
 أ
 

  
 

 

 

 
 من وجهة نظر سكان المدينةفي مدينة غزة  األداء البيئيتقييم 

Evaluating the Environmental Performance in 

Gaza City from the Citizens’ point of view  

 
 ِإعَداُد الَباِحِث 

  سكيك ثروت علي ماهر
 

 ِإشَرافُ 
 الُدكُتور

 ياسر عبد طه الشرفا
 

 لُحصوِل َعلى َدَرَجِة اْلَماِجسِتيرِ ا ِتكَمااًل ِلُمَتطلباتِ ُقدَم َهذا البحُث ِاس

 ِبُكلِيِة التجارة ِفي اْلَجاِمَعِة اإِلسالِميِة ِبَغزة ِفي إدارة األعمال
 

 

ه0341/ذو القعدة  –م 6102 /أغسطس

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 

Master of Business & Administration  

 زةــغ –ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 دراسات العلياشئون البحث العلمي وال

 ة التـــجــــــــــــــــــارةــــــــــــــــــليـك

 ماجستير إدارة األعمـــــــــــــــــــــــال







 أ
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 قال تعالى:

 يَما ي وابلْحري ب َظَهَر الَفساُد ِفي البر
يَقُهْم َبْعَض  َكَسَبْت  ُذي يْديي انلَّاسي ِلي

َ
أ

ُعونَ  ي َعميلوا لَعلَُّهْم يَرْجي  اَّلَّ
 صدق اهلل العظيم

 

 [14الروم: ]

 

 

 

 



 ب  

  ملخص الدراسة
راء هدفت هذه الدراسة الى تقييم األداء البيئي في مدينة غزة، من خالل استطالع آ

المواطنين حول األداء البيئي في مدينة غزة وجودة الخدمات البيئية والصحية المقدمة من بلدية 
، يحاول تقييم األداء البيئي في مدينة غزة والذي التحليلي الوصفي المنهج ماستخدا غزة، ولقد تم

ذات معنى  يماتإلي تعم في التوصل أن يقارن ويفسر ويقيم أمالا  الوصفي التحليلي المنهج ويحاول
االعتماد على طريقة العينة العشوائية والتي تمثلت ب  عن الموضوع، وقد تم المعرفة رصيد بها يزيد
فرد من سكان المدينة، وذلك من خالل استبانة وزعت على أفراد العينة مراعية التوزيع  055

 الجغرافي للمدينة بحيث شملت العينة جميع أحياء مدينة غزة.
 لدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: ولقد توصلت ا
أهم الجهات الرئيسية التي تتحمل عبئاا ثقيالا في مجال تقديم العديد من من بلدية غزة  أن

ن أبرز الخدمات األساسية متعلقة في الجانب البيئي  الخدمات األساسية للمواطنين في مدينة عزة، وا 
 بد من تطوير وتحسين هذه الخدمات المقدمة إال أن ال والصحي وتوفير بيئة سليمة للمواطنين.

 عن خدمات أن غالبية أفراد العينة غير راضيينللمواطنين في مدينة غزة، حيث أظهرت النتائج 
النظافة و توفر المساحات الخضراء والحدائق العامة وجودة مستوى المتعلقة في  بشكل عام البلدية

 .شاد الصحي والبيئي في المدينةمياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ومستوى االر 
إال أن حازت بعض الخدمات على رضى المبحوثين مثل خدمات ازالة النفايات المنزلية، 
وقيام البلدية بتشجير شوارع المدينة، ومدى كفاءة نظام استقبال الشكاوي فيما يخص شبكات المياه 

 وشبكات الصرف الصحي، وقيام البلدية بتوعية وارشاد المواطنين.
تحسين  وقد أوصت الدراسة بضرورة تحسين الخدمات المقدمة من قبل بلدية غزة من خالل

كفاءة وفعالية جمع وترحيل النفايات، تخصيص مساحات تصلح كحدائق عامة، إعادة تأهيل 
 كما أوصت الدراسة على  ،شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، واشراك الشباب بخدمات البلدية

بالتوافق مع وزارة الداخلية وشرطة البلدية بمخالفة كل من يمس مستوى نظافة  ضرورة إيجاد آلية
زيادة وعي السكان من خالل عمل برامج توعوية لتوعية السكان بالمحافظة على المدينة  والمدينة، 

 وتوعيتهم ببرامج وخدمات البلدية. 
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  Abstract 
 This study aims at evaluating the environmental performance in Gaza City 

through surveying citizens’ opinion about environmental performance in Gaza City and 

the quality of the environmental and health services provided by the Municipality of 

Gaza. The study used the random sampling method. The sample consisted of 500 

citizens of the city. The study tool was a questionnaire that was distributed to 

respondents, taking into account the geographical distribution of the city so that the 

sample covered all neighborhoods of Gaza city. 

Most important findings: Gaza Municipality is one of the main actors who bear 

a heavy burden in providing many basic services to citizens in the city. Most of the basic 

services provided are those related to environmental and health sectors so as to provide a 

safe environment for citizens. However it is most nesecerry to develop and improve the 

services provided to the citizen of Gaza City, where the results showed that the majiroty 

of respondents were unsatisfied with the services related to the cleanliness, availability 

of green spaces and parks, the quality of the sewage networks, and the level of awareness 

and guidance towards the environment. On the other hand, the respondents were satisfied 

with services such as; household waste removal, afforestation streets, and the efficiency 

of receiving complaints system. 

Recommendations: The study emphasized the need to improve the services 

provided by the Municipality of Gaza by increasing the number of janitors, working on 

the maintenance and renewal of waste containers, and finding a mechanism in line with 

the Ministry of Interior and the municipal police to fine those who affect the level of 

cleanliness of the city. The study also highlighted the need to increase the awareness of 

the people through awareness increasing programs to encourage people to preserve the 

city and make them aware of the programs and services the municipality. The study also 

recommended that there is a need to for the municipality to look for funders to work on 

improving sewage systems and implement projects to protect water from pollution. 
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إلى والدي الذي لم يبخل علي بشيئ، إلى والدتي التي استمد منها  إلى من أناروا لي دربي،
 ...معنى الحياة، إلى أخوتي

 

 إلى من تحملت العناء طيلت الدراسة، الى زوجتي العزيزة

 

 الى ابنتي الغالية..سلمى
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 شكر وتقدير 
 " ال َيْشُكُر اهلَل َمْن ال َيْشُكُر النَّاَس"انطالقاا من قول سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم 

بإشرافه على  الشرفا عبدالفاضل الدكتور/ ياسر ستاذي أل التقديرفإنني أتقدم بجزيل الشكر و 
هذه الدراسة، وجهده ومتابعته المستمرة التي كان لها الدور في انجاز هذه الدراسة، فجزاه اهلل 

 خير الجزاء.

الدكتور/ سامي أبو الروس  لجنة المناقشة عضويكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى 
 هما بقبول مناقشة هذه الرسالة.لتفضل والدكتور/ وفيق اآلغا

بخالصل الشكر والعرفان إلى والديًّ العزيزين وزوجتي العزيزة لما وفروا من كما أتقدم  
 االمكانات المادية والمعنوية النجاز هذه الدراسة.

و إلى سلطة جودة البيئة  -رئيساا ،مجلساا وموظفين-كما أتقدم بالشكر الى بلدية غزة 
لي النجاز هذه الدراسة والتي تمثلت بمراجعة وثائق وسجالت  التي قدموهايرة على المساعدة الكب
 متعلقة بالدراسة.

وحتى ال أنسى فضل أحد عليَّ فإنني أتقدم ببالغ شكري وعظيم امتناني لجميع من قدم 
 مهما كان يسيراا أو قليالا وأعانني بعد اهلل على إنجاز هذه الدراسة، سائالا المولى عزلي الدعم 

 وجل للجميع موفور الصحة وتمام العافية.

 فلهم مني كل الشكر والتقدير.

 الباحث     

 علي ماهر سكيك 
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة  0.0

شرية العالم بأجمع يواجه المشكالت البيئية التي تهدد الحياة البال يخفى على أحد أن 
يفرقنا نحن في البالد العربية عن باقي دول العالم وتسبب في اختالل توازن الطبيعة، ولكن ما 

أنهم يسعون بكل امكاناتهم المادية وتطورهم التكنلوجي وأبحاثهم العلمية للحد من آثار هذه 
جاالتنا المشكالت، وأننا الزلنا ال نعي خطورة وحجم الكارثة البيئية التي تالحقنا في كافة م

الحياتية، حيث أن سياسات توفر الخدمات البيئية في دولنا العربية ال تتكافأ مع المجتمعات 
 الحضرية والريفية. 

المصادر الطبيعية، والتلوث  في تعاني البيئة الفلسطينية في قطاع غزة من إهدار
نمو السكاني ليرجع ذلك الى ا ،وتلوث للمياه الجوفية ومياه الشرب بكافة أشكاله، البيئي

السبب  الذي يعد   االحتالل، نالمستمر، واإلهمال والتجاهل المستمر لقضايا البيئة طيلة سني
، والذي يشكل حاجزاا أمام التطور االقتصادي والصحة العامة الرئيسي في كثير من كوارث البيئة

حة خصوصاا ، حيث تواصلت التحذيرات من تفاقم مشكلة البيئة والصواالجتماعي في قطاع غزة
بما بعد الحروب األخيرة على قطاع غزة والتي أدت الى استهداف كافة القطاعات الخدماتية 

فيها إدارة المياه العادمة ومعالجتها، والتي أصبحت ال تقل خطراا عن أسلحة جيش االحتالل في 
 .(م2511،)مركز المعلومات الفلسطيني وفا .تأثيرها على البيئة وخصوصا الحياة البحرية

من  ٪٠٧تلوث الشاطئ البحري بشكل مباشر بنسبة تجاوزت تشير االحصاءات  و
ومن المؤكد أن هذه النســــبة زادت عن ذلك خالل العدوان  م2514عدوان طول الساحل قبيل 

مليون متر مكعب من مياه الصـرف الصـحي غير  ٣وذلك نتيجة لتصـــــريف ما يزيد عن 
، كما و ٪٥٩طات المعالجة الرئيسية في القطاع بنسبة تجاوزت معالجة بســبب عجز كلي لمحال

تضـرر وتلوث االراضي والتربة الزراعية بشـكل مباشر بفعل القصـف المتكرر لها بشــتي أنواع 
المقذوفات والذخائر مما تســــبب في إحداث آالف الحفر العميقة في االراضي الزراعية وتلوثها 

بلغت كمية النفايات للحفرة، كما أوضحت االحصاءات أنه ع متر مرب ٣٩٧بمتوسط مســاحة 
الصــــلبة المنزلية التي تراكمت في شوارع مناطق مختلفة من قطاع غزة بســــبب العدوان بحوالي 

توزعت على  ٨٧٧٢ألف طن بواقع ثالثة أضعاف ونصــــف للكمية التي تراكمت في عدوان  ٠٧
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ألف طن من  ٨٧فترة العدوان وال يزال ما يقارب من  مكب عشوائي تشـكلت خالل ٨٥أكثر من 
 .(م2514)سلطة جودة البيئة،  .تلك النفايات متراكم في بعض المكبات العشوائية

من خالل  في مدينة غزة والبيئة العامة من خالل هذه الدراسة سيتم تقييم برامج الصحة
أحد أقدم  والبيئة الصحة دائرةعتبر تدراسة حالة ادارة الصحة العامة والبيئة في بلدية غزة، حيث 

الصحية   أقسام البلدية الرئيسية والذي يقع على عاتقه العديد من المهام اليومية و االهتمامات
المختلفة التي يعمل من خاللها على تحسين و تطوير الوضع الصحي و البيئي في 

لالرتقاء والبيئة العامة الصحة دائرة هدف توالعيش في ظل بيئة صحية ونظيفة كما و   المدينة
لتوفير الغذاء اآلمن للمواطنين من خالل أعلى مستويات الرقابة   والتميز في أداء العمل وذلك
 .على جودة وسالمة األغذية

 مشكلة الدراسة  0.6

اكثر ُيعاني قطاع غزة وضعا بيئيا وِصِحَياا متدهورا نتيجة الحصار المفروض عليه منذ 
مليون نسمة في مساحه ضيقة والتي  1,11في هذا القطاع حوالي سنوات حيث يعيش  15من 

 051مقابل  2فرد/ كم 2114كيلو متر مربع وبكثافة سكانية مرتفعة حوالي  310ال تتجاوز 
في الضفة الغربية )المحافظات الشمالية(  وذلك حسب آخر تقديرات لجهاز اإلحصاء  2فرد/كم

أكثر المناطق  وتعتبر محافظة غزة،  م2510ديسمبرالمركزي الفلسطيني في إعالنه األخير في 
 1401حيث بلغت الكثافة السكانية حسب تقرير جهاز االحصاء الفلسطيني كثافة سكانية 

من عدم توفر اإلمكانيات والبنية التحتية الالزمة لسد احتياجات  تعاني مدينة غزة و  2فرد/كم 
وجاء الُعدوان اإلسرائيلي األخير بكل شراسة  لمستويات التلوث البيئي هناك،وزيادة المواطنين، 

للبيئة بما تحتويه من العناصر الحيوية والطبيعية المائية  وهمجية لُيَفاِقم من هذا التدهور
 .والهوائية واألرضية والكائنات الحية والُبنية الَتحِتية والُعمرانية متسبباا بذلك بدمار واسع االنتشار

 (2510)مركز االحصاء الفلسطيني، 

لى زيادة وتيرة اهتمامها بالبيئة والصحة العامة في إ بلدية غزة ونظراا لذلك تسعى
، إال أنها تزداد صعوبة في ظل الظروف الراهنة من اغالق للمعابر وحصار وانقطاع المدينة

 للتيار الكهربائي بشكل مستمر.
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ممثلة بدائرة الصحة  ةمدى قدرة بلدية غز في واستناداا الى ما سبق تكمن مشكلة الدراسة 
من تحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين الوضع البيئي والصحي في مدينة غزة، حماية  والبيئة

ة، حيث أن المواطنين من األمراض، زيادة الوعي البيئي والصحي لدى المواطنين في مدينة غز 
الوعي الالزم يواجه سكان مدينة غزة خطر الكوارث البيئية والصحية نتيجة لضعف الثقافة و 

 .القائملمواجهة الخطر 

 التي تحاول الدراسة االجابة عليه: الرئيسيوبناءا عليه فإن السؤال 
 ؟ما هو تقييم األداء البيئي في مدينة غزة 

 ولإلجابة على السؤال ال بد من االجابة على األسئلة الفرعية التالية:

 ي مدينة غزة ؟ما مدى توفر خدمات النظافة وازالة النفايات الصلبة ف .1
 ما مدى توفر المتنزهات والحدائق العامة والمساحات الخضراء في مدينة غزة ؟ .2
 ما مدى جودة وكمية المياه المزودة للمواطنين في مدينة غزة ؟ .3
 ما مدى كفاءة شبكات الصرف الصحي في مدينة غزة ؟ .4
 ة لهم ؟ما مدى رضى المواطنين في مدينة غزة عن الخدمات الصحية والبيئية المقدم .0

 متغيرات الدراسة 0.4
 المتغيرات المستقلة

      المتغير التابع

 
 (: يوضح متغيرات الدراسة0.0شكل )

 : تجريد الباحث من الدراسات السابقةالمصدر

1
مستوى النظافة في المدينة •

2
المياه ومياه الصرف الصحي •

3
ةحجم المساحات الخضراء في المدين•

4
مستوى االرشاد الصحي والبيئي•

1 األداء البيئي في مدينة غزة•
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 فرضيات الدراسة  0.3

يؤثر مستوى النظافة في المدينة تأثيراا ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية األولى:  1
 ( على وجهات نظر سكان المدينة في تقييم األداء البيئي في مدينة غزة.α=5.50داللة )

مستوى المساحات الخضراء في المدينة تأثيراا ذات داللة إحصائية تؤثر الفرضية الثانية:  6
 في البيئي األداء تقييم وجهات نظر سكان المدينة في على( α=5.50عند مستوى داللة )

 .غزة مدينة
يؤثر معيار المياه ومياه الصرف الصحي تأثيراا ذات داللة إحصائية عند  الفرضية الثالثة: 3

 مدينة في البيئي األداء تقييم وجهات نظر سكان المدينة في على( α=5.50مستوى داللة )

 .غزة
يؤثر معيار مستوى االرشاد الصحي والبيئي في المدينة تأثيراا ذات داللة  : الرابعةالفرضية  4

 األداء تقييم وجهات نظر سكان المدينة في على( α=5.50داللة )إحصائية عند مستوى 

  .غزة مدينة في البيئي
بين  α=5.50: توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة الخامسةالفرضية  0

المبحوثين حول تقييم األداء البيئي في مدينة غزة تعزى للبيانات  متوسطات استجابات
 عمر، المؤهل العلمي(.الشخصية التالية )الجنس، ال

 أهمية الدراسة  0.1
 أواًل األهمية العملية: 

في مدينة  األداء البيئيتكمن أهمية الدراسة من أهمية الموضوع التي تناولته وهو تقييم 
، حيث تشير التقارير الى تفاقم التدهور البيئي والصحي في قطاع غزة وعلى رأسه مدينة غزة

وقد أحدث هذا التدهور الى ضرر واسع النطاق ،  اع كثافةا أكثر مدن القطغزة والتي تعد 
المقدمة من  الخدماتهذه الوقوف على  كان ال بد من وطويل األمد، وشديد للبيئة الطبيعية، لذا 

وضمان استمرارها من أجل تطوير تطويرها  العمل على ومعرفتها من أجلقبل بلدية غزة 
 ة.وتحسين الوضع البيئي والصحي في مدينة غز 

كما أن المشكالت البيئية تعتبر من أخطر المشكالت التي تواجه قطاع غزة وباألخص 
سكان مدينة غزة، وبالتالي موضوع األداء البيئي في مدينة غزة جدير بالدراسة لما له أثر كبير 

 على سالمة المجتمع.
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يين ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة بما تنتهي اليه من نتائج في مساعدة المعن
في جودة الخدمات الصحية والبيئية المقدمة للمواطنين والعمل والمسئولين في معرفة القصور 
 على تطويرها بما يليق بالمواطن.

 ثانيًا األهمية العلمية:

ستسهم هذه الدراسة الى توجيه أنظار الباحثين إلى إجراء المزيد من الدراسات التطبيقية 
همية الدراسة كونها تتوافق مع تطلعات الباحث العلمية والمهنية كما تنبع أ في هذا المجال الهام.
  في هذا المجال الهام.

 أهداف الدراسة 0.2

 تسعى الدراسة الى تحقيق األهداف التالية:

 .خدمات الصحة والبيئةالتعرف على  .1
حسن الوضع البيئي والصحي في مدينة معرفة مدى توفر هذه الخدمات التي من شأنها ت .2

 غزة.
نتائج التي توصلت اهمة في وضع الحلول وتقديم مجموعة من التوصيات بناءا على الالمس .3

 .إليها الدراسة
مساعدة المعنين والمسؤلين في معرفة القصور في جودة الخدمات الصحية والبيئية المقدمة  .4

 للمواطنين والعمل على تطويرها بما يليق بالمواطن.

 الدراسات السابقة 0.1
 عربية:أوالً الدراسات ال

 " في قطاع غزة ( بعنوان" تقييم األداء البيئي للبلدياتم6101دراسة ) سلطة جودة البيئة،  .0

هدفت الدراسة إلى تقييم األداء البيئي للبلديات في قطاع غزة، حيث جرى التقييم 
و  بلدية 10وعددهم   A, Bالبلديات المصنفين لدى وزارة الحكم المحلي تصنيف المبدئي على 

تقييم ست عناصر أساسية وهي: مستوى النظافة، مستوى المساحات الخضراء، المياه تضمن ال
مدى التعاون وااللتزام بالمتطلبات البيئية الصادرة والصرف الصحي، التمييز والمبادرات البيئية، 

 .مدى رضا المجتمع المحلي عن الخدمات البيئية التي تقدمها البلدية، و عن سلطة جودة البيئة

التقييم هو بدرجة كبيرة  أننتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة هي: أهم ال
مقارنة نسبية بين أداء البلديات البيئي و ال يستند الى معايير عالمية وبالرغم من ذلك فانه من 



  7 

كان هناك صعوبة في ، كما أنه المالحظ أن مستوى النظافة جيد خصوصا في البلديات الكبرى
لوحظ وجود نقص في سيارات نقل و ، كما يانات المطلوبة من بعض البلدياتالحصول على الب

ترحيل النفايات خصوصا لدى البلديات من الفئة )ب( مما يسبب في تأخير ترحيل النفايات من 
الفترة التي تم خاللها التقييم تزامنت مع وجود فرق نظافة، تقوم بأعمال ، و االحياء السكنية

العمل على وأوصت الدراسة إلى االستمرار في  تنفيذ وتطوير البرامج، و  .التنظيف في البلديات
 .تمويل جوائز للبلديات المتقدمة في مراكز التقييم تشجيعا و تحفيزا لها

دراسة حول مدى رضا المواطنين ( بعنوان" م6103، مؤسسة الرؤيا الفلسطينيةدراسة )  .6
 " افظة بيت لحمعن الخدمات التي تقدمها لهم بلدية الدوحة في مح

هدفت الدراسة والتي نفذتها مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بالتعاون مع مجلس بلدي مدينة الدوحة في 
محافظة بيت لحم لقياس توجهات المواطنين في المدينة نحو جودة الخدمات االساسية التي 

 من خدمات. يتلقونها من بلدية الدوحة، وذلك سعيا لتطوير واقع المدينة وما تقدمه البلدية
المنهج الوصفي حيث أنه: وصف منظم للحقائق ولميزات مجموعة معينة  واعتمدت هذه الدراسة

أو ميدان من ميادين المعرفة الهامة بطريقة موضوعية وصحيحة. ويستخدم البحث الوصفي 
 بشكل مبدئي لوصف حالة أو حدث معين.

مستوى رضا المواطنين بشكل  أن ي:هالتوصيات التي توصلت إليها الدراسة فالنتائج و أما أهم 
عام عن الخدمات المقدمة لهم من قبل بلدية الدوحة جاء متوسط بالنسبة الغلب الخدمات مثل 
الخدمات العامة، والعناية بالنظافة والبيئة وتوفير الحاويات والرقابة على االسواق، وخدمات 

لوصول لطاقم العاملين بالبلدية وجدية البنية التحتية والعناية بالشوارع، ووضوح النظم وسهولة ا
وكفاءة العاملين فيها.بالمقابل كان مستوى الرضا منخفض بالنسبة لخدمات اخرى مثل تشجيع 
االستثمار والعناية بالحدائق والمتنزهات وتخضير المدينة، وخدمات االراضي وتراخيص البناء 

بأهمية وقوف المجلس البلدي على  وتوصي الدراسةواعداد المخططات الهيكلية والعمل بشفافية.
اسباب تدني مستوى رضا المواطنين عن خدمات البلدية ومراجعة تلك االسباب واعادة النظر 
في بعض اليات تقديم الخدمات من اجل االرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتحسينها وتحسين 

 جودتها.
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 .يات الصلبة في محافظة دير البلح"( بعنوان" تقييم إدارة النفام6100دراسة )أبو العجين،  .4

من حيث التعرف  في محافظة دير البلح هدفت الدراسة إلى تقيم إدارة النفايات الصلبة
على مكونات وطبيعة النفايات الصلبة مقارنة مع باقي محافظات قطاع غزة، كما هدفت الى 

فاءتها، حيث أن إدارة دراسة التوزيع الجغرافي للحاويات والتحليل المكاني لها وتقييم مدى ك
النفايات الصلبة في محافظة دير البلح تدار من قبل ثالثة جهات رسمية وهي البلديات ومجلس 

 ادارة النفايات الصلبة ووكالة الغوث، ولكل منها أسلوب خاص في إدارتها.

أنتجت العديد من الخرائط : يالتوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهالنتائج و أما أهم 
حوسبة لتوزيع الحاويات جغرافياا، حيث تبين أن هناك عجزاا كبيراا في أعداد الحاويات، وأنه الم

كما قدمت الرسالة العديد من التوصيات للبلديات هناك تباين في أعداد الحاويات للسكان، 
بضرورة التركيز على أسلوب الجمع بالحاوية الدوارة ، وتشجيع السكان على فصل النفايات 

ائد مالي أو خدمة خاصة ، تفعيل الرقابة على المحال التجارية لمنع تراكم النفايات مقابل ع
وتناثرها في الهواء ، كما قدمت توصيات للسكان بضرورة منع األطفال من نقل النفايات الصلبة 

 .وتحمل األب أو األم مسؤولية نقلها إلى الخارج لمنع تراكمها حول الحاويات
رأي المواطن حول ( بعنوان" م6101، نابلس-ن أجل خدمة أفضللجنة النزاهة مدراسة ) .3

 ."خدمات النفايات الصلبة في مدينة نابلس

ستطالع رأي المواطن حول تقديم خدمة النفايات الصلبة من قبل هدفت الدراسة الى ا
بلدية نابلس إلى تقوية وتمكين المجتمع المدني من جمع المعلومات و تحليلها، إضافةا إلى 

كما تهدف  .مدى العدالة في تقديم الخدمة للمواطنين من حي إلى آخر في مدينة نابلس معرفة
تعزيز الثقة والعالقة بين المجالس المحلية ومجتمعاتها، عن طريق تحسين وتطوير الدراسة الى 

أداء وآفاءة هذه المجالس وبناء قدراتها من اجل االستجابة الحتياجات المواطنين/ات وتلبيتها من 
ة، وبناء قدرات المجتمعات المحلية على إيصال هذه االحتياجات لصانعي القرار، والقدرة جه

على المطالبة بحقوقها والدفاع عنها من جهة أخرى، األمر الذي يؤدي إلى تطوير هذه 
 .المجتمعات، وتحقيق تنمية حقيقية مستدامة

هناك رضى عام عن  أن :يالتوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهالنتائج و أما أهم 
من المواطنين المشارآين في % 01خدمة إدارة النفايات الصلبة في مدينة نابلس. حيث أوضح 

منهم % 03تعبئة البطاقة أنهم راضون عن انتظام وصول وتقديم خدمة النفايات الصلبة، ورأى 
 04تائج أن وبشكل عام أظهرت الن .أن هناك عدل ومساواة بين المواطنين في تقديم هذه الخدمة
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من المواطنين راضون عن خدمة النفايات الصلبة في منطقتهم، ويظهر ذلك واضحاا من %
ن سكنهم، إال أن العديد منهم كمنهم أن هناك تفريغ دوري للحاويات في أما% 14يد كخالل تأ
غير مستعدين لدفع ثمن أعلى للخدمة حتى لو آان رفع رسوم ضريبة النفايات % 42بنسبة 

 .جودة الخدمةيحسن من 
اع غزة ( بعنوان " إدارة النفايات الصلبة في محافظات شمال قطم6113دراسة )بارود، .1

 دراسة في جغرافية البيئة".

تناول البحث دراسة النفايات الصلبة في محافظة شمالي قطاع غزة من حيـث نوعيـة 
ة مع باقي هي مواد عضوية، وقد تقاربت هذه النسب %15النفايات الصلبة، إذ تبين أن 

محافظات قطاع غزة سواء المخيمات أو المدن، ووضحت الدراسة أن كمية النفايات الصلبة فـي 
( دوالر في الشهر من 123155طن يومياا، وهذا يكلف حوالي ) 211محافظـة الشمال بلغت 

أجل عمليـة الجمع والترحيل، وهذا مكلف جداا في ظل عدم وجود موارد تذكر، وتعتمد المحافظة 
 فقـط علـى المعونات والهبات.

كما كشفت الدراسة على أن أنظمة جمع وترحيل النفايـات عمليـات ال ترتقـي إلـى 
من سكان المنطقة بطريقة  %45المستوى المطلوب حيث إن عمليات الجمع ال تخدم سوى 

فظة ال وكانت أهم نتائج الدراسة أن عدد الحاويات وتوزيعها الجغرافي في أرجاء المحا سليمة،
من المنطقة تتـوزع فيهـا  %15فقط من المنطقة أي أن  %35يتوزع توزيعاا نموذجياا إال على 
 الحاويات بطريقة غير مناسبة.

جاءت أهم التوصيات : يالتوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهو  النتائجأما أهم 
يخدم أعداد السكان  بضرورة إعادة توزيع الحاويات توزيعاا نموذجياا وزيادة أعدادها بما

 .والمساحات بصورة تساعد على التمثيل النسبي لعدد السكان والمساحة
مع حاجة  يتالءمتطوير منهجية لتقييم األثر البيئي بما ( بعنوان" م6112دراسة )عامر، .2

 ."المجتمع الفلسطيني التنموية والبيئية

تي أصبحت لزاماا ألية عرض منهجية التقييم البيئي الفلسطيني، والهدفت الدراسة الى 
مشاريع تنموية، حيث يشترط اجراء دارسة األثر البيئي قبل الموافقة النهائية للبدء بالمشروع، 
حيث تناولت الدراسة المراحل المختلفة لتقييم األثر البيئي وآلية متابعتها ومقارنتها من حيث 

 ومصر المكونات والطرق والسياسات مع مناهج التقييم البيئي في األردن
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قام الباحث بتطبيق استبانة حول المشاركة الجماهيرية في عملية التقييم البيئـي، مـن  و
حيث أسبابها ومتطلباتها، ومن حيث أساليب هذه المشاركة، والمتغيرات المختلفة التي تؤثر على 
 المشاركة الجماهيرية، حيث اتبع في ذلك أسلوب التحليل اإلحصائي باستخدام برنـامج

SPSS.. 
خلصت الدراسة : يالتوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهو  النتائجأما أهم  

بتطوير منهجية تقييم األثر البيئي الفلسطينية، بما يتواءم مع حاجات  بتوصيات واقتراحات
المجتمع الفلسطيني التنموية والبيئية، حيث شملت هذه التوصيات اقتراحـات لتطوير عمل 

واقتراحات لتطوير آلية الموافقات البيئية، وتحليل وتصـنيف هذه الموافقات المكاتب االستشارية، 
 .بما يرتقي بمنهجية التقييم البيئي في فلسطين

 بيئي حضري سريع لمدينة رام اهلل".بعنوان" تقييم  (م6112، دراسة )مصلح .1

 في مساعدة بلدية رام ااهلل و لمدينة رام ااهلل  الدراسة إلى تقييم بيئي وحضري تهدف
مساعيها لتطوير الوضع البيئي الحضري والصحي في المدينة عبر جمع المعلومات األساسية 
عطاء األولوية للتدخالت على  وتحليلها، وذلك بهدف تطوير السياسات الحضرية والبيئية، وا 
المستويات القصيرة ومتوسطة األمد، مع األخـذ بعين االعتبار االحتياجات بعيدة المدى. وتوفر 

بيانات أساسية تبـرز الوضـع الحـالي وتظهر الثغرات الموجودة في أنظمة  نتائج أيضاا ال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .المعلومات المتوفرة في البلدية

ضرورة خلصت الدراسة ب :يسة فهالتوصيات التي توصلت إليها الدراالنتائج و أما أهم 
وتطوير هدر الموارد وتحمي المياه والهواء والتربة، قيام بلدية رام اهلل خطة استراتيجية حتى تمنع 

 أنظمة المعلومات الخاصة بالوضع البيئي والحضري في المدينة.

 الدراسات األجنبية: ثانياً  
 & ,Kirezieva, Jacxsens, Uyttendaele,Van Boekel))دراسة  .1

Lunning,2013 ) 

 Assessment of Food Safety Management Systems in theبعنوان " 

global fresh produce chain"" 

 تقييم أنظمة سياسة سالمة األغذية في سلسة المنتجات الطازجة العالمية

هدفت هذه الدراسة الى تطوير أداة لتقييم ادارة سالمة األغذية، حيث تتكون األداة من 
ؤشرات مكروبيولوجية وكيميائية التي تعتبر مهمة في سالمة األغذية. وقد قسمت هذه م

المؤشرات الى ثالثة مجموعات واحدة لكل مرحلة من مراحل انتاج األغذية ) االنتاج األولى، 
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التصنيع والتجارة( وتم التصديق عليها من قبل الخبراء واختبارها في الشركات، وتتيح هذه األداة 
راء تقييم متكامل وشامل في ادارة سالمة األغذية ويمكن لمستخدمي األداة من تحديد الى اج

فرص تحسين وتطوير أنشطة سالمة األغذية، كما يمكن استخدامها ألغراض بحثية وتحديد 
 االختالفات في ادارة سالمة األغذية وربطها في نوع السلع، نظام االنتاج و البلد.

نتج عن هذه الدراسة أداة : يالتي توصلت إليها الدراسة فه التوصياتالنتائج و أما أهم 
لتقييم سالمة األغذية فيما يتعلق بالناحية المكروبيولوجية والكيميائية، وتحليل نقاط القوة 
والضعف فيما يتعلق في سالمة األغذية على سبيل المثال في قطاع االنتاج والتوريد، ويمكن 

 طوير مستويات أكثر تقدما في ادارة سالمة األغذية.التعرف على فرص التحسين وكيفية ت

 The Organization for Economic Co-operation andدراسة ) .2

Development, 2010 "بعنوان )Environmental Performance Review: 

Japan. 

 مراجعة األداء البيئي في اليابان

م التقدم في الحد من عبئ وتقييهدفت الدارسة الى مراجعة األداء البيئي في اليابان 
عزيز تنفيذ التلوث، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودمج السياسات البيئية واالقتصادية، وت

عادة التدوير  عادة االستخدام وا  دارة النفايات، وا  السياسات البيئية في إدارة التغير المناخي وا 
 والتنوع البيلوجي.

وجدت الدراسة أن اليابان ي: إليها الدراسة فهالتوصيات التي توصلت و  النتائجأما أهم 
دارة  حققت تقدماا كبيراا في معالجة مجموعة من القضايا البيئية، خاصة تلوث الهواء والمياه، وا 
المواد الكيميائية والنفايات، كما خلصت الدراسة إلى أن كثافة الطاقة المنبعثة في انخفاض 

 خصوصاا في القطاع الصناعي.
 Measuring theبعنوان " (Brownson, Seiler, & Eyler, 2010)دراسة  .3

Impact of Public Health Policy" 

 قياس أثر سياسة الصحة العامة

هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على سياسات الصحة العامة وتحديد المقاييس التي 
مقاالت من شأنها تساعد على تحسين سياسات الصحة العامة بشكل كبير. واستعرضت الدراسة 

عن قضايا القياس المحيطة بالصحة العامة ووجد أن مجموعة من  2551نشرت في عام 
المقاييس بشأن الصحة العامة يجب تطويرها، أي أن هناك حاجة الى عمل كبير لتطوير 
مقاييس مناسبة تغطي السياسات التي يمكن أن تؤثر على صحة السكان، وسياسات التدخل 

 السلوكي على المستوى الفردي لمنع أو عالج األمراض. للمنظمات، وسياسات النهج
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خلصت الدراسة بضرورة : يالتوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهالنتائج و أما أهم 
توسيع مصادر األدلة من خالل تجميع أدلة من مصادر عديدة في موضوع الصحة العامة 

النظر بالفروقات بين السياسات والجمع بين البيانات الكمية والنوعية، كما توصي الدراسة ب
المحلية فيما يخص سياسات الصحة العامة والعمل على تقريب وجهات النظر وتطوير أنظمة 

 لمراقبة هذه السياسات.
 بعنوان  )Cotton,2010 &, Khan, Rog, Dawkins, Levitonدراسة ) .4

"Evaluability Assessment to Improve Public Health Policies, 

Programs, and Practices" 

 تقييم سياسات الصحة العامة برامج وممارسات

تهدف هذه الدراسة الى عمل تقييم استكشافي في مجال الصحة العامة لتطوير برامجها 
تقييم التقليدية لالستعداد بشكل وتحسين عملها، ويعد التقييم االستكشافي كنشاط مسبق لعملية ال

أفضل لتقييم البرامج والسياسات الخاصة بالصحة العامة. وتخدم هذه الدراسة عدة أغراض منها 
)أ( إعطاء موظفي برامج الصحة العامة التغذية الراجعة حول عمليات البرامج )ب( المساعدة 

خالل ترجمة االبحاث في تخطيط البرامج ووضع أهداف واقعية )ج( تحديد نهج جديد من 
 لتحقيق أهداف الصحة العامة.

تعد عملية التقييم : يالتوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهالنتائج و أما أهم 
االستكشافي استراتيجية فعالة لضمان التكلفة في عمليات التقييم حيث يمكن االستفادة منها من 

خالل هذه الدراسة استفاد مجال الصحة خالل تطوير البرامج وبناء القدرة على التقييم، ومن 
 العامة عملية التقييم االستكشافي في خمس طرق:

 خدمة البرامج والوظائف األساسية الخاصة في مجال الصحة العامة. .1
 بناء القدرات في مجال التقييم. .2
 نقل متطلبات قياس األداء. .3
 ترجمة نماذج البحوث القائمة على األدلة في الممارسة العملية. .4
 لى نماذج بحثية.إمة الممارسة العملية ترج .0

  

http://www.pubfacts.com/author/Laura+C+Leviton
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 The Organization for Economic Co-operation andدراسة ) .5

Development, 2007)  "بعنوانEnvironmental Performance 

Review:New Zealand. 

 مراجعة األداء البيئي في نيوزلندا

م في الحد من عبئ التلوث، الدارسة الى مراجعة األداء البيئي في نيوزلندا وتقييم التقد
وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودمج السياسات البيئية واالقتصادية، وتعزيز تنفيذ السياسات 
عادة التدوير والتنوع  عادة االستخدام وا  دارة النفايات، وا  البيئية في إدارة التغير المناخي وا 

 البيلوجي.
وجدت الدراسة تقدماا ي: لدراسة فهالتوصيات التي توصلت إليها او  النتائجأما أهم 

دارة المواد  كبيراا في معالجة مجموعة من القضايا البيئية، خاصة تلوث الهواء والمياه، وا 
الكيميائية والنفايات، كما خلصت الدراسة إلى أن كثافة الطاقة المنبعثة في انخفاض خصوصاا 

 في القطاع الصناعي.

 تعقيب عام على الدراسات السابقة
الدراسات أن معظم ل ما تم استعراضه من الدراسات السابقة فقد اتضح للباحث من خال

حديدها ومحاولة الحد السابقة أكدت على وجود مشكلة بيئية عالمية ال بد من الوقوف عليها، وت
تحاول الدراسات السابقة وضع الحلول المناسبة للقصور في تطوير الخدمات من آثارها، كما 
 والصحية. والبرامج البيئية

كما تناولت الدراسات السابقة الخدمات البيئية والصحية في مناطق مختلفة، بعضها 
 تناولها بشكل مجمل، وبعضها تخصص في خدمات مخصصة كجمع وترحيل النفايات الصلبة.

كما تناولت بعض الدراسات كدراسة سلطة جودة البيئة ،مؤسسة الرؤيا الفلسطينية، 
مة أفضل آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم ، وهذا ما يتشابه ولجنة النزاهة من أجل خد

مع دراسة الباحث في استطالع أراء سكان مدينة غزة حول الخدمات البيئية والصحية المقدمة 
 لهم.

وأيضاا من خالل استعراض الباحث للدراسات األجنبية تبين أن جميعها اهتم بالبيئة 
 همية األداء البيئي.والصحة العامة وتأكيدهم على أ
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العالم كثافةا، ومن أكثر ما يميز هذه الدراسة أنها تقوم بدراسة األداء البيئي ألكثر المدن 
مدن العالم متأثرة بالمشاكل البيئية والصحية، نظراا لظروف االحتالل والحصار والحروب 

 المتتالية على مدينة غزة.

لدراسات السابقة، ومحاولة تطويرها ستحاول الدراسة االستفادة من نقاط القوة في ا
وتعزيزها، وفي نفس الوقت محاولة تدارك النقص في تلك الدراسات والعمل على إغنائها قدر 

 المستطاع.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 للدراسة اإلطار النظري
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 المبحث األول
 مدخل الى ادارة الصحة والبيئة

 مقدمة عن ادارة الصحة  6.0.0

لى كل التدابير المنظمة الالزمة لمنع انتشار األمراض وتعزيز إالعامة تشير الصحة 
واطالة العمر بين السكان ككل، وتهدف أنشطة الصحة العامة الى تعزيز الظروف الصحة 

المحيطة لوضع صحي جيد بين السكان بحيث تركز على السكان ككل وليس على الفرد أو 
 مرض معين.

 ثالثة وظائف: لىإتنقسم وظائف الصحة العامة 

 لتحديد المشاكل الصحية الموجودة.متابعة وتقييم الصحة العامة بين المجتمعات والسكان  .1
 صياغة السياسات العامة التي تهدف الى حل المشاكل الصحة العامة. .2
التأكيد على أن كل السكان والمجتمعات تحظى بخدمات مالئمة ومناسبة مادياا للوقاية من  .3

 .(م2514حة العالمية، ) منظمة الصاألمراض.

لذلك فالدول المتقدمة تولي ادارة الصحة أهمية كبيرة وتسعى دائما إلى العمل على 
مجاراة التغييرات الصحية من خالل اعادة جدولة األعمال الصحية والتي تقوم بها الحكومات 

االهتمام جاء هذا  (م1222 ) كونيلي،والمؤسسات والسلطات المحلية ومنظمات الرعاية األولية.
إليمان هذه الدول بان المشكلة الحقيقية التي تواجه أنظمتها الصحية ليست مشكلة نتيجة 

إمكانيات وموارد بقدر ما هى مشكلة إدارية وتنظيمية تتعلق بكيفية توظيف واستخدام الموارد 
بنائها وأصبحت اإلدارة الصحية مهنة معترف بها لها هويتها المحددة و ، المتاحة بفاعلية وكفاءة

 .العلمي والمعرفي ودورها االجتماعي الحيوي
 ادارة الصحةمفهوم  6.0.6

األنشطة التي تشمل عملية تطوير عرفت منظمة الصحة العالمية ادارة الصحة بأنها 
وتنفيذ وتقييم التدخالت الخاصة بمشاكل الصحة العامة وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات 

 (. م2514،)منظمة الصحة العالمية الصحية.

وتم تعريف االدارة الصحية على أنها عملية تعاون وتكامل وتنسيق الجهود االجتماعية 
والتكنلوجيا والنشاطات المختلفة ضمن مؤسسة صحية منظمة لتحقيق األهداف الموضوعة مع 

 .)م2552قزاقزة،االستفادة العظمى من جميع المدخالت للنظام الصحي خالل مرحلة المعالجة )
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رفت الجمعية األمريكية للمستشفيات االدارة الصحية على أنها تنظيم وتخطيط ورقابة في حين ع
الخدمات الصحية والرعاية الطبية وذلك من خالل العمليات واالجراءات التي يتم بواسطتها تلبية 

 (.م2551)نصيرات، توفير خدمات الرعاية الصحية لألفراد والجماعات والمجتمع ككل 
 ة الخدمات الصحيةأهمية ادار  6.0.4

تبرز  ةالجيد ةفاإلدار ن االدارة الصحية الجيدة تعني الخدمات الصحية الجيدة والعكس، إ
بأقصى كفاءة  ةوتستخدم الموارد المحدود ةحسب االحتياجات المتغير  ةولويات وتوائم الخدماأل

فإنها وبال  ، كما اذا كانت االدارة ضرورة ال غنى عنهاونوعيتها ةوترفع مستوى الخدم ةممكن
 .شك تستوجب اهتماماا كبيراا في الخدمات الصحية

وقد نما موضوع االدارة الصحية في كثير من الدول المتقدمة منذ عشرات السنين، إال 
في مجال تخطيط  أنه مازال في الوطن العربي ورغم أهمية الدور الذي يمكن لإلدارة الصحية

تحظ االدارة الصحية بعد بما تستحقه الفاعلية، فلم وتقديم الخدمات الصحية بإطار من الكفاءة و 
من االهتمام، اذ ال تزال تستند مهمة ادارة الخدمات الصحية الى األطباء وأحياناا ما يساعد 
هؤالء األطباء اداريون غير متخصصون في االدارة الصحية، مما يحد من فعالية األنظمة 

حية المحدودة والمرتفعة على مواردها الص الصحية وقدرتها على توفير الخدمات بشكل يحافظ
 التكلفة.

وعن أهمية دور االدارة الصحية الجيدة في ادارة الخدمات الصحية ومؤسساتها يقول 
أحد الكتاب" إن االدارة الصحية الجيدة للمؤسسة هي بمثابة الصحة للجسم فكالهما يعني األداء 

يز على االدارة الصحية كعنصر أساسي السلس والكفؤ لجميع األجزاء".لذا ال بد من الترك
من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الكفاءة والفعالية وبما وجوهري في ادارة الخدمات الصحية 

 .(م2511)نصيرات، يتناسب مع الموارد االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

 لذلك يمكن ارجاع أهمية االدارة الصحية لألسباب التالية: 

 ل الظرف المثالي لتمتع الناس بحياتهم.الصحة الجيدة تمث .1
 أهمية الخدمات الصحية بسبب: .2
 .ارتفاع تكلفتها 
 .كثرة العاملين في القطاع الصحي 
 .تنوع المهن والوظائف العاملة في القطاع الصحي 
 كثرة المحتاجين للخدمات الصحية 
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 موضوع الصحة يستهلك نسبة كبيرة من الموارد والطاقات المتوفرة لدى الدولة. .3
 .(م2555)البكري،

 أهداف ومهام االدارة الصحية  6.0.3

تختلف أهداف ادارة الخدمات الصحية باختالف القطاع الذي تتبع له المؤسسة، كما أنها تختلف 
باختالف نوعية الخدمات المقدمة، وبغض النظر عن هذه االختالفات فإننا يمكن أن نصف 

 أهداف ادارة الخدمات الصحية بالتالي:

 أقصى ما يمكن من خدمات طبية للمرضى والمصابين من أجل شفائهم.توفير  .1
 تدريب وتعليم العاملين في المجاالت الطبية والمهن المساعدة. .2
 توفير أقصى ما يمكن من الخدمات الطبية وخدمات الرعاية األولية. .3
 إجراء البحوث والدراسات بمختلف جوانب الصحة. .4
 .(م2511)نصيرات، سم بالخصوصية.أهداف أخرى خاصة بالمؤسسة الصحية، تت .0

  الصحية  للخدماتالخصائص المميزة  6.0.1

تعتبر الخدمات الصحية من أهم أنواع الخدمات العامة الخدمات الصحية خدمات عامة:  .1
ألنها تتميز بحساسيتها وضرورتها لألفراد وهى تعتبر من الحاجات الضرورية التى يجب 

 (.م2510ظ، ) حاف.على الدولة أن تقوم بإشباعها
ت الزمنية الطلب على الخدمات الصحية تختلف باختالف عمر المريض وباختالف الفترا .2

  .( (Kowalski,2003بظهور األمراض وحدتها
 عدم خضوع الخدمات الصحية لقانون الطلب والعرض. .3
الطبيعة الفردية للخدمة الصحية، بمعنى أن الخدمة تكييفها وتقديمها وفقاا لحاجة كل فرد  .4

 حدى. على
الخدمات الصحية حق لكل مواطن، يجب أن يحصل عليها عن الحاجة.  .0

 (.م2513،لاسماعي)
 مكونات نظام االدارة الصحية 6.0.2

( أن التعقيدات في النظام الصحي وخصوصية الخدمات م2511يرى )نصيرات،
ام الصحي الصحية آنفة الذكر، تجعلنا ننظر الى العالقة بين االدارة الصحية وبين مكونات النظ
 و الوظائف االدارية داخل النظام الصحي من خالل استعمال نظرية النظم العامة.
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وعلى ذلك يمكن النظر الى االدارة الصحية في النظام الصحي كعملية تحويل مجموعة من 
( ويمكن وصف المدخالت بمدخالت م2511) نصيرات،المدخالت الى مجموعة من المخرجات.

قائية، وعالجية، و ويتم تحويلها من خالل عمليات الى خدمات تعزيزية، بشرية ومادية ومالية، 
 .(م2552) صبري، وتأهيلية. 

 وعليه يمكن أن نصف بأن العملية االدارية الصحية تتكون من ثالثة مراحل:

 والتي تتكون من:المرحلة األولى: مرحلة تحديد المدخالت 

 .القوى البشرية 
 .المباني 
 هزة.اآلالت والمعدات واألج 
 .المستهلكات الطبية وغير الطبية 
 .رأس المال 

 المرحلة الثانية: مرحلة المعالجة والتي تتكون من ثالثة عناصر

 .اإلدارة 
 .التكنلوجيا والمعلومات 
 .رأس المال 

وهذه العناصر الثالثة يجب أن تتوفر فيها التناسق والتكامل من أجل نجاح هذه 
 المرحلة.

، وبالتالي خرجات وتعتبر هذه المرحلة نتاج المرحلتين السابقتينالمرحلة الثالثة: مرحلة الم
 نجاح هذه المرحلة يعكس مدى الجهد المبذول خالل مرحلة تحديد المدخالت ومرحلة المعالجة.

 .)م2550 ،)البكري
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 : مكونات نظام االدارة الصحية(6.0)شكل 

 م(.6112ريالبك)ر داستناداً الى المص م6102تجريد الباحث في المصدر: 

 

 عن االدارة البيئيةمقدمة  6.0.1

الشك أننا نعيش في عصر مختلفاا اختالفا تاماا في مالمحه وتكونه عن عصور 
أجدادنا، حيث تلعب التكنلوجيا المتقدمة دوراا مهما في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية 

ن البيئة العالمية تتغير تغيراا سريعاا ، كما أوالسياسية وكذالك البيئية سواء بشكل ايجابي أو سلبي
 بحيث يصعب على المرء معرفة ما سيحدث غداا أو ربما بعد ساعة.

كان ال بد من ظهور العديد من المشاكل البيئية في مناطق عديدة من لهذه التغيرات 
   .العالم في وقت واحد، مع تعدد أسبابها

 مفهوم ادارة البيئة  6.0.6 

البيئية على ايجاد الحلول العملية للمشاكل التي تواجه العالم فيما  يشدد مفهوم االدارة
يرتبط مفهوم االدارة وبالتالي  واستغالل الموارد،يخص البيئة من حيث التعايش مع الطبيعة 

البيئية بشكل وثيق مع القضايا المتعلقة بالنمو االقتصادي المستدام، وضمان التوزيع العادل 
 (National Environmental الموارد الطبيعية لألجيال القادمة.للموارد، والحفاظ على 

Commission, 2011). 

المدخالت
ةالقوى البشري•
المباني•
اآلالت والمعدات•
المستهلكات •

الطبية وغير 
الطبية

رأس المالي•

المعالجة
االدارة•
التكنلوجيا •

والمعلومات
رأس المال•

المخرجات
ةتعزيزيخدمات•
وقائيةخدمات•
عالجيةخدمات•
تأهيليةخدمات•
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كما أن االدارة البيئية هي جزء ال يتجزأ من منظومة االدارة الكلية، وتصميم االدارة 
البيئية ال بد أن يكون عملية مستمرة ومتكاملة وتفاعلية، فاإلدارة البيئية السليمة هي التي تنطوي 

تخطيط البيئي السليم والذي يتماشى مع خطط التنمية الحضارية التي تؤدي إلى بيئة على ال
   .(م2550)عالم، أفضل لألجيال القادمة.

جزء من النظام اإلداري الشامل االدارة البيئية على أنها "   ISOكما عرفت منظمة 
واإلجراءات الذي يتضمن الهيكل التنظيمي ونشاطات التخطيط والمسؤوليات والممارسات 
 ."والعمليات والموارد المتعلقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقها ومراجعتها والحفاظ عليها

وضع الخطط والسياسات البيئية من  :وعرفت االمم المتحدة االدارة البيئية على أنها " 
جية، أجل رصد وتقييم اآلثار البيئية للمشروع الصناعي، على أن تتضمن جميع المراحل اإلنتا

بدءا من الحصول على المواد األولية وصوال إلى المنتج لنهائي والجوانب البيئية المتعلقة به، 
وتقوم أيضا على تنفيذ كفء لإلجراءات الرقابية، مع األخذ بعين االعتبار جانب التكاليف 

يح وال بد من توض واألثر الضريبي لهذه اإلجراءات أيضا إضافة إلى كيفية استخدام الموارد 
 .داألدوات والطرائق المتبعة لمنع التلوث واالستخدام الرشيد للموار 

يرى الباحث من التعريفات السابقة بأن البيئة هي الوسط الذي يعيش فيه وعليه 
االنسان، المرتبطة في جميع نواحي الحياة، االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وعليه يجب 

د في تأثيره على البيئة، بما يتضمن استغالل الموار على االنسان أن يساهم بشكل ايجابي 
والحفاظ عليها لألجيال القادمة، وبالتالي ال بد من وجود ادارة تختص بالبيئة للمحافظة عليها 

 وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة بما يتضمن حمايتها والحفاظ عليها.
 ة يدارة البيئاالأهمية  6.0.3

ة من خالل بيان الفوائد المترتبة من اتباع نظام االدارة يالبيئدارة االيمكن وصف أهمية 
 البيئية باآلتي:

 تطوير األداء البيئي. .1
 تقليل التكلفة. .2
 تحسين الصورة العامة.  .3
 تقليل المخاطر البيئية. .4
 تشجيع التخطيط البيئي. .0
 تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. .1
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 لبيئة.االلتزام بالسياسيات التشريعات الخاصة با .1
). National Environment Commission, 2011( 

 الخصائص المميزة لإلدارة البيئية   6.0.01

 يعود األداء الجيد لإلدارة البيئية للخصائص التالية:

 .التلوث بمنع المنظمة التزام من مستوى أعلى تنشئ .1
 .والتنظيمية القانونية المستلزمات تحدد .2
 .التصنيعية العملية أو الخدمة أو للمنتج الكاملة الحياة ةدور  عبر البيئي التخطيط على تشجع .3
 .مستهدفة بيئية أداء مستويات تحقق إجراءات تؤسس .4
 .المطلوب المستوى لتحقيق الزمة تدريبية برامج تصنع و الموارد تخصص .0
 المالئمة مدى لتحديد وأغراضها وأهدافها البيئية سياستها مقابل للمنظمة البيئي األداء تقيس .2

  .(م2511، دهيميو  ،) بروش .التحسين إلى حاجةوال

 وظائف االدارة البيئية 6.0.00

 يمكن ابراز أهم وظائف االدارة البيئية باآلتي:

ويقصد بها توضيح األهداف المتعلقة باألداء البيئي للمنظمة، بحيث  السياسة البيئية: .1
 توضع هذه السياسات للتأكد من التالي:

 البيئية واللوائح والتشريعات الخاصة بالمحافظة على البيئة.مدى االلتزام بالسياسات  -
 العاملين والجمهور العام باللوائح والسياسات البيئية.مدى الوعي  -
 مدى االلتزام بالتحسين المتواصل والحد من التلوث. -
 مراجعة وفحص األهداف البيئية وتوثيقها وتنفيذها. -
من ناحية حجم األثر  ئية األكثر أهميةويتم من خاللها تحديد الجوانب البيالتخطيط:  .2

تطوير الغايات خطورة األثر، احتمال حدوث األثر، وبقاء األثر، ومن ثم   ،البيئي
 .لمعالجتها واألهداف ومؤشرات األداء

 التنفيذ  .4
 المراجعة واالجراءات التصحيحية .3
 المراجعة من االدارة  .1
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 (: يوضح وظائف اإلدارة البئية6.6شكل )

  ،مجلة أسيوط للدراسات البيئية.( 22ع)، ، نظم االدارة البيئيةم2550القاسم،  أبوالمصدر: 

 األداء البيئي مقدمة 6.0.06

كما تختلف كفاء إن كفاءة أداء المؤسسات والمنظمات مرهون بكفاءة أداءها البيئي، 
أدائها  العناصر المختلفة في األداء من فترة ألخرى، لذا فإن األمر يقتضي التحسن المستمر في

وفعالية أنظمة قياس وتقييم األداء البيئي، لتحديد المستوى الحقيقي ألداء المنظمة، وتوفير 
و ،بروش) مختلف المعلومات على جميع مستويات بغية توجيه قرارات المؤسسة وسياساتها.

 .(م2511،دهيمي

 مفهوم األداء البيئي: 6.0.04

 الناحيتين النظرية من عديدة أبحاثو  دراسات توجد بل حديثا ليس األداء مصطلح إن
إلى  إضافة تعريفه حول عام اتفاق يوجد ال أنه غير مفهومه تدقيق والتطبيقية، التي تهدف إلى

 .األداء على مفهوم للداللة المستخدمة المصطلحات في االختالف
  :مفهوم األداء البيئي لغَة 

 لكن اللغة 13 القرن منذ الفرنسية اللغة في استعمل التيني األداء مصطلح أصل إن
 Oxfordوفق قاموس  Performance 14 القرن فيمعنى أوضح  أعطته التي هي اإلنجليزية

مسرحية ، أم القاموس  أو موسيقية فرقة  في كالعمل حرفي لعمل التمثيل أنه على يعرفه لذيا

السياسية البيئية

التخطيط

المراجعة واالجراءات التنفيذ
التصحيحية

المراجعة من االدارة
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و ،بروش) مجال أو ميدان أي في النجاحفيحدد من خالل   Le grand Larousseالفرنسي 
 م(.2511دهيمي،

 إصطالحًا:

  ISO 14001األداء البيئي حسب مواصفات   ISOقياس لعرفت المنظمة العالمية ل

 عبارة عن نتائج قياسية إلدارة المؤسسة لمظاهرها البيئية.أنه على 

كما تم تعريف األداء البيئي على أنه يعبر عن نشاط شمولي يعكس قدرة المؤسسة على 
 وفق أسس ومعايير معينة تضعها بناءا على أهداف طويلة األجل.استغالل امكانياتها 

الفرنسية فقد عّرف األداء البيئي على أنه   ESSECفي جامعة   Lorino Phوحسب 
و ،بروش) النظام الذي يسمح بتحسين العالقة بين القيمة والتكلفة لتحقيق األهداف االستراتيجية.

 م(.2511دهيمي،
 ئي: أبعاد األداء البي 6.0.03

 :البيئية الكفاءة .0

 مؤسسة عن الحديث يمكن ال ألنه األهمية بالغة المواضيع من البيئية الكفاءة إن
 تعد كما عليها، بنيت التي والقواعد األسس كفاءة درجة بدقة تتحدد أن دون ومستمرة متطورة
 .المؤسسة في المطبق النظام لنجاح هاما مؤشرا

 :بينها من لها مختلفة تعريفات الباحثين من العديد قدم فقد ولهذا

 عرفها ETZIONIالقدرة على وتعتمد أهدافها، تحقيق على المنظمة قدرة أنها  على 
 ما وغالبا المنظمات، دراسة في المستخدم النموذج على قياسها  في المستخدمة والمعايير
 وأنماط ةالسلط بناء مثل أخرى مستقلة لمتغيرات تابعا متغيرا بوصفه المتغير هذا يستخدم
 ية.واإلنتاج المعنوية والروح اإلشراف وأساليب اإلتصال

  أماCenzo&Roblins   فيعرفانها على أنها التأكد من استخدام الموارد المتاحة قد أدى الى
 تحقيق الغايات واألهداف المرجوة منها.

 :البيئية الفعالية .6

 بجانب والمتعلق ، 1992 سنة ريو مؤتمر خالل من البيئية الفعالية مفهوم ظهر لقد
 نوعية وتحسن اإلنسانية الحاجات تلبي والتي التنافسية، أسعارها وفق والخدمات السلع توريد
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 إذا الحياة، دورة مدى على الموارد واستهالك البيئية التأثيرات حجم تخفض وكذلك الحياة
 .معا االقتصادي و البيئي األداء تحسين على تعمل البيئية فالفعالية

 :البيئية الفعالية مفهوم 6.0.01

على أنها تقديم  المستدامة للتنمية العالمي األعمال مجلس حسب البيئية الفعالية عرفت
 من بالحد وهذا الحياة، نوعية وتحسن المستهلكين حاجات تلبي تنافسية، بأسعار سلع وخدمات

 المنتج، حياة دورة طوال الالزمة الطبيعية الموارد كمية على المحافظة مع البيئية تدريجيا، اآلثار
 .مستدام بشكل األرض منسجم يحمي مستوى إلى وصوال

وفي تعريف أخر لها" هي القدرة على تحقيق األهداف على حساب اإلستهالك األمثل 
 .(م2511، دهيميو  ،) بروش للموارد، األفراد، المعدات والموارد البشرية".

 عناصر الفعالية البيئية: 6.0.02

 والخدمات المنتجات في المواد مإستخدا تخفيض 
 من واحدة وحدة إلنتاج الطاقة من المدخلة الوحدات تخفيض الطاقوية الكثافة تخفيض 

 اإلنتاج
 السامة اإلنبعاثات تخفيض 
 المستخدمة المواد إسترجاع تعظيم 
 الطبيعية للموارد المستدام اإلستخدام تعظيم  
 جالمنت حياة دورة زيادة المنتجات إستدامة تدعيم 
 (م2511، دهيميو  ،) بروش.والخدمات المنتجات تقدمها التي المنافع حجم رفع. 
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 الرقابة والمتابعة والتقييم الثانيالمبحث 
 الرقابةأواًل 

 مفاهيم الرقابة واألهمية واألهداف 6.6.0

مدى تنفيذ الخطط  ف الرقابة بأنها عملية منتظمة يتم من خاللها التأكدييمكن تعر 
هداف، حيث أنها تعتبر احدى أهم وظائف االدارة التي يتم من خالها مقارنة األداء وتحقيق األ

الفعلي مع األداء المخطط له، بحيث ان كان هناك اختالف يتم عم التغذية العكسية بهدف 
يصاله للمستوى المرغوب.   اتخاذ اجراءات تصحيحية من شأنها تعمل على تطوير األداء وا 

 ن عملية الرقابة تمر بأربعة مراحل:وبالتالي يمكن القول أ

 وضع المعايير الخاصة باألداء. .1
 قياس األداء الفعلي. .2
 مقارنة األداء الفعلي مع المعايير التي تم تحديدها مسبقاا  .3
) خير  اتخاذ االجراءات التصحيحية في حال انحراف األداء الفعلي عن المطلوب. .4

 .(م2512الدين،

 
 تمر بها عملية الرقابة المراحل التييوضح  :(6.4شكل ) 

  .رنشوائل لل دار. عمان األردن: 1.طالمعاصرة المشاريع ( إدارةم2512)خير الدين،المصدر: 

  

اتخاذ االجراءات 
التصحيحية 

مقارنة األداء الفعلي
باألداء المطلوب

قياس األداء الفعلي

وضع المعايير 
الخاصة باألداء
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 وبهذا نستنتج أنه ال بد في كل عملية رقابية أن يكون هناك اآلتي:

 ال بد من وجود هدف مخطط له . -0

 أن يكون هناك أداءا مخططاا له . -6

 تنفيذ .أن هناك أداء سيتحقق عند ال -3

 سيتم تقيم األدائين . -4

 سيتم كشف االنحرافات . -2

 سيتم تصحيح االنحراف بالسرعة المناسبة . -2

 التأكد من أن الهدف قد تحقق . -7

 أهمية الرقابة  6.6.6

 تعتبر الرقابة من أهم الوظائف في العملية االدارية، إذ أن من خاللها يمكن التتبع مدى
، فالرقابة لها أصل وثيق بالتخطيط، وهي مطلوبة في كل األهداف المرسومة والمخطط لها تنفيذ

المستويات االدارية وليست مقتصرة فقط على االدارة العليا، وبالتالي تنبع أهمية العملية الرقابية 
 من اآلتي:

 الرقابة مرتبطة بكل عناصر العملية االدارية وباألخص عملية التخطيط. .0

 هداف المرجوة والمخطط لها.يتم من خاللها التأكد مدى السير حسب األ .6

 تؤدي العملية الرقابية الى ضبط التكاليف، والجودة، والوقت. .3

يهــتم النظــام الرقــابي بــالموارد البشــرية، واألنمــاط الســلوكية لفريــق العمــل، ممــا يــؤدي الــى رفــع  .4
 م(.2513، ندودي)معنواياتهم وزيادة االنتاجية.

 الرقابة وقياس األداء  6.6.4

ياس األداء على مدى صدق وصحة المعايير الموضوعة ومدى قابليتها وتعتمد عملية ق
لقياس النشاط المنوي فحصه والمعايير الرقابية وحدها ال تمكن من تقييم األداء وكشف 
االنحرافات في غياب مقاييس األداء الفعلي والمطلوب هنا هو قياس درجة الكفاءة في إنجاز 

 اسب مع الشيء المراد قياسه .األعمال باستخدام معايير متنوعة تتن

تتنوع  طرق قياس األداء حسب تعدد أوجه النشاط من منشأة ألخرى ، وتتطلب و 
 :عملية القياس والتقييم مراعاة العوامل التالية
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وتتوقـف القياس يتطلب توفر الدقة في النتائج حتى نتمكن مـن مقارنتهـا بالمعـايير الموضـوعة  .0
تحديــد  نوعيــة البيانــات  البراعــة ىة العمــل نفســه بــل وعلــدرجــة الدقــة فــي القيــاس علــى طبيعــ

 .والمعلومات التي يحتاجها وفي كيفية استخدام تلك البيانات والمعلومات

 من الضرورة االهتمام بقياس النتائج الكمية اضافة الى النتائج الكيفية. .6

التــي تظهــر ويجــب أن تهــتم الرقابــة هنــا بــاألعراض والظــواهر اســتخدام أســلوب دراســة الحالــة  .3
ألنهــا تعنــي أن أمــراا غيــر عاديــاا يحــدث ويــؤدي إلــي نتــائج خطيــرة  عمليــة القيــاسأثنــاء ســير 

،ويؤكــد هــذا أهميــة اســتخدام أســلوب الرقابــة المســتمرة التــي ال تنتظــر تحقيــق األداء بــل تســاير 
 .التنفيذ وتتوقع اتجاهاته

 تـتم عـن طريـق فحـص عينـات فالرقابة على جودة األغذية مـثالا استخدام العينات في القياس،  .4
مــن اإلنتــاج وهكــذا الشــأن فــي فحــص عينــات مــن األدويــة للحكــم علــى جــودة اإلنتــاج مــن هــذا 

 .الصنف

الهدف األساس لعملية الرقابـة بتصـحيح األخطـاء واالنحرافـات تصحيح االنحرافات والذي يعد  .2
ها إال إذا اقتـــرن فمجـــرد الكشـــف عـــن األخطـــاء واالنحرافـــات ال يعنـــي شـــيئاا للمؤسســـة وال يفيـــد

بخطــوات تصــحيحية تعيــد العمــل إلــى مســاره الصــحيح وفقــاا لمــا كــان مخططــاا لــه والتصــحيح 
ـــة األســـباب والعوامـــل التـــي نـــتج االنحـــراف بتأثيرهـــا  ;م0897)يـــاغي، .يعنـــي العمـــل علـــى إزال

 .(م0884ياغي، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  29 

 أنواع وأدوات العملية الرقابية  6.6.3

 ة الرقابية من خالل الشكل التالي:لخيص أنواع العملييمكن ت

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 يوضح أنواع العملية الرقابية :(6.3شكل )

دار زهران للتوزيع والنشر .1ط . مبادئ اإلدارة العامة (.م2512 .)العساف: المصدر

أنواع العملية 
الرقابية

حسب مصدرها 

رقابة خارحية

رقابة داخلية

حسب كمية العمل 
ونوعيته

الرقابة على كمية 
العمل

الرقابة على نوعية 
العمل

حسب التخصص 
واألنشطة 

الرقابة على 
األعمال االدارية

الرقابة المالية

الرقابة الفنية

الرقابة على 
األنشطة الروتينية

حسب أهدافها أو 
موضوعها

رقابة ايجابية

رقابة سلبية

حسب المدى 
الزمني 

الرقابة المسبقة

الرقابة المتزامنة

الرقابة الالحقة



 
 

 

 المتابعة والتقييم ثانيًا 

 مفهوم المتابعة والتقييم 6.6.1

يتجزأ من عملية االدارة العامة، إذ أنها تأتي لتتأكد  المتابعة والتقييم جزءا ال عمليةإن 
من أن األهداف المرجوة التي وضعت تتحقق، وفي نفس الوقت صممت إلعادة النظر في 

وحتى يتم تحقيق الفائدة المثلى ال بد الخطط التي تم وضعها بناءا على نتائج المتابعة والتقييم. 
) فريدريش  ن وكيف تختلف المتابعة عن التقييم.من معرفة ماذا يعني كل من هاذين المفهومي

 (.م6104ايبرت، 
 أواًل المتابعة:

 الموضوعة الخطة وفق يسير أنهد من للتأك شروعهي عملية متابعة تنفيذ خطوات الم
فيه. تتم عملية المتابعة الل على توالعم المشروع تأخير أو توقف إلى ؤديي خلل قد يأ ورصد
 قياس في ساعدت والبيانات التي تالمعلوما جمع عبر دوري بشكل وتنفذ شطةى األنستو على م

)فريدريش ايبرت  .هأهدافو تحقيق نح المشروع تقدم ومدى للمشروع ضوعةى تنفيذ الخطة المو مد
6104). 

للحصول على  تحليلهاجمع البيانات و لعملية منظمة ة المتابعة بيكما تعتبر عمل
مؤسسة الملك ).موضوعةلخطة اللطبقاا  اإلنجازات في مؤشرات لرصد التقدم إلىمعلومات تؤدى 

   .(م6103حسين، 

جمع البيانات تساعد على قياس مدى تقدم لعملية روتينية وبالتالي فإن عملية المتابعة 
جودة لحظة مستمرة البعمله وم البرنامجأهدافها، وحصر كل ما يقوم  تحقيق نحو البرامج

 وتكون جزءا  لبرامجاستمرة داخل لمنشطة ااألمن إحدى متابعة لا تعتبرمقدمة. و لخدمات الا
مراجعة  ستخدامها فيالمنتظم للمعلومات لمن ادارته اليومية، وهي تتضمن التجميع ا أساسياا 

دول جلمناسبة لضمان استمرار العمل وفق الالقرارات ا تخاذواختلفة ملمراحل التقدم وتنفيذ ا
مختلفة ومن حسن استخدامها لموارد التوفر اموضوع، وكذلك تتضمن التحقق من لا نيالزم

جزة نملعمال ااألتابعة كذلك التحقق من نوعية وكمية لممرجوة. وتشمل عملية الللوصول للنتائج ا
 (.م6103) مؤسسة الملك حسين، .مصروفاتلومقارنتها مع ا

 والتقارير كاالجتماعات دوري شكلة بالمتابع أنشطة ضمعظم المنظمات تقوم ببع
 واضحة بخطة تترافق أن يجب أنها الة إاألنشط هذه أهميةة والزيارات الميدانية.و رغم الدوري
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ة المتابعة. ومن اللستفاد آليةه ا وجود هذ من والهدف متابعتها تتم التي شطةة األنماهي حول
)مؤسسة فريدريش ايبرت  .المشروع إدارةالمهم جدا من نتائج عملية المتابعة في عملية 

 .(م6104
 يًا التقييم:ثان

التقييم هو استخدام طرق البحث االجتماعي لدراسة فاعلية البرامج بطريقة منهجية. 
هداف ألجاز انالتحقق من ا لىتهدف ا لتي، واالبرنامجر التقييم احد مراحل دورة بحيث يعت

ضمن مدى القريب أو البعيد، ويتلمباشر سواء على الا يرمباشر وغلالعام ا األثرحديد تمعلنة، و لا
مستقاة من البيئة لمعلومات المع ا (متابعةلضمن عملية ا(متحصلةلمعلومات الا ينمقارنة بلا
في منها أو لالحقة مراحل الا فيحيطة بهدف مراجعة النتائج العامة والتعلم منها لتطبيقها لما

 (.م2513مؤسسة الملك حسين، ).برامج أخرى

مرارية، وتساهم في بناء نظريات ونماذج كما تركز عملية التقييم على قياس األثر واالست
للتغيير، وتقدم خيارات استراتيجية للمنظمة من خالل توفير قاعدة معرفية جديدة للتخطيط 

 م(.6118) مؤسسة هنرش بل، والمتابعة المستقبلية. 
 (: مقارنة بين المتابعة والتقييم6.0جدول )

 التقييم المتابعة
 عملية مرحلية عملية مستمرة 

 يقوم بتنفيذها فريق من الخبراء م بتنفيذها فريق العمل في المنظمةيقو 
ـــــــع ســـــــير العمـــــــل ومقارنتهـــــــا بال طـــــــة الموضـــــــوعة ختتب

 والميزانية
 دراسة النتائج واألثر ومقارنتها مع األهداف

تساعد في تحسين عملية التخطـيط الالحقـة والـتعلم مـن  تساعد في تصحيح األخطاء وتالشي المشكالت
 التجارب

 .العمليتين تساعدان في تطوير وبناء قدرات المؤسسة وفريق عملها الك
العمليتين تساهمان في تقديم صورة أكثر احترافية للمؤسسة وفريق عملها مما يساعد في عملية بناء الثقة مع  الك

 .الحقةالحصول على تمويل لمشاريع  االتالجهات المانحة وزيادة احتم

 قييمأهمية المتابعة والت 6.6.2

إن عملية المتابعة والتقييم عملية ذات تكلفة عالية من جهة الوقت المخصص لها 
والموارد المالية التي تصرف عليها، مما يدعو للتساؤل ما الذي يجعل المؤسسات ينفقون الموارد 
 .المحدودة على عملية المتابعة والتقييم خاصة أنها ال تؤثر بشكل مباشر على الفئات المستهدفة
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الضروري جدا فهم الدور الذي تلعبه عملية المتابعة والتقييم واعتبارها ضرورة ملحة لنجاح  من
)مؤسسة  .أي مشروع. فيما يلي بعض النقاط األساسية التي تشير ألهمية المتابعة والتقييم

 .(م2514فريدرش ايبرت،
 ة المستفاد ستطوير العمل والدرو  .4

نظر بشكل موضوعي إلى نتائج المشروع إن عملية التقييم تسمح لفريق العمل بال
النهائية وقياس مدى تحقق أهدافه. تقيس عملية التقييم مدى نجاح المشروع وتدرس أسباب 

معرفة مدى النجاح، كما تنظر ألسباب عدم تحقق األهداف. بالرغم أنه من الضروري جدا 
رها في المستقبل، أو ما أن األهم هو معرفة ما هي أسباب هذا النجاح لتكرا نجاح مشروع ما إال

 ستقبل.في المعوقات في المالالذي أعاق المشروع من تحقيق نتائجه لت

ما تأتي بعد نهاية المشروع حيث  غالباا قد يتساءل البعض حول أهمية التقييم، كونها  
 أنه يساعد أحيانا إال قد يأتي متأخراا يكون من غير الممكن تغيير النتائج. بالرغم من أن التقييم 

 .ستفادة منها عند تخطيط مشاريع جديدةاالفي استقاء الدروس من التجربة وفي 

عن مدى فعالية يقدم مؤشراا مبكراا عمل المشروع  اللكذلك فإن التقييم المرحلي خ 
)مؤسسة  .في بعض األخطاء قدر اإلمكانالويساعد في تصحيح مسار العمل وت المشروع

 .(م2514فريدرش ايبرت،
 بناء الثقة  .2

ن أهم عوامل نجاح أي منظمة أومشروع هو مدى ثقة الفئات المستفيدة والشركاء م
في تقديم صورة أساسياا والجهات المانحة بعمل المؤسسة. تلعب عملية المتابعة والتقييم دورا ا 

 .احترافية عن المنظمة وفريق العمل وتساهم في بناء الثقة

ى زيادة فعالية وكفاءة المشروع مما بشكل أساسي تساعد عملية المتابعة والتقييم عل
أساسياا في  والذي يعتبر عنصراا  العمل يعطي نتائج أفضل. كذلك فإنها تساعد في زيادة شفافية

 .(م2514)مؤسسة فريدرش ايبرت، .نسانيةاإلبالمنظمات والمشاريع التنموية و بناء الثقة 

 قة مع الجهات المانحةالالع .3

إن العالقة مع الجهات المانحة تعتبر من مهما كبر أو صغر حجم المنظمة ف 
ضروريات استمرار العمل والتمويل. لذلك ال بد دوما من التأكد من أن الجهات المانحة راضية 
عن عمل المنظمة وعن تنفيذ المشروع، وهنا يأتي دور المتابعة والتقييم للمساعدة في إدارة 
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ناتجة عن عملية المتابعة تجعل الجهات إن التقارير الدورية ال .العالقة مع الجهات المانحة
المانحة على اطالع تام على ما يجري مما يقوي العالقة مع هذه الجهات. كذلك فإن تقارير 
ن أتت بعد نهاية المشروع فإنها تقدم مثاالا عن عمل المنظمة ونجاحاتها السابقة في  التقييم وا 

تمرار في تمويل مشاريع ومبادرات تنفيذ مشاريع أخرى مما يشجع الجهات المانحة على االس
 .تنفذها المنظمة

معظم الجهات المانحة تشترط أن يتضمن المشروع أنشطة للمتابعة والتقييم كشرط 
للحصول على تمويل، كوسيلة لضمان تحقيق أهداف المشروع. لذلك من الضروري إدراج 

مؤسسة ).هات المانحةأنشطة المتابعة والتقييم ضمن مقترحات المشاريع عند التواصل مع الج
 .(م2514فريدرش ايبرت،

 وظائف عملية المتابعة  6.6.1

 . توثيق مراحل تنفيذ المشروع 
 . تفسير عملية اتخاذ القرار بواسطة اإلدارة 
 . اتخاذ القرار السليم 
 المستقبلية التعلم من الخبرات المكتسبة  للمساعدة في وضع الخطط. 

 أهداف المتابعة  6.6.6

ر إلدارة المشروع كافة البيانات والمعلومات عن أنشطة المشروع المنفذة بما المتابعة توف
يمكنهم من تحليل الموقف الحالي للمشروع ومقارنة ما تحقق فعال بما كان مخططا تنفيذه 

 وبخاصة التحقق من أن :

 . التنفيذ يتم وفقا للجدول الزمني المخطط 

 عتمدة لذلك .تكلفة األنشطة المنفذة في حدود الميزانية الم 

 . مدخالت ومخرجات المشروع تصل للفئة المستهدفة في المكان والوقت المناسبين 

 . الصرف يتم في األوجه الصحيحة لإلنفاق 

 . التنفيذ يتم بالجودة العالية المطابقة للمواصفات الفنية 

 . القوى البشرية واإلمكانيات المادية يتم استخدامها بفاعلية وكفاءة 

 روع تتم وفقا لما هو مخطط له .إنجازات المش 

 . تأثيرات المشروع قد تحققت ، والتعرف على درجة تحققها 

 ى الجوانب التي تحتاج إلى تحسين تم تحديد مواطن القوة والضعف في المشروع والوقوف عل 
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 . مؤسســة هنــرش بــل ، تــم تحديــد المشــكالت التــي تعــوق التنفيــذ إليجــاد الحلــول المناســبة لهــا (
 .(م6118

 أنواع المتابعة 6.6.3

 من حيث طبيعتها : .أ
 المتابعة الفنية : .1

المتابعة الفنية لموقع المشروع وهي التي تبين ما تم إنجازه من أعمال مقابل ما تم إنفاقه 
من استخدامات استثمارية ، ومطابقة األعمال المنفذة لما ورد في التوصيف العيني للمشروع من 

المكونة لإلنشاءات والتعديالت التي أدخلت على التنفيذ حيث الموقع والمواصفات والموارد 
وأسبابها وأثرها على تحقيق األهداف المرتبطة بالمشروع والمشاكل التي تعترض التنفيذ سواء 
كانت طبيعية أم نتيجة ظروف خارجية , ولذلك فإن هذا النوع من أنواع المتابعة يتم بصفة 

 .دورية ومنتظمة على مدار مرحلة التنفيذ 
 . المتابعة المالية :2

المتابعة المالية هي أحد أنواع المتابعة المستخدمة في تنفيذ المشروعات ، وتهدف إلى 
الوقوف على ما تم صرفه من أموال على مشروع معين مقارنة بما تقرر لهذا المشروع من تلك 

 االعتمادات . 

 وهذا النوع من أنواع المتابعة يمكن إجراءه على فترات :

  حيث تقوم المنظمة بعمل متابعة مالية شهرية .  :يةشهر 
 : وفــي هــذه الحالــة يجــب أن يــتم إعــداد تقــارير ربــع ســنوية بمــا ال يتجــاوز نهايــة  ربــع ســنوية

 الشهر التالي للربع المحدد ومما يسمح باتخاذ القرارات الالزمة في ضوء معدالت التنفيذ .
 ظهـار المؤشـرات  : لبيان معدل التنفيذ ومعدل المتابعة السنوية األداء االقتصـادي للمشـروع وا 

 اإليجابية في التنفيذ وكيفية التغلب على المؤشرات السلبية .

 

 

 

 

 



32 
 

 من حيث مصدرها : .ب

 المتابعة الداخلية : -4

 لتي تختص بصورة أساسية بمجاالت تنفيذ أنشطة المشروع ذاته "ا"هى 

مدى التقدم في عملية تنفيذ وتهدف إلى إمداد مديري المشروع والمشرفين على التنفيذ ب
 المشروع .وتتم  المتابعة  بأشراف إدارة المشروع .

 المتابعة الخارجية : -2

"وهى تختص أساسا  بمدى تقدم المشروع بصفة عامة متمشية مع اإلطار التنظيمي 
 المنطقي الذي يتم من خالله  تنفيذ المشروع ."

الهيئات المشاركة في سياق األشراف ويتم أجراء هذه المتابعة بواسطة الهيئة الممولة و 
 .(م6106) الوكالة الكندية للتنمية،  على المشروع .

 أهداف علمية التقييم : 6.6.01

 -يعتبر الهدف من عملية التقييم هو الوقوف علي النقاط التالية:

 .مدي تحقيق أهداف المشروع 

 .مدي مالءمة استراتيجية المشروع وأنشطته لألهداف 

 ه إلحتياجات المجتمع.ذداف المشروع وأسلوب تنفيمدي مالءمة أه 

 المشروع. تنفيذ أنشطة مدي مشاركة المجتمع المحلي في 

 .مدي مراعاة المشروع لتحقيق فرص متكافئة للنساء والرجال 

 .مدي استمرارية المشروع 

 .مدي فعالية إدارة المشروع 

 .(م6106)الوكالة الكندية للتنمية،  مدي كفاءة إدارة موارد المشروع. 

 التقييم: أهمية 6.6.00

 و تتمثل أهمية التقييم في قدرته علي:  تنموي، مشروعأي   لتقييم مكانة هامة فيل

  .إظهار اإلنجازات أو االخفاقات الرئيسية للمشروع 

  .إظهار التغييرات المطلوبة وكيفية إجراؤها 

 .توفير المعلومات وزيادة المهارات من أجل التخطيط وصنع القرار 
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  المشروع. ذؤية إنجازات المشروع والتعلم من الدروس المستفادة من تنفير 

 مما يزيد من  فعالية العمل وتحسين   الكشف عن كفاءة وفعالية الجهود المبذولة
 األداء.

 ودراسة العديد  قرار بشأن استكمال العمل أو التوسع في المشروع ذاإلسهام في اتخا
 .البدائل من

  وعات أفضل في المستقبل من ناحية أسلوب العمل، إدارة المساعدة في تخطيط مشر
 المشروع.

 الوصول إلى أصوب القرارات، واختيار انسب الوسائل  . 

  أو القوة فيمكن استغاللها تالفيها. يمكن لكمواطن الضعف وبذالكشف عن 

 الوكالة الكنديةن خالل نتائج التقييم اإليجابية.تقييم و تحفيز العاملين علي العمل م( 
 (.م6106للتنمية، 
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 أنواع التقييم 6.6.06

هناك عدة أنواع للتقييم يتم تحديدها وفقاا لمعايير مختلفة مثل توقيت التقييم ونوعية 
 المعلومات المطلوبة، وفريق التقييم.

 أواًل: توقيت التقييم:

 التقييم القبلي  -

 التقييم المرحلي -

 التقييم نصف المرحلي -

 التقييم النهائي -
 

 ثانيًا: نوعية المعلومات:

 التقييم الكمي -

 التقييم الكيفي -

 ثالثًا: فريق العمل:
 التقييم الداخلي -

 المميزات 

 سهولة االستعانة بالزمالء. -
 السرعة في األداء. -
 .التكلفة األقل -
 .علي دراية جيدة بالمشروع ويستطيع أن يفسر السلوك واالتجاهات الشخصية لألفراد -

 العيوب

 ؤية المحددة والمتكررة نتيجة معايشة المشروع.الر  -
 .التحيز والمجاملة وعدم الموضوعية -
 تكرار األساليب القديمة. -
 تحقيق كسب شخصي.قد يكون مندفعاا بآماله في  -
 التقييم الخارجي -
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 المميزات
 .فرصة الحصول علي أراء غير منحازة وقريبة من الحقيقة -
 تطيع أن يري البرنامج بنظرة جديدة.يس -

 ن تؤثر نتيجة التقييم عليه.ل -
 .لدية خبرة جيدة في أساليب التقييم -

 العيوب
 يمثل تكلفة أكبر ويستغرق وقتاا أطول. -
 ال يمكن استخدامه بصورة دورية ومتكررة. -
 .يأخذ الكثير من الوقت حتى يتعرف على البرنامج وعلي سلوك واتجاهات األفراد -

 

  التقييم بالمشاركة 

 رابعًا: محور التقييم:

 تقييم األثر -

 تقييم العملية -

 :أهمية التخطيط لعملية التقييم

 أولويات وأهداف التقييم . اختيار -
 تحديد الطرق واألساليب التي سيتم أستخدامها . -

 تحديد مايجب عملة بالتفصيل. -

 تحديد دور كل فرد في عملية التقييم . -

 تحديد الوقت الذي سيتطلبة التقييم وكم سيتكلف . -

 .أرتباط أجزاء التقييم بعضها ببعضرؤية كيفية  -

 .(م2512، )الوكالة الكندية للتنمية.ت التخطيط والتنظيم لدي العاملينزيادة مهارا  -
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 تقييم األداء البيئي  ثالثًا 

 مفهوم تقييم األداء البيئي 6.6.04

 ارةاإلد قرارات لتسهيل منهج '' :أنه على البيئي األداء تقييم 14031 اإليزو مواصفة عرفت

 وفقا المعلومات وتقييم البيانات وتحليل وجمع المؤشرات بإختيار للمنظمة، األداء البيئي بخصوص

عداد البيئي، األداء لمقياس  هذا تطوير النهاية وفي الدوري والفحص المعلومات التقارير وتوصيل وا 

 وسيلة أنه كما تفاوضوال المعرفة بالمنهج، معق متعلقة عملية يعتبر البيئي األداء فتقييم .المنهج

 .مستقلة كأداة يستعمل أن يمكن لكن البيئية اإلدارة لنظام مساعدة

  :التالية األسس على يرتكز البيئي األداء تقييم أن كما

 البيئة. تجاه المؤسسة وضعية بخصوص كمية معطيات إكتساب 
 حديدت وجهة من األداء مميزات إلى بالنظر توضع مؤشرات خالل من المعطيات تمثيل 

 خصائصها. المتعلقة اإلنحرافات
 اإلتصاالت الداخلية والخارجية. بواسطة النتائج عرض 

 أهداف تقييم األداء البيئي 6.6.03

 :يلي ما تحقيق البيئي األداء تقييم عملية تستهدف

 البيئة على المؤسسة ألثر أفضل فهم. 
 والبيئي والتشغيلي اإلداري للقياس أساس توفير. 
 المستخدمة والمواد الطاقة كفاءة لتحسين متاحةال الفرص تحديد. 
 لها مخطط هو كما تسير البيئية والغايات األهداف كانت إذا ما تحديد. 
 والتشريعية القانونية للجوانب التزامها إثبات. 
 (م2511)بروش، ودهيمي،  .المخصصة للموارد األنسب التوزيع تحديد. 
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 فوائد تقييم األداء البيئي 6.6.01

 البيئي األداء شروط وضع خالل من المهمة األنشطة جميع تحديد. 
 المهمة البيئية اآلثار تحديد. 
 مثال التلوث من كالوقاية البيئية لآلثار أفضل تسيير إمكانية تحديد. 
 البيئي األداء خالل من المشتركة الرغبات تحديد. 
 المؤسسة فعالية تحسين. 
 (م2511)بروش، ودهيمي،  .اإلستراتيجية الفرص تحديد. 
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 دائرة الصحة والبيئة في بلدية غزة الثالثالمبحث 
 بلدية غزة أواًل 

 نبذة عن مدينة غزة 6.4.0

غزة مدينة ساحلية فلسطينية، وأكبر مدن قطاع غزة وتقع في شماله، في الطرف 
 الجنوبي للساحل الشرقي من البحر المتوسط.

وهي مركز محافظة غزة وأكبر  كم إلى الجنوب الغربي، 79تبعد عن القدس مسافة 
ألف نسمة في  211مدن السلطة الفلسطينية من حيث تعداد السكان. فقد بلغ عدد سكانها نحو 

، مما 6كم 22، ما يجعلها أكبر تجمع للفلسطينيين في فلسطين. كما تبلغ مساحتها 6102عام 
 يجعلها من أكثر المدن كثافة بالسكان في العالم.

أهم المدن الفلسطينية، ألهمية موقعها االستراتيجي واألهمية تعتبر مدينة غزة من 
االقتصادية والعمرانية للمدينة، وكانت المقر المؤقت للسلطة الفلسطينية وفيها الكثير من مقراتها 

 .م6117ووزاراتها قبل أحداث االنقسام الفلسطيني عام 

حتلها الكثير من الغزاة أسس المدينة الكنعانيون في القرن الخامس عشر قبل الميالد. ا
م دخل المسلمون 232كالفراعنة واإلغريق والرومان والبيزنطيون والعثمانيون وغيرهم. عام 

العرب المدينة وأصبحت مركزاا إسالمياا مهماا وخاصة أنها مشهورة بوجود قبر الجد الثاني للنبي 
 محمد، هاشم بن عبد مناف فيها، لذلك تسمى أحياناا غزة هاشم.

م وهو أحد األئمة األربعة 727بر المدينة مسقط رأس اإلمام الشافعي الذي ولد عام وُتعت
 عند المسلمين السنة.

في التاريخ المعاصر، وقعت غزة في أيدي القوات البريطانية أثناء الحرب العالمية 
لية األولى، وأصبحت جزءاا من االنتداب البريطاني على فلسطين. ونتيجة للحرب العربية اإلسرائي

، تولت مصر إدارة أراضي قطاع غزة وأجريت عدة تحسينات في المدينة. احتلت 0849عام 
 .(م6102) بلدية غزة، .(عام النكسة) م0827إسرائيل قطاع غزة عام 

 نبذة عن تاريخ بلدية غزة ونشأتها 6.4.6

، وكان أول رئيس مجلس بلدي في مدينة غزة الحاج/ 0983أنشئت بلدية غزة عام 
العلمي وآخر من تولى رئاسة المجلس في العهد العثماني السيد/ سعيد الشوا، الذي مصطفى 

انجز المستشفى البلدي الذي أصبح فيما بعد داراا لبلدية غزة حتى يومنا هذا. وتوالت على مدينة 
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ومروراا بفترة االنتداب  0983غزة عدة مجالس بلدية بدأت في عهد الدولة العثمانية في عام 
ثم اإلدارة المصرية للقطاع ومن بعده االحتالل اإلسرائيلي  0849-0809ي بينما البيرطان
وألول مرة في تاريخ غزة، أصدر الرئيس  0884وبعودة السلطة الفلسطينية عام  0827-0884

الراحل ياسر عرفات، قراراا بتشكيل مجلس بلدي جديد إلدارة شؤون البلدية، حيث كلف السيد/ 
كيل مجلس بلدي للمدينة يتناسب والمصلحة العامة ومتطلبات المدينة عون سعدي الشوا، بتش

، وهو يعتبر أول مجلس بلدي في ظل 62/7/0884العاجلة، فقام الشوا بتشكيل المجلس بتاريخ 
سلطة فلسطينية في التاريخ الحديث شكل لمواجهة األحوال المتردية في البنية التحتية والخدمات. 

مانة وفي تغيير صورة المدينة التي دمرتها سنوات االحتالل البغيض نجحت البلدية في حمل األ
بفضل اهلل أوالا ثم بفضل الجهود المخلصة التي بذلها ويبذلها العاملون في بلدية غزة بدءاا من 
العامل البسيط وحتى أعضاء المجلس البلدي. وكان القاسم المشترك الذي يجمع بين هؤالء 

ي لهذا البلد المكافح الذي عانى وضحى أكثر من غيره في تصديه جميعاا هو انتماؤهم الحقيق
 ومقاومته لالحتالل اإلسرائيلي.

وأبرمت البلدية العديد من اتفاقيات التوأمة والتعاون مع نخبة من المدن األوروبية 
 والعربية وهي: مدينة برشلونة األسبانية ودنكرك الفرنسية وتورينو اإليطالية وكشكايش البرتغالية
وترومسو النرويجية وأغادير المغربية ومدينة دبي ومدينة صيدا في لبنان، بهدف تعزيز التعاون 
في المجاالت التي تساهم في دعم رفاهية مواطني المدينتين باإلضافة إلى تبادل الخبرات في 

 .المجاالت ذات االهتمام المشترك

شهدت البلدي، وقد  ، تم تعيين المهندس رفيق مكي رئيساا للمجلسم6119في عام 
مدينة غزة في عهد المهندس مكي طفرة في المشاريع التطويرية، والخدمات المقدمة إلى 

وتمكن المجلس البلدي في عهده من اشتداد الحصار وتفاقم أزمات القطاع. المواطنين، رغم 
طى تفكيك األزمة التي كانت تعصف بكل مرافق البلدية وخدماتها خالل العامين األولين، وخ

خطوات ثابتة وفق استراتيجية مدروسة نحو تطوير خدمات البلدية والنهوض بمدينة غزة، من 
 .كافة النواحي، في محاولة للوصول إلى مصاف البلديات المتقدمة

، تم تعيين المهندس نزار هاشم حجازي رئيساا لبلدية غزة ومجلسها م6104وفي إبريل 
تعاني فيه البلدية أزمة كبيرة نتيجة للحصار الذي البلدي من وزارة الحكم المحلي، في وقت 

 .(م6102)بلدية غزة،  .تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ سنوات طويلة على قطاع غزة
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 أهداف البلدية  6.4.4

وضعت بلدية غزة عدة أهداف تسعى الى تحقيقها من خالل األنشطة والخدمات التي 
 ا يلي: تقدمها، ويمكن تلخيص هذه األهداف فيم

 .توفير خدمات حياتية أفضل للمواطنين 
 تشجيع المشاركة المجتمعية في إدارة العمل. 
 خلق جو صحي للعمل واالستقرار الوظيفي. 
 تشجيع المشروعات التنموية والتطويري. 
 المساعدة في خلق فرص عمل. 
 العمل على رفع قدرة الجهاز البلدي وكفاءته. 

 مع المؤسسات الحكومية وتكثيف العالقات مع على خلق آلية تعاون وتكامل  العمل
 لتوفير المساعدات الفنية والمالية لمشاريع المدينة. .الخارجية الجهات

 تنفيذ مشاريع تطويرية لمرافق المدينة وبنيتها التحتية، لتلبي حاجات المواطنين. 

 سياسات البلدية  6.1.3

 العدالة والمساواة في توزيع الخدمات. 
  المجتمعية وتطوير العالقة مع سكان المدينةتشجيع المشاركة. 
  إتباع سياسة محاسبة المسؤولين وتقييم األداء للعاملين في أجهزة البلدية مع مكافأة

 .ومحاسبة المخطئ المجتهد
 تقديم خدمات للجمهور في كافة المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية. 
 لحضاري والثقافي والتاريخيتطوير المدينة القديمة والحفاظ على طابعها ا. 
 تكافؤ الفرص عند التعيين والترقية. 
  دارية عملية ومنتجة استقاللية البلدية اإلدارية والمالية مع االحتفاظ بعالقات تنظيمية وا 

بلدية .)الجهات الرسمية والشعبية وذلك ضمن الهدف العام للسلطة الوطنية مع
 .(م2511غزة،

 بلديةالخدمات التي تقدمها ال 6.4.1

تقوم البلدية بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين ومدينة غزة من خالل ادارتها ومراكزها 
 المختلفة، وفيما يلي نوجز أهم الخدمات التي تقدمها البلدية:
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 فرق الطوارئ في بلدية غزة .1

فرق الطوارئ العشرات من العاملين بين مهندس وفني وعامل معززين بعشرات  تضم
معدات، وتقوم بمتابعة الوضع العام لجميع شوارع ومناطق مدينة غزة في فصل اآلليات وال

الشتاء خاصة الشوارع المنخفضة في المدينة ، وكذلك شبكات تصريف األمطار وبرك تجميع 
المياه ، حيث تقوم فرق الطوارئ بصيانة وتنظيف المصافي والمناهل في الشوارع ومعالجة أية 

كة لضمان عملها كما يجب . وتستنفر فرق الطوارئ عند هطول انسدادات قد تطرأ في الشب
األمطار بغزارة لحل أية مشاكل يمكن أن تطرأ وبأقصى سرعة ممكنة. من ناحية أخرى ،تهب 

زالة الردم عند حصول برجالها فرق الطوارئ الكوارث واالعتداءات  وآلياتها للقيام بأعمال اإلنقاذ وا 
معرضة نفسها  ت في المدينة وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني ،الصهيونية على المباني والطرقا

آليةعمل  101لألخطار في سبيل خدمة المواطنين والمدينة. تضم إدارة الكراج والطوارئ عدد 
بما فيها السيارات الخاصة في إنجاز أعمال إدارات البلدية المتنوعة ، وشاحنات ، وقالبات ، 

 22اشات وجرافات والعديد من آليات النظافة األخرى ، منها ورافعات ، وسيارات كنس آلي وكب
بلدية غزة، . )كباشات 15آلية لجمع النفايات ،  05والصرف الصحي ،  آلية ألعمال المياه

 .(م2511
 جمع وترحيل النفايات الصلبة .2

تقوم البلدية بجمع النفايات الصلبة ومخلفات البناء واألتربة من شوارع المدينة ومخلفات 
حدائق العامة وترحيلها إلى مكب النفايات التابع للبلدية ، باإلضافة إلى أعمال كنس وتنظيف ال

صالح المعطوب منها ،  الشوارع العامة وقطع األراضي غير المسورة وتوريد حاويات القمامة وا 
طن من  211ويتولى ذلك إدارة الصحة والبيئة في البلدية. وتقوم اإلدارة بترحيل ما يقارب 

فايات الصلبة بشكل يومي إلى مكب النفايات المخصص لبلدية غزة في الوضع الطبيعي ، الن
لكن في ظل هذه الظروف والنقص الحاد في الوقود فال يتم ترحيل للنفايات بشكل دائم مما يهدد 
بتكدسها في شوارع المدينة. ومن ناحية أخرى فإن مكب النفايات قد شارف على االمتالء وعدم 

ى استيعاب كميات أخرى من النفايات ، وهذا يتطلب من البلدية العمل على إيجاد حل القدرة عل
 .بديل وسريع

 التوعية الجماهيرية .3

تقوم البلدية بأعمال التوعية واإلرشاد الجماهيري بهدف رفع الوعي الصحي والبيئي  
ة لديهم ، والعمل لسكان مدينة غزة ، ومساعدتهم في التفاعل مع بيئتهم وتعديل السلوكيات السلبي
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معهم للنهوض بالمدينة وتوجيهها نحو غزة نظيفة جميلة وآمنة لسكانها صحياا وبيئياا من خالل 
الجوالت الميدانية لمنازل المواطنين في المناطق السكنية المختلفة وااللتقاء المباشر بهم لتقديم 

عادة تصنيعها ، وسبل الخدمات التوعوية واإلرشادية خصوصاا في استثمار خامات البيئة وا  
التقليل أيضاا من كمية النفايات الصلبة داخل المنازل ، والطرق الصحية للتعامل مع هذه 

 .النفايات

 معالجة مياه الشرب .4

تقوم بلدية غزة بكل جهد من أجل المحافظة على سالمة وصحة المواطنين من خالل 
تمر بعمل جوالت تفقدية لمراقبة مياه قسم الصحة الوقائية التابع لها ، حيث يقوم القسم بشكل مس

الشرب لضمان وصول المياه الصحية للمواطنين خالية من أي تلوث ، ومتابعة جميع محطات 
جراء الفحوصات البكتريولوجية والكيميائية  التحلية وسيارات ومحالت توزيع المياه "المفلترة" ، وا 

تها الصحية ومطابقتها للمواصفات للمياه منزوعة األمالح في هذه المحطات للتأكد من سالم
وتقوم البلدية أيضاا بإجراء الفحوصات لشبكات المياه واآلبار للتأكد من مدى صالحية  المطلوبة

المياه التي تصل إلى المواطنين وخلو هذه الشبكات من أي تلوث ، وتعقيم مياه اآلبار بواسطة 
 كات المياه الجديدة.نظام "الكلورة" ، واإلشراف على عمليات غسيل وتعقيم شب

 مكافحة القوارض والبعوض .0

تقوم البلدية أيضاا بحمالت مكثفة لمكافحة الحشرات والقوارض في مختلف مناطق مدينة 
غزة للحد من انتشارها، وبمعالجة العديد من المشاكل الخاصة بالمواطنين الناجمة عن وجود 

 .ضاء على القوارضبالق والكفيلةمكاره صحية وتوزيع السموم على المواطنين 
 تنظيم حركة السير والمرور .1

زالة التعديات التي من  تبذل البلدية جهوداا كبيرة في تنظيم األسواق والميادين العامة وا 
شأنها إعاقة حركة المواطنين بحرية ويسر ، وتقوم بتنظيم الشوارع الرئيسية التي تشهد حركة 

يل حركة السير والمرور خاصة في مرورية كثيفة ، ذلك من أجل تخفيف االزدحام وتسه
المناسبات واألعياد إيجاد بدائل مرورية مناسبة ، وبالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها 

كما تقوم البلدية من خالل قسم المرور لديها بعمل دهانات  .شرطة البلديات وشرطة المرور
المدينة ، لتسهيل حركة  ، وتركيب إشارات مرورية في شوارع مرورية على الطرق واألرصفة

 .(م6102) بلدية غزة، المواطنين ومرور المركبات في هذه الشوارع.
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 شق وتعبيد وصيانة الطرق  .1

تعمل بلدية غزة بشكل دائم من خالل إدارة الطرق على تسوية الشوارع الترابية   
مادة اإلسفلت وصيانة الحفر اإلسفلتية التي تطرأ على شوارع المدينة بوضع مادة البيس كورس و 

والباطون لتغطية هذه الحفر واإلنترلوك ، باإلضافة إلى أعمال تبليط الشوارع وصيانة القطع 
المعطوبة ليتمكن المواطنون من التحرك عبرها بسهولة ودون أية عقبات أو صعوبات. ونتيجة 

غالق المعابر ونقص اإلمكانيات و المواد الخام ،  لجأت للحصار المستمر على قطاع غزة وا 
 إدارة الطرق الستخدام ما هو متبق من البالط لصيانة الشوارع وسد الحفر فيها.

  تنظيف وتجميل المدينة .1

تقوم بلدية غزة بتنظيف وتجميل المدينة بصورة مستمرة ، ولترسيخ هذا المفهوم وتعميق 
المشاريع هذا الهدف ، أطلقت البلدية مشروع نحو غزة نظيفة وجميلة وقامت بتنفيذه ، وهو أحد 

الحيوية التجميلية في المدينة ، ويعتبر مكمالا لمشاريع تطوير البنية التحتية. وكان من نتائج 
المشروع التي ما زالت مستمرة حتى اآلن هو زيادة الوعي الجماهيري لنظافة وجمال المدينة 

وحيد الطابع بألوان محددة وموحدة لت  ودهان واجهات المحال التجارية من أبواب وجدران مجاورة
المعماري للمدينة. وتسوير األراضي الفضاء التي تعتبر مصدراا للتلوث وزيادة المساحات 

 الخضراء في المدينة ، وتجميل المدينة باستخدام فوانيس اإلنارة واللوحات المضيئة.

 تلزيم وتنظيف األسواق .2

اب العطاءات تقوم البلدية بشكل سنوي بتلزيم األسواق في مدينة غزة من خالل فتح ب
وسوق السمك ، وسوق الطيور  وترسيتها على الفائزين ، وهذه األسواق هي "سوق الخضار ،

وسوق الحيوانات . وتقوم البلدية من خالل العاملين في قسم النظافة بتنظيف هذه األسواق 
 .بصورة دائمة

 لجان األحياء والعمل التطوعي .15

غاا من خالل إدارة العالقات العامة بالبلدية ، تولي بلدية غزة أحياء مدينة غزة اهتماما بال
حيث وضعت اإلدارة نصب عينها تفعيل دور لجان األحياء في مدينة غزة من جميع النواحي 
من خالل التواصل الفعال والهادف معها ووضع جملة من األهداف الرئيسية للتعاون المشترك 

رشادي في  .(م6102)بلدية غزة، .الحي مع هذه اللجان ، بحيث يكون لها دور تربوي وا 
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 مراقبة المواد الغذائية .11

كما تولي بلدية غزة مراقبة المواد المعروضة للبيع في األسواق والمحال التجارية اهتماماا 
خاصاا حرصاا منها على صحة المواطنين وسالمتهم ، فتقوم بعمل الجوالت التفتيشية ومراقبة 

 .سدة أو التالفة أو منتهية الصالحية ، ومخالفة أصحابهااألسواق ، ومصادرة المواد الغذائية الفا

 إيقاف البناء العشوائي

تولي بلدية غزة قضايا التنظيم والبناء والتخطيط الحضري اهتماماا بالغاا وذلك للحفاظ  
على سالمة وأرواح المواطنين ، حيث تقوم من خالل أقسامها المختلفة "الشئون القانونية ، 

يقاف بناء المباني والتفتيش والمتاب زالته وا  عة والتنظيم وشرطة البلدية" بإيقاف البناء العشوائي وا 
المخالفة لألنظمة وقوانين البناء نظراا لخطورتها على المواطنين وعلى الواقع العمراني في 

 .المدينة

 تشجير وتخضير المنتزهات والشوارع .12

دونمات في منطقة  2مساحة  ويقع مشتل البلدية على ،يتولى هذه المهمة مشتل البلدية
جحر الديك ، بجوار المخازن العامة لبلدية غزة. يقوم المشتل بتزويد مرافق بلدية غزة سواء 
ضفاء  المكاتب ، الحدائق ، المنتزهات والشوارع باألشتال والزهور الالزمة للتشجير والتزيين وا 

باإلضافة .لخضرة طوال العاملمسة جمالية عليها . ويعمل أخصائيون على إبقاء المشتل دائم ا
إلى ذلك يقوم المشتل بتزويد المدارس والمؤسسات باألشتال المطلوبة في حال طلب منهم ذلك. 

واألصناف   بجميع األحجام  شتلة "غير مثمرة" متنوعة 011.111ويحتوي المشتل على 
زهرة وأخرى المتنوعة ، منها أشجار زينة وأشتال شتوية وصيفية وأشجار الحوليات وأشجار م

من ناحية أخرى فإن بئر المياه الخاص بري .غير مزهرة ، وأشجار دائمة الخضرة طوال العام
األشتال في المشتل غير مطابق للمواصفات "زيادة نسبة تركيز الكلور بالمياه" وبالتالي يؤثر 

ال لمعالجة المياه وري األشت RO سلباا على األشتال ونضارتها ، مما اضطر لتركيب وحدة
 .بصورة صحيحة حسب المواصفات

 تركيب فوانيس اإلنارة في الشوارع .13

ويتولى ذلك إدارة الكهرباء في البلدية باإلضافة إلى أعمال الصيانة المتعلقة بها ، 
وتركيب األعمدة وتمديد الكوابل وخطوط اإلنارة ، وتتعاون إدارة الكهرباء في ذلك أيضاا مع 

 .(م6102غزة،  ) بلدية .شركة توزيع كهرباء غزة
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 اإلدارة العامة لقسم الصحة والبيئة في بلدية غزةثانيًا 

 دائرة الصحة والبيئة  6.4.2

تعتبر دائرة الصحة والبيئة من أهم دوائر بلدية غزة، نظراا لعالقتها بالوضع العام 
هذه  الصحي والبيئي في المدينة، ولما لها من تأثير مباشر على نوعية الحياة للمواطنين، وتضم

فرعية، أوكل لكل منها عدد من المهام والمسؤوليات، وفيما يلي تفصيل عن  أقسامالدائرة خمسة 
 الدوائر الفرعية: 

 ( أقسام وشعب دائرة الصحة والبيئة6.6جدول )

 الشعب التابعة للقسم القسم #

0 

 قسم جمع وترحيل النفايات:
 يمكن تلخيص مهام القسم بالتالي:

 ت.جمع وترحيل النفايا 
 .كنس شوارع المدينة 
 .تنظيف الساحات العامة 
 .جمع وترحيل مخلفات البناء والهدم 
 .معالجة شكاوي النفايات الصلبة 
  ضبط المكاره الصحية وعمل اخطارات ومخالفات

 للمخالفين.
 .نظافة شاطئ بحر غزة 
 .جمع وترحيل مخلفات قص األشجار والحدائق 

 منسق شرق غزة 
 منسق غرب غزة 
 منسق اآلليات والمتابعة 

6 

عادة تصنيع النفايات الصلبة:  قسم معالجة وا 
 يمكن تلخيص مهام القسم بالتالي:

 .وضع الخطط الستقبال النفايات الصلبة المختلفة 
 .تحديد مناطق التخلص اليومية 
 .العمل على معالجة النفايات والحد من تأثيرها الضار 
 ن النفايات الصلبة.مواكبة األساليب الجديدة في التخلص م 
 .تشجيع إعادة التدوير 
  العمل على التغطية اليومية للحد من الحرق وتطاير

 النفايات ومنع توالد الحشرات.
 .التخلص من النفايات الخطرة في األماكن المحددة 
  تحديد الكميات الواردة من المناطق تسهيالا لعمل الدراسات

 البيئية.
  وكذلك للمقاولين.وزن وتسجيل النفايات لكل بلدية 

 شعبة التخلص من النفايات المنزلية:
استقبال النفايات الصلبة حسب نوعها ويتم وزنها  -

 وتسجيلها.
 توجيه الشاحنات الى المنطقة المحددة. -
 المعالجة والتلخص حسب النظام. -
 ية لمنع التلوث.التأكد من تطبيق االجراءات البيئ -

عادة التصنيع:  شعبة النفايات الخطرة وا 
استقبال النفايات الخطرة الطبيعية والصناعية  -

 وتوجيها إلى المكان المخصص.
تسجيل النفايات الخطرة القادمة من المناطق  -

 المختلفة وتحصيل الرسوم حسب النظام.
التنسيق مع قسمي جمع وترحيل النفايات  -

 .بخصوص النفايات الخطرة
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 الشعب التابعة للقسم القسم #
 .عمل حساب التكلفة على أساس الطن للبلديات والمقاولين 

 
 

التنسيق مع مراكز إنتاج النفايات الخطرة  -
 لتطوير عملية الفرز.

عادة التصنيع. -  متابعة عملية الفرز وا 

4 

 قسم الصحة الوقائية:
 يمكن تلخيص مهام القسم باآلتي:

 .وضع الخطط الالزمة لمكافحة الحشرات والقوارض 
 .تحديد االحتياجات المطلوبة لعمليات المكافحة 
 البكتريولوجية والكيميائية. فحص جودة مياه الشرب 
  فحص المياه المحاله ومطابقة صالحيتها لالستهالك

 اآلدمي.
 .الكشف ومعالجة المكاره الصحية 
 .التنسيق مع أقسام البلدية ذات العالقة 

 شعبة مكافحة الحشرات:
وضع الخطط الخاصة بعملية مكافحة  -

 .الحشرات
 تحديد أنجح الوسائل في المكافحة. -
 جات المطلوبة.تحديد االحتيا -
 معالجة شكاوي المواطنين. -
 التنسيق مع أقسام الدائرة. -
 القوارض: شعبة 
 وضع الخطط الالزمة لمكافحة القوارض. -
 تحديد االحتياجات المطلوبة لتجهيز الطعوم. -
 معالجة شكاوي المواطنين. -
 التنسيق مع أقسام الدائرة. -
 :شعبة صحة المياه 
 وضع الخطط الالزمة لجمع عينات المياه -

 المطلوبة للتحليل من الشبكة واآلبار.
 تحديد االحتياجات الالزمة لمتابعة صحة المياه. -
 جمع عينات من مياه البحر للفحص والتحليل. -
 كلورة مياه الشرب. -
 فحص خطوط الشبكة الجديدة. -
 التنسيق مع الجهات ذات العالقة. -

3 

 قسم مراقبة األغذية وتراخيص المهن الصحية:
 القسم باآلتي:يمكن تلخيص مهام 

 .وضع الخطط الالزمة لمراقبة األغذية 
 .وضع الشروط الصحية للمهن والحرف المختلفة 
 .التفتيش اليومي على أسواق المدينة 
 .الكشف الصحي على جميع الحرف والمهن 
 .الفحص الدوري لمتداولي األغذية 
 .معالجة الشكاوي الخاصة باألغذية 
 لخارجية ذات العالقة.التنسيق مع أقسام البلدية والجهات ا 
 

  األغذية: مراقبةشعبة 
 وضع الخطط الالزمة للرقابة الغذائية. -
اعطاء الشروط الصحية للمهن التي تتعامل مع  -

 األغذية.
 التفتيش الدوري على المحالت واألسواق. -
التنسيق مع الجهات ذات العالقة مثل وزارة  -

 الصحة والبيئة والتموين وخالفه.
 ت لغير الملتزمين.عمل إخطارات ومحاكما -

 :شعبة تراخيص المهن الصحية 
 وضع الخطط الالزمة لترخيص المهن. -
 تطبيق الشروط الصحية على مكان الحرفة. -
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 الشعب التابعة للقسم القسم #
تطبيق الشروط الصحية على المتداولين بالمهن  -

 المختلفة.
 على إخطارات ومخالفات للمخالفين للشروط. -
 التفتيش الدوري على المهن والحرف. -
دائرة ومع الجهات األخرى التنسيق مع أقسام ال -

 ذات العالقة.
 :شعبة متابعة الشكاوي الصحية 

 استقبال جميع الشكاوي الصحية والبيئية -
الكشف الميداني على الشكاوي ووضع الحلول  -

 لها.
 عمل إخطارات لغير الملتزمين بالشروط. -
عمل نماذج محاكمات بعد انتهاء مدة اإلخطار  -

 المحدد.
 لدائرة.التنسيق مع الشعب وأقسام ا -

1 

 قسم الحسابات واألعمال االدارية:
 .المسؤولية عن الدوام اليومي لجميع أقسام الدائرة 
  استقبال جميع المكاتبات الواردة لإلدارة وتوزيعها إلى

 الجهات التختصة بالدائرة.
 .أرشفة شكاوي المواطنين ومتابعة معالجتها 
 المسؤولية عن جميع المطبوعات اليدوية وااللكترونية. 
 .متابعة أرشيف الدائرة 
 .متابعة االجازات لجميع موظفي الدائرة 
  عمل كشوفات للعمال اليومين ورفعها لدائرة شؤون

 الموظفين.
  عمل كشوفات جميع عمال البطالة ورفعها لإلدارة التعاون

 الدولي.
 .التسيق مع جميع أقسام الدائرة والجهات المختصة 

 :شعبة حسابات الصحة 
 لعمال اليومين.عمل كشوف دوام ا -
متابعة كشوف عمال البطالة مع إدارة التعاون  -

 الدولي.
 متابعة طلبات الشراء للدائرة. -
متابعة تحصيل رسوم مكب النفايات من بلديات  -

 الشمال والوكالة.
 متابعة األعمال اإلضافية ألقسام الدائرة. -
 المسؤولية عن أرشيف الدائرة. -

 :شعبة األعمال اإلدارية 
كاتبات الوارد والصادر وتوزيعها استالم جميع م -

 على أقسام الدائرة.
 طباعة التقارير اليومية واألسبوعية والشهرية. -
 متابعة الدوام ورفعها لدائرة شؤون الموظفين. -
 متابعة إجازات جميع موظفي الدائرة. -
 التنسيق مع جميع أقسام الدائرة والبلدية. -

م.2511بلدية غزة،المصدر:   

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: هيكل اإلدارة العامة للصحة والبيئة 6.1شكل )

م2511بلدية غزة، المصدر: 

قسم جمع وترحيل 
 النفايات الصلبة

 

عادة  قسم معالجة وا 
 تصنيع النفايات

 

قسم الصحة 
 الوقائية

 

قسم مراقبة 
 األغذية

 

سابات قسم الح
 واألعمال اإلدارية

 

قسم جمع وترحيل 
 النفايات الصلبة

 

شعبة التخلص من 

 النفايات المنزلية

شعبة التخلص من 

 النفايات الخطرة

 ئب رئيس القسمنا

رئيس شعبة صحة 

 المياه

رئيس شعبة 

 مكافحة الحشرات

نائب مدير دائرة الصحة والبيئة 
 للدراسات والبيئة

 

رئيس شعبة 

 مكافحة القوارض

 والبيئة نائب مدير دائرة الصحة
 

رئيس شعبة 

 مراقبة األغذية

رئيس شعبة 

 تراخيص المهن

رئيس شعبة 

 الشكاوي الصحية

رئيس شعبة 

 حسابات الصحة 

رئيس شعبة 

 األعمال اإلدارية

 دائرة الصحة والبيئة 
 مدير الدائرة 

 

لبيئة اإلدارة العامة للصحة وا
 المدير العام

 

 منسق شرق غزة

رئيس شعبة 

 الشجاعية والشعف

رئيس شعبة 

 الزيتون والصبرة

رئيس شعبة 

 التفاح والدرج

 منسق غرب غزة

رئيس شعبة 

 الرمال الشمالي

رئيس شعبة الرمال 

 الجنوبي وتل الهوا

رئيس شعبة 

 مكافحة القوارض



 
 

 الرابع المبحث
 الواقع البيئي في مدينة غزة

 التلوث بالنفايات الصلبة 6.3.0
 تعريف النفايات الصلبة 2.1.4.4

فايات الصلبة على أنها  المواد قليلة المحتوى المائي غير المستخدم أو غير تعرف الن
 الالزم من قبل االنسان وتتضمن النفايات الصلبة

 القمامة الناتجة من المنازل 
 النفايات الصناعية والتجارية 
 حمأة المجاري 
 النفايات الناجمة عن الزراعة ومزارع الحيوانات واألنشطة المرافقة لها 
 م(.2552)بارود،.ت اإلنشاءاتنفايا 

 أنواع ومصادر النفايات الصلبة:  2.1.4.2

تتكون أغلب النفايات الصلبة في األراضي الفلسطينية من النفايـات الناتجـة عـن المنـازل 
والمطاعم والفنادق )نفايات المطبخ(، ونفايات البالستيك والورق بعد استعمالها فـي عمليـات 

تلفة، والنفايات الناتجة عن ورشات البناء. هذه النفايات بمجملها تكثـر التغليف لألغراض المخ
في المدن. أما في المناطق الريفية والزراعية فتكثر النفايات الناتجة مـن النشـاط الزراعـي 

 .والحيواني، سواء مخلفات نباتية أو عضوية

 ي:كما أنه يوجد أنواع أخرى من النفايات الصلبة يمكن تلخيصها باآلت

وهي الناتجة عن مختبرات التحاليل الطبية والمستشفيات وغرف العمليـات  :النفايات الطبية
وعيادات األطباء ودوائر الصحة البيطرية. وتشتمل على السرنجات بعد استعمالها واألوعيـة 

. ويجري اآلن إلقاء هذه النفايات فـي الدقيقةالخاصة بجمع عينات التحاليل ومزارع الكائنات 
اويات النفايات الخاصة بالبلديات األمر الذي يؤدي الى نقل العدوى إلـى السـكان. ويمكـن ح

السيطرة على هذه النفايات بجمعها في أكياس خاصة بعد تعقيمهـا ووضـعها فـي حاويـات 
  .خاصة

لضارة تستخدم لحماية الحيوانات والنباتات واإلنسـان مـن اآلثـار ا التيوهي  :المبيدات البيلوجية
للحشرات والقوارض واألعشاب الضارة والفطريات والبكتيريا. في قطاع غزة وحده يستخدم حوالي 
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مبيداا  12مبيداا لألعشـاب و 25مبيداا حشرياا و  31طن من هذه المبيدات مكونة من  155
الخليل مبيداا في رام ااهلل و  35مبيداا في طولكرم و 35للفطريات. أما في الضفة الغربية فيستخدم 

 -1 : وتتمثل مخاطر هذه المبيدات في التالي .مبيدات للحشرات واألعشاب في القدس 15و 
األضرار التي تلحقها بالصحة العامة وخاصة لمستخدمي هذه  -2 .اإلخالل في التوازن البيئي

الهيئة الفلسيطينة المستقلة لحقوق االنسان، ) .تلوث المياه الجوفية والسطحية -3 .المبيدات
 .( م2511

 

 

 

 مكونات النفايات الصلبة في مدينة غزة(: 6.2شكل )

 م.2511، بلدية غزة :المصدر

 واقع النفايات الصلبة في قطاع غزة  2.1.4.3

بأن  م2510التي قام بها جهاز االحصاء الفلسطيني عام  االحصاءاتنتائج تشير 
 112055أي ما يعادل يومياا /طن 155كمية النفايات الصلبة التي تتنجها مدينة غزة تقدر ب 

طن سنوياا، تنتج هذه الكميات الضخمة نتيجة تزايد عدد السكان والكثافة السكانية في مدينة 
غزة، وبالتالي تزداد كميات االستهالك، في كل ما ينتج عنه كميات كبيرة من المخلفات سواء 

 كانت غذائية أو صناعية أو زراعية.

 

مواد عضوية
64%

ورق
12%

بالستيك
11%

غير ذلك
7%

معادن
4%

زجاج
2%
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، قطاع غزةهم مكونات النفايات الصلبة بشكل عام في وتعتبر النفايات العضوية من أ
، وتختلف هذه النسبة باختالف التوزيعات الصلبةمن إجمالي النفايات  %21وتبلغ نسبتها 

الجغرافية، ففي مدينة غزة، على سبيل المثال، تنخفض نسبة النفايات العضوية لتصل إلى 
بر المدن الفلسطينية في القطاع، بل في من إجمالي كمية النفايات؛ ألن مدينة غزة من أك 41%

األراضي الفلسطينية، وتضم أكبر عدد من المنشآت الصناعية والحرفية، حيث تنتج بدورها 
من إجمالي كمية النفايات الناتجة عن  %30كميات كبيرة من النفايات الصناعية تعادل 

 .(م2510، ي)مركز االحصاء الفلسطين.الصناعة، واإلنشاءات، وغيرها في المدينة

مقارنة مع عام  م2515الى حجم النفايات الصلبة في قطاع غزة في عام  (2.3)ويشير الجدول 
 م. 1224

 م0333مقارنة مع عام  م6101(: الى حجم النفايات الصلبة في قطاع غزة في عام 4.6جدول )

 المنطقة
وزن النفايات الصلبة 

 طن/ يوم
وزن النفايات الصلبة اآلالف 

 ةاألطنان/ سن
حجم النفايات الصلبة اآلالف 

 األمتار المكعبة
1224 2515 1224 2515 1224 2515 

 1143.0 431 041.0 141 1055 455 قطاع غزة

 (2511)األسطل،: المصدر

عشوائية وصغيرة وهناك مكبين  في قطاع غزة في مكبات الصلبةتتجمع النفايات و 
والثاني في دير البلح . وما زالت مشاكل  نة غزةاآلن يتجمع فيها النفايات الصلبة األول في مدي

القطاع وجنوبه .ومع ذلك فهناك مكب للنفايات شرق  النفايات الصلبة متواجدة في أقصى شمال
 .(م2511) األسطل،  .غزة مدينة رفح ومخطط آلخر في شرق مدينة

 جمع وترحيل النفايات الصلبة في مدينة غزة 1.4.1.2

فايات الصلبة ومخلفات البناء واألتربة من شوارع المدينة بجمع الن بلدية غزةقوم ت
ومخلفات الحدائق العامة وترحيلها إلى مكب النفايات التابع للبلدية ، باإلضافة إلى أعمال كنس 
صالح المعطوب  وتنظيف الشوارع العامة وقطع األراضي غير المسورة وتوريد حاويات القمامة وا 

 551والبيئة في البلدية. وتقوم اإلدارة بترحيل ما يقارب  منها ، ويتولى ذلك إدارة الصحة
من النفايات الصلبة بشكل يومي إلى مكب النفايات المخصص لبلدية غزة في الوضع  /يومياا طن

الطبيعي، لكن في ظل هذه الظروف والنقص الحاد في الوقود فال يتم ترحيل للنفايات بشكل دائم 
ة. ومن ناحية أخرى فإن مكب النفايات قد شارف على يهدد بتكدسها في شوارع المدين مما
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االمتالء وعدم القدرة على استيعاب كميات أخرى من النفايات ، وهذا يتطلب من البلدية العمل 
 .بديل وسريععلى إيجاد حل 

قسم النفايات الصلبة سواء من عدد اآلليات المتوافرة أو النقص  لدىإن النقص الموجود 
مطلوبة وعدد العمال، يزيد من أعباء هذا القسم؛ حيث ال يتجاوز عدد في عدد الحاويات ال

 .نسمة 1055عامل نظافة، يقدم فيها العامل الواحد خدماته لحوالي  455العمال فيه 

ويعاني قسم النفايات من صعوبة، وأحيانا عدم القدرة على توفير الوقود المستخدم 
والدعم المالي ونقص عدد العاملين في  اتبالرو يضاف إلى ذلك، انقطاع   لتشغيل اآلليات.

وأخطر من ذلك، أن هناك زياد ة مستمرة في كمية النفايات   مجال جمع النفايات الصلبة.
 .(م2511،) بلدية غزة.الخطرة

 مكب النفايات في مدينة غزة  5.4.1.2

في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة غزة )منطقة جحر  النفاياتيقع مكب 
دونماا وهو 140  بمسافة تبعد ستة كيلومترات عن وسط المدينة. وتبلغ مساحة المكب  (الديك

قسم النفايات   وهذه األقسام هي:  مقسم إلى أربعة أقسام حسب أنواع النفايات المّرحلة إليه.
الصلبة العادية، قسم النفايات الخطرة، قسم التخلص من المواد الغذائية المنتهية الصالحية، 

 .(خدمات مكب النفايات )مكاتب ، قّبان ، بئر مياهومجمع 

طن من النفايات الصلبة من مدينة غزة وبلديات الشمال  1555 يومياا ويستقبل المكب 
)جباليا، بيت الهيا وبيت حانون(، ووكالة الغوث والشاطئ ونفايات مدينة الزهراء ومجلس قروي 

 المغراقة وجحر الديك.

 2بسعة  م1211هاء عمره الزمني، حيث تم إنشاؤه في عام ويعاني المكب حالياا من انت
المفترض أنه تم الوصول الى القدرة االستيعابية القصوى وأن تم  مليون متر مكعب، وبذلك من

  .م2551اغالقه منذ عام 

وعلى الرغم من وضع مقترح من قبل بلدية غزة لتوسيع المكب تم تقديمه لوزارتي الحكم 
 أنه لم يحصل أي تطور على هذا الصعيد حتى يومنا هذا. المحلي والتخطيط، إال
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 التلوث بالمياه العادمة 6.3.6
 تعريف المياه العادمة 2.1.2.4

حســب مشــروع قــانون البيئــة األردنــي علــى أنهــا الميــاه الناتجــة  العادمــةتعــرف الميــاه 
فرازات الحيوانات، وتحتوي المياه ازراعة و عــن أنشــطة  اإلنسان في السكن، والصناعة، وال

العادمة حسب المصـدر على ملوثات عضوية وغير عضوية وجرثومية  واشعاعية وحرارية، 
وتتواجد الملوثات العضوية وغيـر العضوية والجرثومية في المياه العادمة على شكل مواد قابلة 

  .غروي للترسب ومواد عالقة ومذابة علـى شـكل

 ياه العادمة إلى ثالثة أنواعوتنقسم الم

هـي الميـاه الناتجـة عـن اسـتعماالت المنـازل والمؤسسـات والمعامـل،  :المياه العادمة المنزلية -أ
أو المصـانع التـي تكـون مياههـا مشابهة للمياه العادمة المنزلية، ويمكن معالجتها بنفس 

لون مائل إلى االصـفرار، أو داكـن، الطريقة، وتكون الميـاه العادمـة المنزليـة عكـرة ذات 
وتحتـوي علـى بقايـا الطعـام وورق، وغـائط، وبـول، وكميـات هائلة من البكتيريا، والفطريات، 
والفيروسات، وحيوانات أولية وحيدة الخليـة مثـل البروتـوزوا وحيوانـات مثـل النيمـاتودا )الديـدان 

  الخطيرة لإلنسان اا أكبر حجمه الكائنـات األمـراض االسـطوانية( والحشـرات، وتسـبب بعـض هـذ
هـي الميـاه الناتجـة عـن االسـتعماالت الصـناعية المختلفـة والتـي  :المياه العادمة الصناعية  -ب

تحتـوي حسـب المصـدر علـى مـواد كيماوية ضارة وال يجب أن يسمح لها بأن تنقل وتعالج 
  .مع المياه العادمة المنزلية

عنـد اسـتعمال تمثل المياه العادمة الزراعية المياه الناتجة عن  :العادمة الزراعيةالمياه  -ت
األنشطة الزراعيـة المختلفـة، خصوصـا الزراعة المكثفة وتربية الحيوانات، وتحتـوي الميـاه 
العادمـة الزراعيـة علـى مـواد عضـوية سـهلة التحلـل وال تشكل خطرا علـى البيئـة عنـد اختيـار 
الطريقـة المالئمـة لعمليـات المعالجـة مثـل: إعـادة المـواد إلـى ا دورتها الطبيعية عن طريق 

حفر خاصة ثم  استعمالها في الزراعة والحراج، وتجمع الميـاه العادمـة الزراعيـة عـادة فـي
 م(.1222) غرابية، والفرحان،  .تضخ وتنشر على األراضي الزراعية والحرجية
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 تلوث المياه العادمة للمياه الجوفية ومياه شاطئ البحر 2.1.2.2

حسب المعلومات المتوفرة من الجهات الرسمية، تقدر كمية المياه العادمة المنتجة من 
مليون متر مكعب  35بشبكات الصرف الصحي ب  المتصلةقطاع غزة من التجمعات السكنية 

 سنوياا.

المياه العادمة عبر شبكات الصرف في القطاع تتخلص من  األسرإجمالي  من 83.8٪
من إجمالي األسر تتخلص منها عبر الحفر االمتصاصية، وهذا يعني  ٪11الصحي، وحوالي 

وتشير  من األسر الفلسطينية في قطاع غزة ال تتوفر لديها شبكات صرف صحي.  ٪11أن 
ن المياه م ٪15من إجمالي المياه العادمة هي مياه غير معالجة، و ٪25اإلحصاءات إلى أن 

 .منها إلى مياه الخزان الجوفي ٪25العادمة المنتجة يتم تصريفها إلى البحر في حين يتسرب 

من مياه الشرب في  ٪25بأبشع أشكالها في أن أكثر من  اإلنسانيةوتتجسد الكارثة 
قطاع غزة ملوثة؛ وسبب ذلك هو تسرب مياه الصرف الصحي من المنازل نحو المياه الجوفية، 

 205لى تلوث مياه الخزان الجوفي بتركيز مرتفع من النترات بلغ أحيانا أكثر من ما أدى إ
 مليغرام/لتر. 40مليغرام/لتر، وهو أكبر بكثير من توصيات منظمة الصحة العالمية، أي 

غزة غير بمدينة  البحر بالمياه العادمة يجعل البيئة البحرية المحيطة  مياهكما أن تلويث 
تلك المياه تطال األسماك وتستنزف األكسجين وتتسبب في موت وهجرة  صالحة للحياة، إذ أن

األسماك والكائنات البحرية؛ ما يشكل أيضا خطرا على مستهلكي األسماك الملوثة، ناهيك عن 
الخطر الجاثم على صحة المطافين، بسبب ما تحويه المياه العادمة من تركيز كبير للمواد 

بشرية والمواد الكيميائية والجراثيم والفيروسات والكائنات والمذيبات العضوية والمخلفات ال
 الممرضة األخرى.

ألف متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة تقذف يوميا في مجرى  25أكثر من 
المحيطة بالوادي وتحديدا مخيمات البريج  السكانيةوادي غزة؛ ويأتي جلها من التجمعات 

وحاليا يوجد تراكيز مرتفعة من النترات   مدينتي غزة والزهراء.والمغازي والنصيرات والمغرافة و 
والمالحظ أن السكان المحليين يعانون   وأمالح الكلورايد في المياه الجوفية بمنطقة وادي غزة.

 من تهيجات واحتقان األنف والبلعوم والصداع والغثيان، والتهاب الشعب الهوائية والربو.

مة تحوي خليطا من المواد السامة وعوامل األمراض ومن المعروف أن المياه العاد
المتمثلة بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات المعوية والروائح الكريهة التي تهدد صحة سكان 

 (.م2513) مجلة آفاق العلمية،المنطقة والحياة البرية في المنطقة
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 التلوث الهوائي  6.3.4

ائب في الهواء سواءا وجدت طبيعياا أو يعرف الشرنوبي تلوث الهواء بأنه " تواجد شو 
راحته أو لإلضرار بالصحة العامة أو بحياة  إلقالقبفعل االنسان وبكميات ولفترات تكفي 

اإلنسان والحيوان والنبات والممتلكات، أو تكفي للتداخل مع االستمتاع المريح والمناسب 
 م(.1221) الشرنوبي، للحياة".

ه مادة أو أكثر، أو عندما يحدث تغير هام في نسب ويتلوث الهواء عندما تتواجد في
الغازات المكونة له وتؤدي هذه التغيرات إلى تأثيرات ضارة ومباشرة أو غير مباشرة للكائنات 
الحية و المواد الغير حية المكونة للنظام البيئي، وتجعل الظروف المعيشية غير مالئمة أو 

  .(م2551، عيدو  ) شهابتسبب خسائر مادية 

تعرض الغالف الجوي لمواد تؤدي الى الضرر به، ويعرف الباحث تلوث الهواء بأن 
 وتسبب الضرر واألذى لإلنسان والكائنات الحية األخرى، كما تؤدي بإخالل في النظام البيئي.

 مصادر تلوث الهواء: 6.3.4.0

 يمكن تقسيم المصادر التي تؤدي الى تلوث الهواء الى قسمين رئيسين:

 عية وتشمل: مصادر طبي .1
 بخار الماء 
 .البخار واألتربة 
 .البكتيريا والفطريات وجراثيمها 
 .األمالح الناتجة عن رذاذ البحار والمحيطات 
 .مركبات ناتجة عن تنفس الحيوانات والنباتات 
 .نواتج االحتراق ذو النشاط الطبيعي 
 .مواد مشعة مثل األشعة الكونية 
 مصادر غير طبيعية )صناعية( وتشمل: .2
 ر البترول.تكري 
 صهر المواد المعدنية 
 صناعة الحديد والصلب 
 الصناعات الكيميائية 
 .حرق الوقود األحفوري مثل الفحم والبترول 
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 .وسائل النقل البري والبحري والجوي 
 .استخدام المواد الكيميائية في النشاط الزراعي 
 .(م1221 أحمد،، و  عالم) النشاط السكاني.  

 في قطاع غزة: مصادر تلوث الهواء  6.3.4.6

 مصادر ثابتة: (1
 .مقالع الحجارة والكسارات وخالطات اإلسفلت 
 )الحرائق ) حرائق االطارات، النفايات، األعشاب 
 مصانع الزجاج 
 محطات البنزين 
 أفران الخبز 
 محطات توليد الكهرباء 
 .اإلستعماالت المنزلية 
 مصادر متحركة: (2

ات اآللية المسجلة في قطاع غزة ويقدر عدد المركبوتشمل المركبات اآللية بأنواعها 
 ألف مركبة تستخدم البنزين والسوالر. 13بنحو 

 مصادر طبيعية: (3
 .عواصف رملية من الرياح الخماسينية التي تسود المنطقة في فصل الربيع 
 .األشعة الكونية والنظائر المشعة الطبيعية المحمولة على دقائق الهواء 

الهواء في قطاع غزة نتيجة الحروب وما ويرى الباحث أيضاا من أهم مصادر تلوث 
التي تحتوي الكثير من المواد السامة والخطرة على  الصاروخيةينتج عنها من اطالق للقذائف 

ويشير تقرير سلطة جودة البيئة عن اآلثار البيئية للعدوان االسرائيلي على قطاع  .حياة االنسان
 م2514اإلسرائيلي في عام  الهواء قبل العدوانتراكيز العناصــــــــر الدالة علي تلوث غزة أنه 

، ويرجع ذلك بشـكل والمحليةأدني بكثير من القيم القصوي المسموح بها حسب المعايير العالمية 
أساسي إلى أن قطاع غزة يقع على ساحل البحر مما يجعل هواؤه متجدداا بشــــكل دائم، كما أنه 

اع. إال انه وخالل العدوان االســـرائيلي على القطاع ال يوجد نشـــــاط صـــناعي مكثف في القط
لوحظت وشــــوهدت مستويات مرتفعة من تلوث الهواء، ناتجة عن القصف بشكل مكثف بشـتي 

ال. تلبدت اثناؤها أجواء  ٩٥أنواع القذائف والذخائر واالسـلحة المحرمة طوال  يوماا متواصـ ا
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ياناا اخرى أبيض كثيف )بحســـب نوع الذخائر والقنابل القطاع ليال ونهارا بدخان اسـود كثيف وأح
المســـتخدمة( جراء هذا القصـــف المتواصل . وكذلك جراء الطلعات الجوية المســـــتمرة والتحليق 

طلعة  ٢٨٥٧طن من الذخائر خالل  ٣٧٧٧المكثف بشــــــتي انواع االسلحة الطيران التي قذفت 
 .(م2514سلطة جودة البيئة، ) .ربجوية فوق قطاع غـزة أثناء الحـ

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
 االطار العملي للدراسة

 
  



26 
 

 الثالثالفصل 
 إجراءات ومنهجية الدراسة

 مقـــدمة: 2.0

ــــة التـــي تمـــت فـــي مجــــال الدراســـة  ــــراءات والخطــــوات المنهجيـ ــــرض هــــذا الفصـــل اإلجـ يعـ
ة التي طبقت عليهـا الدراســة، إضـافــةا إلـى توضيــح الميدانية، حيث يتناول مجتمـع الدراســة، والعينـ

األدوات المستخدمـة فـي الدراســة وخطواتهــا ومنهجهـا، واألسـاليب اإلحصائيــة التـي اسـتخدمت فـي 
 تحليـل البيانـات، وفيما يلي تفاصيـل مـا تقـدم.

 منهج الدراسة:  2.6

 والـذي التحليلـي الوصـفي المـنهج مباسـتخدا الباحـث قـام الدراسـة أهـداف تحقيـق جـلأ مـن

أن يقارن ويفسر ويقيم  الوصفي التحليلي المنهج ، ويحاولاألداء البيئي في مدينة غزة تقييميحاول 
 تـم جمـع عـن الموضـوع، وقـد المعرفـة رصـيد بهـا ذات معنـى يزيـد إلـي تعميمـات فـي التوصـل أمـالا 

 يلي: كما األولية والثانوية البيانات من المصادر
 :ةاالولي المصادر .أ

 مفـردات الدراسـة، بعـض لدراسـة اسـتبيانات بتوزيـع الميـداني الجانـب فـي بالبحـث وذلـك

 واستخدام وتحليلها اإلحصائي تفريغها ثم ومن البحث، موضوع في الالزمة البيانات وتجميع وحصر

 .الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات لدالالت الوصول بهدف المناسبة اإلحصائية االختبارات
 الثانوية: ادرالمص .ب

 من النظري للدراسة اإلطار معالجة في الثانوية البيانات مصادر باستخدام الباحث قام 
 :اآلتي خالل

 الدراسة. موضوع تناولت التي والمراجع العربية واألجنبية الكتب .1

 .العالقة ذات المنشورة والدراسات والمقاالت الدوريات .2

 .العالقة ذات المراكزو  المؤسسات عن الصادرة والنشرات التقارير .3

 .صفحاتها على الموجودة اإللكترونية شبكة االنترنت والنسخ .4
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 مجتمــع وعينة الدراسة:  2.4

ونظـراا لكبـر حجــم ، المجتمـع فـي داخـل حـدود مدينــة غـزة أفــراد يتمثـل مجتمـع الدراسـة فـي
فـردة، حيـث ( م211من المجتمـع تمثلـت فـي )مجتمع الدراسة فقد قام الباحث بأخذ عينة عشوائية 

أورد اإلحصــــائيون أن فــــي حــــال المجتمعــــات الكبيــــرة جــــداا، يجــــب أن ال يقــــل حجــــم العينــــة عــــن 
 خمسمائة مفردة، بحيث يمكن اعتبارها مالئمة ومقبولة للدرسات البحثية الوصفية.

 أداة الدراســــة: 2.3

ث تتكـون " حيـتقييم األداء البيئي في مدينة غـزةقام الباحث بإعداد استبانة تدور حـول "
 وهما على النحو التالي:  قسميناستبانة الدراسة من 

 فقرات. 3الشخصية، ويتكون من  البيانات القسم األول:

فقرة وهـي  43محاور مكونة من  2، ويتكون من تقييم األداء البيئي في مدينة غزة: القسم الثاني
 :على النحو التالي

  :فقرات.  15ن من مستوى النظافة في المدينة ويتكو المحور األول 

 :فقرات. 15مستوى توفر المساحات الخضراء في المدينة ويتكون من  المحور الثاني 

  فقرات. 1جودة المياه المزودة للمواطنين ويتكون من  :الثالثالمحور 

  فقرات. 1الصرف الصحي ويتكون من  :الرابعالمحور 

  قراتف 1مستوى االرشاد الصحي والبيئي ويتكون من  :الخامسالمحور.    

تـــم تصـــحيح االســـتبانة باســـتخدام مقيـــاس ليكـــرت، بحيـــث تــــم التصحيــــح، وفـــق مقيـــاس و 
(، اإلجابــة محايــد 4( درجــات، اإلجابــة موافــق )2خماســي وتعطــى اإلجابــة بدرجــة موافــق بشــدة )

 .(0(، واإلجابة غير موافق بشدة )6(، اإلجابة غير موافق )3)

في محاور  ةالحدود الدنيا والعليا( المستخدمفترة مقياس ليكرت الخماسي ) طولولتحديد 
(، ثــم تقســيمه علــى عــدد فتــرات المقيــاس الخمســة للحصــول 4=1-0) الدراســة، تــم حســاب المــدى

قــل قيمــة فــي المقيــاس أ(، بعــد ذلــك تــم إضــافة هــذه القيمــة إلــى 5.1=4/0علــى طــول الفقــرة أي )
، كما هو موضح في جدول لى وهكذا)وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األو 

(3.1): 
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 يوضح مقياس االجابات :(04.جدول )

 الوزن النسبي المقابل للفترة طول الفترة درجة الموافقة المقياس
 %32 - %61من 0.91 – 0من  غير موافق بشدة 4
 %26 - %32أكبر  6.21 – 0.91أكبر من  غير موافق  2
 %29 - %26أكبر  3.41 – 6.21أكبر من  محايد 3
 %94 - %29أكبر  4.61 – 3.41أكبر من  موافق  1
 %011 - %94أكبر  2 – 4.61أكبر من  موافق بشدة 5

 :صدق وثبات االستبانة  2.1

  :صـدق االستبانة 

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسـئلة االسـتبانة مـا أعـدت لقياسـه، وقـد تـم التحقـق مـن 
 صدق االستبانة من خالل التالي:

 ة الدراسة من وجهة نظر المحكمينأدا .1

قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعـة مـن المحكمـين تألفـت 
(، وقـد طلـب 0من أعضاء الهيئة التدريسـية فـي الجامعـات الفلسـطينية بمحافظـة غـزة )ملحـق رقـم 

عت ألجلــه، ومــدى الباحــث مــن المحكمــين إبــداء آرائهــم فــي مــدى مالئمــة العبــارات لقيــاس مــا وضــ
وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه، ومدى كفايـة العبـارات 
لتغطية كل محور من محاور الدراسة، باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضرورياا من تعديل صياغة 

مـــون قـــام الباحـــث العبـــارات أو حـــذفها، واســـتناداا إلـــى المالحظـــات والتوجيهـــات التـــي أبـــداها المحك
 بإجراء التعديالت التي اتفق عليها المحكمين.

  :الداخليصدق االتساق  .2

 المحـور مـع االسـتبانة فقـرات مـن فقـرة كـل اتسـاق مـدى الـداخلي االتسـاق بصـدق يقصـد
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسـة ، وقد  الفقرة إليه هذه الذي تنتمي

مفــردة، وذلــك بحســاب معــامالت االرتبــاط بــين كــل فقــرة والدرجــة  21البــالغ حجمهــا االســتطالعية 
( أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مسـتوى 3.6الكلية للمحور التابعة له، ويبين جدول رقم )

وبـذلك تعتبـر فقـرات االسـتبانة  1.12(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل مـن 1.12داللة )
 ما وضعت لقياسه.صادقة ل
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 لفقرات االستبانة الصدق الداخلي :(64.جدول )

معامل  راتـــــالفق م
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 .خدمات النظافة وازالة النفايات الصلبة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين مدى توفرالمحور األول: 
 0.000* 0.60 تتوفر حاوية قمامة قريبة من منزلك. 1

 0.000* 0.57 تتوفر خدمة النظافة في منطقتك في االجازات واألعياد. 2

 0.000* 0.53 .بصورة منتظمة المنزلية إزالة النفاياتتقوم البلدية ب 3

 0.000* 0.63 تزال مخلفات البناء والهدم والترميم المجهولة. 4

 0.000* 0.66 من األتربة  تنظيف الشوارع وكنسهاتقوم البلدية ب 5

 0.000* 0.68 بشكل دوري. النظافةوبراميل حاويات الصيانة قوم البلدية بت 6

 0.000* 0.55 تعمل البلدية على غسيل وتعقيم حاويات وبراميل النظافة بشكل دوري.  7

 0.000* 0.50 تقوم البلدية برش المبيدات الحشرية في منطقتك بشكل دوري. 8

 0.000* 0.57 فايات المبعثرة.يقوم عمال النظافة بإزالة األوراق والن 9

 0.000* 0.42 تقوم البلدية بمخالفة كل من يقوم بمس مستوى نظافة المدينة بأي صورة كانت. 10

 .المتنزهات والحدائق العامة بما يتناسب مع معدل المساحة الخضراء للفرد الواحد مدى توفر المحور الثاني:
 0.000* 0.81 تتوفر الحدائق العامة في مدينة غزة.  1

 0.000* 0.74 تقوم بلدية غزة بتشجير الشوارع في المدينة 2

 0.000* 0.75 المدينة في تشجيرها تم التي األشجار وصيانة بالعناية البلدية تقوم 3

 0.000* 0.79 المبعثرات.المحافظة على نظافة الحدائق وخلوها من تسعى البلدية الى  4

 0.000* 0.75 الخدمات داخل الحدائق العامة. تهتم بلدية غزة بمستوى وجودة  5

 0.000* 0.77 تتوفر ألعاب األطفال في الحدائق العامة بصورة كافية. 6

 0.000* 0.75 تتوفر االضاءة الكافية في الحدائق العامة. 7

 0.000* 0.80 تحرص البلدية على عدم تمرير أي مشروع من شأنه أن يغير معالم أي من الحدائق الموجودة. 8

9 
تسعى البلدية الى تحفيز المواطنين الى تحويل المساحات الفارغة والمهملة الى مساحات 

 خضراء.
0.55 *0.000 

 0.000* 0.41 ال تعاني أحياء مدينة غزة من نقص في الحدائق العامة. 10

 .لمواطنينوسائل الوقاية والمراقبة الدورية على جودة المياه المزودة ل مدى توفر :الثالثالمحور 
 0.000* 0.70 تتوفر مياه البلدية في منطقتك بشكل منتظم.  1

 0.000* 0.81 تقوم البلدية بتزويد المواطنين بمياه مطابقة لمعايير الجودة. 2

 0.000* 0.73 تسعى البلدية الى تزويد المواطنين بالمياه بصورة عادلة. 3

 0.000* 0.86 المياه من التلوث. تقوم البلدية باتخاذ التدابير الالزمة لحماية 4

 0.000* 0.72 يبادر موظفو البلدية لصيانة شبكات المياه في حال وجود أي عطل في الشبكات. 5

 0.006* 0.52 تعمل البلدية على مراقبة جودة المياه المزودة للمواطنين بشكل دوري. 6

 0.000* 0.66 ه من البلدية.ال تلعب العالقات الشخصية دوراا في الحصول على خدمات الميا 7
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 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.45 تستقبل وتعالج البلدية شكاوي المواطنين المتعلقة بالمياه. 8

 .ر شبكات الصرف الصحي بالكفاءة المطلوبةيالبلدية باتخاذ كافة االجراءات لتوف مدى قيام :الرابعالمحور 

 0.000* 0.60 تتوفر شبكات الصرف الصحي في منطقتك.  1

 0.000* 0.62 لبلدية بصيانة المناهل الخاصة بالصرف الصحي في حال أصابها عطل.تقوم ا 2

 0.000* 0.54 تستقبل وتعالج البلدية شكاوي المواطنين المتعلقة بمياه الصرف الصحي. 3

 0.000* 0.76 تسعى البلدية الى المحافظة على عدم تلوث مياه شاطئ البحر بمياه الصرف الصحي  4

 0.000* 0.76 ية بصيانة مضخات الصرف الصحي الموجودة على شاطئ البحرتقوم البلد 5

 0.000* 0.77 تقوم بلدية غزة باستخدام المبيدات الحشرية للقضاء على البعوض. 6

 0.000* 0.63 تعمل البلدية على ردم وتجفيف مياه البرك والمستنقعات واماكن تجمع البعوض. 7

 .   ين على خدمات الصحة والبيئة المقدمة لهمالمواطنمدى رضا  :الخامسالمحور 
 0.000* 0.84 فيما يتعلق بأمور الصحة والبيئة. تقوم البلدية بأعمال التوعية واإلرشاد المجتمعي 1

 0.000* 0.86 تقوم البلدية بإصدار منشورات ومطبوعات الصحة البيئية التثقيفية وتوزيعها على المواطنين. 2

 0.000* 0.72 ية المواطنين بالمشكالت البيئية الموجودة في مدينة غزة. تقوم البلدية بتوع 3

 0.000* 0.76 تقوم البلدية بحث المواطنين على ترشيد استهالك المياه في البيوت. 4

 0.000* 0.80 تقوم البلدية بحث المواطنين على زراعة نباتات الزينة في البيوت. 5

 0.000* 0.86 مجتمعية للمحافظة على جمال األحياء السكنية.تسعى البلدية بتعزيز المشاركة ال 6

 0.000* 0.82 تقوم البلدية بتوعية المواطنين بخطورة تكدس النفايات الضارة. 7

8 
تقوم البلدية بحث وتشجيع المواطنين على عدم استخدام الجدران كالفتات اعالمية أو الكتابة 

 0.000* 0.56 عليها.

 05.0ئيا عند دال إحصا ط* االرتبا

 الصدق البنائي: .1

 تريـد التـي األهـداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدقيعتبر 

 لفقـرات الكليـة بالدرجـةمحـاور الدراسـة  مـن محـور كـل ارتبـاط مـدى ويبـين إليهـا، الوصـول األداة

اط بـين معـدل كـل محـور مـن محـاور الدراسـة ( معـامالت االرتبـ3.3يبـين جـدول رقـم )، و االستبانة
مــع المعــدل الكلــي لفقــرات االســتبانة، والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى 

 .1.12لكل فقرة أقل من  ، حيث أن القيمة االحتمالية1.12داللة 
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 الكلي لفقرات االستبانةمع المعدل  معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة :(44.جدول )

معامل  المحور
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

خـدمات النظافـة وازالـة النفايـات الصـلبة بمـا يتناسـب مـع  مدى تـوفرالمحور األول: 
 .احتياجات المواطنين

0.71 *0.000 

المتنزهـــات والحـــدائق العامـــة بمـــا يتناســـب مـــع معـــدل  مـــدى تـــوفر المحـــور الثـــاني:
 .للفرد الواحدالمساحة الخضراء 

0.84 *0.000 

ـــثالمحـــور  ـــوفر :الثال ـــاه  مـــدى ت ـــة علـــى جـــودة المي ـــة والمراقبـــة الدوري وســـائل الوقاي
 .المزودة للمواطنين

0.73 *0.000 

ر شــبكات الصــرف يالبلديــة باتخــاذ كافــة االجــراءات لتــوف مــدى قيــام :الرابــعالمحــور 
 .الصحي بالكفاءة المطلوبة

0.77 *0.000 

 0.000* 0.82    .المواطنين على خدمات الصحة والبيئة المقدمة لهممدى رضا  :الخامسالمحور 

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 ثبات االستبانة ثانيًا: 
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة 

والشـروط، أو بعبـارة أخـرى أن ثبـات االسـتبانة يعنـي االسـتقرار أكثر من مرة تحـت نفـس الظـروف 
فــي نتــائج االســتبانة وعــدم تغييرهــا بشــكل كبيــر فيمــا لــو تــم إعــادة توزيعهــا علــى أفــراد العينــة عــدة 

 مرات خالل فترات زمنية معينة، وقد تم حساب الثبات بطريقتين:
 :Alphaكرونباخ  –الثبات بطريقة ألفا  .0

لقيـاس الثبـات، حيـث وجـد أن قيمـة  كرونبـاخ ألفـاتم حساب معامـل  نةاالستبابعد تطبيق 
مرتفــع، والنتــائج  تمتــع بمعامــل ثبــاتت االســتبانةعلــى أن  يــدلوهــذا  5.20لالســتبانة ألفــا كرونبــاخ 

 (:3.4موضحة في جدول )
 لقياس ثبات االستبانة  معامل ألفا كرونباخطريقة يوضح  :(34.جدول )

عدد  المحور
 الفقرات

ل ألفا معام
 كرونباخ

خـــدمات النظافـــة وازالـــة النفايـــات الصـــلبة بمـــا  مـــدى تـــوفرالمحـــور األول: 
 .يتناسب مع احتياجات المواطنين

00 0.77 

المتنزهــات والحــدائق العامــة بمــا يتناســب مــع  مــدى تــوفر المحــور الثــاني:
 0.88 10 .معدل المساحة الخضراء للفرد الواحد

 0.84 8الوقايــة والمراقبــة الدوريــة علــى جــودة  وســائل مــدى تــوفر :الثالــثالمحــور 
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عدد  المحور
 الفقرات

ل ألفا معام
 كرونباخ

 .المياه المزودة للمواطنين
ر شــبكات يالبلديــة باتخــاذ كافــة االجــراءات لتــوف مــدى قيــام :الرابــعالمحــور 

 .الصرف الصحي بالكفاءة المطلوبة
7 0.80 

المـــواطنين علـــى خـــدمات الصـــحة والبيئـــة مـــدى رضـــا  :الخـــامسالمحـــور 
 0.91 8    .المقدمة لهم

 0.94 43 جميع فقرات االستبانة

 : Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  .6

األرقـام  ذات األسـئلة جـزأين وهمـا إلـى االختبـار فقـرات تجزئـة االسـتبانة تـمبعـد تطبيـق 
 األسـئلة درجـات بـين االرتبـاط معامـل احتسـاب تـم ، ثـمالزوجيـةاألرقـام  ذات ، واألسـئلةالفرديـة
بـراون  سـبيرمان بمعادلـة االرتبـاط معامـل تصـحيح تـم ذلـك وبعـد الزوجيـة درجـات األسـئلةو  الفردية

Spearman Brown حيــث تبـين أن ،( قيمــة معامــل االرتبـاط المعــدلSpearman Brown )
 .مرتفع تمتع بمعامل ثباتت االستبانةعلى أن  يدلوهذا  مرتفعة ودالة إحصائيا،

المعدل =   االرتباط معامل
r

r

1

 الفردية األسئلة درجات بين االرتباط معامل rحيث    2
 (:3.0األسئلة الزوجية، والنتائج موضحة في جدول ) ودرجات

 لقياس ثبات االستبانة طريقة التجزئة النصفية يوضح  :(14.جدول )

معامل  المحور
 االرتباط

 معامل االرتباط
 المعدل

افـة وازالـة النفايـات الصـلبة بمـا يتناسـب مـع خـدمات النظ مدى توفرالمحور األول: 
 .احتياجات المواطنين

0.48 0.65 

المتنزهـــات والحـــدائق العامـــة بمـــا يتناســـب مـــع معـــدل  مـــدى تـــوفر المحـــور الثـــاني:
 .المساحة الخضراء للفرد الواحد

0.76 0.86 

وســـائل الوقايـــة والمراقبـــة الدوريـــة علـــى جـــودة الميـــاه  مـــدى تـــوفر :الثالـــثالمحـــور 
 .مزودة للمواطنينال

0.74 0.85 

ر شــبكات الصــرف يالبلديــة باتخــاذ كافــة االجــراءات لتــوف مــدى قيــام :الرابــعالمحــور 
 .الصحي بالكفاءة المطلوبة

0.54 0.70 

 0.93 0.88    .المواطنين على خدمات الصحة والبيئة المقدمة لهممدى رضا  :الخامسالمحور 

 0.79 0.65 جميع فقرات االستبانة
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 األساليب اإلحصائية: 2.2

 Statisticalقام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة مـن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي

Package for the Social Sciences  (SPSS) وقــد تــم اســتخدام األســاليب اإلحصــائية ،
 التالية:

الـــوزن إحصـــاءات وصـــفية منهـــا: النســـبة المئويـــة والمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري و  .1
الباحـث النسبي، ويستخدم هذا األمر بشكل أساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغيـر مـا ويفيـد 

 في وصف متغيرات الدراسة.

(: لقيـــاس صـــدق فقـــرات Person Correlation Coefficientمعامــل ارتبـــاط بيرســـون ) .2
 االستبانة.

ا كرونبـــــــاخ معامـــــــل ارتبـــــــاط ســـــــبيرمان بـــــــراون للتجزئـــــــة النصـــــــفية المتســـــــاوية، ومعامـــــــل ألفـــــــ .3
(Cronbach's Alpha.لمعرفة ثبات فقرات االستبانة :) 

، لمعرفــــة مــــا اذا كانــــت البيانــــات ســــمرنوف -اختبــــار كــــولمجروف: اختبــــار التوزيــــع الطبيعــــي .4
 تخضع للتوزيع الطبيعي أم ال.

المتوسـط الحسـابي  كـان إذا مـا (، لمعرفـةOne Sample T testللعينـة الواحـدة )  Tاختبـار  .2
تختلـف  أم 3 وهـي درجـة الحيـاد تسـاوي االسـتبانة محـاور فقـرات فقـرة مـن لكـل ابةاالسـتج لدرجـة
 عنها.

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة  Independent - Sample T-Test)اختبار  ) .1
 إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية.

إذا كان هناك  لمعرفة ما ( one- Way ANOVA –) تحليل التباين األحادي اختبار  .1
 .فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبية
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 الرابعالفصل 
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 مقدمة: 1.0

البيانات  بجمع الباحث قام ذلك لأج ومن الدراسة، أهداف تحقيق إلى الفصل هذا يهدف
تفريغهـا وتحليلهـا احصـائياا، واجـراء االختبـارات  وتـم الدراسـة "االسـتبانة"، أداة خـالل مـن الالزمـة
 Statisticalبرنـامج  الباحـث اسـتخدم وقـد السـابق، الفصـل فـي لهـا التفصـيل التـي تـم الالزمـة

Package for the Social Sciences  (SPSS)، بيانـات، وذلـك للتوصـل لنتـائج فـي تحليـل ال
 الدراسة.
 :(Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف: اختبار التوزيع الطبيعي 1.6

البيانـــات تتبـــع التوزيـــع  مـــا اذا كانـــتســـمرنوف لمعرفـــة  -اختبـــار كـــولمجروف فيمـــا يلـــي
 لمعمليـةان معظـم االختبـارات الطبيعي أم ال وهو اختبـار ضـروري فـي حالـة اختبـار الفرضـيات أل

( نتــائج االختبــار حيــث أن 4.0ويوضــح الجــدول رقــم ) ،تشــترط أن يكــون توزيــع البيانــات طبيعيــاا 
( وهذا يدل على أن البيانـات تتبـع sig.05.0) 1.12من  أكبرلكل محور  القيمة االحتمالية

 ة.معلميالالتوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات 
 (Smirnov-Sample Kolmogorov-1) لتوزيع الطبيعياختبار ا: (0.3جدول )

 Zقيمة  المحور
القيمة 
 االحتمالية

خدمات النظافـة وازالـة النفايـات الصـلبة بمـا يتناسـب مـع  مدى توفرالمحور األول: 
 .احتياجات المواطنين

0.94 0.33 

المتنزهـــات والحـــدائق العامـــة بمـــا يتناســـب مـــع معـــدل  مـــدى تـــوفر المحـــور الثـــاني:
 .احة الخضراء للفرد الواحدالمس

0.81 0.52 

وســـائل الوقايـــة والمراقبـــة الدوريـــة علـــى جـــودة الميـــاه  مـــدى تـــوفر :الثالـــثالمحـــور 
 .المزودة للمواطنين

0.55 0.92 

ر شــبكات الصــرف يالبلديــة باتخــاذ كافــة االجــراءات لتــوف مــدى قيــام :الرابــعالمحــور 
 .الصحي بالكفاءة المطلوبة

0.74 0.62 

 0.21 1.05    .المواطنين على خدمات الصحة والبيئة المقدمة لهممدى رضا  :لخامساالمحور 

 0.94 0.53 جميع فقرات االستبانة
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 الوصف االحصائي لعينة الدراسة وفق المتغيرات الشخصية: 1.4

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس: .4
 الجنس حسب عينة الدراسة أفراد توزيعيوضح  :(6.3جدول )

جنسال  النسبة% التكرار 
 51.6 258 ذكر
 48.4 242 أنثى

 100.0 111 المجموع

مـن أفـراد عينـة الدراسـة  %20.2( أن 4.6تبين من خالل النتائج الموضحة فـي جـدول )
 .الدراسةمن عينة  %49.4من الذكور، بينما شكل االناث ما نسبته 

 :العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  .2
 العمر حسب عينة الدراسة أفراد توزيعيوضح  :(4.3جدول )

 النسبة% التكرار العمر
سنة 20الى اقل من  11من  151 30.2 
سنة 30الى اقل من  20من   226 45.2 
سنة 40 الى اقل من 30من   75 15.0 

فاكثر سنة 40  48 9.6 
 100.0 111 المجموع

اد عينـة الدراسـة مـن أفـر  %31.6( أن 4.3تبين من خالل النتائج الموضحة فـي جـدول )
إلـى  62تتـراوح أعمـارهم بـين ) %42.6سـنة(، بينمـا  62إلـى أقـل مـن  09تتراوح أعمارهم بيـنهم )

 %8.2سنة(، في حين أن  42إلى أقل من  32تتراوح أعمارهم بين ) %02سنة(، و 32أقل من 
 سنة فأكثر(. 42أعمارهم )

جتمــــاعي فــــي توزيــــع ويمكــــن تفســــير ذلــــك فــــي أن الباحــــث اســــتخدم مواقــــع التواصــــل اال
 سنة. 32الى  62االستبانة وحيث أن أكثر مرتادي هذه المواقع تتراوح أعمارهم ما بين 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي: .3
 المؤهل العلمي حسب عينة الدراسة أفراد توزيعيوضح  :(3.3جدول )

 النسبة% التكرار المؤهل العلمي
 19.6 98 دبلوم فأقل

وريوسبكال  322 64.4 
 13.6 68 ماجستير
 2.4 12 دكتوراه
 100.0 111 المجموع

مـن أفـراد عينـة الدراسـة  %08.2( أن 4.4تبين من خالل النتائج الموضحة في جـدول )
مـؤهلهم العملـي  %03.2و مؤهلهم العلمـي بكـالوريوس، %24.4، بينما دبلوم فأقلمؤهلهم العلمي 

 العلمي دكتوراه. مؤهلهم %6.4في حين أن  ماجستير،
 فرضيات الدراسة:البيانات و اختبار تحليل  1.3

 معرفـةلللعينـة الواحـدة   Tاختبـار  استخدامالختبار فرضيات الدراسة وتحليل الفقرات تم 
أمـا  3وهـي قـد وصـلت لدرجـة الموافقـة المتوسـطة  االسـتجابة الحسابي لدرجة المتوسط كان إذا ما
 ال.

تقابــل درجــة الموافقــة المتوســـطة وهــي  3جــة اإلجابــة يســاوي متوســط در الفرضــية الصــفرية:  -
 حسب مقياس ليكرت المستخدم.

 .3يساوي ال متوسط درجة اإلجابة  :الفرضية البديلة -

ـــــت ـــــار ) إذا كان ـــــر مـــــن مســـــتوى الداللـــــة  )Sig))value-Pالقيمـــــة االحتماليـــــة لالختب أكب
0.05  ، رية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء أفراد العينة رفض الفرضية الصف يمكنفإنه ال

أمــا إذا  ،3الموافقــة المتوســطة وهــي موضــع الدراســة ال يختلــف جوهريــاا عــن درجــة  حــول الظــاهرة
0.05أقـــل مـــن مســـتوى الداللـــة  ).value-P((Sigلالختبـــار ) كانـــت القيمـــة االحتماليـــة   فيـــتم

آراء أفـــراد العينـــة يختلـــف ل الفرضـــية البديلـــة القائلـــة بـــأن متوســـط رفـــض الفرضـــية الصـــفرية وقبـــو 
، وفـي هـذه الحالـة يمكـن تحديـد مـا إذا كـان متوسـط 3الموافقـة المتوسـطة وهـي عن درجـة جوهرياا 

وذلــك مــن خــالل  ،3الموافقــة المتوســطة وهــي اإلجابــة يزيــد أو يــنقص بصــورة جوهريــة عــن درجــة 
عــن درجــة  لإلجابــة يزيــدموجبــة فمعنــاه أن المتوســط الحســابي قيمــة االختبــار فــإذا كانــت اإلشــارة 

 والعكس صحيح. الموافقة المتوسطة
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يــؤثر مســتوى النظافــة فــي المدينــة تــأثيرًا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  الفرضــية األولــى:
 .غزة مدينة في البيئي األداء تقييم وجهات نظر سكان المدينة في على( α=1.11داللة )

تـم إيجـاد قيمـة  حيـث، مسـتوى النظافـة فـي المدينـةلـك فقـد تـم تحليـل محـور للتحقق مـن ذ
للعينــة الواحــدة، والمتوســط الحســابي واالنحــراف المعيـاري والــوزن النســبي لكــل فقــرة مــن   Tاختبـار 

فقــرات المحــور والدرجــة الكليــة للمحــور، حيــث تبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع الفقــرات يســاوي 
تساوي  T، وقيمة اختبار %24، والوزن النسبي يساوي 1.78عياري يساوي واالنحراف الم ،6.71

، ممـا يــدل علــى أن متوســط 1.12، وهـي أقــل مــن 1.111، والقيمـة االحتماليــة تســاوي "-9.279"
عـــدم ، وهـــذا يـــدل علـــى 3وهــي  الموافقـــة المتوســـطةعـــن درجـــة  قــلدرجــة االســـتجابة للمحـــور، قـــد 

لتــالي يثبــت صــحة الفرضــية فــي تــأثير مســتوى النظافــة فــي وبا الموافقــة علــى فقــرات هــذا المحــور
 المدينة على األداء البيئي.

الوضـع يعود الـى ،الموافقة علـى مسـتوى النظافـة فـي المدينـةويرى الباحث أن سبب عدم 
االقتصــادي الســيئ وعــدم تــوفر التمويــل الــالزم، حيــث أن بلديــة غــزة تعمــل جاهــدة إلــى النهــوض 

 نة.بمستوى النظافة في المدي

كما يرى الباحث بأن هناك اختالف في نتائج الدراسـة مـع دراسـة سـلطة جـودة البيئـة فـي 
والتـي قامـت مـن خاللهـا بتقيـيم أداء البلــديات ومـن ضـمنها بلديـة غـزة، حيـث أظهــرت  6102عـام 

، ويمكن تفسير نتائح سلطة جودة البيئة بأن هناك توفر بشكل مقبول لخدمات النظافة في المدينة
ختالف بالنتائج بـاختالف منهجيـة الدراسـة، حيـث اعتمـدت دراسـة سـلطة جـودة البيئـة علـى هذا اال

تقييم مستوى النظافة في المدينة من خالل لجان قامت بعمل زيارات ميدانية بأوقات مختلفـة لعـدة 
منــاطق حيويــة فــي المدينــة واســتندت علــى تصــنيف التقيــيم الــى : وجــود مكــب نفايــات مــن عدمــه، 

 ية جمع النفايات، ونظافة الشارع.مالئمة عمل

كمــا يــرى الباحــث أن هنــاك توافــق مــع نتــائج دراســة مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية حــول آراء 
المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم من قبل بلدية الدوحة في محافظة بيت لحم، حيـث أظهـرت 

فـة والنفايـات الصـلبة، ويعـزو نتائج الدراسة أن هناك عدم قبول نوعـاا مـا بالخـدمات المتعلقـة بالنظا
الباحـــث ذلـــك الـــى الوضـــع السياســـي الخـــاص فـــي فلســـطين والمتمثـــل بـــاالحتالل االســـرائيلي الـــذي 

 يشكل عقبة أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
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الترتيـب الثالثـة  الفقـرةاحتلـت فقـد  ،مسـتوى النظافـة فـي المدينـةمحـور أما بالنسـبة لفقـرات 
الترتيــب األخيــر، والنتــائج موضــحة  الســابعة الفقـرة ، بينمــا احتلــتالنســبية يــةاألول مـن حيــث األهم

 (:4.2في جدول )
خدمات النظافة وازالة النفايات الصلبة بما يتناسب مع  مدى توفرنتائج تحليل فقرات محور:  :(1.3جدول )

 احتياجات المواطنين

 الفقرة م
ط 
وس
لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

بي 
نس
ن ال

وز
ال

% 

يمة
ق

 
T

 

لية
تما
الح
ة ا
قيم
ال

 

يب
ترت
ال

 

 3 0.041* 2.045 62.6 1.44 3.13 تتوفر حاوية قمامة قريبة من منزلك. 0

 2 0.001* 3.235 63.5 1.20 3.17 تتوفر خدمة النظافة في منطقتك في االجازات واألعياد. 6

 1 0.000* 12.047 71.9 1.10 3.59 .بصورة منتظمة المنزلية إزالة النفاياتتقوم البلدية ب 3

 4 0.003* 2.962- 57.0 1.13 2.85 تزال مخلفات البناء والهدم والترميم المجهولة. 4

 6 0.001* 3.418- 56.2 1.24 2.81 من األتربة  تنظيف الشوارع وكنسهاتقوم البلدية ب 2

2 
بشكل  النظافةوبراميل حاويات الصيانة تقوم البلدية ب

 دوري.
2.36 1.21 47.2 -11.838 *0.000 7 

7 
تعمل البلدية على غسيل وتعقيم حاويات وبراميل النظافة 

 بشكل دوري. 
1.85 1.07 37.0 -24.038 *0.000 

1
0 

9 
تقوم البلدية برش المبيدات الحشرية في منطقتك بشكل 

 دوري.
2.09 1.16 41.8 -17.447 *0.000 9 

 5 0.002* 3.103- 56.5 1.27 2.82 يقوم عمال النظافة بإزالة األوراق والنفايات المبعثرة. 8

01 
تقوم البلدية بمخالفة كل من يقوم بمس مستوى نظافة 

 المدينة بأي صورة كانت.
2.29 1.36 45.8 -11.651 *0.000 8 

  0.000* 8.578- 54.0 0.79 2.70 الدرجة الكلية 

 05.0* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند 

تؤثر مستوى المساحات الخضراء في المدينة تأثيرًا ذات داللة إحصـائية عنـد ة: الفرضية الثاني
 مدينكة فكي البيئكي األداء تقيكيم على وجهات نظر سككان المدينكة فكي( α=1.11مستوى داللـة )

 .غزة
المتنزهـات والحـدائق العامـة بمـا يتناسـب  مدى توفرللتحقق من ذلك فقد تم تحليل محور 

للعينـــة الواحــــدة،   Tتـــم إيجـــاد قيمـــة اختبـــار  حيـــث، اء للفـــرد الواحـــدمـــع معـــدل المســـاحة الخضـــر 
والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية 

واالنحــراف المعيـــاري  ،6.28للمحــور، حيـــث تبــين أن المتوســـط الحســابي لجميـــع الفقــرات يســـاوي 
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، والقيمـــة "-00.394تســـاوي " T، وقيمـــة اختبـــار %20.7ي يســـاوي ، والـــوزن النســـب1.90يســـاوي 
، ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة 1.12، وهـــي أقـــل مـــن 1.111االحتماليـــة تســـاوي 

الموافقـة علـى فقـرات عـدم ، وهـذا يـدل علـى 3وهـي  الموافقـة المتوسـطةعـن درجـة  قـلللمحور، قد 
ســـتوى المســـاحات الخضـــراء فـــي المدينـــة علـــى وهـــذا يثبـــت صـــحة الفرضـــية بتـــأثير م هـــذا المحـــور
 األداء البيئي.

ويرى الباحث أن سبب عدم توفر المتنزهات والحدائق العامة بما يتناسـب مـع احتياجـات 
المواطنين إلى اكتظاظ في الكثافة السكانية في مدينة غزة، بحيث أصبح من الصعوبة جداا توفير 

 مساحات خضراء تناسب عدد السكان.
لباحــث بــأن هنــاك توافــق فــي نتــائج الدراســة مــع دراســة ســلطة جــودة البيئــة فــي كمــا يــرى ا

والتـي قامـت مـن خاللهـا بتقيـيم أداء البلــديات ومـن ضـمنها بلديـة غـزة، حيـث أظهــرت  6102عـام 
للفرد، / 6م 32نتائح سلطة جودة البيئة بأن هناك معدل الفرد الواحد للمتنزهات في مدينة غزة هي 

 .ئيل جداا مقارنة مع الدول األخرىويعتبر هذا معدل ض
كما توافقت مع دراسة مؤسسة الرؤيا حول آراء المواطنين بالنسـبة للخـدمات المقدمـة لهـم 
مـن قبــل بلديــة الدوحـة فــي محافظــة بيـت لحــم، حيــث أظهـرت النتــائج عــدم رضـى المــواطنين علــى 

 خدمات التشجير والعناية بالحدائق العامة.
المتنزهـات والحـدائق العامـة بمـا يتناسـب مـع معـدل  مـدى تـوفرمحـور أما بالنسبة لفقرات 

، النسبية الترتيب األول من حيث األهمية الفقرة الثانيةاحتلت فقد  ،المساحة الخضراء للفرد الواحد
 (:4.2الترتيب األخير، والنتائج موضحة في جدول ) الفقرة التاسعة بينما احتلت
المتنزهات والحدائق العامة بما يتناسب مع معدل  مدى توفرنتائج تحليل فقرات محور:  :(2.3جدول )

 المساحة الخضراء للفرد الواحد

 الفقرة م
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ف  
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 2 0.352// 0.931- 59.0 1.15 2.95 تتوفر الحدائق العامة في مدينة غزة.  0

 1 0.717// 0.363- 59.6 1.11 2.98 ة غزة بتشجير الشوارع في المدينةتقوم بلدي 6

3 
 في تشجيرها تم التي األشجار وصيانة بالعناية البلدية تقوم

 المدينة
2.80 1.12 56.0 -3.999 *0.000 3 

4 
المحافظة على نظافة الحدائق وخلوها من تسعى البلدية الى 

 المبعثرات.
2.71 1.12 54.2 -5.756 *0.000 4 

2 
تهتم بلدية غزة بمستوى وجودة الخدمات داخل الحدائق 

 العامة. 
2.47 1.10 49.4 -10.732 *0.000 7 
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 6 0.000* 9.292- 50.5 1.15 2.52 تتوفر ألعاب األطفال في الحدائق العامة بصورة كافية. 2

 5 0.000* 8.387- 51.1 1.19 2.55 تتوفر االضاءة الكافية في الحدائق العامة. 7

9 
تحرص البلدية على عدم تمرير أي مشروع من شأنه أن 

 يغير معالم أي من الحدائق الموجودة.
2.29 1.16 45.8 -13.651 *0.000 9 

8 
تسعى البلدية الى تحفيز المواطنين الى تحويل المساحات 

 الفارغة والمهملة الى مساحات خضراء.
2.10 1.21 42.0 -16.582 *0.000 10 

 7 0.000* 9.638- 49.4 1.23 2.47 حياء مدينة غزة من نقص في الحدائق العامة.ال تعاني أ 01

 0.000* 11.384- 51.7 0.81 2.59 الدرجة الكلية 
 

 05.0* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند 
 05.0دال إحصائيا عند  غير المتوسط الحسابي //

يــؤثر معيــار الميــاه وميــاه الصــرف الصــحي تــأثيرًا ذات داللــة إحصــائية عنــد الفرضــية الثالثــة: 
 مدينكة فكي البيئكي األداء تقيكيم على وجهات نظر سككان المدينكة فكي( α=1.11مستوى داللـة )

 .غزة
وســائل الوقايــة والمراقبــة الدوريــة علــى  للتحقــق مــن ذلــك فقــد تــم تحليــل محــور مــدى تــوفر

للعينــــة الواحــــدة، والمتوســــط   Tتــــم إيجــــاد قيمــــة اختبــــار  حيــــثن، جــــودة الميــــاه المــــزودة للمــــواطني
الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحـور والدرجـة الكليـة للمحـور، 

ـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع الفقـــرات يســـاوي  ـــاري يســـاوي  ،6.20حيـــث تب واالنحـــراف المعي
، والقيمة االحتماليـة "-03.230تساوي " Tوقيمة اختبار  ،%21.6، والوزن النسبي يساوي 1.90
 قـل، مما يدل على أن متوسط درجـة االسـتجابة للمحـور، قـد 1.12، وهي أقل من 1.111تساوي 

الموافقة على فقـرات هـذا المحـور، ممـا عدم ، وهذا يدل على 3وهي  الموافقة المتوسطةعن درجة 
 .يثبت صحة الفرضية

م تـــوفر وســـائل الوقايـــة والمراقبـــة الدوريـــة علـــى جـــودة الميـــاه ويـــرى الباحـــث أن ســـبب عـــد
المزودة للمواطنين إلى أن هناك مشكلة حقيقية تواجه قطاع غزة بأكمله وليس فقط مدينة غزة كما 

الســيد ماكسـويل غــيالرد ُمَنِسـق اأُلمــم المتحـدة المقــيم للشـئون اإلنســانية فـي األراضــي أظهـر تقريـر 
أن  والـذي أعلـن فيـه (UNCT)  ِقَبل برنـامج األمـم المتحـدة الخـاص بالبلـدانالفلسطينية والُمَعد من 

وذلــك بســبب تلــوث الميــاه. ويعتقــد  م 2020 قطــاع غــزة سيصــبح غيــر قابــل للحيــاة بحلــول العــام
الباحث بأن هذه المشكلة ال تقع على كاهـل بلديـة غـزة فقـط كمـا أن هـذا ال يعفيهـا مـن مسـؤوليتها 
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مشكلة يمكن الى حد مـا اعتبارهـا مشـكلة سياسـية كمـا أنهـا تطلـب جهـود  ولكن  مشكلة المياه هي
كافة الدول العربية واألجنبية المانحة للعمـل علـى تمويـل المشـاريع التـي مـن شـأنها تسـهم فـي حـل 

 مشكلة المياه الملوثة.

فــي نتــائج الدراســة مــع دراســة ســلطة جــودة البيئــة فــي  توافــقكمــا يــرى الباحــث بــأن هنــاك 
والتـي قامـت مـن خاللهـا بتقيـيم أداء البلــديات ومـن ضـمنها بلديـة غـزة، حيـث أظهــرت  6102عـام 

 تدني في جودة المياه المزودة للمواطنين.نتائح سلطة جودة البيئة بأن هناك 

وســائل الوقايــة والمراقبــة الدوريــة علــى جــودة الميــاه  محــور مــدى تــوفرأمـا بالنســبة لفقــرات 
، بينمـــا النســـبية الترتيـــب األول مـــن حيـــث األهميـــة الثامنـــةلفقـــرة احتلـــت افقـــد ، المـــزودة للمـــواطنين

 (:4.7الترتيب األخير، والنتائج موضحة في جدول ) األولىالفقرة  احتلت
على جودة المياه  وسائل الوقاية والمراقبة الدورية مدى توفرنتائج تحليل فقرات محور:  :(1.3جدول )

 المزودة للمواطنين
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 8 0.000* 13.910- 44.6 1.24 2.23 تتوفر مياه البلدية في منطقتك بشكل منتظم.  0

6 
تقــــوم البلديــــة بتزويــــد المــــواطنين بميــــاه مطابقــــة لمعــــايير 

 الجودة.
2.34 1.19 46.8 -12.365 *0.000 6 

 7 0.000* 14.142- 45.6 1.14 2.28 الى تزويد المواطنين بالمياه بصورة عادلة.تسعى البلدية  3

4 
تقـــوم البلديـــة باتخـــاذ التـــدابير الالزمـــة لحمايـــة الميـــاه مـــن 

 التلوث.
2.56 1.15 51.2 -8.573 *0.000 2 

2 
يبـــادر موظفـــو البلديـــة لصـــيانة شـــبكات الميـــاه فـــي حـــال 

 وجود أي عطل في الشبكات.
2.36 1.17 47.3 -12.114 *0.000 5 

2 
تعمل البلدية على مراقبة جـودة الميـاه المـزودة للمـواطنين 

 بشكل دوري.
2.44 1.20 48.8 -10.430 *0.000 4 

7 
ـــى  ـــات الشخصـــية دوراا فـــي الحصـــول عل ال تلعـــب العالق

 خدمات المياه من البلدية.
2.54 1.12 50.8 -9.114 *0.000 3 

 1 0.000* 5.529 66.1 1.24 3.31 مواطنين المتعلقة بالمياه.تستقبل وتعالج البلدية شكاوي ال 9

  0.000* 13.631- 50.2 0.81 2.51 الدرجة الكلية 

 05.0* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند 

ر شــبكات الصــرف يالبلديــة باتخــاذ كافــة االجــراءات لتــوف مــدى قيــامتــم تحليــل محــور  كمــا
للعينــة الواحــدة، والمتوســط الحســابي  Tتــم إيجــاد قيمــة اختبــار  حيــث، لوبــةالصــحي بالكفــاءة المط
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واالنحــراف المعيــاري والــوزن النســبي لكــل فقــرة مــن فقــرات المحــور والدرجــة الكليــة للمحــور، حيــث 
، 1.92واالنحـــراف المعيـــاري يســـاوي  ،6.22تبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع الفقـــرات يســـاوي 

، والقيمـــة االحتماليـــة تســـاوي "-8.022تســـاوي " Tوقيمـــة اختبـــار  ،%23والـــوزن النســـبي يســـاوي 
عــن  قــل، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة للمحــور، قــد 1.12، وهــي أقــل مــن 1.111
 عدم الموافقة على فقرات هذا المحور. ، وهذا يدل على3وهي  الموافقة المتوسطةدرجة 

( والتــي كــان أهــم نتائجهــا بــأن 6112مــع دراســة )مصــلح، يــرى الباحــث بــأن هنــاك توافــق
ــذا ال بــد مــن قيــام البلديــة بعمــل حــل ســريع بالنســبة  كميــة الميــاه العادمــة تــزداد بازديــاد الســكان، ل
لتصــريف شــبكات الصــرف الصــحي، حيــث اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه قــد يحــدث تلــوث 

 للمياه الجوفية ويكون الوضع مهدداا بكارثة بيئية.
ليس بالكبير في نتائج الدراسة مع دراسة سلطة جودة البيئة في عـام كما أن هناك توافق 

والتي قامت من خاللها بتقييم أداء البلديات ومـن ضـمنها بلديـة غـزة، حيـث وصـفت نتـائح  6102
 سلطة جودة البيئة كفاءة شبكات الصرف الصحي بالمتوسطة.

ـــاممحـــور أمـــا بالنســـبة لفقـــرات  ـــة باتخـــاذ كافـــة االجـــرا مـــدى قي ـــوفالبلدي ر شـــبكات يءات لت
 الترتيــب األول مــن حيــث األهميــة األولــىاحتلــت الفقــرة فقــد ، المطلوبــةالصــرف الصــحي بالكفــاءة 

 (:4.8الترتيب األخير، والنتائج موضحة في جدول ) السادسةالفقرة  ، بينما احتلتالنسبية
ر شبكات الصرف يت لتوفالبلدية باتخاذ كافة االجراءا مدى قيامنتائج تحليل فقرات محور:  :(6.3جدول )

 الصحي بالكفاءة المطلوبة
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 1 0.000* 7.014 66.9 1.10 3.35 تتوفر شبكات الصرف الصحي في منطقتك.  0

6 
تقـــــوم البلديـــــة بصـــــيانة المناهـــــل الخاصـــــة بالصـــــرف 

 ي حال أصابها عطل.الصحي ف
3.11 1.12 62.1 2.117 *0.035 2 

3 
تســــتقبل وتعــــالج البلديــــة شــــكاوي المــــواطنين المتعلقــــة 

 بمياه الصرف الصحي.
2.41 1.27 48.1 -10.486 *0.000 5 

4 
تســـعى البلديـــة الـــى المحافظـــة علـــى عـــدم تلـــوث ميـــاه 

 شاطئ البحر بمياه الصرف الصحي 
2.37 1.19 47.5 -11.743 *0.000 6 

2 
تقــــوم البلديـــــة بصـــــيانة مضــــخات الصـــــرف الصـــــحي 

 الموجودة على شاطئ البحر
2.47 1.18 49.5 -9.940 *0.000 3 

2 
تقــوم بلديــة غــزة باســتخدام المبيــدات الحشــرية للقضــاء 

 على البعوض.
2.37 1.19 47.4 -11.862 *0.000 7 
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7 
ــــــــرك  ــــــــى ردم وتجفيــــــــف ميــــــــاه الب تعمــــــــل البلديــــــــة عل

 مع البعوض.والمستنقعات واماكن تج
2.47 1.18 49.4 -10.069 *0.000 4 

 9.155- 53.0 0.86 2.65 الدرجة الكلية 
*0.00

0 
 

 05.0* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند 

يــؤثر معيــار مســتوى االرشــاد الصــحي والبيئــي فــي المدينــة تــأثيرًا ذات داللــة : لرابعــةاالفرضــية 
 األداء تقيككيم علككى وجهككات نظككر سكككان المدينككة فككي( α=1.11)إحصــائية عنــد مســتوى داللــة 

 .غزة مدينة في البيئي
تـم إيجــاد  حيـث، مسـتوى االرشـاد الصــحي والبيئـيللتحقـق مـن ذلـك فقـد تــم تحليـل محـور 

للعينــة الواحـدة، والمتوســط الحسـابي واالنحـراف المعيــاري والـوزن النســبي لكـل فقــرة  Tقيمـة اختبـار 
رجـــة الكليـــة للمحـــور، حيـــث تبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع الفقـــرات مـــن فقـــرات المحـــور والد

، وقيمة اختبار %49.8، والوزن النسبي يساوي 1.78واالنحراف المعياري يساوي  ،6.42يساوي 
T " ممـا يـدل علــى 1.12، وهــي أقـل مـن 1.111، والقيمـة االحتماليـة تسـاوي "-06.730تسـاوي ،

 ، وهذا يدل على3وهي  الموافقة المتوسطةعن درجة  قلقد أن متوسط درجة االستجابة للمحور، 
 .توفر ارشاد صحي وبيئي بالمستوى المطلوب عدم

ويري الباحث بأن هناك توافـق بـين نتـائج هـذا المحـور مـع الدراسـات السـابقة مثـل دراسـة 
 ( والتـــي أظهـــرت وجـــود قصـــور مـــن البلـــديات فـــي مســـتوى االرشـــاد البيئـــي 6112)أبـــو العجـــين، 

، كما يعتبر الباحث أن هذا المحور من أهم المحاور الذي يجب علـى البلديـة للمواطنين يوالصح
األخذ بعـين االعتبـار، حيـث مـن خاللـه يـتم رفـع مسـتوى الـوعي البيئـي للمـواطنين وتعريـف سـكان 

 المدينة بالخدمات المقدمة من قبل بلدية غزة.

 الثالثـــةاحتلـــت الفقـــرة فقـــد ، يمســـتوى االرشـــاد الصـــحي والبيئـــمحـــور أمـــا بالنســـبة لفقـــرات 
الترتيــب األخيــر، والنتــائج  الثامنــةالفقــرة  ، بينمــا احتلــتالنســبية الترتيــب األول مــن حيــث األهميــة

 (:4.9موضحة في جدول )
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 مستوى االرشاد الصحي والبيئينتائج تحليل فقرات محور:  :(3.3جدول )
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0 
 تقـــوم البلديـــة بأعمـــال التوعيـــة واإلرشـــاد المجتمعـــي

 فيما يتعلق بأمور الصحة والبيئة.
2.45 1.21 48.9 -10.259 *0.000 4 

6 
تقوم البلدية بإصـدار منشـورات ومطبوعـات الصـحة 

 البيئية التثقيفية وتوزيعها على المواطنين.
2.39 1.17 47.8 -11.717 *0.000 5 

3 
تقـــوم البلديـــة بتوعيـــة المـــواطنين بالمشـــكالت البيئيـــة 

 الموجودة في مدينة غزة. 
2.70 1.20 54.0 -5.624 *0.000 1 

4 
تقــوم البلديــة بحــث المــواطنين علــى ترشــيد اســتهالك 

 المياه في البيوت.
2.38 1.24 47.6 -11.147 *0.000 6 

2 
اعـــة نباتـــات تقـــوم البلديـــة بحـــث المـــواطنين علـــى زر 

 الزينة في البيوت.
2.36 1.22 47.2 -11.735 *0.000 7 

2 
تسعى البلدية بتعزيز المشاركة المجتمعية للمحافظة 

 على جمال األحياء السكنية.
2.46 1.22 49.2 -9.951 *0.000 3 

7 
ـــــة المـــــواطنين بخطـــــورة تكـــــدس  تقـــــوم البلديـــــة بتوعي

 النفايات الضارة.
2.53 1.28 50.5 -8.265 *0.000 2 

9 

تقـــوم البلديـــة بحـــث وتشـــجيع المـــواطنين علـــى عـــدم 
اســــــتخدام الجــــــدران كالفتــــــات اعالميــــــة أو الكتابــــــة 

 عليها.
2.31 1.21 46.2 -12.783 *0.000 8 

  0.000* 12.731- 48.9 0.97 2.45 الدرجة الكلية 

 05.0* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند 

 حاور تقييم األداء البيئي في مدينة غزة.نتائج تحليل جميع م

ـــم  ـــك فقـــد ت ـــة الواحـــدة، والمتوســـط الحســـابي   Tإيجـــاد قيمـــة اختبـــار للتحقـــق مـــن ذل للعين
، حيـــث تبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع محـــاور الدراســـة واالنحـــراف المعيـــاري والـــوزن النســـبي

 T، وقيمـــة اختبـــار %20.2، والـــوزن النســـبي يســـاوي 1.71واالنحـــراف المعيـــاري يســـاوي  ،6.29
، ممـا يـدل علـى أن 1.12، وهـي أقـل مـن 1.111، والقيمة االحتمالية تساوي "-03.419تساوي "

عـدم موافقـة  ، وهذا يدل علـى3وهي  الموافقة المتوسطةعن درجة  قلمتوسط درجة االستجابة قد 
 أفراد عينة الدراسة على محاور تقييم األداء البيئي.
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" مســتوى النظافــة فــي المدينــةاحتــل محــور "فقــد يم األداء البيئــي تقيــ لمحــاورأمــا بالنســبة 
ميــاه الصــرف  ، بينمــا احتــل محــور "%24الترتيــب األول مــن حيــث األهميــة النســبية بــوزن نســبي 

 مـدى تـوفر، واحتـل محـور "%23" الترتيب الثاني من حيث األهمية النسـبية بـوزن نسـبي الصحي
" الترتيـب الثالـث مع معدل المساحة الخضـراء للفـرد الواحـد المتنزهات والحدائق العامة بما يتناسب
وسائل الوقاية والمراقبة  مدى توفر، واحتل محور "%20.7من حيث األهمية النسبية بوزن نسبي 

األهمية النسبية بـوزن نسـبي " الترتيب الرابع من حيث الدورية على جودة المياه المزودة للمواطنين
" الترتيــب مســتوى االرشــاد الصــحي والبيئــيحــين احتــل محــور "فــي  علــى عكــس المتوقــع، 21.6%

والنتـائج موضـحة فـي جـدول  ، %49.8الخامس واألخير مـن حيـث األهميـة النسـبية بـوزن نسـبي 
(4.01:) 

 تقييم األداء البيئي في مدينة غزة: جميع محاورنتائج تحليل  :(01.3جدول )
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خـــدمات النظافـــة وازالـــة  مـــدى تـــوفرالمحـــور األول: 
ـــــــات الصـــــــلبة بمـــــــا يتناســـــــب مـــــــع احتياجـــــــات  النفاي

 .المواطنين
2.70 0.79 54.0 -8.578 *0.000 1 

المتنزهــــات والحــــدائق  مــــدى تــــوفر المحــــور الثــــاني:
العامـــة بمـــا يتناســـب مـــع معـــدل المســـاحة الخضـــراء 

 .فرد الواحدلل
2.59 0.81 51.7 -11.384 *0.000 3 

وسـائل الوقايــة والمراقبــة  مـدى تــوفر :الثالــثالمحـور 
 .الدورية على جودة المياه المزودة للمواطنين

2.51 0.81 50.2 -13.631 *0.000 4 

البلديـــــة باتخـــــاذ كافـــــة  مـــــدى قيـــــام :الرابـــــعالمحـــــور 
 ر شـبكات الصـرف الصـحي بالكفـاءةياالجراءات لتوف

 .المطلوبة
2.65 0.86 53.0 -9.155 *0.000 2 

    .مستوى االرشاد الصحي والبيئي :الخامسالمحور 
2.45 0.97 48.9 -12.731 *0.000 5 

  0.000* 13.408- 51.6 0.70 2.58 جميع محاور تقييم األداء البيئي

 05.0* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند 

ــد مســتوى داللــة ســةالخامالفرضــية  بــين  α=1.11: توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عن
تعـــزى للبيانـــات  تقيــيم األداء البيئـــي فــي مدينـــة غــزةمتوســطات اســـتجابات المبحــوثين حـــول 

 الشخصية التالية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي(.
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 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية:

بـين متوسـطات اسـتجابات  α=1.11مستوى داللـة توجد فروق ذات داللة احصائية عند  .0
 لمتغير الجنس.تعزى  تقييم األداء البيئي في مدينة غزةالمبحوثين حول 

فــــي " لعينتــــين مســــتقلتين لكشــــف الفــــروق Tتــــم اســــتخدام اختبــــار " مــــن هــــذه الفرضــــيةللتحقـــق 
، ر الجنستعزى لمتغي تقييم األداء البيئي في مدينة غزةمتوسطات استجابات المبحوثين حول 
 والنتائج موضحة في الجدول التالي:

( لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم األداء Tنتائج اختبار ) :(00.3جدول )
 البيئي في مدينة غزة تعزى لمتغير الجنس

 تقييم األداء البيئي في مدينة غزة
 الجنس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 اختبار

T 

القيمة 
 االحتمالية

 0.76 2.63 ذكر
1.888 //0.060 

 0.61 2.52 أنثى

 5.50غير دالة احصائياا عند القيمة االحتمالية  //
ـــين مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي جـــدول ) ـــة )4.11تب ( المقابلـــة sig( أن القيمـــة االحتمالي

ذات  فروق توجد : اله(، وبذلك يمكن استنتاج أن≥5.50αمن مستوى الداللة ) أكبر (T)الختبار 
تعـزى  تقييم األداء البيئي في مدينة غـزةفي متوسطات استجابات المبحوثين حول  داللة احصائية
 .لمتغير الجنس

ويمكن تفسير ذلك بأن الخدمات المقدمة من قبل بلدية غزة هي خـدمات عامـة تسـتهدف 
 ن قبل الجنسين.كافة شرائح المجتمع، وبالتالي االهتمام بوجود هذه الخدمات يكون م

بـين متوسـطات اسـتجابات  α=1.11توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللـة  .6
 لمتغير العمر.تعزى  تقييم األداء البيئي في مدينة غزةالمبحوثين حول 

 Anova Oneتـم اسـتخدام اختبـار )تحليـل التبـاين األحـادي  الفرضـيةمـن هـذه للتحقـق 

Way )تقيــيم األداء البيئــي فــي مدينــة حــول تجابات المبحــوثين متوســطات اســالفــروق فــي  لكشــف
 ، والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي:العمرتعزى لمتغير  غزة
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تقييم في متوسطات استجابات المبحوثين حول نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق  :(063.جدول )
 تعزى لمتغير العمر األداء البيئي في مدينة غزة

األداء البيئي في مدينة تقييم 
 غزة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 0.593 3 1.778 المجموعات بين

 0.486 496 241.242 المجموعات داخل 0.302// 1.218

  499 243.019 المجموع

 5.50صائياا عند دالة احغير القيمة االحتمالية  //
ـــين مـــن النتـــائج  ـــة ) (4.12فـــي جـــدول ) الموضـــحةتب ( المقابلـــة sigأن القيمـــة االحتمالي

: (، وبـذلك يمكـن اسـتنتاج أنـه≥5.50αمن مستوى الداللـة ) أكبرالختبار تحليل التباين األحادي 
لبيئـي تقيـيم األداء افي متوسطات اسـتجابات المبحـوثين حـول  ذات داللة احصائية فروق توجدال 

 .العمرتعزى لمتغير  في مدينة غزة

الخدمات المقدمة من قبل بلدية غزة هي خـدمات عامـة تسـتهدف ويمكن تفسير ذلك بأن 
 كافة شرائح المجتمع، وبالتالي االهتمام بوجود هذه الخدمات يكون في كافة الفئات العمرية.

طات اسـتجابات بـين متوسـ α=1.11توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللـة  .4
 لمتغير المؤهل العلمي.تعزى  تقييم األداء البيئي في مدينة غزةالمبحوثين حول 

 Anova Oneتـم اسـتخدام اختبـار )تحليـل التبـاين األحـادي  الفرضـيةمـن هـذه للتحقـق 

Way )تقيــيم األداء البيئــي فــي مدينــة حــول متوســطات اســتجابات المبحــوثين الفــروق فــي  لكشــف
 ، والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي:المؤهل العلميتعزى لمتغير  غزة

تقييم في متوسطات استجابات المبحوثين حول نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق  :(043.جدول )
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي البيئي في مدينة غزةاألداء 

تقييم األداء البيئي في 
 مدينة غزة

مجموع  مصدر التباين
 عاتالمرب

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 1.731 3 5.193 المجموعات بين

 0.479 496 237.826 المجموعات داخل 0.013* 3.610

  499 243.019 المجموع

 5.50دالة احصائياا عند القيمة االحتمالية  *
ـــين مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي جـــدول ) ـــة ) أن (4.13تب ( المقابلـــة sigالقيمـــة االحتمالي

: (، وبـذلك يمكـن اسـتنتاج أنـه≥5.50αمـن مسـتوى الداللـة ) أقـلالختبار تحليـل التبـاين األحـادي 
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تقييم األداء البيئي في في متوسطات استجابات المبحوثين حول  ذات داللة احصائية فروق توجد
 .المؤهل العلميتعزى لمتغير  مدينة غزة

(، فقــد 4.14)جــدولللمقارنــات البعديــة فــي  LSDق تــم إيجــاد اختبــار ولكشــف هــذه الفــرو 
مـؤهلهم العلمـي دبلـوم فأقـل يـرون تقيـيم األداء البيئـي فـي مدينـة أفراد عينـة الدراسـة الـذين تبين أن 

وهـــذه الفـــروق ذات داللـــة غـــزة بدرجـــة أكبـــر مـــن الـــذين مـــؤهلهم العلمـــي بكـــالوريوس وماجســـتير، 
 أي فروق بين المجموعات األخرى.إحصائية، في حين لم يالحظ 

 
في متوسطات استجابات المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل لكشف الفروق  LSDنتائج اختبار  :(033.جدول )

 العلمي

 المؤهل العلمي
المتوسط 
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم فأقل الحسابي

 // * * 1 2.78 دبلوم فأقل

 // // 1  2.52 بكالوريوس

 // 4   2.57 ماجستير

 1    2.70 دكتوراه

  1.12دالة احصائياا عند  القيمة االحتمالية *
  1.12غير دالة احصائياا عند  القيمة االحتمالية //



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 النتائج:أواًل  

 والدراسات النظري باإلطار ربطهاو الميدانية، اسةر  الد نتائج عرض إلى الفصل هذا يهدف
 وذلـك ،تقيـيم األداء البيئـي فـي مدينـة غـزة مـن وجهـة نظـر سـكان المدينـة تناولـت والتـي السـابقة،
 .تحسين وتطوير الخدمات المقدمة الى سكان المدينة بلدية غزة من تساعد توصيات إلى للوصول

الرئيســـية التـــي تتحمـــل عبئـــاا ثقـــيالا فـــي مجـــال تقـــديم العديـــد مـــن تعتبـــر بلديـــة غـــزة أهـــم الجهـــات  -1
ن أبــرز الخــدمات األساســية متعلقــة فــي الجانــب  الخــدمات األساســية للمــواطنين فــي مدينــة عــزة، وا 

 البيئي والصحي وتوفير بيئة سليمة للمواطنين.
وهـذا  3مـن أي أقـل  6.29من خالل اسـتطالع أراء المـواطنين تبـين أن متوسـط الحسـابي للعينـة  -2

 ، وهـذا يـدل علـى3وهـي  الموافقـة المتوسـطةعـن درجـة  قـلمتوسط درجة االسـتجابة قـد يعني أن 
 عدم موافقة أفراد عينة الدراسة على محاور تقييم األداء البيئي.

  مستوى النظافة في المدينة: محور 

افـة مـن من خالل نتائج الدراسة تبين أن هناك عالقة ذات دالل احصـائية بـين مسـتوى النظ
وجهة نظر السكان وبين تقييم األداء البيئي للمدينة، حيث أظهرت النتائج عدم موافقـة سـكان المدينـة 

 هم على األداء البيئي في المدينةعلى مستوى النظافة في المدينة، وبالتالي عدم رضا

وقد أظهرت النتـائج أيضـاا بـأن محـور مسـتوى النظافـة قـد حظـي علـى أهميـة المبحـوثين مـن 
يعزو الباحث ى نظافة المدينة، و و مما يؤكد اهتمام المواطنين بمست ،%04 ث الترتيب بوزن نسبيحي

ذلك بأن نظافة المدينة هي المظهر الرئيسي لسكان المدينة، والذي يمكـن اعتبـاره أساسـاا للحكـم علـى 
 أداء البلدية. 

وا اهتمامهم الشـديد وتبين من خالل نتائج فقرات محور مستوى النظافة أن سكان المدينة أبد
ــــة بصــــورة منتظمــــة، حيــــث أخــــذت هــــذه الفقــــرة الترتيــــب األول ــــات المنزلي ــــة النفاي أي رضــــى  فــــي ازال

 بينما احتلت الفقرة الخاصة بصيانة وغسيل الحاويات الترتيب األخير من حيث األهمية. المواطنين

نين بالنسبة لنظافة إال أنه يرى الباحث أنه أيضا يوجد مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المواط
المدينــة وازالــة النفايــات الصــلبة، حيــث يــرى الباحــث أن البلديــة تقــوم جاهــدةا بالمحافظــة علــى نظافــة 

 المدينة رغم قلة االمكانات المادية والبشرية. 
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 :محور مستوى المساحات الخضراء في المدينة 

المسـاحات مسـتوى من خـالل نتـائج الدراسـة تبـين أن هنـاك عالقـة ذات دالل احصـائية بـين 
وبـــين تقيـــيم األداء البيئـــي للمدينـــة، حيـــث أظهـــرت النتـــائج عـــدم موافقـــة ســـكان  الخضـــراء فـــي المدينـــة

، وبالتـالي عـدم رضـاهم علـى األداء البيئـي فـي المسـاحات الخضـراء فـي المدينـة مسـتوىالمدينة على 
 المدينة.

المدينـة فنجـد أن مسـتوى ووفقاا للدرجـة الكليـة لمسـتوى الرضـى عـن المتنزهـات الخضـراء فـي 
فيما يتعلق في قيـام البلديـة بتشـجير الشـوارع الرئيسـية فـي المدينـة حيـث احتلـت هـذه  بالمقبولالرضى 

الفقـــرة الترتيـــب األول مـــن حيـــث األهميـــة النســـبية، فـــي حـــين احتلـــت فقـــرة تحفيـــز المـــواطنين بتحويـــل 
 المساحات الفارغة الى مساحات خضراء الترتيب األخير.

فســـير ذلـــك بـــأن المـــواطن ينظـــر الـــى المســـاحات الخضـــراء أنهـــا مهمـــة البلديـــة وأن ويمكـــن ت
البلدية مقصرة تجاه هذا الموضـوع، إال أن الباحـث يـرى أن البلديـة ال بـد مـن العمـل علـى تغيـر ثقافـة 

 سكان المدينة وتحفيزهم على تحويل المساحات الفارغة الى مساحات خضراء.

وى المسـاحات الخضـراء فـي المدينـة قـد حظـي علـى وزن كما أظهرت النتائج أن محور مسـت
 من حيث األهمية النسبية. %01.1نسبي 

  :محور المياه والمياه العادمة 

جـودة الميـاه من خالل نتائج الدراسة تبين أن هناك عالقة ذات دالل احصـائية بـين مسـتوى 
رت النتـائج عـدم موافقـة وبين تقيـيم األداء البيئـي للمدينـة، حيـث أظهـ وجودة شبكات الصرف الصحي

، وبالتـالي عـدم مستوى جـودة ميـاه الشـرب وشـبكات الصـرف الصـحي فـي المدينـةسكان المدينة على 
 رضاهم على األداء البيئي في المدينة.

ووفقـاا للدرجــة الكليـة لمســتوى الرضـى فقــد حــازت الفقـرة المتعلقــة بشـكاوي المــواطنين المتعلقــة 
يـــث األهميـــة، أي بدرجـــة عاليـــة مـــن الرضـــا ، فيمـــا حظـــي بـــاقي بميـــاه الشـــرب الترتيـــب األول مـــن ح

 .الجيدالخدمات المتعلقة بمياه الشرب بالتقدير 

أما فيما يتعلق في شبكات الصـرف الصـحي والميـاه العادمـة فقـد تبـين عـدم رضـا المـواطنين 
 عن الخـدمات المقدمـة فيمـا يخـص شـبكات الصـرف الصـحي، وحظيـت الفقـرة المتعلقـة بتـوفر شـبكات
الصرف الصحي بالترتيب األول من حيث األهمية النسبية، فيما حظيـت الفقـرة المتعلقـة فـي اسـتخدام 

 المبيدات الحشرية للقضاء على البعوض الترتيب األخير من حيث األهمية النسبية.
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 محور مستوى االرشاد الصحي والبيئي: 

االرشـــاد ين مســـتوى مــن خـــالل نتـــائج الدراســـة تبـــين أن هنـــاك عالقـــة ذات دالل احصـــائية بـــ
وبــين تقيــيم األداء البيئــي للمدينــة، حيــث أظهــرت النتــائج عــدم موافقــة ســكان المدينــة  الصــحي والبيئــي
فــي المدينــة، وبالتــالي عــدم رضــاهم علــى األداء  االرشــاد الصــحي والبيئــي فــي المدينــةعلــى مســتوى 

 البيئي في المدينة.

بقيام البلدية بتوعية المواطنين فقرة المتعلقة ووفقاا للدرجة الكلية لمستوى الرضى فقد حازت ال
الترتيـب األول مـن حيـث األهميـة، أي بدرجـة عاليـة مـن   ت البيئية الموجودة فـي مدينـة غـزةبالمشكال

 .باالرشاد بالتقدير المتدنيالرضا ، فيما حظي باقي الخدمات المتعلقة 

 محور العمر والمؤهل العلمي للمبحوثين: 

فـــي متوســــطات  ذات داللـــة احصـــائية فـــروق توجـــد ال ســـة تبـــين أنــــهمـــن خـــالل نتـــائج الدرا
 .تعزى لمتغير الجنس تقييم األداء البيئي في مدينة غزةاستجابات المبحوثين حول 

ويمكــن تفســير ذلــك بــأن الخــدمات المقدمــة مــن قبــل بلديــة غــزة هــي خــدمات عامــة تســتهدف 
 ات يكون من قبل الجنسين.كافة شرائح المجتمع، وبالتالي االهتمام بوجود هذه الخدم

أمــا بالنســبة للمؤهــل العلمــي فقــد تبــين مــن خــالل نتــائج الدراســة أنــه توجــد فــروق ذات داللــة 
احصائية في متوسطات استجابات المبحـوثين حـول تقيـيم األداء البيئـي فـي مدينـة غـزة تعـزى لمتغيـر 

 المؤهل العلمي.
 التوصيات: ثانياً 

 لى بلدية غزةإتوصيات 

 على تحسين الخدمات البيئية المقدمة من قبل البلدية من خالل: ضرورة العمل .1
 .زيادة عدد عمال النظافة 
 .العمل على صيانة وتجديد حاويات النفايات 
 .العمل على تعقيم وغسيل حاويات النفايات بصورة دورية 
 .المحافظة على الحدائق العامة الموجودة والعمل على صيانتها وتشجيرها 
 زمة للمحافظة على المساحات الخضراء وتحفيز المواطنين الى استغالل سن القوانين الال

 أراضيهم بالمساحات الخضراء.
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  ضرورة القيام بتحسين كفاءة وجودة المياه المزودة للمواطنين والعمل على المحافظة عليها من
 التلوث.

 .ضرورة العمل على ايجاد الحلول لتزويد المواطنين بالمياه بشكل عادل 
 استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على البعوض والحشرات الصغيرة لعمل على ضرورة ا

 المضرة.
ضرورة زيادة وعي المواطنين من خالل عمل برامج توعوية بالمحافظة على المدينة وتوعيتهم  .2

 ببرامج وخدمات البلدية.
س مستوى نظافة ضرورة إيجاد آلية بالتوافق مع وزارة الداخلية وشرطة البلدية بمخالفة كل من يم .3

 المدينة.
ضرورة السعي الجاد للبلدية للبحث عن ممولين للعمل على تنفيذ مشاريع من شأنها تحسين  .4

 الوضع البيئي في مدينة غزة.
ضرورة التنسيق مع الجهات المسؤولة لعمل المؤتمرات الدولية من أجل اطالع الرأي العام على  .0

 خطورة الوضع البيئي في مدينة غزة.
ع استراتيجيات بعيدة المدى للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل البيئية المتفاقمة في ضرورة وض .1

 مدينة غزة وباألخص مشكلة مياه الشرب.
 .إشراك الشباب بخدمات البلدية و تفعيل دور البلدية في هموم الشباب ومتطلباتهم .1
ضايا التي تتعلق وفرص اشراك المواطنين في عملية التخطيط وصناعة القرار بالق واردأتعزيز  .1

 .بالخدمات المقدمة لهم ووضع الحلول لما يواجهونه من مشكالت على هذا الصعيد
ضرورة قيام المجلس البلدي بمراجعة اسباب تدني مستوى الرضا لدى المواطنين تجاه بعض  .2

 .الخدمات المقدمة لهم من قبل البلدية
 توصيات إلى سكان مدينة غزة:

ي وتركيــز الجهــود لحمايــة البيئــة وتقليــل األنشــطة الســلبية التــي مــن والتشــاركضــرورة العمــل الجــاد  .1
 شأنها تضر في البيئة.

 ضرورة وعي السكان عن حقوقهم وواجباتهم تجاه مدينتهم فيما يخص الوضع البيئي. .2
ترشـــيد اســـتهالك الميـــاه الجوفيـــة، ألنهـــا المصـــدر الوحيـــد لميـــاه الشـــرب، واالســـتخدامات المنزليـــة  .3

 عية.والزراعية والصنا
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 دراسات مستقبليةتوصيات إلى 

اجراء دراسات لتطوير الخدمات البيئية والصحية المقدمة لسكان مدينة غزة، بما يتالئم مع  .1
 احتياجاتهم ومع التطور التكنلوجي والحضري.

اجراء دراسات لتقييم الدور الحكومي كجهة عليا في عملية المحافظة على الوضع البيئي  .2
 والصحي.

بشكل أكبر عن المشاكل البيئية التي تواجه قطاع غزة ال سيما مدينة غزة، والتي تسليط الضوء  .3
 يمكن اعتبار أهمها مشكلة تلوث المياه.
 والحلول المقترحة لها.ثالثًا مصفوفة تطرح بعض األمور البيئية 

 الحلول المقترحة الموضوع/ المشكلة #

مستوى النظافة وجمع  0
 وترحيل النفايات

 ة والفعالية في جمع وترحيل النفايات.تحسين الكفاء 
 .عمل دراسات حول حركة اآلليات وتعديل مسارات الجمع 
 .زيادة عدد الحاويات المنتشرة في الشوارع 
 .تشريع القوانين المبنية على مبدأ الثواب والعقاب 
 .زيادة عدد العمال 
 .تعقيم وصيانة الحاويات بشكل دوري 
 حالي.ايجاد بديل سريع لمكب النفايات ال 
  ،اعادة استخدام بعض النفايات ) الورق، الكرتون، البالستيك

 واالطارات(.

مستوى الحدائق والمتنزهات  6
 في المدينة.

 .تخصيص مساحات تصلح كحدائق عامة 
 .البحث عن تمويل النشاء مرافق عامة ومرافق رياضية 
 .تعديل أنظمة البناء 
 .العمل على صيانة وتشجير الحدائق العامة 

4 
ودة المياه وشبكات الصرف ج

 الصحي 

 .معالجة المشاكل الموجودة وتأهيل الشبكة الحالية بما يلزم 
 .البحث عن تمويل لمشاريع تحلية مياه الشرب 
  التنسيق مع الجهات المسؤولة لعمل المؤتمرات الدولية من أجل اطالع

 الرأي العام على خطورة الوضع فيما يخص مياه الشرب.
  اءات مراقبة وضبط جودة المياه.تطوير أنظمة واجر 
 .فحص المياه بشكل دوري 
 شبكات إنشاء عبر فعال بشكل األمطار مياه باستثمار البلدية تقوم أن 

عادة األمطار ومعالجتها مياه لتجميع  متجدد كمصدر استخدامها وا 
 للمياه.
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 الحلول المقترحة الموضوع/ المشكلة #
مستوى االرشاد الصحي  3

 والبيئي في المدينة.
 لمدينة لتعريف المواطنين بخدمات القيام بحملة دعائية شاملة في ا

 البلدية.
 إشراك الشباب بخدمات البلدية. 
   واطالعتعزيز اللقاءات الجماهيرية مع قطاعات المجتمع المحلي 

 .المواطن سير العمل في البلدية
  تعزيز ادوات وفرص اشراك المواطنين في عملية التخطيط وصناعة

مة لهم ووضع الحلول لما القرار بالقضايا التي تتعلق بالخدمات المقد
 .يواجهونه من مشكالت على هذا الصعيد

  تنظيم حمالت تثقيف للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم تجاه البلدية تستند
 .الى مبادئ المواطنة

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع 
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 المراجعالمصادر و 
 القرآن الكريم 

 المراجع العربيةأواًل: 

رسالة )ير ادارة الخدمات الصحية المدرسيةالعوامل المؤثرة في تطو م(.2513.)عبير إسماعيل،
 ، فلسطين.غزة -الجامعة اإلسالمية .ماجستير غير منشورة(

بالنفايات الصلبة في الضفة وقطاع   مصادر التلوثمايو(.  24م، 2511. )األسطل، كمال
http://k-)الموقع: ،2511مايو  25تاريخ االطالع:  .غزة

astal.com/index.php?action=detail&id=142). 

 (. نابلس، فلسطين:د.ط) .حماية البيئة الفلسطينية م(.1220) علي،،حمد و اشتيه، محمد
 مركز الحاسوب العربي.

محافظة شمال قطاع غزة دراسة في جغرافية إدارة النفايات الصلبة في م(.2552) .بارود، نعيم
 .23-02 (،2)13 ،(مجلة جامعة األقصى ) سلسلة العلوم االنسانية .البيئة

دور نظام االدارة البيئية في  .(نوفمبر 23-22م، 2511)دهيمي، جابر، و بروش، زين الدين
 مجمعورقة مقدمة إلى  .دراسة حالة شركة األسمنت -تحسين األداء البيئي للمؤسسات

الجزائر: ،الحكومات و للمنظمات المتميز األداء حول الثاني الدولي الملتقى مداخالت
  جامعة ورقلة.

.عمان، األردن: دار اليازوري العلمية للنشر 1ط .إدارة المستشفيات م(.2555.)البكري، ثامر
 والتوزيع.

، 2510يو يول 13االطالع: تاريخ  .دائرة الصحة والبيئة م(.2513.)بلدية خانيونس
 (./http://khanyounis.mun.ps/ar/home/page/110)الموقع:

موقع :  2511مايو  11. تاريخ االطالع: نبذة مدينة غزةم(. 2511بلدية غزة.)
(https://www.gaza-city.org.) 

http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=142
http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=142
http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=142
http://khanyounis.mun.ps/ar/home/page/110/
https://www.gaza-city.org/
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موقع:  2511مايو  11. تاريخ االطالع: نبذة عن بلدية غزةم(. 2511بلدية غزة.)
(https://www.gaza-city.org.) 

موقع:  2511مايو  11. تاريخ االطالع: أهداف وسياسات بلدية غزةم(. 2511بلدية غزة.)
(https://www.gaza-city.org.) 

 2511مايو  11ريخ االطالع: . تا الخدمات التي تقدمها بلدية غزةم(. 2511بلدية غزة.)
 (.https://www.gaza-city.org)موقع:

موقع:  2511مايو  11. تاريخ االطالع: دائرة الصحة والبيئة غزةم(. 2511بلدية غزة.)
(https://www.gaza-city.org.) 

، 2510ديسمبر  12تاريخ االطالع :  .خصائص الخدمات الصحيةم(. 2510.)حافظ، هشام
 (.3541https://old.uqu.edu.sa/page/ar/4)الموقع:

 .: دار وائل للنشرعمان، األردن .1ط .إدارة المشاريع المعاصرة م(.2512.)خير الدين، أحمد

 .عمان، األردن: دار اليازوري للنشر والتوزيع.1. ط إدارة المشاريعم(. 2513دودين، أحمد.)

: فلسطيناآلثار البيئية للعدوان االسرائيلي على قطاع غزة.  م(.2514.)سلطة جودة البيئة
 سلطة جودة البيئة.

دراسة في العالقة بين ، مشكالت البيئة المعاصرةم(. 1221الشرنوبي، محمد عبد الرحمن.)
 . القاهرة، مصر: مكتبة األنجلو المصرية.االنسان والبيئة

دار اليازوري  (.عمان األردن:د.ط) .تلوث التربة، م(.2551فريد.) ،عيد و شهاب، فاضل
 للتوزيع والنشر.

الدور االستراتيجي لوزارات الصحة في تطوير مارس(  14-12، م2552. )قاسمصبري، بل
ورقة مقدمة إلى مؤتمر االتجاهات الحديثة في إدارة  .النظم الصحية وتحسين أدائها

، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية المستشفيات الخاصة والحكومية في الوطن العربي
 االدارية.

https://www.gaza-city.org/
https://www.gaza-city.org/
https://www.gaza-city.org/
https://www.gaza-city.org/
https://old.uqu.edu.sa/page/ar/43541
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منهجية لتقييم األثر البيئي بما يتالءم مع حاجة المجتمع  تطوير م(.2551.)عامر، رياض
، نابلس، جامعة النجاح الوطنية .رسالة ماجستير غير منشورة()الفلسطيني التنموية والبيئية

 .فلسطين

دار القاهرة، مصر:  .1ط .التلوث والتوازن البيئي م(.1221عصمت.) ،أحمد و عالم، أحمد
 نهضة مصر للطباعة والنشر.

رسالة ) حفايات الصلبة في محافظة دير البلتقييم إدارة الن م(.2511.)لعجين، راميأبو ا
 غزة، فلسطين.–الجامعة االسالمية  .ماجتسير غير منشورة(

ابريل  11الطالع: تاريخ ا .مقدمة في نظم االدارة البيئية م(.2550.)عالم، عبد الرحيم
 (.http://www.arado.org/Default.aspx)م، الموقع:2511

دار زهران  . عمان، األردن:1ط .مبادئ اإلدارة العامة م(.2512عبد المعطي.)العساف،
 .للتوزيع والنشر

. عمان، األردن: دار 4ط .المدخل الى العلوم البيئيةم(.1222.)الفرحان، يحيىو غرايبة، سامح 
 الشروق للنشر والتوزيع.

دار : عمان، األردن .1ط .يةإدارة الخدمات الصحية والتمريض م(.2552.)قزازوة، يوسف
 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

، (22العدد) مجلة أسيوط للدراسات البيئية، .نظم االدارة البيئية م(.2550.)أبو القاسم، محمد
23-41. 

تاريخ االطالع:  .االستراتيجية البيئية الفلسطينية م(.2511.)معلومات الفلسطيني وفامركز ال
وقع: م، م2510 يوليو 31
(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2326.) 

معهد الصحة العامة  :فلسطين .تقييم بيئي حضري سريع لمدينة رام اهلل م(.2551.)مصلح، ريم
 .جامعة بيرزيتفي  والمجتمعية

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2326
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نوفمبر  11تاريخ االطالع :  .وظائف الصحة العامة .م(2514) .منظمة الصحة العالمية
 (.http://www.who.int/trade/glossary/story076/en: )الموقع م،2510

 (.ند.) :فلسطين .دليل المتابعة والتقييم م(.2514.)مؤسسة فريدريش ايبرت

برنامج تعزيز وتطوير المجتمع في  .أساسيات المتابعة والتقييم م(.2513.)ينمؤسسة الملك حس
( . 140-131ص ص ) .2513 الناشئة ربحيةال غير دليل المنظمات، المدني )محرر(
 (.ند. )عمان، األردن:

 فلسطين:.دليل منظمات المجتمع المحلي حول المتابعة والتقييم م(.2552.)مؤسسة هنرش بل
 مؤسسة هنرش بل.

مجلة آفاق البيئة  تلوث المياه العادمة للمياه الجوفية. م(.2513كرزم، جورج. )
http://www.maan-م، الموقع: )2511مايو  11االطالع: (. تاريخ 02،ع)والتنمية

ctr.org/magazine/issue.php?num=59.) 

: دار المسيرة عمان، األدرن .1ط .إدارة منظمات الرعاية الصحية م(.2551.)فريدنصيرات، 
 للنشر والتوزيع.

: دار المسيرة عمان، األدرن .2ط .إدارة منظمات الرعاية الصحية م(.2511.)نصيرات، فريد
 .للنشر والتوزيع

بيئية الناتجة عن التأثيرات الصحية وال م(.2551.)الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق االنسان
الهيئة  :فلسطين ة.التلوث بالنفايات الصلبة والمياه العادمة في األراضي الفلسطيني

 الفلسطينية المستقلة لحقوق االنسان.

 )د.ن(.:(د.م) .التدريب على مهارات المتابعة والتقييم م(.2512.)الوكالة الكندية للتنمية

كلية العلوم االدارية  . السعودية:1ط .عامةالرقابة في اإلدارة ال م(.1211) .ياغي، محمد
 .جامعة الملك سعود

كلية العلوم االدارية  . السعودية:3ط .الرقابة في اإلدارة العامة م(.1224) .ياغي، محمد
 .جامعة الملك سعود

http://www.who.int/trade/glossary/story076/en
http://www.maan-ctr.org/magazine/issue.php?num=59
http://www.maan-ctr.org/magazine/issue.php?num=59
http://www.maan-ctr.org/magazine/issue.php?num=59
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 قائمة بأسماء المحكمين :(0)ملحق
 

 مكان العمل اإلسم #

 الجامعة اإلسالمية د. سامي أبو الروس 1

 الجامعة اإلسالمية د. مازن أبو الطيف 2

 الجامعة اإلسالمية د. عبد الفتاح عبد ربه 3

 الجامعة اإلسالمية د. يونس المغير 4

 الجامعة اإلسالمية د. محمد األغا 0

 غزة-جامعة األزهر د. عدنان عايش 1

 سلطة جودة البيئة خالد قحمان .د 1
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 بانة بصورتها األولية االست :(6)ملحق

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 كلية الدراسات العليا

 قسم إدارة األعمال

 

 األستاذ الدكتور الفاضل...

 الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...وبعد،،الس

 استبانة

 تقييم األداء البيئي في مدينة غزة 

حول األداء البيئي  استطالع آراء المواطنين يسعى الباحث من خالل هذه االستبانة الى
وجودة الخدمات البيئية والصحية المقدمة مدينة غزة، وذلك التمام رسالة الماجستير في إدارة 

 األعمال.

ا  لذا أرجو التكرم بإبداء رأيكم السديد ومقترحاتكم بشأن فقرات االستبيان فيما إذا كان صالحا
نائها اللغوي، وأية اقتراحات أو أو غير صالح، ومدى انتماء كل فقرة للمجال المحدد لها، وب

ا بأن بدائل اإلجابة على الفقرات هي ) :تعديالت ترونها مناسبة لتحقيق هدف الدراسة الحالية علما
 موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.

 والتقدير،،،مع خالص الشكر 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 الباحث                                                                                                            

 علي ماهر سكيك
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 المعلومات الشخصية:

  ☐أنثى     ☐ذكر    الجنس:

  ☐سنة  40الى أقل من  30من     ☐سنة  30الى أقل من  20من    ☐سنة  20 الى أقل من  11من  العمر:
 ☐سنة فأكثر  40

   ☐دكتوراه    ☐ماجستير    ☐بكالوريوس  ☐دبلوم فأقل  المؤهل العلمي:

 الحي السكني : 

 أواًل مستوى النظافة في المدينة  م.
 

موافق  البيان
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      تتوفر حاوية قمامة قريبة من منزلك. 0
      النظافة في منطقتك في االجازات واألعياد.تتوفر خدمة  6
      .بصورة منتظمة المنزلية إزالة النفاياتتقوم البلدية ب 4
      تتفرغ حاويات القمامة في منطقتك بشكل منتظم.  3
      تزال مخلفات البناء والهدم والترميم المجهولة. 1
      بة والرمال.من األتر  تنظيف الشوارع وكنسهاتقوم البلدية ب 2

1 
بشكل  النظافةوبراميل حاويات الصيانة تقوم البلدية ب

 دوري.
     

6 
تعمل البلدية على غسيل وتعقيم حاويات وبراميل النظافة 

 بشكل دوري. 
     

تقوم البلدية برش المبيدات الحشرية في منطقتك بشكل  3
 دوري.

     

      والنفايات المبعثرة.يقوم عمال النظافة بلقط وجمع األوراق  01

00 

تقوم البلدية بمخالفة كل من يقوم بإلقاء مخلفات البناء أو 
النفايات أو األتربة في الشوارع أو على األرصفة أو على 
الشاطئ أو من يقوم بمس مستوى نظافة المدينة بأي 

 صورة كانت.
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 أمام العبارة التي تراها مناسبة:  يرجى وضع عالمة 

 ثانيًا مستوى توفر الحدائق و المساحات الخضراء في المدينة  م
موافق  البيان 

غير  محايد  موافق بشدة
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      تتوفر الحدائق العامة والمنتزهات في مدينة غزة.  0

6 
تقوم بلدية غزة بتشجير الشوارع والعناية واالهتمام 

 ة للمدينة.بصيانتها ورفع مستوى القيمة الجمالي
     

4 
تهتم بلدية غزة بمستوى وجودة الخدمات داخل الحدائق 

 العامة. 
     

همال في  3 تعاني معظم أحياء مدينة غزة من نقص وا 
 الحدائق العامة والمساحات الخضراء.

     

1 
المحافظة على نظافة الحدائق تسعى البلدية الى 
 .وخلوها من المبعثرات

     

      األطفال في الحدائق العامة بصورة كافية.تتوفر ألعاب  2
      تتوفر االضاءة الكافية في المتنزهات والحدائق العامة. 1

تحرص البلدية على عدم تمرير أي مشروع من شأنه  6
 أن يغير معالم أي من الحدائق الموجودة.

     

3 
تسعى البلدية الى تحفيز المواطنين الى تحويل 

 والمهملة الى مساحات خضراء. المساحات الفارغة
     

 

 رابعًا مستوى اإلرشاد الصحي والبيئي    م

موافق  البيان 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .تقوم البلدية بأعمال التوعية واإلرشاد المجتمعي 0

6 
تقوم البلدية بإصدار المنشورات والمطبوعات التثقيفية 

 مواطنين.وتوزيعها على ال
     

4 
تقوم البلدية بتوعية المواطنين بالمشكالت البيئية جراء 

 الزيادة السكانية. 
     

تقوم البلدية بحث المواطنين على ترشيد استهالك المياه  3
 في البيوت.
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1 
تقوم البلدية بحث المواطنين على زراعة نباتات الزينة 

 في البيوت.
     

ز المشاركة المجتمعية للمحافظة تسعى البلدية بتعزي 2
 على جمال األحياء السكنية.

     

تقوم البلدية بتوعية المواطنين بخطورة تكدس النفايات  1
 الضارة في الطرقات والساحات العامة وشاطئ البحر.

     

6 
تقوم البلدية بمشاركة المواطنين بإيجاد الحلول 

 لمشكالتهم البيئية والصحية.
     

3 
لبلدية بحث وتشجيع المواطنين على عدم تقوم ا

 استخدام الجدران كالفتات اعالمية أو الكتابة عليها.
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 االستبانة بصورتها النهائية(: 4)ملحق 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 كلية الدراسات العليا

 قسم إدارة األعمال

 األخ الكريم/ األخت الكريمة

  وبركاته...وبعد،،الم عليكم ورحمة اهللالس

 استبانة

 تقييم األداء البيئي في مدينة غزة

استطالع آراء المواطنين حول األداء البيئي  يسعى الباحث من خالل هذه االستبانة الى
وجودة الخدمات البيئية والصحية المقدمة مدينة غزة، وذلك التمام رسالة الماجستير في إدارة 

 األعمال.

 فيها جاء عما واإلجابة وموضوعية بدقة فقرات من االستبانه ذهه في ورد ما قراءة نأمل
 أمام عالمة بوضع

 .نظركم وجهه عن تعبر التي اإلجابة

األداء البيئي في مدينة  تقييم عملية الدراسة وتطوير نجاح في سببا سيكون تعاونكم إن
 .فقط ميالعل البحث ألغراض هي االستبانه هذه في الواردة المعلومات بأن علما غزة،

 ولكم خالص الشكر والتقدير،،،

 الباحث                                                                                                  

 علي ماهر سكيك
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 المعلومات الشخصية: 
  ☐أنثى     ☐ذكر    الجنس:
  ☐سنة  40الى أقل من  30من     ☐سنة  30قل من الى أ 20من    ☐سنة  20 الى أقل من  11من  العمر:
 ☐سنة فأكثر  40

   ☐دكتوراه    ☐ماجستير    ☐بكالوريوس  ☐دبلوم فأقل  المؤهل العلمي:
 الحي السكني : 

 أمام العبارة التي تراها مناسبة:  يرجى وضع عالمة 

 

 أواًل مستوى النظافة في المدينة  م.

موافق  البيان 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
      حاوية قمامة قريبة من منزلك.تتوفر  0

6 
تتوفر خدمة النظافة في منطقتك في االجازات 

 واألعياد.
     

بصورة  المنزلية إزالة النفاياتتقوم البلدية ب 4
 .منتظمة

     

      تزال مخلفات البناء والهدم والترميم المجهولة. 3

من  تنظيف الشوارع وكنسهاتقوم البلدية ب 1
 األتربة 

     

 النظافةوبراميل حاويات الصيانة تقوم البلدية ب 2
 بشكل دوري.

     

1 
تعمل البلدية على غسيل وتعقيم حاويات 

 وبراميل النظافة بشكل دوري. 
     

6 
تقوم البلدية برش المبيدات الحشرية في 

 منطقتك بشكل دوري.
     

يقوم عمال النظافة بإزالة األوراق والنفايات  3
 ة.المبعثر 

     

01 
تقوم البلدية بمخالفة كل من يقوم بمس مستوى 

 نظافة المدينة بأي صورة كانت.
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 ثانيًا مستوى توفر الحدائق و المساحات الخضراء في المدينة  م
موافق  البيان 

غير  محايد  موافق بشدة
 موافق

غير موافق 
 ةبشد

      تتوفر الحدائق العامة في مدينة غزة.  0
      تقوم بلدية غزة بتشجير الشوارع في المدينة 6

 تم التي األشجار وصيانة بالعناية البلدية تقوم 4
 المدينة في تشجيرها

     

3 
المحافظة على نظافة الحدائق تسعى البلدية الى 

 المبعثرات.وخلوها من 
     

1 
ة بمستوى وجودة الخدمات داخل تهتم بلدية غز 

 الحدائق العامة. 
     

تتوفر ألعاب األطفال في الحدائق العامة بصورة  2
 كافية.

     

      تتوفر االضاءة الكافية في الحدائق العامة. 1

6 
تحرص البلدية على عدم تمرير أي مشروع من 
 شأنه أن يغير معالم أي من الحدائق الموجودة.

     

3 
البلدية الى تحفيز المواطنين الى تحويل تسعى 

المساحات الفارغة والمهملة الى مساحات 
 خضراء.

     

01 
ال تعاني أحياء مدينة غزة من نقص في 

 الحدائق العامة.
     

 ثالثًا جودة المياه المزودة للمواطنين   م
موافق  البيان 

غير  محايد  موافق بشدة
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      مياه البلدية في منطقتك بشكل منتظم. تتوفر  0

6 
تقوم البلدية بتزويد المواطنين بمياه مطابقة 

 لمعايير الجودة.
     

4 
تسعى البلدية الى تزويد المواطنين بالمياه 

 بصورة عادلة.
     

تقوم البلدية باتخاذ التدابير الالزمة لحماية المياه  3
 من التلوث.
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1 
لبلدية لصيانة شبكات المياه في يبادر موظفو ا

 حال وجود أي عطل في الشبكات.
     

تعمل البلدية على مراقبة جودة المياه المزودة  6
 للمواطنين بشكل دوري.

     

ال تلعب العالقات الشخصية دوراا في الحصول  7
 على خدمات المياه من البلدية.

     

8 
لمتعلقة تستقبل وتعالج البلدية شكاوي المواطنين ا

 بالمياه.
     

 رابعًا الصرف الصحي  م

موافق  البيان 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      تتوفر شبكات الصرف الصحي في منطقتك.  0

6 
تقوم البلدية بصيانة المناهل الخاصة بالصرف 

 الصحي في حال أصابها عطل.
     

4 
اطنين المتعلقة تستقبل وتعالج البلدية شكاوي المو 

 بمياه الصرف الصحي.
     

3 
تسعى البلدية الى المحافظة على عدم تلوث 

 مياه شاطئ البحر بمياه الصرف الصحي 
     

1 
تقوم البلدية بصيانة مضخات الصرف الصحي 

 الموجودة على شاطئ البحر
     

2  
تقوم بلدية غزة باستخدام المبيدات الحشرية 

 للقضاء على البعوض.
     

1 
تعمل البلدية على ردم وتجفيف مياه البرك 

 والمستنقعات واماكن تجمع البعوض.
     

 خامسًا مستوى اإلرشاد الصحي والبيئي    م

موافق  البيان 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

0 
 تقوم البلدية بأعمال التوعية واإلرشاد المجتمعي

 بيئة.فيما يتعلق بأمور الصحة وال
     

6 
تقوم البلدية بإصدار منشورات ومطبوعات 
الصحة البيئية التثقيفية وتوزيعها على 

 المواطنين.

     

     تقوم البلدية بتوعية المواطنين بالمشكالت البيئية  4
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 الموجودة في مدينة غزة. 

3 
تقوم البلدية بحث المواطنين على ترشيد 

 استهالك المياه في البيوت.
     

تقوم البلدية بحث المواطنين على زراعة نباتات  1
 الزينة في البيوت.

     

2 
تسعى البلدية بتعزيز المشاركة المجتمعية 

 للمحافظة على جمال األحياء السكنية.
     

1 
تقوم البلدية بتوعية المواطنين بخطورة تكدس 

 النفايات الضارة.
     

6 
لى عدم تقوم البلدية بحث وتشجيع المواطنين ع

استخدام الجدران كالفتات اعالمية أو الكتابة 
 عليها.

     


