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المتغيرات المؤثرة عمى وعى ربات األسر بإعادة استخدام المخمفات المنزلية فى حى 
وسط باالسكندرية 

  نجالء عبد السالم محمود دسوقى
 تخصص إدارة شئكف األسرة كالمؤسسات، قسـ االقتصاد المنزلي، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية

 27/10/2015 :                                تاريخ القبول18/9/2015 :تاريخ التسميم

 الممخص
جريت الدراسة عمى عينة أكقد ، سر بإعادة استخداـ المخمفات المنزليةألكعى ربات ا استيدؼ ىذا البحث دراسة المتغيرات المؤثرة عمى

حيث تـ تجميع البيانات باستخداـ استمارة استبياف بالمقابمة . باإلسكندرية مبحكثة مف مجمكع ربات األسر فى حى كسط 150صدفية بمغ قكاميا 
. الشخصية

كاعتمدت الدراسة عمى النسب المئكية كالمدل كمعامؿ االرتباط البسيط كدالو االنحدار المتعدد كأساليب احصائية لعرض كمناقشة النتائج 
: البحثية ككانت اىـ النتائج مايمى

%  85.3 استخداـ المخمفات المنزلية بنسبة ةعادإارتفاع مستكل معارؼ المبحكثات عف  -1
 %.49.3يجابية بنسبة إاتجاىات المبحكثات نحك إعادة استخداـ المخمفات المنزلية كانت  -2
 %.24انخفاض نسبة المبحكثات ذكات المستكل الجيد لممارسات إعادة استخداـ المخمفات المنزلية حيث بمغت  -3
 %.26.6انخفاض نسبة المبحكثات ذكات المستكل المرتفع مف الكعى بإعادة استخداـ المخمفات المنزلية حيث بمغت  -4
ظيرت النتائج كجكد عالقة ارتباطية طردية معنكية بيف مستكل الكعى بإعادة استخداـ المخمفات المنزلية كبيف كؿ مف مستكل التعرض أ -5

لى اعند مستكل احتـ (مستكل تعميـ الزكج- مستكل تعميـ المبحكثة- مساحة المسكف) ك0.01لى المصادر المعمكمات عند مستكل احتـ
00.05   

. %19ثيران عمى الكعى بإعادة استخداـ المخمفات المنزلية بنسبة أكثر المتغيرات تأف مستكل التعرض لمصادر المعمكمات مف أكجد  -6

.الوعى بإعادة استخدام المخمفات المنزلية :كممات دليمية

المقدمة 
لييا اليـك عمى إإف مشكمة المخمفات المنزلية ينظر 

حدل المشاكؿ الرئيسية التى إنيا أمستكل دكؿ العالـ عمى 
اإلنساف المعاصر كخاصة فى المدف ذات الكثافة ق تكاج

 المشكمة طرديا مع ق ىذةرتفعة كتزداد حدـالسكانية اؿ
صبحت المخمفات أفقد ، ازدياد السكاف كالتقدـ الحضارل

المنزلية ىى الرقـ الصعب فى معادلة البيئة حيث تحكؿ 
اإلنساف العصرل إلى مخمكؽ استيالكى يتسـ باإلسراؼ 

 كميات كبيرة مف قنتاجإلى افى استيالؾ كؿ شئ كبالت
ابراىيـ عبد ) التخمص منيا قالمخمفات يصعب عمي

(. 2002 الجميؿ،

المخمفات بانيا (2011)كتعرؼ ندل عبد الظاىر
تمؾ المكاد التى يتخمص منيا األفراد يكميا عمى انيا مكاد 

غير مرغكب فييا أكال فائدة منيا النيا لـ تعد صالحة 
لالستخداـ كتشمؿ الفائض أك الفاسد مف الطعاـ كاالدكات 
المنزلية التالفة كالفارغ مف القكارير كالعمب كالكرؽ كالزجاج 

. كالزيكت ككؿ ما ينتيى بة االمر إلى كعاء القمامة
إلى أف  (2007)كيشير محمد عرفات كعمى عبد السالـ 

كمية المخمفات تختمؼ مف مجتمع ألخر كما كنكعا 
كت مستكل احسب خصائصو كأنماطو االستيالكية كتؼ

ففى المناطؽ ذات الدخكؿ المنخفضة تصؿ كمية . الدخؿ
أما فى . يـك/جـ300المخمفات المتكلدة عف الفرد 

. يـك/ كجـ1المناطؽ ذات الدخكؿ المرتفعة تصؿ إلى 
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كفى المناطؽ الحضرية فى مصر تبمغ كمية المخمفات 
 اآلؼ 10يـك مقابؿ / ألؼ طف30لى االناتجة حك

( 2009)كيؤكد محمد ابراىيـ. يـك بالمناطؽ الريفية/طف
اختالؼ كمية المخمفات مف دكلة ألخرل طبقا لمستكل 

نماط االستيالؾ ففى امريكا يقدر معدؿ تكلد أالمعيشة ك
 1.4-1.2يـك مقابؿ / كجـ2.1المخمفات لمفرد بنحك 

  .يـك فى مصر/ كجـ0.8 – 0.4يـك بدكؿ الخميج، /كجـ
أف إنتاج  (2012)كيكضح محمد بسيكنى كآخركف

 مميكف 25-18كح بيف امصر مف المخمفات الصمبة يتر
لؼ طف تصنؼ مخمفات ضارة أ 50طف سنكيا منيا 

فى % 60كتزيد إنتاج المخمفات الصمبة بنسبة . بالصحة
ىذا كتنقسـ المخمفات المنزلية فى . األماكف الحضرية

مخمفات % 10-مخمفات عضكية % 60مصر إلى 
مخمفات  %3-مخمفات بالستيكية %12-كرقية 
مكاد % 11-معادف % 2-مخمفات نسيجية% 2-زجاجية

أخرل كتختمؼ ىذه النسب مف محافظة إلى أخرل 
 كزارة شئكف البيئة،)باختالؼ ثقافة استيالؾ األطعمة

2011 .)
أف مشكمة المخمفات  (2011)كيكضح محمد النمر

المنزلية تتضمف عدة أبعاد كىى البعد الصحى حيث أف 
مف األكبئة كاألمراض التى يتعرض ليا اإلنساف % 22

 كالبعد ،سببيا ضعؼ إجراءات التخمص مف المخمفات
االقتصادل يتمثؿ فى ضعؼ القكل العاممة كانخفاض 

 كالبعد االجتماعى يتمثؿ فى ،اإلنتاج النتشار األمراض
 كالبعد البيئى ،اإلصابة بالضيؽ كاإلحباط لتراكـ المخمفات

 ككذلؾ البعد الحضارل ،يتضمف تمكث كؿ مككنات البيئة
حيث تمثؿ المخمفات مظير غير حضارل يؤثر عمى 

. حركة السياحة سمبياّا 
كقد أصبح مكضكع المخمفات المنزلية كمعالجتيا 
مشكمة اجتماعية كبيئية تزداد تعقيداّا مع تطكر الحضارة 
كازدياد الناتج مف مخمفات المنازؿ كالمؤسسات، حيث ال 

تزاؿ مدف كثيرة تعانى مف مشكمة إدارة المخمفات 
 إدارةكتزداد حالة  (2007 زكريا طاحكف،)المنزلية

المخمفات فى مصر سكءاّا لعدة أسباب منيا كجكد فركؽ 

كبيرة بيف الكمية المنتجة مف المخمفات كالكمية التى يتـ 
 جمع كفاءةكح االتخمص منيا بصكرة صحيحة، حيث تتر
بالمناطؽ % المخمفات المنزلية فى مصر مف صفر

بالمناطؽ الحضرية % 90الريفية منخفضة الدخؿ إلى 
ىذا إضافة ألسباب أخرل منيا اختيار . مرتفعو الدخؿ

كتصميـ مكاقع مستكدعات قمامة غير مالئمة، عدـ 
 محمد بسيكنى كاّاخركف،)فصؿ المخمفات القابمة التدكير

فى دراستو عف  stewart(2002)حيث أكضح . (2012
العكامؿ المرتبطة بمشكمة المخمفات المنزلية أف ىناؾ 

عديد مف الخصائص االجتماعية كالثقافية المرتبطة بيذه 
المشكمة منيا تعدد األنماط كالعادات االستيالكية، تدنى 

المستكل التعميمى كالدخؿ، نكعيو الحياة االجتماعية 
كالمعيشية كمنيا ثقافة كنمط االستيالؾ الغذائى اليكمى 

. كاعتماد كثير مف األسر عمى األغذية الجاىزة
فى دراسة عف  (2012)كيكضح رامى أبك العجيف

تقييـ إدارة النفايات الصمبة فى فمسطيف أف عممية تدكير 
المخمفات ىى عممية إدارية كاقتصادية تتضمف عدة أكجو 
لالستفادة مف أىميا تقميؿ حجـ ككمية المخمفات كالتى 

تشكؿ خطر عمى الصحة كالبيئة إلى جانب االنتفاع بمكاد 
 كأيضا خمؽ منفعة كاف مصيرىا الضياع بال الصناعةفى 

فى دراسة عف  (2007)كيؤكد سيد أحمد. فرص عمؿ
إدارة المخمفات المنزلية فى الخرطـك أف إعادة تدكير 

المخمفات ليا عدة منافع اقتصادية كاجتماعيو تعتبر فى 
 المخمفات المنزلية كالتى إدارة أىداؼ أىـ أحدحد ذاتيا 

تعرؼ بأنيا ىى عممية جمع كنقؿ المخمفات بجميع 
 عممى جيد يكفؿ بأسمكب كمف مختمؼ مصادرىا أنكاعيا

تكفير الكقت كالجيد كالتكاليؼ كالتخمص منيا بكسائؿ 
عمميو مناسبة لمبيئة المحمية بما يحافظ عمى صحة 

(. 2008مصطفى عمارة )كسالمة التجمعات السكانية 
 أثناء استخداـ المخمفات إعادةكقد بدأت فكرة 
لى كالثانية حيث كانت الدكؿ تعانى كالحرب العالمية األ

 إلى مما دفعيا األساسيةنقص شديد مف بعض المكاد 
كبعد .  استخدمياإلعادةتجميع تمؾ المكاد مف المخمفات 

 إدارة أساليب أىـ االستخداـ مف إعادة أصبحسنكات 
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كيفرؽ . (2007زكريا طاحكف، )التخمص مف المخمفات
 Reuse استخداـ إعادةبيف  (2006)محمد أرنأكؤط

خرل أ استخداـ المخمفات مرة إعادةالمخمفات كيشير إلى 
يحدث عند تعبئة زجاجات المشركبات الغازية  مثؿ ما
المخمفات كيقصد  Recycle تدكيرإعادة عادية كبيف بمياه
 منتجات أخرم أقؿ إلنتاجاستخداـ المخمفات  إعادة قب

جكدة مف المنتج الرئيسي مثؿ إعادة تصنيع مخمفات 
.  بالستيكيةأكياس إلىالبالستيؾ 

 إدارة مشكمة أف( 2009)إبراىيـكيكضح محمد 
 مع ان يجابيإ كان المخمفات فى مصر قد اتخذت بعدان جديد

 إستراتيجية حيث بدأت الدكلة بكضع ،تزايد الكعى البيئى
 المخمفات تعتمد عمى خفض كميتيا عف طريؽ إلدارة
 القيمة أف تدكيرىا حيث أكضحت الدراسات الحديثة إعادة

مميار 6يقؿ عف  المباشرة لممخمفات فى مصر تقدر بما ال
 تحكيميا إلى د مميار جنيو عف12ضاعؼ إلى تجنيو ت
لى كسيطةسمع   مميار جنيو عند استخدميا فى 24 كا 

ىذا كيعد إعادة استخداـ . تصنيع منتجات نيائية
 مبادئ الترشيد االستيالكى أىـالمخمفات المنزلية مف 

حيث يؤدل إلى تقميؿ معدؿ شراء كاستيالؾ بعض 
 األطعمة استخداـ بكاقى إعادة فعمى سبيؿ المثاؿ ،السمع

 جكانب ترشيد االستيالؾ أحد ذاتوىك فى حد 
كما . (2007 السالـ، محمد عرفات كعمى عبد)الغذائى

 استخداـ إعادة أف( 2011)الظاىر تكضح ندل عبد
 التى تقـك عمييا ة األربعاألركاف إحدلالمخمفات ىك 

 R4 الذىبية بالقاعدةيعرؼ   ماأك المخمفات إدارةعممية 
، reuse استخداـ إعادة ، reductionكالتى تتضمف التقميؿ 

 . recovery  ، االسترجاع الحرارل recycling تدكيرإعادة
 استخداـ المخمفات إعادة عممية أفكىكذا يتضح 

 التخمص مف المخمفات إدارة أساليب أىـالمنزلية مف 
ص حجـ المخمفات مكذلؾ لفكائدىا العديدة كالتى منيا تقؿ

،حماية المكارد الطبيعية كتقميؿ مستكل التمكث البيئى 
 ،فرصة لتحدل لألسرةتقميؿ الضغط عمى المكارد المادية 

كليد زاىد )  الجديدةاألفكارالبطالة بمجمكعو مف 
فى  (2006)الفضؿأبك ناء س كما تشير .(2001

عادة تدكير استراتيجيةدراستيا عف   استخالص كا 
 استخداـ إعادة تعدد طرؽ إلىالمخمفات النسيجية 

، كاألقارب األصدقاءالمخمفات المنزلية كمنيا المبادلة بيف 
 التنظيؼ أغراضالتبرع لمجمعيات الخيرية، االستخداـ فى 

 ألعاب أطفاؿ كحقائب ة صناعكأيضاالمنزلى 
كسسكارات  .كا 

 ىذا كيقؼ اإلسالـ ضد اإلسراؼ كاإلىدار فى 
 اإلنفاؽ االعتداؿ فى إلى كيدعك الطبيعيةالمكارد 

كلما كانت المخمفات المنزلية ذات آثار . كاالستيالؾ
 الكسائؿ أحد استخدميا ىك إعادةضارة عمى البيئة فاف 

الميمة لمحفاظ عمى البيئة كىذا يستدعى كجكد كعى بيئى 
(  2007زكريا طاحكف، ) المجتمعأفرادلدل 

 عدـ أف( 2012)كآخركفكيؤكد محمد بسيكنى 
 أسباب أىـ استخداـ المخمفات مف إعادةالكعى بأىمية 

 المكاطنيف أصبح المخمفات فى مصر، حيث إدارةسكء 
 كلة االستفادة منيا سعيان ايتقنكا فف تكليد المخمفات دكف مح

 امتالؾ المزيد مف السمع كذلؾ بفعؿ الطفرة ءكرا
 نمط حياة يعتمد إلى المستيمكيف كاتجاه ةاالقتصادم

كبر مف المكارد، كىذا يؤكد فى حد ذاتو أاستيالؾ قدر 
 .  استخداـ المخمفات فى مصرإعادةعدـ كجكد ثقافة 

عف ممارسات (2003) دراسة عفاؼ جبرافأكضحتحيث 
 التخمص مف المخمفات المنزلية ببعض قرل أساليب

 عدـ الكعى بأضرار تراكـ المخمفات أفمحافظات مصر 
 مف المخمفات اآلمف معكقات التخمص أكثركاف مف 
عف  (2010)كلا دراسة حناف مؾأكضحت كما .المنزلية

سمكؾ المرأه الريفية فى الحفاظ عمى البيئة بمحافظة 
غـ ارتفاع المستكل المعرفي لممبحكثات  رنو أالبحيرة 

بالطرؽ الصحيحة لمتعامؿ مع المخمفات كرغـ انخفاض 
 استخداـ إعادةاتجاىاتيف السمبية نحك 

 ممارساتيف فى التعامؿ مع أف  إال،(%19.6)المخمفات
 ضررا بالبيئة كذلؾ بنسبة أكثرالمخمفات كانت 

(74.2 . )%
 المخمفات المنزلية مشكمة أفكىكذا يتضح مما سبؽ 

يترتب عمييا عديد مف المخاطر الصحية كالبيئية 
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 طرؽ المعالجة الميكانيكية أىميةكرغـ  ،كاالجتماعية
 أف  إالكالبيكلكجية المستخدمة التغمب عمى ىذه المشكمة،

 استخداـ ىذه المخمفات مف إعادةالكعى بكيفية 
يمعب دكر ميـ فى عالج ىذه المشكمة  (المنزؿ)المصدر

 (ممارسات-اتجاىات-معارؼ) الكعى أفكذلؾ باعتبار 
 استخداـ المخمفات أحد أىـ االعتبارات التى يعتمد بإعادة

ىي  كلكف ما. عمييا نظاـ اإلدارة المتكاممة لممخمفات
 استخداـ المخمفات بإعادةالمتغيرات المؤثرة عمى الكعى 

. المنزلية
كمف ىنا جاءت فكرة البحث فى تحديد مستكل 

 بإعادة استخداـ المخمفات المنزلية األسركعى ربات 
 بة رأف باعتباركذلؾ  كتحديد المتغيرات المؤثرة عميو،

 تيا فى إدارة شئكف أسركاألخيرؿ األكؿ ئك ىى المساألسرة
 أنياكما . كالعضك األكثر مشاركة فى األعباء األسرية

 األسرة فى العادات أفرادتمثؿ القدكة التى يحتذل بيا باقى 
. كالسمكؾ االستيالكى

 البحث أهداف
يستيدؼ البحث بصفة رئيسية دراسة المتغيرات 

 استخداـ المخمفات بإعادةالمؤثرة عمى كعى ربات األسر 
: المنزلية كذلؾ مف خالؿ األىداؼ الفرعية التالية

 االجتماعيةالتعرؼ عمى بعض الخصائص  -1
 .كاالقتصادية لممبحكثات

 استخداـ بإعادةقياس مستكل كعى المبحكثات  -2
 .(ممارسات- اتجاىات-معارؼ)المخمفات المنزلية

دراسة العالقات االرتباطية بيف كعى المبحكثات  -3
 استخداـ المخمفات المنزلية كخصائصيف بإعادة

 . كاالقتصاديةاالجتماعية

 االجتماعيةتحديد نسبة تأثير الخصائص  -4
 بإعادةكاالقتصادية لممبحكثات عمى كعييف 

 .استخداـ المخمفات المنزلية

 البحث أهمية
 مف ككف إعادة استخداـ أىميتياتستمد الدراسة 

المخمفات المنزلية ضركرة ممحة لمتقميؿ مف ىدر مكارد 
 أفيمكف إعادة تصنيعيا أك تدكيرىا أك استخداميا، كما 

 ضركرل لخفض كمية أمر استخداـ المخمفات إعادة
 ةمفآالمخمفات المتكلدة مف المنازؿ كالتخمص منيا بصكرة 

. كصحية
أيضا سكؼ تسيـ دراسة مستكيات المعارؼ 

 استخداـ المخمفات إعادةكاالتجاىات كالممارسات نحك 
كر الكعى البيئى بشأف االمنزلية فى كشؼ كفيـ مح

 الذل يساىـ بدكره فى تعديؿ األمرالمخمفات المنزلية، 
 المجتمع كخاصة المرأة باعتبارىا أفرادعادات كسمككيات 

ؿ األكؿ عف إدارة شئكف أسرتيا نحك كيفية ئكالمس
. ينتج مف مخمفات منزلية االستخداـ األمثؿ لكؿ ما

 البحثى األسموب
اتبعت الدراسة المنهج الوصفى : منهج الدراسة- 1

التحميمى 
 اإلجرائيةالمصطمحات العممية والتعاريف - 2
يقصد بيا فى ىذا البحث : درجة التزاحـ الحجرل  - أ

القيمة الرقمية لخارج قسمة عدد أفراد أسرة المبحكثة 
عمى عدد غرؼ المسكف كالتى تعبر عف الكثافة 

. السكنية األسرية
يشير ىذا البحث إلى : التعرض لمصادر المعمكمات - ب

المصادر المعرفية التى سمعت مف خالليا 
 المختمفة كاألساليبالمبحكثات كتعرفت عمى الطرؽ 

 استخداـ المخمفات المنزلية كمدل متابعتيف إلعادة
لتمؾ المصادر كدرجة استفادتيف منيا كمدل كفاية 
المعمكمات المقدمة مف خالليا معبراّا عف ذلؾ بقيمة 

 .رقمية

الكعى : الكعى بإعادة استخداـ المخمفات المنزلية - ت
مجمكعو المعانى كالتصكرات كاآلراء كالمعتقدات  ىك

 محاكلتو نتيجة اإلنسافكالحقائؽ التى تتككف لدل 
 عبد) المحيطة بو كاألشياءالمتكررة لفيـ الظكاىر

 استخداـ إعادة أما( 1999 الباسط حسف،
 استخداميا مرة إعادة يقصد بيا  Reuseالمخمفات 

 تعبئة زجاجات إعادةيحدث عند  اخرل مثؿ ما
 محمد ارناؤكط،) عاديةبمياهالمشركبات الغازية 

 استخداـ المخمفات بإعادةكيقصد بالكعى  (2006
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فى ىذا البحث القيـ الرقمية الدالة عمى مستكل 
 إعادةمعارؼ كاتجاىات كممارسات المبحكثات نحك 

 (غذاء) سكاء العضكيةاستخداـ المخمفات المنزلية
 . أك الممبسية أك الزجاجية أك البالستيكية أك الكرقية

: الشاممة والعينة- 3
 الدراسة عمى عينة صدفية ق ىذإجراءتـ 

Accidental sample  مبحكثة مف 150 بمغ قكاميا 
كاختيرت . باإلسكندرية فى حى كسط األسرمجمكع ربات 

 عممية تجميع البيانات أثناء العينة بطريؽ الصدفة قىذ
بمنطقة الدراسة فى مختمؼ مناطؽ حى كسط 

. باإلسكندرية
: المتغيرات البحثية- 4

: تضمنت الدراسة المتغيرات البحثية التالية
- معارؼ)يمثؿ مستكل الكعى: المتغير التابع-أ

 استخداـ المخمفات بإعادة (ممارسات- اتجاىات
. المنزلية

تضمنت مجمكعة الخصائص : المتغيرات المستقمة- ب
االجتماعية كاالقتصادية المميزة لممبحكثات كالتى 

حجـ - مساحة المسكف- منطقة السكف)تشمؿ 
سف - ةسف المبحكث- درجة التزاحـ الحجرل- األسرة
- مستكل تعميـ المبحكثة مستكل تعميـ الزكج- الزكج

 -الحالة المينية لمزكج- الحالة المينية لممبحكثة
- متكسط الدخؿ األسرل- مدة الحياة الزكجية

 . (مستكل التعرض لمصادر المعمكمات
 
 
: الفروض البحثية- 5

 لما تـ استعراضو ا البحثية كاستنادلألىداؼتحقيقا 
: فقد تمثمت الفركض البحثية فما يمى

تكجد عالقة ارتباطية معنكية بيف المستكل المعرفى - 1
 استخداـ المخمفات المنزلية إعادةلممبحكثات عف 

كمتغير تابع كبيف خصائصيف االجتماعية 
  .كاالقتصادية كمتغيرات مستقمة

تكجد عالقة ارتباطية معنكية بيف اتجاىات - 2
 استخداـ المخمفات المنزلية إعادةالمبحكثات نحك 

كمتغير تابع كبيف خصائصيف االجتماعية 
  .كاالقتصادية كمتغيرات مستقمة

تكجد عالقة ارتباطية معنكية بيف مستكل ممارسات - 3
المبحكثات إلعادة استخداـ المخمفات المنزلية 
كمتغير تابع كبيف خصائصيف االجتماعية 

  .كاالقتصادية كمتغيرات مستقمة
تكجد عالقة ارتباطية معنكية بيف مستكل كعى - 4

 استخداـ المخمفات المنزلية كمتغير بإعادةالمبحكثات 
تابع كبيف خصائصيف االجتماعية كاالقتصادية 

. كمتغيرات مستقمة
كاالقتصادية  تؤثر الخصائص االجتماعية -5

 استخداـ بإعادةلممبحكثات عمى مستكل كعييف 
 معنكية عند مستكل الدالة قالمخمفات المنزلية كىذ

  0.05 لىتماحا
 : تجميع ومعالجة البياناتأسموب- 6

 لتجميع البيانات البحثية فتـ استخداـ استمارة استبيا
 األسرعف طريؽ المقابمة الشخصية مع ربات 

 أساتذةكقد تـ عرض االستمارة عمى عدد مف . المبحكثات
 مف صالحيتيا لمتأكد الزراعى كاإلرشاداالقتصاد المنزلى 
.  التعديالت الالزمةإجراءعمميا كلغكيا مع 

لفا أ اختبار الثبات باستخداـ معامؿ إجراءكقد تـ 
 قكركنباخ لمتحقؽ مف ثبات االستمارة حيث بمغت قيمت

،  لمحكر االتجاىات0.85،  لمحكر المعارؼ0.79
 بإعادة لمحكر الكعى 0.82 ، لمحكر الممارسات0.81

لى ا إلجـقاستخداـ المخمفات المنزلية فى حيف بمغت قيمت
 كىى قيـ مقبكلة تدؿ عمى ثبات 0.78كر االستمارة امح

. االستمارة كصالحيتيا لمتطبيؽ
: كر التاليةاكقد تضمنت االستمارة المح

الخصائص االجتماعية واالقتصادية  : األولالمحور 
- عدد الغرؼ- مساحة السكف- منطقة السكف)تضمنت 
سف - سف المبحكثة- درجة التزاحـ الحجرل- األسرةحجـ 
- مستكل تعميـ الزكج- قبحكثـمستكل تعميـ اؿ- الزكج
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مدة - الحالة المينية لمزكج- الحالة المينية لممبحكثة
 مستكل كأيضا (متكسط الدخؿ األسرل- الحياة الزكجية

التعرض لمصادر المعمكمات كقد تـ قياس المتغيرات كما 
: يمى
 كقد 2 ـ240- 60 بيف تراكحت:  المسكفحةمسا- 1

كقد تـ تكزيع  (60)بمغ طكؿ الفئة كفقا لممدل
(، 2ـ120أقؿ مف- 60)المبحكثات فى ثالث فئات 

. ( فأكثر2ـ180( )2 ـ180أقؿ مف - 120)
 غرؼ كقد بمغ 6، 2 بيف تراكحت: عدد الغرؼ- 2

كقد تـ تكزيع المبحكثات  (1)طكؿ الفئة كفقا لممدل
غرؼ 6)، (غرفة5-4)،(غرفة3-2)فى ثالث فئات

. (فأكثر
 بمغ طكؿ الفئة أفراد 7- 2 بيف تراكح: األسرةحجـ - 3

كقد تـ تكزيع المبحكثات فى ثالث  (2)كفقا لممدل 
(. فأكثر أفراد 6)، (أفراد5-4)، (أفراد3-2)فئات 

 كقد 3- 0.4 بيف تراكحت: درجة التزاحـ الحجرل- 4
كقد تـ تكزيع  (0.9)بمغ طكؿ الفئة كفقا لممدل
، (حجرة/  فرد1.2- 0.4)المبحكثات فى ثالث فئات

(. فأكثرحجرة / فرد2.2)، (حجرة/فرد2.1- 1.3)
سنو كتبمغ طكؿ 67- 20كح بيف اتر: سف المبحكثة- 5

كقد تـ تكزيع المبحكثات فى (16)الفئة كفقا لممدل
أقؿ مف - 36)، ( سنو36أقؿ مف - 20)ثالث فئات

. (سنو فأكثر 52) ،( سنو52
 

 سنة كقد بمغ طكؿ 71- 23كح بيف اتر: سف الزكج- 6
كقد تـ تكزيع المبحكثات كفقا  (16)الفئة كفقا لممدل

 39أقؿ مف - 23)لسف الزكج في ثالث فئات 
 سنة 55)، ( سنة55أقؿ مف  – 39)، (سنة
  .(فأكثر

 سنو كقد 50-1 بيف تراكحت:  الزكجيةالحياةمدة  -7
كقد تـ تكزيع  (16)بمغ طكؿ الفئة كفقا لممدل
- 18)، ( سنو17-1)المبحكثات فى ثالث فئات

 .( سنو فأكثر35 )(سنو34

تـ قياسو فى : مستكل التعرض لمصادر المعمكمات -8
 التى تعرضت ليا األربعةضكء المصادر 
كمدل  (حدةادرجة ك)ال (درجتاف)المبحكثات نعـ 

 أحيانا (درجات3)متابعتيف ليذه المصادر دائما
كدرجة استفادتيف مف  (حدةادرجة ك)ال (درجتاف)

( درجتاف)متكسطة  (درجات3)المصدر كبيرة 
كمدل كفاية المعمكمات  (حدةادرجة ك)صغيرة 

 (درجات3)المقدمة مف خالؿ تمؾ المصادر كافية
. (حدةادرجة ك)غير كافية (درجتاف)كافية لحد ما

كبذلؾ تعبر محصمة القيـ التى تحصؿ عمييا 
المبحكثة عف متغير مستكل التعرض لمصادر 

كحت درجات مستكل التعرض االمعمكمات حيث تر
درجة كقد بمغ طكؿ الفئة كفقاّا 44- 4بيف 
كقد تـ تكزيع المبحكثات فى ثالث  (13)لممدل

-18)، متكسط (درجة17-4)فئات منخفض 
. ( درجة فأكثر321)، مرتفع (درجة31

الوعى بإعادة استخدام المخمفات : المحور الثانى
المنزلية 

: كر فرعية ىىااشتمؿ ىذا المحكر عمى ثالثة مح
المعارؼ  -1

عبارة تضمنت (15)اشتمؿ ىذا المحكر عمى عدد
 . استخداـ المخمفات المنزليةإعادةمعارؼ المبحكثات عف 

كقد تـ تقييـ استجابات المبحكثات فى ضكء نعـ 
 كذلؾ ،(درجة كأحدة) ال،(درجتاف)عرؼأ ال ،(درجات3)

كالعكس لمعبارات  (عبارة14)لمعبارات اإليجابية 
كبذلؾ تعبر محصمة القيـ الرقمية . (حدةاعبارة ك)السمبية

التى تحصؿ عمييا المبحكثة عف مستكاىا المعرفى كالذل 
 درجة كقد بمغ طكؿ الفئة 45-25كحت درجاتو بيف اتر

كبناء عميو يتـ تكزيع المبحكثات فى ثالث  (7)كفقا لممدل
أقؿ -32)، متكسط( درجة32أقؿ مف -25)فئات منخفض

 (درجة فأكثر39)، مرتفع ( درجة39مف 
االتجاىات  -2

عبارة تمثؿ اتجاىاتيف نحك 18تضمف ىذا المحكر 
كقد تـ تقييـ استجابات .  استخداـ المخمفات المنزليةإعادة



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 60, No. 3, pp. 453-473, 2015 (Arabic) 

 459 

 لحد أكافؽ، (درجات3)أكافؽالمبحكثات فى ضكء 
كذلؾ لمعبارات  (حدةادرجة ك) أكافؽ، ال(درجتاف)ما

. (عبارة2)كالعكس لمعبارات السمبية (عبارة16)اإليجابية
كىكذا تعبر محصمة القيـ الرقمية التى تحصؿ عمييا 

 درجاتوكحت االمبحكثة عف مستكل اتجاىاتيا كالذل تر
( 6) درجة كقد بمغ طكؿ الفئة كفقاّا لممدل54-36بيف 

كبناء عميو تـ تكزيع المبحكثات قى ثالث فئات سمبى 
 48أقؿ مف -42)، محايد ( درجات42أقؿ مف -36)

. ( درجة فأكثر48)، إيجابى (درجة
الممارسات  -3

تمثؿ  (عبارة27)اشتمؿ ىذا المحكر عمى عدد
 كقد . استخداـ المخمفات المنزليةإعادةممارساتيف بشأف 

                  تـ تقييـ استجابات المبحكثات فى ضكء دائما
               ال ،(درجتاف)، نادرا(درجات3) أحيانا،( درجات4)
 ( عبارة18)كذلؾ لمعبارات اإليجابية  (درجة كأحدة)

 كبذلؾ تعبر .( عبارات9)كالعكس لمعبارات السمبية
محصمة القيـ الرقمية التى تحصؿ عمييا  المبحكثة عف 

 97-52 بيف درجاتوكحت امستكل ممارساتيا كالذل تر
كبناء عمية تـ  (15)درجة كقد بمغ طكؿ الفئة كفقا لممدل
أقؿ مف - 52)ضعيؼتكزيع المبحكثات فى ثالث فئات 

 82)، جيد ( درجة82أقؿ مف - 67)، متكسط( درجة67
. (فأكثردرجة 

 بإعادةكقد تـ تقييـ مستكل كعى المبحكثات 
لى درجات اجـإاستخداـ المخمفات المنزلية فى ضكء 

 بيف تراكحتالمعارؼ كاالتجاىات كالممارسات كالتى 
كقد بمغ طكؿ الفئة كفقا لممدل  ( درجة130-192)
كبناء عمية تـ تكزيع المبحكثات فى ثالث فئات  (21)

- 151)، متكسط ( درجة151أقؿ مف -130)منخفض 
( فأكثر درجة 172)، مرتفع( درجة172أقؿ مف 

 األساليبىذا كقد تـ االستعانة بمجمكعة مف 
 لكصؼ عينة الدراسة كتحديد العالقات اإلحصائية

 كقد .االرتباطية بيف متغيرات البحث المستقمة كالتابعة
 فى النسب المئكية، المدل، معامؿ األساليب قتمثمت ىذ

االرتباط البسيط، دالة االنحدار المتعدد ك ذلؾ باالستعانة 
 spss ببرنامج الحاسب اإللى

النتائج والمناقشة 
الخصائص االجتماعية واالقتصادية  : أوال

 استخداـ بإعادة درجة الكعى أف قمما ال شؾ في
المخمفات المنزلية تختمؼ باختالؼ الخصائص المميزة 

 الكقكؼ إلى الدراسة ت كلذلؾ عمداألسرية،لبيئة الحياة 
عمى بعض الخصائص االجتماعية كاالقتصادية لربات 

  .كأسرىف المبحكثات األسر
% 72.6اف  (1) نتائج البحث جدكؿأكضحتكقد 

 متكسطة ككانت مساحة أحياءمف المبحكثات يقطف 
 لدل ما يزيد عف نصؼ 2ـ120 مف أكثرالمسكف 

( 2ـ 180 أقؿ مف-120%)36المبحكثات بنسبة 
 أكثركعف عدد الغرؼ بمغت . (فأكثر 2ـ%180)14.7
 األسرة كبالنسبة لحجـ .منيف% 48.3 غرؼ لدل 4مف 

كح عدد أفراد ا ما يزيد عف نصؼ المبحكثات ترأفاتضح 
فيما يختص  ك% .59.3بنسبة  ( أفراد5- 4) بيف أسرىف
حجرة /د فر1.3 مف أكثر الحجرل كانت التزاحـبدرجة 

 .%(57.3)لدل ما يزيد عف نصؼ المبحكثات
 ما يقرب مف أف الكاردة بالجدكؿ األرقاـكما تكضح 

 كذلؾ بنسبة فأكثر سنة 36 المبحكثات أرباعثالث 
 سنة 52%)16.7 ،(سنة52أقؿ مف- %36 )57.3
 المبحكثات كانت أرباعف ما يزيد عف ثالث أ ك،(فأكثر
- 39% )46.6 بنسبة فأكثر سنة 39 أزكاجيف أعمار

 كعف مستكل .(فأكثرسنة 55%)28.7 ( سنة55أقؿ مف 
 يكضح الجدكؿ ارتفاع نسبة كأزكاجيفتعميـ المبحكثات 

)                   مستكل التعميـ الجامعى لممبحكثات
 كبالنسبة لمحالة المينية .%(62)كأزكاجيف%( 51.3

 اتضح انخفاض نسبة المبحكثات كأزكاجيفلممبحكثات 
 أزكاج غالبية أففى حيف % 38.7العامالت حيث بمغت

 كقد كانت مدة الحياة .%92المبحكثات يعممكا بنسبة 
كفيما يختص % 62.7لدل  ( سنة34-18)الزكجية 

 لدل نيو ج3.000قؿ مف أبمتكسط الدخؿ األسرل كاف 
 .منيف% 56
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 كانخفاض األسرة كبر حجـ أف قكمما ال شؾ في
 إدارة فى أعبائيفدخميا بيف غالبية المبحكثات يزيد مف 

 المخمفات المنزلية إدارة خاصة فى ة كبصؼأسرىفشئكف 

 األمر األسرة،كالتى تزداد كميتيا مع زيادة عدد أفراد 
 استخداـ مخمفات المنزؿ بإعادة الكعى قالذل يعد مع

 .أسرةضركرة ممحة لكؿ 
 واالقتصادية االجتماعيةلمخصائص ا  وفقات توزيع المبحوث:1جدول

العدد الخصائص 
 150=ن 

العدد الخصائص % 
 150=ن 

 %

سكف اؿمنطقة - 1
حى شعبى 
حى متكسط 
حى راقى 

 
22 
109 
19 

 
14.7 
72.6 
12.7 

سف المبحكثة - 8
سنو 20-36
 سنو 52أقؿ مف- 36
 سنو فأكثر 52

 
39 
86 
25 

 
26 

57.3 
16.7 

مساحة المسكف - 2
 2ـ 120 أقؿ مف - 60

 2ـ 180أقؿ مف-120
 فأكثر 2ـ180

 
74 
54 
22 

 
49.3 
36 

14.7 

سف الزكج - 9
سنة  39أقؿ مف-23
 سنة 55أقؿ مف -39
 سنو فأكثر 55

 
37 
70 
43 

 
24.7 
46.6 
28.7 

عدد الغرؼ - 3
غرفة 2-3
غرفة 4-5
غرؼ فأكثر 6

 
79 
63 
8 

 
52.7 
42 
5.3 

مستكل تعميـ المبحكثة -10
أمى 

ابتدائية 
اعدادية 

ثانكية دبمـك 
جامعى 

 فكؽ جامعى

 
10 
8 
13 
36 
77 
6 

 
6.7 
5.3 
8.7 
24 

51.3 
4 

 األسرةحجـ -4
فرد 2-3
 فرد 4-5
أفراد فأكثر 6
 

 
22 
89 
39 
 

 
14.7 
59.3 
26 
 

مستكل تعميـ الزكج - 11
امى 

ابتدائية 
 إعدادية

ثانكية دبمـك 
جامعى 

فكؽ جامعى 

 
7 
4 
8 
33 
93 
5 

 
4.7 
2.7 
5.3 
22 
62 
3.3 

درجة التزاحـ الحجرل -5
حجرة / فرد0.4-1.2
حجرة /  فرد 1.3-2.1
حجرة فأكثر /فرد2.2

 
64 
70 
16 

 
42.7 
46.7 
10.6 

الحالة المينية - 6
المبحكثة 

تعمؿ  ال
تعمؿ 

 
92 
58 

 
61.3 
38.7 

  األسرلمتكسط الدخؿ-12
جنيو  3.000اقؿ مف 
أقؿ مف -3.000
جنية 5.000
 جنية فأكثر 5.000

 
84 
42 
24 

 
56 
28 
16 

مدة الحياة الزكجية -7
سنو 1-17

سنو 18-34
سنو فأكثر 35

 
47 
94 
9 

 
31.3 
62.7 

6 

الحالة المينية لمزكج - 13
يعمؿ  ال

يعمؿ 

 
12 
138 

 
8 
92 

 
 إعادةمستوى التعرض لمصادر المعمومات عن : ثانيا

استخدام المخمفات المنزلية  
 أحد مصادر المعمكمات كاسعة اإلعالـتعد كسائؿ 

االنتشار خاصة التميفزيكف كالذل يعتبر كسيمة مثالية 
 الكسيمة بالغة قذ تعد ىذإ اإلذاعة كأيضالمشرح كالتعميـ 

 كيضاؼ . اإلعالمىالتأثير سيككلكجية فى مجاؿ التأثير
 ذلؾ مصادر المعمكمات المنشكرة كالصحؼ إلى

 فى تكعية األفراد كدعـ أىميتياكالمجالت كالتى تكمف 
 .(2001حسف جميعى)مستكيات كعييـ العاـ 
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سؤاؿ المبحكثات عف التعرض لمصادر بك
 استخداـ المخمفات المنزلية إعادةالمعمكمات عف 

 برامج التميفزيكف أف( 2) النتائج البحثية جدكؿأكضحت
يمييا االنترنت % 90.7 بنسبة األكؿاحتمت المركز 

فى حيف % 47.3 بنسبة اإلذاعةثـ برامج % 55.3بنسبة
 لمصحؼ فتى يتعرضالانخفصت نسبة المبحكثات اؿ

 مصادر المعمكمات حيث بمغت كأحدكالمجالت 
26.7%. 

 المصادر تشير ق ليذحكثاتكبالنسبة لمتابعة المب
 أكثر االنترنت كاف مف أف إلى بالجدكؿ اردة الكاألرقاـ

% 59ىا المبحكثات بنسبة فالمصادر التى دائما ما يتابع
كعف درجة االستفادة . %36فزيكف بنسبة م برامج التؿيميو

 التى أكثر المصادرمف المصادر فقد كاف االنترنت مف 
 برامج يميو%( 59) منيا المبحكثات بدرجة كبيرة فيستفد
فى  (%23.9)اإلذاعةثـ برامج  (%32.9)فزيكفمالتؿ

تى يستفدف مف الصحؼ الحيف تدنت نسبة المبحكثات اؿ
  .%17.5ت غكالمجالت بدرجة كبيرة حيث بؿ

 استخدام المخمفات المنزلية عن إعادة وفقا لبنود التعرض لمصادر المعمومات ات توزيع المبحوث:2جدول
مصادر المعمومات                      

بنود التعرض 
االنترنت الصحف والمجالت فزيون يبرامج التل ةبرامج اإلذاع

رض لممصػػػػدر تعاؿ- 1
نعـ    عدد 
 %     

ال    عدد 
 %                                   

 
71 

47.3 
79 

52.7 

 
136 
90.7 
14 
9.3 

 
40 

26.7 
110 
73.3 

 
83 

55.3 
67 

44.7 
* متابعو المصػػػػػدر- 2

دائما                         عدد 
 %                               

                        عدد أحيانا
 %                               
ال                            عدد 
 %                              

 
9 

12.7 
62 

87.3 
 --
 --

 
49 
36 
84 

61.8 
3 

2.2 

 
5 

12.5 
33 

82.5 
2 
5 

 
49 
59 
34 
41 
 --
 --

*  المصدرمفدرجة االستفادة - 3
كبيرة                         عدد 
 %                               
متكسطة                     عدد 
 %                               
صغيرة                      عدد 
 %                               

 
17 

23.9 
39 
55 
15 

21.1 

 
44 

32.3 
84 

61.8 
8 

5.9 

 
7 

17.5 
21 

52.5 
12 
30 

 
49 
59 
29 

34.9 
5 

6.1 
* مدل كفاية المعمكمات- 4

كافية                         عدد 
 %                               
كافية لحد ما                 عدد 
 %                               
غير كافية                   عدد 
 %                               

 
16 

22.5 
39 
55 
16 

22.5 

 
36 

26.5 
84 

61.8 
16 

11.7 

 
4 
10 
26 
65 
10 
25 

 
43 

51.8 
37 

44.6 
3 

3.6 
لى عدد المبحكثات المتعرضات لكؿ مصدر عمى حده ااحتسبت النسب المئكية مف اجـ*

 قكفيما يختص بمدل كفاية المعمكمات التى تقدميا ىذ
 المعمكمات كانت أف غالبية المبحكثات أبدلالمصادر 

 ،%(96.4) ككافية لحد مف مصادر االنترنت،كافية
 ،%(77.5)اإلذاعة برامج ،%(88.3)فزيكفمبرامج التؿ

 .%(75)الصحؼ كالمجالت 

( 2003) النتائج مع دراسة عفاؼ جبرافىذهكتتفؽ 
 المصادر الرئيسية أحد ىك التميفزيكف أفكالتى كجدت 

 اآلمفف ممارسات التخمص ألمحصكؿ عمى المعمكمات بش
( 2006) كدراسة سيير بندارل ،مف المخمفات المنزلية
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 مصادر أىـفزيكنية كانت م البرامج التؿأف أكدتكالتى 
 . استخداـ المخمفات المنزليةعف إعادةالمعمكمات 

كبتقييـ درجات مستكل التعرض لمصادر 
 استخداـ المخمفات المنزلية يكضح إعادةالمعمكمات عف 

 كقد بمغ  .( درجة44-4) بيف تراكحت أنيا( 3)جدكؿ
، كبناء عميو تـ تكزيع  (13) لممدل طكؿ الفئة كفقا

لى درجات ا إلجـالمبحكثات فى ثالث فئات كفقا
مف % 91.3 أف كتبيف .تعرضيف لمصادر المعمكمات

المبحكثات كاف مستكل تعرضيف لمصادر المعمكمات 
 متكسطةك استخداـ المخمفات المنزلية منخفضة إعادةعف 

بينما تدنت نسبة المبحكثات ذكات المستكل المرتفع فى 
 ، األمر%8.7التعرض لمصادر المعمكمات حيث بمغت 

ف ببدائؿ طرؽ ككسائؿ يوا عمى كعبيالذل قد ينعكس سؿ
 مداخؿ أحد استخداـ مخمفات المنزؿ باعتبارىا إعادة

 .الترشيد االستيالكى األسرل
 وفقا لفئات مستوى التعرض ات توزيع المبحوث:3جدول

لمصادر المعمومات  
  العـــدد  التعرض فئات مستوى 

150= ن  
% 

(درجة17-4)منخفض  
(درجة31-18)متكسط  
(درجة فأكثر32)مرتفع  

47 
90 
13 

31.3 
60 
8.7 

 استخدام المخمفات المنزلية  بإعادةالوعى :ثالثا
رغـ كجكد عديد مف التقنيات الحديثة التى يمكف 

 ال يمكف أنو إال ، تدكير المخمفات المنزليةإلعادةتطبيقيا 
 المخمفات إدارةاالعتماد عمييا كحدىا ألف مشكمة سكء 

 مشكمة نقص كعى بيئى يتمثؿ األساسالمنزلية ىى فى 
 قصكر أكل كىك نقص ؼبثالثة جكانب الجانب المعر

 كالجانب التنفيذل كالمتمثؿ فى ،معمكمات الفرد
 كالجانب الكجدانى كيتضمف ،الممارسات الخاطئة

االتجاىات البيئية كالتى قد تككف محايدة أك سمبية كمف ثـ 

فيى غير كافية لتحفيز الفرد عمى تطبيؽ الممارسات 
 .(2004 ،ابتساـ سردينة)البيئة السميمة 

 استخداـ بإعادةكقد تـ دراسة كعى المبحكثات 
: كر فرعية كما يمىاالمخمفات المنزلية مف خالؿ ثالثة مح

المعارف  -1
 المخمفات المنزلية بمصر تكمف فى إدارة مشكمة إف

التعامؿ بعشكائية كارتجالية دكف تخطيط عممى مع عدـ 
 كما ،االستفادة مف الخبرات المكجكدة فى ىذا المجاؿ
 إعادةكتعتبر معمكمات كمعارؼ المكاطنيف عف كيفية 

 االعتبارات التى أىـ أحداستخداـ أك تدكير المخمفات  
 سيد احمد،) المتكاممة لممخمفاتاإلدارةيعتمد عمييا نظاـ 

2007). 
 استخداـ بإعادة المبحكثات عف معارفيف كبسؤاؿ

اف  (4)جدكؿب النتائج البحثية أظيرتالمخمفات المنزلية 
ىناؾ ارتفاع ممحكظ فى نسبة المبحكثات الالتى لدييف 

 أف استخداـ المخمفات المنزلية حيث كجد بإعادةمعرفة 
 استخداـ إعادة أف ففمف جممة المبحكثات يعر% 96.7

% 96 كاف ،المخمفات المنزلية يساىـ فى حماية البيئة
 تراكـ المخمفات بالمنزؿ يؤدل النتشار الحشرات أف ففيعر

 تراكميا يؤدل لكثير أف ففيعر% 95.3فأ ك،كالقكارض
 عدـ أف ففيعر% 92.7فأ ك،مف المشاكؿ الصحية

سبب عديد مف مالتخمص اآلمف مف مخمفات المنزؿ 
 إعادة أف ففيعر% 92 ، االجتماعية كالنفسيةاألضرار

ف بعض أتدكير المخمفات المنزلية يقمؿ مف حجـ القمامة ك
% 90.7 ، االستخداـإلعادةالمخمفات المنزلية قابمة 

 كبير عمى النظاـ ء المخمفات المنزلية تمثؿ عبفف أفيعر
بكجكد قانكف يسمى قانكف حماية فف يعر% 84 ،البيئى
  استخداـ إعادة فف أفيعر% 82 ،البيئة

 استخدام المخمفات المنزلية إعادة عن ن وفقا لمعارفهاتتوزيع المبحوث: 4 جدول
ال عرف  أالنعــــم المعـــارف 

% عدد % عدد % عدد 
 1.3 2 2 3 96.7 145 استخداـ المخمفات المنزلية فى حماية البيئة إعادةتساىـ عممية - 1
 5.3 8 4 6 90.7 136تمثؿ المخمفات المنزلية عبء كبير عمى النظاـ البيئى - 2
يجابيا عمى إ استخداـ المخمفات المنزلية إعادةتؤثر عممية - 3

 األسريةالميزانية 
122 81.3 19 12.7 9 6 
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 4 6 18.7 28 77.3 116يمكف استخداـ المخمفات المنزلية فى تكليد طاقة نظيفة - 4
 استخداـ المخمفات المنزلية مف شراء إعادةتقمؿ عممية  قد- 5

 األسريةكاستيالؾ بعض االحتياجات 
123 82 17 11.3 10 6.7 

 تدكير المخمفات المنزلية مف حجـ القمامة بمختمؼ إعادةيقمؿ - 6
نكاعيا ا

138 92 7 4.7 5 3.3 

قؿ أخرل أ تدكير المخمفات المنزلية منتجات إعادةينتج عف - 7
. جكدة مف المنتج األصمى

99 66 35 23.3 16 10.7 

 6 9 12 18 82 123 تدكير المخمفات المنزلية أحد المشركعات المنزلية الصغيرة إعادة- 8
 2.7 4 13.3 20 84 126 ((قانكف حماية البيئة))يكجد قانكف يسمى - 9

 8.7 13 36 54 55.3 83 كحرؽ القمامة فى الشكارع إلقاءقانكف حماية البيئة يعاقب عمى -10
 49.4 74 13.3 20 37.3 56قيمة بالمنزؿ   أكأىمية ليس ليا أشياءالمخمفات المنزلية تمثؿ - 11
 3.3 5 0.7 1 96 144رات كالقكارض شيؤدل تراكـ المخمفات بالمنزؿ النتشار الح- 12
 4 6 4 6 92 138 االستخداـ إلعادةبعض المخمفات المنزلية قابمة - 13
 2 3 2.7 4 95.3 143تراكـ المخمفات المنزلية يؤدل إلى كثير مف المشاكؿ الصحية - 14
 3.3 5 4 6 92.7 139 األضرار لمخمفات المنزؿ يسبب عديد مف اآلمفعدـ التخمص - 15

المخمفات المنزلية تقمؿ مف شراء كاستيالؾ بعض 
 أحد المشركعات المنزلية أنو كاألسريةاالحتياجات 

 استخداـ المخمفات إعادة أف فف يعر% 81.3 ،الصغيرة
% 77.3 األسرية،يجابيا عمى الميزانية إالمنزلية يؤثر 

 يمكف استخداـ المخمفات المنزلية فى تكليد قفأ ففيعر
حكثات الالتى ب فى حيف انخفضت نسبة الـ،طاقة نظيفة

 تدكير المخمفات المنزلية ينتج عنيا إعادة أف ففيعر
ف قانكف حماية أ ك،قؿ جكدة مف المنتج األصمىأمنتجات 

ف أ ك،لقاء كحرؽ القمامة فى الشكارعإالبيئة يعاقب عمى 
 ليس ليا قيمة بالمنزؿ حيث أشياءالمخمفات المنزلية تمثؿ 

. لىاعمى التك% 37.3%-55.3%-66بمغت 
كفى ضكء ما سبؽ يتضح ارتفاع درجة معرفة 

 استخداـ المخمفات المنزلية كقد يرجع بإعادةالمبحكثات 
 اإلعالـ كسائؿ ق الدكر التكعكل الذل لعبتإلىذلؾ 

. (االنترنت)الجماىيرل كتكنكلكجيا المعمكمات 
 استخداـ بإعادة فى المعرتكلكبتقدير درجات المس

 أنيا( 5)المخمفات المنزلية لدل المبحكثات يكضح جدكؿ
 كقد بمغ طكؿ الفئة كفقاّا .(درجة45-25) بيفتراكحت
 ثالثة فئات  فىكبناء عمية تـ تكزيع المبحكثات (7)لممدل

 أف كتبيف .لى درجات مستكل معارفيفاكفقا إلجـ
 استخداـ المخمفات المنزلية كاف بإعادةالمستكل المعرفى 

. %85.3مرتفع لدل غالبية المبحكثات بنسبة 
 النتائج مع دراسة ابتساـ عبد قكتتفؽ ىذ

  المبحكثاتمف% 76.7 أفكالتى كجدت  (2007)الغفار

 الصحيحة باألساليبذكات معرفة متكسطة كمرتفعة 
 فى حيف تختمؼ مع نتائج دراسة ،لمتخمص مف المخمفات

كالتى (2006) سيير بندارل ،(2005)سميرة شحاتو
 بأساليبأكضحت تدنى مستكل معرفة المبحكثات 

عادةاالستفادة مف المخمفات المنزلية  كما  . استخدمياكا 
كالتى  (2010) كلاتختمؼ مع نتائج دراسة حناف مؾ

 فىمف المبحكثات ذكات مستكل معر% 20.8 أفكجدت 
 .مرتفع بالطرؽ الصحيحة فى التعامؿ مع المخمفات

 
 
 وفقا لفئات المستوى ات توزيع المبحوث:5 جدول

.  استخدام المخمفات المنزليةبإعادةالمعرفى 
 العـددفئات المستوى المعرفــــى 

 150=ن
 %

 (درجة32أقؿ مف-25)منخفض
 (درجة39أقؿ مف-32)متكسط
 (درجة فأكثر39)مرتفع

4 
18 
128 

2.7 
12 

85.3 
االتجاهات - 2

 أىـ المخمفات المنزلية أحد إدارةتعتبر مشكمة 
المشاكؿ البيئية المرتبطة بالنمك االقتصادل كالسكانى 

 خطكات بإتباع كقد بدأت كثير مف دكؿ العالـ .كالعمرانى
ىذه المشكمة تبدأ بجمع المخمفات محددة لحؿ  ميةعؿ

 كرغـ ذلؾ بدأ ظيكر اتجاه جديد . تدكيرىابإعادةكتنتيى 
 مخمفات المنزؿ إنتاج ىذه المشكمة يتضمف تقميؿ لحؿ

حداث تغيير فى سمككيات المجتمعات إكذلؾ عف طريؽ 
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 االستيالكية لمختمؼ كاألنماطكتطكير القيـ كاالتجاىات 
(. 2004، شريحةأبك نبيؿ )الشعكب

 إعادةكبسؤاؿ المبحكثات عف اتجاىاتيف نحك 
 الكاردة األرقاـاستخداـ المخمفات المنزلية تشير 

 غالبية المبحكثات كانت اتجاىاتيف أفإلى  (6)بجدكؿ

 استخداـ المخمفات المنزلية كذلؾ إعادةيجابية بشأف إ
 استخداـ المخمفات فى التقميؿ إعادةلدكر % 86.7بنسبة 

 إعادة أىمية األطفاؿلتعميـ % 83.4 ،مف حجـ القمامة
%.  81.3 فى المنزؿ كالمدرسة، استخداـ المخمفات

  إعادة استخدام المخمفات المنزليةن نحو وفقا التجاهاتهات توزيع المبحوث:6 جدول
 

 االتجاهــات
ال أوافق أوافق لحد مــا أوافق 

% عدد % عدد % عدد 
 10.7 16 14.6 22 74.7 112أفضؿ طرؽ التخمص مف المخمفات المنزلية حرقيا - 1
يتميز إعادة استخداـ مخمفات المنزؿ بعديد مف الفكائد - 2

االقتصادية لألسرة 
99 66 46 30.7 5 3.3 

إعادة استخداـ مخمفات المنزؿ أحد جكانب ترشيد االستيالؾ - 3
األسرل 

119 79.3 28 18.7 3 2 

 4 6 9.3 14 86.7 130يقمؿ إعادة استخداـ المخمفات المنزلية مف حجـ القمامة - 4
يفضؿ تعميـ األطفاؿ أىمية إعادة استخداـ المخمفات فى - 5

المنزؿ كالمدرسة 
125 83.4 20 13.3 5 3.3 

 10 15 17.3 26 72.7 109يجب تكبيخ أل فرد باألسرة يرمى بالمخمفات فى الشارع - 6
يعتبر التبرع لمجمعيات الخيرية أحد طرؽ إعادة استخداـ - 7

المخمفات الممبسية 
122 81.3 25 16.7 3 2 

 1.3 2 25.3 38 73.4 110إعادة استخداـ مخمفات المنزؿ مسئكلية جميع أفراد األسرة  - 8
يؤثر تراكـ مزيد مف المخمفات الكرقية بالمنزؿ سمبياّا عمى - 9

صحة أفراد األسرة 
94 62.7 40 26.6 16 10.7 

إعادة استخداـ المخمفات المنزلية يساىـ فى استغالؿ - 10
ميارات كمكاىب أفراد األسرة 

112 74.7 37 24.6 1 0.7 

يقمؿ إعادة استخداـ المخمفات الممبسية مف المخزكف - 11
الممبسى بدكالب األسرة 

101 67.3 28 18.7 21 14 

يساىـ إعادة استخداـ المخمفات المنزلية فى تكفير فرصة - 12
لمعمؿ بالمنزؿ  

92 61.4 41 27.3 17 11.3 

يمكف االستفادة مف الزجاجات الفارغة فى حفظ العصائر - 13
بعد تنظيفيا جيداّا 

93 62 41 27.3 16 10.7 

 14.6 22 35.4 53 50 75إعادة استخداـ مخمفات المنزؿ يزكد دخؿ األسرة - 14
تأخذ المالبس القديمة حيز كبير فى دكالب المالبس دكف - 15

فائدة 
121 80.7 24 16 5 3.3 

 4 6 32 48 64 96إعادة استخداـ المخمفات المنزلية يشغؿ كقت الفراغ - 16
 0.7 1 18 27 81.3 122يمكف إعادة استخداـ المخمفات المنزلية فى حاجات مفيدة - 17
 34.7 52 28 42 37.3 56يفضؿ التخمص مف المخمفات المنزلية لعدـ فائدتيا - 18

 
العتبار التبرع لمجمعيات الخيرية أحد طرؽ إعادة 

 استخداـ المخمفات كإلمكانية استخداـ المخمفات الممبسية
ألخذ المالبس القديمة حيز % 80.7 ،فى حاجات مفيدة

العتبار % 79.3 ،كبير فى دكالب المالبس دكف فائدة
 استخداـ المخمفات أحد جكانب ترشيد االستيالؾ إعادة

لمساىمة إعادة استخداـ المخمفات فى % 74.7 ،األسرل
لككف % 73.4 ،استغالؿ ميارات كمكاىب أفراد األسرة

إعادة استخداـ المخمفات مسئكلية جميع أفراد األسرة، في 

حيف ارتفعت نسبة المبحكثات ذكات االتجاىات السمبية 
 طرؽ التخمص مف المخمفات المنزلية أفضؿبشاف 
، كيفضؿ التخمص مف المخمفات المنزلية (%74.7)حرقيا

%(  37.3)لعدـ فائدتيا 
 ةعادإ اتجاىات المبحكثات نحك  أفيتضح  كىكذا

 بيف اإليجابية  تراكحتاستخداـ المخمفات المنزلية
لي اختالؼ المستكم الثقافي إ كقد يرجع ذلؾ .كالسمبية
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 بالنظافة العامة كقيمة اإلحساسكالكعي العاـ كمدم 
. اجتماعية كحضارية كجمالية

لى مستكل اتجاىات المبحكثات اجـإتقدير قيـ بك
( 7)نحك إعادة استخداـ المخمفات المنزلية يكضح جدكؿ

  كقد بمغ طكؿ الفئة كفقا.(درجة54-36) بيفتراكحت أنيا
 تـ تكزيع المبحكثات فى ثالثة فئات يوكبناء عؿ (6)لممدل

 حيث أكضحت اتجاىاتيف،لى درجات مستكل اكفقا إلجـ
يزيد عف نصؼ   مستكل اتجاىات ماأفالنتائج 

 فى حيف ،كاف محايد أك سمبى (%50.7)المبحكثات
 اإليجابية االتجاىات نسبة المبحكثات ذكات بمغت

49.3%. 
 اتجاىات إيجابيةسبؽ يتضح  كفى ضكء ما

 كتتفؽ .المبحكثات نحك إعادة استخداـ المخمفات المنزلية
كالتى  (2010)كلاىذه النتائج مع دراسة حناف مؾ

 نسبة المبحكثات ذكات االتجاىات المحايدة أفأكضحت 
نحك ممارسات إعادة استخداـ المخمفات المكجكدة لدييف 

% 19.6لالتجاىات اإليجابية % 17.3مقابؿ % 63.1
 .لالتجاىات السمبية

فئات مستوى  ل وفقاات توزيع المبحوث:7 جدول
 .االتجاهات نحو إعادة استخدام المخمفات المنزلية

 العدد فئات مستوى االتجاهات
150= ن   

% 

(درجة42أقؿ مف-36)سمبى  
(درجة48أقؿ مف-42)محايد  
(درجة فأكثر48)ايجابى  

18 
58 
74 

12 
38,7 
49.3 

الممارسات  - 3
 ةعادإ عممية تدكير المخمفات المنزلية أك أصبحت

استخداميا مف الممارسات المقبكلة في العديد مف الدكؿ 
 +فاية ف)مف بينيا مصر كقد اختار كزراء العرب شعار ك

 لالحتفاؿ بيـك البيئة العالمى عاـ (ربح كحماية =فرز
(. 2003، رناؤكطأمحمد )1997

كبسؤاؿ المبحكثات عف ممارساتيف بشأف إعادة 
استخداـ المخمفات المنزلية تكضح النتائج البحثية 

 ىناؾ ارتفاع فى نسبة المبحكثات الالتى أف( 8)جدكؿ
يقمف ببعض الممارسات اإليجابية فى   ماكأحيانادائما 

سية فى عمميات بىذا المجاؿ مثؿ استخداـ المخمفات المؿ
 استخداـ العبكات الزجاجية ،%91.4التنظيؼ المنزلى 

 فى عمؿ األطعمةاستخداـ بكاقى  %،77.3خرل أمرة 
شراء ، %76.7خرل بدؿ التخمص منيا أكجبات 

المالبس ذات تصميـ مناسب يسمح بإعادة تدكيرىا 
عادة استخداميا إلعمؿ تعديالت عمى المالبس ، 76%

استخداـ كرؽ الجرائد فى التنظيؼ المنزلى ، 75.4%
 فى العائمة األبناءتبادؿ الكتب الدراسية بيف ، 75.3%
خرل لمكتابة أسات مرة ااستخداـ كرؽ الكر، 74.7%

استخداـ مخمفات الطعاـ فى تغذية الحيكانات ، 74%
فى الزجاج مخمفات  االستفادة مف، %72.7كالطيكر 
 الديككر المنزلى كفصؿ كرؽ الكتب كالجرائد عف أعماؿ

لكؿ %  69.3كرؽ الكراسات الصالح لالستخداـ بنسبة 
كضع المخمفات الزجاجية فى كيس منفصؿ عف ، منيما

تبادؿ المالبس الصالحة لالستعماؿ ، %62كيس القمامة 
فى حيف كاف ىناؾ بعض ، %61.3 العائمة أبناءبيف 

 بيا المبحكثات يقمف (ال-نادرا)الممارسات اإليجابية التى 
 لعب عمؿمثؿ االستفادة مف المخمفات البالستيكية فى 

 الصالحة لالستعماؿ بيف األحذيةتبادؿ ، %62 أطفاؿ
كضع مخمفات البالستيؾ فى كيس ، %53 العائمة أبناء

االستفادة مف ، %50.7منفصؿ عف كيس القمامة 
المخمفات النسيجية فى عمؿ مشغكالت كلكحات فنية 

تقسيـ المخمفات المنزلية قبؿ التعامؿ معيا ، 44%
41.8%.  

 إعادة استخدام المخمفات المنزلية  ن وفقا لممارساتهات توزيع المبحوث:8جدول 
 

 الممارســات
ال نادرّا أحيانـا دائمـــا 

% عدد % عدد % عدد % عدد 
فى تغذية  (مخمفات الطعاـ)استخدـ المخمفات العضكية- 1

 24 36 3.3 5 28.7 43 44 66 الحيكانات كالطيكر المنزلية
اشترل المالبس ذات التصميـ المناسب بما يسمح - 2

 10 15 14 21 47.3 71 28.7 43بإعادة تدكيرىا 
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خرل بدال مف أ فى عمؿ كجبات األطعمةاستخدـ بكاقى - 3
 9.3 14 14 21 41.4 62 35.3 53التخمص منيا 

 الديككر أعماؿستفيد مف المخمفات الزجاجية فى أ- 4
 18 27 22.7 34 34.7 52 24.6 37المنزلى 

 مف مرة أكثر البالستيكية فى التغميؼ األكياساستعمؿ - 5
 16.7 25 20 30 20 30 43.3 65بعد إعادة غسميا 

ستفيد مف المخمفات النسيجية فى عمؿ مشغكالت أ- 6
 22.7 34 21.3 32 36 54 20 30كلكحات فنية 

 41.3 62 20.7 31 22.7 34 15.3 23 أطفاؿستفيد مف المخمفات البالستيكية فى عمؿ لعب أ- 7
 8.7 13 14 21 27.3 41 50 75خرل بعد غسميا جيداّا أاستخدـ العبكات الزجاجية مرة - 8
 سميمة فى بإلقائيا مف المخمفات الزجاجية أتخمص- 9

 40.6 61 26.7 40 16 24 16.7 25القمامة 
 فى القمامة بعد بإلقائيا مف المخمفات الزجاجية أتخمص-10

 17.3 26 10.7 16 14 21 58 87تكسيرىا 
 بكضع المخمفات الزجاجية فى كيس منفصؿ عف أقـك- 11

 26 39 12 18 28.7 43 33.3 50كيس القمامة 
 20 30 21.3 32 31.4 47 27.3 41 بتقسيـ المخمفات المنزلية قبؿ التعامؿ معيا  أقـك- 12
 12 18 12.7 19 44.7 67 30.6 46استخدـ كرؽ الجرائد فى التنظيؼ بالمنزؿ - 13
 الناتجة مف تاستخدـ كرؽ الجرائد فى امتصاص الزيك- 14

 12 18 18 27 8.7 13 61.3 92القمى كالتحمير 
 بكضع المخمفات الزجاجية مختمطة بباقى المخمفات أقـك-15

 24.6 37 35.3 53 10.7 16 29.4 44فى كيس القمامة 
افصؿ كرؽ الكتب كالجرائد عف كرؽ الكراسات الصالح - 16

 20 30 10.7 16 28 42 41.3 62لالستخداـ 
 30.6 46 28.7 43 16.7 25 24 36 الجائميف لمباعةع المخمفات الكرقية م ببأقـك-17
 15.3 23 10.7 16 35.3 53 38.7 58خرل لمكتابة أاستخدـ كرؽ الكراسات مرة - 18
 15.3 23 10 15 34.7 52 40 60 العائمة كأبناءبنائى أ الكتب الدراسية بيف أتبادؿ- 19
 فى لؼ المكاد ةاستخدـ الجرائد كاألكراؽ المطبكع- 20

 13.3 20 10.7 16 14 21 62 93الغذائية 
 بعمؿ بعض التعديالت عمى المالبس إلعادة أقـك- 21

 9.3 14 15.3 23 37.4 56 38 57استخداميا 
 18.7 28 14 21 12.7 19 54.6 82 الجائميف اعةع المخمفات الممبسية لمبم ببأقـك- 22
 كأبناء المالبس الصالحة لالستعماؿ بيف ابنائي أتبادؿ- 23

 22 33 16.7 25 28 42 33.3 50العائمة 
 مف المخمفات البالستيكية بكضعيا مختمطة أتخمص- 24

 34 51 36 54 12.7 19 17.3 26بباقى المخمفات 
 بكضع المخمفات البالستيكية فى كيس منفصؿ أقـك- 25

 34 51 16.7 25 25.3 38 24 36عف كيس القمامة 
استخدـ المخمفات الممبسية فى عمميات التنظيؼ - 26

 3.3 5 5.3 8 42.7 64 48.7 73المنزلى 
 كأبناء الصالحة لالستعماؿ بيف ابنائى األحذية أتبادؿ- 27

 30 45 15.3 23 28 42 26.7 40العائمة 

كما أكضحت النتائج أف ىناؾ ارتفاع فى نسبة 
يقمف ببعض المبحكثات الالتى دائما كأحيانا ما 

الممارسات السمبية فى ىذا المجاؿ مثؿ استخداـ الجرائد 
 إلقاء%، 76كاألكراؽ المطبكعة فى لؼ المكاد الغذائية 

%، 72المخمفات الزجاجية فى القمامة بعد تكسيرىا 
استخداـ كرؽ الجرائد فى امتصاص الزيكت الناتجة مف 

 لمباعةبيع المخمفات الممبسية ، %70القمى كالتحمير

 البالستيكية فى األكياساستعماؿ ، %67.3الجائميف
%.  63.3 مف مرة بعد إعادة غسميا أكثرالتغميؼ 

 ممارسات إعادة أففى ضكء ما سبؽ يتضح 
 بيف الممارسات تراكحتاستخداـ المخمفات المنزلية 

كقد يرجع ذلؾ إلى . الرديئة كالجيدة لدل المبحكثات
 المميزةاختالؼ الخصائص االجتماعية كالثقافية كالسكنية 

.  لممبحكثاتاألسريةلبيئة الحياة 
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لى مستكل ممارسات اجـإـ درجات مكبتقي
المبحكثات بشأف إعادة استخداـ المخمفات المنزلية يكضح 

كقد بمغ . (درجة97- 52) بيف تراكحتنيا أ( 9)جدكؿ 
كبناء عمية تـ تكزيع ، (15)طكؿ الفئة كفقا لممدل

المبحكثات فى ثالثة فئات حيث أكضحت النتائج البحثية 
 أرباعيزيد عف ثالثة  ف مستكل ممارسات ماأ

فى حيف تدنت ،  كمتكسطضعيؼكاف  (%76)المبحكثات
نسبة المبحكثات ذكات المستكل الجيد فى ممارسات إعادة 

%. 24استخداـ المخمفات المنزلية حيث بمغت 
كىكذا يتضح انخفاض مستكل ممارسة المبحكثات 

 النتائج مع ق كتتفؽ ىذ.بإعادة استخداـ المخمفات المنزلية
كالتى كجدت انخفاض  (2006)دراسة سيير بندارل 

مستكل ممارسات المبحكثات بشاف إعادة استخداـ 
كالتى  (2008)كدراسة مدحت عبد الكىاب ، المخمفات

أكضحت انخفاض معدالت تبنى الكحدات المعيشية 
 المخمفات المنزلية إدارةلمممارسات اآلمنة بيئيا فى مجاؿ 

 فقط مف المبحكثيف يقعكا فى فئة ،%18.1 أفحيث 
( 2010)كل ادراسة حناف مؾكذلؾ ك، التبنى المرتفع

 نسبة المبحكثات ذكات الممارسات أفكالتى أكضحت 
%، 32.3 ضررا بالبيئة فى التعامؿ مع المخمفات األكثر

 ضررا بالبيئة كاألقؿ%، 41.9كالمتكسطة الضرر 
25.8 .%

لفئات مستوى   وفقاات توزيع المبحوث:9جدول
الممارسات نحو إعادة استخدام المخمفات 

. المنزلية
 العددفئات مستوى الممارسات 

 150= ن 
 %

 (درجة67أقؿ مف-52)ضعيؼ
 ( درجة82أقؿ مف – 67)متكسط 
 (درجة فأكثر 82)جيد 

23 
91 
36 

15.3 
60,7 
24 

 لىاجـإـ كعى المبحكثات فى ضكء مكقد تـ تقي
ف أ كممارساتيف بشىاتيفتجاا كؿ مف معارفيف كدرجات

 بيف تراكحتإعادة استخداـ المخمفات المنزلية حيث 
كقد بمغ طكؿ الفئة كفقا لممدل  (درجة130-192)
 تـ تكزيع المبحكثات فى ثالثة فئات يو كبناء عؿ.(21)

 مستكل أف( 10) الكاردة بجدكؿاألرقاـحيث أكضحت 
 ما يقرب  بإعادة استخداـ المخمفات المنزلية لدلالكعى

كاف منخفض  (%73.4) المبحكثات أرباعمف ثالثة 
 فى حيف تدنت نسبة المبحكثات ذكات مستكل ،كمتكسط

 النتائج ق كتختمؼ ىذ.%26.6الكعى المرتفع حيث بمغت 
كالتى أكضحت ارتفاع  (2007)مع دراسة سيد احمد 

مستكل كعى مكاطنى الخرطـك الكبرل فى السكداف بكيفية 
مف % 83.3التخمص اآلمف مف المخمفات حيث أكضح 

ـ حجـ المخمفات ىى مشكمة ؽف مشكمة تفاأالمبحكثيف 
. تعزل لسمكؾ كعادات الفرد بالدرجة األكلى

 وفقا لفئات مستوى الوعى بإعادة استخدام المخمفات المنزلية  ات توزيع المبحوث:10جدول 
 العددفئات مستوى الوعى 

 150= ن 
 %

 ( درجة151أقؿ مف-130)منخفض 
 ( درجة172أقؿ مف  –151)متكسط 
 ( درجة فأكثر172)مرتفع 

25 
85 
40 

16.7 
56.7 
26.6 

نتائج الفروض البحثية  : رابعا
كيفية قياس ك البحث ككفقا لطبيعة ألىداؼتحقيقا 

تغيرات البحثية فقد عمدت الدراسة إلى الكقكؼ عمى ـاؿ
طبيعة كنكع العالقات بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير 

:  التابع كذلؾ الختبار الفركض البحثية كما يمى
 نتائج اختبار معامؿ االرتباط البسيط  (1)

 نتائج اختبار الفرض األكؿ -

تـ االستعانة باختبار معامؿ االرتباط البسيط لدراسة 
العالقات االرتباطية بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير 

( 11) كأكضحت النتائج كما ىك مبيف فى جدكؿ .التابع
 ىناؾ عالقة ارتباطية طردية معنكية بيف المستكل أف

المعرفى لممبحكثات عف إعادة استخداـ المخمفات المنزلية 
كمتغير تابع كبيف كؿ مف مستكل تعميـ المبحكثة 

عند مستكل  (0.265)كمستكل تعميـ الزكج (0.256)
كمساحة  (0.170) كمنطقة السكف،0.01لى ااحتـ
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( 0.154)كالحالة المينية لممبحكثة(0.199)المسكف 
 (0.161)كمستكل التعرض لمصادر المعمكمات 

كبذلؾ .  0.05لى ا عند مستكل احتـكمتغيرات مستقمة
  . البحثى األكؿ جزئياضيمكف قبكؿ الفر

 نتائج اختبار الفرض الثانى - 
 كجكد عالقة (11جدكؿ ) نتائج البحثأظيرت

 بيف 0.01 عند مستكل احتمالى ارتباطية طردية معنكية
مخمفات اؿاتجاىات المبحكثات نحك إعادة استخداـ 

 ،المنزلية كمتغير تابع كبيف كؿ مف مساحة المسكف
 ككذا مستكل التعرض لمصادر ،كمستكل تعميـ المبحكثة

المعمكمات كمتغيرات مستقمة حيث بمغت قيـ معامؿ 
 كبذلؾ .لىاعمى التك 0.088،0.040، 0.046االرتباط 

 .رض البحثى الثانى جزئياؼيمكف قبكؿ اؿ
 نتائج اختبار الفرض الثالث- 

 ىناؾ عالقة أف (11جدكؿ ) يتضح مف الجدكؿ
طردية معنكية بيف مستكل ممارسات المبحكثات  رتباطيةا

إلعادة استخداـ المخمفات المنزلية كمتغير تابع كبيف كؿ 
 لعند مستكل احتماؿ (0.125)مف متكسط الدخؿ األسرل

 كمستكل ،(0.102) الحجرلالتزاحـ كدرجة ،0.01
كمتغيرات مستقمة  (0.134)التعرض لمصادر المعمكمات

رض ؼ كىكذا يمكف قبكؿ اؿ0.05 لعند مستكل احتماؿ
. البحثى الثالث جزئيا

 نتائج اختبار الفرض الرابع- 
كجكد عالقة ارتباطية ( 11جدكؿ )تبيف النتائج

طردية معنكية بيف مستكل كعى المبحكثات بإعادة 
  مفاستخداـ المخمفات المنزلية كمتغير تابع كبيف كؿ

عند  (0.150)مستكل التعرض لمصادر المعمكمات
 ،(0.117) كمساحة المسكف0.01لمستكل احتماؿ

 كمستكل تعميـ ،(0.141)كمستكل تعميـ المبحكثة
 لكمتغيرات مستقمة عند مستكل احتماؿ (0.152)الزكج
.  البحثى الرابع جزئياض كىكذا يمكف قبكؿ الفر.0.05

ف مستكل الكعى بإعادة أكتفيد العالقات السابقة ب
استخداـ المخمفات المنزلية يرتفع بارتفاع المستكل 

التعميمى كمستكل التعرض لمصادر المعمكمات كاتساع 
. مساحة المسكف

 العالقات االرتباطية بين مستوى الوعى بإعادة استخدام المخمفات المنزلية والمتغيرات المستقمة :11جدول
                   قيم معامل االرتباط

 المتغيرات المستقمة
 الوعى الممارسات االتجاهات المعارف

منطقة المسكف-1  0.170*  -- -- -- 
مساحة المسكف- 2  0.199*  0.046*  -- 0.117*  
درجة التزاحـ الحجرل- 3  -- -- 0.102*  -- 
مستكل تعميـ المبحكثة- 4  0.256**  0.088*  -- 0.141*  
مستكل تعميـ الزكج- 5  0.265**  -- -- 0.152*  
الحالة المينية لممبحكثة-6  0.154*  -- -- -- 
متكسط الدخؿ االسرل-7  -- -- 0.125**  -- 
مستكل التعرض لمصادر المعمكمات-8  0.161*  0.040*  0.134*  0.150**  
 0.01معنكية عند              ** 0.05معنكية عند * 

 كالخبرات مع ؼكقد يرجع ذلؾ إلى تراكـ عديد مف المعار
 كذلؾ بما يؤىؿ الرتفاع األعمىالمستكيات التعميمية 

 .األسرية مجاالت الحياة مختمؼل فى ؼمستكل المعراؿ
 اإلعالـ كسائؿ تمعبو إلى الدكر التكعكل الذل إضافةىذا 

المعمكمات فى المرئية كالمسمكعة كالمقركءة كتكنكلكجيا 
رفع مستكل الكعى بصفة عامة كالكعى البيئى بصفة 

. خاصة

Stewart(2005 )  النتائج مع دراسةقكتتفؽ ىذ
 الخصائص الديمكغرافية تمعب دكر ميـ أفكالذل كجد 

 حيث كاف ىناؾ ، المخمفاتإدارة عمى سمكؾ التأثيرفى 
 بيف سمكؾ األفراد فى إعادة استخداـ إحصائياعالقة دالة 

  كذلؾ تتفؽ مع دراسة.المخمفات كبيف مستكاىـ التعميمى
كالتى كجدت عالقة ارتباطية  (2007)ابتساـ عبد الغفار

 الصحيح باإلسمكب المبحكثات ؼطردية معنكية بيف معار
لمتخمص مف المخمفات المنزلية كبيف كؿ مستكل تعميـ 
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المبحكثة كمستكل تعميـ الزكج كما تتفؽ كنتائج دراسة 
 ىناؾ عالقة أف ظيرتأكالتى  (2010)كلاحناف مؾ

ارتباطية طردية معنكية بيف معارؼ كممارسات 
المبحكثات فى المحافظة عمى البيئة كالتى مف بينيا 

  المبحكثةالتعامؿ مع المخمفات كبيف مستكل تعميـ
 كما كجدت عالقة ،كزكجيا كتعدد مصادر المعمكمات

ارتباطية طردية معنكية بيف اتجاىاتيف كبيف مستكل 
  .تعميميف كتعدد مصادر المعمكمات

 نتائج دالة االنحدار المتعدد
 نتائج اختبار الفرض الخامس- 

 تأثيرتـ استخداـ دالة االنحدار المتعدد لتحديد نسبة 
الخصائص االجتماعية كاالقتصادية لممبحكثات كمتغيرات 

مستقمة عمى مستكل الكعى بإعادة استخداـ المخمفات 
  .المنزلية كمتغير تابع

 4 ىناؾ أف( 12)كأكضحت النتائج البحثية جدكؿ
مستكل تعميـ - مستكل تعميـ المبحكثة)متغيرات مستقمة

مستكل التعرض لمصادر -الحالة المينية لممبحكثة-الزكج
تؤثر عمى المستكل المعرفى لممبحكثات عف  (المعمكمات

حيث % 46إعادة استخداـ المخمفات المنزلية بنسبة 
كما ، 0.05 عند مستكل معنكية 5.7=بمغت قيمة ؼ

 مستكل التعرض لمصادر المعمكمات كاف مف أفتبيف 
 عمى مستكل معارفيف تأثيرا المتغيرات المستقمة أكثر

% 12 الحالة المينية لممبحكثة بنسبة قيمي% 15بنسبة 
قؿ أ مستكل تعميـ المبحكثة كاف مف أففى حيف 

  .%9 عمى معارفيف كذلؾ بنسبة تأثيراالمتغيرات المستقمة 
مساحة ) متغيرات مستقمة3 ىناؾ أفكما كجد 

مستكل التعرض - مستكل تعميـ المبحكثة- المسكف

تؤثر عمى اتجاىات المبحكثات نحك  (لمصادر المعمكمات
حيث % 49إعادة استخداـ المخمفات المنزلية بنسبة 

كما ، 0.05 عند مستكل معنكية 4.25= بمغت قيمة ؼ
 تأثيرا المتغيرات أكثر مستكل تعميـ المبحكثة مف أفتبيف 

يمية مساحة المسكف بنسبة % 23عمى اتجاىاتيف بنسبة 
 مستكل التعرض لمصادر المعمكمات أففى حيف % 15

 .%11 بنسبة تأثيران قؿ المتغيرات أكاف مف 
متغيرات  3 النتائج كجكد أظيرتكذلؾ 

- األسرلمتكسط الدخؿ - رلحج اؿالتزاحـدرجة )لةستؽـ
ثر عمى ممارسات تؤ(مستكل التعرض لمصادر المعمكمات

المبحكثات بإعادة استخداـ المخمفات المنزلية بنسبة 
 عند مستكل معنكية 3.87= حيث بمغت قيمة ؼ% 38

 أكثر متكسط الدخؿ األسرل مف أفكما تبيف ، 0.05
 قيمي% 15عمى ممارساتيف بنسبة  ران مالمتغيرات تأث

فى % 12مستكل التعرض لمصادر المعمكمات بنسبة 
 قؿ المتغيرات تأثيران أـ الحجرل كانت ح درجة التزاأفحيف 
 .%11بنسبة 

مساحة )ةمتغيرات مستقؿ3 اتضح كجكد أيضا
مستكل التعرض – تعميـ المبحكثة مستكل– المسكف

تؤثر عمى مستكل كعى المبحكثات  (لمصادر المعمكمات
حيث % 48بإعادة استخداـ المخمفات المنزلية بنسبة 

كما ، 0.05 عند مستكل معنكية 5.1= بمغت قيمة ؼ
 أكثر مستكل التعرض لمصادر المعمكمات مف أفتبيف 

 مستكل قيمي% 19 بنسبة عمى كعييفالمتغيرات تأثيرا 
 % 17تعميـ المبحكثة بنسبة 

 تأثير المتغيرات المستقمة عمى مستوى الوعى بإعادة استخدام المخمفات المنزلية :12جدول 
الوعــى الممارسات االتجاهات المعارف  المتغيرات المستقمة

نسبة 
التأثير 

نسبة ف 
التأثير 

نسبة ف 
التأثير 

نسبة ف 
التأثير 

ف 

* 3.50% 12---- ---- * 5.60% 15---- --- مساحة المسكف  -1
---- --- * 5.6% 11---- --- ---- --- درجة التزاحـ الحجرل  -2
* 3.75% 17---- ---- * 5.34% 23* 4.2% 9مستكل تعميـ المبحكثة  -3
---- --- ---- ---- ---- --- * 4.62% 10مستكل تعميـ الزكج  -4
---- --- ---- ---- ---- --- * 4.25% 12الحالة المينية لممبحكثة  -5
---- --- * 6.10% 15---- --- ----  ---متكسط الدخؿ األسرل  -6
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* 5.4% 19* 5.8% 12* 5.47% 11* 3.68% 15المعمكمات  مستكل التعرض لمصادر -7
 قؿ المتغيرات تأثيران أ مساحة المسكف كانت أففى حيف 
رض البحثى الخامس ؼ كىكذا يمكف قبكؿ اؿ.%12بنسبة 
  .جزئيا

 ركفآخك  Stewartكتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة
مصادر المعمكمات كالسف أظيرت أف كالتى  (2001)

عمى سمكؾ % 50كالجنس كنكع المسكف تؤثر بنسبة 
. األفراد فى إعادة استخداـ المخمفات المنزلية
 ؼكما كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة عفا

 درجة التعرض لطرؽ أفكالتي أكضحت  (2003)رافبج
 المتغيرات التي ساىمت في أكثراالتصاؿ الجماىيرم مف 

 ألساليب الكمي لدرجات ممارسة المبحكثات يفتفسير التبا
. التخمص مف المخمفات المنزلية

 التوصيات

انخفاض ث مف  نتائج البحأظيرتوفى ضكء ما 
مستكل الكعى بإعادة استخداـ المخمفات المنزلية تكصى 

: يمى الدارسة بما
 يشارؾ بيا اخصائى االقتصاد إعالمية برامج إعداد -1

 إلى طرؽ تقميؿ األسر ربات قالمنزلى تكج
تناسب ت بكمياتكالطيى )المخمفات المنزلية

 التى كاألدكاتاالستعاضة عف المكاد - كاالستيالؾ
 (حدة بأدكات متعددة االستعماؿاتستعمؿ مرة ك
 استخداـ المخمفات المنزلية إعادةككذلؾ طرؽ 

المختمفة سكاء العضكية أك النسيجية أك البالستيكية 
. الكرقية أك

 بعمؿ معرض سنكل صغير تحت المدارساىتماـ  -2
 مف إبداع) أك (صنع شيئافشئ  مف ال)شعار 
 يعرض اإلبدعات الفنية لمتالميذ كالخاصة (العدـ

 .بإعادة استخداـ المخمفات المنزلية أك المدرسية
 إعادة المخمفات كأساليب طرؽ إدراجضركرة  -3

المنزلية فى مناىج االقتصاد المنزلى فى جميع 
مراحؿ التعميـ بما يدعـ مبادئ كمفاىيـ الكعى 
البيئى عامة كالكعى بإعادة استخداـ المخمفات 

 ممارسة  عمى الذل يحفزهشء، األمرخاصة لدل الف

نيع الذاتى كاكتساب عادة حماية كصيانة صالت
 .األسريةالمكارد 

نشر المدارس ثقافة إعادة استخداـ مخمفات المنزؿ  -4
 .اآلباءكالمدرسة مف خالؿ مجالس 

 شأنيا أدكار مفضركرة مشاركة الحككمة بعده  -5
المساىمة فى رفع الكعى بإعادة استخداـ مخمفات 

 :المنزؿ كىى
عادة استخداـ المخمفات إل مراكز حككمية إنشاء ( أ

المنزلية تقـك بجمع مخمفات الطعاـ كالبالستيؾ 
 المنزلية مف كاألجيزة كاألحذيةكالزجاج كالمالبس 

 أعماؿالمنازؿ بصكرة مجانية كجزء مف رسـك 
 .النظافة المدفكعة عمى فكاتير الكيرباء

نشاءتصميـ  ( ب  لييا ثالجات فى الشكارع يكتب عكا 
 .(يؼظطعاـ ف)

تكلى المجالس كالكحدات المحمية ميمة تكزيع  ( ت
 مخمفات عمى المكاطنيف بألكاف متعددة أكياس

بحيث يخصص كؿ لكف لنكع مف المخمفات مع 
 .األحياء فى كؿ األلكاف بنفس حاكياتتخصيص 

 (زباليف)ـر كتعاقب عماؿ النظافة ج قكانيف تإصدار ( ث
الذيف يقكمكف بفرز المخمفات عند مستكدعاتيا 

  .كتركيا منثكرة فى الشكارع كالطرقات
يؼ كذلؾ لخمؽ نظ ألفضؿ حى تخصيص جائزة  ( ج

 .األحياءة بيف فسركح المنا
ضركرة عقد ندكات يشارؾ فييا اخصائي االقتصاد  -6

-  البيئةأصدقاءجمعية )األىمية كالجمعياتالمنزلى 
 أفراد المجتمع عمى ث تح(جمعية حماية المستيمؾ

 الحفاظ عمى البيئة مف خالؿ تعميـ فىالمشاركة 
  .فكرة إعادة استخداـ المخمفات المنزلية

 فى المجاالت المتعمقة األبحاث مزيد مف إجراء -7
 طرؽ أفضؿكؿ المخمفات المنزلية لمتكصؿ إلى ابتد

 كاآلمفرفع الكعى تجاه التخمص السميـ 
 .كاالقتصادل لممخمفات المنزلية

 المراجع
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دراسة السمكؾ البيئى : (2004)السالـ سردينة ابتساـ عبد
فعيف ببعض قرل منطقة نتجيف كالـملزكجات الخر

 قسـ - ماجستيررسالة -البستاف بمحافظة البحيرة
 .اإلسكندريةجامعو -الزراعةكمية -االقتصاد المنزلى

دراسة بعض العكامؿ : (2007)الغفار ابتساـ ماىر عبد
-المرتبطة بالدكر البيئى لمريفيات بمنطقة النيضة

كمية -  قسـ االقتصاد المنزلى- ماجستيررسالة
 .اإلسكندرية جامعو -ةالزراع

 أقرأسمسمة - البيئة ك التنمية: (2002)ابراىيـ عبد الجميؿ
  .القاىرة– دار المعارؼ – الثقافية 

  إستراتيجية(:2006) الفضؿأبكسناء حمزة حامد 
 تدكير المخمفات النسيجية ةعادإاستخالص ك

كمية - رسالة ماجستير- الصمبة كصناعة مؤثرة 
  .القاىرة– جامعة حمكاف - الفنكف التطبيقية 

 

حماية المستيمؾ في : (2001)حسف عبد الباسط جميعي
مصر بالمقارنة بأكضاع الحماية في دكؿ السكؽ 

مركز الدراسات – األكركبية كالشرؽ األكسط
القانكنية كالفنية كالبحكث كالتدريب لنظـ االستيالؾ 

   .القاىرة– كحماية المستيمؾ 

رشادم إبرنامج : (2010)كماحناف فتحي زكي محمد مؾ
 في الحفاظ الريفيةة أثؽ مف دراسة سمكؾ المربمف

 قسـ -رسالة دكتكراه – بحيرةعمي البيئة بمحافظة اؿ
   .اإلسكندريةجامعة –كمية الزراعة–االقتصاد المنزلي

 إدارةيـ متؽ: (2012) العجيفأبكرامي عبد الحي سالـ 
دراسة في )بمحات الصمبة في محافظة دير اؿماؼالف

- اآلدابكمية - رسالة ماجستير- (جغرافية البيئة
   .غزة – اإلسالميةالجامعة 

 اإلنتاج البيئة نحك إدارة(: 2007)زكريا طاحكف
 .القاىرة–  المصرية العامة لمكتابلييئةا–األنظؼ

ة الريفية مف أ المرةاستفاد: (2005)قسميرة سيؼ شحات
المخمفات المنزلية كالمزرعية ببعض القرم بمحافظة 

المجمة البحثية لخدمة البيئة – بني سكيؼ

الجمعية العممية لحماية البيئة الريفية – كالمجتمع
.  يونيو2عدد  – 2مجمد – بالشرقية 

ة أ البيئي لممراإلرشاد(: 2006)دارمبف إسماعيؿسيير 
الريفية في مجاؿ معاممة المخمفات الصمبة بمحافظة 

 جامعة عيف -كمية الزراعة–رسالة دكتكراه– الشرقية
  .شمس

 المخمفات المنزلية إدارة(: 2007)حمدأسيد حاج النكر 
كزارة –  شئكف البيئةإدارة– الخرطـك الكبرلبمنطقة 

  .البيئة كالتنمية العمرانية

صكؿ البحث أ(: 1999)عبد الباسط محمد حسف
  .القاىرة– قمكتبة كىب– االجتماعي

 
 

 

ممارسات الريفيات : (2003)عفاؼ ميخائيؿ جبراف
 التخمص مف المخمفات المزرعية كالمنزلية ألساليب

كالعالقة بينيما كبيف بعض المتغيرات في قرم 
– محافظات الدقيمية كالمنكفية كبني سكيؼ كالفيـك

 – 81مجمة – المجمة المصرية لمبحكث الزراعية
  .2 عدد

دارة إلي إالحاجة : (2009)إبراىيـمحمد عبد الباقي 
مركز – المخمفات الصمبة بالمدف الجديده في مصر

 -كمية اليندسة– الدراسات التخطيطية كالمعمارية
 .مصر– القاىرة– جامعة عيف شمس

 مف االستفادةطرؽ : (2003)محمد السيد ارناؤكط
 .القاىرة– الدار العربية لمكتاب– المخمفات الزراعية

 مف االستفادةطرؽ : (2006)محمد السيد ارناؤكط
الييئة العامة – القمامة كالمخمفات الصمبة كالسائمة
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ABSTRACT 

The study aims to identify variables influencing on awareness of household waste reuse among 

householders in the Middle District of Alexandria. this study was conducted on a accidental simple of 150 

householder from Middle District in Alexandria. the data were collected by using a questionnaire through 

personal interview. the data were analyzed statistically using(spss) were percentages, median, simple 

correlation coefficient and multiple regression function. the study revealed that:-  

1- High level from knowledge of participants about household waste reuse were High, Reaching 85.3 %.  

2- Attitudes of participants   about household waste reuse were positive, Reaching 49.3 %. 

3- Good level from  practices about household waste reuse were low,  Reaching 26.6 %.    
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4- There were statistically a positive significant correlation between warrens level’s of  household waste reuse 

and showing level of knowledge resources at probability of 0.01 and house area, level education of 

participant , level education of husband at probability of 0.05.  

5- The Results show that showing level of knowledge resources was the most variables Affecting Awareness 

level’s of  household waste reuse Reaching 19 %. 

 

 
 


