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 )*(الفرماوي ميادة رشدي محمود محمد بدرالباحثة/                                         
 

 رافــــــإش

 أ.د/ أحمد سيد مرسي

الفنية  التربيةأستاذ مناهج وطرق تدريس 

التربية  المتفرغ والعميد األسبق لكلية

 جامعة القاهرة -النوعية

 أ.م.د/ أحمد أمين علي موسي

أستاذ مساعد بقسم العلوم األساسية كلية 

 جامعة القاهرة - التربية للطفولة المبكرة

 مقدمة :
إزداد ئســئ   إن التلــ ا الئي ــذ الــر اللــ عي اليــلرويا فــذ ق ع ئــر فــذ ال ــعن اللــران و ــع 
اليلرورت ي اًر ئعد ي م، اار قدى إلى زيردي ُاطعدي ئكاّيرت اللفريرت اللرتجا ان اليلروا، زيردي 

زديرد الكلرفا السكرليا فذ الادن  التطّ ع اليلروذ   التكل ل جذ كار قن تزايد قوداد سكرن العرلم  ا 
الهر ل قدى إلى زيردي كايا الا اد الُاستهَلكا،  التذ قّدت ئد عهر إللتـر  كاّيـرت كئيـعي اـن الّلفريـرت 

 الّيلئا ئُاختلف ق كرِلهر  قل اوهر.
 تعــّددت طــعح الاك اــرت للــتخّل  اــن هــر  الّلفريــرت، فاــلهم اــن إســتخدم والّيــا الّطاــع  

ت الاعح،  آخع ن إستخدا ا الاكّئرت الاك ـ فا للّلفريـرت داخل األعض،  الهم ان إستخدم والّير
 د ن اعقهر ق  طاعهر،  الهم ان  جد فذ الُاايطرت  الئارع  األلهرع اكرلًر للّلفريرت. 

ل ــد كرلــت كــل الّطــعح الّســرئ ا تســتلزف الكليــع اــن الاــ اعد الطئيعّيــا  اإلقتيــرديا لــ عض  
زت الارجا الَارسَّا إلى إيجرد ئـدا ل لتلـا الطّـعح، فكـرن الاـّل  ُت ّكل وئ ًر ئي يًر كئيعًا،  ان هلر ئع 

األالل هذ والّيا إوردي الّتد يع للا اّد الُاستهَلكا، س اًء كرلت ئالستيا، ق  زجـر ، ق  اطّـرط، ق  
 .(1) زي ت، ق  ق عاح، ق  قّيا اردٍي ُقخعى يلئا ق  سر لا

 
 

                                                           
 _ جراعا ال رهعيالتعئيا للطف لا الائكعيكليا _  ئ سم العل م األسرسيا اسرودادعس  )*(
             وّاــرن، ،(األولوو  الطبعووة) الثووا ي الجوو   الخووام  للصوو  العلووو (: 2015) وــ دي فــداء الكياللــذ، ديرلــر وعفــرت، لــين (1)

 .110 يفاا األعدليا،  التعليم التعئيا  زاعي



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثا  العدد ال                    مجلة الطفولة                                         
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 مشكلة البحث:
التخل  ان الاستهلكرت ئطعح غيع يـاياه د ن اعرلجتهـر  تعجع ا كله الئاا لار يخلفه     
لـذ ايـردع الايـر  إلـذ تاللهـر  تسـع  ارتات يـه اـن سـا م ا ركل ئي يه كئيعي، فتعكهر يؤدي إان 

لـذ الطئيعيه لللئرت كاـر يـؤدي إ  اار يضع ئرلد ع  ذ التعئه  سطايه  كرلا إلس اء كرلت ج فيه ق
 قتــل الاطــرء اللئــرتذ  يعفــع اــن لكعئــ ن الــري يتســئ  فــذ كســيد الئعــرا غــرزات ســراه الــل لــرلذ قإ

دعجا اعاعي الج ، قار التخل  ان الاستهلكرت ون طعيح الاـعح فهـرا يـؤدي الـذ إلئعـرا اللـرت 
 غرزيا خطعي.

 وتتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي:
 ارادي فروليا إوردي تد يع الاستهلكرت كادخل للت ليل ان واليا التل ت الئي ذ؟      

 أهدا  البحث:
تسليط الض ء ولـذ قهايـا واليـا تـد يع الاسـتهلكرت ،  ت ـجيع الاـ اطن  الماـرت الاجتاـع  .1

 فذ تعايم هر  التجعئا.
يهـدف الئاـا الاـرلذ إلـذ ل ـع الـ وذ الئي ـذ لــدي وراـا اللـرس ئطـعح الفـعز اـن الالئـع قئــل  .2

 التخل  ان الاستهلكرت.  
تل يع قسرلي  الت ويا الئي يه  تععيف قفعاد الاجتاع ئرلخرارت الئي يا الاتراـا  تلايـا اـداعكهم  .3

ئـــعاز قـــدعاتهم للتعراـــل اـــع هـــر  الخراـــرت الاســـتهلكا ئاـــر يخـــدم الاجتاـــ ع  يا ـــح األســـتاالل  ا 
 الالرس  لهر.    

 أهمية البحث:
   الاعح.يتم التخل  الهر ان خالل الدفن ق الت ليل ان كايا الاستهلكرت التذ .1
 الاارفمه ولذ الا اعد الطئيعيه الاختلفا كرلخ    الاعردن  الايري.  .2
ر  قياـا  ر ان خرارت ئال قياـا إلـذ الـت إستلارع ئعض خرارت الئي ه الاستهلكه  تا يله .3

 لفعيا  فليا  تعليايا ان خالل إوردي تد يع للخراه الاستهلكه.
 .الئي ذ الت ليل ان التل ا .4
 الافرم ولذ الطرقا. .5
 ستخدام ا اد ان ايردع االيه.له يتم إقتيرديا،  رلا ألزيردي ال  ي اإل .6
 لذ العديد ان اال خر  لل يرم ئعاليا إورد لا ئسئ  الارجا إخلح فع  وال جديدي  ر .7

 التد يع.
 دوم اليلروه الااليا  الافرم ولذ الا اعد رات ال ياا الكئيعي. .8
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 مصطلحات البحث:
 إعادة التدوير 

ئعالّيا ُاعرلجا للا اّد الُاستهلكا،   (Recycling):ُتععف والّيا إوردي التد يع ئرإللجليزيا 
 الهـر اـن  االسـتفردي اسـتخدااهرئايا ُتعرد إلى الّ كل الخرم لهر  الاردي، لُتيّلع اـّعي قخـعى فُيعـرد 

 جديد.
 ق  ياكن تععيفهر قيضًر ئأّلهر واليا استخدام الاـ عد الطئيعـّذ اـّعي ُقخـعى ئعـد إوـردي تيـليعه      

(1). 

اخلفــرت الالتجــرت وراــا،   اســتخدام"إوــردي تيــليع  ئألهــرواليــا إوــردي التــد يع  قيضــرً تعــعف      
الاـ اد غيـع الاعغ ئـا  الاهالـا ولـذ  ـكل اخلفـرت   اسـتعجر الالت  ألكلع اـن اـعي،  استخدامقي 

 اقتيـــردياكاـــ اد خـــرم فـــذ إلتـــر  اـــ اد جديـــدي رات فر ـــدي  اســـتخدااهرالهـــر ائر ـــعي، ق    االســـتفردي
 ئي يا،  تتم هر  العاليا ون طعيح تيليف  فيل الاخلفرت ولـذ قسـرس الاـ اد الخـرم الا جـ دي 

 .(2) يئهر لم إوردي تيليع كل اردي ولذ اد

 :الخامة 
ت ـكيليا  ن ي كلهر الفلرن  تتا ل فذ والا إلذ اـردي جارليـا تااـل قياـ هذ الاردي قئل ق" 

 تعئيعيــا  تتضــان كــل اــره  اــردي  لــا يــفا الئ ــرء اــن الاــ اد الطئيعيــا،  اــره  اخلــح  اــره  
 .(3)ايلع  كل ارتاالا الئي ا ان ا اد قرئلا للت كيل  تا ح فكعي الئ رء"

قن الخراا فذ الفـن الت ـكيلذ هـذ قن لكـل واـل فلـذ  جـ د  قرلت ) قايعي اطع( فذ رلا  
فيزيــر ذ قي قن الفلــرن يجســد والــا اــن اــردي اعيلــا ق   اســطا اعيلــا يل ــل ئهــر العاــل ل خــعين ، 

 ئهـر تتكـ ن افـعدات اللاـا  ارديا الاتل وا التذ قـد تكـ ن اجـعآ ق  اعـدل  ق  خ ـئ  هذ ال اسطا ال
 .(4)جاه ع الفلرن اع  التذ يتعرال ئهر

 الخراـا فـذ اعلرهـر اللاـ ي هـذ )الاـردي األ ليـا( قي الخراـا التـذ اليجـعي وليهـر الت ـكيل  
 .(5) الت ايل ئاعلذ قلهر الاردي قئل قن تعرل  )الخرم ارلم يعرل 

                                                           
(1) http// ar.m.wikipedia.org        

 واإل شا  التأسي  و ظ  م تجات واستخدا  تدوير إلعادة التصمي  متطلبات(: م2004) اعسذ ات لذ اااد (2)
 .              33  ،16العدد ال ان، جراعا التطئي يا، الفل ن كليا  ئا ا، دعاسرت اجلا  المعد ي،

 التشكيلية القي  علي واثرة الحديث ال حت في الخامة لت اول الجمالي المفهو ( : م1994) قط  اساح اااد (3)
 17  ال ان، جراعه الفليا التعئيا كليا ال  عي، غيع دكت عا  عسرلا الف ية، التربية طالب أعمال في والتعبيرية

 .32  ال رهعي،  الايعيا، اللهضا داع ،الجمال عل  في مقدمة:  ( م1979) اطع الاذ قايعي (4)
 -االايعيا الاطرئع ل   ن العراا الهي ا الفل ن، ايطلارت ،الحديثة األلفاظ معج ( : م1980) الععئيا اللاا اجاع (5)

 75. 
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  المستهلكةالخامات: 
الاتئ يــا ئعــد ي يــد ئهــر ولــذ  جــه العاــ م الاخلفــرت،  اللفريــرت،  الاهاــالت،  الفضــالت  

إستخدام الخرارت الرل قيريرت ال عح  اهاالته،  ئ رير الئ  ،  الئرائ ،  فضـالت األخ ـر  
 اهاالتهــــر،  لفريــــرت الاعــــردن كرلاديــــد الخــــعدي،  ئ ريــــر الاهاــــالت الئالســــتيكيه  األ ــــيرء جــــرهزي 

 .(1)اليلع
ح الجعا ـد،  ع   الئاا الارلذ ئ ريـر الكـرعت ن،  كار ي يد ئهر ولذ  جه الخي   فذ لطرح     

 الخــــيا،  األزعاع،  الزجرجـــــرت الئالســــتيكيا،  الئعطارلـــــرت الزجرجيـــــا  غيعهــــر اـــــن الاســـــتهلكرت 
 الات فعي فذ ايرتلر الي ايا.

 :خامة الورق 
وئرعي وـن عقـر ح اـن قليـرف السـليل ز ال يـيعي  التـذ لايـل وليهـر اـن اللئرتـرت،  يعتئـع  

الخراا الع يسيه لل عح ارلي ، كار تستعال خرارت لئرتيـا قخـعي فـذ لطـرح ااـدد الـل ل  الخ   
 قليرف ال طن،  الكترن،  ال ل ،  قا األعز،  اط  ال طن.

التــذ ت ــئه ال ــعيعات،  هــر  األليــرف   يتعكـ  الــ عح اــن وــدد كئيــع جــدآ اــن األليـرف العقي ــه     
ان طاي  اتيآل قالس، جايع هر  األليرف تتداخل ئعضهر اع الئعض  اتالي ه ئايا تك ن س

الســيليل ز،  هــ  اعكــ  اــن لاللــا ولريــع قسرســيا هــذ الكعئــ ن  الهيــدع جين  األكســجين،  تعــد 
 .(2)قليرف ال طن قل ذ الي ع التذ ي جد وليهر السيلي ز فذ الطئيعا

 :المستهلكات الصلبة 
ل ـــرطرتلر الي ايـــا فـــذ  الاســـتهلكرت اليـــلئا هـــ  تعئيـــع يطلـــح ولـــذ اللفريـــرت اللرتجـــا اـــن 

 ك ا  الئلستيكيا(.الالزل  العال  قيض  فذ ال  اع  الل )الزجرجرت الئالستيا، ول  الكرلز، األ
 :العجائن 

هذ ي عي ان ي ع الخراا فذ اعالا اإلوداد، يك ن للارء د ع فذ إاداا تلا الي عي  
،  ئرلترلذ تمهـع الخراـا فـذ ايا يختلط الارء اع اسا ح خراا ال عح  يتم ازجه ئرليد ق  ئرآللا

 .(3)ي عي ليلا اعله ياكن الت كيل ئهر  تعكهر اتذ تتيل  ئعد جفرف الارء قللرء واليه الت كيل

                                                           
 .45  ال رهعي،  الل ع، للطئع اللهضا داع العملية، الف ون في التوجيه(: م1998)ال رل اللئ ي الالذ وئد (1)
  الل ع، للطئروا الععئذ الكتر  داع ،203 العدد الل رفيا، الاكتئا ،الورق قصة(: م1968) ال ااد وئد ااا د قل ع (2)

 .73  ال رهعي،
 ارجيستيع عسرلا المجس ، التعبير مجال في م ها واإلفادة والعجائن اللي ة الخامات(: م2005) يرسين ئعيا اااد (3)

 .12  ال ان، جراعا الفليا، التعئيا كليا ال  عي، غيع



 إعادة تدوير المستهلكات كمدخل للتقليل من عملية التلوث البيئي
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 الا ي د ئرلعجر ن فذ هرا الئاا ه  إوردي تد يع إستخدام ال عح كرليـاف  الاجـالت  
كايـه ئعـد ل ـع الـ عح فـذ ال دياا  ال عح الا  ي  الكعت ن،  رلا ان خالل إضرفا الاـعاء األئـيض 

للايـــ ل ولـــذ وجيلـــا اتارســـكا يـــرلاه  اـــن الاـــرء الســـرخن  تيـــفيته  خلطهاـــر جيـــدآ  الرســـئه
 للت كل، كار ياكن إضرفا خرارت قخعي للاي ل ولذ االاس اختلفه لهر  العجر ن.

 
 :التلوث البيئي 

ي يد ئرلافه م اإليطالاذ للتل ا الئي ذ ئألا اـد ا تاييـع  خلـل فـذ الاعكـا الت اف يـا  
ولـذ  ال ـدعيالتذ تتم ئين العلريـع الاك لـا لللمـرم الئي ـذ ئايـا ت ـال فروليـا هـرا اللمـرم  تف ـد  

 قداء د ع  الطئيعذ فذ الـتخل  الـراتذ اـن الال لـرت  خريـا العضـ يه الهـر ئرلعاليـرت الطئيعيـا

(1) . 
 جرء فذ تععيف آخع ئأن التل ا يأتذ ان فعـل يلـ ا قي "جعـل ال ـذء الل ـذ غيـع ل ـذ  

 .(2) "االستعارلق  غيع يرلح 
 ج د قي اردي ق  طرقـه فـذ الئي ـا الطئيعيـا ئايـع كيفيتهـر ق   الئعض يعي قن التل ا ه   

 . (3)ق  اإللسرن كايتهر ق  فذ غيع اكرلهر ق  زارلهر ئار ان  ألا األضعاع ئرلكر لرت الايا
إلــذ الئي ــا  اإللســرليا ئرألل ــطا رل اــ اد ال لــه  يــعي الــئعض األخــع قن التلــ ا يعلــذ إدخــ     

 .(4)الي تيا الئي افيلت  ون رلا ودد ان الاتايعات فذ اله اء الج ي ق  الارء ق  األعض ق  

ق  جز يـــ    يعــعف التلـــ ا قيضـــ  ئألـــه التايـــعات الايـــع اعغــ   فياـــر ياـــيط ئرإللســـرن كليـــ  
كلتيجــا ألل ــطا اإللســرن اــن خــالل اــد ا تــأليعات ائر ــعي ق  غيــع ائر ــعي تايــع اــن الاك لــرت 

 . (5)الطئيعيا  الكيار يا  الئي ل جيا للئي ا، اار قد يؤلع ولذ اإللسرن  ل ويا الايري التذ يعي هر
 اإلطار ال ظري:

 البيئة مع ي يحمل المضمون:
ئط ادل ل الكلاه ئلاط العالقا ئيلهر  ئين استخدايهر إن الئي ه لفم  ر ع يستخدم لع  

 .....إلخ االجتارويافل  ل الئي ا الزعاويا، الئي ا اليايا، الئي ا اليلرويا، الئي ا الل رفيا، الئي ا 
                                                           

 الععئيا، اللهضا داع ،1ط ،التلوث من البيئة بحماية الدولي االلت ا ( : م2006) الدين ئدع ااا د اااد يرلح (1)
 ..31  ال رهعي،

(2) Le petite ropert  (1991), 1, paris, op.cit, p77 

 .34  ،اإلسكلدعيا الجراعيا، الاطئ ورت داع ،البيئة حماية قا ون( : م1999) الال  عاغ  ارجد (3)
 .11  لئلرن،  الل ع، للطئع الادالا داع ،قطر دولة في البيئة إدارة(: م1988) ال رساذ اااد ئن خرلد (4)
 ال أي والف ية، القا و ية ال احيتين من التلوث جرائ (: م1986) وئدالت ا  اع ض ايطفذ – وئدالت ا  اع ض (5)

 ..10  اإلسكلدعيا، الاعرعف،
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 قي يعلذ رلا والقا الل رطرت الئ عيا الاتعل ا ئهر  الاجرالت.
 يتفح العلارء فذ ال قت الارضع ولذ قن افه م الئي ه ي ال جايع المع ف  الع اال  

  تؤلع فذ العاليرت التذ ت  م ئهر.الايه الخرعجيا التذ تعيا فيهر الكر لرت 

 الارء   يعيا فيه  الري يات ي ولذ التعئهئرللسئه لإللسرن هذ اإلطرع الري  فرلئي ا 
ن هر  العلريع اللالله ان اك لرت جارديه،  كر لرت تلئض  اله اء  ار يتضالا كل وليع ا

ئرلاير   اريس د هرا اإلطرع ان امرهع  تذ ان ط س  الرخ  عيرح  قاطرع  جررئيه 
  االرطيسيه،  ان والقرت اتئردله ئين هر  العلريع.

 ون المع ف  الع اال  ه ه  الاديا ون اك لرتهر الطئيعيهفرلاديا ون افه م الئي  
 .(1)عيا فيهر الكر لرت الايهتالتذ 

قهـــــم وراـــــل ايـــــ ي فـــــذ إاـــــداا التاييـــــع الئي ـــــذ  اإلخـــــالل الطئيعـــــذ  يعتئـــــع اإللســـــرن  
اـــــــل اـــــــع اك لـــــــرت الئي ـــــــه،  كلاـــــــر ت الـــــــت األوـــــــ ام إزداد الئي لـــــــ جذ، فالـــــــر  جـــــــ دي  هـــــــ  يتعر

تاكاـــــ   ســـــلطرل  فـــــذ الئي ـــــه  خريـــــا ئعـــــد قن يســـــع لـــــه الت ـــــدم العلاـــــذ التكل لـــــ جذ ازيـــــدآ اـــــن 
 فع  إاداا التايع فذ الئي ه  ف   إلزديرد ارجته إلذ الاراء  الكسرء.

هكرا قطع اإللسرن ق جرع الارئرت  ا ل قعضهر إلذ ازاع   ايرلع  اسركن،  قفعط فذ  
 الائيدات ئاختلف الاعاوذ ئرلعوذ الاكلف،  لجأ إلذ إستخدام األسادي الكياير يا  استهالا

 ئت ازن اللمم الئي يه. فذ اإلخالل قل اوهر  هر  كلهر و اال فعرلا
ئرإلضرفا إلذ الاستهلكرت التذ يخلفهر اإللسرن  عا ه ئيفه ي ايه  يتم التخل  ئهر ئطعح     

غيع سلياه  تعاكاهر الري يؤدي إلذ تاللهر  تسع  اات ايرهر ان سا م إلذ ايردع الاير  
لئعرا الع ا ح الاختلفه س اء كرلت ج فيه ق  سطايه، اار يؤلع سلئ  ولذ ال اطرء اللئرتذ  ا 

الكعيهه الهر، اار يعال ولذ قزديرد اجم ا كلا التل ا الئي ذ،  كل هرا يلعكس فذ لهريا 
 الاطرف ولذ ايري اإللسرن  ولذ الئي ا الاايطه ئه.

 إعادة تدوير المستهلكات مفهو  له تاريخ:
 للعلريع الاختلفه ان ا له، كرلت للئي ه  ئعيد ئعد قن قدعا اإللسرن إسرءته الر زان     
ون الئي ا،  افعيندم،  الر رلا الاين تعرلت ييارت الا1970لي م األعض فذ ورم  الدو  

 مهعت قازا  الخضع فذ الكليع ان الئالد،  ت كل ولد الكليعين  وذ ئي ذ  عغئا ا ي يا فذ 
، اإلاتئرس الاعاعي،  قف لزف الا اعد،  مهع جيل يععف افعدات جديدي الل اللمرم الئي ذ

                                                           
 .5  وارن،  الل ع، للطئروا  دجلا داع ،البيئي التلوث موسوعة( : م2010) اسين قاين ساع (1)



 إعادة تدوير المستهلكات كمدخل للتقليل من عملية التلوث البيئي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وردي تد يع الاستهلكرت  تعلح الكليع ئتد يع الاستهلكرت عغئا  تأليع الي ئا ،  ل   األ ز ن،  ا 
 .(1)فذ التكفيع ون ار اقتعف ي ان رل  فذ اح ك كئلر  ئي تلر الاايطا ئلر

 قله الياكن إي رف التلايا ان قجل الاارفمه ولذ سالاا الئي ا  ال ياكن ان الاؤكد  
األستاعاع ئرلتلايا ئرل كل السر د ايا التؤخر األوتئرعات الئي يه ئرلاسئرن  ئرلترلذ الئد ان 

يجرد ال ل تجعل الئي ا  اإلقتيرد يلت يرن  .(2)الت فيح ئين التلايا  الئي ه،  ا 

 اـــــــن هلـــــــر ئـــــــدق التفكيـــــــع فـــــــذ واليـــــــا إوـــــــردي تـــــــد يع الاســـــــتهلكرت كاـــــــدخل لتاســـــــين  
 التل ا الئي ذ.اإلقتيرد  الاد ان واليا 

 فيار يلذ وعض لئعض هر  الخرارت الاستهلكا الات اجدي فذ ايرتلر الي ايا التـذ ياكـن  
 اإلستفردي الهر:

 
 (1شكل رق  )

 رس  بيا ي يوضح ال سبة المئوية أله  المستهلكات اليومية في بعض البلدان المختلفة.

 تيلف الاستهلكرت إلذ ل وين الل   األ ل استهلكرت قييعي األجل  هذ الاستهلكرت      
التذ يتم التخل  الهر ئيفا ي ايا، الرل لرلا: ال عح، الئالستيا، الزجر ، ئ رير األطعاا 

  غيعهر.
 رئيع الل   اللرلذ استهلكرت ط يلا األجل  هذ الاستهلكرت التذ تت كل ولذ ادي ودي قس     

ل ي، الرل لرلا: ق الذ الطئخ س اء كرلت اعدليا ق  ئالستيكيا، ق  ئضع  ه ع ق  عئار ئ كل س

                                                           
 .81   الل ع، للطئروا اللئلرلذ الالهل داع لا، (: م2002) إئعاهيم ا سذ (1)
 للطئروا اللر ع داع  الئي يا، اليايا  األضعاع التد يع إوردي ئين الالزليا اللفريرت(: م2016) الس يلم دئرس فرعس (2)

 7  ،1ط  الل ع،



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثا  العدد ال                    مجلة الطفولة                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اللالجرت، السجرد  الا كيت،  لع  األطفرل، األجهزي اإللكتع ليا كرلارس  األلذ  الا رتا، 
 األلعر  اإللكتع ليا،  التلفرز.

عرد تد يعهر  كيف ي قييعي األجلقهم الاستهلكرت فيار يلذ ستععض فذ هرا الئاا سل       
 لتك ن خرارت يرلاا اإلستخدام.

 الخامات المعد ية:  .1
ان ق هع هري الخرارت زجرجرت الكرلز  ول  الف ل  ول  الت له الفرعغا،  تعد هذ  

األ هع فذ الخرارت الاستهلكا التذ ياكن إستخدااهر فذ العديد ان األوارل الفليا لار تتاتع ئه 
تاال الع اال الج يا، كار قلهر تتايز ئاع له فذ الت كيل  ال    التفعيغ ان يالئا  ق ي 

  الت ايل.
 بقايا األقمشة: .2

ئكلعي فذ اجتاعلر الاالذ لار يضاه هرا الاجتاع ان ايرلع  الخرااتت افع هر   
لت رع اهله التفييل.  للاالئس  ا 

ئ رير األقا ا فذ يلروه الخيرايا  اإلستعرله ئهر قيض  فذ الفن  استاالل ياكن  
 الك ال ، كار ياكن قن لدخلهر فذ تلئيس ال خييرت فذ ال ي   الاجسارت  األوارل الفليا.

 بقايا الكارتون: .3

 التاال  هذ ان الخرارت جيدي يعتئع الكرعت ن ان الخرارت اليلئا  ال  يا  ورليا 
اإلستخدام فذ األوارل الفليا  الت كيليه،  هذ قيض  ان الخرارت الات اجدي ئكلعي فذ اجتاعلر 

 ت.ل يئسذ  كعاتين الئيض  ول  الئسك  كعاتين ا :الل
 ياكن إستخدااهر فذ وال  ادات إضرء ،  لع  ل طفرل،  ت ليفهر اع خرارت قخعي  

 ارت الفليا.لل   ،  ان الااكن جعلهر خلفيرتفذ األوارل الفليا
 بقايا المتاجر والم اجر كقطع األخشاب وال شارة. .4

تعد ان الخرارت السهل الاي ل وليهر لت افعهر ئكلعي،  هذ ان الخرارت الهراه  التذ  
 يستعرن ئهر فذ الكليع ان األوارل الفليا.

 ال جاجات البالستيكية) البيبسي، المياه المعد ية(: .5
، فأيئات هر  الخراا تال اال خرارت كليعي فذ الخرااال ي جد الزل يخل  ان هر   

راا ئطعح العال الفلذ  خريا األوارل الفليا التذ تاتر  إلذ تجسيم،  يتم إستخدام هر  الخ
ولذ اللرع، ق  اعقهر لتعطذ للر ق كرل اتل وا، ق  إستخدااهر  إلليهرعاوديدي كرلت طيع، ق  

ضرفا خرارت قخعي لهر.  كرالا  ا 
 



 إعادة تدوير المستهلكات كمدخل للتقليل من عملية التلوث البيئي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ائد والمجالت.ورق الجر  .6
يعد ال عح ان الخرارت الاستهلكا الات اجدي ئ كل  اسع داخل كل الزل  تك ن ولذ  

 هي ا ياف، اجالت، كت  اداعس، كعاسرت، الرديل  عقيا......  غيعهر
 يعتئع ال عح ان الخرارت التذ ت جد فذ الئي ه ئكلعي،  ياكن إستخدااهر  الت كيل ئهر  

 .ع له  سه له فذ الت كيللار تتايز ئه ان لي له  ا
ئاختلف قل اوه  ق كرله ه  اردي ان الاعع ف قن الايدع الع يسذ إللتر  ال عح  

 هرا اار ال  ا فيه ال يتار ذ اع إستيعاتيجيا التلايا  ان األ جرع، السيليل ز التذ تستخع 
الاستدااا،  هرا ار يضع ئ كل كئيع ئرلئي ا ان خالل ال طع الدا م ل  جرع إلستخعا  السيليل ز 

 الهر.
 الاكلفا جدآ ايا قلهر:كار قن يلروا ال عح تعد ان قكلع اليلرورت  

إلتر  كيل  جعام ان ال عح إلذ إستهالا ان قكئع اليلرورت الاستهلكا للاير ، ايا يتطل   .1
 لتعآ ان الاير . 324ا الذ 

 تعد يروا ال عح لرلح استهلا لل ق د اإلاف عي )اللفط(. .2
 ان اإللتر  العرلاذ ل خ ر . %35تستهلا يلروا ال عح ا الذ  .3
 تعد يلروا ال عح ان قكئع الاستهلكين لعليع الكل عين الري يستخدم فذ تئييض ال عح. .4
 واليه تئييض ال عح يلت  غرز يساذ ) غرز الداي كسين (  ه  غرز اسعطن.ولد  .5
 ان الاستهلكرت اليلئا. %40ي كل ال عح ا الذ  .6
 يتطل  إلتر  كيس  ااد ان ال عح ضعف الطرقا الالزاا إلتر  اليله ان الئالستيا. .7

فإن واليا إوردي تد يع ال عح اهاا لت فيع ال قت  الجهد  الارل، ئرإلضرفا إلذ      
 الت ليل ان اإلضعاع ئرلئي ا ون طعيح الت قف ون قطع األ جرع.

لك ال   قيضر ياكللر قن ليلع فذ وال ل ارت فليا ئر ال عح ئأل اوه استخدامياكن    
 تعيل  ئ عح الجعا د  الاجالت. وجر ن ال عح  وال ل ارت ئفن الك يلل  اس اله
 الخيوط واألسالك. .7

فذ األوارل الفليا  لجدهر ات فعي ئكلعي داخل الرزللر  تستخدم  الاعيلاان الخرارت  
 ئفروليا فذ إلتر  ئعض األ كرل الفليا.

 خامة الخيش. .8
يعتئع الخيا ان الخرارت السهل الاي ل وليهر  الات فعي ئكلعي  هرا ألن هر  الخراا  

تستخدم فذ افم الائ   الارا يا ولد ئر عذ العالفا  ئعد اإللتهرء ان ئيع الائ   يتم التخل  
 ان هر  الخراا ئعايهر لتيئح ضان الخرارت الاستهلكا. 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثا  العدد ال                    مجلة الطفولة                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1193 

لارف  اإلضرفا  التدكيا  التل ين،  ياكللر  تتايز هر  الخراا ئسه له الت كيل ئهر ئر 
 .الفليااإلستعرله ئهر فذ قوارللر 

 إطارات السيارات: .9
تعد ان الخرارت الاستهلكا الاستخداا ئكلعي فذ األوارل اللاتيا الضخاا  تستخدم  

 الفعدي ق  ئإضرفرت خرارت استهلكا قخعي اعهر فذ لفس العال الفلذ.
 بعض المستهلكات : تدويرطريقة إعادة 

ع إوردي تد يع الاستهلكرت لتلرس  يتتخر د ل العرلم طعح اختلفا لت ايل ا رع  
الاجتاعرت اس  ارلتهر اإلجتارويه  الل رفيا،  تئدق واليا إوردي التد يع ئتيليف الاستهلكرت 

إلكتع ليا ( داخل  -وض يا  - عقيا  -ئالستيكيا  -زجرجيا  -إلذ ودي قيلرف ) خ ئيا 
الالرزل  فذ ئعض الد ل داخل الاكئرت الكئعي، لم تأتذ  عكرت اتخييا إلوردي تد يع قاد 

تد يع الايرلع ئإوردي   لل عكا الاتخييا فذ تد يع هرا الل   لم ت  م األل ا  السرئ ا  تأخرهر
 .(1)األخعىلل عكرت  الايرلع  ئئيعههرا الل   لاردتا الخرم،  األستفردي اله 

 تعتئع اليرئرن ان الد ل العا دي فذ واليا إوردي التد يع ايا تلت ع ل رفا إوردي التد يع      
فيهر ئين جايع ف رت ال ع  اليرئرلذ،  تئدق واليرت تيليف الاستهلكرت ان الالرزل  الاداعس 

 .(2)رم الاؤسسرت الاك ايا الاختلفا، لم إعسرلهر ل عكرت إستلارعيا تعيد تيليعهر لاردتهر الخ

 ت  م واليا إوردي التد يع ولذ إوردي تد يع الاستهلكرت إللتر  التجرت قخعي ققل  
 ج دي ان الالت  األيلذ.

 :(3)يلت يرن الهر  االقتيردهلرا ودي لارر  إلوردي تد يع الاستهلكرت التذ تجعل الئي ا  

 إعادة تدوير المستهلكات الصلبة: .1
فذ  ولذ اللفريرت اللرتجا ان ل رطرتلر الي اياالاستهلكرت اليلئا ه  تعئيع يطلح  

الالزل  العال  قيض  فذ ال  اع  الل )الزجرجرت الئالستيا، ول  الكرلز، األك ا  الئالستيكيا، 
تجهت ئعض  األاع ئهر  الاستهلكرت التهذعرلح( الا لعدي سل ات إلذ )ا رل  ال اراا(،  ا 

لإلستفردي الهر فذ إلتر  الطرقا  لكن تئ ذ للر الاجتاعرت إلذ اعقهر فذ الاعادات )الاعاقرت( 
ا كله  هذ كيفيا التخل  ان العارد اللرت  ون الاعح،  ان هلر جرء التفكيع فذ طعي ه 

                                                           
 25  ،1ط وارن،  الل ع، للطئروا دجلا داع ،التدوير إعادة فوائد(: م2014) وئرئله سالم (1)
 .ئتيعف ،ال فايات معالجه من جديدا   عصرا   تدخل اليابان(: م2003) وعئيا سذ ئذ ئذ (2)
 الخلي  إلذ الاايط ان داع ،المستدامة الت مية وأثر البيئية للمشاكل االقتصادية األبعاد(: م2017) جالل قااد (3)

 .83   الت زيع، للل ع



 إعادة تدوير المستهلكات كمدخل للتقليل من عملية التلوث البيئي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إوردي تد يعهر إلذ ي عتهر  إلستاالل هر  الاستهلكرت ئطعي ه لرفعه  غيع اضعي ئرلئي ا  هذ
 قوارل فليا رات قياا جارليا  فليا.ئهر إللتر   االستعرلا ئرإلضرفا إلذ الخرم األ لذ،

 :إعادة تدوير الورق .2
، ، الكرعت نيتم إوردي تد يع ال عح الل ) الجعا د  الاجالت ( ليلروه وجر ن ال عح 

 يلروا خ   السل تكس الاضا ط.،    كرعت ن الئيض
 قهايا إوردي تد يع ال عح إقتيردي :

إلاير يا  طئ رً ان الدعجا األ لذ،  رلا ألله  اقتيردياواليا  تعد واليا تد يع ال عح" 
تر  طن  ااد ان ال عح ان خالل تد يع ئرل اليرت الاتاد  األاعيكيه فإن إل الئي ا كرلا ااريا 

اتعآ اكعئ  ان 28كيل   ات/ سروا( طرقا،  كرلا سي فع  4100 عقيا س ف ي فع ) استهلكرت
 .(1)"كجم ان الال لرت اله ا يا 24للرت  ئا داع الاير ، ئرإلضرفا إلذ ل   فذ التل ا اله ا ذ ا

كار قن واليا إوردي تد يع ال عح ستاد ان واليا قطع األ جرع للاي ل ولذ اردي      
 السيليل ز.

 ( خط ات يلروا الكرعت ن ان ان استهلكرت ال عح:2 ي ضح ال كل عقم )

 (2 كل عقم )

                                                           
 83 ( : م2017) السرئح الاعجع (1)



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثا  العدد ال                    مجلة الطفولة                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إعادة تدوير بقايا القماش:.3
 ييلع الهر السجرد  ئعض الافع  رت الئسيطا.فيتم إوردي تد يع ئ رير األقا ا،  

 إعادة تدوير مواد األلوم يو  والصلب:.4
 يتم إوردي تد يع ئ رير ا اد األل الي م إلذ  عح قل الي م يستخدم فذ الاطرئخ  الفلردح. 

وردي إستخدااا اعي  قخعي. قار اليل  ياكن إوردي يهع  فذ اسرئا الاديد  ا 
 قهايا إوردي تد يع األل الي م  اليل  إقتيردي :

 لعدد ال لهر ذ  % 100يعتئع اليل  ان الاستهلكرت التذ ياكن إوردي تد يعهر ئلسئا  
ان الاعات،  تاتر  واليا إوردي تد يع اليل  لطرقا ققل ان الطرقا الالزاا إلستخعا  السئر ا، 

ف ط ان تكرليف تيليعه،  تاتر   % 20الي م فإلهر تالل قار ئرللسئا لتكرليف إوردي تد يع األل  
 ف ط ان الطرقا الالزاا. % 5واليا إوردي تد يع األل الي م إلذ 

 إعادة تدوير إطارات السيارات التالفة:.5
يتم إوردي تد يع اإلطرعات الترلفا لتا يلهر إلذ ا اد اطرطيا قخعي  خلطهر اع قسفلت  

 قيئات تستخدم فذ األوارل الفليا  قوارل الديك ع.ال  اع ، كار قلهر اديل  
 إعادة تدوير المواد البالستيكية:.6

يــتم ت ســيم الئالســتيا إلــذ وــدي قلــ ا  ياكــن إختيــرعهر فــذ لــ وين هاــر الئالســتيا الطــعي  
ـــري الســـرخله  ـــا  الاي  الئالســـتيا اللر ـــف، يســـتخدم الئالســـتيا اللر ـــف ئعـــد غســـلا ئرليـــ دا الكر ي

لا فذ تيليع ا رئا الاسيل،  خعاطيم الكهعئرء،   ارورت الاالئـس، قاـر ئرللسـئا  تكسيعي ئعد ر
 للئالستيا الطعي فيخضع لعاليا إوردي ئل عي  ييلع اله األكيرس الئالستيكيه. 

 :(1)جد ل ي ضح عا ز إوردي تد يع الا اد الئالستيكيا( 3 كل عقم ) فيار يلذ 

                                                           
 للطئروا اللر ع داع ،والبيئية الصحية واألضرار التدوير إعادة بين الم  لية ال فايات(: م2016) الس يلم دئرس فرعس (1)

 28  ،1ط  الل ع،



 إعادة تدوير المستهلكات كمدخل للتقليل من عملية التلوث البيئي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (3شكل رق  )

 :(1)كرالتذ هذ ئعدي اعاال اختلفا  تاع واليا إورد  تد يع الئالستيا 
  فعز الئالستيا تئع  للعاز الاكت   فذ قر  العل  الئالستيكيا، إر يتم تيليف الا اد

 الئالستيكيا ئرء ولذ هر  العا ز،  قد يك ن هلرا فعزآ إضرفي  ئلرء ولذ ل ن الئالستيا.

  إزالا ال عح الاليح وليهر  ئ رير اركرن ئداخلهر،  يتم قيض  تلميف الئالستيا ئايا يتم
 إزالا األ سرخ  الائرع،  الال لرت األخعي.

 .ت طيع الئالستيا إلذ قطع يايعي 

  ،تر ي  ال طع الئالستيكيا  ضاطهر اتذ تيئح الائيئرت الئالستيكيا الاعرد تد يعهر
 لفس الالتجرت األ لذ. إستعدادآ إلوردي اإلستخدام، ايا ياكن تد يعهر ليلروا

 
 

                                                           
(1) Jodd Johnson (2017): recycling plastics, p50 
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 ( ي ضح عسم ائسط لخط ات واليا إوردي تد يع الئالستيا.4 فيار يلذ  كل عقم )

 
 (4شكل رق  )

 قهايا إوردي تد يع الئالستيا إقتيردي :
تعال واليا تد يع الا اد الئالستيكيه ولذ خلح فع  وال جديدي قكلع كفـرءي، كاـر قلهـر  

 فذ اليلرورت،  تدوم اإلقتيرد ولذ الادي الط يل.تؤدي إلذ التلايا الاستدااا 
 إعادة تدوير ال جاج:. 7

يـــتم إوـــردي تـــد يع اســـتهلكرت الزجـــر  لتيـــليع زجـــر  ئأ ـــكرل قخـــعي، ايـــا تـــتم يـــلروا  
الزجر  ان العارل  هذ ان العاليرت الاستهلكا للطرقا ئ ـكل كئيـع ايـا تاتـر  واليـا التيـليع 

جــا ا  يــا، قاــر إوــردي تــد يع الزجــر  فتســتهلا طرقــا ققــل دع  1600إلــذ دعجــرت اــعاعي تيــل إلــذ 
 .ئكليع ان التيليع

 (1) اعاال إوردي تد يع الزجر :

  تئـــدق واليـــا إوـــردي التـــد يع اـــن خـــالل تجايـــع الزجرجـــرت التـــذ ســـيعرد تـــد يعهر فـــذ ار يـــرت
 خريا، لم تل ل هر  الار يرت إلذ ااطرت اعرلجا للزجر .

   الل ن، لم يتم غسلا لتلميفا ان قي   ا   ورل ا.هلرا يتم فعز الزجر  اس 

                                                           
(1) www.recycling-guide.org.uk :(2018) how glass is recycled 
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  ئعد رلا يتم تكسيع الزجر  لم اعرلجته ئعاليا اإلليهرع،  ئعد قن ييهع يتم ت كيلا ئي عي
التجــرت ئديلــه كــرلعئ ات الزجرجيــا، ق  فــذ اــرالت قخــعي فإلــه يســتخدم فــذ يــلرورت اختلفــه 

 كيلروا الط    اليلرورت الزخعفيا.

  ــــتم ل ــــل الائعــــد اإللتهــــرء اــــن ــــذ األســــ اح ايــــا تكــــ ن جــــرهزاً التيــــليع ي إلوــــردي  لتجــــرت إل
 .االستخدام

 ( ي ضح عسم ائسط لخط ات واليا إوردي تد يع الزجر .5 فيار يلذ  كل عقم )
 

 
 (5 كل عقم )

 (1) : :هايا إوردي تد يع الزجر  اقتيرديرق

  جرل  ت فيع طرقا تفيد واليا إوردي تد يع الزجر  فذ الت ليل ان اإللئعرلرت، إلذ
 الت ايل  زيردي واع آالت الايلع.

  ان الا اد الخرم. %95ت فع واليا إوردي تد يع الزجر  لار ي ع  ان 

ستخدام الخرم، اهال ال يتم استاالله  التد يع إتجر  ورلاذ لت ليل إ )الاستهلكرت كلز
  ئرلترلذ ت ليل الاخلفرت،  الاارفما ولذ الئي ا( 

 

                                                           
(1) www.gpi.org: (2018) glass recycling facts 
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