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  وعي المستهلك نحو مخاطر المالبس المستعملة
   ٢هبه جمال عبد الحليم السيد ،٢منا موسي غالب، ٢ابتسام ابراهيم محمد ،١سامية ابراهيم لطفي

 جامعة اإلسكندرية-كلية الزراعة -قسم االقتصاد المنزلي -النسيج والمالبسقسم ١
   جامعة اإلسكندرية- ية النوعيةكلية الترب -قسم االقتصاد المنزلي –النسيج والمالبس قسم٢

  ٢٦/٣/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ٢٣/١٢/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص

سيدة من مستهلكات المالبس  ١٥٠اجري البحث بهدف تحديد مستوي وعي المستهلك نحو مخاطر المالبس المستعملة وذلك علي عينة 
علومات واتجاهات وممارسات المبحوثات عن الطرق المتبعة في اختيار وشراء والعناية بالمالبس وذلك من المستعملة بهدف قياس مستوي م

المستوي التعليمي ومتوسـط دخـل   خالل استمارة استبيان تضم مجموعة من المحاور المتعلقة بهدف الدراسة وقد أظهرت نتائج البحث أن 
وكـذلك  ، مات المتعلقة بالمخاطر الصحية والبيئية الناشئة عن استخدام المالبس المسـتعملة األسرة والمنطقة السكنية لهن تأثير علي المعلو

بين المستوي التعليمي واجمالي مستوي المعلومات عن المالبس المستعملة حيث أن أعلي نسـبة للمعلومـات    المعنويةوجود عالقة شديدة 
والمنطقة السـكنية لهـا   ، ومتوسط دخل األسرة، والدخل، المستوي التعليمين وأ الصحيحة تمثلت في أفراد عينة البحث ذوي التعليم العالي
 لهن السكنية والمنطقة، األسرة دخل ومتوسط، والدخل، التعليمي كما أن المستوي، تأثير شديد المعنوية علي الدوافع العاطفية لشراء المالبس

، ومتوسـط دخـل األسـرة   ، والدخل، المستوي التعليميالمستعملة وأن  المالبس اختيار عند الممارسات مستوى علي المعنوية شديد تأثير
، والـدخل ، المسـتوي التعليمـي  كما أن ، والمنطقة السكنية لها تأثير شديد المعنوية علي مستوى الممارسات عند شراء المالبس المستعملة

، وعـدد أفـراد األسـرة   ، المستوي التعليميوأن  ،لهن تأثير علي مستوى الممارسات فور شراء المالبس المستعملة، ومتوسط دخل األسرة
والمنطقة السكنية لهن تأثير شديد المعنويةعلي مستوى ممارسـات المبحوثـات عنـد العنايـة بـالمالبس      ، ومتوسط دخل األسرة، والدخل

  .المستعملة
  .المالبس المستعملة، المخاطر الصحية، المخاطر البيئية، وعى المستهلك :كلمات دليلية

  مةالمقد
مما الشك فيه أن للمالبس دورا هاما فـي حيـاة   
اإلنسان وال يقتصر هذا الدور علي مجرد ستر أعضاء 
الجسم انما يمتد ليشمل جوانب عديدة تتحدد بناء علـي  

وأهم المتطلبات األساسية هـي أن  ، وظيفة هذه المالبس
تتوافر في هذه  المالبس مالئمتهـا لطبيعـة اإلنسـان    

ن أي أضرار صحية تحـيط بـه   والعمل علي حمايته م
وكذلك وقايته مـن أي أخطـار   ،  وبالبيئة المحيطة به

  ])١٩٩٨(أيمن زكريا  [ .صحية أو عدوي ميكروبية
ومن المالبس التي قد تسـبب مشـاكل صـحية    

ومـع  ، لإلنسان المالبس المستعملة والتي زاد انتشارها
تزايد وانتشار تجارة المالبس المسـتعملة المسـتوردة   

زت األسواق كان البد من الوقوف علي أسباب والتي غ

انتشارها وغزوها لألسواق المصرية ومعرفة المخاطر 
  .الصحية التي تسببها هذه النوعية من المالبس

ولقد بدأت هذه التجارة في أواخر السبعينيات مـن  
القرن العشرين عندما بدأ الحصول عليهـا مـن قبـل    

  ])٢٠٠٤( [.Fields S .الجمعيات األهلية خالل الحروب
والمالبس المستعملة تعتبر بضاعه مثلها مثـل أي  
بضاعه أخري تتقاذفها نفس التيارات العالمية التي تؤثر 

 .Chapman D. [علي الصناعات الزراعيـه والتصـنيعية  
)٢٠٠٦[(  

علــي أن واردات ) ٢٠١٢( .Brooks Aويؤكــد 
المالبس المستعملة للجنـوب العـالمي هـو مصـدر     

شعوب الفقيرة وبشكل واضح فـي  ضروري للمالبس لل
 % ,٦أفريقيا حيث أن المالبس المستعملة تقدر بحوالي 

من %  ٥٠من تجارة المالبس الدولية وهي أيضا تمثل 
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ووفقـا  . سوق المالبس في العديد من الدول األفريقيـة 
إلحصائيات األمم المتحدة فلقد نمت تجـارة المالبـس   

حيث  ١٩٩٠المستعملة أربع مرات في حجمها منذ عام 
وأصبحت  ١٩٩٠مليار دوالر في عام  ١.٤كانت تبلغ 

  .  ٢٠١١مليار دوالر أمريكي عام  ٥.٩تبلغ 
  الدول المصدرة للمالبس المستعملة

 -:والمانيا  الواليات المتحدة األمريكية -

أن ) ٢٠٠٤(وأخـرون  .Bahadur Aكما أوضحت 
الواليات المتحدة األمريكية هي المورد األكبر للمالبس 

 ٣٥٩المستعملة بشكل عالمي حيـث قامـت بتصـدير    
  .٢٠٠٣مليون كجم من المالبس في 

كميـات   يقوموا بشـراء المستهلكين األلمان  أن 
المالبـس  ة كبيرة من المالبس الجديدة تتساوي مع كمي

تتـزامن  كمية المالبس الجديـدة   وعند تزايدالمستعملة 
ما  وصلت إليحتي كمية المالبس المستعملة معها زيادة 

                ١٨٩٩ألــف طــن فــي عــام  ٥٨٠ يــزن حــوالي
]Adams F.H. )١٩٩٧[(  

 الدول المستوردة للمالبس المستعملة

زيمبـابوي  و  كينيـا  و جمهورية مصـر العربيـة   -
  الفلبين  و

بدأت تجارة المالبس المستعملة في مصـر منـذ   
فترة طويلة في صورة إعانات مـن فرنسـا وبلجيكـا    

بـدأت المنطقـة    ١٩٧٦نفتاح عـام  وبعد اال، وهولندا
حيـث  . الصناعية ببورسعيد بمنح التراخيص للتجـار 

تستورد سنويا ما قيمته مليونان ونصف المليـون دوالر  
  ])٢٠١٢(أمل فوزي [

جتماعية لتجارة المالبـس  قتصادية واالثار االاآلوعن 
  المستعملة

علي ) ٢٠١٢( .Nganga G &) ٢٠١٢(  .Bazzi Kأكد -
فضـلة  بس المستعملة لـم تكـن م  أن أسواق المال

للكثيرين نظرا لما عانت منـه صـناعة الغـزل    
والنسيج المحلية بسبب المنافسة من هذه المالبـس  

فـي   هائلـة دي إلـي  خسـائر   أالمستوردة مما 
  .الوظائف علي مر السنين

المالبس المستعملة تؤثر علي دخل الفقـراء   تجارة -
دة فتوافر المالبس الرخيصة يسمح للفقـراء بزيـا  

خلـق   ودخولهم الهزيلة كما يوفر فرص العمـل  
وظائف لبعض السكان كما أنها تصـبح مصـدرا   
طيبا للدخل باإلضافة إلي أن هذه المالبـس قـد   
ساعدت كثيرا من األسر ذوي الدخل المـنخفض  

 . لشراء معظم مالبسهم

- ]Velia M. ٢٠٠٦(واخرون[ ( 

  المخاطر الصحية الناتجة عن المالبس المستعملة وعن 
أكدت الدراسات التي قام بها قسم الصحة بحكومة 

أن استخدام ) ٢٠٠٨(  South Australia Healthاستراليا 
المالبس المستعملة قد يؤدى إلـى خطـر العـدوى أو    
اإلصابة بمخاطر صحية حيث أن الكائنات الدقيقة تبقى 
علي قيد الحياة  لفترات طويلة من الزمن تصـل إلـى   

لذلك فإن هذا يـؤدى إلـى    قالاالنتأشهر وأيضا سهلة 
مخاطر على الصحة اذا لم يتم تنظيفها ومن أهـم هـذه   

  :هيالتي تسببها  ةالمخاطر الصحي
    body liceقمل الجسم    - ٢ scabiesالجرب  -١
   pubic lice carbs": السرطانات"ة نقمل العا -٣
 bed bugsبق الفراش  -٥  head liceقمل الرأس  -٤
  Tinea القوباء الحلقية  -٦
  )القروح المدرسية( القوباء-٧

Impetigo (school sores)  
بعنوان مراجعة ) ٢٠١٢(  .Bazzi Kواكدت دراسة

االجتماعية واالقتصادية للمالبس المستعملة  لألثارنقدية 
 نظيفةوتهريبها اللي ايران ان المالبس المستعملة ليست 

فمن اهم مخاطر استخدام هذه المالبس االصابة 
تقوم بنقل االمراض كما القمل والجرب  بأمراض
ا جيدا قبل الي مغسله وغسله اارساله فيجبالمعدية 
  .ارتدائها

  المشكلة البحثية
 سـواء  المسـتعملة  المالبس استيراد لزيادة نظرا

 تلك استخدام فان قانوني غير أو قانوني نحو علي كانت
ونظرا لـرخص    والبيئة الفرد بصحه يضر قد المالبس
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نها مالبس تمثل الموضة الحديثة والتي تحمل ثمنها وكو
ماركات عالمية فإن اإلقبال عليها كبير وخاصـة فـي   

  . الطبقات المتوسطة والفقيرة
 مـن  مجموعـة  فـي  البحـث  مشـكلة  صياغة ويمكن

  -:وهي البحثية التساؤالت
  ؟ المستعملة المالبس تلك مصادر ماهي -
  ؟ المالبس تحوي الي الباالت شكل ماهي -
  ؟ الباالت تلك في المستعملة المالبس أنواع يماه -
  المستعملة ؟ المالبس عرض طريقة ماهي -
 خطورتها رغم المستعملة المالبس رواج سر ماهو -

  العامة؟ الصحة علي
 :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة لتحديد مستوي وعي المستهلك 
نحو المخاطر الصحية والبيئية والناتجة مـن اسـتخدام    

س المستعملة وينبثق من هـذا الهـدف الرئيسـي    المالب
  -:مجموعه من األهداف الفرعية

قياس مستوي معلومات المستهلك نحو البالد التـي   -١
تصدر المالبس المستعملة وشكل ووزن البـاالت  

وكـذلك  ، المحتوية علي تلك النوعية من المالبس
تحديد مستوي جودتها خاصة الواردة لجمهوريـة  

  .مصر العربية
مستوي معلومات واتجاهـات وممارسـات   قياس   -٢

المستهلك نحو المالبـس المسـتعملة المسـتوردة    
والطرق المتبعة في االختيار والشـراء والعنايـة   

  .ودوافع شراء المالبس المستعملة المستوردة
  األسلوب البحثي

 الوصفي :المنهج -١

جميع المستهلكات الالتي يقمـن بعمليـة    :الشاملة -٢
عينـة   :فهي العينةأما ، الشراء للمالبس المستعملة

 .سيدة تقوم بشراء المالبس المستعملة ١٥٠قوامها 

  : أداة الدراسة وأسلوب جمع البيانات -٣
الحصول على  فيتمثلت أداة الدراسة المستخدمة 
  .البيانات عن طريق استمارة استبيان

وقد تم استخدام استمارة االستبيان كأداة من أدوات 
 :ر رئيسية وهىمحاو) ٤(ويتضمن العلميالبحث 

اشــتمل علــى الخصــائص العامــة  :المحــور األول
توضح  )١٠-١(عبارات من ) ١٠(للمبحوثات من خالل

المسـتوي  ، االجتماعيـة الحالة ، الفئة العمرية: كال من
،  الـدخل الكلـي  ، عدد افراد األسـرة ، العمل، التعليمي

  .متوسط دخل الفرد والمنطقة السكنية
تـان مـن األسـئلة    تتضـمن مجموع  :الثانيالمحور 

المجموعة األولي تتعلق بدراسة معلومات المستهلك عن 
شكل الباالت وحجمهـا وطريقـة عـرض المالبـس     

) ١٠(عـدد  تضمنت هـذه المجموعـة  المستعملة حيث 
  عبارات 

مجموعتان من  علياشتمل هذا المحور  :المحور الثالث
 المستهلك نحوات اتجاهباألسئلة المجموعة األولي تتعلق 

المجموعـة   ،عبارات) ٥(بس المستعملة من خالل المال
الدوافع التي تجعل المستهلك يقبـل  بالثانية والتي تتعلق 

علي شراء المالبس المستعملة من خالل مجموعة مـن  
  عبارة ) ١٤(العبارات تضمنت عدد

 التـي تضمن هذا المحور الممارسـات   :المحور الربع
م والعناية تتبعها المبحوثات عند اختيار وشراء واستخدا

  عبارة ) ٧١(بالمالبس المستعملة، حيث اشتمل على عدد 
  :االختيارممارسات المستهلك عند : أوالً

حيـث  ) ٧٧: ٦٦(عبارة من السؤال) ١٢(تضمن
تضمنت المجموعة األولى عـدة أسـئلة عـن أمـاكن     

مـن المالبـس    اختيارهـا واألنواع المفضل  االختيار
  .المستعملة

  ت عند العنايةممارسات المبحوثا :ثانيا
عبارة عن نـوع وعمليـة الغسـيل    ) ٢٤(تضمن

  .ة الشطف وطرق التعقيم وطرق تجفيف المالبسيعملو
  : صدق وثبات استمارة االستبيان

يتضح أن االتفاق على بنود استمارة المستهلك : الصدق
مما يدل على صـدق بنـود   % ٩٧ كان بنسبة مرتفعة

  .االستمارة
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 الـداخلي يق االتساق م حساب الثبات عن طرت :الثبات
  ونباخوذلك بحساب معامل الفا كر

لالستبيان لتقييم وعي المستهلك  الداخليمعامل االتساق 
نحو استخدام المالبس المستعملة المستوردة وأثرها علي 

  .يوضح ذلك التاليصحة اإلنسان والبيئة والجدول 
  التحقق من ثبات بنود استمارة المستهلك :١جدول

معامل ألفا  دد العباراتع  محاور المقياس
 كرونباخ

  ٠.٧٤٥  ٣٦  المعلومات
  ٠.٨٤٠  ٧٤  الممارسات
  ٠.٧٦٤  ٥  االتجاهات
  ٠.٧٣٦  ١٥  الدوافع

ويتضح من الجدول السابق أن االسـتبيان يعتبـر   
   ٠.٧ قد تعدي نسبة كرونباخثابتا حيث أن معامل ألفا 

  االنتائج ومناقشته
 خصائص عينة البحث والتي) ٢(يستعرض جدول

لها تأثير علي كل من معلومات واتجاهات وممارسـات  
المستهلك نحو أثر المالبس المسـتعملة علـي صـحة    

  .اإلنسان والبيئة
  :مايلي )٢(جدوليتضح من نتائج 

ومن خالل هذه النتائج يتضح أن أكبر فئة عمرية 
مـن مسـتهلكي   %) ٣٤(عام بنسـبة ) ٤٠-٣١(عمر 

مـا أوجدتـه    المالبس المستعملة وهذه النتيجة تتفق مع
Association of charity shops )حيث أوضحت أن ) ٢٠٠٦

عاما هي األكثر احتماال للشراء ) ٤٠ -٢٥(الفئة العمرية
كما اتفقت نتائج الدراسة ، من متاجر المالبس المستعملة

حيث أكدت علـي  ) ٢٠٠٨(.Farrant L أيضا مع دراسة
كل أن المستهلكين لهذه النوعية من المالبس يتكونون بش

  .أساسي من السيدات في سن األربعين عاما
ومن خالل هذه النتائج يتضح أن أكثر مسـتهلكي  

وتتفق هذه ، المالبس المستعملة هن السيدات المتزوجات
حيث أوضحت ) ٢٠٠٨( .Farrant Lالنتيجة مع دراسة 

أن معظم المستهلكات للمالبس المستعملة تكـون مـن   
  .طفالالسيدات المتزوجات والالتي لديهن أ

  
  

توزيع أفراد العينية طبقا للخصائص العامـة  : ٢جدول
  للمبحوثات

  %  ن  خصائص العينة
      الفئة العمرية

٣٠.٧  ٤٦  ٣٠-٢٠  
٣٤.٠  ٥١  ٤٠-٣١  
٢٢.٠  ٣٣  ٥٠-٤١  
  ١٣.٣  ٢٠  فأكثر -٥١

      الحالة االجتماعية
  ١٩.٣  ٢٩  آنسة
  ٦٠.٧ ٩١  متزوجة

  ٢٠.٠  ٣٠  )أرملة( 
      المستوى التعليمى

  ١١.٣  ١٧  ةأمي
  ٢٠.٠  ٣٠  أقل من متوسط

  ٣٦.٠  ٥٤  متوسط
  ٣٢.٧  ٤٩  عالى
      العمل
  ٥٢.٠  ٧٨  أعمل
  ٤٨.٠  ٧٢  ال أعمل

      عدد أفراد األسرة
  ١٦.٧  ٢٥  ٣أقل من 
٢٣.٣  ٣٥  ٣  
٣١.٣  ٤٧  ٤  
١٦.٠  ٢٤  ٥  

  ١.٣٨±  ٣.٨٩  عدد أفراد األسرة
      الدخل الكلى

  ١٠.٧  ١٦  ٥٠٠أقل من 
٣٧.٣  ٥٦  ١٠٠٠- ٥٠٠  
٢٥.٣  ٣٨  ١٥٠٠-١٠٠٠  

  ٢٦.٧  ٤٠  ١٥٠٠أكثر من 
  ٩٠٨.٩٣±  ١٣٧٧.٠٠  الدخل الكلى فى الشهر

  ٣٠١.٠٤±  ٣٧٨.٨٣  متوسط دخل الفرد فى األسرة
      المنطقة السكنية
  ١٥.٣  ٢٣  ريفى
  ٣٦.٠  ٥٤  شعبى
  ٣٦.٠  ٥٤  متوسط
  ١٢.٧  ١٩  راق

ويتضح من هذه النتائج ارتفاع نسـبة المسـتوي   
ويلهـا المسـتهلكات   ، للعينة البحثيةالتعليمي المتوسط 

وتتفق نتائج الدراسة مع ، الحاصالت علي مؤهالت عليا
حيث أوضـح أن معظـم   ) ٢٠١٢( .Bazzi K ما أوجده 

من أصـحاب المـؤهالت   مستهلكي المالبس المستعملة 
  .العليا

ويتضح من هذه النتائج أن اكبر نسبة لمسـتهلكي  
) ١٠٠٠-٥٠٠(المالبس المستعملة يتراوح دخلهن بين 

 .Bazzi Kوتتفق نتائج الدراسـة مـع دراسـة    ، جنيها

من مستهلكي المالبس % ٤٠حيث أوضح أن ) ٢٠١٢(
كان عدد افرادهـا  والمستعملة من ذوي الدخل المتوسط 
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تساوي نسبة المستهلكات للمالبس المستعملة من و ).٤(
مـن النتـائج السـابقة     .المناطق المتوسطة والشـعبية 

ئص العامة للمبحوثات من حيث الفئـة  والمتعلقة بالخصا
، العمل، المستوي التعليمي، الحالة اإلجتماعية، العمرية

           متوسط دخـل الفـرد  ، عدد أفراد األسرة، الدخل الكلي
حيث أنه تم اختيار عينة البحث مـن   ،والمنطقة السكنية

حيـث  ) ٢٠٠٦( .Velia Mالسيدات وذلك وفقا لدراسة 
 الرئيسية التي تميز المسـتهلكين  أوضحت أن من النقاط

النهائيين للمالبس المستعملة أن غالبيتهم يكونـون مـن   
 .Farrant L ولقد أكدت علـي ذلـك دراسـة   ، السيدات

حيث ذكرت أن التسـوق للمالبـس عمومـا    ) ٢٠٠٨(
وللمالبس المستعملة بشكل خاص هو نشاط أنثوي بشكل 

ـ ) ٢٠٠٨(.Watson M كما أوضح، كبير ر أن النساء أكث
احتماال من الرجال للشـراء مـن متـاجر المالبـس     

  .المستعملة
تأثير الخصائص العامة للمبحوثات علي مستوي 

 المعلومات عن المخاطر الصحية والبيئة

علي خصائص العينة تأثير ) ٣(يتضح من الجدول
  مستوي المعلومات عن مخاطر المالبس المستعملة

  علي مستوي المعلومات عن المخاطر الصحية والبيئيةأثير الخصائص العامة للمبحوثات ت: ٣جدول 

 خصائص العينة
  درجة المستوى العام للمعلومات عن المخاطر

 خاطئةصحيحة إلي حد ماصحيحة نوع االختبار الحرية
 % ن%ن%ن

   الفئة العمرية

 ٧.٠٥٨=٢كا ٣
٠.٠ ١٣٢٥.٥٣٣٣٣.٣٠ ٣٠ – ٢٠
٠.٠ ١٦٣١.٤٣٥٣٥.٤٠ ٤٠ – ٣١
٠.٠ ١٠١٩.٦٢٣٢٣.٢٠ ٥٠ – ٤١
٠.٠ ١٢٢٣.٥٨٨.١٠  فاكثر ٥١

   الحالة االجتماعية

٠.٠ ٨١٥.٧٢١٢١.٢٠ فتاه ١.٧٣٩=٢كا ٢
٠.٠ ٣٠٥٨.٨٦١٦١.٦٠ متزوجة

٠.٠ ١٣٢٥.٥١٧١٧.٢٠ غير متزوجة
   المستوى التعليمي

 *١٠.٣٩٥=٢كا ٣
٠.٠ ٦١١.٨١١١١.١٠ أمية

٠.٠ ٨١٥.٧٢٢٢٢.٢٠ أقل من المتوسط
٠.٠ ١٢٢٣.٥٤٢٤٢.٤٠ متوسط
٠.٠ ٢٥٤٩.٠٢٤٢٤.٢٠ عالي
   العمل

٠.٠ ٢٨٥٤.٩٥٠٥٠.٥٠ أعمل ٠.٢٦١=٢كا ١
٠.٠ ٢٣٤٥.١٤٩٤٩.٥٠ ال أعمل

   عدد أفراد األسرة

٤  
 

  ٢.٨٥٤=٢كا
 

٠.٠ ٧١٣.٧١٨١٨.٢٠ ٣أقل من 
٠.٠ ١٠١٩.٦٢٥٢٥.٣٠ ٣
٠.٠ ١٩٣٧.٣٢٨٢٨.٣٠ ٤
٠.٠ ١٠١٩.٦١٤١٤.١٠ ٥

٠.٠ ٥٩.٨١٤١٤.١٠ ٥أكثر من 
   الدخل

 ٥.٦٢٨=٢كا ٣
٠.٠ ٤٧.٨١٢١٢.١٠ ٥٠٠أقل من 

٠.٠ ١٩٣٧.٣٣٧٣٧.٤٠ ١٠٠٠ – ٥٠٠
٠.٠ ٩١٧.٦٢٩٢٩.٣٠ ١٥٠٠ – ١٠٠٠

٠.٠ ١٩٣٧.٣٢١٢١.٢٠ ١٥٠٠٠أكثر من 
   المنطقة السكنية *٢.٣٣٥= ت  ١٤٨ -٢٣٨.٨٩±١١٢٠٧٤٧.٧٧٧±١٦٤٥.١٠ متوسط دخل األسرة

٠.٠ ٤٧.٨١٩١٩.٢٠ ريفي
٠.٠ ١٦٣١.٤٣٨٣٨.٤٠ شعبي **١٣.٣٢٩=٢كا ٣

٠.٠ ١٨٣٥.٣٣٦٣٦.٤٠ متوسط
٠.٠ ١٣٢٥.٥٦٦.١٠ )راق(حضري 

  ٠.٠١دالة عند **:       ٠.٠٥دالة عند *: 



Vol. 59, No. 1, pp. 141‐157, 2014(Arabic)                                                                        Alex. J. Agric. Res. 

 

النتائج إلي عدم وجود أي تأثير  تشير الفئة العمرية -
للفئة العمرية علي مستوى المعلومات عن المالبس 

  المستعملة والمخاطر الصحية والبيئية 
النتائج إلي عدم وجود تأثير  تشيرالحالة اإلجتماعية -

اعية علي مستوى المعلومات عن المالبس للحالة اإلجتم
  المستعملة 

النتائج إلي وجود تأثير  تشيرالمستوي التعليمي  -
للمستوي التعليمي علي مستوى المعلومات عن المالبس 

  المستعملة والمخاطر الصحية والبيئية 
النتائج إلي عدم وجود تأثير للعمل علي  تشيرالعمل  -

لمستعملة والمخاطر مستوى المعلومات عن المالبس ا
  .الصحية والبيئية

النتائج إلي عدم وجود تأثير  تشير عدد أفراد األسرة -
لعدد أفراد األسرة علي مستوى المعلومات عن المالبس 

  .المستعملة والمخاطر الصحية والبيئية
النتائج إلي عدم تأثير للدخل علي  تشير الدخل -

مخاطر مستوى المعلومات عن المالبس المستعملة وال
  .الصحية والبيئية

النتائج إلي وجود تأثير  تشيرمتوسط دخل األسرة  -
شديد المعنوية لمتوسط دخل األسرة علي مستوى 
المعلومات عن المالبس المستعملة والمخاطر الصحية 

  والبيئية
  المنطقة السكنية  -

النتائج إلي وجود تأثير شديد المعنوية  تشير
لمعلومات عن المالبس للمنطقة السكنية علي مستوى ا

  .المستعملة والمخاطر الصحية والبيئية
تأثير الخصائص العامة للمبحوثات علي إجمالي 
المستوى العام للمعلومات المتعلقة بالمالبس المستعملة 

 وأثرها علي صحة اإلنسان والبيئة 

علي  تأثير خصائص العينة) ٤(ويتضح من الجدول
لمتعلقة بكل من شكل إجمالي المستوى العام المعلومات ا

ونوعية ومحتوي الباالت التي تحتوي علي تلك النوعية من 
المالبس والمعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية والبيئية 

    الناتجة عن تلك المالبس

 -:إلي مايلي )٤(جدولتشير النتائج في 

  الفئة العمرية .١
،الحالة النتائج إلي وجود تأثير للفئة العمرية  تشير

عية، المستوى التعليمى، العمل، عدد افراد االجتما
 .علي إجمالي مستوى المعلوماتاالسرة و الدخل 

النتائج إلي وجود تأثير شديد المعنوية  تشيركما 
علي إجمالي والمنطقة السكنية  لمتوسط دخل األسرة

  مستوى المعلومات
أن المالبـس  ) ٢٠١٢(وقد أوضحت أمل فـوزي 
تلفة من الكائنات الحيـة  المستعملة تتواجد بها أنواع مخ

ــل   ــة مث  ,Klebsiellaba, Escherichia Coliالدقيق

Staphylococcus Aureus , Candida ، كما أكدت علي أن
المالبس المستعملة تتسبب في إصابة اإلنسان بـبعض  

والتنيا الملونة والطفح ، األمراض مثل اإللتهابات الجلدية
ملة تـوفر  كما أشارت إلي أن المالبس المستع. الجلدي

  .بيئة مناسبة لنمو الكائنات الحية الدقيقة
تأثير الخصائص العامة للمبحوثات علي إجمالي  -

  مستوي اإلتجاهات لشراء المالبس المستعملة
تأثير الخصائص العامة ) ٥(يستعرض جدول

  للمبحوثات علي اإلتجاهات 
عدم وجود تأثير للفئة  إلي )٥(جدولتشير نتائج 

 ، المستوى التعليمى، العمل،الجتماعية، الحالة االعمرية
علي  متوسط دخل األسرةعدد افراد االسرة،  الدخل  و

 تشير. إجمالي االتجاهات لشراء المالبس المستعملة
النتائج إلي عدم وجود تأثير لمتوسط دخل األسرة علي 

  .إجمالي االتجاهات لشراء المالبس المستعملة
إجمالي  تأثير الخصائص العامة للمبحوثات علي

  الدوافع لشراء المالبس المستعملة
توضح النتائج التالية تأثير الخصائص العامة 
للمبحوثات علي إجمالي الدوافع لشراء المالبس 

 .المستعملة المستوردة وفيما يلي عرضا لهذه النتائج
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 معلوماتللتأثير الخصائص العامة للمبحوثات علي إجمالي المستوى العام : ٤جدول 

 العينةخصائص 

 درجة  المستوى العام للمعلومات
 الحرية

 خاطئة صحيحة إلي حد ما صحيحة نوع االختبار

   % ن % ن % ن
       الفئة العمرية

*٩.٩٣٣=٢كا ٣
٠.٠ ٠ ٣١.١ ٣٢ ٢٩.٨ ١٤ ٣٠ – ٢٠ 

٠.٠ ٠ ٣٨.٨ ٤٠ ٢٣.٤ ١١ ٤٠ – ٣١ 

٠.٠ ٠ ٢١.٣ ١٠ ٢٢.٣ ٢٣ ٥٠ – ٤١ 

 ٠.٠ ٠ ٧.٨ ٨ ٢٥.٥ ١٢ فاكثر ٥١

       الحالة االجتماعية

 ١.٣٥٤=٢كا ٢
 ٠.٠ ٠ ٢٠.٤ ٢١ ١٧.٠ ٨ فتاه

 ٠.٠ ٠ ٦٢.١ ٦٤ ٥٧.٤ ٢٧ متزوجة

 ٠.٠ ٠ ١٧.٥ ١٨ ٢٥.٥ ١٢ غير متزوجة

       المستوى التعليمي

**١٢.٥٤٥=٢كا ٣
 ٠.٠ ٠ ١١.٧ ١٢ ١٠.٦ ٥ أمية

 ٠.٠ ٠ ٢٠.٤ ٢١ ١٩.١ ٩ أقل من المتوسط

 ٠.٠ ٠ ٤٣.٧ ٤٥ ١٩.١ ٩ متوسط

 ٠.٠ ٠ ٢٤.٣ ٢٥ ٥١.١ ٢٤ عالي

       العمل

 ٠.٠ ٠ ٥١.٥ ٥٣ ٥٣.٢ ٢٥ أعمل ٠.٠٣٩=٢كا ١

 ٠.٠ ٠ ٤٨.٥ ٥٠ ٤٦.٨ ٢٢ ال أعمل

       عدد أفراد األسرة

 ٢.٧٨٣=٢كا ٤

 ٠.٠ ٠ ١٧.٥ ١٨ ١٤.٩ ٧ ٣أقل من 

٠.٠ ٠ ٢٢.٣ ٢٣ ٢٥.٥ ١٢ ٣ 

٠.٠ ٠ ٢٨.٢ ٢٩ ٣٨.٣ ١٨ ٤ 

٠.٠ ٠ ١٨.٤ ١٩ ١٠.٦ ٥ ٥ 

 ٠.٠ ٠ ١٣.٦ ١٤ ١٠.٦ ٥ ٥أكثر من 

       الدخل

 ٦.٧٢٩=٢كا ٣

 ٠.٠ ٠ ١١.٧ ١٢ ٨.٥ ٤ ٥٠٠أقل من 

٠.٠ ٠ ٣٩.٨ ٤١ ٣١.٩ ١٥ ١٠٠٠ – ٥٠٠ 

٠.٠ ٠ ١٩.١ ٩ ٢٨.٢ ٢٩ ١٥٠٠ – ١٠٠٠ 

 ٠.٠ ٠ ٢٠.٤ ٢١ ٤٠.٤ ١٩ ١٥٠٠٠أكثر من 

 **٢.٦٤٤= ت  ١٤٨ - ٧٨١.٥٦±١٢٣١.٥٥ ١٠٨١.٨٦±١٦٩٥.٧٤ ألسرةمتوسط دخل ا

       المنطقة السكنية

 **١٤.٨٥٩=٢كا ٣

 ٠.٠ ٠ ١٨.٤ ١٩ ٨.٥ ٤ ريفي

 ٠.٠ ٠ ٣٧.٩ ٣٩ ٣١.٩ ١٥ شعبي

 ٠.٠ ٠ ٣٧.٩ ٣٩ ٣١.٩ ١٥ متوسط

 ٠.٠ ٠ ٥.٨ ٦ ٢٧.٧ ١٣ حضري

 ٠.٠١دالة عند **:       ٠.٠٥دالة عند *: 
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 تأثير الخصائص العامة للمبحوثات علي المستوي العام إلجمالي االتجاهات :٥جدول 

 خصائص العينة
درجة  المستوى العام إلجمالي االتجاهات

 ضعيفةمتوسطةقوية نوع االختبار الحرية
 % ن%ن%ن

   الفئة العمرية

 ٦.٤٨١=٢كا ٦
٣٣.٣ ٢٠٢٧.٨٢٣٣٣.٣٣ ٣٠ – ٢٠ 
١١.١ ٢٧٣٧.٥٢٣٣٣.٣١ ٤٠ – ٣١ 
٢٢.٢ ١٤١٩.٤١٧٢٤.٦٢ ٥٠ – ٤١ 
 ٣٣.٣ ١١١٥.٣٦٨.٧٣ فاكثر ٥١

   الحالة االجتماعية

 ٦.٩٩٤=٢كا ٤
 ١١.١ ١٠١٣.٩١٨٢٦.١١فتاه

 ٤٤.٤ ٤٨٦٦.٧٣٩٥٦.٥٤ متزوجة
 ٤٤.٤ ١٤١٩.٤١٢١٧.٤٤ غير متزوجة

   المستوى التعليمي

 ٦.١٢٦=٢كا ٦
 ١١.١ ٥٦.٩١١١٥.٩١أمية

 ٠.٠ ١٦٢٢.٢١٤٢٠.٣٠ أقل من المتوسط
 ٤٤.٤ ٢٩٤٠.٣٢١٣٠.٤٤ متوسط
 ٤٤.٤ ٢٢٣٠.٦٢٣٣٣.٣٤ عالي
   العمل

 ٦٦.٧ ٣٩٥٤.٢٣٣٤٧.٨٦ أعمل ١.٣٩٣=٢كا ٢
 ٣٣.٣ ٣٣٤٥.٨٣٦٥٢.٢٣ ال أعمل

   عدد أفراد األسرة

 ٢.٧٨٥=٢كا ٨

 ٢٢.٢ ١٢١٦.٧١١١٥.٩٢ ٣أقل من 
٣٣.٣ ٣١٦٢٢.٢١٦٢٣.٢٣ 
٢٢.٢ ٤٢٢٣٠.٦٢٣٣٣.٣٢ 
٢٢.٢ ٥١١١٥.٣١١١٥.٩٢ 

 ٠.٠ ١١١٥.٣٨١١.٦٠ ٥أكثر من 
   الدخل

 ٣.٢٠٥=٢كا ٦
 ١١.١ ٦٨.٣٩١٣.٠١ ٥٠٠أقل من 
٢٢.٢ ٢٥٣٤.٧٢٩٤٢.٠٢ ١٠٠٠ – ٥٠٠ 
٣٣.٣ ٢٠٢٧.٨١٥٢١.٧٣ ١٥٠٠ – ١٠٠٠ 

 ٣٣.٣ ٢١٢٩.٢١٦٢٣.٢٣ ١٥٠٠٠أكثر من 
 ١.٧٦٣=ف  ١٣٥٨.٣١١٤٧.٢±٧٩٧.٤٦١٦٨٣.٣٣±٩٣٦.٠٥١٢٣٦.٢٣±١٤٧٣.٦١ متوسط دخل األسرة

   المنطقة السكنية

 ٨.٤٩٩=٢كا ٦
 ١١.١ ١٠١٣.٩١٢١٧.٤١ ريفي
 ٣٣.٣ ٢٧٣٧.٥٢٤٣٤.٨٣ شعبي

 ٢٢.٢ ٢٣٣١.٩٢٩٤٢.٠٢ توسطم
 ٣٣.٣ ١٢١٦.٧٤٥.٨٣ حضري

 ٠.٠١دالة عند **:       ٠.٠٥دالة عند *: 

  -:إلي مايلي )٦(تشير النتائج في جدول 
 النتائج الي عدم وجود تأثير تشير الفئة العمرية -  أ

للفئة العمرية علي اجمالي الدوافع لشراء المالبس 
 . المستعملة

النتائج إلي عدم وجود  تشيرة الحالة اإلجتماعي - ب
تأثير للحالة اإلجتماعية علي اجمالي الدوافع 

 .لشراء المالبس المستعملة

النتائج إلي عدم وجود  تشير المستوي التعليمي  - ج
تأثير للمستوي التعليمي علي اجمالي الدوافع 

 .لشراء المالبس المستعملة

 للعمل النتائج إلي عدم وجود تأثير تشير العمل -د
  .علي اجمالي الدوافع لشراء المالبس المستعملة

النتائج إلي عدم وجود  تشير عدد أفراد األسرة -ه
تأثير لعدد أفراد األسرة علي اجمالي الدوافع 

  .لشراء المالبس المستعملة
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النتائج إلي عدم وجود تأثير للدخل  تشير الدخل - و
  .علي اجمالي الدوافع لشراء المالبس المستعملة

النتائج إلي عدم وجود  تشير سط دخل األسرة متو -ز
تأثير لمتوسط دخل األسرة علي اجمالي الدوافع 

  .لشراء المالبس المستعملة
النتائج إلي عدم وجود  تشير المنطقة السكنية - ح

تأثير للمنطقة السكنية علي اجمالي الدوافع لشراء 
تتفق نتائج الدراسة مع دراسة و المالبس المستعملة

Bahadur A. ٢٠٠٤(وأخرون ( &Brooks  A. 

حيث أوضحا أن المالبس المستعملة  )٢٠١٠(
توفر مصدرا ثقافيا قيما للمستهلكين ذوي الدخل 

المنخفض ألنها في توفرها وتنوعها تسمح 
للمستهلكين بالتعبير عن فرديتهم كما أنها تسمح 
للمستهلكين الفقراء من أن يرتدوا المالبس 

  .العصرية
الخصائص العامة للمبحوثات علي المستوي العام تأثير 

 للممارسات عند شراء المالبس المستعملة 

يستعرض هذا الجزء تأثير الخصائص العامة 
للمبحوثات علي المستوي العام للممارسات عند شراء 

  المالبس المستعملة وفيما يلي عرضا لهذه النتائج 

 اجمالي مستوي الدوافع لشراء المالبس المستعملة تأثير الخصائص العامة للمبحوثات علي: ٦جدول 

 خصائص العينة
درجة المستوى العام الجمالى الدوافع

 ضعيفةمتوسطةقوية نوع االختبار الحرية
 % ن%ن%ن

    الفئة العمرية

 ٣.٥١٦=٢كا
٣٦.٤ ٠٠.٠٣٨٣٠.٢٨ ٣٠ – ٢٠ 

٤٠.٩ ١٥٠.٠٤١٣٢.٥٩ ٤٠ – ٣١ ٦ 
١٣.٦ ١٥٠.٠٢٩٢٣.٠٣ ٥٠ – ٤١ 
 ٩.١ ٠٠.٠١٨١٤.٣٢ فاكثر ٥١

    الحالة االجتماعية

 ٢٢.٧ ٠٠.٠٢٤١٩.٠٥فتاه ١.٥١٢=٢كا
 ٥٩.١ ١٥٠.٠٧٧٦١.١١٣ متزوجة ٤

 ١٨.٢ ١٥٠.٠٢٥١٩.٨٤ غير متزوجة
    المستوى التعليمي

 ٥.١٦٩=٢كا
 ٩.١ ١٥٠.٠١٤١١.١٢أمية

 ١٣.٦ ٠٠.٠٢٧٢١.٤٣ أقل من المتوسط ٦
 ٤٥.٥ ١٥٠.٠٤٣٣٤.١١٠ متوسط
 ٣١.٨ ٠٠.٠٤٢٣٣.٣٧ عالي
    العمل

 ٣٦.٤ ١٥٠.٠٦٣٥٠.٠٨ ال أعمل ٢ ٦٣.٦ ١٥٠.٠٦٣٥٠.٠١٤ أعمل ١.٣٩٩=٢كا
    عدد أفراد األسرة

 ١١.٠٦٦=٢كا

 ١٨.٢ ٠٠.٠٢١١٦.٧٤ ٣أقل من 

٣١.٨ ٣١٥٠.٠٢٧٢١.٤٧ ٨ 
٤٥.٥ ٤٠٠.٠٣٧٢٩.٤١٠ 
٤.٥ ١٥٠.٠٢٢١٧.٥١ ٥ 

  ٠.٠ ٠٠.٠١٩١٥.١٠ ٥أكثر من 
   الدخل

 ٣.٠٣٢=٢كا ٦
 ٤.٥ ٠٠.٠١٥١١.٩١ ٥٠٠أقل من 
٤٠.٩ ١٥٠.٠٤٦٣٦.٥٩ ١٠٠٠ –٥٠٠ 
 ٣١.٨ ١٥٠.٠٣٠٢٣.٨٧ ١٥٠٠ـــ١٠٠٠
 ٢٢.٧ ٠٠.٠٣٥٢٧.٨٥ ١٥٠٠٠من  أكثر

 ٠.٥٩٤= ف  ٢,١٤٧ ٥١٣.١٠±٩٦٥.٠١٢٧٥.٠±١٤٠٣.٩٧  ٤٢٤.٢٦± ٨٠٠.٠ متوسط دخل األسرة
    المنطقة السكنية

 ٩.٦٨١=٢كا
 ٢٧.٣ ٠٠.٠١٧١٣.٥٦ ريفي

 ٤٠.٩ ٢١٠٠.٠٤٣٣٤.١٩ شعبي ٦
 ٣١.٣ ٠٠.٠٤٧٣٧.٣٧ متوسط
 ٠.٠ ٠٠.٠١٩١٥.١٠ حضري

  ٠.٠١دالة عند **:       ٠.٠٥دالة عند *: 
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 تأثير الخصائص العامة للمبحوثات علي المستوى العام للممارسات عند الشراء :٧جدول 

 خصائص العينة
 المستوي العام للممارسات عند الشراء

  درجة
 نوع اإلختبار الحرية

 ضعيفةمتوسطةقوية
 % ن%ن%ن

   الفئة العمرية
٢٩.٤ ٢١٣١.٣٢٠٣٠.٣٥ ٣٠ – ٢٠ 

 ١.٩٤٧=٢كا ٦
٤١.٢ ٢٢٣٢.٨٢٢٣٣.٣٧ ٤٠ – ٣١ 
٢٣.٥ ١٣١٩.٤١٦٢٤.٢٤ ٥٠ – ٤١ 
 ٥.٩ ١١١٦.٤٨١٢.١١ فاكثر ٥١

   الحالة االجتماعية

 ٥.٧٦٤=٢كا ٤
 ١٧.٦ ١٢١٧.٩١٤٢١.٢٣ فتاه

 ٤١.٢ ٤٣٦٤.٢٤١٦٢.١٧ متزوجة
 ٤١.٢ ١٢١٧.٩١١١٦.٧٧ جةغير متزو

   المستوى التعليمي

 **٤٣.٨٥٥=٢كا ٦
 ٥٢.٩ ١١.٥٧١٠.٦٩ أمية

 ٢٩.٤ ٩١٣.٤١٦٢٤.٢٥ أقل من المتوسط
 ١١.٨ ٢٩٤٣.٣٢٣٣٤.٨٢ متوسط
 ٥.٩ ٢٨٤١.٨٢٠٣٠.٣١ عالي
   العمل

 ٤١.٢ ٣٦٥٣.٧٣٥٥٣.٠٧ أعمل ٠.٩٠٦=٢كا ٢
 ٥٨.٨ ٣١٤٦.٣٣١٤٧.٠١٠ أعمل ال

   عدد أفراد األسرة

 ٥.٦٨٩=٢كا ٨

 ٢٣.٥ ١٠١٤.٩١١١٦.٧٤ ٣أقل من 
٣٥.٣ ١٤٢٠.٩١٥٢٢.٧٦ ٣ 
١٧.٦ ٢٥٣٧.٣١٩٢٨.٨٣ ٤ 
١١.٨ ١٢١٧.٩١٠١٥.٢٢ ٥ 

 ١١.٨ ٦٩.٠١١١٦.٧٢ ٥أكثر من 
   الدخل

 **٢٠.٣٩٨=٢كا ٦
 ٣٥.٣ ٣٤.٥٧١٠.٦٦ ٥٠٠ أقل من
٣٥.٣ ٢٠٢٩.٩٣٠٤٥.٥٦ ١٠٠٠ – ٥٠٠ 
١٧.٦ ١٩٢٨.٤١٦٢٤.٢٣ ١٥٠٠ - ١٠٠٠ 

 ١١.٨ ٢٥٣٧.٣١٣١٩.٧٢ ١٥٠٠٠أكثر من 
 **٦.٣١٠= ف  ٢,١٤٧ ٦٢٨.٥٠±٨٧٥.٧٠٨٧٠.٥٩±٩٣٠.٩٥١٢٥٠.٠٠±١٦٣٠.٦٠ متوسط دخل األسرة
   المنطقة السكنية

 **١٦.٥٤٨=٢كا ٦
 ١١.٨ ٧١٠.٤١٤٢١.٢٢ ريفي
 ٥٨.٨ ١٧٢٥.٤٢٧٤٠.٩١٠ شعبي
 ٢٩.٤ ٢٩٤٣.٣٢٠٣٠.٣٥ متوسط
 ٠.٠ ١٤٢٠.٩٥٧.٦٠ حضري

٠.٠١دالة عند **:       ٠.٠٥دالة عند *: 
  -:إلي مايلي )٧(جدول تشيرالنتائج في 

النتائج الي عدم وجود تأثير  تشير الفئة العمرية -  أ
رية علي مستوى الممارسات أثناء شراء للفئة العم

 .المالبس المستعملة

النتائج إلي عدم وجود  تشير الحالة اإلجتماعية - ب
للحالة اإلجتماعية علي مستوى الممارسات  تأثير

 .أثناء شراء المالبس المستعملة

النتائج إلي وجود تأثير  تشيرالمستوي التعليمي  -  ج
توى شديد المعنوية للمستوي التعليمي علي المس
 .العام للممارسات أثناء شراء المالبس المستعملة

للعمل علي  ريالنتائج إلي عدم وجود تاث تشير العمل -د
مستوى الممارسات أثناء شراء المالبس 

  .المستعملة
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النتائج إلي عدم وجود  تشير   عدد أفراد األسرة -ه
تأثير لعدد أفراد األسرة علي مستوى الممارسات 

  .س المستعملةأثناء شراء المالب
النتائج إلي وجود تأثير شديد المعنوية  تشير الدخل - و

للدخل الكلي علي مستوى الممارسات أثناء شراء 
 .المالبس المستعملة

النتائج إلي وجود تأثير  تشير متوسط دخل األسرة  -ز
شديد المعنوية لمتوسط دخل األسرة علي مستوى 

  .الممارسات أثناء شراء المالبس المستعملة

تشيرالنتائج إلي وجود تأثير شديد  المنطقة السكنية  - ح
المعنوية للمنطقة السكنية علي مستوى الممارسات 

 .أثناء شراء المالبس المستعملة

الخصائص العامة للمبحوثات علي مستوى  تأثير
 الممارسات فور شراء المالبس المستعملة

الخصائص العامة علي  تأثير) ٨(ويوضح جدول
 رسات فور شراء المالبس المستعملةمستوى المما

تأثيرالخصائص العامة للمبحوثات علي مستوى الممارسات فور شراء المالبس المستعملة :٨جدول   

 خصائص العينة
  درجة المستوى العام للممارسات عند االستخدام

 ضعيفةمتوسطةقوية نوع االختبار الحرية 
 % ن%ن%ن

   الفئة العمرية

 ٤.١٢٢=٢كا ٦
٣٠.٠ ١١٠٠.٠١٥٣٠.٦٣٠ ٣٠ – ٢٠ 
٣٣.٠ ٠٠.٠١٨٣٦.٧٣٣ ٤٠ – ٣١ 
٢١ ٠٠.٠٠١٢٢٤.٥٢١ ٥٠ – ٤١. 
 ١٦.٠ ٠٠.٠٤٨.٢١٦ فاكثر ٥١

   الحالة االجتماعية

 ١٨.٠ ٠٠.٠١١٢٢.٤١٨ فتاه **١٢.٤٣٣=٢كا ٤
 ٦٩.٠ ١١٠٠.٠٢١٤٢.٩٦٩ متزوجة
 ١٣.٠ ٠٠.٠١٧٣٤.٧١٣ جةغير متزو

   المستوى التعليمي

 ٦.٧٢٢=٢كا ٦
 ٨.٠ ٠٠.٠٩١٨.٤٨ أمية

 ١٩.٠ ٠٠.٠١١٢٢.٤١٩ أقل من المتوسط
 ٣٧.٠ ٠٠.٠١٧٣٤.٧٣٧ متوسط
 ٣٦.٠ ١١٠٠.٠١٢٢٤.٥٣٦ عالي
   العمل

 ٥١.٠ ١١٠٠.٠٢٦٥٣.١٥١ أعمل ٠.٩٨٥=٢كا ٢
 ٤٩.٠ ٠٠.٠٢٣٤٦.٩٤٩ ملال أع

   عدد أفراد األسرة

 **١٥.٦٤٦=٢كا ٨

 ١١.٠ ٠٠.٠١٤٢٨.٦١١ ٣أقل من 
٢٤.٠ ٠٠.٠١١٢٢.٤٢٤ ٣ 
٢٩.٠ ١١٠٠.٠١٧٣٤.٧٢٩ ٤ 
٢٢.٠ ٠٠.٠٢٤.١٢٢ ٥ 

 ١٤.٠ ٠٠.٠٥١٠.٢١٤ ٥أكثر من 
   الدخل

 ٩.٦٦٣=٢كا ٦
 ٧.٠ ٠٠.٠٩١٨.٤٧ ٥٠٠أقل من 
٣٤.٠ ١١٠٠.٠٠٢١٤٢.٩٣٤ ١٠٠٠ –٥٠٠ 
٢٧.٠ ٠٠.٠١١٢٢.٤٢٧ ١٥٠٠-١٠٠٠ 

 ٣٢.٠ ٠٠.٠٨١٦.٣٣٢ ١٥٠٠٠أكثر من 
 ** ٣.٦٢٠=ف  ٩٤٣.٧١١٤٧.٢±٧٧٩.٣٢١٥١٥.٥٠±١١٠٣.٠٦- ±٩٥٠.٠ متوسط دخل األسرة
   المنطقة السكنية

 **٢٦.٨٩٦=٢كا ٦
 ٧.٠ ٠٠.٠١٦٣٢.٧٧ ريفي
 ٣٣.٠ ٠٠.٠٢١٤٢.٩٣٣ شعبي
 ٤٢.٠ ١١٠٠.٠١١٢٢.٤٤٢ متوسط
 ١٨.٠ ٠٠.٠١٢.٠١٨ حضري

  ٠.٠١دالة عند **:       ٠.٠٥دالة عند *: 
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  -:تشير نتائج الجدول السابق إلي مايلي
النتائج الي عدم وجود تأثير  تشير الفئة العمرية -  أ

الممارسات فور  معنوي للفئة العمرية علي مستوى
 . شراء المالبس المستعملة

النتائج إلي وجود تأثير  تشير الحالة اإلجتماعية - ب
شديد المعنوية للحالة اإلجتماعية علي مستوى 

 .الممارسات فور شراء المالبس المستعملة

النتائج إلي عدم وجود  تشيرالمستوي التعليمي  - ج
تأثير للمستوي التعليمي علي مستوى الممارسات 

 .ور شراء المالبس المستعملةف

النتائج إلي عدم وجود تأثير معنوي  تشير العمل -د
للعمل علي مستوى الممارسات فور شراء المالبس 

  .المستعملة
  تاثير النتائج إلي وجود تشير  عدد أفراد األسرة -ه
  

شديد المعنوية لعدد أفراد األسرة علي مستوى      
  .تعملةالممارسات فور شراء المالبس المس

النتائج إلي عدم وجود تاثير للدخل علي  تشير الدخل - و
  مستوى الممارسات فور شراء المالبس المستعملة

النتائج إلي وجود تأثير  تشيرمتوسط دخل األسرة  -ز
شديد المعنوية لمتوسط دخل األسرة علي مستوى 

  .الممارسات فور شراء المالبس المستعملة
تائج إلي وجود تأثير شديد الن تشيرالمنطقة السكنية  - ح

المعنوية للمنطقة السكنية علي مستوى الممارسات 
  .فور شراء المالبس المستعملة

تأثير الخصائص العامة للمبحوثات علي مستوى 
 الممارسات قبل استخدام المالبس المستعملة

تأثير الخصائص العامة ) ٩(توضح نتائج الجدول
ستخدام للمبحوثات علي مستوى الممارسات قبل ا

  المالبس المستعملة وفيما يلي عرضا لذلك
  
  
  
 

  -:تشير نتائج الجدول السابق إلي مايلي 
  الفئة العمرية -  أ

النتائج الي عدم وجود تأثيرللفئة العمرية  تشير
علي مستوى الممارسات قبل استخدام المالبس 

 . المستعملة

 الحالة اإلجتماعية  - ب

 النتائج إلي عدم وجود تأثير للحالة تشير
اإلجتماعية علي مستوى الممارسات قبل استخدام 

 .المالبس المستعملة

 المستوي التعليمي  - ج

النتائج إلي وجود تأثير شديد المعنوية  تشير
للمستوي التعليمي علي مستوى الممارسات قبل استخدام 

  .المالبس المستعملة
  العمل -د

النتائج إلي عدم وجود تأثير للعمل علي  تشير
  .رسات قبل استخدام المالبس المستعملةمستوى المما

  عدد أفراد األسرة -ه
النتائج إلي عدم وجود تأثير لعدد أفراد  تشير

األسرة علي مستوى الممارسات قبل استخدام المالبس 
  .المستعملة

 الدخل - و

النتائج إلي وجود تأثير شديد المعنوية للدخل  تشير
علي مستوى الممارسات قبل استخدام المالبس 

  .مستعملةال
  متوسط دخل األسرة  -ز

النتائج إلي وجود تأثير شديد المعنوية  تشير
لمتوسط دخل األسرة علي مستوى الممارسات قبل 

  .استخدام المالبس المستعملة
  المنطقة السكنية  -  ح

النتائج إلي عدم وجود تأثير معنوي للمنطقة  تشير
السكنية علي مستوى الممارسات قبل استخدام المالبس 

  .تعملةالمس
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 تأثير الخصائص العامة للمبحوثات علي مستوى الممارسات قبل اإلستخدام :٩جدول 

 خصائص العينة
  درجة المستوى العام للممارسات قبل االستخدام

الحرية
 نوع

االختبار   ضعيفةمتوسطةقوية 
 % ن%ن%ن

   الفئة العمرية

 ٤.٨٤٧=٢كا ٦
٣٠ – ٢٠  ٣٠.٦ ١٢٥.٠٣٤٣٠.٩١١ 
٤٠ – ٣١  ٢٥.٠ ١٢٥.٠٤١٣٧.٣٩ 
٥٠ – ٤١  ٢٥.٠ ٢٥٠.٠٢٢٢٠.٠٩ 
فاكثر ٥١  ١٩.٤ ٠٠.٠١٣١١.٨٧ 

  الحالة االجتماعية

 ١٦.٧ ٠٠.٠٢٣٢٠.٩٦ فتاه ٤.٢٠٩=٢كا ٤
 ٦٩.٤ ٢٥٠.٠٦٤٥٨.٢٢٥ متزوجة

 ١٣.٩ ٢٥٠.٠٢٣٢٠.٩٥غير متزوجة
  يميالمستوى التعل

 **٣٤.٥٠١=٢كا ٦
 ٣٨.١ ٠٠.٠٩٨.٣٨ أمية

 ٢٨.٦ ١٥.٠٢٣٢١.١٦أقل من المتوسط
 ٢٨.٦ ٥٢٥.٠٤٣٣٩.٤٦ متوسط
 ٤.٨ ١٤٧٠.٠٣٤٣١.٢١ عالي

   العمل
 ٤١.٧ ٣٧٥.٠٦٠٥٤.٥١٥ أعمل ٢.٦٧٣=٢كا ٢

 ٥٨.٣ ١٢٥.٠٥٠٤٥.٥٢١ ال أعمل
  سرةعدد أفراد األ

 ٨.٧١٣=٢كا ٨
٣أقل من   ١١.١ ٢٥٠.٠١٩١٧.٣٤ 
٢٥.٠ ١٢٥.٠٢٥٢٢.٧٩ ٣ 
٣٠.٦ ١٢٥.٠٣٥٣١.٨١١ ٤ 
١١.١ ٠٠.٠٢٠١٨.٢٤ ٥ 

٥أكثر من   ٢٢.٢ ٠٠.٠١١١٠.٠٨ 

 **٣٦.٦٦٥=٢كا ٦

   الدخل
 ٣٨.١ ٥٠٠٠٠.٠٨٧.٣٨أقل من 

٤٧.٦ ١٠٠٠٣١٥.٠٤٣٣٩.٤١٠ – ٥٠٠ 
١٤.٣ ١٥٠٠٥٢٥.٠٣٠٢٧.٥٣–١٠٠٠  

 ٠.٠ ١٥٠٠٠١٢٦٠.٠٢٨٢٥.٧٠أكثر من 
*٤.٤٦١=ف ٣٨٨.٣٧١٤٧.٢±٨٩٧.٣٠٤٢٥.٠±٨٩١.٨٧١٣١٦.٨٢±١٦٦٦.٦٧متوسط دخل األسرة

  المنطقة السكنية

 ٨.٧٩٥=٢كا ٦
 ٨.٣ ١٢٥.٠١٩١٧.٣٣ ريفي
 ٣٦.١ ٣٧٥.٠٣٨.٣٤.٥١٣ شعبي
 ٣٣.٣ ٠٠.٠٤٢٣٨.٢١٢ متوسط
 ٢٢.٢ ٠٠.٠١١١٠.٠٨ حضري

  ٠.٠١دالة عند **:       ٠.٠٥دالة عند *: 
الخصائص العامة للمبحوثات علي مستوى الممارسات 

 عند العناية بالمالبس المستعملة

تأثير الخصـائص العامـة   ) ١٠(ويوضح جدول
 للمبحوثات علي مسـتوى الممارسـات عنـد العنايـة    

  .بالمالبس المستعملة

  -:إلي مايلي )١٠(جدول تشير النتائج في 
النتائج الي عدم وجود تـأثير   تشير الفئة العمرية -  أ

للفئة العمرية علي مستوى الممارسات عند العناية 
 . بالمالبس المستعملة

توضح النتائج عدم وجود تأثير  الحالة اإلجتماعية - ب
مارسات معنوي للحالة اإلجتماعية علي مستوى الم

 .عند العناية بالمالبس المستعملة

إلي وجود تـأثير   النتائج تشيرالمستوي التعليمي  -ج
شديد المعنوية للمستوي التعليمي علـي مسـتوى   

   .الممارسات عند العناية بالمالبس
النتائج إلي عدم وجود تـأثير معنـوي    تشير العمل -د

للعمل علي مسـتوى الممارسـات عنـد العنايـة     
  .لمستعملةبالمالبس ا

إلي وجـود تـأثير    النتائج تشير عدد أفراد األسرة -ه
شديد المعنوية ألفـراد األسـرة علـي مسـتوى     

  .الممارسات عند العناية بالمالبس المستعملة
النتائج إلي وجود عالقة تأثير شـديدة   تشير الـدخل  -و

المعنوية للدخل علي مسـتوى الممارسـات عنـد    
  .العناية بالمالبس المستعملة
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تشيرالنتائج إلي وجود تأثير  متوسط دخل األسرة  -ز
شديد المعنوية لمتوسط دخل األسرة علي مستوى 

  الممارسات عند العناية بالمالبس
تشيرالنتائج إلي وجـود تـأثير    المنطقة السكنية  -ح

شديد المعنوية للمنطقة السـكنية علـي مسـتوى    
  .الممارسات عند العناية بالمالبس المستعملة

خصائص العامـة للمبحوثـات علـي اجمـالي     تأثير ال
 الممارسات 

تأثير الخصـائص العامـة   ) ١١(ويوضح جدول
للمبحوثات علي اجمالي الممارسات وفيما يلي عرضـا  

 لذلك

  تأثير الخصائص العامة للمبحوثات علي مستوى الممارسات عند العناية بالمالبس المستعملة :١٠جدول 

 خصائص العينة
  درجة رسات العنايةالمستوى العام للمما

 الحرية
 ضعيفةمتوسطةقوية نوع االختبار

 % ن%ن%ن
  الفئة العمرية

 ٢.٧٨٩=٢كا ٦
٣٣.٣ ٧٣٥.٠٣٢٢٩.٤٧ ٣٠ – ٢٠ 
٣٨.١ ٦٣٠.٠٣٧٣٣.٩٨ ٤٠ – ٣١ 
٢٣.٨ ٣١٥.٠٢٥٢٢.٩٥ ٥٠ – ٤١ 
 ٤.٨ ٤٢٠.٠١٥١٣.٨١ فاكثر ٥١

  اعيةالحالة االجتم

 ٣.٦٦٥=٢كا ٤
 ٢٨.٦ ٣١٥.٠٢٠١٨.٣٦ فتاه

 ٤٢.٩ ١٤٧٠.٠٦٨٦٢.٤٩ متزوجة
 ٢٨.٦ ٣١٥.٠٢١١٩.٣٦ غير متزوجة
  المستوى التعليمي

**٣٤.٥٠١=٢كا ٦
 ٣٨.١ ٠٠.٠٩٨.٣٨ أمية

 ٢٨.٦ ١٥.٠٢٣٢١.١٦ أقل من المتوسط
 ٢٨.٦ ٥٢٥.٠٤٣٣٩.٤٦ متوسط
 ٤.٨ ١٤٧٠.٠٣٤٣١.٢١ عالي
    العمل

 ٤٢.٩ ٨٤٠.٠٥٥٥٠.٥٩ ال أعمل ٠.٩٩٩=٢كا ٢ ٥٧.١ ١٢٦٠.٠٥٤٤٩.٥١٢ أعمل
  عدد أفراد األسرة

**١٦.٦٩٨=٢كا ٨

 ٢٨.٦ ٢١٠.٠١٧١٥.٦٦ ٣أقل من 
٩.٥ ٧٣٥.٠٢٦٢٣.٩٢ ٣ 
٢٨.٦ ١١٥٥.٠٣٠٢٧.٥٦ ٤ 
١٤.٣ ٠٠.٠٢١١٩.٣٣ ٥ 

 ١٩.٠ ٠٠.٠١٥١٣.٨٤ ٥أكثر من 
  الدخل

**٣٦.٦٦٥=٢كا ٦
 ٣٨.١ ٠٠.٠٨٧.٣٨ ٥٠٠أقل من 

٤٧.٦ ٣١٥.٠٤٣٣٩.٤١٠ ١٠٠٠ – ٥٠٠ 
١٤.٣ ٥٢٥.٠٣٠٢٧.٥٣ ١٥٠٠ – ١٠٠٠ 

 ٠.٠ ١٢٦٠.٠٢٨٢٥.٧٠ ١٥٠٠٠أكثر من 
 **٢٢.٠٥٠=ف ٣٨٣.٥٠١٤٧.٢±٧٨٥.٥٩٦٥٧.١٤±١١٤٩.٣٢١٣٤٤.٥٠±٢٣١٠.٠ متوسط دخل األسرة
  المنطقة السكنية

**٢٧.٢٦٨=٢كا ٦
 ١٩.٠ ٢١٠.٠١٧١٥.٦٤ ريفي
 ٥٧.١ ٣١٥.٠٣٩٣٥.٨١٢ شعبي
 ٢٣.٨ ٦٣٠.٠٤٣٣٩.٤٥ متوسط
 ٠.٠ ٩٤٥.٠١٠٩.٢٠ حضري

  ٠.٠١دالة عند **:       ٠.٠٥دالة عند *: 
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أثير الخصائص العامة للمبحوثات علي اجمالي الممارساتت :١١جدول   

 خصائص العينة
  درجةالمستوى العام الجمالي الممارسات

 ضعيفةمتوسطةقوية نوع االختبار الحرية
 % ن%ن%ن

   الفئة العمرية

 **١٢.٢٤٦=٢كا ٦
٣٧.٥ ٠٠.٠٤٣٣١.٤٣ ٣٠ – ٢٠ 
٣٧.٥ ٢٤٠.٠٤٦٣٣.٦٣ ٤٠ – ٣١ 
٢٥.٠ ٠٠.٠٣١٢٢.٦٢ ٥٠ – ٤١ 
 ٠.٠ ٣٦٠.٠١٧١٢.٤٠ فاكثر ٥١

   الحالة االجتماعية

 ٣.٤٣١=٢كا ٤
 ٢٥.٠ ٠٠.٠٢٧١٩.٧٢ فتاه

 ٣٧.٥ ٤٨٠.٠٨٤٦١.٣٣ متزوجة
 ٣٧.٥ ١٢٠.٠٢٦١٩.٠٣ غير متزوجة

   المستوى التعليمي

 **٣٦.٩١٦=٢كا ٦
 ٧٥.٠ ٠٠.٠١١٨.٠٦ أمية

 ١٢.٥ ٠٠.٠٢٩٢١.٢١ أقل من المتوسط
 ١٢.٥ ٢٤٠.٠٥١٣٧.٢١ متوسط
 ٠.٠ ٣٦٠.٠٤٦٣٣.٦٠ عالي
   العمل

 ٢٥.٠ ٤٨٠.٠٧٢٥٢.٦٢ أعمل ٩٢٤. ٢
 ٧٥.٠ ١٢٠.٠٦٥٤٧.٤٦ ال أعمل

   عدد أفراد األسرة

 ٤.٥٠١=٢كا ٨

 ٢٢.٢ ١٤١٦.٧٣١٠.٠٨ ٣أقل من 
٢٢.٢ ٢٠٢٣.٨٧٢٣.٣٨ ٣ 
٢٥.٠ ٢٥٢٩.٨١٣٤٣.٣٩ ٤ 
١٦.٧ ١٣١٥.٥٥١٦.٧٦ ٥ 

 ١٣.٩ ١٢١٤.٣٢٦.٧٥ ٥أكثر من 
   الدخل

 **٢٤.٥٣٨=٢كا ٦
 ٥٠.٠ ٠٠.٠١٢٨.٨٤ ٥٠٠أقل من 

٥٠.٠ ٠٠.٠٥٢٣٨.٠٤ ١٠٠٠ – ٥٠٠ 
٠.٠ ١٢٠.٠٣٧٢٧.٠٠ ١٥٠٠ – ١٠٠٠ 

 ٠.٠ ٤٨٠.٠٣٦٢٦.٣٠ ١٥٠٠٠أكثر من 
 **١٣.٠٦٤=ف ٣٢٤.٥٢١٤٧.٢±٨٥٤.٤٢٥٥٦.٢٥±١٠٦٠.٦٦١٣٦٥.٦٩±٣٠٠٠.٠ متوسط دخل األسرة
   المنطقة السكنية

 **١٣.٧٦٢=٢كا ٦
 ٢٥.٠ ٠٠.٠٢١١٥.٣٢ ريفي
 ٥٠.٠ ٠٠.٠٥٠٣٦.٥٤ شعبي
 ٢٥.٠ ٢٤٠.٠٥٠٣٦.٥٢ متوسط
 ٠.٠ ٣٦٠.٠١٦١١.٧٠ حضري

  ٠.٠١دالة عند **:       ٠.٠٥دالة عند *: 
  - :تشير النتائج في الجدول السابق إلي مايلي

النتائج الي وجود تأثير شديد  تشير الفئة العمرية -  أ
 .المعنوية للفئة العمرية علي اجمالي الممارسات

النتائج إلي عدم وجود  تشير الحالة اإلجتماعية - ب
 .اعية علي اجمالي الممارساتتأثير للحالة اإلجتم

النتائج إلي وجود تأثير  تشيرالمستوي التعليمي  - ج
شديد المعنوية للمستوي التعليمي علي اجمالي 

 .الممارسات

النتائج إلي عدم وجود تأثير للعمل علي  تشير العمل -د
  .اجمالي الممارسات

النتائج إلي عدم وجود تأثير  تشير عدد أفراد األسرة -ه
راد األسرة علي اجمالي مستوي لعدد أف
  .الممارسات

النتائج إلي وجود تأثير شديد المعنوية  تشير  الدخل - و
  .للدخل علي اجمالي الممارسات
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النتائج وجود تأثير شديد  تشيرمتوسط دخل األسرة  -ز
المعنوية لمتوسط دخل االسرة علي مستوى 

  اجمالي الممارسات 
لي وجود تأثير النتائج إ تشيرالمنطقة السكنية   - ح

شديد المعنوية للمنطقة السكنية وبين مستوى 
  اجمالي الممارسات

  المراجع
مستوي   :)٢٠١٢( أمل فوزي عبد المنعم الطنطاوي

جودة المالبس المستعملة الواردة من الخارج 
كلية  ، رسالة ماجستير، والمشكالت الناتجة عنها

  .جامعة المنصورة، التربية النوعية
تحديد أفضلية : )١٩٩٨(ي إسماعيلأيمن زكريا زك

التركيبات النسجية لتحقيق خواص الراحة 
رسالة  ،الفسيولوجية لملبس التدريب الرياضي

كلية الفنون  ،قسم هندسة الغزل والنسيج ،ماجستير
 .جامعة حلوان –التطبيقية 
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ABSTRACT 
Research was conducted in order to determine the level of consumer awareness about the risks of second-

hand clothes and so on a sample of 150 women from consumers used clothing in order to measure the level of 
information, attitudes and practices of the respondents from the methods used in the selection and purchase  
and clothing care through a questionnaire that includes a range of themes related to the aim of the study have 
shown results Find that the level of education and median household income and residential area they 
influence the information on the health risks and environmental impacts from the use of used clothing, as well 
as a relationship strong moral between educational level and the total level of information about the used 
clothing where the highest percentage of correct information represented in the sample individuals with 
education high and that the level of education, income, and median family income, and the residential area 
have a severe impact moral motives emotional to buy clothes, and the level of education, income, and median 
family income, and the residential area for them a severe impact moral level practices when choosing a used 
clothing and educational level, and income, and median family income, and the residential area have a severe 
impact moral level practices when buying used clothing, as that level of education, income, and median 
family income, their impact on the level of practices immediately buy used clothing, and educational level, 
and the number of family members, and income, and median family income, and the residential area for them 
a severe impact Almanuehali level of care at the practices of the respondents used clothing. 

 


