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 ص البحث:لستخم

 بإعــــادة تــــدوير الشــــبا وعــــ   دراســــةييــــدب البلــــث اللــــالي بصــــفة رئيســــية إلــــ        
دوات البلــث المكونــة مــن أ وقــد طبقــت إلقامــة مشــروعات صــ يرة المنزليــة المســتيمكات

ستبيان ستمارة البيانات العامة و )إ عمـ  (وعي الشبا  بإعادة تدوير المسـتيمكات المنزليـةا 
بشـرط ان عمديـو  غرضية ختيارىن  بطريقةإتم شا  و ( 222) المكونة منعينة البلث 

نـاث وأن يكونـوا  , جامعـةيكونـوا مملقـين بالمرلمـة الجامعيـة أسـوان مـن الجنسـين ذكـور وا 
قتصــادية مختمفــة وتــم ,  2222خــ ل شــير ســبتمبر التطبيــ   مــن مســتويات إجتماعيــة وا 

إلصــائيا عنــد ذات داللــة   و نــو يوجــد  ــر إأســفرت النتــائى عمــ   أدوات البلــثوبتطبيــ  
المســتيمكات  ــي الــوعي بإعــادة تــدوير شــبا  عينــة البلــث بــين  (2.22) الداللــة مســتو 

, وو قـال لمت يـر اإلنـاث(؛ لصـال  جـنسال)المنزلية إلقامة مشروعات صـ يرة  و قـال لمت يـر
؛ لمت يــر )مســتول تعمــيم الوالــدين )اال   و قــال , و شــبا  الريــب(ملــل اإلقامــة ؛ لصــال  )

 الشيرل مستو  الدخل)و قال لمت ير (, و عال التعميم الالمستو      الوالدينلصال  االم( 
 (.األسر ذات مستو  الدخل المرتفع شبا ال  ؛ لص
ــاحثكمــا ي جيــاز تنميــة تضــا ر كا ــة الجيــات المعنيــة مم مــة  ــ  بضــرورة  ين:وصــى الب

ووزارة التضــامن اإلجتمــاع  لتــذليل  المشــروعات المتوســطة والصــ يرة ومتناىيــة الصــ ر
العقبات المالية واإلداريـة واإلجتماعيـة لتمكـين الشـبا  مـن إقامـة مشـروعات خاصـة بيـم 

 لمتخفيب من لده البطالو بينيم.
وعى, إعـادة تـدوير المسـتيمكات المنزليـة, الشـباب, المشـروعات  الكممات المفتاحية :

 الصغيرة.
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Abstract: 
This current research aims to: studying the youth awareness of 

recycling household consumables to establish small projects; in 

addition, this research has applied the research tools that consists 

of (general data form and measurement of youth awareness of 

household consumables recycling projects) on a research sample 

that consists of (224) youth who have been chosen in a purposeful 

and deliberate manner, provided that they must be attached to the 

university level, from Aswan university of both genders: males 

and females and they must be from different social and economic 

levels as it has been applied during September 2021. The results 

showed that there is a statistical difference at the level 0.01 among 

the youth in the research sample in awareness of recycling 

household consumables to establish small projects by applying the 

research tools according to a variable (gender for females), 

(residence for Rural youth) and (parents’ education level for 

parents in higher education level) and (monthly income level for 

youth in families with high income level). 

As researchers recommends:  It is necessary to unite all 

concerned parties represented by the Medium, Small and Micro 

Enterprise Development Agency and the Ministry of Social 

Solidarity to overcome financial, administrative and social 

obstacles to enable young people to establish their own projects to 

reduce unemployment among them. 

Key words: awareness, recycling household consumables, 

youth, small projects . 
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 مشكمة البحث:مقدمة و 
وكل المستقبل, ولذلك  إن معر ة  الشبا  ىم عص  األمم, وىم نصب اللاضر

سعاد ) وملاولة القضاء عمييا أمر ضرور  مشاكميم  ي الوقت اللاضر
 (.2222راض ,

 االقتصادية تلتل المشروعات الص يرة والمتناىية الص ر مكانة ميمو    التنمية
مصر والعالم العربي, لما ليا من دور ىام    تو ير  رص عمل لمكا لة بطالة ل

 (. 2222,لجرللنان الالشبا  )
إستلوذت المشروعات الص يرة عم  شت  إىتمام دول العالم, وذلك لدورىا  ي ليث 

عممية اإلنتاج, وزيادة الدخل, وتلقي  األىداب المرجوة, كما إلتل قطاع المشروعات 
الص يرة والمتناىية الص ر مكانة كبيرة  ي األنشطة الخدمية التي تقدميا مؤسسات 

 .(2222تمفة عم  المستول العالم ) نورة الزىران , التمويل المخ
وتلتل المشروعات الص يرة والمتناىية    الص ر مكانة ميمو    التنمية    مصر 
والعالم العربي, لما ليا من دور ىام    تو ير  رص عمل لمكا لة بطالة الشبا  

 (. 2222وأصب  التركيز كبيرال عم  تنميتيم)لنان السيد,
شروعات الص يرة من اإلتجاىات اللدي ة بعد أن أصب  تو ير  رص عمل وتعتبر الم

لكومية لمشبا  ال تكفي خرج  الجامعات, والعمل بالمشروعات الص يرة يعد الع ج  
المناس  لمشكمة  البطالة دون تكميب الدولة تو ير  رص جديدة)عبير مجاىد, 

2222.)   
والتشجيع عم  إقامتيا من أىم  الص روالمتناىية  المشروعات الص يرة وُيعد تطوير

نتائى عممية التنمية اإلقتصادية بسب  دورىا األساس     تلقي  األىداب اإلقتصادية 
لمدول, وتلقي  الر اىية ومعالجتيا لممشك ت المختمفة من بطالة و قر)مروة نبيل, 

2222). 
نمية اإلقتصادية تعتبر المشروعات الص يرة والمتناىية الص ر من مقومات عممية التو 

 ي مصر وليا دور ليول  ي التنمية المستدامة, ومکا لة البطالة, وتو ير السمع 
 .( 2222والخدمات بأسعار مناسبة ور ع مستول المعيشة ) ىويدا أبوال يط, 
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والمشروعات الص يرة والمتناىية الص ر ليا ىيكل تنظيمي يختمب عن المشروعات   
 (.2222سماح عبد ال ن , الكبيرة من نالية التنظيم أوالتنفيذ  ي  أقل تعقيدال)

ومما ال شك  إن عممية إعادة التدوير تلق  عوائد إقتصادية لأل راد سواء كانوا   
  كل بيت تتم بطريقة أو ٓاخرل إعادة اإلستخدام منتجين أو لت  مستيمكين, ونجد أن  

لممنتجات,  نجد أن كل  رد يقوم بإعادة إستخدام المنتجات ويقوم بإعادة التدويرىا) امر 
 (.2222البكر , 

المجتمعات البدائيو  كرة إعادة التدوير بشكميا البسيط عندما كانت تصنع  توعر 
لفخارية من الطين, والم بس من جمود الرماح  من أغصان األشجار وتصنع األواني ا

الليوانات, لت  تطورت وعر ت بإعاده إستخدام المواد بدالل من التخمص منيا وتلويميا 
 (.2222إل  منتجات مفيده)  ناء السرلان,

ومشروعات إعادة التدوير ىي إعادة إستخدام لممخمفات سواء) منزلية أو الصناعية(, 
لب إل  أطبا  كرتونية, وأن اليدب من إعادة تدوير الجرائد والص إعادةم ل 

 صل المواد الخام ومن  م  اإلستخدام ىو التقميل من المخمفات البيئة, وتتم عن طري 
 .Chachi, A & Hassan, A, 2013)إعادة تصنيعيا ) 

ط   والعمل عم  تنميتو ىو الضمان  منيا عم  األأىم الموارد و أالعنصر البشرل و 
کسابو القدرات والميارات إول لتلقي  التنمية المتصمة والت  تتلق  من خ ل األ

  والمعارب واالتجاىات الت  تتطمبيا المساىمة الفعالة    تلقي  التنمية المتواصمة
 .(2222رلا  إسماعيل, سماح عبد الجواد,  )

يمكن إقتراح ا كار  وأن((Okpukpara& Benjamin,2013 دراسة وضلتأكما 
ة لتزويد الشبا  بالخبرات والتجار  بيدب إلداث إخت  ات ص ير ميم مشاريع وتص

 يم وعم  مجتمعاتيم .يإيجابية ودائمة  ييا لتعود بالنفع عم
تکاتب کا ة مؤسسات الدولة وذلك من خ ل الشبا   بدراسة وع اإلىتمام  من   بد

خ ل إستخدام  لتنمية خبرات وميارات الشبا  إلقامة مشروعات ص يرة, وذلك من
الوسائل واألسالي  المناسبة وأسالي  التلفيز والتدري  المستمر ليم, وتطويرىم بإعداد 
برامى تدريبية تؤىميم  لتنفيذ المشروعات الخاصة بيم لر ع مستول معيشتيم والرق  

 .( 2222بالمجتمع ليث أن ال رق  دون اإلرتقاء بالشبا ) لسام العدول,
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( درجة معر ة الشبا  ب قا ة العمل اللر, 2222,لخواجةا دراسة )ملمد أوضلتو 
والسموك الفعمي لمشبا  نلو األعمال اللرة  والمشروعات الص يرة والمشاركة  ييا, و 

 طريقة تقييم الشبا  ألشكال العمل اللر من خ ل موقب التعامل والمشاركة  ييا.
والمشك ت,  يم  ولذلك  إن الشبا  الجامع  ىم أك ر الفئات تعرضال لممخاطر

يتعرضون لمخاطر الت ير اإلقتصاد  واإلجتماعي  يقعون تلت طائمة البطالة, إما 
بسب  كونيم ال يمتمكون الخبرة, أو بسب  قمة الوظائب و رص العمل)نسرين خميل, 

2222.) 
( إلقاء الضوء عم  المشروعات الص يرة, وبيان 2222دراسة )راوية عويس,واضا ت 
اإلقتصادية ليا, وتوضي  مدل اإلرتباط بين المشروعات الص يرة وتلقي  التنمية اآل ار 

االقتصادية وذلك لموقوب عم  وضعيا اللالي  ي ظل معدالت التنمية االقتصادية,  م 
  .ىذه المشروعات مستقب ل  ادراسة اآل ا  المستقبمية الذ  يمكن أن تمعبي
ال ابتة لتقدم المجتمعات ودلي ل عم  أنيا  وأصب  مفيوم التنمية المستدامة من األسس

أصبلت تم ل مطمبال مملال وأساسيال لكل المجتمعات المعاصرة, وذلك لما تنطول عميو 
قتصادية ولما ينتى عنيا من نتائى لاسمة    لاضر ومستقبل  من مفاىيم إجتماعية وا 

البشرية وتلقي   ىذه المجتمعات,  اليدب األساس  لمتنمية المستدامة ىو تمبية لاجات
سعادتيا والوصول بيا إل  درجة متقدمة من التطور وتعمي  إنسانيتيا, وتقوم التنمية 
المستدامة عم  البشر أنفسيم  يم أىم وسائل تلقيقيا وذلك بلشد جميع الطاقات 

 .(2222البشرية الموجودة    المجتمع )أمل الخميفة, 
)تلديد منوعي بإدارة الموارد البشرية ن البأ (2222, عبد المنعم دراسة)رانياكما أكدت 

 لو دور كبير    إدراك عينة البلث بأىميةاليدب, التخطيط, التنظيم, التنفيذ, التقييم( 
إعادة تدويرىا لممخمفات المنزلية )إعادة تدوير المخمفات المنزلية من الم بس وبقايا 

عادة تدوير المخمفات المنزلية من األخشا , إو األقمشة,  عادة تدوير المخمفات المنزلية ا 
 (.من األورا , إعادة تدوير المخمفات المنزلية من العبوات الب ستيكية

مستيمكات ال إعادة تدويرلمشباب ب دراسة وعى  إلىو   ضوء ماسب  تسع  البال ة 
مزيد من اإلىتمام بما الإل  الشبا   يلتاجليث منزلية إلقامة مشروعات صغيرة ال

يتناس  مع التلديات المجتمعية, ليث أنيم أك ر الفئات المستيد ة داخل المجتمع وىم 
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 ستيمكاتونظرتيا الرشيدة ال  ىذه المالشبا    قا ة أسروع  ل ومدل ك ر لاجة لمعمأ
المنزلية  إنيا تعتبر موردال ومصدرال من مصادر تلسين دخل األسرة وليس عبئا تريد 

 .الولدة السکنية تموثخمص منو ينتى عنيا الت
 :ومن ىنا تتبمور مشکمة البحث فى اإلجابة عمى التساؤالت التالية

قامة, المستول التعميمي )الجنس, ملل اإلما نسبة تأ ير المت يرات المستقمة  -2
عم  وع  الشبا  بإعادة عم  المت ير التابع ) لموالدين, الدخل الشير  لألسرة(

 المستيمكات المنزلية؟تدوير 
 اورعم  ملبلث    إستجابات شبا  عينة ال ذات داللة إلصائيا  رو ىل توجد  -2

-إعادة تدوير الب ستيك )مقياس وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية 
 ؟تبعا لمت ير الجنس إعادة تدوير االخشا ( –عادة تدوير األقمشةإ
 اورعم  مل بلث   إستجابات شبا  عينة الىل توجد  رو  ذات داللة إلصائيا  -2

-إعادة تدوير الب ستيك )مقياس وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية 
  ؟) ملل االقامةتبعا لمت ير) إعادة تدوير االخشا ( –عادة تدوير األقمشةإ

 اورعم  مل بلثىل توجد  رو  ذات داللة إلصائيا    إستجابات شبا  عينة ال -2
-إعادة تدوير الب ستيك )وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية  مقياس

  ؟ مستول تعميم الوالدين رتبعا لمت ي إعادة تدوير االخشا ( –عادة تدوير األقمشةإ
 اورعم  مل بلثىل توجد  رو  ذات داللة إلصائيا    إستجابات شبا  عينة ال -2

-إعادة تدوير الب ستيك )وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية  إستبيان
  ؟)إعادة تدوير االخشا ( تبعا لمت ير)الدخل الشيرل –عادة تدوير األقمشةإ
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 of the Research Objectives :ىدف البحث

 الشبا  بإعادة تدويروع  دراسة تيدب الدراسة اللالية بصفة رئيسية إل       
األىداب الفرعية التالية  وذلک من خ لإلقامة مشروعات ص يرة المنزلية المستيمكات 

:-  
قامـــــة, المســـــتول التعميمـــــي )الجـــــنس, ملـــــل اإلتلديـــــد تـــــأ ير المت يـــــرات المســـــتقمة   -1

عمـ  وعـ  الشـبا  بإعـادة تـدوير عمـ  المت يـر التـابع ) لموالدين, الدخل الشـير  لألسـرة(
 المستيمكات المنزلية.

مقيــاس وعــ   اورملــ  ــ  شــبا  عينــة البلــثســتجابات بــين اإل  ــ  الفــرو  دراســة -2
عــــادة تــــدوير إ-إعــــادة تــــدوير الب ســــتيك )الشــــبا  بإعــــادة تــــدوير المســــتيمكات المنزليــــة 

 .تبعال لمت ير الجنس إعادة تدوير االخشا ( –األقمشة

  مقيــاس وعــ اورملــ  ــ  شــبا  عينــة البلــثســتجابات بــين اإل  ــ  الفــرو  دراســة -3
عــــادة تــــدوير إ-إعــــادة تــــدوير الب ســــتيك )الشــــبا  بإعــــادة تــــدوير المســــتيمكات المنزليــــة 

 .لملل اإلقامةتبعال  إعادة تدوير االخشا ( –األقمشة

مقيــاس وعــ   اورملــ  ــ  شــبا  عينــة البلــثســتجابات بــين اإل  ــ  الفــرو  دراســة -4
عــــادة تــــدوير إ-إعــــادة تــــدوير الب ســــتيك )الشــــبا  بإعــــادة تــــدوير المســــتيمكات المنزليــــة 

 .المستول تعميم الوالدين تبعال لمت ير  إعادة تدوير االخشا ( –األقمشة

مقيــاس وعــ   اورملــ  ــ  شــبا  عينــة البلــثســتجابات بــين اإل  ــ  الفــرو  دراســة -5
عــــادة تــــدوير إ-إعــــادة تــــدوير الب ســــتيك )الشــــبا  بإعــــادة تــــدوير المســــتيمكات المنزليــــة 

 .لمدخل الشيرل لألسرة ادة تدوير االخشا ( تبعال إع –األقمشة

 of the Research Significance أهمية البحث:

 تسهم أهمية البحث الحالى فى:      

إلقامة   المنزلية المستيمكات الشبا  بإعادة تدوير معر ة مدل أىمية وع  -1
 .مشروعات ص يرة

 إلعداد منتجات قابمة لمتسوي .المنزلية  لممستيمكاتم ل األ ستخدامغرس أىمية اإل-2
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إقامة مشروعات  رتقاء بمستول المعيشة وزيادة دخل االسرة والمساىمة   األ -3
 إعادة تدوير المستيمكات المنزلية . ص يرة من خ ل

    المنزلية واست  ليا المستيمكات إلعادة تدويريجاد اللمول وابداء التوصيات إ  -2
بما يتماش  مع تلي  متطمبات التنمية المستدامة  ؛ انتاج منتجات جديدة ومبتكرة

 . 2222رؤية مصر 
 بإلقاء وذلك والمؤسسات المنزل إدارة تخصص مكتبة إل  إضا ة الدراسة تكون قد -2

وع  الشبا  بكيفية إقامة مشروعات خاصة  وىو نسبيال  موضوع شائك عم  الضوء
 .م  البطالةالمجتمع والت م  ع لتنمية اليامة الموضوعات بيم وى  ألد

 

   Hypotheses of the Research البحث:فروض 

 يفترض البحث الحالى ما يمى:
المت يـرات المسـتقمة )الجـنس, ملـل اإلقامـة, المسـتول التعميمـي تختمب نسـبة اسـيام  -1

لموالدين, الدخل الشـير  لألسـرة( عمـ  المت يـر التـابع )عمـ  وعـ  الشـبا  بإعـادة تـدوير 
 المستيمكات المنزلية.

 اورعمــ  ملــ بلــث ــ  إســتجابات شــبا  عينــة التوجــد  ــرو  ذات داللــة إلصــائية  -2
إعـادة -مقياس وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعـادة تـدوير الب سـتيك 

 .إعادة تدوير االخشا ( تبعا لمت ير الجنس –تدوير األقمشة

 اورعمــ  ملــ ثبلــ ــ  إســتجابات شــبا  عينــة التوجــد  ــرو  ذات داللــة إلصــائية   -3
إعـادة -مقياس وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعـادة تـدوير الب سـتيك 

 . ملل االقامةإعادة تدوير االخشا ( تبعا لمت ير  –تدوير األقمشة

مقيــاس  اورعمــ  ملــ بلــث ــ  إســتجابات عينــة الذات داللــة إلصــائية  تبــاينوجــد ي -4
إعـادة تـدوير -المنزليـة )إعـادة تـدوير الب سـتيك  وع  الشبا  بإعادة تـدوير المسـتيمكات

 .مستول تعميم الوالدين رإعادة تدوير االخشا (تبعا لمت ي –األقمشة

مقيــاس  اورعمــ  ملــبلــث إســتجابات عينــة ال  ــ ذات داللــة إلصــائية  تبــاينوجــد ي -5
 إعـادة تـدوير-وع  الشبا  بإعادة تـدوير المسـتيمكات المنزليـة )إعـادة تـدوير الب سـتيك 

 . تبعا لمت ير الدخل الشيرل إعادة تدوير االخشا ( –األقمشة
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 Method of the Research األسموب البحثى:
 : Research Methodology أواًل: منيج البحث

ويعن  المنيى الوصف  بأنة الطريقة المنظمة المنيج الوصفى يتبع ىذا البلث      
أو أوضاع معينة بيدب إكتشاب لقائ  ظاىرة أو أ راد بلدراسة لقائ  راىنة متعمقة 

التلق  من صلة لقائ  قديمة وأ رىا والع قات الت  تتصل بيا وتفسيرىا  جديدة أو
 (.2222وكشب الجوان  الت  تلكميا) ملمد شفي , 

ويستخدم  ي ىذه الدراسة المنيى الوصفي التلميمي بإستخدام الدراسات المقارنة, وذلك 
ادة تدوير المستيمكات المنزلية, ومدل تأ ره بمت يرات لتلميل مدل وعي الشبا  بإع

 الدراسة.
   المصطمحات والتعريفات اإلجرائية:ثانيًا: 

 Awareness : الوعى   -1
مجموعة من المفاىيم والمعارب واإلتجاىات الت  تلدد ادراك و يم الفرد لمواقع المليط "

 (.2222,)طو نجم "بو وتصوراتو لو اللالية والمستقبمية لو 
بأنو إدراك الفرد لنفسة والبيئة المليطة وذلك من خ ل إدراك " إجرائيا: ينعرفو الباحثيو 

الواقع اإلجتماع  بجوانبو المختمفة, والتصور الفكرل والصورة الذىنية الت  يلمميا 
الشا  عن الواقع كما تبدو    إستجابتو عبر المواقب الت  تطرح عميو من خ ل 

 ".أداوات البلث
  Recycl Household Consumables : إعادة تدوير المستيمكات المنزلية -2
ى  عممية إعادة إستخدام المخمفات)المنزلية أوالصناعية( لتقميل تأ يرىا الس ء عم  "

)لنان "البيئة وتتم عن طري   صل ىذه المخمفات  م إعادة تصنيع ك ل عم  لده
 (.2222يشار,

إستخدام الشبا  لممستيمكات المنزلية سواء )أقمشة,  ى "إجرائيًا:  ينعرفو الباحثيو 
عادة إنتاجيا وتلويميا إل  منتجات قابمة لمتسوي . أخشا , الب ستيك(   "وا 
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 Small  Projectsالمشروعات الصغيرة :  -2
 من اإلدارية القرارات  ييا تتخذ  ردية, ذات ممكية مؤسسات الص يرة ى  المشروعات"

 Al-Jinini ,et)  . "عشرين عام ل  عن  ييا العمال عدد واليزيدصال  المشروع,  قبل
.al,2019) 

الشبا  بعد تدريبة و  ياى  المشروعات الت  يمكن أن يقيم"إجرائيًا:  ينالباحث اعرفييو 
تتميز بص ر رأس المال وعدد العمالو, وقد يكون شا  والد  قط عامل بالمشروع أو 
أن يساعده بعض من األشخاص بأجر أو بدون أجر )كاألبناء أو ألد أ راد العائمة( 

 ."بيدب ر ع المستول المعيشي لمشبا 
 Youth period مفيوم مرحمة الشباب: -2
ينظر البال ون إل  الشبا  طبقال لمعايير أساسية ىي ) المعيار اإلجتماعي, والنفسي "

والبيولوجي, والزمني( ,  المعيار النفسي واإلجتماعي يلدد مفيوم الشبا  طبقال لمقيام 
بأدوار معينة  ي بناء المجتمع واللالة النفسية التي تصال  مرلمة عمرية معينة يتميز 

 (.2222)نسرين خميل," ية والقدرة عم  التعمم  ييا الشا  بالليو 
ىي المرلمة التي تتسم بخصائص " :الجامعى لشبابمرحمة ا ياً جرائين إعرف الباحثيو 

لتياجات ومشك ت ك يرة ويكون الشا  قادرال عم  العمل وراغ   يو ويكون عم  قدرال  وا 
ع مستول معيشتيا كبير من تلمل المسؤولية والمساعدة    خدمة أسرتة ويسع  ال  ر 

سنة وتجمعة مستول تعميم   22 إل  22 من العمرية الفترة الشبا     وى  شريلة
 ."والد وى  المرلمة الجامعية ويختمفوا    منطقة المعيشة)قرية أولضر(

 :Research Boundariesثالثاً: حدود البحث 

 ــي مــن تــم اختيــار عينــة البلــث  : Geographic Boundaryالنطــاق الجغراف
 . الممتلقين بجامعة أسوانالشبا  الجامع  

  النطاق البشريHuman Boundary : نتيعينة البحث من مجموعتتكون: 
 اختيارىــا ويــتم الدراســة شــا  ملــل( 22)مــن  تكونــت :عينــة الدراســة االســتط عية -

بليـث يتـوا ر  ـييم خصـائص العينـة األساسـية لمبلـث وذلـك  غرضية عمدية بطريقة
 لتقنين أدوات الدراسة. 
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 ( شــــا  222إشــــتممت عينــــة البلــــث األساســــية عمــــ  ): األساســــية الدراســــة عينــــة
جــامعي تــم إختيــارىم بطريقــة غرضــية عمديــة بشــروط أن يكونــوا  ممتلقــين بالمرلمــة 

نــــاث وأن يكونــــوا مــــن مســــتويات  الجامعيــــة بجامعــــة أســــوان ومــــن الجنســــين ذكــــور وا 
 إجتماعية واقتصادية مختمفة.

 النطــاق الزمنــيTime Boundary : الدراســة اللاليــة  اســتبيانتــم تطبيــ  أدوات و
 . م2222 ترة  سبتمبر خ ل عينة البلث  الشبا  الجامع عمي 

   البحث: رابعًا: أدوات
  اشتممت أدوات البلث عم :

 (  ينإعداد البال)                     إستمارة البيانات العامة.                  -2
)إعـادة تـدوير الب سـتيك  المسـتيمكات المنزليـة وع  الشـبا  بإعـادة تـدويرإستبيان   -2
               خشا (.إعادة تدوير األ –إعادة تدوير األقمشة  –

 ( ينإعداد البال)
 الخطوات التالية : ون أتبع الباحث ستبيانوإلعداد ىذا اإل

  تم االط ع عم  المراجع والبلوث والدراسات السابقة التي تناولت مشروعات إعادة
                                                                                                                            . التدوير, والمشروعات الص يرة وذلك لإلستفادة منيا  ي وضع المقياس

  أعد ىذا المقياس  ي ضوء القراءات والدراسات السابقة والمفيوم اإلجرائي لوعي
الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية. وقد اشتمل االستبيان  ي صورتو 

( عبارة خبرية ت طي كا ة ملاور الوعي بإعادة تدوير 22النيائية عم  )
 كات المنزلية مقسمة إل    ث ملاور كما يمي المستيم

 ( عبارة تقيس مدل المام الشبا   22ويتضمن ) الوعي بإعادة تدوير األقمشة
 إعادة تدوير المستيمكات المنزلية منيا الجامعي ب

األ كار اإلبداعية القامة مشاريع من اعادة تدوير االقمشة والخروج من دائرة  تلفزن  -
 البلث عن العمل .

 .ا رز األقمشة المستيمكة بالمنزل إلعادة تدويره لس  نوعية القماش والمون -
 تقيس مدل المام الشبا    ( عبارة22ويتضمن ) الوعي بإعادة تدوير الب ستيك

 منيا إعادة تدوير المستيمكات المنزليةالجامعي ب
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 .تدويـرىااعتقـد أن اللـل األم ـل لمتخمص من البقايـا الب ستيكيــة ىو إعادة  -
 اؤيــد  كرة إنشاء مراكــز تجميع بالمدن لتجميع بقايا الب ستيك إلعــادة تدويرىا. -
 . اعرب الفوائــد المادية والبيئيـــة لعمميـة إعادة تدوير الب ستيك -
 تقيس مدل المام الشبا   ( عبارة 22ويتضمن ) الوعي بإعادة تدوير األخشاب

 مكات المنزلية منياالجامعي بإعادة تدوير المستي
األخشا  لعمل  أعرب  اماكن لشراء المواد  الخام الت  نساعدن     إعادة تدوير -

  .مشروع خاص ب 
اعرب جيدا طر  تسوي   ,استطيع إيجاد أ كار مبتكرة إلعادة تدويراالخشا . -

 .المنتجات عم  مواقع التواصل االجتماع 
وتتلدد استجابات العبارات ليذا وتم وضع مفتاح التصلي  الخاص بالمقياس,  

, 2( وعم  مقياس متدرج متصل ) ال,ال  لد ما, نعمالمقياس و قال ل   ة استجابات ) 
( عم  الترتي  وذلك ل ستجابة عم  العبارات موجبة الصياغة, وتعطي الدرجات 2, 2
 ( عم  الترتي  ل ستجابة عم  العبارات سالبة الصياغة, وبذلك تكون أعم 2,2,2)

لك أصب  المقياس معدال ( , وبذ22( وأقل درجة )222درجة تلصل عمييا المفلوصة )
 لمتطبي  عم  عينة البلث األساسية .

 دواتاألو بات   دوات قياس صداأل نيقصد بتقني: الدراسة واتتقنين أد
التحقق من صدق  ىف ىاعتمد البحث الحال: حساب صدق اإلستبيانول

 عمى طريقتين: validityاإلستبيان
  validity Content)) :صدق المحتوى)أ( 

ولمتحقق من صدق المقياس ومدي مناسبة العبارات وصياغتيا لمغرض الذي وضعت  
 من أجمو.

( 22تم عرض المقياس  ي صورتو المبدئية عم  مجموعة من األساتذة عددىم )ـــ 
مد  مناسبة  العبارات لميدب الذ  وضعت لقياسو, ليث تم إرسال  من ملكم لمتأكد

ة األسر  مؤسساتإدارة السادة أعضاء لجنة التلكيم  ي مجال  خطابات موجية إل  
كمية التربية , وقسم االقتصاد المنزلي بجامعة لموان –كمية االقتصاد المنزليب والطفولة

قسم المناىى ية التربية النوعية بأسوان, و كموقسم االقتصاد المنزلي بالنوعية بالفيوم , 
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قتصاد المنزلي بكمية التربية النوعية وقسم اإل الفيومربية بجامعة تكمية الوطر  التدريس 
  جامعة المنيا.

 (Internal Consistency: )ىتساق الداخمصدق اإل  )ب(
حساب معام ت االرتباط بين درجة كل عبـارة مـن العبـارات المكونـة لكـل محـور, :اوالً  

 بالمقياس.والدرجة الكمية لممحور 
 :الب ستيك إعادة تدوير : المحور األول

) معامل  تم لسا  الصد  باستخدام االتسا  الداخمي وذلك بلسا  معامل االرتباط 
(, إعادة تدوير الب ستيك) الملوررتباط  بيرسون ( بين درجة كل عبارة ودرجة إ

 : ذلك والجدول التالي يوض 
إعادة تدوير ودرجة المحور) قيم معام ت االرتباط بين درجة كل عبارة ( 1)جدول 

 (الب ستيك
 اىذالىت االرتباط ً اىذالىت االرتباط ً

1- 77777 7771 7- 77818 7771 

2- 77895 7771 8- 77623 7775 

3- 77642 7775 9- 77726 7771 

4- 77951 7771 17- 77874 7771 

5- 77784 7771 11- 77755 7771 

6- 77973 7771  

 ( 2.22 – 2.22)  رتباط كميا دالة عند مستوليتض  من الجدول أن معام ت اإل
 المقياس القترابيا من الوالد الصلي  مما يدل عم  صد  وتجانس عبارات 

 :األقمشة إعادة تدوير:  الثانى المحور
تم لسا  الصد  باستخدام االتسا  الداخمي وذلك بلسا  معامل االرتباط ) معامل  
والجدول ( , إعادة تدوير األقمشة) رتباط بيرسون ( بين درجة كل عبارة ودرجة الملورإ

 : ذلك التالي يوض 
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 ودرجة المحور قيم معام ت االرتباط بين درجة كل عبارة ( 2جدول )     
 تدوير االقمشة( إعادة)

 اىذالىت االرتباط ً اىذالىت االرتباط ً

1- 77675 7775 7- 77761 7771 

2- 77849 7771 8- 77854 7771 

3- 77932 7771 9- 77727 7771 

4- 77734 7771 17- 77777 7771 

5- 77826 7771 11- 77638 7775 

6- 77888 7771 12- 77616 7775 

 (2.22 –2.22)  معام ت االرتباط كميا دالة عند مستوليتض  من الجدول أن 
    المقياس .القترابيا من الوالد الصلي  مما يدل عم  صد  وتجانس عبارات 

 :األخشاب إعادة تدوير:  الثالث المحور
تم لسا  الصد  باستخدام االتسا  الداخمي وذلك بلسا  معامل االرتباط ) معامل  
والجدول ( , إعادة تدوير األخشا كل عبارة ودرجة الملور) رتباط بيرسون ( بين درجةإ

 : ذلك التالي يوض 
 ودرجة المحور قيم معام ت االرتباط بين درجة كل عبارة (3 جدول )

 إعادة تدوير األخشاب()
 اىذالىت االرتباط ً اىذالىت االرتباط ً

1- 77882 7771 7- 77953 7771 

2- 77943 7771 8- 77717 7771 

3- 77834 7771 9- 77627 7775 

4- 77641 7775 17- 77915 7771 

5- 77748 7771 11- 77797 7771 

6- 77896 7771  

 (2.22 –2.22)  تض  من الجدول أن معام ت االرتباط كميا دالة عند مستولي
 المقياس.القترابيا من الوالد الصلي  مما يدل عم  صد  وتجانس عبارات 

الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية :ثانياً 
 لممقياس :

  تم لسا  الصد  باستخدام االتسا  الداخمي وذلك بلسا  معامل االرتباط  
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إعادة تدوير من الملاور االتية )الدرجة الكمية لكم) معامل ارتباط  بيرسون ( بين 
 )لمقياسوالدرجة الكمية ( إعادة تدوير األخشا  –مشة إعادة تدوير األق –الب ستيك 

 : ذلك والجدول التالي يوض , (وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية 
إعادة تدوير ) الدرجة الكمية لكل محوربين قيم معام ت االرتباط  (4جدول )
 لمقياسالكمية والدرجة  (إعادة تدوير األخشاب –إعادة تدوير األقمشة  –الب ستيك 

   وعى الشباب بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية
 اىذالىت االرتباط اىَحاور

 7771 77775 بالصتُلإعادة تذوَر اى:  االوه اىَحىر

 7771 77867 إعادة تذوَر األقَشت اىَحىر اىثاًّ :

 7771 77844 خشابإعادة تذوَر األ اىَحىر اىثاىث :

القترابيا مـن  (777ا)يتض  من الجدول أن معام ت االرتباط كميا دالة عند مستول     
  المقياس . ملاورالوالد الصلي  مما يدل عم  صد  وتجانس 

   : Reliability : المقياس ثباتحساب  
دقة االختبار  ي القياس والم لظة , وعدم تناقضو مع  reabilityيقصد بال بات   

واتساقو  واطراده  يما يزودنا بو من معمومات عن سموك المفلوص , وىو  , نفسو
تم , و  النسبة بين تباين الدرجة عم  المقياس التي تشير إل  األداء الفعمي لممفلوص

 لسا  ال بات لمدرجة الكمية لممقياس وذلك بأربعة طر  ىم : 
 .Alpha Cronbach :كرونباخ ألفا ريقةط -2

 .:Splitطريقة التجزئة النصفية  -2

 Spearman-Brownمعادلة التصلي  لسبيرمان براون      -2

 Guttmanجيوتمان     -2
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مقياس وعى الشباب بإعادة تدوير ( قيم معامل الثبات لمحاور  5جدول )
   المستيمكات المنزلية

 اىَحاور
ٍعاٍو 

 اىفا

صبُرٍاُ 

 براوُ
 جُىتَاُ

 77747 77793 77751 بالصتُلتذوَر اىإعادة :  االوه اىَحىر

 77853 77974 77864 إعادة تذوَر األقَشت اىَحىر اىثاًّ :

 77781 77831 77793 خشابإعادة تذوَر األ اىَحىر اىثاىث :

بإعادة تذوَر اىشباب  ٍقُاس وعً ثباث

 منو اىَضتهيناث اىَْزىُت
77823 77862 77811 

معامل الفا, التجزئة يتض  من الجدول الساب  أن جميع قيم معام ت ال بات: 
مما يدل عم   بات   2.22جيوتمان دالة عند مستول  سبيرمان براون, النصفية,
 . المقياس

 إجراء التحمي ت  اإلحصائية:
بعد جمع البيانات وتفري يا تمت المعالجة اإللصـائية باسـتخدام برنـامى اللاسـ       

 Package For Social Sciences Program (S.P.S.S) Statisticalلـ  اآل
وذلـك إلجــراء التلمـي ت اإللصــائية اآلتيـة: لســا  التكـرارات والنســ  المئويـة لمت يــرات 

 Alphaكرونبــاخ  الدراســة, لســا  معــام ت ال بــات لمقــاييس الدراســة بطريقــة ألفــا
Cornbach  والتجزئة النصفيةGuttman  التصـلي  ومعادلـةSpearman Brawn ,

تلميـل و درجة االرتبـاط بـين مت يـرات الدراسـة, للسا    Personومعامل ارتباط بيرسون
, واســتخدام F. testباســتخدام اختبــار )ب(  One Way Anovaالتبــاين األلــاد  

( لممقارنـــات المتعــــددة لمتعـــرب عمــــ  داللـــة الفــــرو  بـــين المتوســــطات, L.S.Dاختبـــار )
  Multiple regression analysis المتعـدد اإلنلـدار وتلميـل  ,T.testواختبـار"ت" 

 . ( Step wise)ستخدام الخطوة المتدرجة إل  األمامبا
 تحميميا وتفسيرىا: :النتائج

  :الوصفيةنتائج ال: أوالً 
 : وصف عينة البحث -2

 :( من ليث9إل   2 يما يمي وصب شامل لعينة البلث موضلة  ي جداول من ) 
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 الجنس :   -1
 224( توزيع أفراد عينة البحث األساسية تبعا لمتغير الجنس: ن=6جدول ) 

 اىْضبت% اىعذد اىجْش

 %7.23 37 رمر

 %3326 151 أّثٍ

 %111 6.. اىَجَىع

% , بينما 22.2من أ راد عينة البلث إناث بنسبة  222( أن  2 يتض  من جدول ) 
 % .22.2من أ راد عينة البلث ذكور بنسبة  22
 محل اإلقامة :  -2

( توزيع أفراد عينة البحث األساسية  تبعا لمتغير محل اإلقامة : 7جدول ) 
 224ن=

 اىْضبت% اىعذد ٍحو اإلقاٍت

 %6327 113 رَف

 %5.23 111 حضر

 %111 6.. اىَجَىع

مــن أ ــراد عينــة البلــث مقيمــين باللضــر بنســبة  222( أن   2يتضــ  مــن الجــدول )    
 . %22.2من أ راد عينة البلث مقيمين بالريب بنسبة  222% , بينما 22.2

 المستوى التعميمي لموالدين :  -2
( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المستوى التعميمي لموالدين: 8جدول ) 

 224ن=
اىَضتىي اىتعيٍَُ 

 ىيىاىذَِ

 األً األب

 اىْضبت% اىتنرار )ك( اىْضبت% اىتنرار )ك(

 %621. 56 %125. 63 تعيٌُ ٍْخفض 
 %7126 31 %7123 31 تعيٌُ  ٍتىصظ
 %6525 .11 %6321 113 تعيٌُ عاىً 

 %111 6.. %111 6.. اىَجَىع

من  22% , بينما 22.2من اآلباء تعميم مرتفع بنسبة  222( أن 2يتض  من جدول )
%  22.2من اآلباء تعميم منخفض بنسبة  22% , و22.2اآلباء تعميم متوسط بنسبة 
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من األميات  22% , بينما 22.2من األميات تعميم مرتفع بنسبة  222كما يتض  أن 
 % .22.2من األميات تعميم منخفض بنسبة  22% , و22.2تعميم متوسط بنسبة 

 الدخل الشيرى لألسرة: -4
( توزيع افراد عينة البحث األساسية  تبعًا الدخل الشيرى لألسرة: 9ل )جدو

  224ن=
 اىْضبت% اىعذد اىذخو اىشهرٌ ىألصرة

 %.662 99 جُْت 5111أقو ٍِ 

 %7323 .1 جُْت 1111جُْت إىٍ  5111ٍِ 

 %.192 67 جُْت  1111أمثر ٍِ 

 %111 6.. اىَجَىع

( أن أكبر  ئات الدخل الشير  ألسر عينة البلث كان  ي الفئة  9يتض  من جدول )
%, ويأتي بعد ذلك األسر ذو  الدخل 22.2جنية( وبم ت نسبتيم  2222)أقل من 

% , وأخيرا األسر 22.2جنية( ليث بم ت نسبتيم  2222جنية إلي  2222)من 
 % .29.2جنية( ليث بم ت نسبتيم  2222ذو  الدخل )أك ر من 

 لنتائج في ضوء فروض البحث:ثانيًا: ا
 الفرض األول:

المسـتول التعميمـي لموالـدين, الـدخل الشـير  ) تختمب نسبة مشاركة المت يرات المستقمة  
 ــي تفســير نســبة التبــاين الخــاص بــالمت ير التــابع )وعــ  الشــبا  بإعــادة تــدوير  لألســرة(

 المستيمكات المنزلية(.  
سـتخدام معامـل االنلـدار )الخطـوة المتدرجـة إلـ  األمـام( تـم إ ولمتلق  من ىذا الفـرض  

المت يرات المستقمة )المستول التعميمي لموالدين, الدخل الشير  لألسرة(  ي تفسـير نسـبة 
التبــــاين الخــــاص بــــالمت ير التــــابع )وعــــ  الشــــبا  بإعــــادة تــــدوير المســــتيمكات المنزليــــة( 

 والجدول التالي يوض  ذلك : 
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 )الخطوة المتدرجة إلى األمام(  باستخدام طريقة االنحدار تمعام ( 10جدول )    

متغيرات المستقمة )المستوى التعميمي لموالدين, الدخل الشيري لألسرة( في تفسير نسبة التباين مل
 الخاص بالمتغير التابع )وعى الشباب بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية(.  

ع
اىَتغُر اىتاب

 

ً
ع

و
 

ب 
شبا

اى
عادة 

بإ
وَر 

تذ

ث اىَْزىُت
هينا

ضت
اىَ

 

اىَتغُر 

 اىَضتقو

ٍعاٍو 

 االرتباط

ّضبت 

 اىَشارمت
 اىذالىت قَُت) ف(

ٍعاٍو 

 االّحذار

 قَُت 

 ) ث(
 اىذالىت

اىَضتىٌ 

 اىتعيٍَُ ىألب
77911 77837 1367856 7771 77771 117699 7771 

اىَضتىٌ 

 7771 177588 77662 7771 1127796 77871 77895 اىتعيٍَُ ىألً

اىذخو اىشهرٌ 

 ىألصرة
77831 77688 617835 7771 77528 77864 7771 

يتض  من الجدول الساب  إن المستو  التعميمي لأل  كان من أك ر العوامل المؤ رة   
, يميو المستو   %22بنسبة  بإعادة تدوير المستيمكات المنزليةالشبا   وع عم  

بنسبة  الدخل الشير  لألسرة  ال ة%, وأخيرا  ي المرتبة ال22.2التعميمي لألم بنسبة 
من أىم العوامل    ومستول تعميم االم% وُترجع البال ة ذلك إل  أن تعميم اال22.2

 يو يزيد من  قتو بنفسو ويعزز  قا تو ووعيو, كما الشبا  داخل االسرة  الت  تؤ ر عم 
مييم مستول دخل االسرة  كمما زاد زادت قدرة ويالمختمفة,  مياراتالو  كسبو معاربأنو ي

دراسة وىذا يتف  مع نتيجة  ،الشبا  عم  االط ع وتبن  ا كار لمشاريع مختمفة ومتعدد
 .(2222نج ء  ارو  اللمب ) ,(2222من  عبد الجميل وٓاخرون) من ك ل 

 ممخص الفرض االول:
ـــب نســـبة مشـــاركة  ـــ  وعـــ  الشـــبا  بمشـــروعات إعـــادة تـــدوير تختم العوامـــل المـــؤ رة عم

المســــتيمكات المنزليــــة ويــــأتي  ــــي مقدمــــة تمــــك العوامــــل المســــتو  التعميمــــي لــــأل  يميــــو 
 المستو  التعميمي لألم, وأخيرا الدخل الشير  لألسرة.

 وبذلك تضح صحة الفرض االول
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  الفرض الثانى:
ابات شبا  عينة البلث عم  ملاور مقياس توجد  رو  ذات داللة إلصائية    إستج

إعادة تدوير -وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 
 إعادة تدوير االخشا ( تبعا لمت ير الجنس. –األقمشة

 والجدول التالي يوض  ذلك : ولمتلق  من ىذا الفرض تم إيجاد قيمة ) ت (,  
عمى محاور مقياس درجات أفراد العينة  اتمتوسط نبي داللة الفروق (11جدول )

إعادة -وعى الشباب بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 
 الجنسلمتغير  وفقا إعادة تدوير االخشاب(  –تدوير األقمشة

 اىعُْت اىجْش ٍحاور اىَقُاس
اىَتىصظ 

 اىحضابٍ

االّحراف 

 اىَعُارٌ

 درجاث

 اىحرَت

 قَُت

 )ث (
 اىذالىت

إعادة 

 تذوَراىبالصتُل

 ذكر
;7 66.8:2 6.2.7 

666 <.;:2 
 2...دال عند 

 اإلناثلصالح 
 أنثي

292 72.279 7.682 

اعادة تذوَر 

 االقَشت

 ذكر
;7 6..27= 6..29 

666 26.::2 
 2...دال عند 

 اإلناثلصالح 
 أنثي

292 78.6:= 7.689 

اعادة تذوَر 

 االخشاب

 ذكر
;7 2:.;=6 2.668 

666 22.9.7 
 2...دال عند 

 اإلناثلصالح 
 أنثي

292 6<.;:2 6.8.; 

 اىَقُاس منو

 ذكر
;7 ;=.298 :.6<7 

666 7=.792 
 2...دال عند 

 اإلناثلصالح 
 أنثي

292 268.7<; =.<6. 

 ( لملور إعادة تدوير الب ستيك2.222( كانت ) يتض  من الجدول أن قيمة ) ت
, ليث بمغ متوسط  اإلناث ( لصال 2.22وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول داللة )

( , مما يدل عم  22.222)الذكور ( , بينما بمغ متوسط درجة 22.222) اإلناثدرجة 
 , ويتض  أن قيمة ) تالذكور  منب ستيك إعادة تدوير الاإلناث كانوا أك ر وعي ب أن

وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول قمشة وير األ( لملور إعادة تد22.222( كانت )
( , بينما بمغ 22.229) اإلناث, ليث بمغ متوسط درجة  اإلناث ( لصال 2.22داللة )

إعادة اإلناث كانوا أك ر وعي ب ( , مما يدل عم  أن22.229)الذكور متوسط درجة 
لملور إعادة ( 22.222( كانت ) أن قيمة ) تيتض  , و الذكور  مناألقمشة تدوير 
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,  اإلناث ( لصال 2.22وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول داللة )خشا  تدوير اال
الذكور ( , بينما بمغ متوسط درجة 22.222) اإلناثليث بمغ متوسط درجة 

 منخشا  إعادة تدوير األب اإلناث كانوا أك ر وعيال  ( , مما يدل عم  أن22.292)
وى  قيمة دالة ممقياس ككل ( ل29.222نت )( كا يتض  أن قيمة ) تو , الذكور 

 اإلناث, ليث بمغ متوسط درجة  اإلناث ( لصال 2.22إلصائيا عند مستول داللة )
اإلناث  ( , مما يدل عم  أن29.222)الذكور ( , بينما بمغ متوسط درجة 222.222)

بال ة , وُترجع الالذكور  منبإعادة تدوير المستيمكات المنزلية ككل أكبر  كان وعييم
وباالخص تزداد وتتسع    مختمب مجاالت اللياة  مخبراتي ناثذلك إل  أن اإل

إعادة تدوير المستيمكات المنزلية لما أك ر لكمة وأقدر عم   ىم, و المستيمكات المنزلية
 , وىذا يتف  مع دراسة يتمتعوا من قدراتيم اليدوية واللر ية المختمفة اك ر من الذكور

دراسة  , و( 2222وىذا يتف  مع نتيجة دراسة نيفين سميمان)رىا وع  بطر  إعادة تدوي
Haya, Al (2018)  ات مة ع قة إيجابية بين امت ك الميار  ليث توصمت إل 

واللر ية واقباليم عم  مشروعات اعادة التدوير وىذا مايتو ر لدل الناث اك ر اليدوية 
 . من الذكور

 :ثانىممخص الفرض ال
   إستجابات شبا  عينة البلث عم  ملاور مقياس توجد  رو  ذات داللة إلصائية 

إعادة تدوير -وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 
 لصال  اإلناث. إعادة تدوير االخشا ( تبعا لمت ير الجنس –األقمشة

 الثانىوبذلك تضح صحة الفرض ا
   :لثالفرض الثا

   إستجابات شبا  عينـة البلـث عمـ  ملـاور مقيـاس توجد  رو  ذات داللة إلصائية 
إعـادة تـدوير -وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزليـة )إعـادة تـدوير الب سـتيك 

 .ملل االقامة رإعادة تدوير االخشا ( تبعا لمت ي –األقمشة
ولمتلق  من ىذا الفرض تم تطبي  اختبار ) ت (, ولسا  تلميل التباين لدرجات   

ل التالي و أ راد العينة  ي الوع  بمشروعات إعادة تدوير المستيمكات المنزلية , والجد
 وض  ذلكي
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عمى محاور مقياس ( داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة 12جدول ) 

إعادة -ير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك وعى الشباب بإعادة تدو 
 محل اإلقامةوفقا لمتغير  إعادة تدوير االخشاب(  –تدوير األقمشة

 ٍحاور اىَقُاس
ٍحو 

 اإلقاٍت
 اىعُْت

اىَتىصظ 

 اىحضابٍ

االّحراف 

 اىَعُارٌ

درجاث 

 اىحرَت

 قَُت 

 ) ث(
 اىذالىت

إعادة 

 تذوَراىبالصتُل

 6.882 =7;.>6 :.2 ريف
666 22.776 

 2...دال عند 

 =:2.6 .87.;2 >22 حضر لصالح الريف

اعادة تذوَر 

 االقَشت

 ;:7.6 ;96..7 :.2 ريف
666 :.97; 

 2...دال عند 

 لصالح الريف
 7>6.6 26:.68 >22 حضر

اعادة تذوَر 

 االخشاب

 7=..7 992..7 :.2 ريف

666 2..8;7 
 2...دال عند 

 لصالح الريف
 6.792 =.;.62 >22 حضر

 اىَقُاس منو
 ;72..2 266.6:7 :.2 ريف

666 7..22: 
 2...دال عند 

 279.; 2:2.>> >22 حضر لصالح الريف

لملور إعادة تدوير الب ستيك ( 22.222( كانت ) يتض  من الجدول  أن قيمة ) ت 
أ راد العينة المقيمين بالريب  ( لصال 2.22وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول داللة )

( , بينما بمغ متوسط 22.229)أ راد العينة المقيمين بالريب , ليث بمغ متوسط درجة 
أ راد العينة  ( , مما يدل عم  أن22.222)أ راد العينة المقيمين باللضر درجة 

ين أ راد العينة المقيم منب ستيك إعادة تدوير الالمقيمين بالريب كانوا أك ر وعي ب
( لملور إعادة تدوير األقمشة وى  2.222( كانت ) , ويتض  أن قيمة ) تباللضر

, أ راد العينة المقيمين بالريب  ( لصال 2.22قيمة دالة إلصائيا عند مستول داللة )
( , بينما بمغ متوسط 22.222)أ راد العينة المقيمين بالريب ليث بمغ متوسط درجة 

أ راد العينة  ( , مما يدل عم  أن22.222)للضر أ راد العينة المقيمين بادرجة 
أ راد العينة المقيمين  مناألقمشة إعادة تدوير المقيمين بالريب كانوا أك ر وعي ب

( لملور إعادة تدوير األخشا  22.222( كانت ) أن قيمة ) تتض  , ويباللضر
أ راد العينة المقيمين بالريب  ( لصال 2.22وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول داللة )

( , بينما بمغ متوسط 22.222)أ راد العينة المقيمين بالريب , ليث بمغ متوسط درجة 
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أ راد العينة  ( , مما يدل عم  أن22.229)أ راد العينة المقيمين باللضر درجة 
 أ راد العينة المقيمين منخشا  إعادة تدوير األالمقيمين بالريب كانوا أك ر وعي ب

وى  قيمة دالة  لممقياس ككل (22.222( كانت ) , ويتض  أن قيمة ) تباللضر
, ليث بمغ أ راد العينة المقيمين بالريب  ( لصال 2.22إلصائيا عند مستول داللة )

أ راد ( , بينما بمغ متوسط درجة 222.222)أ راد العينة المقيمين بالريب متوسط درجة 
أ راد العينة المقيمين بالريب  , مما يدل عم  أن( 22.222)العينة المقيمين باللضر 

أ راد العينة المقيمين  منإعادة تدوير المستيمكات المنزلية أكبر  مشروعاتب كان وعييم
لتياجاتيم إنتاج إاتجاه المناط  الريفية نلو ال  وترجع البال ة ذلك , باللضر

عكس المناط  اللضرية واست  ل واعادة تدوير الخامات البيئية المتالة لدييم عم  
, ربا  مشعل دراسةع م نتائى ىذه الدراسة وتتف  التي تميل ال  النزعة االستي كية,

( ليث اوضلت ان 2222 امر البكرل)واختمفت معيا دراسة  (2229ووجيدة لماد)
 عم  إعادة التدوير. المناط  اللضرية أك ر اقب ل 

 :ثالثممخص الفرض ال
   إستجابات شبا  عينة البلث عم  ملاور مقياس توجد  رو  ذات داللة إلصائية 

إعادة تدوير -وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 
 .إعادة تدوير االخشا ( تبعا لمت ير ملل االقامة لصال  الريب –األقمشة

 ثالث.وبذلك تضح صحة الفرض ال
  :ابعر الفرض ال

   إستجابات عينة البلث عم  ملاور مقياس وع  ئية اذات داللة إلص تباينوجد ي
إعادة تدوير -الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 

 .)االم -إعادة تدوير االخشا (تبعا لمت ير مستول تعميم الوالدين) اال   –األقمشة
(, ولسا  تلميل التباين لدرجات أ راد  بتطبي  اختبار )ولمتلق  من ىذا الفرض تم 

 وض  ذلك :يالعينة  ي الوع  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية , والجدول التالي 
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عمى محاور مقياس وعى الشباب تحميل التباين إلستجابات أفراد العينة ( 13جدول )
 –إعادة تدوير األقمشة-بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 

  تعميم األب وفقا لمتغير إعادة تدوير االخشاب( 
 ٍجَىع اىَربعاث تعيٌُ األب ٍحاور اىَقُاس

درجاث 

 اىحرَت
 ٍتىصظ اىَربعاث

 قَُت 

 ) ف(
 اىذالىت

 تذوَراىبالصتُلإعادة 

 

بين 

 المجموعات
990507075 0 33137927 

167365 
0709  
داخل  دال

 المجموعات
195097001 009 9217222 

    001 205597300 المجموع

 اعادة تذوَر االقَشت 

 

بين 

 المجموعات
993907117 0 35337947 

327005 
0709  
داخل  دال

 المجموعات
013307501 009 9047342 

    001 130497040 المجموع

 اعادة تذوَر االخشاب

 

بين 

 المجموعات
994027259 0 36907014 

377970 
0709  
داخل  دال

 المجموعات
095097249 009 767975 

    001 111037710 المجموع

 اىَقُاس منو

 

بين 

 المجموعات
902107404 0 40937191 

227374 
0709  
داخل  دال

 المجموعات
106007332 009 9177147 

    001 210197960 المجموع

( وى  قيمة دالة إلصائيا عند 22.222إن قيمة ) ب( كانت ) يتض  من جدول
( , مما يدل عم  وجود  رو  بين درجات أ راد العينة  ي إعادة تدوير 2.22مستول )

( وى  22.222)إن قيمة ) ب( كانت يتض  , و  األ تبعا لمت ير تعميم ب ستيك ال
( , مما يدل عم  وجود  رو  بين درجات أ راد 2.22قيمة دالة إلصائيا عند مستول )

إن قيمة ) ب( كانت األ , ويتض  تبعا لمت ير تعميم إعادة تدوير األقمشة العينة  ي 
( , مما يدل عم  وجود  رو  2.22( وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول )29.292)

إن ويتض  ,  األ تبعا لمت ير تعميم خشا  العينة  ي إعادة تدوير األبين درجات أ راد 
( , مما يدل 2.22( وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول )22.292قيمة ) ب( كانت )

بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية  الوع عم  وجود  رو  بين درجات أ راد العينة  ي 
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لممقارنات  LSDاه الداللة تم تطبي  اختبار , ولمعر ة اتج األ تبعا لمت ير تعميم ككل 
 المتعددة والجدول التالي يوض  ذلك :

عمى محاور مقياس ( داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة 14جدول ) 
إعادة -وعى الشباب بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 

 تعميم االبوفقا لمتغير  إعادة تدوير االخشاب(  –تدوير األقمشة
 ٍحاور اىَقُاس

 

 ٍْخفض تعيٌُ األب

 = ً197783 

 ٍتىصظ

 = ً217182 

 ٍرتفع

 = ً297456 

 إعادة تذوَراىبالصتُل

   - ٍْخفض

  - *27799 ٍتىصظ

 - **87274 **177373 ٍرتفع

 اعادة تذوَر االقَشت 

 

 ٍْخفض تعيٌُ األب

 = ً177342 

 ٍتىصظ

 = ً257297 

 ٍرتفع

 = ً317444 

   - ٍْخفض

  - **77955 ٍتىصظ

 - **67147 **147172 ٍرتفع

 اعادة تذوَر االخشاب

 

 ٍْخفض تعيٌُ األب

 = ً187243 

 ٍتىصظ

 = ً267371 

 ٍرتفع

 = ً317527 

   - ٍْخفض

  - **87758 ٍتىصظ

 ٍرتفع

 
137284** 57226** - 

 

 

 اىَقُاس منو

 ٍْخفض تعيٌُ األب

 = ً697946 

 ٍتىصظ

 = ً957443 

 ٍرتفع

 = ً1247177 

   - ٍْخفض

  - **257497 ٍتىصظ

 - **287664 **547161 ٍرتفع

أبناء بين إعادة تدوير المستيمكات المنزلية  مشروعاتب الوع ويتض  وجود  رو   ي 
ذو  المستول التعميمي وك  من أبناء اآلباء  المرتفع ي المستول التعميمي اآلباء 

عند مستول  المرتفع ي المستول التعميمي أبناء اآلباء لصال   المتوسط والمنخفض
وأبناء  المتوسطل التعميمي المستو  ذو  أبناء اآلباءتوجد  رو  بين  كما(, 2.22داللة )
ذو  المستول التعميمي أبناء اآلباء لصال   المنخفضذو  المستول التعميمي اآلباء 
 ي المستول  يأتي  ي المرتبة األول  أبناء اآلباء  ,(2.22عند مستول داللة ) المتوسط
بر, إعادة تدوير المستيمكات المنزلية أك مشروعاتب ليث كان وعييم المرتفعالتعميمي 
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 ي المتوسط  ي المرتبة ال انية ,  م أبناء اآلباء  ي المستول التعميمي  م أبناء اآلباء 
ويعزل ذلك انو كمما زاد مستول تعميم  ي المرتبة األخيرة ,  المنخفضالمستول التعميمي 

إعادة تدوير المستيمكات المنزلية االسرل نلو لدا ة  قا ة  الوع اال  كمما زاد مستول 
رانيا واتفقت معيا دراسة  (2229) , ووجيدة لماددراسة ربا  مشعلكما اوضلت ذلك 

 (.2222عبد المنعم )
عمى محاور مقياس وعى الشباب تحميل التباين إلستجابات أفراد العينة ( 15جدول ) 

 –إعادة تدوير األقمشة-بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 
  األمتعميم لوفقا  إعادة تدوير االخشاب( 

ٍحاور 

 اىَقُاس
 ٍجَىع اىَربعاث ًتعيٌُ األ

درجاث 

 اىحرَت
 ٍتىصظ اىَربعاث

 قَُت 

 ) ف(
 اىذالىت

إعادة 

 تذوَراىبالصتُل

 

 53612.13 . .11.11253 بين المجموعات
652137 

1211 

 1.62111 1.. 33112136. داخل المجموعات دال

    7.. 711112363 المجموع

اعادة تذوَر 

 االقَشت 

 

 53312763 . .117.1239 بين المجموعات
632531 

1211 

 1.12567 1.. 31312137. داخل المجموعات دال

    7.. 711112335 المجموع

اعادة تذوَر 

 االخشاب

 

 55332567 . 111752113 بين المجموعات
612639 

1211 

 1732561 1.. 717932661 داخل المجموعات دال

    7.. 615712576 المجموع

 اىَقُاس منو

 

 511.2351 . 113352.99 بين المجموعات
33265. 

1211 

 داخل المجموعات دال
195372939 ..1 1125.5 

    7.. 717.92.31 المجموع

لملور إعادة تدوير الب ستيك ( 22.222جدول إن قيمة ) ب( كانت )اليتض  من     
( , مما يدل عم  وجود  رو  بين درجات 2.22وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول )

إن قيمة ) ب( يتض  , و  األمتبعا لمت ير تعميم ب ستيك أ راد العينة  ي إعادة تدوير ال
( لملور إعادة تدوير األقمشة وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول 22.222كانت )

إعادة تدوير األقمشة ( , مما يدل عم  وجود  رو  بين درجات أ راد العينة  ي 2.22)
( لملور إعادة تدوير 22.229يتض  إن قيمة ) ب( كانت )و  , األمتبعا لمت ير تعميم 

( , مما يدل عم  وجود  رو  2.22األخشا  وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول )
يتض  إن و  , األمتبعا لمت ير تعميم خشا  دوير األبين درجات أ راد العينة  ي إعادة ت
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( لممقياس ككل وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول 22.222قيمة ) ب( كانت )
 مشروعاتب الوع ( , مما يدل عم  وجود  رو  بين درجات أ راد العينة  ي 2.22)

الداللة تم  , ولمعر ة اتجاهاألمتبعا لمت ير تعميم إعادة تدوير المستيمكات المنزلية 
 لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوض  ذلك : LSDتطبي  اختبار 

عمى محاور مقياس ( داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة 16جدول ) 
إعادة -وعى الشباب بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 

  األم وفقا لمتغير تعميم إعادة تدوير االخشاب(  –تدوير األقمشة
 ٍحاور اىَقُاس

 

 منخفض تعيٌُ األً
 132731 = م

 متوسط
 52191. = م 

 مرتفع
 7.2115 = م

 إعادة تذوَراىبالصتُل

 

   - ٍْخفض

  - **92519 ٍتىصظ

 - **32115 **152376 ٍرتفع

 اعادة تذوَر االقَشت 

 

 منخفض تعيٌُ األً
 1..162 = م

 متوسط
 12753. = م 

 مرتفع
 .9231. = م

   - ٍْخفض

  - **32173 ٍتىصظ

 - **12753 **.15269 ٍرتفع

 اعادة تذوَر االخشاب

 

 منخفض تعيٌُ األً
 .15273 = م

 متوسط
 627.1. = م 

 مرتفع
 92511. = م

   - ٍْخفض

  - **12953 ٍتىصظ

 - **.5211 **162171 ٍرتفع

 

 

 اىَقُاس منو

 منخفض تعيٌُ األً
 352936 = م

 متوسط
 912319 = م 

 مرتفع
 1.52.57 = م

   - ٍْخفض

  - **7.2365 ٍتىصظ

 - **32566. **592.19 ٍرتفع

جدول وجود  رو   ي الوع  بمشروعات إعادة تدوير المستيمكات المنزليـة اليتض  من 
المستول التعميمي المرتفع وك  من أبناء األميات  ي المستول  اتبين أبناء األميات ذو 

المســتول التعميمــي المرتفــع  ذواتالتعميمــي المتوســط والمــنخفض لصــال  أبنــاء األميــات 
( , كما توجد  رو  بين أبناء األميـات  ـي المسـتول التعميمـي 2.22عند مستول داللة )

المـنخفض لصــال  أبنـاء األميـات  ــي  المســتول التعميمـي ذواتالمتوسـط وأبنـاء األميـات 
( ,  يأتي  ي المرتبة األولـ  أبنـاء 2.22المستول التعميمي المتوسط عند مستول داللة )
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المســتول التعميمــي المرتفــع ليـــث كــان وعــييم بمشــروعات إعــادة تـــدوير  ذواتاألميــات 
ـــاء األميـــات  ـــي المســـتول التعميمـــي المتوســـط ـــم أبن ـــة أكبـــر ,    ـــي  المســـتيمكات المنزلي

المستول التعميمي المنخفض  ي المرتبة األخيرة  ذواتالمرتبة ال انية ,  م أبناء األميات 
ذات المســـتول التعميمـــ  المرتفـــع تتميـــز بســـعة  ميـــات وُترجـــع البال ـــة ذلـــك إلـــ  أن اال, 

مستول التعميم  يزيد من قدرتيا عمـ  ترتيـ  المعار يا وتعدد خبراتيا ومياراتيا, وارتفاع 
ويمَّكنيــــا مــــن التفكيــــر بأســــمو  عممــــ  مــــن أجــــل الوصــــول إلــــ  لمــــول ســــميمة أ كارىــــا 

لممشك ت الت  تواجييا, ويزيـد مـن قـدرتيا عمـ  النقـد والتلميـل, ويجعـل نظرتيـا لألمـور 
ويعزل ذلك انو كمما زاد مستول  أك ر عق نية, وتستطيع إدراك األبعاد المختمفة لممواقب

إعــادة تــدوير المســتيمكات االســرل نلــو لدا ــة  قا ــة  تعمــيم األم كممــا زاد مســتول ال قــا  
إعـادة التـدوير و إسـت  ل   ـي المتعـة تجـداالميـات  أن إلـ  بالـذكر والجـدير المنزليـة

و اء  واتفقت مع نتائى دراسة المستيمكات المنزلية لصنع منتجات جديدة ومفيدة لألسرة ,
م زادت المـوارد البشـرية لأل  يمتعمالمستول (    أنو كمما ارتفع ال2222خرون)وآ شمب , 
 .إلقامة مشروعات ض يرةمن الشبا  الجامعي  ل بناء

 :رابعممخص الفرض ال
   إستجابات عينة البلث عم  ملاور مقياس وع  يوجد تباين ذات داللة إلصائية 

إعادة تدوير -الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 
 -إعادة تدوير االخشا ( تبعا لمت ير مستول تعميم الوالدين) اال   –األقمشة

 لصال  ابناء االباء ذول مستول تعميم  مرتفع .)االم
 رابعوبذلك تضح صحة الفرض ال

 
  :خامسالفرض ال 
   إستجابات عينة البلث عم  ملاور مقياس وع  ذات داللة إلصائية تباين وجد ي

إعادة تدوير -المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك الشبا  بإعادة تدوير 
 . إعادة تدوير االخشا (تبعا لمت يرات الدخل الشيرل –األقمشة

(, ولسا  تلميل التباين لدرجات أ راد بولمتلق  من ىذا الفرض تم تطبي  اختبار )  
 التالية توض  ذلك :العينة  ي الوع  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية , والجداول 
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عمى محاور مقياس وعى الشباب أفراد العينة  تحميل التباين إلستجابات( 17جدول ) 
 –إعادة تدوير األقمشة -بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 

 وفقا لمتغير الدخل الشيرى لألسرة إعادة تدوير االخشاب( 
 ٍحاور اىَقُاس

اىذخو اىشهري 

 صرةىال
 ٍجَىع اىَربعاث

درجاث 

 اىحرَت
 ٍتىصظ اىَربعاث

 قَُت 

 ) ف(
 اىذالىت

إعادة 

 تذوَراىبالصتُل

 

 51.92573 . 113592136 بُِ اىَجَىعاث

312111 
1211 

داخو  دال

 اىَجَىعاث

.113123.1 ..1 952356 

    7.. 7.1.12396 اىَجَىع

اعادة تذوَر 

 االقَشت 

 

 55132137 . 111762163 بُِ اىَجَىعاث

732539 
1211 

داخو  دال

 اىَجَىعاث

7.6652611 ..1 163211. 

    7.. 676392553 اىَجَىع

اعادة تذوَر 

 االخشاب

 

 536.2371 . 116152.31 بُِ اىَجَىعاث

5.2967 
1211 

داخو  دال

 اىَجَىعاث

.79312716 ..1 1112633 

    7.. 756532535 اىَجَىع

 اىَقُاس منو

 

 .31112.3 . 1125.6..1 اىَجَىعاثبُِ 

692311 
1211 

داخو  دال

 اىَجَىعاث

.31.12615 ..1 1..2313 

    7..  797.12119 اىَجَىع

 لملور إعادة تدوير الب ستيك (22.222جدول إن قيمة ) ب( كانت )اليتض  من  
( , مما يدل عم  وجود  رو  بين درجات 2.22وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول )

يتض  إن أ راد العينة  ي إعادة تدوير الب ستيك تبعا لمت ير الدخل الشير  لألسرة , و 
وى  قيمة دالة إلصائيا  لملور إعادة تدوير األقمشة (22.229قيمة ) ب( كانت )

  وجود  رو  بين درجات أ راد العينة  ي إعادة ( , مما يدل عم2.22عند مستول )
تدوير األقمشة تبعا لمت ير الدخل الشير  لألسرة , ويتض  إن قيمة ) ب( كانت 

وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول  لملور إعادة تدوير األخشا  (22.922)
( , مما يدل عم  وجود  رو  بين درجات أ راد العينة  ي إعادة تدوير 2.22)

( 29.222يتض  إن قيمة ) ب( كانت )شا  تبعا لمت ير الدخل الشير  لألسرة, و األخ
( , مما يدل عم  وجود 2.22وى  قيمة دالة إلصائيا عند مستول )لممقياس ككل 
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 رو  بين درجات أ راد العينة  ي الوع  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية تبعا لمت ير 
لممقارنات  LSDه الداللة تم تطبي  اختبار الدخل الشير  لألسرة , ولمعر ة اتجا

 المتعددة والجدول التالي يوض  ذلك
إعادة تدوير المستيمكات ب( تحميل التباين لدرجات أفراد العينة في الوعى 18جدول ) 

 الدخل الشيرى ل سرة المنزلية تبعا لمتغير
 ٍحاور اىَقُاس

 

اىذخو اىشهري 

 ىالصرة

 منخفض

 1321.5م = 
 متوسط

 2671..م = 
 مرتفع 

 92337.م = 

 إعادة تذوَراىبالصتُل

 

   - ٍْخفض

  - **32613 ٍتىصظ

 - **.3276 **172361 ٍرتفع

 اعادة تذوَر االقَشت

 

اىذخو اىشهري 

 ىالصرة

 منخفض
 6..192م = 

 متوسط
 12531.م = 

 مرتفع 
 712111م = 

   - ٍْخفض

  - *2773. ٍتىصظ

 - **927.1 **112353 ٍرتفع

 اعادة تذوَر االخشاب

 

اىذخو اىشهري 

 ىالصرة

 منخفض

 132131م = 
 متوسط

 72661.م = 
 مرتفع 

 929.6.م = 

   - ٍْخفض

  - **32731 ٍتىصظ

 - **32617 **1.2157 ٍرتفع

 

 

 اىَقُاس منو

اىذخو اىشهري 

 ىالصرة

 منخفض

 .31235م = 
 متوسط

 972317م = 
 مرتفع 

 1.72313م = 

   - ٍْخفض

  - **2151.. ٍتىصظ

 - **712116 **5.2135 ٍرتفع

وجود  رو   ي الوع  بمشروعات إعادة تدوير المستيمكات  جدولاليتض  من  
المنزلية ككل وبأنواعيا )الب ستيك, األقمشة, األخشا ( بين أبناء األسر  ذات الدخل 

عند مستول داللة  األسر ذات الدخل المرتفع المرتفع والمتوسط والمنخفض لصال  أبناء
( , كما توجد  رو  بين أبناء األسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض لصال  2.22)

( ,  يأتي  ي المرتبة األول  2.22أبناء األسر ذات الدخل المتوسط عند مستول داللة )
األبناء باألسر ذو  الدخل المرتفع ليث كان وعييم بمشروعات إعادة تدوير 
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أكبر,  م األبناء باألسر ذو  الدخل المتوسط  ي المرتبة ال انية, المستيمكات المنزلية 
الدخل,  ارتفاعوُترجع البال ة ذلك إل  أن  وأخيرا األبناء باألسر ذو  الدخل المنخفض,

من ل ستفادة يم واتجاى شبا والمستول اإلقتصادل لألسرة يزيد من لاجة ال
شباع لاجات أ راد , لت  تستطيع مواجية ىااعادة تدوير المستيمكات و  ض وط اللياة, وا 

 ,.Du Toit, Jأسرتيا, ويختمب ذلك مع دراسة  , وتتف  تمك النتيجة مع دراسة 
Wagner, C., & Fletcher, L,2020) التي أوضلت أنو توجود ع قة طردية  )

 مستول دخل االسرة وع  الشيبا  بإعادة التدوير وبينبين موجبة دالة الصائيال بين 
  (.2222رلا  اسماعيل, سماح عبد الجواد )اىا دراسة واتفقت مع

 :خامسممخص الفرض ال
   إستجابات عينة البلث عم  ملاور مقياس وع  يوجد تباين ذات داللة إلصائية 

إعادة تدوير -الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 
لصال  االسر ذات دخل   لمت ير الدخل الشيرلإعادة تدوير االخشا ( تبعا  –األقمشة

 شيرل مرتفع.
 خامس:وبذلك تضح صحة الفرض ال

 ممخص النتائج:
تختمـب نســبة مشــاركة العوامــل المــؤ رة عمـ  وعــ  الشــبا  بمشــروعات إعــادة تــدوير  -2

المستيمكات المنزلية ويأتي  ي مقدمة تمك العوامل المستو  التعميمي لأل  يميو المستو  
 لألم, وأخيرا الدخل الشير  لألسرة.التعميمي 

   إستجابات شبا  عينة البلث عم  ملاور توجد  رو  ذات داللة إلصائية  -2
-مقياس وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 

 .لصال  اإلناث إعادة تدوير االخشا ( تبعا لمت ير الجنس –إعادة تدوير األقمشة
   إستجابات شبا  عينة البلث عم  ملاور توجد  رو  ذات داللة إلصائية   -2

-مقياس وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 
لصال  إعادة تدوير االخشا ( تبعا لمت ير ملل االقامة  –إعادة تدوير األقمشة

 .الريب
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بات عينة البلث عم  ملاور مقياس    إستجاذات داللة إلصائية  يوجد تباين -2
إعادة -وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 

 -تبعا لمت ير مستول تعميم الوالدين) اال   إعادة تدوير االخشا ( –تدوير األقمشة
 .لصال  ابناء االباء ذول مستول تعميم  مرتفع )االم

   إستجابات عينة البلث عم  ملاور مقياس ئية ذات داللة إلصا يوجد تباين -2
إعادة -وع  الشبا  بإعادة تدوير المستيمكات المنزلية )إعادة تدوير الب ستيك 

لصال  االسر   الدخل الشيرل تبعا لمت ير إعادة تدوير االخشا ( –تدوير األقمشة
 .ذات دخل شيرل مرتفع

 توصيات البحث:
 توصيات موجية لوزارة التربية والتعميم ووزارة التعميم العالي: 
معارب وميارات إعادة تدوير المستيمكات المنزلية إلقامة مشروعات  الطمبةكسا  إ -

 ص يرة من خ ل دمى تمك الميارات  ي المقررات الدراسية.
توصيات موجية لجياز تنمية المشروعات الصغيرة ووزارة التضامن  -

 اعي والصندوق االجتماعي لمتنمية:االجتم
ضرورة تضا ر كا ة الجيات المعنية مم مة    جياز تنمية المشروعات المتوسطة  -

والص يرة ومتناىية الص ر ووزارة التضامن اإلجتماع  والصندو  االجتماعي لمتنمية 
 لتذليل العقبات المالية واإلدارية واإلجتماعية لتمكين الشبا  من إقامة مشروعات

 .خاصة بيم لتخفيب من لده البطالو

 

 توصيات موجية لوزارة اإلع م:
تقديم برامى من خ ل وسائل اإلع م المرئية والمسموعة تلث عم  ضرورة اللفاظ  -

ست  ليا  عم  الموارد وتنميتيا وتوض  كيفية إعادة تدوير المستيمكات المنزلية وا 
 إلقامة مشروعات ص يرة.

الشبا  عم   كرة إقامة المشروعات الص يرة لمواجية ظاىرة تقديم برامى تشجع  -
 البطالة وعدم التمسك بفكرة االلتلا  بالوظائب اللكومية.
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 :واىَصادر اىَراجع

 -المراجع العربية: أوالً 
دور المرأة السعودية فى التنمية اإلقتصادية  "(:2222أمل المال  الخميفة) -2

دراسة تلميمية, مجمة العموم  "2030رؤية المممكة  واإلجتماعية فى ضوء
 .2, العدد 2اإلنسانية واإلجتماعية, المركز القوم  لمبلوث غزة, المجمد 

األبعاد اإلستراتيجية إلعادة التدوير في تعزيز فمسفة (:" 2222 امر البكرل) -2
دار  التسويق األخضر"استعراض لتجارب منتقاة من شركات ودول مختمفة",

 إ راء النشر والتوزيع, الطبعة األولي, مطبعة الدستورية التجارية, األردن, عمان.
عادة تدويرىا يا ادوير بقت(:" 2222 ناء مصطف  السرلان ) -2 االقمشة وا 

الجزء 22,عالنوعيةلتربية امجمة بلوث إلستخداميا فى مكم ت المفروشات"
 .نصورةمجامعة ال, ربية النوعيةتكمية ال االول

إستخدام إعادة التدوير فى التصميم الداخمى لمسكن (:"2222سام العدول )ل -2
قسم التصميم الداخم , كمية الفنون و التصميم , جامعة  "منخفض التكاليف

 . 22الزرقاء, المممكة األردنية الياشمية ,ع 
جامعة " دراسات تربوية واجتماعية (:" 2222لنان السيد عبد الرلمن اللجرل) -2

 2, ع22, مىة التربيةكمي -لموان 
إعادة تدوير الم بس المستخدمة إلنتاج حقائب  "(:٢١٠٢لنان لسني يشار)  -2

, بلث المؤتمر العممي العربي" , والفصوص ال معة السيدات وتطريزىا بالخرز
 .2,مى جامعة لموان –قتصاد المنزلي كمية اإل

البطالة دور تنمية الشباب فى مواجيو ازمة (:" 2222لنان سعيد السيد ) -2
 2,ج  22مجمة االرشاد النفس , ع  واستراتيجيات التمكين,

لمشروعات الصغيرة وأثرىا في التنمية (:" ا2222)عويسر القاد راوية عبد -2
المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية جامعة قناة " االقتصادية : مصر نموذجاً 

 .2, ع2سماعيمية, مىكمية التجارة باإل -السويس 
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نعكاسو لبإدارة المرأة وعي ا (:"2222)ملمود عبد المنعم  رانيا -9 موارد البشرية وا 
 ينربية النوعية جامعة عتكمية المجمة  "نزليةمعمى إعادة تدويرىا لممخمفات ال

 .22, ع سمش
الوعي بإدارة " (:2229)وجيدة ملمد نصر لماد ربا  السيد عبد اللميد مشعل, -22

بمواجية المشك ت االقتصادية كما تدركو  وع قتياالقدرات اإلنتاجية المنزلية 
كمية االقتصادالمنزل , جامعة  ,قتصاد المنزليالجمعية المصرية لإل", الزوجات

 .22علموان, القاىرة, 
(:" 2222)سماح ملمد عبد الفتاح عبد الجواد  ,لا  ملمد عمي اسماعيلر  -22

ستفاده من حو اإلسره ني وميارات ربو األعفاعميو برنامج تدريبي لتنميو و 
 ةجامع ةالنوعي ةمجمو بلوث التربي ",في تجميل المسكن ةالمنزلي ةمخمفات البيئ

 .22 ة, عالمنصور 
"تفعيل دور المشروعات في خدمة أىداف  (:2222)سماح مصطفي عبد ال ني -22

 .", وزارة المالية, القاىرة التنمية االقتصادية المصرية
جدلية البطالة والعمل, مجمة كمية  ",الشباب الجامعي (:"2222سعاد راضي) -22

 . 22التربية لمبنات, جامعة ب داد,ع 
دار  ," يدلوجيةواأل ىة "دراسة مقولة الوعفعمم اجتماع المعر (:"2222طو نجم ) -22

 .ندريةكسإلا ,ة الجامعية المعر 
دور المشروعاث الصغيرة والمتوسطة فى (:"  2222عبير ملمود مجاىد ) -22

مجمت العموم االقتصاديت  نحو االقتصاد األخضرتحول اإلقتصادات العربية 
 , جامعة االزىر مصر . 22, مى 2والتسيير والعموم التجاريت, ع

مطبعو  "جتماعي بين النظريو والتطبيقعمم النفس اإل(:"2222)ملمد شفي   -22
 .البليره

دراسة : " إتجاىات الشباب نحو ثقافة العمل الحر"(2222ملمد ياسر الخواجة ) -22
 ملا ظة ال ربية, كمية ااّلدا , جامعة طنطا.ميدانية 
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فاعمية برامج جياز تنمية المشروعات الصغيرة (:" 2222مروة ألمد نبيل ) -22
لمبلوث مجمة كمية التجارة , فى مواجية مشكمة البطالة والمتناىية الصغر

 .22العدد  اسيوط,جامعة  كمية التجارة ,العممية
عبير ياسين ألمد , قط  النجار شيماء ألمد عم   ,من  شرب عبد الجميل  -29

فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى تنمية  (:"2222)غادة لسن  غرا , إبراىيم
 ",عداديةإلة اميارات إعادة تدوير بعض مخمفات البيئة لدى طالبات المرحم

 .22العدد  – قتصاد المنزلي للمجمة المصرية , ابملا ظة البليرة
ية برنامج لنتوظيف الميارات المستخدمة فى فاعم(:"2222نج ء  ارو  اللمب ) -22

مجمة بلوث مادة تاثيث المسكن وتجممة إلقامة وتنمية المشروعات الصغيرة",
 .22التربية النوعية,العدد

الفقر و البطالة في محافظة عجمون ومدى مساىمة (:"2222نسرين خميل) -22
اإلقتصاد ", ورقة عمل مقدمة إل  المؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 السابع, مركز الممكة رانيا, جامعة اليرموك.
اداره المشروعات الصغيره ودورىا  (:"2222)الزىرانيال بيش  عطيو  رسفم ةور ن -22

رسالة  "في تحقيق التنميو االقتصاديو واالجتماعيو ل سره بمنطقو الباحو
 .م القرل أجامعو لمبنات,  كميو الفنون والتصميم الداخمي, دكتوراه

فاعمية برنامج إرشادى لتوعية ط ب الجامعة (:"2222ين أمين سميمان)نيف -22
, مجمة كمية التربية النوعية ,جامعة بالميارات اإلدارية لممشروعات الصغيرة

 ,العدد الرابع.22المنو ية , مى
سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة (:"2222) ال يط ود أبو ا ملمويدى -22

, مجمة کمية االقتصاد والعموم السياسية", فظة القاىرةالعشوائية بمحا بالمناطق
 .2,ع29مى

"فاعمية برنامج تدريبى لتنمية :(2222و اء شمب , أسماء لسن,  اطمة الزىرل) -22
بعض الموارد البشرية لمشباب الجامعى القامة مشروعات صغيرة لتدعيم قيم 

 (.2,2,2,العدد )22, مىالمنو يةمجمة كمية التربية النوعية ,جامعة  المواطنة",
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