
 

عالقة كل من مستوي نظافة البيئة السكنية والوعي بإدارة المخلفات الصلبة المنزلية بجودة الحياة لدي 
 عينة من ربات األسر بمحافظة اإلسكندرية

1،  آية سمير سالم1إحسان عبدالمنعم الشيال 

 

 asejaiqjsae.2021.197740/10.21608  معرف الوثيقة الرقمى:

 اإلسكندرية جامعة -كلية الزراعة -قسم اإلقتصاد المنزلى 1
  2021سبتمبر  29ى ، الموافقة على النشر ف2021 اغسطس25 استالم البحث فى

 الملخص العربى
أجرى هذا البحث بهدف دراسة عالقة كل من مستوي نظافة 

لوعي بإدارة المخلفات الصلبة المنزلية بجودة البيئة السكنية وا
الحياة لدي عينة من ربات األسر بمحافظة اإلسكندرية، وقد 

ربة أسرة، وتم  200تمثلت عينة الدراسة في عينة صدفية قوامها 
جمع البيانات بإستخدام إستمارة إستبيان تم إستيفاء بياناتها 

 ة ما يلي: بالمقابلة الشخصية، وقد تضمنت النتائج البحثي
 0.01يوجد عالقة معنوية عكسية عند المستوي اإلحتمالي  -

بين كل من عمر ربات األسر وأرباب األسر وممارسات ربات 
األسر نحو إدارة والتخلص من المخلفات الصلبة المنزلية ، 
كما وجدت عالقة معنوية عكسية بين مهنة الزوج وممارسات 

مخلفات الصلبة ربات األسر نحو إدارة والتخلص من ال
المنزلية، كما تبين وجود عالقة معنوية طردية عند المستوي 

بين كل من عمر ربات األسر و إتجاه ربات  0.05اإلحتمالي 
األسر نحو التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية، ووجدت 

بين كل  0.05عالقة معنوية طردية عند المستوي اإلحتمالي 
صلي وممارسات ربات من عمر ربات األسر والموطن األ

 األسر إلدارة المخلفات المنزلية. 
بين  0.05يوجد عالقة معنوية طردية عند المستوي اإلحتمالي  -

كل من إتجاه ربات األسر نحو إدارة  والتخلص من المخلفات 
الصلبة المنزلية وجودة الحياة الكلية ، كما تبين وجود عالقة 

بين كل من  0.05معنوية عكسية عند المستوي اإلحتمالي 
 اإلنفتاح الثقافي و جودة الحياة الكلية.

بين  0.01يوجد عالقة معنوية طردية عند المستوي اإلحتمالي  -
الموطن األصلي لربات األسر وكل من جودة الحياة الصحية، 
جودة الحياة النفسية، جودة الحياة السكنية، وجودة الحياة 

سية عند المستوي الكلية،  كما تبين وجود عالقة معنوية عك
بين مهنة الزوج ودرجة رضا ربات األسر  0.05اإلحتمالي 

 عن جودة الحياة.
بين  0.05يوجد عالقة معنوية طردية عند المستوي اإلحتمالي  -

كل من إتجاه ربات األسر نحو التخلص من المخلفات الصلبة 
المنزلية وكل من جودة الحياة الصحية، جودة الحياة النفسية، 

لحياة السكنية، وجودة الحياة الكلية، كما تبين وجود جودة ا
بين  0.05عالقة معنوية عكسية عند المستوي اإلحتمالي 

درجة اإلنفتاح الثقافي و كل من جودة الحياة الصحية، جودة 
 الحياة النفسية، وجودة الحياة الكلية .

إدارة المخلفات الصلبة  -الكلمات المفتاحية: البيئة السكنية 
 جودة الحياة. -ليةالمنز 

  المشكلة البحثية و المقدمة

تعانى أغلبية الدول النامية بصفة عامة وجمهورية مصر 
العربية بصفة خاصة من أخطار داهمة تتمثل فى التلوث 
البيئى الحاد بأشكاله المختلفة لكثرة وتنوع اإلنتاج واإلستهالك 

يد المستمر وعدم التخلص اآلمن من المخلفات خاصة مع التزا
المستمر وما ينجم عنه من زيادة فى كمية ونوعية المخلفات 
مع إنعدام الوعى البيئى وقصور االمكانات واالعتمادات 

(. لذلك أصبحت مشكلة 200الالزمة )حسين عبد المقصود،
التلوث بالمخلفات محال  للدراسات واألبحاث العلمية يقينا  بأن 

ث خير من الحماية الحماية المناعية ووقاية البيئة من التلو 
العالجية للتلوث بالمخلفات وتعويض آثاره بعد وقوعه، وتنقسم 
المخلفات إلى ثالثة أنواع هم سائلة وغازية والصلبة والتى 
تندرج تحتها مخلفات الشوارع والطرقات والمخلفات المنزلية 
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(، )كرايمية 2010راضى ومهدية رمضان، )إبتسام
 (.2017نسيبة،

ف الدول خالل الفترة الماضية العديد هذا وقد شهدت مختل
من التغيرات والتطورات والتى نتج عنها الكثير من المخلفات 
السائلة والصلبة والغازية، ومن بين تلك الملوثات المخلفات 
الصلبة والتي تعتبر من أهم الملوثات خطورة وأكثرها إلحاحا  
فى التعامل معها، حيث أن تراكم المخلفات الصلبة أمام 

لمنازل وفى الطرقات واألسواق وأمام المحال التجارية وفى ا
الحاويات يهدد الصحة العامة بشكل مباشر ويتطلب سرعة 
فى المعالجة، خاصة وأن المخلفات الصلبة تحتوى على نسبة 
عالية من المواد العضوية سريعة التعفن ويمكن أن تلوث 

وفية من الهواء من خالل الغازات المنبعثة وكذلك المياة الج
خالل العصارة الناتجة عن التحلل )نعيم بارود ورامى 

(، وتختلف كمية ونوعية المخلفات الصلبة 2012أبوالعجين:
بصفة عامة والمخلفات الصلبة المنزلية بصفة خاصة من بلد 
آلخر حسب الكثافة السكانية والحالة اإلقتصادية والمستوى 

ختلف بإختالف المعيشى والثقافى واإلجتماعى للسكان كما ت
فصول السنة والموقع الجغرافى والتخطيط العمرانى للمدينة 

(Alfayez, 2008.) 
( إلى أن المخلفات الصلبة 2013وأشار محمد الدغيرى )

من المشكالت البيئية البارزة حيث تساهم مساهمة ملموسة فى 
تلويث عناصر البيئة من تربة وماء وهواء وتعمل على تشويه 

ذلك بسبب تزايدها وعدم إتباع الطرق المناسبة المنظر العام و 
. ويشير مخلفاتالفى عملية جمع ونقل وتخزين ومعالجة هذه 

( إلى إرتفاع كميات 2005تقرير حالة البيئة فى مصر )
النفايات الصلبة خالل األلفية الجديدة حيث تبلغ متوسط كمية 

 67.5المخلفات الصلبة المتولدة فى مصر سنويا  حوالى 
 %6منها مخلفات منزلية و  %22ن طن سنويا ، مليو 

منها عبارة  %3مخلفات زراعية و  %34مخلفات صناعية و 
عن المخلفات الصلبة لمحطات معالجة مياة الصرف الصحى 

 %5منها نواتج تطهير القنوات والمجارة المائية و %30و 
 (.2002مخلفات الهدم والبناء،) عبدالمسيح،

من مركز البيئة والتنمية لإلقليم  كما أوضح التقرير الوارد
كان معدل  2016( أنه فى عام 2017العربى واالوروبى، )

الف طن/ يوم  59إنتاج المخلفات الصلبة فى مصر حوالى 
من المخلفات الصلبة، ويشير تقرير وزارة التخطيط والمتابعة 

يتم جمعه  %20( إلى أن حوالى 2015واإلصالح اإلدارى، )
ومن المتوقع أن تزيد  2015بة فى عام من المخلفات الصل

 .2030بحلول عام  %80إلى 
ويمكن تلخيص المخاطر البيئية لتراكم المخلفات الصلبة 
المنزلية إلى عدة مخاطر منها المخاطر المرتبطة بالصحة 
مثل إنتشار األمراض المعدية والفشل الكلوى وااللتهاب 

كنية مثل إنتشار الكبدى، والمخاطر المرتبطة بنظافة البيئة الس
الحشرات المنزلية المتنوعة من الذباب والصراصير والنمل 
وغيرها والتى تعيش داخل المنزل وتسبب نقل األمراض )يحى 

 (.2018زهران وآخرون، 
لذلك تعتبر إدارة المخلفات تحديا  لمعظم البلدان والسيما 

وما النامية منها، واإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة المنزلية 
شابهها مجموعة من المبادئ والتي تتمثل في عناصر محددة 
يجب أن تكون متوفرة في أنظمة إدارة المخلفات كي تساهم 
في تحقيق تنمية مستدامة في مجال إدارة المخلفات الصلبة 
المنزلية وما شابهها، وهي مبدأ المحافظة والذي يقوم على أال 

وع البيئي، مبدأ عدم يكون لفعل اإلنسان انعكاسات ضارة بالتن
إتالف الموارد الطبيعية، مبدأ اإلستقبال والذي يعمل علي 
توفير أقل ضرر على البيئة حتى ولو كان هذا العمل أعلى 
تكلفة، مبدأ اإلدماج والذي يقوم على مجموعة من التعليمات 
البيئية في البرامج القطاعية وفي كل مشروع تنموي، ومبدأ 

قوم على إعطاء االولوية لمصدر العمل الوقائي والذي ي
االضرار البيئية باستعمال أفضل التقنيات المتوفرة وبكلفة 
 اقتصادية مقبولة )المجلس الوطنى اإلقتصادى واإلجتماعى،

2003.) 
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ويعد الوعى بالمخاطر الصحية الناجمة عن إدارة  
المنزلية ذو أهمية متزايدة ليس فيما يتعلق  الصلبة المخلفات

نما بالجوانب النفسية أيضا ، وقد لجسدية بالجوانب ا فحسب وا 
قاد الفهم المتزايد للعالقة الكامنة بين السلوك والصحة إلى 
حدوث تحوالت كبيرة فى العقود الثالثة األخيرة من القرن 
مكانية التأثير على  العشرين فى فهم الصحة وتنميتها، وا 

ها ن تحقيقالمستوى الفردى، فلم تعد الصحة مفهوما  سلبيا  يمك
فى كل األحوال بل اصبحت مفهوما  ديناميكيا  يحتاج إلى جهد 
من قبل األفراد فى سبيل تحقيقها والحفاظ عليها )سامر 

 (.2015رضوان،
ولذا فإن جودة الحياة تعتبر مفهوما  متعدد ونسبى ويختلف 
من شخص آلخر وفقا  للمعايير التى يعتمدها األفراد لتقويم 

البا  ما تتأثر بعوامل كثيرة تتحكم فى والتى غالحياة ومطالبها، 
تحديد مقومات جودة الحياة، وقد عرفتها منظمة الصحة 
العالمية بإنها إدراك الفرد لوضعه المعيشى فى سياق أنظمة 
الثقافة والقيم فى المجتمع الذى يعيش فيه وعالقة هذا اإلدراك 

ى جودة بأهدافه وتوقعاته ومستوى إهتمامه، ويتحدد المدخل إل
الحياة لدى األشخاص بثالث مستويات وهي الحصول على 
ضروريات الحياة األساسية والشعور بالرضا عن جوانب 
الحياة المهمة في حياة الشخص وكذلك تحقيق مستويات 

(، 2003عالية من المتعة الشخصية واإلنجازات،) براون، 
(. ويستخدم 2015حنى، (، )خديجة2008عمر،  )سهير

للتعبير عن الرقي في مستوي الخدمات  الحياة مفهوم جودة
المادية واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع كما يستخدم 

الخدمات علي إشباع  هذهللتعبير عن إدراك األفراد لمدي قدرة 
(، ويمكن قياس 2014سميرة قنديل، )حاجاتهم المختلفة،

مستوي جودة الحياة من خالل الحصول علي معلومات دقيقة 
ي يحيون به بعدة بنود هي ذة األفراد وفاعلية النظام الن حياع

اإلتجاهات الجسدية واالجتماعية والفكرية والنفسية والدينية 
 (.  2014واإلنفعالية، )ماري جبران، 

وحيث أن المرأة هى المسئولة مسئولية مباشرة عن التربية 
 البيئية داخل المنزل ألن كل فرد فى األسرة يتأثر بها فهى

درة على حماية بيئتها المنزلية والبيئة الخارجية المحيطة القا
به، فلذلك تقع عليها مسئولية حمايه منزلها من الملوثات 
المختلفة خاصة المخلفات الصلبة المنزلية والتي يمكن أن 

 (.2006مرضا  لإلنسان )سهير بندارى: 42تنقل أكثر من 
ة  نظاف ومما سبق يتضح لنا التأثير المباشر لكل من

دارة المخلفات الصلبة المنزلية علي اإلنسان  البيئة السكنية وا 
وصحته وكفائته ورضاه مما يؤدي إلي تحسين درجة  تمكين 
األفراد ليحييوا حياة كريمة وآمنه، األمر الذي يمكننا من 

 صياغة مشكلة هذا البحث في  التساؤل التالى:
تجاهات وممارسات ربات   األسرما هو مستوى معارف وا 

دارة المخلفات الصلبة المنزلية  فيما يتعلق بالتخلص وا 
والخدمات المقدمة من قبل الحى السكنى لتطهير والمحافظة 
نعكاس ذلك على جودة الحياة ورضا  على نظافة الشوارع وا 

 ربات األسر المبحوثات.

 يةف البحثاهداال
أستهدف هذا البحث بصفة رئيسية دراسة عالقة كل من 

يئة السكنية والوعي بإدارة المخلفات الصلبة ة البمستوي نظاف
المنزلية بجودة الحياة لدي عينة من ربات األسر بمحافظة 

 اإلسكندرية، وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية: 
اإلقتصادية  -التعرف علي الخصائص االجتماعية  -1

 لربات األسر المبحوثات.
 .ر المبحوثاتاألس ح الثقافى لرباتتحديد درجة اإلنفتا -2
 دراسة الوعي ويتضمن كل من: -3
عن التخلص من المخلفات الصلبة  معارف ربات األسر -أ

 المنزلية.
اتجاهات ربات األسر نحو التخلص من المخلفات  -ب

 الصلبة المنزلية.
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ممارسات ربات األسر في إدارة والتخلص من المخلفات  -ج
 الصلبة المنزلية.

ألسر فيما يتعلق بمستوى نظافة بات االتعرف علي آراء ر  -4
 البيئة السكنية من حيث:

خدمات التنظيف التي تتوافر بالمنطقة السكنية )عربات  -أ
نقل القمامة، رش وتطهير الشوارع بالمنطقة السكنية، 

 وجودة خدمات التنظيف المقدمة بالمنطقة(. 
طرق التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية والقمامة  -ب

 سكنية. قة البالمنط
وجود الحشرات والحيوانات األليفة والروائح بالمنطقة  -ج

 السكنية.
السكنية(  -النفسية -تقييم مستوى جودة الحياة )الصحية -5

 لربات األسر المبحوثات.
 قياس درجة رضا ربات األسرعن جودة الحياة. -6
دراسة العالقات اإلحصائية بين المتغيرات المستقلة  -7

 عة.التابوالوسيطة و 

 يةهمية البحثاأل
أينما يعيش اإلنسان فأنه يخلف وراءه مخلفات صلبة، 
ويترتب على تراكم المخلفات الصلبة المنزلية وعدم التخلص 
منها بصورة صحيحة وفق اإلشتراطات البيئية العديد من 
المخاطر الصحية والبيئية كإنبعاث الروائح الكريهة وتولد 

نتشار األمراض وا نات الضارة، لذا ستساهم هذه لحيواالذباب وا 
 البحث فى:

يقوم بدراسة واقع المخلفات الصلبة المنزلية في محافظة   -1
 اإلسكندرية.

المساهمه في معرفة معارف  وممارسات واتجاهات ربات   -2
 األسر نحو التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية. 

إلقاء الضوء علي أنواع المخلفات الصلبة المنزلية  -3
 ى اإلنسان و البيئة والمجتمع.ها علوأضرار 

إلقاء الضوء علي  أهمية اإلدارة البيئية للمخلفات المنزلية  -4
 للحد من الصور المختلفة  لتلوث البيئة .

وعالقته  األسر اتالكشف عن درجة اإلنفتاح الثقافي لرب -5
بمعارفهن واتجاهاتهن وممارساتهن نحو إدارة والتخلص 

 ة.من المخلفات الصلبة المنزلي
كشف عن آراء ربات األسر فيما يتعلق بمستوي نظافة ال -6

 البيئة السكنية وعالقته بجودة الحياة.
اإلستفادة من نتائج هذا البحث في الخطط المستقبلية إلدارة 

 المخلفات الصلبة المنزلية وسبل التعامل معها.

 ةب البحثييلااألس
 اوال :المصطلحات العلمية واإلجرائية

تها منظمة الصحة العالمية بإنها" عرف :المخلفات الصلبة -1
 (.2017القمامة أوالقاذورات أوالمخلفات"، )كرايمية نسيبة،

وقد تم استخدام هذا المصطلح العلمي كتعريف إجرائي 
 للبحث.

هي المخلفات الناتجة عن  المخلفات الصلبة المنزلية:  -2
األنشطة المنزلية وتتكون من مواد عضوية، معادن، 

ق المقوى، زجاج ومواد أخرى. الور  بالستيك، ورق،
 (.2017 )كرايمية نسيبة،

وقد تم استخدام هذا المصطلح العلمي كتعريف إجرائي 
 للبحث.

ينطبق على جميع  إدارة المخلفات الصلبة المنزلية: -3
النشاطات المرتبطة بالمخلفات الصلبة، ومن ضمنها الحد 

جة المعال -الجمع والنقل -التخزين -الفرز -من إنتاجها
 (.2016لتخلص، )مركز حماية الطبيعة، وا

وقد تم استخدام هذا المصطلح العلمي كتعريف إجرائي 
 للبحث.

يقصد به في هذا البحث التعرف علي اإلنفتاح الثقافي:  -4
مدي إستخدام ربات األسر لمواقع التواصل االجتماعي 
)األنترنت(، مدي تطلعهن لجمع معلومات عن المخلفات 
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مدي إهتمامهن متابعة البرامج لية، الصلبة المنز 
اإلعالمية، مدي حرصهن علي حضور االجتماعات 
العائلية، السفر لقضاء المصالح الشخصية، التسوق في 
الموالت، الذهاب للنوادي االجتماعية، مدي إهتمامهن 
بقراءة الصحف والمجالت، مدي إهتمامهن بالسفر والتنقل 

 لعنكبوتيةبكة اتسوق من خالل الشبين المحافظات، ال
 األنترنت(.)

يقصد بها في هذا البحث  مستوى نظافة البيئة السكنية: -5
التعرف علي الحالة العامة للنظافة بالمنطقة السكنية، 
مدي المعاناه من كثرة تراكم القمامة في الشوارع، مدي 
توافر خدمات التنظيف بالمنطقة السكنية وجودتها إن 

، الصلبة المنزلية لفاتالمخوجدت، كيفية التخلص من 
ومدي المعاناة من تصاعد الروائح الكريهة بالمنطقة 
نتشار الحشرات والقوارض المنزلية وكذلك الحيوانات  وا 

 بها. األليفة والطيور
:هي تعبر عن وجود عالقة منسجمة بين جودة الحياة -6

البيئة والفرد تتضمن القدرة علي إشباع معظم حاجات 
ن البعد الجسدي ته والتي تتضمالفرد وتلبية متطلبا

وحاني واالجتماعي والعاطفي والفكري والصحي ر وال
وشخصية اإلنسان تتبلور بتكاتف هذه العناصر وترابطها 

 (.2017معا  ) نجوي حسن ،
ويقصد بها في هذا البحث مجموعة من العبارات لقياس 

، النفسية، ودة الحياة الفسيولوجية )الصحيةكل من ج
 السكنية(. 

يقصد بها في هذا البحث دة الحياة: الرضا عن جو  جةدر  -7
التعرف علي مدي رضا ربات األسر عن كل من جودة 
حياتهن، وأدائهن لواجبتهن اليومية، وصحتهن بشكل عام، 
مستوي طاقتهن ومجهودهن، خدمات التخلص من 
المخلفات الصلبة المنزلية المقدمة لهن بالحي السكني، 

لضوضاء ن بها من حيث االبيئة الطبيعية التي يقط
والمناخ العام بالمنطقة السكنية، الخدمات االجتماعية 

، المتوفرة لهن بالمنطقة السكنية، السكن الذي يقطن به
مستوي معيشتهن، الدخل المادي لهن، والخدمات الصحية 

 المقدمة لهن.

 المنهج البحثي
يتبع هذا البحث المنهج الوصفى التحليلى الذى يقوم على 

لمية للظواهر الموجودة فى جماعة معينة وفى سة العالدرا
الظاهرة ومختلف هذه مكان معين، وجمع الحقائق عن 

البيانات والموضوعات المرتبطة بها وتحليلها وتفسيرها 
 واستخالص النتائج منها للوصول إلى تعميمات بشأنها.

 المتغيرات البحثية: 
ي ثالثة المتغيرات البحثية تمثلت المتغيرات البحثية ف

 غيرات وهي كالتالي:مت
: والتي تمثلت في الخصائص المتغيرات المستقلة -1

 اإلقتصادية لربات األسر المبحوثات. -اإلجتماعية 
: )وهي المتغيرات التي تعمل المتغيرات الوسيطة -2

كمتغيرات تابعه مع بعض المتغيرات المستقلة وكمتغيرات 
ثل في مستقلة مع بعض المتغيرات التابعه( والتي تتم

ي ويتضمن كل من معارف و إتجاهات و ممارسات الوع
ربات األسر المبحوثات نحو إدارة والتخلص من المخلفات 
الصلبة المنزلية، مستوى نظافة البيئة السكنية لربات 
األسر المبحوثات، ودرجة اإلنفتاح الثقافى لربات األسر 

 المبحوثات.
 -نفسية -اة )صحيةوالمتمثله في جودة الحي المتغيرات التابعة: -3

 سكنية( ودرجة رضا ربات األسر المبحوثات عن جودة الحياة.

 الفروض البحثية 
تمت صياغة الفروض البحثية في صورتها الصفرية كما 

 يلي:
 ال توجد عالقة إرتباطية  معنوية  بين الخصائص -1

اإلقتصادية لربات األسر المبحوثات  -اإلجتماعية 
-هات اإلتجا- رفكمتغير مستقل ووعي )المعا
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الممارسات( ربات األسر المبحوثات، ومستوى نظافة 
البيئة السكنية، ودرجة اإلنفتاح الثقافي لربات األسر 

 المبحوثات كمتغيرات وسيطة.
ال توجد عالقة إرتباطية معنوية بين كل من الخصائص   -2

اإلقتصادية لربات األسر المبحوثات  -اإلجتماعية 
سكنية(  –نفسية  -ة لحياة )صحيكمتغير مستقل وجودة ا

ودرجة رضا ربات األسر المبحوثات عن جودة الحياة 
 كمتغيرات تابعة.

-ال توجد عالقة إرتباطية معنوية بين وعي )معارف  -3
ممارسات( ربات األسر المبحوثات نحو إدارة –إتجاهات 

والتخلص من المخلفات الصلبة المنزلية، ومستوى نظافة 
 -طة وجودة الحياة )صحيةتغيرات وسيالبيئة السكنية كم

سكنية( ودرجة رضا ربات األسر المبحوثات  -نفسية
 كمتغيرات تابعة.

 الشاملة والعينة البحثية:
 أوال : شاملة البحث:

ضمت شاملة البحث جميع ربات األسر بمحافظة 
 اإلسكندرية.

 ثانيا : عينة البحث:
بة ر  200تمثلت عينة الدراسة في عينة صدفية قوامها 

 محافظة اإلسكندرية. أسرة من
  أسلوب جمع وتقنين البيانات البحثية:

 أوال :  أدوات الدراسة الميدانية وأسلوب تقنين البيانات:
تم إستيفاء بيانات هذه الدراسة عن طريق اإلستبيان 
بالمقابلة الشخصية لربات األسر موضع الدراسة، وقد 

 تضمنت محاور اإلستبيان البنود التالية:
اإلقتصادية لربات األسر موضع  -جتماعية بيانات اإللا

الدراسة والمتمثلة في الحالة الزواجية لربات األسر، عمر رب 
وربة األسرة، المستوي التعليمي لرب وربة األسرة، متوسط 
الدخل الشهري بالجنيه، مصادر اخري للدخل الشهري لألسرة، 

، الموطن طبيعة عمل رب وربة األسرة، عدد أفراد األسرة 
 ألصلي لربة األسرة.ا

 تحويل البيانات الوصفية إلي كمية:
تم تمييز فئات كل من الحالة الزواجية لربات األسر،  -1

المستوي التعليمي لرب وربة األسرة، الموطن األصلي لربة 
األسرة، بأكواد تشير لحالتهم وفقا  ألفضلية المستويات 

م حساب المختلفة لكل منهم كلما أمكن، في حين ت
توسط الحسابي واإلنحراف المعياري لكل من عمر رب الم

وربة األسرة، عدد أفراد األسرة )السعة األسرية(، وعليه تم 
(، كما تم 1تصنيف كل منهم إلي ثالثة فئات )جدول 

تقييم طبيعة عمل رب وربه األسرة وفقا  للتصنيف المهني 
 م( إلي1993العربي المعياري لمكتب العمل العربي )

ت وهي أعمال حكومية وقيمت بثالث درجات، ثالثة فئا
أعمال غير حكومية قيمت بدرجتين، وال يعمل وقيمت 
بدرجة واحدة فقط، كما تم تقسيم متوسط الدخل الشهري 

جنيه شهريا   1000لثالث فئات الفئة األولي أقل من 
جنيه شهريا ، والفئة الثالثة  5000إلي  1000والثانية من 

 يا  .  جنيه شهر  5000أكبر من 
البيانات السكنية العامة لمساكن ربات األسر المبحوثات  -2

والتي تمثلت في عدد حجرات المسكن، مساحة المسكن، 
 . طن به ربة األسرة، وملكية المسكنالحي السكني التي تق

 تحويل البيانات الوصفية إلي كمية:
لتقدير مستوي البيانات السكنية العامة لمساكن ربات 

وثات تم تقييم طبيعة المنطقة السكنية التي تقطن ألسر المبحا
بها ربة األسرة بحيث تقيم الحي السكني الراقي بثالث درجات 
والحي المتوسط بدرجتين أما الحي الشعبي بدرجة واحدة فقط، 
وتم تقييم ملكية المسكن بحيث تقيم المسكن الملك بثالث 

أما المسكن اإليجار  والمسكن اإليجار القديم بدرجتين ،درجات
حساب درجة التزاحم جة واحدة فقط، كما تم الحديث بدر 

الحجري لمساكن ربات األسر المبحوثة والذي يعبر عن عدد 
 األفراد المقيمين بالمسكن بالنسبة للعدد الكلي للحجرات 
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 اإلقتصادية والسكنية -ياي وحدود الفئات لبعض الخصائص اإلجتماعية. المتوسط الحسابي واإلنحراف المع1جدول 

الخصائص اإلجتماعية 
اإلقتصادية  -

 والسكنية
المتوسط الحسابي 
 واإلنحراف المعياري

 حدود الفئات
 مرتفع متوسط منخفض

±35.96 عمر الزوجة    12.2 عام 23أقل من   عام 48-23من   عام 48أكبر من    
14.5 ±38.93 عمر الزوج عام 24أقل من   عام 53-24من   عام 53أكبر من    

±4.8   السعة األسرية  1.2 أفراد 3أقل من   أفراد 6-3من   أفراد 6أكثر من    
0.5± 1.5 التزاحم الحجري 1أقل من   2إلي 1من   2أكثر من    

 

بالمسكن وتم تصنيف التزاحم الحجري إلي  ثالث فئات بناء 
بحيث تقع الفئة (،1علي المتوسط األنحراف المعياري )جدول

القياسية وقد قيمت بدرجة واحدة  المواصفات األولي  األقل من
والثانية الفئة التي تقع في حدود المواصفات القياسية بدرجتين 
والثالثة األعلي من المواصفات القياسية وقيمت بثالث 

 (.2017درجات، نجوي حسن، 
تحديد درجة اإلنفتاح الثقافى لربات األسر المبحوثات ،   -3

مثلة في إستخدام مواقع عبارات مت 10وقد أشتمل علي 
التواصل اإلجتماعي، معلومات ربات األسر عن 

المنزلية، متابعة البرامج اإلعالمية، الصلبة المخلفات 
حرصهم علي حضور اإلجتماعات العائلية، السفر لقضاء 

خصية، الذهاب للتسوق في الموالت، الذهاب المصالح الش
علمية، للنوادي اإلجتماعية، قراءة الصحف والمجالت ال

كثرة التنقل والسفر بين المحافظات ، والتسوق من خالل 
 شبكة اإلنترنت .

 تحويل البيانات الوصفية إلي كمية:
تضمنت إستجابات تحديد درجة اإلنفتاح الثقافي لربات 

الثة إستجابات وهي نعم وأحيانا  وال حيث األسر المبحوثات ث
لثالثة بدرجة قيمت األولي بثالثة درجات والثانية بدرجتين وا

واحدة ، وباإلستعانة بكل من المتوسط واإلنحراف المعياري 
وطول فئة مقدارها وحدة انحراف معياري تم  (21.1 ± 4.1)

تصنيف درجة اإلنفتاح الثقافي لربات األسر المبحوثات إلي 
 ثالث فئات  وهي مرتفع ومتوسط ومنخفض. 

ت عن البيانات المتصلة بمعارف ربات األسر المبحوثا -4
 20منت التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية وقد تض

الصلبة المنزلية تعتبر المرآة عبارة تمثلت في أن المخلفات 
المنزلية تعد الصلبة العاكسة لحضارة المجتمع، المخلفات 

الرقم الصعب فى معادلة البيئة، البصمة البيئية تقيس 
 ضغط البشر على كوكب األرض، يوجد قوانين وأنظمة

المنزلية، تشتمل البرامج الصلبة كافية إلدارة المخلفات 
س علي معلومات كافية عن والمناهج التعليمية بالمدار 

المنزلية، زيادة عدد السكان ينعكس  الصلبة إدارة المخلفات
المنزلية، سلوك الفرد الصلبة سلبا  علي قضية المخلفات 

عادة إستخدام المخلفات لبة الص في ترشيد اإلستهالك وا 
يعتبر من السلوكيات الجيدة لحماية البيئة،  المنزلية

عليات واألنشطة البيئية ذات المشاركة المجتمعية في الفا
أثر كبير في رفع نسب الوعي البيئي، إعادة تدوير 

ينتج عنه منتجات منخفضة  الصلبة المنزلية المخلفات
عادة اإلستخدام مفهومين  الجودة، إعادة التدوير وا 

طريقة مناسبة  المخلفات الصلبة المنزلية، حرق متماثلين
عرض وتبحث في للتخلص منها، األفالم والبرامج التي ت

قضايا البيئة ضرورية لكل أفراد األسرة، إلمام المجتمع 
بالقضايا البيئية يساعد في زيادة الوعي، ترشيد إستهالك 

الصلبة السلع الغذائية والملبسية يقلل من حجم المخلفات 
هناك قانون لحماية البيئة يجرم من يلقى لية، المنز 

إصدار القوانين فى الشوارع،  الصلبة المنزلية المخلفات
والتشريعات يفيد لتعديل سلوكيات بعض األفراد نحو 
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الصلبة المنزلية بإلقائها في  المخلفاتالبيئة، التخلص من 
المرحاض أو البلوعه يؤدي إلي سد الصرف، حجم 

يعكس نمط إستهالكك األسرى، فصل مخلفاتك المنزلية 
 أحد طرق إعادة إستخدامها،  الصلبة المنزلية المخلفات

 هى أى شئ بالقيمة.الصلبة المنزلية وأعتقد أن المخلفات 
 ية إلي كمية:تحويل البيانات الوصف

تضمنت إستجابات ربات األسر المبحوثات نحو عبارات 
ات دراسة معارف ربات األسر عن التخلص من المخلف

نعكاسه علي نظافة البيئة السكنية لثالثة  الصلبة المنزلية وا 
حيث قيمت األولي بثالثة  إستجابات وهي نعم وأحيانا  وال

دة للعبارات درجات والثانية بدرجتين والثالثة بدرجة واح
اإليجابية والعكس للعبارات السلبية وبناء عليه تم تصنيف 

ت وفقا  لحساب معارف ربات األسر المبحوثات لثالث فئا
المتوسط واإلنحراف المعياري وطول فئة مقدارها وحدة انحراف 

 (. 2معياري)جدول
البيانات المتصلة بإتجاه ربات األسر المبحوثات نحو  -5

التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية وقد أشتملت علي 
الصلبة  عبارة تمثلت في أن إعادة إستخدام المخلفات 16

الصحيحة سرتى، اإلدارة مخلفات أ يقلل حجم المنزلية
المنزلية تحتاج موارد مادية وبشرية،  الصلبة للمخلفات

اليقل الوعى البيئى أهمية عن التعليم المدرسى والجامعى، 
المنزلية أفضل الحلول الصلبة إعادة تدوير المخلفات 

المنزلية أحد الصلبة للتخلص منها، إدارة المخلفات 
خلفات ب اإلهتمام بها، وضع المالمشاكل البيئية التى يج

فى صناديق القمامة مسئولية كل فرد فى المجتمع، إعادة 
المنزلية غير هامة، أفضل شراء الصلبة  إستخدام المخلفات

المنتجات المعبأة فى بالستيك عن غير المعبأة، إعادة 
إستخدام الزجاجات البالستيكية المستخدمة فى تعبئة المياه 

ع المخلفات ،  إختيار بيمنزليةبة الالصل يقلل المخلفات
البالستيكية إلعادة تدويرها يساهم فى إدارة المخلفات 

قيام البلدية بوضع عدة صناديق مختلفة لكل  ،البالستيكية

المنزلية بالمنطقة يساهم في حل الصلبة نوع من المخلفات 
نتشار النباشين، أفضل طريقة للتخلص  مشكلة القمامة وا 

ي الشارع، ال والنساء هو إلقائها فمن حفاضات األطف
إرجاع الحفاضات المستخدمة إلى الشركة المنتجة لتدويرها 
يحد من مشكلة القمامة، مساهمة طالب المدارس في 
حمالت تنظيف الشوارع واألحياء تحط من مكانتهم 

التلوث البيئي يدمر المجتمع ويؤثر علي و ماعية،  تجاال
 الصحة العامة.
 لوصفية إلي كمية:تحويل البيانات ا

تضمنت إستجابات ربات األسر المبحوثات نحو عبارات 
دراسة إتجاه ربات األسر نحو التخلص من المخلفات الصلبة 

حيث قيمت المنزلية لثالثة إستجابات وهي نعم وأحيانا  وال 
األولي بثالثة درجات والثانية بدرجتين والثالثة بدرجة واحدة 

للعبارات السلبية وبناء عليه تم للعبارات اإليجابية والعكس 
تصنيف إتجاهات ربات األسر المبحوثات لثالث فئات وفقا  

ارها وحدة وسط واإلنحراف المعياري وطول فئة مقدلحساب المت
 (. 2انحراف معياري )جدول 

ر المبحوثات نحو البيانات المتصلة بممارسات ربات األس -6
ية وقد تضمنت إدارة والتخلص من المخلفات الصلبة المنزل

بالستيك، عبارة تمثلت في شراء المنتجات المعبأة فى 21
 إستخدم سلة مهمالت خاصة باألسرة، تصنيف  المخلفات

 لقاء المخلفاتإقبل التخلص منها،  الصلبة المنزلية
دة تدوير المنزلية فى مكان مهجور،القيام بإعا الصلبة

مشة المنزلية كالبرطمانات واألقالصلبة بعض المخلفات 
فادة منها، القيام بإلقاء المخلفات والمالبس القديمة لإلست

الناتجة عن الصيانة وأعمال الترميم بالمنزل بالشارع، 
التبرع بالمالبس والمفروشات القديمة للجمعيات األهلية 

الحيوانات والفقراء، إستخدام فضالت الطعام لتغذية 
قائها التنظيف عن طرية إل مخلفاتالمنزلية، التخلص من 

لبلوعات ، نقل المخلفات الناتجة عن في المرحاض وا
الصيانة وأعمال الترميم بالمنزل إلي أماكن بعيدة للتخلص 
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منها، بيع المالبس والمفروشات القديمة للتخلص منها، 
إلقائها في  قالتنظيف عن طري مخلفاتالتخلص من 

بالغ إالشارع، إستخدام البالستيك القديم عن شراء الجديد،
 عند مالحظة أى مشاكل تخص إدارة المخلفات لسلطاتا

 المنزلية، اإللتزام بموعد محدد إلخراج المخلفات الصلبة
ين فى الحى نالمنزلية،  يلتزم غيري من القاط الصلبة

المنزلية فى موعدها،  الصلبة بموعد إخراج المخلفات
 ستخدام كيس القمامة داخل الحاوية لتجميع المخلفاتا

، وجود سلة مهمالت فى المطبخ للتخلص زليةالصلبة المن
المنزلية، وجود سلة مهمالت فى كل  الصلبة من المخلفات

حجرة فى المنزل، استخدم مبيدات للتخلص من الحشرات 
المنزلية، وأعطي  الصلبة والقوارض الناتجة عن المخلفات

 الصلبة جيراني وأصدقائي ومعارفي عن المخلفاتنصائح ل
 إدارتها.المنزلية وكيفية 

 تحويل البيانات الوصفية إلي كمية:
تضمنت إستجابات ربات األسر المبحوثات نحو عبارات 
دراسة ممارسات ربات األسر نحو إدارة والتخلص من 
المخلفات الصلبة المنزلية لثالثة إستجابات وهي نعم وأحيانا  
وال حيث قيمت األولي بثالثة درجات والثانية بدرجتين والثالثة 

احدة للعبارات اإليجابية والعكس للعبارات السلبية ة و درجب
وبناء عليه تم تصنيف ممارسات ربات األسر المبحوثات 
لثالث فئات وفقا  لحساب المتوسط واإلنحراف المعياري وطول 

 (. 2فئة  مقدارها وحدة انحراف معياري )جدول 

البيانات المتصلة بالتعرف علي آراء ربات األسر -7
يتعلق بمستوى نظافة البيئة السكنية لديهن  يمات فالمبحوثا

عبارة تضمنت حالة النظافة العامة 11وقد أشتملت علي 
بالمنطقة السكنية، مدي معاناة المنطقة السكنية من كثرة 

، مدي وصول في الشوارع تراكم المخلفات الصلبة المنزلية
خدمات التنظيف الي المنطقة السكنية، مدي تأثير 

ي المظهر العام للمنطقة السكنية، عل ظيفخدمات التن
مدي وجود خدمات رش وتطهير الشوارع بالمنطقة السكنية 
التي تقطن بها ربات األسر المبحوثات، مدي توافر 
حاويات جمع المخلفات الصلبة المنزلية بالمنطقة السكنية 
لربات األسر المبحوثات، المعاناة من تواجد الحشرات 

اة من تصاعد الروائح الكريهة عانالموالحيوانات األليفة، 
بالمنطقة السكنية، إلغاء نظام الحاويات الموزعة سابقا  
ببعض المناطق ودوره في تقليل الروائح الناتجة عن 
المخلفات الصلبة المنزلية، إلغاء نظام الحاويات الموزعة 
سابقا  ببعض المناطق ودوره في في تقليل الحشرات، 

 .ألليفة داخل الوحدات السكنيةا اتنوالقيام بتربية الحيوا
 تحويل البيانات الوصفية إلي كمية:

تم التعرف علي الحاله العامة للنظافة بالمناطق السكنية 
بحيث قيمت الحالة الجيدة العامة  لربات األسر المبحوثات

للنظافة بالمنطقة السكنية بثالثة درجات ودرجتان للحالة 
 ئة، وقد تضمنت مدي المتوسطة ودرجة واحدة للحالة الردي

 
 

ممارسات( ربات األسر  –اتجاهات  -. المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري وحدود الفئات لوعي )معارف 2جدول 
 المبحوثات

 الوعي
المتوسط الحسابي 
 واإلنحراف المعياري

 حدود الفئات
 مقبول متوسط سيئ

 52أكبر من  52إلي  48.7من  48.7أقل من  3.3± 48   معارف ربات األسر
 43.4أكبر من  43.4إلي  35.4من  35.4أقل  4± 39.4   إتجاه ربات األسر

 46.1أكثر من  46.1إلي  37.1من  37.1أقل من  4.5±  41.6 ممارسات ربات األسر
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معاناة ربات األسر المبحوثات بالمنطقة السكنية من كثرة 

ال حيث تراكم المخلفات في الشوارع استجابتان بنعم أو ب
جابة بال ودرجة واحدة لإلجابة منحت درجتان لإل

وتضمنت مدي وصول خدمات التنظيف إلي المنطقة بنعم،
السكنية استجابتان بنعم وقدرت بدرجتان أو ال وقدرت بدرجة 
واحدة، في حين تضمننت إستجابة ربات األسر لكل من مدي 
 تأثير خدمات التنظيف علي المظهر العام للمنطقة السكنية

ر الشوارع بالمنطقة السكنية ومدي ووجود خدمات رش وتطهي
تواجد حاويات المخلفات الصلبة المنزلية بالمنطقة استجابتان 
بنعم وقد منحت درجتان أو بال وقد منحت درجة واحدة، كما 
تضمنت استجابة ربات األسر لكل من المعاناة من تواجد 

عد الروائح الحشرات والحيوانات األليفة والمعاناة من تصا
لغاء نظام الحاويات الموزعة سابقا  الكريهة با لمنطقة السكنية وا 

ببعض المناطق ودوره في تقليل الروائح الناتجة عن المخلفات 
لغاء نظام الحاويات الموزعة سابقا  ببعض  الصلبة المنزلية وا 
المناطق ودوره في في تقليل الحشرات والقيام بتربية الحيوانات 

ابتان بنعم أو بال حيث الوحدات السكنية استج األليفة داخل
 أعطيت درجتان لإلجابة بال ودرجة واحدة لإلجابة  بنعم.

ويعبر مجموع تقييم  كل من حالة النظافة العامة، مدي 
معاناة المنطقة السكنية من كثرة تراكم المخلفات الصلبة 
المنزلية في الشوارع ومدي وصول خدمات التنظيف الي 

ت التنظيف علي المظهر سكنية ومدي تأثير خدماالمنطقة ال
العام للمنطقة السكنية ومدي وجود خدمات رش وتطهير 
الشوارع بالمنطقة السكنية ومدي توافر حاويات جمع المخلفات 
الصلبة المنزلية بالمنطقة السكنية والمعاناة من تواجد الحشرات 

يهة والحيوانات األليفة والمعاناة من تصاعد الروائح الكر 
لغاء نظام الحاويات الموزعة سابقا  ببعض بالمنطقة السكنية  وا 

المناطق ودوره في تقليل الروائح الناتجة عن المخلفات الصلبة 
المنزلية وتقليل الحشرات، والقيام بتربية الحيوانات األليفة 
داخل الوحدات السكنية عن مستوي نظافة البيئة السكنية 

سر ضمنت إستجابات ربات األلربات األسر المبحوثات وقد ت
المبحوثات نحو مستوي نظافة البيئة السكنية ثالثة إستجابات 
وهي سيئة ومتوسطة ومقبولة ، حيث قيمت نظافة البيئة 
السكنية المقبولة بثالثة درجات، وقيمت بدرجتين لمستوي 
نظافة البيئة السكنية المتوسطة ودرجة واحدة للمستوي السيئ 

وسط واإلنحراف نية، كما تم حساب المتلنظافة البيئة السك
 22.3المعياري بطول فئة مقدارها وحدة انحراف معياري )

±3.1.) 
البيانات المتصلة بجودة الحياة لربات األسر المبحوثات -8

عبارات لجودة  9عبارة تنقسم إلي  23وقد أشتملت علي 
 الحياة الصحية والمتمثلة في الشعور بآالم بالجسم، تكرار

ت البرد، اإلصابة باألمراض، اإلصابة ة بنزالاإلصاب
بالمرض يشكل عبء كبيرعلي األسرة، الشعور بالحيوية 
والنشاط، الشعور بالعيش في بيئة سليمة وآمنه، مدي 
الشعور بالراحة في المسكن، العيش في بيئة صحية، 

عبارة لجودة الحياة 12م البدنية، ووالمعانه من اآلال
لوس بالمسكن لفترات في الجلرغبة النفسية متضمنة ا

طويلة والتحدث مع اآلبناء، األمل في مستقبل مشرق 
يحقق كل الحاجات خارج وداخل المنزل، الشعور بالحزن 
بسبب قذارة الشوارع، الرغبة في مغادرة البالد، الشعور 
بالحزن بدون سبب واضح، الشعور بالعصبية، الشعور 

رهاق، عب واإلة بالتباإلكتئاب، اإلنزعاج بسبب اإلصاب
اإلنزعاج فيما يتعلق باألمن والسالمة، المعاناة من وجود 

المنزلية، التمتع بالقدرة  صلبةلا مشكالت متعلقة بالمخلفات
علي اإلسترخاء والراحة، ووجود مشاعر سلبية مثل القلق 

عبارة لجودة الحياة السكنية والمتمثلة في  14واألرق، و
األسر، البيئة السكنية  تتقدير المكان الذي تعيش فيه ربا

الداخلية والخارجية أفضل مما سبق، الرغبة في تجميل 
المسكن داخليا  وخارجيا ، درجة النظافة بالمسكن جيدة، 
المعاناة من تصاعد الروائح الكريهه داخل المسكن، الرغبة 
في توفير أعمال التشجير ووجود الحدائق حول المسكن، 
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المسكن ببعض النباتات،  اإلستمتاع بتجميل وزراعة شرفة
المعاناة من سؤ خدمات التنظيف خارج المسكن، وجود 
صعوبة في التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية، 
نظافة المسكن تنعكس علي صحة األبناء، اإلهتمام مع 
الجيران بنظافة المنطقة السكنية، الرغبة في المشاركة 

بحث عن لالمجتمعية لتجميل البيئة الخارجية للمسكن، ا
حياة أفضل بمنطقة سكنية أخري، والمعاناة من وجود 
مشكالت متعلقة بالمخلفات الصلبة المنزلية، ومجموع 

 العبارات السابقة تعبر عن جودة الحياة الكلية.
 تحويل البيانات الوصفية إلي كمية:

تضمنت إستجابات ربات األسر المبحوثات نحو عبارات 
لي حد ما وال بات وهياتقييم جودة الحياة ثالثة استج  ،نعم وا 

حيث قيمت األولي بثالثة درجات والثانية بدرجتين والثالثة 
بدرجة واحدة للعبارات اإليجابية والعكس للعبارات السلبية 
وبناء عليه تم تصنيف جودة الحياة لربات األسر المبحوثات 
لثالث فئات وفقا  لحساب المتوسط واإلنحراف المعياري بطول 

 (.3ها وحدة انحراف معياري ) جدول ر فئة مقدا
البيانات المتصلة بقياس درجة رضا ربات األسر -9

عبارة لقياس  12المبحوثات عن جودة الحياة وقد تضمنت 
درجة الرضا عن جودة الحياة متضمنة الشعور بالرضا 

عن جودة الحياة التي تعيش فيها ربات األسر، الرضا عن 
الحالة الصحية بصفة  نأداء الوجبات اليومية، الرضا ع

عامة، الرضا عن مستوي الطاقة والمجهود التي تقوم به 
، الرضا عن خدمات التخلص من المخلفات األسر اترب

الصلبة المنزلية المقدمة بالحي السكني، الرضا عن البيئة 
الطبيعية التي تعيش فيها ربات األسر المبحوثات من 

اإلجتماعية  حيث الضوضاء والمناخ، الرضا عن الخدمات
المتوفرة بالمنطقة السكنية، الرضا عن السكن، الرضا عن 
النفس، الرضا عن مستوي المعيشة، الرضا عن الدخل 
المادي، والرضا عن الخدمات الصحية المقدمة لربات 

 األسر المبحوثات بالمنطقة السكنية.
 تحويل البيانات الوصفية إلي كمية:

ات نحو عبارات ثتضمنت إستجابات ربات األسر المبحو 
لي حد ما  وال،  تقييم جودة الحياة ثالثة استجابات بنعم وا 

حيث منحت األولي ثالث درجات ودرجتين للثانية ودرجة 
واحدة للثالثة وذلك للعبارات اإليجابية والعكس للعبارات 
السلبية بناء عليه تم تصنيف جودة الحياة لثالث فئات وفقا  

ياري وبطول فئة مقدارها علحساب المتوسط واإلنحراف الم
 (.3وحدة انحراف معياري )جدول 

 
 

 
 . المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري وحدود الفئات لجودة الحياة لربات األسر المبحوثات3جدول 

المتوسط الحسابي  جودة الحياة
 واإلنحراف المعياري

 حدود الفئات
 مرتفع متوسط منخفض

 33.8أكثر من  33.8إلي  21.6من  21.6أقل من  6.1± 27.7 لصحيةا عبارات تقييم جودة الحياة -1
 44.4أكثر من  44.4إلي  31من  31أقل من  6.7± 37.7 عبارات تقييم جودة الحياة النفسية  -2
 44.4أكثر من  52.4إلي  43.9من  43.9أقل من  8.5± 43.9 عبارات تقييم جودة الحياة السكنية -3
لربات األسر ة جودة الحياة الكلي -4

 207أكثر من  207إلي  152.8من  152.8أقل من  27.1± 179 المبحوثات
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 أسلوب جمع وتقنين البيانات البحثية:

تم إستيفاء بيانات الدراسة عن طريق المقابلة الشخصية 
 وقد تضمنت محاور اإلستبيان البنود التالية:

 صدق وثبات أداة جمع البيانات:
تم التأكد من صدق اإلستبيان نات: لبياصدق أداة جمع ا -1

 عن طريق التالي:
التحكيم الخارجي حيث تم تحكيم استمارة اإلستبيان اربع  -أ

أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلقتصاد المنزلي واإلرشاد 
الزراعي وتم إجراء التعديالت المطلوبة من قبل أعضاء 

 هيئة التدريس قبل جمع اإلستبيان.
إلستبيان عن طريق الصدق البنائي دق اتم التأكد من ص -ب

وهو صدق اإلتساق الداخلي والمبني علي معامل اإلرتباط 
بين درجات كل محور باإلستبيان والدرجة الكلية 

( وجود عالقة إرتباطية 4لإلستبيان، ويتضح من جدول )
بين كل من  0.01موجبة عند المستوي اإلحتمالي 
لكلية لإلستبيان، جة االمحور الثاني والمحور الثالث والدر 

كما يوجد عالقة إرتباطية بين باقي محاور اإلستبيان 
مما يدل  0.5والدرجة الكلية له  عند المستوي اإلحتمالي 

 علي صدق أداة جمع البيانات.
 ثبات أداة جمع البيانات: -2

تم حساب معامل ألفا كرونباخ حيث أتضح من البيانات 
قيمة معامل ألفا فاع ( إرت5اإلحصائية الواردة بجدول )

( مما يدل علي إتساق وثبات اإلستبيان 0.727كرونباخ )
 حين تطبيقه مرة أخري.

 

 
 

 . قيم معامل اإلرتباط للداللة علي صدق محاور أداة جمع البيانات4جدول 
 معامل اإلرتباط عدد العبارات محاور اإلستبيان

 *0.147- 10 سرتحيد درجة اإلنفتاح الثقافي لربات األ المحور الثاني

 0.227** 20 معارف ربات األسر عن التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية المحور الثالث

 *0.164 16 إتجاه ربات األسر نحو التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية المحور الرابع

ممارسات ربات األسر نحو إدارة التخلص من المخلفات الصلبة  المحور الخامس
 المنزلية

21 0.514* 

 *0.149 16 تقييم مستوى نظافة البيئة السكنية لربات األسر المبحوثات المحور السادس

 **0.000 9 عبارات تقييم جودة الحياة الصحية -1 المحور السابع
 **0.000 12 عبارات تقييم جودة الحياة النفسية -2
 **0.000 14 عبارات تقييم جودة الحياة السكنية -3
 **0.374 44 الحياة الكلية دة جو   -4

 **0.000 12 عبارات قياس درجة رضا ربات األسر عن جودة الحياة المحور الثامن

 0.05* عالقة معنوية عند المستوي اإلحتمالي  
 0.01** عالقة معنوية عند المستوي اإلحتمالي 
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 ناتبيا. قيم معامل ألفا كرونباخ للداللة علي ثبات محاور أداة جمع ال5جدول 
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات محاور اإلستبيان

 0.775 10 تحديد درجة اإلنفتاح الثقافي المحور الثاني
معارف ربات األسر عن التخلص من المخلفات  المحور الثالث

 الصلبة المنزلية
20 0.736 

إتجاه ربات األسر نحو التخلص من المخلفات  المحور الرابع
 الصلبة المنزلية

16 0.734 

ممارسات ربات األسر نحو إدارة والتخلص من  المحور الخامس
 المخلفات الصلبة المنزلية

21 0.765 

تقييم مستوي نظافة البيئة السكنية لربات األسر  المحور السادس
 المبحوثات

16 0.742 

 0.606 9 عبارات تقييم جودة الحياة الصحية -1 المحور السابع
 0.601 12 الحياة النفسيةدة عبارات تقييم جو  -2
 0.587 14 عبارات تقييم جودة الحياة السكنية -3
 0.803 44  الكلية جودة الحياة -4

عبارات قياس درجة رضا ربات األسرالمبحوثات  المحور الثامن
 عن جودة الحياة

12 0.774 

 

 تفريغ البيانات:
 فئات البحث:

رى لكل عياتم قياس المتوسط الحسابى واإلنحراف الم
محاور اإلستبيان وتم تحويل البيانات الوصفية إلى كمية 

وحساب المستويات الثالثة  )منخفض ومتوسط ومرتفع ( لكل 
منهم وحساب الدرجات العظمى والصغرى وأكبر وأصغر 

 (. 6مشاهدة جدول )
 

 

 واإلنحراف المعيارى وسط. عدد العبارات، الدرجة الصغرى والدرجة العظمى وأكبر وأصغر مشاهدة والمت6جدول 
الدرجةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الدرجة  الصغرى عدد العبارات محاور االستبيان

 العظمى
أصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغر 

 مشاهدة
اإلنحراف ± المتوسط  أكبر مشاهدة

 المعيارى
تحديد درجة اإلنفتاح الثقافى  -1

 4.1±   21.1 30 10 30 10 10 لربات األسر المبحوثات
دراسة الوعي ويتضمن كل  -2

 من :
بات األسر عن ف ر معار  -أ(-2)

التخلص من المخلفات الصلبة 
 المنزلية.

20 
 
20 
 

60 38 60 48 ±3.3 

اتجاهات ربات األسر  -ب( -2)
نحو التخلص من المخلفات 

 الصلبة المنزلية.
16 16 48 30 48 39.4 ±4 

ممارسات ربات األسر  -ج( -2)
نحو إدارة والتخلص من 

 المخلفات الصلبة المنزلية.
21 21 63 29 51 41.6  ±4.5 

التعرف علي آراء ربات  -3
بمستوي  األسر فيما يتعلق 
 نظافة البيئة السكنية

16 16 48 14 30 22.3 ±3.1 

تقييم مستوي جودة الحياة  -5
 21± 109 158 49 175 35 35 لربات األسر المبحوثات.

قياس درجة رضا ربات األسر  -4
 3.4± 43 53 30 60 12 12 عن جودة الحياة
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 ب تحليل البيانات:لو سأ

مرت البيانات البحثية بالعديد من المراحل من خالل 
تجميع ومراجعة وتفريغ وتبويب وجدولة، وقد تم تحليل 
البيانات البحثية بإستخدام كل من األساليب اإلحصائية 
التالية: النسبة المئوية، والمتوسط الحسابي، واإلنحراف 

امل ألفا كرونباخ  ومعالمعياري واإلرتباط البسيط لبيرسون 
 (. SPSSوذلك من خالل برنامج )

 البحثية النتائج

اإلقتصادية -: النتائج المتعلقة بالخصائص اإلجتماعية وال   ا
 لربات األسر المبحوثات:

( أن عدد 7وقد تبين من  النتائج البحثية الواردة بجدول )
( من العينة 99.5ربة أسرة بنسبة ) 199ربات األسر بالعينة 

( %72)لكلية حيث وجد أن أحد الزوجات متوفيات، وأن ا
م، وأن عا48 -23منهن كن يقعن في الفئة العمرية من

 متوسط ( منهن ذوات تعليم جامعي وتعليم 33%، 45.5%)
( %62.8، كما أن غالبية المبحوثات بنسبة ) يعلي التوال

 190منهن ال تعملن، في حين بلغ عدد أرباب األسر بالعينة 
( من العينة الكلية، وأتضح أن %95ة بنسبة ) رب أسر 

عاما ،  53إلي  24( منهم يقعون في الفئة العمرية من 79%)
 ( منهم ذوي تعليم جامعي ومتوسط%23.5، %43.5وأن ) 

( منهم يعملون بأعمال غير %69.5علي التوالي، وأن )
حكومية، وأظهرت النتائج البحثية أن معظم المبحوثات يتراوح 

(، %87أفراد بنسبة ) 6إلي  3عدد أفراد أسرتهن ما بين 
وعن الحالة الزواجية ألسر المبحوثات تبين أن غالبية األسر 

هري (، كما بلغ متوسط الدخل الش%90)متزوجين بنسبة 
جنيه شهريا  بنسبة )  5000إلي  1000ألسر المبحوثات من 

(، و أن غالبية أسر المبحوثات موطنهم األصلي 78%
( منهم  يقطنون في حي %61.5(، و)%81الحضر بنسبة )
( منهم مالك لمساكنهم ، وتبين أن %74متوسط ، و)

( من مساكن المبحوثات معدل اإلزدحام الحجري بها  94%)
 فرد لكل حجرة.  2ي إل 1بلغ من 

واتضح من النتيجة السابقه أن هناك نسبة كبيرة من 
( منهن %18.5، %18.5الزوجات تفوق ربع العينه بنسبة )

علي التوالي يعملن بأعمال حكومية وغير حكومية  ويخرجن 
إلي العمل وذلك لمواجهة صعوبات الحياة والحصول علي 

ي األسرة حيث خل لتحسين مستواهن المادي أو لإلنفاق علد
يوجد بعض األزواج متوفين وعلي المعاش وبعضهم ال يعمل 
نظرا  لما ذكرته بعض المبحوثات من وجود إعاقات تمنع 
أزواجهم عن العمل باإلضافة إلي وجود بعض الزوجات 

( أن 2007مطلقات ولديهن أبناء، وهذا ما أكدته أمل على )
جال في كبيرة من ذوي الدخول المنخفضة يعمل الر  نسبة

الغالب كعمال مهرة أو غير مهرة أو عمال باليومية أو الحرف 
الصغيرة،وأن مستوي المهارة المهنية لديهم منخفضة، وأغلب 
النساء ربات بيوت والقليل منهن موظفات أو عامالت ماهرات 

 دراسة الموطنفي الصناعة أو الخدمات. كما تبين من 
ن الحضر، ( منهن م%81األصلي ألسر المبحوثات أن )

( منهمن فقط من الريف، ويوضح ذلك غياب %19بينما )
دور تيار الهجرة من الريف للحضر في تشكيل معظم سكان 

 مناطق الدراسة.

ثانيا : النتائج المتعلقة بتحديد  درجة اإلنفتاح الثقافي لربات 
 األسر المبحوثات:

ريفات لدرجة اإلنفتاح الثقافى، وقد هناك العديد من التع
( بأنه "معرفـة مـضمون 2008ه ناريمين عدوان )عرفت

الثقافـات األخرى وانتقاء النافع منها، واالستفادة منه". وقد 
( أن غالبية ربات األسر المبحوثات 8أوضحت نتائج جدول )

( %44( يستخدمن مواقع التواصل اإلجتماعى و)59%)
 ( %49،5و) رامج اإلعالميةبمتابعة البمهتمات 
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 اإلقتصادية لربات األسر المبحوثات  -خصائص اإلجتماعية . ال7جدول 

 عدد اإلقتصادية-الخصائص اإلجتماعية 
 200ن= 

 عدد اإلقتصادية-الخصائص اإلجتماعية  %
 200ن=

% 

 أعمار الزوجات * -1
 23أقل من 

23- 48 
 48أكبر من 

 
31 
144 
25 

 
15.5 
72 

12.5 

 ة الزواجيةالحال -8
 متزوج

 غير متزوج

 
180 
20 

 
90 
10 

 الحالة التعليمية للزوجات -2
 أمي

 يقرأ و يكتب
 متوسط

 فوق متوسط
 جامعي

 فوق جامعي
 غير محدد

 
6 
26 
66 
1 
91 
8 
2 

 
3 
13 
33 
0.5 
45.5 

4 
1 

 متوسط الدخل الشهري: -9
 جنيه  1000أقل من 

 جنيه 5000إلي  1000من 
 جنيه 5000أكثر من 

 
16 
156 
28 

 
8 
78 
14 

 طبيعة المهنة للزوجات-3
 كوميةح

 غير حكومية
 ال تعمل

 غير محدد ) متوفية(

 
37 
37 
125 
1 
 

 
18.5 
18.5 
62.8 
0.5 
 

 الموطن األصلى:-10
 ريف
 حضر

 

 
39 
161 

 
19 
81 

 أعمار األزواج * -4
 24أقل من 

 53إلي  24من 
 53أكبر من 

 
15 
158 
27 

 
7.5 
79 

13.5 

 :نوع الحى السكنى -11
 شعبي
 متوسط
 راقي

 
38 
123 
39 

 
19 

61.5 
19.5 
 الحالة التعليمية لألزواج -5 

 أمي
 يقرأ و يكتب

 متوسط
 فوق متوسط

 جامعي
 فوق جامعي
 غير محدد

 

 
10 
33 
47 
2 
87 
20 
1 

 
5 

16.5 
23.5 

1 
43.5 

 10 
0.5 

 ملكية المسكن: - 12
 ملك 

 ايجار قديم
 ايجار جديد
 غير محدد

 
148 
34 
17 
1 

 
74 
17 
8.5  
0.5 
 

 طبيعة المهنة لألزواج - 6
 يةحكوم

 غير حكومية
 غير محدد )متوفي(

 
52 
138 
10 

 
26.5 
69.5 

5 

 اإلزدحام الحجرى-13
 1أقل من 

1-2 
 2أكثر من 

 
2 

188 
10 

 
1 
94 
5 

 السعة األسرية - 7
 أفراد 3أقل من 

 أفراد 6إلي  3من 
 أفراد 6أكثر من 

  

 
18 
174 
8 

 
9 
87 
4 

 %95أزواج متوفين(     10) 190 *عمر االزواج
 %99.5زوجة متوفية(        1) 199وجات *عمر الز 
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 . توزيع ربات األسر موضع الدراسة وفقا لدرجة اإلنفتاح الثقافى 8جدول 

 المجموع ال أحيانا نعم الخصائص
 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 200 21 42 20 40 59 118 استخدم مواقع التواصل اإلجتماعي )اإلنترنت(
 100 200 25.5 51 42.5 85 32 64 معلومات عن المخلفات المنزليةاتطلع إلى جمع 

 100 200 12.5 25 43.5 87 44 88 اهتم بمتابعة البرامج اإلعالمية
 100 200 14 28 36.5 73 49.5 99 احرص علي حضور اإلجتماعات العائلية 

 100 2000 38.5 77 28 56 33.5 67 يةاذهب للسفر لقضاء المصالح الشخص
 100 200 19.5 39 39 78 41.5 83 ب للتسوق في الموالتاذه

 100 200 45.5 91 30 60 24.5 49 اذهب للنوادي اإلجتماعية
 100 200 32 64 37 74 31 62 اهتم بقراءة الصحف والمجالت

 100 200 45.5 91 32 64 22.5 45 اهتم بالسفر والتنقل بين المحافظات
 100 200 49.5 99 34 68 16.5 33 اتسوق من خالل شبكة اإلنترنت

 
( %41.5و)  حضور اإلجتماعات العائليةيحرصن على 

يذهبن للتسوق فى الموالت، بينما اوضحت النتائج أن 
جمع معلومات ( فقط من المبحوثات يتطلعن إلى 25.5%)

بقراءة ( منهن أحيانا  يهتمن %37و) عن المخلفات المنزلية
 الصحف والمجالت.

( من %45،5( أن)8جدول )لبحثية النتائج ا ظهرتأ
( ال %49.50المبحوثات اليذهبن إلى النوادى اإلجتماعية و )

 يقمن بالتسوق من خالل اإلنترنت.
( أن أكثر من 9بينت النتائج البحثية الواردة بجدول )

هن نصف ربات األسر المبحوثات درجة اإلنفتاح الثقافي ل
 (. %52متوسطه بنسبة )

 

 لربات األسر المبحوثات  تاح الثقافى . درجة اإلنف9جدول 
درجة اإلنفتاح الثقافى لربات األسر  العدد %

 المبحوثات  
 17منخفضة اقل من 59 29.5
 25.2إلي  17متوسطة من 104 52

 25.2مرتفعة اكثر من  37 18.5
 المجموع 200 100

 

 

 

 

 

 

 

 لقة بالوعي ويتضمن كل من:ثالثا : النتائج المتع
المتعلقة بمعارف ربات األسر المبحوثات عن النتائج  -أ 

 التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية :
تعرف المخلفات الصلبة المنزلية بانها المواد الصلبة او 
شبه الصلبة التى تتخلف عن االنشطة اإلنسانية اليومية 

التعامل  تتطلب المنزلية واإلدارة السليمة للمخلفات الصلبة
ة المتكاملة متعددة الجوانب والمكونات معها بمنظور المنظوم

ومترابطة الحلقات، فمن الضروري فى كل مرحلة استخدام 
وسائل مناسبة ومالئمة للظروف السائدة، والموارد المتاحة 
والمحددات القائمة. ويعني ذلك تبني أفضل الخيارات التي 

لبيئية، وأقل التكاليف تستوفي المعايير الفنية، والسالمة ا
ة، وأعلى استرجاع ممكن للموارد، مع اتسامها بالمرونة الممكن

والقدرة على التجاوب مع المتغيرات المستقبلية. وهى بذلك 
تتضمن مراحل متتالية تبدأ بالتولد أوالتخفيض من المصدر 
والتخزين والجمع من المصادر المختلفة والنقل إلى مواقع 

انية مرحلي أو المعالجة ومن ثم إمكمناسبة للتخزين ال
القابلة لالسترداد والتي تصلح لعدد من  اداسترجاع المو 

االستخدامات  ثم التخلص النهائي بطرق آمنة بيئيا ، )وزارة 
 (.2017البيئة،
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( من %77( أن )10اتضح من النتائج البحثية جدول )
 ربات األسر المبحوثات كان مستوى المعارف لديهن متوسط.

 McAllisterو   Nasir K.E.(2017)تفق هذه النتائج مع وت

والتي استنتجت أن المواطنين كانوا على علم بإعادة    (2015)
التدوير وغيرها من تقنيات إدارة المخلفات المستدامة، ولكن 
هذا ال يترجم بالضرورة المشاركة في األنشطة المؤيدة للبيئة 

عرفة حول الحفاظ على مثل مبادرات إعادة التدوير، ووجود الم
ثر على موقف إعادة التدوير بشكل إيجابي ، لذلك البيئة تؤ 

يحتاج مديرو المخلفات إلى اتخاذ خطوات لتعزيز المعرفة 
 العامة حول إدارة المخلفات الصلبة المنزلية.

 

. مستوى معارف ربات األسر المبحوثات عن 10جدول 
 التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية

لتخلص من مستوي معارف ربات األسر عن ا دالعد %
 المخلفات الصلبة المنزلية

 48.7سئ اقل من  27 13.5
 52إلي  48.7متوسط من  154 77
 52مقبول اكثر من  19 9.5
 المجموع 200 100

 

وقد تبين أن ربات األسر المبحوثات كان وعيهم ضعيف 
ص علي أن ( والتي تن3فيما يتعلق بالعبارات التاليه: عبارة )

ضغط البشر علي كوكب األرض، عبارة البصمة البيئية تقيس 
( والتي تنص علي أنه يوجد قوانين وانظمه كافيه إلدارة 4)

( والتي تنص علي أن 9المخلفات الصلبة المنزلية، عبارة )
إعادة تدوير المخلفات الصلبة المنزلية ينتج عنه منتجات 

ص علي أن إعادة ( والتي تن10منخفضة الجودة، وعبارة )
عادة  األستخدام مفهومين متماثلين.   التدوير وا 

النتائج المتعلقة بإتجاهات ربات األسر المبحوثات نحو  -ب
 التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية:

( أن مستوى إتجاه ربات 11بينت النتائج البحثية جدول )
األسر المبحوثات نحو التخلص من المخلفات الصلبة 

 (.%64.5كان محايد بنسبة )المنزلية 

حيث كان  Nasir K.E.(2017)تتفق النتائج ايضا  مع كما 
مستوى االتجاه نحو المخلفات الصلبة المنزلية متوسط حيث 
انهم يرون ان المخلفات الصلبة المنزلية ليس لها قيمة. 

الى ان السلوك السلبي تجاه  Al-khatib et al (2017)ويشير 
ة المنزلية بسبب عدم وجود ضغط إدارة المخلفات الصلب

اجتماعي لمنعه وعدم وجود عقوبات ونقص المعرفة بشأن 
اآلثار البيئية للمخلفات الصلبة المنزلية، أما فيما يخص 
ممارسات ادارة المخلفات الصلبة المنزلية فوجد أيضا ان 
حوالى نصف العينة يقومون بشراء المنتجات معبأة فى عبوات 

 ة للتحلل.بالستيك غير القابل
 

اه ربات األسر المبحوثات نحو . مستوى إتج11جدول 
 التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية

مستوي إتجاه ربات األسر نحو التخلص من  العدد %
 المخلفات الصلبة المنزلية

 35.4سلبى اقل من  33 16.5
 43.4إلي 35.4محايد من  129 64.5
 43.4إيجابى اكثر من  38 19
 المجموع 200 100

 

سر المبحوثات كان إتجهاتهن نحو وقد تبين أن ربات األ
التخلص من المخلفات  الصلبة المنزلية ضعيف فيما يتعلق 

( والتي تنص علي أنه ال يقل 2بالعبارات التاليه: عبارة )
الوعي البيئي أهمية عن التعليم المدرسي والجامعي، وعبارة 

ت المعبأة في ( والتي تنص علي أفضل شراء المنتجا8)
 لمعبأة.  بالستيك عن غير ا

المبحوثة نحو  النتائج المتعلقة بممارسات ربات األسر-ج
 إدارة والتخلص من المخلفات الصلبة المنزلية:

( أن مستوى ممارسات 12أظهرت النتائج البحثية جدول )
ربات األسر المبحوثات نحو إدارة والتخلص من المخلفات 

 (.%76.5وسطة بنسبة ) الصلبة المنزلية كانت مت
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مستوى ممارسات ربات األسر المبحوثة نحو  .12ل جدو
 إدارة والتخلص من المخلفات الصلبة المنزلية

مستوي ممارسات ربات األسر نحو إدارة  العدد %
 والتخلص من المخلفات الصلبة المنزلية

 37.1سئ اقل من  26 13
 46.1إلي 37.1متوسط من  153 76.5
 46.1ول اكثر من مقب 21 10.5
 المجموع 200 100

 

وقد تبين أن ربات األسر المبحوثات كانت ممارستهن نحو 
إدارة المخلفات  الصلبة المنزلية ضعيفة فيما يتعلق بالعبارات 

( والتي تنص علي أقوم بإلقاء المخلفات 6التاليه: عبارة )
 الصلبة المنزلية الناتجة عن أعمال الصيانة والترميم بالمنزل

التي تنص علي أقوم بالتخلص من ( و 9في الشارع ، وعبارة )
 مخلفات التنظيف عن طريق إلقائها في المرحاض والبلوعات.  
رابعا : النتائج المتعلقة  بالتعرف علي آراء ربات األسر فيما 

 يتعلق بمستوى نظافة البيئة السكنية:
إن تراكم المخلفات الصلبة المنزلية  بدون التخلص منها 

حية، حيث تصبح المخلفات سبب الكثير من المشاكل الصي
الصلبة المنزلية  مصدرا للميكروبات والحشرات كالذباب 
والبعوض والفئران والقطط والكالب مما يساعد علي إنتشار 
األمراض التي تؤثر علي صحة اإلنسان، النشاط السياحي، 
وتلحق الضرر بالبنية األساسية حيث أنها عرضه لإلشتعال 

ما يترتب عليها من إنبعاث األتربة اتيا  أو الحريق المتعمد و ذ
العالقة في الجو والغازات السامة والدخان باإلضافة إلي 
اآلثار النفسية واإلجتماعية للمواطنين من تراكم المخلفات 
الصلبة المنزلية  وخوفهم من إنتشار األمراض بينهم، )محمد 

 (.2008عبد الوهاب :
توى نظافة ( أن مس13ج البحثية جدول )وقد أشارت النتائ

البيئة السكنية لربات األسر المبحوثات كانت متوسطة بنسبة 
61.5%. 

 

 

 

 

 مستوى نظافة البيئة السكنية لربات األسر .13جدول
 المبحوثات 

مستوي نظافة البيئة السكنية لربات  العدد %
 األسرالمبحوثات

 19.2سيئة اقل من  44 22
 25.4إلي 19.2متوسطة من  123 61.5
 25.4مقبولة اكثر من  33 16.5
 المجموع 200 100

 

 خدمات التنظيف التى تتوافر بالمنطقة السكنية: -أ
 الحالة العامة للنظافة بالمنطقة السكنية: (1-أ)

( إلي أن ثلث 14أشارت النتائج البحثية جدول )
أن حالة النظافة العامة بالمنطقة  ن( ذكر %39المبحوثات )
أن الحالة العامة  نمنه( %21.3) تة، كما ذكر السكنية جيد

 للنظافة بالمنطقة السكنية متوسطة.
 

توزيع ربات األسر وفقا  لحالة النظافة العامة  .14جدول 
 بالمنطقة السكنية

 العدد الحالة العامة للنظافة
 % 200ن=

 39 78 جيدة
 35 70 متوسطة
 26 52 رديئة

 100 200 المجموع
 

 :خدمات التنظيف في الشوارع ووصولتراكم القمامة (2-أ) 
 معظــم المبحوثــات ( أن15النتــائج البحثيــة جــدول ) تأفــاد
ال تتعــــــرض للملوثــــــات وتــــــراكم  ن(  مســــــاكنه%74.5) بنســــــبة

ــــــــة  تالمخلفــــــــات الصــــــــلبة المنزليــــــــة  بالشــــــــوارع، وذكــــــــر  غالبي
، ن( أن خدمات التنظيف تصل إلـيه%59)بنسبة  المبحوثات 
ن خــدمات ( أ%41)  نبــاقي المبحوثــات ونســبته تبينمــا ذكــر 

، في حين أكـدت كـل المبحوثـات ممـن نل إليهالتنظيف ال تص
تصــلهن خـــدمات التنظيـــف أنـــه يصــلهن ســـيارة لنقـــل المخلفـــات 

الصـــلبة المنزليـــة  مـــن المنطقـــة الســـكنية، وأن غـــالبيتهن بنســـبة   
ـــــردن إســـــتمرار خدمـــــة جمـــــع المخلفـــــات الصـــــلبة 73.7%) ( ي

 المنزلية  من المنطقة السكنية التي يقطن بها.
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 لمدي تراكم المخلفات توزيع المبحوثات وفقا   .15جدول 
 الصلبة المنزلية في الشوارع ووصول خدمات التنظيف 

مدي تراكم المخلفات الصلبة 
المنزلية  في الشوارع 

 ووصول خدمات التنظيف

 ال نعم
 % العدد % العدد

تراكم المخلفات الصلبة 
المنزلية  فى الشوارع 

 بالمنطقة السكنية
51 25.5 149 74.5 

ظيف وصول خدمات التن
 41 82 59 118 للمنطقة السكنية

 100 200 100 200 المجموع
 

علةي  وتأثيرهةا( مدي جودة خدمات التنظيف والتطهير 3-) أ
 المنطقة من وجهة نظر ربات األسر:
( أن أكثــر مــن نصــف 16أظهــرت النتــائج البحثيــة جــدول )

ثر علي المظهر العـام أن خدمات التنظيف تؤ  نالمبحوثات تري
ــــــة بنســــــبة ) ــــــرش والتطهيــــــر %56.5للمنطق (، وأن خــــــدمات ال

( منهن %39.5( ، و )%37بنسبة ) تتواجد بالمنطقة السكنية
أنــه يوجــد بالمنطقــة الســكنية حاويــات للمخلفــات الصــلبة  نذكــر 

من عدم وجـود  نعانييالمنزلية  في حين أن غالبية المبحوثات 
ة المنزليــــة  بالمنطقــــة بنســــبة حاويــــات لجمــــع المخلفــــات الصــــلب

(، وذكـرت ربـات األسـر ممــن يتواجـد لـديهن حاويــات 60.5%)
ـــــات مناســـــب بنســـــبة بالمنطقـــــة الســـــك نية أن حجـــــم هـــــذه الحاوي

ـــات  ن( فـــي حـــين أن غـــالبيته45.6%) يـــرون أن حجـــم الحاوي
 (. %54.5غير مناسب بنسبة )

المبحوثـــات ربـــات األســـر وتـــدل النتيجـــة الســـابقة علـــي أن 
واجـــد خـــدمات التنظيـــف والتطهيـــر بالمنـــاطق الســـكنية يفضــلن ت

ــــيالتــــي يقطــــن بهــــا لمــــا لهــــا مــــن أثــــر جيــــد  لعــــام الشــــكل ا عل
يفضــلن تواجـد حاويــات جمـع المخلفــات الصــلبة  نللمنطقـة،وأنه

المنزلية  بالمناطق السكنية التي يقطن بها علي أن تكون ذات 
المنزليـــة التـــي  المخلفـــات الصـــلبةحجـــم مناســـب إلســـتيعاب كـــم 

 .نتنتج من منازله

ات الصلبة ( أن المخلف2001ذكر )عبد الحكم الخزامي ، 
المنزلية تحتوي على آالف المواد التي تمثل تهديدا  على جودة 
الهواء داخل المنزل و كذلك لألطفال ، لذا يعتمد التخلص من 

بكل  تلك المخلفات الصلبة المنزلية  على نوعية المخلفات
تمع الذي يعيش فيه الفرد مع طريقة تعامل المجمنزل و 

 .المخلفات الصلبة المنزلية
( أن معظـم الـسكان تـضع 2011صبرى حمدان ) ووجد
فـي أكيـاس بالسـتيك عامـة، ويجـدونها ممزقـة، لكـن  ممخلفاته

النـوع المفـضل عنـد العمـال هـو أكيـاس بالسـتيكية خاصـة. 
مـن أمـام زلية وتتـولى البلديـة جمـع المخلفات الصلبة المن

اين عدد من سكان مدينة غزة، ويتب %70المنازل لحوالي 
مرات الجمع ما بين مرة واحدة ومـرتين فـأكثر، يوجـد فـي 
مدينـة غـزة نظامان لجمع المخلفات الصلبة المنزلية وترحيلها 
إلى المكب، وهما نظام الجمع من بيت لبيت، ونظام الجمع 

ى يتمثـل النظامان مع بعضهما، من الحاويات، وأحيانا   أخـر 
النظام من بيت لبيت، مع  مع ارتفاع درجة التفضيل لصالح

 اختالف مميزات كل من النظاميين.
طرق التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية بالمنطقة -ب

 السكنية: 
 :المنزلية وسيلة التخلص من المخلفات الصلبة
ممن ال   (17) جدول هذا وقد ذكرت غالبية ربات األسر

ربة  82تصلهن خدمات التنظيف بالمنطقة السكنية وعددهن 
ة التخلص من المخلفات الصلبة  المنزلية أسرة أن وسيل

لمنطقة بالمنطقة السكنية تتم عن طريق التعاون بين ابناء ا
( عن طريق  نقلها إلى %67.1، و)(%98.8ورفعها بنسبة )

ة متراكمة ( منهن يتركن القمام%34.1مناطق بعيدة، و أن )
أمام منازلهن وال يتخلصن منها.
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 علي المنطقة السكنية من وجهة نظر ربات األسر المبحوثات وأثارهايف والتطهير مدي جودة خدمات التنظ .16جدول
 المجموع الكلي ال نعم مدي جودة خدمات التنظيف والتطهير وأثارها علي المنطقة السكنية

 % العدد % العدد % العدد
 100 200 43.5 87 56.5 113 اس خدمات التنظيف على مظهر المنطقة السكنيةإنعك
 100 200 63 126 37 74 جد خدمات الرش والتطهير بالمنطقة السكنيةتوا

 100 200 60.5 121 39.5 79 تواجد حاويات القمامة بالمنطقة السكنية
 100 79 54.5 43 45.6 36 (79حجم الحاويات مناسب )ن=

 

 منزليةتوزيع ربات األسر المبحوثات وفقا  لوسيلة التخلص من المخلفات الصلبة ال .17جدول
 التكرار وسيلة التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية

 82ن= 
 

% 
 98.8 81 التعاون بين ابناء المنطقة ورفعها

 34.1 28 تظل متراكمة
 67.1 55 نقلها الي مناطق بعيدة

 

األليفة والروائح بالمنطقة  وجود الحشرات والحيوانات -ج
 السكنية:

 :التخلص من الحشرات و القوارض (1 -)ج
ؤدى انتشار الذباب والبعوض والحشرات فى المنازل ي

وخاصة في ظل عدم دخول آشعة الشمس وعدم تخطيطها 
عمرانيا  وتدني الخصائص البيئية إلى جعلها منازل مريضة ، 

 (. 2005)زين دوبا:
 ( من%38.5( أن )18ة جدول )بينت النتائج البحثي

الحشرات و القوارض لديهن  يوجدالمبحوثات  ربات األسر 
، وهذا يجعلهم عرضه لإلصابة باألمراض التي تنقلها نبمنازله

 الحشرات والقوارض .

توزيع ربات األسر المبحوثات وفقا  لمدي وجود  .18جدول 
 الحشرات والقوارض بالمسكن
وجود الحشرات والقوارض 

 كنبالمس
 العدد

 % 200ن=
 38.5 77 نعم
 61.5 123 ال

 100 200 المجموع
 

نوعية الحشرات الموجودة بمساكن ربات األسر  (2 -)ج
 موضع الدراسة:

أما بالنسبة لنوعية تلك الحشرات فقد  دلت النتائج البحثية 
( أن النمل والذباب من أكثر الحشرات تواجدا  فى 19جدول ) 

ممن لديهن حشرات بمنازلهن  حوثاتالمب مساكن ربات األسر
 .على التوالى (%35.1،  %40.3بنسبة  )

 

توزيع ربات األسر المبحوثات وفقا  لنوعية  .19جدول 
 الحشرات الموجودة بالمسكن
نوعية الحشرات الموجودة 

 بالمسكن
 التكرار

 % 77ن= 
 1.3 1 فئران
 2.6 2 ناموس

 29.9 23 صراصير
 40.3 31 نمل
 35.1 27 ذباب

 

المعاناة من تصاعد الروائح الكريهة ومساهمة  (3-)ج
لية  في تقليل الروائح حاويات المخلفات الصلبة المنز 

 والحشرات بالمناطق السكنية لربات األسر المبحوثات:
( أن أكثر من نصف 20أشارت النتائج البحثية جدول )

( ال تعاني من  تصاعد %55ربات األسر المبحوثات بنسبة )
ح الكريهة بالمناطق السكنية التي يقطن بها، في حين الروائ
روائح الكريهه الناتجة ( منهن تعاني من تصاعد ال%45أن )

عن المخلفات الملقاه في المناطق السكنية المقيمات بها، كما 
أن تواجد الحاويات بالمناطق السكنية ساهم فى تقليل هذه 

و  %58.5الروائح الكريهة وتقليل أيضا  الحشرات بنسبة )
( على التوالى. وبالنسبة لتربية الحيوانات األليفة 57.5%

من المبحوثات ال يقمن  %82حثية أن فأظهرت النتائج الب
منهن فقط يقمن بتربية  %18بتربية الحيوانات بينما 
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والتى تمثلت فى الطيور والقطط والكالب على  الحيوانات
 (.%30.6،  33.3،  36.1التوالى بنسبة )
وسيلة التخلص من فضالت تلك الحيوانات أما عن 

ها فى أكياس األليفة تمثلت فى إلقائها فى الشارع وكذلك جمع
 .( علي التوالى%61.1،  %94.4مع القمامة بنسبة ) 

خامسا : النتائج المتعلقة بتقييم مستوى جودة الحياة لربات 
 األسر المبحوثات:

إدراك حياة بإنها عرفت منظمة الصحة العالمية جودة ال
الفرد لوضعه المعيشى فى سياق أنظمة الثقافة والقيم فى 

المجتمع الذى يعيش فيه وعالقة هذا اإلدراك بأهدافه وتوقعاته 
 (.2015ومستوى إهتمامه )خديجة حنى: 

( أن مستوى جودة 21وقد أظهرت النتائج البحثية جدول )
 دة الحياة والحياة لربات األسر المبحوثات تبعا  لمعايير جو 

 جودة الحياة الكلية كان متوسط.
 النتائج المتعلقة بقياس درجة رضا ربات األسر:سادسا  

 المبحوثات عن جودة الحياة:
( أن درجة رضا  ربات 22بينت النتائج البحثية جدول )

 .%75األسر المبحوثات عن جودة الحياة كان متوسط بنسبة 

همة حاويات المخلفات الصلبة المنزلية  في تقليل الروائح والحشرات المعاناة من تصاعد الروائح الكريهة ومسا .20جدول 
 بالمناطق السكنية لربات األسر

فات الصلبة المنزلية  المعاناة من تصاعد الروائح الكريهة ومساهمة حاويات المخل
 في تقليل الروائح والحشرات

المجموع  ال نعم
 الكلي

 % العدد % العدد % العدد
 100 200 55 110 45 90 لكريهةتصاعد الروائح ا

 100 200 41.5 83 58.5 117 مساهمة الحاويات فى تقليل الروائح الكريهة بالمنطقة السكنية
 100 200 42.5 85 57.5 115 بالمنطقة السكنيةمساهمة الحاويات فى تقليل الحشرات 

 100 200 82 164 18 36 تربية الحيوانات االليفة
 

 األسر المبحوثات تبعا  لمعايير جودة الحياةتوزيع ربات  .21جدول 
 (200مستوي معايير جودة الحياة )ن= العدد %

 21.6منخفض أقل من  31 15.5
 33.8إلي  21.6متوسط من  134 67 عبارات تقييم جودة الحياة الصحية

 33.8مرتفع أكثر من  35 17.5
 31منخفض أقل من  38 19

 44.4إلي  31متوسط من  131 65.5 يةعبارات تقييم جودة الحياة النفس
 44.4مرتفع أكثر من  31 15.5
 43.9منخفض أقل من  34 17

 52.4إلي  43.9متوسط من  135 67.5 عبارات تقييم جودة الحياة السكنية
 44.4مرتفع أكثر من  31 15.5
 152.8منخفض أقل من  33 16.5

 207إلي  152.8متوسط من  137 68.5 جودة الحياة الكلية
 207مرتفع أكثر من  30 15

 

 عن جودة الحياة المبحوثات تبعا  لدرجة رضا ربات األسرتوزيع ربات األسر المبحوثات  .22جدول 
 (200درجة رضا المبحوثات )ن= العدد %

عبارات قياس درجة رضا ربات األسر المبحوثات  39.6منخفض أقل من  27 13.5
 46.4إلي  39.6سط من متو  150 75 عن جودة الحياة

 46.4مرتفع أكثر من  23 11.5
 المجموع 200 100
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لة بالعالقات اإلحصائية بين المتغيرات سابعا : النتائج المتص

 البحثية:
الخصائص النتائج المتصلة بمعنوية العالقة بين -1

اإلقتصادية لربات األسر المبحوثات كمتغير  -اإلجتماعية
ممارسات( ربات  -اتتجاهإ -معارفمستقل ووعي )

األسر المبحوثات، ومستوى نظافة البيئة السكنية لربات 
اح الثقافي لربات األسر المبحوثات األسر، ودرجة اإلنفت

 كمتغيرات وسيطة:
للتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص علي عدم  

 -وجود عالقة إرتباطية  معنوية بين الخصائص اإلجتماعية 
األسر المبحوثات كمتغير مستقل ووعي اإلقتصادية لربات 

الممارسات( ربات األسر  –اإلتجاهات -)المعارف 
وى نظافة البيئة السكنية، ودرجة اإلنفتاح المبحوثات، ومست

الثقافي لربات األسر المبحوثات كمتغيرات وسيطة، تم دراسة 
لبيرسون لكل من العمر،   معنوية قيم معامل اإلرتباط البسيط

سرة، ودرجة اإلزدحام الحجري، في حين تم عدد أفراد األ
ن لسبيرمان لكل م  دراسة معنوية قيم معامل اإلرتباط البسيط

التعليم، متوسط الدخل الشهري، المهنه، الموطن األصلي، 
الحي السكني، ونوع الحي السكني وقد تبين من النتائج 

( وجود عالقة إرتباطية معنوية 23اإلحصائية الواردة بجدول )
بين كل من عمر  0.01ية عند المستوي اإلحتمالي عكس

دارة ربات األسر وأرباب األسر وممارسات ربات األسر نحو إ
والتخلص من المخلفات الصلبة المنزلية حيث بلغت قيم 

-، 0.129 -معامل اإلرتباط البسيط لهما علي التوالي )
0.238 ). 

 
 -معارف ) ووعياإلقتصادية لربات األسر كمتغير مستقل  -ة العالقة اإلرتباطية بين الخصائص اإلجتماعي.23جدول 

ظافة البيئة السكنية لربات األسر ، ودرجة اإلنفتاح الثقافي لربات األسر ربات األسر، ومستوي ن (ممارسات –إتجاهات 
 المبحوثات كمتغيرات وسيطة

 
-الخصائص اإلجتماعية 
 اإلقتصادية لربات األسر

معارف ربات 
األسر عن 

ص من التخل
المخلفات الصلبة 

 المنزلية

إتجاه ربات 
نحو  األسر

التخلص من 
المخلفات الصلبة 

 المنزلية

ربات  ممارسات
األسر نحو إدارة 
والتخلص من 

المخلفات الصلبة 
 المنزلية

مستوي نظافة 
البيئة السكنية 
 لربات األسر

درجة 
اإلنفتاح 
الثقافي 

 لربات األسر
 0.025 0.041 **0.192- *0.160 0.027 - عمر ربات األسر
 0.042- 0.015  **0.238- 0.041 0.049- عمر أرباب األسر
 0.016- 0.080 0.128- 0.062- 0.013- عدد أفراد األسرة

 0.039- 0.034- 0.093- 0.021- 0.013- درجة اإلزدحام الحجري
 0.001- 0.052- 0.025- 0.018- 0.038- المستوي التعليمي لربات األسر

 0.024 0.124- 0.030- 0.002 *0.143- التعليمي ألرباب األسرالمستوي 
 0.040- 0.056- 0.003 0.096- 0.009- متوسط الدخل الشهري

 0.067- 0.053 0.050- 0.009 0.038- مهنة الزوجة
 0.042- 0.005 ** 0.203- 0.045 0.075- مهنة الزوج

 0.006- 0.150- 0.043 *0.157 0.007- الموطن األصلي
 0.029- 0.095- 0.022 0.007- 0.102- السكني  حيال

 0.050 0.040 0.074 0.033- 0.065- نوع السكن
 0.01عالقة معنوية عند المستوي اإلحتمالي * *                               0.05قة معنوية عند المستوي اإلحتمالي عال *
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سات كما وجد عالقة إرتباطية عكسية بين مهنة الزوج وممار 

ربات األسر نحو إدارة والتخلص من المخلفات الصلبة 
عند  (0.203-المنزلية حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط )

، كما تبين وجود عالقة إرتباطية 0.001المستوي اإلحتمالي 
بين كل من  0.05معنوية طردية عند المستوي اإلحتمالي 

إتجاه ربات األسر نحو التخلص من  عمر ربات األسر و
لمخلفات الصلبة المنزلية ، ووجود عالقة إرتباطية معنوية ا

ر ومعارف ربات عكسية بين المستوي التعليمي ألرباب األس
األسر عن التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية، وكذلك 
وجود عالقة إرتباطية معنوية طردية بين الموطن األصلي 

ص من لربات األسر وممارسات ربات األسر نحو إدارة والتخل
المخلفات الصلبة المنزلية حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط  

( علي التوالي 0.157، 0.143-، 0.160البسيط لهم ) 
فرض البحثي جزئيا  وقبوله ،ومما سبق فإنه يمكن رفض ال

 .جزئيا  
النتائج المتصلة بمعنوية العالقة بين الخصائص -2

رجة رضا اإلقتصادية ومستوي جودة الحياة ود-اإلجتماعية 
 ربات األسر المبحوثات عن جودة الحياة:

 للتحقق من صحة الفرض البحثي الثاني والذي ينص علي
عدم وجود عالقة إرتباطية معنوية بين كل من الخصائص 

اإلقتصادية لربات األسر المبحوثات كمتغير -اإلجتماعية 
السكنية( ودرجة  –النفسية  –مستقل وجودة الحياة )الصحية 

األسر المبحوثات عن جودة الحياة كمتغيرات  رضا ربات
يرسون تابعة، تم دراسة معنوية قيم معامل اإلرتباط البسيط لب

لكل من العمر، عدد أفراد األسرة، ودرجة اإلزدحام الحجري، 
  في حين تم دراسة معنوية قيم معامل اإلرتباط البسيط

لسبيرمان لكل من التعليم، متوسط الدخل الشهري، المهنه، 
الموطن األصلي، الحي السكني، ونوع الحي السكني ،وقد 

جود عالقة ( و 24أظهرت النتائج البحثية الواردة بجدول )
بين الموطن  0.01معنوية طردية عند المستوي اإلحتمالي 

األصلي لربات األسر وكل من جودة الحياة الصحية، جودة 
كلية الحياة النفسية، جودة الحياة السكنية، وجودة الحياة ال

حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط البسيط لهم علي التوالي ) 
بين وجود عالقة (، كما ت0.203، 0.213، 0.189، 0.190

بين  0.05إرتباطية معنوية عكسية عند المستوي اإلحتمالي 
مهنة الزوج ودرجة رضا ربات األسر المبحوثات عن جودة 

مما ( و 0.148-حياتهن حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط )
 سبق فإنه يمكن رفض الفرض البحثي جزئيا  وقبوله جزئيا  .

عالقة ( أن هناك 2014وقد وجدت مريم شيخى )
وجودة الحياة بمختلف مجاالتها طبيعة العمل إرتباطية بين 

كما لم تجد فروق دالة إحصائية عند المستوي اإلحتمالي 
ة الحالو الجنس و  المختلفةجودة الحياة بمجاالتها  بين 0.05

 . االجتماعية
النتائج المتصلة بمعنوية العالقة بين المتغيرات الوسيطة -3

ممارسات( ربات –إتجاهات -والمتمثلة في وعي )معارف 
األسر المبحوثات، ومستوى نظافة البيئة السكنية ، ودرجة 

رضا ربات اإلنفتاح الثقافي ومستوي جودة الحياة ودرجة 
 :تغيرات تابعةت عن جودة الحياة كماألسر المبحوثا

للتحقق من صحة الفرض الثالث والذي ينص علي عدم 
وجود عالقة معنوية بين كل من المتغيرات الوسيطة ومستوي 
جودة الحياة ودرجة رضا ربات األسر المبحوثات عن جودة 

، بيرسونل  الحياة تم دراسة معنوية قيم معامل اإلرتباط البسيط
 (25ردة بجدول )حيث أتضح من النتائج اإلحصائية الوا

وجود عالقة إرتباطية معنوية طردية عند المستوي اإلحتمالي 
 التخلص من  بين كل من إتجاه ربات األسر نحو 0.05

المخلفات الصلبة المنزلية وكل من جودة الحياة الصحية، 
جودة الحياة النفسية، جودة الحياة السكنية، وجودة الحياة 

، 0.143اط البسيط لهم )لكلية حيث بلغت قيم معامل اإلرتبا
كما تبين وجود  ( علي التوالي،0.164، 0.158، 0.157

 0.05عالقة إرتباطية معنوية عكسية عند المستوي اإلحتمالي 
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بين درجة اإلنفتاح الثقافي لربات األسر المبحوثات وكل من 
ة الحياة جودة الحياة الصحية، جودة الحياة النفسية، وجود

امل اإلرتباط البسيط لهم علي التوالي الكلية حيث بلغت قيم مع

(، مما سبق فإنه يمكن 0.147-، 0.163-، 0.159-)
 .فرض البحثي جزئيا  وقبوله جزئيا  رفض ال

 
العالقة اإلرتباطية بين الخصائص اإلقتصادية واإلجتماعية لربات األسر كمتغير مستقل ومستوي جودة الحياة  .24جدول

 اإلرتباط البسيطكمتغيرات تابعة وفقا  لمعامل  عن جودة الحياة تودرجة رضا ربات األسر المبحوثا

-الخصائص اإلجتماعية 
 اإلقتصادية

جودة الحياة 
 الصحية

جودة الحياة 
 النفسية

جودة الحياة 
 السكنية

جودة الحياة 
 الكلية

درجة رضا ربات 
األسر عن جودة 

 الحياة
 0.007- 0.091 0.094 0.091 0.089 عمر الزوجة

 0.024- 0.104 0.109 0.102 0.106 وجعمر الز 
 0.004 0.041 0.034 0.035 0.054 حام  الحجريدرجة اإلزد

 0.038- 0.031 0.019 0.034 0.041 عدد أفراد األسرة
 0.030 0.015- 0.013- 0.002- 0.020- المستوي التعليمي للزوجة
 0.098- 0.077 0.085 0.080 0.062 المستوي التعليمي للزوج

 0.033 0.023 0.037 0.012 0.020 ربات األسرمهنة 
 *0.148- 0.013 0.025 0.007 0.018 ة الزوجمهن

 0.013- 0.060 0.061 0.070 0.057 متوسط الدخل الشهري 
 0.035 0.015- 0.014- 0.019- 0.011- الحالة الزواجية 
 0.031- **0.203 **0.213 **0.189 **0.190 الموطن األصلي

 0.001- 0.005- 0.013 0.011- 0.022- الحي السكني
 0.018 0.070- 0.081- 0.046- 0.080- نوع السكن

 0.01عالقة معنوية عند المستوي اإلحتمالي * *                        0.05عالقة معنوية عند المستوي اإلحتمالي  *
 

األسر المبحوثات ومستوي نظافة البيئة  ربات (ممارسات –إتجاهات -معارف  وعي)العالقة اإلرتباطية بين  .25جدول 
ودرجة اإلنفتاح الثقافي لربات األسر كمتغيرات وسيطة ومستوي جودة الحياة  ودرجة رضا ربات األسر المبحوثات السكنية، 

 عن جودة الحياة كمتغيرات تابعة وفقا  لمعامل اإلرتباط البسيط لبيرسون
 

 المتغيرات الوسيطة
جودة الحياة 

 الصحية
الحياة  جودة

 النفسية
جودة الحياة 

 السكنية
ة جودة الحيا

 الكلية
درجة رضا 

ربات األسر عن 
 جودة الحياة

 0.070 *0.147- 0.138- *0.163- *0.159- درجة اإلنفتاح الثقافي لربات األسر
معارف ربات األسر عن التخلص من 

 0.097 0.082 0.071 0.073 0.065 المخلفات الصلبة المنزلية
بات األسر نحو التخلص من إتجاه ر 

 0.091 *0.164 *0.158 *0.157 *0.143 يةالمخلفات الصلبة المنزل
ممارسات ربات األسر نحو إدارة والتخلص 

 0.003 0.054- 0.050- 0.047- 0.061- من المخلفات الصلبة  المنزلية

 0.008 0.018 0.032 0.009 0.010 مستوي نظافة البيئة السكنية
 0.01عالقة معنوية عند المستوي اإلحتمالي * *                                    0.05لمستوي اإلحتمالي معنوية عند ا*
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 التوصيات
خلصت الدراسة إلى التوصيات ، من خالل النتائج السابقة

 التالية:
صلبة المنزلية والتي تنمية الوعي والتوعية بشأن المخلفات ال -1

مشكلة المخلفات الصلبة  سيكون لها تأثير إيجابي في حل
المنزلية مثل حفظ الموارد واستعادتها ،إعادة التدوير، الفصل 
عند المصدر، إعادة االستخدام ،تقليل المخلفات الصلبة 

 المنزلية وتحويلها إلى سماد.
كومية التشجيع والتعاون وتقديم المال ومساعدة الجهات الح -2

جراء المناسبة ،المنظمات والمؤسسات الخاصة واألفر  اد وا 
البحوث والتجارب والدراسات األخرى على ادارة المخلفات 

 الصلبة المنزلية.
تشكيل ثقافة بيئية سليمة عبر المحاضرات والندوات والزيارات  -3

 المنزلية من خالل الموسسات والمنظمات الحكومية.
القوانين المتعلقة بإدارة  يجب أن يكون هناك تثقيف حول -4

 ية وضمان تنفيذها من قبل الحكومة.المخلفات الصلبة المنزل
استخدام وسائل اإلعالم )أجهزة الراديو والتلفزيون والصحف  -5

والملصقات والمجالت( لتغيير الممارسات وتصورات 
 المجتمعات تجاه إدارة المخلفات الصلبة المنزلية.

لصلبة المنزلية في المدارس تشجيع تدريس إدارة المخلفات ا -6
 نهج دراسي.وتطويرها في المدرسة كم

 المراجع
( "التنمية البيئية بالمناطق العشوائية 2007أمل حلمي حسن علي )

قسم  -وعالقتها بتحسين نوعية الحياة للسكان" رسالة ماجستير
جامعة  -معهد الدراسات والبحوث البيئية -الدراسات اإلنسانية

 عين شمس.
 (: "لجنة التهيئة2003الوطنى اإلقتصادى واإلجتماعى)المجلس 

مشروع تقرير حول التكفل بأنشطة البيئة  -العمرانية والبيئة"
 .41-40ص  -على مستوى التجمعات المحلية

تقرير  -(: "إدارة المخلفات الصلبة"2017( و)2005وزارة البيئة )
جمهورية مصر العربية.  -حالة البيئة فى مصر 

http://www.eeaa.gov.eg/ar-eg 
الوعى الصحى والبيئى فى  (: "إنماء2004حسين عبدالمقصود )
 القاهرة. -549العدد –المجلة الزراعية  -المجتمعات الريفية"
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ABSTRACT 

The Relationship of The Level of Cleanliness of The Residential Environment 

and Awareness of Household Solid Waste Management with The Quality of 

Life for A Sample of Housewives in Alexandria Governorate 
Ehsan A.Elshial, Aya Samir Ahmed Salem 

This research was conducted to study the 

relationship of both the level of cleanliness of the 

residential environment and awareness of household 

solid waste management with the quality of life for a 

sample of housewives in Alexandria Governorate. The 

studied sample consisted of a random sample of 200 

housewives, and the data was collected using a 

questionnaire by personal interview. The research 

results showed the following: 

- There is an inverse significant relationship at the 

probability level 0.01 between each of the age of the 

housewives of households and the practices of the 

housewives towards the management and disposal of 

household solid waste. There was also a significant 

inverse relationship between the profession of the 

husband and the practices of the housewives towards 

the management and disposal of household solid 

waste. It was found that there is a direct significant 

relationship at the probability level of 0.05 between 

the age of the housewives and the attitude of the 

housewives towards the disposal of household solid 

waste, and a direct significant relationship was 

found at the probability level of 0.05 between the 

age of the housewives, the original domicile, and the 

practices of the housewives to manage household 

waste. 

- There is a direct significant relationship at the 

probability level of 0.05 between the attitudes of 

housewives towards the management and disposal of 

household solid waste and the overall quality of life, 

as it was found that there is a significant inverse 

relationship at the probability level of 0.05 between 

each of the cultural openness and the overall quality 

of life. 

- There is a direct significant relationship at the 

probability level 0.01 between the original home of 

the housewives and with each of the health quality 

of life, psychological quality of life, quality of 

residential life, and overall quality of life. It was 

found that there is an inverse significant relationship 

at the probability level 0.05 between the profession 

of the husband and the degree of satisfaction of the 

housewives with quality of life. 

- There is a direct significant relationship at the 

probability level 0.05 between each of the attitudes 

of housewives towards the disposal of household 

solid waste and each of the healthy quality of life, 

psychological quality of life, quality of residential 

life, and overall quality of life. It was found that 

there is an inverse significant relationship at the 

probability level of 0.05 between the degree of 

cultural openness and the quality of healthy life, 

psychological quality of life, and overall quality of 

life. 

 

 
 
 


