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  -دراسة میدانیة لعینة من ربات البیوت في مدینة بسكرة  -
  
  



  
  

  استبیان موجھة لعینة من ربات البیوت ستمارة ا
  : ن ــــالس

  غیر متعلمة            متعلمة                          : المستوى التعلیمي 

  

    

  

  : ي ــسیدت   
في إطار إعداد مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في اجتماع البیئة ، تحت عنوان   

یرجى منك قراءة كل عبارة بتمعن ثم اختیار  ،  ـــــــور المــــــــرأة  للمخاطــــــر البیئیـــةتص
مع العلم أنھ لیس ھناك . داخل الخانة المناسبة )  x(التي تتفق مع تصورك بوضع عالمة  اإلجابة

  . خاطئة  أوصحیحة  إجابة
. و عدم ترك أیة عبارة دون إجابة  عن تصورك بشكل صریح و صادقو لذلك ینتظر منك التعبیر 

علما بان كتابة . ھذه الدراسة فقط  إطارو نضمن لك بأن المعلومات التي تقدیمھا لن تستخدم إال في 
  .اسمك غیر ضروریة 

  . إن تعاونك مھم جدا لنجاح عملنا 
       .  و نشكرك مسبقا على ذلك

   
  و إلیك مثال توضیحي لكیفیة اإلجابة 

  
  ال أوافق تماما   غیر موافق   متأكدغیر   موافق  وافق تماما م  ال ـــالمث

دین  ت أنتعتق واد خدام اس الم
رة  ھ المعط زل فی ي المن ف

  . ضرر صحي 

    )x (      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ق   ارة ــــــــــــــــــالعب        رقم مواف

  تماما 
ر   موافق غی

  متاكد 
ال أوافق   غیر موافق

  تماما
دین   01 و أنتعتق تخدام الم ھ اس زل فی ي المن رة ف اد المعط

  .ضرر صحي 
          

رین   02 تخدا أنت ھ  ماس تج عن د ین ة ق رات المنزلی المعط
  . مستقبال  أمراض

          

ن  أنتعتقدین   03 ة م اكن المغلق استخدام البخور داخل األم
  .المنزل فیھ ضرر صحي 

          

زل  أنعتقدین ت  04 ي المن ھ استخدام المبیدات الحشریة ف فی
  .ضرر صحي 

          

رین   05 ط  أنت ل المكش ة مث ات الكیماوی تخدام المنظف اس
  . مضر بالبیئة 

          

دین   06 ار  أنتعتق د الن تخدام موق انون ( اس ة ) الك لتدفئ
  .المنزل فیھ ضرر صحي 

          

دین   07 ار  أنتعتق د الن تخدام موق ة ( اس ل ) الطابون داخ
  .غرفة الحمام فیھ ضرر صحي 

          

ھ  أنترین   08 ام فی ة الحم استخدام سخان الماء داخل غرف
  .ضرر صحي 

          

رین   09 اث  أنت ح األث ة لمس ة التقلیدی تخدام الطریق اس
  .  المنزلي باستعمال ملمع األثاث فیھ ضرر صحي 

          

دین   10 واء  أنتعتق وث ھ ي تل اھم ف ة تس ة المنزلی القمام
  .المنزل

          

دخین  أنتعتقدین   11 زوج داخل المنت حة ال زل یضر بص
رة و   راد األس داخلي أف واء ال وث الھ ي تل اھم ف یس

  .للمنزل 

          

ي  أنترین   12 ي یق ل المنزل ا ء العم ازات اثن تعمال القف اس
  .من التعرض لألمراض 

          

ام   13 یر الطع ترین أن استعمال األواني البالستیكیة لتحض
  .فیھ ضرر صحي 

          

ي الفخا  14 تعمال األوان رین أن اس ام ت یر الطع ة لتحض ری
  .فیھ ضرر صحي 

          

ام  أنرین ت  15 استخدام المعلبات الغذائیة في تحضیر الطع
  .غیر مفید صحیا 

          

دین   16 ة  أنتعتق واد المنكھ تخدام الم ي اس امف ر  الطع غی
  .مفید صحیا 

          

دین   17 ة  أنتعتق واد الملون تخدام الم ي اس امف ر  الطع غی
  .مفید صحیا 

          

دین تع  18 ة  أنتق واد الحافظ تخدام الم ي ااس امف ھ  لطع فی
  .ضرر صحي 

          

ة و  أنرین ت  19 ي تعبئ تیكیة ف اس البالس تعمال األكی اس
  .فیھ ضرر صحي  حفظ األطعمة

          

ھ استرین أن ت  20 ام فی خدام جھاز المیكروویف لطبخ الطع
  . ضرر صحي 

          

رین   21 ة  أنت ات الغذائی تھالك المنتج اھزةااس ریعة  لج الس
  .األكل فیھ ضرر صحي 

          

                 



ق   ارة ــــــــــــــــــــــــــالعب     رقم مواف
  تماما 

ر   موافق غی
  متاكد 

ق ال أواف  غیر موافق
  تماما

تیكیة  أنرین ت  22 اس بالس ي أكی ة الساخنة ف تعبئة األطعم
  .فیھ ضرر صحي 

          

تخدام رین أن ت  23 ة الاس عر الحدیث بغات الش نیع   ص تص
  .فیھ ضرر صحي كیماویة  مواد المركبة من 

          

ن استخدام أن رین ت  24 ة م ة  المركب بغات الحدیث واد ص م
ھ على الجلد مثل صبغات الوشم و الرسوم .كیماویة  فی

  .ضرر صحي 

          

تخدام رین أن ت  25 نیع  اس ة التص ھ الحدیث ة الوج أقنع
  .فیھ ضرر صحي كیماویة  مواد المركبة من 

          

ل رین أن ت  26 زر للتجمی عة اللی تخدام أش رر اس ھ ض فی
  . صحي 

          

حي استخدام العملیات التجمیلیة رین أن ت  27 فیھ ضرر ص
.  

          

تعمال رین أن ت  28 دیثاس نع الح اج ذات الص واد المكی  م
  .فیھ ضرر صحي  المركبة من كیماویة

          

ان و الق اإلكسسواراستعمال  أنرین ت  29 ل الحلق الدات مث
  .فیھ ضرر صحي  المقلدة للذھب

          

فیھ ضرر  استعمال المجفف الكھربائي للشعررین أن ت  30
  .  صحي 

          

  
  
  
  
  
  
  
  


