
  
  
  
 

 أثر إدارة المخلفات علي األداء البیئي واالقتصادي للمنشآت السیاحیة

 بالتطبیق علي منتجعات شرم الشیخ، مصر
 

  إعداد
  محمد شدید حسن جاد الرب
  مدرس بقسم الدراسات الفندقیة

  جامعة الفیوم -كلیة السیاحة والفنادق
msg02@fayoum.edu.eg 

  محمد سلیمان عبد الحمید
  مدرس بقسم الدراسات السیاحیة

  جامعة الفیوم -كلیة السیاحة والفنادق
msa04@fayoum.edu.eg 

  
  :الملخص

شهدت السنوات األخیرة اهتمامًا متزایدًا من قبل معظم المنشآت السیاحیة الناجحة علي مستوي العالم 
تج عن عملیة التشغیل بها، نتیجة النتائج المتحققة عنه من نواحي بضروة وجود نظام فعال إلدارة النفایات التي تن

وعلي الرغم من اعتبار إدارة المخلفات من أهم القضایا التي . عدة لعل أهمها الناحیة البیئیة والناحیة االقتصادیة
من التوجهات ینبغي أن تحظى باالهتمام داخل المنشآت السیاحیة المصریة لما لها أهمیة كبیرة، إال أن بعضًا 

المستقبلیة لتلك المنشآت قد ال تنطلق من اعتبارات بیئیة وذلك بعدم االنخراط في مجال الحفاظ على البیئة 
  .وعدم استعدادها لتطبیق نظام إلدارة المخلفات بكافة أنواعها، وممارستها المختلفة

  

كفء إلدارة المخلفات ومن ثم یهدف هذا البحث إلي دراسة المعوقات التي تحول دون تطبیق نظام 
داخل المنشآت السیاحیة المصریة بالتطبیق علي منتجعات شرم الشیخ بمحافظة جنوب سیناء، إلي جانب تحلیل 

وفي سبیل تحقیق ذلك تم االعتماد . أثر إدارة المخلفات علي األداء البیئي واألداء االقتصادي لتلك المنتجعات
ة التي تم جمعها من خالل توزیع استمارة استبیان على عینة من مدیري علي المنهج الكمي، لمناقشة نتائج الدراس

المنتجعات السیاحیة بمدینة شرم الشیخ، وتحلیلها باستخدام مجموعة من المقاییس اإلحصائیة الوصفیة والكمیة 
  .لمناقشة النتائج واختبار صحة فروض الدراسة

  

ق نظام فعال إلدارة المخلفات داخل المنتجعات إلي وجود العدید من المعوقات لتطبی البحثولقد توصل 
السیاحیة بمدینة شرم الشیخ، إلي جانب أن تطبیق نظام فعال إلدارة المخلفات سوف ینتج عنه العدید من النتائج 
االیجابیة للمنتجعات السیاحیة بشرم الشیخ سواء من الناحیة البیئیة ومنها؛ قلة استنفاد الموارد الطبیعیة، وتقلیل 

لوث المصاحب لعملیة التشغیل داخل المنتجعات السیاحیة، والحد من المكونات الخطرة في النفایات الصلبة، الت
وتحسین المنظر الجمالي للمنتجعات السیاحیة، أو من الناحیة االقتصادیة، ، إلي جانب عدم تلوث المیاه والتربة

ت، كما أنه یمكن أن یساعد علي تقلیل النفقات ومنها توفیر المال من خالل انخفاض تكالیف التخلص من النفایا
  . على المواد الخام والمعدات والمشتریات األخرى، فضًال عن تعزیز الكفاءة واإلنتاجیة، وزیادة والء العمالء
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