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 وعي ربات األسر بالتعامل مع المخمفات المنزلية وعالقتو ببعض المتغيرات الديمغرافية
 سموى محمد عمي عيد

كمية التربية النوعية جامعة المنصورة -بقسم االقتصاد المنزلي إدارة المنزل تخصص  

 26/20/1026:تاريخ القبول                                12/9/1026 تاريخ التسميم:

لممخصا  
لمعمومتتتات تمثمتتتت أفتتتداا الدراستتتة طتتتي تلديتتتد طبيعتتتة العبلقتتتة بتتتين وعتتتي ربتتتات االستتتر بالتعامتتتل متتت  المخم تتتات المنزليتتتة بملتتتاور  الثبلثتتتة   ا 

رب لتالمستتو  التعميمتي عتدد ستنوات التزواج ، ،عمر ربتة االسترة، أطراد األسرة عدد  ، وبعض المتغيرات الديمغراطية لؤلسرةواالتجافات والممارسات(
(، وتلديتتد طبيعتتة ال تترو  بتتين  كتتل متتن ربتتات االستتر الري يات  واللقتتريات  المتتواتي يقمتتن طتتي  تتقة والمتتواتي  لؤلستترة المتتاليالتتدخل  وربتتة االستترة،

بتاين طتي وعتي ربتات االستر بالتعامتل مت  المخم تات المنزليتة بملتاور  الثبلثتة ،وتلديتد طبيعتة الت يقمن طي منزل مستقل، العامبلت وغير العتامبلت(
، المستتو  التعميمتي لترب وربتة لطبيعة الستكن، عمرفتا بين عينة الدراسة طي وعي ربات االسر بالتعامل م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة تبعًا 

 األسرة، طئات الدخل ال هر ، عدد أطراد االسرة(.
بيان عتن وعتي ربتات االستر بالتعامتل مت  المخم تات المنزليتة، تتم واتبعت الدراستة اللاليتة المتنهل الوصت ي التلميمتي، ليتت تتم إعتداد وتقنتين استت
ربتتتة استتترة متتتن ملاطظتتتة الدقهميتتتة متتتن مستتتتويات اجتماعيتتتة  702تطبيقهتتتا عمتتت  عينتتتة متتتن ربتتتات األستتتر تتتتم اختيارفتتتا بطريقتتتة ع تتتوائية مكونتتتة متتتن 

 واقتصادية مختم ة.
 المتغيتترات وبعتتض الثبلثتتة بملتتاور  المنزليتتة المخم تتات لتعامتتل متت وعتتي ربتتات االستتر با بتتين موجبتتة ارتباطيتت  عبلقتتة وأوقتتلت النتتتائل وجتتود

 عبلقتتة توجتتد ال بينمتتا ،(ال تتهر  التتدخل طئتتات االستترة، ربتتة عمتتر لتترب وربتتة األستترة، التعميمتتي والمستتتو  التتزواج، ستتنوات عتتدد لؤلستترة الديمغراطيتتة
   0األسرة أطراد وعدد بلثةالث بملاور  المنزلية المخم ات وعي ربات االسر بالتعامل م  بين ارتباطي 

 التتتوعي طتتتي العتتتامبلت وغيتتتر العتتتامبلت واللقتتتريات، الري يتتتات درجتتتات متوستتتط بتتتين إلصتتتائية داللتتتة ذات طتتترو  وكتتتذلو أوقتتتلت النتتتتائل وجتتتود
 داللتة ذات  طترو  وجتود التتوالي، عتدم عمت  العتامبلت اللقتر، لصتال  0.000 داللتة مستتو  عنتد الثبلثتة بملتاور  المنزلية المخم ات م  بالتعامل
 الثبلثة. بملاور  المخم ات المنزلية الوعي بالتعامل م  طي مستقل منزل طي يقمن والمواتي  قة طي يقمن المواتي درجات متوسط بين إلصائيا

 ملتتاور ب المنزليتتة المخم تتات التتوعي بالتعامتتل متت  طتتي االستتر ربتتات بتتين 0.000 عنتتد الصتتائياً  دال تبتتاين كمتتا ك تت ت نتتتائل الدراستتة عتتن وجتتود 
عامتتًا، ل ئتتات  خمستتون متتن األكبتتر االستتر ربتتات لصتتال  األستترة أطتتراد ل ئتتات التتدخل ال تتهر  لؤلستترة، لعتتدد االستتر، ربتتات عمتتر لمستتتو  تبعتتاً  الثبلثتتة

 عنتتتد الصتتتائياً  دال تبتتتاين أطتتتراد عمتتت  التتتتوالي، وكتتتذلو وجتتتود خمستتتة متتتن المتكونتتتة األستتتر جنيتتت ، 0000 التتتي0000 متتتن التتتدخل ال تتتهر  لؤلستتترة
 المستتتو  لتترب وربتتة األستترة لصتتال  التعميمتتي تبعتتًا لممستتتو  الثبلثتتة بملتتاور  المنزليتتة المخم تتات التتوعي بالتعامتتل متت  طتتي االستتر ربتتات بتتين0.00

 نبتي الصتائياً  دال تبتاين وجتود الماجستير لرب األسرة، مرلمة الدكتورا  لربة األسرة ،كما أوقلت النتائل عتدم مرلمة طي المتمثل األعم  التعميمي
 .الثبلثة بملاور  المنزلية المخم ات الوعي بالتعامل م  طي السكن لطبيعة تبعاً  االسر ربات

 طصتتل طتر  إلت  المترأة البيئتي، إر تتاد التمتوث متن اللتتد طتي الهتام بتدورفا المترأة وقتدمت الدراستة مجموعتة متن التوصتتيات كتان متن أفمهتا توعيتتة
عتادة المنتزل طتي الصتمبة المخم تات ورة استتثمار البترامل اإلعبلميتة الناجلتة طتي تنميتة وعتي ربتات األستر طتي مجتال االستت ادة متن تتدويرفا، وقتر  وا 

 المخم ات المنزلية.

 .عممية التطبيع االجتماعى القيمى الدليمية: الكممات

 
 
 
 

 المقدمة ومشكمة الدراسة 
 عدد طي لمتزايد طنتيجة ؛صعب نعي   الذ  واق ان ال

 المستو  وتلسن صناعي،وال الزراعي والتطور السكان،

 والمواصبلت، النقل وسائل وتطور الب ر، لبني المعي ي
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 إتباع وعدم واالستهبلو، المعي ة نمط تغير إل  باإلقاطة

 ذلو راط  طقد الصمبة، الن ايات إدارة طي المبلئمة الطر 

 المدن طي والقمامة الن ايات من األطنان مبليين تكّدس كم 

 واإلخبلل الطبيعة جمال ي ت و  إل  أد  مما والقر ،

 .(020: 7002 ال واورة، البيئي بالتوازن
ذا  اإليجابية التأثيرات من بالكثير قام قد اإلنسان كان وا 

 بك اءة مواردفا بيئت  واستغبلل عم  السيطرة مجال طي

 استغبلل  سوء خبلل من الوقت ن س أن  طي إال .عالية

 قد التقني دم تق م  دوما تتصاعد التي ونزعت  التدميرية

 طي التي أسهمت ببيئت  القارة التأثيرات بعض ألدث

لداث البيئة موارد واستنزاا وتدفور إطساد  طي خمل وا 

 م كبلت من الخمل فذا صالب وما اإليكولوجي نظامها

 (.04: 7000  سرلان،كبيرة بيئية
 عوامل بجممة الصمبة المخم ات من التخمص يرتبطو 

 واإلدارة السياسي والقوانين بالوق  عبلقة لها وقواعد

 تعاني ليث. التكنولوجي التطور ومستو  المالية والنظم

 توطير طي خمل من أوروبا بمدان بما طيها العالم دول معظم

 الدول تعانيوبدورفا  .المطموب بال كل الخدمة فذ 

 نقص من مدنها الكبيرة وخاصة مصر( ومنها  العربية

 م اكل كبيرة يوجد ببالس ولهذا .الصعيد فذا عم  كبير

 من التخمص عممية وتن يذ إدارة صعيد عم  مدنها طي

 (.7: 7002  إبرافيم، الصمبة المخم ات

وتعتبر الم كمة طي إدارة المخم ات المنزلية الصمبة 
عمي مستو  الملميات في التعامل بع وائية وارتجالية 
دون تخطيط عممي وعدم االست ادة من الخبرات المصرية 

دة طي فذا المجال، إذ انها الملميات( لم تتعامل الموجو 
طي إدارة المخم ات بصورة متكاممة ال رز من المصدر 
انتهاء بالتخمص اآلمن من بقايا المخم ات( كما أنها لم 
تراعي الجوانب االقتصادية من ليث التكم ة والعائد 
،ومازالت الدولة مستمرة طي صرا مبليين الدوالرات طي 

والسيارات التي تعمل لسنوات قبلئل ثم   راء المعدات
غياب اإلدارة ال عالة، إقاطة  تلال الي الخردة طي ظل

 عبد الي األجر المتدني لمعاممين مما جعمها مهن  طاردة
 .(720: 0222 الوفاب،

 الصمبة الن ايات( 080: 7007يصنا الغرابية و 

 المنزلية الن ايات :في أنواع عدة إل  مصادرفا لسب

 ون ايات والزراعية الصناعية والن ايات التجارية اتوالن اي

 والبناء، الهدم ون ايات التعدين، ون ايات اإلن اءات،
 .العادمة الميا  معالجة عن الناتجة الن ايات إل  باإلقاطة

 ن ايات إل  طبيعتها لسب أيقا الصمبة الن ايات وتصنا

 قابمة وغير لمتع ن قابمة عقوية، غير ون ايات عقوية

وال كل التالي  لملر  قابمة وغير لملر  وقابمة متع ن،ل
 مصر: طي المتولدة كمية المخم ات الصمبةيوق  

 
 
 
 
 
 
 

 
 : يوضح كمية المخمفات الصمبة المتولدة في مصر2شكل 

 لمصدر: جهاز  ئونا
والمخم ات الصمبة في م كمة متنامية باستمرار عم  

لمستو  الملم . المستو  العالمي واإلقميمي وكذلو عم  ا
 ولم يقتصر تنامي لجم المخم ات وخاصة الصمبة منها
عم  الزيادة طي كمياتها طلسب، بل اد  ايقا ال  
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لدوث تغيرات كبيرة طي خصائصها وملتوياتها بليث 
كبيرا مثل الكرتون والور  باتت الخامات التي ت غل ليزا 

والببلستيو والزجاج ت كل نسبة عالية تصل  واأللومنيوم
% 20والغنية إل  أكثر منبعض البمدان الصناعية  طي

 Plesea , D.A ،2010:228  من لجم فذ  المخم ات

&Visan.S.) 
 ،7000 لتقتديرات تقريتر لالتة البيئتة طتي مصتر وطبقتا

 بمتا مصتر طتي الصتمبةالبمديتة  المخم اتكمية  تقدر (402

 عتن ليتث يتولتتد طتن ستتنويًا، ممبتون 70.0 عتتن يزيتد

 القميوبيتة( الجيتزة، الكبر  القتافرة، لقتافرةا إقمتيم ملاطظتات

 متن % 00 نستبة ستنويًا تمثتل تقريبتاً  طتن ممبتون 8.0

 مصر طي والتدوير المعالجة عمميات نسب وتبمغ اإلجمالي،

 الصتمبة البمديتة المخم تات إجمتالي متن% 2.0لتوالي  إلت 

كميتة  متن جتداً  قتئيمة نستبة وفتذ   .معهتا التعامتل التتي يتتم
 طتي العمتل وستيتم منهتا، يمكتن االستت ادة التتي المخم تات

النستبة والجتدول التتالي  فتذ  تعظتيم عمت  القادمتة ال تترات
التراكمتتتتتتتات كميتتتتتتتة كميتتتتتتتات المخم تتتتتتتات الصتتتتتتتمبة و يوقتتتتتتت  

 .التقديرية الرافنة داخل جمهورية مصر العربية
 بيةكميات المخمفات الصمبة والتراكمات التقديرية الراىنة داخل جميورية مصر العر  :2جدول 

 كمية المخمفات اليومية المحافظة
 بالطن 

 كمية المخمفات السنوية
 بالمميون طن 

 كمية التراكمات
 بالمتر المكعب 

 0.000.000 0.02 00000 القافرة
 000.000 0.04 0700 اإلسكندرية

 4.000.000 0.2 0200 الجبزة
 000.000 0.40 4200 القميوبية
 4.000.000 0.2 0200 الدقهمية

 400.000 0.40 4200 ربيةالغ
 0.700.000 0.20 7200 المنوطية
 200.000 0.4 4200 البليرة

 700.000 0.22 7200 ك ر ال يخ
 207.200 0.80 7400 ال رقية
 200.000 0.02 0400 دمياط

 700.000 0.48 0004 اإلسماعيمية
 0.000.000 0.42 0000 بورسعيد
 000.000 0.00 000 السويس
 400.000 0.72 270 ال يوم

 000.000 0.72 800 بن  سويا
 200.000 0.44 200 المنيا
 700.000 0.70 200 أسيوط
 780.000 0.72 800 سوفاج

 ---------- 0.72 274 قنا
 700.000 0.44 200 أسوان

 000.000 0.07 470 األقصر
 800.000 0.00 077 البلر األلمر

 000.000 0.02 400 مطروح
 000.000 0.08 700  مال سيناء
 000.000 0.7 000 جنوب سيناء
 --------- 0.00 070 الواد  الجديد

 70.777.200 70.4 08.078 اإلجمالي
 7000المصدر: تقرير لالة البيئة طي مصر لعام 

بيان بكمية المخم ات الصمبة  (0جدول يوق  
المتولدة يوميا وسنويا بجمي  الملاطظات وكذلو بيان 

كمات التقديرية داخل جمهورية مصر العربية بكمية الترا
مميون متر  70.7 ليث يقدر إجمالي التراكمات اللالية

مكعب من التراكمات التاريخية المنت رة بملاطظات 
 الجمهورية.

 معظم طي تتم المخم ات من النهائي التخمص ان عممية

 جعمهاي مما الملكومة ريغ الع وائية بالمقالب الوقت
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  ديدة، أخطار إل  البيئة ويعرض الذاتي لبل تعال عرقة

 :فناو عدة طر  منهامن المخم ات  ولمتخمص
 الدفن الصحي اآلمن لممخمفات الصمبة: -2

المداطن الصلية  أن (708: 7002طالون ويذكر 
ليث يتم  ،عن المقالب العمومية المستخدمة لالياً تختما 

 ،تلكمإلقاء المخم ات الصمبة طي المقالب العمومية دون 
تموث الميا  الجوطية والتربة وكذلو الهواء تؤد  ال  ط

المليط بالمنطقة، عبلوة عم  تكاثر الل رات والقوارض، 
أما الدطن الصلي اآلمن طيتم عن طري  تجهيز ل رة 
مناسبة أو يمكن استغبلل المنخ قات الطبيعية م  عمل 

اذة وذلو للماية الميا  تبطين لمقاع بمادة غير ن 
 مصر جمهورية داخل الصلية المداطن بأن اً معمالجوطية، 

 واإلسكندرية، بالقافرة،  طقط مداطن 2 إل  تصل العربية

 كما سويا، وبن  والسويس، وبورسعيد، السادات، ومدينة

 بمنطقة باإلسكندرية الخطرة لممخم ات مدطن يوجد

 ،7000 وطقًا لتقرير لالة البيئة طي مصر (الناصرية
757). 

 خمفات )الترميد(:الحرق اآلمن لمم -2
الترميد فو عممية الترا  تجر  لمتخمص من المواد 
غير المرغوب طيها والترميد وااللترا  فما عمميتان 
كيميائيتان متبادلتان، ليث يتم استخدام كبل المصطملين 

تقوم بعض لئل ارة إل  عممية األكسدة اللرارية، ليث 
الدول بلر  بعض المخم ات الصمبة لمتخمص منها، 
ويست اد من الطاقة اللرارية الناتجة طي إنتاج البخار 
الذ  قد يستعمل طي التدطئة أو طي توليد 

 .(707: 7002 ،طالون الكهرباء
 إلقاء المخمفات في البحار: -7

ال يمثل إلقاء المخم ات الصمبة طي البلار أو 
 ، طبعض فذ تخمصًا لقيقيًا من فذ  المخم ات المليطات

، وقد تدطع  الرياح طو  سط  الماءالمخم ات قد يط و 
، وبذلو يصل مواج ليصل إل  السوالل وال واط واأل

بعض فذ  المخم ات مرة أخر  إل  بعض المدن المقامة 
 واطئها مما يزيد من درجة عم   واط  البلار وتتموث 

البلر باستخبلص كثير من  ، كذلو قد تقوم ميا التموث

  الن ايات، وقد القارة بصلة اإلنسان من فذالمواد 
يتغط  قاع البلر طي فذ  المناط  بأ كال مختم ة من 
فذ  الن ايات، وقد يؤد  كل ذلو إل  اإلخبلل بالنظام 
البيئي المتوازن ويسبب كثيرًا من األقرار اللية التي 

 (.448: 0224تعيش طي فذ  الميا  أرناؤوط، 
 إعادة استخدام المخمفات الصمبة: -4

ع ادة االستخدام لممواد ذات القيمة يعتبر التدوير وا 
االقتصادية من المخم ات الصمبة وسيمة لمل اظ عم  

، ليث تم ان اء مصادر الثروة الطبيعية من النقوب
جهاز قومي لتنظيم إدارة المخم ات وذلو من خبلل 
ت كيل لجنة وزارية القتراح النظام المؤسسي لئلدارة 

سيد المهندس رئيس المتكاممة لممخم ات والُم كمة بقرار ال
وطقًا لتقرير  7000( لسنة 7444الوزراء الساب  رقم 
 .(472 ،7000 لالة البيئة طي مصر

 باعتبارفا المرأة تمعب  الذ  الكبير لمدور وتأكيداً 
 الملاطظة طي فام دور من لها وبما المجتم ، نصا
 من المتجددة، وغير المتجددة الطبيعية الموارد عم 
 وتوعية وتعميم وتربية تن ئة طي خيالتاري دورفا خبلل
 األسرة رعاية طي الرياد  دورفا قمن المستقبل أجيال
 باإلقاطة فذا االستهبلو، وتر يد السموو أنماط وتلديد

 االنتاج مجال طي العاممة لممرأة المتزايد الدور إل 
 والمنظمات الدول أولت طقد القرار، واتخاذ والتنمية
 دور بترسيخ كبيراً  افتماماً  ليةوالدو  واإلقميمية العربية
 نطا  وخارج داخل المستدامة التنمية تلقي  طي المرأة
 .(4: 7004 ، سبلمة وسممياألسرة
 اللكومية وغير اللكومية الهيئات دعم يؤد  كما
 تل يز إل  المنطقة دول طي البيئة لماية طي المرأة لدور
 عم  لمملاطظة الجهود من المزيد بذل إل  ودطعها المرأة
 وعم  المنزل، وخارج داخل التموث من ولمايتها البيئة

 دور بدعم تقوم أن والبيئة بالصلة المهتمة المنظمات
 لول العممية األبلاث من المزيد خبلل من البيئي المرأة
 .النا ئة واألجيال المرأة عم  الصلية وأثار  التموث
 سنة األربعون خبلل مصر سكان عدد تقاعا وم 
 األنماط ونصا وتغير مرة من كثربأ الماقية



Vol. 61, No. 5, pp. 717-747, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 722 

 ت اقمت سواء، لد عم  والريا اللقر طي االستهبلكية
 ومنها العامة والصلة البيئة القغوطات عم  من العديد
القارة  ظهرت أعراقها التي الصمبة المخم ات م كمة
 المؤذية السيئة بمظافرفا لدتها وتزايدت  ديد بوقوح
 وغير طيرة المبا رةالخ وتتأثيراتها واألبصار لمم اعر

 القومي، واالقتصاد والبيئة العامة الصلة عم  مبا رةال
 االنسان تصيب التي يرتبط باألمراض طيما خاصة
 اتخذت اللالي، الوقت وط  .إنتاجيت  خ ض إل  وتؤد 

 البيئي الوعي تزايد م  ولميداً  جديداً  بعداً  فذ  الم كمة
 افتمام س عم انعك الذ  األمر المجتم  أطراد لد  العام
 استراتيجية وق  إل  والمسارعة الم كمة بتمو الدولة
مخطط  عممي بأسموب المخم ات الصمبة إلدارة خاصة

 (.20: 7000 ، عبد الظافر
وقد تناولت العديد من الدراسات موقوع المخم ات 
المنزلية وربطت  بمتغيرات مختم ة ن سية واجتماعية 
واقتصادية عديدة ليث أ ارت دراسة 

(Refsgaard.k&Magnussen.k (2008: 760   أن ال
عممية تولد الن ايات تتأثر بمعدل النمو السكاني والمدنية 

، كما أن سموو ربة األسرة طي والمستو  االجتماعي
 المخم ات-الزجاج –المخم ات مثل الور  مإعادة استخدا

( يختما من مجتم  ألخر طبقًا االعقوية وغيرف
، كما أوقلت دراسة ارة المخم اتلؤلنظمة المختم ة إلد

( الي ان اختبلا معدل الن ايات من 72: 7000عبداهلل 
منطقة ألخر  يرج  الختبلا اللالة االقتصادية 
واالجتماعية ،طبارت اع معدالت الدخل ال هر  يزداد 

 &Tsatsarelis وكذلو أوقلت دراسة ارت اع الن ايات، 

Karagiannidis(2009)  الصمبة ن اياتال إنتاج عدلأن م 

 من أعم  اللقرية المناط  طي اليونان طي المنزلية

، كما أوقلت دراسة كل من الري ية المناط 
 (، عبد2: 7004وسممي  ة(، سبلم0: 7002 إبرافيم

( 40: 7000(، عبد المقصود 20: 7000لظافر ا
مخاطر المخم ات الصمبة وأثرفا عمي البيئة  ودور المرأة 

مواد الطبيعية،  وتطرقت دراسة طي تر يد استهبلو ال
( ال  أسموب ربات االسر طي التخمص 7000 قبش

كما أكدت  من المخم ات المنزلية والرقا عن الليا ،
( أن من أساليب التخمص 877: 7004 طهميدراسة 

لقائها طي  من المخم ات المنزلية في اللر  والدطن وا 
ال ارع ووجود خمسة معوقات تواج  المبلوثات طي 

خمص الصلي  من المخم ات المنزلية وفي عدم تواطر الت
مكان لتجمي  المخم ات ،وعدم تواطر سيارات وعمال 

استخدام فذ  المخم ات  يلتجمي  المخم ات، واللاجة ال
 كوقود، وعدم تواطر الوعي بأقرار تراكم المخم ات.

 داخل المنزلية الن ايات تراكم يتبين مما سب  أن 

 مما السكان، بين السخط م اعر اثارة ال  يؤد  المدن

 خبلل من العامة الصلة عم  والتوتر القم  ال  يدطعهم

 بالقيم االستمتاع طرص تقلو  ،واألوبئة األمراض انت ار

 أطراد ن وس طي تقو  كما المختم ة واللقارية الجمالية

 توطرب المطالبةو  االلتجاج، م اعر اللقر  تم لمجا

 اللقرية، البيئة نظاطة عم  لمملاطظة البلزم األدن  اللد

 الممل من لالة انت ار ال  غيرفا و األمور فذ  كل وتؤد 

 الجمافير تلمس وطتور واالنتماء، الوالء عاق و

 يؤد  كما ،طي  االجادة أو العامة، الاألعم طي لمم اركة

 السبلم استقرار عدم التماالت زيادة ال  االلساس فذا

 واالقطرابات توتراتلم خصبا مناخا ويخم  االجتماعي،

 (.080: 7007 عامر، االجتماعية
ومن ىذا المنطمق تتضح مشكمة الدراسة الحالية في 
ضرورة الكشف عن وعي ربات االسر بالتعامل مع 
المخمفات المنزلية وعالقتو ببعض المتغيرات 
الديمغرافية، وذلك من خالل اإلجابة عمى التساؤالت 

 : األتية
ر طي التعامل م  ما مستو  وعي ربات االس -1

 المخم ات المنزلية؟
ما طبيعة العبلقة بين مستو  وعي ربات االسر  -2

بالتعامل م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة 
المعمومات، االتجافات، والممارسات، وبعض 

 ربة الزواج، عمر سنوات عدد الديمغراطيةالمتغيرات 
 لرب التعميمي االسرة، المستو  اطراد االسرة، عدد

 ال هر (؟ الدخل وربة األسرة، طئات
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متوسطات  بينفل توجد طرو  ذات داللة الصائية  -3
درجات ربات االسر الري يات واللقريات، المواتي 
يقمن طي  قة والمواتي يقمن طي منزل مستقل، 
والعامبلت وغير العامبلت( طي الوعي بالتعامل م  

 المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة؟
ربات االسر طي الوعي  طات بينفل توجد اختبل -4

بالتعامل م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة 
 لطبيعة السكن، عمر ربات االسر، المستو  تبعاً 

التعميمي لرب وربة األسرة، طئات الدخل ال هر ، 
 وعدد أطراد االسرة(؟

 أىداف الدراسة
التعرا عم   فو الهدا الرئيسي من فذ  الدراسة

بالتعامل م  المخم ات المنزلية وعي ربات االسر 
. وذلو من خبلل وعبلقتها ببعض المتغيرات الديمغراطية

 التالية: األفداا ال رعية 
التعامل م  ط  ربات األسر  وع  تلديد مستو  -1

، تتجافااالالمعمومات،  المخم ات المنزلية بملاور  
 .(الممارسات

الك ا عن طبيعة العبلقة بين وعي ربات االسر  -2
مل م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة، بالتعا

 عدد طيوبعض المتغيرات الديمغراطية المتمثمة 
االسرة،  اطراد االسرة، عدد ربة الزواج، عمر سنوات

 الدخل طئات لرب وربة األسرة، التعميمي المستو 
 ال هر (.

الري يات  تلديد طبيعة ال رو  بين كل من -3
ي يقمن طي المواتواللقريات، المواتي يقمن طي  قة و 

الوعي منزل مستقل، العامبلت وغير العامبلت( طي 
 م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة.بالتعامل 

الوعي طي عينة الدراسة  تلديد االختبلطات بين -4
المنزلية بملاور  الثبلثة  م  المخم اتبالتعامل 

لطبيعة السكن، عمر ربات االسر، المستو   تبعاً 
بة األسرة، طئات الدخل ال هر ، عدد التعميمي لرب ور 

 (.أطراد االسرة
 أىمية الدراسة

االفتمام العالمي  ا منأفميته ةاللالي دراسةستمد الت
بعبلقة المرأة بالبيئة من واق  ان المرأة في أدا  لماية 
لمبيئة من جهة، مسببة لتدفور البيئة من جهة أخر  

نتجة، ليث ليث ان المرأة أم ومربية ومستهمكة وأليانا م
أن تراكم المخم ات المنزلية وعدم التعامل معها بأسموب 
صلي  وط  اال تراطات البيئية يترتب عمي  عدد من 
المخاطر الصلية والبيئة باإلقاطة الي االثار القارة 

االست ادة من  لمقيم الجمالية، كما تسهم الدراسة طي
نتائجها طي مجال التخصص من خبلل التوصل الي 

قد تكون بداية لبلوث جديد  طي مجال إدارة توصيات 
المخم ات المنزلية الصمبة كما قد تكون لمول واقعية 
لمواجهة الم كبلت الناتجة من فدر موارد يمكن إعادة 
تصنيعها او تدويرفا لخ ض المخم ات المتولدة ومعالجتها 

 والتخمص منها نهائيا بصورة آمن  وصلية.
 األسموب البحثي

 العممية واالجرائية ت الدراسةأواًل: مصطمحا
 الوعي 

إدراو المرء فو ان الوعي (82: 0224)بدو يذكر 
، معرطةلذات  ولما يليط ب  إدراكًا مبا رًا وفو أساس كل 

 لنة عاط ية وجدانية قوية أن   كما ي ير الوعي إلي
ويتم  ال رد،السموو لد   من مظافركثير  طيتتلكم 
كمما كان  التربو ،مل من خبلل مرالل الع الوعيتكوين 
أكثر نقوجًا وثباتًا كان ذلو أكثر قابمية لمدعم  الوعي

 المقان ، وبغاالتجا  المر  طيوتوجي  السموو الر يد 
0222 :720). 
 التعامل

العمتتتتل    عمتتتتل( واستتتتتعمال  أ  طمتتتتب إليتتتتفتتتتي متتتتن ال عل
ورجتتتل مطبتتتتوع عمتتت  العمتتتتل، ورجتتتتل عمتتتل ورجتتتتل عامتتتتل 

(، وطتتتتتتي 022 :0228ال يتتتتتتومي،  بمعنتتتتتتي كثيتتتتتتر العمتتتتتتل
 عمتتل( ويقتتال عمتتل عمتتبًل الوستتيط فتتي متتن ال علالمعجتتم 

عمتتي الصتتدقة أ   أ  طعتتل طعتتبًل عتتن قصتتد، وعمتتل طتتبلن
سعي طي جمعها، ويقال: أعمم  أ  جعم  عامبًل، وعاممت  
أ  متصتتترا معتتت  طتتتي بيتتت  أو نلتتتو ، واعتمتتتل أ  عمتتتل 
لن ستتتتتتتتت ، وتعتتتتتتتتتامبل أ  عامتتتتتتتتتل ملتتتتتتتتتل منهمتتتتتتتتتا األختتتتتتتتتر، 
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لكتتام ال تترعية المتعمقتتة بتتأمور التتدنيا، والمعتتامبلت فتتي األ
والعمتتتتتول أ  المطبتتتتتوع عمتتتتتي العمتتتتتل والمعاممتتتتتة مصتتتتتدر 

 عامل.
 المخمفات المنزلية

في الن ايات الصمبة الناتجة من المنازل والمطاعم 
وال ناد ، وتتألا من طقبلت الطعام والزجاج والور  
والببلستيو والمعادن وغيرفا. وفي تلتاج إل  جمعها 

عالجتها والتخمص منها دون تأخير ألنها طي ونقمها وم
الن ايات  لمتع ن، تعتبرمعظمها مواد عقوية قابمة 

الصمبة المنزلية من أفم وأكبر مكونات الن ايات الصمبة 
ويطم  الم ظ عم  تمو الن ايات الصمبة العقوية التي 

إل  جانب  والمطاعم،بقايا الطعام المنزلي  تتكون من
مبلبس البالية واألورا  جزء غير عقو  مثل ال

: 7002أبو جزر،و  جابر واللديدوالببلستيو والزجاج 
0). 

 وعي ربات االسر بالتعامل مع المخمفات المنزلية 
ربتتتتتات  إدراو بأنتتتت  ويعتتتترا إجرائيتتتتًا طتتتتتي فتتتتذ  الدراستتتتتة

االستتتر تجتتتا  التعامتتتل متتت  المخم تتتات المنزليتتتة متتتن ختتتبلل 
متتتتتت  مختتتتتتزون المعمومتتتتتتات والمعتتتتتتارا لتتتتتتديها واتجافاتهتتتتتتا 
 ممارستها لها سواء كان فذا السموو سميم أو خاط .

 الديمغرافيا
Demography  فو اسم إغريقي يتكون من كممتين

وفو يقوم عمي دراسة Demos لمب رGraphic فما وصا 
عممية لخصائص السكان المتمثمة طي اللجم والتوزي  

، الهجرةوالتركيب ومكونات النمو في االنجاب والوطيات و 
يقوم عمي ، عمم االجتماع والجغراطيا الب ريةمن وفو طرع 

دراسة عممية لخصائص السكان المتمثمة طي اللجم 
 والتركيب واألعرا  والكثاطة والتوزي 

 ونسب ) والهجرة والوطيات اإلنجابومكونات النمو 
واالجتماعية، ونسب  واللاالت االقتصادية األمراض،

 األعمار والجنس، ومستو  الدخل، وغير ذلو طي إلد 
المناط . تهدا الدراسات السكانية لمعرطة سبب امتبلو 
العائبلت لعدد أط الها، واألسباب المؤثرة عم  زيادة 
نسب الوطيات، وأسباب الهجرة والتوزع الجغراطي. وتمو 

المعرطة قرورية لتلديد االلتياجات الب رية اللالية 
 (.7004 عتمان، (والمستقبمية

 ثانيًا: فروض الدراسة:
 ة ال روض بصورة ص رية كما يمي: تم صياغ

ال توجد عبلقة ارتباطي  ذات داللة إلصائية بين  -0
م  المخم ات المنزلية وعي ربات االسر بالتعامل 

المعمومات، االتجافات،  الثبلثة بملاور  
 الممارسات(، وبعض المتغيرات الديمغراطية لؤلسرة
 عدد أطراد االسرة، عمر ربة االسرة، عدد سنوات 

ج، المستو  التعميم  لرب وربة االسرة، الدخل الزوا
 المال  لؤلسرة(.

متوسطات  بينال توجد طرو  ذات داللة الصائية  -7
الوعي بالتعامل درجات الري يات واللقريات طي 

 م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة.
متوسطات  بينال توجد طرو  ذات داللة الصائية  -4

قمن طي  قة المواتي ي وع  ربات االسر درجات
م  التعامل والمواتي يقمن طي منزل مستقل طي 

 المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة.
متوسطات  بينال توجد طرو  ذات داللة الصائية  -0

التعامل العامبلت وغير العامبلت طي  وع  درجات
 م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة.

 سرربات االوع   بين دال إلصائياً  تباينيوجد  ال -0
م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة التعامل طي 
 لطبيعة السكن.تبعًا 

 ربات االسر وع  بين دال إلصائياً  تباينيوجد  ال -2
تبعًا م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة التعامل 

 لعمر ربات االسر.
 ربات االسر وع  بين دال إلصائياً  تباينيوجد  ال -2

تبعًا لية بملاور  الثبلثة التعامل م  المخم ات المنز 
 لممستو  التعميمي لرب األسرة.

 ربات االسر وع  بين دال إلصائياً  تباينيوجد  ال -8
تبعًا م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة ط  التعامل 

 .لربة األسرةلممستو  التعميمي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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 ربات االسر وع  بين دال إلصائياً  تباينيوجد  ال -2
منزلية بملاور  الثبلثة م  المخم ات الط  التعامل 

 ل ئات الدخل ال هر .تبعًا 
 ربات االسروع   بين دال إلصائياً  تباينيوجد  ال -00

م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة التعامل طي 
 لعدد أطراد االسرة.تبعًا 

 ثالثًا: منيج الدراسة 
الذ  يتعامل المنهل الوص ي فذ  الدراسة أتب  طي 

لظافرة طي مكانها االصمي البالث من خبلل  م  ا
يعتبر الطريقة العممية المنظمة  المعاش، "والذ  وواقعها

ط  خطوات بلث معينة يتم بواسطتها و سة ظافرة الدر 
 الظافرة، تجمي  البيانات والمعمومات القرورية ب أن

موصول إل  أسبابها ومسبباتها لوتنظيمها وتلميمها 
ص نتائل خبلوالعوامل التي تتلكم طيها وبالتالي است

 (.700: 7000، الجندلي يمكن تعميمها مستقببل "
 رابعًا: عينة الدراسة
 ربات االسر( من 702 الدراسة منتكونت عينة 

العامبلت وغير العامبلت، الري يات واللقريات طي 
تم اختيارفن بطريقة ع وائية من ملاطظ  الدقهمية 

 مستويات اجتماعية واقتصادية مختم ة.
 ت الدراسةخامسًا: أدوا

 تكونت أدوات الدراسة الحالية مما يمي:
لتلديد المستو   العامةاستمارة البيانات األولية  -0

 االقتصاد  واالجتماعي لؤلسرة.

استبيان وعي ربات االسر بالتعامل م  المخم ات  -7
 المنزلية: إعداد البالثة.

 استمارة البيانات األولية العامة -2
دولي  ليث تم اعداد فذ  االستمارة طي صورة ج

بيئة التوت عم  بيانات خاصة بالمبلوثات وفي 
سكنها، نوع السكن، طبيعة السكن، عدد سنوات الزواج، 

 طيها اللالة االجتماعية، عدد أطراد األسرة بماعمرفا، 
، والمستو  الزوج والزوجةمهنة كل من  الزوج والزوجة،

 ؤلسرةلالدخل ال هر  طئات و  ،لمزوج والزوجةالتعميمي 
 .ادر دخل االسرةومص

وعي رباات االسار بالتعامال ماع المخمفاات استبيان  -1
 المنزلية 

مستو  وعي  كان الهدا من فذا االستبيان قياس
ربات االسر بالتعامل م  المخم ات المنزلية وعبلقتها 

ولكي تعد البالثة أداة  ببعض المتغيرات الديمغراطية،
ت تلق  فذا الهدا الساب  تم االطبلع عم  الدراسا

والقراءات السابقة العربية واألجنبية لبلستعانة بها طي 
 إعداد استبيان وتم لبلستبيان،وق  األسموب األمثل 

 ملاور ة( عبارة ا تممت عم  ثبلث004 مكون من اولي
 المعمومات، االتجافات، والممارسات.في 

تم تطبي  االستبيان طي صورت   وللساب صد  االستبيان
التي تتواطر طيها ن س ربة أسرة  00مها األولية عم  عينة قوا

 روط عينة الدراسة وبعد التطبي  تم لساب الصد  من 
 ملوربين عبارات كل خبلل معامل ارتباط بيرسون 

 ( يوق  ذلو:7وجدول والدرجة الكمية ل ، 
ة الكميااة الممارسااات والدرجاامعاماال ارتباااط بيرسااون لعبااارات محااور المعمومااات والمعااارف، االتجاىااات، و  :1جاادول

 لممحور
 الممارسات االتجاىات المعمومات والمعارف

 البيان  م  البيان  م  البيان  م  البيان  م  البيان  م  البيان  م 
0 0.022**  70 0.002***  0 0.072***  70 0.200***  0 0.007***  70 0.270***  
7 0.700***  70 0.022***  7 0.448***  70 0.248***  7 0.072***  70 0.000***  
4 0.200***  77 0.204***  4 0.774***  77 0.082***  4 0.000***  77 0.020***  
0 0.000*  74 0.240***  0 0.070***  74 0.000***  0 0.420***  74 0.022***  
0 0.080**  70 0.220***  0 0.400***  70 0.047***  0 0.042***  70 0.220***  
2 0.720***  70 0.207***  2 0.000***  70 0.087***  2 0.020***  70 0.800***  
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2 0.722***  72 0.227***  2 0.482***  72 0.020***  2 0.042***  72 0.200***  
8 0.080**  72 0.208***  8 0.020***  72 0.028***  8 0.047***  72 0.204***  
2 0.702***  78 0.080***  2 0.477***  78 0.000***  2 0.200***  78 0.087***  

00 0.022*  72 0.202***  00 0.024***  72 0.078***  00 0.000***  72 0.040***  
00 0.022*  40 0.242***  00 0.700**  40 0.027***  00 0.804***  40 0.724***  
07 0.784***  40 0.042***  07 0.422***  40 0.000***  07 0.002***  40 0.208***  
04 0.420***  47 0.207***  04 0.487***    04 0.080***  47 0.020***  
00 0.020**  44 0.082***  00 0.000***    00 0.270***  44 0.807***  
00 0.477***  40 0.040***  00 0.200***    00 0.002***  40 0.200***  
02 0.720***    02 0.427***    02 0.208***  40 0.284***  
02 0.004***    02 0.770**    02 0.022***  42 0.022***  
08 0.402***    08 0.200***    08 0.222**  42 0.702***  
02 0.000***    02 0.000***    02 0.400***  48 0.200***  

 
 
 
 

 0.000 عند دالة ***(  0.00 عند دالة **(  0.0 عند دالة *( 
( وجود عبلقات ارتباطية موجبة بين 7يوق  جدول 

جمي  ملاور االستبيان وبذلو نجد أن المقياس صاد  
 .طي المتغيرات الخاصة ب 

 :بطريقتين فما  Reliabilityلساب ثبات المقياسوتم 

-Alphaباستخدام معتادلة أل ا كرونباخ  الطريقة األولى:

Cronbach   للساب معامل الثبات لتلديد قيمة االتسا
 ملورالداخمي لممقياس ليث تم لساب معامل أل ا لكل 

يوق  ، و بملاور  الثبلثةعم  لدة ولممقياس ككل 
 ( ذلو:7جدول 

الاوعي  ساتبيانال : اختبار معامل الفا كرونباخ7دول ج
 بالتعامل مع المخمفات المنزلية بمحاوره الثالثة

 معامل الفا كرونباخ المحاور
 0.800 المعمومات والمعارا

 0.800 االتجافات
 0.200 الممارسات

اجمالي الوعي بالتعامل م  
 0.822 المخم ات المنزلية
 تتتتتا الستتتتتتبيان التتتتتوعي أن معامتتتتتل أل( 4يوقتتتتت  جتتتتتدول 

( وتعتبر 0.822بالتعامل م  المخم ات المنزلية ككل فو 
 فذ  القيمة عالية ليث تؤكد االتسا  الداخمي لبلستبيان.

 

 مع المخمفات المنزلية بمحاوره الثالثة الوعي بالتعامل: اختبار معامل التجزئة النصفية الستبيان 4جدول
نبراو –معامل ارتباط سبيرمان  المحاور  معامل ارتباط جتمان  

 0.240 0.240 المعمومات والمعارا
 0.800 0.800 االتجافات
 0.272 0.272 الممارسات

 0.200 0.200 اجمالي أسموب التعامل م  المخم ات المنزلية
: استتتتتتخدام اختبتتتتتار التجزئتتتتتة النصتتتتت ية الطريقاااااة الثانياااااة

 Split-half ولمتصتتتتلي  متتتتن أثتتتتر التجزئتتتتة النصتتتت ية تتتتتم )
بتتتتتتتتتتتراون  –خدام معادلتتتتتتتتتتتة التصتتتتتتتتتتتلي  لستتتتتتتتتتتبيرمان استتتتتتتتتتتت

 Spearman-Brown معادلتتتتتتتتتتتتتتتتة جتمتتتتتتتتتتتتتتتتتان ،)Guttman .)
 :( ذلو4ويوق  جدول 

ارتبتتتتتاط أن قتتتتتيم معتتتتتامبلت  (0جتتتتتدول يتقتتتتت  متتتتتن 
التجزئة النص ية لمجموع عبارات استبيان الوعي بالتعامل 

–لستتتتتبيرمان  0.200متتتتت  المخم تتتتتات المنزليتتتتتة ككتتتتتل فتتتتتو
دل عمتتتت  اتستتتتا  وثبتتتتات ممتتتتا يتتتتلجتمتتتتان  0.200بتتتتراون، 

وبتذلو يكتون االستتبيان  بملتاور  الثبلثتةعبارات االستبيان 
 صال  لمتطبي . 
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متتتا ستتتب  أصتتتب  االستتتتبيان طتتتي صتتتورت   متتتن ختتتبلل
عبتتتتارة خبريتتتتة تتقتتتتمن ثبلثتتتتة  004النهائيتتتتة يتكتتتتون متتتتن 

 2موجبتتتتتة، 72عبتتتتتارة  40المعمومتتتتتات والمعتتتتتارا ملتتتتتاور
 ،ستتتتالبة( 8موجبتتتتة، 74عبتتتتارة  40واالتجافتتتتات ، ستتتتالبة(

ولتددت  ،ستالبة( 00موجبتة،  74 عبتارة 48والممارسات 
ثبلثتتتتتة استتتتتتجابات الطالبتتتتتات عمتتتتت  فتتتتتذ  العبتتتتتارات وطتتتتت  

( ال ينطبتت  –ينطبتت  التتي لتتد متتا –تمامتتا اختيتتارات ينطب 
ن اتجتتتتا  العبتتتتارة ( إذا كتتتتا0-7-4مقيتتتتاس متصتتتتل  وعمتتتت 

تقستتتتتتيم وبتتتتتذلو أمكتتتتتن ( 4-7-0 موجتتتتتب وعمتتتتت  مقيتتتتتتاس
( 0ثتتتبلث مستتتتويات وجتتتدول إلتتت   درجتتتات مقيتتتاس التتتوعي

 ذلو. يوق 
عميهتا  لصمتأعم  درج  أن ( 0 يتق  من جدول

المبلوثتتتات طتتتي استتتتبيان التتتوعي بالتعامتتتل متتت  المخم تتتات 
 024 كانتتدرجت ، واقتل درجت   400المنزلية ككل كانت 

وبتذلو أمكتن تقستيم  42وطول ال ئة  000والمد  درج ، 
 –متتتتتتتنخ ض مستتتتتتتتويات  ثتتتتتتتةدرجتتتتتتتات المقيتتتتتتتاس إلتتتتتتت  ثبل

   مرت  (. –توسطم

 سادسًا: إجراءات تطبيق أدوات الدراسة عمى العينة.
 لؤلسرة،تم دمل كل من استمارة البيانات العامة 

م  المخم ات  وعي ربات االسر بالتعاملواستبيان 
يسهل توزيعها وتطبيقها  والدة لت طي استمارة المنزلية 

ومن ثم تم تطبي  أدوات الدراسة عم  العينة وذلو بملء 
، التواصل المبا ر عن طري ربات االسر البيانات من 

 واستغر  التطبي  الميداني قرابة  هرين ونصا.
 سابعًا: المعالجة اإلحصائية

استخدمت بعض األساليب اإللصائية لك ا العبلقة 
ال روض وذلو باستخدام  واختبار بين متغيرات الدراسة

 SPSS  Program Statisticalاإللصائيالبرنامل 

Package for Social Sciences اللزمة اإللصائية )
 يمي:ومن فذ  المعامبلت ما  لتلميل العموم االجتماعية.

لساب التكرارات والنسب المئوية لكل متغيرات  -1
 الدراسة.  

 الثة: القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة لمستويات الوعي بالتعامل مع المخمفات المنزلية بمحاوره الث5جدول 
 البيان

 محاور االستبيان
القراءة 
 الصغرى

القراءة 
 الكبرى

طول  المدى
 الفئة

المستوى 
 المنخفض 

المستوى 
 المتوسط 

المستوى 
 المرتفع

ومعارا معمومات  00 007 08 02 00 :24  20 :84  80 :007  
االسر ربات اتجافات  02 24 42 07 02 :28  22 :80  87 :24  
ربات االسر ممارسات  02 000 00 08 02 :22  28 :22  22 :000  

م   الوعي بالتعامل
 المخم ات المنزلية

024 400 000 42 024 :772  740 :722  722 :400  

لساب معامبلت االرتباط بين كل ملور من  -2
الملاور الثبلثة الستبيان الوعي بالتعامل م  
المخم ات المنزلية والدرجة الكمية لبلستبيان من أجل 

 ات.لساب صد  االستبيان

لساب معامل أل ا كرونباخ، واختبار التجزئة النص ية  -3
وجتمان للساب  بروان، –باستخدام معادلتي سبيرمان

 ثبات استبيان الوعي بالتعامل م  المخم ات المنزلية.

باستخدام معادلة   Correlationمعامبلت االرتباط -0
بيرسون بين كل من استبيان الوعي بالتعامل م  

 ة بملاور  الثبلثة، وبعض المتغيراتالمخم ات المنزلي
 االسرة، عدد ربة الزواج، عمر سنوات عدد الديمغراطية

 طئات والزوجة، لمزوج التعميمي االسرة، المستو  اطراد
 .(ال هر  الدخل

لموقتتوا عمتت  داللتتة ال تترو  بتتين ) T testت اختبتتار -5
واللقتتريات(،  الري يتتات متوستتطات درجتتات كتتل متتن
والمتتتتواتي يقمتتتتن طتتتتي منتتتتزل  المتتتتواتي يقمتتتتن طتتتتي  تتتتقة 

مستتتتقل(،  العتتتامبلت وغيتتتر العتتتامبلت( طتتتي استتتتبيان 
التتتتتوعي بالتعامتتتتتل متتتتت  المخم تتتتتات المنزليتتتتتة بملتتتتتاور  

 الثبلثة.

 (Analysis of Variance  ANOVAتلميتتل التبتتاين -6
طي اتجا  والد لمعرطة داللتة ال ترو  بتين متوستطات 
درجتتات عينتتة الدراستتة طتتي استتتبيان التتوعي بالتعامتتل 
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لمخم ات المنزليتة بملتاور  الثبلثتة تبعتًا لكتل متن م  ا
عمل التزوج، والمستتو  التعميمتي  عمر ربات األسر،

لكتتتتل متتتتن التتتتزوج والزوجتتتتة، وطئتتتتات التتتتدخل ال تتتتهر  
لؤلسرة، عدد أطراد االسرة. وط  لالة وجود طرو  تتم 

لمعرطتتتتة داللتتتتة ال تتتترو  بتتتتين  Tukeyتطبيتتتت  اختبتتتتار 
 متوسطات الدرجات.

 ميدانيةنتائج الدراسة ال
 أوال: وصف عينة الدراسة

وصا لعينة الدراسة الميدانية والتي بمغت  يميطيما 
من ع وائية اختيارفن بطري ة  تممن ربات االسر  702

مستويات اجتماعية واقتصادية  منملاطظة الدقهمية 
 .ذلو وق ي( 2 وجدول ،مختم ة

 ما يمي: (6جدول)يتضح من 
 المقيمتتين طتتيستتة ربتتات االستتر عينتت  الدرانستتبة زيتتادة  -1

%، بينمتتتا قمتتتت 20.20ليتتتث بمغتتتت نستتتبتهم  الريتتتا
 المقيمتتتتتين طتتتتتيربتتتتتات االستتتتتر عينتتتتت  الدراستتتتتة نستتتتتبة 
 .%42.00وبمغت نسبتهم  اللقر

منتتزل مستتتقل  ربتتات االستتر المقيمتتين طتتيزيتتادة نستتبة  -2
%، بينمتتتتا قمتتتتت نستتتتبة 08.00ليتتتتث بمغتتتتت نستتتتبتهم 

 تتتتتق  وبمغتتتتتت نستتتتتبتهم  المقيمتتتتتين طتتتتتي ربتتتتتات االستتتتتر
 لو من سمات البيئة الري ية.% وذ00.00

 مستتتكن تمميتتتتو المقيمتتتين طتتتتيربتتتتات االستتتر نستتتبة زيتتتادة  -3
ربتات %، بينما قمتت نستبة 22.20ليث بمغت نسبتهم 

وبمغتتتتت مستتتتكن دائتتتتم أو مؤقتتتتت  المقيمتتتتين طتتتتياالستتتتر 
 .% 2.70 ،%00.00عم  التوالي  نسبتهم

ربتتتات األستتتر عينتتت  الدراستتتة التتتتي تتتتتراوح نستتتبة زيتتتادة  -4
ليتتتتتث بمغتتتتتت  (40-70بتتتتتين  عتتتتتدد ستتتتتنوات زواجهتتتتتن

ربتات االستر التتي %، بينما قمت نسبة 02.00نسبتهم 
ليتتتتث  (00-40تراولتتتتت عتتتتدد ستتتتنوات زواجهتتتتن بتتتتين 

 .%0.80بمغت نسبتهم 
-00 التتتتي تتتتتراوح أعمتتتارفن بتتتينربتتتات االستتتر زيتتتادة  -5

وكانتتتتت نستتتتبة %، 00.40ليتتتتث بمغتتتتت نستتتتبتهم ( 00
( 40-70 التتتتتتي تتتتتتتراوح أعمتتتتتارفن بتتتتتينربتتتتتات االستتتتتر 

تتتتتتي ربتتتتتات االستتتتتر البينمتتتتتا تستتتتتاوت نستتتتتبة  70.20%
عامتتا  00أكبتر متن  ،(00-40 تراولتت أعمتارفن بتتين
 .%02.00ليث بمغت نسبتهم 

االستتر متوستتطة اللجتتم التتتي تتتتراوح أعتتدادفن زيتتادة  -6
، %27.00ليتتتتتتث بمغتتتتتتت نستتتتتتبتهم أطتتتتتتراد  (2-0بتتتتتتين 

األستر عينتت  الدراستتة صتغيرة اللجتتم التتتي وكانتت نستتبة 
ليتتث بمغتتت نستتبتهم طتتراد أ (4-7تتتتراوح عتتدادفن بتتين 

االستتر عينتت  الدراستتة نستتبة انخ قتتت بينمتتا  02.40%
أطتتراد  (2-2كبيتتر  اللجتتم التتتي تراولتتت أعتتدادفن بتتين 

 .%8.70ليث بمغت نسبتهم 
 

 : التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقا لممتغيرات الديمغرافية 6جدول
 نوع السكن -1 بيئة السكن -0

 00.0 82  ق  20.2 072 ري يات
ات لقري  08.0 070 منزل مستقل 42.0 80 

 200.0 107 اإلجمالي 200.0 107 اإلجمالي
 عدد سنوات الزواج -4 السكن طبيعة -7

 72.4 00 ( سنوات00-0  2.7 02 مؤقت
 00.0 70  ( سن70- 00  00.0 74 دائم

 02.0 002  ( سن40-70  22.2 20  تمميو
 0.8 00  ( سن00-40  200.0 107 اإلجمالي

 200.0 107 اإلجمالي االسرعمر ربات  -5
عام (70-40   عدد أفراد االسرة -6 70.2 04 
عام (40-00   02.4 00 (4-7صغيرة اللجم   02.0 40 
عام (00-00   27.0 000 (2-0متوسطة اللجم  00.4 20 

عام  00أكبر من   8.7 02 (2-2كبير  اللجم   02.0 40 
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 200.0 107 اإلجمالي 200.0 107 اإلجمالي

 المستوي التعميمي لمزوج -8 االجتماعيةالحالة  -7
 4.0 2 أمي 20.4 082 متزوجات

0.2     2.4 

0.0 

 0 ويكتب يقرأ 2.2 70 أرامل
 7 االبتدائية عم  لاصل 000.0 702 اإلجمالي

 7.0 0 اإلعدادية عم  لصل ةالمستوي التعميمي لمزوج -9
42.2  42.0               

 0.0 7 أمي
4.2      0.2  
0.0 

  22 الثانوية عم  لاصل
 0.2 004 جامعي تعميم 8 ويكتب يقرأ

4.0    
00.2 
0.0 

 2 مرلمة ماجستير 7 االبتدائية عم  لاصل
 7.0 0 اإلعدادية عم  لصل

00.7      07.2  4 دكتورا  مرلمة 
 200.0 107 اإلجمالي 000  الثانوية عم  لاصل

 42.2 28 جامعي تعميم
7.0       00.0 
0.0 

 زوجعمل ال -20
 00.7 002 موظا لكومي 0 مرلمة ماجستير

 78.0 02 اعمال لر  4 دكتورا  مرلمة
 2.4 04 عم  المعاش 200.0 107 اإلجمالي

 0.8 00 عمل لرطي عمل الزوجة -22

 2.7 02 متوطي 44.8 20 موظا لكومي
 200.0 107 اإلجمالي 2.4 00 عمل لرطي

 فئات الدخل الشيري -07 08.2 077 ال تعمل
لياإلجما  جني 0000أقل من  200.0 107 

 7000إل  أقل من 0000من 
2 
02 

0.0 
72.0   40.2 

    عدد مصادر دخل االسرة -27
معا ات أو رواتب  
صناعي م روع  
أرض أو عقار إيراد  

تجار  م روع  

مصدر 
 والد

 4000إل  أقل من 7000من  %2.70أسرة بنسبة 00
 0000إل  أقل من  4000من 

20 
02 

40.2 
72.0   08.0 

أسرة بنسبة  020 مصدرين
80.00% 

ثبلثة 
 مصادر

أسرة  بنسبة  77
00.27% 

 0000إل  أقل من  0000من
 جني  طأكثر0000

00 
2 

2.8 
7.2      2.2  

    
 200.0 107 اإلجمالي

ليتتتث بمغتتتت نستتتبتهم  ربتتتات االستتتر المتزوجتتتاتزيتتتادة  -7
 ربتات االستر ألرامتلنستبة بينما انخ قت ، 20.40%

 %.2.20بتهم ليث بمغت نس
زيتتتتادة نستتتتبة العتتتتاممين متتتتن األزواج بوظي تتتتة لكوميتتتتة  -8

%، يميهتتتتتتتتا العتتتتتتتتاممين 00.70ليتتتتتتتتث بمغتتتتتتتتت نستتتتتتتتبتهم 
%، طتتتي 78.00باألعمتتتال اللتتترة ليتتتث بمغتتتت نستتتبتهم 

لتتتتين قمتتتتت نستتتتبة األزواج العتتتتاممين باألعمتتتتال اللرطيتتتتة 
والمتقاعتتتتتتتتدين ليتتتتتتتتث بمغتتتتتتتتت نستتتتتتتتبتهم عمتتتتتتتت  التتتتتتتتتوالي 

زواج %، كمتتتتتتتتتتتتتا بمغتتتتتتتتتتتتتتت نستتتتتتتتتتتتتتبة األ%2.40، 0.80
 %.2.70 المتوطون

الغيتتتتتتر عتتتتتتامبلت عتتتتتتن ربتتتتتتات االستتتتتتر زيتتتتتتادة نستتتتتتبة  -9
العتتتتتتتتامبلت ليتتتتتتتتث بمغتتتتتتتتت نستتتتتتتتبتهم عمتتتتتتتت  التتتتتتتتتوالي 

08.20 ،%00.00.%  
ارت اع نسبة االزواج عينة الدراسة اللاصمين عم   -00

%، بينما نسبة  00.20تعميم عالي ليث بمغت 
 %، بينما42.00اللاصمين عم  تعميم متوسط بمغت 

اللاصمين عم  تعميم ربات االسر اع نسبة يتق  ارت 
%، ويميها نسبة 07.20متوسط ليث بمغت 

%، 00.00اللاصبلت عم  تعميم عالي ليث بمغت 
كما يوق  انخ اض نسبة األزواج والزوجات عينة 
الدراسة ذو التعميم المنخ ض وبمغت نسبتهم عم  
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% ومما سب  يتق  ارت اع 0.20%، 2.40التوالي 
 ألزواج والزوجات عينة الدراسة.مستو  تعميم ا

ليث  المتوسطةارت اع نسبة األسر ذات الدخول  -00
% يميها أصلاب الدخول 08.00بمغت نسبتهم 

%، طي لين قمت 40.20وبمغت نسبتهم  المنخ قة
وكانت نسبتهم  المرت عةصلاب الدخول  نسبة

2.20.% 

أسترة متن عينتة الدراستة تعتمتد عمت   00 نيتقت  ا -07
 %،2.70والد طقتط ليتث بمغتت نستبتهم مصدر دخل 

أسر  تعتمد عم  مصدرين لمدخل وبمغت نستبتهم  020
أسر  لها ثبلثة مصادر لمدخل وبمغتت  %77، 80.00
  %.00.27نسبتهم 

ثانياً: النتائج الوصفية الساتبيان وعاي رباات االسار بالتعامال 
 مع المخمفات المنزلية   

 النستتتتتتبيو  التكتتتتتترار  التوزيتتتتتت  عمتتتتتت  الجتتتتتتزء فتتتتتتذا ي تتتتتتتمل
 استتتتتبيان عمتتتت  األستتتتر ربتتتتات متتتتن الدراستتتتة عينتتتتة الستتتتتجابات

 الثبلثتتتتتتة، بملتتتتتتاور  المنزليتتتتتتة المخم تتتتتتات متتتتتت  التعامتتتتتتل أستتتتتموب
 :ذلو وق ي( 2 والجدول

( التوزيتتتتت  النستتتتتبي الستتتتتتجابات 2 يتقتتتتت  متتتتتن جتتتتتدول
العينتتتتتة عتتتتتن التتتتتوعي بالتعامتتتتتل متتتتت  المخم تتتتتات المنزليتتتتتة 

 بملاور  الثبلثة ليث كانت: 
عيهن بالتعامل م  المخم ات المنزلية مستو  و طئة  -

التي كانت  ربات االسرتقمنت  منخ ض:
وكانت عددفن  772: 024استجابتهم تتراوح من 

 %.72.04بنسبتة مئتوية ربة أسرة  02
مستو  وعيهن بالتعامل م  المخم ات المنزلية طئة  -

التي كانت  ربات االسرتقمنت  متوسط:
كانت عددفن و  722: 740استجابتهم تتراوح من 

 %.40.00بنسبتة مئتوية ربة أسرة  20
مستو  وعيهن بالتعامل م  المخم ات المنزلية طئة  -

التي كانت استجابتهم  ربات االسرتقمنت  مرت  :
ربة  80وكانت عددفن  400: 722تتراوح من 

 %.00.02بنسبتة مئتوية أسرة 
 مع المخمفات المنزلية بمحاوره الثالثةالوعي بالتعامل  عن استجابات العينة التوزيع النسبي وفقًا لمستويات: 7جدول 

      البيان
 محاور االستبيان

المنخفض المستوى المتوسط المستوى  المرتفع المستوى   
 % العدد % العدد % العدد

ومعارا معمومات  2 4.48 28 02.40 007 02.72 
االسر ربات اتجافات  74 00.00 002 02.04 28 47.80 
ربات االسر ممارسات  04 70.22 28 42.28 82 00.00 

م  المخم ات المنزلية الوعي بالتعامل  02 72.04 20 40.00 80 00.02 
 
 

 ثالثًا: النتائج في ضوء فروض الدراسة
 النتائج في ضوء الفرض األول  -2

ال توجد عالقة ": ينص ال رض األول عم  أن 
 وعي رباتارتباطيو ذات داللة إحصائية بين كل من 

، الثالثةمحاوره االسر بالتعامل مع المخمفات المنزلية ب
 ".الديمغرافيةمتغيرات الوبعض 

ولمتلقتتتتت  متتتتتن صتتتتتلة ال تتتتترض إلصتتتتتائيا تتتتتتم لستتتتتاب 
رباات االسار  وعتيمعامبلت ارتباط بيرستون بتين كتل متن 
، وبعتتض الثبلثتتة بالتعامتتل متت  المخم تتات المنزليتتة بملتتاور 

 :  ذلويوق( 8 جدولال، و المتغيرات الديمغراطية

 ( ما يمي:8)يتضح من جدول
 0.00موجبة عند مستو  داللتة  ارتباطي توجد عبلقة  -

عتتتتدد ستتتتنوات التتتتزواج وبتتتتين كتتتتل متتتتن المعمومتتتتات بتتتتين 
والمعتارا، الممارستات والتوعي بالتعامتل مت  المخم تات 

عتدد  ال توجتد عبلقتة ارتباطيت  بتينالمنزلية ككل، بينما 
 سر.سنوات الزواج وملور اتجافات ربات اال

موجبتتتتتة عنتتتتتد مستتتتتتو  داللتتتتتة  ارتباطيتتتتت توجتتتتتد عبلقتتتتتة  -
عمر ربة األسرة وبين كل من المعمومات بين  0.000

والمعتتتارا، االتجافتتتات، الممارستتتات والتتتوعي بالتعامتتتل 
 م  المخم ات المنزلية ككل.
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وبين كتل األسرة  دتوجد عبلقة ارتباطي  بين عدد أطرا ال-
ممارستتتتات متتتتن المعمومتتتتات والمعتتتتارا، االتجافتتتتات، ال
 والوعي بالتعامل م  المخم ات المنزلية ككل.

 0.00موجبة عند مستو  داللتة  ارتباطي توجد عبلقة  -
المستو  التعميمي لمتزوج وبتين كتل متن المعمومتات بين 

والمعتارا، الممارستات والتوعي بالتعامتل مت  المخم تات 
 ال توجتتتتد عبلقتتتتة ارتباطيتتتت  بتتتتينالمنزليتتتتة ككتتتتل، بينمتتتتا 

متتتتتتي لمتتتتتتزوج وملتتتتتتور اتجافتتتتتتات ربتتتتتتات المستتتتتتو  التعمي
 االسر.

 0.00موجبة عند مستو  داللة  ارتباطي توجد عبلقة  -
المستو  التعميمي لربات االسر وبين كل من بين 

المعمومات والمعارا، االتجافات، وكذلو توجد عبلقة 
عند ارتباطي  بين المستو  التعميمي لربات االسر 

لممارسات وبين كل من ملور ا 0.000مستو  داللة
 .والوعي بالتعامل م  المخم ات المنزلية ككل

 والطوب ي(، 7002)البيرة وات قت دراسة كل من
( م  فذ  النتيجة ليث أكدت 7000قبش  (،7000)

عم  وجود عبلقة ارتباطية موجب  بين ملور المعمومات 
والمستو  التعميمي لرب وربة األسرة بينما أوقلت عدم 

ن ملور االتجافات والمستو  وجود عبلقة ارتباطية بي
 التعميمي لرب االسرة، عدد أطراد األسرة ، وكذلو أكدت

( عم  وجود عبلقة معنوية بين درجة 7008داود  دراسة
المعمومات الصلية لممبلوثات عن التعامل الصدي  م  

 0.0البيئة بالنسبة لممخم ات المنزلية عند مستو  داللة 
واللالة التعميمية،

مالت ارتباااط بيرسااون لكاال ماان وعااي ربااات االساار بالتعاماال مااع المخمفااات المنزليااة بمحاورىااا الثالثااة : معااا8 جاادول
    107وبعض متغيرات الدراسة الكمية ن=

 المتغيرات 
 سنىات عدد

  الزواج
 ربة عمر

  االسرة
 افراد عدد

  االسرة
 المستىي

للزوج التعليمي  
 التعليمي المستىي

 لرببت االسر
 الدخل فئبت

يالشهر  
والمعارا المعمومات  0.002*  0.780***  0.000 0.020**  0.702**  0.482***  
***0.700 0.047 االتجافات  0.044 0.084 0.028**  0.402***  
*0.002 الممارسات  0.722***  0.084 0.708**  0.742***  0.422***  

م   الوعي بالتعامل
 المخم ات المنزلية

0.024*  0.400***  0.000 0.080**  0.742***  0.000***  

 0.000 ***( دالة عند   0.00 **( دالة عند     0.0 *( دالة عند 
 

( وجود عبلقة 7000خمي ة  سةكما أوقلت نتائل درا
بالممارسات  معنوية بين المستو  المعرطي لممبلوثات

البيئية الصليلة لممخم ات المنزلية والدخل السنو  
 اسة( ودر 7000قبش  دراسة وكذلو ات قت لؤلسرة،
ارتباطية بين ملور الممارسات، أسموب ربات  بندار 

االسر طي التخمص من المخم ات المنزلية وعدد أطراد 
 األسرة.

 مما سب  يتق  االتي:
وعتتتتي ربتتتتات االستتتتر موجبتتتتة بتتتتين  وجتتتتود عبلقتتتتة ارتباطيتتتت  -

عتتتتدد ستتتتنوات التتتتزواج، و بالتعامتتتتل متتتت  المخم تتتتات المنزليتتتتة 
االستتترة، المستتتتو  والمستتتتو  التعميمتتتي لمتتتزوج، عمتتتر ربتتتة 
 التعميمي لمزوجة، طئات الدخل ال هر .

ال توجد عبلقة ارتباطي  بين وعي ربات االسر بالتعامل  -
م  المخم ات المنزلية وبين عدد أطراد األسرة، وبالتالي 

 يتلق  صلة ال رض األول جزئيا.
 النتائج في ضوء الفرض الثاني -1

ت "ال توجد طرو  ذا ينص ال رض الثاني عم  أن 
متوسطات درجات كل من  بينداللة الصائية 

اللقريات والري يات طي وعي ربات االسر بالتعامل م  
    المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة".

 ولمتلق  من صلة ال رض إلصائًيا تم إيجاد قيمة
متوسط درجات كل من اللقريات والري يات  ( بينت 

 المنزليةطي وعي ربات االسر بالتعامل م  المخم ات 
 ذلو: يوق ( 2 وجدول بملاور  الثبلثة
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 ( كاآلتي:2جدول  يتق  من
ربتتتتات االستتتر اللقتتتتريات عتتتتن يزيتتتد متوستتتتط درجتتتات  -

طتتتي المعمومتتتات والمعتتتتارا  2.24بمقتتتدار الري يتتتات 
 وفتتتتتتي قيمتتتتتتة دالتتتتتتة 0.22كانتتتتتتت قيمتتتتتتة ت  ليتتتتتتث 

وفتتتذا يعنتتتي  ،0.000 إلصتتتائيا عنتتتد مستتتتو  داللتتتة
ا بتتتتتتين متوستتتتتتط وجتتتتتتود طتتتتتترو  ذات داللتتتتتتة إلصتتتتتتائي

المعمومتتتات طتتتي اللقتتتريات عتتتن الري يتتتات درجتتتات 
لصتتتتتتتال   0.000 عنتتتتتتتد مستتتتتتتتو  داللتتتتتتتة والمعتتتتتتتارا
 .اللقريات

ربتتتتات االستتتر اللقتتتتريات عتتتتن يزيتتتد متوستتتتط درجتتتات  -
طتتي اتجافتتات ربتتات األستتر  4.24بمقتتدار الري يتتات 
 وفتتتتتتي قيمتتتتتتة دالتتتتتتة 7.27كانتتتتتتت قيمتتتتتتة ت  ليتتتتتتث 

يعنتتتتي وفتتتتذا   ،0.00 إلصتتتتائيا عنتتتتد مستتتتتو  داللتتتتة

وجتتتتتتود طتتتتتترو  ذات داللتتتتتتة إلصتتتتتتائيا بتتتتتتين متوستتتتتتط 
اتجافتتتتتات طتتتتتي اللقتتتتتريات عتتتتتن الري يتتتتتات درجتتتتتات 

لصتتتتتال   0.00 عنتتتتتد مستتتتتتو  داللتتتتتةربتتتتتات األستتتتتر 
 .اللقريات

ربتتتتات االستتتر اللقتتتتريات عتتتتن يزيتتتد متوستتتتط درجتتتات  -
طتتي ممارستتات ربتتات االستتر  8.00بمقتتدار الري يتتات 
 وفتتتتتتتي قيمتتتتتتتة دالتتتتتتتة 4.02كانتتتتتتتت قيمتتتتتتتة ت ليتتتتتتتث 
وفتتذا  يعنتتي  ،0.000 عنتتد مستتتو  داللتتة إلصتتائيا

وجتتتتتتود طتتتتتترو  ذات داللتتتتتتة إلصتتتتتتائيا بتتتتتتين متوستتتتتتط 
ممارستات ربتة طتي اللقريات عن الري يتات درجات 
لصتتتتتتتتتتال   0.000 عنتتتتتتتتتتد مستتتتتتتتتتتو  داللتتتتتتتتتتة األستتتتتتتتترة

 .اللقريات

ي وعاي الحضاريات والريفياات فا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة الفروق بين: 9 جدول
 107ربات االسر بالتعامل مع المخمفات المنزلية ن=

 البيان           
 

 المحاور

الفروق بين  (216ريفيات ن= ) (82حضريات ن= )  
 المتوسطات

قيمة 
المتوسط  مستوى الداللة ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.0000 0.22 2.24 00.22 22.24 8.20 82.22 ومعارا معمومات
 (0.000 دالة عند

 0.002 7.27 4.24 2.02 28.04 2.22 80.22 االسر ربات اتجافات
 (0.00 دالة عند 

 0.0000 4.02 8.00 00.27 20.40 02.20 28.08 ربات االسر ممارسات
 (0.000 دالة عند 

م   الوعي بالتعامل
 المخم ات المنزلية

722.20 44.07 708.00 47.08 08.0 4.22 0.0000 
 (0.000 دالة عند 

ربتتتتات االستتتر اللقتتتتريات عتتتتن يزيتتتد متوستتتتط درجتتتات  -
طتتتتي اجمتتتتالي وعتتتتي ربتتتتات  08.0بمقتتتتدار الري يتتتتات 

كانتتت قيمتتة ت االستتر بالتعامتتل متت  المخم تتات ليتتث 
 إلصتتائيا عنتتد مستتتو  داللتتة وفتتي قيمتتة دالتتة 4.22

وفتتتتتتتذا يعنتتتتتتتي وجتتتتتتتود طتتتتتتترو  ذات داللتتتتتتتة  ،0.000
اللقتتتتتريات عتتتتتن متوستتتتتط درجتتتتتات إلصتتتتتائيا بتتتتتين 

اجمالي وعي ربات االسر بالتعامل مت  طي الري يات 
لصتتتتتتتال   0.000 عنتتتتتتتد مستتتتتتتتو  داللتتتتتتتةالمخم تتتتتتتات 
 .اللقريات

(، 7008  الروبيدراسة كل من و تت   فذ  النتائل و 
( م  فذ  النتيجة 7000 وأبو العجين(، 7002 وعقيمي

ليث أكدت عم  وجود طرو  ذات داللة إلصائية بين 

بات االسر اللقريات والري يات طي أسموب التخمص ر 
، من المخم ات المنزلية وطي كمية ونوع المخم ات الصمبة

( ليت أوقلت 7000 قبشبينما اختم ت م  دراسة 
عدم وجود طرو  ذات داللة إلصائية بين ربات االسر 
اللقريات والري يات طي أسموب التخمص من المخم ات 

 المنزلية.  
   وجود طترو  ذات داللتة إلصتائيا بتينمما سب  يتق
طي الوعي بالتعامل  اللقريات والري يات متوسط درجات

لصتتتتتتتال   0.000 عنتتتتتتتد مستتتتتتتتو  داللتتتتتتتةمتتتتتتت  المخم تتتتتتتات 
 ال تتلق  صلة ال رض الثاني. ياللقريات. وبالتال
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 النتائج في ضوء الفرض الثالث -7
ال توجد فروق ذات " ينص ال رض الثالث عم  أن 

متوسطات درجات ربات االسر  نبيداللة احصائية 
المواتي يقمن في شقو والمواتي يقمن في منزل مستقل 
في وعي ربات االسر بالتعامل مع المخمفات المنزلية 

 بمحاوره الثالثة".   
ولمتلق  من صلة ال رض إلصائًيا تم إيجاد 

ربات االسر متوسط درجات كل من  ( بينت قيمة
طي  ن طي منزل مستقلالمواتي يقمن طي  ق  والمواتي يقم

 وعي ربات االسر بالتعامل م  المخم ات المنزلية
 .بملاور  الثبلثة

 :يوق  ذلو( 00 وجدول
( عدم وجود طرو  ذات داللة 00 يوق  جدول
المواتي يقمن طي  ق  والمواتي يقمن طي الصائية بين 

المعمومات والمعارا، اتجافات كل من  منزل مستقل طي
الوعي بالتعامل ، و ربات االسرربات األسر، ممارسات 
عم   ليث كانت قيمة ت ككلم  الملم ات المنزلية 

ف  قيم و 0.700، 0.224، 0.802، 0.207التوالي 
 الصائيًا.غير دالة 

مما سب  يتق  عدم وجود طرو  ذات داللة إلصائيا 
 المواتي يقمن طي  ق  والمواتي يقمن طي منزل مستقل بين

 يم ات المنزلية. وبالتالطي الوعي بالتعامل م  المخ
 تتلق  صلة ال رض الثالث.

 النتائج في ضوء الفرض الرابع -4
أنو "ال توجد فروق ذات ينص ال رض الراب  عم  

متوسطات درجات كل من العامالت  بينداللة احصائية 
وغير العامالت في وعي ربات االسر بالتعامل مع 

 المخمفات المنزلية بمحاوره الثالثة".  
المواتي يقمن فاي شاقو والماواتي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة الفروق بين :20جدول

 107يقمن في منزل مستقل في الوعي بالتعامل مع المخمفات المنزلية ن=
البيان             

 
 

 المحاور

 شقة
 (86ن= )

 منزل مستقل
الفروق بين  (212ن= )

لداللةمستوى ا قيمة ت المتوسطات المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ومعارا معمومات   غير دال ( 0.080 0.207 7.202 00.2070 80.082 00.422 80.024 
االسر ربات اتجافات   غير دال (0.422 0.802 0.048 2.72022 22.087 2.8040 80.770 
االسر ربات ممارسات   غير دال (0.442 0.224 7.707 02.0008 27.020 02.000 20.842 

م   الوعي بالتعامل
 المخم ات المنزلية

  غير دال (0.700 0.700 0.22 44.0200 704.02 40.804 702.00

 ت( لة ال رض إلصائًيا تم إيجاد قيمةولمتلق  من ص
بين متوسط درجات كل من العامبلت وغير العامبلت 

بالتعامل م  المخم ات المنزلية  طي وعي ربات االسر
 ( يوق  ذلو:00 وجدولبملاور  الثبلثة، 
 ( كاآلتي:00 يتق  من جدول

ربتات األستر العتامبلت عتن غيتر يزيد متوسط درجتات  -
طتي المعمومتات والمعتارا  02,00بمقتدار العامبلت 
 وفتتتتتتي قيمتتتتتتة دالتتتتتتة 02.82كانتتتتتتت قيمتتتتتتة ت ليتتتتتتث 

عنتتتي ، وفتتتذا ي0.000 إلصتتتائيا عنتتتد مستتتتو  داللتتتة
وجتتتتتتود طتتتتتترو  ذات داللتتتتتتة إلصتتتتتتائيا بتتتتتتين متوستتتتتتط 

طتتتتتي مستتتتتتتو   العتتتتتامبلت وغيتتتتتتر العتتتتتامبلتدرجتتتتتات 

 0.000 عنتتتتد مستتتتتو  داللتتتتة المعمومتتتتات والمعتتتتارا
 .العامبلتلصال  

العتتتامبلت عتتتن غيتتتر العتتتامبلت يزيتتتد متوستتتط درجتتتات  -
طتتتي اتجافتتتات ربتتتات االستتتر ليتتتث  00.77بمقتتتدار 

ئيا إلصتتتا وفتتتي قيمتتتة دالتتتة 02.04كانتتتت قيمتتتة ت 
، وفذا يعنتي وجتود طترو  0.000 عند مستو  داللة

العتتامبلت ذات داللتتة إلصتتائيا بتتين متوستتط درجتتات 
اتجافتتات ربتتات االستتر  طتتي مستتتو  وغيتتر العتتامبلت
 .العامبلتلصال   0.000 عند مستو  داللة

العتتتامبلت عتتتن غيتتتر العتتتامبلت يزيتتتد متوستتتط درجتتتات  -
طتتتتي ممارستتتتات ربتتتتات االستتتتر ليتتتتث  72.2بمقتتتتدار 
إلصتتتائيا  وفتتتي قيمتتتة دالتتتة 77.20قيمتتتة ت  كانتتتت
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، وفذا يعنتي وجتود طترو  0.000 عند مستو  داللة
العتتامبلت ذات داللتتة إلصتتائيا بتتين متوستتط درجتتات 

ممارستتات ربتتات االستتر ملتتور  عتتن غيتتر العتتامبلت
 .العامبلتلصال   0.000 عند مستو  داللة

ربتتتتتات االستتتتتر عينتتتتتة الدراستتتتتة يزيتتتتتد متوستتتتتط درجتتتتتات  -
طتتي  02.28بمقتتدار يتتر العتتامبلت العتتامبلت عتتن غ
ليتتتث  متتت  الملم تتات المنزليتتتة ككتتلالتتوعي بالتعامتتل 
إلصتتتائيا  وفتتتي قيمتتتة دالتتتة 72.20كانتتتت قيمتتتة ت 
، وفذا يعنتي وجتود طترو  0.000 عند مستو  داللة

ربتتتتتات ذات داللتتتتتة إلصتتتتتائيا بتتتتتين متوستتتتتط درجتتتتتات 
طتتتتي التتتتوعي  االستتتتر العتتتتامبلت عتتتتن غيتتتتر العتتتتامبلت

عنتتتد مستتتتو   لمنزليتتتة ككتتتلمتتت  الملم تتتات ابالتعامتتتل 
 .العامبلتلصال   0.000 داللة

( م  نتائل الدراسة ليث 0227 لقيوتت   دراسة 
اوقلت وجود طرو  ذات داللة إلصائية بين ربات 
االسر العامبلت وغير العامبلت طي متغيرات الوعي 
البيئي نلو لماية البيئة من التموث بالمخم ات 

( ليت 7000 بشقالمنزلية، كما ات قت م  دراسة 
أ ارت الي وجود طرو  ذات داللة إلصائية بين 
ربات االسر العامبلت وغير العامبلت طي أسموب 
التخمص من المخم ات المنزلية عند مستو  داللة 

 لصال  العامبلت، 0.00
عاامالت فاي العاامالت وغيار ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيماة ت لداللاة الفاروق باين: 22 جدول

 107وعي ربات االسر بالتعامل مع المخمفات المنزلية ن=
البيان             
 
 

 المحاو

 عامالت
(96ن= )    

 غير عامالت
(222ن= )  الفروق بين  

المتوسط  مستوى الداللة قيمة ت المتوسطات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ومعارا معمومات  20.00 0.00 20.82 2.04 02.00 02.82 0.0000 
(0.000 دالة عند   

االسرة ربة اتجافات  82.20 2.70 27.02 0.70 00.77 02.04 0.0000 
(0.00 دالة عند   

االسرة ربة ممارسات  008.08 00.88 80.08 2.08 72.2 77.20 0.0000 
(0.000 دالة عند   

م   الوعي بالتعامل
 المخم ات المنزلية

782.20 70.00 772.22 00.02 02.28 72.20 0.0000 
(0.000 دالة عند   

 ،(7000 الدبوسي من كل دراسةات قت م  وكذلو 
 ذات طرو  وجود عم  أكدت ليث( 7000 وقبش
اسر العينة وعمل ربات االسر  ربات بين إلصائية داللة
كانت ال رو  لصال  العامبلت وأرجعت ذلو الي  ليث

النقاش طي بيئة العمل، كما وجود جو من المعرطة و 
( أن 027: 7004 ال وابكة وأخرونأوقلت دراسة 

ملور أداء النساء غير العامبلت غير دال إلصائيا طي 
 وعمي الممارسات البيئية ب كل عام.، الن ايات المنزلية

ممتتا ستتب  يتقتت  وجتتتود طتترو  ذات داللتتة إلصتتتائيا   
ربتتتات االستتتر متتتن العتتتامبلت وغيتتتر  متوستتتط درجتتتات بتتتين

المنزليتة عنتد طي الوعي بالتعامل م  المخم تات  العامبلت
ال  يلصتتتتتال  العتتتتتامبلت. وبالتتتتتتال 0.000 مستتتتتو  داللتتتتتة

 تتلق  صلة ال رض الراب .

 النتائج في ضوء الفرض الخامس -5
دال  تباينيوجد  ال"انو عمت   الخامسينص ال رض 

فاااي وعاااي رباااات االسااار عيناااة الدراساااة  باااين إحصاااائياً 
تبعااًا ات المنزليااة بمحاااورة الثالثااة بالتعاماال مااع المخمفاا

 لطبيعة السكن".
ولمتلق  من صلة ال رض إلصائيًا تم استتخدام أستموب 

وعتتتي  لقيتتتاس ANOVAتلميتتتل التبتتتاين طتتتي اتجتتتا  والتتتد 
ربتتتات االستتتر بالتعامتتتل متتت  المخم تتتات المنزليتتتة بملتتتاورة 

 Tukeyلطبيعتتة الستتكن، وتتتم تطبيتت  اختبتتار تبعتتًا الثبلثتتة 
رو  بتين المتوستطات اللستابية لتدرجات لمعرطة داللة ال ت

 ( يوق  ذلو:07ربات االسر عينة الدراسة والجدول  
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عدم وجتود تبتاين دال الصتائيًا  (07 يتق  من جدول
طتتي لطبيعتة الستكن بتين ربتات االستر عينتة الدراستتة تبعتًا 

 المعمومتتتتات والمعتتتتارا واتجافتتتتات ربتتتتة األستتتترة كتتتتل من
متتت   بالتعامتتتل وممارستتتات ربتتتة االستتترة واستتتتبيان التتتوعي

، 0.477الملم ات المنزلية ككل( ليث كانتت قيمتة ا 
وفتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتيم غيتتتتتتتتتر دالتتتتتتتتتة  0.027، 0.204، 0.202
 الصائيًا.

عتتدم وجتتود تبتتاين دال الصتتائيًا بتتين ممتتا ستتب  يتقتت  
طتي التوعي بالتعامتل مت   لطبيعتة الستكنربات االسر تبعًا 

تتلقتتتتتتت  صتتتتتتتلة ال تتتتتتترض  يالمخم تتتتتتتات المنزليتتتتتتتة وبالتتتتتتتتال
 الخامس.

 تائج في ضوء الفرض السادسالن -6
دال  تباااينيوجااد  ال"يتتنص ال تترض الستتادس عمتت  انتت  

فاااي وعاااي رباااات االسااار عيناااة الدراساااة  باااين إحصاااائياً 
تبعااًا بالتعاماال مااع المخمفااات المنزليااة بمحاااوره الثالثااة 

 لعمر ربات االسر".

ل ماع المخمفاات المنزلياة بمحااوره : تحميل التباين في اتجاه واحد لربات األسار فاي اساتبيان الاوعي بالتعاما21جدول
 107الثالثة تبعا لطبيعة السكن ن=

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين محاور االستبيان
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

ومعارا معمومات  
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 

27.882 
74020.808 
74000.240 

7 
700 
702 

42.004 
004.022 

0.477 
 

0.270 
  غير دالة(

االسرة ربة اتجافات  بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكمي

002.220 
08022.042 
08202.000 

7 
700 
702 

00.282 
20.287 

0.202 
 

0.002 
  غير دالة(

االسرة ربة ممارسات  
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 

472.270 
00220.280 
02020.200 

7 
700 
702 

020.800 
724.424 

0.204 
 

0.008 
  غير دالة(

م   الوعي بالتعامل
 المخم ات المنزلية

 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 

0040.024 
740007.424 
742722.202 

7 
700 
702 

022.787 
0007.202 

0.027 0.207 
  غير دالة(

ولمتلق  من صلة ال رض إلصائيًا تم استخدام 
طي  ANOVAي اتجا  والد أسموب تلميل التباين ط

م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة  الوعي بالتعامل
 Tukeyتبعًا لعمر ربات االسر، وتم تطبي  اختبار 

لمعرطة داللة ال رو  بين المتوسطات اللسابية لدرجات 
 ( توق 00(، 04ول اربات االسر عينة الدراسة والجد

 ذلو:
 :يمي ما(24)،(27)جدولي من يتضح

 عينة االسر ربات بين الصائياً  دال تباين ودوج -
لعمر ربات  تبعاً  والمعارا المعمومات طي الدراسة
 دالة قيمة وفي 0.800 ا قيمة بمغت ليث االسر

 عم  ولمتعرا ،0.00 داللة مستو  عند الصائياً 
 Tukeyاختبار تطبي  تم ال رو  دالالت مستو 
 ربات درجات متوسطات بين ال رو  دالل  لمعرطة

 ربات لعمر تبعاً  والمعارا المعمومات طي االسر
( 82.2200 تتدرج من أنها وجد االسر ليث

ربات االسر االكبر  وذلو لصال  (22.0200 إل 
 من خمسون عاما.

 عينة االسر ربات بين الصائياً  دال تباين وجود -
 االسر عينة ربات لعمر تبعاً  االتجافات طي الدراسة
 دالة قيمة وفي 0.284 ا قيمة بمغت ليث الدراسة
 عم  ، ولمتعرا0.00 داللة مستو  عند الصائياً 
 Tukeyاختبار تطبي  تم ال رو  دالالت مستو 
 ربات درجات متوسطات بين ال رو  دالل  لمعرطة
 االسر ليث ربات لعمر تبعاً  طي االتجافات االسر
( 87.4200 إل ( 22.0880 من تتدرج أنها وجد

 .من خمسون عاما الكبرربات االسر ا وذلو لصال 
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 عينة االسر ربات بين الصائياً  دال تباين وجود -
 االسر ليث ربات لعمر تبعاً  الممارسات طي الدراسة

 عند الصائياً  دالة قيمة وفي2.000 ا قيمة بمغت
  ،0.000 داللة مستو 

ت المنزلياة بمحااوره الثالثاة ماع المخمفاالقياس وعى ربات االسر بالتعامل تحميل التباين في اتجاه واحد : 27جدول 
 107تبعا لعمر ربات االسر ن=

مجموع  مصادر التباين محاور االستبيان
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

 مستوى الداللة

ومعارا معمومات  
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 

0840.000 
70400.470 
74000.240 

4 
704 
702 

200.048 
000.222 

0.800 
 

0.000 
(0.00 دال عند   

االسرة ربة اتجافات  بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكمي

0700.202 
02000.002 
08202.000 

4 
704 
702 

000.040 
80.242 

0.284 
 

0.004 
(0.00 دال عند   

االسرة ربة ممارسات  
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 

0042.080 
00008.070 
02020.200 

4 
704 
702 

0800.272 
702.002 

2.000 
 

0.0000 
(0,000 دالة عند   

م   الوعي بالتعامل
 المخم ات المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 

70274.420 
700204.027 
742722.202 

4 
704 
702 

2702.288 
0002.002 

2.802 
 

0.0000 
(0,000 دالة عند   

لفاروق باين متوساطات درجاات رباات االسار فاي الاوعي بالتعامال ماع لمتعرف عمى داللة ا Tukeyاختبار  :24جدول  
 المخمفات المنزلية بمحاوره الثالثة تبعا لعمر ربات االسر

المعمومات  العدد  البيان
 والمعارف 

استبيان التعامل مع  الممارسات االتجاىات
 المخمفات المنزلية

عام (70-40   04 82.2200 22.0880 82.2200 700.0278 
عام (40-00   40 82.4004 22.0072 82.4004 702.7802 
عام (00-00   20 22.8274 80.0402 22.8274 727.0248 

عام 00أكبر من   40 22.0200 87.4200 22.0200 722.8782 
 
 

 تطبي  تم ال رو  دالالت مستو  عم  ولمتعرا
 متوسطات بين ال رو  دالل  لمعرطة Tukeyاختبار
 ربات لعمر تبعاً  ممارساتال طي االسر ربات درجات

( 82.2200 من تتدرج أنها وجد االسر ليث
ربات االسر االكبر  لصال  وذلو( 22.0200 إل 

 من خمسون عاما.
 عينة االسر ربات بين الصائياً  دال تباين وجود -

 تبعاً  المنزلية المخم ات الوعي بالتعامل م  طي الدراسة
 فيو  2.802 ا قيمة بمغت لعمر ربات االسر ليث

، 0.000 داللة مستو  عند الصائياً  دالة قيمة
 تطبي  تم ال رو  دالالت مستو  عم  ولمتعرا
 متوسطات بين ال رو  دالل  لمعرطة Tukeyاختبار
 المخم ات طي الوعي بالتعامل م  االسر ربات درجات

 تتدرج أنها وجد ليث االسر ربات لعمر تبعاً  المنزلية
 لصال   لووذ( 722.8782 إل ( 700.0278 من

ربات االسر االكبر من خمسون عاما ويعود ذلو كون 
 ال ئة أكبر من خمسون تممو خبرة سنوات طويمة.

 عنتتتتتد الصتتتتتائياً  دال تبتتتتتاين وجتتتتتود يتقتتتتت  ستتتتتب  ممتتتتتا
 التتتتتتوعي بالتعامتتتتتتل متتتتتت  طتتتتتتي االستتتتتتر ربتتتتتتات بتتتتتتين0.000
ربتتات  االستتر لصتتال  ربتتات لعمتتر تبعتتاً  المنزليتتة المخم تتات

 تتلقتتتت  ال وبالتتتتتالي متتتتا.االستتتتر االكبتتتتر متتتتن خمستتتتون عا
  .السادس ال رض صلة

 النتائج في ضوء الفرض السابع -7
دال  تبااااينيوجاااد  ال" عمتتت  انتتت  الستتتاب يتتتنص ال تتترض 

فاااي وعاااي رباااات االسااار عيناااة الدراساااة  باااين إحصاااائياً 
 بالتعاماال مااع المخمفااات المنزليااة بمحاااوره الثالثااة تبعاااً 

 لممستوي التعميمي لرب األسرة ".
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ل رض إلصائيًا تم استخدام ولمتلق  من صلة ا
طي وعي  ANOVAأسموب تلميل التباين طي اتجا  والد 

م  المخم ات المنزلية بملاور   ربات االسر بالتعامل
وتم تطبي   لرب األسرة،الثبلثة تبعًا لممستو  التعميمي 

لمعرطة داللة ال رو  بين المتوسطات  Tukeyاختبار 
راسة اللسابية لدرجات ربات االسر عينة الد

 ( يوقلا ذلو:02( و  00والجداول 
  ( ما يمي:26) (،25)يتضح من جدولي

وجود تباين دال الصائيًا بين ربات االسر عينة  -
الدراسة طي المعمومات والمعارا تبعًا لممستو  

 4.000ليث بمغت قيمة ا  لرب األسرةالتعميمي 
، 0.00وفي قيمة دالة الصائيًا عند مستو  داللة 

  مستو  دالالت ال رو  تم تطبي  ولمتعرا عم
لمعرطة دالل  ال رو  بين متوسطات  Tukeyاختبار

درجات ربات االسر طي المعمومات والمعارا تبعًا 
ليث وجد أنها تتدرج  لرب األسرةلممستو  التعميمي 

لصال   ( وذلو24.2000  ( إل 20.0000من 
المتمثل طي مرلمة  األعم المستو  التعميمي 

 الماجستير.

لتعامال ماع المخمفاات المنزلياة بمحااوره لمساتوى وعاى رباات االسار فاى اتحميل التباين فاي اتجااه واحاد : 25جدول 
 107ن = لرب األسرةتبعا لممستوي التعميمي  الثالث

 
 محاور االستبيان

مجموع  مصادر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 
 قيمة ف

 
 مستوى الداللة

اراومع معمومات  
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 
7740.222 
70208.242 
74000.240 

2 
022 
702 

402.078 
000.022 

4.000 
 

0.000 
(0,00 دالة عند   

االسرة ربة اتجافات  بين المجموعات 
 داخل المجموعات

 الكمي
0704.022 
02002.000 
08202.000 

2 
022 
702 

020.820 
82.022 

0.220 
 

0.027 
  غير دالة(

االسرة ربة ممارسات  
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 
2042.002 
02202.082 
02020.200 

2 
022 
702 

822.240 
700.000 

4.027 
 

0.0000 
 (0.000 دالة عند 

م   الوعي بالتعامل
 المخم ات المنزلية

 
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكم 

74007.048 
707820.002 
742722.202 

2 
022 
702 

4404.770 
0022.270 

4.070 
 

0.000 
(0,00 دالة عند   
 

لمتعرف عمي داللة الفروق بين متوسطات درجات ربات االسر في الاوعي بالتعامال ماع  Tukeyاختبار  : 26جدول 
 لرب األسرةالمخمفات المنزلية بمحاوره الثالثة تبعا لممستوي التعميمي 

المعمومات  العدد  البيان
 والمعارف 

اتالممارس استبيان التعامل مع  
 المخمفات المنزلية

 700.0000 20.7000 20.0000 0 يقرأ ويكتب
 778.0200 22.0000 20.7802 2 أمي

 740.0000 22.0200 22.0000 7 لاصل عم  االبتدائية
 700.4070 24.2000 87.2207 22 لاصل عم  الثانوية وما يعادلها

جامعيتعميم   004 84.0002 20.0002 702.2220 
 720.0782 22.8020 84.2004 0 لاصل عم  اإلعدادية

دكتورا مرلمة   4 88.4444 004.0000 728.4444 
 722.0000 000.8000 24.2000 2 مرلم  ماجستير 

عدم وجود تباين دال الصائيًا بتين ربتات االستر عينتة  -
لترب الدراسة طي االتجافتات تبعتًا لممستتو  التعميمتي 

وفتي قيمتة غيتر 0.220ا  متةليث بمغت قي األسرة
 دالة الصائيًا.

وجتتتتود تبتتتتاين دال الصتتتتائيًا بتتتتين ربتتتتات االستتتتر عينتتتتة  -
لترب الدراسة طي الممارسات تبعتًا لممستتو  التعميمتي 

وفي قيمة دالتة  4.027ليث بمغت قيمة ا  األسرة
ولمتعرا عم   ،0.000الصائيًا عند مستو  داللة 

 Tukeyمستتتتتتو  دالالت ال تتتتترو  تتتتتتم تطبيتتتتت  اختبتتتتتار
لمعرطتتة داللتت  ال تترو  بتتين متوستتطات درجتتات ربتتات 

لتترب االستتر طتتي الممارستتات تبعتتًا لممستتتو  التعميمتتي 
( 20.7000متتتتتن ليتتتتتث وجتتتتتد أنهتتتتتا تتتتتتتدرج  األستتتتترة
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( وذلتو لصتال  المستتو  التعميمتي 000.8000إل  
 الماجستير.األعم  المتمثل طي مرلمة 

وجتتتتود تبتتتتاين دال الصتتتتائيًا بتتتتين ربتتتتات االستتتتر عينتتتتة  -
متت  المخم تتات المنزليتتة  وعي بالتعامتتلالتتدراستتة طتتي ال

ليث بمغت قيمتة  لرب األسرةتبعًا لممستو  التعميمي 
وفتتي قيمتتة دالتتة الصتتائيًا عنتتد مستتتتو   4.070ا 

ولمتعتترا عمتت  مستتتو  دالالت ال تترو   0.00داللتتة 
لمعرطتتة داللتت  ال تترو  بتتين  Tukeyتتتم تطبيتت  اختبتتار

استتتة طتتتي متوستتطات درجتتتات ربتتتات االستتتر عينتتتة الدر 
م  المخم ات المنزلية تبعتًا لممستتو   وعي بالتعاملال

ليتتتتتتتث وجتتتتتتد أنهتتتتتتا تتتتتتتتتدرج  لتتتتتترب األستتتتتترةالتعميمتتتتتتي 
( وذلتتتتتتتتتتو 722.0000( إلتتتتتتتتتت   700.0000متتتتتتتتتتن 

لصتتتتتال  المستتتتتتو  التعميمتتتتتي األعمتتتتت  المتمثتتتتتل طتتتتتي 
 مرلمة الماجستير.

عند وجود تباين دال الصائيًا سب  يتق   مما
بالتعامل م  المخم ات طي الوعي بين ربات االسر 0.00

لممستو  التعميمي لرب األسرة لصال  تبعًا المنزلية 
المستو  التعميمي األعم  المتمثل طي مرلمة الماجستير 

 وبالتالي ال تتلق  صلة ال رض الساب .

 النتائج في ضوء الفرض الثامن -8

دال  تباينيوجد  ال" ينص ال رض الثامن عم  ان 
ي وعي ربات االسر طعينة الدراسة  بين إلصائياً 

تبعًا بالتعامل م  المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة 
 لممستو  التعميمي لربة األسرة ".

ولمتلقتتتت  متتتتن صتتتتلة ال تتتترض إلصتتتتائيًا تتتتتم استتتتتخدام 
طتي وعتي  ANOVAأسموب تلميل التباين طي اتجا  والتد 

بملتتتتاور   متتتت  المخم تتتتات المنزليتتتتة ربتتتتات االستتتتر بالتعامتتتتل
، وتتتم تطبيتت  لربتتة األستترةتو  التعميمتتي الثبلثتتة تبعتتًا لممستت

لمعرطتتتتة داللتتتتة ال تتتترو  بتتتتين المتوستتتتطات  Tukeyاختبتتتتار 
اللستتتتتتتتتتابية لتتتتتتتتتتدرجات ربتتتتتتتتتتات االستتتتتتتتتتر عينتتتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتتتة 

 ( يوقلا ذلو:08(  02والجدول 
  (ما يمي:08(، 02يتق  من جدولي 

وجود تباين دال الصائيًا بين ربات االسر عينة  -
ا تبعًا لممستو  الدراسة طي المعمومات والمعار 

التعميمي لربة االسرة ليث بمغت قيمة ا 
وفي قيمة دالة الصائيًا عند مستو  داللة 4.002
0.00 ، 

 
 
 

مع المخمفات المنزلياة تبعاا لممساتوي  بالتعامل ربات االسر وعيتحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان : 27جدول 
 لربات األسر التعميمي 

التباينمصادر  محاور االستبيان مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة  متوسط المربعات
 ف

 مستوى الداللة

ومعارا معمومات  
  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 

7084.087 
70220.007 
74000.240 

2 
022 
702 

400.200 
004.872 

4.002 
 

0.007 
(0.00 دال عند   
 

االسرة ربة اتجافات  بين المجموعات 
تداخل المجموعا  

 الكمي

0480.000 
02770.007 
08202.000 

2 
022 
702 

022.820 
82.004 

7.782 
 

0.072 
(0.00 دال عند   

  االسرة ربة ممارسات
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 

0742.088 
00802.000 
02020.200 

2 
022 
702 

208.072 
700.020 

7.272 
 

0.002 
(0.00 دال عند   

م   الوعي بالتعامل
ت المنزلية المخم ا  

 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 

70028.487 
700208.020 
742722.202 

2 
022 
702 

4080.022 
0028.248 

7.802 
 

0.002 
(0.00 دال عند   

ماع تعاام لمتعارف عماي داللاة الفاروق باين متوساطات درجاات رباات االسار فاي الاوعي بال Tukey: اختباار 28 دولج
 ه الثالثة تبعا لممستوي التعميمي لربات االسرالمخمفات المنزلية بمحاور 
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المعمومات  العدد  البيان
 والمعارف 

استبيان التعامل مع  الممارسات االتجاىات
 المخمفات المنزلية

 702.0000 27.0000 22.8000 24.0000 7 أمي
ويكتب يقرأ  8 20.8200 20.0000 22.0000 702.0000 

اإلعدادية عم  لاصل  0 20.7000 20.0000 80.0000 770.0000 
االبتدائية عم  لاصل  7 87.0000 20.4200 84.0000 772.7000 
يعادلها وما الثانوية عم  لاصل  000 84.0402 22.7022 20.0402 702.0788 
جامعي تعميم  28 84.0004 80.0200 20.0222 702.2870 
الماجستير مرلمة  0 82.7000 87.0000 000.7000 728.0000 
دكتورا ال مرلم   3 8933333 8536667 16336667 27836667 

ولمتعرا عم  مستو  دالالت ال رو  تم تطبي     
لمعرطة دالل  ال رو  بين متوسطات  Tukeyاختبار

درجات ربات االسر طي المعمومات والمعارا تبعًا 
لممستو  التعميمي لها  ليث وجد أنها تتدرج 

  ( وذلو  لصال82.4444( إل   24.0000من 
المستو  التعميمي األعم  المتمثل طي مرلمة 

 الدكتورا .
( متتت  فتتتذ  النتيجتتتة ليتتتث 7000 قتتتبشوتت تتت  دراستتتة   

اوقتتتتتلت وجتتتتتود تبتتتتتاين دال الصتتتتتائيًا بتتتتتين ربتتتتتات 
االسر عينة الدراسة طي ملور المعمومات والمعارا 
تبعًا لممستو  التعميمي لربتة االسترة لصتال  المستتو  

 ي مرلمة الماجستير.التعميمي األعم  المتمثل ط
وجتتتتود تبتتتتاين دال الصتتتتائيًا بتتتتين ربتتتتات االستتتتر عينتتتتة  -

الدراستتتتتة طتتتتتي االتجافتتتتتات تبعتتتتتًا لممستتتتتتو  التعميمتتتتتي 
لربتتتات االستتتر عينتتتة الدراستتتة ليتتتث بمغتتتت قيمتتتة ا 

وفتي قيمتة دالتة الصتائيًا عنتد مستتو  داللتة 7.782
، ولمتعتتترا عمتتت  مستتتتو  دالالت ال تتترو  تتتتم 0,00

رطتتتتتة داللتتتتت  ال تتتتترو  بتتتتتين لمع Tukeyتطبيتتتتت  اختبتتتتتار
االتجافتات تبعتًا  طتيمتوسطات درجات ربات االستر 

لممستتتتتتو  التعميمتتتتتي لهتتتتتا  ليتتتتتث وجتتتتتد أنهتتتتتا تتتتتتتدرج 
( وذلتتتو  لصتتتال  80.2222( إلتتت  22.8000متتتن 

المستتتتتتتو  التعميمتتتتتتي األعمتتتتتت  المتمثتتتتتتل طتتتتتتي مرلمتتتتتتة 
 الدكتورا .

وجتتتتود تبتتتتاين دال الصتتتتائيًا بتتتتين ربتتتتات االستتتتر عينتتتتة  -
ارستتتتتات تبعتتتتتًا لممستتتتتتو  التعميمتتتتتي الدراستتتتتة طتتتتتي المم

لربتتتات االستتتر عينتتتة الدراستتتة ليتتتث بمغتتتت قيمتتتة ا 
وفتي قيمتة دالتة الصتائيًا عنتد مستتو  داللتة 7.272
، ولمتعتتترا عمتتت  مستتتتو  دالالت ال تتترو  تتتتم 0.00

لمعرطتتتتتة داللتتتتت  ال تتتتترو  بتتتتتين  Tukeyتطبيتتتتت  اختبتتتتتار
الممارستتتتات  طتتتتي متوستتتتطات درجتتتتات ربتتتتات االستتتتر 

متتي لهتتا  ليتتث وجتتد أنهتتا تتتتدرج تبعتتًا لممستتتو  التعمي
( وذلتتتتتتتتتتتتتو  004.2222( إلتتتتتتتتتتتتت   27.0000متتتتتتتتتتتتن 

لصتتتتتال  المستتتتتتو  التعميمتتتتتي األعمتتتتت  المتمثتتتتتل طتتتتتي 
 مرلمة الدكتورا .

وجتتتتود تبتتتتاين دال الصتتتتائيًا بتتتتين ربتتتتات االستتتتر عينتتتتة  -
متت  المخم تتات المنزليتتة  بالتعامتتل التتوعيالدراستتة طتتي 

تبعتتتًا لممستتتتو  التعميمتتتي لربتتتات االستتتر ليتتتث بمغتتتت 
وفتتتتتي قيمتتتتتة دالتتتتتة الصتتتتتائيًا عنتتتتتد 7.802يمتتتتتة ا ق

ولمتعرا عم  مستو  دالالت  ،0.00مستو  داللة 
لمعرطتتتتتتة داللتتتتتت   Tukeyال تتتتتترو  تتتتتتتم تطبيتتتتتت  اختبتتتتتتار

وعي التتال تترو  بتتين متوستتطات درجتتات ربتتات االستتر 
لممستتتتتتتو   متتتتتت  المخم تتتتتتات المنزليتتتتتتة تبعتتتتتتاً  بالتعامتتتتتتل

التعميمتتتتتتتتتتتتتي لهتتتتتتتتتتتتتتا ليتتتتتتتتتتتتتتث وجتتتتتتتتتتتتتد أنهتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتدرج 
( وذلو لصال  728.2222 ( إل 702.0000من 

المستتتتتتتو  التعميمتتتتتتي األعمتتتتتت  المتمثتتتتتتل طتتتتتتي مرلمتتتتتتة 
 الدكتورا .
م  فذ  النتيجة ليث ( 7000)الدبوسي وتت   دراسة

طرو  طي الوعي بإعادة تدوير المخم ات وجود اوقلت 
 المنزلية تبعا لمستو  تعميم ربة االسرة، بينما اختم ت فذ 

ارت الي عدم التي أ ( 7000)قبش النتيجة م  دراسة
وجود تباين دال الصائيا بين ربات األسر عينة الدراسة 
طي استبيان التخمص من المخم ات المنزلية ككل تبعا 

 لمستو  تعميم ربة األسرة.  
عنتتتتد وجتتتتود تبتتتتاين دال الصتتتتائيًا ممتتتتا ستتتتب  يتقتتتت  

الوعي بالتعامتل مت  المخم تات  بين ربات االسر طي0.00
يمتتتتتي لربتتتتتة األستتتتترة لصتتتتتال  لممستتتتتتو  التعمتبعتتتتتًا المنزليتتتتتة 
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المستتتتو  التعميمتتتي األعمتتت  المتمثتتتل طتتتي مرلمتتتة التتتدكتورا  
 وبالتالي ال تتلق  صلة ال رض الثامن.

 النتائج في ضوء الفرض التاسع -9
 دال تبتتاينيوجتتد  ال"يتتنص ال تترض التاستت  عمتت  انتت  

طتتتي وعتتتي ربتتتات االستتتر عينتتتة الدراستتتة  بتتتين إلصتتتائياً 
تبعتتتًا ة بملتتتاور  الثبلثتتتة بالتعامتتتل متتت  المخم تتتات المنزليتتت

 ل ئات الدخل ال هر ".

ولمتلقتتتت  متتتتن صتتتتلة ال تتتترض إلصتتتتائيًا تتتتتم استتتتتخدام 
طتي وعتي  ANOVAأسموب تلميل التباين طي اتجا  والتد 

متتتت  المخم تتتتات المنزليتتتتة بملتتتتاور   ربتتتتات االستتتتر بالتعامتتتتل
الثبلثتتتة تبعتتتًا ل ئتتتات التتتدخل ال تتتهر ، وتتتتم تطبيتتت  اختبتتتار 

Tukey  و  بتتين المتوستتطات اللستتتابية لمعرطتتة داللتتة ال تتتر
( 02لتتتتتتدرجات ربتتتتتتات االستتتتتتر عينتتتتتتة الدراستتتتتتة والجتتتتتتدول  

 ( يوقلا ذلو:70و 
لفئااات ماع المخمفاات المنزلياة تبعاا بالتعامال  رباات االساروعااي تحميال التبااين فاي اتجااه واحاد الساتبيان : 29جادول 

 الشيريلدخل ا
مجموع  مصادر التباين محاور االستبيان

 المربعات
درجات 

 حريةال
متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

ومعارا معمومات  
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 

0202.200 
08482.040 
74000.240 

0 
700 
702 

200.000 
20.028 

00.007 
 

0.0000 
(0,000 عند دالة   

 ربة اتجافات
 االسرة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي

4707.827 
00402.742 
08202.000 

0 
700 
702 

200.020 
22.422 

8.000 
 

0.0000 
(0,000 عند دالة   

 ربة ممارسات
 االسرة

 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 

00277.788 
00024.402 
02020.200 

0 
700 
702 

7070.008 
772.740 

2.420 
 

0.0000 
(0,000 عند دالة   

م   الوعي بالتعامل
 المخم ات المنزلية

تبين المجموعا  
 داخل المجموعات

 الكم 

02800.007 
082040.000 
742722.202 

0 
700 
702 

2222.000 
272.002 

00.208 
 

0.0000 
(0,000 عند دالة   

لمتعرف عمي داللة الفروق باين متوساطات درجاات رباات االسار فاي الاوعي بالتعامال ماع  Tukey: اختبار 10دولج
 لدخل الشيريالمخمفات المنزلية بمحاوره الثالثة تبعا لفئات ا

المعمومات  العدد  البيان 
 والمعارف 

استبيان التعامل مع  الممارسات  االتجاىات 
 المخمفات المنزلية

جني 0000 من أقل  2 22.2222 20.2228 80.2228 774.7777 
7000 من أقل إل 0000 من  02 28.8020 20.0400 80.8202 748.2428 
4000من أقل إل  7000 من  20 87.2202 28.2040 24.0000 700.2288 

طأكثر جني 0000  2 84.4444 22.0222 22.0000 708.0000 
0000 من أقل إل  4000 من  02 82.0020 80.7002 000.2202 727.0400 
0000 من أقل إل  0000من  00 88.2802 82.0000 000.2802 780.0200 

 ( ما يمي:70(، 02يتق  من جدولي 
ين ربات االسر عينة وجود تباين دال الصائيًا ب -

ل ئات الدخل الدراسة طي المعمومات والمعارا تبعًا 
وفي  00.007يث بمغت قيمة ا ل ال هر  لؤلسرة

 ،0.000قيمة دالة الصائيًا عند مستو  داللة 
ولمتعرا عم  مستو  دالالت ال رو  تم تطبي  

متوسطات دالل  ال رو  بين لمعرطة  Tukeyاختبار
الدراسة طي المعمومات  عينة ربات االسردرجات 

وجد  ل ئات الدخل ال هر  لؤلسرةوالمعارا تبعًا 
 وذلو( 88.2802( إل  22.2222أنها تتدرج من 

 إل  0000أصلاب الدخول المرت عة منلصال  
 جنية.0000 من أقل

وجود تباين دال الصائيًا بين ربات االسر عينة  -
ل ئات الدخل ال هر  تبعًا  االتجافاتالدراسة طي 

وفي قيمة دالة  8.000ليث بمغت قيمة ا  لؤلسرة
ولمتعرا عم   ،0.000الصائيًا عند مستو  داللة 
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 Tukeyمستو  دالالت ال رو  تم تطبي  اختبار
ربات متوسطات درجات دالل  ال رو  بين لمعرطة 
تبعًا  االتجافاتعينة الدراسة طي ملور االسر 

 وجد أنها تتدرج ل ئات الدخل ال هر  لؤلسرة
لصال  وذلو ( 82.0000( إل  20.2228ن م

 من أقل إل  0000أصلاب الدخول المرت عة من
 جنية. 0000

وجود تباين دال الصائيًا بين ربات االسر عينة  -
ل ئات الدخل ال هر  تبعًا  الممارساتالدراسة طي 

وفي قيمة دالة  2.420ليث بمغت قيمة ا  لؤلسرة
تعرا عم  ولم، 0,000الصائيًا عند مستو  داللة 

 Tukeyمستو  دالالت ال رو  تم تطبي  اختبار
ربات متوسطات درجات لمعرطة دالل  ال رو  بين 

تبعًا  الممارساتعينة الدراسة طي ملور االسر 
وجد أنها تتدرج  ل ئات الدخل ال هر  لؤلسرة

( المتمثمة طي 000.2802( إل  80.2228من 
 من أقل إل  0000منال هر  لصال   الدخل
 جنية. 0000

( متتتت  فتتتتذ  النتيجتتتتة 7000 الطوب تتتتيوتت تتتت  دراستتتتة 
ليتتتث أ تتتارت التتتي وجتتتود تبتتتاين بتتتين متغيتتتر دختتتل األستتترة 
وطريقتتتتة التتتتتخمص متتتتن المخم تتتتات المنزليتتتتة ، كمتتتتا أكتتتتدت 

( عمتتتي وجتتتود اختتتتبلا بتتتين نوعيتتتة 0282 امبتتتابيدراستتتة 
المخم تتتتتتات المستتتتتتتخرجة متتتتتتن المنتتتتتتازل ومستتتتتتتو  التتتتتتدخل 

عن فذا التباين اختبلا واختبلا طصول السن  ولقد نجم 
، كمتتتا أوقتتتلت وعيتتتة القمامتتتة وقيمتهتتتا االقتصتتتاديةطتتتي ن

( وجتتتتود تبتتتتاين دال الصتتتتائيا بتتتتين 7000 قتتتتبشدراستتتتة 
ربتتتتات األستتتتر عينتتتتة الدراستتتتة طتتتتي استتتتتبيان التتتتتخمص متتتتن 
المخم تتتتتات المنزليتتتتتة ككتتتتتل تبعتتتتتا الختتتتتتبلا طئتتتتتات التتتتتدخل 

إلتي 0000ال تهر  لصتال  ربتات األستر ذات التدخل متن 
، دراستة العبدريتةجنيتة ، وكتذلو أوقتلت  0000أقل متن

( أن أدنتتي معتتدل انتتتاج الن ايتتات الصتتمبة 7007خقتتير  
 ويعز  فتذاالمنزلية سجل لد  األسر ذات الدخل الجيد  

 ذوات متن فتي العمتم ناليتة قتمن المدروستة األستر أن إلت 

 أد  طقتد المربيتة لمليوانتات األسر من ولكونها الجيد الدخل

 خ تض وبالتتالي طقتبلت الطعتام كميتة خ تض إلت  ذلتو

 .األسر لتمو اإلنتاج معدل
عند وجود تباين دال الصائيًا مما سب  يتق  

الوعي بالتعامل م   بين ربات االسر طي0.000
 ل ئات الدخل ال هر  لؤلسرةتبعًا المخم ات المنزلية 

لصال  أصلاب الدخول المرت عة المتمثمة طي الدخل 
جني   0000الي 0000المكون من  المالي لؤلسرة

 وبالتالي ال تتلق  صلة ال رض التاس 
 النتائج في ضوء الفرض العاشر -01

دال  تبااينيوجاد  ال"اناو ينص ال رض العا ر عمت  
فااي وعااي ربااات االساار عينااة الدراسااة  بااين إحصااائياً 

تبعاًا بالتعامل مع المخمفات المنزلياة بمحااوره الثالثاة 
 لعدد أفراد األسرة ".

 تتتترض إلصتتتتائيًا تتتتتم استتتتتخدام ولمتلقتتتت  متتتتن صتتتتلة ال
طتي وعتي  ANOVAأسموب تلميل التباين طي اتجا  والتد 

متتتت  المخم تتتتات المنزليتتتتة بملتتتتاور   ربتتتتات االستتتتر بالتعامتتتتل
 Tukey، وتتم تطبيت  اختبتار لعدد أطراد األسرةالثبلثة تبعًا 

لمعرطتتة داللتتة ال تترو  بتتين المتوستتطات اللستتابية لتتدرجات 
( 77( و 70ل  ربتتتتتتتات االستتتتتتتر عينتتتتتتتة الدراستتتتتتتة والجتتتتتتتدو 

 ذلو:يوقلا 
  ( ما يمي:11(، )12)يتضح من جدولي

وجتتتتتود تبتتتتتاين دال الصتتتتتائيًا بتتتتتين ربتتتتتات االستتتتتر طتتتتتي  -
يتتتتث ل لعتتتتدد أطتتتتراد األستتتترةالمعمومتتتتات والمعتتتتارا تبعتتتتًا 

وفتي قيمتتة دالتة الصتائيًا عنتتد  2.200بمغتت قيمتة ا 
ولمتعترا عمت  مستتو  دالالت  ،0.000مستو  داللة 

داللتت  ال تترو  لمعرطتتة  Tukeyبتتارال تترو  تتتم تطبيتت  اخت
طتتتي المعمومتتتات  ربتتتات االستتترمتوستتتطات درجتتتات بتتتين 

وجتد أنهتا  ل ئتات التدخل ال تهر  لؤلسترةوالمعارا تبعتًا 
 وذلتتتتتتتتو( 88.0008( إلتتتتتتتت  20.0000تتتتتتتتتتدرج متتتتتتتتن 

 األسر المتكونة من خمسة أطراد.لصال  
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 لعادد أفارادتبعاا ماع المخمفاات المنزلياة تعامال لربات األسار با وعيتحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان : 12جدول
 االسرة

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين محاور االستبيان
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

ومعارا معمومات  
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكم 
0040.200 
08002.870 
74000.240 

2 
022 
702 

202.724 
20.000 

2.200 
 

0.0000 
(0,000 عند دالة   

 ربة اتجافات
 االسرة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي
4702.000 
00422.202 
08202.000 

2 
022 
702 

008.082 
22.480 

0.270 
 

0.0000 
(0,000 عند دالة   

 ربة ممارسات
 االسرة

 
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكم 

07272.204 
04420.820 
02020.200 

2 
022 
702 

0808.040 
702.202 

8.400 
 

0.0000 
(0,000 عند دالة   

 الوعي بالتعامل
م  المخم ات 

 المنزلية
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكم 

00022.277 
080280.040 
742722.202 

2 
022 
702 

2278.047 
208.007 

8.272 0.0000 
(0,000 عند دالة   

لفروق بين متوسطات درجات ربات االسر في الوعي بالتعامل مع لمتعرف عمى داللة ا Tukey: اختبار 11دول ج
 المخمفات المنزلية بمحاوره الثالثة تبعا لعدد أفراد االسرة

المعمومات  العدد  البيان
 والمعارف 

 الممارسات  االتجاىات 
 

استبيان التعامل مع 
 المخمفات المنزلية

أطراد 2  7 20.0000 20.0000 80.0000 702.0000 
رادأط 7  02 24.0420 20.0270 22.0270 772.0270 
أطراد 8  2 20.2004 20.0200 80.0200 740.8020 
أطراد 2  42 28.2200 22.0072 80.2202 700.8208 
أطراد 4  70 80.0022 20.0084 82.0002 700.2022 
أطراد 2  8 87.2700 80.0000 22.0000 727.0700 
أطراد 0  00 84.0000 80.0000 20.2724 708.2808 
أطراد 0  22 88.0008 80.0024 007.2404 720.2700 

وجتتتتتود تبتتتتتاين دال الصتتتتتائيًا بتتتتتين ربتتتتتات االستتتتتر طتتتتتي  -
ليتث بمغتت قيمتة ا  لعدد أطراد األسرةتبعًا  االتجافات
وفتتي قيمتتة دالتتة الصتتائيًا عنتتد مستتتو  داللتتة  0.270
ولمتعتتتترا عمتتتت  مستتتتتو  دالالت ال تتتترو  تتتتتم  ،0,000

داللتتتتتت  ال تتتتتترو  بتتتتتتين عرطتتتتتتة لم Tukeyتطبيتتتتتت  اختبتتتتتتار
تبعتتتًا  االتجافتتتاتطتتتي ربتتتات االستتتر متوستتتطات درجتتتات 
( 20.0000وجتتتد أنهتتتا تتتتتدرج متتتن  لعتتتدد أطتتتراد األستتترة

األستتتر المتكونتتتة متتتن لصتتتال  وذلتتتو ( 84.2497إلتتت  
 خمسة أطراد.

وجتتتتتود تبتتتتتاين دال الصتتتتتائيًا بتتتتتين ربتتتتتات االستتتتتر طتتتتتي  -
ا  ليث بمغتت قيمتة لعدد أطراد األسرةتبعًا  الممارسات
وفتتي قيمتتة دالتتة الصتتائيًا عنتتد مستتتو  داللتتة  8.400
ولمتعتتتترا عمتتتت  مستتتتتو  دالالت ال تتتترو  تتتتتم ، 0.000

لمعرطتتتتتتة داللتتتتتت  ال تتتتتترو  بتتتتتتين  Tukeyتطبيتتتتتت  اختبتتتتتتار
تبعتتتًا  الممارستتاتطتتي ربتتات االستتر متوستتطات درجتتات 

( إلت  22.027وجتد أنهتا تتتدرج متن  لعدد أطراد األسترة
لصتتال   األسترة عتدد أطتتراد( المتمثمتة طتتي 007.2404 

 األسر المتكونة من خمسة أطراد.

التوعي  وجود تباين دال الصائيًا بين ربات االستر طتي -
 لعتدد أطتراد األسترةتبعتًا بالتعامتل مت  المخم تات المنزليتة 

وفي قيمة دالة الصتائيًا  8.272ليث بمغت قيمة ا 
ولمتعتتتترا عمتتتت  مستتتتتو   ،0,000عنتتتتد مستتتتتو  داللتتتتة 

داللتت  لمعرطتتة  Tukeyاختبتتار دالالت ال تترو  تتتم تطبيتت 
التوعي طي  ربات االسرمتوسطات درجات ال رو  بين 

ل ئتتتتات التتتتدخل تبعتتتتًا بالتعامتتتتل متتتت  المخم تتتتات المنزليتتتتة 
( 702.0000 وجتتتتد أنهتتتتا تتتتتتدرج متتتتن ال تتتتهر  لؤلستتتترة

 عتتتتتدد أطتتتتتراد األستتتتترة( المتمثمتتتتتة طتتتتتي 720.2700إلتتتتت  
 األسر المتكونة من خمسة أطراد.لصال  

 وزافد وآخرون(، 7000 ب يالطو وتت   دراسة 
تيجة ليث أكدت عم  وجود تباين ذ  الن( م  ف0220 
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بين طريقة التخمص من المخم ات المنزلية وعدد أطراد 
 خقير، العبدريةاألسرة، وكذلو أوقلت دراسة 

 تأثيراً  األسرة للجم ( ان7000  ال رج، دراسة (7007 
  .المنزلية الصمبة الن ايات إنتاج معدل عم  عكسياً 
 قمن لؤلسر اإلنتاج لمعدل قيمة أعم  بمغت ليث

 معدل قيم عم  بذلو متغمبا طرد (0-7 األصغر ال ئة
 ال ار  فذا أنغير  .معنو  وب ار  ال ئات لبقيةج اإلنتا
 األسر بين اإلنتاج معدل طي المعنوية لد يصل لم

 ويمكن أطراد 00(، أكبر من 00-8من  ال ئتين قمن
 ال عاليات إل  العكسي ثيرالتأ فذا سبب يعز  أن

 المنازل تنظيا مثل األسرة ألطراد الم تركة واألن طة
 من تقمل أن يمكن بدورفا والتي المنزلية اللدائ  وترتيب

بينما كمية الن ايات المنتجة كمما ازداد عدد األطراد ،
( م  فذ  النتيجة ليث 7000 قبشاختم ت دراسة 

يًا بين ربات وجود تباين دال الصائأ ارت الي عدم 
استبيان التخمص من المخم ات  االسر عينة الدراسة طي

ليث بمغت قيمة ا  لعدد أطراد األسرةتبعًا المنزلية 
 الصائيًا.  دالة غير وفي قيمة  0.202

عنتتتتتد وجتتتتتود تبتتتتتاين دال الصتتتتتائيًا ممتتتتتا ستتتتتب  يتقتتتتت  
وعتي ربتات االستر بالتعامتل  بين ربات االسر طي0.000

لصتتتتال   لعتتتتدد أطتتتراد األستتتترةتبعتتتتًا متتت  المخم تتتتات المنزليتتتة 
األسر المتكونة من خمسة أطراد وبالتالي ال تتلق  صلة 

  ال رض العا ر.

 ثالثا: ممخص ألىم نتائج الدراسة الميدانية
 يمكن إيجاز نتائج الدراسة الميدانية فيما يمي:

وعي ربات االسر موجبة بين  وجود عبلقة ارتباطي  -0
بملاور  الثبلثة  م  المخم ات المنزليةبالتعامل 
عدد سنوات  لؤلسرة الديمغراطيةمتغيرات الوبعض 

، عمر لرب وربة األسرةالزواج، والمستو  التعميمي 
ربة االسرة، طئات الدخل ال هر (، بينما ال توجد 

م  وعي ربات االسر بالتعامل عبلقة ارتباطي  بين 
 وعدد أطراد األسرة. بملاور  الثبلثة المخم ات المنزلية

 متوسط درجات د طرو  ذات داللة إلصائيا بينوجو  -7
الوعي طي  ربات االسر اللقريات عن الري يات

عند مستو   بملاور  الثبلثةم  المخم ات بالتعامل 
 . ياتلصال  اللقر  0.000 داللة

عدم وجود طرو  ذات داللة إلصائيا بين متوسط  -4
درجات ربات االسر المواتي يقمن طي  قة والمواتي 

زل مستقل طي أسموب التعامل م  يقمن طي من
 المخم ات المنزلية بملاور  الثبلثة. 

 متوسط درجات وجود طرو  ذات داللة إلصائيا بين -0
طي  ربات االسر من العامبلت وغير العامبلت

المنزلية بملاور   م  المخم اتالوعي بالتعامل 
 لصال  العامبلت.  0,000 عند مستو  داللة الثبلثة

ال الصائيًا بين ربات االسر تبعًا عدم وجود تباين د -0
 م  المخم اتالوعي بالتعامل طي  لطبيعة السكن

 .المنزلية بملاور  الثبلثة
بين ربات  0.000عند وجود تباين دال الصائيًا  -2

م  المخم ات المنزلية الوعي بالتعامل  طي االسر
لصال   عمر ربات االسرلمستو  تبعًا بملاور  الثبلثة 

 ر من خمسون عامًا.ربات االسر األكب
بين ربات 0.00 عندوجود تباين دال الصائيًا  -2

م  المخم ات المنزلية الوعي بالتعامل  االسر طي
 لرب األسرةلممستو  التعميمي تبعًا بملاور  الثبلثة 

لصال  المستو  التعميمي األعم  المتمثل طي مرلمة 
 الماجستير.

بين ربات  0.00عند وجود تباين دال الصائيًا  -8
م  المخم ات المنزلية الوعي بالتعامل  سر طياال

 لربات االسرلممستو  التعميمي تبعًا بملاور  الثبلثة 
لصال  المستو  التعميمي األعم  المتمثل طي مرلمة 

 الدكتورا .
بين ربات 0.000عند وجود تباين دال الصائيًا  -2

م  المخم ات المنزلية الوعي بالتعامل  االسر طي
 لؤلسرةل ئات الدخل ال هر  بعًا تبملاور  الثبلثة 

لصال  أصلاب الدخول المرت عة المتمثمة طي الدخل 
 جني .  0000الي 0000من  المالي لؤلسرة

بين ربات 0.000عند وجود تباين دال الصائيًا  -00
بملاورة التعامل م  المخم ات المنزلية  االسر طي
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المتكونة لصال  األسر  لعدد أطراد األسرةتبعًا الثبلثة 
 أطراد. ن خمسةم

 التوصيات
مما سب  ومن خبلل ما تم التوصل إلي  من نتائل 

 :توصي الدراسة اللالي يما يمي
ت جي  م اركة منظمات المجتم  المدني لرط   -1

الوعي تجا  التخمص السميم واآلمن واالقتصاد  
 لممخم ات المنزلية.

وق  لواطز ت جيعية لممنازل التي تقوم ب صل  -2
مثل تسعير المواد الم روزة وتقميل  المخم ات المنزلية

رسوم الكهرباء والماء م  قرورة توطير االكياس أو 
البراميل لتسهيل مهمة ال رز من قبل جهاز  ئون 

 البيئة.
عقد الدورات المتخصصة لربات األسر خاصة  -3

الري يات وغير العامبلت طي مجال التعرا عم  
يل الم كبلت البيئية وأسبابها لتعزيز دورفا وت ع

ممارسة لماية البيئة والملاطظة عميها واإلدارة 
السميمة لممخم ات المنزلية مما يؤد  الي توعيتها 
إلدماج البعد البيئي طي نقل الرسالة البيئية لؤلسرة 

 والمجتم .
 الملاطظة طي ال مولي الت كير تعمي  عم  العمل -4

 دون قطاع عم  قاصرة ليست طهذ  البيئة، عم 
 طي اللكومية الجهات عم  أو المجتم ، من آخر

 ت ارو األطراا متعدد جماعي عمل في بل الدول،
 وليس ونساًء، رجاالً  المجتم  قطاعات جمي  طي 

 دور يقتصر ال كما األخر ، دون وزارة عم  لكراً 
 القطاعات كاطة إل  يمتد طقط، بل المنزل عم  المرأة
 أو اللقر طي سواء المنزل خارج طيها تعمل التي

 .الريا
قرورة استثمار البرامل اإلعبلمية الناجلة طي تنمية  -5

االست ادة من المخم ات طي كي ية وعي ربات األسر 
عادة تدويرفا لملد من التموث البيئي الناتل  المنزلية وا 

 .عن التخمص الع وائي من المخم ات

توجي  آباء وأمهات المستقبل من خبلل تدريس عموم  -6
لدراسة المختم ة إدارة  ئون األسرة طي سنوات ا

بأفمية الوعي بإدارة المخم ات الصمبة المنزلية من 
عادة تدويرفا لملد من  خبلل التخمص اآلمن منها وا 

 التموث البيئي.
 المراجع

"تقييم تجربة القطاع  (:1009الباقي  عبد إبرافيم، ملمد
إدارة المخم ات الصمبة"، ورقة مقدمة  طيالخاص 
الدراسات التخطيطية  الثامن لمركز السنو لممؤتمر 

والمعمارية، كمية الهندسة بجامعة عين  مس، 
 .1009 نوفمبر 27-28

تقييم إدارة  (:1022)أبو العجين، رامي عبد اللي سالم
 رسالةالن ايات الصمبة طي ملاطظة دير البم ، 

 ، كمية الدراسات العميا، غزة.ماجستير

، اإلنسان وتموث البيئة: (2997 أرناؤوط، ملمد السيد
 ، القافرة.، الدار المصرية المبنانية0ط 

(: التلميل المكاني 1007 البيرة، ابتسام عبد السبلم
لمتموث بالن ايات المنزلية الصمبة طي مؤتمر  

، كمية رسالة ماجستيرمصرات  المدينة والرزو ، 
 أكتوبر، مصرات . 2اآلداب جامعة 

تقنيات ومنافل البلث (: 1005 رالجندلي، عبد الناص
ديوان المطبوعات ، ي العموم السياسية واالجتماعيةط

 ، الجزائر.الجامعية

(: وعي 1025 الدبوسي، أسماء مصط ي منصور
ربات األسر بإعادة التدوير لممخم ات المنزلية 

، كمية التربية رسالة ماجستيروالعوامل المرتبطة ب ، 
 النوعية، جامعة المنصورة، مصر.

 
 

العوامل  ر( دو 7008 الروبي، إيمان سميمان ملمد
الثقاطية واالجتماعية طي تنمية السموو االجتماعي 

دراسة ميدانية -لملد من أخطار التموث البيئي
، معهد رسالة ماجستيرمقارنة بين اليا واللقر، 
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 ين  مسالدراسات والبلوث البيئية، جامعة ع
 مصر.

لماد، فبة ال وابكة، عمي طال  ومزافرة، أيمن سميمان و 
(: الممارسات 1027 ت، مني ملمدوالعبدالبل

البيئية لد  المرأة غير العاممة طي األردن وعبلقتها 
 الجامعة اإلسبلمية ببعض المتغيرات، مجمة
(، 0 (، العدد70المجمد  ،لمدراسات التربوية والن سية

 عدد يناير. 022ص-002ص

 البيئة عمم (: 1006  الميدان سالم عمي ،ل واورةا

 لمن ر ياطا مركز ،7 ط ،هم كبلت أفميت  نظام 

 .طمسطين اهلل، رام والتوزي ،

(: برنامل 1022 الطوب ي، صاطي ملسن ملمد
لبلست ادة من بعض مخم ات البيئة طي عمل 

رسالة منتجات مبتكرة لزيادة دخل األسرة، 
، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة. ماجستير
 مصر.

وليد ملمد  يت &خقير، لنين  العبدرية،
مدينة  ي(: إنتاج الن ايات الصمبة ط1021 لمدأ

تكريت وتأثير لجم األسرة ومستو  الدخل عم  
، مجمة تكريت لمعموم الهندسيةمعدل اإلنتاج، 

 .0، العدد02المجمد

 إل  المدخل :(1001 يلي  وال رلان سام  ،الغرابية

 .والتوزي  لمن ر ال رو  دار ،0ط ،البيئية العموم

(: مواق  ردم الن ايات بدولة 7000 ال رج، مها سعد
الكويت وتأثيرفا عم  المناط  السكنية، دراسة 

دورية عممية ملكمة تعني جغراطية تلميمية، 
، جامعة الكويت يةبالبلوث الجغراطية، قسم الجغراط

 والجمعية الجغراطية الكويتية.

" تلقي  المصباح المنير (:2978 ال يومي، ألمد السيد
 دار المعارا، القافرة.عبد المنعم ال ناو ، 

(: دراسة بيئية لآلثار 2989 امبابي، ملمد عمي سيد
االقتصادية واالجتماعية لممعالجة الصناعية 

، رسالة ماجستيرم  التركيز عم  مصر، -لمقمامة
 كمية التجارة، جامعة عين  مس، مصر.

 (:2999 ألمتتتتد لستتتتين والجمتتتتل، عمتتتتي ألمتتتتد ،المقتتتتاني
طتتي المنتتتافل  معرطيتتةمعجتتم المصتتطملات التربويتتة ال

 القافرة.، عالم الكتب، 7ط، وطر  التدريس
مصطملات العموم  معجم" (:2997 ألمد زك  بدو ،

 بيروت. لبنان،مكتبة  "،االجتماعية

 د(: اإلر ا1006بندار ، سهير إسماعيل ملمد  
البيئي لممرأة الري ية طي مجال معاممة المخم ات 

رسالة ل رقية، المزرعية والمنزلية الصمبة بملاطظة ا
 ، كمية الزراعة، جامعة عين  مس.دكتورا 

 مكبات (:1007 ملمودجزر  وأبو ا، عاطجابر

 سمطة" غزة " قطاعغزة قطاع طي الصمبة الن ايات

 .البيئة جودة

(: عبلقة الوعي البيئي باتخاذ 2991 لقي، زينب ملمد
القرارات نلو لماية البيئة المنزلية من التموث، 

األول لمبيئة عن دور الجامعة طي  المؤتمر العممي
ابريل،  7-0، ن ر الثقاطة البيئية ومواجه  التموث

 كمية االقتصاد المنزلي، جامعة لموان، مصر.

( المستويات 1002خمي ة، عبل ملمد عبد العزيز 
المعرطية والتن يذية لممرأة الري ية لبعض الممارسات 

رسالة االر ادية المتعمقة باللد من التموث البيئي، 
 ، كمية الزراعة، جامعة طنطا، مصر.ماجستير

(: سموو المرأة 1008 داود، دينا لسن إمام ملمد
الري ية طي التعامل م  المخم ات المزرعية والمنزلية 

، رسالة ماجستيربقرية دار السبلم بملاطظة ال يوم، 
 كمية الزراعة، جامعة القافرة.

المجيد، لمد أمين وعبد زافد، عدنان لمزة وج ر ، م
الم كمة  –الصمبة ت(: الن ايا2992 ملمد لسين

العموم -مجمة جامعة الممو عبد العزيزواللل، 
 ، المجمد الثالث، العدد األول، السعودية.الهندسية

 الخدمة منهاج (:1005ألمد  سرلان، لطي ة

 ال كر دار ،التموث من البيئة للماية االجتماعية

 القافرة. العربي،

(: أثر 1027 الناصر وسممي، رنا عيد رائد عبد سبلم ،
دور المرأة طي تر يد استهبلو المواد الطبيعية، 
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جامع  قناة السويس، كمية العموم الزراعية البيئية 
بلث مقدم الي المجمس القومي للقو  ، شبالعري

 .المرأة بملاطظة  مال سيناء

ربات  ب( أسمو 1025 قبش،  يماء عبد الرلمن ألمد
من المخم ات المنزلية وعبلقت  األسر طي التخمص 
، غير من ورة رسالة دكتورا بالرقا عن اللياة، 

قسم إدارة المنزل والمؤسسات، كمية االقتصاد 
 المنزلي، جامعة المنوطية. مصر.

إدارة البيئة نلو اإلنتاج (: 1007 طالون، زكريا
 ، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، القافرة.األنظا

 للماية ال عبية الم اركة(: 1001 السيد ملمد ،عامر

االجتماعية تقديم عم   الخدمة منظور من البيئة
 .االسكندرية اللديث، الجامعي المكتب ليمة(،

(: المخم ات الصمبة.. 1022عبد الظافر، ند  عا ور 
 –لمدراسات البيئية أسيوطمجم  البيئة واالقتصاد، 

 .1022العدد الخامس والثبلثون يناير 
(: التموث اللقر  1000 و بكر الصدي عبد اهلل، أب

بالن ايات المنزلية الصمبة بمدينة البيقاء دراسة 
، كمية رسالة ماجستير غير من ورةجغراطية، 

 اآلداب، جامعة قاريونس. 

(: إنماء الوعي الصلي 1004 عبد المقصود، لسن
، المجمة الزراعيةوالبيئي طي المجتمعات الري ية، 

 (، القافرة.002 العدد

، أسس تدوير الن ايات (:2997 بد الوفاب، ألمدع
 الدار العربية لمن ر والتوزي ، القافرة.

(: المخم ات 1009 عقيمي، صاللة موسي عثمان
، رسالة ماجستيرالصمبة المنزلية طي مكة المكرمة، 

 كمية التربية لمبنات بجدة، المممكة العربية السعودية.

كان مقدمة طي عمم الس(: 1027 عتمان، ماجد
 ، مركز بصيرة، الولوج.وتطبيقات 

(: ممارسات 1007 طهمي، ع اا ميخائيل جبران
الري يات ألساليب التخمص من المخم ات المزرعية 
والمنزلية والعبلقة بينها ولبن بعض المتغيرات طي 
بعض قر  ملاطظة الدقهمية والمنوطية وبني سويا 

الزراعية لمبلوث  ةالمجمة المصريوال يوم، 
(، مركز البلوث الزراعية، 1(، العدد 82د المجم

 وزارة الزراعة واستصبلح األراقي.

(: 1007طال   وال وابكة، عمي سميمان مزافرة، أيمن
 ،والتوزي  لمن ر ال رو  ردا ،0ط  ،والمجتم  البيئة
   .األردن

 مصر ( :تقرير لالة البيئة طي1024وزارة  ئون البيئة 
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ABSTRACT 

The objectives of the study in determining the nature of the relationship between each of the way female 

households deal with house wastes by it's three axes(information, trends and practices), and some demographic 

variables of the family(the number of family members, age of head of the household, number of years of 

marriage, the educational level of the charge and the head of the family, the financial income of the family), 

and specify the nature of the differences between each of the heads And the current study has followed the 

descriptive analytical of households(rural and urban, who lived in an apartment and who lived in a separate 

house, workers and non-workers) in female-headed households way of dealing with household wastes by it's 

three axes, and determination of the nature of the discrepancy between the study sample in female-headed 

households way of dealing with household waste by it's three axes depending (on the nature of housing, age of 

female-headed households, the educational level of the husband and wife, the monthly income categories. 

method, where a questionnaire was adjusted and made about heads of households method in dealing with 

household waste, that have been applied to a sample of female-headed households have been selected in a 

coincidence that consists. The results of the study about the lack of variation statistically significant difference 

between the study sample of 207 heads of families from Dakahlia Governorate of different social and 

economic levels. 

The results showed the existence of a positive correlation between the heads of households method in 

dealing with household waste by it's three axes and some demographic variables of the family (the number of 

years of marriage, and educational level of the husband and wife three axes and the number of family 

members. 

As well as the results indicated the presence of significant differences between the average rural and urban 

degrees differences, workers and non-workers in the method of dealing with household waste by it's three axes 

at the level 0001 for the benefit of urban workers in a row, there was no significant statistical difference 

between the average grades who lived in an apartment and who They lived in The study provided a set of 

recommendations, Their most important was women's awareness of their important role in the reduction of 

environmental pollution, guiding women to the methods of the a separate house in the style in dealing with 

household waste by it's three axes. 

Results of the study also revealed the presence of D. variation statistically significant at the 0.001 between 

the heads of households in the method of dealing with household waste by it's three axes depending on the age 

level heads of households, the categories of the financial income for the family, the number of family members 
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for the benefit of housewives larger families than fifty years, the categories of the financial income of the 

family from 4000 to 5000 pounds, consisting of five members, respectively, of families, as well as the 

presence of D. variation statistically significant at the .01 between the heads of households in the method of 

dealing with household waste by it's three axes depending on the educational level of the husband and wife for 

the benefit of educational highest level of master stage of the husband, PhD stage for the wife, as explained 

results lack of statistically D. contrast between the heads of households depending on the nature of housing in 

the way of dealing with household waste by it's three axesseparation between the solid wastes - at home and 

recycling it, and the use for successful media programs to improve the women consciousness of heads of 

households in the area to benefit from household waste. 

 

 

 

 

 

 

 

 


