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 نة مصراتةديمب هاأثر ادلستوى التعليمي يف طريقة التعامل معو  طاراتخملفات اإل
 

 عبدالعايل بشري أمحد بن صاحلد.     دمحم مصطفى أبوحبوطة. أ                                     
 الليبية مصراتة ألكادمييةا - وم البيئةقسم هندسة وعل                                           

 :ادللخص
يف مدينة مصراتة من  متحورت ىذه الدراسة على بيان إثر ادلستوى التعليمي ألفراد اجملتمع

حيث التعامل مع سللفات االطارات فتم يف ىذه الدراسة اعداد استبيان وفقا للمعايري اإلحصائية، مت 
عينة من مواطين مدينة مصراتة من سلتلف األعمار واجلنس والوظيفة، وقد  022توزيعو على عدد 

فراد مع سللفات البيئة والدولة ودورىا متحورت أسئلة االستبيان حول أثر ادلخلفات على البيئة وتعامل األ
 SPSSيف التعامل مع اإلطارات.كما مت التعامل مع كل النتائج إحصائيا من خالل استخدام تطبيق 

 . 2.20وحدود معنوية 
 ادلقدمة7 

تعترب سللفات اإلطارات من أكثر ادلخلفات انتشارا وذات أاثر سلبية على البيئة، فمثال 
مليون إطار كمخلفات يف السنة الواحدة ىذا يعين أن   072مريكية تنتج أكثر من الوالايت ادلتحدة األ

( وىذه األرقام Bloomquist et al.1993كل مواطن يقابلو عدد إطار واحد كمخلفات سنواي )
ميكن أن تنطبق على العديد من دول العامل مبا فيها ليبيا.  ومتثل إطارات السيارات التالفة مشكلة بيئية 

سنة حىت  022جدا على الدول ادلستهلكة ذلا، ألن ىذه اإلطارات قد حتتاج دلدة تصل إىل  كبرية
تتحلل، لذا تلجأ العديد من الدول للتخلص من ىذه ادلشكلة بعدة طرق مثل دفنها وإعادة تدويرىا أو 

فة متثل حرقها، حيث ميكن ان يكون لبعض ىذه الطرق أاثر سلبية كبرية على البيئة.  واإلطارات التال
واحدة من أخطر أنواع النفاايت حسب خرباء يف البيئة وذلك بسبب صعوبة التخلص منها وعدم 
وجود قوانني فعالة توضح كيفية التعامل معها يف وقت يصعب التخلص منها بطرق غري ضارة 

، ينتج ابلبيئة،فمثال  أضرار حرق اإلطارات على البيئة ادلائية، يتمثل يف أنو يؤدي إىل حتلل حراري
مركبات سائلة سامة تتسرب إىل ادلياه اجلوفية، مثل الكاديوم والكروم والرصاص والسلينيوم والزنك، 
وتتسبب يف تلوثها مبواد محضية تلحق ضررا ابحلياة الربية النباتية واحليوانية، كما أن سللفات احلرق 

السوائل اليت يف الًتبة إذا كانت  تسبب نوعني سلتلفني من تلوث الًتبة ومها تلوث مباشر انتج عن حتلل
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الًتبة تسمح بذلك، وتلوث تدرجيي ينتج عن الرماد وادلخلفات غري احملًتقة بعد سقوط ادلطر عليها أو 
توجد صناعات لتدوير اإلطارات، و  .www.akahlarabic.comاختالطها ابدلياه من مصدر آخر 

ستخدم يف ادلإنتاج بودرة ادلطاط  مثل  استخالص ادلطاط الصناعي من ادلنتجات ادلعاد تدويرىاتتمثل يف
 Amirkhanو ((Ben Saleh 2010  اخللطة اإلسفلتية اليت تستخدم يف رصف الطرق

  .((0202 –و)ىويدي  (2001
وىنالك دراسات عديدة اىتمت بطرق االستفادة من سللفات اإلطارات مثل استخدام 

و أ(  Marty et al .2008نفاايت اإلطارات يف ترشيح مياه األمطار لتنقيتها من الشوائب. )
ميكن  ( و 0202 -)احللفي حتويرىا إىل رلففات مشسية لتجفيف األغذية عن طريق الطاقة الشمسية،

تطوير طرق الستخراج الطاقة من نفاايت اإلطارات ابالحنالل احلراري من اإلطارات لكي تستخدم  
. ومن ىنا يتضح دور (Kalitko – 2012)كوقود يف زلركات ضغط االشتعال او كوقود بديل. 

مهم دلعرفة العلم يف االستفادة من سللفات اإلطارات ومن مت فان ادلستوى التعليم ألفراد اجملتمع مؤشر 
 مستوى تعامل اجملتمع من حيت االستخدام وإعادة التدوير دلخلفات اإلطارات.

 مشكلة البحث:
تعترب مشكلة اإلطارات التالفة مشكلة بيئية حيث أن اإلطارات ادلكومة معرضو الحتجاز 

وارض احلرارة فهي تساعد يف حدوث احلرائق، كما تشكل نفاايت اإلطارات أماكن مثالية دلواطن الق
وموطنا لتكاثر البعوض الذي ينقل األمراض لإلنسان كما أن التكدس أمام زلال تصليح اإلطارات 
يسبب يف تشويو ادلنظر العام للمدينة وكذلك فإن اإلطارات ليست من ادلواد اليت تتحلل بيولوجيا و ال 

ن نفاايت تشغل قدرا  ميكن حتديد الوقت الذي تستغرقو عملية حتللها، واإلطارات ادلستعملة عبارة ع
كبريا من احليز ادلادي ويتعذر ضغطها ومجعها وإعادة تدويرىا والقضاء عليها حيث أن التخلص غري 

 ادلالئم قد يسبب مشاكل كبرية مثل الغازات الضارة والسامة أثناء عملية احلرق.
 فرضيات الدراسة:

البديلة لبناء احللول ادلثلى مت يف ىذه الدراسة االعتماد على فرض فرضيات العدم والفرضيات 
 دلشكلة الدراسة )سللفات اإلطارات( وقد مت اعتماد الفرضية العامة اآلتية7

 ؟طاراتا ي يف التعامل مع سللفات اإلإجير ثمستوى التعليم أىل لل  -

http://www.akahlarabic.com/
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وقد مت يف ىذه الدراسة إعداد العديد من األسئلة متحورت حول ىذه الفرضيات من خالل 
 إعداد أسئلة االستبيان.  
 :منطقة الدراسة

مشلت منطقة الدراسة مدينة مصراتة وضواحيها. حيث تقع مدينة مصراتو يف الزاوية الشمالية 
الغربية خلليج سرت يف سهل حيده من الشمال البحر األبيض ادلتوسط، ومن الشرق دلدينة سرت، ومن 

 كم، وتبعد عن مدينة طرابلس  000اجلنوب منطقة بين وليد، ومن الغرب منطقة زلينت بساحل يبلغ 
شرقًا وخط ° 00 0ً 00ًكم، وىي تقع على خط طول   500كم، وعن مدينة بنغازي   002
مشاالً، ويتدرج سهل مصراتو يف االرتفاع من الشرق إىل الغرب حيث ال ° 60 00ً 05ً. 60عرض ً 

أمتار(، بينما يزيد االرتفاع يف الدافنية  5يزيد االرتفاع عند قصر أمحد كثريًا عن مستوى سطح البحر )
 مًتاً. 52مًتاً، ويف السكت ابجلنوب الغر ي عن  02 غرب مصراتو عن يف

https://ar.wikipedia.org 

 :طرق وأدوات البحث
تناولت ىذه الدراسة أداة االستبيان حيث مت إعداد استبيان مغلق وفق الربامج اإلحصائية 

( ومت 022ومت إعداد عدد أوراق استبيانيو وعددىا ) (SPSSتطبيق اإلحصائي )ادلعتمدة واستخدام ال
 توزيعها على الفئات ادلختلفة واحلالة التعليمية، وحيتوي االستبيان اجلوانب االتية7

 اىتمام الدولة ابلبيئة 
 فرض سلالفة احلكومة على تكومي اإلطارات 
 دور احلكومة يف احلد من انتشار سللفات اإلطارات 
 لعلم أبنواع التلوث وخاصة اإلطاراتا 
 أتثري نفاايت اإلطارات يف تلوث البيئة 
 واألضرار الناجتة عن نفاايت اإلطارات 
 إعادة استخدام سللفات اإلطارات للتقليل من أتثريىا على البيئة 
 استخدام سللفات اإلطارات لتقليل التأثري على اإلنسان والبيئة 
 الوعي البيئي يف مصراتة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/


   هاأثر ادلستوى التعليمي يف طريقة التعامل معو  طاراتخملفات اإل  العدد الثامن          -جملة البحوث األكادميية 

 

- 211 - 

 

توزيع أوراق االستبيان على رلتمع مدينة مصراتو والفئات ادلشار إليها، ومن مث جتميع أوراق مت 
لتحليل ادلعلومات اليت مت مجعها من  (SPSSاالستبيان، و استخدم اإلحصاء الوصفي يف برانمج )

 جداول خالل استمارات االستبيان وحتويلها إىل بياانت رقمية متمثلة يف نسب مئوية ومن مث وضعها يف
 وأشكال بيانية لتسهيل التعامل معها ومناقشتها.

 :النتائج وادلناقشة
و مت جتميع االستبيان   ،ىذه الدراسة إعداد استبيان مغلق مت توزيعو على مدينة مصراتة مت يف

ومتثلت النتائج يف االيت7 بلغ عدد الذكور   (SPSS)لتحليل النتائج وفق الربانمج اإلحصائي ادلعتمد
% أي ان نسبة الذكور 05.0بنسبة مئوية  07% كما بلغ عدد اإلانث  70.0نسبة مئوية ب 046

ونسبتها يف  60وكان عددىا  02أعلى من نسبة اإلانث. متثلت الفئات العمرية من األقل من سن 
ونسبتها  76 كان عددىا  62ىل إ 02 %. وكانت الفئة العمرية اليت تتمثل من سن00.0العينة 
 07عددىا  02إىل  42%. ومن 00.0ونسبتها  40كان عددىا   42إىل  62%. ومن60.0

% أما ما يتعلق بنوع 00ونسبتها  04عددىا  02%. وكانت األعمار اليت فوق 06.0ونسبتها 
ونسبتهم  06الوظيفة فكانت النتائج من خالل االستبيان كااليت7 الذي ليس ذلم وظيفة فكانت 

ونسبتهم  00% وكان عدد ادلهندسني  00.2ونسبتهم   02لذين وظيفتهم التدريس % و ا 00.0
%  0.2ونسبتهم  00% واألطباء  0.0ونسبتهم  00% وأساتذة اجلامعات كان عددىم  7.0

% وىو العدد األكرب يف العينةأما من 6.0ونسبتهم  06واللذين وظيفتهم أعمال حرة فكان عددىم 
ونسبتهم  0د كانت النتائج كالتايل فالذين مل تكون ذلم إجابة فكان عددىم انحية ادلناطق السكنية فق

ضواحي ادلدينة  % واللذين يسكنون64وكانت نسبتهم  06 واللذين يسكنون وسط ادلدينة 0.2%
.% .فكانت أعلى نسبة من 02ونسبتهم  42، واللذين يسكنون يف األرايف %44.0ونسبتهم  56

ابلنسبة إىل احلالة التعليمية فكانت نتائج اإلجاابت كالتايل عدد . ضواحيالعينة اللذين يسكنون يف ال
 05%. وعدد اإلعدادي  0.0ونسبتهم  06%. وعدد االبتدائي  0.2ونسبتهم  00األميني 

 6.2ونسبتهم  05%. وادلعهد ادلتوسط  00.0ونسبتهم  06%. والثانوي عددىم  05ونسبتهم 
%.  64.0ونسبتهم  06%. واجلامعيني عددىم  00.2هم ونسبت 04%. وادلعهد العايل عددىم 
%. فكانت أعلى نسبة للعينة الذين كانت حالتهم  0.0ونسبتهم  06والدراسات العليا عددىم 

 (.0) التعليمية اجلامعية. كما ىو موضح ابجلدول
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 ( يوضح عدد ونسبة احلالة التعليمية0) اجلدول
 اجملموع     دراسات عليا    جامعي   عهد متوسط  معهد عايل م اثنوي   عدادي  إأمي  ابتدائي   لبيانا
 022           06        06        04          05         06      05       06   00 لتكرارا
 022          0.0       46.0      00           6         00.0     04      0.0    0 لنسبة ادلئويةا

 
  دراسة العالقة بني احلالة التعليمية واهتمام الدولة ابلبيئة: 

مت دراسة العالقة بني احلالة التعليمية واىتمام الدولة ابلبيئة عن طريق معامل ارتباط سبريمان 
 (0وكانت النتائج كما ابجلدول رقم ) spssمن خالل حساب النتائج ابستخدام برانمج 

 العالقة بني احلالة التعليمية واىتمام الدولة ابلبيئة( يبني نتائج 0جدول رقم )
 معامل ارتباط سبريمان  

Sparman correlation 

 مستوى ادلعنوية ادلشاىد
p-value         

2.66 2.056 
 

 p-value  من خالل النتائج الواردة ابجلدول السابق جند أن قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد 

على عدم معنوية العالقة وبناء على ىذا فإنو ال توجد عالقة معنوية بني وىذا يدل  2.20أكرب من 
 احلالة التعليمية واىتمام الدولة ابلبيئة.

 فة احلكومة على تكومي اإلطارات: دراسة العالقة بني احلالة التعليمية وفرض خمال
مت دراسة العالقة بني احلالة التعليمية وفرض سلالفة احلكومة على تكومي اإلطارات عن طريق 

وكانت النتائج كما ابجلدول  spssمعامل ارتباط سبريمان من خالل حساب النتائج ابستخدام برانمج 
 (6رقم )

 ة على تكومي اإلطارات( يبني نتائج العالقة بني احلالة التعليمية وفرض سلالفة احلكوم6جدول رقم )   
 معامل ارتباط سبريمان  

Sparman correlation 

 مستوى ادلعنوية ادلشاىد
p-value       

2.000 2.206 
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 p-value  من خالل النتائج الواردة ابجلدول السابق جند أن قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد 
معامل االرتباط موجبة فهذا يدل أن العالقة وىذا يدل على معنوية العالقة ومبا أن قيمة  2.20أقل من 

طرديو وبناء على ىذا فإنو توجد عالقة معنوية طرديو بني احلالة التعليمية وفرض سلالفة احلكومة على 
 تكومي اإلطارات.

  دراسة العالقة بني احلالة التعليمية ودور احلكومة يف احلد من انتشار خملفات اإلطارات: 
احلالة التعليمية ودور احلكومة يف احلد من انتشار سللفات اإلطارات عن  مت دراسة العالقة بني

وكانت النتائج كما  spssطريق معامل ارتباط سبريمان من خالل حساب النتائج ابستخدام برانمج 
 (.4ابجلدول رقم )

 ( يبني نتائج العالقة بني احلالة التعليمية ودور احلكومة يف احلد4جدول رقم )
 لفات اإلطاراتمن انتشار سل

 معامل ارتباط سبريمان  
Sparman correlation 

 مستوى ادلعنوية ادلشاىد
p-value        

2.052       2.200 
 

 p-value  من خالل النتائج الواردة ابجلدول السابق جند أن قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد 
معامل االرتباط موجبة فهذا يدل أن العالقة وىذا يدل على معنوية العالقة ومبا أن قيمة  2.20أقل من 

طرديو وبناء على ىذا فإنو توجد عالقة معنوية طرديو بني احلالة التعليمية ودور احلكومة يف احلد من 
 انتشار سللفات اإلطارات.

  دراسة العالقة بني احلالة التعليمية والعلم أبنواع التلوث وخاصة اإلطارات: 
مت دراسة العالقة بني احلالة التعليمية والعلم أبنواع التلوث وخاصة اإلطارات عن طريق معامل 

وكانت النتائج كما ابجلدول رقم  spssارتباط سبريمان من خالل حساب النتائج ابستخدام برانمج 
(0.) 

 اصة اإلطارات( يبني نتائج العالقة بني احلالة التعليمية والعلم أبنواع التلوث وخ0جدول رقم )
 معامل ارتباط سبريمان  

Sparman correlation 

 مستوى ادلعنوية ادلشاىد
p-value   

2.024 2.040 
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 p-value  من خالل النتائج الواردة ابجلدول السابق جند أن قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد 

توجد عالقة معنوية بني وىذا يدل على عدم معنوية العالقة وبناء على ىذا فإنو ال  2.20أكرب من 
 احلالة التعليمية والعلم أبنواع التلوث وخاصة اإلطارات.

  دراسة العالقة بني احلالة التعليمية وأتثري نفاايت اإلطارات يف تلوث البيئة: 
مت دراسة العالقة بني احلالة التعليمية وأتثري نفاايت اإلطارات يف تلوث البيئة عن طريق معامل 

وكانت النتائج كما ابجلدول رقم  spssمن خالل حساب النتائج ابستخدام برانمج  ارتباط سبريمان
(0.) 

 ( يبني نتائج العالقة بني احلالة التعليمية وأتثري نفاايت اإلطارات يف تلوث البيئة0جدول رقم )     
 معامل ارتباط سبريمان

Sparman correlation 

 مستوى ادلعنوية ادلشاىد
p-value 

2.060 2.204 
 

 p-value  من خالل النتائج الواردة ابجلدول السابق جند أن قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد 
وىذا يدل على عدم معنوية العالقة وبناء على ىذا فإنو ال توجد عالقة معنوية بني  2.20أكرب من 

 احلالة التعليمية وأتثري نفاايت اإلطارات يف تلوث البيئة.
  دراسة العالقة بني احلالة التعليمية واألضرار الناجتة عن نفاايت اإلطارات: 

مت دراسة العالقة بني احلالة التعليمية واألضرار الناجتة عن نفاايت اإلطارات عن طريق معامل 
وكانت النتائج كما ابجلدول رقم  spssارتباط سبريمان من خالل حساب النتائج ابستخدام برانمج 

(7.) 
 ( يبني نتائج العالقة بني احلالة التعليمية واألضرار الناجتة عن نفاايت اإلطارات7ول رقم )جد

 معامل ارتباط سبريمان        
Sparman correlation 

 مستوى ادلعنوية ادلشاىد
p-value 

2.000 2.220 
 

 p-value  من خالل النتائج الواردة ابجلدول السابق جند أن قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد 

وىذا يدل على معنوية العالقة ومبا أن قيمة معامل االرتباط موجبة فهذا يدل أن العالقة  2.20أقل من 
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طردية وبناء على ىذا فإنو توجد عالقة معنوية طردية بني احلالة التعليمية واألضرار الناجتة عن نفاايت 
 اإلطارات.

خدام خملفات اإلطارات للتقليل من أتثريها دراسة العالقة بني احلالة التعليمية وإعادة است
  على البيئة: 

مت دراسة العالقة بني احلالة التعليمية وإعادة استخدام سللفات اإلطارات للتقليل من أتثريىا 
وكانت  spssعلى البيئة عن طريق معامل ارتباط سبريمان من خالل حساب النتائج ابستخدام برانمج 

 (.5النتائج كما ابجلدول رقم )
( يبني نتائج العالقة بني احلالة التعليمية وإعادة استخدام سللفات اإلطارات 5جدول رقم )

 للتقليل من أتثريىا على البيئة
 معامل ارتباط سبريمان

Sparman correlation 

 مستوى ادلعنوية ادلشاىد
p-value 

2.200 2.656 
 

 p-value  من خالل النتائج الواردة ابجلدول السابق جند أن قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد 
وىذا يدل على عدم معنوية العالقة وبناء على ىذا فإنو ال توجد عالقة معنوية بني  2.20أكرب من 

 احلالة التعليمية وأتثري نفاايت اإلطارات يف تلوث البيئة.
دراسة العالقة بني احلالة التعليمية واستخدام خملفات اإلطارات لتقليل التأثري على 

  اإلنسان والبيئة: 
مت دراسة العالقة بني احلالة التعليمية واستخدام سللفات اإلطارات لتقليل التأثري على اإلنسان 

وكانت  spssرانمج والبيئة عن طريق معامل ارتباط سبريمان من خالل حساب النتائج ابستخدام ب
 (.6النتائج كما ابجلدول رقم )

( يبني نتائج العالقة بني احلالة التعليمية واستخدام سللفات اإلطارات لتقليل 6جدول رقم )
 التأثري على اإلنسان والبيئة

 معامل ارتباط سبريمان        
Sparman correlation 

 مستوى ادلعنوية ادلشاىد
p-value 

2.200 2.700 
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 p-value  من خالل النتائج الواردة ابجلدول السابق جند أن قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد 
وىذا يدل على عدم معنوية العالقة وبناء على ىذا فإنو ال توجد عالقة معنوية بني  2.20أكرب من 

 احلالة التعليمية واستخدام سللفات اإلطارات لتقليل التأثري على اإلنسان والبيئة.
  العالقة بني احلالة التعليمية والوعي البيئي يف مصراته:  دراسة

مت دراسة العالقة بني احلالة التعليمية والوعي البيئي يف مصراتو عن طريق معامل ارتباط 
 (02وكانت النتائج كما ابجلدول رقم ) spssسبريمان من خالل حساب النتائج ابستخدام برانمج 

 عالقة بني احلالة التعليمية والوعي البيئي يف مصراتو( يبني نتائج ال02جدول رقم )    
 معامل ارتباط سبريمان           

Sparman correlation 

 مستوى ادلعنوية ادلشاىد        
p-value 

2.200 2.600 
 

 p-value  من خالل النتائج الواردة ابجلدول السابق جند أن قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد 

وىذا يدل على عدم معنوية العالقة وبناء على ىذا فإنو ال توجد عالقة معنوية بني  2.20أكرب من 
 احلالة التعليمية والوعي البيئي يف مصراتو.

  :اخلالصة
نو ال توجد عالقة معنوية بني احلالة التعليمية واىتمام الدولة خالل النتائج ميكن استنتاج أ من

توجد عالقة معنوية طرديو بني احلالة التعليمية وفرض سلالفة احلكومة على تكومي اإلطارات. كما ابلبيئة.
ال توجد عالقة معنوية بني احلالة التعليمية ،و ودور احلكومة مهم يف احلد من انتشار سللفات اإلطارات

تعليمية وأتثري ال توجد عالقة معنوية بني احلالة ال ، كذلكوالعلم أبنواع التلوث وخاصة اإلطارات
نو توجد عالقة معنوية طردية بني احلالة التعليمية واألضرار الناجتة كم أنفاايت اإلطارات يف تلوث البيئة.  

ال توجد عالقة معنوية بني احلالة التعليمية واستخدام سللفات اإلطارات و عن نفاايت اإلطارات. 
 توجد عالقة معنوية بني احلالة التعليمية والوعي نو الكذلك تبني ألتقليل التأثري على اإلنسان والبيئة.  

 البيئي يف مصراتو.
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