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 طالب المدرسة    نااألهل واألحبة واخوان إلى . 
   المدرسة ممثلة بإدارتها والمعلمين فيهاإلى. 
 رووا الذين والتعليم التربية سهههههل  شههههههدا  وخاصهههههة الكرام شههههههدا نا أرواح إلى 

 . فهلسطين الزكية ثرى بدما هم
أن   وجل   عز اهلل من نراجي والمتواضع، البسيط الجهد هذا ثمرة هدين إليهم جميعا  

 حسناتنا جميعا . ميزان في يجعله
 

 ونالباحث              



 

 ب   
 

 شكر وتقدير

 

 شكــــــر وتقديــــــر
ته وأمنه، ، وأنزل علينا سببنينلنا دينه ىضببتر ا، و هعلينا نعم أسبب  رب العالمين، الحمد هلل 

 ق والتقى،الت اع الح، ووفقنا الغنىعلينا  العلم و تفضببببل سبببب حانه ووسبببب  نل عبببب   علمه، 
 الهدى، فالتزم أمره أولو العقول والنهى، وانحرف  ضبببببببولهم ألو  أرسبببببببل رسبببببببوله محمدا  

أفضبببببل صببببببو  وأتم   ن يه محمد على أصبببببلى، و الزي  والعمى، أحمده خير حمد يرضبببببيه
 ، و عد... تسليم

قرارا   الفضبببببببببل، )ا ن حن ل ) ال يعبببببببببنرال اهللك من ال يعبببببببببنرال النا ك    انطوقا  من قوله   وا 
"، لهل النراماأل" األح ةتقدم  العبببببنر الإزيل  لى ن نامسبببببتحقيه، ف نالمعروف ل ينلذويه، وراد

 خصنو  العمل لهذا  تمام ف  سالهم من نل  لى نعرفاالو  عنرال خالص  تقديم تعرفننما 
 :من و  ن العميق  العنر

 مدرسة الحرية األساسية أ لل نين، ممثلة  مديرلها الفاضل وإمي  المعلمين النرام. 
 عطا     ال منه ناوإد فما ،الرسببببالة لهذه على  اإلعببببراف معببببنورا   تفضببببل الذي المعلم 

، صببببدر ورحا ة ،معاملة وطيب ،ا  سببببديد ا  وتوإيه، ا  مسببببتمر  ا  حونصبببب ،ا  زاخر  ا  وعلم، ا  ن ير 
 فإزاه اهلل خير الإزا .

 لإنة أعضببببببا  النرام لألسبببببباتذ  واالمتنان العرفان وعظيم والتقدير  العببببببنر توإهن نما 
  أن ويقين علم على فنحن ،ال حث مناقعبببة لق ول معبببنورين تفضبببلوا الذين، المناقعبببة

ثرا   غنا  ف   ال  أثر لها سينون والقيمة، النافعة موحظاتهم  .الدراسة وا 
 إرا  لألفاضببل الذين تم اللقا  معهم و تقدم  خالص العببنر نا نوعرفانا   الإميل ف ن ا 

 .  ينتعاونهم النامل م  ال احثالمقا وت  هم و 
 

 ونالباحث                     
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 المحتويات

 ملخص الدراسة
 أواًل: الملخص بالعربية

 " استخدام الحاويات األرضية لجمع النفايات المدرسية على البيئة المدرسية وآلية إدارتهاأثر  "
األرضببية لإم  النفايات المدرسببية على  اسببتخدام الحاوياتأثر لهدفت الدراسببة  لى النعببف عن  

 .ال يئة المدرسية وآلية  دار  لهذه النفايات من خول طرق  سيطة
 ها، وقد  او لدراسبببة الت  قاملمناسببب ته وذلك ل ؛التإري  المنهج إلإرا  الدراسبببة  وناسبببتخدم ال احث

تخدام اسبببببواعدوا لذلك  طاقة موحظة لدراسبببببة أثر   تصبببببميم لهينل للحاويات األرضبببببية، ونقام ال احث
  م ، نما قاموا   إرا  المقا وتال يئة المدرسببببببيةعلى الحاويات األرضببببببية لإم  النفايات المدرسببببببية 

وقد خلصــــت الدراســــة إلى لتحقيق ألهداف الدراسبببببة،  والمعنيينعينة مقصبببببود  من االختصببببباصبببببيين 
 النتائج التالية:

فعند اسببببببتخدامها ظهرت ال يئة المدرسببببببية  ة أثر على ال يئة المدرسببببببية ،لحاويات النفايات األرضببببببي .1
نظيفة  ينما عند اسببببتخدام الحاويات التقليدية نانت االوراق والع وات منتعببببر  ف  سبببباحات المدرسببببة 

 .وحدائقها
آلية  دار  النفايات المدرسبببببببية تمثلت  إمعها مفرز  من خول تصبببببببميم الحاويات ثم االسبببببببتفاد  منها  .2

 . نسماد عضوي أو وسائل تعليمية أو مإسمات فنية

 .  %85إدوى اقتصادية من نمية النفايات المدرسية الت  يمنن االستفاد  منها وصلت  لى توإد  .3
 إهة من ة المدرسببب األرضبببية النفايات لحاويات الهينل  التصبببميم  ينموإ ة عوقة ارت اطية توإد  .4

 .أخرى إهة من لوستخدام فرزلها وآلية
 

 وبناء عليه كانت أهم التوصيات:
 ف  ضو  نتائج الدراسة يوص  ال احثون  األمور اآلتية:

 استخدام الحاويات األرضية ف  إم  النفايات المدرسية لما لها من أثر  يئ  واقتصادي. .1
حول ألهمية الدراسببببببة الت  قدمها ال احثون  للطوب وأعضببببببا  النوادي ال يئية  المدار عداد دورات   .2

 التقليدية. للحاوياتن ديل 
 .لتصميم لهيانل من الحاويات األرضية لإم  النفاياتتقديم مقترحات لتمويل معاري   .3
  أثر  يئ، لما له من الحاويات األرضبببببببببببببية ن ديل مقترر ف  إمي  مدار  المحافظاتاسبببببببببببببتخدام   .4

 .المإتم على  وتعليم  يعود
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 المحتويات

 ثانيًا: الملخص باإلنجليزية
The Effect of Temperature on Barley Sprouting, and Barley Sprouting 

Important Role on the Costs of Ranching in Gaza District Farms. 
This study aims to show the effect of using land containers for collecting school waste 

on the school environment and the mechanism of managing it through easy methods.  

The researchers have used the Experimental Method and that because it is suits the 
study that they have done. The researchers designed the body of the container and a 
note card to study effect of using land containers on the school environment. Moreover, 
the researchers applied meets with the targeted sample, specialists and concerned sides 
to achieve the aims of the study; The study concluded the following results: 

1. There is a great effect for using land containers on the environment of the school. 
The usage of it shows clean school environment, whereas the usage of traditional 
containers showed that the papers, bottles and wastes were clearly spread on the 
school yard. 

2. The mechanism of managing wastes was as following, collecting it through sorting into 
special containers, and then, using it as fertilizers, teaching methods and artistic pieces.  

3. There is a great Economic feasibility of using the school waste that reached to 85%.  
4. There is a positive correlation relationship between using the body of the container 

and the way of recycling it to be used from other related sides. 
According to that the recommendations were as following: 

1. There is a great environmental and economic effect for using land containers. 
2. Design courses for students and environmental school's staff members about the 

importance of the study that have been showed, instead of traditional containers. 
3. Provide and supply proposals and visions for designing land containers to collect 

wastes. 
4. Using land containers as an alternative proposed solution for recycling wastes 

in all schools of Gaza governorates and directorates, and that as a result of its 
environmental and economic importance for the society. 
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 الفصل األول

 مقدمة:
ان المتغيرات المتوحقة ف  عصبببببببرنا الحديث أثرت  قو  على أسببببببباليب حياتنا  نافة المإاالت مما 
أدى  لى  زوغ تطورات ثقافية وعلمية واقتصبادية سبرعان ما تصبل  لى إمي  الماسبسات الت  من  ينها 

 المدرسة.
يئة حاضنة تر وية يإب أن تتوفر فيها ال يئة التعليمية المناس ة لتهوالمدرسبة نماسسة تعليمية له  

 األإيال ل نا  أنفسهم ومإتمعاتهم  نا   سليما  ف  إمي  نواح  الحيا .
أن من  خاصبببببببببببة  المدرسبببببببببببةالت  تخدم العملية التعليمية  مرتنزاتالأحد ال يئة المدرسبببببببببببية عت ر تو 

ظهار سببببباحتها  منظر إميل الئق  ها المحافظة على  يئة ا  دار  مدرسبببببةالهتمامات  لمدرسبببببة ومرافقها وا 
  .3:  2016، مدرسة الحرية األساسية )أ  لل نين)

والنفايات المدرسبببببببببببية له  إز  من النفايات ال يئية يإب أن تإم  ف  مواعيد محدد  ليتم التخلص 
فة لمرور عمال النظاوأللهمية مواعيد إم  النفايات ، ف ن  عض الدول تقوم  وضببببببب  إدول ثا ت منها، 

وال يسببببببببببببببمي  ب خراه النفبايبات  عبد لهذا الموعد وعند المخالفة يدف  المواطن المخالف غرامة عالية وذلك 
 . Quana Li & Ohiers,2006:1136لمن  ترانمها )

نما تعد عملية التخلص من النفايات من ألهم المراحل الت  تسهم ف  الحد منها وله  متعلقة  ثقافة 
تاثر على عملية إمعها يدويا  فنلما نانت الوسبببببببببيلة سبببببببببهلة الحمل والنقل نان التخلص  المإتم  نذلك

 منها أنثر فعالية.
 منها العضبببببوية النفايات وخاصبببببة الصبببببل ة النفايات ترانم   أن218:2008يرى )عبببببهاب وعيد و 

 من النثير عنها وينتج النفايات تتخمر والرطو ة المرتفعة الحرار  وإود ف  أنه  ذ ، ن ير  معبببببببببنلة
المإاورين  تزعج والت  النريهة الروائي إانب  لى والنعببادر، النر ون أنسببيد وثان  الميثان مثل الغازات

 .واألذى األمراض من النثير لهم وتس ب لها
 ن ت ن  عمل نماذه حديثة لإم  النفايات خاصببببة داخل المدرسببببة يعد أمرا  مهما  وإولهريا  للسببببع  

والمحبافظبة على ال يئبة المدرسببببببببببببببية من تطاير النفايات من الحاويات التقليدية أثنا   لى موان بة التطور 
 له وب الريار وصعو ة فرزلها ف  حال يمنن االستفاد  منها.

عاد  تدويرلها فقد  ينت عد  دراسبات  وللحاويات األرضبية ألهمية  يئية ن ير  للتخلص من النفايات وا 
ين   ، حيث محافظة دير ال لي دار  النفايات  لتقيمأإرالها     الت2011، أ و العإينمن  ينها دراسبببببببة )

ملية  أنظمة حديثة يمنن تسببهيل ع هاولة فرز النفايات من داخلسببهلزوم وإود حاويات لتصببميمها فيها 
 .إمعها ف  من ات خاصة أو اعاد  تدويرلها لوستفاد  منها
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الحاويات التقليدية   نا  نموذه للحاويات من خول لهبذا نلبه إبا  االلهتمبام لبدينبا  ب يإباد  بديبل عن 
 األرضية ونعر ثقافة فصل النفايات تمهيدا  لوستفاد  منها سوا  داخل المدرسة أو خارإها.

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها
لما نانت معبببنوت الماسبببسبببات ال يئية متإدد  ومتعبببا نة  عبببنل عام ف ن لتوفير نظام إديد لإم  

غز  خصبببببببببببببوصبببببببببببببية ن ير  وذلك نظرا  لظروف الحيا  الت  يعيعبببببببببببببها الطالب  النفايات لمدار  محافظة
الفلسطين  وتفرضها عليه تحديات الواق  المرير المفروضة على نل الماسسات  ما فيها التعليم خاصة 
ف  عببي مصببادر التعلم وصببعو ة الوصببول  ليها ف  ظل الحصببار القالهر ومعببنوت تصببميم الحاويات 

ايات المدرسببببببببببية وغيرلها إا ت لهذه الدراسببببببببببة للوقوف على المعببببببببببنلة من خول التقليدية عند إم  النف
 التساؤالت التالية:

 ما أثر استخدام الحاويات األرضية لإم  النفايات المدرسية على ال يئة المدرسية؟ .1
 النفايات الت  تإم  من المدرسة داخل الحاويات األرضية؟ آلية  دار ما  .2
 ؟النفايات الت  يمنن االستفاد  منها لهل توإد إدوى اقتصادية من نمية .3
لهل توإد عوقة ارت اطية  ين التصببميم الهينل  لحاويات النفايات األرضببية  المدرسببة من إهة  .4

 وآلية فرزلها لوستخدام من إهة أخرى؟

 :فروض الدراسة
 .توإد إدوى اقتصادية من نمية النفايات الت  يمنن االستفاد  منها .1
 ين التصميم الهينل  لحاويات النفايات األرضية  المدرسية من  توإد عوقة ارت اطية موإ ة .2

 إهة وآلية فرزلها لوستخدام من إهة أخرى.
  :ف الدراسةاهدأ

 تهدف الدراسة  لى:
  يان أثر استخدام الحاويات األرضية لإم  النفايات المدرسية على ال يئة المدرسية. .1
  النفايات الت  تإم  من المدرسة داخل الحاويات األرضية. آلية  دار تحديد  .2
  الإدوى االقتصادية من نمية النفايات الت  يمنن االستفاد  منها.النعف عن  .3
الوقبببببوف علبببببى ط يعبببببة العوقبببببة  بببببين التصبببببميم الهينلببببب  لحاويبببببات النفايبببببات األرضبببببية  المدرسبببببة  .4

 من إهة وآلية فرزلها لوستخدام من إهة أخرى.
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 الفصل األول

 الدراسـة:أهميـة 
ه ات، يمنن من خولره الية إديد  ومتطور  لإم  النفايينتسبببببببببب موضبببببببببوع الدراسبببببببببة ألهمية  اعت ا

ر  للطوب فويعت ر آلية مح قة، وتقديم الفائد  ألنثر من إهة،االستفاد  من  دار  النفايات  أنثر من طري
نما يعبببببببببإ  على اال داع  ،نونه إديد داخل المدرا  ومعبببببببببإ  لهم على االسبببببببببتفاد  من خامات ال يئة

 ذلك من خول نعر ثقافة ال حث العلم  الذي يعمل على التقدم والرق .و  والتطور ،
 تط يقية حيث يمنن أن يستفيد من نتائإها عمليا: كما وتكتسب الدراسة أهمية

 المدرا  وطل تها، من خول تحولها  لى ورعات عمل تط يقية للعلوم النظرية. .1
 ز .األول  محافظات غ األرضية النفايات حاويات نموذه نم المحل ،  اعت ارال لديات ومإال  الح .2
وزار  التر ية والتعليم العال ، للوقوف على مخرإات معبببببببروع نعبببببببر ثقافة ال حث العلم  ف  التعليم  .3

 العام.
 من خامات ال يئة. والتعلم االدارات التعليمية، من خول توفير مصادر التعليم .4
  المتخصصون ف  مإال ال يئة.الطل ة ال احثون  .5

 الدراسة: مصطلحات
 اعتمدت الدراسة على  عض المصطلحات المهمة الت  يمنن عرضها على النحو اآلت :

سطي  مستوى تصميم لهينل  من ال وستيك توض  " إجرائياً الباحثون  اهويعرف: الحاويات األرضية -
 ". ويمتد خولها يمنن فرز النفايات من خوله األرض

 المخلفات الصبببببل ة للطوب من نرتون و وسبببببتيك"  إجرائياً الباحثون ويعرفها : النفايات المدرســـية -
 ."و قايا طعام عضوية

له  المرافق والسبباحات والحدائق داخل المدرسببة الت  "  إجرائياً الباحثون ويعرفها  البيئة المدرســية: -
 ."تتأثر  نفايات الطوب أثنا  االستراحة

 " اعاد  استخدام النفايات الت  يمنن االستفاد  منها"إجرائيًا الباحثون  اويعرفهالنفايات: إدارة  -
 حدود الدراسة

 م. 8201 \ 7201من العام الدراس   الثان الدراسة ف  الفصل  يتإر أ: الحدود الزمنية .1
أثر اسببببتخدام الحاويات األرضببببية لإم  النفايات المدرسببببية  على الدراسببببة رنزت: الحد الموضببببوع  .2

 .على ال يئة المدرسية

 .مدرسة الحرية األساسية )أ  لل نين الدراسة ت: تناول الحدود الماسساتية .3
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 النفايات المدرسية: األول المحور
 سببنويا المتولد  نميتها ف   ينها فيما تختلف أنها  ال عالمي ا الصببل ة النفايات تعببا ه من الرغم على

 االقتصببببببببادية و االإتماعية العوامل وتعت ر ، منها عنصببببببببر نل ونسبببببببب ة منوناتها ف  تختلف نما ،
  .Bala,2006:1573&Sufian)ط يعتها وف  فيها الماثر  العوامل ألهم من والمناخية
 ف  العاملة الإهات تواإه الت  اليومية التحديات  حدى غز  قطاع ف  الصبببل ة النفايات تعبببنلو 
لما لها من أوضببببببببباع خاصبببببببببة ف  ظل الحصبببببببببار وقلة اإلمنانيات الت  تفتقدلها الإهات  النظافة قطاع

دارتها؛ لذا يتحتم علينا أن نتعرف على مفهوم النفايات الصل ة الت  له  الإز   المعنية  إم  النفايات وا 
 .األن ر من النفايات المدرسية

 النفايات الصلبة: ماهية
 يمنن الت  النفايات تلك أنها على الصبببببببل ة النفايات   2003: 180)غراي ة والفرحان،عرف  
 من منها والتخلص معالإتها و ونقلها إمعها ينون  حيث منها التخلص ف  مالنها يرغب و نقلها

 .المإتم  مصلحة

 مكونات النفايات الصلبة:
  قايا مثل للتعفن القا لة العضببوية المنونات من العديد من غز  قطاع ف  الصببل ة النفايات تتنون

 اإلنعبببببا ات مخلفات مثل العضبببببوية غير المنونات إانب  لى ، والمطاعم المطا خ ومخلفات الطعام
 منونات  لى غز  قطاع ف  الصبببل ة النفايات تقسبببيم ويمنن ، الحديدية والنفايات ال وسبببتينية والنفايات
)إا ر  أخرى 20-30%،  نا  مخلفات 20 -25 %و للتحلل قا لة وله  45 -50%وتعنل  عضوية

  .5:2007وأ و إزر 

 
 

النفايات المدرسبببببببببية له  إز  من النفايات العامة غير أن النسببببببببب ة األن ر منها له  أن  ويرى الباحثون
 األوراق الت  يخلفها الطوب اثنا  تواإدلهم  المدرسة  اإلضافة  ل  الع وات ال وستينية الفارغة.
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 إدارة النفايات الصلبة:
  لى تهدف الت  الممارسببببببببات من متنوعة مإموعة تط يق للنفايات المتناملة اإلدار  تتطلب 
 ف  الصبببل ة النفايات لمسبببألة  ن، اإلنسبببان وال ال يئة يضبببر ال  عبببنل منها للتخلص حل أفضبببل تط يق
 عملية من ا تدا    المعبببنلة  هذه االلهتمام  دارتها نظام يتضبببمن حيث،  ها خاصبببة    دار    المتقدمة الدول
 .منوناتها من اإلمنان قدر االستفاد   هدف معالإتها، طرق  لى إمعها

 ماهية إدارة النفايات:
  عبد  تعريفات منها انها مإموعة الخطوات الت  ت دأ Suocheng& others,2002:13لقبد أورد) 

  إم  النفايات من أمانن تواإدلها األولية  لى مستقرلها األخير سوا  أنان طمرلها أو االستفاد  منها.

 :الصلبة النفايات إدارة أسس
 وطرق الحلول  يإاد ف   ل فحسب، النفايات من التخلص على يقومال  النفايات  دار  م دأ  ن

 على النفايات  دار  وتقوم ،اقتصببببببببببببادية ثرو  واعت اِرلها منها، يوميا المتولد  الهائلة النميات معالإة
 :األس ال  لهذه تعمل  أنها 13:2015ترى )عيسى، و الم دأ، لهذا تط يق أإل من األس  من مإموعة
 .الخام المواد استخدام تخفيض .1
 .الصل ة الفضوت عناصر  عض استخدام  عاد  .2
 .الصل ة النفايات من الطاقة استخراه .3
 .الصل ة الفضوت عناصر  عض تصني   عاد  .4
 .النهائية التخلص عملية .5
 .للنفايات اليومية اإلدار  .6

 تعلقي فيما األور ية الدول ف  المت عة األسباسية اتيإيةر االسبت  أن 12:2014ولقد ذنر )مخلوت ، 
 :التال  الم دأ على تعتمد الصل ة ال لدية النفايات   دار 
 . النفايات نمية من التخفيف .1
 . عضوية ومواد خعب معادن،  وستيك، زإاه، ورق،: النفايات تدوير واعاد  فصل .2
 . الصحية المن ات النفايات ف  من اآلمن التخلص .3
 .المنفصل الإم   عد الخطر  النفايات من التخلص .4

 طرق نع ال حث رئي  ضبببببمن  عبببببنليإب أن ت الصبببببل ة للنفايات المتناملة أن اإلدار  يرى الباحثون
 الإم  لعمليات الحقة نمرحلة الوزمة، والخطط ال رامج وضببببببببببببب  طريق عن من النفايات التخفيف
 التخلص أو الإتهامع تتم سببوف والت  المت قية النفايات من التخفيف يتم  حيث التدوير لمواد المنفصببل

 .الصحية المن ات ضمن منها



                                                                                                             
 اإلطار النظري للدراسة

 7 
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 حاويات النفايات األرضية: الثاني المحور
تعد حاويات النفايات األرضبببببية واحد  من أنثر الحاويات تطورا  ف  المإتمعات المتحضبببببر  لإم  

سبببببببببببببوا  على ال يئة أو المإتم  واألفراد  ال أنها ليسبببببببببببببت األنثر النفايات لما لها من آثار ايإا ية نثير  
 من النفايات من التخلص يتم  أنه kamala& Kanth Rao,1999:223عببببيوعا  ف  العالم فنما أوضبببببي )

 من وانتقلت الحاويات تطورت فقد األخير  السبببببببببببببنوات وخول ، الحاويات أنواع من العديد خول
 مثل الصبببببببحية العبببببببروط من العديد فيها تتوفر والت  ،  ل والذنية العلمية الحاويات  لى الععبببببببوائية

 العديد  لى الحاويات وتنقسبببم ،  الحاوية وثقافة المإتم  أيضبببا   المحيطة وال يئة لإوفيةا  المياه العوقة
 ومنان تإم  السنان والنفايات التخطيط حسباألنواع  من

 من مميزات الحاوية المخفية تحت االرض: 
المحببافظببة على ال يئببة وذلببك الن النفببايببات تنون متإمعببة ف  حبباويببات تحببت االرض وال ينتج  .1

 عنها اي روائي نريهة.
 المحافظة على المظهر العام حيث أن النفايات ال يظهر أي ع   عنها اثنا  التإمي .  .2
 عض  بتقليل المسباحة الن ير  الت  تأخذلها الحاويات ف  العوارع مما يعوق حرنة السير ويس  .3

 المضايقات ألصحاب المحوت التإارية. 
المحافظة على الصبببحة العامة وذلك  من  الضبببرر الناتج عن تإمي  النفايات ف  العبببوارع وما  .4

 تحملها من  نتريا ضار  .
المحافظة على الحاويات التإمي  نفسبببببببها حيث انها تتعرض للعديد من الضبببببببرر والتلف نتيإة  .5

 العوارع . عدم وإودلها ف  امانن ثا تة ف 
سهولة عملية تفري  الحاويات وضمان أن إمي  النفايات يتم تإميعها داخل الحاويات وال ع    .6

 خارإها مما يسهل عملية التفري  .
توفير األيدي العاملة من عمال النظافة ف  العببببببببببوارع عن طريق تقليل عملية االلتقاط النفايات  .7

 الضار  . المتطاير  من الحاوية  فعل الريار والحيوانات
 سهولة عملية تطهير والغسل للحاوية  صور  انثر فاعلية وذلك لصغر فتحة القا  النفايات . .8
:  2017)المعمل الهندسبب ،عدم ن ش الحيوانات الضببالة وذلك لوإود  اب محنم الغلق للحاوية .9

 . 2017/7/25منعور  تاريخ  Facebookصفحة 
 األرضية يتمثل ف  التال :أن ألهم ما يميز الحاويات ويرى الباحثون 

 .عدم تطاير األوراق منها لسرعة الريار القليلة عند أ وا ها 
  .سهولة االستفاد  من النفايات خاصة أنها مفروز  وإالهز  لوستخدام 
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 البيئة المدرسية: الثالث المحور

 والهادف المنظم الإماع  العمل ياثر حيث ال عض،   عضببببببها المدرسببببببية ال يئة منونات تتأثر
 واسبببببتمتاعهم الطل ة صبببببحة من تحسبببببن المرافق، لهذه الإيد  والنوعية الصبببببحية، المرافق نوعية على

 من الطل ة تحصبببيل ف  ن يرا   دورا   الصبببحية لل يئة ن  أ الدراسبببات من العديد أث تت حيث التعلم،  عملية
 تحسببببببن  مسببببببتوى الطل ة، تحصببببببيل ارت اط درإة و ين ت ووإدانية، ومهارية أناديمية متعدد ، إوانب
  .17:2018،وزار  التر ية والتعليم العال ) للطل ة المقدمة وخدماتها ومرافقها المدرسية ال يئة

 ماهية البيئة المدرسية:
 التر وية العملية فيه تدور الذي الوسط ذلك له  المدرسبية ال يئة أن  لى18:1985) ، در (تعبير

عداد صببببناعة ف  التر ية من المنعببببود  األلهداف تتحقق خولها ومن إوان ها،  نافة  وتر ية األإيال وا 
 .المحلية لل يئة الصالحة والقدو  للمإتم  عنوانا   تعد نما القيم، والعقول ألإساما

 مكونات البيئة المدرسية:
 واإلدارية واالإتماعية المادية والمتغيرات العناصبببر من مإموعة من المدرسبببية ال يئة منظومة تتعبببنل
 للمدرسبببببة، ال يئية المنظومة داخل التر وية  العملية العوقة ذات األطراف  ين العوقات تضببببب ط الت 

    لى أن37:2013تعير)العتل ،و  القرارات، واتخاذ المعنوت م  التعامل وأنماط المسباوليات وتحدد
 :لهما رئيسيين قسمين المدرسية ال يئة منونات

 .البشرية أواًل: العناصر 
 التعليمية العملية ف  وتاثر المدرسية المنظومة مهاضت الت  ال عرية العناصر نل تعبمل وله  
 :التال  النحو على وله  م اعر،  عنل

 المنظومة وملحقات التعليمية والمعامل المصببببببببببادر على المعببببببببببرفونون، المعلم، المدرسببببببببببية اإلدار )
 ، الطل ة المدرسية

 البشرية. غير ثانيًا: العناصر 
 تعمل اإلنعا ات والمرافق وله  على النحو التال :وله   

، السببباحات والحدائق، التعليمية المعامل، المدرسبببية المنت ة، التعليمية المصببادر حإر )الغرف الصببفية، 
 الموعب، االستراحات  
أن السببببببببباحات والموعب والحدائق له  أنثر ما يعن  مظهر المدرسببببببببببة العام  ويرى الباحثون

 يئة المدرسية؛ خاصة لنثر  وازدحام الطل ة  ها أثنا  دوامهم المدرس .نإز  أصيل من ال 
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 الثالثالفصل 

  :الدراسات السابقة
الحالية،  ال أن  الدراسببببة  معببببنلة العوقة ذات السببببا قة الدراسببببات على  االطوع ونال احث قام

 لهذه ترتيب  ونال احث وسبببببيقومتهتم  الإانب التط يق  )معببببباري  عملية ، لها و الدراسببببات الت  وإدأغلب 
 الدراسات تليها العر ية،  الدراسات م  ال د  األقدم، الدراسات  لى األحدث الدراسات من ا  زمني الدراسات
 :اآلت  الترتيب وفق وذلك األإن ية،

 :المحور األول: الدراسات العربية
 :فلسطين أو خارإها ف   احثين ونت ت  اللغة العر ية سوا  ق ل من  عدادلها تم الت  الدراسات وله 

 البلدية النفايات مطامر لمشاريع البيئي االقتصادي التقييم "، بعنوان: (2012،مخلالتي)دراسـة  .1
 ."الكلفة  منهجية باستخدام

اإرا  تخلص آمن من النفايات، وتحليل النلفة لعملية ادارتها، ووضبببببببببببب  حل  لى  الدراسببببببببببببة لهدفت
  حليل ، اسببببببتخدم ال احث المنهج الوصببببببف  التمقترر للتغيرات الت  تطرأ مسببببببتق و  على معببببببنلة النفايات

ت ونان، الذي مثل مإتم  الدراسبببببببببة وعينته ومنهج دراسبببببببببة الحالة على أحد المن ات ف  محافظة حلب
 نتائج : لهم الأ، ونانت الموحظة الم اعر   اإلضافة  لى تحليل السإوت الخاصة  الدراسة أدا  ال احث 

 للمإتم  مناف  يحقق ألنه اإتماعيا ، و اقتصاديا   مإدي المعروع أن. 
 اداتر اي وتوفير  يعها يمنن للتدوير قا لة مواد على نذلك و عضوية أسمد  على ولالحص يمنن 

 .المعروع من
 من ألهم ما خلصت  ه الدراسة على المنب المستهدف ال يئ  الضرر خفض. 
 ."البلح دير محافظة في الصلبة النفايات إدارة تقييمبعنوان: " (،2011،أبو العجيندراسة ) .2

 الصببل ة النفايات ف  الماثر  العوامل على والتعرف الصببل ة النفايات  دار  تقيم  لى الدراسببة  لهدفت
 ، غز  محافظات م  مقارنة ومنوناتها النفايات ط يعة على التعرف إانب  لى،  والنوع النم حيث من
، نفا تها مدى على للتعرف لها المنان  والتحليل للحاويات الإغراف  التوزي  دراسببببببببببببببة إانب  لى

وعينة الدراسببة  والمقارن التحليل  والوصببف  التاريخ اسببتخدم ال احث المنهج   الدراسببة  ألهداف ولتحقيق
 توصبببببببببلت وقد جمع المعلومات، في االستتتتت  ا  على االعتمادوقد عمد ال احث  لى  ،منب المحافظة

 : ألهمها النتائج من مإموعة  لى الدراسة

   المحافظة الوسطىلهناك حاإة ألعداد من الحاويات المتطور  ف. 
  دارتها واالستفاد  منها من النفايات يمنن %90أن لهناك نس ة تتإاوز  . 
  اسلوب اإلدار  السليم يحد من التلوث ال يئ. 
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 ".الشمال محافظة في الصلبة النفايات إدارة: "بعنوان ،(2009 ،بارود) دراسة .3
ة اإلدار  ، والوقوف على تنلفة عمليةمحافظال معرفة الت اين ف  النفايات الصبل ةلهدفت الدراسبة  لى 

أدا  احث ال  اسبببببببببتخدموقد لمناسببببببببب ته للدراسببببببببة،  التحليل  ، اسببببببببتخدم ال احث المنهج الوصببببببببف للنفايات
 ،وعينة الدراسببة مإتمعها المتمثل ف  النفايات الصببل ة ف  منب العببمال إم  المعلومات ف  االسببت يان

 نانت ألهم النتائج: لهذه الدراسةوف  
 المنطقة من  سيط إز   ال علمية  طريقة يغط  ال الحاويات توزي  أن. 
 س ب سو   دارتها إدا مرتفعة العمال محافظة ف  الصل ة النفايات  دار  تنلفة وأن . 
  إز  من المعنلة ف  سو   دار  النفايات الصل ة. المستخدمة وله  تقليديةأن الحاويات 

 
 :)اإلنجليزية باللغة( األجنبية الدراسات:المحور الثاني 

  اللغة نت ت و عرب ل احثين نانت أو أإانب  احثين ق ل من  عدادلها تم الت  الدراسبببببببات وله 
 :اإلنإليزية

1. (Pivnenko and others, 2015): "  "Waste paper for recycling: Overview 
and identification of potentially critical substances ". 

  .عادة التدوير: نظرة عامة وتحديد المواد الخطرة المحتملةإلالنفايات الورقية 
 ثرنذلك األنمية النفايات الورقية المسبببببببببببببتخرإة من النفايات العامة،    راز  لى الدراسبببببببببببببة لهدفت

الوصبببف   المنهج ثوقد اسبببتخدم ال احالنيميائ  المترتب على ال يئة من لهذه األوراق وطرق الحد منها، 
 وتوالمقا  سبببببببت انةاال ا  مسبببببببتخدم التحليل  ف  الدراسبببببببة، وقد اعتمد ال احث على عد  دراسبببببببات سبببببببا قة

 للتوصل  لى ألهم النتائج التالية:
 ن عملية اعاد  تدوير األوراق ف  ازدياد خاصة ف  اورو ا لنفا تها االقتصادية . 
  يإب الحذر منها أثنا  التدويرلهناك نس ة من األوراق تحتوي على مواد نيميائية. 
 النفايات الورقية خطر  على ال يئة خاصة المحتوية على المواد النيميائية يإب التخلص منها. 

2. (Aaber,2012):" The suitable ways to dispose home wastes in the 
developing contries ". 

  الناهضة البلدان في المنزلية النفايات من للتخلص المناسبة الطرق
، النالهضبببببة ال لدان ف  المنزلية النفايات من للتخلص المناسببببب ة الطرقمعرفة   لى الدراسبببببة لهدفت

صبببببببببف  الو ، وقد اسبببببببببتخدم ال احث المنهج وال حث عن طرق فاعلة  يئيا  ذات تقنية سبببببببببهلة واقتصبببببببببادية
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ئج وقد توصببببببلت الدراسببببببة للنتا االسببببببت يان نأدا  للدراسببببببة ،، واسببببببتخدم ال احث إلإرا  الدراسببببببة التحليل 
 التالية:

  المعالإة  عد نيميائيا   نعطة غير مواد على ونذلك عضوية أسمد  على الحصوليمنن. 
 للتدوير القا لة والمواد األسمد   ي  طريق عن وذلك اقتصادية فوائد على الحصول. 
 60النفايات  نس ة ووزن حإم تخفض ال يولوإية-المينانينية المعالإة طريقة أن % . 
 

3. (Liao& Canto, 2010):" Price and feasibility study and analyzing 
between random dump and healthy container ". 

   .الصحي المطمر و العشوائي المكب بين المنفعة / الكلفة تحليل

النلفة ف  ادار  النفايات أثنا  التخلص منها، ووضببببببب  نموذه للتخلص منها  لتقييم الدراسبببببببة لهدفت
ل حث، نانت ألغراض ا الوصبببببف  التحليل اسبببببتخدم ال احثان المنهج  يتناسبببببب م  التغيرات المسبببببتق لية،

 وتوصببلت ،المن ات ف  مدينة  ليز  أمرينا الوتينيةمن  مإموعة، وعينة الدراسببة االسببت انةأدا  الدراسببة 
 :التالية النتائج  لى الدراسة

 تأمين أإل من النامية ال لدان من لنثير رئيسية أولوية ممارسة أصب حت الصبل ة النفايات  دار  أن 
 .الصحية وال يئة العامة الصحة

 من خول خفض تناليف الضرر واالإتماعية االقتصادية التنمية تعزيز . 
 .يةرا  ن يرا  ويإب است دالها  من ات صحخط تعنل الععوائية المن ات ف  القمامة تفري  طريقة  ن
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 :الدراسات السابقة على التعقيب
 من أوإه العديد رصببد تم الدراسببة،  موضبببوع العوقة ذات السببا قة الدراسبببات اسبببتعراض خول من
 أدوات الدراسة، الدراسبة، منهج الدراسبة، لهدف( حيث من الحالية الدراسبة و ين  ينها واالختوف االتفاق
 الدراسبببات السبببا قة،  ليها توصبببلت الت  النتائج ألهم على الضبببو  تسبببليط  لى  ضبببافة   ،)والعينة المإتم 
 .الحالية الدراسة  ه تتميز ما   راز م  منها، االستفاد  أوإه و يان

 
 :وأهدافها الدراسة موضوع

سبببببوا  نانت نميات  النفايات وطرق ادارتها لموضبببببوع تناولها الدراسبببببات السبببببا قة ف  إمي  اتفقت
ولهذا  ،المحافظة على ال يئة واألثر االقتصببادي على المإتم ف   مهم دور من ومالها ن ير  أو صببغير ،

 الحالية . عليه الدراسة تتفقاما 
 :المستخدم المنهج

اسببببباليب ال حث العلم   ين الوصبببببف  والمقارن والتحليل  الدراسبببببات السبببببا قة ف  اسبببببتخدام اختلفت 
  التإري  .المنهج ودراسة الحالة،  ينما استخدمت الدراسة الحالية 

 :الدراسة أدوات
سبببببة  ينما اسببببتخدمت الدرا، االسببببت يان نأدا  للدراسبببببةالدراسببببات السبببببا قة ف  اسببببتخدام  إمي  اتفقت

المقبببا وت ولهبببذا مبببا اسببببببببببببببتخبببدم نبببأدوات اضببببببببببببببببافيبببة ف  دراسببببببببببببببببة  إرا   الموحظبببة و طبباقبببة  الحبباليبببة
 .  2012،مخلوت )

 :الدراسة عينة
ة ولهذا ما اتفقت معه الدراسبببببب ،النفايات الصببببببل ةالدراسببببببة من  عينة علىالدراسببببببات السببببببا قة  اتفقت
 الحالية.

 نتائج الدراسة:
ادار  النفايات الصبببل ة  عبببنل سبببليم يحافظ على ال يئة، و صبببور  علمية  ألهمية على اسببباتر الدأندت  .1

 لتقليل التناليف. 
 .خطور  استخدام المن ات الععوائية ساتاالدر  توافقت .2
 متطور  للنفايات. ينت الدراسات ضرور  ايإاد حاويات  .3
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 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجه
 الدراسبببات من الحالية الدراسبببة تفادتسببباو  وموضبببوعها، الدراسبببة ألهمية على السبببا قة الدراسبببات تدلل
 :منها الإوانب من العديد ف  السا قة

 .للدراسة النظري اإلطار صياغة  .1
 .الدراسة ألهمية و يان الدراسة، معنلة تحديد ف  المساعد   .2
 .الدراسة أدا  تصميم ف ن يال احث توإيه .3
 .الدراسة  معنلة العوقة ذات المفيد  المعلومات مصادر من العديد نحون يال احث توإيه .4
 .الحالية الدراسة نتائج مناقعة ف  السا قة الدراسات نتائج من االستفاد  .5

 :لدراسةا تميز
 :يل   ما السا قة الدراسات عن الدراسة لهذه تميزت

 على مستوى طل ة المدار  ف  لهذا المإالالدراسة األولى  أنها. 
  المدرسية الحاويات األرضية للنفايات على ال يئةالدراسة األولى الت  تظهر أثر. 
 يمنن أن تحد من آثار الحصار المفروض على  صور معرقة لموان ة التطور ينت الدراسة  لهذه أن

، خاصببة أن من طرق ادارتنا للنفايات المدرسببية ف  ليميةف  مإال الوسببائل التع العببعب الفلسببطين 
 .الدراسة الحالية تصميم وسائل تعليمية
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  :الطريقة واإلجراءات
من ذلك ف  تنفيذ الدراسببببة، و ال احثون يتناول لهذا الفصببببل وصببببفا  مفصببببو  ل إرا ات الت  ات عها  

عداد أدا  الدراسة )  ، انةاالست تعريف منهج الدراسبة، ووصبف مإتم  الدراسبة، وتحديد عينة الدراسبة، وا 
معالإة  سببتخدمت ف والتأند من صببدقها وث اتها، و يان  إرا ات الدراسببة، واألسبباليب اإلحصببائية الت  ا

  النتائج، وفيما يل  وصف لهذه اإلإرا ات.

 منهج الدراسة:
احثون ال ولهو اسببببببتخدام  التإري   اسببببببتخدام المنهج ال احثون من أإل تحقيق ألهداف الدراسببببببة قام 

للتإر بة العمليبة إلث بات أو نف  تسببببببببببببببااالت البدراسببببببببببببببة، حيبث يوإد متغير مسببببببببببببببتقل وآخر تا   )ذياب 
اســـتخدام الحاويات أثر وصببببف الظالهر  موضببببوع الدراسببببة )وقد قام ال احثون    ،11: 2116والنويري،

و يان يب من ثم تنفيذلها  التإر   و األرضية لجمع النفايات المدرسية على البيئة المدرسية وآلية إدارتها
 اآلرا  الت  تطرر حولها واآلثار الت  تحدثها.  ين و  هاالعوقة  ين

 مصادر الدراسة:
 الدراسة عل  نوعين أساسيين من ال يانات:اعتمدت 

 و تصبببميم الحاويات األرضببببية الخاصببببة  إم  النفيات عن منونات  ال حث  وذلكالبيانات األولية: -1
إرا  المقا وت لتدوين الموحظات التط يق ف  الإانب وتنوينها  زمة وحصببببر وإم  المعلومات الو، وا 

 ف  موضوع الدراسة.
 مراإعة النتب والدوريات والمنعببببببببببببورات الخاصببببببببببببة أو المتعلقة  ونلقد قام ال احث البيانات الثانوية:-2

ى الحاويات عل للتعرفوذلك   ، وال حث والمطالعة ف  مواق  اإلنترنت المختلفة الموضبببببوع قيد الدراسبببببة
ثرا  موضببوع الدراسببة  عببنل علم و   األرضببية و تصببميمها و نيفية  دار  النفايات عببامل  ، وأخذ تصببورا 

 .آخر الدراسات والمستإداتعن 

 مجتمع الدراسة:
فصبببل أثنا  اليوم الدراسببب  ف  ال النفايات المدرسبببية الت  يخلفها الطوب يتنون مإتم  الدراسبببة من

 م. 2018الدراس  الثان  للعام 

 عينة الدراسة:
حســـــب هيكل وحجم  تنقســـــمجزء من النفايات المدرســـــية  منوالمقصـــــودة  تكونت العينة الفعلية    

 :الحاويات إلى ثالث أنواع هي
 األوراق والنرتون الذي يخلفه الطوب  المدرسة. القسم األول:
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 .الذي يخلفه الطوب  المدرسة الع وات ال وستينية والنايلونالقسم الثاني: 
  قايا األطعمة من خ ز ومعإنات وخضروات وفوانه الت  يخلفها الطوب  المدرسة القسم الثالث:

 أداة الدراسة:
ع والدراسببات السببا قة المتعلقة  معببنلة الدراسببة واسببتطو المعبباري  العلمية والتط يقية عد االطوع على 

ملحق وال سببم غير الر الرسببم  و رأي عينة من المتخصببصببين عن طريق المقا وت العببخصببية ذات الطا   
 وفق الخطوات اآلتية: أدوات الدراسة  نا   ونقام ال احث   ي ين أسما  المحنمين،7رقم )

 .(بالحاوياتخاصة بطاقة المالحظة )األداة األولى: 
 راميل  وسبببببتينية ودلهان للتلوين من  الحاويات األرضبببببية لتصبببببميمزمة وحصبببببر المنونات ال -

 .اطار حديدي للحمايةو 
 نما ف  الصور . األرضيةالحاويات  نا   -
 .استخدام الحاويات االرضية للنفايات على ال يئة المدرسيةاعداد  طاقة موحظة لمعرفة أثر  -
 

         
 الخاصة  الدراسة  لحاويات النفايات األرضية) صور  

 محاور بطاقة المالحظة:
 .المتواإد  النفايات نمية -
لقائها النفايات لفرز الطوب استإا ة مدى -  .الخاصة الحاويات ف  وا 
 .المدرسة نظافة على المحافظة -
 .مفرز  إمعها  عد النفايات من التخلص سهولة -
 .النفايات لإم  التقليدي  النظام النظام نفا   -
 .تحدث قد الت  المعنوت -
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 .الإديد النظام عن  المدرسة العاملين رضا -
 .السا قة  الموحظة المقارنة -

 .تاألداة الثانية: المقابال
 .المقا لةنل تحديد المحاور الرئيسية الت  عملتها  -
 .لنل مقا لة محورالت  تق  تحت نل  سئلةاألصياغة  -
 .عدد من األسئلةف  صورتها األولية والت  عملت  المقا لةنل أسئلة  عداد  -
ها مت مو ىار مد من أإل اختومعلمين آخرين المعرف  ى المعلمعل تأسئلة المقا وعرض  -

 ال يانات.لإم  
 أسئلة المقابالت:

 بمهندس بيئيالمقابلة األولى: خاصة 
 أثر استخدام الحاويات االرضية للنفايات على ال يئة المدرسية.أسئلة المحور األول: 

 النفايات؟ لإم  األرضية للحاويات المناس ة اال عاد له  ما .1
 والمإتم ؟ ال يئة على العملية لهذه  يإا يات ماله  .2
 غز ؟ محافظات ف  استخدامها معوقات ماله  .3
 الوطن؟ محافظات داخل للموضوع دراسات إرت لهل .4

 طرق االستفاد  من النفايات المدرسيةأسئلة المحور الثان : 
 منها؟ نستفيد أن يمنن الت  الصل ة النفايات أنواع ماله  .1
 الإنو ية؟  المحافظات الصل ة النفايات تدوير إلعاد  معامل لهناك لهل .2
 فرزلها؟ عند النفايات اإمال  من منها االستفاد  يمنن الت  النفايات نس ه ماله  .3
  نائها؟ االزم األرضية الحاويات داخل من النفايات فرز لعملية الطرق أفضل ماله  .4
 ثم نم النفايات فرز ليتم األرضبببببية للحاويات أفضبببببل االحإام أي اليدوي للفرز  النسببببب ة .5

 منها؟ االستفاد   عاد 
 بالعاملين على نظافة المدرسة )األذنة(المقابلة الثانية: خاصة       

الحدائق  عند  ،لهل من تغير يطرأ على ال يئة المدرسبببببببببببببية )السببببببببببببباحاتمن خول عملنم  .1
 استخدام الحاويات األرضية؟

 ؟م النس ة لن األرضية الحاويات أم النفايات لإم  التقليدي النظام أفضل الطرق أي .2
 الت   المدرسة لإمي  النفايات المدرسية؟لهل تنف  الحاويات  .3



                                 الطريقة واإلجراءات                                                                                                 

19 
 

 الرابعالفصل 

 ما له  األمور الت  يمنن أن تزيد من نفا   النظام الإديد لإم  النفايات المدرسية؟ .4
 بالطالبالمقابلة الثالثة: خاصة      

 ؟ رأيك  النظام الإديد لإم  النفايات المدرسية ما .1
 ؟لهل أمانن الحاويات األرضية مناسب  النس ة ألمانن تإمعنم .2
 ؟ما أثر النظام الإديد على العملية التعليمية .3
 ؟، ولماذالهل ستعارك الطوب لوستفاد  من النفايات الت  تإم  داخل الحاويات .4

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
ل يئة ا)المتغير المسبببببببببببببببتقل  على  حاويات النفايات األرضبببببببببببببببيةقبام ال احثون  تت   أثر 

)المتغير التببا    من خول الموحظببة وله  االدا  األولى،  ينمببا األدا  الثببانيببة  المببدرسبببببببببببببببيببة
 .المقا لةنانت 

 .(بالحاويات األرضية والتقليديةخاصة المالحظة )األداة األولى: 

  عداد األدا   صورتها النهائية. -1
 .تقليديةالحاويات الالإلو  أثنا  االستراحة  القرب من الحاويات األرضية وفريق آخر  القرب من  -2
 ،أثر استخدام الحاويات األرضية على ال يئة المدرسيةلمد  أس وع لمعرفة  تدوين الموحظات يوميا   -3

   يوضي  طاقة الموحظة.2والملحق رقم )
ــــة: المقــــابالت. ــــالي  األداة الثــــاني ــــم االســـــــــتمــــاع إلى المقــــابالت على الرابط الت ــــالمكــــان مالحظــــة م ب

http://www.mediafire.com/file/lsspr751zidquv9/Horria.rar ( 123456كلمة المرور) 

  عداد األدا   صورتها النهائية. -1
  اإرا  المقا وت م ف  ين، لتسببببهيل مهمة ال احثالمدرسببببةعلى نتاب موإه من  ونحصبببل ال احث -2

   يوضي ذلك.1رقم ) انملحقالو  ،مساول ف   لدية غز 
لها  احث من ال احثين إلإرا  نل مقا لة وتسبببإيه يتوإتم االتفاق على تحديد وقت المقا وت  عد  -3

 .  توضي ذلك5,4,3 ، والموحق رقم )أصحا ها  موافقة
 الدراسة.توفير معلومات لتم تفري  المعلومات حسب الحاإة منها  -4

http://www.mediafire.com/file/lsspr751zidquv9/Horria.rar
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 نتائج الدراسة

 :نتائج الدراسة
 عرض نتائج الدراسببة، وذلك من خول اإلإا ة عن أسببئلة الدراسببة واسببتعراض  ونسببيقوم ال احث 

ات اســـــــــتخدام الحاويأثر   يبان،  هبدف تنفيبذ األدواتنتبائج الت  تم التوصببببببببببببببل  ليهبا من خول الأ رز 
إم  تصبببببميم لهينل ل، وقد تم وآلية إدارتهاعلى البيئة المدرســـية  المدرســــية األرضـــية لجمع النفايات

ضبببافة الى  اإل النفايات يوضببب   مسبببتوى سبببطي األرض يمتد داخلها وموحظة التغيرات الت  تطرأ عنه،
 .ها ف  لهذا الفصليتم عرضها وتحليل، للحصول على نتائج الدراسة الت  سالمقا وت

 :اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة
 لىع المدرسية النفايات لجمع األرضية الحاويات استخدام أثر ما نص الساال األول:

 تصبببببببميم لهينل لإم  النفايات يوضببببببب   ونقام ال احثول إا ة عن لهذا التسببببببباال  المدرســـــية  البيئة
تنون من ي والدراسببة وله ما يخدم  التغيرات الت  تطرأ عنه  مسببتوى سببطي األرض يمتد داخلها وموحظة

 األدوات التالية:
 . راميل  وستينية لها أغطية  عنل لهندس  معين ةثوث .1
 . طار حديدي يإم  ال راميل  .2
 حفر  داخل األرض نما ف  الصور . .3

 

 
  داخل المدرسةتصميمها  ال احثون الت  قام  للحاويات األرضية) صور          
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 ثم قام ال احثون  تدوين موحظاتهم نالتال :
 

 مالحظة عملية تخلص الطالب من النفايات داخل الحاويات األرضية.أواًل: 
 ق ال الطوب على التخلص من النفايات  الحاويات األرضية.  .1
 فرز النفايات حسب اإلرعادات الموضحة على نل حاوية وحسب لون الحاوية. .2
 داخل الحاويات.  تإمي  النفايات مفرز  .3
 نظافة المنان حول الحاويات األرضية وعدم تطاير األوراق. .4

 
 
 
 

 
  توضي الحاويات األرضية محتوية عل النفايات وال يئة المدرسية نظيفة من حولها) صور  
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 مالحظة عملية تخلص الطالب من النفايات داخل الحاويات التقليديةثانيًا: 
 .من النفايات  الحاويات التقليديةق ال الطوب على التخلص   .1
 النفايات مندسة فوق  عضها ال عض. .2
 الحاويات التقليدية ممتلئة  النفايات. .3
 تطاير النفايات من الحاويات التقليدية. .4
 المنان حول الحاويات التقليدية غير نظيف. .5

 
  للحاويات التقليدية  عد االستراحة م اعر ) صور  

 المقا وت التالية للتأند من صحة اإلإا ة على الساال األول:  إرا   ثم قام الباحثون  
مساول ف   لدية   ولهو 14/9: 2017، أ و القم ز ع د الرحيم)  المهند ف  مقا لة م   .1

غز  عن قسم النفايات وطرق التخلص منها، أند على الدور المهم لت ن  ال لدية لفنر  
ئة، نما  ين الطرق الحديثة لهذا التصميم الحاويات األرضية ف  المحافظة على سومة ال ي

 المتطور من لهذه الحاويات ونيف يمنن توظيفه داخل المدرسة. 
أحد العاملين ف  المدرسة)آذن ،    ولهو25/1: 2018، زايد المنس )  السيدف  مقا لة م   .2

ة ، خاصبببأند لنا االختوف الإذري ف  اسببتخدام الحاويات األرضبببية لإم  نفايات المدرسبببة
 ال حاإة لمراق ة الحاويات من تطاير األوراق  إان ها أو  الساحة المدرسية والحدائق. أنه

 م من طوب المدرسببببببببببببة،   وله05/2: 2018، أ    نر وآخرون)  الطوبف  مقا لة م   .3
ع روا لنا عن سببببببعادتهم للتإديد ف  اسببببببتخدام الحاويات األرضببببببية، خاصببببببة أنها قري ة من 
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معبببببببببارنة ال احثين ف  طرق  دار  النفايات  عد إمعها، وأن ، واسبببببببببتعدادلهم لأمانن تإمعهم
  العملية تخدم ال يئة المدرسية والعملية التعليمية ف  آن واحد.

إرا  المقا وت، من استخدام ال احثون للتإريب وبناء على ما سبق رضية لحاويات األف ن ل وا 
  م الحاويات األرضية  الحاويات التقليدية است دال، وقد ظهر لهذا إليا  عند أثر على ال يئة المدرسية

 يةال يئة المدرس ظهرت، حيث نمية النفايات وأنواعها وعدد الطوب أيضا  ظروف االخرى من الض ط 
ت ال يئة المدرسية  مظهر غير الئق خاصة حول ظهر استخدام الحاويات األرضية ،  ينما عند  نظيفة

 .ود األوراق حولهاوالذي يدلل على ذلك وإ الحاويات التقليدية
 لبيئةا على المدرسية النفايات لجمع األرضية الحاويات استخدام أثربالمتعلقة  النتائج ولتفسير

ال يئة المدرسية  مظهر غير الئق للتصميم الهينل  للحاويات ظهور  ين يعزونالباحث فالن المدرسية
ب  اإلضافة  لى رغ ة طو الريارالتقليدية الذي يساعد على تطاير االوراق منها خاصة أثنا  له وب 

 يئة استخدام الحاويات األرضية نانت ال،  ينما عند المدرسة للتإديد عن النظام القديم ف  إم  النفايات
 .الفصل  ين أنواع النفايات الصل ة ووإود األغطية لها، حيث المدرسية نظيفة حولها خاصة الساحات 

 أن الت   ينت، (2011،أبو العجين)وقد اتفقت نتيإة لهذا السببباال ف  لهذه الدراسبببة م  دراسبببة 
الت   (2009 ،بارود) لهناك حاإة ألعداد من الحاويات المتطور  ف  المحافظة الوسبببببببببببطى، ودراسبببببببببببة

 .اويإب است داله تقليدية إز  من المعنلة ف  سو   دار  النفايات الصل ةالأن الحاويات ذنرت 
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 :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة
  األرضية الحاويات داخل المدرسة من تجمع التي النفايات إدارة آلية ما نص الساال الثان :

من ضبببببببببببببمنهم    إرا  المقا وت على المختصبببببببببببببين ونول إا ة عن لهذا التسببببببببببببباال قام ال احث
حيث أطل  ال احثين على  بببببببببببببببببببببببب مدير عام الصحة ف   لدية غز  بببببببببببببببببببببببب  و القم زع د الرحيم أالمهند  

 الخطوات التالية ف   دار  النفايات المدرسية  عنل  سيط يمنن تط يقه:
  ين لل احثين لهينلية الحاويات األرضية للمساعد  ف  إم  النفايات  عنل سهل. .1

 فرز النفايات واستخدامها من الحاويات.حدد الطرق الصحية السليمة ف  عملية  .2
 عدد أنواع النفايات الت  يمنن  عاد  استخدامها وأيها يمنن أعاد  تدويرلها، ونيف يتم ذلك. .3

 رزالحاويات األرضبببببببببببية مقسبببببببببببمة  لى ثوث حاويات منفصبببببببببببلة لف  عدادقام ال احثون   من ثم
 منها، وله  مقسمة نالتال : االستفاد النفايات المراد 
دوات أتم االسببببببببتفاد  منها  عمل وسببببببببائل تعليمية نالخرائط و  : وسببببببببتينية فارغةع وات  .1

 لتنفيذ التإارب العلمية  المخت رات، والزيار  منها يمنن  يعها.
 توض  للطيور أو تدفن نسماد لألعإار. :مواد عضوية على عنل  قايا الطعام .2
 تستخدم ف  عمل المإسمات الفنية  ماد  الفنون.  :أوراق ونرتون .3

   

 
 )صور تظهر النفايات مفرز  ف  الحاويات  عد استخراإها من تحت سطي األرض       
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 يةاألرض الحاويات داخل المدرسة من تجمع التي النفايات إدارة آليةبالمتعلقة  النتائج ولتفسير
عيدا  عن   قها ومناسبببب تها م  ميول الطوب العمليةيسببببهولة تط نإار العملية  لى  ين يعزونالباحث فالن

 الروتين النظري ف  تلق  العلوم، ونذلك توإهات الطوب لمعالهد  الساحات والحدائق نظيفة.
الت   (Liao& Canto, 2010) وقد اتفقت نتيإة لهذا السبببببباال ف  لهذه الدراسببببببة م  دراسببببببة

 . مثل الفرز الم دئ  واعاد  االستعمال على ال يئة ينت أن  دار  النفايات  طرق  سيطة تحافظ 

 

 صور لمإسمات تم استخدام النفايات ف  عملها  عد فرزلها )
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 اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
 منها  االستفادة يمكن التي النفايات كمية من اقتصادية جدوى توجد هل :نص الساال الثالث
 التالي: بصياغة الفرض ونالسؤال قام الباحث ولإلجابة عن هذا

 . منها االستفادة يمكن التي النفايات كمية من اقتصادية جدوى توجد
 تنسيب نمية النفايات الت  يمنن االستفاد  منها من مإمل  ونول إا ة عن لهذا الفرض قام ال احث

مما يدلل على  %85النفايات المدرسية فوإدوا أن نس ة النفايات الت  يمنن االستفاد  منها تتعدى 
 تنوين السماد العضوي.نفا   العملية سوا  ف   يعها أو 

 نهام االستفادة يمكن التي النفايات كمية من اقتصـادية جدوى بوجودالمتعلقة  النتائج ولتفسبير   
لتوفرلها  عبببببببببنل مسبببببببببتمر ودائم  اإلضبببببببببافة الى عدم وإود تناليف مادية ذلك  ين يعزونالباحثفالن 

 .مقا لها
اعاد  استخدام النفايات  عد الت   ينت أن معروع  (Aber,2012) وقد اتفقت لهذه النتيإة م  دراسة

 أسمد  على الحصول يمنن، و للمإتم  مناف  يحقق ألنه اإتماعيا ، و اقتصاديا   مإديتدويرلها 
 ، ودراسة المعروع من اداتر اي وتوفير  يعها يمنن للتدوير قا لة مواد على نذلك و عضوية

 والمواد األسمد   ي  طريق عن وذلك اقتصادية فوائد على الحصولاندت  الت  (2012،مخلالتي)
من نس ة  %90الت  ذنرت أنه يمنن االستفاد  من  (2011)أبو العجين،، ودراسة للتدوير القا لة

 .النفايات الصل ة
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 من أسئلة الدراسة: الرابعاإلجابة عن السؤال 
 ألرضــيةا النفايات لحاويات الهيكلي التصـميم بين ارتباطية عالقة توجد هل :نص السباال الثالث

 أخرى  جهة من لالستخدام فرزها وآلية جهة من بالمدرسة
 :بصياغة الفرض التالي ونولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث

 من ةبالمدرســـ األرضـــية النفايات لحاويات الهيكلي التصـــميم بينموجبة توجد عالقة ارتباطية 
 .أخرى جهة من لالستخدام فرزها وآلية جهة

المقا وت الت  تهدف للنعف عن أفضل التصاميم   إرا   ونول إا ة عن لهذا التساال قام ال احث
ة والتوصل حافظ على ال يئة، ثم مقارنتها  الحاويات التقليديتالهينلية للحاويات الت  تسهل عملية الفرز و 

  لى التال :
 .ن الحاويات األرضية خفيفة الوزن نونها  وستينية  .1
 .مصممة لتساعد على فرز أن ر قدر من النفايات .2
 .منتعر  ف  نل منان ويسهل الوصول لها .3

 ألرضببببببيةا النفايات لحاويات الهينل  التصببببببميم  ينلهناك عوقة ارت اطية موإ ة  في ضــــوء ما ســــبق
عالقة   وإودالمتعلقة  النتائج ولتفسببببير، أخرى  إهة من لوسببببتخدام فرزلها وآلية إهة من  المدرسببببية
 الستخدامل فرزها وآلية جهة من بالمدرسة األرضية النفايات لحاويات الهيكلي التصـميم بينارتباطية 

التصببببببببببببميم القديم للحاويات التقليدية الذي ال تتوفر فيه ذلك  لى ين يعزون الباحثفالن  أخرى جهة من
ب على حإرات، واعتياد الطوالمواصفات الحديثة، وصعو ة فرز النفايات  داخله نونه غير مقسم الى 

 .التخلص من النفايات  داخله
الت  وإهت  اسببتخدام حاويات صببحية  (Liao& Canto, 2010) وقد اتفقت لهذه النتيإة م  دراسببة

منلفة ماديا ف  عملية فرز أن الحاويات التقليدية  (2009 ،بارود)يمنن توظيفهبا ألغراض  يئيبة، ودراسببببببببببببببة 
 النفايات ويإب است دالها.
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 النتائج والتوصيات

 لنتائج والتوصياتا
الحاويات األرضــية لجمع النفايات اســتخدام أثر  " ، وله ونال احث  ها قام الت  الدراسبببة على  نا   

وتفسيرلها  الدراسة نتائج استخراه و عد ة،الخاصم دواتهأ فيها استخدم والت  ،على البيئة المدرسية وآلية
 .والمقترحات التوصيات ألهم الدراسة، ونذلك  ليها توصلت الت يمنن تلخيص النتائج 
 أواًل: ملخص النتائج

فعند اسببببببتخدامها ظهرت ال يئة المدرسببببببية  ، ال يئة المدرسببببببية اويات النفايات األرضببببببية أثر علىلح .1
نظيفة  ينما عند اسببببتخدام الحاويات التقليدية نانت االوراق والع وات منتعببببر  ف  سبببباحات المدرسببببة 

 .وحدائقها
آلية  دار  النفايات المدرسبببببببية تمثلت  إمعها مفرز  من خول تصبببببببميم الحاويات ثم االسبببببببتفاد  منها  .2

 . وسائل تعليمية أو مإسمات فنية نسماد عضوي أو

 .  %85إدوى اقتصادية من نمية النفايات المدرسية الت  يمنن االستفاد  منها وصلت  لى توإد  .3
 إهة من ة المدرسببب األرضبببية النفايات لحاويات الهينل  التصبببميم  ينموإ ة عوقة ارت اطية توإد  .4

 .أخرى إهة من لوستخدام فرزلها وآلية
 

 التوصياتثانيًا: 
  األمور اآلتية: ونف  ضو  نتائج الدراسة يوص  ال احث

 .استخدام الحاويات األرضية ف  إم  النفايات المدرسية لما لها من أثر  يئ  واقتصادي .1
 ألهمية الدراسببببببة الت  قدمها ال احثونحول  للطوب وأعضببببببا  النوادي ال يئية  المدار عداد دورات   .2

 .التقليدية للحاوياتن ديل 
 .لتصميم لهيانل من الحاويات األرضية لإم  النفاياتقديم مقترحات لتمويل معاري  ت .3
  أثر  يئ، لما له من الحاويات األرضبببببببببببببية ن ديل مقترر ف  إمي  مدار  المحافظاتاسبببببببببببببتخدام   .4

 .المإتم على  وتعليم  يعود
 ثالثًا: المقترحات

  إرا  الدراسات التالية: ونيمنن أن يقترر ال احث
تائج نوالماسببسببات األخرى المسببتفيد  من   لدية غز  ووزار  ال يئة إرا  الدراسببة الحالية م   عببراك  .1

 .الدراسة الحالية
 .على مإمل النفايات المدرسية ولي  الصل ة فقط  موان ة تطور أن ر إرا  الدراسة  .2
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 المراجع والمصادر

 :  والمصادر قائمة المراجع
  :المراجع العربية

 "، ال  ئة جغراف ة في دراسة" الشمال محافظة في الصل ة النفايات إدارة (:2009) بارود، نع م (1

 .76-112، 2 ، 13 ، األقصى جامعة مجلة

 عندالتفنير  وقدرات يةالمدرسببببببب ال يئة خصبببببببائص  ين العوقة دراسبببببببة 1985): فائقة )  در،  2
 ةينل ،منشــــورة غير دكتوراه رســــالة ،السببببببعودية العر ية  المملنة اال تدائية المرحلة تلميذات

 .عم  عين إامعة ،يةالتر 
 م.2018/1/12مقابلة مع الباحثين بتاريخ  ، 2018 نر، أ   وآخرون)   3
 غزة قطاع قطاع في الصـــلبة النفايات مكبات : (2007 ) إزر، محمود وأ و إا ر، عاطف  4

 ال يئة. إود  ، سلطة"غزة
، مشـــروع نشـــر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام : 2116ذياب، سبببببهيل والنويري، خالد )  5

 وزار  التر ية والتعليم العال .
 لماد  التعبببنيلية اإل داعية القيم تنمية المدرسبببية ف  ال يئة منظومة أثر : 2013العبببتل ، أمل )  6

نلية  ،رســالة ماجســتير غير منشــورة المعلمات، نظر وإهة من الثانوية الفنية  المرحلة التر ية
 المملنة العر ية السعودية. التر ية ،إامعة أم القرى،

،عمان، األردن : دار اليازوري العلمية  تلوث التربة  : 2008عببببببببببهاب، فاضببببببببببل وعيد، فريد )  7
 للنعر والتوزي  .

، روإ   تاريخ مميزات الحاويات األرضـــــــــية للنفايات  :2017صببببببببببببببفحبة المعمبل الهنبدسبببببببببببببب )  8
 https://www.facebook.com/story.php?story_fbidم 2018/1/3

مجلــة العلوم  :النفببايببات الصببببببببببببببل ببة نيف نتعببامببل معهببا ونفيببد منهببا؟، 2015عيسببببببببببببببى، ع ير)  9
 5-42.، 3، 22،الكويتية

 عمان: دار ، 4 ط ، البيئية العلوم إلى المدخل  :2003) سببببببامي والفرحان، يحيى غراي ة،  11
 للنعر والتوزي . العروق

 ال لدية باستخدام النفايات مطامر لمشاريع ال  ئي االقتصادي (: التق  م2014مخلالتي، أحمد ) (11

 ، كل ة الهندسة، جامعة حلب، سوريا.رسالة ماجستير غير منشورة الكلفة،  تحل ل منهج ة

 ، منت ة المدرسة.النادي البيئي : 2016مدرسة الحرية األساسية)أ  لل نين )  12
 م.2018م1م11مقابلة مع الباحثين بتاريخ  ، 2018) زايد، المنس   13
 .م2017م9م14مقابلة مع الباحثين بتاريخ  : 2017) ع د الرحيم، أ و القم ز  14
 ، دولة فلسطين.دليل البيئة المدرسية : 2018وزار  التر ية والتعليم العال )  15
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 المالحـــــــــق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
        

 

  بلدية غزةإلى  إدارة مدرسة الحرية األساسية أ للبنينكتاب من 
 المالحظة بطاقة 
 من بلدية غزة مختص مهندس مع مقابلة بطاقة 
 آذن المدرسة مع مقابلة بطاقة 
 طالب المدرسة مع مقابلة بطاقة 
 أسماء المحكمين 
 المقابالت وأصحاب الباحثين تجمع صور  

 المالحق

 عددها ثمان



                                                                                                             

 
 

 المالحـــــــــــــق

 (1ملحق رقم )

 



                                                                                                             

 
 

 المالحـــــــــــــق

 (2لحق رقم )م
 

      :الحاويات المقصود         التاريخ:

      :رقم الموحظة

 

 المالحظات

 المتواإد  النفايات نمية:         
             

 لقائها النفايات لفرز الطوب استإا ة مدى     :الخاصة الحاويات ف  وا 
             

 مفرز  إمعها  عد النفايات من التخلص سهولة:      
             

 المدرسة نظافة على المحافظة:        
             

   النفايات لإم  التقليدي  النظام النظام نفا:       
             

 تحدث قد الت  المعنوت:         
             

 الإديد النظام عن  المدرسة العاملين رضا:        
             

 السا قة:   الموحظة المقارنة         
            
             

 

 



                                                                                                             

 
 

 المالحـــــــــــــق

 (3ملحق رقم)
      التاريخ        منان المقا لة 

      الوقت       العخصية المتقا ل معها 

 ؟ النفايات لإم  األرضية للحاويات المناس ة اال عاد له  ما .1

            
             

 ؟ والمإتم  ال يئة على العملية لهذه  يإا يات ماله  .2

            
             

 ؟ غز  محافظات ف  استخدامها معوقات ماله  .3

            
             

 فرزلها؟ عند النفايات اإمال  من منها االستفاد  يمنن الت  النفايات نس ه ماله  .4
            
             

 الوطن؟ محافظات داخل للموضوع دراسات إرت لهل .5

            
             

   نائها؟ االزم األرضية الحاويات داخل من النفايات فرز لعملية الطرق أفضل ماله  .6

            
             

 منها؟ نستفيد أن يمنن الت  الصل ة النفايات أنواع ماله  .7

             

             



                                                                                                             

 
 

 المالحـــــــــــــق

 (4ملحق رقم)
      التاريخ        مكان املقابلة 

     الوقت      الشخصية املتقابل معها 

 أسئلة المقابلة

الحدائق  عند استخدام الحاويات من خول عملنم لهل من تغير يطرأ على ال يئة المدرسية )الساحات،  .1
           األرضية؟

            
            
             

 
     لهل تنف  الحاويات الت   المدرسة لإمي  النفايات المدرسية؟ .2

            
            
            
       

  لنس ة لنم؟األرضية  ا الحاويات أم النفايات لإم  التقليدي النظام أفضل الطرق أي .3
            
            
            
          

 ما له  األمور الت  يمنن أن تزيد من نفا   النظام الإديد لإم  النفايات المدرسية؟ .4
            
            
            
             

 



                                                                                                             

 
 

 المالحـــــــــــــق

 (5ملحق رقم)
      التاريخ        مكان املقابلة 

     الوقت      الشخصية املتقابل معها 

 أسئلة المقابلة

 ؟ما رأيك  النظام الإديد لإم  النفايات المدرسية ؟ .1
            
            
            
             

 لهل أمانن الحاويات األرضية مناسب  النس ة ألمانن تإمعنم؟ .2
            
            
            
             

 التعليمية؟ العملية على الإديد النظام أثر ما .3
            
            
            
             

 لهل ستعارك الطوب لوستفاد  من النفايات الت  تإم  داخل الحاويات، ولماذا؟ .4
            
            
            
             

 



                                                                                                             

 
 

 المالحـــــــــــــق

 (6ملحق رقم)

 

 أسماء المحكمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفته اسم المحنم م
 مدير عام قسم الصحة  بب  لدية غز  القم ز م. ع دالرحيم أ و 1
 رئي  قسم الصحة المدرسية بب مديرية عرق غز  د. خليل النإار 2
 منسق الصحة المدرسية بب مدرسة الحرية خالد صيام .أ 3
 معلم محمد الزغ   .أ 4
 معلم يوسف السوس  .أ 5



                                                                                                             

 
 

 المالحـــــــــــــق

 (7ملحق رقم)

 
 (الرحيم أبو القمبزالمهندس عبد )صورة تجمع الباحثين مع 

  
 ( أثناء فرز النفايات) صورة للباحثين  



                                                                                                             

 
 

 المالحـــــــــــــق

 
 ( مجموعة من الطالب) صورة تجمع الباحثين مع  

 
(السيد زايد منسي )صورة تجمع الباحثين مع 



 

 

 


