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  لملخصا  

تتطلب مرافق النفایات الصلبة منشآت ان تكون مقبولة اجتماعیا، ألجل ذلك و كمحاولة للفت انتباه اصحاب القرار الى اهمیة 

یمكن ایضا المساهمة في تقلیل النفایات و تحسین كفاءة . تلك المرافق تم انجاز هذا البحث تقییم الدعم االجتماعي لمثل

استخدام الموارد من خالل معرفة طبیعة النفایات التي یتم انتاجها في المجتمع، ویؤثر نوع النفایات على الصحة  العامة والبیئة 

بمكونات النفایات یساعد ایضا في تحسین التخطیط وتحسین ادارة المحیطة، وبالتالي فإن الحصول على معلومات جیدة متعلقة 

  .مرافق النفایات الصلبة، مثل تحسین فعالیة منشآت اعادة التدویر عندما یتم معرفة مكونات النفایات التي یمكن اعادة تدویرها

مكوناتها في فلسطین لكل من المدن تدور هذه الدراسة حول تطویر نموذج ریاضي للتنبؤ بكمیات النفایات الصلبة المستقبلیة و 

  .و القرى و المخیمات لمحافظتي نابلس و جنین، و لتقییم تخوفات السكان ومواقفهم تجاه منشآت النفایات الصلبة ومرافقها

تین تم اعداد استبیان لدراسة تخوفات السكان ومواقفهم استنادا الى ادبیات البحث العلمي، حیث تم توزیع االستبیان في المحافظ

على اسس علمیة، كما تم جمع ) الحضر، والریف  والمخیمات(المذكورتین بعد حساب حجم العینة لكل مناطق الدراسة 

و كذلك اعداد السكان، باإلضافة إلى جمع معلومات حول  2013-2011معلومات حول كمیات النفایات الصلبة لألعوام 

  .  و مایكروسفت اكسل الستخراج النتائج (SPSS)الحزم االحصائیة    وتم استخدام برامج. مكونات النفایات الصلبة ونسبها

منهم كانت تتراوح % 32.8عندما تم تحلیل الصفات العامة للمجیبین على االستبیان وجد ان غالبیتهم كانت رجاال وأن 

جربة في زیارة منشئة منهم لدیهم ت% 25وتكونت  لدیهم صورة سیئة حول النفایات % 65.2سنة، و ان  45-36ارهم بین اعم

  .  نفایات صلبة واحدة على االقل

عندما درست العالقة مع تخوفات السكان وصفت كاآلتي اإلزعاج، والتلوث، ذات اعتبار وجدت خمسة عوامل رئیسیة 

س كما اشار التحلیل االحصائي  الى االختالف في مستویات الوعي حسب العمر والجن. والتخطیط، وادارة المنشأة والسكن

اما بالنسبة للعالقة مع سمات .  وبین ما یعتقده السكان المتوقعة بین االثار اً تحلیل التمایز تضارباظهر  .ومكان اإلقامة

من الذین كان لدیهم توجه رافض لزیارة منشآت النفایات % 69إلى  %67 ما بین ن أ فأظهرت النتائجالمجیبین على االستبیان 

من الذین كان لدیهم توجه لصالح المنشأة كانوا قد % 56إلى  % 51تبین أن  قبل، بینما  منها الصلبة لم یزوروا واحدة من
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قف تجاه منشآت النفایات الصلبة له عالقة بزیارتها والعكس امما یشیر الى ان المو   األقل؛قاموا بزیارة منشئة واحدة على 

  .صحیح

سبعة تم اشتقاق  .الیوم \الفرد\كغم 0.95لبة في منطقة الدراسة كان اشارت الدراسة الى ان متوسط االنتاج الیومي للنفایات الص

من خالل تحلیل االنحدار المتعدد لتقدیر كمیة النفایات الصلبة المتولدة یومیا، واظهرت المؤشرات االحصائیة نماذج ریاضیة 

 الخطأمتوسط   تا، و كانت قیم)10(اقل من القیمة الحرجة ) VIF(وكان عامل التضخم   ،ان النماذج كانت عالیة التنبؤ

بالتالي اظهرت ، و 0.001حیث لم یتجاوز الفارق  بتینمتقار  (MSPR) و متوسط الخطأ التربیعي المتوقع  (MSE)التربیعي 

یذكر ان هذا النموذج الریاضي قد یساعد اصحاب القرار . المؤشرات السابقة ان النماذج كانت ذات داللة احصائیة عالیة

  . النفایات و مرافقها إلدارةلوضع خطط افضل 

  


