
وزارة التربٌة والتعلٌم العالً 

مجلس البحث العلمً 

رفح  :المدٌرٌة 

شفا عمرو األساسٌة للبنات: المدرسة 

“األساسٌة أنموذجا  مدرسة شفا عمرو ”مدى االستفادة من النفاٌات الصلبة فً مدارس محافظة رفح 
مقدم للمؤتمر الطالبً العلمً األول  ضمن مشروع نشر ثقافة البحث العلمً فً التعلٌم العام 

م 2016 -5-25المنعقد بتارٌخ  و

:فرٌق البحث 

منى  إبراهٌم خضر                                                               مٌس فاٌز قشطة

نهلة نبٌل جودة                                                 

هبة عبد الناصر الجزار                                                           هدى عبد هللا الجزار

غادة إبراهٌم أبو مر:بثٌنة حسن جبر                               مدٌرة المدرسة : المعلمة المشرفة 

 



:أسئلة البحث

ما كمٌة النفاٌات المدرسٌة بمدرسة شفا عمرو األساسٌة؟1.

ما مدى االستفادة من النفاٌات العضوٌة فً المدرسة؟2.

ما مدى االستفادة من النفاٌات البالستٌكٌة فً المدرسة؟3.

ما مدى االستفادة من النفاٌات الورقٌة فً المدرسة ؟4.

ما مدى االستفادة من النفاٌات المعدنٌة فً المدرسة؟5.

:مشكلت البحث 
لما أن المدارس هي أكثر المؤسسات التي تعنى بإكساب األجيال المفاهيم البيئية المختمفة كانت   

.من هنا االنطالقة لتنفيذ الفكرة ونشرها بين الطالبات 
:تتبمور مشكمة الدراسة الحالية في السؤال الرئيسي التالي

ما مدى االستفادة من النفايات الصمبة بمدرسة شفا عمرو األساسية كنموذج ؟ 



نشر ثقافة فرز النفاٌات فً المدرسة، وتوعٌة الطالبات بأهمٌة 1.
.هذه الخطوة على صعٌد التخلص اآلمن من النفاٌات الصلبة

إنتاج الغاز الحٌوي من النفاٌات العضوٌة ،واستخدامه كبدٌل 2.
.  عن غاز الطبخ

استخدام المخلفات الورقٌة فً إنتاج الفطر ،لتحوٌل النفاٌات 3.

. لشًء ذي قٌمة

بٌع النفاٌات البالستٌكٌة والمعدنٌة إلعادة تدوٌرها من قبل 4.

.المصانع المختصة

:أهذاف البحث 



أهميت البحث

.وضع تصور لالستفادة من النفاٌات الصلبة فً المدرسة1.

دراسة إمكانٌة تطبٌق النموذج على مستوى مدارس منطقة 2.
.رفح التعلٌمٌة 



مصطلحاث الذراست

  :مدى االستفادة 1.
.نسبة تحقٌق األهداف المرجوة من البحث

  :النفاٌات الصلبة المدرسٌة 2.
مخلفات ومواد فً الحالة الفٌزٌائٌة الصلبة لذلك ال ٌمكن التخلص منها عبر أنابٌب الصرف الصحً ،وهً 

تناول طالبات المدرسة للمواد الغذائٌة ،وتتضمن النفاٌات  وناتجة عن النشاطات المدرسٌة المتنوعة 
.  فضالت الطعام والورق والعبوات البالستٌكٌة والمعدنٌة وخالف ذلك: المدرسٌة 

 :بنات _ مدرسة شفا عمرو األساسٌة 3.
طالبة  389تدرس فٌها ، مؤسسة حكومٌة تابعة لمدارس البنات فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم فً رفح

تتضمن مرحلة تعلٌمٌة واحدة وهً الصف العاشر ، سنة  16_  15تتراوح أعمارهم بٌن 
.األساسً 

  :نموذج 4.
.تصور ٌمكن تطبٌقه عند مشكلة معٌنة ،للخروج منه بنتائج وحلول قابلة للتطبٌق على أرض الواقع



:استخدمت الباحثات  كل من المنهج الوصفً  والتجرٌبً : المنهجٌة

.بحٌث تحدثت الباحثات عن  واقع المشكلة وأبعادها :المنهج الوصفً  -1 

إلنتاج الغاز الحٌوي وزراعة الفطر  : المنهج التجرٌبً  -2 

:أدوات البحث
:بطاقة مالحظة1.

.خاصة بنظافة فناء المدرسة وتصنٌف النفاٌات

. الحٌوىخاصة بحاضنة الغاز 

.خاصة بنمو فطر عٌش الغراب



:حذود البحث 
سىف تتىاول الباحثاث معالدت الىفاياث الصلبت المذرسيت الىاتدت عه وشاطاث طالباث 

.المذرست  دون غيرها مه المخلفاث األخري

:  الحد الزمانً 1.

. 2016_  2015تم تطبٌق الدراسة الحالٌة خالل الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً 

:الحد المكانً 2.

.رفح –مدرسة شفا عمرو األساسٌة للبنات 



فزوض البحث

:ٌحاول هذا البحث اختبار صحة الفرض التالً 

االستفادة من النفاٌات الصلبة المدرسٌة لما له من العدٌد اآلثار 

.مردود اقتصادي  و، االٌجابٌة على البٌئة وصحة اإلنسان



أدواث البحث
:بطاقة مالحظة1.

.خاصة بنظافة فناء المدرسة وتصنٌف النفاٌات•

.  خاصة بحاضنة الغاز الحٌوي •

.خاصة بنمو فطر عٌش الغراب•

:المقابلة2.

.بلدٌة رفح •

.رفح –جمعٌة أصدقاء البٌئة •

.وزارة الزراعة مدٌرٌة رفح •

:زٌارة مٌدانٌة3.

تل السلطان–مصنع فرز النفاٌات •



خطواث البحث

.فرز النفاٌات 1.

تجهٌز النفاٌات العضوٌة إلنتاج الغاز الحٌوي2.

.زراعة الفطر على الورق 3.



نتائج البحث 
:مه خالل تقسيماث البحث و أهذافه تىصل الباحثاث إلً أهم الىتائح التاليت

:  إجابة السؤال األول الذي ٌنص على

ما كمٌة النفاٌات الصلبة المدرسٌة فً مدرسة شفا عمرو األساسٌة ؟

كٌلو جرام كما هً موضحة  79,08بلغت كمٌة النفاٌات الصلبة فً المدرسة خالل شهر 
:بالجدول 
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ومه الدذول السابق تم استىتاج كميت الىفاياث التي تىتدها الطالبت أسبىعيا وشهريا كما 

هى مبيه في الدذول التالي 

أسبوعٌانوع النفاٌة

(كغم)

شهرٌا

(كغم)

0,0020,007عضوٌة

0,0250,102ورق

0,0180,075معدن

0,0040,018بالستٌك

0,050,203المجموع



:إخابت السؤال الثاوي 

:وص السؤال الثاوي 

ما مذي االستفادة مه الىفاياث العضىيت في مذرست شفا عمرو األساسيت ؟ 



:  إجابت السؤال الثالث الذً ٍنص علي

ما مذى االستفادة من النفاٍاث البالستَكَت فٌ مذرست شفا عمزو األساسَت ؟ 

:  بعد فرز النفاٌات البالستٌكٌة تم التخلص منها كما ٌلً 

ألنه ال ٌوجد طرٌقة أخرى ،مغلفات المواد الغذائٌة عن طرٌق البلدٌة 1.
.للتخلص منها حالٌا 

(  والزٌت ،المشروبات الغازٌة ،زجاجات العصٌر )العبوات البالستٌكٌة 2.
.شٌقل  10بمبلغ مالً قدره ( كغم10,275)وكتلتها 



:إجابت السؤال الزابع الذً ٍنص علي

ما مذى االستفادة من النفاٍاث الورقَت فٌ مذرست شفا عمزو األساسَت ؟

:بعد فرز النفاٌات الورقٌة تم التخلص منها كما ٌلً

.أوراق الدفاتر تم التخلص منها عن طرٌق البلدٌة واستخدام جزء منها فً زراعة الفطر1.

الكرتون تم التخلص منها عن طرٌق استخدامها من بعض الطالبات فً أفران الخبز فً 2.
.المنازل 



:إجابت السؤال الخامس الذً ٍنص علي

ما مذى االستفادة من النفاٍاث المعذنَت فٌ مذرست شفا عمزو 

األساسَت ؟

تم ( كغم 6,965عبوات المشروبات الغازٌة ) بعد فرز النفاٌات المعدنٌة 
. شواقل 7بٌعها بثمن 



:وٍوضح المخطط التالٌ كَفَت التخلص من النفاٍاث الصلبت المذرسَت 

النفاٌات الصلبة  
المدرسٌة

العضوٌة إنتاج الغاز الحٌوي

الورقٌة
ورق الدفاتر

مكب النفاٌات

زراعة الفطر 

الكرتون أفران الخبز

المعدنٌة شٌقل 7بٌع 

البالستٌكٌة

مغلفات المواد الغذائٌة مكب النفاٌات

زجاجات العصٌر والمشروبات 
الغازٌة

شٌقل 10بٌع 



التىصياث

نطالب وزارة التربٌة والتعلٌم العالً بإجراء دراسات موسعة 1.
فً هذا المجال للمساهمة فً نشر ثقافة فرز النفاٌات من 

.المدرسة للبٌت لمجتمع خال من النفاٌات 

وضع استراتٌجٌات من قبل المسئولٌن فً وزارة الحكم 2.
.المحلً لتنفٌذ مشارٌع مماثلة 

للنفاٌات على  االمنلالستغالل  امنةمكبات نفاٌات  انشاء3.
.جمٌع أنواعها مساهمٌن فً ذلك لتوفٌر الطاقة 

.استغالل نفاٌات المدارس بما ٌعود على المدرسة من فائدة 4.

تعمٌم التجربة السابقة على مدارس القطاع حٌث تبٌن 5.
بالتجربة قابلٌة الطالبات لفرز النفاٌات المدرسٌة وما له من 


