة بأنھ یحظر على السفن والمنصات الثالث حول التلوث بمخلفات الصرف الصحي والق

البحریة تصریف میاه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر اإلقلیمي والمنطقة اإلداریة  الخالصة 
لجمھوریة مصر العربیة ویجب التخلص منھا طبقا للمعاییر واإلجراءات التي تحدد الالئحة 

 لألمم المتحدة أن الالفت للنظر غیاب التنفیذیة لھذا القانون ، وقد أوضح تقریر التنمیة البشریة
السیاسات الوطنیة الفعالة بصورة اكبر في الصرف الصحي عنة في المیاه خاصة أن ھناك 
عالقة قویة بین ضعف الوصول لمیاه الشرب وخدمة الصرف الصحي ، والنواحي الصحیة 

  .وبخاصة بین األطفال دون سن الخامسة
فة التخلص من الحمأة وحساب كمیة المنتج من تشتمل الدراسة على خطوات حساب تكل  

 محطات المعالجة وتفعیل منظومة الحسابات المالیة لتحدید األرباح المتوقعة من أحدالحمأة من 
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أنتاج البیوجاز وتوفیر الطاقة البدیلة للكھرباء وكذلك أنتاج السماد، فضال عن التحسن اإلداري   
التغیرات / المیاه / الزراعة / الصحة (أة وأثرھا على الھائل الناتج عن التخلص األمن من الحم

   )الخ/...........االقتصاد / المناخیة 
عبئا ثقیال على كاھل البیئة، والتخلص منھا معضلة تواجھ )Sludge(كما تعتبر الحمأة   

عت الدول النامیة والمتقدمة على السواء، أما االستفادة من تلك المخلفات فھو حلم الجمیع، الذي س
وكان . عدة دول بطرق مختلفة لتحقیقھ، فكان إنتاج البیوجاز ھو االستغالل األمثل لتلك المخلفات

للبلدان النامیة كثیر تجربتھا مع إنتاج البیوجاز، ومن ضمن تلك الدول مصر، حیث أقامت وزارة 
ت الزراعة المصریة بالتعاون مع وزارة البیئة عدة مشروعات لالستفادة من تلك المخلفا

  .كطاقة بدیلة أكثر أمنا من الغاز الطبیعي" البیوجاز"واستخدامھا في إنتاج غاز 
  تحلیل ألھم الدراسات السابقة: رابعًا

 )٢٠٢٠،باحیدرة، ھیثم(دراسة  -١
 تقریر نشرة االتحاد األوروبي، قدر التكلفة التي تسببھا النفایات الغذائیة المقال أنأوضح 

من جمیع % ١٥ ملیار یورو سنویًا وأنھا مسئولة عن ١٤٣القتصاد االتحاد األوروبي بنحو 
وأن شركات التحلل البیولوجي . انبعاثات االحتباس الحراري المرتبطة بسلسلة اإلمدادات الغذائیة

الصغیرة والمتوسطة تعد من العوامل المساعدة في إزالة الكربون من عملیات إنتاج الغذاء في 
أوضح المقال أن شركات الھضم الالھوائي الصغیرة تتسبب جمیع أنحاء المملكة المتحدة، كما 

في انبعاثات أقل بكثیر من ثاني أكسید الكربون الخارج من وسائل النقل عند مقارنتھا بشركة 
الھضم الالھوائي األكبر بفضل قربھا من المزارع والشركات، وأشارت دراسة جامعة باث إلي 

 أكسي الكربون إذا وضعت الحكومة سیاسات تقدیم االنخفاض المحتمل الممكن تحقیقة في ثاني
  . الدعم المستمر ألنشطة الھضم الالھوائي

 الغاز الطبیعي إلى|كما أوضح المقال أن معالجة غاز المیثان من المزارع لتحویلھ 
المتجدد یوفر مصدر طاقة متجددة، فالغاز الطبیعي المتجدد ھو غاز المیثان الذي ینتج من خالل 

یات العضویة وبمعالجتھ تتم إزالة الملوثات وتلبیة معاییر جودة خطوط أنابیب الغاز تحلل النفا
  . كل من البیئة والعمالءعلىالطبیعي وبالتالي تحقیق طاقة مستدامة، وتحقیق فائدة 

تتفق ھذه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالیة في أنھ البد من وضع سیاسات بیئیة لتقلیل 
 البیئة وتختلف عنھا في أن الدراسة الحالیة توضح أھمیة اتباع آلیات اإلدارة علىاآلثار السلبیة 

البیئیة والتي تشمل السیاسة البیئیة التخطیط البیئي والمراجعة اإلداریة كأبعاد إلنتاج الغاز 
  الحیوي لتحقیق االستدامة

   (Merzari, etal. 2020) دراسة -٢
 نطاق واسع لمعالجة علىة التقلیدیة تستخدم  أنھ التزال الحمأة النشطإلىأشارت الدراسة 

  . میاه الصرف الصحي، وینتج عنھا كمیات كبیرة من النفایات الصلبة التي عادة تدفن أو تحرق
كما تناولت الدراسة االستخدام المحتمل للكربون الحراري المائي لتمثیل مخلفات حمأة الصرف 

ة بخصائص جیدة للوقود والتي تكون  ظھور الھیدروشارات المنتجإلىالصحي والتي تؤدي 
  .مناسبة كتعدیالت للتربة
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تختلف ھذه الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في أن الدراسة السابقة توضح أن 
 أھمیة اتباع آلیات على في حین أن الدراسة الحالیة تؤكد تحرق،النفایات الصلبة عادة تدفن أو 

  لالستفادة من الحمأة وتحقیق االستدامة
 ) Andrea Arias,etal. 2020(دراسة  -٣

 أھمیة معالجة میاه الصرف الصحي في إطار معاییر االستدامة في إلىأشارت الدراسة 
 معالجة میاه الصرف الصحي وھما االحتیاجات من الطاقة علىظل وجود عنصرین مؤثران 

ساب المؤشرات ولذلك كان الھدف الرئیسي ھو تقییم محطتین مختلفتي الحجم لح. وإدارة الحمأه
 طاقة مع خفض التكالیف إلىالبیئیة واالقتصادیة باستخدام منھجیة األثر البیئي لتحویل النفایات 

  .االقتصادیة
تتفق ھذه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالیة في ضرورة إدارة حمأة الصرف الصحي 

  .لتحقیق االستدامة
 ) ٢٠٢٠ (حمزةدراسة عمرو محمد  -٤

الستفادة من المخلفات العضویة الناتجة من المطابخ وإنتاج غاز  اإلىھدفت الدراسة 
المیثان الذي یستخدم كوقود الشعال شعلة بوتاجاز، یستخدم في أغراض الطھي وتسخین المیاه 
ألغراض االستخدام والتنظیف ویمكن تصنیع وحدات أكبر الستخدامھا في المستشفیات في المدن 

ك یحقق ھذا البحث استفادة مزدوجة من خالل حل مشكلة القمامة وبذل. والطالباتالجامعیة للطلبة 
 تطبیقھ في إلىوتوفیر الوقود الالزم لألنشطة المختلفة للطالب في المدن الجامعیة باإلضافة 

  .المستشفیات الجامعیة
  .تتفق ھذه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالیة في ضرورة االستفادة من إنتاج الغاز الحیوي

  )Mungai, Ndiritu etal. 2020(دراسة  -٥
 التعرف ما إذا كان اعتماد أنظمة اإلدارة البیئیة الطوعیة یؤدي إلى إلىھدفت الدراسة 

، ٢٠١٩أداء بیئي أكثر فعالیة، تم تطبیق استخدام البیانات األولیة من الشركات الكینیة في عام 
ه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مثل بیانات إدارة النفایات المحددة من خالل إعادة تدویر میا

أن : النفایات الصلبة واستخدام طرق التخلص اآلمنة بیئًیا، توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
اعتماد أنظمة اإلدارة البیئیة الطوعیة یؤدي إلى تحسین كبیر في األداء البیئي في االقتصادات 

اة مناسبة لمواجھة تحدیات میاه الصرف النامیة، كذلك تمثل نظم اإلدارة البیئیة الطوعیة أد
  .الصحي والنفایات المادیة وكذلك طرق التخلص من النفایات

 السابقة مع الدراسة الحالیة في أھمیة اإلدارة البیئیة ودورھا في معالجة الدراسةتتفق ھذه 
  میاه الصرف الصحي

  )Shaddel,etal. 2019(دراسة  -٦
ة لوجود الفسفور وخاصة في المناطق المداریة  أشارت الدراسة أنھ ال بدیل في الزراع

 في الغالف الجوي والغاز الطبیعي یعتبر مصدر رئیسي للھیدروجین یتوافرحیث أن النیتروجین 
غیر المتجدد حیث یتم إزالة األمونیا من میاه الصرف الصحي كغاز النیتروجین ثم یتم تجمیع 

ولذلك كان االھتمام بدراسة كیفیة تحقیق . مدةاألمونیا من النیتروجین والھیدروجین إلنتاج األس
  . من خالل حرق الحمأةاالستدامة
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  .تتفق ھذه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالیة في ضرورة إدارة حمأة الصرف الصحي
  )(Matheria A.N.,etal.,2018دراسة  -٧

لحیویة  للمخلفات في مدینة جوھانسبرج، وإنتاج الغاز من الكتلة اجدوىتم إجراء دراسة 
منھا % ٣٨العضویة واختیار وتصمیم ھاضم الحیویة، من تقدیر كمیة النفایاتأ حیث وجد أن 

تم دراسة تركیبة المخلفات باستخدام جھاز . ملیون طن سنویا١٫٤عبارة عن جزء عضوي من 
   . إلنتاج المیثان للوصول للطرق المثلي من التصمیمالھوائيمختبري 

  .ع الدراسة الحالیة في أھمیة إنتاج الغاز الحیويتتفق ھذه الدراسة السابقة م
 )٢٠٢٠دار المنظومة  (٢٠١٧دراسة عدوان، أسماء،  -٨

أوضحت الدراسة أن كل تغییر ایجابي في نمط استخدام الموارد، یعتبر جزء من التنمیة 
المستدامة باعتبارھا كل وسیلة تسمح بتلبیة االحتیاجات الحالیة دون تدمیر الفرصة لألجیال 

كما أوضحت أن مجموع النفایات العضویة تنتج خالل تحللھا كمیات . لمقبلة لتلبیة احتیاجاتھاا
ضخمة من غاز المیثان وثاني أكسید الكربون وتساھم ھذه الغازات في زیادة ظاھرة االحتباس 

  . واالحتراق واالنفجارالتسممالحراري، 
یع أقطاب الوطن العربي  تطبیق مشروع الغاز الحیوي في جمعلىوقد شجعت الدراسھ 

كما أوصت الدراسة بتخفیض .  والبیئیة، كما أنھ وسیلة لتفادي االشتعالالطاقویةإلثبات أھمیتھ 
استخدام الغاز الطبیعي فھو یمثل خطر كبیر لسرعة انفجاره في الھواء بقدر أكبر من قدرة الغاز 

  .  سنة٧٠الحیوى، كما أن الكمیة المتبقیة ال تتجاوز 
 الدراسة السابقة مع الدراسة الحالیة في ضرورة تطبیق مشروع الغاز الحیوي تتفق ھذه

  .إلثبات أھمیتھ البیئیة
 ) ٢٠٢٠دار المنظومة (٢٠١٤دراسة محمود راشد،  -٩

أوضح البحث أن إنتاج الغاز الحیوي من تبن البحر وخاصة عند خلطھ مع مخلفات 
 من مخلفات عملیة الھضم في تسمید عضویة أخرى مثل مخلفات حظائر الدواجن، وأیضا نستفید

ً أن یكون تبن . التربة وتحسینھا وبذلك نتخلص من ھذه الملوثات البیئیة واالستفادة منھا فبدال
البحر مصدر تلوث للشواطئ، ممكن أن یكون ذا منفعة ومصدر للطاقة، حیث أنھ باالمكان 

  .تخمیره وھضمھ الھوائیًا إلنتاج الغاز الحیوي
ذه الدرا ق ھ رق     تتف ود ط رورة وج ي ض ة ف ة الحالی ع الدراس سابقة م ة ال اج س دة إلنت از جدی  الغ

  .الحیوي ولتجنب المخاطر البیئیة
  :ما یمیز ھذه الدراسة عن غیرھا من الدراسات السابقة

تتمیز ھذه الدراسة عن غیرھا من الدراسات السابقة التي توصل لھا الباحثان، والتي 
ة، وبالرغم من ذلك فإن كثیرًا من ھذه الدراسات وإن تشابھت تساعد في االثراء المعرفي للدراس

  .أھدافھا فقد تختلف من ناحیة التطبیق، في المكان والزمان، وحجم العینة، ومتغیرات أخري
لذلك یمكننا القول إن ھذه الدراسة اتسمت بمجموعة من الخصائص التي جعلتھا تتمیز 

قلة في الدراسات العربیة التي تتناول موضوع عن باقي الدراسات السابقة، وخاصة بأن ھناك 
تبني إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي والتنمیة المستدامة كمتغیر تابع وأحیانًا 

  :مستقل، ومن ھذه المیزات ما یلي
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تمیزت ھذه الدراسة باختیارھا بالمجتمع الذي طبقت علیھ، حیث تمت الدراسة على الشركة      -
شرب اه ال ضة لمی ة  القاب ات اإلداری م القطاع ل أھ ذي یمث صر وال ي م صحي ف صرف ال  وال

  .والتي لھا تأثیر مباشر على البیئة
ة          - ى التنمی ا عل تناولت ھذه الدراسات إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي وتأثیرھ

ة ومصر        ي عام وطن العرب المستدامة، وعلى حسب علم الباحثین بأنھ ال یوجد دراسة في ال
  .ت ذلكخاصة تناول

وي من                - از الحی اج الغ ي إنت ع تبن ول واق ي ح ع المخزون المعرف ي رف ة ف ذه الدراس تساھم ھ
شف عن الممارسات        ة الك حمأة الصرف الصحي، لذا یحاول الباحثان من خالل ھذه الدراس
اء إطار                ق من أجل بن ي قطاع التطبی ة ف ھ وسبل تطبیق م معوقات وم وأھ الخاصة بذلك المفھ

سابقة     متكامل لتطبیق ھذا     ھ الدراسات ال الفكر بناًء على أسس علمیة سلیمة وھو ما لم تتناول
  .من قبل على حد ما وصل إلیھ الباحثان من دراسات

ة االستفادة من     تحاول - ة الحالی اط  الدراس ي   نق وة ف ا     الدراسات  الق ة تطویرھ سابقة ومحاول ال
ي   ا، وف ت  نفس  وتعزیزھ دارك   الوق ة ت اط الضعف أو القصور    محاول ي  وجد  إن نق ك  ف  تل

 .قدر المستطاع على إغنائھا والعمل الدراسات
 

  :في ضوء مشكلة وأھمیة وأھداف البحث، تم بناء فرض البحث التالي
 على الغاز الحیوي كأبعاد إلنتاجیوجد تأثیر ذات داللة إحصائیة آللیات اإلدارة البیئیة " 

  "التنمیة المستدامة
 

  )إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي(ستقل المتغیر الم -١
  ) المراجعة اإلداریة- التخطیط البیئي-السیاسة البیئیة: ( وتمثلھ األبعاد الثالثة التالیة

  ) التنمیة المستدامة(المتغیر التابع  -٢
  ) البعد االجتماعي- البعد االقتصادي-البعد البیئي: (وتمثلھ األبعاد الثالثة التالیة

 
  :أنواع ومصادر البیانات: أوًال

تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي الذي یقوم على رصد ومتابعة دقیقة لظاھرة أو 
حدث معین بطریقة كمیة أو نوعیة في فترة زمنیة أو عدة فترات من أجل التعرف على الظاھرة 

یمات تساعد في فھم الواقع أو الحدث من حیث المحتوى والمضمون، والوصول إلى نتائج وتعم
  :وتطویره، واعتمد الباحثان على نوعین من المصادر لجمع البیانات ھي

ة–أ  صادر الثانوی صادر    :  الم ى م ة إل ري للدراس ار النظ ة اإلط ي معالج ان ف ھ الباحث ث اتج حی
ة،          ة ذات العالق ة واألجنبی ع العربی ب والمراج ي الكت ل ف ي تتمث ة والت ات الثانوی البیان

دور وع        وال ت موض ي تناول سابقة الت ات ال اث والدراس اریر، واألبح االت والتق یات والمق
  .الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

تبانة      :  المصادر األولیة  –ب   وتتمثل في جمع البیانات األولیة میدانیًا، وذلك من خالل استخدام اس
  .راد العینة لجمع البیانات المطلوبةتم تصمیمھا خصیصا لھذا الغرض، ووزعت على أف

  مجتمع وعینة البحث: ثانیًا
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شرب والصرف              : مجتمع البحث  –أ   اه ال شركة القابضة لمی املین بال ي الع ث ف ع البح یتمثل مجتم
ة     ات الثالث ار الفئ م اختی د ت ة، وق ركاتھا التابع صحي وش دیرون(ال ون -م صائیون وفنی  -اخ

 شركة وإجمالي ٢٣الي الشركات والبالغ عددھا من إجم)  اإلنتاج ومالحظون  علىمشرفون  
ائج         ٦٠٨٣٨عدد الفئات الثالثة     ول لنت ة للوص ات الثالث ذه الفئ ار ھ م اختی ة،  موظف وت  دقیق

ادرون      ى حیث أنھم الق م    عل ذه         وإدراك فھ ة بھ ات المتعلق ي البیان ا یل ة وفیم رات الدراس  متغی
  ).٣(الشركات في الجدول رقم 

  )٣(جدول رقم 
  ن حسب الشركات التابعة بمجتمع الدراسةعدد العاملی

  النسبة المئویة  عدد العاملین  الشــــــــــــــركة  م
 10.36% 6304 القاھرة  .١
 7.56% 4600 اإلسكندریة  .٢
 2.81% 1712 دمیاط  .٣
 5.98% 3638 الدقھلیة  .٤
 5.73% 3484 الشرقیة  .٥
 4.21% 2561 القلیوبیة  .٦
 2.92% 1779 كفر الشیخ  .٧
 5.39% 3280 الغربیة  .٨
 5.68% 3456 المنوفیة  .٩

 5.30% 3226 البحیرة  .١٠
 3.25% 1979 محافظات القناة  .١١
 3.85% 2342 الجیزة  .١٢
 3.52% 2141 بني سویف  .١٣
 2.70% 1644 الفیوم  .١٤
 3.91% 2378 المنیا  .١٥
 3.97% 2414 أسیوط والوادي الجدید   .١٦
 5.37% 3266 سوھاج  .١٧
 3.68% 2237 قنا  .١٨
 5.02% 3053 اسوان  .١٩
 2.15% 1305 صراالق  .٢٠
 1.78% 1080 البحر االحمر  .٢١
 2.26% 1373 مطروح  .٢٢
 2.61% 1586 سیناء  .٢٣

 100% 60838  االجمالي  
  من إعداد الباحثین من واقع بیانات إدارة الموارد البشریة بالشركة القابضة: المصدر
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  : العینة االستطالعیة–ب 
ى    ) ٦٠(أجریت ھذه الدراسة االستطالعیة على عینة مكونة من    ة عل فرد من أجل اإلجاب

  .استبانة تم إرجاعھا كاملة، للتأكد من صدق وثبات االختبار االستبانة) ٦٠(
  :  اختیار العینة-ج 

ث    ع البح م مجتم ر حج رًا لكب ع    )٦٠٨٣٨(نظ ي جم شامل ف صر ال تخدام الح ذر اس ، تع
ة،    ان    البیانات الخاصة بالدراسة، وكذلك نظرًا العتبارات الوقت والجھد والتكلف د الباحث ذلك اعتم ل

ردات              رد من مف اح لكل ف ة لمراعاة أن یت على أسلوب العینة العشوائیة في تحدید مفردات الدراس
دى    ة وم ة الدراس د عین م تحدی د ت ة، وق ي العین ار ف ة لالختی رص المتكافئ س الف ع البحث نف مجتم

ا        غ حجمھ ي بل ث، والت ع البح ا لمجتم ردة باستخدام   ٣٨٢تمثیلھ ر   مف ة روب ك  معادل ون وذل ت ماس
  %٥ -أو+وحدود% ٩٥ مفردة، وعند مستوي ثقة ٦٠٨٣٨بمعلومیة حجم المجتمع 

  :  العینة الفعلیة–د 
ع              ر ان بتوزی ام الباحث ر ق شكل أكب دروس ب ع الم ل المجتم ) ٤٠٠(غبة في رفع درجة تمثی

دد     غ ع صاء، وبل ل االح الحة للتحلی ر ص سترجعة وغی ر م تمارات غی ود اس سبًا لوج تمارة تح اس
ا  سترجع منھ نھم ) ٣٨١(الم تمارة، م صائي،   ) ١٦(اس ل اإلح الحة للتحلی ر ص تمارات غی اس

  ).٤( ھو موضح في الجدول رقم اكم). ٣٦٥(یة من وبالتالي تكونت العینة الفعل

عدد االستمارات   عدد االستمارات الموزعة
العینة   غیر الصالحة للتحلیل  المسترجعة

  الفعلیة
٣٦٥  ١٦  ٣٨١  ٤٠٠  

  قیاس متغیرات الدراسة
اج          اس إنت ي قی في ضوء الدراسات السابقة التي اطلع علیھا الباحثان، فقد اعتمد الباحثان ف

ستقل    (الصحيحیوي من حمأة الصرف     الغاز ال  ر م ستدامة   ) متغی ة الم ابع  (والتنمی ر ت ى ) متغی  عل
  :األبعاد التالیة

وتمثلھ األبعاد الثالثة ) إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي     ( المستقلالمتغیر   -
 .) المراجعة اإلداریة- التخطیط البیئي-السیاسة البیئیة(التالیة 

ة         ) ة المستدامة التنمی (المتغیر التابع  - ة التالی اد الثالث ي  (من خالل األبع د البیئ د  -البع  البع
  .) البعد االجتماعي-االقتصادي

  : تجمیع بیانات الدراسة المیدانیةةأدا: ثالثًا
  إعداد االستبانة في صورتھا األولي: الخطوة األولي

ات المتعلق                ع البیان أداة لجم تبانة ك ى االس شكل أساسي عل ث ب ذا البح وع  اعتمد ھ ة بموض
ى الدراسات واألبحاث                   ان من خالل االطالع عل ل الباحث تبانة من قب البحث، حیث تم إعداد االس
رة     ین وذوي الخب ر المحكم ات نظ آراء ووجھ تعانة ب ى االس افة إل صلة باإلض سابقة ذات ال ال

ى النح     ) االستبانة(واالختصاص، وبناء علیھ فقد تكونت أداة البحث      سیة عل سام رئی الث اق و من ث
  :االتي
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ات        : القسم األول  ى البیان دف للتعرف عل ي تھ ئلة الت تمثل القسم األول بمجموعة من االس
النوع، العمر، المستوى الوظیفي، المؤھل العملي، سنوات  (الشخصیة عن المستجیب وتمثلت في   

  ).الخبرة
اني   أة الصرف                 : القسم الث وي من حم از الحی اج الغ اد إنت ر عن أبع ذي یعب سم ال و الق وھ

  .أبعاد) ٣(عبارة موزعة على ) ١٦(الصحي حیث تكون من 
ارات من               : القسم الثالث  ت عب ث تكون ستدامة، حی ة الم ر عن التنمی ذي یعب سم ال و الق وھ

م       أبعاد،  ) ٣(عبارة موزعة على    ) ١٦( ر تفصیًال یوضح الجدول رق رات  ) ٥(وبصورة أكث متغی
   .ة االستبانةالبحث وعناصر قیاسھا ورموز أسئلتھا التي تعكسھا قائم

  یوضح متغیرات البحث وعناصر قیاسھا ورموز أسئلتھا) ٥(جدول رقم 
  عدد االسئلة  حدود االسئلة  الرمز  ابعاد   المتغیرات

  ٦   ٦ – ١ X1  السیاسة البیئیة

  ٥  ١١ - ٧ X2  التخطیط البیئي
  )المتغیر المستقل(

أبعاد إنتاج الغاز 
الحیوي من حمأة 
  ٥  ١٦ - ١٢  X3  داریةالمراجعة اإل  الصرف الصحي

  ٥  ٥ - ١  Y1  البعد البیئي

  ٦  ١١ - ٦ Y2  البعد االقتصادي
  )المتغیر التابع(

  التنمیة المستدامة
  ٥   ١٦ – ١٢ Y3  البعد االجتماعي

  تصمیم أداة البحث 
رت    اس لیك ق مقی تبانة وف صمیم االس م ت رض  ) Likert Scale(ت ث تع ي، حی الخماس

وث  ى المبح تبانة عل رات االس ا   فق ھ علیھ ستوى موافقت دد م ات تح س إجاب رة خم ل فق ل ك ین ومقاب
ي الجدول       و موضح ف وُتعطى فیھ اإلجابات أوزان رقمیة تمثل درجة االجابة على العبارة، كما ھ

  ).  ٦(رقم 
  درجات مقیاس لیكرت) ٦(جدول رقم 

  غیر موافق بشدة غیر اوافق  محاید موافق  موافق بشدة
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

د         وقد تم قیاس است    اس لیكرت الخماسي وق ا لمقی جابات أفراد العینة لفقرات المقیاس، طبق
ة   : تم حساب مستوي األھمیة وفقًا للمعادلة التالیة  ستوي األھمی ة    = (م ى لإلجاب  الحد  –الحد األعل

  .الحد األعلى لإلجابة÷ ) األدنى لإلجابة
  )٧(، كما ھو موضح في الجدول رقم ٠٫٨٠ = ٥÷ ) ١- ٥= (مستوي األھمیة 

  مستوى األھمیة  الوزن النسبي   المتوسط المرجح
  ضعیفة جدا  %٣٦ -% ٢٠  ١٫٨٠ – ١

  ضعیفة  %٥٢ -% ٣٦٫١  ٢٫٦٠ – ١٫٨١
  متوسطة  %٦٨ -% ٥٢٫١  ٣٫٤٠ – ٢٫٦١
  مرتفعة  % ٨٤ -% ٦٨٫١  ٤٫٢٠ – ٣٫٤١

  مرتفعة جدا  % ١٠٠ -% ٨٤٫١  ٥ – ٤٫٢١
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ع   ي تق طات الت ى أن المتوس حة عل ة واض ي دالل ذا یعط ین وھ ى  )١٫٨٠ – ١(ب دل عل ت
دا  عیف ج ستوى ض ود م تبانة  وج اد االس ارات وأبع ى عب ة عل ن الموافق ي ، م طات الت ا المتوس أم

ارات            ) ٢٫٦٠ – ١٫٨١(تتراوح بین    ى عب ة عل عیف من الموافق ستوى ض ود م فھي تدل على وج
ا  تبانة، بینم اد االس ین   وأبع راوح ب ي تت طات الت ى و ) ٣٫٤٠ – ٢٫٦١(المتوس دل عل ي ت ود فھ ج

ین       راوح ب ي تت طات الت تبانة، والمتوس اد االس ارات وأبع ى عب ة عل ن الموافق ط م ستوى متوس م
اد   ) ٤٫٢٠ – ٣٫٤١( ارات وأبع ى عب ة عل ن الموافق ع م ستوى مرتف ود م ى وج دل عل ي ت فھ

ع       ) ٥ – ٤٫٢١(االستبانة، أما والمتوسطات التي تتراوح بین   ستوى مرتف ود م ى وج دل عل فھي ت
  .لى عبارات وأبعاد االستبانةجدا من الموافقة ع

  الخطوة الثانیة صدق أداة البحث
  ):الصدق الظاھري( الصدق من وجھة نظر المحكمین - ١

ى     للتحقق من صدق أداة البحث تم إجراء الصدق الظاھري من خالل عرض االستبانة عل
نھ            واردة م ذ بالمقترحات ال م األخ ث ت ي  عدد من المحكمین المتخصصین في مجال البحث، حی م ف

ر           صبح أكث م، لی ا آلرائھ دیل وفق رى التع شكل، وج ضمون وال ول الم م ح تبانة المحك تن االس م
  . وضوًحا وفھًما للمستجیبین

  : internal consistency االتساق الداخلي - ٢
ردات       ین المف رابط ب ة الت ھ درج  interrelatedness of theیعرف االتساق الداخلي بان

items   ى د عل اس یعتم و مقی س        ، فھ ي نف ة ف ارات المختلف ین العب ة ب ات الثنائی ة االرتباط  درج
ار  اس  (االختب س المقی يأو نف ب  الفرع ار المرك تبانة ( لالختب اد االس اخ  )أبع ر كرونب ، ویعتب

)Cronbach, 1951 (  ط تخدام متوس رح اس ن اقت و أول م ساق  ھ اس االت داخلي لقی اط ال االرتب
ساق    اس االت صحیحة لقی ة ال داخلي، فالطریق ي ال داخلي ھ  = internal consistency : ال

Average interitem Correlation االرتباط الداخلي متوسط =  االتساق الداخلي)Tang & 
Babenko, 2014 (   ة ى عین ھ عل الل تطبیق ن خ داخلي م ساق ال ن االت ق م م التحق د ت ، وق

  .مفردة) ٦٠(استطالعیة مكونة 
   اج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحياالتساق الداخلي لعبارات أبعاد إنت -أ 

یوضح الحد األدنى واألقصى ومتوسط درجات االرتباطات بین عبارات كل ُبعد من ) ٨(جدول 
  ٦٠= أبعاد إنتاج الغاز الحیوي   ن 

Inter-Item 
Correlations  

 متوسط
  االرتباطات

الحد األدنى 
  لالرتباطات

 الحد األقصى
  لالرتباطات

عدد 
  العبارات

  ٦  ٠٫٩٨٢  ٠٫٥٠٧  ٠٫٧٧٢ اسة البیئیةالسی
  ٥  ٠٫٩٩٠  ٠٫٢٥٤  ٠٫٥٩٠  التخطیط البیئي

  ٥  ٠٫٩٩٢  ٠٫٦٩١  ٠٫٨٣٤  المراجعة اإلداریة

ة وعددھا    ) ٨(یوضح الجدول السابق   سیاسة البیئی د   ٦أن جمیع عبارات ُبعد ال ارات ق  عب
ع      صائیا م ة إح ات دال ت ارتباط ضھاحقق ین   بع ت ب بعض، تراوح  ،)٠٫٩٨٢ – ٠٫٥٠٧( ال

ساق      ) ٠٫٧٧٢(وبمتوسط ارتباطات بلغ     ود ات ى وج ین    وھذه القیمة تدل عل د ب ي جی ارات   داخل عب
د ددھا       ُبع ي وع یط البیئ د التخط ارات ُبع ع عب ذلك جمی ة، ك سیاسة البیئی ت  ٥ال د حقق ارات ق  عب

ین        ت ب بعض، تراوح ضھا ال ع بع صائیا م ة إح ات دال ط )٠٫٩٩٠ – ٠٫٢٥٤(ارتباط ، وبمتوس
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غ   ات بل ساق     ) ٠٫٥٩٠(ارتباط ود ات ى وج دل عل ة ت ذه القیم ین   وھ د ب ي جی د   داخل ارات ُبع عب
یط  يالتخط ددھا    البیئ ة وع ة اإلداری د المراجع ارات ُبع ع عب ضا جمی ت  ٥، وأی د حقق ارات ق  عب

ین        ت ب بعض، تراوح ضھا ال ع بع صائیا م ة إح ات دال ط )٠٫٩٩٢ – ٠٫٦٩١(ارتباط ، وبمتوس
غ   ات بل ى   ) ٠٫٨٣٤(ارتباط دل عل ة ت ذه القیم ساق وھ ود ات ین    وج د ب ي جی د  داخل ارات ُبع  عب

  .المراجعة اإلداریة
   االتساق الداخلي لعبارات أبعاد التنمیة المستدامة -ب

  ) ٩(جدول 
یوضح الحد األدنى واألقصى ومتوسط درجات االرتباطات بین عبارات كل ُبعد من أبعاد التنمیة 

  ٦٠= المستدامة ن 
Inter-Item 

Correlations  
 متوسط

  باطاتاالرت
الحد األدنى 
  لالرتباطات

 الحد األقصى
  لالرتباطات

عدد 
  العبارات

  ٥  ٠٫٨٠٥  ٠٫٤٥٠  ٠٫٦٤٢  البعد البیئي
  ٦  ٠٫٩١٣  ٠٫٤٤٤  ٠٫٦٣٧  البعد االقتصادي
  ٥  ٠٫٩٠٨  ٠٫٤٢٨  ٠٫٦٧١  البعد االجتماعي

ي وعددھا      ) ٩(یوضح الجدول السابق     د البیئ ت    ٥أن جمیع عبارات البع د حقق ارات ق  عب
ا ین      ارتباط ت ب بعض، تراوح ضھا ال ع بع صائیا م ة إح ط )٠٫٨٠٥ – ٠٫٤٥٠(ت دال ، وبمتوس

ي،   داخلي جید بین وھذه القیمة تدل على وجود اتساق ) ٠٫٦٤٢(ارتباطات بلغ    عبارات البعد البیئ
ع        ٦ وعددھا  االقتصاديكذلك جمیع عبارات البعد    ة إحصائیا م ت ارتباطات دال د حقق ارات ق  عب
ت       بعض، تراوح ین   بعضھا ال غ    )٠٫٩١٣ – ٠٫٤٤٤(ب ذه  ) ٠٫٦٣٧(، وبمتوسط ارتباطات بل وھ

ساق      ین      القیمة تدل على وجود ات د ب ي جی ارات        داخل ع عب د االقتصادي، وأیضا جمی ارات البع عب
ددھا   اعي وع د االجتم بعض،      ٥البع ضھا ال ع بع صائیا م ة إح ات دال ت ارتباط د حقق ارات ق  عب

ین    ت ب ط ارتبا)٠٫٩٠٨ – ٠٫٤٢٨(تراوح غ  ، وبمتوس ى   ) ٠٫٦٧١(طات بل دل عل ة ت ذه القیم وھ
  .عبارات البعد االجتماعي داخلي جید بین وجود اتساق

  :الثبات والصدق البنائي – ٣
ردة،  ) ٦٠( من خالل تطبیقھ على عینة استطالعیة مكونة   المقیاستم التحقق من ثابت      مف

د أومیجا       ة معامل مكدونال ة طریق  McDonald's Omega Reliabilityحیث استخدمت الباحث
ذي               اییس صدق األداة ال ر أحد مق ذي یعتب ائي ال اس الصدق البن م قی ا ت اس، كم لحساب ثبات المقی
ساب        م ح ائي ت یقیس مدى تحقق األھداف التي ترید األداة الوصول إلیھا، وللتحقق من الصدق البن

  .معامالت االرتباط بین درجة كل ُبعد من أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس
  لعبارات أبعاد إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي الثبات والصدق البنائي -أ 
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  الثبات والصدق البنائي لعبارات أبعاد إنتاج الغاز الحیوي) ١٠(جدول 
إنتاج الغاز الحیوى من حمأة الصرف  ألبعاد الصدق البنائي

  ثبات أبعاد إنتاج الغاز الحیوي  الصحي

  األبعاد
 الحیوي إنتاج الغاز(

من حمأة الصرف 
  )الصحي

معامل ارتباط 
 McDonald's(معامل   عدد العبارات  مستوى المعنویة  بیرسون

ω(  

  ٠٫٩٥٤  ٦  ٠٫٩٦٠  (**)٠٫٨٤٤  السیاسة البیئیة
  ٠٫٨٩٨  ٥  ٠٫٨٥٨  (**)٠٫٩٢٤  التخطیط البیئي

  ٠٫٩٦٤  ٥  ٠٫٩٦٦  (**)٠٫٨١٨  المراجعة اإلداریة
  ٠٫٩٣٦  ١٦  إجمالي أبعاد إنتاج الغاز الحیوي

بعض       ضھا ال رتبط ببع اد ت ع األبع سابق أن جمی دول ال ن الج ضح م یت
ة        ستوي معنوی د م وي عن از الحی اج الغ اد إنت ة ألبع ة الكلی ذا ٠٫٠١بالدرج ، وھ

ة       ع بدرج صحي تتمت صرف ال أة ال ن حم وي م از الحی اج الغ اد إنت د أن أبع یؤك
از ا         اج الغ اد إنت ات أبع ة ثب ائي، وان قیم صدق البن ن ال دة م ت   جی د بلغ وي ق لحی

از          )٠٫٩٣٦( اج الغ اد إنت ع أبع ى تمت اله عل ا أع د أومیج رات مكدونال دل مؤش ، وت
ئن        ة، وتطم راض الدراس ق أغ ى تحقی درتھا عل اٍل وبق ت ع ل ثاب وي بمعام الحی

  .الباحثان لتطبیقھ على عینة البحث
  لعبارات أبعاد التنمیة المستدامة الثبات والصدق البنائي -ب 

   والصدق البنائي لعبارات أبعاد التنمیة المستدامةالثبات) ١١(جدول 
  ثبات أبعاد التنمیة المستدامة  بعاد التنمیة المستدامة ألالصدق البنائي

معامل ارتباط   األبعاد
  )McDonald's ω(معامل   عدد العبارات  مستوى المعنویة  بیرسون

  ٠٫٨٨٥  ٥  ٠٫٠٠٠  (**)٠٫٧٧٤  البعد البیئي
  ٠٫٩٠٧  ٦  ٠٫٠٠٠  *)(*٠٫٧٤٧  البعد االقتصادي
  ٠٫٩٢٢  ٥  ٠٫٠٠٠  (**)٠٫٥٠٧  البعد االجتماعي

  ٠٫٩٦٠  ١٦  إجمالي أبعاد التنمیة المستدامة

بعض       ضھا ال رتبط ببع اد ت ع األبع سابق أن جمی دول ال ن الج ضح م یت
ة         ستوي معنوی د م ستدامة عن ة الم اد التنمی ة ألبع ة الكلی د  ٠٫٠١بالدرج ذا یؤك ، وھ

ستدامة   ة الم اد التنمی ة       أن أبع ائي، وان قیم صدق البن ن ال دة م ة جی ع بدرج  تتمت
ت     د بلغ ستدامة ق ة الم اد التنمی ات أبع د  )٠٫٩٦٠(ثب رات مكدونال دل مؤش ، وت

درتھا     اٍل وبق ت ع ل ثاب ستدامة بمعام ة الم اد التنمی ع أبع ى تمت اله عل ا أع أومیج
     .على تحقیق أغراض الدراسة، وتطمئن الباحثة لتطبیقھ على عینة البحث
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  إعداد االستبانة واستخدام أسالیب التحلیل االحصائي: وة الثالثةالخط
صائیة      الیب اإلح تخدام األس م اس د ت ا، فق م تجمعھ ي ت ات الت ل البیان ث وتحلی ق أھداف البح لتحقی

  :لتحلیل البیانات ومعالجاتھا، )SPSS Version 26: (المناسبة باستخدام البرامج اإلحصائیة
ن خالل    - ١ ات م ار الثب د أومیجا    اختب  s Omega Reliability'McDonaldمعامل مكدونال

ة                اس التنمی أة الصرف الصحي ومقی وي من حم الختبار ثبات مقیاس أبعاد إنتاج الغاز الحی
  ).McDonald ,2013(المستدامة ألنھما من المقاییس متعدد األبعاد 

ین أب            - ٢ ون ب اط بیرس ائي من خالل معامل ارتب ساق البن الي     اختبار صدق االت ث وإجم اد البح ع
  .المقیاس

  ) One sample T test( لمتوسط عینة واحدة t اختبار – ٣
دریجي     - ٤ دد الت ل االنحدار المتع أثیر   )Multiple Regression) Stepwise وتحلی ة ت  لمعرف

ستدامة   على) المتغیر المستقل(أبعاد إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي    التنمیة الم
  ).تابعالمتغیر ال(

  ) إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي(نتاِئج اإلحصاء الوصفي ألبعاد 
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة والمتوسط المئوي المرجح آلراء عینة ) ١٢(جدول 

  )٣٦٥=ن (الدراسة في كل بعد من أبعاد إنتاج الغاز الحیوي 
إنتاج  أبعاد

الغاز الحیوي 
من حمأة 
الصرف 
  الصحي

د عد
  العبارات

ترتیب 
االنحراف   المتوسط  األھمیة

  المعیاري

  المتوسط 
المئوي 
  المرجح

مستوي  tقیمة 
  األھمیة

السیاسة 
٨٢٫٧٦  ٠٫٧١٥  ٤٫١٣٨  ١  ٦  البیئیة

  مرتفعة   ٣٠٫٤٠٣  %

التخطیط 
٨١٫٣٢  ٠٫٥١٦  ٤٫٠٦٦  ٢  ٥  البیئي

  مرتفعة   ٣٩٫٤٣٣  %

المراجعة 
٨١٫٢٠  ٠٫٥٢١  ٤٫٠٦٠  ٣  ٥  اإلداریة

  فعةمرت  ٣٨٫٨٧٦  %

الدرجة الكلیة ألبعاد إنتاج الغاز 
  مرتفعة  ٤٦٫٤٦٢  %٨١٫٨٢  ٠٫٤٤٨  ٤٫٠٩١ الحیوي

م    سابق رق دول ال ر الج ة    ) ١٢(ُیظھ ات المعیاری سابیة واالنحراف طات الح المتوس
ن    د م ل بع اه ك ة تج ة الدراس تجابات عین وي الس از الحی اج الغ اد إنت ة  أبع ة الكلی شیر الدرج ، وت

ة  الواردة في الجدول أن در     ة (جة أبعاد إنتاج الغاز الحیوي ھي درج غ المتوسط    )مرتفع ث بل ، حی
ة        ة الكلی اري     ) ٤٫٠٩١(الحسابي لھذه الدرج ع انحراف معی اض      )٠٫٤٤٨(م ى انخف دل عل ا ی مم

ت         ة بلغ سبة مئوی اده، ون ث تجاه أبع ة البح ي آراء عین شتت ف ة   %)٨١٫٨٢(الت ا قیم ت t، ام  فكان
وي    ، وت٠٫٠٥ عند مستوي معنویة    ٤٦٫٤٦٢ ود اختالف معن ة المتوسطة،    دل على وج عن القیم
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ي          وتعني القیمة الموجبة أنھا أكبر من القیمة المتوسطة، أي أن معظم األراء تتراوح بین موافق إل
  . موافق بشدة وتمیل إلي أن تكون موافق بشدة

ة      اءت بدرج د ج اد ق ع األبع دول أن جمی ذا الج ي ھ ظ ف ة، ویالح اء مرتفع ث ج دحی   ُبع
غ  ) مرتفعة( بدرجة  البیئیة السیاسة ي   )٤٫١٣٨(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بل و أعل ، وھ

الغ          ي الب سابي الكل غ    )٤٫٠٩١(من المتوسط الح اري بل ة   )٠٫٤٤٨(، وانحراف معی سبة مئوی ، ون
على المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ ُبعد المراجعة اإلداریة ، بینما حصل  %)٨٢٫٧٦(بلغت  

و أ) ٤٫٠٦٠( الغ      وھ ي الب سابي الكل ط الح ن المتوس ي م غ   )٤٫٠٩١(دن اري بل راف معی ، وانح
  %).٨١٫٢٠(وبنسبة مئویة بلغت ) ٠٫٥٢١(

  ) التنمیة المستدامة(نتاِئج اإلحصاء الوصفي 
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة والمتوسط المئوي المرجح آلراء عینة ) ١٣(جدول 

  )٣٦٥=ن (مستدامة الدراسة في كل بعد من أبعاد التنمیة ال

التنمیة  أبعاد
  المستدامة

عدد 
  العبارات

ترتیب 
االنحراف   المتوسط  األھمیة

  المعیاري

  المتوسط 
المئوي 
  المرجح

مستوي   tقیمة 
  األھمیة

البعد 
  مرتفعة   ٤٨٫٤٤٣  %٨٢٫٦٤  ٠٫٤٤٦  ٤٫١٣٢  ١  ٥  االجتماعي

  مرتفعة   ٢٧٫٥٨٠  %٨٢٫١٤  ٠٫٧٦٧  ٤٫١٠٧  ٢  ٦  البعد البیئي
البعد 

  مرتفعة  ٥١٫٧٧٧  %٨٠٫٨٦  ٠٫٣٨٤  ٤٫٠٤٣  ٣  ٥  تصادياالق

الدرجة الكلیة ألبعاد التنمیة 
  مرتفعة  ٥٨٫١١٦  %٨١٫٨٢  ٠٫٣٥٨  ٤٫٠٩١١ المستدامة

م    سابق رق دول ال ر الج ة    ) ١٣(ُیظھ ات المعیاری سابیة واالنحراف طات الح المتوس
واردة  ، وتشیرأبعاد التنمیة المستدامةالستجابات عینة الدراسة تجاه كل بعد من          الدرجة الكلیة ال

ة      ستدامة ھي درج ة (في الجدول أن درجة أبعاد التنمیة الم سابي     )مرتفع غ المتوسط الح ث بل ، حی
اري    ) ٤٫٠٩١١(لھذه الدرجة الكلیة     ع انحراف معی شتت       )٠٫٣٥٨(م اض الت ى انخف دل عل ا ی مم

ت           ة بلغ ة   %)٨١٫٨٢(في آراء عینة البحث تجاه أبعاده، ونسبة مئوی ا قیم ت   t، ام  ٥٨٫١١٦فكان
ة  ستوي معنوی د م وي  ٠٫٠٥عن تالف معن ود اخ ى وج دل عل ي  ، وت طة، وتعن ة المتوس ن القیم ع

ق     ي مواف القیمة الموجبة أنھا أكبر من القیمة المتوسطة، أي أن معظم األراء تتراوح بین موافق إل
  .  بشدة وتمیل إلي أن تكون موافق بشدة

د   اد ق ع األبع دول أن جمی ذا الج ي ھ ظ ف ة ویالح اءت بدرج ة، ج اءمرتفع ث ج د حی  البع
غ     ) مرتفعة(بدرجة  االجتماعي   سابي بل ي من    )٤٫١٣٢(في المرتبة األولى بمتوسط ح و أعل ، وھ

الغ    ي الب سابي الكل ط الح غ  )٤٫٠٩١١(المتوس اري بل راف معی ة  )٠٫٤٤٦(، وانح سبة مئوی ، ون
غ    على المرتبة األخی ُبعد البعد االقتصادي ، بینما حصل    %)٨٢٫٦٤(بلغت   سابي بل رة بمتوسط ح

الغ   ) ٤٫٠٤٣( ي الب سابي الكل ط الح ن المتوس ي م و أدن غ  )٤٫٠٩١١(وھ اري بل راف معی ، وانح
  %).   ٨٠٫٨٦(وبنسبة مئویة بلغت ) ٠٫٣٨٤(
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  تحلیل مدي مالئمة البیانات الختبار فروض البحث
  التأكد من عدم وجود ارتباط خطي متعدد بین المتغیرات المستقلةMulticollinearity  

ن     د م ة بالتأك ت الباحث ث، قام روض البح صائي لف ل االح راء التحلی ل أج ود   قب دم وج ع
ستقلة    رات الم ین المتغی دد ب ي متع اط خط ضخم  Multicollinearityارتب ل ت تخدام معام  باس

ھ     ) Variance Inflation Factor) VIFالتباین  سموح ب این الم ار التب  لكل  Toleranceواختب
دم   اة ع ع مراع ر م ھ   متغی سموح ب ضخم الم ل الت اوز معام ة ) VIF(تج ون )١٠(للقیم ، وأن یك

ھ    سوح ب این الم ن  Toleranceالتب ر م م     )٠٫٠٥( أكب دول رق ي الج ح ف و موض ا ھ )١٤(، كم
    

    ١یوضح نتائج اختبار تضخم التباین والتباین المسموح بھ) ١٤(جدول 

   
  SPSSمصدر جدول التوزیع الطبیعي برنامج                       

دول    ي الج واردة ف ائج ال ن النت ضح م دد   ) ١٤(یت ي متع داخل خط ود ت دم وج ع
Multicollinearity           ل ار معام ار اختب یم معی ك ق د ذل ا یؤك  بین أبعاد المتغیرات المستقلة، وان م

ار     )١٠(ألبعاد المتغیرات المستقلة والتي تقل عن ) VIF(تضخم التباین   یم اختب ا یتضح أن ق ، كم
سم  این الم ھ التب ین  Toleranceوح ب ت ب ن   ) ٠٫٩١٤ – ٠٫٦١٣( تراوح ر م ي أكب ، ٠٫٠٥وھ

  .  Multicollinearityومما سبق یتضح عدم وجود ارتباط خطي متعدد بین المتغیرات المستقلة 
 

  :  فرض البحث
یوي من  اإلدارة البیئیة كأبعاد إلنتاج الغاز الحإحصائیة آللیاتیوجد تأثیر ذات داللة 

  . تحقیق التنمیة المستدامةعلىحمأة الصرف الصحي 
ام      رض ق ذا الف حة ھ ق من ص تخدام وللتحق ان باس دد   الباحث ل االنحدار المتع  أسلوب تحلی

د من صالحیة                 ان بالتأك ام الباحث دد، ق ار االنحدار المتع ل إجراء اختب ذه الفرضیة، وقب الختبار ھ
  . جدول التاليالالنموذج كما ھو موضح في 
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  نتائج تحلیل االنحدار للتأكد من صالحیة النموذج ) ١٥(الجدول 
  في اختبار الفرضیة الفرعیة األولى

  المصدر
معامل 
التحدید 

R2 

درجات 
  الحریة

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
  المحسوبة

مستوي 
 Fداللة 

  ٦٧٣٩٠٫٠٢١  ٢٠٢١٧٠٫٠٦٤  ٣  االنحدار
  ١٩٫٧٤٧  ٧١٢٨٫٨٠٢  ٣٦١  ريالخطأ المعیا
  المجموع

٠٫٩٦٦  
٢٠٩٢٩٨٫٨٦٦  ٣٦٤  **  

٠٫٠٠  ٣٤١٢٫٦٠٧  

م    سابق رق دول ال ي الج ة ف صائیة المبین ائج اإلح شیر النت الح  ) ١٥(ت وذج ص ى أن النم إل
ة         اع قیم ك الرتف ى، وذل ة األول ار الفرضیة الفرعی سوبة  Fالختب ا  ) ٣٤١٢٫٦٠٧( المح عن قیمتھ

، ویتضح من الجدول نفسھ أن )٣،٣٦١،٣٦٤(ة  ودرجات حری٠٫٠٥الجدولیة عند مستوي داللة  
ا  ) إنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي  (أبعاد المتغیر المستقل     في ھذا النموذج تفسر م

، وذلك استنادًا )تحقیق التنمیة المستدامة(من التغیر الحادث في المتغیر التابع %) ٩٦٫٦(مقدره 
درة تفسیریة جیدة جدا لتفسیر التباین في المتغیر وھي ق) ٠٫٩٦٦ = (R2إلى قیمة معامل التحدید     

  ).                        تحقیق التنمیة المستدامة(التابع 
ل االنحدار              ث باستخدام تحلی وبناًء على ثبات صالحیة النموذج فقد تم اختبار فرض البح

ة كأ        ) Stepwise(المتعدد التدریجي    ات اإلدارة البیئی ول آلی ة دخ ار أولوی از    الختب اج الغ اد إلنت بع
از                   اج الغ اد إنت د من أبع ل ُبع سیریة لك وة التف د الق ل االنحدار بھدف تحدی وذج تحلی الحیوي في نم

ابع   ر الت ي المتغی وي ف ستدامة (الحی ة الم ق التنمی م ) تحقی دول رق ل ) ١٦(والج ائج تحلی ح نت یوض
  ). Stepwise(االنحدار المتعدد التدریجي 

  ثیر أبعاد إنتاج الغاز الحیوي على تحقیق التنمیة المستدامةیوضح تأ) ١٦(جدول          

آلیات  أبعاد
  اإلدارة البیئیة

  االرتباط
)R(  

معامل 
التحدید 

التراكمي 
R2  

معامل 
 االنحدار

β 
المقدار 
  الثابت

 Fقیمة 
  المحسوبة

مستوي 
الداللة 

"F"  
 Tقیمة 

مستوي 
الداللة 
"T" 

التخطیط 
  ٠٫٠٠  ٣١٫٨٧٦  ٠٫٠٠  ٥٤٨٫٤٩٤  ٣٫٦٦٩  ٠٫٦٠٢  ٠٫٧٧٦  البیئي

  ٠٫٠٠  ٥٢٫٠٤٧  ٠٫٠٠  ١٢٥٨٫١٤٢  ٢٫٩٦٢  ٠٫٨٧٤  ٠٫٩٣٥  السیاسة البیئیة
المراجعة 
  ٣٫٤٨٦  ٠٫٩٦٦  ٠٫٩٨٣ اإلداریة

٤٢٫٩٠٥  

٠٫٠٠  ٣١٫١٧٧  ٠٫٠٠  ٣٤١٢٫٦٠٧  

االنحدار (معادلة التنبؤ 
  )المتعدد

ة     ي   ٣٫٦٦٩ + ٤٢٫٩٠٥= آلیات اإلدارة البیئی سیاسة  ٢٫٩٦٢+  التخطیط البیئ  ال
  . المراجعة اإلداریة٣٫٤٨٦+ لبیئیة ا

  :    ما یلي) ١٦(یتضح من الجدول السابق رقم 
ستقل (دخول أبعاد إنتاج الغاز الحیوي      - د     ) المتغیر الم ة االنحدار، أن ُبع ي معادل یط  (ف التخط

سبتھ         ) البیئي ا ن سر م %) ٦٠٫٢(قد احتل المركز األول في دخولھ إلى معادلة االنحدار ویف
وة  ة ق ن قیم ستدامة  م ة الم ق التنمی ي تحقی ادث ف أثیر الح ابع(الت ر الت ى ) المتغی تناد إل باالس
د   ل التحدی ة   ، )R2( معام ة درج ت قیم ا بلغ أثیر كم ادة  )٣٫٦٦٩( βالت ي أن الزی ذا یعن ، وھ

درھا       ة ق ستدامة بقیم ة الم ادة التنمی ي زی ؤدي إل ي، ی یط البیئ د التخط ي ُبع ة واحدة ف بدرج
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ذ  )٣٫٦٦٩( ة ھ د معنوی ة   ، وتؤك أثیر قیم ت   Fا الت ي بلغ سوبة والت ي ) ٥٤٨٫٤٩٤( المح وھ
ة     ٠٫٠٥دالة عن مستوي معنویة      ت قیم ا بلغ سوبة  T، كم د    ) ٣١٫٨٧٦( المح ة عن وھي دال

 .        ٠٫٠٥مستوي معنویة 
د     ) السیاسة البیئیة (یلي ذلك ُبعد     - ع ُبع ي  (الذي فسر م سبتھ   ) التخطیط البیئ ا ن %) ٨٧٫٤(م

ي   أثیر ف وة الت ة ق ستدامة من قیم ة الم ق التنمی ابع ( تحقی ر الت ة ) المتغی ة درج ت قیم ا بلغ كم
أثیر ي )٢٫٩٦٢ (βالت دة ف ة واح ادة بدرج ي أن الزی ذا یعن ن ، وھ ل م ة  ك سیاسة البیئی ال

ة  )٢٫٩٦٢(والتخطیط البیئي، یؤدي إلي زیادة التنمیة المستدامة بقیمة قدرھا       ، وتؤكد معنوی
ة      ي ب     Fھذا التأثیر قیم سوبة والت ت   المح ة      ) ١٢٥٨٫١٤٢(لغ ستوي معنوی ة عن م وھي دال

  .   ٠٫٠٥وھي دالة عند مستوي معنویة ) ٥٢٫٠٤٧( المحسوبة T، كما بلغت قیمة ٠٫٠٥
ة،  (الذي فسر مع كل من    ) المراجعة اإلداریة (یلي ذلك ُبعد     - سیاسة البیئی ي   ال ) التخطیط البیئ

ة ال    %) ٩٦٫٦(ما نسبتھ    ق التنمی ستدامة  من قیمة قوة التأثیر في تحقی ابع  (م ر الت ا  ) المتغی كم
أثیر  ة الت ة درج ت قیم ي  )٣٫٤٨٦ (βبلغ دة ف ة واح ادة بدرج ي أن الزی ذا یعن ن  ، وھ ل م  ك

ي    یط البیئ ة والتخط سیاسة البیئی ة وال ة اإلداری ستدامة  المراجع ة الم ادة التنمی ي زی ؤدي إل ، ی
درھا   ة ق ة     )٣٫٤٨٦(بقیم أثیر قیم ذا الت ة ھ د معنوی ي F، وتؤك سوبة والت ت   المح  بلغ

ة   ) ٣٤١٢٫٦٠٧( ستوي معنوی ن م ة ع ي دال ة  ٠٫٠٥وھ ت قیم ا بلغ سوبة T، كم  المح
 .   ٠٫٠٥وھي دالة عند مستوي معنویة ) ٣١٫١٧٧(

ي               ر الحادث ف ى أن التغی دل عل ا، ت ة مع وي مجتمع از الحی اج الغ اد إنت ي أن أبع ذا یعن وھ
ًا، وأن  یرجع إلى% ٩٦٫٦بنسبة ) المتغیر التابع(تحقیق التنمیة المستدامة      ھذه األبعاد مجتمعة مع

شوائي   ) المتغیر التابع(التغیرات الحادثة في تحقیق التنمیة المستدامة     % ٣٫٤ ترجع إلى الخطأ الع
  .        أو عوامل أخري

ھ           ى أن نص عل ذي ی ث ال ة    :وبناء على ما تقدم فأننا نقبل فرض البح أثیر ذات دالل  یوجد ت
ة كأبع    ات اإلدارة البیئی صائیة آللی ى     إح صحي عل صرف ال أة ال ن حم وي م از الحی اج الغ اد إلنت

    .تحقیق التنمیة المستدامة
 

  النتائج: أوًال
   والتي في ضوئھا تم اقتراح بعض التوصیاتالتالیة، النتائج إلى توصل الباحثان 

صحي     -١ صرف ال أة ال ن حم وي م از الحی اج الغ اد إنت أثیر أبع ة ت ب أولوی ضح أن ترتی ات
 :كما یلي)  التابعالمتغیر(المستدامة  التنمیة على) لمتغیر المستقلا(
سر      - أ ي یف ة         %) ٦٠٫٢(التخطیط البیئ ق التنمی ي تحقی أثیر الحادث ف وة الت ة ق من قیم

 .٣٫٦٦٩ تأثیرةالمستدامة، بدرج
ي         %) ٨٧٫٤(السیاسة البیئیة یفسر     -  ب أثیر ف وة الت ة ق ي من قیم د التخطیط البیئ مع بع

 ٢٫٩٦٢ستدامة، بدرجة تأثیر تحقیق التنمیة الم
مع كل من بعد السیاسة البیئیة والتخطیط البیئي %) ٩٦٫٦( المراجعة اإلداریة یفسر -ج

 .٣٫٤٨٦من قیمة قوة التأثیر في تحقیق التنمیة المستدامة، بدرجة تأثیر 
ق       اتضح   -٢ ي تحقی أن أبعاد إنتاج الغاز الحیوي مجتمعة معا، تدل على أن التغیر الحادث ف

ًا،        % ٩٦٫٦بنسبة  ) المتغیر التابع (المستدامة  یة  التنم ة مع اد مجتمع ذه األبع ى ھ یرجع إل
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ستدامة         % ٣٫٤وأن   ة الم ق التنمی ابع  (التغیرات الحادثة في تحقی ر الت ى   ) المتغی ع إل ترج
  .        الخطأ العشوائي أو عوامل أخري

ھ               ى أن نص عل ذي ی ة ال ول فرض الدراس أثیرذات دال  :وبالتالي تم قب صائیة    یوجد ت ة إح ل
آللیات اإلدارة البیئیة كأبعاد إلنتاج الغاز الحیوي من حمأة الصرف الصحي علي تحقیق التنمیة 

  .المستدامة
أة الصرف الصحي            -٣ وي من حم از الحی اج الغ ي إنت تبني الشركة آللیات اإلدارة البیئیة ف

 .یرفع من التنمیة المستدامة بھا
  :مناقشة النتائج: ثانیًا

اد         تائج السابقة الن علىبناًء   ا باالعتم م التوصل إلیھ ى  والتي ت ا    عل رین أساسیین وھم  متغی
ستقل   ر الم صرف الصحي  (المتغی أة ال ن حم وي م از الحی اج الغ ة ) إنت اد الثالث ھ األبع ذي مثلت وال

ابع       ر الت ة، والمتغی ة البیئی ي والمراجع یط البیئ ة والتخط سیاسة البیئی ي ال ة وھ ة (التالی التنمی
  .واالجتماعيلذي مثلتھ األبعاد الثالثة التالیة البعد البیئي واالقتصادي وا) المستدامة

أة              الي إدارة حم ة، وبالت اءة الفعالی ق الكف فقد أوضحت النتائج أھمیة وجود إدارة بیئیة لتحق
تفادة         رة دون تعظیم االس ات كبی ا، من  الصرف الصحي وتحقیق وفرًا فیھا، بدًال من ھدر كمی  منھ

 واتباع سیاسة بیئیة، والقیام بالمراجعة اإلداریة الذي بدورة یكون لھ األثر في  خالل تخطیط بیئي،  
ار    ل اآلث الیف وتقلی یض التك ت تخف س الوق ي نف تدامتھا وف ق اس ة لتحقی الموارد المتاح تفادة ب االس

   البیئةعلىالسلبیة 
ة   فوجود سیاسة بیئیة تساعد علي تقلیل اآلثار السلبیة وفقًا للدراسة الحالیة یتف         ع دراس ق م

ي التخطیط               ) ٢٠٢٠باحیدره، ھیثم ( ة ف ة والمتمثل ات اإلدارة البیئی اع آلی ي اتب ھ ف ولكن تختلف عن
ة        شیر دراس ضًا ت ة، وأی سیاسة البیئی ب ال ي جان ة إل ة البیئی ي والمراجع  ,Merzari)البیئ

etal.2020)             ي حین أن ال أة ف ة عن الحم ات الناتج ن أو حرق النفای تم عادة دف ھ ی ي أن ة   إل دراس
ن             ة كل م ق دراس ذا وتتف وارد، ھ ق استدامة الم ا یحق أة بم ي ضرورة إدارة الحم شیر إل ة ت الحالی

(Shaddel, etal.2019),(Andrea Aries, etal.2020)       ك، وعن االستفادة من ى ذل ا ف  معھ
ة     ن دراس ل م ت ك د اتفق وي فق از الحی اج الغ زة، (إنت د حم رو محم  Matheria)و )٢٠٢٠عم

A.N.,etal,2018) ة ماء (، دراس دوان، أس ة )٢٠١٧ع د،(، ودراس ود راش ع )٢٠١٤محم م
  .الدراسة الحالیة في ذلك

ت    ا اتفق ةكم ة   (Mungai,Ndiritu, etal.2020) دراس ي أھمی ة ف ة الحالی ع الدراس  م
  اإلدارة البیئیة ودورھا في معالجة الصرف الصحي 

ص          علىمما یؤكد    أة الصرف ال وي من حم از الحی ؤثرا    أن أبعاد إنتاج الغ ا دورًا م حي لھ
ي         على سلبیة عل ار ال ل اآلث الي تقلی  تحقیق االستدامة وتعظیم االستفادة المطلوبة من الموارد، وبالت

ة      ات اإلدارة البیئی اع آلی رورة اتب ي أوضحت ض ة والت ائج الدراس ھ نت ارت إلی ا أش ة وذلك م البیئ
سبة    أثیر بن وة ت ا ق ث لھ وي حی از الحی اج الغ ي المتغی% ٩٦٫٦إلنت داف عل ق أھ ا یحق ابع مم ر الت

 الدراسة
  :التوصیات وآلیات تنفیذھا: ثالثًا

ع       ة من التوصیات م   في ضوء ما أسفرت عنھ نتائج الدراسة، یوصي الباحثان بمجموع
اقتراح بعض من اآللیات المناسبة لتفعیل تلك التوصیات ووضعھا موضع التنفیذ، ویمكن تلخیص    

ود      ي البن ذه التوصیات ف ة، ھ ق         والتالی وات التطبی ة وخط الي یوضح توصیات الدراس الجدول الت
  :وجھة التنفیذ والمدى الزمني
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  یوضح توصیات الدراسة وخطوات التطبیق وجھة التنفیذ) ١٧(جدول رقم 
  المدى الزمني  جھة التنفیذ  خطوات التطبیق  التوصیة

ًا      ة التزام سیاسة البیئی تتضمن ال
صیاغ ي  باإلن شریع البیئ للت

ة البی ةواألنظم دعم ’ ئی ا ی مم
  .التنمیة المستدامة

       شركة ي ال ا ف توضح اإلدارة العلی
ع   ة لجمی سیاسة البیئی اھیم ال مف

 .العاملین
   ة ة لطبیع سیاسة البیئی ق ال تواف

 .األنشطة بالشركة
      سیاسة ون ال ى أن تك ل عل العم

 .البیئیة للشركة ُمنفذة وموثقة
     ون راءات لتك ة اإلج اذ كاف اتخ

شركة   ي ال ة ف سیاسة البیئی  ذات ال
 .قیمة للمجتمع

  ًا ة التزام سیاسة البیئی ضمن ال تت
  .بالتحسین المستمر ومنع التلوث

  اإلدارة العلیا-
  إدارة الجودة-
شئون - إدارة ال

  القانونیة
ات - إدارة العالق

  العامة

  بصفة مستمرة

ال    -١ امج فع داد برن إع
ة   إلدارة البیئی شركة ل بال
داف  ق األھ لتحقی
واألغراض البیئیة یساعد   

  یق االستدامةفي تحق

 اذ د   اتخ راءات لتحدی ة اإلج  كاف
 .الجوانب البیئیة بالشركة

  عمل اإلجراءات الالزمة للتعرف
 .على المتطلبات القانونیة البیئیة

   داف ق األھ ع وتوث توض
  .واألغراض البیئیة للشركة

  اإلدارة العلیا-
  إدارة الجودة-
وارد - إدارة الم

  البشریة

  بصفة مستمرة

وفر اإلدارة العلی -٢ ا ت
ذ   یة للتنفی وارد األساس الم
ام    ى نظ ة عل والرقاب
اإلدارة البیئیة، مما یساھم 

  في تحقیق االستدامة

       ا المسئولیات توضح اإلدارة العلی
ي    شر ف ق وتُن صالحیات وتوث وال

 .الشركة
    ات ة االحتیاج شركة كاف دد ال تح

 .التدریبیة
      شطة تحدد الشركة العملیات واألن

ت   ري تح ة تج ة بطریق المرتبط
 .محددةشروط 

     بة راءات مناس شركة إج ضع ال ت
ة  وادث المحتمل د الح لتحدی
ف    ا وللمواق تجابة إلیھ واالس

 .الطارئة
  ُتفحص اإلجراءات دوریًا وتراجع

وتعدل بعد الفحوصات والحوادث  
  .الحقیقیة

  اإلدارة العلیا-
  إدارة الجودة-
  إدارة التدریب-
ات - إدارة العالق

  العامة
  

  بصفة مستمرة

د اإلدارة  -٣ ا تعتم العلی
راءات  ة اإلج مراجع
ي     ي إل ي ترم ة الت العملی
ألداء   ستمر ل سین الم التح

  .البیئي

    ام اإلدارة تراجع اإلدارة العلیا نظ
 .البیئیة

        ائج تعمل اإلدارة على استغالل نت
امن    د مك ي تحدی یم ف التقی

 .اإلنحرافات وإعادة توجیھھا
   د راءات لتحدی شركة إج دد ال تح

ة     صالحیة الالزم سئولیة وال الم
زام      االت عدم اإللت ع ح للتعامل م

 .البیئي وتعمل على تصحیحھا
  توفر الشركة برامج وإجراءات ق

  .نظام اإلدارة البیئیة

  اإلدارة العلیا-
  إدارة الجودة-
شئون - إدارة ال

  القانونیة
ات - إدارة العالق

 العامة
  

  بصفة مستمرة
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  :مقترحات لبحوث مستقبلیة
 إال ان بمصر، لموضوع یمس أحد القطاعات الحیویة علي الرغم من تغطیة الدراسة الحالیة

 أھمیة امتداد جھود الباحثین لدراسة جوانب أخرى ال تقل أھمیة عن الدراسة إلىالنتائج تشیر 
  :الحالیة ومنھا ما یلي

القیام بدراسات للربط بین الطاقة النظیفة واالستفادة من الحمأة الناتجة من محطات  -١
 .معالجة الصرف الصحي

ام بدراسات تھتم بأخذ عامل الزمن في االعتبار عند رسم الخطط والسیاسات القی -٢
  . المستقبلیة

 

  المراجع باللغة العربیة: أوًال
ر  - راھیم جب د إب راھیم محم ور  ) " ٢٠٠٤(إب ن منظ ستدامة م ة الم اھیم التنمی الميمف  :إس

المیة     ة اإلس لة للمدین ضریة المتواص مانات اإلدارة الح ي ض ة ف ة  "دراس دوة العلمی  ، الن
المیة    م اإلس ة العواص ة لمنظم ة   ( الثامن لة بالمدین ضریة المتواص تراتیجیات اإلدارة الح اس

  .، ابریل ) اإلسالمیة 

ة   "البیئة والتنمیة المستدامة  " ) ٢٠٠٣(العوضي   سعاد عبد اهللا     - ، الجمعیة الكویتیة لحمای
 .الكویتالبیئة، 

وي     ) "٢٠٢٠(ھیثم باحیدره    - از الحی ون   الغ ات الكرب ، صحیفة االقتصادیة،   "وخفض انبعاث
  .٢٠٢٠ أغسطس ٣السعودیة، 

ي   - ؤمن بن صطفي  م وي ) " ٢٠٢٠(م از الحی اج الغ ة إنت ي " كیفی دة عرب  eجری
3araabi.com) ( ،٠٢٠٢٠ یولیو ١٠ھندسة المیاه والبیئة 

د   - رو محم زة عم از     ) " ٢٠٢٠(حم اج غ ة إلنت ة حیوی دة كتل وذج لوح ذ نم صمیم وتنفی ت
 .٢٠٢٠ نوفمبر ١٧مجلة الشروق، " ثانالمی

ود  - د  محم ة) (٢٠١٤(راش ر   ) " ٢٠٢٠دار المنظوم بن البح ن ت وي م از الحی اج الغ " إنت
ة   -المجلة اللیبیة للدراسات    ة الزاوی د ع    - جامع ة صبراتھ، مجل ة الھندس -٣١٠ -٧٩ ص٧كلی

٣١٥-٣١٢. 
ماء   - ة  ) (٢٠١٧(عدوان  أس وي    د) "٢٠٢٠دار المنظوم از الحی ق   ور مشروع الغ ي تحقی ف

ي       از الطبیع ع الغ ة م ة بالمقارن تدامة البیئی ة     -االس ي كلی ة ف ھ المخبری ة التجرب  دراس
اء ھ-الفیزی ة باتن سانیة -" جامع وم االن ة العل سكرة - مجل ر ب د خیف ة محم د .  جامع مجل

  . ٣٠٩ص٤٦ع

اب   - د الوھ ت عب أة  "،)٢٠١٦(رفع ىالحم ة إل دیات- طاق رص والتح ونخ  " الف رض می مع
  . ألمانیامیونخ،الشرب والصرف الصحي الدولي لمیاه 

اتع  - د ب ي  احم صحي    "،)٢٠١١(فھم صرف ال ات ال ن مخلف از م ة البیوج ل أزم ح
 . مصرالمنصورة، جامعة العلوم، كلیة ،"بالمنصورة
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ا     - ا  میلو فانی ة  ) "١٩٩٤(فیان لة، التنمی ي   المتواص راءة ف تھالك   ق سكان واالس ة ال  -"  والبیئ
  .القاھرة – ةللنشر والمعرفالجمعیة المصریة 

د   - د مجاھ د احم سید محم د ال صحي   "،)٢٠١٠(محم صرف ال اه ال ة می شروع معالج م
ة       واتج المعالج صادي لن تخدام االقت أة واالس ن الحم ن م تخلص األم ث ، "وال وزارة البح

  . مصروالمصاید، المعھد القومي لعلوم البحار العلمي،
  .الكویت ١العلوم العدد  مجلة-  مترجم- " نحو عالم مستدیم " )١٩٩٠(ولیم راكز ھاویت  -
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Role of The Environmental Management Mechanisms  
for The Production of Biogas from Sewage Sludge to 
achieve the Dimintions of Sustainable Development  

(A field Study) 
Dr. Nehal Mohamed El -Shahat (1) & Dr. Tamer Samy Osman. (2) 
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2)  Holding company for drinking water and sewage 

Abstract 
The research aimes to study role of the environmental management 

mechanisms for the production of biogas from sewage sludge on 
sustainable development in Egypt. It also aims to study the application of 
the Holding Company for water and wastewater and its subsidiaries in 
Egypt to study the production of biogas from sewage sludge.  The views 
of a sample of the employees of these companies, and the problem of 
research on the dimensions of environmental management of the 
production of biogas from sewage sludge on the dimensions of 
sustainable development, The researchers in this study  used the 
descriptive and analytical approach  for the purpose of collecting data 
according to the study variables, which consisted of the environmental 
management mechanisms for the  production of biogas from sewage 
sludge (independent variable) and sustainable development (dependent 
variable). The researchers also used McDonald’s Omega Reliability to 
calculate, both simple and multiple regression analyzes were used to 
analyze the field study data using a sample of 365 individuals. The 
researchers found several results that showed a statistically significant 
effect between all dimensions of biogas production the researchers also 
highlighted the importance of adopting biogas production from sludge to 
support the sustainable development of the Holding Company for 
Drinking Water and Sanitation and its subsidiaries. Number of 
recommendations, including: Environmental policy and commitment to 
the formulation of environmental legislation and regulations, which 
supports sustainable development, an effective corporate environmental 
and management program for the production of biogas from sewage 
sludge to support sustainable development. 


