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 مدينة الساداتجامعة  –باحث دراسات عليا بقسم تقويم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية  

 

 مقدمة : 

مدن الصناعية فوائد كثيرة للقطاع الصناعي، فهي البيئة المناسبة الزدهار وتطور مختلف الصناعات، فتخطيي  يحقق إنشاء ال      

المدن الصناعية على أساس تشابه اختصاصات الصناعات التيي تتشيابم ميدخاتها ومخرجاتهيا ييلد  إليى تذاميل هيعا الصيناعات 

ا مزايا اإلنتاج الذبير. كما يسياعد تجمييا المصيانا فيي منطقية واحيدة مين فينعذس ذلم إيجاباً في تخفيض تذاليف إنتاجها ويحقق له

المتاحيية نييمن المييدن الصييناعية كييالمرافق العاميية وعيرهييا ممييا ييينعذس علييى خفييض التذيياليف  اسييتلاا الخييدمات والتسييهيات

  االستثمارية.

المياء  ن المباني تستهلم ُسـدس إمداداتفي كتابه "العمارة الخضراء" إلى أ (James Wines) يشير المعمار  جيمس واينزو

 built) العييعف فييي العييالم، وربييا إنتيياج الخشييل، وُخمسييين الومييود والمييواد المصيينعة. ويضيييف بيي ن مسيياحة البيئيية المشيييدة

Environment)  وهعا الحقيائق تجعيل مين عملييات  .سنة مادمة 02-22في العالم ستتضاعف خاا فترة وجيزة جداً تتراوح بين

استهاكاً للطامة والموارد في العالم. كما أن التلوث الناتج عين عيد   المجاالت و تسيير المجاالت الحضرية واحدة من أكثرتخطي  

 في التعامل ما مجاا فيزيائي ، اجتماعي و امتصاد . التهيئة الحضرية  كفاءة

لثاثة والمتمثلة فى المحي  الحيو  )البيئية الطبيعيية  وما ظهور األهمية المتزايدة للبيئة ونرورة الحفاظ على األنظمة البيئة ا    

والمحييي  المصيينوع )البيئيية المشيييدة  والمحييي  االجتميياعي )البيئيية االجتماعييية  أصييبع ميين الواجييل البحييث عيين فذيير تخطيطييي 

نشييطة السييذانية للمجتمعييات العمرانييية ميين منظييور بيئييي يهييدو إلييى تحديييد وتقليييل كييل التيي ثيرات البيئييية السييلبية الناتجيية عيين األ

والصناعية والخدمية فى التجما الجديد وذلم بتصميم وإدخاا تحسينات على دورة تلم األنشطة لتجنل ولتافى أ  ت ثيرات سيلبية 

على البيئة، وأصبع من األهمية عند اتخاذ الخطوات إلنشاء وتنمية أ  مجتميا عمرانيي جدييد مراعياة الوعياء البيئيى اليعه تتحمليه 

يث أن للبيئة حد معين من الطامة االستيعابية للتلوث. أ  مستوه محدد من التلوث العه يمذين أن تتحمليه وميادرة عليى المنطقة ، ح

التخلص منه، وذلم حتى ال تشذل التجمعات العمرانية ب نشطتها االستيطانية عبئاً على البيئة ، األمر اليعه ميد يتطليل إنشياء العدييد 

فيية وذات تذنولوجييا عاليية للحييد مين وتقلييل حجييم ونوعيية الملوثيات الناتجيية عين تليم األنشييطة مين المشيروعات أو الخيدمات المذل

 االستيطانية.
 

 مشكلة البحث  : 

نسمة، وتسذن المدينة ملة من العائات، أما عالبية السذان فهم عيزاف مين  00222يبلغ التعداد السذاني في مدينة الذويت نحو      

سذن المتاح بإيجارات زهيدة والقرف من مناطق العمل، رعم سوء جودة السيذن وارتفياع الذثافية السيذانية العمالة الوافدة، جعبهم ال

 .بشذل عا 

وتتحدد المستويات السذانية في المدينة تبعا لمده توافر وكثافة السذن وليس طبقيا للتركيبية السيذانية، وتبنيي إسيتراتيجية إسيذانية   

بميا لين تعميل عليى زييادة السيذان فقي  بيل عليى الزييادة الملحوظية لمعيدا مسيتويات اليدخل تسعى لتطيوير نوعيية وكميية السيذن ر

والمسييتوه االجتميياعي ألولئييم الييعين سيسييذنون المدينيية، وذلييم يعتبيير أمييرا نييروريا لخلييق مدينيية ديناميذييية تعييج بالحييياة والعمييل 

 .والترفيه

الذبير لمساحات األراني التجاريية، فالمذاتيل التجاريية تفيوي كميية  ومن أهم دوافا التلير للمدينة في السنوات األخيرة التوسا   

طلل السوي بفاري كبير علما أن هناك مساحات بناء إنافية مازالت ميد اإلنشاء، وميد تميت الموافقية عليهيا، وهيعا الزييادة تسيببت 

ه. وبنياء عليى ميا سيبق يجيل تقلييل مسياحة في انخفاض عوائد اإليجارات للمذاتل التجارية، ما يلثر سلبا على القطاع التجار  كل

االستعماالت التجارية المستقبلية داخل مدينة الذويت، إلعادة التيوازن بيين العيرض والطليل لمسياحة بنياء المذاتيل التجاريية لسينة 

ت ، باإلنيافة إليى تقليييص عمليية تحويييل اسيتعماالت ومبياني السييذن االسيتثمار  إلييى تجيار ، كميا يجييل إنيافة اسييتعماال2232

 .أراض جديدة ومتنوعة خصوصا في المنطقة الذبيرة وعير المستللة حاليا في منطقة المرماف

وعلي الرعم من اعتماد معظم الدوا في الومت الحانر على التخطي  كوسيلة لتحقيق التقد  في مختليف المجياالت، إال أنيه مين    

مشيذات بيئيية وتيدهور للميوارد الطبيعيية، ميا أن التخطيي  فيي  الماحظ أن هعا التقد  المتحقيق بفعيل التخطيي ، ميد رافقيه ظهيور

األساس ما هو إال أسلوف علمي يهيدو إليى االسيتلاا الموجيه والمينظم للميوارد الطبيعيية، ولضيب  العامية بيين اإلنسيان والبيئية. 
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امية بيين اإلنسيان والبيئة،أساسياً، ويذمن الخلل في إخفاي التخطي  في تحقيق هدو االستلاا األمثل للموارد الطبيعية، ونب  الع

في إهماا البعد البيئي عند إعداد خط  التنمية، فهعا التخطي  التقلييد  ليم ي خيع بعيين االعتبيار لثاثية مجياالت ذات عامية بالبيئية، 

 وهي : 

 ، أ  : عد  مراعاة الفترة الزمنية الازمة لتجدد موارد البيئة، المجال الزمني

   : عد  مراعاة أن مشذات البيئة تنتقل من مذان إلى أخر وال تعترو بالحدود القائمة،، أوالمجال الجغرافي

 ، أ  : عد  مراعاة اآلثار الجانبية السلبية لمخلفات التنمية على الصحة والسذانومجال الصحة والسكان

يئية بسبل إهماله البعد البيئي محل انتقاد، الع  يسهم في بروز المشذات الب –عير البيئي  –ومن هنا أصبع التخطي  التقليد       

وذلم ما مهد لظهور التخطي  البيئي ليشذل أحد الوسائل العلمية في الحفاظ عليى البيئية، ويحتيل مذانية ممييزة بيين أنيواع التخطيي  

 .األخره

تقيديم إجابيات وانيحة  ويمذن ترجمة مشذلة البحث في مجموعة من التسياالالت التيي تحتياج مين خياا التقصيي والتحلييل إليى    

 ودميقة ، وتتمثل هعا التساالالت فيما يلي :

 ما هو مفهو  التخطي  البيئي للمناطق الصناعية ) علم األيذولوجيا الصناعية   ؟    1)

 ما هي مراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي ؟   2)

 

 أهداف البحث  :  

 تتمثل األهداو الرئيسية للبحث فيما يلي:

 هو  التخطي  البيئي للمناطق الصناعية ) علم األيذولوجيا الصناعية  ، ومد  األخع به في دولة الذويت . تحديد مف  1)

 التعرو علي مراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي، ومد  األخع بها في دولة الذويت .  2)
 

 فروض البحث :   

 ية : يسعي الباحث من خاا هعا البحث إلي اختبار الفروض التال

ال توجد فروي ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المستقصي منيه حيوا مفهيو  التخطيي  البيئيي للمنياطق الصيناعية وفقيا    1)

 لمتليراتهم الديموجرافية ) النوع ، السن ، الملهل العلمي  .

مخططيات الصيناعية مين منظيور ال توجد فروي ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المستقصي منه حوا مراحيل إعيداد ال  2)

 وفقا لمتليراتهم الديموجرافية ) النوع ، السن ، الملهل العلمي  .

 

 منهجية البحث :   

 تتضمن منهجية البحث عدة عناصر هي كما يلي :

 ( الدراسة المكتبية :ا  )

راسية المذتبيية عليي بيانيات عين مفهيو  استهدفت الدراسية المذتبيية جميا البيانيات الثانويية لتحقييق أهيداو البحيث ، وتشيمل الد     

التخطييي  البيئييي للمنيياطق الصييناعية  ، أنييواع الصييناعات حسييل الخطييورة البيئييية ، أهمييية التخطييي  البيئييي للمنيياطق الصييناعية ، 

 مراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي ، أسس ومبادئ التخطي  البيئي للمناطق الصناعية بدولة الذوييت ، مصيفوفة

 األسس والمعايير البيئية لتخطي  المناطق الصناعية ، االتجاهات البيئية الحديثة لتخطي  المناطق الصناعية .

 ولقد اعتمد الباحث في الحصوا علي البيانات الثانوية الازمة للدراسة علي المصادر التالية:    

 بمونوع البحث وميا تيم التوصيل إلييه مين نتيائج وتوصييات  البحوث والدراسات السابقة المنشورة وعير المنشورة التي لها عامة

 لدراسة إمذانية االستفادة منها في البحث الحالي.

 . التقارير والنشرات واإلحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للصناعة بدولة الذويت 
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 :  ( الدراسة الميدانية ب )

ألولييية الازميية حييوا المتليييرات مونييوع الدراسيية وذلييم لتحقيييق أهدافييه اسييتهدفت الدراسيية الميدانييية جمييا وتحليييل البيانييات ا     

 واختبار فرونه . ولقد تم جما هعا البيانات بواسطة مائمة استقصاء تم تصميمها لهعا اللرض .

 )ج( تحديد وتعريف مجتمع البحث :  

تمثيل الظياهرة مونيوع البحيث ، وتشيترك يمذن تعريف مجتما البحث من المنظور اإلحصائي علي أنه جميا المفردات التي      

 في صفة معينة أو أكثر والتي مطلوف جما البيانات حولها . 

فيي دولية الذوييت، هيعا ويبليغ عيدد العياملين بالهيئية العامية  ويشتمل مجتما البحث علي  جميا العاملين بالهيئة العامة للصيناعة    

 ياتهم اإلدارية ومسمياتهم الوظيفية .  وذلم علي اختاو مستو000للصناعة بدولة الذويت ) 

 ( عدد العاملين بالهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت .1ويوضح الجدول رقم )

 (1جدول رقم )

 عدد العاملين بالهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت

 %  عدد العاملين   اإلدارة 

 %19 89 إدارة التخطي  الصناعي 

 %18 120 ييم األداء إدارة المراجعة الداخلية وتق

 %23 120 مطاع الشئون اإلدارية والمالية 

 %18 120 مطاع التنمية والتراخيص الصناعية 

 %21 111 مطاع المواصفات والخدمات الصناعية 

 %122 000 اإلجمالي 

 .2210*المصدر : الهيئة العامة للصناعة ، 

 )د( عينة البحث : 

بسبل ميود الومت والتذلفة فانه تم االعتماد علي أسيلوف العينيات فيي الدراسية الميدانيية ، وميد تيم نظرا لضخامة حجم المجتما و       

 تحديد حجم عينة البحث كما يلي : 

 ( حجم العينة : 1) 

ا العينة هي جزء أو عدد محدود من إجمالي مفردات مجتما البحث مونوع االهتميا  ، بشيرط أن تذيون ممثلية تمثييا دميقيا لهيع       

   2229المجتما ، ومد تم تحديد حجم عينة البحث وفقا للمعادلة التالية:  ) إدريس ، 
                                                   Nz

2
σ

2
         

 nـــــــــــــــــــــــــــــــ   =                                         

                                           Ne
2
+(z

2
 σ

2
 ) 

 حيث:

N .حجم العينة = 

N .حجم مجتما البحث = 

 Z 80عند درجة ثقة  1،81= حدود الخط  المعيار ، وهي.% 

σ   = 2،01= االنحراو المعيار  لمجتما البحث، ومد أونحت إحده الدراسات السابقة أن االنحراو المعيار  

E  =0= خط  العينة المسموح به وهو.% 

 عينة من العاملين بالهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت الخاضعة للدراسة = حجم ال

            000( ×1،81  
2
                موظف                                                            320  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  2،01× ) 

           000( ×2،20  
2
 ( +1،81  

2
 ( ×2،01  

2
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 ( نوع وإجراءات العينة : 2) 

نظرا ألن مجتما البحث يت لف من مجموعات أو طبقات تجعله مجتمعا عير متجانس مين حييث بعيض خصيائص مفرداتيه ،       

بقية متجانسية فيميا بينهيا ، بينميا تختليف مفيردات كيل طبقية فانه يجل تقسيم هعا المجتما إلي طبقات بشرط أن تذون مفردات كل ط

عن مفردات الطبقات األخره ، وبالتالي تم إتباع إجيراءات العينية الطبقيية العشيوائية البسييطة لسيحل عينية البحيث ، والتيي تعتميد 

 ت التالية :علي النسبة والتناسل ، حيث ما  الباحث بإجراء ذلم وفقا للخطوا

  مفردة . 320اإلجمالي المطلوف اختيارها من مجتما البحث والع  تم حسابه ليصل إلي  تحديد حجم العينة 

  تقسيم مجتما البحث محيل االهتميا  إليي طبقيات متجانسية بيداخلها ومتباينية فيميا بينهيا ، حييث مسيم الباحيث مجتميا البحيث إليي

 صناعة  بدولة الذويت .خمس طبقات كل طبقة تمثل إدارة أو مطاع معين من مطاعات الهيئة العامة لل

  تطبيق الطريقة البسيطة ) طريقة النسل   للعينة الطبقيية العشيوائية حييث تيم توزييا حجيم العينية عليي الطبقيات المسيتهدفة فيي

    2الدراسة وفقا لعدد العاملين في كل إدارة أو مطاع ، ويونع الجدوا رمم )

 )ج( وحدة المعاينة : 

 ئة العامة للصناعة بدولة الذويت ا البحث في العامل الفرد ) ذكر أو أنثي   الع  يعمل في الهيتتمثل وحدة المعاينة في هع    

 ( 2جدول رقم )  

 توزيع عدد العاملين في قطاعات الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت علي مجتمع البحث

 حجم العينة % عدد العاملين اإلدارة

 09 %19 89 إدارة التخطي  الصناعي 

 12 %18 120 ارة المراجعة الداخلية وتقييم األداء إد

 00 %23 120 مطاع الشئون اإلدارية والمالية 

 12 %18 120 مطاع التنمية والتراخيص الصناعية 

 19 %21 111 مطاع المواصفات والخدمات الصناعية 

 320 %122 000 اإلجمالي 

 .2210*المصدر : الهيئة العامة للصناعة ،     

 ر النظري للبحث : اإلطا

كانت الصناعة مبل اكتشاو البتروا تمثل نصيباً كبيراً من االمتصاد الوطني الذويتي وذلم لما لها مين أهميية باللية األثير. ولقيد     

كان أرباف الصناعة أو الحرفيون من الذويتيين أو من عيرهم ولم تذن الصناعة تعتمد على شهادات دراسية أو معاهد صناعية بل 

 .نت بالخبرة يتوارثونها أباً عن جدكا

ولقيد كيان اهتميا  الذيويتيين بهيا باللياً ميا أنهيا كانيت بسييطة جيداً بالمقارنية بهيا فيي الوميت الحانير ولذين لذيل عصير متطلباتييه    

 .ومستلزماته

   : 2210) منظمة الخليج لاستشارات الصناعية ،  ولقد كانت الصناعة في الذويت مصنفة إلى مسمين

 ات كانت متعلقة بالبحر من صناعة السفن ب نواعها إلى صناعة أدوات الصيد والشباكصناع. 

  صناعات كانت متعلقة بمتطلبات الحياة الرئيسية مثل صناعة بيوت الشعر والخيا ، صناعة األدوات المستخدمة في المنازا. 

 

 ما يلي : ومن أهم أنواع الصناعات القديمة في الكويت 

 كان يطلق على من يمتهن حرفة صناعة السفن القاو، وتعددت أنواع السفن وأحجامها حسيل اسيتخدامها  صناعة السفن، ومد

كالسنبوك والبو  والشوعي والبللة وعيرها من أنواع السفن، ومد كانت السفن تصنا في مذان على ساحل البحر يسمى النقعه، 

 .ذويت القديمةومد تعددت النقا في الذويت مديماً وامتدت على طوا شاطئ ال
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  اللزا والنسج والحياكة، حيث هناك اللزا الرميق واللزا الخشن وتصنا منهم العباءات، وأيضاً منها صناعة البشوت. 

  صناعة بيوت الشعر والخيا ، وتنقسم أنواعها على حسل أحجامها. 

  صناعة البس  والحصر، وتعتمد على بقايا الصوو وعلى سعف النخل. 

 ات الصيد، وهي مهمة جداً العتماد الذويت على البحر كمصدر رزي رئيسيصناعة الشباك وأدو. 

  الحدادة، حيث كانت تصنا حدوات الخيل والحمير، وأباريق القهوة والقدور. 

  صناعة العهل واألسلحة. 

  الصناعات الجلدية، كصناعة القرف والنعل والسروج وبراما الصقور. 
 

 ( : 2112مة ما يلي : ) منظمة الخليج لالستشارات الصناعية ، ومن أهم أسباب انقراض الصناعات القدي

  كانت الصناعة فردية ومليلة اإلنتاج وينقصها رأس الماا، ولم تستطا الوموو أما  المنتجات األجنبية المنافسة لها واألمل منهيا

 .سعراً 

 لحروف العالمية على الصناعة المحليةأعلل الصناعات كانت تعتمد على مواد أولية مستوردة، لعلم أثر انقطاعها خاا ا. 

 اكتشاو البتروا وانصراو الذثير من الحرفيين إلى العمل في المجاا النفطي. 

  ارتفاع دخل الفرد مما أده إلى اإلمباا على المنتجات األجنبية المتقنة والرخيصة. 

  ر الصناعات المتعلقة بتلم المهنارتفاع مستوه المعيشة أده إلى ترك الحرو والمهن القديمة مما أده إلى اندثا. 

  نظا  العمل الوراثي بتلم الحرو أده إلى انخفاض جودتها النعدا  التنافس. 

 لم تذن هناك خطة إلبقاء تلم الصناعات أو تحسينها أو إحيائها. 

 

 (2112) العبدالمغني ، :وتنقسم المناطق الصناعية في دولة الكويت إلى قسمين رئيسيين هما
 

 :في كل من المناطق التالية -ق المخصصة للصناعات الخفيفة( المناط1)

 

 .2  2222222منطقة صبحان الصناعية والتي تبلغ مساحتها  -أ

 .2 821222منطقة الجهراء الصناعية وتبلغ مساحتها  -ف

 .2  201.222منطقة الفحيحيل الصناعية وتبلغ مساحتها  -ج

 .2 0130222ها منطقة الشويخ الصناعية ويبلغ إجمالي مساحت -د
 

 :المناطق المخصصة للصناعات الثقيلة والمتمثلة في المناطق التالية( 2)
 

 .2  90222222المنطقة الصناعية في الشعيبة وتبلغ مساحتها  -أ

 .2 01222222المنطقة الصناعية عربي ميناء عبدهللا وتبلغ ومساحتها  -ف

 .2 1203222المنطقة الصناعية شري األحمد  وتبلغ مساحتها  -ج

وتعتبر منطقة الشعيبة هي المنطقة الصناعية الرئيسية في دولية الذوييت وتيم اختيارهيا لعيدة عواميل أهمهيا العميق الذبيير للميياا     

القريبة من الساحل مما يساعد على إنشاء أرصفة بحرية جيدة، وكيعلم مربهيا مين حقيوا الينف ، ومربهيا مين المنياطق السيذنية مميا 

 .ة مييين وإليييى المنطقييية، وأخييييراً وجيييود مسييياحات كبييييرة خاليييية مميييا يتييييع الفرصييية للتوسيييا فيييي المسيييتقبليسيييهل تنقيييل العمالييي

لذن يعيل على منطقة الشعيبة الصناعية مربها من المناطق السذنية حيث إن الملوثات يمذن أن تلثر على المناطق السذنية القريبة 

 .وأمراض الجهاز التنفسي بصورة كبيرة جداً بين األطفااكما حدث في أ  الهيمان حالياً حيث ينتشر مرض السرطان 

يمذيين تعريييف التخطييي  البيئييي للمنيياطق الصييناعية وهييو يعييرو بصييفة عاميية بييالتخطي  األيذولييوجى أو البيئييى و هييو أحييد و   

نياطق الصيناعية ال التوجيهات البيئية الحديثة فى مجاا التخطي  الصناعي . و لذن يجيل أن يذيون معروفياً أن التخطيي  البيئيى للم

يمثل حل بديل عن كل من التخطي  اإلجتماعى و اإلمتصاده و كعلم التخطي  العمرانى بل على العذس من ذلم فإنه يعتبر مذمياً 

 .  2223لهما.) شلبي ، 
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سيية و ولذلك فإن تخطيط المناطق الصناعية يجب أن تتم فى ضوء تخطييط بيئيي متكاميل و اليذت يعتميد عليى ايال  ركيائز أسا   

 (  1111) الباشا ،   هي

  التحذم فى إدارة الموارد البيئية بذفاءة: و ذلم ألن استهداو التنمية الصناعية السريعة ميد يترتيل علييه اسيتنزاو للميوارد البيئيية

 يد.المختلفة خاصة اللير متجددة أو البطيئة التجدد ، مما يلده إلى اإلخاا بتوازن البيئة على المده المتوس  أو البع

  دراسة العوامل االجتماعية و االمتصادية لمخططات المناطق الصناعية ، و ذلم ألن تلم العوامل تلثر بشذل ملموس على البيئة

، فمن خاا السيلوك اإلجتمياعى و القيوه االمتصيادية تحيدد االتجاهيات المختلفية فيى كيفيية التعاميل ميا الميوارد البيئيية و حسين 

 استلالها.

 لحذومي و النظم اإلدارية التى تتعامل ما مخططات المناطق الصناعية و ذلم نظراً ألن القيرارات و التشيريعات دراسة الهيذل ا

 الحذومية فى هعا المجاالت عالباً ما يذون لها انعذاس وانع على القضايا البيئية.

عبيارة عين مسياحة مين األرض تسيتعمل وحسل ما جاء في تعريف سلطة تطوير الصناعة في أيرلندا فإن )المدينة الصناعية       

   2221ألعراض صناعية وأخره إنافية تتعلق بها وتستوعل هعا المدينة بناء مصنعين على األمل . ) عفت ، 

وفي تعريف آخر فإن )المدينة الصناعية هي مطعة من أرض واسعة تطور وتقسم الستعماا المشاريا الصناعية وتذيون تحيت      

ملسسة  الع  يمذن أن يقو  ببناء مصيانا للبييا أو التي جير للمسيت جر أو الماليم وتي جير المواميا للملسسيات سيطرة مالم أو فرد )

  1882الصناعية إلمامة أبنية مصانعها الخاصة.) حلمي ، 
  

أو داخلهيا يحيدد وتُعّرو أكثر موانين الدوا العربية المدينة الصناعية )ب نها مساحة من األرض الوامعية خيارج حيدود البليديات      

بموجل مانون تنظيم المدن والقره واألبنية المعموا بها وتخصص الحتواء الصناعات والخدمات الازمة لها والتي يقيرر مجليس 

الوزراء بناًء على تنصيل المجلس )مجلس إدارة  الملسسة   اعتبارها مدينة صناعية لتدار من مبل الملسسة وفق أحذا   مانونها  

 التعريف أنه يللل عليه الجانل القانوني واإلدار  .  ويتضع من هعا

ويعرو التوطن الصناعي على أنه محصلة عوامل إستراتيجية ومومعية واجتماعية وامتصيادية تيتحذم بنسيل متفاوتية فيي مييا       

 ية معينة .نشاط امتصاد  في موما دون آخر األمر الع  يعطيه ميزة نسبية مقارنة في البلد المعني خاا فترة زمن

مما سيبق يتضيع أن  التخطيي  البيئيي هيو عليم إيجياد التناسيق العفيو   بيين العامية الوظيفيية للعناصير المذونية لتركييل البيئية      

بلرض إحداث التنميية المتوازنية و بليرض توظييف البيئية توظيفيا علمييا سيليما مميا يجعيل التطيور مسيتمرا محافظيا عليى أسيلوف 

المتوازن و عد  اإلخاا بمبدأ التوازن تفاديا لعمليات تدمير البيئة مما يوفر مناخا أفضل يمذن لإلنسان أن وحركة المجاا الحيو  

 يزاوا نشاطه كما يوفر حماية الطبيعية من أثار التلوث المستقبلية الناتجة من عمليات النمو االمتصادية .

 (  2111، وتتمثل أهداف التخطيط والتنظيم العمراني فيما يلي : ) جاد 

 .التخطي  من أجل مواجهة النمو في اتساع المدينة والحاجة إلى السذن والتوظيف 

 .التخطي  من أجل مواجهة البطالة التي تلد  للجريمة وانتشار المخدرات 

 .مواكبة التطور االمتصاد  وارتفاع المستوه الحياتي للمواطن بتجهيزات تجارية وترفيهية 

 افي لده السذان بتجهيزات علمية وثقافية.مواكبة التطور العلمي والثق 

 .تقليل فترة االنتقاا بين المسذن والعمل واألماكن الترفيهية ألنهم سيحتاجون إلى مواصات 

 .الحفاظ على التراث العمراني كقيمة تراثية 

 .الحفاظ علي التوازن الطبيعي باستلاا موارد البيئة والحفاظ على الشواطئ والمناطق الجبلية 

 ة الصحة العامة لألفراد وخاصة في مجاا التلوث وخلق مناطق خضراء )رئة المدينة .حماي 

 .  مراعاة جمالية المدينة تتطلل تزيين الشوارع وتنويا أشذاا المساكن )التلوث البصر 

 .الحفاظ على توازن المجتما وأمنه والجميا سواسية وال نفري بينهم 
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لعمرانية للمناطق الصناعية من منظور بيئى متوازن مع باقى عناصر التخطيط من ويمكن أن تتم عملية إعداد المخططات ا

 (2112خالل المراحل التالية: ) إبراهيم ، 

 ( مرحلة تحديد منطقة الدراسة:1)

ره حتيى يستحسن أن يذون محي  منطقة الدراسة فى حجم و اتساع كبير و ليذن على مستوه األماليم مثل منطقة القاهرة الذبي           

يتسنى وجود بدائل تخطيطية يمذن تقيمها ثم اختيار أنسبها ما التحذم فى عملية توطين مستلزمات و تجهيزات الصيناعات المذملية 

 لها و معرفة خاصياتها. كما يمذن تحديد المناطق ذات الخصائص المتشابهة اعتمادا على المعطيات الطبيعية بها.
 

 لعناصر األيكولوجية بالمنطقة:مرحلة إعداد و تحليل قائمة ا( 2)

األرض. يليى  معطييات اسيتلاا –المعطيات الفيزيائية و النباتية و الحيوانية  –معطيات الطقس و تضاريس األرض و المياا            

ذلم تحليل هعا من حيث اإلستعماالت المنتظرة أو المقبلة لألرض فى نطاي كيل منطقية مين الجهية الجلرافيية المدروسية أو بصيفة 

أدي دراسة العناصر األيذولوجية من حيث ت ثيراتها اإليجابية أو السلبية على كل إستعماا ممذن لألرض مثل السذن و الزراعة و 

 الصناعة.

يلى ذلم إعداد خرائ  تبين مده مابلية إستعماا األرض من حييث خصائصيها الطبيعيية و يتمثيل ذليم فيى ونيا خريطية تبيين           

مونا المناجم و الموارد الصيناعية و المواميا الهامية و الميوارد المائيية و اإلنحيدارات و إتجهاتهيا و اللابيات و منياطق الترفييه و 

إلستعماالت الطبيعيية لذيل منطقية و مقارنتهيا باالسيتعماالت المقبلية ليألرض. أخييراً يليى ونيا توزيا العمران بهدو تبين أحسن ا

تقييم تسلسلى لذل منطقة باإلمليم بالنسبة لجميا اإلستعماالت الممذنة لألرض المتطابقية منهيا أو عيير المتطابقية التيى تسيمع بإعيداد 

 خريطة جامعة تلخص اإلستعماالت الممذنة طبيعياً لألرض.
 

   مراحل إعداد المعطيات االقتصادية:( 3)

فى نفس الومت و بالتوازه يقو  فرييق مين األخصيائيين فيى االمتصياد بإعيداد ) نميوذج للنميو   يتمثيل فيى تقيدير الطليل عليى       

مالية و اليدخل و المساحات بالنسبة للموما مونوع الدراسة انطاما من التطورات المتومعة الزدياد السذان و لمواطن العميل و الع

مييا إلييى ذلييم ميين عناصيير دراسييات الجييدوه االمتصييادية . ثييم تلييى ذلييم مرحليية المقارنيية بييين عمليتييى التخطييي  البيئييى و التخطييي  

اإلمتصاده و اإلجتماعى بهيدو الوصيوا إليى تيوازن بيين الطليل و العيرض ) أه العيرض اليعه ييوفرا الوسي  الطبيعيى المتمييز 

 بمواردا المحدودة  . 
 

 مرحلة وضع معايير ألشكال التخطيط البيئى:( 2)

أما فيما يتعلق بونا أشذاا التخطي  فإن عوامل مثل األيذولوجيا و االمتصاد و الرالية من ش نها أن تساعد على تحدييد بعيض          

 االشتراطات الخاصة بتوطين النشاطات و باألوصاو التى يجل أن تتوافر فى البناءات و اإلنشاءات.
 
 

 
 

 مرحلة تحديد آليات إدارة المخطط العمرانى المقترح:( 5)

هى أخر المراحل و هى تهيتم ب سيلوف إدارة  و تنميية المخطي  الصيناعى للمنطقية فيى إطيار الدراسيات السيابقة و المعيايير و       

امى فئيات المجتميا اإلشتراطات المونوعة و بحيث تلبيى احتياجيات رجياا الصيناعة و متطلبياتهم و بميا ال يجيور عليى مصيالع بي

 المحلى. و ذلم ألن عد  امتناع المجتمعات المحلية بجدوه المخط  لن تتمذن من تطبيق هعا األخير.
 

إن ونا هعا النوع من التخطي  البيئى للمناطق الصناعية مونا التنفيع فى مصر مين شي نه أن يسياعد باإلنيافة إليى القيانون          

البيئة و العه يشمل الدراسيات البيئيية للمشيروعات عليى اعتبيار أهميية معطييات الوسي  الطبيعيى و  إلى تحديد اإلطار العا  لحماية

 خاصيات البيئة فى أعماا التعمير و البنية األساسية و مشاريا توطين الصناعات على وجه الخصوص.

ى اخيتاو اليدوا صياحبة هيعا المنياطق وتبعيا ولقد ظهر العديد من المسميات لمفهو  المنطقة الصناعية وترجا هعا االختافات إلي     

 لخبرة هعا الدوا في إنشاء المناطق الصناعية .
 

 الدراسة الميدانية واختبار الفروض :  

 ة وفقا لمتغيراتهم الديموجرافيةأوال :  االختالفات بين متوسطات إجابات المستقصي منه حول مفهوم التخطيط البيئي للمناطق الصناعي

بالذشييف عيين  ينييامه هييعا الجييزء نتييائج التحليييل اإلحصييائي الخاصيية باإلجابيية علييى السييلاا األوا لهييعا الدراسيية والييع  يتعلييق               

مستوه االهتما  بمفهو  التخطي  البيئي للمناطق الصناعية بدولة الذويت ، وأيضا اختبار صحة الفرض األوا الع  يينص عليي " 

متوسطات إجابيات المستقصيي منيه حيوا مفهيو  التخطيي  البيئيي للمنياطق الصيناعية وفقيا  ال توجد فروي ذات داللة إحصائية بين

ولتحقيييق ذلييم  فقييد اسييتعان الباحييث بعييدد ميين األسيياليل اإلحصييائية لمتليييراتهم الديموجرافييية ) النييوع ، السيين ، الملهييل العلمييي  .

وذليم للتعيرو عليي ميد  اخيتاو  t- testختبيار وا One –Way ANOVAالتحليلية مثل أسلوف تحليل التباين أحاد  االتجياا 

 وفقا الختاو خصائصهم الديموجرافية .مستو  االهتما  بمفهو  التخطي  البيئي للمناطق الصناعية بدولة الذويت 



Journal of Environmental Studies and Researches (2016) 
 

 

102 

 

 االهتمييام بمفهييوم التخطيييط البيئييي للمنيياطق الصييناعية بدوليية الكويييتولمزيييد ميين التفاصيييل يعييرض الباحييث االخييتالف فييي      

 نسبة لكل متغير ديموجرافي علي حده . بال

 االهتمام بمفهوم التخطيط البيئي للمناطق الصناعية بدولة الكويت وفقا للنوع : مستوي  -1

االهتمييا  بمفهييو  التخطييي  البيئييي للمنيياطق وذلييم بلييرض تحديييد مييد  وجييود اخييتاو فييي  t-testلقييد تييم تطبيييق اختبييار)ت       

   .3من خاا الجدوا رمم )  tالختاو النوع) ذكر / أنثي   . ويمذن تونيع نتائج اختبار)ت وفقا الصناعية بدولة الذويت 

 (3جدول رقم )

االهتمام بمفهوم التخطيط البيئي للمناطق الصناعية بدولة الكويت الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوي 

 وفقا للنوع ) ذكر / أنثي(

 t-test الوصف اإلحصائي النوع المتغيرات

 )ت(

 )د.ح(

مستوي 

 الداللة
الوس  

 الحسابي 

االنحراو 

 المعيار 

االهتما  بمفهيو  مستو  

التخطي  البيئي للمناطق 

 الصناعية بدولة الذويت

 3،30 2،31 3،09 ذكور 

(311  

2،22 

 2،209 2،18 إناث 

 

  يشييير  إلييي رانييي           0انييي تمامييا ، بينمييا الييرمم )  يشييير إلييي عييير ر1، حيييث أن الييرمم ) 0-1المقييياس المسييتخد  يمتييد ميين  

 تماما ما وجود درجة حيادية في المنتصف .

 االهتميا  بمفهيو  التخطيي  البيئيي للمنياطق الصيناعية بدولية الذوييتويتضع من الجدوا السابق أن الوسي  الحسيابي لمسيتو       

االهتما  بمفهو  التخطي  البيئي للمنياطق الصيناعية بدولية ور يشعرون ب  .أ  أن العك2،18  ولإلناث )3،09بالنسبة للعكور هو )

 إلي حد ما .باالهتما  بمفهو  التخطي  البيئي للمناطق الصناعية بدولة الذويت بصفة عامة ، بينما يشعر اإلناث الذويت 

ميا  بمفهيو  التخطيي  البيئيي للمنياطق االهتوفي نوء ذلم فإنه يمذن القوا أن هناك اختاو ذو داللية إحصيائية فيي مسيتو        

 . ولعلم يجل رفض فرض العد  األوا في هيعا 2،21وفقا الختاو النوع ) عند مستو  داللة إحصائية  الصناعية بدولة الذويت

                        وفقييا للنيييوع   االهتمييا  بمفهييو  التخطييي  البيئييي للمنيياطق الصييناعية بدوليية الذويييت الدراسيية جزئيييا وذلييم فيمييا يتعلييق بمسييتو  

 ) ذكور/ إناث   .

  االهتمام بمفهوم التخطيط البيئي للمناطق الصناعية بدولة الكويت وفقا للسن :مستوي  -2

االهتميا  بمفهيو  التخطيي  البيئيي تم تطبيق تحليل التباين أحاد  االتجاا وذلم بلرض تحديد ميد  وجيود اخيتاو فيي مسيتو       

مسيتو  االهتميا  وفقيا الخيتاو العمير ، ويمذين تونييع نتيائج تحلييل التبياين لعاميل العمير ميا دولية الذوييت للمناطق الصناعية ب

   .0وذلم من خاا الجدوا رمم )بمفهو  التخطي  البيئي للمناطق الصناعية بدولة الذويت 

لتخطيي  البيئيي للمنياطق الصيناعية االهتميا  بمفهيو  ا  وجود اختاو ذو داللية إحصيائية فيي مسيتو  0ويتضع من الجدوا رمم )

 .2،20ة عند مستو  داللة إحصائية وفقا للعمر ، حيث أن ميمة )و  معنوي بدولة الذويت

 (2جدول رقم )

 وفقا للعمراالهتمام بمفهوم التخطيط البيئي للمناطق الصناعية بدولة الكويت نتائج تحليل التباين للعمر مع مستوي 

ت درجيييييييييا مصدر التباين المتغير 

 الحرية 

مجييييييييييييييييييييييوع 

 المربعات 

متوسييييييييييييط 

 المربعات 

قيميييييييييييية ف 

 المحسوبة 

 مستوي المعنوية 

 

 العمر

 *2،23 0،290 3،00 10،2 0 بين المجموعات

 2،021 101،320 312 داخل المجموعات

  102،020 311 اإلجمالي
 

 طبقا الختبار و .2،20* تشير إلي داللة إحصائية عند 
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 هوم التخطيط البيئي للمناطق الصناعية بدولة الكويت وفقا للمؤهل العلمي :االهتمام بمفمستوي  -3

االهتميا  بمفهيو  التخطيي  البيئيي تم تطبيق تحليل التباين أحاد  االتجاا وذلم بلرض تحدييد ميد  وجيود اخيتاو فيي مسيتو        

نتيائج تحلييل التبياين لعاميل الملهيل العلميي ميا وفقا الخيتاو الملهيل العلميي ، ويمذين تونييع للمناطق الصناعية بدولة الذويت 

   .0ن خاا الجدوا رمم )وذلم ممستو  االهتما  بمفهو  التخطي  البيئي للمناطق الصناعية بدولة الذويت 

 (5جدول رقم )

 وفقا للمؤهل العلمياالهتمام بمفهوم التخطيط البيئي للمناطق الصناعية بدولة الكويت تحليل التباين لمستوي 

درجات  مصدر التباين متغيرال

 الحرية

متوسط  مجموع المربعات

 المربعات

قيمة   ف 

 المحسوبة

 مستوي المعنوية

 

الملهل 

 العلمي

 2،190 1،389 2،001 1،092 2 بين المجموعات

 2،032 111،00 310 داخل المجموعات

  110،80 311 اإلجمالي
       

االهتمييا  بمفهييو  التخطييي  البيئييي للمنيياطق او ذو دالليية إحصييائية فييي مسييتو    عييد  وجييود اخييت0ويتضييع ميين الجييدوا رمييم )

 حيث أن ميمة )و  ال تشير إلي أ  مستو  من المعنوية .وفق للملهل العلمي ،  الصناعية بدولة الذويت
 

عيد  وجيود  فيروي عليي ومما سبق وبناءا علي نتائج االختبارات اإلحصائية المستخدمة الختبار الفيرض األوا واليع  يينص       

ذات دالليية إحصييائية بييين متوسييطات إجابييات المستقصييي منييه حييوا مفهييو  التخطييي  البيئييي للمنيياطق الصييناعية وفقييا لمتليييراتهم 

، تقرر رفض فرض العد  جزئيا بالنسبة للنوع ، والسن ، وفيي نفيس الوميت مبوليه  الديموجرافية ) النوع ، السن ، الملهل العلمي 

 ل العلمي .بالنسبة للمله
 

اانييا  : االختالفييات بييين متوسيطات إجابييات المستقصييي منيه حييول مراحييل إعييداد المخططيات البيئييية ميين منظيور بيئييي وفقييا لمتغيييراتهم 

 الديموجرافية .
 

مراحل بالذشف عن  ينامه هعا الجزء نتائج التحليل اإلحصائي الخاصة باإلجابة على السلاا الثاني لهعا الدراسة والع  يتعلق     

ال توجيد فيروي ذات داللية إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي ، وأيضا اختبار صحة الفرض الثياني اليع  يينص عليي " 

إحصييائية بييين متوسييطات إجابييات المستقصييي منييه حييوا مراحييل إعييداد المخططييات الصييناعية ميين منظييور بيئييي وفقييا لمتليييراتهم 

ولتحقييق ذليم  فقيد اسيتعان الباحيث بعيدد مين األسياليل اإلحصيائية التحليليية مثيل لعلمي  .الديموجرافية ) النوع ، السن ، الملهل ا

مراحيل إعيداد وذلم للتعيرو عليي ميد  اخيتاو  t- testواختبار  One –Way ANOVAأسلوف تحليل التباين أحاد  االتجاا 

 وفقا الختاو خصائصهم الديموجرافية .المخططات الصناعية من منظور بيئي 

 راحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي بدولة الكويت وفقا للنوع : م -1

مراحيل إعيداد المخططيات الصيناعية مين وذلم بلرض تحديد مد  وجيود اخيتاو فيي  t-testلقد تم تطبيق اختبار)ت  

   1رمم ) وامن خاا الجد  tوفقا الختاو النوع) ذكر / أنثي   . ويمذن تونيع نتائج اختبار)ت  منظور بيئي

  1جدوا رمم )

 وفقا للنوع   ) ذكر / أنثي لمراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي الوس  الحسابي واالنحراو المعيار  

 t-test الوصف اإلحصائي النوع المتغيرات

 )ت(

 )د.ح(

مستوي 

 الداللة
الوسيييييييييييييييييييي  

 الحسابي 

االنحييييييييييييراو 

 المعيار 

مراحيييييييييييييل إعيييييييييييييداد 

ناعية المخططيييات الصييي

 من منظور بيئي

 3،90 2،09 3،90 ذكور 

(311  

2،21 

 2،38 2،08 إناث 

  يشييير  إلييي رانييي           0  يشييير إلييي عييير رانييي تمامييا ، بينمييا الييرمم )1، حيييث أن الييرمم ) 0-1المقييياس المسييتخد  يمتييد ميين  

 تماما ما وجود درجة حيادية في المنتصف .
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بالنسيبة لليعكور هيو  مراحيل إعيداد المخططيات الصيناعية مين منظيور بيئييأن الوسي  الحسيابي ل ويتضع مين الجيدوا السيابق     

بصييفة عاميية ، بينمييا مراحييل إعييداد المخططييات الصييناعية ميين منظييور بيئييي   .أ  أن الييعكور يعرفييون 2،08  ولإلنيياث )3،90)

 إلي حد ما .مراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي يعرو اإلناث 

 مراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئيوفي نوء ذلم فإنه يمذن القوا أن هناك اختاو ذو داللة إحصائية في       

 . ولعلم يجيل رفيض فيرض العيد  األوا فيي هيعا الدراسية جزئييا وذليم 2،21وفقا الختاو النوع ) عند مستو  داللة إحصائية 

 وفقا للنوع   ) ذكور/ إناث   . اعية من منظور بيئيبمراحل إعداد المخططات الصنفيما يتعلق 
 

 مراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي بدولة الكويت وفقا للسن :  -2

مراحيل إعيداد المخططيات الصيناعية مين تم تطبيق تحليل التباين أحاد  االتجاا وذلم بلرض تحديد مد  وجيود اخيتاو فيي      

مراحيل إعيداد المخططيات وفقا الختاو العمر ، ويمذن تونيع نتائج تحلييل التبياين لعاميل العمير ميا  منظور بيئي بدولة الذويت

   .0وذلم من خاا الجدوا رمم )الصناعية من منظور بيئي بدولة الذويت 

بيئيي  مراحل إعداد المخططيات الصيناعية مين منظيور  وجود اختاو ذو داللة إحصائية في مستو  0ويتضع من الجدوا رمم )

 .2،20ة عند مستو  داللة إحصائية وفق للعمر، حيث أن ميمة )و  معنوي بدولة الذويت

 (7جدول رقم )

 وفقا للعمرمراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي بدولة الكويت نتائج تحليل التباين للعمر مع 

درجات  مصدر التباين المتغير

 الحرية

مجوع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 مستوي المعنوية

 

 العمر

 *2،22 1،113 3،200 12،3 0 بين المجموعات

 2،010 100،102 312 داخل المجموعات

  100،002 311 اإلجمالي
 

 طبقا الختبار و .2،20* تشير إلي داللة إحصائية عند 
 

 قا للمؤهل العلمي : مراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي بدولة الكويت وف -3
 

مراحيل إعيداد المخططيات الصيناعية مين تم تطبيق تحليل التباين أحاد  االتجاا وذلم بلرض تحديد مد  وجيود اخيتاو فيي      

مراحيل وفقا الختاو الملهل العلمي ، ويمذن تونيع نتيائج تحلييل التبياين لعاميل الملهيل العلميي ميا منظور بيئي بدولة الذويت 

   .9وذلم من خاا الجدوا رمم )طات الصناعية من منظور بيئي بدولة الذويت إعداد المخط
 

 (8جدول رقم )

 وفقا للمؤهل العلميلمراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي بدولة الكويت تحليل التباين 

درجات  مصدر التباين المتغير

 الحرية

متوسط  مجموع المربعات

 المربعات

قيمة   ف 

  المحسوبة

 مستوي المعنوية

 

الملهل 

 العلمي

 *2،20 0،310 2،201 0،001 2 بين المجموعات

 2،021 110،109 310 داخل المجموعات

  118،188 311 اإلجمالي

 

 طبقا الختبار و .2،20* تشير إلي داللة إحصائية عند    
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إعداد المخططات الصيناعية مين منظيور بيئيي بدولية  مراحل  وجود اختاو ذو داللة إحصائية في 9ويتضع من الجدوا رمم )   

 .2،20مستو  داللة إحصائية  حيث أن ميمة )و  معنوية عندوفق للملهل العلمي ،  الذويت

عيد  وجيود  فيروي ذات ومما سبق وبناءا علي نتائج االختبارات اإلحصائية المستخدمة الختبار الفرض األوا والع  ينص علي   

وفقيا لمتلييراتهم  مراحل إعداد المخططات الصناعية من منظيور بيئييتوسطات إجابات المستقصي منه حوا داللة إحصائية بين م

 ، تقرر رفض فرض العد  ومبوا الفرض البديل . الديموجرافية ) النوع ، السن ، الملهل العلمي 
 

 النتائج والتوصيات : 

  توصل الباحث إلي مجموعة من النتائج تتمثل فيما يلي : 

تقا على عاتق الشركات الصناعية سواء كانت مطاع عيا  أو خياص مسيئولية كبييرة فيى تحقييق أهيداو التخطيي  البيئيى للمنياطق  -1 

الصييناعية، و إن كانييت تلييم الشييركات فييى كثييير ميين األحيييان تتقيياعس عيين القيييا  بييدورها و خاصيية فييى ظييل عييد  وجييود الييدافا 

ليرادع التنفييع  و القيوانين و الليوائع التنفيعيية. و لهيعا فيإن دور الدولية مين خياا اإلمتصاده و الوعي البيئى الذافي و فى عيياف ا

األجهزة التنفيعية المعنية بها يذون دفا هعا الشركات لانطاع بالمسئوليات المنوطة بها و ذلم من خاا مراحل متدرجية تذيون 

 كالتالي :

 لدولة.إنشاء محطات الرصد البيئى للمناطق الصناعية على مستوه ا -

 اإلمداد بالمعلومات البيئية و إسداء المشورة الفنية. -

ونا حوافز امتصادية للشركات التى تتحمل مسئوليتها البيئية و فرض رسيو  و نيرائل إنيافية عليى الشيركات المخالفية كميا  -

 هو م خوذ به فى بامي الدوا المتقدمة.

راخيص مزاولية هيعا األنشيطة. و لعيل دراسيات تقيييم التي ثيرات حظر األنشطة اللير مرعوف فيها بيئياً عن طريق اليتحذم فيى تي -

 هي أهم الوسائل لتحقيق ذلم. EIAالبيئية 

إلزا  الشركات المخالفية بي داء مسيئولياتها البيئيية عين طرييق فيرض عقوبيات أو زييادة الضيرائل و الرسيو  أو نيزع صياحيات  -

 ممارسة أنشطتها.

واد القابلة إلعادة االستخدا  فى مدخاتها الصناعية و أن تذون منتجاتها مابلة إلعادة تشجيا الشركات الصناعية على استخدا  الم -

 االستخدا  أو التدوير.

يوجد اختاو ذو داللة إحصائية في مستو  االهتميا  بمفهيو  التخطيي  البيئيي للمنياطق الصيناعية بدولية الذوييت وفقيا الخيتاو  -2

 ع النو

 ة في مستو  االهتما  بمفهو  التخطي  البيئي للمناطق الصناعية بدولة الذويت وفقا للعمر.وجود اختاو ذو داللة إحصائي -3

عد  وجود اختاو ذو داللة إحصائية في مستو  االهتما  بمفهو  التخطي  البيئي للمناطق الصناعية بدولة الذويت وفق للملهل  -0

 العلمي.

 المخططات الصناعية من منظور بيئي وفقا الختاو النوع. وجود اختاو ذو داللة إحصائية في مراحل إعداد  -0

 .وفق للعمر مراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي بدولة الذويتوجود اختاو ذو داللة إحصائية في مستو   -1

 .ق للملهل العلميوف مراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي بدولة الذويتوجود اختاو ذو داللة إحصائية في  -0
 

وفي ضيوء النتيائج السيابقة ، تمكين الباحيث مين عيرض مجموعية مين التوصييات التيي يمكين االسترشياد بهيا عنيد تخطييط المنياطق 

 الصناعية وفقا للمنظور البيئي ، وفيما يلي عرض لتلك التوصيات : 

اميم الخاصية بالميدن الجدييدة األحيياء . وتيوفير المسياحات الت كيد على زيادة برامج عمارة البيئة منع االنطامة األوليى لعميل التصي -1

 المنتظمة إلنشاء المتنزهات العامة والمنظر الطبيعية والصناعية . 

 االستفادة من مزايا مابلية وكفاءات المصانا المحلية إلمداد معالم عمارة البيئة بالعناصر والمواد الطبيعية منها والصناعية .  -2

 مارة البيئة عن طريق فرض رسو  سنوية على الشركات والمستثمرين . تمويل مشاريا ع -3

    إلنشياء الحيدائق األماميية  3-   2     وجانبية )   1    وخلفية )  0زيادة مساحة األراني السذنية بفرض ارتدادات أمامية )   -0

 مة مسابقات سنوية للحدائق المنزلية . والخلفية لمساكنهم ، والعمل على تشجيا المواطنين لتشجير هعا الفراعات وإما

 االستفادة من معماريي البيئة وتوظيفهم في نفس التخصص لضب  وتوجيه تخصص عمارة البيئة للصالع العـا  .  -0
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 يجل أن تقو  الهيئة العامة للصناعة بدولة الذويت بما يلي :  -1

الصييناعة ميين حيييث المييواد الخييا  والمييدخات اإلنتاجييية  ل تذييوين ماعييدة بيانييات حييوا احتياجيياتيسييهوذلييم بتتنظيييم الصييناعة  -

. حييث ييتم االعتمياد عليى كيوادر إداريية تحديد أولويات الصناعات الجديدة وإعداد اليد العاملة المتخصصة الازمة، واألخره

 إحصائية تقنية متخصصة لهعا األمر.

 .تحديث الصناعات الموجودة أجلمناسبة من الظروو الخلق وخلق شبذة مهنية وصناعية وحرفية متذاملة  -

والمييواد الخييا  واألسييواي والخييدمات الصييناعية المختصيية االرتقيياء بالصييناعة فييي المييدن الذبييره نتيجيية لتييوفر األيييد  العامليية  -

 .األخره

 .مطاع الصناعات اليدويةالمحافظة على  -

 وليةاالهتزازات والحمكيظيروو التشيليل  نتيجيةذ المبياني العتيقية مين الخطير اليع  يحيدي بهيا انقيوإ ن السامة الصناعيةانم -

 . الصناعات المنتشرة نمن هعا المدن القديمةتعلق ب نشطة عيرها مما يو ةالزائد

تفياد  تركيز الصيناعات ، وز االستقرار السذاني من خاا الحد من الهجرة وتقليل الضل  على الخيدمات بالميدن الذبيرهيتعز -

 .في المدن الذبيرة

المختلفيية بشيي ن التييرخيص للعمييل فييي مدينيية صييناعية و/ أو منطقيية صييناعية حييرة، وميينع شييهادات  النظيير فييي طلبييات الجهييات -

 المنطقة الصناعية الحرة للمستثمرين.

تطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مباشرة أو بواسطة المطورين، وإعداد الخط  والبرامج الخاصة لتطويرها  -

 وتنميتها.

 التي تتطلبها المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بنفسها أو بواسطة اللير. إمامة المرافق العامة -

 تحديد الرسو  مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ومواعد تحصيلها بموجل مانون. -
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