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 معارف وممارسات الريفيات ىف التعامل مع بعض اخمللفات املزنلية ببعض قرى مركز منيا القمح حمافظة الرشقية 

 , عبري محمدعامر 2  , عبداجلواد الس يد ابل 1  فاطمة عبدالسالم رشب 

منية الارسة الريفية 1  القاهرة، مرص.  ،جامعة الأزهر ،الاقتصاد املزنيل للبنات لكية ،قسم ت

 . رشاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، اجلزية، مرصمعهد حبوث ال   2

   abeeramerazhar@gmail.com:لكرتوين للباحث الرئيس * الربيد ال  

 امللخص العرب 

الريفيات ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية، ومس توى قياهمن مبامرسات التعامل مع اخمللفات الغذائية، وامللبس ية، اس هتدف البحث حتديد مس توى معرفة 

أأجري البحث   ل معها.والبالستيكية، وعالقة املتغريات املس تقةل املدروسة بدرجة معرفة املبحواثت ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية،ودرجة ممارس هتا ىف التعام

مبحوثة من الريفيات، واس تخدم الاس تبيان ابملقابةل مجلع البياانت وذكل خالل   400ى من مركز منيا القمح مبحافظة الرشقية عىل عينة بلغ جحمها بثالث قر 

رحج ومعامل  ، وبعد مجع البياانت مت تفريغها وحتليلها احصائيًا مس تخدمًا ذلكل التكرار والنسب املئوية، واملتوسط امل2018أأغسطس  -الفرتة من مايو

مس توى معرفهتن ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية اجامًل مرتفع  %87.2غالبية املبحواثت  وجاءت أأمه النتاجئ عىل النحو التال: الارتباط البس يط لبريسون.

، واخلزب الفينو %87.5: اخلزب البدلى ارتفاع نس بة املبحواثت ىف تعاملها الرش يد مع اخمللفات الغذائية التالية. مس توى معرفهتن منخفض % 5وأأقل نس بة 

عادة الاس تخدام.%64.8، وبواىق الفاكهة 81% ارتفاع نس بة املبحواثت ىف تعاملها الرش يد مع اخمللفات امللبس ية   ، وأأمه طرق التخلص اكنت عن طريق ا 

عادة  %88.6القدمية  ، واملالبس %88.9، البنطلوانت القصرية %92.3التالية: املالبس املس تعمةل الصاحلة الاس تخدام  ، واكنت أأمه طرق التخلص مهنا ا 

، زجاجات  %84.1ارتفاع نس بة املبحواثت ىف تعاملها الرش يد مع اخمللفات البالستيكية التالية: اجلراكن واجلرادل البالستيك  الاس تخدام، والتصدق هبا . 

عادة الاس ت %62.6املياه البالستيك  معنوية العالقة الارتباطية بني متغريات الانفتاح الثقاىف، و خدام، والبيع. ، وأأمه طرق التخلص مهنا اكنت عن طريق ا 

 والتجديدية، والطموح، دلى املبحواثت وبني درجة معارفهن وتعاملهن مع اخمللفات املزنلية املدروسة.

 .املامرسات البيئية ,املعارف البيئية ,اخمللفات املزنلية, املرأأة الريفية  : الاسرتشادية اللكامت  

 املقدمة 

الىت يس تغىن عهنا ويراد التخلص   الأش ياءمتثل اخمللفات املزنلية اكفة 

لهيا مثل ورق اجلرائد واجملالت القدمية واملالبس ا  مهنا بعد انهتاء احلاجة 

الفارغة,   الأغذيةومعلبات  تالفال  والأاثثواملنسوجات املس هتلكة, 

لعبوات الورقية وا والأكياساللف والتغليف  وأأوراق والزجاج املكسور, 

ل  ابل ضافةالبالستيكية,  اخمللفات اليومية الناجتة عن حتضري وجتهزي   ا 

الطعام, وفائض الطعام نفسه, ولك ما ينتج عن معليات تنظيف املزنل  

وخالفه, ومتثل لك هذه اخمللفات   والأمقشةوقصاصات الورق  أأتربةمن 

شغال غري املس تفاد مهنا  ل  ابل ضافة جلزء من املزنل  ا  بيئات صاحلة   كوهنا ا 

 .لتاكثر احلرشات وامليكروابت

ل  ال حصائياتوتشري  مكية اخمللفات املزنلية تزداد تدرجييا من   أأن ا 

م اكنت مكية اخمللفات املزنلية عىل مس توى  2004عام لآخر, ففى عام 

لزادت  مثمليون طن س نواي,  18,9امجلهورية  مليون طن   20,17 ا 

  378, ص: 2015ورية مرص العربية, . )تقرير البيئة مجلهم 2015عام 

)    

طن   657000طن يوميا بواقع  1800وتنتج حمافظة الرشقية 

س نواي وحتتل الرتتيب العارش بني حمافظات امجلهورية من حيث المكية 

املتودلة مهنا من اخمللفات البدلية الصلبة طبقا لتقرير البيئة املرصى لعام  

   . م  2015

ل:  خملفات عضوية مثل بقااي   -1وتنقسم اخمللفات املزنلية ا 

الأطعمة, وبقااي جتهزي الطعام, ومتثل جزءا كبريا من القاممة املزنلية, وميكن  

خملفات   -2الاس تفادة مهنا بعدة طرق مثل اس تخداهما كعلف لدلواجن,  

غري عضوية وتشمل خملفات الورق, والزجاج, والأمقشة, والبالستيك,  

ل  وامل عادن, ويمت جتميعها من املنازل وبعض احملالت التجارية مث تصنيفها ا 

نوعياهتا اخملتلفة وتباع للمصانع والورش ل عادة تدويرها والاس تفادة مهنا,  

ويتحدد سعر الوحدة من لك صنف من اخمللفات تبعا ملراحل امجلع  

, ص  2006والفرز والنقل والتجهزي وجحم سوق السلعة.) بندارى, 

 (   46-44 ص:

  الأول املرأأة بصفة عامة واملرأأة الريفية بصفة خاصة ىه املس ئوةل و 

عن تلوهثا ,   أأيضاعن حامية البيئة , وىف نفس الوقت ىه املس ئوةل 

الريفية تعامال مع اخمللفات املزنلية  الأرسة  أأفراد أأكرثحيث تعترب من 

, وحيث أأن  الاس تفادة مهنا أأو التخلص أأو سواء من حيث التداول 

التعامل غري الرش يد أأو التخلص غري الواعى من هذه اخمللفات بأأنواعها  

اخملتلفة يشلك أأحد اجلوانب الهامة ىف املشلكة البيئية, لأنه ل يتضمن  

هدارا ملوارد اقتصادية حفسب بل  يتضمن تلويثا خطريا للبيئة ولعنارصها   ا 

 (  3, ص: 2000اخملتلفة. )عىل, 

وعىل هذا أأصبحت املشاركة الاجيابية للمرأأة ىف التخلص من  

جياد بيئة طبيعية أأكرث نظافة.)   اخمللفات املزنلية تسهم بدرجة كبرية ىف ا 

(, وميكن للمرأأة أأن تقوم بنفسها أأوتعمل أأولدها  100, ص: 1995عوض,

واد املعدنية والزجاجية والبالستيكية عن املواد العضوية ىف  فصل امل
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مصادرها الأصلية أأى املنازل, مما يعد مصدرا جيدا للمواد الأولية, ويوفر  

الكثري من مثن املواد الأولية الىت تس توردها ادلوةل, كام يساعد ىف  

التخلص من مكيات كبرية وهائةل من اخمللفات الصلبة الىت ل  تتحلل  

 (  125, ص: 1995وةل. ) عوض,  بسه

تغيري سلوكها جتاه   مبا يؤدى الذلا وجب تمنية الوعى البيىئ للمرأأة 

مدادها  ما يتواجد دلهيا من خملفات مزنلية ابملعارف   وذكل من خالل ا 

واملعلومات واملهارات الىت تزيد من قدراهتا عىل التعامل مع اخمللفات  

من   الأرسة انحية, وزايدة دخل  ىف نظافة البيئة منويساعد املزنلية, 

 أأخرى.انحية 

وقد تناولت العديد من ادلراسات السابقة اخمللفات املزنلية وس بل  

 التخلص مهنا من هذه ادلراسات:  

(: توصلت ال أأن أأمه طرق التخلص من  1990دراسة وهبه )

اخمللفات املزنلية ىه: القاهئا ىف الرتع واملصارف والشوارع، والاس تخدام  

وكغذاء للطيور واحليواانت، وأأمه أأس باب اتباع الأساليب   كسامد

اخلاطئة اكنت عدم وجود ماكن لتجميع القاممة أأو سهوةل التخلص هبا  

 من خالل الطرق غري الرش يدة  

(: أأمه اخمللفات املزنلية ىه العلب  2000دراسة زينب عىل ) 

ت،  والفوارغ، وخملفات بالستيك، وبقااي أأطعمة، وخملفات بناء، وزيو 

وكرس زجاج، وخملفات خشبية وتوجد هذه اخمللفات بنس بة عالية دلى 

املبحواثت سواء ابلوجه القبل والبحرى، وأأن اس تفادة املبحواثت من  

 هذه اخمللفات منخفضة  

(: توصلت ال أأن أأمه طرق  2003دراسة عفاف فهمى ) 

التخلص من اخمللفات املزنلية الاس تخدام كوقود، ادلفن، الرىم ىف 

ارع، الرتع واملصارف، وأأمه معوقات التخلص الصحيح من اخمللفات  الش

املزنلية عدم توفر ماكن لتجميع اخمللفات، وعدم توفر الوعى بأأرضار ترامك  

 اخمللفات.

(: أأوحضت نتاجئها أأن أأرابب الارس  2016دراسة نورا الطوىخ )

غري العامالت أأكرث كفاءة ىف الاس تفادة من خامات البيئة املزنلية 

 ملس هتلكة عن رابت الارس العامالت  ا

(، وسهري  2000كام توصلت نتاجئ دراسات لك من زينب عىل )

(  2009(، وابل وحيدق )2008( ودينا داوود )2006بندارى )

ال اخنفاض مس توى تطبيق املبحواثت لساليب الاس تفادة من  

 اخمللفات املزنلية 

 Kamara (2006), Leeكام توصلت نتاجئ دراسات لك من 

ل أأن متغريات التعلمي، ودخل الأرسة، والاجتاهات البيئية،   (2011) ا 

 والسن لها عالقة معنوية مبامرسات التعامل مع اخمللفات املزنلية. 

 املشلكة البحثية 

  يواهجهامشلكة اخمللفات املزنلية من املشالك اليومية الىت  تعترب

مع تطور احلضارة وازدايد اخمللفات الناجتة عن   ولس مي املواطن املرصى, 

السكنية واملصانع واملستشفيات واجملازر وغريها من املصادر   الأحياء

تزال مدن وقرى كثرية تعاىن من مشلكة التعامل مع   , حيث ل الأخرى

آلك  حيث اخمللفات املزنلية,  ترتك لتتعرض لعملية التحلل الطبيعى والتأ

والاش تعال اذلاىت والتناقص التدرجيى ىف   الأخرىومعليات التحول 

عىل الصحة   أأرضاراالمكية, وتسبب هذه الطرق للتخلص من القاممة 

البيئة الطبيعية محمةل فوق طاقهتا   وأأصبحت العامة والبيئة احمليطة, 

 .ابخمللفات املزنلية

  متارسها املرأأة وهناك بعض السلوكيات واملامرسات اخلاطئة الىت 

  أأمام حرقها ىف الشارع و دن عىل مجع اخمللفات املزنلية الريفية حيث اعت 

  أأكس يد واثىن  أأولمثل الضارة مكية من الغازات  هينتج عن مما املزنل, 

اكس يد الكربيت وغريها  أأ الكربون, واجلزيئات ادلقيقة, والهيدروكربوانت, و 

نسان. خطرية  أأرضار تسبب  والىت  لال 

لزنلية, اجلوانب السلبية للمخلفات امل وعىل الرمغ من  أأن لها   ا 

, مفن بني هذه اجلوانب الاجيابية  اجلوانب الاجيابية من  العديد

وبقااي جتهزي   الأطعمةاس تخدام اخمللفات املزنلية العضوية املمتثةل ىف بقااي 

  أأو الطعام والىت متثل جزءا كبريا ىف القاممة املزنلية كعلف لدلواجن, 

نتاج اس تخداهما كبيئة لمنو  نسان املس تخدم كغذاء  عيش الغراب وا    لال 

اس تخداهما ىف   أأو والباىق منه يس تخدم كعلف لدلواجن واملاش ية, 

البيوجاز, كام ميكن اس تخدام  طريقة المكر للمخلفات من اجل احلصول  

عىل سامد عضوى, كذكل ميكن الاس تفادة من قشور املواحل حيث  

 . لفانيلياتس تخدم كبديل ل أأوىف معل الفطائر   أأوتلقى ىف املش للتخليل 

عادة أأنكام  يوفر ملرص  أأنالاس تفادة من اخمللفات املزنلية ميكن  ا 

ل  ابل ضافةعائدا اقتصاداي  كبريا  مرة   أألفعائد وقاىئ حصى يعادل  ا 

العائد الاقتصادى وهو حصة املواطنني, حيث يساعد عىل تقليص  

واحلفاظ عىل حصة البرش   الأمراضالتلوث البيىئ وما يتبعه من تراجع 

 ال نتاج. وزايدة معدلت 

ذلا فا ن املدخل الرئيىس حلل مشلكة ترامك اخمللفات املزنلية تمكن ىف 

غيري سلوكها جتاه ما يتواجد  تمنية الوعى البيىئ دلى املرأأة الريفية, وىف ت 

دلهيا من خملفات مزنلية, ومشاركهتا مشاركة فعاةل من خالل تطوير  

قدرهتا ووعهيا ومعرفهتا وهمارهتا ابعتبار أأن الاهامتم ابملرأأة الريفية ىف 

ل تمنيه وتقدم اجملمتع املرصى  . مرص يعمل عىل تمنية الأرسة مما يؤدى ا 

 التعامل مع اخمللفات املزنلية ولهذا  ونظراً لأن الريفيات يتباينون ىف 

جاءت فكرة هذا البحث  من أأجل التعرف عىل معارف الريفيات ىف  

التعامل مع اخمللفات املزنلية من أأجل التعرف عىل السلوكيات الاجيابية  

ومعرفة العوامل الىت تدمع تكل املامرسات الاجيابية وحماوةل تدعميها،  

سلبية والعوامل الىت تؤثر علهيا من  وكذكل الوقوف عىل السلوكيات ال 

معارف وممارسات   من خالل دراسةأأجل تالش هيا وحماوةل تقوميها 

 .ىف التعامل مع اخمللفات املزنلية الريفيات

 أأهداف البحث 

التعرف عىل مس توايت معارف املبحواثت ىف التعامل مع اخمللفات  

 .املزنلية
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املس تقةل املدروسة التعرف عىل العالقات الثنائية بني املتغريات 

 معوما.  وبني درجة معارف املبحواثت ىف التعامل مع اخمللفات املزنلية

التعرف عىل مس توايت ممارسات املبحواثت ىف التعامل مع  

 الغذائية، وامللبس ية، والبالستيكية. اخمللفات املزنلية 

التعرف عىل العالقات الثنائية بني املتغريات املس تقةل املدروسة 

 الثالثة ممارسات املبحواثت ىف التعامل مع اخمللفات املزنلية وبني درج

 . املدروسة 

 .من اخمللفات املزنليةاملبحواثت كن ختلص امأأ التعرف عىل 

:توجد عالقة معنوية بني املتغريات املس تقةل  فرضية البحث 

املدروسة للمبحواثت وبني درجة معارفهن وتعاملهن مع اخمللفات املزنلية 

 املدروسة . 

 الطريقة البحثية  

ف مركز منيا القمح حمافظة الرشقية حيث  يأأجرى هذا البحث بر 

من القرى الأم فاكنت قرية العزيزية، كام   هأأختري منه قرية عشوائي 

  هختريت قريتان من القرى التوابع لقرية العزيزية وذكل بطريقة عشوائي أأ 

جامل عدد الأ  رس  أأيضًا فاكنت قريىت قطيفة، وكفر الصعيدى وقد بلغ ا 

س تخدام   11947ابلقرى الثالث  أأرسة اعتربت شامةل البحث، واب 

اكنت العينة املقابةل لهذه الشامةل   ومورجان  ىس جيجدول العينات لكر 

ومت توزيع العينة عىل القرى ، أأرسة  400يدت ال أأرسة ز  372

ومجعت البياانت ابس تخدام اس امترة  ، رس بلك قريةالثالث وفقًا لعدد الأ 

عدادها لهذا الغرض ومشلت عدة أأجزاء ىه عىل النحو  ا   اس تبيان مت

 التال:

وتضمن قياس خصائص املبحواثت من حيث السن،   ول: القسم الأ 

رسة، وجحم احليازة الزراعية،  وعدد س نوات تعلمي املبحوثة، وجحم الأ 

والانفتاح الثقاىف، ودرجة الطموح، والتجديدية، والقيادية، والمتكني 

 الاجامتعى، والمتكني الاقتصادى

: واختص بقياس معرفة املبحواثت ابلتعامل مع  القسم الثاىن

لفات املزنلية، حيث مت اس تقصاء رأأهين عىل مخسة وعرشون عبارة  اخمل

اجامًل وذكل اللمزنلية تدور حول معرفة املبحواثت ابلتعامل مع اخمللفات 

عىل مقياس مكون من ثالث اس تجاابت ىه حص، خطأأ، ل تعرف،  

عىل الرتتيب، ومجعت ادلرجة اللكية  1، 2، 3وأأعطيت ادلرجات 

جاملً لتعرب عن معرفة املب   حواثت ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية ا 

واختص بقياس ممارسات املبحواثت ىف التعامل مع   القسم الثالث: 

  -لبس يةامل  –ذائية التالية :الغلفات اخملاخمللفات املزنلية ومشلت 

بالستيكية واكنت اس تجابة املبحواثت عىل مقياس مكون من ست  ال 

ىف التعامل مع هذه  لىت تقوم هبا اس تجاابت تدور حول طبيعة املامرسة ا

عادة اس تخدام، اعامل  اخمللفات  وىه: ل توجد، رىم، تصدق هبا، بيع، ا 

درجة عىل   5، 4، 3، 2، 1فنية، وأأعطيت ادلرجات صفر، 

،ومجعت ادلرجة اللكية للامرسة املبحواثت ىف التعامل مع لك  الرتتيب

 خملف من هذه اخمللفات الثالث املدروسة. 

: واختص مباكن التخلص من اخمللفات: وقيس هذا  ع القسم الراب 

املتغري من خالل مثاىن عبارات تدور حول ماكن التخلص من لك نوع  

من اخمللفات املزنلية املدروسة، وذكل عىل مقياس مكون من ست  

اس تجاابت ىه: جرار زابةل، أأمام املزنل، مدخل القرية، الارض 

 ة الزراعية، الرتع واملصارف، والطرق العام

س امترة الاس تبيان ال شلكها الهناىئ مت اجراء   وبعد الوصول اب 

مبحوثة من قرى ادلراسة، ومت استبعادهن   40اختبار مبدىئ لها عىل 

من عينة ادلراسة، وىف ضوء نتاجئ الاختبار املبدىئ أأجريت بعض  

التعديالت عىل اس امترة الاس تبيان حىت أأصبحت صاحلة مجلع البياانت  

مجعت البياانت ابملقابةل الشخصية للباحثة مع  من املبحواثت، و 

وحىت   2018املبحواثت من قرى ادلراسة وذكل خالل الفرتة من مايو 

دخال البياانت  2018أأغسطس  م، وبعد مجع البياانت مت تكويدها وا 

ليلها واس تخدم ذلكل جداول احلرص  حعىل احلاسب الال متهيداً لت 

حج، ومعامل الارتباط البس يط  العددى والنسب املئوية، واملتوسط املر 

 لبريسون

 نتاجئ البحث  

 أأوًل: وصف عينة البحث 

( أأن خصائص املبحواثت من عينة 1تبني من النتاجئ جدول ) 

 البحث جاءت عىل النحو التال: 

املبحواثت ىف فئىت السن الصغري واملتوسط وبلغت   تقاربت نسبىت

 % 44.8،  %47.5عىل الرتتيب  

املبحواثت حاصالت عىل مؤهالت متوسطة  اعىل نس بة من 

 % 39.2، ومؤهالت جامعية 35.2%

ل   % 51.5تعمل مقابل  % 48.5ما يقرب من نصف املبحواثت 

 تعمل  

، وما يزيد عىل ثالث  %85.5غالبية املبحواثت مزتوجات 

 ( جحم أأرسهن متوسط %77.2أأرابعهن ) 

  3000دخلهن منخفض )أأقل من  % 50.2نصف املبحواثت 

 ( جنيه شهرايً 

( حاةل مسكهنن جيدة، وحوال  %60ثالثة أأخامس املبحواثت ) 

 حيازهتن من الاهجزة املزنلية منخفض  % 65.3ثلىث ااملبحواثت  

  % 80( ليس دلهين حيازة حيوانية، و %85غالبية املبحواثت )

 عية  اليس دلهين حيازة زر

تقاربت نس بة املبحواثت ىف فئىت مس توى الانفتاح الثقاىف  

 عىل الرتتيب  % 46.8،  %49.5توسط وبلغت  املنخفض وامل 

ن مرتفع، وما يقرب من  هح( مس توى طمو %79غالبية املبحواثت )

 ( ىف فئة مس توى التجديدية املرتفع%73.5ثالثة أأرابعهن ) 
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أأقل نس بة من املبحواثت مس توى المتكني الاجامتعى والاقتصادى  

 عىل الرتتيب   % 12، %5.2منخفض وبلغت دلهين  

 اثنيًا: معرفة املبحواثت ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية 

( ال أأن اس تجاابت املبحواثت عىل بنود  2تشري النتاجئ جدول )

وفقًا للمتوسط املرحج   التعامل مع اخمللفات املزنلية جاءت مرتبة تنازليا

 عىل النحو التال: 

حيث جاء ىف مقدمهتا: تراك اخمللفات املزنلية يتسبب ىف وجود  

درجة من ثالث درجات، مث   2.95احلرشات مبتوسط مرحج 

درجة،  2.92الربطامانت الزجاجية تس تخدم حلفظ الهبارات والتوابل 

درجة، مث   2.90رسة نتج عنه أأرضار لأفراد الاي وترامك اخمللفات املزنلية 

درجة،  2.87اخمللفات املزنلية مهنا الورقية واملعدنية وامللبس ية والغذائية 

درجة، وعلبة الكرمي   2.87والبنطلون القصري ميكن اس تخدامه كربمودا 

درجة،  2.85واجليل تس تخدم حلفظ الابر وادلاببيس والزراير 

درجة،  2.83 واجلراكن البالستيك تس تخدم ىف زراعة نبااتت الزينة

  2.75ومالبس اجليزن تس تخدم ىف معل ش نطة أأو مريةل للمطبخ 

درجة،  2.69درجة، وعلبة الاكنز تس تخدم ىف معل حصالت أأو مقامل 

درجة، الاس تفادة   2.68وبواىق الفاكهة تس تخدم ىف معل سلطة فاكهة 

 درجة   2.67من اخمللفات الورقية يقلل من تلوث الهواء 

ة املبحواثت ببنود التعامل مع اخمللفات  ىف حني اخنفضت معرف

حيث جاء أأقلها املعرفة بأأن الورق من املواد الىت جيب أأل ترىم  

درجة من ثالث درجات،   1.98بصناديق القاممة مبتوسط مرحج 

 درجة  2.31واخمللفات الزجاجية تس تخدم ىف أأعامل فنية 

جامًل  وبتوزيع املبحواثت وفقًا دلرجة معرفهتن ابلتعامل مع اخملل فات ا 

( أأن غالبية املبحواثت 3 من النتاجئ جدول )نيال ثالث فئات تب 

( مس توى معرفهتن مرتفع ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية، وأأن % 87.2)

مس توى معرفهتن   % 5مس توى معرفهتن متوسط، وأأقل نس بة  % 12.3

 منخفض  

لية وميكن تفسري ارتفاع معرفة املبحواثت ابلتعامل مع اخمللفات املزن 

ال ارتفاع مس توى تعلميهن حيث أأن غالبيهتن حاصالت عىل مؤهالت  

 ،وكذكل ارتفاع مس توى انفتاهحن الثقاىف ،تعلميية متوسطة وعالية

وهو ما ينعكس عىل ارتفاع معارفهن فمي يتعلق   طموهحنوجتديدهن و 

 .ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية

مبعارف املبحواثت ابلتعامل مع  عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة 

 اخمللفات املزنلية 

ينص الفرض الاحصاىئ الاول عىل أأنه "ل توجد عالقة معنوية  

بني املتغريات املس تقةل املدروسة وىه: سن املبحواثت، عدد س نوات 

التعلمي، جحم الارسة، اجامل ادلخل الشهرى، حاةل املسكن، الانفتاح  

لقيادية، المتكني الاجامتعى، المتكني  الثقاىف، الطموح، التجديدية، ا

 الاقتصادى، وبني معرفة املبحواثت ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية"

ولختبار ىصحة هذا الفرض مت اس تخدام معامل الارتباط البس يط  

 ( 4لبريسون، وجاءت النتاجئ عىل النحو التال جدول )

  بني  0.01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية  

متغريات الانفتاح الثقاىف، الطموح، التجديدية، القيادية، المتكني 

الاجامتعى، المتكني الاقتصادى وبني معرفة املبحواثت ابلتعامل مع  

اخمللفات املزنلية وبلغت قمي معامل الارتباط البس يط احملسوبة عىل  

  0.214، 0.227، 0.161، 0.340، 0.276، 0.131الرتتيب 

مع   0.05ة ارتباطية عكس ية عند مس توى معنوية بيامن اكنت العالق

-متغري حاةل املسكن وبلغت قمية معامل الارتباط البس يط احملسوبة 

0.117   

مل يتضح معنوية العالقة بني ابىق املتغريات املس تقةل املدروسة وبني 

 معرفة املبحواثت ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية 

نه ل ميكن  رفض الفرض الاحصاىئ   وبناء عىل هذه النتاجئ فا 

السابق لكية بل ميكن رفضه ابلنس بة للمتغريات الىت ثبت معنوية  

عالقهتا مبعرفة املبحواثت ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية وىه: حاةل  

املسكن، الانفتاح الثقاىف، الطموح، التجديدية، القيادية، المتكني 

البحىث البديل   الاجامتعى، المتكني الاقتصادى، واماكنية قبول الفرض

 ابلنس بة لهذه املتغريات. 

 ممارسات املبحواثت ىف التعامل مع اخمللفات املزنلية الغذائية  

تضمنت اخمللفات املزنلية الغذائية مثانية عرش خملف وجاءت  

س تجابة املبحواثت عن طرق التخلص من لك خملف من هذه اخمللفات   ا 

 ( 5عىل النحو التال جدول )

حيث جاء التخلص الرش يد من اخلزب البدلى الفائض ىف املرتبة 

موزعة عىل طرق التخلص التالية  % 87.5الاول وذكل بنس بة 

عادة الاس تخدام %23.5، البيع %10.5التصدق به  ، وتىل  %53.5، ا 

موزعة عىل النحو   % 81ذكل التخلص من بواىق اخلزب الفينو بنس بة 

عادة الاس تخدام ،مث بواىق   %59، للبيع 14.5للتصدق،  % 7.5التال  ا 

  % 2.8ختلص رش يد موزعة عىل النحو التال:  % 61.8الفاكهة بنس بة 

عادة الاس تخدام وىف نفس الس ياق جاء التخلص  %59للتصدق هبا،  ا 

ختلص رش يد موزعة عىل البنود التالية:  %62.3من بواىق املائدة بنس بة 

عادة الاس تخدام %11.3التصدق  كل التخلص من  ،وتىل ذ %51، وا 

عادة   %57للبيع،  %4.3موزعة بنس بة  % 61.8الردة )النخاةل( بنس بة  ا 

اس تخدام، واكنت أأقل اخمللفات الغذائية تتخلص مهنا املبحواثت بطرق  

، وقرش اللب  %8.5، ونوى البلح %7.3رش يدة ىه: نوى املشمش 

9.8 %   

وعىل هذا يتضح ارتفاع نسب املبحواثت ىف التخلص الرش يد من  

اخمللفات الغذائية وخاصة اخلزب البدلى والفينو وبواىق الفاكهة  بعض

عادة اس تخداهما وهو   واملائدة والنخاةل، وأأن أأمه طرق التخلص مهنا هو ا 

ما قد يرجع ال ارتفاع املس توى التعلميى والانفتاح الثقاىف والتجديدية 

رتفاع نسب ختلصها الرش يد من   دلى املبحواثت وهو ما انعكس عىل ا 

 لفات املزنلية الغذائية اخمل

عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة بدرجة ممارسة املبحواثت ىف التعامل  

 مع اخمللفات الغذائية 
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ينص الفرض الاحصاىئ الثاىن عىل أأنه "ل توجد عالقة معنوية بني  

املتغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة ممارسة املبحواثت للتعامل مع  

 اخمللفات املزنلية الغذائية" 

ولختبار حصة هذا الفرض مت اس تخدام معامل الارتباط البس يط  

 (: 4لبريسون وجاءت النتاجئ عىل النحو التال جدول ) 

بني   0.01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

متغريى: المتكني الاقتصادى، ودرجة معرفة املبحواثت ابلتعامل مع  

اخمللفات، وبني ممارسة املبحواثت ىف التعامل مع اخمللفات الغذائية  

 0.147، 0.178وبلغت قميىت معامل الارتباط البس يط احملسوبة 

بني   0.05طردية عند مس توى معنوية  وجود عالقة ارتباطية

متغريى القيادية، والمتكني الاجامتعى، وبني ممارسة املبحواثت ىف  

التعامل مع اخمللفات الغذائية وبلغت قميىت معامل الارتباط البس يط  

 0.120، 0.125احملسوبة 

عدم وجود عالقة معنوية بني ابىق املتغريات املس تقةل املدروسة  

 واثت ىف التعامل مع اخمللفات الغذائية وبني ممارسة املبح

نه ل ميكن رفض الفرض الاحصاىئ   وبناء عىل هذه النتاجئ فا 

السابق لكية وميكن رفضه ابلنس بة ملتغريات القيادية، المتكني  

الاجامتعى، المتكني الاقتصادى ودرجة املعرفة ابلتعامل مع اخمللفات  

 ابلنس بة لهذه املتغريات.  املزنلية واماكنية قبول الفرض البحىث البديل

 ممارسات املبحواثت ىف التعامل مع اخمللفات امللبس ية  

تضمنت اخمللفات املزنلية امللبس ية مخسة عرش خملفًا وجاءت  

اس تجابة املبحواثت عىل طرق التخلص من لك خملف من هذه  

 ( 6اخمللفات عىل النحو التال جدول )

البس املس تعمةل  حيث جاء ىف مقدمهتا التخلص الرش يد من امل

موزعة عىل طرق التخلص   %92.3الصاحلة لالس تخدام وذكل بنس بة 

عادة الاس تخدام، مث   %21.5التصدق هبا،  %69.8التالية  ا 

موزعة عىل طرق التخلص التالية  %88.9البنطلوانت القصرية بنس بة 

عادة الاس تخدام، وتىل ذكل املالايت   % 59.3التصدق هبا،  26.8% ا 

عادة  %12.5موزعة عىل التصدق هبا  %88.6القدمية بنس بة  ، وا 

موزعة عىل   % 83.9، مث الفوط املس تعمةل %75.3الاس تخدام 

عادة الاس تخدام %6.8التصدق هبا  ، مث الطرح القدمية  %76.8، وا 

عادة   % 47.5موزعة عىل التصدق هبا  % 80.3املس تعمةل  وا 

 % 30.8الاس تخدام 

لرش يد هبا فاكنت  بيامن اكنت أأقل اخمللفات من حيث التخلص ا

موزعة عىل طرق التخلص التالية  %37.1قصاصات الامقشة بنس بة 

عادة الاس تخدام،  32.8% أأعامل فنية، وأأخرياً الرشاابت  %3.5ا 

عادة الاس تخدام   % 16.5النايلون املس هتلكة بنس بة  موزعة عىل ا 

 %2، أأعامل فنية %3، تصدق هبا %11.5بنس بة 

ت ىف طرق ختلصهن الرش يد  وعليه يتضح ارتفاع نس بة املبحواث

لبعض اخمللفات املزنلية امللبس ية وخاصة املالبس املس تعمةل والبنطلوانت  

عادة   القصرية، واملالايت القدمية وأأن أأمه طرق التخلص اكنت ا 

الاس تخدام لهذه اخمللفات، وهو ما قد يرجع ال ارتفاع املس توى 

قر بيهنن وهو ما  التعلميى للمبحواثت وىف نفس الوقت ارتفاع نس بة الف

عادة   قد يدفعهن ال الاس تفادة من هذه اخمللفات امللبس ية من خالل ا 

 اس تخداهما أأو التصدق هبا 

عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة بدرجة ممارسة املبحواثت ىف التعامل  

 مع اخمللفات امللبس ية  

ينص الفرض الاحصاىئ الثالث عىل أأنه "ل توجد عالقة معنوية 

تغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة ممارسات املبحواثت ىف  بني امل 

 التعامل مع اخمللفات امللبس ية" 

ولختبار حصة هذا الفرض مت اس تخدام معامل الارتباط البس يط  

 ( 4لبريسون وجاءت النتاجئ عىل النحو التال جدول ) 

بني   0.05تبني وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

ح املبحواثت وبني درجة ممارس هتن ىف التعامل مع اخمللفات  متغري طمو 

 0.108امللبس ية وبلغت قمية معامل الارتباط البس يط احملسوبة 

عدم وجود عالقة ارتباطية بني معنوية ابىق املتغريات املس تقةل 

املدروسة وبني درجة ممارسات املبحواثت ىف التعامل مع اخمللفات املزنلية 

نه ل ميكن رفض الفرض الاحصاىئ  امللبس ية ،وبناء ع ىل هذه النتاجئ فا 

السابق لكية بل ميكن رفضه ابلنس بة ملتغري الطموح واماكنية قبول  

 الفرض البحىث البديل ابلنس بة لهذا املتغري 

 ممارسات املبحواثت ىف التعامل مع اخمللفات البالستيكية  

تضمنت اخمللفات املزنلية البالستيكية س بع خملفات وجاءت  

اس تجابة املبحواثت عن طرق التعامل الرش يد ىف التخلص من لك  

 ( 7خملف من هذه اخمللفات عىل النحو التال جدول ) 

حيث جاء ىف مقدمهتا التخلص الرش يد من اجلراكن واجلرادل  

موزعة عىل طرق التخلص التالية  %84.1البالستيك وذكل بنس بة 

عادة اس تخدام،   56.3%  تصدق   %1فنية، اعامل   %1.8ابلبيع،  % 25ا 

موزعة   %62.6مث التخلص من زجاجات املياه البالستيك بنس بة 

عادة اس تخدام،  %34.5عىل الطرق التالية    % 3.5ابلبيع،  %23.3ا 

تصدق، وتىل ذكل التخلص من علب الكرمي   %1.3أأعامل فنية، 

عادة   % 49.5موزعة غىل الطرق التالية  % 58.5واحلالوة بنس بة  ا 

 يعابلب  %8.5اس تخدام، 

واكنت أأقل اخمللفات الىت تتخلص مهنا املبحواثت ابلطرق الرش يدة  

موزعة عىل   % 29.6الشوك واملالعق البالستيكية وذكل بنس بة 

عادة اس تخدام،  % 13.5الطرق التالية  أأعامل   %2.8ابلبيع،  %12.5ا 

 فنية

وعليه يتضح ارتفاع نس بة املبحواثت الىت تتخلص من بعض  

ستيكية بطرق رش يدة وأأمه هذه اخمللفات اجلراكن  اخمللفات املزنلية البال

عادة   وجرادل املياه، وزجاجات املياه، وأأن أأمه طرق التخلص اكنت ا 

 الاس تخدام لهذه اخمللفات 
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عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة بدرجة ممارسات املبحواثت ىف  

 التعامل مع اخمللفات البالستيكية 

أأنه "ل توجد عالقة معنوية بني  ينص الفرض الاحصاىئ الرابع عىل 

املتغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة ممارسات املبحواثت ىف التعامل  

 مع اخمللفات البالستيكية"

ولختبار حصة هذا الفرض مت اس تخدام معامل الارتباط البس يط  

 (: 4لبريسون وجاءت النتاجئ عىل النحو التال جدول ) 

بني   0.01ة عند مس توى معنوية تبني وجود عالقة ارتباطية طردي

متغريات الطموح، التجديدية ودرجة املعرفة مبامرسات التعامل مع  

اخمللفات املزنلية وبني ممارسات املبحواثت ىف التعامل مع اخمللفات  

،  0.146البالستيكية وبلغت قمي معامل الارتباط البس يط احملسوبة 

د مس توى معنوية  واكنت العالقة ارتباطية طردية عن  0.132، 0.203

مع متغري المتكني الاجامتعى وبلغت قمية معامل الارتباط   0.05

 0.111احملسوبة 

بني   0.01وجود عالقة ارتباطية عكس ية عند مس توى معنوية 

متغري حاةل املسكن وبني درجة ممارسة املبحواثت ىف التعامل مع  

 -ــسوبةاخمللفات البالستيكية وبلغت قمية معامل الارتباط البس يط احمل 

0.163 

عدم وجود عالقة ارتباطية معنوية بني ابىق املتغريات املس تقةل 

املدروسة وبني درجة ممارسة املبحواثت ىف التعامل مع اخمللفات املزنلية 

 البالستيكية 

نه ل ميكن رفض الفرض الاحصاىئ   وبناء عىل هذه النتاجئ فا 

املسكن، الطموح،  السابق لكية بل ميكن رفضه ابلنس بة ملتغريات حاةل 

التجديدية، المتكني الاجامتعى، وبني درجة املعرفة مبامرسات التعامل مع  

 اخمللفات واماكنية قبول الفرض البحىث البديل ابلنس بة لهذه املتغريات. 

 أأماكن التخلص من اخمللفات املزنلية  

( أأن اس تجاابت املبحواثت عن أأماكن  8تشري نتاجئ جدول )

املزنلية جاء ىف مقدمهتا جرار الزابةل اذلى يقوم  التخلص من اخمللفات 

جبمع الزابةل، وقد تراوحت نسب املبحواثت ىف ختلصها من مجيع  

اخمللفات الغذائية، وامللبس ية، والبالستيكية، والزجاجية، والورقية، 

واكنت أأقلها خمللف كنسة   %95، %94.5واخلشبية، واملعدنية بني 

مهنا ابلرىم ىف الرتع واملصارف   ، وتىل ذكل التخلص%57.8الطيور 

للك خملف من اخمللفات املدروسة، مث أأمام املزنل   %2.3وذكل بنس بة 

 % 1.5،  %1والرىم ىف الارض الزراعية وترتاوح بني  % 1.5

وعىل هذا يتضح أأن التخلص من مجيع اخمللفات املزنلية يمت عن  

هذه   طريق جرار جتميع القاممة، والأمه هو أأين يقوم اجلرار بنقل 

اخمللفات بعد مجعها من املنازل، هل يمت جتميعها ىف مقالب خمصصة  

وتتوفر فهيا الرشوط الصحية، أأو يمت التخلص مهنا بطرق غري حصية  

 وهو ىف الغالب الأمر املؤكد. 

وعىل هذا يتضح ارتفاع معرفة املبحواثت ابلتعامل مع اخمللفات  

عامل ،وان من امه  املزنلية املدروسة واملامرسات اخلاصة هبذا الت 

املتغريات اخلاصة ابملبحواثت وتؤثر عىل معرفهتا وممارس هتا ىف التعامل مع  

اخمللفات املزنلية درجة الانفتاح الثقاىف للمبحواثت ،ودرجة طموهحن  

وجتديدي هتن، وهو ما يدعو ال رضورة الاهامتم ابملراة الريفية من  

واملفيد من التخلفات  حيث توعيهتا وتدريهبا عىل طرق التخلص الرش يد

املزنلية مبا حيافظ عىل نظافة البيئة من انحية ويكون مصدر دخل  

لرسهتا من انحية اخرى ،مع توفري س بل التخلص او التعامل مع هذه  

اخمللفات حيث ما جيرب املرأأة عىل اس تخدام الطرق غري الرش يدة هو  

 عدم توفر البديل الصحيح للتعامل مع هذه اخمللفات.    

 توصيات  ال 

تباع طرق رش يدة ىف التعامل مع اخمللفات   توعية املبحواثت بكيفية ا 

املزنلية معومًا والزجاجية واملعدنية خصوصًا مبا يعود ابلنفع عىل الأرسة  

واجملمتع لخنفاض نس بة املبحواثت ممن يتبعن طرق رش يدة ىف التعامل  

 هذين النوعني من اخمللفات املزنلية.مع 

املبحواثت عىل كيفية الاس تفادة من بعض اخمللفات املزنلية تدريب 

ىف أأعامل فنية لتعظمي الاس تفادة من هذه اخمللفات لخنفاض نس بة من  

 . يس تخدمن اخمللفات املزنلية ىف أأعامل فنية

أأمه معوقات ال س تفادة من اخمللفات املزنلية مايتعلق ابملعارف  

والتثقيف البييئ سواء ىف  وال جتاهات مث اخلربات ذلا جيب التوعية 

وسائل ال عالم أأو املناجه ادلراس ية بكيفية ال س تفادة من اخمللفات  

 املزنلية.

 املراجع  

رشادى  كفاءة ربة الأرسة ىف  لالطوىخ، نورا شعبان جودة، فاعلية برانمج ا 

الاس تفادة من خامات البيئة املزنلية املس هتلكة، رساةل دكتوراه، لكية  

دارة املزنل واملؤسسات، جامعة املنوفية، الاقتصاد  املزنل، قسم ا 

 م 2016

آلية التخلص من   ابل، عبد اجلواد الس يد، ومحمد محمد عبد الس تار حيدق، أ

اخمللفات املزنلية ىف بعض قرى حمافظة كفر الش يخ، جمةل اجلديد ىف  

 . م 2009، يونيو 2، عدد14البحوث الزراعية، جمدل 

سامعيل محم د، ال رشاد البيىئ للمرأأة الريفية ىف جمال معامةل  بندارى، سهري ا 

اخمللفات املزرعية واملزنلية الصلبة مبحافظة الرشقية، رساةل دكتوراه،  

 . م 2006لكية الزراعة،  جامعة عني مشس ، 

 م. 2016، مجهورية مرص العربية, وزارة البيئة  ة ىفئتقرير حاةل البي

مام، سلوك املرأأة الري فية ىف التعامل مع اخمللفات املزرعية  داوود، دينا حسن ا 

واملزنلية بقرية دار السالم مبحافظة الفيوم، رساةل ماجس تري، لكية  

 . م2008الزراعة ، جامعة القاهرة،  

عىل، زينب محمد، دراسة مقارنة للتعامل مع اخمللفات املزرعية وغري املزرعية  

ى، معهد  املتواجدة دلى الريفيات ببعض قرى الوهجني القبىل والبحر 
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حبوث ال رشاد الزراعى والتنفيذية الريفية، مركز البحوث الزراعية نرشة  

 . م2000، القاهرة، 254حبثية رمق 

عوض,عادل رفقى, املرأأة وحامية البيئة, دار الرشوق للنرش والتوزيع, عامن,  

 . م 1995الأردن، 

جربان ، عفاف فهمى ميخائيل ، ممارسات الريفيات لأساليب التخلص من  

خمللفات املزرعية واملزنلية والعالقة بيهنا وبني بعض املتغريات ىف بعض  ا

بىن سويف( اجملدل   –الفيوم  –املنوفية  –قرى حمافظات )ادلقهلية 

املرصية للبحوث الزراعية، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعية  

 . م 2003،   2، عدد  81واس تصالح الأراىض، جمدل 

ادلين، دراسة اجامتعية للتخلص من اخمللفات املزرعية وهبه، أأمحد جامل 

واملزنلية ىف الريف املرصى، معهد حبوث ال رشاد الزراعى واس تصالح  

 م 1990، 66الأراىض، نرشة حبثية رمق 

Agnes jonton kamara, household participation in 

domestic waste disposal and recycling in the 

tshwane metropolitan: an environmental 

education perspective, master of education, 

environmental education, university of south 

africa, february 2006, 

Seunghae Lee, Has Sun Paik, Korean Household 

Wasts Management And Recycling 

Behavior, Building and Environment 46 

(2011) 1159-1166, 

 وصف ااخلصائص الشخصية للمبحواثت من عينة البحث  :1جدول 

 % عدد  اخلصائص  م  % عدد  اخلصائص  م 

1 

 % العدد  فئات السن

8 

 % العدد  فئات  احليازة الزراعية

 80 320 ل يوجد  47,5 190 ( س نة37 – 20منخفض )

 9,2 37 ( قرياط 9-1منخفض ) 44,8 179 ( س نة 55 – 38متوسط )

 6 24 ( قرياط 18-10متوسطة )  7,7 31 س نة فأأكرث(  56مرتفع ) 

 3,3 13 ( قرياط 27-19فوق متوسطة ) 100 400 اجملموع

2 

 1,5 6 قرياط فأأكرث(  28مرتفعة ) % العدد  عدد س نوات تعلمي املبحوثة

 100 400 اجملموع 6,3 25 أأىم

 3 12 وتكتب تقرأأ 

9 

 % العدد  فئات الانفتاح الثقاىف

 49,5 198 ( درجة14اقل من  -8منخفض ) 9,5 38 حاصالت عىل ابتدائية

عدادية  46,8 187 ( درجة19اقل من  -14متوسط ) 3,5 14 حاصالت عىل ا 

 3,8 15 درجة فأأكرث(  19مرتفع )  35,20 141 حاصالت عىل مؤهل متوسط 

 100 400 اجملموع 39,25 157 جامعى حاصالت عىل مؤهل 

 3,25 13 حاصالت عىل مؤهل فوق جامعى 

10 

 % العدد  فئات مس توى الطموح 

 0,5 2 ( درجة19-12منخفض ) 100 400 اجملموع

3 

 20,5 82 ( درجة27  -20متوسط ) % العدد  فئات جحم الأرسة 

 79 316 درجة فأأكرث(  28مرتفع )  17,5 70 ( فرد 3 - 1صغرية ) 

 100 400 اجملموع 77,2 309 ( فرد 6 - 4متوسطة ) 

 5,3 21 ( فرد 10 - 7كبرية )

11 

 % العدد  فئات التجديدية ىف جمال اخمللفات املزنلية

 5 20 ( درجة 9-6منخفض ) 100 400 اجملموع

4 

جامل ادلخل  الشهرى للأرسة   21,5 86 ( درجة 13-10متوسط ) % العدد  فئات ا 

 73,5 294 درجة فأأكرث(  14مرتفع )  50,2 201 ( جنيه3000)أأقل من منخفض  

 100 400 اجملموع 39,8 159 ( جنيه6000أأقل من  – 3000متوسط )

 10 40 جنيه فأأكرث(  6000مرتفع ) 

12 

 % العدد  فئات القيادية

 26 104 ( درجة 17اقل من -10منخفض ) 100 400 اجملموع

5 

 60,8 243 ( درجة24اقل من   – 17متوسط ) % العدد  فئات  حاةل املسكن

 13,2 53 درجة فأأكرث(  24مرتفع )  1,5 6 ( درجة16  - 9منخفض )

 100 400 اجملموع 38,5 154 ( درجة 24 - 17متوسط )

 60 240 درجة فأأكرث(  25مرتفع ) 
13 

 % العدد  فئات المتكني الاجامتعى 

 5,2 21 ( درجة 19اقل من-11منخفض )   100 400 اجملموع
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6 

 47 188 ( درجة26اقل من  -19متوسط ) % العدد  فئات حيازة الأهجزة املزنلية

 47,8 191 درجة فأأكرث(  26مرتفع )  65,3 261 ( درجة   35اقل من  -12منخفض )  

 100 400 اجملموع 33,5 134 ( درجة  58اقل من  –35متوسط )

 1,2 5 فأأكرث( درجة   58مرتفع ) 

14 

 % العدد  فئات المتكني الاقتصادى 

 12 48 ( درجة 19اقل من -11منخفض ) 100 400 اجملموع

7 

 48,3 193 ( درجة26اقل من  -19متوسط ) % العدد  فئات  احليازة احليوانية

 39,7 159 درجة فأأكرث(  26مرتفع )  85 340 ل يوجد 

 100 400 اجملموع 12,3 49 ( 2,45-0,01منخفض )

 1,5 6 ( 4,9-2,46متوسطة ) 

 0,5 2 ( 7,35-4,91فوق املتوسطة )

 0,7 3 فأأكرث(  7,36مرتفعة )

 100 400 اجملموع

 .املتوسط املرحج ل س تجاابت املبحواثت عىل بنود املعرفة ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية: 2جدول  

 العبارات  
املتوسط  خطأأ  ل أأعرف حص

 رحج امل
 الرتتيب 

 % العدد  % العدد  % العدد 

 3 2,90 0,7 3 7 28 92,3 369 ترامك اخمللفات املزنلية ينتج عنه أأرضار لأفراد الأرسة  .1

 8 2,82 2,3 9 12,5 50 85,3 341 فرز اخمللفات املزنلية أأويل خطوات الاس تفادة من اخمللفات املزنلية   .2

 1 2,95 1,3 5 2,5 10 96,3 385 وجود احلرشات ترامك اخمللفات املزنلية يتسبب يف   .3

 16 2,62 5,8 23 20,5 82 73,8 295 الاس تفادة من اخمللفات املزنلية يسهم يف اجياد فرص معل  .4

 4 2,87 4 16 4,8 19 91,3 365 اخمللفات املزنلية مهنا الورقية واملعدنية والبالستيكية وامللبس ية والغذائية   .5

 19 2,60 8,5 34 20,3 81 71,3 285 اخمللفات املزنلية )الغذائية؛ الورقية؛امللبس ية( استامثر ملوارد الأرسةالاس تفادة من   .6

 13 2,67 7 28 18 72 75 300 من فوائد الاس تفادة من اخمللفات املزنلية توفري ماكن ختزيهنا   .7

 20 2,58 1,8 7 28,8 115 69,5 278 هناك فرق بني تقليل اخمللفات والاس تفادة مهنا   .8

 12 2,67 3,5 14 20 80 76,5 306 الاس تفادة من اخمللفات الورقية يقلل من تلوث الهواء  .9

 14 2,66 6 24 19,3 77 74,8 299 الاس تفادة من اخمللفات املزنلية يعترب استامثر لوقت الفراغ   .10

 21 2,54 11,5 46 22,8 91 65,8 263 الاس تفادة من اخمللفات املزنلية يزيد دخل الأرسة  .11

 22 2,40 17 68 27,3 109 55,8 223 قرش اللب واملكرسات )اخمللفات املزنلية املمكن الاس تفادة مهنا ( يس تعمل ىف معل لوحات فنية   .12

 11 2,68 10,3 41 11,3 45 78,58 314 بواىق الفاكهة تس تخدم ىف معل سلطة فاكهة   .13

 9 2,75 5,8 23 13,3 53 81 324 مطبخمالبس اجليزن تس تخدم ىف معل ش نطة أأو مريةل   .14

 5 2,87 4,3 17 4,8 19 91 364 البنطلون القصري يس تخدم كربمودا  .15

 7 2,83 5,5 22 6,3 25 88,3 353 اجلراكن البالستيك تس تعمل ىف زراعة النبااتت   .16

 6 2,85 7 28 3,8 15 89,3 357 علب الكرمي واجليل تس تعمل ىف حفظ ال بر وادلاببيس والزراير   .17

 24 2,31 22 88 25 100 53 212 أأكواب(تس تخدم ىف أأعامل فنية -اخمللفات الزجاجية )زجاج مكسور  .18

 2 2,92 3,5 14 3,3 13 93,3 373 الربطامانت الزجاجية تس تخدم ىف حفظ الهبارات والتوابل  .19

عادة تدوير اخمللفات الورقية يقلل من تلوث الهواء  .20  17 2,61 7 28 19,5 78 73,5 294 ا 

 25 1,98 41,8 167 18,3 73 40 160 ترىم بصندوق القاممة  لالورق من املواد الىت جيب أأ   .21

 18 2,61 6,3 25 21,3 85 72,5 290 بواىق اخلشب تس تخدم ىف معل ترابزية صغرية  .22

 15 2,63 11 44 14,8 59 74,3 297 املشابك املكسورة يعاد تركيهبا مرة أأخرى   .23

 23 2,39 14,8 59 31 124 54,3 217 املعدنية )جحارة الرميوت ( توضع ىف كيس منفصل ابلقاممة اخمللفات   .24

 10 2,69 10 40 10,8 43 79,3 317 علب الاكنز تس تخدم ىف معل حصالت أأو مقامل   .25

 مس توى معرفة املبحواثت ابلتعامل مع اخمللفات املزنلية  : 3جدول 

 % العدد  الفئات

 0,5 2 درجة(   42أأقل من  ←  25منخفض )

 12,3 49 درجة(  59أأقل من  ←  42متوسط )
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 87,2 349 درجة فأأكرث(   59مرتفع  )

 100 400 اجملموع

 املدروسة اخمللفات املزنليةىف التعامل مع املبحواثت  وممارسات   وبني معارف   بني املتغريات املس تقةل املدروسة  قمي معامالت الارتباط البس يط  : 4جدول  

 املتغريات املس تقةل م 
ملعرفة ابلتعامل مع  ا

 اخمللفات املزنلية

التعامل مع اخمللفات  

 الغذائية

التعامل مع اخمللفات  

 امللبس ية

التعامل مع اخمللفات  

 البالستيكية

 0,042- 0,044- 0,034- 0,031- سن املبحوثة  .1

 0,032 0,023 0,070- 0,029 عدد س نوات تعلمي املبحوثة  .2

 0,005 0,058 0,050 , 004- الأرسةجحم   .3

جامل ادلخل الشهرى للأرسة   .4  0,067- 0,057- 0,073- 0,055- ا 

 ** 0,163- 0,030- 0,077- * 0,117- حاةل املسكن  .5

 0,066 0,068- 0,053 ** 0,131 الانفتاح الثقاىف   .6

 ** 0,146 * 0,108 0,080 ** 0,276 الطموح  .7

 ** 0,203 0,074 0,096 ** 0,340 التجديدية  .8

 0,080 0,023- * 0,125 ** 0,161 القيادية  .9

 * 0,111 0,006 * 0,120 ** 0,227 المتكني الاجامتعى   .10

 0,016 0,045 ** 0,178 ** 0,214 المتكني الاقتصادى   .11

 ** 0,132 0,069 ** 0,174 - معارف املبحواثت ىف التعامل مع اخمللفات املزنلية  .12

 % 1** معنوى عند املس توى الاحامتل                   %5الاحامتل*معنوى عند املس توى 

 اخمللفات الغذائيةابلتعامل مع امرسات اخلاصة املس تجاابت املبحواثت عىل بنود ل النسب املئوية   5جدول  

 اخمللفات الغذائية م 
 ل يوجد 

تعامل غري  

 رش يد
 تعامل رش يد

حج
ملر

ط ا
وس

ملت ا
 

ب 
رتتي

ال
عادة اس تخدام  بيع تصدق  رىم   أأعامل فنية ا 

% % % % % % 

 7 2,36 - 43,5 - 9,8 42 4,8 بواىق تنظيف اخلرض والفاكهة  -1

 1 3,51 - 53,5 23,5 10,5 9,5 3 اخلزب البدلى الفائض -2

 2 3,04 - 59 14,5 7,5 9,8 9,3 بواىق اخلزب الفينو -3

 9 1,97 0,3 32 - , 3 67,5 - اليوسفى( -اللميون-)الربتقالقرش املواحل   -4

 11 1,75 1 25,5 - , 3 67,3 6 قرش الرمان  -5

 12 1,41 1,3 12 - - 86,8 - قرش البيض -6

 6 2,39 0,3 43,3 4,3 5,3 41,5 5,5 الزيت املس تعمل  -7

 15 1,25 3,5 4,5 - , 5 88 3,5 نوى البلح -8

 10 1,77 2,5 22,3 9 19 10,3 37 واملاعز فروة الأغنام  -9

 16 1,13 2,8 11,3 3 5,3 34,8 43 فروة الأرنب  -10

 17 1,13 3 4 - , 3 81,5 11,3 نوى املشمش -11

 4 2,61 - 51 - 11,3 34 3,8 بواىق املائدة  -12

 5 2,51 - 57 4,3 , 5 9,5 28,8 الردة)النخاةل(  -13

 13 1,36 0,3 12,8 - , 3 83,5 3,3 قرش املوز  -14

 8 2,11 0,3 41,5 - , 3 43,5 14,5 قرش اخليار  -15

 14 1,30 6,5 3 - , 3 85 5,3 قرش اللب  -16

 18 1,10 11 4,5 0,5 - 35 49 أأصداف أأم اخللول  -17

 - 59 - 2,8 31,3 7 بواىق الفاكهة -18
2,73 

 
3 
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 يةمللبس  اخمللفات اابلتعامل مع امرسات اخلاصة املس تجاابت املبحواثت عىل بنود ل النسب املئوية : 6جدول  

 اخمللفات امللبس ية م 
 ل يوجد 

 تعامل رش يد تعامل غري رش يد 

 امل
ط

وس
ملت ا

حج
ر

 

ب 
رتتي

ال
 

عادة اس تخدام  بيع تصدق  رىم  أأعامل فنية ا 

% % % % % % 

 10 2,31 0,5 21,5 , 5 69,8 1 6,8 لالس تخدام  املالبس املس تعمةل الصاحلة  -1

 1 3,51 0,8 50,3 , 5 5,3 34,5 8,8 املالبس التالفة -2

 8 2,37 1 30,8 1 47,5 10,8 9 الطرح القدمية -3

 15 1,19 2 11,5 - 3 56,5 27 الرشاابت النايلون املس هتلكة -4

 14 1,85 3,5 32,8 - , 8 35 28 صاصات الامقشة -5

 13 1,89 1,5 38,5 - - 27,5 32,5 الكتافات القدمية -6

 11 2,29 1 27,5 - 54 4,8 12,5 املالبس القصرية )الضيقة( -7

 2 3,33 0,8 75,3 - 12,5 3,3 8,3 املالايت القدمية -8

 3 3,30 0,3 76,8 - 6,8 8,5 7,8 الفوط املس تعمةل -9

 12 3,26 6 70,5 - , 8 12,3 10,5 الزراير -10

 5 2,96 4 64,8 - - 17 14,3 السوست -11

 4 3,04 0,8 59,3 2 26,8 3,5 7,8 البنطلوانت القصرية -12

 7 2,91 2 63 1,5 8,8 6,8 18 املالبس اجلديدة املقطعة  -13

 9 2,35 1,3 48 1 8 17,5 24,3 القمصان او الياقات التالفة 14

 6 2,95 2 58,8 , 5 17,5 13 8,3 اجليزن القدمي -15

 ةلبالستيكياخمللفات اابلتعامل مع امرسات اخلاصة املس تجاابت املبحواثت عىل بنود ل النسب املئوية  7جدول  

 

 م 

 اخمللفات

 البالستيكية

ل  

 يوجد

 تعامل رش يد تعامل غري رش يد 

 امل
ط

وس
ملت ا

حج
ر

 

ب 
رتتي

ال
 

 بيع تصدق  رىم
عادة   ا 

 اس تخدام
 أأعامل فنية

% % % % % % 

 2 2,63 0,8 49,5 8,5 - 35,5 5,8 الكرمي وجيل الشعر وعلب احلالوة علب  1

 1 3,20 1,8 56,3 25 1 9,3 6,8 اجلرادل واجلراكن البالستيكية الفارغة 2

 4 2,17 - 37 5,3 - 53,3 4,5 الاكياس البالستيكية املس تعمةل 3

 7 1,60 2,8 13,5 12,5 0,8 53,5 17 الشوك واملالعق البالستيكية 4

 3 2,61 3,5 34,5 23,3 1,3 33,3 4,3 زجاجات املياة البالستيكية الفارغة 5

 5 2,04 1 6,8 43,8 - 40,3 8,3 الاطباق البالستيكية املكسورة 6

 6 1,87 1 5,8 32,8 1,8 57,3 1,5 زجاجات اخلل والزيت والشامبو  7

 املزنليةتوزيع املبحواثت وفقا ملاكن التخلص من اخمللفات   8جدول  

 م 
 الطرق العامة الرتع واملصارف  الأرض الزراعية مدخل القرية  أأمام املزنل جرار الزابةل  ل يوجد  ماكن الرىم 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  اخمللفات

 0,3 1 2,3 9 1,5 6 _  _  1,5 6 94,5 378 _  _  الغذائية 1

 0,3 1 2,3 9 1 4 _  _  1,5 6 95 380 _  _  امللبس ية 2

 0,3 1 2,3 9 1 4 _  _  1,5 6 95 380 _  _  البالستيكية 3

 0,3 1 2,3 9 1 4 _  _  1,5 6 95 380 _  _  الزجاجية 4

 0,3 1 2,3 9 1 4 _  _  1,5 6 95 380 _  _  الورقية 5

 0,3 1 2,3 9 1,3 5 0,5 2 1,5 6 94,3 380 _  _  اخلشبية 6
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 0,3 1 2,3 9 1 4 _  _  1,5 6 95 380 _  _  املعدنية 7

 0,3 1 2 8 13 52 1,3 5 1,5 6 57,8 231 24,3 97 كنسة الطيور  8
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ABSTRACT 

The research aimed to determine the level of knowledge of rural women in dealing with household waste, the 

level of their practice of dealing with food, clothing, and plastic waste, and the relationship of the studied 

independent variables to the degree of knowledge of the respondents and the degree of their interaction with the 

studied household waste. The study was conducted in three villages from Minya al-Qamh Center in Sharkia 

Governorate on a sample of 400 female respondents from rural women. The interview questionnaire was used to 

collect data during the period from May to August 2018. After collecting the data, it was unloaded and 

statistically analyzed using that frequency, percentages, weighted average and correlation coefficient. Pearson's 

Simple. The most important results were the following: The majority of respondents, 87.2%, have a high level of 

knowledge of dealing with household waste in general, and the lowest percentage of 5% has a low level of 

knowledge. The high percentage of respondents in their rational handling of the following food waste: baladi 

bread 87.5%, fino bread 81%, and leftover fruit 64.8%, and the most important disposal methods were re-use. The 

high percentage of respondents in their rational handling of the following clothing waste: 92.3% of used clothes, 

88.9% of short pants, and 88.6% of old clothes. The high percentage of respondents in their rational handling of 

the following plastic waste: plastic jerrycans and buckets 84.1%, plastic water bottles 62.6%, and the most 

important ways to dispose of them were re-use and sale. The significance of the correlation between the variables 

of cultural openness, innovation, and ambition among the respondents and the degree of their knowledge and 

handling of the studied household waste. 

Keywords: rural woman, household waste, knowledge, practices. 
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