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 ممخص الدراسة
إلدارة البمديات الكبرػ في قطاع غزة  عملتأثير عوامل سياسات  ىدف البحث إلى دراسة

 . 0202 -0202اتيجية الوطنية لعام النفايات الصمبة في تطبيق االستر 

عمى محافظات قطاع  ةبمدية موزع 02من أصل خمس بمديات كبرػ حيث استيدفت الدراسة 
والمتمثمة في بمدية  وذلك نظرا إلى نفوذىا الجغرافي والسكاني األكبر من باقي البمديات األخرػ  غزة

 الباحث قام الدراسة أىداف تحقيق أجل منو ،جباليا النزلة غزة،  ،رفح، خانيونس، دير البمح
وقد  الدراسة موضوع الظاىرة وصف خاللو من الذؼ يحاول التحميمي الوصفي المنيج باستخدام

الدوائر ذات  موظفي إذ تم توزيع االستبانات عمى استخدم الباحث أسموب الحصر "المسح" الشامل
العالقة بإدارة النفايات الصمبة وىي الدائرة المالية  والدائرة القانونية  ودائرة الصحة والبيئة والبالغ 

بنسبة استرداد بمغت استبانة  02تم استرجاع و .  الدوائرموظف يعممون في تمك  021عددىم  
ات الصمبة في البمديات حيث كان مستوػ تطبيق عوامل سياسة عمل إدارة النفاي. % تقريبا11

مستوػ تطبيق االستراتيجية الوطنية في ل النسبةوكذلك األمر  ، ا  الكبرػ في قطاع غزة متوسط
لوحع في الدراسة أن االستراتيجية الوطنية و  .أيضا   متوسطا   والذؼ كانالكبرػ غزة بمديات قطاع 

إلدارة النفايات الصمبة لم تعِط عوامل سياسات العمل األىمية النسبية المناسبة وبالتحديد العامل 
بشكل كبير مقارنة مع باقي العوامل  منخفض والذؼ كانالخاص بحجم مشاركة القطاع الخاص 

 األخرػ.

شراكوالخاص القطاع ب باالىتمام اوصت الدراسةولقد  في منظومة إدارة النفايات الصمبة  وا 
التسييالت الحكومة ودراسات الجدوػ الممولة لتشجيع القطاع الخاص في  من خالل تقديم

رقابية ومعموماتية قوية تساعد في إدارة ممف نظم  إيجاد، االستثمار في قطاع النفايات الصمبة 
جتمع بشكل فعال تساىم في إشراك الم ةتوعوي ةعيبرامج مجتم توفير، النفايات الصمبة بشكل فعال 
 في إدارة النفايات الصمبة .
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Abstract 

This study aimed at investigating the impact of factors influencing work policies of solid 

waste management on implementing the national strategy for the period from 2010 to 

2014 in the major municipalities of Gaza Strip.  

This study targeted five major municipalities out of (25) in total operating in the Gaza 

Strip and scattered across its governorates, which are (Rafah, Khanyounis, Dair Albalh, 

Gaza, and Jabalia Alnazla). These five major municipalities were primarily selected 

because of their bigger geographic and demographic influence compared to the other 20 

municipalities.  In order to achieve the study objectives, the researcher adopted the 

descriptive analytical approach, which focuses on describing the phenomenon under the 

study, and used the census survey method for data collection. A Number of (106) 

questionnaires were distributed to the working staff in relevant departments of solid 

waste management including (financial department, legal department, health and 

environment department). Only (70) questionnaires were retrieved representing a 

response rate of approximately (66%). Results of the study revealed that the level of 

implementing the factors influencing work policies of solid waste management in the 

major municipalities of Gaza Strip was average. The same applied to the level of 

implementing the national strategy in those municipalities, which was also average. 

Results also showed that the national strategy of solid waste management was not 

relatively significant to the factors influencing work policies, namely the factor of the 

size of private sector participation, which level was considerably low compared to the 

other factors.  

The study recommended paying attention to the private sector and getting it involved in 

the solid waste management matrix.  This can be done through providing governmental 

facilities and funded feasible studies to encourage the private sector to invest in solid 

waste area. Another important point is to establish strong controlling and information 

systems to assist in managing the solid waste file effectively. Finally, it is important to 

introduce social awareness programs that effectively contribute in the participation of 

the community in solid waste matrix.  
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ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ ﴿  َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى اَّلله

صدق اهلل العظيم  ﴾ َواْلُمْؤِمنُونَ   
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 ْاإِلىَدْاء  
.. إلي سيدنا دمحم صل . إلي سيد األولين واآلخرين.. إلي اليادؼ البشير.إلي معمم البشرية كل خير

 هللا عميو وسمم.

 إلى والدؼ الحبيب......... حفظة هللا

 إلى والدتي الحنونة.......... رحميا هللا

 إلى إخواني وأخواتي األحباب عمى قمبي.

 إلى أصدقائي ورفقاء دربي األعزاء الذين ساندوني في مسيرتي التعميمية.

 الذؼ لم يبخل عمي بعطائو وعممو. د. وسيم اليابيلإلى مشرفي العزيز 

 
 إليكم جميعًا أ ىدي ىذا العمل المتواضع.
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وتقديرٌ شكٌر   
 

 يشكر"من ال  :ملسو هيلع هللا ىلص القائل الحمد هلل الذؼ بنعمتو تتم الصالحات، والصالة والسالم عمى الرسول المعمم
التي  ىذه الرسالة العممية، أكممت، وبعد أن أتم هللا نعمتو عمي إذ )رواه البخارؼ( الناس ال يشكر هللا"
 ينفع بيا. وأنأجرىا،  لي أسال هللا أن يكتب

لى السادة المحكمين ألداة الدراسةـلشكر والتقدير لمجامعة اإلسالميةأتقدم باكما و ـ ، لما كان  ، وا 
 في اثراء الدراسة.  إلرشاداتيم ونصحيم من النفع والفائدة

عترافا  لذوؼ الفضل بفضميم، ولذوؼ العمم بعمميم، أتقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان، والتقدير وا 
أساتذتي األفاضل، الذين ميدوا لي طريق العمم والمعرفة، وأخص بالشكر  جميع والمحبة، إلى

الصدر، الذؼ تفضل باإلشراف والتوجيو، وسعة ، اليابيل إسماعيل وسيم لدكتور الفاضل/اوالتقدير 
 فكان خير موجو لي في رحمة البحث والتنقيب.

يوسف عبد عطية بحر  وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجنة المناقشة، ممثمة بكل من: الدكتور/
عمى تفضميما بقبول مناقشة ، مناقشا  خارجيا   آمال عبدالمجيد الحيمة  مناقشا  داخميا ، والدكتور/

ثرائيا بمالحظاتيما السديدة،  أن يديم عمييما موفور  -عز وجل-هللا  سائال  الرسالة، والحكم عمييا، وا 
 الصحة والعافية، وأن يجزييما عني خير الجزاء.

جميع العاممين في كمية التجارة في الجامعة االسالمية بغزة. وأخيرا ، كل الشكر ل والشكر موصول
 اإلخوة الذين شجعوا، وساىموا في إنجاح ىذه الدراسة.و  األصدقاء تقدير لكلوال
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 :المقدمة 1.1
الزراعي وعدم اتباع المعيشة والتقدم الصناعي و مستوػ ارتفاع أدػ ازدياد عدد السكان و 

نقل ومعالجة النفايات الصمبة إلى ازدياد كمية النفايات بشكل ىائل و الطرق المالئمة في جمع 
 ةوبالتالي تموث عناصر البيئة من أرض وماء وىواء واستنزاف المصادر الطبيعية في مناطق عديد

اليوم إدارة النفايات الصمبة في جميع دول العالم من األمور الحيوية  أصبحتمن العالم وقد 
  .لممحافظة عمى الصحة والسالمة العامة

في ضمان العمل الفعال  حيويا   حيث تمعب االستراتيجية الخاصة إلدارة النفايات الصمبة دورا  
 .بطرق سميمة وصحيةيات المستقبمية التعامل مع النفا إلىليذا النوع من القطاعات باإلضافة 

ذات محتوػ  ،" المواد الجامدة والتي تتسم بالخطورة أحيانا   أنياوتعرف النفايات الصمبة عمى 
الناتجة  منخفض من السوائل وتشمل نفايات البمدية والنفايات الصناعية والنفايات التجارية والنفايات

مخمفات مرتبطة بيا ونفايات اليدم و رػ الوتربية الحيوانات والنشاطات األخعن العمميات الزراعية 
 .(2، ص م2012)شتية،  التعدين

لبني  وتحسن المستوػ المعيشي ،الصناعي، والتطور الزراعي و فنتيجة لمتزايد في عدد السكان
وعدم اتباع  ،تغير نمط المعيشة واالستيالك إلىباإلضافة  ،المواصالتالبشر وتطور وسائل النقل و 

فقد رافق ذلك كمو تكدس ماليين األطنان من النفايات  ،الطرق المالئمة في إدارة النفايات الصمبة
)الشواورة، تشويو جمال الطبيعة واإلخالل بالتوازن البيئي  إلىالقرػ مما أدػ القمامة في المدن و و 

 .(م2006

ونتيجة لوصول مكبات  ،لصمبةمن مشكمة متفاقمة في إدارة النفايات ا يعاني قطاع غزة إن
وغياب االىتمام من قبل الجيات المعنية عمى العمل لحل  ،النفايات إلي الحد االستيعابي األقصى

      (م2010)في عام قدرت وزارة التخطيط كمية النفايات التي نتجت من قطاع غزه  حيث األزمة
بعد  (طن/ يوميا 2350) إلىلتصل أن تتضاعف ىذه الكمية  مع توقع (يومياطن/  1300)ب 

 .(م2013)سالم، عشرين عاما 
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دارة النفايات الصمبة في قطاع إلعمى صعيد ما ذكر في المشكالت السابقة فإن ىناك حاجو ممحة  
 .الستراتيجيات وآليات عمل خاصة فعالة تساىم في ايجاد الحمول المناسبة وفقا   غزة

ت البيئية  من المشكال عددا   ةالخاصة بإدارة النفايات الصمبة في قطاع غز  اإلدارة وتواجو
واالجتماعية واالقتصادية والتي تم رصدىا في إطار االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات  الصحيةو 

 من المتوقع أن النفايات أنالدراسات  أوضحتحيث  ( م2014- م2010 )الصمبة في فمسطين
باإلضافة إلى الحاجة الممحة إلنشاء خطط  (2040)عام ( / يوميا طن 3700 )تصل إلى

النفايات الصمبة في  مناستراتيجية متكاممة إلدارة النفايات الصمبة تتواكب مع الكميات المتزايدة 
)المجموعة العالمية لميندسة وذلك لمحد من تأثيراتيا البيئية والصحية عمى المواطنين   غزةقطاع 

 .(2، صم2012وكونسيرف، واالستشارات، إك

تقييم العوامل والسياسات المؤثرة في تطبيق االستراتيجية الوطنية  إلىحيث يسعى البحث 
واألخذ بعين االعتبار بعض النتائج ( م2014 -م2010) إلدارة النفايات الصمبة في قطاع غزه لعام

 .التي تواجو ىذا القطاع ل الييا في وضع الخطط المستقبميةالتي سيتم التوص

 :مشكمة الدراسة 2.1
صالح الجيات المعنية بإدارة النفايات الصمبة وعمى رأسيا وزارة الحكم المحمي  إن من

ومسؤولياتيا اتجاه البيئة والنفايات بجميع أنواعيا حيث يمثل غياب اإلطار  بواجباتيا االىتمام
تطوير لالحاجو  إلىباإلضافة  ،تمك العوامل أىم أحدالقانوني الناظم لقطاع النفايات الصمبة 

المعايير والمقاييس الضرورية لمختمف مراحل إدارة النفايات الصمبة من وضع النفايات في 
باإلضافة الى نقص الوعي المجتمعي  ،الحاويات المخصصة إلى مرحمة نقميا إلى المكبات الرئيسية

في تقميل كفاءة  ا  ساسيأ ا  مبة والتي تمعب دور لدؼ المواطن الغزؼ حول قضايا إدارة النفايات الص
 .مراحل إدارة النفايات الصمبة

التنظيمية لممؤسسات جة الممحة إلى الكوادر المادية والبشرية و في الحا أيضا  تكمن المشكمة و 
المعدومة لمقطاعات الخاصة حيث تكمن  ورة النفايات الصمبة والمشاركة شبذات العالقة بقطاع إدا

ستثمار في البيئة والحفاظ عمييا في توفير الكوادر البشرية لمعمل في ذلك المجال واتاحة أىمية اال
توفير تكاليف استيراد المواد الخام التي من الممكن  إلىباإلضافة  ،عمل جديدة أسواقفرصة لفتح 

 .استخراجيا من عمميات تكرير النفايات
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غياب لالمناطق التي تعاني من مشكمة إدارة النفايات الصمبة وذلك نظرا  أكثر أحدويعتبر قطاع غزة 
لمستقبل  ا  كبير  المنظومة الكاممة لتوثيق المعمومات وتحميميا والرقابة المحدودة والتي قد تعتبر تحديا  

رىا عن نطاق لم تخرج محاوالت التقميل من النفايات الصمبة ومعالجتيا وتدوي ،ذلك المجال
الفردية واالعتماد بشكل كبير عمى التمويل الخارجي لتغطية التكاليف الشخصية و  المبادرات

والذؼ كان لو أثر عمى  النواحي  ،وغياب اإلطار التنظيمي والسياسي ،االستثمارية في ىذا المجال
المظير الحضارؼ إلى وعمى الصحة العامة لممواطنين باإلضافة  ،االقتصادية واالجتماعية و البيئية

 .( 2، صم2010، االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة) .يئة العمرانية في قطاع غزةلمب

ويمكن القول أن ىذا الممف لم يعطى االىتمام الكافي بجانب عدم وجود االىتمام الكافي 
بجانب غياب  ،الفنية التشريعية ذات الصمة بالقطاع ،البيئية ،لألبعاد االجتماعية واالقتصادية

ستؤول إلى تكاليف باىضو الثمن  أنياسياسات وتقديرات الكمفة الحقيقية لذلك والتي من الواضح ال
حيث من الواجب عمى الحكومة الفمسطينية اعتبار ىذا  ،الحال عمى ما ىو عميو حاليا   استمرإن 

النفايات الصمبة  أطنان في تزايدىناك  حيث أن .الوطنية األولويةالقطاعات ذات  أحدالقطاع 
قطاع االقتصادية والقطاع المحمي و  كالقطاعات ات المختمفةقطاعاألفراد وال من الناتجة سنويا  

الرعاية الصحية العاممة في قطاع غزة والتي تحتاج إلي استراتيجيات معينو لمتعاطي مع تمك 
  .الكميات

 :الدراسة تساؤالت 3.1
 :الرئيسي التالي ؤال ويتوقع من تمك الدراسة اإلجابة عمى الس

بمديات الستراتيجية الوطنية في ما ىو أثر سياسات العمل إلدارة النفايات الصمبة في تطبيق ا
 ؟الكبرى  قطاع غزة

 ومن خالل السؤال الرئيسي يتفرع مجموعة من األسئمة الفرعية التالية 

 الصمبة ؟ ما ىو مدػ كفاءة اإلطار القانوني و التشريعي في إدارة منظومة النفايات 
 ىل الكوادر العاممة في مجال النفايات الصمبة تقوم بإدارة النفايات الصمبة بشكل سميم ؟ 
 ما ىو مدػ مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة النفايات الصمبة ؟ 
 ىل إدارة النفايات الصمبة تحقق االستدامة والكفاءة المالية ؟ 
 والرقابية الخاصة بإدارة النفايات الصمبة ؟ ىل يوجد تبني بشكل سميم لمنظم المعموماتية 
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  بشكل سميم ؟الخطرة والطبية  النفاياتىل يتم التعامل مع 
 ىل توفر إدارة النفايات الصمبة آليات عمل آمنة بيئيا  لمخدمات التي تقدميا ؟ 
  ما ىي درجة وعي المجتمع بالقضايا المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة ؟ 

 :ىداف الدراسةأ 4.1
التعرف عمى مدػ تطور اإلطار القانوني والتنظيمي لدعم اإلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة في  .1

 .الكبرػ  قطاع غزةبمديات 
 بمديات التعرف عمى قوه وقدرات وخبرات المؤسسات العاممة في مجال إدارة النفايات الصمبة في .2

 . الكبرػ  قطاع غزة
قطاع  بمديات مات وانشطة إدارة النفايات الصمبة فيمدػ تحقق االستدامة والكفاءة المالية لخد .3

 .الكبرػ  غزة
التحقق من فاعمية اآلليات واألسس في التعامل مع النفايات الخطرة والطبية والخاصة في  .4

 .الكبرػ  قطاع غزةبمديات 
 قطاع غزة بمديات مدػ فاعمية وانخراط القطاع الخاص في عمميات إدارة النفايات الصمبة في .5

 .الكبرػ 
مدػ فاعمية النظم المعموماتية والرقابية ودورىا في العمميات الخاصة بإدارة النفايات الصمبة في  .6

 .الكبرػ  قطاع غزةبمديات 
من وجية التعرف عمى مدػ وعي ومشاركة الناس في القضايا الخاصة بإدارة النفايات الصمبة  .7

 نظر العاممين في البمديات الكبرػ في قطاع غزة.
 قطاع غزةبمديات ليات األمان البيئية لخدمات النفايات الصمبة ومدػ فعاليتيا في آالتعرف عمى  .8

 .الكبرػ 

 :أىمية الدراسة 5.1
 عممية.أىمية  1.5.1

تكمن أىمية البحث في ندرة االبحاث الخاصة في االستراتيجيات الخاصة إلدارة النفايات 
ت تركزت حول تقييم آليات عمل إذا أن معظم تمك الدراسا ، الصمبة في قطاع غزه ومدػ فاعميتيا

مع إىمال الجوانب األخرػ كتقييم الكوادر العاممة في المجال، حجم مشاركة  إدارة النفايات الصمبة
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القطاع الخاص في منظومة إدارة النفايات باإلضافة إلى تقييم اإلستدامة والكفاءة المالية إلدارة 
 النفايات الصمبة .

 عممية.أىمية   2.5.1
زة من التزايد في أعداد السكان ا قطاع غىمجموعة من العوامل التي يشيدحيث أن ىناك 

حيث يحاول ي زيادة كميات النفايات المنتجة التمدد العمراني والتي بدورىا ساىمت بشكل طردؼ فو 
فعال في التوصيات التي قد تساىم بشكل بحث الخروج بمجموعة من النتائج و الباحث من خالل ال

 .فعالة لمتعاطي مع التحديات المستقبمية التي تواجو ذلك القطاعيدة و وضع استراتيجيات جد
في تطبيق االستراتيجية الخاصة إلدارة النفايات الصمبة في إلى دراسة أىم العوامل المؤثرة  باإلضافة
 .قطاع غزة

 :متغيرات الدراسة 6.1
 .الكبرػ  قطاع غزةبمديات تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة في  :المتغير التابع

 والتي ينبثق منيا العوامل التالية: عوامل سياسة العمل في البمديات :المتغيرات المستقمة

  2014-2010المصدر : االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة 

أثر عوامل سياسات عمل إدارة النفايات الصمبة عمى تطبيق االستراتيجية  المتغيرات الديمغرافية :
  .(، الدوائر المستيدفةالبمدية ،الخبرة سنوات ،الجنس ،)العمر البيانات الشخصيةتعزػ إلى الوطنية 

 

 .القانوني والتشريعي اإلطاركفاءة  .1 حجم تبني نظم معموماتية رقابية. .5

 مجالالكفاءة الكوادر العاممة في  .2 التعامل مع النفايات الخطرة. .6

 .حجم مشاركة القطاع الخاص .3 .لخدمات إدارة النفايات الصمبة آليات عمل آمنة بيئيا   .7

 االستدامة والكفاءة المالية. .4 .الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبة .8
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 :نموذج الدراسة 7.1
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: نموذج الدراسة1.1شكل )

 .م2014-م2010االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى 

  :فرضيات الدراسة 8.1
بين (  α ≤ 0.05داللة )  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ  الفرضية الرئيسية األولى:

  .تطبيق االستراتيجية الوطنيةلعمل في إدارة النفايات الصمبة و عوامل سياسة ا

 

 المتغير التابع

تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات 
 الصمبة في قطاع غزة.

 الخصائص الديمغرافية 

 العمر، الجنس، الخبرة، اسم البلدية، الدوائر المستهدفة

 المتغيرات المستقلة 

 "عوامل سياسة العمل في البلديات"

 .التشريعيكفاءة االطار المانوني و .0

كفاءة الكوادر العاملة في مجال إدارة النفايات .0

 الصلبة.

 حجم مشاركه المطاع الخاص..3

 .االستدامة والكفاءة المالية.2

 حجم تبني النظم المعلوماتية والرلابية..2

 .والطبيةالتعامل مع النفايات الخطرة .1

 آليات عمل آمنة بيئيا لخدمات إدارة النفايات.0
 الصمبة

بقضايا إدارة النفايات الوعي المجتمعي .8

 الصمبة.
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 حيث يتفرع من الفرضية الرئيسية األولى الفرضيات الرئيسية التالية:

( لإلطار القانوني والتشريعي عمى α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوػ ) ذات عالقةيوجد  .1
 .تطبيق االستراتيجية الوطنية

( لكفاءة الكوادر العاممة في المجال α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوػ  ذات عالقةيوجد  .2
 .عمى تطبيق االستراتيجية الوطنية

( لمشاركة القطاع الخاص عمى α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوػ  ذات عالقةيوجد  .3
 .تطبيق االستراتيجية الوطنية

( لالستدامة المالية عمى تطبيق α ≤ 0.05)مستوػ  داللة إحصائية عند ذات عالقةيوجد  .4
 .االستراتيجية الوطنية

والرقابية عمى ( لمنظم المعموماتية α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوػ  ذات عالقةيوجد  .5
 .تطبيق االستراتيجية الوطنية

النفايات ( آلليات واسس التعامل مع α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوػ  ذات عالقةيوجد  .6
 الخطرة عمى تطبيق االستراتيجية الوطنية.

دمات ( ألليات العمل اآلمنة بيئيا لخα ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوػ  ذات عالقةيوجد  .7
 .تطبيق االستراتيجية الوطنيةإدارة النفايات الصمبة عمى 

إدارة  ( لموعي المجتمعي بقضاياα ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوػ  ذات عالقةيوجد  .8
 .النفايات الصمبة عمى تطبيق االستراتيجية الوطنية

(  α ≤ 0.05يوجد تأثير ذو داللو إحصائية عند مستوػ داللة )  :الفرضية الرئيسية الثانية

 لعوامل سياسه العمل في إدارة النفايات الصلبة على تطبيك االستراتيجية الوطنية.

( بين α ≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوػ ) الفرضية الرئيسية الثالثة:
إجابات المبحوثين حول أثر عوامل سياسات عمل إدارة النفايات الصمبة عمى تطبيق متوسطات 

الدوائر  ،البمدية ،الخبرة سنوات ،الجنس ،)العمر البيانات الشخصيةتعزػ إلى االستراتيجية الوطنية 
  .(المستيدفة

 



  

9 
 

 
 
 

 الثاني الفصل
 النظري لمدراسة اإلطار

 
 

 

 

 

  



  

02 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة

  المقدمة : 1.2
المجتمعات لمواجية الممفات الخاصة بإدارة لتحديات المفروضة عمى الحكومات و إن ا

فعمى الصعيد العالمي ىناك تزايد في كمية النفايات الصمبة المنتجة سنويا  ،النفايات الصمبة كثيرة
كأساليب الجمع الخاطئة أو وصول المكبات إلى والتي تدار بشكل سيئ  وخاصا في البمدان النامية

% من 50حيث أن  ،أو خمط النفايات العادية بالنفايات الخطرة ،طاقاتيا االستيعابية القصوػ 
ولذلك فإن اإلدارة السميمة لمنفايات الصمبة تتيح  .الم تنفق عمى إدارة النفاياتموازنات مدن الع

ضا إتاحة الفرصة لتحقيق المنافع الفرصة ليس فقط إلزالة اآلثار الضارة المرتبطة بالنفايات بل أي
عادة االجتماعية وذلك عن طريق التعامل مع النفايات كموارد يمكن استغالليا وا البيئية واالقتصادية و 

 ..(Hyman, 2013, p8)استخدامو أو تدويره وتحقيق ارباح كبيرة في ىذا المجال

 2.7وعمى حسب تقديرات األمم المتحدة بأن سكان المناطق الحضرية سيزدادون بمقدار 
ولكن كيف يستمر التحضر وكوكبنا بو ىذه اآلثار  م2050و م2010مميار نسمو بين عامي 

 ؟ المدمرة

. وتعتبر مناسب عمى ذلك السؤال نحتاج إلى الوعي التام بتمك اآلثارولصياغة جواب 
وتزايد الفوارق  ،التغيرات العالمية الحالية التي تحدث تمك اآلثار من أىم تمك التغيرات الديموغرافية

غيرات تستيمك والتي تعتبرىا جميعيا مت ،التوسع الصناعيجتماعية وعمميات التوسع لممدن و اال
 .(Lehmann, 2011) .المواد التي تساىم في تقميل االستدامةطاقة و الكثير من ال

 :م2014-م2010ية إلدارة النفايات الصمبة المبحث األول: االستراتيجية الوطن 2.2
" عممية رسم األىداف التي يراد التوصل إلييا خالل فترة زمنية  أنياتعرف االستراتيجية عمى 

معينة ثم حشد اإلمكانيات الالزمة لتحقيق تمك األىداف وفق أساليب تختصر الكمف وتعظم 
، ومن خالل التعريف يتبين لنا أىمية التخطيط االستراتيجي  (17، ص2014النتائج")الكرخي ، 

النفايات الصمبة في إدارة  داخمية الصعبة التي تحيط بنظامالخارجية وال ظروف البيئةلمواجية 
وما  ،وعمي البيئة بشكل عام ،السمبية عمى مصادر المياه بشكل خاص اآثارىومواجية  ،فمسطين
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عن التكمفة  فضال   ،خطيرة عمى الصحة العامة لممواطن الفمسطيني أضراريترتب عمى ذلك من 
ة لعدم إدارة ممف  مجتمعنا الفمسطيني يتكبدىااالجتماعية اليائمة التي االقتصادية و   النفاياتنتيج 

القرار رقم  م28/4/2008اتخذ مجمس الوزراء بتاريخ ولذلك  ،بشكل سميم  الصمبة
بتشكيل المجنة التوجييية لالستراتيجية  يقضي والذؼ م2008/م.و/س.ف( لسنة 29/53/12)

 لصمبةالوطنية إلدارة النفايات ا
 مجنة التوجييية لالستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبةال :(2.1جدول )

 وزارة التخطيط وزارة الحكم المحمي

 وزارة الصحة وزارة االقتصاد الوطني

 سمطة جودة البيئة وزاره الزراعة

 األمانة العامة لمجمس الوزراء سمطة المياه

 2014 - 2010إلدارة النفايات الصمبة : االستراتيجية الوطنية رالمصد

كة ليس لممؤسسات الوطنية تحقيق أوسع مشار العمل و  بمباشرةتمك المجنة  قامتحيث  
نما المؤسسات الراعية أو العاممة أو الميتمة بيذا القطاع وعمى رأسيا مؤسسة  ،فقط الشريكة وا 

 ،ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات ،والمجالس المشتركة لمبمدية  GTZالتعاون الفني األلماني 
االستفادة من التجارب الدولية واإلقميمية  ويمكن اإلشارة ىنا إلى قيام المجنة عن النظر و  فضال  

التوجييية بتشكيل الفريق الفني الذؼ تابع التحضير ليذه االستراتيجية وكذلك اجتماعات المجنة 
ريحا والتي حضرىا أعضاء أيام في منطقة أ 3رت التوجييية  ذاتيا والتي توجت بورشو عمل استم

حيث أفضت تمك  ،المؤسسات المشاركة في األنظمة والقوانينالمجنة والفريق الفني والخبراء و 
االجتماعات إلي قرارات  حاسمة  في صياغة  االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة والتي تم 

، م2010)غنيم،   م15/5/2010بتاريخ  13/49/05ار إقرارىا من قبل مجمس الوزراء بموجب قر 
 .(7ص
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 :م2014-م2010الوطنية إلدارة النفايات الصمبة  االستراتيجيةأىداف  1.2.2

ويسعى القائمون عمى وضع االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة عمى تحقيق األىداف 
 :الرئيسية التالية

 إيجاد إطار قانوني وتنظيمي فعال إلدارة النفايات الصمبة. :اليدف األول

 .زيادة قدرات وكفاءة المؤسسات العاممة في المجال لمقيام بمياميا :اليدف الثاني

 .لخدمات النفايات الصمبة وضع إدارة فعالة وآمنة بيئيا   :اليدف الثالث

 .رفع الكفاءة المالية واالستدامة لخدمات وأنشطة إدارة النفايات الصمبة :اليدف الرابع

 .مالئمة آليات العمل في التعامل مع النفايات الخطرة والطبية والخاصة :اليدف الخامس

 .تفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في المشاركة في المجال :اليدف السادس

 .في العمميات الخاصة بإدارة النفايات الصمبة كة  ومشار  خمق مجتمع أكثر وعيا   :اليدف السابع

شراكو في العمميات الخاصة بإدارة النفايات الصمبة :اليدف الثامن  .زيادة الوعي لدػ المجتمع وا 

من تمك األىداف الرئيسية مجموعة من السياسات الفرعية التي تخدم كل ىدف من  وينبثق
 (.2.2األىداف الرئيسية لمخطة الرئيسية والموضحة في الجدول رقم )

 األىداف الرئيسية والسياسات المتبعة لالستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة :(2.2جدول )

 السياسات المتبعة اليدف الرئيسي 

إيجاد إطار قانوني وتنظيمي فعال إلدارة  1
 النفايات الصمبة.

اإلدارة وتطوير اإلطار التشريعي إلنشاء تحديث  .1
 .المتكاممة لمنفايات الصمبة

العمل عمى تقوية اإلطار التنظيمي لممؤسسات  .2
الوطنية وتعزيز أدوارىا المتكاممة بمجال إدارة 

 .النفايات الصمبة

قدرات وكفاءة المؤسسات العاممة  زيادة 2
 .في المجال لمقيام بمياميا

نسق وشامل لتعزيز بناء انشاء نيج مؤسسي م .1
الخبرات المؤسسية بمجال إدارة النفايات القدرات و 
 .الصمبة
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 السياسات المتبعة اليدف الرئيسي 

لخدمات  وضع إدارة فعالة وآمنة بيئيا   3
 .النفايات الصمبة

العمل عمى تطوير النظم الحالية إلدارة خدمات جمع  .1
ونقل النفايات الصمبة لتحسين جودة الخدمة وتوفيرىا 

 .لكافة المواطنين
توفير األمان الفعال في التخمص من النفايات  .2

الصمبة في مكبات صحية كافية لخدمة التجمعات 
 .العمرانية

ت النفايات عمى خفض كميا العامة تشجيعو  حث .3
النيائي في المكبات  الصمبة المعدة لمتخمص

 .المخصصة
ا غالق مكبات النفايات العشوائية أو العمل منع و  .4

 .والحد من آثارىا السمبية عمى إعادة تأىيميا تدريجيا  
العمل عمى تقميل انبعاث الغازات الناتجة من انشطة  .5

 النفايات الصمبة 

4 
رفع الكفاءة المالية واالستدامة لخدمات 

 .وأنشطة إدارة النفايات الصمبة

ونقل النفايات الحد من تكاليف خدمات جمع  .1
 .الصمبة

ز مبدأ التمويل استرداد تكمفة النفقات التشغيمية وتعزي .2
 خدمات النفايات الصمبة.الذاتي في إدارة 
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 السياسات المتبعة اليدف الرئيسي 

5 
مالئمة آليات العمل في التعامل مع 
 .النفايات الخطرة والطبية والخاصة

موحدة لجرد وتتبع خمق نظم معمومات مالئمة و  .1
 .النفايات الخطرة

يائية لمنفايات الطبية قبل التخمص الن قبلالمعالجة  .2
محد من أثرىا السمبي منيا وفق مبدأ " المموث يدفع" ل

 .البيئةعمى الصحة و 
 الصحةمى تقميل األثر السمبي لمنفايات الخاصة ع .3

 .البيئةو 

6 
تفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في 

 .المشاركة في المجال

خمق بيئة استثمارية تحث وتشجع القطاع الخاص  .1
المشاركة الفعالة في مجال إدارة النفايات  في

 .الصمبة

7 
ومشاركة في  خمق مجتمع أكثر وعيا  

 .العمميات الخاصة بإدارة النفايات

مشاركة بين مقدمي الخدمة ترسيخ وتعزيز روح ال .1
المجتمع وتعميق الوعي بالقضايا الخاصة بإدارة و 

 .النفايات الصمبة

8 
نظم فعالة لممعمومات  تأسيس

 .والرقابة
تأسيس قاعدة بيانات موحدة وطنية خاصة   .1

 .بالنفايات الصمبة وتأسيس نظم رقابة محكمة

 (م2010)مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة ، 

 :إدارة النفايات الصمبة عنالمؤسسات والجيات المسؤولة  2.2.2

وال تكون ذات فائدة  ،رمييا أو التخمص منياتعرف النفايات الصمبة عمى انيا جميع المواد التي يتم 
، بحث ال والصناعية ،واالدارية ،والنفايات التجارية ،لمنتجيا كالنفايات المنزلية ونفايات البناء واليدم

 ؤون البمدية والقروية)وزارة الش .النفايات الصناعية الخطرة أو نفايات الرعاية الصحية الخطرةتشمل 
 (.5، ص2016،عودية في المممكة العربية الس
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كما تعرف النفايات عمى أنيا تمك النفايات التي يمكن نقميا ويرغب مالكيا في التخمص منيا بحث 
، 1998يكون جمعيا ونقميا ومعالجتيا والتخمص منيا من مصمحة المجتمع )غرايبة ، وآخرون، 

 ( 180ص 

األشياء التي لم تعد ليا قيمة أو وفي تعريف آخر تعرف النفايات الصمبة عمى أنيا المواد أو 
استخدام ولكن بقاؤىا في البيئة يشكل أخطارا  جسيمة عمى مصادر الحياة في البيئة سواء النبات أو 

 ( .335، ص 1999الحيوان أو اإلنسان ) أرناؤوط ،

مياميا المتعمقة بإدارة النفايات ا أىم المؤسسات وتحديد أدوارىا و ومن خالل البحث يبرز لن
الصمبة ومساعييا لتحقيق األىداف االستراتيجية إلدارة النفايات الصمبة والتي تبرز عمى النحو 

  :التالي
الصمبة في يعتبر من أىم الميام الموكمة لوزارة التخطيط إدراج إدارة النفايات  :وزارة التخطيط .1

 .ت الصمبةبالنفايا الصمةاالستراتيجيات القطاعية الفرعية ذات خطط التنمية الوطنية و 
االستراتيجية إلدارة و  ولسمطة الجودة دور ىام في تطوير الخطط الوطنية :سمطة جودة البيئة .2

والتعميمات  ،وتحديد الخصائص والمواصفات المطموبة لمواقع مكبات النفايات ،النفايات الصمبة
و التخمص منيا أ ،المعالجة ،الخاصة في التعامل مع النفايات الخطرة من حيث التخزين

صدار الموائح الخاصة لمنفايات الخطرة في وضع الشروط  ولسمطة البيئة دور .ترحيميا وا 
ومن ناحية أخرػ إن لسمطة جودة  .لتنظيم ومعالجة وطمر أو حرق النفايات الصمبة الالزمة

تأكد من توفير البيانات البيئية المطموبة لمجميور. ويعد تقييم الالبيئة دور في زيادة الوعي و 
مرافق الالبيئي ىو دور سمطة جودة البيئة، وكذلك مراقبة وتفتيش النفايات الصمبة و  األثر

 .المختمفة وضمان نفاذ القوانين البيئية
تفتيش عمى أنشطة السمطات ولوزارة الحكم المحمي دور عام في الرقابة وال :وزارة الحكم المحمي .3

مشاريع الباإلضافة إلى متابعة وتنفيذ  ،تقنيا  و  الخدمات المشتركة ودعميا ماليا  ومجالس  المحمية
باإلضافة إلى دور الوزارة الفعال في رئاسة المجنة التوجييية  .الخاصة بإدارة النفايات الصمبة

دارة الفريق الوطني لرصد تنفيذ تمك  لوضع االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة وا 
 .راءلقرار مجمس الوز  االستراتيجية والذؼ جاء وفقا  

ت والمرافق الخاصة بإدارة آحة دور في إعطاء التصاريح لممنشولوزارة الص :الصحةوزارة  .4
واألحقية في تطبيق معايير الصحة العامة  ،النفايات الصمبة كالمدافن عمى سبيل المثال
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لقانون الصحة العامة فإن لموزارة الحق في  ووفقا   .الخاصة بإدارة النفايات الصمبة لألنشطة
وذلك يؤدؼ إلى تضارب في  .اصدار الشروط المتعمقة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات الخطرة

األدوار والسمطات مع سمطة جودة البيئة حيث أن القوانين البيئية تعطي سمطة جودة البيئة نفس 
 .األدوار والسمطات

إن لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية  :فمسطينيةصفات والمقاييس الامؤسسة المو  .5
قرار المعايير الوطنية والدولية المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة وعالوة عمى  .دور في تطوير وا 

تطوير الموائح الفنية المتعمقة بإدارة اسة المجنة المسؤولة عن توجيو و ذلك دورىا اليام في رئ
 .النفايات الصمبة

تمك األدوار التي يتصدرىا المركز ىو إحصاء  أىمومن  :اإلحصاء الفمسطينيمركز جياز  .6
 .القضايا التي يتعامل معيا المركز أىموجمع المعمومات حيث تعتبر إدارة النفايات الصمبة من 

البيئية وتعتبر تتعمق بالمسوحات المنزلية واالقتصادية و  دوريةولممركز دراسات استقصائية 
 .من أىم تمك المسوحالنفايات الصمبة 

توجيو األموال لمختمف المشاريع ويبرز دور الصندوق في  :صندوق التنمية واالقراض البمدي .7
وتعتبر أنشطة النفايات  ،إلى مجمس الخدمات المشتركة إلى السمطات المحمية وأحيانا   واألنشطة

 .الصمبة من بين تمك األنشطة
راتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة أحد أىم ويعتر تنفيذ االست :مجالس الخدمات المشتركة .8

باإلضافة إلى دورىا في توفير الخدمات بالنيابة  .األدوار الموكمة لمجالس الخدمات المشتركة
وعمى أرض الواقع فإن لمجالس الخدمات المشتركة دور ىام في إدارة  .عن السمطات المحمية

نفوذ البمديات المتعاقدة مع  مناطقالنفايات في  جمع ونقلإلى وتشغيل مدافن القمامة باإلضافة 
 .(GIZ, 2014)مجالس الخدمات المشتركة 

وتعتبر تمك الجيات ىي المسؤولة عن وضع الخطط والرقابة عمييا وتنفيذىا بالشراكة مع البمديات 
 .األخرػ والجيات المعنية 

المركزية والمرجع األساسي ىي االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة في فمسطين  إن
والخطط المتوسطة المدػ والمتعمقة بيذا القطاع وكما ىو مذكور في خطة  واألنشطةلجميع القرارات 
والتي تنعكس عمى األولويات في السنوات الثالث القادمة فإن  ( م2016-م2014 ) التنمية الوطنية

الي نفقات تطوير قطاع البنية من إجم( % 8.3 ) مميون دوالر امريكي أؼ ما نسبتو(  34.7)
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دارتيا وتطوير مرافق الجمع ومعالجة النفايات  التحتية سوف يستثمر في الحفاظ عمى البيئة وا 
الصمبة وسيشمل ذلك إنشاء مدافن صحية وشراء المعدات الالزمة وا غالق المكبات العشوائية 

 .(ARIJ, 2015, p90) متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة باإلضافة إلى انشاء مرافق

 األخيرةوبالرغم من العقبات التي تواجو ذلك القطاع فقد تم إنجاز بعض التقدم في السنوات 
السائمة من خالل و مشاريع الخاصة بالنفايات الصمبة حيث تمكنت الحكومة من تنفيذ العديد من ال

بجانب بعض المبادرات  ،انشاء مكب صوفا وتوسيع مكب جحر الديك باإلضافة إلي تحسين الخدمة
طارات السيارات والمعادن و لت البالستيك وبحسب البيانات المتوفرة لدػ وزارة الحكم دوير الكرتون وا 

  بمغت(  م2013 ) المحمي فإن نسبو األسر الفمسطينية التي تتمقى خدمة جمع النفايات الصمبة لعام
ن خالليا تحسن ممحوظ في التي نالحع م (%80)البالغة( م2009) عامفي مقارنة %( 95)

 .(74، صم2014، خطة التنمية الوطنية الفمسطينية) (%15) الخمس سنوات بنسبة

لمنفايات  ةالمستقبمي لمكميات المتزايدلصمبة في تقييميا لموضع الحالي و إدارة النفايات ا أىميةوتكمن 
 (2.4)حيث بمغ متوسط إنتاج األسرة اليومي من النفايات المنزلية في قطاع غزة  حولي  ،الصمبة
وذلك  طن شيريا  ( 4.9 إلى )فيما يخص المنشآت االقتصادية في قطاع غزة  فوصل الرقم  أماكغم 

وأما فيما يخص المرافق الصحية  ،لممركز االحصائي الفمسطيني (م2015) حسب احصائيات
-PCBS, 2014). طن شيريا   104ب  (م2014) األىمية في غزة حسب إحصائيةو الحكومية 

2015.) 

معظم النفايات التي يتم جمعيا في قطاع غزة يتم التخمص منيا في ثالث مكبات رئيسية  إن
ومكب دير البمح  وىي مكب جحر الديك في شرق مدينة غزة ومكب الفخارؼ في شرق مدينة رفح

صمت لطاقاتيا القصوػ من تخزين النفايات والذؼ قد و أن المواقع الثالث ف في وسط قطاع غزة
يستدعي إلي إنشاء نظام إدارؼ متكامل لمتعاطي مع الكميات المتنامية من النفايات حيث من 

 .م2040طن يوميا في عام ( 3700)المتوقع أن تصل كمية النفايات التي يتم إنتاجيا إلى 
(Universal group,Eco Con Serv, 2012 , p 2) 

ع الكميات لمتعاطي م األولالمرجع  أنيا فيولذلك تكمن أىمية االستراتيجية الوطنية 
 وكيفية إدارتيا بطريقة مجدية اقتصاديا  وفعالة وآمنو بيئيا . المتنامية من النفايات
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 .البمدياتالمبحث الثاني: عوامل األداء التنظيمي في  3.2
والباحثين  العديد من الكتابيعتبر األداء التنظيمي من المواضيع المثيرة لالىتمام والتي شغمت 

يو المخرجات واألىداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا لذا فعمى أنيا "عبدالمحسن حيث عرفيا 
النشاط أؼ أنو مفيوم يربط بين أوجو  لتحقيقيا، الالزمةالوسائل مفيوم يعكس كال  من األىداف و 

 (.3، ص 2002داف المراد تحقيقيا داخل المؤسسة )عبدالمحسن ،وبين األى

ولقد حظي موضوع األداء التنظيمي بأىمية واسعة إذ أن قياس مستوػ األداء من شأنو أن يخمق 
األجواء النظامية القادرة عمى متابعة األنشطة الجارية والتحقق من مدػ التزام األفراد العاممين 

 .(15، ص2007ؤولياتيم وواجباتيم عمى وفق متطمبات العمل )حمود ، بإنجاز مس

تسعى السمطة الفمسطينية إلى تحقيق تقدم حقيقي من خالل ىذه االستراتيجية وتفعيل دورىا ولذلك 
االحتياجات متوسطة المدػ لتطوير قطاع يات المتصمة بالقضايا الرئيسية و في االستجابة لألولو 

حيث  .البيئي والصحيلتأثيرىا االقتصادؼ واالجتماعي و  كبيرة نظرا  أىمية  الذؼ يحتل ،النفايات
يسعى البحث إلى دارسة وتوضيح أىم العوامل المؤثرة في تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة 

 :النفايات الصمبة والمذكورة كاآلتي
  :التشريعيكفاءة اإلطار القانوني و  1.3.2

 بحماية البيئة باعتبارىا حقا  من التشريعات المتعمقة  عددا   نيةالسمطة الفمسطي أصدرتولقد 
من حقوق اإلنسان واعتبارىا ركيزة لمتنمية المستدامة في المجتمع الفمسطيني ومن ىذه التشريعات ما 

م الموردة من 6/7/1999المجمس التشريعي الفمسطيني في جمستو المنعقدة بتاريخ  ةورد بعد موافق
 :( والذؼ يستعرض المواد المتعمقة بالنفايات الصمبة منيا7يئية قانون رقم )قبل وزير الشؤون الب

يكون لوزارة التخطيط المسؤولية العامة في التنسيق وتوزيع الميام بين الجيات ذات العالقة 
ويكون لسمطة جودة  ،(1)،  (7وفقا لممادة رقم ) .ووزارة الصحة ،مثل وزارة وىيئات الحكم المحمي

 .البرامج بالتنسيق ومشاركة تمك الجياتالدور االساسي في وضع الخطط و ئة البي

                                                           

شاممة إلدارة النفايات الصمبة عمى المستوػ الوطني بما فييا  نسيق مع الجيات المختصة بوضع خطةبالت الوزارةتقوم  (0)
.منيا وكذلك اإلشراف عمى تنفيذ ىذه الخطة من قبل الييئات المحمية التخمصومواقع  أساليبتحديد  . 
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حيث أن المقصود بالميام الميام اليومية التي يجب أن تنفذىا تمك الجيات في إدارة النفايات 
االستخدام بما يتناسب مع الخطط االستراتيجية الجمع والنقل والتخمص وا عادة التدوير و من حيث 
 .(200، ص م2009)مدني، الوطنية 

إدارة النفايات عمل الخاص بالالتي تنظم أن منظومة القوانين والتشريعات  هوما يجدر ذكر 
االزدواجية والتناقض وكذلك عدم الشمولية واالنسجام وذلك أن بعض التضارب و الصمبة يعيبيا 

لدػ الجيات اختالف فيم النصوص القانونية  األدوار والمسؤوليات تختمف من قانون آلخر وايضا  
باإلضافة لعدم وجود قوانين خاصة  القوانينلالجتياد في تفسير  مجاال  العاممة في المجال وترك 

 .(5، صم2010، استراتيجية البيئة القطاعية)بإدارة النفايات الصمبة 

وتالئميا  تكاممياتقييم األطر التشريعية ومدػ لنتائج خاصة إلى حيث يسعى البحث الوصول 
 .م2014 - م2010مع االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة 

 :كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات الصمبة 2.3.2

يمزم ذلك عمى األطراف المعنية بناء  ولتحقيق الكفاءة العالية بالكوادر العاممة في المجال،
االقميمية والشروع في برامج التعميم الخبرات المحمية و من خالل تبادل عالية  كفاءةفرق عمل ذات 

لمحكومات المحمية والقطاعات المعنية العاممة   والتدريب في مجال تعزيز القدرات التقنية واإلدارية 
 .(ARIJ, 2009, p19)في مجال إدارة النفايات الصمبة 

تم إعداد إحصائية خاصو تم إعدادىا  ا  ألىمية االىتمام بالكوادر العاممة في المجال فقدونظر  
بمغت أعداد العاممين في مجال إدارة النفايات الصمبة في فمسطين حوالي حيث  (م2009) في
مجالس الخدمات المشتركة ن العاممين في السمطات المحمية و شخص من العمال والموظفي( 4000)

 (.2.3المختمفة والموضحة في الجدول رقم )
 في مجال إدارة النفايات الصمبة لكوادر العاممةاأعداد  :(2.3جدول )

عدد العاملين في المشاريع المختلفة الخاصة بالنفايات 
 الصلبة

 فئات العمل إجمالي العدد مجاالت الخبرة

 عمال 923 202 0303

 موظفين 0222 890 0090

 عدد العمال و الموظفين اإلجمالي 3434 6466 4165

(Musleh, Abu Rmeileh , 2009, p. 42). 
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 :لخدمات النفايات الصمبة وضع إدارة فعالة وآمنة بيئياً  3.3.2

 .(4م، ص2012ايكو كون سيرف، ، )معالم المستقبل

السياسة ىو تطوير ودوام استدامة خدمات جمع ونقل النفايات  تمكالمقصود من  إنحيث 
الصمبة بأحدث التقنيات المتبعة واختيار الحمول التنظيمية المناسبة باإلضافة إلى التخمص بشكل 

 .آمن من النفايات الصمبة والحد من تأثيراتيا البيئية والصحية

 ومكب ،الديك جحر مكبرئيسية في قطاع غزة وىي  مكباتحيث أنو يتم نقل النفايات إلى ثالث 
 لحماية الالزمةباألدوات  ةمدفن جحر الديك ومدفن صوفا غير مجيز  إنصوفا.  مكب، و دير البمح

 :عمى نقاط ضعف كثيره منيا إلدارة النفايات الصمبة يحتوؼ  التربة ولألسف فإن النظام الحالي

 انبعاث الغازات ونواتج التحمل والروائح تيجة المباشرة عمى الصحة ن واألضراروث اليواء تم
 .المكباتالنفايات في  تكدس الكريية بسبب

 عاممين مالتعرض بشكل مباشر لمنفايات وذلك بسبب عدم توافر ميمات الوقاية الشخصية ل
 لألشخاص الذين يقومون بفرز النفايات بصور غير رسمية. بالنسبة وكذلك األمر

  تعرض السكان لإلزعاج والمشاكل الصحية وذلك بسبب انتشار الحشرات والفئران في المدافن
 .باإلضافة إلى تكدس النفايات في الشوارع

  اختالط النفايات الصمبة العادية بالنفايات الخطرة ونفايات الرعاية الصحية وذلك بسبب غياب
 .السميمة إلدارة النفايات الخطرة المعايير التي تتعامل مع تمك النفايات وغياب البدائل

حيث تتم إدارة تمك النفايات من خالل التنسيق بين مجالس الخدمات المشتركة لمبمديات وبين 
 البمديات المختمفة في قطاع غزة والتي سيتم توضيحيا في المبحث الثالث.

 :لخدمات وأنشطة إدارة النفايات الصمبة الماليةاالستدامة والكفاءة  4.3.2

في البمدان النامية باستثناء  إدارة النفايات الصمبة أولوية منخفضة جدا   ىشكل عام تعطوب
المدن الكبيرة ونتيجة لذلك فإن الحكومات ال توفر سوػ الدعم المالي المحدود لقطاع إدارة النفايات 

 .حماية البيئةلمصحة العامة و  والالزمةالمطموبة الصمبة والتي ال تحقق مستويات الخدمة 

الضرائب القوية  وأنظمةط الجيد التخطيالنامية إلى اإلدارة المالية و  افتقار الدولباإلضافة إلى 
حيث تكون ىناك حاجة إلى بحث استراتيجية فعالة لجمع األموال في أؼ مشروع تعاوني لضمان 

 .(Ogawa, 2011)االستدامة 
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النفايات الصمبة في فمسطين ما فيما يخص اليدف الرابع من االستراتيجية الوطنية إلدارة أ
والتي تتضمن تقميل تكاليف الخدمات المقدمة باإلضافة إلى تحقيق اإلدارة المالية السميمة المبنية 

ونظم الجباية ومالئمة رسوم الخدمة بما  أساليبوتطوير  ،لضمان استمراريتيا عمى الشفافية والمسائمة
 .يتناسب مع تكمفة الخدمة المقدمة

% من 62يا تشير إلى أن فإن (م2010 ) لعام UNDPالخاصة ب  ياتلإلحصائووفقا 
كما ىو موضح التشغيمية الخاصة بإدارة النفايات الصمبة يتم تغطيتيا من قبل جيات دوليو التكاليف 

  (2.4في الجدول رقم )
  التكاليف التشغيمية والتغطيات المالية :(2.4) جدول

 البيان المبلغ بالشيكل االسرائيلي

النفايات جمعتكاليف  3061006222  

 تكاليف نقل النفايات 963226222

 تكاليف التخلص من النفايات 5.208.000

 التكاليف التشغيلية لمكبات النفايات 2826222

 مجمل التكاليف 2862226222

 االيراد من جمع النفايات 0360236920

 اإليراد من التخلص من النفايات 268006002

0969036928 
 تغطية الجهات المانحة الخارجية

10%  

  0202 -  (UNDP) برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمصدر:  

شيكل وعوائد  (13.253.942)ومن خالل الجدول يتبين لنا أن عوائد الجمع البالغة 
بإدارة  شيكل كالىما ال تتناسب مع التكاليف الخاصة( 4.822.110)التخمص من النفايات البالغة 

النفايات من تكاليف الجمع والترحيل و التخمص من النفايات والموزعة عمى المجالس والبمديات 
 (29.923.948)المختمفة حيث أن حجم التكاليف التشغيمية الممولة من الجيات المانحة بغمت

 .(UNDP, 2012, p73)  شيكل
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ومن ىنا نستنتج أن الوضع المالي لخدمات وأنشطة النفايات الصمبة في قطاع غزة ال تنسجم 
( م2014 –م2010)مع السياسات التي تم تحديدىا في االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة 

  .ةالمجال وضعف عمميات الجبايالخاصة بيذا  األنشطةوذلك لعدم وجود التغطية الكاممة لتكاليف 
 :مالئمة آليات العمل في التعامل مع النفايات الخطرة والطبية 5.3.2

كميات الميولة منيا بل في سميتيا الفي  ال يكمنإن األمر الجديد والخطير في النفايات الحديثة 
السابقة كانت قابمة لمتحمل بعكس النفايات  األزمانواستمرار بقائيا وعدم تحمميا فمعظم النفايات في 

الحديثة والتي إعتاد البشر عمى استخدام منتجات تصنع أو تنتج من مواد سامة أو خطيرة وتكون 
 .(1050، ص2012وآخرون،)فرانك صعبة التخمل وخطرة 

طنية إلدارة لإلستراتيجية الو السياسة الخامسة  النفايات الخطرة والطبية والمذكورة في ما فيما يخضوأ
فيجب التمييز بين النفايات الخطرة والطبية وتحديد آليات التعاطي مع كل نوع عمى النفايات الصمبة 

 :وىي كما يمي  ةحد

 .النفايات الخطرة -1

النفايات الخطرة تيديدا  لصحة الناس والكائنات الحية وىي تتصف بأربعة صفات  تمثل
ثابتة  خطيرة وىي قابميتيا لالشتعال واالحتراق، وقدرتيا عمى التفاعل، احتوائيا عمى مواد سامة، تظل

 .(29ص ،م2000صابر، في البيئة ويصعب تحمميا )

و أالغازية والتي بسبب سميتيا  أوالسائمة أو بة النفايات الصم“تعرف النفايات الخطرة عمى أنيا و  
 آثارا  تتسبب  أنيمكن  والتيو بسبب خواصيا الخطرة أ التآكلو أو االنفجار أقدرتيا عمى االشتعال 

عمى عناصر البيئة بشكميا المنفصل او عند اختالطيا مع نفايات  أوعمى الصحة العامة  سمبية
 (. م2003، األردنية )وزارة البيئة .أخرػ 

 :المراحل التاليةبحيث تمر إدارة النفايات الصمبة بشكل عام 

 حيث يعتبر تولد النفايات الصمبة أولى الخطوات في إدارة النفايات  :إنتاج النفايات الخطرة
الخطرة والتي تنتج كما ىو موضع في التعريف من عمميات المصانع المختمفة حيث يكون دور 

 التخمص منيا.  أوتيا قبل إعادة التدوير تمك المصانع فرز واعادة ومعالج
 إلى  والمقصد ىنا نقل النفايات من الجية المنتجة لمنفايات الخطرة :نقل النفايات الخطرة

 .دوير بعربات مخصصة لتمك النفاياتالتجيات المعالجة و  أوالمكبات 
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 إن لدػ إعادة تدوير النفايات الخطرة مجموعة من  :إعادة تدوير وتخزين النفايات الخطرة
نفقات التي تصرف في عمميات التقميل من لالفوائد المتنوعة كالحد من استيالك المواد الخام و 

وقوانين  أنظمةميات التخزين تجرؼ وفق مالمعالجة والتخمص من تمك النفايات الخطرة كما أن ع
 .(EPA, n.d)  من سوء التخزينيا بالتي تمحق  واألضرارالتسريب  لمنع ةمعين

 .النفايات الطبية -2

جميع النفايات الناتجة من المؤسسات الصحية مثل المستشفيات والصيدليات  ”ىي عبارة عن
كمي عمى  أووالمراكز الصحية والعيادات والمختبرات ومراكز البحوث والتي تحتوؼ بشكل جزئي 

والسوائل واالفرازات وكذلك تحتوؼ عمى األدوية المنتيية عضاء المبتورة األأعضاء الجسم مثل الدم و 
بر  ،الصالحية أو مواد تعتبر غير صالحة لالستعمال ومخمفات العمميات من قطن وشاش وحقن وا 

 .(م2015)ضيفة، “والمواد المشعة الخطرة عمى الصحة ط باإلضافة إلى المالبس المموثة ومشار 

مالئم عمى ال غيرات الرعاية الصحية والتدريب إن عدم الوعي باألخطار المتعمقة بمخمف
ونقص الموارد  ،باإلضافة إلى غياب نظم إدارة المخمفات والتخمص منيا ،اإلدارة السميمة لممخمفات

المشكالت ذات  من أكثرلذلك الممف ليو  ،وانخفاض مستوػ األولوية المعطاة المالية والبشرية
يث أن ىناك العديد من الدول ال تممك لوائح مناسبة أو ح ،شيوعا   الصمة بمخمفات الرعاية الصحية

 .(م2015)منظمة الصحة العالمية،  العمل بتمك الموائح

بخصوص مسؤولية إدارة النفايات الصمبة في فمسطين فإن الحكومة تتحمل المسؤولية  أما
طات المختصة وذلك من أجل مالسالطبية وذلك من خالل الوزارات و  إدارة النفايات عنبشكل عام 

وضع وتنظيم القوانين الخاصة بذلك المجال ولتطوير خطة معينة إلدارة النفايات الطبية ينبغي عمى 
 الخطوات التالية: إنجازالوزارة 

 والمسؤوليات والممارسات. ،تقييم الواجبات الحالية 
 .تقييم نظم التكاليف الخاصة إلدارة النفايات الطبية 
 عالة إلدارة النفايات الطبية.تطوير سياسة ف 

األساسي  عمموباإلضافة إلى التوصية بتعيين عضو ذو إدارة وخبرة عالية والذؼ يكون 
تطوير سياسة تطبيق إدارة النفايات الطبية ومراقبتيا بمشاركة عضو ممثل عن لجنة مكافحة العدوػ 
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)الخطيب،  النفايات الطبيةوالموظفين في مؤسسات الرعاية الصحية باألخص التي تنتج كميات من 
 .(00، ص0223

المجالس المشتركة مع التعرف عمى مدػ تعاطي البمديات و بمحاولة  ىذه الدراسة تقومحيث 
 السياسةالمراكز والمختبرات الصحية المختمفة ومدػ تطابق تمك الممارسات مع  ياالنفايات التي تنتج

 .م2014-م2010الخامسة لمخطة االستراتيجية إلدارة النفايات الصمبة 

 :تفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في المشاركة في المجال 6.3.2

وىذا الواقع ينطبق  .ضخمة رباحا  أتحولت عممية معالجة النفايات إلى استثمار عالمي يحقق 
لتخمق دورة  ،الرسمية في ىذا القطاعو  تعمل الكثير من الشركات الخاصةعمى غالبية الدول حيث 

 ويعتبر ىذا االستثمار من المشاريع التي تنعكس تنمويا   .اقتصادية كاممة تشغل آالف العمال
 لمحفاظ عمى البيئة. السمطاتبموازاة مساعي  واجتماعيا  

يعيق  ،إن عدم وجود بيئة من القوانين والتشريعات التي تشجع عمى االستثمار داخل فمسطين
حداث تنمية حقيقية في االقتصاد الفمسطيني حيث يمكن تعزيز ذلك من خالل توفير محفزات إ

اقتصادية وا عفاءات جمركية تساعد عمى تييئة االستثمار وتحقيق نمو اقتصادؼ وتنمية مستدامة مع 
 .(52، صم2014)الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني، مرور الوقت 

لالستثمار في  حقيقية   مكونات النفايات الصمبة في قطاع غزة فرصة  والتعدد في يعتبر التنوع 
والنفايات  ،%65ىذا المجال حيث أن الجزء األكبر من النفايات ىي نفايات عضوية بنسبة 

من  باإلضافة إلى نفايات أخرػ تشكل نصيبا  ( %12)ونفايات الورق والكرتون ( %11)البالستيكية 
لالستثمار في ذلك  . ويعتبر التنوع في مكونات النفايات مدخال  مكونات النفايات في قطاع غزة

 :القطاع وذات فوائد كثيره منيا

 الحد من استنزاف المصادر البيئية وتقميل استيراد المواد الخام. 
  الزجاج والبالستيك جميعيا و  األلمنيومسبيل المثال تقميل استيالك الطاقة في العمميات اإلنتاجية فعمى

حالة لو أردنا أن نبدأ بإنتاج المنتج من الصفر والذؼ باستخدامات الطاقة مقارنة من  التقميلتساىم في 
 .وذلك من خالل إعادة استخدام تمك المخمفات بدال  من تصنيعيا يستيمك طاقة أكثر

  كميات المرحمة لممكبات الرئيسيةالتقميل. 
 (م2017)آفاق البيئة والتنمية،  .توفير فرص عمل 
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 الخاصة بإدارة النفايات الصمبة: في العمميات ومشاركةً  خمق مجتمع أكثر وعياً  7.3.2

 أحسنتعد التربية البيئية من األسس الميمة في تقويم الوعي البيئي لدػ المواطن إذ ما 
التخطيط ليا. فيي جيد تعميمي موجو أو مقصود نحو التعرف وتكوين المدركات لفيم العالقة 

 .(355، ص2013وبيئتو الطبيعية وما فييا من موارد ) السعدؼ،  المعقدة بين اإلنسان

لممجتمع المحمي والتوعية  بارزا   االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة دورا   أعطتولقد 
حيث سعت تمك السياسة  ،مراحل بناء االستراتيجيةة وحرصت عمى ىذا الجانب في جميع المجتمعي

المجتمع بجانب تعميق الوعي بالقضايا خ التعاون بين مقدمي الخدمات و سيإلى تعزيز الشراكة وتر 
 .المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة

اتيجيات الوطنية الخاصة بالبيئة والمجتمع حيث تولت سمطة جودة البيئة مراجعة االستر 
والمرتبطة بقطاعات معينة كالتربية والتعميم و الصحة والزراعة والمياه والطاقة والشباب والتعرف عمى 
مدػ تناغم تمك القطاعات في خمق بيئة توعوية وزيادة الوعي باإلضافة إلى إدماج البيئة في العممية 

 .(Sida, UNDP, 2014, p8) والتربويةالتعميمية 

فة مدػ وعي المجتمع بالقضايا المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة معر تسعى ىذه الدراسة لحيث 
 .من وجية نظر البمديات ذات االحتكاك المباشر بالمجتمع والجميور

 :تأسيس نظم فعالة لممعمومات والرقابة 8.3.2

ىو القيام بتأسيس قاعدة بيانات  بسياسة تأسيس نظم فعالة لممعمومات والرقابةوالمقصود 
وطنية ذات بيانات واقعية تساعد في عمميات التخطيط واتخاذ القرارات باإلضافة إلى إعطاء مؤشرات 
 ،حول الوضع الراىن لسير منظومة إدارة النفايات الصمبة وتوفير الرقابة الالزمة عمى تمك المنظومة

حول كميات النفايات المنتجة  الالزمةالمعمومات  فرتو  التينشاء تمك القاعدة إحيث من الميم خالل 
 .وربط تمك المعمومات مع الجيات ذات العالقة مع ضمان عدم تعارض تمك البيانات

نحاول أن نستطمع النتائج الخاصة بفاعمية أنظمة الرقابة والمعمومات التي  ىذه الدراسةومن خالل 
   .تتوفر من خالل الجيات ذات الصمة بممف إدارة النفايات الصمبة
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 :واقع مشاركة البمديات في إدارة النفايات الصمبة المبحث الثالث: 4.2 
 :المقدمة 1.4.2

 المنظمةتعرف المشاركة عمى أنيا " مشاركة مختمف فئات الشعب أو الييئات أو جماعات 
 2001)غنيم،"المشاركة لمسطات الحكومية في كل ما يتعمق بالعممية التنموية أؼ مراحل منيا

 مشاركة الجيات المعنية والمجتمع. ( حيث يفيد التعريف حول أىمية مبدأ178،ص

مشاركة جميع الجيات المعنية فإن إدارة النفايات تحتاج لصمبة وبما أن إدارة النفايات ا
دارة العقودقدرات في مجال المشتريات الصمبة تحتاج إلى  دارة العمل بمينية  ،وا  والخبرة الجارية في وا 

واجبات المجتمع و مسؤوليات التوضيح فإنيا تحتاج أيضا إلى مشاركة و ة وضع الميزانيات المالي
 . (Hoornweg, 2012, p1) النفايات الصمبة والبمديات حول موضع

تعمل  أنياكما  ،المساءلة لممواطنينلجزء األدنى من الحكم والتمثيل و حيث تشكل البمديات ا
وتواجو  .كمحركات محتممة لعجمة التنمية وذلك بسبب دورىا في تقديم الخدمات لدػ الجميور

اجعت ميزانيات البمديات بشكل كبير عمى حيث تر  ،البمديات العديد من التحديات في أداء مياميا
مدػ العقد الماضي بسبب الصراع المستمر وانكماش االقتصاد وسوء إدارة البمديات وتزايد ثقافة عدم 
الدفع خاصة بعد اندالع االنتفاضة الثانية حيث أدػ تدىور الموارد المالية في البمديات إلى تدىور 

ئيسية تقوم بيا البمديات بشكل عام وىي صيانة الطرقات وىناك خدمات ر  .تغطية الخدمات لمجميور
دارة النفايات الصمبة  .(This Week In Palestine, 2011) والشوارع وتزويد الجميور بالمياه وا 

 ،وتعتبر مشكمة النفايات الصمبة من أعقد المشاكل التي تواجييا البمديات في قطاع غزة
وتنقسم المشكمة إلي  .وبخاصة في ضل استمرار واشتداد الحصار االسرائيمي المفروض عمى القطاع

قسمين األول استراتيجي ويتمثل في امتالء المكبات الرئيسية الثالث في قطاع غزة وىي مكب جحر 
 ،ة إليياوانتياء صالحيتيا لتوريد المزيد من النفايات الجديد ،الديك و مكب صوفا ومكب دير البمح

لنقميا  إضافة إلى شح أعداد الحاويات المعدنية التي تستخدم في تجميع النفايات بصورة مؤقتو تمييدا  
إضافة إلى ذلك ىناك نقص حاد في أعداد المركبات التي تقوم بجمع وترحيل  .لممكبات بشكل دائم

 .النفايات باإلضافة الى انتياء العمر االفتراضي لتمك المركبات وتيالكيا
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عن سابقاتيا  أىميةثانوية أخرػ ال تقل  بمشكالتأما القسم الثاني من المشكمة فيو يتعمق 
والثقافة الخاطئة لممواطنين في التعامل مع النفايات  ،من المشاكل والتي من بينيا نقص العمال

 حيث تفرض البمديات عمى ،إضافة إلى تراجع إيرادات البمديات وىو من أخطر المشاكل ،الصمبة
شيكل لممنزل أو الشقة الواحدة في حين تكاليف  (13-10)المواطنين رسوم نظافة تتراوح بين 

باإلضافة إلى شح تحصيل رسوم الخدمة من شيكل ( 45-35)تكمف البمدية ما بين الترحيل 
 .(م2013، )الفرا% 30المواطنين والتي ال تتجاوز 

 :وعالقتيا بالبمديات في إدارة النفايات الصمبة ةمجالس الخدمات المشترك 2.4.2

إن لمجالس الخدمات المشتركة شخصية وكيان وأنظمة مستقمة معتمدة من قبل وزارة الحكم 
بمديات األعضاء في مية لتمك المجالس من قبل مساىمة المحمي. تتم تغطية المصاريف التشغي

في الموضحة المجمس حيث يتواجد مجمسين لمخدمات المشتركة في قطاع غزة ويشمل المحافظات 
 .(2.5) الجدول

 ةمجالس الخدمات المشترك أعضاء(: 2.5جدول )

عدد  المحافظات المشاركة المجمس
 البمديات

حالة 
 المجمس

 ةمجمس الخدمات المشترك
إلدارة النفايات الصمبة في 

الوسطى  المحافظات
 والجنوبية

 ،رالنص ،الشوكة ،)رفح المحافظات الجنوبية
 ،الكبيرة ،سييال عبسان بني ،القراراة ،خانيونس
                .(خزاعة الفخارؼ  ،الجديدة عبسان

 ،وادؼ السمقا ،)دير البمح حافظات الوسطىالم
 المصدر(. ،الزوايدة ،المغازؼ  ،البريج ،النصيرات

 مفعل 17

مجمس الخدمات المشترك 
إلدارة النفايات الصمبة في 

 المحافظات الشمالية

 ،الزىراء جباليا ،جحر الديك ،المغراقة ،غزة
 أم النصر ،بيت الىيا ،بيت حانون 

 غير مفعل 8

   2016 البمحدير و مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة لمييئات المحمية في محافظات خان يونس و رفح : المصدر

 ويتمثل الدور الحقيقي لتمك المجالس في تقديم خدمات جمع النفايات من الحاويات المنتشرة
الموزعة في قطاع غزة وتسمى تمك الثالث في مناطق نفوذ بمديات االعضاء إلى احدػ المكبات 
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حيث تتم عممية الجمع بشكل دورؼ ضمن جداول ومتابعة منتظمة  ،العممية بعممية الجمع الثانوؼ 
يتم تفريغ الحاويات من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية  ومن الجياز اإلدارؼ في المجمس. 

لسكانية المنخفضة مرة كل ثالثة أيام وعمى يوميا ، فيما يتم تفريغ حاويات المناطق ذات الكثافة ا
مدار العام مع مراعاة أوقات األعياد والمناسبات وغيره. ومن الجدير ذكره أن ىناك تنسيق متواصل 
ما بين المجمس ودوائر الصحة والبيئة في البمديات األعضاء فيما يتعمق بالنشاط الدورؼ لجمع 

ية النفايات المرحمة بواسطة آليات المجمس المفعل وترحيل النفايات من مناطق الخدمة. بمغت كم
 .( م2016)طن لمعام( 955,567)من البمديات األعضاء

في منطقة صوفا بحيث  ا  دونم( 472)تخصيص  إلىويسعى المجمس في المرحمة القادمة 
تكون تمك المنطقة متييئة الستيعاب النفايات الصمبة من كافة محافظات قطاع غزة ولغاية 

باإلضافة إنشاء محطات الترحيل والتي بدورىا تقمل من تكاليف نقل النفايات إلى  ،م2040
وأما عن دور البمديات فإن دور البمديات يتمثل في عمميات الجمع األولي بمعني نقل  .المكبات

النفايات من المنازل لمحاويات المخصصة وذلك من خالل عربات الدواب والمركبات الصغيرة والتي 
ع النفايات من عمى أبواب المنازل والمناطق التي ال تتوفر فييا حاويات ووضع تمك تقوم بجم

لنقميا لممكبات بواسطة المركبات الخاصة بمجمس الخدمات المشتركة  النفايات في الحاويات تمييدا  
 .(م2017)مطر،  (2.1)والموضحة في الشكل 

 (: عمميات جمع وترحيل النفايات2.1شكل )    

  الوسطى والجنوبية.مس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة لمييئات المحمية في مج المصدر:
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إن مسؤولية المجمس ال تقتصر حول كيفية التعامل مع النفايات الصمبة الناتجة من الييئات 
المجتمع. وبحسب النظام األساسي  أفرادنشر ثقافة الحفاظ عمى البيئة بين  يضا  أالمحمية فقط بل 

 :األمور التالية فيمسؤوليات المجمس تتمثل  فإنلممجمس 

وضع الخطط المناسبة واالشراف عمى عمميات نقل والتخمص من النفايات بشكل عممي  .1
 يحافع عمى نظافة البيئة.

إقامة وتأسيس مكب صحي لمنفايات الصمبة ويتضمن ذلك توفير الصيانة والتسييالت  .2
 افية لضبط العمميات في مكب النفايات.الك

جمع النفايات الصمبة من الحاويات بالطرق السميمة مع القيام بعمميات الصيانة لحاويات  .3
 .الييئات المحمية المشاركة في المجالس

القيام بتنظيم حمالت توعية جماىيرية لمحفاظ عمى سالمة البيئة من وقت آلخر في مناطق  .4
 .نفوذ المجالس

بكل ما يتعمق  ستشارات واالرشادات لمييئات المحمية األعضاء والعاممين فيياتقديم اال .5
الصحة  أوالفنية  أوبإدارة النفايات الصمبة سواء من الناحية القانونية بالعمميات الخاصة 

 األمور البيئية واالجتماعية. أوالعامة 
 ر النفايات الصمبة.تمثيل الييئات المحمية األعضاء أمام أؼ جية في كل ما يتعمق بأمو  .6
وضع الخطط وتطبيق جميع الوسائل التي تقمل من التموث البيئي الناتج عن النفايات  .7

 بيق مبدأ الوقاية وا عادة التدويرالصمبة وتَبني الوسائل التي تحقق ىذا الغرض وتط
 والتصنيع.

 .المختمفة في قطاع غزة المناطقالتكاليف المرصودة لجمع وترحيل النفايات من  3.4.2

قطاع غزة في إدارة النفايات  بمدياتولمجالس الخدمات المشتركة إدارة مستقمة تتعاون مع 
الصمبة وتقوم البمديات بدفع مبالغ ضمن تسعيره معينة جراء تمقى تمك الخدمة حيث بمغت آخر 

وفي حالة قيام  ،الواحدشيكل لمطن ( 44.8)تخمص من النفايات اللجمع و  م2016تسعيرة في عام 
من منطقة السيطرة الجغرافية البمديات بالتخمص من النفايات " ترحيل النفايات بشكل مباشر 

 .شيكل (10.8)إلى المكبات النفايات "  فإن سعر الطن الواحد يكون الخاصة بالبمديات 

شيكل ( 11,092,641.49)المفعل  ستحقة عمى البمديات لصالح المجمسوبمغت الرسوم الم
لقاء خدمات الجمع والتخمص التي يقدميا المجمس لصالح ىذه البمديات، ( م2016)حتى نياية عام 
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تم تخفيض نسبة التحصيل الشيرؼ من  م1/7/2012من تاريخ  ومن الجدير بالذكر أنو ابتداء  
% مراعاة  لمظروف التي تمر بيا البمديات عمى أن يتم ترحيل المبمغ المتبقي شيريا  70البمديات إلى 

. م5/8/2012عمى جمسة مجمس اإلدارة بتاريخ  إلى المستحقات اإلجمالية عمييم، وذلك بناء  
البمديات التي تستفيد من خدمات المجمس  ( قيمة المستحقات المالية عمى2.6يوضح الجدول رقم )

. (م2016)و( م2015( و)م2014)والمرصودة في نياية  (%100)و( %70)حسب النسبة 
أساس لعمل ( م2014-م2010)وتعكس االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة في فمسطين 

م إدارة النفايات الصمبة المجمس والتي تيدف إلى وضع األسس الكفيمة بتحسين فاعمية وكفاءة نظ
)مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة لمييئات  في إطار تييئة بيئة فاعمة وآمنة صحيا  

 .(م2016المحمية في محافظات خان يونس ورفح ودير البمح، 
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  الخدمات المشترك مجمسلالمستحقات المالية عمى البمديات  :(2.6جدول )  

 م2016الرصيد المتراكم حتى نياية  م2015الرصيد المتراكم حتى نياية  م2015المبمغ المستحق لعام  م2014المبمغ المستحق لعام  اسم البمدية
100% 70% 100% 70% 100% 70% 100% 70% 
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 م2016الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة لمييئات المحمية في محافظات خان يونس ورفح ودير البمح،  المصدر:
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 الثالث الفصل
 الدراسات السابقة

الدولية والمحمية التي تناولت موضوع البحث وبالذات الخطط  األبحاثوبالرغم من قمة 
االستراتيجية إلدارة النفايات الصمبة وأىدافيا إال أن ىناك العديد من الدراسات التي دارت حول 

 :عمى النحو التالي من االقدم لألحدث موضوع البحث أو كانت قريبو منو والتي يتم استعراضيا

 :دراسات محمية 1.3
 الغربية، الضفة شمال في الصمبة النفايات إدارة تقييمبعنوان : " (Majd , 2016)دراسة   .1

 ."فمسطين

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدػ قبول منطقة الدراسة إقامة محطة إلعادة تدوير 
باإلضافة إلى تقييم آثار مكب زىرة الفنجان في منطقة جنين عمى  ،سمفيت منطقةالنفايات في 

 ،نابمس ،جنينمجالس الخدمات المشتركة المالية والخدماتية في مناطق )وتقييم فاعمية  ،السكان
شخص من أصل ( 384)من منطقة سمفيت ىو  المأخوذةحيث كان حجم العينة  .سمفيت( ،قمقيمية

الدراسة في القرػ السبعة المحيطة بمكب زىرة الفنجان  مجتمعوكان حجم  ،نسمة 70700
 لتحميل  SPSSبرنامج  وتم إستخدام .شخص 189حجم العينة  تياروتم اخ ةنسم( 24600)

أىم النتائج إلى أن ىناك نسبو قبول تصل إلى  أفضتحيث  .االستبانات لمخروج بأىم النتائج
وأن السكان الذين يعيشون عمى  .من سكان سمفيت إلنشاء محطة تدوير لمنفايات الصمبة( 98%)

رة الفنجان يعانون من الروائح المنبعثة من المكب متر من مكب زى( 1000)مسافة أقل من 
 الموازنةفي  ا  باإلضافة إلى انتشار الحشرات والقوارض وتعاني مجالس الخدمات المشتركة من عجر 

 .التي تنظم العمميات الخاصة بإدارة النفايات الصمبة واألنظمةوذلك بسبب ضعف القوانين 
 ."إدارة النفايات الصمبة في محافظة خانيونستقييم بعنوان " (م2013)االغا، دراسة  .2

حيث  ،التعرف عمى واقع إدارة النفايات الصمبة في محافظة خانيونسإلى ىدفت الدراسة 
 .من أسر محافظة خانيونس (%1)أسرة أؼ ما نسبتو ( 432)كانت عينة مجتمع الدراسة عبارة عن 

النفايات المنزلية في المحافظة باإلضافة  نوعيةاستخدمت الباحثة المنيج التحميمي والوصفي لمعرفة 
 .المستخدمة في تحديد مواقع الحاويات  GISوبرنامج   SPSS إلى استخدام برامج 
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أن نسبة األطفال الذين يعممون عمى ترحيل نتائج التي توصمت إلييا الباحثة وكان من أىم ال
طفال يضعون النفايات بجانب غالبية األ أنتمك المشاكل ىي  أىمومن ،  (%26.2)النفايات بمغ 

ضعف تنسيق إدارة النفايات في محافظة خانيونس مع إخراج السكان  ،الحاويات وليس بداخميا
حيث تبقى تمك النفايات متراكمو أمام  (%22.7)لمنفايات في الساعات المحددة والبالغة نسبتيم 

عن خدمة من السكان غير راضين ( %54.4)المنازل وعمى الطرقات. ولقد كشفت الدراسة أن 
الدراسة أن ىناك نقص كبير في أعداد  أوضحتكما  .(الترحيلالجمع و إدارة النفايات الصمبة )

كل حاويو  أن تخدمفرد في المحافظة حيث من المفترض ( 435)الحاويات فكل حاوية تخدم حوالي 
 أوقاتلمجتمع وخاصة في ايز قنوات االتصال بين البمديات و شخص. أوصت الدراسة بتعز ( 200)

ممتزمين بإخراج ال غيرالعقاب عمى السكان اإلضافة إلى تطبيق مبدأ الثواب و جمع النفايات. ب
 .المناسبة األوقاتالنفايات في 

3.  (Sabri, 2013) Private partnership of solid waste management in  
the Palestinian municipalities( 

النفايات الصمبة في البمديات الفمسطينيةالشراكة الخاصة إلدارة   

دارتيا من المتعمقة بجمع النفايات الصمبة  القضايا واستكشافىدفت الدراسة إلى عرض  وا 
الحكومات المحمية المتمثمة في البمديات وذلك من خالل دراسة الوضع القائم في البمديات وتحميل 

األدوات البحثية  استخدام حيث تم   .تمك الخدمةالجوانب المتعمقة باإليرادات والتكاليف المتعمقة ب
وذلك لمتعرف عمى تكاليف إدارة النفايات  :التحميل المالي إلدارة النفايات البمدية الصمبة :التالية

سنوات الماضية باإلضافة إلى تحميل بنود  ثالثالصمبة في سبع بمديات فمسطينية رئيسية خالل 
 .التكمفة لتحديد البند األكثر تكمفة في إدارة نفايات البمدية الصمبة

عن  فضال   ،واالقتصادية ذات الصمةشاممة لمعظم القضايا التقنية  :عمل إستبانة خاصة
دارتيا. حيث  تم توزيع تمك السياسات واإلجراءات المقترحة لألنشطة البمدية لجمع النفايات وا 

بواسطة اإلتحاد الفمسطيني  إلكترونيةرسائل بمدية كبرػ ووسطى بواسطة  30عمى االستبانات 
مي وبمغ عدد وحدات الحكم المح Cو  Bو  Aشممت العينة بمديات مصنفة  .لمييئات المحمية

المختارة مواطن من البمديات ( 100)باإلضافة إلى مشاركة  قرويا   ( مجمسا  355)بمدية و ( 121)
حيث  .ين بشأن نشاط جمع النفاياتف إلى الحصول عمى تصورات المواطنثانية تيد استبانة في

لجمع وترحيل النفايات  األساسيةأفضت أىم النتائج إلى وجود خسائر ناتجة عن تشغيل األنشطة 
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ويرػ معظم المسؤولين في البمديات وجوب إنشاء  ،البمديات موازنةمن إجمالي  ( %30)وصمت إلى
أما فيما  .انخفاض كفاءة تحصيل رسوم الخدمة ،مجالس متخصصة مشتركة إلدارة النفايات الصمبة

يفضمون أن تقوم البمديات بإدارة األمور المتعمقة بإدارة النفايات  األغمبية فإن الثانيةيخص االستبانة 
النفايات الصمبة إلى القطاع  إدارة في نقل ممف االستبيانشاركين في الصمبة وعدم موافقة اغمبية الم

 الخاص.

إدارة النفايات الصمبة في الضفة الغربية: تقييم مؤسسي، ": بعنوان (Soufan, 2012)دراسة  .4
 ."قانوني، مالي وتطوير إطار عمل

النفايات الصمبة  تيدف الدراسة إلى تقييم الوضع القانوني والمالي والمؤسساتي المتعمق بإدارة
في إدارة النفايات  ايا التي تعتبر حاجز وعقبة كبيرةووصف أىم المعوقات والقض ،في الضفة الغربية

جميع البمديات العاممة في الضفة الغربية حيث  من مجتمع الدراسة تكون الصمبة في الضفة الغربية. 
اعتمد الباحث عمى جمع البيانات  .شرة في الضفة الغربيةتمن البمديات المن( 10)استيدف الباحث 
وعقد لقاءات مع الموظفين العاممين في السمطات المحمية في مجال  اتاالستبيان عمىوبشكل رئيسي 
ولقد كان من اىم النتائج التي توصل ليا الباحث ىو أن اآلثار البيئية المتعمقة بإدارة  .إدارة النفايات

باإلضافة إلى إتباع نيج غير مناسب في التخمص من  ،بارالنفايات الصمبة ال يتم أخذىا بعين االعت
والتي تنعكس س المحمية من مشاكل مالية كبيرة ومعاناة قطاع إدارة النفايات في المجال ،النفايات

-م2010ولتحقيق االستراتيجية الوطنية الفمسطينية إلدارة النفايات الصمبة ) .عمى الخدمة المقدمة
فايات الصمبة في المجال المالي ممحة لممارسة اإلدارة المتكاممة لمن( ال يزال ىناك حاجة م2014

الدراسة بضرورة وضع معايير خاصة إلدارة النفايات الصمبة بحيث تعتبر مرجع  وأوصت .القانونيو 
 .يمكن الرجوع إليو

 :دور وسائل اإلعالم المتخصصة في تطوير الوعي البيئي" :بعنوان (م2012)خمف، دراسة   .5
 ."دراسة تطبيقية عمى طمبة جامعة بيرزيت

ىدفت الدراسة إلى فحص تأثير رسائل اإلعالم المختصة بالبيئة عمى مستويات وعي طمبتيا   
وراق ومعادن وزجاج ومواد أ) :فيما يتعمق بفرز النفايات إلى ومدػ تأثيرىا عمى سموكيم وخصوصا  

وقام الباحث بتصميم نماذج قياس  .الدراسةحاوية مخصصة لتمك ( 95)حيث تم توزيع  (عضوية
لكترونية إعالمية بيئية  وقياس مدػ تأثير تمك النماذج عمى ومطبوعة ومرئية ومسموعة وتفاعمية وا 
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( 400)باإلضافة الى ذلك تم توزيع استبانات شممت  وأىميتياسموك الطمبة وقياس مدػ فاعميتيا 
( 75)باإلضافة إلى عينة من  أشير ستةي استمرت طالب وطالبة والذين خضعوا لتمك التجربة والت

 واقتراحاتيمطالب اجريت عمييم دراسة استطالعية معمقو طول فترة التجربة لمتعرف عمى تعميقاتيم 
من أفراد العينة تأثروا بالرسائل %( 67.8) النتائج أن أىم أوضحتحيث  .حول تمك التجربة

ميتمين بقضايا البيئة  أنيممن المبحوثين ( %32.8)االعالمية التي شاىدوىا في الجامعة بينما أكد 
إيجابية ذات داللة إحصائية  عالقةوالذؼ يعني بوجود ( 0.520)حيث بمغ معامل ارتباط بيرسون 

  .رسائل اإلعالميةبين مجالي الوعي البيئي والسموكيات التي تحققيا ال

ات الطبية في المختبرات الطبية تقييم إدارة النفايبعنوان: " (م2012)بني شمسة، دراسة   .6
  ."نابمسسالمة المينية لمعاممين في منطقة رام هللا والبيرة و الو 

ىدفت الدراسة إلى تقييم واقع النفايات الطبية والخطرة في المختبرات الطبية في محافظتي 
مختبر موزعة في أرجاء المحافظات ( 137)مجتمع الدراسة من  تكون نابمس ورام هللا و البيرة حيث 

ولجمع البيانات  ،مختبر( 100)الثالث المستيدفة في البحث وكانت العينة الدراسية تحتوػ عمى 
العاممين في كل مختبر من افراد العينة لمتأكد من  األفراداستخدم الباحث االستبانات والمقابالت مع 

من المختبرات تنتج كميات من تمك ( %85) ولقد أظيرت النتائج أن ،سالمة المعمومات المعطاة
تبرات تتخمص من النفايات من ىذه المخ( %59)وأن  ،عمى المجتمع و البيئة المواد الخطرة جدا  

فصل من المختبرات ال تقوم بعممية ال( %50)وأن  ،بوضعيا في الحاويات العامة أو المكبات العامة
واظيرت الدراسة أن  .ن المقررة من قبل منظمة الصحة العالميةالصحيح لمنفايات حسب القواني

النفايات بمينية مع إىمال  من العاممين في نقل النفايات الطبية ال يتعاممون مع تمك (64%)
الدراسة بضرورة إيجاد انظمة فعالة  أوصتلعدم خبرتيم في التعاطي معيا.  السالمة المينية نظرا  

من النفايات الطبية وبشكل منفصل عن النفايات  والتخمصفي جمع النفايات الطبية والمخبرية 
 العادية.

البمدية الصمبة في مدينة غزة: الواقع إدارة النفايات "بعنوان:  (م2012) حمدان، ة دراس  .7
 ".والطموح من وجية نظر السكان، دراسة بيئية

حول  الشاطئآراء وسموكيات وعادات سكان مدينة غزة ومخيم ىدفت الدراسة إلى معرفة 
إدارة النفايات الصمبة باإلضافة إلى معرفة دورىم في تمك العممية من حفع النفايات ووضعيا خارج 
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حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لموقوف عمى متغيرات  ،الحاويةالمنزل أو 
ما  أؼ منزال  ( 573)التي تم توزيعيا عمى كأداة لجمع البيانات و  االستباناتالدراسة واستخدم الباحث 

 من سكان المدينة يتمقون  (%45)أىم النتائج أن  أظيرتحيث  .من مجتمع الدراسة (%1) ونسبت
 مواعيد جمع انتظامتتم العممية بدون  إذ ،النفايات بشكل مباشر من إدارة النفايات الصمبة إزالةخدمة 

مع إبراز بعض السموكيات السمبية من قبل السكان من  ،ختالف معدالت الجمع والوسائلالنفايات وا
وتفشي عمالة األطفال في  ،و رمي في األراضي الفارغةالنفايات حول الحاوية أو حرقيا أ وضع

 ،حيث أوصى الباحث ب زيادة المراقبة عمى عمال النظافة .عمميات ترحيل النفايات إلى الحاويات
خصخصة أنظمة إدارة وتفعيل دور المؤسسات األىمية و  ،زيادة التوعية والتثقيف البيئي لدػ السكان

 .النفايات الصمبة
 ."ييم إدارة النفايات الصمبة في محافظة دير البمحتق بعنوان :" (م2011)ابو العجين ، دراسة  .8

ىدفت الدراسة إلي تقييم إدارة النفايات الصمبة والتعرف عمى العوامل المؤثرة في النفايات 
بجانب التعرف عمى طبيعة تمك النفايات مقارنة مع نفايات  ،الصمبة من حيث الكم و النوع

المحافظات األخرػ في قطاع غزه إلي جانب دراسة التوزيع الجغرافي لمحاويات والتحميل المكاني 
باإلضافة إلى استخدام برامج   ،والمقارن  ولقد اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي والتحميمي .ليا

ARC MAP، SPSS  الخرائط باإلضافة إلى االعتماد عمى االستبانات في جمع لتحميل ورسم
ن كبير وأن ىناك تباي ،في أعداد الحاويات كبيرا   ولقد توصل الباحث إلى أن ىناك عجزا   .المعمومات

واحدة فقط في مدينة دير الحاوية لم( 110)والذؼ يصل إلى حوالي في معدل الحاويات لمسكان 
فرد ( 117)في حين يصل المعدل حوالي  ،ومخيماتياحاوية واحده في النصيرات لرد ف( 316)البمح 

وكما بينت الدراسة أن مواقع الحاويات في كثير من  ،عمى حاوية واحدة في البريج ومخيماتيا
ومن أىم ما أوصت بو الدراسة ىو تشجيع  .المناطق يخضع لتوافق السكان أكثر من حاجو المناطق

تشجيع المحالت لالعمل بالتنسيق مع البمديات بة و مى فرز النفايات الصمالمؤسسات الفردية ع
كبيرة  أغمفةة والبالستيكية في في عمميات الفرز وجمع المخمفات الورقيمساىمة بال التجارية والسكان

 .مع االلتزام باألوقات التي تحددىا البمدية إلزالة النفايات المختمفة
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 لمدينة الصمبة النفايات إلدارة التكاليف تحميل دراسةبعنوان " (م2010)ىندي، دراسة   .9
 ."قمقيمية

ىدفت الدراسة إلى تحميل التكاليف لمخيارات األربعة إلدارة النفايات الصمبة في مدينة قمقيمة 
حيث كانت تمك الخيارات )البقاء عمى الوضع الحالي   بيئيا   واألفضلوتحديد الخيارات األقل كمفة 

مكب صحي خاص لمدينة  إنشاء ،إنشاء محطة ترحيل ونقل لمنفايات إلى مكب زىرة الفنجان
عمل فصل جزئي وا عادة تدوير جزء من المواد الممكن تدويرىا ومن ثم ترحيل الباقي إلى  ،قمقيمية

يانات عن طريق الرحالت الميدانية لمكب النفايات مكب زىرة الفنجان( حيث قام الباحث بجمع الب
 أىمولقد كانت  .إلى الرجوع لمدراسات السابقة باإلضافةوالمقابالت مع االشخاص ذوؼ العالقة 

صداقة  أن الخيار الرابع " إعادة تدوير جزء من النفايات وترحيل الباقي لممكب" ىو األكثرنتائج ال
تكمفة في حالة إنشاء  أقللمطن الواحد والتي تعتبر  ($52.3إلى  $ 49.5) لمبيئة بتكمفة تتراوح بين

الدراسة  أوصت$ لمطن الواحد. حيث  58.7مكب صحي لنقل النفايات حيث ستكون تكمفة الطن 
وتقميل اإلنفاق السنوؼ لتغطية التكاليف اإلضافية  ،بعمل مشروع تجريبي لفصل النفايات الصمبة

  .الصمبة االخرػ الخاصة إلدارة النفايات
 .  "إدارة النفايات الصمبة في محافظة شمال قطاع غزة" :بعنوان (م2009)بارود، دراسة  .10

الدراسة إلى تقييم إدارة النفايات الصمبة في محافظة شمال قطاع غزة والتعرف عمى  ىدفت
حيث استخدم الباحث المقابالت الميدانية  ،النوعي النفايات الصمبة من حيث الكم و العوامل المؤثرة ف

المستمرة مع جيات االختصاص والقائمين عمى إدارة النفايات الصمبة واالتصال الشخصي بعدد من 
واستنتج  .المسؤولين باإلضافة إلى خرائط التوزيع الجغرافي لمحاويات الموجودة في محافظة الشمال

طاع غزة ىي مواد ق شمال اتمن تركيبة النفايات الموجودة في محافظ (%70)الباحث أن حوالي 
بتكمفة تجميع  طن يوميا  ( 266)النفايات الصمبة في محافظة الشمال ىي عضويو وأن كمية 

( %40)عمميات الجمع ال تخدم سوػ  أنكما تبين من الدراسة  ،دوالر شيريا   (193,800)وترحيل 
عدد الحاويات وتوزيعيا ال يتم  أننتائج الدراسة ىو  أىموكان من  ،من سكان المنطقة بطريقة سميمة

المتبقية من المنطقة ال توزع بيا الحاويات ( %70)أن % فقط و 30طريقة نموذجية إال عمى ب
وزيادة أعدادىا  نموذجيا   ضرورة إعادة توزيع الحاويات توزيعا  بالباحث  أوصىحيث  .بطريقة مناسبة

 .المساحةمى التمثيل النسبي لعدد السكان و تساعد عأعداد السكان والمساحات بصورة  بما يخدم
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النفايات الصمبة في الواقع واالحتياجات  تشريعات: "بعنوان (م2009)مدني، دراسة  .11
 ."التشريعية

لمراحل إدارة النفايات الصمبة وفق النظام  تحميل كافي وشاملالدراسة إلى عمل  تيدف ىذه
الدراسة بشكل أساسي عمى بيان األدوار التي تمعبيا المؤسسات  تمحورت  ،القانوني الفمسطيني

حيث تم مراجعة جميع التشريعات المحمية التي ليا عالقة  ،المختمفة في عممية إدارة النفايات الصمبة
باألحكام الخاصة  وانتياء  دءا بعممية التخطيط العام مبة ببالمسؤولية عن إدارة النفايات الص

 .الخاصة بالسالمة المينية ومتابعة ممفات الشكاوؼ  واألحكامالموافقات عمى التراخيص بالترخيص و 
 ولقد لدراسة وجود ضعف في القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة النفايات الصمبة،أوضحت اإذ 

 ،األحكام الخاصة باآلليات والمعدات الخاصة بجمع ونقل النفايات مراجعة الدراسة بضرورة أوصت
العمل بشفافية بموجب االحتياجات والخطط الخاصة بالييئات المحمية و المجالس المشتركة وتعزيز 

الخاصة بإقامة مناطق  األحكامتطوير أنظمة البمديات وفرض  ،قدرات ودور الييئات المحمية
المعنية برفع  األحكاموضع  ،سمطة جودة البيئة لمقيام بيذه الميمة ومحطات الترحيل وتفعيل دور

إعداد  ،كفاءة المؤسسات والدوائر المختصة بعممية إنشاء المكبات الصحية وتشغيميا والرقابة عمييا
االنظمة الخاصة لتسييل االجراءات الخاصة بتشجيع المستثمرين في مجال إعادة التدوير باإلضافة 

 .ا الترخيص بمجمميا وتنظيمياإلى دراسة قضاي

 :دراسات عربية 2.3
 . "النفايات الصمبة في التشريع الجزائري بعنوان : " (م2016)حيدرا،  دراسة .1

 ،في الجزائر بشكل عام ةضع إدارة النفايات الصمبة الحضريىدفت الدراسة إلى تحميل و 
وتحميل مدػ فاعمية النصوص القانونية الرامية إلى تيسير األعمال الخاصة بإدارة النفايات الصمبة 

بة الحضرية الفصل األول " النفايات الصم :الدراسة إلى فصمين انقسمتفي المناطق الحضرية حيث 
ت الصمبة في الجزائر " ا" الفصل الثاني " اآلليات القانونية لتيسير إدارة النفايوتأثيرىا عمى البيئة

الباحث ربط أىم اإلحصائيات الخاصة بقطاع إدارة النفايات الصمبة بالتشريعات  حاولحيث 
النتائج إلى عدم وجود تشريعات كافية لتحقيق اإلدارة المثمى  أىم أفضت .الجزائرية حول ذلك القطاع

المجال وسيطرة الحكومة عمى  في ىذا لالستثمارعدم فتح المجال لمقطاع الخاص  ،لمنفايات الصمبة
 حيث .منفاياتلالمطموبة في تحقيق إدارة سميمة  لممقاييسمعالجة النفايات والتي ال ترتقي  أساليب
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في  االستثماراتتشجيع  ،ين والتنظيمات المتعمقة بإعادة تدوير النفاياتبمراجعة القوان الدراسة اوصت
في  إشراكوتفعيل دور المجتمع المدني من خالل  وأخيرا   ،تفعيل مبدأ المموث يدفع ،ذلك المجال

 .النفايات بشكل خاصبشكل عام و  بالبيئةتم المخططات والبرامج التي تي
تقييم نظام إدارة النفايات الصمبة في محمية أمبدا، والية  بعنوان" (م2015)مساعد، دراسة  .2

 ."الخرطوم، السودان

ىدفت الدراسة إلى تقييم نظام إدارة النفايات الصمبة في محمية أمبدا في الخرطوم حيث 
استيدف الباحث مدراء العمميات بالوحدات الفرعية محمية أمبدا والتي من مياميم إدارة النفايات 

مدير عمميات محمية خاص يشرفون عمى ( 19)حيث كان حجم المجمع  .الصمبة في محمية أمبدا
الباحث االستبانات  استخدمحيث  ،استخدم الباحث الطرق الكمية والنوعية .النفايات الصمبةإدارة 

 .النتائج أدقلموصول إلى   SPSS استخداموالمقابالت باإلضافة إلى المالحظات باإلضافة إلى 
 استخدامحيث أفضت اىم النتائج إلى أن جمع النفايات يتم من منزل إلى منزل باإلضافة إلى عدم 

جراءات السال ةسائل الوقايو  حيث أوصت الدراسة إلى فصل . الصمبة ةمة من النفايات المنزليوا 
كبيرة خاصة إلدارة النفايات  موازنةالممحة إلى تخصيص  الحاجةومعالجة النفايات الطبية مع 

شراكالصمبة   .القطاع الخاص في تمك المنظومة وا 
الوعي البيئي في إدارة النفايات البمدية دور بعنوان "  (م2014، وآخرون )شاىين دراسة  .3

 ."سوريا –دراسة ميدانية في محافظة الالذقية  :الصمبة

ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة الوعي البيئي حول إدارة النفايات الصمبة في محافظة 
استخدم .التحميمي كأساس ليذا البحث يث استخدم البحث المنيج الوصفي و ح .الالذقية السورية

حيث تم تطبيق البحث عمى  spssالباحث االستبانات لجمع البيانات وتحميميا بواسطة برنامج 
وجود  :الدراسة بنتائج ميمة وىي أفضتشخص كعينة دراسية من سكان محافظة الالذقية. ( 280)

ئي في وانتشار الوعي البيويالحع اىتمام  ،الوعي البيئي حول خطورة النفايات الصمبة عمى حياتنا
حيث لوحع من  .األريافمن العينة المأخوذة من  أوسعاوساط العينة المأخوذة من المدن بشكل 

الدراسة بشكل وتوصي  .من غيرىم أكثرخالل الدراسة ارتفاع مستوػ الوعي لدػ الفئات المثقفة 
ضافة إلى باإل وأخطارىامثقفة حول النفايات الصمبة ال غيراالىتمام باألوساط كبير عمى التركيز و 

  .نشر النشاطات الخاصة بالعمل التطوعي البيئي
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4. (sefouhi & others, 2014) Assessment of different methods of 
treatment for an integrated municipal waste management for an 
Algerian city. 

 طرق العالج المختمفة إلدارة النفايات البمدية المتكاممة لمدينة جزائرية تقييم

حيث  .ىدفت الدراسة إلى ايجاد حمول مستدامة إلدارة نفايات البمدية الصمبة في المدينة الجزائرية
مدػ تطبيق التسمسل بيان كانت منيجية الدراسة  .كانت مدينة باتنة النموذج المستيدف في البحث

منع تكون النفايات والتي تتضمن عمميات كإعادة استخدام وىو )دارة النفايات الصمبة اليرمي إل
 (التخمص من النفايات في المدافن، استخالص الطاقة من النفايات، إعادة تدوير النفايات، النفايات

 حسب مكونات وكميات النفايات. األربعةالمناسب من النماذج  حيث تم التعرف عمى النموذج

افضت اىم النتائج إلى أن مدينة باتنة، زاد إنتاج النفايات الصمبة البمدية خالل الفترة  ولقد
. ىذه %(1.7)مع نمو سكاني بنسبة  طن يوميا  ( 170إلى  130)من ( م2010-م2009)

االستيعابية القصوػ بعد  طاقتومع وصول المدفن إلى  ،الكميات سوف تنمو وسوف يتم طمرىا
المتبع في بمدية مدينة باتنة ىو طمر النفايات ولكن الباحث يرػ أن  األسموبحيث أن  ،سنتين

من مجمل  (%57)إعادة تدوير النفايات ىو الحل األمثل حيث تشكل نسبة النفايات العضوية 
 .النفايات الصمبة المنزلية لممدينة

 بالنفايات الساحمية المنطقة لتموث القانونية الحمايةبعنوان "  (م2012)طاىر وحسن، دراسة  .5
 . السودان " األحمر البحر لوالية البيئية القوانين بعض في الصمبة

ولجمع  ،ن الخاصة بحماية البيئة من تموث النفايات الصمبةىدفت الدراسة إلى تقييم القواني
باإلضافة  ،المعمومات قام الباحث بإجراء المقابالت الشخصية مع إدارة البيئة بوزارة السياحة والبيئة

ومع مراجعة  .األحمرالبحر إلى المقابالت مع اإلدارة العامة لمشؤون القانونية وىيئة نظافة والية 
قانون صحة البيئة البحر األحمر و  يةلوال (م2006)لسنة  11البيئة رقم  لحمايةالمحتوػ القانوني 

ة محددة مسؤولة عن لوالية البحر األحمر أشارت النتائج إلى أن عدم وجود جي (م2001)لسنة 
ين التي تحكم الصحة العامة في الوالية والتي أدت إلى اىمال ة نفايات الوالية مع غياب القوانإدار 

األنشطة الخاصة لجمع النفايات والنظافة والتي تتمركز فقط داخل المدينة وتيمل المنطقة الساحمية 
الصحة العامة واإلىتمام ة البيئة و صي الدراسة إلى تحديث القوانيين الخاصة بحمايوتو  .لموالية
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التشريعية التنسيق بين السطات التنفيذية و  باإلضافة إلى .بقضايا تموث المنطقة الساحمية لموالية
إلنفاذ القوانيين الخاصة بالبيئة والوصول إلى الحالة المثالية من الحفاظ عمى االبيئة وحمايتيا من 

 .تموث النفايات الصمبة
 والمواقف المعارف عمى الصحي التثقيف أثر بعنوان "(م2012التويجري،  )القاروط ودراسة  .6

 بيروت. " الغبيري  في الصمبة النفايات تدبير إزاء المجتمع في والسموك

 فئة منىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر التثقيف الصحي عمى معرفة ومواقف وسموك 
المجتمع حول القضايا المتعمقة في معالجة النفايات الصمبة في منطقة الغبيرؼ في بيروت وذلك من 

التي جرت عمييا الدراسة  حداث التي جرت عمى عينة المجتمعخالل المحاضرات والمناقشات واأل
الباحثان  قامحيث  .عائمة تقطن منطقة الغبيرؼ ( 1500) أصلمن  شخص( 320) لعينة بمغت

تحسن يعتد بو  وجودأىم النتائج  كانتحيث  .يع اإلستبانات قبل وبعد المحاضرات التثقيفيةبتوز 
إحصائيا حول المشكالت واألمراض التي قد تنتج نتيجة لتراكم النفايات الصمبة وتحسن في المواقف 

 ذلك عمى انعكاسباإلضافة إلى  .تدويرىا ةالنفايات الصمبة وا عاد بتجميعوالممارسات الخاصة 
باإلضافة إلى مساىمة ومشاركة العينة في حمالت  ،سموك العينة في التعاطي مع النفايات المنزلية

 .وأنشطة البمدية الخاصة بالنظافة ضمن العمل التطوعي

 :دراسات أجنبية 3.3
1. (cristina & others , 2016 ) Assessment of solid waste management 

strategies in camarines norte, philipines  

.. الفلبين  نورتي كامارينز،تقييم استراتيجيت إدارة النفاياث الصلبت في   

ىدفت الدراسة إلى تقييم الوضع الحالي الستراتيجيات إدارة النفايات الصمبة في بمديات 
بمدية وتقييم  إثني عشرنورتي من  نورتي الفمبينية حيث تتكون منطقة كامارينز، منطقة كامارينز،

استراتيجيات تمك البمديات من حيث مواجيتيا لتنامي النفايات المتزايدة , عمميات التدوير، عمميات 
الحمالت التعميمية والتثقيفية ، السياسات  فصل النفايات المنزلية، ،النقل والترحيل، مكونات النفايات

 االستبانات واستخدامث المنيج الوصفي حيث استخدم الباح. واإلجراءات المتبعة في إدارة النفايات
أن االستراتيجيات الخاصة إلى بمدية . وكانت أىم النتائج تشير  إثني عشروالتي تم توزيعيا عمى 

الصمبة قائمة بأعمى نسب في عمميات البمديات الخاصة بنقل وترحيل النفايات من  بإدارة النفايات
ت الصمبة الذؼ الصمبة ، المعرفة بشأن فصل النفاياخالل توفير عدد من الشاحنات لنقل النفايات 
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. حيث أكدت الدراسة أن من بين البمديات اإلثني عشر التي تم تقييم يجرؼ في كل أسرة ومؤسسة
   .فعالة إلدارة النفايات الصمبة استراتيجياتاستراتيجياتيا تم تحديد اربع بمديات ذات 

2. (Li Nie, 2014) Medical Waste Management In China: Case Study 

Of Xinxiang   ( شينشيانغ) إدارة النفاياث الطبيت في الصين : دراست حالت لمدينت     

ية في وخصوصا في منطقة ىدفت الدراسة إلى تقييم الوضع الحالي إلدارة النفايات الطب
المنظمة لممؤسسات الطبية ومراكز التخمص من  شبوحيث استخدم الباحث المقابالت شينشيانغ 

النفايات الطبية حيث قامت الدراسة بتحديد العوامل الرئيسية التي يتم تطبيقيا في إدارة النفايات 
طقة الدراسة في من تكونتالطبية ثم المساىمة في تطوير نظام متكامل إلدارة تمك النفايات. حيث 

مستشفى متخصص بالرعاية ( 12)مستشفى ومركز صحي و ( 247)من محافظة شينشيانغ 
بمغت نسبة اإلشراف الحكومي عمى تمك و مؤسسة لموقاية من األوبئة ( 13)ل األموية ورعاية األطفا

البيانات  ولجمع المزيد من المعمومات حول مجتمع الدراسة قام الباحث بجمع .(%85)المراكز نحو
موظف ( 20)منشورة باإلضافة إلى عمل لقاءات مع وغير الرة الوثائق المنشو من المواقع الحكومية و 

دارؼ  المستشفيات  أقسامعامل في ( 30مع )لقاءات  لذلك تم عقدممرض باإلضافة طبيب و ( 20)وا 
حيث توصمت الدراسة إلى أن وعي العاممين في الحقل  خاصة بالتخمص من النفايات الطبيةال

وجود مشاكل فيما يخص فصل  ،(%78)القطاع بمغ الطبي في الموائح والقوانين الخاصة بيذا
مكبات الرئيسية في ال إلىالنفايات الطبية حيث تكمن المشكمة بعد نقل النفايات الطبية المفصولة 

المحافظة ومعالجتيا وكبسيا دون األخذ في عين االعتبار عمميات فصل النفايات الطبية فتصبح 
 .في المستشفيات غير مجديةفي ىذه الحالة عمميات الفصل المعمول بيا 

3.  )ferdowsi & others, 2012) Certain Hospital Waste Management 

Practices in Isfahan، Iran . 

 تقييم الممارسات الحالية في إدارة نفايات المستشفيات في مدينة أصفيان اإليرانية.

أصفيان اإليرانية    في إدارة نفايات مستشفيات مدينة الحاليىدفت الدراسة إلى تقييم الوضح 
الدراسة في إيجاد نقاط الضعف في العمميات  أىميةحيث تكمن  .والمكونة من عشرة مستشفيات
استخدم  .خطيرة ومعدية أنياعمى  معظميافيات والتي تصنف في شالخاصة في إدارة نفايات المست

وفي نفس الوقت تم  ،نقل وفصل ومعالجة النفاياتالباحثون االستبانات لجمع البيانات حول 
والتي يتم  spore testsاختبار و  TSTاالختبارات المعيارية والي تتضمن اختبار  استخدام
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في تمك نفايات ومكوناتيا التم قياس كمية كما  .استخداميا في معرفة فعالية أجيزة التعقيم
في المستشفيات وصمت  نسبة النفايات المعديةئج عمى أن النتا أىمضت أفحيث  .المستشفيات يدويا  

 وكان .لمعايير منظمة الصحة العالمية وفقا   (%20)وىو أعمى من الحد المسموح ب ( %40)إلى 
 أجيزةفي جميع عينات  سمبيةجيزة التعقيم ألقياس الوقت والبخار ودرجات الحرارة في  tstاختبار 

في تمك المستشفيات أؼ أقسام  يوجداما بخصوص إدارة النفايات فال  ،التعقيم في المستشفيات
 المعدية غيرنفايات المعدية عن النفايات حيث تكتفي تمك المستشفيات بفصل ال لمعالجةخاصة 

 .وتقوم البمدية بنقل تمك النفايات إلى المدافن كل يومين
4. (Gotame, 2012) Community Participation in Solid Waste 

Management Kathmandu.  Norway. 

 المشاركت المجتمعيت في إدارة النفاياث الصلبت في العاصمت النيباليت كاتماندو.

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدػ المشاركة المجتمعية في إدارة النفايات الصمبة  حيث 
جراء المقابالت مع  ، حيث أكدت أىم النتائج  أسرة كأداة لجمع البيانات( 82)تم توزيع االستبانات وا 

تقوم بعمميات الفصل  األسرمن النفايات المنزلية ىي نفايات عضوية وأن تمك  (70%)  أن
لمنفايات وأن جميع األسر ليا نيج مختمف في فصل النفايات وذلك من خالل وجود حاويات 

من  أخرػ الذؼ قد يكون غير متوفر في أحياء  والشيءمخصصة ألنواع معينة من النفايات 
كاتماندو . واكدت اىم النتائج عمى دور الشركات الخاصة الغير مباشر في تشجيع الناس عمى إدارة 

، وجود عدم رضى من عينة الدراسة حول دور البمدية في إدارة وفرز النفايات الصمبة من المنزل
  النفايات الصمبة في كاتماندو.

5. (Oduro-Kwarteng, 2011) Private Sector Involvement In Urban Solid 

Waste Collection :Performance, Capacity, and Regulation in Five     

     Cities in Ghana 

: األداء والطاقة مدن غانية مناطق خمسة مشاركة القطاع الخاص في جمع النفايات من
 غانا – اإلنتاجية والتشريعات 

خمسة ىدفت الدراسة إلى دراسة تطور مشاركة القطاع الخاص في جمع النفايات الصمبة في 
(  ودراسة Accra and Kumasi، Tema، Takoradi، Tamaleمدن غانية رئيسية وىي )

حيث قام الباحث بجمع  .أداء الشركات الخاصة في عممية جمع النفايات عمىالعوامل التي تؤثر 
( 42)من أصل  شركة خاصة عاممة في المجال( 25)جيات حكومية  (5)البيانات عن طريق 
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نتاجية تمك الشركات في المدن  استخدامشركة حيث تم   .المستيدفة الخمسةالبيانات في تقييم أداء وا 
النتائج إلى أن ىناك تزايد في دور القطاع الخاص في عمميات جمع النفايات  اىم أفضتحيث 
لتمك  ةالممنوح االمتيازاتماضيين والواضح من حجم التعاقدات و خالل العقدين ال( %60) بنسبة

تشير الدراسة إلى أن خبرة الشركات و حجم عممياتيا وقدرتيا عمى اإلشراف تؤدؼ  كما .الشركات
الشركات بالشروط التعاقدية أدػ ذلك إلى عدم وجود حوافز  التزامإن عدم  ،إلى زيادة اإلنتاجية

ين من ناحية استرداد التكمفة سبب ضعف إنفاذ التشريعات والقوانالسترداد التكاليف بالكامل وذلك ب
مدروسة من قبل ال غيرالتسعيرات المفروضة  ،والتي أثرت عمى جودة الخدمة المقدمة لمجميور

. أوصت الدراسة بمراجعة العقود الخاصة طي تكاليف الخدمة المقدمةي ال تغالحكومات المحمية والت
 بعمل شركات الخاصة في المجال ومراجعة القوانين بطريقة تحكم عمل تمك الشركات.

6. (Milea, 2009) waste as social dilemma: issues of social and 

environmental justice and the role of residents in municipal solid 

waste management، Delhi، india 
والبيئية ودور المواطنين في إدارة نفايات   االجتماعيةقضايا ال :لمنفايات االجتماعيةالمعضمة 

 .اليند ،البمدية الصمبة في مدينة دليي

التركيز عمى سكان مدينة دليي كمنتجين لمنفايات والتعرف عمى  إلىتيدف ىذه الدراسة 
عمى  المؤثرةإلى العوامل  باإلضافة ،أدوارىم وسموكيم  ومسؤولياتيم في إدارة نفايات البمدية الصمبة

ومؤسسات المجتمع المدني  طريقة المقابالت الرئيسية مع الخبراء الباحث حيث استخدم  .سموكياتيم
والمالحظات عن الممارسات والسموكيات اليومية.  ،االستبانات واستخدام ،المجالالناشطة في ذلك 

لعدم توفر بيانات دقيقة حول حجم سكان نيودليي قام الباحث بأخذ عينة عنقودية مستندا  ونظرا
 Safdarjungمستويات مختمفة فكانت منطقة  3عمى مستوػ دخل األحياء وتم تقسيميا إلى 

Enclave الدخل المرتفع  ومنطقة  أصحاب حيRama Krishna Puram  أصحاب حي 
من  استبانة (99)حيث تم استرداد  لذوؼ الدخل المحدود  dakshinpuriالدخل المتوسط  ومنطقة 

نتائج النيائية إلى أنو عمى الرغم من أن غالبية ال. وتشير األحياءموزعة عمى تمك ( 130) أصل
ى أنيا مشكمة كبيرة في دليي، إال أن ىناك القميل من الوعي المستجيبين ينظرون إلى القمامة عم

حول الطرق التي يمكن لممرء أن يسيم في حميا. حيث يقترح الباحث ضرورة تكثيف الحمالت 
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النفايات التي ينتجونيا وبيان أىمية  إشراكيم في  اتجاهالعامة والتي تؤكد عمى مسؤولية المواطنين 
 .تمك المنظومة

7. (Kirunda, 2009 ) Public Participation in Solid Waste Management 

:Challenges And Prospects . Uganda. 

 المشاركت المجتمعيت في إدارة النفاياث الصلبت : التحدياث والطموح .

 في إدارة النفايات الصمبة في سة إلى استكشاف مستوػ المشاركة المجتمعية ىدفت الدرا
( 101)الباحث المقابالت المنظمة  وشبو المنظمة مع  استخدمحيث  منطقة واكيسو األوغندية

، ولقد افضت اىم النتائج بأن  ت نقاش لممثمين األحياء الستو في مدينة واكيسووجمساشخص 
المشاركة المجتمعية منخفضو جدا  مع عدم وجود ىيكمية أو أساليب معينة تساىم في تطوير العالقة 
بين الجميور وبين السمطات المحمية في منطقة واكيسو ، وأن الحد من تنامي النفايات من خالل 

إشراك الناس من خالل فاعميات الدراسة ب اوصتإعادة إستخدام النفايات منخفضو جدا حيث 
المعنية وبيان أىمية إشراكيم في منظومة النفايات الصمبة وزيادة الوعي بالقضايا ذات  السمطات
 .الصمة

8. (Arzumanyan, 2004) Municipal Solid Waste Management In 

Armenia: Current Trends and Steps Forward. Sweden. 

.السويد ينا : االتجاىات الحالية والخطوات إلى األمامإدارة نفايات البمدية في أرم  

ىدفت الدراسة إلى استكشاف الوضع الحالي إلدارة نفايات البمدية في أرمينا ومعرفة العقبات 
 ، ولقد كانت منيجية الدراسة منقسمة إلى ثالث أقسام وىيالرئيسية التي تعيق تطوير ذلك القطاع

, وصف الوضع الحالي نفايات البمدية الصمبة دول العالم الثالث بة البمدية في)وصف النفايات الصم
والدراسات السابقة المقابالت حيث استخدمت الدراسة التقارير و  في ارمينيا , تحميل إطار العمل( .
باإلضافة إلى  الخروج ببعض التوصياتالحالي لنفايات البمدية و لوضع صوره واضحة عن الوضع 

صحاب المصمحة والمسؤولين عن إدارة نفايات البمديات في ارمينا مثل إرسال االستبيانات إلى أ
المحمية ومؤسسات الصرف الصحي ووزارة التنمية الحضرية. حيث كانت اىم  السمطاتالعاممين في 
الموائح اإلدارية الخاصة في التعامل مع نفايات البمدية ىو وجود تضارب في القوانين و نتائج الدراسة 

، عدم وجود بيانات يمكن الوثوق بيا حول كميات النفايات نقص الموارد المالية اإلضافة إلى، ب
الدراسة بتطوير اإلطار القانوني إلدارة نفايات  أوصت، حيث المتولدة أو مكونات نفايات البمدية

 البمدية ، تطوير خطط البمديات الخاصة بإدارة النفايات الصمبة.
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:ال  4.3
حيث  ،ذات عالقة مباشره بموضوع الدراسة الحاليةدراسة  25ا الفصل استعراض تم في ىذ

كان  أجنبيةتنوعت الدراسات السابقة ما بين دراسات محمية فمسطينية ودراسات عربية ودراسات 
حيث لوحع من تمك الدراسات تنوع أىدافيا  .(م2009) وأقدميا كان لعام( م2016)لعام  أحدثيا

لفيم العميق حول لمبحث الحالي وزيادة اتفييد في بناء األداة المناسبة  وتساؤالتيا ونتائجيا والتي قد
ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ىو شمولية ييم ما أنيرػ الباحث موضوع البحث. و 

لمدراسة باإلضافة الف الحدود المكانية والزمانية اختقة و سة مقارنة مع الدراسات السابفرضيات الدرا
لندرة األبحاث التي تخص تقييم  نظرا   .لمجتمع وعينة الدراسة والتي تميزىا عن باقي الدراسات

متغيرات المستقمة الاالستراتيجيات الخاصة بإدارة النفايات الصمبة فإن الباحث ربط بين بعض 
( وبين بعض المتغيرات األخرػ في الدراسات 2.2لشكل رقم )لمدراسة الحالية والموضحة في ا

 :كالتالي والموضحةالسابقة 

 

 

 

 

  

 

 
 

 " إعداد الباحث " : المتغيرات المستقمة لمدراسة(3.1شكل )

 المتغيرات المستقلة

 "عوامل سياسة العمل في البلديات"

 كفاءة اإلطار المانوني والتشريعي..0

 كفاءة الكوادر العاملة في مجال إدارة النفايات الصلبة..0

 حجم مشاركه المطاع الخاص..3

 .والكفاءة الماليةاالستدامة .2

 حجم تبني النظم المعلوماتية والرلابية..2

 .التعامل مع النفايات الخطرة.1

 الصمبة آليات عمل آمنة بيئيا لخدمات إدارة النفايات.0

 الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبة..8

9. 
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 الدراسات السابقة: (3.1جدول )

 

 

 الدراسات السابقة المحمية

 م
الباحث 
وسنة 
 البحث

متغيرات  عنوان الدراسة
نقاط التوافق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات  معمومات الدراسة الدراسة

 السابقة

1 
Majd
 م2016

 النفايات إدارة تقييم
 شمال في الصمبة
 الغربية الضفة

- 

مكب في منطقة زىرة  إلنشاءتقييم اآلثار البيئية  :أىداف الدراسة
                .وخدماتيا   مجالس الخدمات المشتركة ماليا   ةفاعمي ،الفنجان
 االستبانات والمقابالت.  :المستخدمة األدوات
 ،الصمبة ماليا  ضعف األنظمة والقوانين إلدارة النفايات  :النتائج

 .من المكب زىرة الفنجان 1000معاناه السكان بيئيا عمى بعد 
 

 األدواتفي  majdلية مع دراسة اتشترك الدراسة الح
المستخدمة في جمع البيانات باإلضافة إلى فرضية )آليات 

يا لخدمات إدارة النفايات الصمبة( والفرضية العمل اآلمنة بيئ
(. مع اختالفيا في باقي فاءة الماليةالك)االستدامة و 

 .الفرضيات

2 
األغا
 م2013

تقيم إدارة النفايات 
الصمبة في محافظة 

 خانيونس

- 
 

إدارة النفايات الصمبة في  واقعالتعرف عمى  :الدراسة أىداف
 خانيونس. منطقة

 .االستبانات :أدوات جمع البيانات 
 المنيج الوصفي و التحميمي.  :منيجية الدراسة 

ضعف قنوات التواصل بين البمديات والجميور  :نتائج الدراسة
  .وضعف وعي الجميور بأىمية إدارة النفايات الصمبة

تشترك الدراسة الحالية مع دراسة األغا في استخدام االستبانة 
كأداة لجمع المعمومات باإلضافة إلى اتفاقيا مع الفرضية رقم 

( والتي تبحث مدػ صحة عمل اآلليات العامة إلدارة 7)
( والتي تتحدث 8نفايات الصمبة باإلضافة لمفرضية رقم )ال

عن وعي الجميور حول أىمية إدارة النفايات الصمبة ودورىم 
فييا مع وجود االختالف في باقي الفرضيات األخرػ لمبحث 

 الحالي.
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 الدراسات السابقة المحمية

 م
الباحث 
وسنة 
 البحث

متغيرات  عنوان الدراسة
نقاط التوافق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات  الدراسةمعمومات  الدراسة

 السابقة

3 
Sabri & 
others
 م2013

الشراكة الخاصة إلدارة 
النفايات الصمبة في 

 البمديات الفمسطينية

 
- 

استكشاف كفاءة البمديات إلدارة النفايات  :أىداف الدراسة
 .الصمبة وتحميل االيرادات والمصروفات المتعمقة بتمك الخدمة

 التقارير المالية وتحميميا المالي :أدوات جمع البيانات
 .االستباناتو 

 ،رسوم تحصيل خدمة إزالة النفايات منخفضة جدا :النتائج
قبل البمديات وعدم  تفضيل المبحوثين إلدارة النفايات الصمبة من

 اشراك القطاع الخاص.

في استخدميا  sabriتشترك الدراسة الحالية مع دراسة 
االستبانات كأسموب لجمع البيانات مع االختالف في أن 

المالية كأساس لجمع  راسة الحالية ال تستند لمتقاريرالد
( الرامية 4مع الفرضية رقم ) أيضا  وتتفق الدراسة  .البيانات
م االستدامة و الكفاءة المالية ومدػ تحصيل تكمفة إلى تقيي

الخدمة من الجميور وتغطية التكاليف الخاصة بعمميات إدارة 
 .النفايات الصمبة

4 
Soufan
 م2012

إدارة النفايات الصمبة 
في الضفة الغربية: تقييم 
مؤسسي، قانوني، مالي 

 وتطوير إطار العمل

 
- 

تقييم الوضع القانوني و المالي و المؤسساتي  أىداف الدراسة:
 إلدارة النفايات الصمبة في الضفة الغربية.

االستبيانات والمقابالت مع المسؤولين في  أدوات جمع البيانات:
 السطات المحمية.

عدم األخذ بعين االعتبار األثار البيئية في العمميات النتائج:  
مشاكل مالية تنعكس عمى الخاصة بإدارة النفايات الصمبة، وجود 

 تقديم الخدمة الخاصة بالنفايات الصمبة. 

في استخدام  soufanتتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
المقابالت كأداة لجمع البيانات. واالتفاق و  االستبانات

( الرامية إلى قياس كفاءة 1يكمن في فرضية رقم )ايضا   
والمعنية  (4اإلطار القانوني باإلضافة إلى الفرضية رقم )

بقياس االستدامة والكفاءة المالية. مع اختالف دارسة بالل 
 .لدراسة الحالية في باقي الفرضياتصوفا مع ا
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 الدراسات السابقة المحمية

 م
الباحث 
وسنة 
 البحث

متغيرات  عنوان الدراسة
التوافق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات  نقاط معمومات الدراسة الدراسة

 السابقة

5 
خمف
 م2012

دور وسائل اإلعالم 
المتخصصة في تطوير 
ة الوعي البيئي: دراس

طمبة  تطبيقية عمى
 .جامعة بيرزيت

المتغير 
وسائل التابع: 

 اإلعالم
المتغير 

المستقل: 
 الوعي البيئي

تأثير رسائل اإلعالم عمى مستوػ الوعي   أىداف الدراسة:
 والسموك لدػ العينة المستيدفة. 

 االستبانات.أداوت جمع البيانات: 
 نماذج قياس بيئية مطبوعة ومرئية و إلكترونية. نماذج القياس:

وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين الوعي  النتائج:
 .االعالمية الوسائلالبيئي و السموكيات وبين 

تتفق الدراسة الحالية مع دراسة خمف حول استخدام 
المرئية وتتفق نماذج القياس البيئية المطبوعة و االستبانات و 

( 7دراسة خمف مع الدراسة الحالية في الفرضية رقم )
والمعني بزيادة وعي المجتمع بقضايا إدارة النفايات الصمبة 

ل عينة ولكن ما يختمف بين الدراسة الحالية ودراسة خمف حو 
عينة طالبية من طمبة  عمىالدراسة وتركيز دراسة خمف 

 أنجامعة بيرزيت بخالف الدراسة الحالية والتي تحاول 
تقيس درجة وعي الجميور بقضايا البيئة والنفايات الصمبة 

 من وجية نظر البمديات المستيدفة في الدراسة الحالية.

6 
بني شمسة 
 م2012

ات تقييم إدارة النفاي
في المختبرات الطبية 
السالمة المينية الطبية و 

لمعاممين في منطقة  رام 
 .هللا و البيرة و نابمس

- 

استكشاف واقع التعامل مع النفايات الطبية  أىداف الدراسة:
 والخطرة في المختبرات الطبية.

 االستبانات والمقابالت. ادوات جمع البيانات:
% من 59% من المختبرات تنتج مخمفات خطرة و85 النتائج:

المختبرات ال تقوم بوضع النفايات الطبية في حاويات 
النفايات الطبية يفتقرون  مجال% من العاممين في 64خاصة.

 لمخبرات الالزمة.

تتفق دراسة بني شمسة مع الدراسة الحالية حول الفرضية رقم 
دارتيا نية بالنفايات الخاصة والخطرة و ( والمع6) الطبية وا 

حث الحالي يختمف عن دراسة بشكل خاص. حيث ان الب
بني شمسو في مكان و زمان وعينة الدراسة. حيث يسعى 
البحث الحالي معرفة كيفية إدارة النفايات من وجية نظر 

 البمديات المستيدفة. 
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 الدراسات السابقة المحمية

 م
الباحث 
وسنة 
 البحث

متغيرات  عنوان الدراسة
التوافق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات  نقاط معمومات الدراسة الدراسة

 السابقة

7 
حمدان
 م2012

إدارة النفايات البمدية 
الصمبة في مدينة غزة: 
الواقع والطموح من 
وجية نظر السكان، 

 دراسة بيئية
 

 

- 

قياس معرفة وسموك وعادات ودور السكان الدراسة:  أىداف
 حول إدارة النفايات الصمبة.

 االستبانات. جمع البيانات: أدوات
 وصفي تحميمي.  المنيج الدراسي:

عدم انتظام مواعيد جمع النفايات واختالف معدالت  النتائج:
أبرزت الدراسة وجود سموكيات سمبية من قبل السكان  ،الجمع

% 45حول حرق أو رمي النفايات أو وضعيا بجانب الحاوية،
 يتمقون الخدمة بشكل مباشر من إدارة النفايات الصمبة.

تتفق دراسة حمدان مع الدراسة الحالية حول فرضية الدراسة 
ايات ( المعنية بالوعي المجتمعي حول قضايا إدارة النف8رقم )

سموك فئو معينة  أظيرتالصمبة حيث أن دراسة حمدان 
حول القضايا المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة في مخيم  

الدراسة الحالية فسيتم التعرف  أما فيالشاطئ  ومدينة غزة. 
عمى سموك  ووعي ومعرفة المجتمع بقضايا إدارة النفايات 

 الصمبة من وجية نظر البمديات المستيدفة. 

8 
 أبو

العجين  
 م2011

تقييم إدارة النفايات 
الصمبة في محافظة دير 

 البمح.
 

- 

تقييم إدارة النفايات الصمبة والعوامل المؤثرة في  اىداف الدراسة:
 إدارة النفايات الصمبة.

 وصفي، تحميمي، مقارن. المنيج الدراسي:
 وجود عجز في أعداد الحاويات التي تخدم السكان النتائج:

من حاجة  أكثرالسكان  لتوافقمواقع الحاويات يخضع ،
 المناطق.

تنسيق البمديات مع السكان و المحالت  توصيات  الدراسة: 
التجارية وتفعيل دورىم في إدارة النفايات الصمبة لضمان إدارة 

 سميمة لذلك الممف. 

تتفق دراسة أبو العجين مع الدراسة الحالية حول الفرضية 
بقياس مدػ األمان البيئي المحقق في إدارة  ( والمعنية7رقم )

الحاويات وتوزيعاتيا  أماكنالنفايات الصمبة من خالل 
باإلضافة إلى أن نتائج الدراسة كانت معنية بإشراك الجميور 

( 8في منظومة النفايات الصمبة والمتوافقة مع الفرضية رقم )
العجين مع الدراسة الحالية حول  أبووتختمف دراسة 

ميا ألنظمة جغرافية ألماكن الحاويات وىي الغير استخدا
 موجودة في الدراسة الحالية.
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 الدراسات السابقة المحمية

 م
الباحث 
وسنة 
 البحث

متغيرات  عنوان الدراسة
نقاط التوافق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات  معمومات الدراسة الدراسة

 السابقة

9 
اليندؼ
 م2010

التكاليف دراسة تحميل 
إلدارة النفايات الصمبة 

 لمدينة قمقيمية
- 

خيارات محتممو إلدارة لم األربعةتحميل التكاليف  الدراسة: أىداف
 النفايات الصمبة في مدينة قمقيمية.

الشخصية،  تالمقابالالدراسات السابقة و  االدوات البحثية:
 الرحالت الميدانية لمواقع لمكبات النفايات.

حيث كان الخيار الرابع المتمثل في إعادة تدوير جزء  النتائج:
من النفايات الصمبة وترحيل الباقي إلى مكب النفايات اكثر 

 .األربعةاألقل في الخيارات  التكمفة حفاظا عمى البيئة ومن بين

( 4تتفق الدراسة الحالية مع دراسة اليندؼ حول فرضية رقم )
 ألربعةدينة قمقيمة في تحميل التكاليف إلدارة النفايات لم

عمى البيئة  خيارات متاحة ومعرفة اكثر الخيارات حفاضا  
واقل تكمفة ولكن تختمف دراسة اليندؼ مع الدراسة الحالية 
حول االدوات البحثية لجمع البيانات إذ أن الدراسة الحالية 

الرحالت الميدانية. قة وتحميميا و الدراسات الساب عمى تستند
الخاص إلدارة  م عمى التحميل الماليإن البحث الجارؼ قائ

 التكاليف.النفايات الصمبة و 

10 
بارود
 م2009

إدارة النفايات الصمبة 
في محافظة شمال 

 قطاع غزة
- 

عمى النفايات  المؤثرةالتعرف عمى العوامل  الدراسة: أىداف
دارتيا من حيث الكم والنوع وتقييم اإلدارة بشكل عام.  الصمبة وا 

خرائط التوزيع الجغرافي، والمقابالت الشخصية  البحثية:األدوات 
 .مع المسؤولين بممف النفايات الصمبة في المنطقة

بتكمفة  طن يوميا  ( 266) يوميا   المرحمةكمية النفايات  النتائج:
دوالر. عمميات جمع النفايات ال تخدم سوػ  193800شيرية 

ت الحاويامن سكان المنطقة بصورة سميمة، عدم توزيع ( 40%)  
 من مناطق البحث.( %30)بطريق سميمة إال عمى 

تتوافق دراسة بارود مع الدراسة الحالية حول الفرضية رقم 
( من حيث آليات العمل وأمانيا البيئي إلدارة النفايات 7)

األدوات البحثية باستخدام  فيتختمف دراسة بارود و  ،الصمبة
 الذؼ الخرائط الجغرافية واختالف النطاق المكاني والزماني

 بارود.دراسة جرت بو 
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 الدراسات السابقة المحمية

 م
الباحث 
وسنة 
 البحث

متغيرات  عنوان الدراسة
نقاط التوافق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات  معمومات الدراسة الدراسة

 السابقة

مدني 11
 م2009

تشريعات النفايات 
الصمبة في الواقع و 
 االحتياجات التشريعية

 نظرية دراسة

تحميل إدارة النفايات الصمبة وفقا لمقانون  البحث: أىداف
الفمسطيني، وبيان السمطات واألدوار التي تمعبيا الجيات المعنية 

 في إدارة النفايات الصمبة.
التشريعات الفمسطينية ذات العالقة بإدارة  البحثية: األدوات

 النفايات الصمبة.
مراجعة األحكام الخاصة بإدارة النفايات الصمبة وتطوير  النتائج:

األليات و المعدات الخاصة في ذلك المجال، تفعيل دور سمطة 
كام خاصة البمديات، وضع معايير واح أنظمةالجودة وتطوير 

الدوائر الخاصة بعممية إنشاء المكبات و  لزيادة كفاءة  المؤسسات
 كل فعال.الصحية و وتشغيميا والرقابة عمييا بش

الفرضية البحثية  فيتتوافق دراسة مدنى مع الدراسة الحالية 
ية ذات ( والمعنية بالقوانين والتشريعات الفمسطين1رقم )

 عنمدني  دراسة وتختمفالصمة بالنفايات الصمبة والبيئة، 
ني الدراسة الحالية في األدوات البحثية حيث أن دراسة مد

انين الخاصة بإدارة القو و ت قائمو عمى مراجعة التشريعا
النفايات الصمبة و ابيئو مع التعقيب عمييا، ولكن الدراسة 

القوانين ذات تمركز في التعرف عمى التشريعات و الحالية ت
 الصمة بالنفايات من خالل البمديات المستيدفة.
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 الدراسات السابقة العربية

الباحث  م
 والسنة

متغيرات  عنوان الدراسة
 الدراسة

نقاط التوافق واالختالف بين الدراسة الحالية  معمومات الدراسة
 والدراسات السابقة

1 
حيدرا 
 م2016

النفايات الصمبة في 
 التشريع الجزائرؼ 

 دراسة نظرية

تحميل الوضع القائم إلدارة النفايات الصمبة ومدػ  :أىداف الدراسة
فاعمية النصوص القانونية في التعاطي مع العمميات الخاصة بإدارة 

 .النفايات الصمبة
ربط اإلحصاءات المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة  :األدوات البحثية

 بالنصوص والقوانين البيئية.
ارة ذلك القطاع بشكل عدم وجود نصوص قانونية كافية إلد :النتائج
عدم إشراك القطاع الخاص في العمميات الخاصة بإدارة النفايات  ،مثالي

الصمبة وسيطرة الحكومة عمى عمميات المعالجة التي ال ترتقي إلى 
  .المستوػ المطموب

( 1تتشابو الدراسة الحالية مع حيدرا في الفرضية رقم )
التشريعي والرامية إلى التركيز عمى اإلطار القانوني و 

معرفة  رة النفايات الصمبة باإلضافة إلىحول إدا
وتختمف الدراسة الحالية عن  .فاعمية تمك القوانين

دراسة حيدرا في اإلطار المكاني والزماني لمدراسة 
واختالف األدوات البحثية بربط االحصاءات المتعمقة 

 .مبة بالقوانين البيئية الجزائريةبإدارة النفايات الص

2 
مساعد
 م2015

تقييم نظام إدارة النفايات 
الصمبة في محمية أمبدا 
 والية الخرطوم. السودان

- 

التقييم البيئي لإلجراءات المتبعة إلدارة النفايات  :اىداف الدراسة
 .الصمبة

المقابالت جميع مدراء الوحدات الفرعية االستبانات و  :األدوات البحثية
 .مدير 19عددىم الخاصة بإدارة النفايات الصمبة والبالغ 

يتم جمع النفايات من الباب إلى الباب مع عدم  وجود حاويات  :النتائج
ستخدام العاممين وسائل الوقاية عدم ا ،لترحيميا الى المكبات كبيرة تمييدا  

 السالمة المينية  لمتعاطي مع النفايات الصمبة.و 
اشراك القطاع الخاص في العمميات الخاصة  :توصيات الدراسة

دارتيابالنف تخصيص ميزانية إلدارة ممف النفايات  ،ايات الصبة وا 
 .الصمبة

تتشابو الدراسة الحالية مع دراسة مساعد حول 
إلدارة  ( والمعنية بإجراءات أمنة بيئيا  7الفرضية رقم )

النفايات الصمبة باإلضافة إلى استخدام االستبانات 
والحصر الشامل لمجتمع  والمقابالت الشخصية

 .لجمع المعمومات الدراسة لمدراء دائرة النفايات
الدراسة الحالية في  عن وتختمف دراسة مساعد 

  حدودىا المكانية والزمانية.
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 الدراسات السابقة العربية

الباحث  م
 والسنة

متغيرات  عنوان الدراسة
 الدراسة

نقاط التوافق واالختالف بين الدراسة الحالية  معمومات الدراسة
 والدراسات السابقة

3 
شاىين 

آخرون و 
 م2014

دور الوعي البيئي في 
إدارة نفايات البمدية 
الصمبة في محافظة 

 سوريا –الالذقية 

- 

 
مدينة في  سكانالعينة لدػ  معرفة درجة الوعي :الدراسة أىداف

 .الالذقية حول القضايا المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة
 تحميمي. وصفي و  منيج الدراسة:
 .االستبانات :األدوات البحثية

المدنية بالقضايا المتعمقة بالنفايات الصمبة  سكانزيادة وعي  :النتائج
 .ظة الالذقيةأكثر من سكان المنطقة الريفية لمحاف

تتفق الدراسة الحالية مع دراسة شاىين حول الفرضية 
( والرامية إلى زيادة وعي الجميور بالقضايا 8رقم )

دارة النفايات الصمبة وقياس وعي  ،المتعمقة بالبيئة وا 
 .الجميور في تمك القضايا

4 

Sefouhi 
& 

others
 م2014

العالج  طرق  تقيم
المختمفة إلدارة النفايات 
البمدية المتكاممة لمدينة 

 الجزائر

 دراسة نظرية

حمول مستدامة إلدارة نفايات البمدية الصمبة في  ايجاد :أىداف الدراسة
 المدينة الجزائرية ) مدينة باتنة (.

المنيج النظرؼ )التسمسل اليرمي إلدارة النفايات   منيج الدراسة:
 .الصمبة(

في اإلدارة المستدامة  األفضلالبديل  ر تعدعمميات التدويإن  :النتائج 
من نسبة ( %57)لمنفايات الصمبة حيث تشكل نسبة النفايات العضوية 

 النفايات الكمية.

(  في 7مع فرضية  رقم )  Sefouhiتتفق دراسة 
إلدارة النفايات الصمبة  عمل آمنة بيئيا   آلياتايجاد 

عن الدراسة   Sefouhiولكن يمكن اختالف دراسة 
سناريوىات محتممة حول  أربعةالحالية  حول  فرض 

 .كيفية إدارة تمك النفايات بشكل آمن
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 الدراسات السابقة العربية

الباحث  م
 والسنة

متغيرات  عنوان الدراسة
 الدراسة

نقاط التوافق واالختالف بين الدراسة الحالية  معمومات الدراسة
 والدراسات السابقة

5 
طاىر 
وأخرون 
 م2012

الحماية القانونية لتموث 
المنطقة الساحمية 
بالنفايات الصمبة في 
بعض القوانين البيئية 

 – األحمرلوالية البحر 
 السودان

 دراسة نظرية

تقييم فاعمية القوانين الخاصة بحماية البيئة من تمويث  :أىداف الدراسة
 .النفايات الصمبة

مراجعة المحتوػ القانوني لحماية و  المقابالت الشخصية :الدراسة أدوات
 .البيئة 
 ،عدم وجود جية معينة خاصة تقوم بإدارة النفايات الصمبة :النتائج
عدم  ،والقوانين الخاصة بحماية البيئة والصحة العامة األنظمةوغياب 

 .ود تنسيق بين السطات التنفيذية والتشريعيةوج

تتفق دراسة طاىر مع الدراسة الحالية في الفرضية 
( حول مدػ فاعمية وكفاءة اإلطار المالي في 1رقم )

وتختمف دراسة طاىر عن  .إدارة النفايات الصمبة
ومجتمع  ،في األبعاد المكانية والزمانية الحاليةالدراسة 

الدراسة المكون من العاممين في إدارة البيئة بوزارة 
 القانونيةالسياحة السودانية اإلدارة العامة لمشئون 

 .ىيئة  نظافة والية البحر االحمر السودانيةو 

6 
القاروط و 
التويجرؼ 
 م2012

أثر التثقيف الصحي 
المواقف و عمى المعارف 

في المجتمع  والسموك
إزاء تدبير النفايات 
الصمبة في الغبيرؼ في 

 لبنان –بيروت 

 

التعرف عمى أثر التثقيف الصحي عمى سموك ومعارف أىداف الدراسة: 
 .ومواقف سكان المنطقة حول التعاطي مع النفايات الصمبة

خضوع عينة الدراسة إلى المحاضرات وحصص  أداوت الدراسة:
مع توزيع استبانات قبل وبعد المحاضرات و الحصص  ،تدريبية
 .التدريبية
تحسن المواقف و السموك عينة الدراسة و المعارف باألمراض  :النتائج

وتحسن سموك العينة  .والتي قد تنتج من تراكم النفايات الصمبة
 .بخصوص المواضيع المتعمقة بعمميات التدوير وفرز النفايات

وعي قياس أثر في مسألة  تتفق القاروط والتويجرؼ 
الناس بالمسائل المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة  

( مع اختالف الدراسة 8المتمثمة في الفرضية رقم )و 
الحالية مع دراسة  القاروط والتويجرؼ في أدوات 

الدراسة المستخدمة في دراسة  أدوات أنالبحث حيث 
عمى الحصص  القاروط والتويجرؼ تعتمد

حتكاك المباشر بالجميور بينما والمحاضرات اال
الدراسة الحالية تيدف إلى معرفو وعي وسموك 
الجميور حول إدارة النفايات الصمبة من وجية نظر 

كالبعد الزماني  أخرػ مع وجود اختالفات  .البمديات
 .المكاني لمدراستينو 
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1 
cristina & 
others 
2016 

تقييم استراتيجية إدارة 
النفايات الصمبة في 

نورتي .  كامارينز،
 الفمبين

 

ىدفت الدراسة إلى تقييم الوضع الحالي الستراتيجيات  :أىداف الدراسة
 الفمبينية. إدارة النفايات الصمبة في بمديات منطقة كامارينز

  .كامارينزبمدية في منطقة  12عمى  وزعتإستبانات  أدوات الدراسة :
عالية من خالل  بكفاءةعمميات النقل والترحيل لمنفايات تتم  النتائج :

لمعرفة ومراقبة لمنفايات المنزلية والمؤسساتية العربات المخصصة ، ا
 االثني. حيث أكدت الدراسة أن من بين البمديات تتم بشكل فعال، 

عشر التي تم تقييم استراتيجياتيا تم تحديد اربع بمديات ذات 
 .استراتيجيات فعالة إلدارة النفايات الصمبة

حول  cristinaتتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
ية ( في تبني نظم رقابية ومعمومات5الفرضية رقم ) 

 ( آلليات7، الفرضية رقم )فعالة إلدارة النفايات الصمبة
حيث إتفقت الدراسة عمل إدارة النفايات الصمبة، 

في مجتمع الدراسة وىو  cristinaالحالية مع دراسة 
مع االختالف في أن كل بمدية لدييا البمديات، 

بيا بعكس الدراسة الحالية القائمة استراتيجية خاصو 
عمى تقييم استراتيجية وطنية شاممة تعتبر كمرجع لكل 
 البمديات المؤسسات ذات العالقة بإدارة النفايات الصمبة

2 Li Nie      
 م2014

إدارة النفايات الطبية 
دراسة  :في الصين

حالة لمدينة شينشيانغ 
 الصين  -

- 

تقييم إدارة النفايات الطبية في مدينة شينشيانغ  :أىداف الدراسة
 .الصينية

الوثائق الحكومية و معمومات المواقع  ،: المقابالتادوات الدراسة
 .المنشورة والغير منشورة

نسبة الوعي بالموائح و القوانين الخاصة بإدارة النفايات النتائج: 
قصور في عمميات فصل النفايات والتي تتم في ( %78)الخاصة 

  .لتخمص منيا مع النفايات العاديةالمستشفيات ثم يتم ا

مع الدراسة الحالية حول كيفية  Li Nieتتفق دراسة 
إدارة النفايات الخطرة والتعامل معيا حيث انيا تتفق 

( والمعنية بالنفايات الطبية 6مع الفرضية رقم )
 اتفاق إلى وأخطارىا وكيفية التعامل معيا باإلضافة

( حول كفاءة 2مع الفرضية رقم )  Li Nieدراسة 
وتكمن  .إدارة النفايات الطبية مجالالكوادر العاممة في 

نقاط االختالف في اسموب الدراسة حيث تستند دراسة 
Li Nie   عمى المعمومات الحكومة والوثائق المنشورة
 .الدراسة الحالية بعكس
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 والدراسات السابقة

3 
Ferdowsi 

 & others 
 م2012

تقييم الممارسات 
إدارة الحالية في 

النفايات نفايات 
المستشفيات في مدينة 

 ايران –أصفيان 

- 

تقييم الوضع الخاص إلدارة النفايات الصمبة  في أىداف الدراسة: 
يجاد نقاط الضعف فييا.  مستشفيات مدينة أصفيان وا 

 sporeو  tstونتائج االختبارات الطبية   ،االستبانات :أدوات الدراسة
test   التعقيم في المستشفيات أجيزةوالمستخدمة في معرفة فاعمية. 

من معايير  أعمىوىي ( %40)نسبة النفايات المعدية وصمت  :النتائج
االختبارات الخاصة بأجيزة التعقيم  ،(%20)منظمة الصحة العالمية ب

 واإلكتفاءخاصة لمعالجة النفايات  أقسامعدم وجود  ،كانت سمبية
  .النفايات فقط بفصل

تقييم إدارة  في Ferdosiتتفق الدراسة الحالية ودراسة 
النفايات الطبية في المستشفيات وبالتالي فإن دراسة 

Ferdosi ( ولكن تكمن نقاط  6تتفق مع الفرضية رقم )
االختبارات  Ferdosiاالختالف في استخدام دراسة 

 .الطبية لالستناد عمييا كأداة لجمع البيانات

4 
Gotame 
2012 

لمشاركة المجتمعية 
في إدارة النفايات 

الصمبة في العاصمة 
 النيبالية كاتماندو

 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدػ المشاركة  أىداف الدراسة :
  .المجتمعية في إدارة النفايات الصمبة

أسرة في العاصمة  (82)اإلستبانات والمقائات مع أدوات الدراسة : 
 النيبالية كاتماندو.

من النفايات المنزلية ىي نفايات عضوية ( 70%) الدراسة :نتائج 
وأن تمك االسر تقوم بعمميات الفصل لمنفايات وأن جميع األسر ليا 
نيج مختمف في فصل النفايات وذلك من خالل وجود حاويات 

متوفر مخصصة ألنواع معينة من النفايات والشيء الذؼ قد يكون غير 
 األخرػ  في أحياء

الحالية مع الدراسات السابقة في الفرضية تتفق الدراسة 
إشراك المجتمع في منظومة ترمي إلى  والتي( 8رقم  )

النفايات الصمبة من خالل برامج بيئية وتوعوية . 
عن الدراسة الحالية حول  Gotameوتختمف دراسة 

استخدمت األسر  Gotameنوع العينة حيث أن دراسة 
لجمع البيانات بعكس الدراسة الحالية والتي استخدمت 

 الالزمة.البمديات لموصول إلى المعمومات 
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5 
Sampson 

Oduro-
Kwarteng 
 م2011

مشاركة القطاع 
الخاص في جمع 

 مدن 5 النفايات من
: األداء حضرية 

والطاقة اإلنتاجية 
 ـغانا  – والتشريعات 
 

- 

مشاركة القطاع الخاص في جمع النفايات في  تطوير :أىداف الدراسة
اء الشركات الخاصة في ذلك مدن غانية و العوامل التي تؤثر في أد 5

 .شركة( 25)بمغت حجم العينة  حيثشركة  42والبالغ عددىا  المجال
االستبانات الموزعة فة و المقابالت مع الشركات المستيد أدوات الدراسة:
المختمفة لقياس جودة عمل تمك الشركات في  المناطقعمى األسر في 

 إدارة النفايات الصمبة.
ضعف نفاذ القوانين والتشريعات الخاصة باسترداد تكمفة تمقي النتائج: 
 تراجع دور الشركات الخاصة في تقديم الخدمة.  ،الخدمة

مع  Sampson Oduro-Kwartengتتوافق دراسة 
لخاص الدراسة الحالية حول إبراز دور القطاع ا

( والتعرف عمى مدػ 3والمتمثمة في الفرضية رقم )
مشاركة القطاع الخاص في مجال إدارة النفايات 

-Sampson Oduroالصمبة ولكن تختمف دراسة 

Kwarteng  عينة الدراسة أال وىي الشركات في نوع
 . الصمبة  العاممة في مجال النفايات

6 
Milea
 م2009

المعضمة االجتماعية 
قضايا  :لمنفايات

اجتماعية وبيئية ودور 
ة المواطنين في إدار 

النفايات الصمبة في 
 .مدينة دليي

 

التعرف عمى ادوار وسموك ومسؤولية المواطنين في  :أىداف الدراسة
 .مدينة دليي في إدارة النفايات الصمبة

االستبانات و المقابالت الشخصية مع الخبراء  :أدوات الدراسة
 .والناشطين في المجتمع المدني

اغمب المواطنين ينظرون إلى النفايات عمى انيا مشكمو كبيرة  :النتائج
ولكن نسبة الوعي حول دور المواطنين في العمميات  ،في مدينة دليي

 .إدارة النفايات الصمبة متدنية

في الفرضية  Mileaة تتفق الدراسة الحالية مع دراس
( لمعرفة درجة وعي الناس بالقضايا البيئية 8رقم )

وتوافق االداة  .المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة
مع   Mileaالمستخدمة لجمع المعمومات في دراسة 

 اختالفالدراسة الحالية ولكن يكمن الخالف في  أدوات
إلى أن الدراسة الحالية  المكاني باإلضافةالبعد الزمني و 

قائمو لمعرفة درجة وعي الجميور من وجية نظر 
ذات االحتكاك المباشر  Mileaالبمديات بعكس دراسة 

 .مع الجميور
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7 
Kirunda 
 م2009

المشاركة المجتمعية 
في إدارة النفايات 
الصمبة : التحديات 

 والطموح

 

ىدفت الدراسة إلى استكشاف مدػ المشاركة : أىداف الدراسة
 المجتمعية في إدارة النفايات الصمبة في منطقة واكيسو األوغندية.

من ( 101)المقابالت المنتظمة وشبو المنتظمة مع أدوات الدراسة : 
 سكان أحياء واكيسو الستة.

 .المشاركة المجتمعية منخفضة جدا  النتائج : 
 

مع الدراسة الحالية في الفرضية  Kirundaتتفق دراسة 
( والمعنية برفع الوعي المجتمعي حول القضايا 8رقم )

المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة . وتختمف الدراسة 
حول عينة الدراسة  Kirunda دراسةالحالية مع 

والمكونة من سكان تمك المدينة وذلك لمحصول عمى 
النفايات  بيانات حول مدػ المشاركة المجتمعية بقضايا

الصمبة والتي ىي عكس الدراسة الحالية والمكون 
 من البمديات. دراستيامجتمع 

 

8 
Arzumanyan 
2004 

إدارة نفايات البمدية 
في أرمينا : 

االتجاىات الحالية 
والخطوات إلى األمام. 

 السويد
 

 

ىدفت الدراسة إلى استكشاف الوضع الحالي إلدارة أىداف الدراسة: 
نفايات البمدية في أرمينا ومعرفة العقبات الرئيسية التي تعيق تطوير 

 .ذلك القطاع
 التقارير الحكومية والبمدية.،المقابالت  ،االستبانات أدوات الدراسة:

صة في وجود تضارب في القوانين و الموائح اإلدارية الخا :النتائج
، عدم اإلضافة إلى نقص الموارد المالية، بمع نفايات البمدية التعامل

متولدة أو وجود بيانات يمكن الوثوق بيا حول كميات النفايات ال
 مكونات نفايات البمدية.

في  Arzumanyanتتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
اإلطار القانوني  في وجود قصور( حول 1الفرضية رقم )

( والتي دعت إلى 5إلدارة النفايات الصمبة و الفرضية رقم )
 ابية حول إدارة النفايات الصمبة.تبني النظم المعموماتية والرق
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  :أوجو التشابو واالختالف 
 الدراسة: ومتغيرات ممكانلبالنسبة  -1

 التشابو : أوجو 

تشابيت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناوليا لالستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات 
في إدارة النفايات الصمبة كالجمع والترحيل  بعمميات ات الخاصةممفالو  (2014-2010)الصمبة 

القائمة عمى التقييم المؤسسي والقانوني والمالي  soufan,2012))مثل دراسة المحافظات الفمسطينية 
، ودراسة (2014-2010)عمى معايير االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة  بناء  

(sabri&other,2013) إلدارة النفايات الصمبةالمالية لبمديات والتي تيدف الستكشاف كفاءة ا 
لنفايات الصمبة مخاصة بإدارة اـاإلى العمميات  ت. ودراسات أخرػ تطرقلتحقيق اإلستدامة المالية

( 2012)حمدان،و( 2012)بني شمسة،و،(2012و)خمف، ،(2013)األغا،و،majd,2016)) :مثل
 والتي تيدف إلى دراسة آليات العمل( 2009( و)بارود،2010( و )اليندؼ،2011و)ابو العجين،

القائمة لقياس كفاءة القوانين والتشريعات  (2009)مدني،دراسة و  .الخاصة بإدارة النفايات الصمبة
 .النفايات الصمبةب الخاصةالفمسطينية 

  االختالف:أوجو 

واختالف  ةنظم إدارة النفايات الصمبالدراسة الحالية حول  عنتختمف الدراسات السابقة 
 التشريعاتبيئة الرامية لدراسة  (2016)حيدرا، كدراسةبيئات العمل الخاصة بإدارة النفايات الصمبة 

فاعمية  تقييم( القائمة عمى 2012)طاىروآخرون، دراسةو ، اصة بالنفايات الصمبة في الجزائرالخ
التي تناولت إدارة ( 2015)مساعد،دراسة و  في السودان،  تشريعات النفايات الصمبةو القوانين 

الرامية إلى معرفة  (2014)شاىين وآخرون،دراسةو  ،النفايات الصمبة في والية امبدا في السودان
وعي الجميور بقضايا النفايات الصمبة من وجية نظر السكان في محافظة الالذقية في سوريا، 

والتي تتضمن برامج توعوية حول النفايات الصمبة وأثر تمك البرامج ( 2012و)القاروط و التويجرؼ،
 .لبنانالغبيرؼ في  منطقةفي عمى المواطنين 

إلى مواضيع خاصة بجزئيات قريبة من الدراسات  تطرقت تمكقد أما الدراسات األجنبية فم
النفايات الطبية  إدارةوالتي تحدثت عن  Ii Nie,2014)البعد المكاني كدراسة ) اختالفالبحث مع 

في النفايات الطبية  إدارةوالتي تناولت  (ferdosi & other,2012)ومدينة شينشيانغ الصينية في 
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والتي تحدثت عن  Sampson Oduro-Kwarteng, 2011)، ودراسة ) مدينة أصفيان اإليرانية
والتي تناولت  milea,2009)دور القطاع الخاص في إدارة النفايات الصمبة في غانا ، ودراسة )

 مدينة دليي من وجية نظر السكان.ي النفايات الصمبة ف القضايا البيئية ووعي الجميور بقضايا
 اسة :أدوات ومجتمع الدر بالنسبة إلى  -2
 في مجتمع الدراسة التشابو أوجو : 

والتي كانت عينة الدراسة فييا  (sabri &other,2013)الحالية مع دراسة الدراسات  تشابيت
والقائمة عمى تحميل الوضع المالي (Soufan,2012) ودراسة  المختمفة. الكبرػ  البمديات الفمسطينية

بخصوص الدراسات  أما لمبمديات في الضفة الغربية.والقانوني والمؤسساتي إلدارة  النفايات الصمبة 
 تكون والتي  cristina & others , 2016 ))  ةدراس يت معاألجنبية فإن الدراسة الحالية تشاب

لمكون مجتمع ( ا kirunda , 2009ن بمديات منطقة نورتي الفمبينية ، ودراسة ) مجتمع دراساتيا م
 . دراستيا من البمديات

  في مجتمع الدراسة: االختالف أوجو 

 تختمف الدراسة الحالية مع الدراسات األخرػ في نوع العينة حيث أن الدراسات األخرػ كدراسة 

(Majd,2016)  بمس وجنين وقمقيمة.ـالدراسة فييا من المواطنين في أحياء نا مجتمع تكون والتي 
ودراسة )بني  من سكان محافظة خانيونس. فييا مجتمع الدراسة تكون ( والتي 2013ودراسة)األغا،

( لتقييم إدارة النفايات الصمبة من خالل مجتمع الدراسة والمكون من المختبرات الطبية 2012شمسة،
من  فييا مجتمع الدراسة تكون ( والتي 2012، ودراسة )خمف،في محافظة نابس ورام هللا والبيرة

مجتمعيا الدراسي من السكان في  تكون والتي  (2012الطمبة في جامعة بيرزيت . ودراسة )حمدان،
سر التي مجتمع الدراسة فييا من األ تكون والتي ( 2011، ودراسة )أبو العجين،مدينة غزة والشاطئ

 تسكن محافظة دير البمح.

وأما فيما يخص الدراسات العربية فإن مجتمعات الدراسة تختمف مع الدراسة الحالة في 
كان مجتمع الدراسة ىم مدراء األقسام العاممة في إدارة النفايات ( والتي 2015،دراسة )مساعدك

راستيا من سكان محافظة ( والتي يتكون مجتمع د2014 ، الصمبة ، ودراسة )شاىين وآخرون 
البيئة بوزارة السياحة العاممين في إدارة المكونة من (   2012، الالذقية ، ودراسة ) طاىر وآخرون 

 .السودانية ىيئة نظافة والية البحر األحمرة لمشئون القانونية و اإلدارة العامالسودانية، 
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وأما فيما يخص الدراسات األجنبية فإنيا تختمف مع الدراسة الحالية في مجتمعات الدراسة 
في مستشفيات مدينة العاممين األطباء و تكون مجتمع دراستيا من والتي  (Li Nie, 2014)كدراسة

مجتمع  تكون ( والتي (Sampson Oduro-Kwarteng ,2011, شينشيانغ الصينية ، ودراسة 
 (ferdawsi & others,2012) الدراسة فييا الشركات العاممة في إدارة النفايات الصمبة ، ودراسة

مستشفيات مدينة أصفيان العشرة وذلك لقياس كميات النفايات  فييا من مجتمع الدراسة والتي تكون 
من والمكون مجتمع تمك الدراسة   Gotame , 2012 )، ودراسة )النفايات المعدية وكيفية إدارتياو 

 األسر في العاصمة النيبالية كاتماندو.

  في أدوات الدراسة : والتشابو االختالف أوجو 

 ةتتشابو معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية حول استخدام المقابالت واالستبانات كأدا 
ت استخدم والتي nidal & other,2013)رئيسية لجمع البيانات باستثناء بعض الدراسات كدراسة )

ي ت( وال2010)اليندؼ ، ، ودراسة المالي لموصول إلى نتائج دراسية التقارير المالية والتحميل فييا
 افتراضل الرحالت الميدانية والمالحظات وربطيا بنتائج الدراسات السابقة من خال ت فييااستخدم

. ودراسة بارود التي استخدم فييا خرائط التوزيع الجغرافي  النفايات الصمبة اربعة سيناريوىات إلدارة
الباحث عمى خضوع العينة إلى ( والتي أعتمد فييا  2012 ،التويجرؼ  ة ) قاروط وودراس

 .ات وتوزيع استبانات قبميو وبعديةالمحاضر 
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 الرابعالفصل 
 اإلطار العممي لمدراسة

  واإلجراءات المتبعة المنيجيةالمبحث االول:  1.4 
 المقدمة: 1.1.4

جراءاتيا محورا   يتم من خاللو انجاز الجانب التطبيقي من  رئيسا   تعتبر منيجية الدراسة وا 
وعن طريقيا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلى  ،الدراسة

وبالتالي تحقق  ،النتائج التي يتم تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة
 األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا. 

وكذلك أداة  ،وعينة الدراسةلممنيج المتبع ومجتمع  عمى ذلك تناول ىذا الفصل وصفا   وبناء  
وينتيي الفصل  ،ومدػ صدقيا وثباتيا ،الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا

وفيما يمي وصف  ،بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات واستخالص النتائج
 ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة: 2.1.4

 الذؼ يحاول التحميمي الوصفي المنيج باستخدام الباحث قام الدراسة أىداف تحقيق أجل من
 التي مكوناتيا واآلراء بين بياناتيا، والعالقة وتحميل الدراسة، موضوع الظاىرة وصف خاللو من

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا تطرح

"المنيج الذؼ يسعى لوصف الظواىر أو األحداث  بأنو التحميمي الوصفي يعرف المنيج
المعاصرة، أو الراىنة فيو أحد أشكال التحميل والتفسير المنظم لوصف ظاىرة أو مشكمة، ويقدم 
بيانات عن خصائص معينة في الواقع، وتتطمب معرفة المشاركين في الدارسة والظواىر التي 

 .(100، ص م2006الحمداني، ) ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات" 
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 استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

: حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرؼ لمدراسة إلى مصادر البيانات المصادر الثانوية .1
العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت و الكتب الثانوية والتي تتمثل في المراجع 

واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في والتقارير، 
 مواقع اإلنترنت المختمفة.

: لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات المصادر األولية .2
ليذا الغرض. االستبانةاألولية من خالل   كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصا  

  :مجتمع وعينة الدراسة 3.1.4

وبناء  عمى مشكمة  ،مجتمع الدراسة يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث
النفايات إدارة ذات العالقة في مجال  الدوائرالدراسة وأىدافيا فان المجتمع المستيدف يتكون من 

لتصنيف وزارة  بمديات وفقا   5بالغة وال )أ(قطاع غزة ذات التصنيف الصمبة في البمديات الكبرػ في 
 :الحكم المحمي والموضحة في الجدول التالي

 يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب البمدية والدائرة: (4.1جدول )

 الدائرة المستيدفة
 البمدية

 جباليا
 رفح دير البمح خانيونس غزة النزلة

 4 5 10 5 7 دائرة الشون المالية

 10 6 8 8 10 دائرة الشؤون القانونية

 7 2 10 7 7 دائرة الصحة والبيئة

 21 13 28 20 24 مجموع العاممين

 106 المجموع

 (2017) شؤون الموظفين في البمديات المستيدفة دوائرمع مقابالت المصدر: 
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وقد استخدم الباحث أسموب الحصر "المسح" الشامل، حيث تم توزيع االستبانة عمى كافة 
 (.%66)، بنسبة استبانة( 70)، وقد تم استرداد موظف( 106)البالغ عددىم  أفراد مجتمع الدراسة

 :أداة الدراسة 4.1.4

تأثير عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة في تطبيق " لقياس استبانةتم إعداد 
 :من ثالث أقسام رئيسة تكونت"، حيث  االستراتيجية الوطنية في قطاع غزة

  :الجنس، العمر، )البمدية، الدائرة،  لممستجيبين البيانات الشخصيةوىو عبارة عن القسم األول
 سنوات الخدمة(.

 :( 51)، ويتكون من عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبةوىو عبارة عن  القسم الثاني
 مجاالت ىي: 8عمى  ةموزع ،فقرة

 .فقرات( 6ويتكون من )، اإلطار القانوني والتشريعيالمجال األول:  -
( 6، ويتكون من )كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات الصمبةالمجال الثاني:  -

 فقرات.
 ( فقرات.6، ويتكون من )حجم مشاركة القطاع الخاصالمجال الثالث:  -
 ( فقرات.6ويتكون من )، االستدامة والكفاءة الماليةالمجال الرابع:  -
 ( فقرات.6ويتكون من )، النظم المعموماتية والرقابية حجم تبنيالمجال الخامس:  -
 ( فقرات.7ويتكون من ) ،التعامل مع النفايات الخطرة والطبيةالمجال السادس:  -
( 8ويتكون من )، لخدمات إدارة النفايات الصمبة آليات عمل آمنو بيئيا  المجال السابع:  -

 فقرات.
 ( فقرات.6ويتكون من )، النفايات الصمبةالوعي المجتمعي بقضايا إدارة المجال الثامن:  -

 :ويتكون تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبةعن عبارة  وىو القسم الثالث ،   
       ( فقرة.       11)من

دل  10لفقرات االستبيان بحيث كمما اقتربت الدرجة من  10-1تم استخدام المقياس من  وقد
 :الشكل التالي في كما ىوعمى الموافقة العالية عمى ما ورد في العبارة والعكس صحيح، 
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 االستجابة
موافق بدرجة 
  منخفضة جدا

موافق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 درجات المقياس المستخدم في االستبانة(: 4.1شكل )
 :االستبانةخطوات بناء 

تأثير عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة في  لمعرفة "قام الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 لخطوات التالية لبناء االستبانة:"، واتبع الباحث ا تطبيق االستراتيجية الوطنية في قطاع غزة

واالستفادة منيا  ،الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسةاالدارؼ و األدب االطالع عمى  -1
 في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.

 االستبانةاستشار الباحث عددا  من أساتذة الجامعات الفمسطينية والمشرفين في تحديد مجاالت  -2
 .وفقراتيا

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا  -3

 ت التي تقع تحت كل مجال.تحديد الفقرا -4

 . (1)رقم الممحق في  في صورتيا األولية االستبانةتم تصميم  -5

 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. -6

( من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة االسالمية، 10تم عرض االستبانة عمى ) -7
  .(2)رقم  الممحقوالمذكورة أسمائيم في  وجامعة االقصى ،وجامعة االزىر

من حيث الحذف أو اإلضافة  االستبانةفي ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات  -8
 .(1)مذكورة في الممحق رقم ال ،النيائيةفي صورتيا  االستبانةوالتعديل، لتستقر 
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 صدق االستبانة:

، (105ص، م2010،الجرجاوؼ )" أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسوصدق االستبانة يعني "
كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية، 

)عبيدات  ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية، بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا"
 وقد تم التأكد من صدق اإلستبانة بطريقتين: (179، ص م2001وآخرون، 

 الصدق الظاىري":صدق آراء المحكمين " -1

ا الباحث يختار أن يقصد بصدق المحكمين "ىو مجال  في المتخصصين المحكمين من عدد 
 االستبانة( حيث تم عرض 107، صم2010 الدراسة" )الجرجاوؼ، موضوع المشكمة الظاىرة أو

 المذكورة أسماؤىمو متخصصين في اإلدارة والمحاسبة  (10)عمى مجموعة من المحكمين تألفت من 
استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل  ، حيث(2)رقم  الممحقفي 

 .(1)رقم  الممحقانظر  -في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورتو النيائية 
 المقياس: صدق -2

 Internal Validity: االتساق الداخمي أوالً 

يقصد بصدق االتساق الداخمي مدػ اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذؼ 
ىذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخمي لالستبانة وذلك من خالل حساب  إليوتنتمي 

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو.
 " عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة الداخمي لـ " االتساق -

اإلطار القانوني ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.2جدول )يوضح 
" والدرجة الكمية لممجال، والذؼ يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ والتشريعي
 صادقا  لما وضع لقياسو.وبذلك يعتبر المجال ( α ≤ 0.05)معنوية 
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 " والدرجة الكمية لممجالاإلطار القانوني والتشريعي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " : (4.2جدول )

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
النفايات يوفر اإلطار القانوني اليرمية اإلدارية واألدوار الخاصة إلدارة 

 0.000 *643. الصمبة.

2.  
يأخذ اإلطار القانوني قضايا إشراك المجتمع المحمي والقطاع الخاص 

 0.000 *704. في منظومة النفايات الصمبة.

3.  
يعتمد اإلطار القانوني العقوبات عمى مبدأ )المموث يدفع ( و )المنتج 

 0.000 *746. يدفع(.

4.  
إلدارة النفايات الصمبة مع القوانين ينسجم اإلطار القانوني والتشريعي 

 0.000 *845. والتشريعات الفمسطينية األخرػ  ذات الصمة.

5.  
يتضمن اإلطار القانوني الموائح التنفيذية الالزمة لتفعيل إدارة النفايات 

 0.000 *733. الصمبة بشكل سميم.

6.  
مع يتوافق اإلطار القانوني مع المعاىدات والمواثيق الدولية وتالءميا 

 0.000 *674. .الوضع الفمسطيني

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوػ داللة  *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " كفاءة الكوادر العاممة 4.3جدول )يوضح 
والذؼ يبين أن معامالت االرتباط المبينة  ،في مجال إدارة النفايات الصمبة " والدرجة الكمية لممجال

 وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسو. (α≤ 0.05)دالة عند مستوػ معنوية
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات : (4.3جدول )
 الصمبة " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

تسعى المؤسسات المحمية إلى بناء خبراتيا بواسطة تبادل الخبرات مع   .1
 الجيات والمؤسسات الخارجية.

.681* 0.000 

2.  
تخضع الكوادر والمؤسسات العاممة في المجال لدورات تدريبية مع 

 .جيات خارجية
.749* 0.000 

 0.000 *816. القدرات المؤسساتية والفردية  يتم بشكل مستمر.تطوير وبناء   .3
 0.000 *766. .توثق  وتنشر الممارسات العممية الناجحة في مجال النفايات الصمبة  .4

لبناء قدرات  واألولوياتيوجد تقييم ممنيج ومستمر لالحتياجات   .5
 الموارد البشرية.

.862* 0.000 

المعدات واآلالت الالزمة بشكل تقيم االحتياجات المختمفة من   .6
 مستمر.

.600* 0.000 

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوػ داللة  *

مشاركة القطاع  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " حجم4.4جدول )يوضح 
الخاص " والدرجة الكمية لممجال، والذؼ يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية 

(0.05 ≥α )ر المجال صادقا  لما وضع لقياسو.وبذلك يعتب 
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مشاركة القطاع الخاص " والدرجة الكمية  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " حجم: (4.4جدول )
 لممجال

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
بيئية لفصل وتدوير ة و نماذج ذات جدوػ اقتصادي يوجد

 0.000 *790. النفايات. 

2.  
يساعد نظام الحوافز كالقروض وتسييالت وا عفاءات ضريبية 

 0.000 *732. .في االستثمار في مجال النفايات لتشجيع القطاع الخاص

3.  
تمويل لمدراسات التي تيدف إلشراك القطاع الخاص في  يوجد

 0.000 *839. .منظومة النفايات الصمبة

4.  
زيادة دور القطاع الخاص في  إلىالرسوم تسعى نظم الجباية و  

 0.000 *872. المجال.

5.  
الصمبة يساعد القطاع الخاص في خفض كميات النفايات 

 0.000 *865. .المرحمة لممكبات بشكل نيائي

6.  
مبي لمنفايات الصمبة يساىم القطاع الخاص بتقميل األثر الس

 0.000 *834. .البيئةعمى الصحة و 

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوػ داللة  *

والكفاءة  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االستدامة4.5جدول )يوضح 
المالية " والدرجة الكمية لممجال، والذؼ يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية 

(0.05 ≥α ).وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسو 
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 والكفاءة المالية " والدرجة الكمية لممجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االستدامة: (4.5جدول )

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000 *736. تنقل النفايات بأقل تكاليف ممكنة.تجمع و   .1

2.  
يوجد نظم وخطط محاسبية وعممية لتقميل كمفة جمع ونقل النفايات 

 0.000 *811. الصمبة. 

 0.000 *815. موازية السترداد تكاليف الخدمة المقدمة.يوجد نظم جبايو فعالة   .3
 0.000 *770. تتناسب الرسوم المفروضة مع تكاليف الخدمة المقدمة.  .4

5.  
عمى التمويل  تنفذ المشاريع الخاصة بإدارة النفايات الصمبة اعتمادا  

 0.000 *620. .الخارجي وتعدد القنوات التمويمية

 0.000 *701. تسترد كمفة خدمات النفايات الصمبة المقدمة لممواطنين.   .6

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوػ داللة  *

تبني النظم  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " حجم4.6جدول )يوضح 
المعموماتية والرقابية " والدرجة الكمية لممجال، والذؼ يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسو.( α≤ 0.05)مستوػ معنوية 
تبني النظم المعموماتية والرقابية " والدرجة  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " حجم: (4.6جدول )

 الكمية لممجال

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000 *830. توجد قاعدة بيانات واقعية ذات صمة بقطاعات ونظم النفايات الصمبة.  .1
 0.000 *858. يعتد بقواعد البيانات في اتخاذ القرارات المناسبة.  .2
 0.000 *878. يستفاد من نظم المعمومات ذات الصمة في عمميات الرقابة.  .3
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 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

4.  
البيانات المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة بالتناسق تتميز المعمومات و 
 0.000 *904. وتوافر مصادرىا. 

5.  
تعتمد النظم الرقابية لمنفايات عمى مؤشرات لمرقابة البيئية و الفنية 

 0.000 *849. والمالية.

6.  
يتواجد منظومة موحدة ومتكاممة إلدارة النفايات الصمبة عمى المستوػ 

 0.000 *685. الوطني.

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوػ داللة  *

مع النفايات  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التعامل4.7جدول )يوضح 
الخطرة والطبية " والدرجة الكمية لممجال، والذؼ يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ 

 وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسو.( α≤ 0.05)معنوية 
مع النفايات الخطرة والطبية  " والدرجة  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التعامل: (4.7جدول )

 الكمية لممجال

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
موحدة لجرد وتتبع النفايات الخطرة وتوفر يوجد نظم مالئمة و 

 المعمومات الضرورية عنيا. 
.846* 0.000 

الخطرة والطبية وفق مبدأ " تقمل أنظمة النفايات من األثر السمبي لمنفايات   .2
 0.000 *822. المموث يدفع ".

 0.000 *870. .يتم تخزين النفايات الطبية ومعالجتيا بطرق آمنو وسميمة  .3

4.  
تتم الرقابة عمى النفايات الطبية بشكل فعال يضمن السالمة البيئة 

 والصحية.
.862* 0.000 
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 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000 *873. القوانين اإلرشادات.عن باقي النفايات حسب  يتم فصل النفايات الطبية  .5

األطر القانونية و المؤسسية الالزمة لمتعامل مع النفايات الطبية  توفر  .6
 والخطرة.

.867* 0.000 

يتم التخمص من النفايات الخطرة بشكل نيائي في المكبات مع النفايات   .7
 .األخرػ 

.446* 0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوػ داللة  *

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " آليات عمل آمنو بيئيا  4.8جدول )يوضح 
لخدمات إدارة النفايات الصمبة  " والدرجة الكمية لممجال، والذؼ يبين أن معامالت االرتباط المبينة 

 وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسو.( α≤ 0.05)دالة عند مستوػ معنوية 
لخدمات إدارة النفايات  بيئياً  ةة من فقرات مجال " آليات عمل آمنمعامل االرتباط بين كل فقر : (4.8جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال الصمبة

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
تتوفر نظم إدارة وخدمات جمع ونقل النفايات الصمبة متطورة ومتوفرة 

 لكافة المواطنين.  
.628* 0.000 

 0.000 *727. تتخمص آليات العمل من النفايات بشكل كفؤ.  .2

3.  
تقوم آليات العمل بخفض كمية النفايات الصمبة الواردة لممكبات 

 0.000 *728. الصحية.

 0.000 *821. من التأثيرات البيئية لمنفايات.تعمل آليات العمل من الحد   .4
 0.000 *730. .تعمل آليات العمل عمى إغالق المكبات العشوائية  .5
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 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

نشطة النفايات أتعمل آليات العمل عمى تقميل انبعاث الغازات من   .6
 الصمبة.

.753* 0.000 

7.  
تتعاطى آليات العمل بشكل خاص مع النفايات الطبية و الخاصة 

 .بشكل سميم
.683* 0.000 

8.  
تسعى آليات العمل إلى إعادة تأىيل المكبات العشوائية لتقميل آثارىا 

 السمبية.
.751* 0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوػ داللة  *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الوعي المجتمعي 4.9يوضح جدول )
" والدرجة الكمية لممجال، والذؼ يبين أن معامالت االرتباط المبينة  بقضايا إدارة النفايات الصمبة

 ر المجال صادقا  لما وضع لقياسو.وبذلك يعتب( α≤ 0.05)دالة عند مستوػ معنوية 
بة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصم: (4.9جدول )

 لممجالوالدرجة الكمية "

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
 العام يتم تصميم برامج توعوية لتحقيق الشراكة بين القطاع 

 الخاص.و 
.852* 0.000 

2.  
تتضمن البرامج التوعوية عدد من القضايا كظاىرة الرمي العشوائي 

 لمنفايات. 
.896* 0.000 

 0.000 *885. .سموك المجتمعتؤثر البرامج التوعوية عمى   .3

4.  
تصدر بحق أن توفر برامج التوعية األحكام التي من الممكن 

 0.000 *864. القوانين.المخالفين لألنظمة و 
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 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

يوجد برامج خاصة لتعزيز وعي العاممين في المجال حول التعاطي   .5
 .مع النفايات الصمبة

.916* 0.000 

والقطاعات األىمية  األنشطة ما بين القطاعات العامة يوجد شراكة في  .6
   .حول ممف النفايات الصمبة

.901* 0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوػ داللة  *
 االتساق الداخمي لمجال " تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة" -

تطبيق اإلستراتيجية  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.10جدول )يوضح 
" والدرجة الكمية لممجال، والذؼ يبين أن معامالت االرتباط المبينة الوطنية إلدارة النفايات الصمبة 

 وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسو.( α≤ 0.05)دالة عند مستوػ معنوية 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات : (4.10جدول )

 الصمبة " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

تسعى االستراتيجية الوطنية لتطوير االطار التشريعي لدعم ممف إدارة   .1
 .وتحقيق سياساتياالنفايات الصمبة 

.813* 0.000 

2.  
تعزز وتنظم االستراتيجية الوطنية أدوار الجيات المعنية بمجال إدارة 

 النفايات الصمبة.
.865* 0.000 

3.  
تسعى االستراتيجية الوطنية لبناء القدرات والخبرات المحمية لممؤسسات 

 .العاممة في المجال
.892* 0.000 

4.  
توفر االستراتيجية الوطنية إدارة وخدمات فعالة ذات جودة عالية 

 0.000 *895. لممواطنين. 
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 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

5.  
من النفايات الصمبة وانبعاثاتيا التخمص  عمىتقوم االستراتيجية الوطنية 

 0.000 *891. .بشكل آمن بيئيا  

6.  
الكفاءة المالية ألنشطة يجية الوطنية لتحقيق االستدامة و تسعى االسترات

 وخدمات إدارة النفايات الصمبة.
.883* 0.000 

7.  
توفر االستراتيجية الوطنية آليات واسس مناسبة لمتعاطي مع النفايات 

 الخطرة والطبية وتقميل األثر السمبي ليا.
.845* 0.000 

8.  
تسعى االستراتيجية الوطنية إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة لمقطاع 

 0.000 *929. في منظومة النفايات الصمبة. لممشاركةالخاص 

9.  
تعزز االستراتيجية الوطنية دور ووعي المجتمع حول القضايا المتعمقة 

 بإدارة النفايات الصمبة.
.904* 0.000 

 0.000 *868. .توفر االستراتيجية الوطنية قاعدة بيانات وطنية موحدة لمنفايات الصمبة  .10
 0.000 *811. .أنظمة رقابو وتتبع ذات فاعمية جيدةتوفر االستراتيجية الوطنية   .11

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوػ داللة   *
 Structure Validity: الصدق البنائي ثانياً 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذؼ يقيس مدػ تحقق األىداف التي تريد 
الدرجة الكمية لفقرات كل مجال من مجاالت الدراسة ب األداة الوصول إلييا، ويبين مدػ ارتباط

 .(2011)سميمان،  االستبانة

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيا  4.11يبين جدول )
 وبذلك تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما وضعت لقياسو. α ≤ 0.05عند مستوػ معنوية 
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 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة: (4.11جدول )

 معامل بيرسون  المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000 *575. .اإلطار القانوني والتشريعي
كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات 

 0.000 *791. .الصمبة

 0.000 *786. .القطاع الخاص حجم مشاركة
 0.000 *739. .االستدامة والكفاءة المالية

 0.000 *857. .حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية
 0.000 *605. .امل مع النفايات الخطرة والطبيةالتع

آليات عمل آمنو بيئيا لخدمات إدارة النفايات 
 .الصمبة

.857* 0.000 

 0.000 *808. .إدارة النفايات الصمبةالوعي المجتمعي بقضايا 
 0.000 *993. عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة

 0.000 *909. تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوػ داللة  *
  :Reliabilityثبات اإلستبانة 

 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة ىو أن
أو  ،إلى أؼ درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييا متتالية، ويقصد بو أيضا  

ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة 
 (. 97، صم2010)الجرجاوؼ،

 Cronbach's الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ  استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 
Alpha Coefficient( 4.12، وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدول.) 
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 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة: (4.12جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.816 6 .والتشريعياإلطار القانوني 
 0.838 6 .كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات الصمبة

 0.900 6 .حجم مشاركة القطاع الخاص
 0.831 6 .االستدامة والكفاءة المالية

 0.906 6 .حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية
 0.905 7 .التعامل مع النفايات الخطرة والطبية

 0.871 8 .آمنو بيئيا لخدمات إدارة النفايات الصمبةآليات عمل 
 0.943 6 .الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبة

 0.962 51 .عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة
 0.969 11 .تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة

 0.973 62 جميع المجاالت معاً 

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 3.12واضح من النتائج الموضحة في جدول )
(، وىذا 0.973(، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )0.816،0.969)مجال حيث تتراوح بين 

  .يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا  

ويكون الباحث قد  . (1)رقم  الممحقفي صورتيا النيائية كما ىي في  االستبانةوبذلك تكون 
وصالحيتيا لتحميل  االستبانةالدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة  استبانةتأكد من صدق وثبات 

 النتائج واإلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 5.1.4

 Statistical Packageمن خالل برنامج التحميل اإلحصائي  تم تفريغ وتحميل اإلستبانة
for the Social Sciences  (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  تم استخدام
، وكانت النتائج كما ىي مبينة في الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو

 (.4.13جدول )
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (4.13جدول )

 قيمة االختبار المجال
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

 0.341 0.939 اإلطار القانوني والتشريعي
 0.871 0.595 مجال إدارة النفايات الصمبةكفاءة الكوادر العاممة في 

 0.143 1.149 حجم مشاركة القطاع الخاص
 0.167 1.113 االستدامة والكفاءة المالية

 0.333 0.946 حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية
 0.300 0.973 التعامل مع النفايات الخطرة والطبية  
 0.659 0.731 النفايات الصمبةآليات عمل آمنو بيئيا لخدمات إدارة 

 0.147 1.143 الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبة
 0.427 0.876 عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة

 0.989 0.444 تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة
 0.761 0.670 جميع مجاالت االستبانة

جميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 4.13واضح من النتائج الموضحة في جدول )
وبذلك فإن توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع  0.05مستوػ الداللة أكبر من مجاالت الدراسة 
 حيث تم استخدام االختبارات المعممية الختبار فرضيات الدراسة. التوزيع الطبيعي 

 حصائية التالية:تم استخدام األدوات اإل

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1
 واالنحراف المعيارؼ. المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2
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 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3

الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  .4
 إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو.

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5
. وقد استخدمو الباحث لحساب االتساق يقوم ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بين متغيرين

 البنائي لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت.الداخمي والصدق 

متوسط درجة االستجابة قد  كان( لمعرفة ما إذا T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .6
أم زادت أو قمت عن ذلك. ولقد تم استخدامو لمتأكد من درجة الموافقة المتوسطة  ىوصمت إل

 داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 (.Linear Regression- Model Multipleنموذج االنحدار الخطي المتعدد ) .7

( لمعرفة ما إذا كان ىناك Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  .8
 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة. 

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميل التباين األحادؼ   .9
لمعرفة ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من 

استخدمو الباحث لمفروق التي تعزػ لممتغير الذؼ يشتمل عمى ثالث مجموعات  البيانات.
 فأكثر.

  



  

83 
 

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا المبحث الثاني: 2.4
 :المقدمة 1.2.4

، وذلك من خالل تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن ىذا الفصل عرضا  ل
والتي تم التوصل إلييا من خالل تحميل  االستبانةاإلجابة عن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

اإلحصائية لذا تم إجراء المعالجات  ،عن المستجيبينالبيانات الشخصية والوقوف عمى  ،فقراتيا
إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  ،لمبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة

(SPSS)  .لمحصول عمى نتائج الدراسة التي تم عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل 

 البيانات الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق  2.2.4

 البيانات الشخصيةلخصائص عينة الدراسة وفق  وفيما يمي عرض
 توزيع عينة الدراسة حسب اسم البمدية -

 : توزيع عينة الدراسة حسب اسم البمدية(4.14جدول )

 النسبة المئوية % العدد اسم البمدية

 24.3 17 جباليا النزلة

 20.0 14 غزة

 11.4 8 دير البمح

 21.4 15 خانيونس

 22.9 16 رفح

 100.0 70 المجموع

من عينة الدراسة يعممون في بمدية جباليا ( %24.3)( أن ما نسبتو 4.14يتضح من جدول )
يعممون ( %21.4)يعممون في بمدية دير البمح، ( %11.4) ،% يعممون في بمدية غزة20.0 ،النزلة

تعدد واختالف ذلك ل. ويرجع السبب في يعممون في بمدية رفح( %22.9)في بمدية خانيونس، بينما 
 .موظفين حسب احتياجات كل بمديةلأعداد ا واختالفىيكميات العمل الخاصة بكل بمدية 
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 توزيع عينة الدراسة حسب الدائرة -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الدائرة4.15جدول )

 النسبة المئوية % العدد الدائرة

 34.3 24 الدائرة القانونية

 24.3 17 الدائرة المالية

 41.4 29 دائرة الصحة والبيئة

 100.0 70 المجموع

من عينة الدراسة يعممون في الدائرة ( %34.3)( أن ما نسبتو 4.15يتضح من جدول )
والبيئة. يعممون في دائرة الصحة ( %41.4)بينما  ،يعممون في الدائرة المالية( %24.3) ،القانونية

الدوائر ذات عالقة وخبرة في مجال إدارة النفايات البيئة تعتبر من أكثر حيث أن دائرة الصحة و 
 .الصمبة وتعدد شراكاتيا مع الدوائر والجيات ذات العالقة بإدارة النفايات الصمبة

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -
 : توزيع عينة الدراسة حسب الجنس(4.16جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 92.9 65 ذكر

 7.1 5 أنثى

 100.0 70 المجموع

( %7.1)بينما  ،من عينة الدراسة ذكور( %92.9)( أن ما نسبتو 4.16يتضح من جدول )
عدم مالئمة عمل النساء في األقسام و إناث. ويرجع السبب في ذلك إلى عادات المجتمع الفمسطيني 

 المرأة.غير مناسب لطبيعة حيث أنو عمل مرىق جسديا   ذات العالقة بإدارة النفايات الصمبة
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 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب العمر4.17)جدول 

 النسبة المئوية % العدد العمر

 8.6 6 سنو 30أقل من 

 41.4 29 سنة 40اقل من  –30من 

 31.4 22 سنة 50اقل  – 40من 

 18.6 13 سنة فأكثر 50

 100.0 70 المجموع

 30من عينة الدراسة أعمارىم أقل من ( %8.6)( أن ما نسبتو 4.17يتضح من جدول )
 40تتراوح أعمارىم من ( %31.4)سنة،  40الى اقل من  30تتراوح أعمارىم من ( %41.4) ،سنو

فأكثر. ويرجع السبب في ذلك إلى تركيبة سنة  50أعمارىم ( %18.6)بينما  ،سنة 50الى اقل من 
 .األطفالو  الشيوخألكبر مقارنة مع نسبو الشباب بالنصيب االمجتمع الفمسطيني والتي يحظى فييا 

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة -
 : توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة(4.18جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 7.1 5 سنوات 5أقل من 

 31.4 22 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 20.0 14 سنة 15إلى أقل من  10من 

 41.4 29 سنة فأكثر 15

 100.0 70 المجموع
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من عينة الدراسة خبرتيم العممية أقل من ( %7.1)( أن ما نسبتو 4.18يتضح من جدول )
تتراوح ( %20.0) ،سنوات 10إلى أقل من  5تتراوح خبرتيم العممية من ( %31.4)سنوات،  5

سنة.  15خبرتيم العممية أكثر من ( %41.4)بينما  ،سنة 15إلى أقل من  10خبرتيم العممية من 
تعزز نتائج  التي تمك النسبة سنو  فإنيا 15وبالنظر في سنوات الخبرة لممبحوثين والتي تجاوزت ال 

والممتدة منذ لخبرت المبحوثين الطويمة في ذلك المجال  ا  عمى محاور االستبانة المختمفة نظر  الدراسة
 .1994قدوم السمطة الفمسطينية في العام 

 :(Ozen et al., 2012) المحك المعتمد في الدراسة 3.2.4

 المتوسطات الباحث عمى ترتيب اعتمد االستجابة، مستوػ  عمى والحكم الدراسة نتائج لتفسير
 درجة حدد الباحث وقد مجال، كل في الفقرات ومستوػ  لالستبيان المجاالت مستوػ  عمى الحسابية
 :التالي الجدول في موضح ىو لمدراسة، كما المعتمد المحك حسب الموافقة

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة: (4.19جدول ) 

 درجة الموافقة الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 منخفضة جدا 28% -10من % 2.8 -1من 

 منخفضة 46% - 28أكبر من % 4.6 - 2.8أكبر من 

 متوسطة 64%-% 46أكبر من  6.4 - 4.6أكبر من 

 كبيرة 82%- 64أكبر من % 8.2 – 6.4 أكبر من

 كبيرة جدا 100% -82أكبر من  % 10 – 8.2أكبر من 
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 :تحميل فقرات االستبانة 4.2.4

  ًعوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة": تحميل فقرات "أوال 

 ."اإلطار القانوني والتشريعيتحميل فقرات مجال " -

لمعرفة  Tالمعيارؼ والوزن النسبي والترتيب واختبار  تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف
 (.4.20النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار : (4.20جدول )
 "اإلطار القانوني والتشريعي " مجال

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

يوفر اإلطار القانوني 
اليرمية اإلدارية 

واألدوار الخاصة إلدارة 
 النفايات الصمبة.

 0.000 6.25 كبيرة 1 68.86 1.85 6.89

2.  

يأخذ اإلطار القانوني 
قضايا إشراك المجتمع 

والقطاع المحمي 
الخاص في منظومة 
 النفايات الصمبة.

 0.018 2.15 متوسطة 5 59.71 1.82 5.97

3.  

يعتمد اإلطار القانوني 
العقوبات عمى مبدأ 
)المموث يدفع ( و 
 )المنتج يدفع(.

 0.089 1.36- متوسطة 6 51.45 2.16 5.14

4.  

ينسجم اإلطار القانوني 
والتشريعي إلدارة 
النفايات الصمبة مع 
القوانين والتشريعات 

 0.000 4.05 متوسطة 2 63.57 1.77 6.36
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

الفمسطينية األخرػ  
 ذات الصمة.

5.  

يتضمن اإلطار 
القانوني الموائح 

التنفيذية الالزمة لتفعيل 
إدارة النفايات الصمبة 

 بشكل سميم.

 0.000 4.42 متوسطة 3 63.29 1.57 6.33

6.  

يتوافق اإلطار القانوني 
مع المعاىدات 
والمواثيق الدولية 

وتالءميا مع الوضع 
 .الفمسطيني

 0.005 2.62 متوسطة 4 60.29 1.69 6.03

 0.000 3.99 متوسطة  61.24 1.31 6.12 جميع فقرات المجال معاً 

 

 ( يمكن استخالص ما يمي:4.20من جدول )

يوفر اإلطار القانوني اليرمية اإلدارية واألدوار الخاصة إلدارة لمفقرة االولى " المتوسط الحسابي  -
( %68.86)( أؼ أن الوزن النسبي 10)الدرجة الكمية من  (6.89)" يساوؼ  النفايات الصمبة

 وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
يعتمد اإلطار القانوني العقوبات عمى مبدأ )المموث يدفع( لثالثة " لمفقرة االمتوسط الحسابي  -

وىذا يعني أن ىناك موافقة ( %51.45)أؼ أن الوزن النسبي  (5.14)" يساوؼ  )المنتج يدفع(و
 بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

" يساوؼ القانوني والتشريعياإلطار لمجال "بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي  -
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل ( %61.24)أؼ أن الوزن النسبي ( 6.12)

 أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. 
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ويعزو الباحث ذلك إلى وجود نقاط ضعف في اإلطار القانوني المفروض والذؼ من الواجب 
إلى  إضافة   عمميا  و  بإدارة النفايات الصمبة ماليا   يات الخاصةان يكون الداعم والناظم االساسي لمعمم

لعمل بشفافية بموجب وا ،لمتخمص اآلمن من النفايات الالزمةالموائح عدم إتباع اإلرشادات و 
 المجالس المشتركة.والخطط الخاصة بالييئات المحمية و  االحتياجات

ودراسة  (Soufan, 2012)كدراسة  الدراسات السابقة نتائجواتفقت ىذه النتائج مع بعض 
ت ذات العالقة بإدارة النفاياكانت اىم نتائجيا وجود ضعف في نفاذ القوانين والتي ( م2009،)مدني

التي تنظم العمميات الخاصة بإدارة النفايات  األنظمةين و قوانتمك ال إلى تفعيل مع عدم وجودالصمبة 
 .الصمبة 

الدراسات العربية السابقة كدراسة )حيدرا و  نتائج الدراسة مع بعض اتفاقباإلضافة إلى 
مدػ فاعمية النصوص القانونية تحميل والقائمة ل(  م2012،و حسن ( و دراسة )طاىرم2016

في  قصوركانت اىم نتائجيا وجود والتي  الخاصة بإدارة النفايات الصمبة والقوانين البيئية بشكل عام
القطاع االىتمام بإشراك  وا ىمال تمك القوانينالخاصة بإدارة النفايات الصمبة  واألنظمة القوانين

 .الخاص والمجتمع المدني في المنظومة الخاصة بإدارة النفايات الصمبة

بعض مع دراسة  الحاليةالدراسة نتائج  اتفقتواما فيما يخص الدراسات األجنبية فقد 
وجود ضعف وتضارب في األنظمة والقوانين  Arzumany , 2004 )الدراسات األجنبية كدراسة ) 

الخاصة بإدارة النفايات الصمبة مع عدم وجود التزام باألنظمة و القوانين الخاصة في التعامل مع 
 .من قبل الجيات المعنيةإدارة النفايات الصمبة 

 " كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات الصمبة تحميل فقرات مجال " -

لمعرفة  Tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ والوزن النسبي والترتيب واختبار 
 (.4.21النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة
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لكل فقرة من فقرات  Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار : (4.21جدول )
 " كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات الصمبة "مجال

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

تسعى المؤسسات 
المحمية إلى بناء 
خبراتيا بواسطة 
تبادل الخبرات مع 

الجيات 
والمؤسسات 
 الخارجية.

 0.195 0.87 متوسطة 3 57.14 2.07 5.71

2.  

تخضع الكوادر 
والمؤسسات العاممة 
في المجال لدورات 
تدريبية مع جيات 

 .خارجية

 0.341 0.41- متوسطة 5 54.14 1.75 5.41

3.  

تطوير وبناء يتم 
القدرات المؤسساتية 
والفردية  يتم بشكل 

 مستمر.

 0.189 0.89- متوسطة 6 53.00 1.88 5.30

4.  

وتنشر توثق 
الممارسات العممية 
الناجحة في مجال 
 .النفايات الصمبة

 0.226 0.76 متوسطة 4 57.00 2.22 5.70

يوجد تقييم ممنيج   .5
 0.157 1.01 متوسطة 2 57.43 2.00 5.74ومستمر لالحتياجات 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

واالوليات لبناء 
قدرات الموارد 

 البشرية.

6.  

 تقيميتم  
االحتياجات 
المختمفة من 

المعدات واآلالت 
الالزمة بشكل 

 مستمر.

 0.000 3.67 متوسطة 1 63.71 1.99 6.37

 
جميع فقرات 

 0.123 1.17 متوسطة  57.07 1.48 5.71 المجال معاً 

 ( يمكن استخالص ما يمي:4.21من جدول )

المعدات واآلالت الالزمة تقيم االحتياجات المختمفة من لمفقرة السادسة " المتوسط الحسابي  -
وىذا ( %57.07)( أؼ أن الوزن النسبي 10)الدرجة الكمية من  (6.37)" يساوؼ  بشكل مستمر

 يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
"  مستمرتطوير وبناء القدرات المؤسساتية والفردية يتم بشكل لمفقرة الثالثة " المتوسط الحسابي  -

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة (، %53.00)أؼ أن الوزن النسبي  5.30يساوؼ 
 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة لمجال " بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي  -
وىذا يعني أن ىناك ( %57.07)أؼ أن الوزن النسبي  (5.71)" يساوؼ  النفايات الصمبة

 موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.

 الصمبةالنتائج إلى عدم وجود االىتمام المطموب بالكوادر الخاصة بإدارة النفايات  ػ وتعز 
التطوير آليات العمل والكوادر العاممة في المجال بشكل مستمر لضمان سالمة وأمن العمميات و 
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الخاصة بإدارة النفايات الصمبة وزيادة مشاركة الجيات المانحة و الجيات الخاصة الحكومية في 
 تطوير وبناء قدرات تمك الكوادر.

 فيحول وجود ضعف  (Soufan, 2012)مع دراسة الحالية الدراسة  نتائج حيث اتفقت
الكوادر العاممة في إدارة النفايات الصمبة في البمديات مع عدم وجود التدريب الكافي لتمك الكوادر 
في التعاطي مع النفايات المختمفة واكتساب الخبرات من خالل الممارسة العممية لمعمل والتي تعرض 

 .بشكل مباشر لتمك النفاياتالكثير منيم مخاطر العدوػ واالمراض المختمفة جراء التعرض 
 "حجم مشاركة القطاع الخاصتحميل فقرات مجال "  -

لمعرفة  Tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ والوزن النسبي والترتيب واختبار 
 (.4.22النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  :(4.22جدول )
 مجال " حجم مشاركة القطاع الخاص"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

نماذج ذات  توجد
جدوػ اقتصادية و 
بيئية لفصل وتدوير 

 النفايات.

 0.000 8.69- منخفضة 6 34.49 1.96 3.45

2.  

يساعد نظام الحوافز 
كالقروض وتسييالت 
وا عفاءات ضريبية 
لتشجيع القطاع 

 الخاص.

 0.000 5.84- منخفضة 3 39.71 2.18 3.97
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

3.  

تمويل  يوجد
لمدراسات التي تيدف 
إلشراك القطاع 

الخاص في منظومة 
 .النفايات الصمبة

 0.000 8.08- منخفضة 5 36.52 1.90 3.65

4.  

تسعى نظم الجباية و 
الرسوم من زيادة دور 
القطاع الخاص في 

 المجال.

 0.000 6.00- منخفضة 4 39.57 2.14 3.96

5.  

يساعد القطاع 
الخاص في خفض 
كميات النفايات 
الصمبة المرحمة 
لممكبات بشكل 

 .نيائي

 0.000 5.00- منخفضة 1 40.43 2.44 4.04

6.  

يساىم القطاع 
الخاص بتقميل األثر 
السمبي لمنفايات 

الصمبة عمى الصحة 
 .و البيئة

 0.000 5.08- منخفضة 2 39.71 2.52 3.97

 
جميع فقرات المجال 

 0.000 7.34- منخفضة  38.81 1.84 3.88 معاً 
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 ( يمكن استخالص ما يمي:4.22جدول ) من

يساعد القطاع الخاص في خفض كميات النفايات الصمبة لمفقرة الخامسة " المتوسط الحسابي  -
( أؼ أن الوزن النسبي 10)الدرجة الكمية من  (4.04)" يساوؼ المرحمة لممكبات بشكل نيائي

 وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة منخفضة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. (، 40.43%)
بيئية لفصل وتدوير ات جدوػ اقتصادية و نماذج ذ يوجدلمفقرة األولى " المتوسط الحسابي  -

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة (، %34.49)أؼ أن الوزن النسبي  3.45" يساوؼ  النفايات
 العينة عمى ىذه الفقرة.  منخفضة من قبل أفراد

" يساوؼ  حجم مشاركة القطاع الخاصلمجال " بشكل عام يمكن القول المتوسط الحسابي  -
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة منخفضة من قبل (، %38.81)أؼ أن الوزن النسبي  3.88

 أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. 

وتقديم  االىتمام بدور القطاع الخاص ويتبين من خالل النتائج الحاجة الماسة إلى
المساعدات المطموبة إلنجاح ذلك النوع من المشاريع لما لو من فوائد اقتصادية كالحد من البطالة 
وتوفير عدد من الوظائف لمعمل في ذلك المجال باإلضافة إلى دورىا في الحد من كميات النفايات 

من تمك النفايات في عمميات التدوير  باالستفادةص الواردة إلى المكبات من خالل قيام القطاع الخا
 .أو إعادة االستخدام أو إنتاج الطاقة

 Sampson Oduro-Kwartengالدراسات كدراسة  نتائج ىذه النتائج مع بعض واختمفت
حجم مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة النفايات الصمبة ( والتي تيدف إلى تقييم  (2011,

اىم نتائجيا وجود تزايد لدور القطاع الخاص في العمميات الخاصة بإدارة النفايات والتي كان من 
 الصمبة مع وجود تدني في الجودة المقدمة .

 "االستدامة والكفاءة الماليةتحميل فقرات مجال "  -

لمعرفة  Tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ والوزن النسبي والترتيب واختبار 
 (.3.23النتائج موضحة في جدول ) .الموافقةدرجة 
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لكل فقرة من  Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  :(4.23جدول )
 فقرات مجال " االستدامة والكفاءة المالية"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
تجمع و تنقل 
النفايات بأقل 
 تكاليف ممكنة.

 0.321 0.47- متوسطة 3 53.71 2.30 5.37

2.  

يوجد نظم وخطط 
محاسبية وعممية 
لتقميل كمفة جمع 
ونقل النفايات 

 الصمبة.

 0.477 0.06- متوسطة 2 54.86 2.10 5.49

3.  

يوجد نظم جبايو 
فعالة موازية 

تكاليف السترداد 
 الخدمة المقدمة.

 0.000 3.74- منخفضة 4 45.86 2.05 4.59

4.  

تتناسب الرسوم 
المفروضة مع 
تكاليف الخدمة 

 المقدمة.

 0.001 3.40- منخفضة 5 45.36 2.36 4.54

5.  

تنفذ المشاريع 
الخاصة بإدارة 
النفايات الصمبة 
اعتمادا عمى 

التمويل الخارجي 
وتعدد القنوات 

 0.067 1.52 متوسطة 1 59.57 2.50 5.96



  

91 
 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 .التمويمية

6.  
تسترد كمفة خدمات 
النفايات الصمبة 
 المقدمة لممواطنين.

 0.000 4.99- منخفضة 6 41.16 2.30 4.12

 
جميع فقرات 

 0.009 2.42- متوسطة  50.16 1.67 5.02 المجال معاً 

 ( يمكن استخالص ما يمي:4.23من جدول )

عمى  المشاريع الخاصة بإدارة النفايات الصمبة اعتمادا  تنفذ لمفقرة الخامسة " المتوسط الحسابي  -
( أؼ أن 10)الدرجة الكمية من  (5.96)التمويل الخارجي وتعدد القنوات التمويمية " يساوؼ 

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة (، %59.57)الوزن النسبي 
 عمى ىذه الفقرة. 

تسترد كمفة خدمات النفايات الصمبة المقدمة لممواطنين " السادسة " لمفقرة المتوسط الحسابي  -
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة منخفضة (، %41.16)أؼ أن الوزن النسبي  (4.12)يساوؼ 

 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

" يساوؼ  االستدامة والكفاءة الماليةلمجال " بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي  -
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من (، %50.16)أؼ أن الوزن النسبي  (5.02)

أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. وتبين اىم نتائج المحور أن الدعم المالي محدود لمممف قبل 
ة المطموبة الخاص لقطاع إدارة النفايات الصمبة والتي ال تقوم بتوفير الدعم الكافي لتقديم الخدم

لممواطنين وافتقار االنظمة المالية لجمع وتحصيل تكاليف الخدمة واالستناد بشكل كبير عمى 
 .التمويل الخارجي في دعم قطاع النفايات

 (Sabri, 2013)مع بعض الدراسات السابقة المحمية كدراسة  الحالية الدراسةنتائج  اتفقت
والتي ال  الخدمة المقدمة من البمديات لمجميور تحصيل رسومالمالية و  الكفاءةفي وجود ضعف في 

 الخدمة المقدمة.  كمفة تتناسب مع
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 "حجم تبني النظم المعموماتية والرقابيةتحميل فقرات مجال "  -

لمعرفة  Tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ والوزن النسبي والترتيب واختبار 
 (.4.24جدول ) النتائج موضحة في .درجة الموافقة

لكل فقرة من  Tلمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار ا :(4.24جدول )
 "حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية " فقرات مجال

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

1.  

توجد قاعدة بيانات 
واقعية ذات صمة 
بقطاعات ونظم 
 النفايات الصمبة.

 0.279 0.59 متوسطة 2 56.29 1.83 5.63

2.  

يعتد بقواعد البيانات 
في اتخاذ القرارات 

 المناسبة.
 

 0.296 0.54 متوسطة 3 56.14 1.78 5.61

3.  

يستفاد من نظم 
المعمومات ذات 
الصمة في عمميات 

 الرقابة.

 0.189 0.89 متوسطة 1 57.10 1.97 5.71

4.  

تتميز المعمومات 
والبيانات المتعمقة 
بإدارة النفايات 
الصمبة بالتناسق 
 وتوافر مصادرىا.

 0.308 0.50 متوسطة 4 56.00 1.66 5.60

تعتمد النظم الرقابية   .5
لمنفايات عمى 

 0.432 0.17 متوسطة 5 55.43 2.08 5.54
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

مؤشرات لمرقابة 
البيئية و الفنية 

 والمالية.

6.  

منظومة  توجد
موحدة ومتكاممة 
إلدارة النفايات 
الصمبة عمى 
 المستوػ الوطني.

 0.023 2.03- متوسطة 6 49.57 2.24 4.96

 
جميع فقرات 

 0.479 0.05 متوسطة  55.10 1.59 5.51 المجال معاً 
 

 ( يمكن استخالص ما يمي:4.24من جدول )

يستفاد من نظم المعمومات ذات الصمة في عمميات الرقابة " لمفقرة الثالثة " المتوسط الحسابي  -
وىذا يعني أن (، %57.10)( أؼ أن الوزن النسبي 10)الدرجة الكمية من  (5.71)يساوؼ 

 ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
فايات الصمبة عمى منظومة موحدة ومتكاممة إلدارة الن توجدلمفقرة السادسة "المتوسط الحسابي  -

وىذا يعني أن ىناك ( ، %49.57)أؼ أن الوزن النسبي  (4.96)" يساوؼ المستوػ الوطني
 موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

"  ية والرقابيةحجم تبني النظم المعموماتلمجال " بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي  -
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة (، %55.10)أؼ أن الوزن النسبي  (5.51)يساوؼ 

متوسطة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. حيث تبين من ذلك المحور افتقار 
تبين تمك النتائج أىمية لذلك اإلدارية المطموبة باإلضافة جيات المعنية لألنظمة الرقابية و ال

وجود قاعدة بيانات موحدة يتم االستفادة منيا في عمميات البحث والدراسات وا عطاء المؤشرات 
وتختمف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة  المطموبة ذات العالقة بإدارة النفايات الصمبة.
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تمتع المؤسسات ذات العالقة بإدارة النفايات الصمبة  كانت اىم نتائجيا( والتي 2012)صوفان،
باإلضافة إلى دراسة  الدراسة الحالية. نتائج عكسم معموماتية قوية وىي بنظ
((Arzumanyanan , 2004  وجود موافقو لمدراسة الحالية في كانت اىم نتائجياوالتي 

 الرقابية والنظم المعموماتية إلدارة النفايات الصمبة . األنظمة ضعف في
 " والطبية التعامل مع النفايات الخطرةتحميل فقرات مجال "  -

لمعرفة  Tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ والوزن النسبي والترتيب واختبار 
 (.4.25النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة

لكل فقرة من  Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار : (4.25جدول )
 " التعامل مع النفايات الخطرة والطبية "فقرات مجال

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

موحدة يوجد نظم مالئمة و 
لجرد وتتبع النفايات الخطرة 

وتوفر المعمومات 
 الضرورية عنيا.

 0.000 4.79- منخفضة 7 42.00 2.27 4.20

2.  

النفايات  إدارة تقمل أنظمة
من األثر السمبي لمنفايات 
الخطرة والطبية وفق مبدأ 

 " المموث يدفع ".

 0.000 4.17- منخفضة 6 43.29 2.35 4.33

3.  
يتم تخزين النفايات 

الطبية ومعالجتيا بطرق 
 .آمنو وسميمة

 0.000 3.77- منخفضة 5 45.14 2.19 4.51

4.  

تتم الرقابة عمى النفايات 
الطبية بشكل فعال 
يضمن السالمة البيئة 

 والصحية.

 0.000 3.76- منخفضة 4 45.43 2.13 4.54

 0.000 3.45- منخفضة 3 45.57 2.29 4.56 يتم فصل النفايات الطبية  .5
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

عن باقي النفايات حسب 
 القوانين اإلرشادات.

6.  

يتوفر األطر القانونية و 
المؤسسية الالزمة 
لمتعامل مع النفايات 
 الطبية والخطرة.

 0.009 2.44- متوسطة 2 48.00 2.40 4.80

7.  

يتم التخمص من النفايات 
الخطرة بشكل نيائي في 
المكبات مع النفايات 

 األخرػ 

 0.451 0.12 متوسطة 1 55.36 2.43 5.54

 0.000 3.94- متوسطة  46.42 1.82 4.64 جميع فقرات المجال معاً  
 

 ( يمكن استخالص ما يمي:4.25من جدول )

يتم التخمص من النفايات الخطرة بشكل نيائي في المكبات لمفقرة السابعة " المتوسط الحسابي  -
( أؼ أن الوزن النسبي 10)الدرجة الكمية من  (5.54)" يساوؼ  مع النفايات األخرػ 

 وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. (، 55.36%)
يوجد نظم مالئمة وموحدة لجرد وتتبع النفايات الخطرة وتوفر لمفقرة األولى " المتوسط الحسابي  -

وىذا يعني (، %42.00)أؼ أن الوزن النسبي ( 4.20)" يساوؼ  المعمومات الضرورية عنيا
 بدرجة منخفضة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. أن ىناك موافقة 

"  التعامل مع النفايات الخطرة والطبيةلمجال " بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي  -
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة (، %46.42)أؼ أن الوزن النسبي ( 4.64)يساوؼ 
ويتبين من ذلك المحور الحاجة الماسة  من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.متوسطة 

لخطورتيا البيئية وفصميا عن  لترميم األنظمة الخاصة بإدارة النفايات الطبية والخطرة نظرا  
باقي النفايات األخرػ من خالل المنشأ األساسي ليا وىي المستشفيات و المختبرات الطبية 

 وباإلضافة إلى تخصيص حاويات خاصيا ليا.
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من حيث تقييم  (م2012)بني شمسة، الدراسة الحالية كدراسة  معت السابقة اتفقت حيث أن الدراسا
 وجود اىم نتائجيا والتي كانت إدارة النفايات الطبية في المختبرات الطبية وتقييم السالمة المينية

دارتيا بشكل سميم والتي  (Li Nie, 2014)ودراسة  ، قصور في التعامل مع النفايات الطبية وا 
وجود قصور في أنظمة التعامل مع النفايات الطبية  نتائجيا مع نتائج الدراسة الحالية فياتفقت 

 .وعدم فرزىا بشكل سميم 

من الباحثين في إيران  ةالتي قام بيا مجموع ( Ferdowsi & others, 2012 ) وأشارت دراسة  
اتفقت نتائجيا حول الممارسات الواقعية في إدارة النفايات في المستشفيات في مدينة اصفيان والتي 

مع الدراسة الحالية حول وجود قصور في إدارة النفايات الطبية من ناحية فرزىا عن باقي النفايات 
 األخرػ.

 " لخدمات إدارة النفايات الصمبةا بيئيً  ةآليات عمل آمنتحميل فقرات مجال " 

لمعرفة  Tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ والوزن النسبي والترتيب واختبار 
 (.4.26النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار : (4.26جدول )
 لخدمات إدارة النفايات الصمبة " بيئياً  ةعمل آمن " آليات مجال

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

تتوفر نظم إدارة 
وخدمات جمع ونقل 
النفايات الصمبة 
لكافة متطورة ومتوفرة 
 المواطنين.

 0.107 1.26- متوسطة 7 51.86 2.09 5.19

2.  
تتخمص آليات 

العمل من النفايات 
 بشكل كفؤ.

 0.111 1.23- متوسطة 5 52.00 2.04 5.20

تقوم آليات العمل   .3
 0.003 2.79- متوسطة 8 48.43 1.97 4.84بخفض كمية 



  

020 
 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

النفايات الصمبة 
الواردة لممكبات 

 الصحية.

4.  

العمل تعمل آليات 
من الحد من 
التأثيرات البيئية 

 لمنفايات.

 0.370 0.33 متوسطة 4 55.80 1.98 5.58

5.  
تعمل آليات العمل 
عمى إغالق 
 .المكبات العشوائية

 0.004 2.78 متوسطة 1 62.57 2.28 6.26

6.  

تعمل آليات العمل 
 انبعاثعمى تقميل 

الغازات من انشطة 
 النفايات الصمبة.

 0.177 0.93 متوسطة 3 57.14 1.92 5.71

7.  

تتعاطى آليات العمل 
بشكل خاص مع 
النفايات الطبية و 
 .الخاصة بشكل سميم

 0.106 1.26- متوسطة 5 52.00 1.99 5.20

8.  

تسعى آليات العمل 
إلى إعادة تأىيل 
المكبات العشوائية 
لتقميل آثارىا 

 .السمبية

 0.072 1.47 متوسطة 2 59.14 2.35 5.91

 
جميع فقرات 

 0.478 0.06- متوسطة  54.90 1.51 5.49 معاً المجال 
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 ( يمكن استخالص ما يمي:4.26من جدول )

" يساوؼ  تعمل آليات العمل عمى إغالق المكبات العشوائيةلمفقرة الخامسة " المتوسط الحسابي  -
وىذا يعني أن ىناك  ،(%62.57)( أؼ أن الوزن النسبي 10)الدرجة الكمية من ( 62.57)

 موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
تقوم آليات العمل بخفض كمية النفايات الصمبة الواردة لمفقرة الثالثة " المتوسط الحسابي  -

وىذا يعني أن ىناك ( %48.43)أؼ أن الوزن النسبي ( 4.84)" يساوؼ  لممكبات الصحية
 موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

آليات عمل آمنو بيئيا لخدمات إدارة لمجال " بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي 
وىذا يعني أن ىناك موافقة (، %54.90)أؼ أن الوزن النسبي  (5.49)" يساوؼ  النفايات الصمبة

ن قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. ويظير من خالل ذلك المحور أىمية بدرجة متوسطة م
االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة في ايجاد آليات عمل آمنو بيئيا تستطيع التعامل مع 
الكميات المتزايدة من النفايات والعمميات الخاصة بجمع النفايات بشكل دورؼ حيث ان تمك 

  .شوبيا الكثير من القصوري العمميات

والتي ( م2009)بارود، و  (م2013، األغا)واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
النفايات مع وجود ضعف في  إلزالةآليات العمل  في كفاءة ضعفإلى وجود ا نتائجي توصمت أىم

الحالية  دراسةالنتائج   اتفاقرة النفايات الصمبة، باإلضافة إلى ختمفة في إداالتنسيق مع الجيات الم
نظمة التعامل مع نتائجيا وجود قصور في أ أىموالتي كان من  م(2011)ابو العجين،  مع دراسة

 النفايات الطبية.

 " الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبةتحميل فقرات مجال " 

لمعرفة  Tالمعيارؼ والوزن النسبي والترتيب واختبار  تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف
 (.4.27النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة
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لكل فقرة من  Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار : (4.27جدول )
 " الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبة " فقرات مجال

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

يتم تصميم برامج 
توعوية لتحقيق 

الشراكة بين القطاع 
 العام و الخاص.

 0.367 0.34- متوسطة 5 54.00 2.45 5.40

2.  

تتضمن البرامج 
التوعوية عدد من 

كظاىرة القضايا 
الرمي العشوائي 

 لمنفايات.

 0.012 2.31 متوسطة 1 62.17 2.58 6.22

3.  
تؤثر البرامج 

التوعوية عمى سموك 
 .المجتمع

 0.444 0.14- متوسطة 3 54.64 2.13 5.46

4.  

توفر برامج التوعية 
األحكام التي من 
الممكن تصدر 
بحق المخالفين 
لألنظمة و 
 القوانين.

 0.302 0.52 متوسطة 2 56.38 2.19 5.64
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

5.  

امج خاصة يوجد بر 
لتعزيز وعي 
 العاممين في

المجال حول 
التعاطي مع 
 .النفايات الصمبة

 0.420 0.20- متوسطة 4 54.49 2.08 5.45

6.  

يوجد شراكة في 
األنشطة ما بين 
القطاعات العامة 
والقطاعات األىمية 
حول ممف النفايات 

 الصمبة

 0.132 1.13- متوسطة 6 51.74 2.40 5.17

 
جميع فقرات 

 0.419 0.21 متوسطة  55.50 2.03 5.55 المجال معاً 
 

 ( يمكن استخالص ما يمي:4.27من جدول )

تتضمن البرامج التوعوية عدد من القضايا كظاىرة الرمي لمفقرة الثانية " المتوسط الحسابي  -
( أؼ أن الوزن النسبي 10)الدرجة الكمية من  (6.22)" يساوؼ  العشوائي لمنفايات

 عمى ىذه الفقرة.  وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة(، 62.17%)
األنشطة ما بين القطاعات العامة يوجد شراكة في لمفقرة السادسة " المتوسط الحسابي  -

أؼ أن الوزن النسبي ( 5.17)" يساوؼ  والقطاعات األىمية حول ممف النفايات الصمبة
 ي أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. وىذا يعن(، 51.74%)

الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال "  -
وىذا يعني أن ىناك موافقة (، %55.50)أؼ أن الوزن النسبي ( 5.55)" يساوؼ  الصمبة
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 أىميةبدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. ويتبين من ذلك المحور 
 األفراد أىميةالوعي االجتماعي بالقضايا المتعمقة بالبيئة والنفايات لما ليا دور كبير في إبراز 

 .في منظومة النفايات الصمبة كالقيام بعمميات فرز النفايات والحفاظ عمى البيئة

 عمى وجودوالتي أكدت  مغايره لنتائج الدراسة الحالية  (م2012)خمف،  نتائج دراسةوجاءت 
وسائل اإلعالم عمى سموك الجميور وذلك من خالل إشراكيم في العمميات الخاصة و لبرامج  ريتأث

 (م2012) حمدان،  الدراسة الحالية مع دراسة نتائج وتتفق بإدارة النفايات الصمبة كعمميات الفرز.
بإدارة النفايات  ةالقضايا المتعمق عن والتقيف البيئي لدؼ المواطنيين وجود قصور في الوعي حول

كانت نتائجيا توافق والتي   (Milea, 2009)و ( م2014)شاىين، . وأما فيما يخص دراسة الصمبة
الدراسة الحالية حول نقص الوعي لدػ الجميور بالقضايا المتعمقة بالبيئة بشكل عام و النفايات 

والتي كانت أىم  م (2012 ،التوريجرؼ  ) القاروط وبشكل خاص. اما فيما يخص دراسة الصمبة 
قيفية عمى سموك ومواقف لمبرامج التث اثر ايجابي قوؼ وجود  لمدراسة الحالية حول ةمغاير  نتائجيا

 والتي كانت  kirunda, 2009)ودراسة ) المجتمع إزاء القضايا المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة.
القضايا المتعمقة بص في الوعي والمشاركة المجتمعية وجود نقيا موافقو لمدراسة الحالية حول نتائج
 النفايات الصمبة وىي نتائج موافقو لنتائج الدراسة الحالية . بإدارة

 عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبةتحميل جميع فقرات 

لمعرفة  Tواختبار  تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ والوزن النسبي والترتيب
 (.4.28النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة

 لجميع فقرات Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار : (4.28جدول )
 "عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
اإلطار القانوني 

 0.000 3.99 متوسطة 1 61.24 1.31 6.12 والتشريعي
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

2.  

كفاءة الكوادر 
ة في مجال العامم

إدارة النفايات 
 الصمبة

 0.123 1.17 متوسطة 2 57.07 1.48 5.71

3.  
حجم مشاركة 
 0.000 7.34- منخفضة 8 38.81 1.84 3.88 القطاع الخاص

4.  
االستدامة والكفاءة 

 المالية
 0.009 2.42- متوسطة 6 50.16 1.67 5.02

5.  
حجم تبني النظم 
المعموماتية 
 والرقابية

 0.479 0.05 متوسطة 4 55.10 1.59 5.51

6.  
التعامل مع النفايات 

 0.000 3.94- متوسطة 7 46.42 1.82 4.64 الخطرة والطبية

7.  
آليات عمل آمنو 
بيئيا لخدمات إدارة 
 النفايات الصمبة

 0.478 0.06- متوسطة 5 54.90 1.51 5.49

8.  
الوعي المجتمعي 
بقضايا إدارة 
 النفايات الصمبة

 0.419 0.21 متوسطة 3 55.50 2.03 5.55

 
جميع فقرات 

 0.042 1.75- متوسطة  52.39 1.25 5.24 المجال معاً 

( تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات عوامل سياسة عمل إدارة 4.28من جدول )
وىذا (، %52.39)( أؼ أن الوزن النسبي 10الدرجة الكمية من )(   5.24)يساوؼ النفايات الصمبة 
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. ولقد قامت بشكل عاميعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى الفقرات 
الدراسة باختيار تمك المحاور كعوامل رئيسية لسياسة العمل في إدارة النفايات الصمبة من خالل 

والتي كان من أىم  (م2014 -م2010)طنية إلدارة النفايات الصمبة االطالع عمى االستراتيجية الو 
 .اىدافيا تمك المحاور

 “تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة ثانيا: تحميل فقرات مجال " 

لمعرفة  Tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ والوزن النسبي والترتيب واختبار 
 (.4.29النتائج موضحة في جدول ) .الموافقةدرجة 

لكل فقرة من  Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار : (4.29جدول )
 “" تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة  فقرات مجال 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

تسعى االستراتيجية 
الوطنية لتطوير 
االطار التشريعي 
لدعم ممف إدارة 
النفايات الصمبة 
 .وتحقيق سياساتيا

 0.022 2.05 متوسطة 1 59.57 1.85 5.96

2.  

تعزز وتنظم 
االستراتيجية 
الوطنية أدوار 
الجيات المعنية 
بمجال إدارة 
 النفايات الصمبة.

 0.170 0.96 متوسطة 3 57.10 1.82 5.71

3.  
تسعى االستراتيجية 
الوطنية لبناء 

القدرات والخبرات 
 0.064 1.54 متوسطة 2 58.41 1.84 5.84
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

المحمية لممؤسسات 
العاممة في 
 .المجال

4.  

توفر االستراتيجية 
الوطنية إدارة 
وخدمات فعالة 
ذات جودة عالية 

 لممواطنين.

 0.438 0.16- متوسطة 6 54.64 1.94 5.46

5.  

تقوم االستراتيجية 
 عمىالوطنية 

التخمص من 
النفايات الصمبة 
وانبعاثاتيا  بشكل 

 .آمن بيئيا  

 0.460 0.10 متوسطة 5 55.22 1.77 5.52

6.  

تسعى االستراتيجية 
الوطنية لتحقيق 
االستدامة و 
الكفاءة المالية 
ألنشطة وخدمات 
إدارة النفايات 

 الصمبة.

 0.245 0.69 متوسطة 4 56.52 1.82 5.65

7.  
توفر االستراتيجية 
الوطنية آليات 

سس مناسبة أو 
 0.296 0.54- متوسطة 8 53.77 1.90 5.38
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

لمتعاطي مع 
النفايات الخطرة 
والطبية وتقميل 
 األثر السمبي ليا.

8.  

تسعى االستراتيجية 
الوطنية إلى توفير 
بيئة استثمارية 
مشجعة لمقطاع 
الخاص في 
المشاركة في 

منظومة النفايات 
 الصمبة.

 0.148 1.05- متوسطة 11 52.46 2.00 5.25

9.  

تعزز االستراتيجية 
الوطنية دور ووعي 
المجتمع حول 
القضايا المتعمقة 
بإدارة النفايات 

 الصمبة.

 0.325 0.45- متوسطة 7 53.91 1.99 5.39

10.  

توفر االستراتيجية 
الوطنية قاعدة 
بيانات وطنية 

لمنفايات موحدة 
 .الصمبة

 0.195 0.87- متوسطة 10 52.90 2.02 5.29

11.  
توفر االستراتيجية 
 0.275 0.60- متوسطة 9 53.62 1.90 5.36الوطنية أنظمة 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

رقابو وتتبع ذات 
 .فاعمية جيدة

 
جميع فقرات 

 0.444 0.14 متوسطة  55.28 1.65 5.53 المجال معاً 
 

 ( يمكن استخالص ما يمي:4.29من جدول )

تسعى االستراتيجية الوطنية لتطوير االطار التشريعي لدعم لمفقرة األولى " المتوسط الحسابي  -
( أؼ أن 10)الدرجة الكمية من ( 5.96)" يساوؼ  ممف إدارة النفايات الصمبة وتحقيق سياساتيا

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة (، %59.57)الوزن النسبي 
 عمى ىذه الفقرة. 

تسعى االستراتيجية الوطنية إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة لمفقرة الثامنة " المتوسط الحسابي  -
أؼ أن الوزن ( 5.25)" يساوؼ  لمقطاع الخاص في المشاركة في منظومة النفايات الصمبة

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى (، %52.46)النسبي 
 ىذه الفقرة. 

تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة لمجال " بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي  -
وىذا يعني أن ىناك  ،(%55.28)أؼ أن الوزن النسبي  (5.53)" يساوؼ  النفايات الصمبة

نظر فيما سبق نجد أن العمى فقرات ىذا المجال. وبموافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة 
جميع محاورىا األىمية النسبية المناسبة  االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة لم تعطِ 

توثر عمى بعضيا  والتي ، كبيرة أىميةذات  األىدافجميع تمك  أن والمطموبة وخصوصا  
دارة النفايات الصمبةالبعض في تنظيم و    .ا 

 :اختبار فرضيات الدراسة 4.2.5

( بين α ≤ 0.05الفرضية الرئيسة األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 الوطنية. االستراتيجيةعوامل سياسة العمل في إدارة النفايات الصمبة وتطبيق 
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.( Sigالقيمة االحتمالية )، وأن (0.854)( أن معامل االرتباط يساوؼ 4.30جدول )يبين 
وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة ( 0.05)وىي أقل من مستوػ الداللة  (0.000)تساوؼ 

 . الوطنية االستراتيجيةعوامل سياسة العمل في إدارة النفايات الصمبة وتطبيق  إحصائية بين

ويعزو الباحث ارتباط عوامل سياسات العمل وتطبيق االستراتيجية الوطنية إلى أن عوامل 
المرتبطة باالستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة  األىدافسياسات العمل ىي عبارة عن 

إذ  .والتي دارت جميع محاور الخطة حوليا ،والمذكورة في الخطة االستراتيجية م2014-م2010
ن عوامل سياسات العمل سياسات فرعية مرتبطة بتمك العوامل والتي تم إخذىا في عين تفرع م

 االعتبار في البحث. 
 االستراتيجيةمعامل االرتباط بين عوامل سياسة العمل في إدارة النفايات الصمبة وتطبيق  (:4.30جدول )

 الوطنية

 الفقرة
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

وتطبيق اإلستراتيجية  اإلطار القانوني والتشريعيالعالقة بين 
 الوطنية

.457* 0.000 

كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات العالقة بين 
 وتطبيق اإلستراتيجية الوطنية الصمبة

.753* 0.000 

وتطبيق اإلستراتيجية  حجم مشاركة القطاع الخاصالعالقة بين 
 الوطنية

.710* 0.000 

وتطبيق اإلستراتيجية  االستدامة والكفاءة الماليةالعالقة بين 
 الوطنية

.574* 0.000 

وتطبيق  العالقة بين حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية
 اإلستراتيجية الوطنية

.639* 0.000 

وتطبيق العالقة بين التعامل مع النفايات الخطرة والطبية 
 اإلستراتيجية الوطنية

.441* 0.000 

 0.000 *789.العالقة بين آليات عمل آمنو بيئيا لخدمات إدارة النفايات 
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 الفقرة
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 و تطبيق اإلستراتيجية الوطنية الصمبة
 الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبةالعالقة بين 

 وتطبيق اإلستراتيجية الوطنية
.773* 0.000 

عوامل سياسة العمل في إدارة النفايات الصمبة العالقة بين 
 0.000 *854. وتطبيق اإلستراتيجية الوطنية

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوػ داللة *   
 

( لعوامل α ≤ 0.05الفرضية الرئيسة الثانية: يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 سياسة العمل في إدارة النفايات الصمبة عمى تطبيق اإلستراتيجية الوطنية.

 ( يمكن استنتاج ما يمي: 4.31من النتائج الموضحة في جدول ) 

من  (%77)، وىذا يعني أن (0.770)، ومعامل التحديد الم عدَّل= (0.893)معامل االرتباط =  -
الوطنية تم تفسيره من خالل المتغيرات والنسبة المتبقية قد ترجع  االستراتيجيةالتغير في تطبيق 

 الوطنية في قطاع غزة.  االستراتيجيةإلى عوامل أخرػ تؤثر في تطبيق 

مما  (0.000)القيمة االحتمالية تساوؼ  كما أن ،(29.472)المحسوبة بمغت  Fقيمة االختبار -
عوامل سياسة داللة إحصائية بين  يعني رفض الفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة ذات

 الوطنية.  االستراتيجيةالعمل في إدارة النفايات الصمبة وتطبيق 

كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات الصمبة، حجم مشاركة القطاع المتغيرات "تبين أن  -
لخدمات إدارة النفايات الصمبة، الوعي المجتمعي بقضايا إدارة  الخاص، آليات عمل آمنو بيئيا  

، بينما الوطنية في قطاع غزة االستراتيجيةتطبيق  تؤثر بصورة جوىرية في " النفايات الصمبة
حجم تبني النظم  ،االستدامة والكفاءة المالية ،اإلطار القانوني والتشريعيباقي المتغيرات "

ومن  ." تبين أن تأثيرىا ضعيفعامل مع النفايات الخطرة والطبية الت ،المعموماتية والرقابية
المعروف أن كفاءة الكوادر العاممة في مجال النفايات الصمبة ىي ذات األىمية الكبرػ من 
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دارة النفايات الصمبة بالشكل المطموب  وجية نظر المبحوثين وذلك لضمان سير عممية الرقابة وا 
والمساىمة في تحقيق أىداف االستراتيجية الوطنية األخرػ من خالل تبادل الخبرات وعمميات 
التطوير المستمرة بالشراكة مع الجيات المانحة ذات االختصاص بالممفات البيئية وأىما ممف 

 النفايات الصمبة.

بخصوص شراكة القطاع الخاص تعتبر من أىم أىداف االستراتيجية الوطنية إلدارة  أما
النفايات الصمبة لما ينبني عمييا من فوائد اقتصادية كتوفير فرص العمل والحد من البطالة وفوائد 

و والتي من الممكن أن يتم استغالليا في عمميات التدوير أد من النفايات الصمبة المتزايدة بيئية كالح
 إعادة استخدام تمك النفايات أو استخراج الطاقة منيا. 

لخدمات إدارة النفايات الصمبة " فتكمن األىمية الجوىرية لذلك  بيئيا   ةآليات عمل آمن" وأما
المحور في توفير نظم جمع ونقل النفايات الصمبة والتي تؤدؼ لتحسين الخدمة الموفرة إلى 

 ،يات الفعالة في التخمص من النفايات من التجمعات السكانيةالمواطنين باإلضافة إلى أىمية اآلل
لممكبات  المرحمة الكمياتقميل تو  ،باإلضافة إلى مساىمتيا في تقميل االنبعاثات الناتجة من النفايات

 الصحية.

ية ذات التأثير في ويعتبر الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات من القضايا الجوىر 
ة فتغيير العادات والسموكيات تعتبر من اصعب األمور وأىميا والتي تحتاج إلى الوطنياالستراتيجية 

وقت طويل فاألمر ال يقتصر عمى اإلعالنات و الحمالت البيئية فقط بل يجب أن يتجاوز ذلك 
إلى بكثير عبر المناىج الدراسية في المدارس والتي تحث عمى أىمية الحفاظ عمى البيئة باإلضافة 

في تمك منظومة كالبدئي بعمميات الفرز من البيت والتعاون مع البمديات في عممية  إشراك المجتمع
 االنتظام في مواعيد جمع النفايات من عمى ابواب المنازل.

ىي:  tالوطنية " حسب قيمة اختبار  االستراتيجيةتطبيق  المتغيرات المؤثرة في "وكانت ترتيب  -
الوعي المجتمعي بقضايا إدارة ومن ثم  ،لخدمات إدارة النفايات الصمبة بيئيا   ةآليات عمل آمن
حجم  تاله، كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات الصمبةومن ثم ، النفايات الصمبة

اإلطار القانوني حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية و  وأخيرا  ، مشاركة القطاع الخاص
 ، النفاياث الخطرة والطبيت واالستدامت والكفاءة الماليت والتعامل معوالتشريعي 
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تطبيق ل معادلة االنحدار :لممعادلة التاليةحيث يتم قياس تأثير الفرضية الرئيسية الثانية وفقا 
)كفاءة  0.272( + )اإلطار القانوني والتشريعي 0.107+  0.294-الوطنية=  االستراتيجية

)حجم مشاركة القطاع الخاص( +  0.147الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات الصمبة( + 
)حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية( +  0.154 -)االستدامة والكفاءة المالية(  0.062
لخدمات إدارة  )آليات عمل آمنو بيئيا 0.366)التعامل مع النفايات الخطرة والطبية( +  0.060

 ()الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبة 0.233النفايات الصمبة( + 
  (: تحميل االنحدار المتعدد4.31جدول )

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة
 0.594 0.536- 0.294- المقدار الثابت

 0.347 0.947 0.107 والتشريعياإلطار القانوني 
كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة 

 النفايات الصمبة
0.272 2.175 0.034 

 0.030 1.920 0.147 حجم مشاركة القطاع الخاص
 0.478 0.715 0.062 االستدامة والكفاءة المالية

 0.175 1.374- 0.154- حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية
 0.419 0.814 0.060 التعامل مع النفايات الخطرة والطبية  

آليات عمل آمنو بيئيا لخدمات إدارة 
 0.003 3.144 0.366 النفايات الصمبة

الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات 
 الصمبة

0.233 2.844 0.006 

ل=  0.893 معامل االرتباط =  0.770معامل التحديد الم عدَّ
 0.000القيمة االحتمالية =  F  =29.472االختبار  قيمة
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( بين  α≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الرئيسة الثالثة: 
متوسطات إجابات المبحوثين حول أثر عوامل سياسات عمل إدارة النفايات الصمبة عمى تطبيق 

الوطنية تعزى إلى البيانات الشخصية )البمدية، الدائرة، الجنس، العمر، سنوات  اإلستراتيجية
 الخبرة(.

لعينتين مستقمتين" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة T تم استخدام اختبار " 
إحصائية وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام 

باين األحادؼ " لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىذا االختبار اختبار " الت
 متوسطات أو أكثر. 3معممي يصمح لمقارنة 

 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 ( بين متوسطات إجابات المبحوثينα≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
حول أثر عوامل سياسات عمل إدارة النفايات الصمبة عمى تطبيق اإلستراتيجية الوطنية تعزى 

 .إلى البمدية

المقابمة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 4.32من النتائج الموضحة في جدول )
وبذلك  لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا   (0.05)التباين األحادؼ " أكبر من مستوػ الداللة 

يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه 
وذلك نظر الحتكاك البمديات المباشر بالعمميات  .تعزػ إلى البمدية المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  
وكثرة تعاطي الجيات المانحة والدوائر الحكومية المختمفة مع الخاصة بإدارة النفايات الصمبة 

 البمديات والتي يكسبيا خبرة أكثر في التعاطي مع النفايات الصمبة.
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 البمدية –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 4.32جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

جباليا 
 دير غزة النزلة

 رفح خانيونس البمح

 0.241 1.409 6.50 5.89 6.79 6.05 5.73 اإلطار القانوني والتشريعي
كفاءة الكوادر العاممة في مجال 

 إدارة النفايات الصمبة
5.26 5.31 6.00 6.26 5.86 1.294 0.282 

 0.158 1.711 4.40 3.69 2.71 3.52 4.41 حجم مشاركة القطاع الخاص
 0.809 0.398 5.18 4.59 5.02 5.33 4.98 المالية االستدامة والكفاءة

حجم تبني النظم المعموماتية 
 0.829 0.371 5.36 5.74 5.50 5.80 5.21 والرقابية

 والتعامل مع النفايات الخطرة 
 0.138 1.810 4.96 4.03 3.64 5.38 4.74 الطبية 

لخدمات  آليات عمل آمنو بيئيا  
 إدارة النفايات الصمبة

5.49 5.47 5.20 5.53 5.62 0.098 0.983 

الوعي المجتمعي بقضايا إدارة 
 النفايات الصمبة

5.16 5.36 5.69 5.67 5.96 0.361 0.835 

عوامل سياسة عمل إدارة 
 0.917 0.235 5.48 5.17 5.05 5.29 5.13 النفايات الصمبة

تطبيق االستراتيجية الوطنية 
 إلدارة النفايات الصمبة

5.36 5.29 5.67 5.24 6.16 0.782 0.541 

 0.879 0.297 5.59 5.18 5.16 5.29 5.17 جميع المجاالت معا
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( بين متوسطات إجابات المبحوثين α≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
حول أثر عوامل سياسات عمل إدارة النفايات الصمبة عمى تطبيق اإلستراتيجية الوطنية تعزى 

 .المختصة إلى الدائرة

 ( يمكن استنتاج ما يمي:4.33من النتائج الموضحة في جدول )

الختبار" التباين األحادؼ " أكبر من مستوػ المقابمة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
" وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد التعامل مع النفايات الخطرة والطبية لمجال " ( 0.05)الداللة 

 الدائرة.فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذا المجال تعزػ إلى 
وذلك نظرا الختصاص تمك الدوائر وارتباطيا المباشر بالعمميات الخاصة بإدارة النفايات الصمبة 

 .ا مشاركة بإدارة النفايات الصمبةليوالتي ليس  األخرػ والتي تميزىا عن باقي الدوائر 

 (.Sig)فقد تبين أن القيمة االحتمالية  أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  
وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ( 0.05)أقل من مستوػ الداللة 

 يعممون ، وذلك لصالح الذين الدائرةلى متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت تعزػ إ
 . الصحة والبيئةفي دائرة 

 البيئة أكثر موافقة عن باقي األقسام األخرػ نظرا  لى النتائج نرػ أن دائرة الصحة و وبالنظر إ
والخبرات واإللمام الكبير والذؼ يتجاوز الدوائر  ،لطبيعة العمل المباشر لممف النفايات الصمبة

 .األخرػ 
 الدائرة –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 4.33جدول )

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال

الحت
ا (

Si
g

الصحة  المالية القانونية .(
 والبيئة

 0.002* 7.113 6.46 6.61 5.38 اإلطار القانوني والتشريعي
كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات 

 الصمبة
4.81 6.08 6.24 8.288 *0.001 

 حجم مشاركة القطاع الخاص
 
 

3.06 4.38 4.26 3.922 *0.024 
 
 

 0.001* 8.266 5.67 5.31 4.01 االستدامة والكفاءة المالية



  

009 
 

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال

الحت
ا (

Si
g

الصحة  المالية القانونية .(
 والبيئة

 0.001* 7.416 6.07 5.85 4.58 حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية
 0.650 0.433 4.40 4.87 4.76 التعامل مع النفايات الخطرة والطبية  

 0.010* 4.918 6.13 5.13 4.98 آليات عمل آمنو بيئيا لخدمات إدارة النفايات الصمبة
 0.000* 13.209 6.64 5.63 4.17 الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبة

 0.001* 8.060 5.73 5.46 4.50 عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة
 0.007* 5.340 6.15 5.62 4.74 إلدارة النفايات الصمبةتطبيق االستراتيجية الوطنية 

 0.001* 7.842 5.80 5.48 4.54 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا  عند مستوػ داللة 
 ( بين متوسطات إجابات المبحوثينα≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

حول أثر عوامل سياسات عمل إدارة النفايات الصمبة عمى تطبيق اإلستراتيجية الوطنية تعزى 
 إلى الجنس.

المقابمة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 4.34من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت  (0.05)" أكبر من مستوػ الداللة  مستقمتين لعينتين- Tالختبار"

وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  مجتمعة معا  
تعزػ إلى الجنس. لوجود استراتيجية  عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  

 الجنس  باختالفوانظمة واضحو ومطبقة عمى الجميع ال تختمف 
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 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  T(: نتائج اختبار" 4.34جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.153 1.446- 6.93 6.06 اإلطار القانوني والتشريعي
 كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات

 الصمبة
5.68 6.10 -0.613 0.542 

 0.051 1.994- 5.43 3.76 حجم مشاركة القطاع الخاص
 0.174 1.374- 6.00 4.94 االستدامة والكفاءة المالية

 0.935 0.082- 5.57 5.51 حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية
 0.760 0.306 4.40 4.66 التعامل مع النفايات الخطرة والطبية  

 0.533 0.627- 5.90 5.46 لخدمات إدارة النفايات الصمبة بيئيا   ةآليات عمل آمن
 0.178 1.362- 6.73 5.46 الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبة

 0.256 1.146- 5.85 5.19 عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة
 0.134 1.519- 6.60 5.44 تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة

 0.211 1.262- 5.99 5.24 جميع المجاالت معا

( بين متوسطات إجابات المبحوثين α≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
حول أثر عوامل سياسات عمل إدارة النفايات الصمبة عمى تطبيق اإلستراتيجية الوطنية تعزى 

 إلى العمر.

 استنتاج ما يمي:( يمكن 4.35من النتائج الموضحة في جدول )

المقابمة الختبار" التباين األحادؼ " أكبر من مستوػ  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  
" وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد عامل مع النفايات الخطرة والطبيةالتلمجال " ( 0.05)الداللة 

 العمر.مجال تعزػ إلى فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذا ال
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أقل من  (.Sig)فقد تبين أن القيمة االحتمالية  أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  
وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ( 0.05)الداللة مستوػ 

سنة  50)تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت تعزػ إلى العمر، وذلك لصالح الذين أعمارىم 
االخرػ  من باقي االعمار أكبر بصورة فقرات االستبيان عمى . وتأتي موافقة الكبار في السن(فأكثر

 .ذات الخبرة األقل ي األعمارلطويمة في المجال والتي تميزىم عن باقنتيجة لخبراتيم ا
 العمر –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 4.35جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

أقل 
من 
30 
 سنو

من 
30– 

اقل من 
40 
 سنة

 40من 
اقل  –

50 
 سنة

50 
سنة 
 فأكثر

 0.002* 5.451 7.28 5.92 5.71 6.33 اإلطار القانوني والتشريعي
كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات 

 الصمبة
6.31 5.41 5.30 6.79 4.126 *0.010 

 0.000* 11.219 5.64 2.61 3.89 4.67 حجم مشاركة القطاع الخاص
 0.004* 4.913 6.22 4.54 4.62 6.08 االستدامة والكفاءة المالية

 0.004* 4.812 6.55 4.88 5.29 6.61 حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية
 0.296 1.257 5.09 4.13 4.66 5.45 التعامل مع النفايات الخطرة والطبية  

آليات عمل آمنو بيئيا لخدمات إدارة النفايات 
 الصمبة

5.83 5.36 4.89 6.64 4.383 *0.007 
 0.002* 5.336 6.99 4.80 5.18 6.97 بقضايا إدارة النفايات الصمبةالوعي المجتمعي 

 0.000* 8.462 6.38 4.64 5.02 6.01 عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة
تطبيق اإلستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات 

 0.002* 5.695 6.84 4.68 5.47 5.94 الصمبة

 0.000* 8.187 6.47 4.65 5.10 6.00 جميع المجاالت معاً 

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا  عند مستوػ داللة 
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( بين متوسطات إجابات المبحوثين α≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
الوطنية تعزى  حول أثر عوامل سياسات عمل إدارة النفايات الصمبة عمى تطبيق اإلستراتيجية

 إلى سنوات الخبرة.

 ( يمكن استنتاج ما يمي:4.36من النتائج الموضحة في جدول )

المقابمة الختبار" التباين األحادؼ " أكبر من مستوػ  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  
إدارة كفاءة الكوادر العاممة في مجال ، اإلطار القانوني والتشريعيلممجاالت " ( 0.05)الداللة 

" وبذلك الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبة النفايات، حجم مشاركة القطاع الخاص،
يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه 

 .سنوات الخبرةالمجاالت تعزػ إلى 

 (.Sig)فقد تبين أن القيمة االحتمالية  معا   أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة
وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ( 0.05)أقل من مستوػ الداللة 

المجاالت تعزػ إلى سنوات الخبرة، وذلك لصالح الذين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه 
 (سنوات فأقل 5) ذلك لعدم اإلطالع الكافي لذوؼ خبرات ػ سنوات. ويعز  5أقل من  سنوات خبرتيم

 .واإللمام بجمع األمور المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة مقارنة مع اصحاب الخبرات الطويمة
 سنوات الخبرة –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 4.36جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل 
 5من 

 سنوات

 5من 
إلى أقل 

 10من 
 سنوات

 10من 
إلى أقل 

 15من 
 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

 0.255 1.386 6.37 5.62 6.00 6.63 اإلطار القانوني والتشريعي
كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات 

 الصمبة
6.40 5.53 5.37 5.89 0.848 0.472 

 0.055 2.672 4.20 2.86 3.83 5.13 حجم مشاركة القطاع الخاص
 0.004* 4.831 5.27 4.15 4.77 7.07 االستدامة والكفاءة المالية

 0.013* 3.853 5.67 4.74 5.37 7.33 حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية
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 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

أقل 
 5من 

 سنوات

 5 من
إلى أقل 

 10من 
 سنوات

 10من 
إلى أقل 

 15من 
 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

 0.007* 4.374 4.83 3.64 4.54 6.77 التعامل مع النفايات الخطرة والطبية  
آليات عمل آمنو بيئيا لخدمات إدارة النفايات 

 الصمبة
7.03 5.21 4.70 5.82 4.241 *0.008 

 0.094 2.219 5.72 5.36 5.02 7.47 الصمبةالوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات 
 0.003* 5.205 5.47 4.54 5.03 6.74 عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة

تطبيق اإلستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات 
 0.011* 4.041 5.75 4.84 5.24 7.49 الصمبة

 0.003* 5.248 5.52 4.59 5.07 6.87 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا  عند مستوػ داللة 
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 الخامسالفصل 
 التوصياتالنتائج و 

 :النتائج 1.5
المرجع لباقي الخطط  (م2014-م2010)تعتبر االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة 

تكون  أنالفرعية األخرػ ذات العالقة بإدارة النفايات الصمبة وذلك حيث أن محاورىا "اىدافيا" يمكن 
 مباحث أخرػ يمكن إنشاء الدراسات عمييا ودراسة مدػ فعالية تمك األىداف بشكل مركز.

دػ فاعمية عوامل من النتائج اليامة القائمة عمى قياس م ةولذلك خمصت الدراسة إلى مجموع -1
حيث  ،م2014-م2010سياسات العمل في تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة 

محاورىا األىمية النسبية المناسبة إذ يالحع أن حجم مشاركة  الوطنية لم تعطِ أن االستراتيجية 
تقديم التسييالت  السبب في ذلك لعدم ػ عز وي   (% 38.81) بنسبة القطاع الخاص منخفضة جدا  
 ر في أنظمةبة لدعم ىذا النوع من المشاريع.إضافة إلى ذلك قصو المالية واالستثمارية المطمو 

 االستثمار في ذلك المجال. في من المستثمرين  التحصيل مقابل الخدمة والتي يتردد كثيرا  
ضافة إلى ذلك عدم فاعمية األنظمة اإلدارية والرقابية الخاصة بعممية إدار  -2 ة النفايات الطبية وا 

النفايات الطبية عن باقي النفايات األخرػ ال  فرزإذ أن عمميات ( %46.42) والتي وصمت إلى
 تتم بالشكل المطموب. 

الكفاءة المالية والتي تعتبر من أىم محاور االستراتيجية الوطنية ذات التأثير أما في االستدامة و  -3
لصمبة يالحع وجود الكثير من القصور الجوىرؼ في عمميات إدارة منظومة النفايات ا

جعل  والذؼ ويعزو الباحث ذلك إلى سوء الوضع االقتصادؼ والحصار المفروض( 50.16%)
بمساعدة الجيات المانحة  واالكتفاءإمكانية استرجاع األموال مقابل الخدمة يتم بشكل ضعيف 

 لتمويل عمميات إدارة النفايات الصمبة. 
العمل إلدارة النفايات الصمبة  يرػ المبحوثين بشكل عام أن ىناك حاجة إلى  توبالنظر في آليا -4

 (%54.90)تحديث آليات العمل لتوفير الخدمة المطموبة لدػ السكان حيث وصمت النسبة إلى 
يات العمل إلدارة النفايات الصمبة يحتاج إلى زيادة وعي الجميور لوبالنظر في ذلك فإن محور آ

شراكيم في تمك المنظومة لما ليبالخدمات المقدمة  من تأثير عمى تيسير آليات العمل  اليم وا 
والتي توضح الحاجة الممحة  (%50.50)إلدارة النفايات الصمبة والتي خمصت النتيجة ما نسبتو 
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سموك الخاص ال وتغييرالجيات الحكومية والمؤسسات األىمية في زياد الوعي  جيود لتظافر
 ة النفايات الصمبة.بالقضايا المتعمقة بإدار 

والتي قد يستفاد منيا في  والرقابة المعموماتويرػ المبحوثين أن ىناك حاجة ماسة في تبني نظم  -5
لمرقابة والتعاطي مع كميات النفايات المتزايدة  الالزمةالكثير من الدراسات ووضع المؤشرات 

 .(%55.10)النظم من وجية نظر المبحوثين إلى تمكتبني  حجمباستمرار إذ وصل 
ولكفاءة العاممين في قطاع النفايات دور ميم في استمرارية تطوير التعامل مع النفايات الصمبة  -6

بباقي المحاور الرئيسية  ة  والتي تعتبر من النسب العالية مقارن( %57.07)إذ وصمت النسبة إلى 
رات بشكل لخبويعزو الباحث ذلك إلى تبادل ا. لالستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة

خضاع تمك الكوادر لعمميات التدريب مع جيات خارجية.  مستمر مع جيات االختصاص وا 
 أساسي في تحقيق أىداف االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة. جميعيا بدور   تقوم والتي

ع م وبالنظر في تقييم اإلطار القانوني من وجية نظر المبحوثين وىو األعمى نسبة مقارنة   -7
المحاور األخرػ لعوامل سياسات العمل إلدارة النفايات الصمبة والذؼ وصمت نسبتو  إلى 

األحكام  ةوالتي يرجع سببيا من وجية نظر الباحث إلى الحاجة إلعادة مراجع( 61.24%)
الخاصة والتشريعات والقوانين الخاصة بإدارة النفايات الصمبة باإلضافة إلى تحديد المسؤوليات 

 .والمسؤوليات والميام األدوارلمجيات ذات الصمة من خالل القوانين لتجنب تعارض 
ام وأخيرا فيما يخص تطبيق االستراتيجية الوطنية في قطاع غزة إلدارة النفايات الصمبة بشكل ع -8

إذ لم تعطي االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة األىمية ( %55.28)وصمت نسبتو إلى 
بعض العوامل إلى ويعزو الباحث ذلك  ،النسبية المناسبة لجميع محاور وأىداف االستراتيجية

الخارجة عن سيطرة الجيات المعنية بممف النفايات كالحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع 
والعامل المالي والذؼ  ،زة ومنع إدخال اآلليات والعربات لمباشرة االعمال بالشكل المناسبغ

في استمرار تمقي الخدمة واالكتفاء بما تقدمة الجيات المانحة من مساعدات  رئيسيا   ا  يمعب دور 
 .إلعانة قطاع النفايات الصمبة
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 :التوصيات 2.5
خمصت الدراسة إلى مجموعة من  ،في اإلطار العمميومن خالل االطالع عمى النتائج المذكورة 

 :التوصيات والمذكورة عمى النحو التالي

العمل بشكل مستمر وغير منقطع لتطوير الكوادر والمؤسسات العاممة في مجال النفايات  -1
 الصمبة.

يع القطاع الخاص جاقتصادية وبيئية لفصل النفايات الصمبة وذلك لتش ذات جدوػ توفير نماذج  -2
 ومة النفايات الصمبة. ظخراط في منباالن

بيئة استثمارية  إيجادوالتي بدورىا تساعد في ت الحكومية واإلعفاءات الضريبية تقديم التسييال -3
 مشجعو لمقطاع الخاص في مجال النفايات.

القيام بعمميات التمويل الكاممة لمدراسات البيئية والتي تساعد القطاع الخاص في تحديد أولويات  -4
 الصمبة. لمنفاياتالعمل في المجاالت المختمفة 

نظمة جباية فعالة السترداد أمساعدة القطاع الخاص بالنيوض في ذلك المجال من خالل توفير  -5
 .التكاليف واستمرار الخدمات

بيئية من أىمية اقتصادية كتوفير فرص العمل و  من أىميةاع الخاص لما لو النيوض بالقط -6
 خالل تقميل األثر السمبي لمنفايات الصمبة عمى الصحة والبيئة.

العمل عمى استرداد الكمفة المقدمة لمخدمات الخاصة بإدارة النفايات الصمبة من خالل نظم  -7
 عمى التمويل الخارجي. االعتماد تقميل حاولةومجباية فعالة لضمان االستدامة والكفاءة المالية 

 .تمقي الخدمة تكاليففرض رسوم تتالئم مع  -8
العمل عمى إيجاد منظومة عمل موحدة ومتكاممة إلدارة النفايات الصمبة عمى المستوػ الوطني  -9

 حول النفايات الصمبة والرقابة عمييا. الالزمةلضمان توفير المعمومات 
صة إلدارة النفايات الطبية وذلك لمحد من األثر السمبي لتمك تطوير األنظمة الرقابية خا -10

 .النفايات وفرض الغرامات المالية
 .العمل عمى تخزين وفصل ومعالجة النفايات الطبية بطرق سميمة وآمنة بيئيا   -11
خفض كميات النفايات الصمبة الواردة لممكبات الصحية وذلك من خالل تطوير آليات العمل  -12

 برامج التوعوية وغيرىا من البرامج البيئية المختمفة.ال من خاللطنين بالشراكة مع الموا
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 النفاياتتفعيل الشراكة بين القطاعات العامة والقطاعات البيئية حول القضايا التي تتعمق بإدارة  -13
توعوية لبيان أىمية ممف النفايات الصمبة ودور األفراد في الصمبة من خالل برامج اجتماعية و 

 تمك المنظومة.

 مقترح الدراسات المستقبمية: 3.5
عمى : دراسة تطبيقية بقضايا النفايات الصمبةفي تطوير الوعي  البمدؼدور وسائل اإلعالم  .1

 بمديات قطاع غزة.
 إدارة النفايات الصمبة في قطاع غزة : تقييم مؤسسي ,قانوني ,ومالي وتطوير إطار العمل. .2
 في كبرػ بمديات قطاع غزة. دراسة تحميمية لتكاليف إدارة النفايات الصمبة .3
 تقميل أخطار النفايات الصمبة.دور القطاع الخاص في  .4
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -

 أواًل: المراجع العربية
  .المصرية المبنانية الدار :القاىرة )د.ط(، . اإلنسان و البيئة( م1999دمحم السيد.)، أرناؤوط

 فمسطين: سمطة جودة البيئية. .(م2010) ."استراتيجية البيئة القطاعية "الممخص التنفيذؼ

 السمطة الفمسطينية.(. م2010. )االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة في فمسطين

 زة.غفمسطين: قطاع  تقييم إدارة النفايات الصمبة في محافظة خانيونس.(. م2013ريم. ) ،االغا

ندوه حوارية بعنوان "إعادة التدوير في ظل الحصار المفروض عمى (. م2017البيئة والتنمية. )آفاق 
 الموقع:، م2017 أكتوبر، 9 االطالع:. تاريخ قطاع غزة... مؤشرات ودالئل"

https://goo.gl/gyeYcf 

مجمة  .فمسطين .في محافظة شمال قطاع غزة إدارة النفايات الصمبة(. م2009نعيم. ) ،بارود
 .40-22( 2. )جامعة األقصى سمسمة العموم اإلنسانية

 - م2014االستراتيجية الوطنية لمتوعية والتعميم البيئي (. م2014. )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 فمسطين: سمطة جودة البيئة. .2020

النفايات الطبية في المختبرات الطبية و السالمة المينية تقييم إدارة (. م2012رامي. ) ،بني شمسة
بيرزيت:  .لمعاممين في منطقة رام هللا و البيرة و نابمس. ميعد الدراسات المائية و البيئية

 فمسطين.

 ة ابناء الجراح.ع. فمسطين: مطب2ط .القواعد المنيجية لبناء االستبيان(. م2010زياد. ) ،الجرجاوؼ 

: . رام هللاالبيئة والتنمية المستدامة في فمسطين(. م2014لإلحصاء الفمسطيني. )الجياز المركزؼ 
 الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني.

PCBS ( .م2014-م2015الجياز المركزؼ لألحصاء الفمسطيني .)تاريخ االطالع:  .نظرة عامة
الموقع: م،2017أكتوبر4

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/753/default.aspx. 

https://goo.gl/gyeYcf
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/753/default.aspx
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/753/default.aspx
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إدارة النفايات البمدية الصمبة في مدينة غزة: الواقع والطموح من (. م2012صبرؼ دمحم. ) ،حمدان
– 379(، 1)20 اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية،. مجمة الجامعة وجية نظر السكان، دراسة بيئية

421. 

 .: مؤسسة الوراق لمنشر. عمانمناىج البحث العمميم(. 2006موفق. ) ،الحمداني

. دار الميسرة لمنشر والتوزيع . عمان .  1ط. إدارة الموارد البشريو( م2007خضير كاظم )،  حمود
 .األردن

الطاىر الدكتور . الجزائر: جامعة التشريع الجزائرؼ النفايات الصمبة في (. م2016الشيخ. ) ،حيدرا
 .موالؼ

 فمسطين. .والتنمية  (. وزارة التخطيطم2014. )م2016-م2014خطة التنمية الوطنية 

منشورات  .دراسة الوضع القائم :(. إدارة النفايات الطبية في فمسطينم2003عصام. ) ،الخطيب
 .فمسطين .جامعو بيرزيت والبيئةوحدة الصحة . معيد الصحة العامة والمجتمعية 

دور وسائل اإلعالم المتخصصة في تطوير الوعي البيئي: دراسة (. م2012عبد الباسط. ) ،خمف
 .فمسطين: جامعة بيرزيت تطبيقية عمى طمبة جامعة بيرزيت.

ديسمبر  8تاريخ االطالع: . النفايات الصمبة في قطاع غزة(. م2013 ،ديسمبر 8رامي. ) ،سالم
 / :waste-http://www.ecomena.org/gazaecomenaم، الموقع: 2017

 .. دار اليازورؼ . األردن عمم البيئة(. م2013السعدؼ. حسين .)

 .عالم الكتب .(. أدوات جمع البيانات في البحوث النفسية والتربوية2011سناء دمحم ) .سميمان
 القاىرة، مصر.

(. دور الوعي البيئي في إدارة النفايات م2014صفاء. ) ،أحمد محمود، ،طيوب .ىيثم ،شاىين
الدراسات و مجمة جامعة تشرين لمبحوث دراسة ميدانية في محافظة الالذقية.  :البمدية الصمبة

 (.5)26 .العممية _ سمسمة العموم االقتصادية والقانونية

 .رام هللا: مركز يافا لمنشر والتوزيع .عمم البيئة نظامو أىميتو مشكالتو(. م2006عمي. ) ،الشواورة

http://www.ecomena.org/gaza-waste/
http://www.ecomena.org/gaza-waste/
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. مدينة الممك عبدالعزيز لمعموم والتقنية. 1ط .اإلنسان وتموث البيئة(. م2000صابر. دمحم . )
 العربية السعودية.المممكة 

 درمان. إدارة نفايات الرعاية الصحية بمستشفى السالح الطبي بأم(. م2015محمود. ) ،ضيفة
 : جامعة ام درمان.السودان

الحماية القانونية لتموث المنطقة (. م2012ناىد عبدالرحيم. ) ،حسنو  ،األمين أوىج أماني ،طاىر
جامعة  :. السودانالبيئية لوالية البحر األحمرالساحمية بالنفايات الصمبة في بعض القوانين 

 .كمية عموم البحار و المصائد،البحر االحمر

 يةالنفايات في الضفة الغرب مكباتتقييم واقع (. م2012حسين. ) ،شتية .ضرغام ،عبدالمطيف
 جامعو النجاح الوطنية. :فمسطين وتخطيطيا بواسطو نظم المعمومات الجغرافية.

النيضة دار .  1ط  .تقييم األداء : مداخل جديدة لعالم جديد .(م2002) .توفيق ، عبدالمحسن
 .مصر . . القاىرةالعربية

الجامعة . تقييم إدارة النفايات الصمبة في محافظة دير البمح دراسة (.م2011) .رامي ،ابو العجين
 اإلسالمية . غزة. فمسطين.

مفيومو وأدواتو  -البحث العممي(. م2001)عبيدات، ذوقان وعدس, عبد الرحمن, وعبد الحق, كايد 
 ، عمان. دار الفكر لمنشر والتوزيع . 7. ط وأساليبو

عمان, . دار الشروق لمنشر والتوزيع 2. ط  المدخل إلى العموم البيئية( م1998الفرحان ) .غرايبة 
 .األردن

 .دار الصفاء والتوزيع .عمان. االردن .1ط  . التخطيط أسس ومبادغ  .(م2001غنيم . عثمان .)

بعد عشرين عام عمى اوسمو الحكم  ،(. وزير الحكم المحمي في قطاع غزةم2013) .دمحم ،الفرا
 .31(، 4)آفاق برلمانيةواقع وآفاق.  .المحمي

.مركز  1. ط ( عمم وتقانة البيئة المفاىيم والتطبيقاتم2012).فرانك سبيممان. نانسي وايتنغ 
 .بيروت .لبنان. الوحدة العربيةدراسات 
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(. أثر التثقيف الصحي عمى المعارف والمواقف م2012صالح. ) ،التويجرؼ و  ؛نجوػ  ،القاروط
المجمة الصحية لشرق والسموك في المجتمع إزاء تدبير النفايات الصمبة في الغبيرؼ، بيروت. 

 .(7)8. المتوسط
. وزارة الثقافة والفنون 1. طالمبني عمى النتائجالتخطيط اإلستراتيجي (. م2014الكرخي, مجيد )
 والتراث. قطر.

فمسطين: السمطة الوطنية  االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة.(. م2010مازن غنيم. )
 الفمسطينية.

مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة لمييئات المحمية في محافظات خان يونس ورفح 
 فمسطين: إعداد الوحدة الفنية لممجمس. .م2016التقرير السنوؼ لعام (. م2016) ودير البمح.

تاريخ  .النفايات في فمسطين(. م2010) .مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة
http://www.jscrab.ps/en/waste- الموقع:، م2017 ،سبتمبر 25 االطالع:

palestine-in-overview/waste 

دراسة وتقييم االثر البيئي (. م2012المجموعة العالمية لميندسة واالستشارات، إكوكونسيرف. )
 . غزة: إكوكونسيرفمبة بقطاع غزة " الممخص التنفيذؼواالجتماعي لمشروع ادارة النفايات الص

 .تشريعات النفايات الصمبة في الواقع و اإلحتياجات التشريعية. فمسطين(. م2009مراد. ) ،مدني
 جامعو النجاح. ،المؤتمر الدولي الثاني حول اليئة الفمسطينية ورقة مقدمة إلى

تقييم نظام إدارة النفايات الصمبة في محمية أمبدا، والية (. م2015منير تاج السر. ) ،مساعد
 السودان: جامعة الجزيرة. الخرطوم.

حول مشروع إدارة النفايات الصمبة في المحافظات لمقابمة معمومات (. م2017سامر. ) ،مطر
قراض البمديات.فمسطين: . الجنوبة  صندوق التطوير وا 

دراسة وتقييم األثر البيئي و االجتماعي لمشروع (. م2012) .سيرف ايكو كون  ،معالم المستقبل
  الممخص التنفيذؼ.،الصمبة بقطاع غزةإدارة النفايات 

 ،أكتوبر 9 االطالع:. تاريخ مخمفات الرعاية الصحية(. م2015منظمة الصحة العالمية. )
 /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/ar الموقع:، م2017

http://www.jscrab.ps/en/waste-overview/waste-in-palestine
http://www.jscrab.ps/en/waste-overview/waste-in-palestine
http://www.jscrab.ps/en/waste-overview/waste-in-palestine
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/ar/
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 :فمسطين .دراسة تحميل التكاليف إلدارة النفايات الصمبة لمدينة قمقيمية(. م2010ابراىيم. ) ،ىندؼ
 .جامعة النجاح الوطنية

. )وزارة البيئة م2003تعميمات إدارة وتداول النفايات الخطرة لسنة (. م2003. )االردنية وزارة البيئة
 الموقع:، م2017 ،أكتوبر 8 االطالع:االردنية، المحرر( تاريخ 

http://www.moenv.gov.jo/Ar/LegislationAndPolicies/Legislation/Instructi
ons/Pages/HandlingofHazardousWaste.aspx# 

التنفيذية لنظم إدارة النفايات البمدية  الالئحة(. ه1437) 2016 ؤون البمدية و القروية.وزارة الش
 الصمبة. الرياض: مكتبة الممك فيد الوطنية.

Sida,UNDP( .2014 االستراتيجية الوطنية لمتوعية والتعميم البيئي .)2020 - 2014 .
 .فمسطين: سمطة جودة البيئة

 
 

 

 

 

 

  

http://www.moenv.gov.jo/Ar/LegislationAndPolicies/Legislation/Instructions/Pages/HandlingofHazardousWaste.aspx
http://www.moenv.gov.jo/Ar/LegislationAndPolicies/Legislation/Instructions/Pages/HandlingofHazardousWaste.aspx
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 (6الملحق رقم )

األوليةاستبانة   

 

غزة –الجامعة اإلسالمية    

عمادة  اــــــــالعمي الدراسات   

ارةــــــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــكمي   

 الــــــــاألعم إدارة  مـــــــــــقس 

 

 ............. أختي الفاضمة أخي الفاضل

 ….بعد و طيبة تحية 

تأثير عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة في مدى  " يقوم الباحث بدراسة ميدانية بعنوان
 من إدارة األعمال في الماجستير درجة نيلل تكميمي كبحث وذلك "، تطبيق االستراتيجية الوطنية

 .بغزة اإلسالمية الجامعة

 عن اإلجابة في الدقة مراعاة مع المرفقة، االستبانة لتعبئة لذلك أرجو من حضراتكم التكرم
 لألغراض ستستخدم دقيقة نتائج إلى الوصول في وفائدة أثر لو سيكون  والذؼ المطروحة، األسئمة
    .فقط العممية

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

 دمحم جبر عبدهللا مخيرزالباحث: 
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 أواًل: البيانات الشخصية:

 

.................................................. اسم البمدية: 1.  

)   ( ذكر: الجنس 2.    )   ( أنثي 

سنة 40 - 31)   ( من    سنة فأقل 30(   ) : العمر 3. سنة 50 - 41)   ( من   سنة فاكثر 51)    (    

سنوات 10 - 6( من    )   سنوات فأقل 5(   ) : سنوات الخبرة 4. سنة 15 – 11من (   )   سنة فاكثر 16)    (    

 

 :ًا: متغيرات الدراسةثاني

ــــأثير عوامــــل سياســــة عمــــل إدارة النفايــــات الصــــمبة فــــي تطبيــــق عمــــى  يحتــــوؼ البحــــث محــــاور رئيســــية حــــول مــــدػ ت
 1رقـمبحيـث يكـون  10إلـى  1مـن  ( X ) مـن حضـرتكم إبـداء تقيـيمكم بوضـع عالمـة اأرجو . فـاالسـتراتيجية الوطنيـة 

 البحتة  لمموافقة إبداء 10عدم الموافقة البحتة ول إبداء

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة م

 المحور األول: اإلطار القانوني

0. 
يــوفر اإلطــار القــانوني اليرميــة الإلداريــة واألدوار الخاصــة إلدارة 

 النفايات الصمبة.
     

     

0. 
يأخــذ اإلطــار القــانوني قضــايا إشــراك المجتمــع المحمــي والقطــاع 

 الخاص في منظومة النفايات الصمبة .
     

     

3. 
يعتمــد اإلطــار القــانوني العقوبــات عمــى مبــدأ )الممــوث يــدفع ( و 

 )المنتج يدفع(.
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ينسجم اإلطار التشريعي إلدارة النفايات الصلبة مع الموانين  .2

 والتشريعات الفلسطينية األخرى  ذات الصلة.
     

     

2. 
إدارة يتضـــمن اإلطـــار القـــانوني المـــوائح التنفيذيـــة الالزمـــة لتفعيـــل 

 النفايات الصمبة بشكل سميم.
     

     

1. 
ــــــة  يتوافــــــق اإلطــــــار القــــــانوني مــــــع المعاىــــــدات والمواثيــــــق الدولي

 وتالءميا مع الوضع الفمسطيني .
     

     

 المحور الثاني: كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات الصمبة 

0. 
ــــاء خبراتيــــا بواســــطة تبــــادل  ــــة إلــــى بن تســــعى المؤسســــات المحمي

 الخبرات مع الجيات والمؤسسات الخارجية.
     

     

0. 
تخضــع الكــوادر والمؤسســات العاممــة فــي المجــال لــدورات تدريبيــة 

 مع جيات خارجية .
     

     

           تطوير وبناء القدرات المؤسساتية والفردية  يتم بشكل مستمر. .3

2. 
توثـــق  وتنشـــر الممارســـات العمميـــة الناجحـــة فـــي مجـــال النفايـــات 

 الصمبة .
     

     

2. 
يوجــد تقيــيم ممــنيج ومســتمر لالحتياجــات واالوليــات لبنــاء قــدرات 

 الموارد البشرية.
     

     

1. 
تقـــيم االحتياجـــات المختمفـــة مـــن المعـــدات واآلالت االزمـــة بشـــكل 

 مستمر.
     

     

 حجم مشاركة القطاع الخاص.الثالث:  المحور

0. 
يتواجــــد نمــــاذج ذات جــــدوػ اقتصــــادية و بيئيــــة لفصــــل وتــــدوير 

 النفايات. 
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0. 
يســـاعد نظـــام الحـــوافز كـــالقروض وتســـييالت وا عفـــاءات ضـــريبية 

 لتشجيع القطاع الخاص.
     

     

3. 
يتواجد تمويل لمدراسات التـي تيـدف إلشـراك القطـاع الخـاص فـي 

 منظومة النفايات الصمبة .
     

     

4. 
تسعى نظم الجباية و الرسوم من زيادة دور القطاع الخاص فـي  

 المجال.
     

     

2. 
يســــاعد القطــــاع الخــــاص فــــي خفــــض كميــــات النفايــــات الصــــمبة 

 المرحمة لممكبات بشكل نيائي .
     

     

1. 
يساىم القطاع الخاص بتقميل األثر السمبي لمنفايات الصمبة عمـى 

 الصحة و البيئة 
     

     

 الرابع: االستدامة والكفاءة المالية.المحور 

           تجمع و تنقل النفايات بأقل تكاليف ممكنة. .0

0. 
يوجــــد نظــــم وخطــــط محاســــبية وعمميــــة لتقميــــل كمفــــة جمــــع ونقــــل 

 النفايات الصمبة. 
     

     

           يوجد نظم جبايو فعالة موازية السترداد تكاليف الخدمة المقدمة. .3

           تتناسب الرسوم المفروضة مع تكاليف الخدمة المقدمة. .2

2. 
تنفــــذ المشــــاريع الخاصــــة بــــإدارة النفايــــات الصــــمبة اعتمــــادا عمــــى 

 التمويل الخارجي وتعدد القنوات التمويمية . 
     

     

           تسترد كمفة خدمات النفايات الصمبة المقدمة لممواطنين.  .1

 حجم تبني النظم المعموماتية والرقابية.الخامس: المحور 

          توجد قاعدة بيانات واقعية ذات صمة بقطاعات ونظم النفايات  .0
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 الصمبة.

           يعتد بقواعد البيانات في اتخاذ القرارات المناسبة. .0

           يستفاد من نظم المعمومات ذات الصمة في عمميات الرقابة. .3

2. 
تتميز المعمومات و البيانات المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة 

 بالتشتت والتناقض لكثرة مصادرىا.
     

     

2. 
تعتمد النظم الرقابية لمنفايات عمى مؤشرات لمرقابة البيئية و 

 والمالية.الفنية 
     

     

1. 
يتواجد منظومة موحدة ومتكاممة إلدارة النفايات الصمبة عمى 

 المستوػ الوطني.
     

     

 

 المحور السادس: التعامل مع النفايات الخطرة و الطبية 

0. 
يوجــد نظــم مالئمــة و موحــدة لجــرد وتتبــع النفايــات الخطــرة وتــوفر 

 المعمومات الضرورية عنيا. 
     

     

0. 
تقمــل أنظمــة النفايــات مــن األثــر الســمبي لمنفايــات الخطــرة والطبيــة 

 وفق مبدأ               " المموث يدفع ".
     

     

3. 
يـتم تخــزين والرقابــة عمــى النفايـات الطبيــة ومعالجتيــا بطــرق آمنــو 

 وسميمة .
     

     

2. 
عــن بــاقي النفايــات حســب القــوانين  يــتم فصــل النفايــات الطبيــة

 اإلرشادات.
     

     

2. 
يفتقــر اإلطــار القــانوني والمؤسســي آلليــات التعامــل مــع النفايــات 

 الطبية والخطرة.
     

     

          يتم الـتخمص مـن النفايـات الخطـرة بشـكل نيـائي فـي المكبـات مـع  .1
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 النفايات األخرػ 

 الصلبة .آليات عمل آمنه بيئيا لخدمات إدارة النفايات المحور السابع :

0. 
تتــوفر نظــم إدارة وخـــدمات جمــع ونقــل النفايـــات الصــمبة متطـــورة 

 ومتوفرة لكافة المواطنين.  
     

     

0. 
تتخمص آليات العمل من النفايات بشكل كفؤ وتحد مـن التـأثيرات 

 البيئية لمنفايات.
     

     

3. 
 تقوم آليات العمل بخفض كمية النفايـات الصـمبة الـواردة لممكبـات

 الصحية.
     

     

2. 
تعمل آليات العمل عمـى إغـالق المكبـات العشـوائية وا عـادة تأىيـل 

 المكبات لتقميل آثارىا البيئية.
     

     

2. 
تعمــــل آليــــات العمــــل عمــــى تقميــــل انبعــــاث الغــــازات مــــن انشــــطة 

 النفايات الصمبة.
     

     

1. 
 تتعــــاطى آليــــات العمــــل بشــــكل خــــاص مــــع النفايــــات الطبيـــــة و

 الخاصة بشكل سميم .
     

     

 المحور الثامن : الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصمبة.

0. 
يــتم تصــميم بــرامج توعويــة لتحقيــق الشــراكة بــين القطــاع العــام و 

 األىمي.
     

     

0. 
تتضــــمن البــــرامج التوعويــــة عــــدد مــــن القضــــايا كظــــاىرة الرمــــي 

 العشوائي لمنفايات. 
     

     

           تؤثر البرامج التوعوية عمى سموك المجتمع . 3

          تــــوفر بــــرامج التوعيــــة األحكــــام التــــي مــــن الممكــــن تصــــدر بحــــق  .2
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 المخالفين لألنظمة و القوانين.

2. 
يوجـــد بـــرامج خاصـــة لتعزيـــز وعـــي العـــاممين فـــي المجـــال حـــول 

 التعاطي مع النفايات الصمبة .
     

     

1. 
يوجد شراكة فـي األنشـطة مـا بـين القطاعـات العامـة  والقطاعـات 

 األىمية حول ممف النفايات الصمبة  
     

     

 المحور التاسع : تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة .

1. 
تسعى االستراتيجية الوطنية لتطوير االطار التشريعي لدعم ممف 

 وتحقيق سياساتيا .إدارة النفايات الصمبة 
     

     

2. 
تعزز وتنظم االستراتيجية الوطنية أدوار الجيات المعنية بمجال 

 إدارة النفايات الصمبة.
     

     

3. 
تسعى االستراتيجية الوطنية لبناء القدرات والخبرات المحمية 

 لممؤسسات العاممة في المجال .
     

     

4. 
توفر االستراتيجية الوطنية إدارة وخدمات فعالة ذات جودة عالية 

 لممواطنين. 
     

     

5. 
تقوم االستراتيجية الوطنية من التخمص من النفايات الصمبة 

 وانبعاثاتيا  بشكل آمن بيئيا.
     

     

6. 
تسعى االستراتيجية الوطنية لتحقيق االستدامة و الكفاءة المالية 

 وخدمات إدارة النفايات الصمبة.ألنشطة 
     

     

7. 
توفر االستراتيجية الوطنية آليات واسس مناسبة لمتعاطي مع 

 النفايات الخطرة والطبية وتقيل األثر السمبي ليا.
     

     

8. 
تسعى االستراتيجية الوطنية إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة 

 النفايات الصمبة.لمقطاع الخاص في المشاركة في منظومة 
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9. 
تعزز االستراتيجية الوطنية دور ووعي المجتمع حول القضايا 

 المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة.
     

     

10. 
توفر االستراتيجية الوطنية قاعدة بيانات وطنية موحدة لمنفايات 

 الصمبة .
     

     

11. 
وتتبع ذات فاعمية جيدة توفر االستراتيجية الوطنية أنظمة رقابو 

. 
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النيائية االستبانة  

غزة –الجامعة اإلسالمية    

عمادة  اــــــــالعمي الدراسات   

ارةــــــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــكمي   

مـــــــــــقس  الــــــــاألعم إدارة   

 ............. أختي الفاضمة أخي الفاضل

  ….بعد و طيبة تحية 

تأثير عوامل سياسة عمل إدارة النفايات الصمبة في تطبيق  " يقوم الباحث بدراسة ميدانية بعنوان
 الماجستير درجة نيلل تكميمي كبحث وذلك "، الكبرى  قطاع غزة بمديات في االستراتيجية الوطنية

 .بغزة اإلسالمية الجامعة من إدارة األعمال في

 األسئمة عن اإلجابة في الدقة مراعاة مع المرفقة، االستبانة لتعبئة حضراتكم التكرملذلك أرجو من 
 العممية لألغراض ستستخدم دقيقة نتائج إلى الوصول في وفائدة أثر لو سيكون  والذؼ المطروحة،

    .فقط

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

                       

                   

 دمحم جبر عبدهللا مخيرز الباحث:           
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 أواًل: البيانات الشخصية:

.................................................. اسم البمدية: 1.  

)   ( الدائرة القانونية           )    ( الدائرة المالية         )    ( دائرة الصحة و البيئة " الميندسين و االداريين فقط "  الدائرة       2.  

)   ( ذكر  الجنس 2. )   ( أنثي          

سنو  40اقل من  –30من )   (   سنو 30أقل من (   )   العمر 3. سنة فاكثر 50)    (   سنة 50اقل  – 40)   ( من    

سنوات 5أقل من (   )   سنوات الخبرة 4. سنوات 10أقل من – 5( من    )  سنة 15 أقل من – 10من (   )   سنة فاكثر 15)    (    

 :ًا: متغيرات الدراسةثاني

محــاور رئيســية حــول تــأثير عوامــل سياســة عمــل إدارة النفايــات الصــمبة فــي تطبيــق االســتراتيجية عمــى  يحتــوؼ البحــث
إلى الموافقة الكبيرة  10بحيث يشير الرقم  10إلى  1من حضرتكم إبداء تقييمكم من  اأرجو في قطاع غزة . فالوطنية 

 جدا وتقل الدرجة تدريجيا .

10 -1 الفقرة م  

 المتغيرات المستقمة

 المحور األول: اإلطار القانوني والتشريعي 

0.   يوفر اإلطار القانوني اليرمية اإلدارية واألدوار الخاصة إلدارة النفايات الصمبة. 

0.   يأخذ اإلطار القانوني قضايا إشراك المجتمع المحمي والقطاع الخاص في منظومة النفايات الصمبة. 

3.   يعتمد اإلطار القانوني العقوبات عمى مبدأ )المموث يدفع ( و )المنتج يدفع(. 

2. ينسجم اإلطار المانوني والتشريعي إلدارة النفايات الصلبة مع الموانين والتشريعات الفلسطينية  

 األخرى  ذات الصلة.
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2. النفايات الصمبة بشكل سميم.يتضمن اإلطار القانوني الموائح التنفيذية الالزمة لتفعيل إدارة     

1.   يتوافق اإلطار القانوني مع المعاىدات والمواثيق الدولية وتالءميا مع الوضع الفمسطيني . 

 المحور الثاني: كفاءة الكوادر العاممة في مجال إدارة النفايات الصمبة 

0.  
الخبرات مع الجيات والمؤسسات  تسعى المؤسسات المحمية إلى بناء خبراتيا بواسطة تبادل

 الخارجية.
 

0.   تخضع الكوادر والمؤسسات العاممة في المجال لدورات تدريبية مع جيات خارجية . 

3.   تطوير وبناء القدرات المؤسساتية والفردية  يتم بشكل مستمر. 

2.   توثق  وتنشر الممارسات العممية الناجحة في مجال النفايات الصمبة . 

2.   يوجد تقييم ممنيج ومستمر لالحتياجات واالوليات لبناء قدرات الموارد البشرية. 

1.   تقيم االحتياجات المختمفة من المعدات واآلالت الالزمة بشكل مستمر. 

 المحور الثالث: حجم مشاركة القطاع الخاص.

0.   يتواجد نماذج ذات جدوػ اقتصادية و بيئية لفصل وتدوير النفايات.  

0.   يساعد نظام الحوافز كالقروض وتسييالت وا عفاءات ضريبية لتشجيع القطاع الخاص. 

3.   يتواجد تمويل لمدراسات التي تيدف إلشراك القطاع الخاص في منظومة النفايات الصمبة . 

تسعى نظم الجباية و الرسوم من زيادة دور القطاع الخاص في المجال.  .4   

2. خفض كميات النفايات الصمبة المرحمة لممكبات بشكل نيائي .يساعد القطاع الخاص في     

1.   يساىم القطاع الخاص بتقميل األثر السمبي لمنفايات الصمبة عمى الصحة و البيئة . 

 المحور الرابع: االستدامة والكفاءة المالية.
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0.   تجمع و تنقل النفايات بأقل تكاليف ممكنة. 

0.   يوجد نظم وخطط محاسبية وعممية لتقميل كمفة جمع ونقل النفايات الصمبة.  

3.   يوجد نظم جبايو فعالة موازية السترداد تكاليف الخدمة المقدمة. 

2.   تتناسب الرسوم المفروضة مع تكاليف الخدمة المقدمة. 

2.  
الخارجي وتعدد القنوات تنفذ المشاريع الخاصة بإدارة النفايات الصمبة اعتمادا عمى التمويل 

 .التمويمية
 

1.   تسترد كمفة خدمات النفايات الصمبة المقدمة لممواطنين.  

 المحور الخامس: حجم تبني النظم المعلوماتية والرقابية.

0.   توجد قاعدة بيانات واقعية ذات صمة بقطاعات ونظم النفايات الصمبة. 

0. المناسبة. يعتد بقواعد البيانات في اتخاذ القرارات    

3.   يستفاد من نظم المعمومات ذات الصمة في عمميات الرقابة. 

2.   تتميز المعمومات و البيانات المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة بالتناسق وتوافر مصادرىا.  

2.   تعتمد النظم الرقابية لمنفايات عمى مؤشرات لمرقابة البيئية و الفنية والمالية. 

1. منظومة موحدة ومتكاممة إلدارة النفايات الصمبة عمى المستوػ الوطني.يتواجد     

 المحور السادس: التعامل مع النفايات الخطرة و الطبية

0.   يوجد نظم مالئمة و موحدة لجرد وتتبع النفايات الخطرة وتوفر المعلومات الضرورية عنها.  

0. الخطرة والطبية وفك مبدأ " الملوث يدفع ".تملل أنظمة النفايات من األثر السلبي للنفايات     
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3.   يتم تخزين النفايات الطبية ومعالجتها بطرق آمنه وسليمة . 

2.   تتم الرلابة على النفايات الطبية بشكل فعال يضمن السالمة البيئة والصحية. 

2.   عن بالي النفايات حسب الموانين اإلرشادات. يتم فصل النفايات الطبية 

1.   يتوفر األطر المانونية و المؤسسية الالزمة للتعامل مع النفايات الطبية والخطرة. 

0.   يتم التخلص من النفايات الخطرة بشكل نهائي في المكبات مع النفايات األخرى 

 المحور السابع :آليات عمل آمنه بيئيا لخدمات إدارة النفايات الصلبة .

0.   تتوفر نظم إدارة وخدمات جمع ونقل النفايات الصمبة متطورة ومتوفرة لكافة المواطنين.   

0.   تتخمص آليات العمل من النفايات بشكل كفؤ. 

3.   تقوم آليات العمل بخفض كمية النفايات الصمبة الواردة لممكبات الصحية. 

2. لمنفايات.تعمل آليات العمل من الحد من التأثيرات البيئية     

2.   تعمل آليات العمل عمى إغالق المكبات العشوائية . 

1.   تعمل آليات العمل عمى تقميل انبعاث الغازات من انشطة النفايات الصمبة. 

0.   تتعاطى آليات العمل بشكل خاص مع النفايات الطبية و الخاصة بشكل سميم . 

8. العشوائية لتقميل آثارىا السمبية .تسعى آليات العمل إلى إعادة تأىيل المكبات     

 المحور الثامن : الوعي المجتمعي بقضايا إدارة النفايات الصلبة.

0.   يتم تصميم برامج توعوية لتحقيق الشراكة بين القطاع العام و الخاص. 

0.   تتضمن البرامج التوعوية عدد من القضايا كظاىرة الرمي العشوائي لمنفايات.  

البرامج التوعوية عمى سموك المجتمع .تؤثر  3   
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2.   توفر برامج التوعية األحكام التي من الممكن تصدر بحق المخالفين لألنظمة و القوانين. 

2.   يوجد برامج خاصة لتعزيز وعي العاممين في المجال حول التعاطي مع النفايات الصمبة . 

1.   يوجد شراكة في األنشطة ما بين القطاعات العامة  والقطاعات األىمية حول ممف النفايات الصمبة   

 المتغير التابع

 المحور التاسع : تطبيق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة .
1. الصمبة وتحقيق سياساتيا .تسعى االستراتيجية الوطنية لتطوير االطار التشريعي لدعم ممف إدارة النفايات     

2.   تعزز وتنظم االستراتيجية الوطنية أدوار الجيات المعنية بمجال إدارة النفايات الصمبة. 

3.   تسعى االستراتيجية الوطنية لبناء القدرات والخبرات المحمية لممؤسسات العاممة في المجال . 

4.   توفر االستراتيجية الوطنية إدارة وخدمات فعالة ذات جودة عالية لممواطنين.  

5.   تقوم االستراتيجية الوطنية من التخمص من النفايات الصمبة وانبعاثاتيا  بشكل آمن بيئيا. 

6. الصمبة.تسعى االستراتيجية الوطنية لتحقيق االستدامة و الكفاءة المالية ألنشطة وخدمات إدارة النفايات     

7.  
توفر االستراتيجية الوطنية آليات واسس مناسبة لمتعاطي مع النفايات الخطرة والطبية وتقميل األثر السمبي 

 ليا.
 

8.  
تسعى االستراتيجية الوطنية إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة لمقطاع الخاص في المشاركة في منظومة 

 النفايات الصمبة.
 

9. الوطنية دور ووعي المجتمع حول القضايا المتعمقة بإدارة النفايات الصمبة.تعزز االستراتيجية     

10.   توفر االستراتيجية الوطنية قاعدة بيانات وطنية موحدة لمنفايات الصمبة . 

11.   توفر االستراتيجية الوطنية أنظمة رقابو وتتبع ذات فاعمية جيدة . 
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 (3) الملحق رقم                              

 إشراف تحكيم االستبانة
 أستاذ في االقتصاد و عميد كمية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة. أ.د دمحم مقداد

 أستاذ اإلحصاء في الجامعة اإلسالمية بغزة. أ.د سمير صافي
في الجامعة اإلسالمية  والسموك التنظيم أستاذ المشارك في إدارة الموارد البشرية د . يوسف عبد عطية بحر

 بغزة
مشارك في الجامعة اإلسالمية بكمية التجارة قسم إدارة األعمال بغزة استاذ د. سامي عمي ابو الروس  

الشرفاعبد طو ياسر  د.  
في الجامعة  أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال والعموم المالية والمصرفية

 اإلسالمية بغزة

اإلدارة االستراتيجية في الجامعة اإلسالمية بغزة.أستاذ مساعد في  د. اكرم سمور  
 أستاذ مشارك ورئيس قسم اإلحصاء في جامعة األزىر بغزة د. شادؼ اسماعيل التمباني

بالل زكي حماد البشيتي د.  محاضر ورئيس قسم إدارة األعمال في جامعة األزىر بغزة 

قسم إدارة األعمال في جامعة األقصى بغزة رئيس د.اشرف مشمش  

منصور عبدالقادرمنصور  د.  أستاذ إدارة أعمال مساعد في جامعة األقصى  بغزة 

 

 


