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 األطفال في الفكر الجغرافي المعاصر
 مضر خليل عمر .دأ.

 
 المدخل

منذ أن تبلور الفكر اإلنساني وظهرت دراسات جغرافية والجغرافيا معنية باإلنسان   
في البيئة التي يعيي  فيهيا وشن ي  . واليت و تكيون الليلة ال)ميمية نسيي  اإلنسيان والبيئية  وا ي)ة 

   ارتبيييييييا  ب)يييييييياة النيييييييا  اليوميييييييية للوهلييييييية افوليييييييا   فوقيييييييي البليييييييتان وافاليييييييالي  و ي ليييييييوا مييييييي
 Appliedو وقييي للبيئييات التيييي يعي ييون فيهيييا. ولكيي  ميييا نييتعوا الييييو  بالجغرافيييا الت بي ييية 

Geography  كما يعتقت البعض  يعود إلا ددلي  –نمنهجا ب)ثيا وليس فرعا م  فروع الجغرافيا
  ي  ال)ضير  واإلالليميي   . و ارتب  هذا المنهج بالت1949ستامب منذ أواس  القرن الما ي ن

وبالتنمييية الب ييرشة وبييالموارد ال بيعييية . ولهييذا السييبب   انتقليي  الجغرافيييا فييي مسييتو  دراسيياتها ميي  
نافاليالي  والوديتات اإلدارشية    اي  اليتالي   Mesoإليا المتوسي   Macro-scaleالم يا  الكبير 

Micro  .  نالودتات اإلدلائية اللغيرة وال وارع 
ا هذا المستوشات التفليلية م  التقلي و الت)لييل فقيت توجهي  الجغرافييا إليا بانتقالها إل

دراسيية السييلوف الفييرد  والجمعييي لونسييان   والتركيييي علييا المجيياميت اللييغيرة . ف هييرت مسييميات 
جتيتة في الجغرافيا   مثل : الجغرافيا السلوكية   الجغرافيا اوجتماعية للمتينة   ال ارطة الذهنيية 

ة سيييييت المفييييرد   جغرافييييية التعلييييي    وتيرهييييا . ون ييييرا للت يييي ي الكبييييير الييييذ  دلييييل فييييي   جغرافييييي
  و تفيي بيالغرع عنيت Geographyاوهتمامات الجغرافية وت عبها فقت أقب)  كلمة نجغرافييا 

  لتضييي  مجموعييية مييي  اوهتماميييات Geographiesاليييبعض  ليييذا اسيييتعيض عنهيييا  نجغرافييييات 
 التر  نافطفال   النساء   التنمية   .  الجغرافية الم تركة في مو وع

 Geography of Every Dayوبارتبيا  التراسيات الجغرافيية بال)يياة اليوميية لونسيان 
Life   فقيييت انسييياال  وراء الموجيييف التيييي جرفتهييييا والعليييو  افخييير  لتراسيييات متتاخلييية الت للييييات

وان خ يي  التنمييية تت لييب  م ييتركة فييي اوهتمامييات . فتعيياظ  اهتمامهييا ستنمييية المجتمييت   خاقيية
مسييي)ا مييييتانيا ملانييييا لل يييواهر والم ييياتل الم ليييو  دراسيييتها ومعالجتهيييا   ومتابعييية ملانيييية لتنفييييذ 

 البرامج وال    . وفي ميتان التنمية سرز افطفال مو وعا ساخنا فاهت  بف الجغرافيون . 
د فييي الجانييب ليي  يقتليير الميينهج الت بيقييي علييا الجانييب الب يير  ميي  الجغرافيييا   سييل سييا

ال بيعي أيضا . وكان الهتف استثمار المعرفة الجغرافية ال بيعيية ل تمية المجتميت أيضيا . ليذا   
عنييتما تعاليي  قييي)ات الملييل)ي  والم)ييذرش  ميي  الم يياطر والكييوار  ال بيعييية   كييان للجغرافيييا 

لييان   وشييناران البياع ال وشييل فييي الييرب  سيي  الم يياهر ال بيعييية والب ييرشة   فنهميا ي)ييتاان فييي الم
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علا اإلنسان  . فتراسة اإلنسيان فيي المليان وميا يينار علييف وعليا دياتيف اليوميية فييف هيو جيوهر 
 .كر وادت ولك  اوهتمامات م تلفة الفكر الجغرافي نب  يف ال بيعي والب ر    فالف

لف لذا فإن اهتما  الجغرافيا بافطفال جاء نتيجة طبيعية وهتمامهيا بيالمجتمت بلاميل فليائ
وشرائ)ف وبالبيئة بأنواعها ال بيعية واوجتماعية والعمرانية . وكان  المع ييات التيي ركييت عليهيا 
الجغرافيا عنيت دراسية افطفيال تيرتب  بالمليان ب يلل مباشير : كييو يتفياعلون فيي المليان   و ميت 

للتن ييي  الملييان   مييا هييي خبييراته  بييف   مييا هييي اللييور الذهنييية التييي ي)ملوهييا عنييف   مييا ت يييمه  
الملاني للبيئة التي يعي ون فيها و يلعبون   ما دوره  فيي قيناعة القيرارات  ات النتيائج الملانيية 

   كيو يستوعبون البيئة الم)لية   وكيو يتعاملون معها   
  سيلوكيات افطفيال فيي المليان ولوجابة ع  مثل هذا التساؤوت فقت تقلا الجغرافييون 

ل المييينارة علييييه    وبقيييي الهيييتف ت  ي ييييا : أن يلونيييوا إيجييياسيي  ميييت آرائهييي    ميييواالفه    العوامييي
المجتمت والبيئة نالم)لية والعالميية  . وفيي مجيال التعليي  ان لي  الجغرافييون مي  مقولية مفادهيا إن 
معرفة المجتمت والبيئة الم)لية هي خير من ل  لمعرفة المجتميت والبيئية العالميية واسيتيعا  التنيوع 

اتي فيهمييا  . فجغرافيييات افطفييال   هييي فييي الم)لييلة النهائييية جغرافييية سييلوكية ال)ضييار  وال)ييي
اجتماعيييية سيئيييية بمن)يييا ت بيقيييي . إنهيييا تيييتر  التن يييي  الملييياني لعيييال  افطفيييال سنوعييييف المن يييور 

 والمترف نالمو وعي والذاتي .
 المقدمة

طفييال فييي الفكيير هييذا ليييس مقيياو فكرشييا   وو ب)ثييا أتاديميييا   إنييف عييرع مييوجي لموالييت اف
الجغرافي المعاقر . انف يل ص بعض الكتابات في جغرافيات افطفال   ا  يعرف بمركيي ب)ثيي 
خيياب بأطفييال المييتن   وبعييتها يقييت  نمو جييا لب)ييف معنييي باستك يياف افطفييال لسييادة المترسيية  
وتعلمهيي  ل بييرات اجتماعييية ومعرفيية سيئييية ميي  خفلهييا . والهييتف ميي  كتاستييف هييو عييرع مسيياهمة 
الجغيييرافيي  فيييي جوانيييب اليييت تكيييون تيييير بيييارزة عنيييت المعنييييي  بافطفيييال مييي  الت لليييات العلميييية 
افخر    ومعرفة قلة  لك بيالفكر الجغرافيي . فيالجغرافيون ين يرون إليا افطفيال كمستك يفي    
يقوده  دسه  الف ر  إلا التعامل عفوشا مت البيئة ب رشقة تتنات  كلييا ميت الجغرافييا فكيرا ومنهجيا 
. فهييييي  وسييييييلة الب)يييييف وهتفيييييف . وفيييييي هيييييذا االتربييييي  جغرافيييييية افطفيييييال كثييييييرا مييييي  علييييي  اإلنسيييييان 
نافنثروبوليييوجي  دييييف اعتميييتت تقنياتيييف فيييي المفد ييية والم ييياركة  والت)لييييل نالفتميييي  . كميييا 

 2  كمييا اهتميي  سهيي  كمجموعيية اجتماعييية  1تعمقيي  فييي دراسيية السييلوف الفييرد  والجمعييي ل طفييال
قيية   و كونهييا اف ييعي فييي المجتمييت وتتييأار أتثيير ميي  تيرهييا بمييا يتعييرع لييف  ات مت لبييات خا

مييي  م ييياتل اجتماعيييية وبيئيييية . وتهتمييي  سهييي  كمتلقيييي للبيئييية ودروسيييها   وكمنشيييرات اجتماعيييية 
  انه  مادة جغرافيية تنيية شيءدساسة للتغيرات التي ت)ت  وت رأ علا المجتمت . فه  أتثر م  

 شة ل  تتر  بما فيف الكفاية بعت .  بمع ياتها , انه  ظاهرة ب ر 



 3 

 أدبيات جغرافيات األطفال
إلييا  Children`s Geographiesتعييود سييتايات الكتابيية بمسييميات جغرافيييات افطفييال  

عقت الثمانينات م  القيرن الما يي   ميت عيتد مي  الكتابيات  ات العفالية التيي سيبق   ليك نين ير 
  وهناف العتيت م  المجفت التي تعنا  20033   . والت قترت مجلة سهذا العنوان عا 1مل)  

بافطفال وم  جوانب م تلفة   بما فيها الجغرافية   ولكنها ليس  مت للة بجغرافيات افطفال 
عقيييت مييينتمر علميييي عيييالمي  لت)تييييت طبيعييية دراسيييات افطفيييال والت لليييات  2003. وفييي عيييا  

 لجغرافيييييييييييية الملكيييييييييييية العلميييييييييييية الم ييييييييييياركة فيييييييييييي المو يييييييييييوع . تبيييييييييييت  ليييييييييييك  ييييييييييييا  الجمعيييييييييييية ا
و معهييت الجغييرافيي  البرش ييانيي   بإقييتار م بييوع بعنييوان نال  ييوات افولييا : مبيياد  جغرافيييات 

  ب)ثييا وكتابييا و رسييالة جامعييية . يقييت  هنييا بعييض 22.  يي  عر ييا نقييتيا لن 4افطفييال وال ييبا  
لمي  يرتيب فيي منها اللت التعرشو بالمو وعات التي تناولها البادثون   ولتكيون مرجعيا ومرشيتا 

 التعم  في المو وع   واستك اف عال  افطفال الرائت . 
كتابا بعنوان ناللعب وال) يقة  ون ر م  البل أتثر م  دار ن ر و  5ألي دونالت ونيلوت 

.  1991  و 1982  1980   1974   1971ستوارشخ م تلفة فهميتف وكثرة ال لب عليف : 
غرافيا في جامعة ووية سان ديلو في الوويات المت)تة   والت  العرع ستيوارت أتك    أستا  الج

وهو م)رر في مجلة جغرافيات افطفال مللي بقس  أمرشلا ال مالية . وكتب رسالتف الجامعية 
أواس  امانينات القرن الما ي   ودينها تعرف علا كتابات ونيلوت . وكان افخير يتر  

 transitional spaceأشار إلا المجال اونتقالي افطفال في المجال نالفضاء  و البيئة   و  
والال عنف بأنف ليس د يقة نفسية داخلية    سل م  خارج ال فل ولكنف ليس م  خارج الواالت . 
ففي أمات  اللعب يتجمت افطفال و يجمعون أشياء أو يذكرون ظواهر م  الواالت ال ارجي 

وشعت هذا نوعا االثا م  ال) يقة   يفلل و وشست تموها ل تمته    لواالعه  الذاتي   التاخلي . 
يودت الوجود التاخلي وال ارجي . فالمجال اونتقالي يمثل من قة ديادية لل برة و يمل  ت)تيها   
إنها تسمح بمعالجة مرنة للمعاني و للعفالات . وشنهي أتك  عر ف النقت  بالقول بان افطفال 

رون علا إخراج شيء م  داخله  و ممارستف   يلنعون دضارة المستقبل و رموزا   فه  الاد
 وأن علا المجتمت أن يستفيت منه  .  

وعر   كي  انكلنت   أستا ة الجغرافيا الم ارف في مركي ب)و  العوائل التابت إلا  
م يرة إلا تأاير المجال  6جامعة واشن   في الوويات المت)تة   مل لا لكتابات إيياسيل دايك 

ليس فق  م  ديف شلل المبنا و تن يمف   ولك  أيضا الم اتل الملادبة  علا دياة النساء  
لعملها فيف   وهذا جانب مركي  لفه  كيفية يتكون التفاعل اوجتماعي في المجال وكيو 
يستوعب . فالنساء م)ليات سترجة عالية في شبلة العفالات اوجتماعية   فاللقاءات عبر السياج 

 اركة في المعلومات ع  ال فولة ورعايتها . يضاف إلا  لك   فان و الجيرة وال ارع مهمة للم
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عفالات افمهات هي التي تنطر عفالات افسناء  في المرادل افولا م  دياته  علا وجف 
 ال لوب . 

وكتب روجر هارت اإلدار  في مجموعة أب)ا  سيئات افطفال التابت إلا مركي البيئات  
 Children`s Participationرف كتابا ع  م اركات افطفال الب رشة في جامعة متينة نيوشو 

الذ  ترج  إلا لغات عتة منها اللينية و اليابانية وافسبانية و اإلي الية فهميتف . والت نال 
التكتوراا أواس  السبعينات في مو وع جغرافية افطفال . عرع عمف م تركا لبادثي    وادت 

م يرا إلا إملانية توجيف تفميذ  7عمار  نتول  وارد  جغرافي ن توني فيسون   واآلخر م
المتار  وطفسها لل يا  بأب)ا  ودراسات ع  سيئاته  الم)لية   وأن آراؤه   ات أهمية كبيرة في 
الت  ي  . كما أست  إعجابف بالت ورات ال)اقلة في الن رشة اوجتماعية وفي اهتما  الجغرافيي  

 ست)  الت جيت . بال فولة   وعتا شيئا مثيرا ي
  افسيتا  المسياعت فيي الجغرافييا الب يرشة فيي جامعية لفبيرة نالمملكية 8والتم  سارة هوليو   

للمقارنية سيي  نيوشييورف و الرشية فيي السيودان بقلييت  9المت)يتة  عر يا لب)ثيي  كتبتهميا سيينت  كياتي 
إليييا ال)ضيييارة ت)لييييل التيييأايرات المتبادلييية سيييي  البيئيييات الم)ليييية و العالميييية . واليييت ن يييرت سييينت  

الم)ليييية مييي  زاوشييية الكيفيييية التيييي يييين   سهيييا افطفيييال ييييومه    وتوقيييل  إليييا نتيجييية مفادهيييا بأنهيييا 
م)ييتدة بالعمليييات العالمييية   التييي تعمييل فييي افمييات  الم)لييية أيضييا . لييذا فالفاقييل سييي  الم)لييي 

تثيير تييأارا والعييالمي مجسيير نليييس هنيياف فاقييل    وهنيياف داجيية لتراسييات تعنييا بال فوليية فنهييا اف
 بما يجر  في العال  الواست وليس فق  بالبيئة الم)لية . 

اييي  عيييرع أوشييي  جيييوني   الباديييف فيييي مترسييية العليييو  الجغرافيييية فيييي جامعييية سرسيييتول فيييي  
أو جغرافيييات  \مو يي)ا فيييف أن مييا يعييرف بجغرافيييات ال فوليية و  10إنكلتييرا ب)ثييا إلييا كيير  فيلييو

اليذي  يعي يون عيالمه  سيتون خبيرة   وتن خبيرته  تنبيت افطفال معنية ب لل خاب بعال  افطفال 
م  دواخله  . لذا فان دراسة هذا العال  تك ي الكثير م  المجهول و تيود البادف بمعي  قياف 

 نقي دون شوائب وأتا يب للتراسة والتقلي . 
والت  كر  فيلو   أستا  الجغرافيا في جامعة كفسلو في المملكة المت)تة   عر ا  
المعني بالجغرافيا اوجتماعية ل طفال   م)تدا العفالة سي  دراسة  11لكتا  كول  واردمقتضبا 

افطفال والجغرافيا اوجتماعية م  جهة   وبي  دراسة الرشو و الجغرافيا اوجتماعية م  جهة 
أخر  . والت ركي الكاتب علا مجال لعب افطفال فنف المجال اوجتماعي ال اب سه  . والت 

  تتوفر له   أو يوفروها بأنفسه   ه  يتعلمون الكثير م  خفل افدوات الذاتية التياست لص أن
وانه  في لعبه  ي)تدون ما سيلونون عليف و ما يعملوا . وشركي الكاتب علا  مان سفمة 
افطفال في اللعب وأهمية التعلي  المنت   له    وفي الوال  نفسف   السماح له  لبناء ش لياته  

   وليلونوا منشرات سيئية اجتماعية في الجانب اآلخر . انه  مرآة المستقبل و منشرا تف.  المستقلة
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وعر   سنت  كاتي   أسيتا ة الجغرافييا فيي مركيي دراسيات الميرأة و البيئية النفسيية التيابت  
فيييي إنكلتيييرا  1994إليييا جامعييية متينييية نيوشيييورف كتابيييا م يييتركا لمنلفييييف وود  و  سييييك قيييتر عيييا  

ي الواليي  نفسييف معنييي سييتور القواعييت المنيلييية فييي تربييية افطفييال و تييوجهه  وسييلوكه  و وأمرشلييا فيي
اوالتليادية    –فالقواعت والضيواب  ال)ضيارشة لل بقية اوجتماعيية   12عفالاته  بافشياء المادية .

و الجيينس   والعييرو   والقومييية   والجنسييية جميعهييا يمتلييها ال فييل وشت ييبت سهييا وشعبيير عنهييا ميي  
 فالاتييييييييييييف مييييييييييييت اآلخييييييييييييرش  ومييييييييييييت افشييييييييييييياء المادييييييييييييية . فتراسيييييييييييية سييييييييييييلوف افطفييييييييييييال خييييييييييييفل ع

و المفاهي  المتتاولة سينه  تعلس الضواب  التي وجه  سلوكه    إنه  مرآة قافية للمجتمت اليذ  
 ينتمون إليف . 

ول ص هيو ماايو    أستا  الجغرافيا و متير مركي دراسات افطفيال وال يبا  فيي كليية  
اليذ  يعيتا  13امعة نإنكلترا    كتا  روجر هارت الموسو  نخبرة افطفيال للمليان  نوراامبتون الج

م  جذور جغرافيات افطفال لتركييا علا أهمية الن ر إلا عيال  افطفيال ن يرة خاقية   وت)لييل 
توافقه  مت الملان و خبراته  فيف وال رائ  الذهنية التي ي)ملوها عنيف   وكيفيية الضياءه  افواليات 

منييييازل   و وقييييفه  لمييييا ي)بييييوا   وميييييا ي ييييافون منييييف   و ت)تيييييته  لفمييييات  ال  يييييرة   خييييارج ال
 ومناال اته  و آراءه  في م  يلادبه  عنت ال روج م  المنيل . 

ا  عرع جون ماتنترف   البادف في مركي ب)و  افسرة والعفالات التابت إلا جامعة  
ستأليو كتا  بعنوان نجغرافيات افطفال   ادنبرة   والمللي م  البل جمعية الجغرافيي  افمرشلان

ناالتا الو ت العا  م يرا إلا أن ما هو متوفر  14 1902   ما كتبف سيبو  رونتر  عا  
للتسلية هو تجار  و و يناسب افطفال سل اليافعي  . والت رب  سي  الفقر و افطفال واليافعي  . 

. كما عرع العفالة سي  ات م  ال)انات وشه  لجلب الم روبونقت ب تة إرسال افطفال م  البل 
 دج  افسرة و الفقر   و نقت ما يلرفف اآلباء علا ال مر وتيرا دون افسناء . 

  عضييو مركييي امسييتردا  لتراسيية سيئيية المييتن العمفاليية التييابت إلييا 15ول ليي  ليييا كارسييت   
لية و الييافعي  جامعة امسيتردا  فيي افرا يي المن فضية دراسية اليتمها هياينمير و ديسيتر عي  الم)

سينة فيي امسيتردا  .  12 – 10  م يرة إليا أن التراسية ركييت عليا الييافعي  بأعميار 16والتسلية 
و أقيب)  النسيبة  1960  منه  يلعب داخل السل  بعت وال  المترسة عيا  %25و وجتت أن ن

  ارتفعي  ينتمون إلا فرو رشا يية 1960عا     م  افطفال%25. وأن ن 1996  عا  %20ن
  ميي  أطفيال امسييتردا  لي  يييرتب  سنياد  رشا ييي فييي %40    و ن%50إليا ن 1996بة عييا  النسي

 1996كيان جمييت أطفيال امسيتردا  مي  اقيل ندوتي     وفيي عيا   1960العقتي  .  وفيي عيا  
كيان هنياف  1960وجت أن الثي افطفال م  أقول تركية أو مغربية أو م  سييرنا   . وفيي عيا  

. وفييي عييا   1996ما فييي المنيياط  السييلنية   أتلقيي  جميعهييا عييا  العتيييت ميي  دور عييرع السييين
شييلا جميييت افطفييال ميي  السيييارات التييي ليي  تتييرف لهيي  فسيي)ة للعييب فييي ال رالييات . وفييي  1960
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افيييا  الراهنيية ال ييلو  انلييب  علييا الييروائح الكرشهيية فييي ال ييوارع وميي  الجيير ان . فال)ييياة ليي  تعييت 
 سهلة وو افضل . 

السوشتية  وهو  SLUشك   أستا  ن رشة ال هير افر ي في جامعة ا  الت  كينف أولو  
م  المهتمي  بالعفالة سي  التنمية الفردية نافطفال علا وجف ال لوب  مت التنمية اوجتماعية 

الذ  يست ي منف  17  عر ا مقتضبا لفلل بعنوان نافطفال والبيئة ال بيعية  لكاتبف تاون 
ال و رعاية الوالتي    وكذا مت التغذية و مستو  ال تمات العفالة المتينة سي  ق)ة افطف
اوالتلادية . وشرفض الكاتب القول السائت بان افطفال ه   –الل)ية   ومت البيئة اوجتماعية 

م لوالات ال بيعة   فه  ن  ون   وشقلتون الهتف مباشرة   وه  م لوالات الاسلة للتعل    
تمامه  بالبيئة العمرانية التي ت)ي  سه  . فالبيئة بالنسبة وشهتمون بالنا  ون اطاته  اتثر م  اه

لل فل ليس  ال بيعة   سل ال بيعة التي ن مها المجتمت . واوه  م  كل هذا   انه  يفكلون 
 تركيبة البيئة التي ركبها البالغون نوهذا نق ة جوهرشة لفه  تفكير افطفال وسلوكياته   . 

  تترشس الجغرافيا في جامعة سرستول   كتا  ترشسي ونقت جون مورك    تترشسي طرائ 
  وشست لص  19المعنون نأمات  باردة : جغرافيات دضارات ال با   18سليلتون و جيل فاونتاي 

 منف  رورة إسراز دور ال با  في المجتمت و اوهتما  بآرائه  و خبراته  الذاتية . 
تيييي عر ييي  فيييي كتيييا     يعيييرع المو يييوعات ال1هيييذا  ييييض مييي  فييييض   والمل)ييي  ن 

ال  وات افولا لجغرافيا ت افطفال   وتيرها . فهلذا كان  البتايات   وال  وة التالية يجب أن 
تكون عنتنا دراسات ع  أطفال العراو   وما عانوا م  وشفت ال)ر  وال)لار وال)ر  والو ت 
 تيييييييييييييييييير المسيييييييييييييييييتقر االتلييييييييييييييييياديا وسياسييييييييييييييييييا وأمنييييييييييييييييييا . دراسييييييييييييييييية افطفيييييييييييييييييال المهجيييييييييييييييييرش    

لمرعيييوبي    والم)يييرومي  مييي  الكثيييير وسيييبا  لييييس لهييي  فيهيييا  أيييية مسييياهمة أو دور   أطفيييال و ا
 يعانون م  ش ي ال)ياة وو خيار أمامه  في الوال  الراه  إو الضياع .

 جغرافية أطفال المدن
يتر  جغرافييو الميتن   منيذ القيتي    التفاعيل المعقيت لعناقير ال)يياة فيي الميتن الكبير     
نسيييان ميييت المبييياني   ميييت المع ييييات السياسيييية و اوالتليييادية   ميييت اتجاهيييات السيييل    تفاعيييل اإل

أنما  الهجرة   العفالات سي  الجنسي    والتأايرات البيئية الم تلفة . ورتي  كيل هيذا بقيي اوهتميا  
  ئيف في تأاير هذا التفاعفت علا افطفال.

ا العفالات   واختييار افطفيال كفئية وهتف مادة جغرافيات أطفال المتن هو التقا  بعض هذ 
اجتماعيييية للتراسييية والتقليييي   ودراسييية الكيفيييية التيييي يتفاعيييل سهيييا افطفيييال ميييت م تليييي الموااليييت 
الجغرافية   و المقاييس و البيئات   ومناال ة الوسائل التي يعتمتوها لتثبي  أو اعتراع أو ت)وشر 

 -علا : 20التر  البيئات ال)ضرشة التي يسي ر عليها الكبار . وشركي 
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جغرافيييية افطفيييال   مييي  دييييف  إدراف افطفيييال للمجيييال   ومفييياهيمه  عييي  المتينييية     1ن
 وكيو يلونون عامف اجتماعيا مهما في ت ليل الم هر اوجتماعي للمتينة .

 تعليييي  الجغرافييييا   كييييو يملييي  اسيييت تا  فهييي  افطفيييال للمجيييال إليجييياد ميييواد تعليميييية   2ن
 اهي  الجغرافية .و ممارسات أفضل لتعلي  المف

طرائ  ب)ف نوعية   م  خفل اعتماد المفد ة والم ياركة   جميت سيانيات وت)ليلهيا   3ن
. 
 -وشهتف إلا :
 تعرشو ال لبة بفرع جتيت م  فروع الجغرافيا . -أ
 تنمية خبرة إنسانية ل تمات مجتمعية عنت ال لبة .  - 
فيهيا طرائي   توفير فرب لل لبة لتلمي  م يارشت ب)ثيية قيغيرة واتمالهيا  تعتميت  -ت

 ت)ليل نوعية .
 تنمية التفكير النقت  عنت ال لبة   و خبرات القراءة والكتابة الب)ثية .  - 

والت است)تا  جامعة سوفالو في الوويات المت)تة افمرشلية مركيا خاقا لتراسة أطفال  
يفكر  . تتير المركي التكتورة ميلان كو    واهتمامها منلب علا اتت اف الكيفية التي 21المتن

سها افطفال   و معرفة خبراته  و ن اطاته  في المجال ال)ضر  . وطلبتها في الس  الجغرافيا 
يعملون مت أطفال فقراء   أفارالة و إسبان   في سرنامج ينفذ بعت وال  المترسة  في ناد  م)لي . 
هتف الم روع است فع آراء افطفال   و وجهات ن ره    في الم)لة وفي المجتمت وفي 
المتينة . يضاف إلا  لك   زج افطفال في الناد  للم اركة في ب)ف ع  ما هو مه  في 
دياته    وكيو يمل  أن يلون م)ي ه  اوجتماعي و العمراني افضل . والت اعتمتت منادي 
م تلفة بما فيها م ارشت فنية   زشارات ميتانية   م ارشت داسو    اللص   قنت ق)يفة   

 ة   ومناال ات . قور فتيو   رس  خارط
وفي أدناا نما ج م  الم ارشت الب)ثيية التيي اليا  سهيا طلبية الجغرافييا و سياه  سهيا افطفيال  

 -في الناد    وكانوا مادتها أيضا :
م يييروع فضييياء النييياد    هتفيييف فهييي  الكيفيييية التيييي يسيييتوعب سهيييا افطفيييال المجيييال اليييتاخلي   1

دسيييب وجهييية ن يييره    وممارسييية للنييياد  وكييييو يت)ركيييون فييييف . وكييييو يملييي  أن يغييييروا 
التيمقراطييية بأخييذ آرائهيي  و أقييواته  فييي التغيييرات التييي يروهييا . يبييتأ افطفييال سرسيي  قييورة 
للنييياد  ميييت التغييييرات المقتردييية   ومييي  اييي  ين يييرون إليييا الر بيييات الم يييتركة وال)اجيييات اييي  

لنتائج إلا التلوش  علا التغيرات المملنة   و و ت خ ة للتنفيذ   وم  ا  كتابة تقرشر با
المسيينولي  فييي النيياد  . والنتييائج  ات أهمييية خاقيية لتبنييي إدسييا  بييالتغيرات المملنيية فييي 

 المجال سواء أتان هذا ناد  أ  م)لة أ  شارع أو المتينة . 
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م يروع التجييوال فييي الم)ليية   الاميي  طالبيية فييي السيي  الجغرافيييا بم ييروع تييرو  فيييف معرفيية مييا   2
طفييال فييي البيئيية ال)ضييرشة . فقاميي  بجوليية مييت مجموعيية هييي افشييياء التييي ينتبييف إليهييا اف

قيغيرة ميينه  وطلبي  ميينه  اخييذ قيور ل شييياء التييي يهتميون سهييا . وبعييت  ليك الييا  افطفييال 
بعيييرع الليييور فيييي جرشيييتة هييي  كتاسهيييا عييي  جيييولته  هيييذا   وت)يييتاوا عييي  م ييياهتاته  و ميييا 

  كهتيية . تقيول ال البية يتذكروا وأي   هبوا . والت زود افطفال بلاميرات وم  اي  اليتم  لهي
بييان مييا تعلمييوا ميي  هييذا الم ييروع الكثييير عيي  مييا يجلييب انتبيياا افطفييال فييي ال ييوارع ننبيياح 
الكف    جر ان ميتة في اوزبال   المتجر عنت الرك  يبيت دلوشات   منيل قتي   . والت 

 .  ساعت التجول في ال)ي مت افطفال واخذ اللور دون إاارة دفي ة السلان الم)ليي 
م يييروع دتيقييية ال)ييييوان   أقييي )ب مجموعييية مييي  افطفيييال إليييا دتيقييية دييييوان المتينييية     3

وزودوا بميلروسلو  و ناظور يقر  افشيياء الليت اتت ياف البيئية ال بيعيية فيي ال)تيقية   
والت طلب منه  و ت دليل مييتاني بالرسي  والينص لل)تيقية . واليت انتبيف افطفيال إليا أشيياء 

  فقت اهتموا بالكيفية التي است ت  فيها المجال م  توزشت للميراجيح  ل  يل  يتوالت  لك منه 
و تسل  البعض للبوابة ال)تيتية و الركض مت اليعي  واللراخ و م الفة تعليمات ال)تيقة 
مثل الواليوف عليا السيياج واليذها  إليا افميات  المغلقية . واليت طليب مينه  أن ييذكروا  ليك 

إلا أهمية وجود ملان سر  نطبيعي  في المتينة ليتعرف في الل)يفة التي كتبوها فأشاروا 
 افطفال فيف علا ال بيعة ع  الر  . 

م روع ن   المعلومات الجغرافيية   والين   هيي سرمجييات داسيو  تسيت ت  للينت ال يرائ    4
وال ييا  بافب)ييا  . فييي هييذا الم ييروع ين يير افطفيال إلييا وسييائل عييتة تسييت ت  سهييا اليين     

لرئاسييية فهيي  يتف)لييون خييرائ  اونت ابييات   ايي  يب)ثييون فييي اونترنييي  و مثييل اونت ابييات ا
الليور الفضييائية و خييرائ  متينيية سوفييالو ليعرفييوا أييي  تقييت افمييات  الم)لييية  ات اوهتمييا    

 مثل مساتنه    المتار    النواد    وهلذا . 
فل أع ا م روع الم)لة   هتف الم روع اتت اف كيو يفكر افطفال بالم)لة . فكل ط  5

مربعا خاليا م  القماش   وطلب منف رس  المنيل الذ  يسلنف   والبعض اختار إ افة  
عتد أفراد افسرة   وديلورات الع ل والمناسبات و تيرها م  عناقر السل  . والت 
ت)ول  ال ت القماش هذا إلا أشياء جميلة و افطفال مبتهجون بالم روع . في المردلة 

لب منه  لل  أو خياطة المربعات علا خلفية ت لل الم)لة   مت الثانية م  الم روع ط
إ افة مواالت عتة منها الناد    المترسة   ال)تيقة العامة   الملتبة   وتيرها . وعنت 
مفد ة افطفال وه  يعملون تسجل تعليقاته  و تنخذ قور له  طيلة فترة العمل م  اجل 

بالم)لة   آرائه  عنها وع  الم)فت افخر  ال)لول علا ن رة اا بة ع  كيفية تفكيره  
   وكيو يست تمون مواد م تلفة لعرع تركيبة المجال . 
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م روع المجتمت الم)لي   أراد أدت طلبة التكتورة ميلان دراسة الكيفية التي يستوعب سها   6
افطفال المجال   و معاني المجتمت الم)لي عنته    والارن سي  ما أخذا منه  مت ما 

في الكتب المترسية و الكتابات الت  ي ية   واعتمت المناال ة المفتودة معه  . موجود 
وسجل ما يعتا افطفال مجتمعه  الم)لي و أشر الميادي  التي تتتاخل فيها تعارشفه  مت 
التعارشو الرسمية . لقت است لص من وره  للمجتمت الم)لي و نقت علا أساسف التعارشو 

 الرسمية . 
في ال)ي   وفر أدت ال لبة خارطة كبيرة لل)ي السلني   مت رموز يمل  م روع التجوال   7

و عها نال ت كارتون  ديف ي اء   تمثل : طفل علا دراجة هوائية   طفل ي)مل دقيبة 
نفاخة    طفلة تلعب نيوشو     –مترسية   طفل ي)مل نآيس كرش     طفلة ت)مل نبالونة 

طة دتد موالت الناد    وطلب م  افطفال منيل   منيل ي)ترو   مترسة . وعلا ال ار 
س)ب كل رمي و تو يعف في ملانف في جولة افترا ية في ال)ي السلني . أ  أن يت)رف 

 ال فل م  الناد  منشرا علا ال ارطة مسارا و ما ي اهتا و يوالت الرموز عليها . 
الم)ليية هييي م ييروع تتبييت الييروائح   الييال أدييت افطفييال بييان ميي  افشييياء التييي و ي)بهييا فييي   8

الروائح الكرشهة فيها . ودفع  هذا المفد ية أديت طلبية الجغرافييا لل ييا  بم يروع يأخيذ فييف 
أوراد  –افطفييال فيييي جوليية فيييي ال)ييي وش ليييب مييينه  تمييييي اليييروائح سييي  ال بيعيييية نم)ببييية 

وزهيييور  وطبيعيييية تيييير م)ببييية نالغيييازات و الناتجييية عييي  ديييرو الم يييا    و اليييروائح التيييي 
عض المراهقي    وت)تيت مواالعها علا ال ارطة . واتت ي أن افطفيال يعرفيون يست تمها ب

 الكثير ع  الم)لة . 
م ييروع التجييوال فييي ال بيعيية   وفيييف أخييذ افطفييال فييي جوليية دييول نيياد  الم)ليية وتت يياف   9

البيئيية ال بيعييية ميي  نباتييات و ديوانييات موجييودة فييي وسيي  متينيية سوفييالو فييي شييهر كييانون 
لونف الرماد  نتثرة الغيو   . في هيذا الجولية وجيت افطفيال طييورا مهياجرة افول المعروف س

  وم تلي أنواع النباتات والف رشات . وبعت سماعه  أن هذا الف رشات تنمو علا افشجار 
 عنتما يلون الهواء ن يا اخذ افطفال يلتلقون بافشجار لتن   الهواء النقي . 

افطفيال ليشيارة دتيقية تتيوفر فيهيا سيئيات نباتيية م روع ال)تيقة اوقي ناعية   أقي )ب   10
متنوعة اللت اتت اف أنواع البيئات   والتي يمل  أن توجت في المتينية . واليت أخيذ افطفيال 

فيها قورا فنواع النباتات   والت تعرفوا ع  الير   T-Shirtقورا والاموا ستلمي  الملان  
 علا النباتات المتارشة . 

  سها افطفال في المتينية ندياففت معرفة الكيفية التي ينتقل م روع وسائ  النقل   هتفف  11
دراجيييات   ميييت  وشهييي   . ي)ييياول الم يييروع إيجييياد إجابيييات عييي  الوسيييائ  المعتميييتة . وتمييي  
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مقاسلته  وسناله  ع  وسائ  النقل في افيا  التي ليس فيها دراسة , والت وجيت انهي  ينتقليون 
 الهوائية في الليو اتثر م  الفلول افخر  .مت  وشه    وانه  و يست تمون دراجاته  

 م ييييييييروع المتينيييييييية فييييييييي ن يييييييير افطفييييييييال   يهييييييييتف الم ييييييييروع تف)ييييييييص ن ييييييييرة افطفييييييييال   12
و وقفه  لجيء م  متينية سوفيالو . ع ير أطفيال طليب مينه  اليذها  إليا سيادة نيياترا ميت 

به  أو تاميرا لتلوشر أجياء السادة التي يتوالعون أن تكيون مركيي اهتميا  أقيتالائه  و أاليار 
تيييره  مميي  ييييور المتينيية . وبعييت  لييك جييرت مقيياسلته  دييول اللييور التييي أخييذوها والسييبب 
منهييا ومييا ا يجيير  فييي اللييورة . وكييذلك اليياموا بليينت لعبيية علييا شييلل لوديية للسييادة فيهييا 

 مجال للت)رف دول السادة م  خفل اإلجابة ع  أسئلة . 
يرة الرشبية مي  سوفيالو بقليت معرفية   طفف إلا متينة قيغ12م روع سفرة ميتانية   اخذ ن  13

تيفيييية اسيييتيعا  افطفيييال فميييات  لييي  ييوروهيييا مييي  البيييل   وميييا ا سييييفد ون مييي  م ييياهر 
  تعرشفي مت خارطة ل وارع المتينة والائمة بأسيئلة .  Folderأر ية . سل  كل طفل دوارا ن

ارطيية . وطلييب ميينه  التجييوال فييي المتينيية باعتميياد ال ارطيية وتأشييير مييا ي يياهتوا علييا ال 
وسجل البادثون المفد ات ع  اتثر افشياء التي است)بها افطفال   مثل جتار ق ر  
  أوراو أشييجار   تييفل خضييراء . وبعييت العييودة إلييا النيياد  الييا  افطفييال بليينت جرشييتة عيي  

 سفرته  تض  قورا وكتابة ولل  أوراو افشجار التي جلبوها معه  . 
غرافيا في جامعة سوفالو أنجيت ت)  إشراف التكتورة هذا نما ج لم ارشت أب)ا  طلبة الج

ميلان كو  في مركي أطفال المتن . فما ا نعرف ع  أطفالنا   و هل يبقون في تفكيرنا في 
ديي العاطفة فق    أليس م  العاطفة ال)قة أن نعرف كيو يفكرون   وما هي وجهات ن ره  

لمو وع م)فيا للبادثي  للتفكير بجتية في البيئة التي يعي ون فيها   نأمل أن يلون هذا ا
 بافطفال كهتف و وسيلة   ومادة دراسية . 

 
 

 األطفال  و بيئة ساحة المدرسة
و تتوافر لعتد متنا  م  أطفال المتار  اوستتائية فيي المنياط  ال)ضيرشة سيهولة وقيول  

افميات  القليلية التيي إلا الفضاءات ال بيعية والبرشة   وتمثل سادة المترسة ودتيقتها واديتة مي  
يلعبون فيها مت أالرانه  خارج مساتنه  . لذلك فللسادة المترسية ودتيقتها أهمية متيايتة في التعل  
البيئييي ل طفييال . وتنهييا رمييي يييوفر طبقييات ميي  المعيياني معبييرة عيي  شييعور افطفييال تجيياا أنفسييه  

لهيذا تيأايرا الكبيير عليا ميواالفه  ومتارسه  . إنها رسائل معبرة ع  ما تعنييف المترسية ل طفيال   و 
وسييلوكياته  ودقييا . وتيينار سييادات المييتار  ودييتائقها   وسياسييات إدارات المييتار  ديالهييا علييا 

 سلوف اللعب عنت افطفال   وما يتعل  بالتعل  البيئي علا وجف ال لوب . 
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يئية يعييز المعرفية والمعنيون بالتعل  البيئي دتدوا افاة أبعاد ليف   أوو : إن اليتعل  عي  الب  
البيئيييية و ييييند  إليييا اسيييتيعاسها   اانييييا : إن اليييتعل  البيئيييي موجيييف ل)مايييية البيئييية وات يييا  الموااليييي 
اإليجاسية ديالها   واالثا : إن التعل  في البيئة ي جت التفاعل معها واتتسا  ال بيرة المباشيرة فيهيا 

م  الضيرور  أن تتيوافر فيي وأن ييت  . وم  اجل نهج شمولي للتعل  البيئي يض  افبعاد الثف  ف
 تضمينها في توجيهات المعلمي  و تكون كامنة في ال برة ال)رة للتفميذ عبر سني التراسة . 

وعلا الرت  م  أن جغرافيات افطفال الت جذس  اهتماما كبيرا في العقتي  افخيرش    إو  
تائقها ميييا زالييي  الليلييية . ففيييي أن الب)يييو  الجغرافيييية عييي  اسيييت تا  افطفيييال لسيييادات الميييتار  ودييي

اسيتراليا جيير  ب)ييف عيي  أايير سييادة المترسيية علييا سييلوف اللعييب عنييت افطفييال فييي خمييس مييتار  
استتائيييية   اانيييان منهيييا فيييي متينييية ملبيييورن   واليييثف  افخييير  فيييي متينييية كيييانبيرا . وبسيييبب دجييي  

ي  فيي كيانبيرا . واليت مجموعة البيانات والتعقيتات التي ت)توشها فقت ركيت المناال يات عليا مترسيت
اختيرت لت ابف تلمي  سادتيهما و الفرب التي توفراها للتعل  البيئي   و إنها تساعت علا إجيراء 

 مقارنة سي  الكيفية التي تعامل سها افطفال   وتيره    في المترسة مت هذا البيئة . 
 األطفال والبيئة

مييي  التراسيييات وجيييتت انهييي   ل طفيييال انجيييذا  خييياب ن)يييو البيئيييات ال بيعيييية   والعتييييت 
يفضلون اللعب في الفضاءات ال بيعية والبرشة علا اللعب في سيئات ملنعة . ولهذا الفضاءات 
دعييوة خاقييية لهيي  بسيييبب تنوعهييا و شيييعوره  بييالفزم  . إن لسيييهولة وقييول افطفيييال إلييا البيئييية 

ئيييات ال بيعيييية أو ال بيعيييية أهميييية كبييير  لنميييوه    فالعتييييت مييي  البيييالغي  يتيييذكرون ستفاقييييل البي
الفضاءات خارج مساتنه  كأمات  ممييية فيي طفيولته  . ولهيذا الفضياءات منيافت ادراتيية و نفسيية 
وخبرات سيئية و يستهان سهيا . ولهيذا  البيئيات فوائيت وأهميية و تقيتر سيثم  عنيت السيجناء والرااليتي  

 في الم فيات وطلبة الكليات   وافطفال علا وجف ال لوب. 
ميييا يمثيييل ال بيعييية نافشيييجار عليييا سيييبيل المثيييال  مييي  خيييفل النوافيييذ بالنسيييبة  وان وجيييود 

ل طفييال أهمييية فنييف يعيييز الييترة اإلدراف لييتيه  . والييت توقييل  دراسييات عتيييتة إلييا نتيجيية مهميية 
 مفادهيييا أن لعيييب افطفيييال فيييي ال بيعييية ليييف تأايراتيييف اإليجاسيييية عليييا سيييلوكيات اللعيييب اوجتمييياعي 

والتركييي فيي التفكيير . وللبيئية ال بيعيية م)اسي  وتيجاسييات تفيوو كثييرا  و التراته  علا المفد ية
ما تقتمف السيادات الم   ية للعيب   و ليك فنهيا اتثير ت)فيييا للعيب اإلسيتاعي و تنوشعيف . وطبقيا 

وطنيييية فيييي الووييييات المت)يييتة فانيييف ديثميييا تركيييي الميييتار  إليييا منسسييية التعليييي  والتيييترشب البيئيييي ال
 م)اووتهيييييييا لتكاميييييييل التعليييييييي  فيييييييي البيئيييييييات ال بيعيييييييية نباسيييييييت تا  سيييييييادات الميييييييتار  وديييييييتائقها 

 و  الفضاءات الم)لية  فان اإلنجاز التعليمي يت)س  ولف تأايرا علا المنهج سرمتف . 
بقييوة   بييأنواع العناقيير ال بيعييية وتتييأار ال رشقيية التييي يلعييب سهييا افطفييال مييت بعييض   و  

المتيييوافرة فيييي سيئيييات اللعيييب . ففيييي دراسييية ليييودا انيييف عنيييتما يلعيييب افطفيييال فيييي سيئييية تسيييود فيهيييا 
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تركيبييات العيييا  نمييراجيح و دوارات وتيرهيييا  وليييس عناقييير طبيعييية مييي  نباتييات وشيييجيرات فيييان 
ائ  والنباتيات وال يجيرات فيي القترة البتنية هي الوسيلة المعتمتة وليس الذهنيية . وبعيت زرع ال) ي

المناط  نفسها فقت لعب افطفال ب رشقة م تلفة كلييا   دييف تنياما ال ييال و اللعيب اوجتمياعي 
عنييته  . واوهييي  مييي  هيييذا كلييف   فيييان السيييل  اوجتمييياعي المسيييتنت علييا القيييترة البتنيييية اقيييبح االيييل 

 ستاعييييييييييييييية و ييييييييييييييودا   وت)سيييييييييييييين  الييييييييييييييترات افطفييييييييييييييال وسييييييييييييييي رته  اللغوشيييييييييييييية و الييييييييييييييتراته  اإل
 و اوستكارشة في الت يل في ما يمل  أن يلون أو أن يمثلف الفضاء الذ  يلعبون بف . 

وميي  أجييل تنمييية اإلدسييا  باونتميياء إلييا الملييان فييان اوتلييال المباشيير مييت المع يييات  
ال بيعيييية للبيئييية بميييا فيهيييا مييي  نبيييات وتربييية و دييييوان وتنسيييان أمييير  يييرور  جيييتا . وعنيييتما يفقيييت 

لة الوقيييول إليييا البيئييية ال بيعيييية الم)ليييية فيييانه  ي)رميييون مييي  فيييرب ت يييوشر هيييذا افطفيييال سيييهو 
اإلدسييا  . وبسييبب تييأايرات الت)ضيير السييرشت فييان افطفييال فييي العتيييت ميي  مييتن العييال  هيي  افالييل 
دضييوة فييي سييهولة الوقييول إلييا ال بيعيية  الم)لييية منهييا . فالفضيياءات ال بيعييية خييارج المنييازل 

ت مي  اوعتيتاءات فيي افميات  العامية   خاقية وان جيتول الواليتي  تتناالص   وهناف خوف متيايي
ميدد  بافعمال دون فس)ة لمرافقة أطفاله  في وال  لعبه     كما إن أمات  اللعب اليو  تركيبية 

 وليس  طبيعية .
 ساحة المدرسة والتعلم البيئي

أاليرانه  فيي سيئية  تمثل سيادة المترسية للعتييت مي  افطفيال المليان اليذ  يتفياعلون فييف ميت  
طبيعيييية خيييارج المنييييل   ليييذا فالفائيييتة منهيييا و ت)ليييا   وخاقييية فيييي مجيييال اليييتعل  البيئيييي . واليييت 
أشارت افب)ا  إلا ال رشقة التي يتعل  سها افطفال م  خفل اللعب   المتأار بعم  بال بيعة و 

ل التفمييذ . وشجيت تلمي  سادة اللعب   والسياسات التي ت)تد استعماوت سادة المترسة م  الب
افطفال   ودتيا  و  ال ييال ال ليب مينه    سيادة المترسية ال اليية مي  النباتيات عليية عليا 
ت)فييييي خييييال اللعيييب فيهيييا . ففيييي دراسييية أجرشييي  فيييي جامعييية كاليفورنييييا فيييي سيركليييي عييي  سيييادات 

ء مي  المتار  اوستتائية  عرع افطفال مقتردات إلعادة تلمي  السيادات . واليت تي  ت)وشيل جيي 
افر يييية اإلسيييفلتية إليييا م ييياهر طبيعيييية مثيييل الغابيييات   ديييتائ    و ميييروج . ورافييي  هيييذا تياييييت 
العفالات سي  افطفال م  خفل العا  إستاعية ون اطات تعليمية . والت شجت التغيير في تلمي  
سييادة المترسيية المعلمييي  لفسييتفادة ميي  الفضيياء الجتيييت لل يييا  سن يياطات و قييفية و أخييذ درو  
فييي الهييواء ال ليي    وبيييذلك تعيييزت اللييفت وخبيييرات افطفييال فييي اللعيييب وتوافقهييا مييت المنييياهج 
التعليميييية اوعتياديييية . لقيييت أخيييذ افطفيييال اليييتور الجتييييت سردابييية قيييتر و عيشمييية   دور قيييانعي 

 .م  النادية التربوشة والتعليمية المعرفة وليس مستلميها ومستهلكيها   وهذا أمر مه  جتا
ت البييادثي  دراسيية الييارن فيهييا سييي  سييادتي مترسييتي    تييوفران فرقييا م تلفيية عيي  والييت  أديي 

تمييار  فيهييا ن يياطات   Gamesبعييض . ففدييا أن السييادة التييي تركييي علييا ممارسيية افلعييا  
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تكييون فيهييا السيييارات اللييغيرة وسيييلة لتفاعييل افطفييال مييت بعضييه  الييبعض . مثييل هييذا السييادات 
لبتنيييية العاليييية للتنيييافس والتبييياهي   ومميييا ييييتفت  و  ال االيييات مفضيييلة عنيييت افطفيييال  و  ال االييية ا

افالل إلا التن)ي والمتابعة البلرشة في كثير م  افديان . والت يساعت اخيتفف تجهيييات اللعيب 
 وافدوات المتوافرة في السادة  و  ال االات الم)تودة نأو الضعيفة  إلا التعاون دون التنافس .

م  المقتردات تتعل  بالمواد وافشياء التي يمل  توفيرهيا فيي  والت التم  التراسة مجموعة 
سييادات المييتار  لتكييون مناسييبة للييتعل  البيئييي   مثييل : تييوفر م هيير ميي  م يياهر المييياا   ملييان 
خيياب للعييب   سييهولة وقييول إلييا ال بيعيية نأشييجار   شييجيرات   أوراد   د ييائ    د ييرات   

ر للجليييو    واوختفييياء فيهيييا نلعبييية اوختفييياء ديوانيييات  مييييتان لعيييب من مييية   أميييات  أو م ييياه
والب)ييف التييي ي)بهييا افطفييال  وبيئيية تييير مركبيية نيمليي  تفكيلهييا ومعالجتهييا يييتوشا  و مييواد تييير 
 متماسلة للعب سها . مثل هذا العناقر تعيز وتوفر مستوشات عليا للتعل  البيئي في المتار  . 

 تحسين ساحة المدرسة
تيتة بسادة المترسة   ففي المملكة المت)تة فان اليتعل  البيئيي فيي لقت اهتم  من مات ع      

ففيي سرش انييا ب)ثي   LTLالمتار  معيز و ب يتة مي  البيل من مية اليتعل  مي  خيفل الفنتسيليب 
. والت الاد هذا إلا تغيير في سياسة ال)لومة  1990هذا المن مة و طورت الفنتسليب منذ عا  

 Outdoor  وقيييتر دلييييل عييي  الاعيييات اليييتر  المفتودييية  البرش انيييية ب يييأن سيييادات الميييتار 
Classroom   طيييورت هيييذا المن مييية ديييوالي اليييف  1997لت)سيييي  سيييادات الميييتار . وفيييي عيييا

سادات ميتار  سرش انييا البيالد عيتدها افايون أليي مترسية . واليت دفييت المن مية سيرامج م ياسهة 
خضيراء لت)سييي   يمتهييا عنييت  فيي كنييتا والسييوشت . ت يمل مثييل هييذا البييرامج جعيل سييادات المييتار 

 افطفال  م  نادية المن ر وم رجات التعل  البيئي .
وفييي الوويييات المت)ييتة توجييت من مييات معنييية ست)سييي  نوعييية فييرب الييتعل  المتييوافرة فييي  

سادات المتار  . وشيشت عتد هذا المن مات ع  افربعي    وركي العتيت منها علا ال)ياة البرشة 
أن سادات المتار  هي أمات  م جعة سيئيا وت يا  موااليي مسينولة مي  البيل وقيانتها   وشرون 

التفميييذ . وادييتة ميي  هييذا المن مييات فييي متينيية سوسيي     وبالتعيياون مييت مجلييس المتينيية أعييادت 
ال)يوشيية لسييادات المييتار  فييي المتينيية . وفييي ب)ييف عيي  أهمييية سييادات المييتار  الييتم  سييراهي  

ي    و أالترد  سرامج و تلامي  لسادات المتار  يتنوع فيها تثيرة   م  خفل مفد ات المعلم
 اوستعمال و بالتالي اللعب و خبرات التعل  النس ية وتير النس ية . 

 ساحات المدارس في استراليا
علا الرت  م  فرب  يا  دركة لت)سي  سيئة التعل  فيي سيادات الميتار  عليا المسيتو   

رشيية مييي  خييفل تقيييتي  سياسييات تعليييي  سيئييية إو أن المليييادر الييوطني فيييي اسييتراليا أو الوديييتة اإلدا
والتعيشي لت)قي   لك عليا مسيتو  الميتار  جميعهيا لي  يت)قي  بعيت . ورتي  وجيود مبيادرات فرديية 
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في بعض المقاطعات مثل جنو  وشلي إو أن هناف اتجاهات معراللة وسيت تا  سيادات الميتار  
  فبتو م  ت)سي  فرب لعب افطفال خارج الاعات  في استراليا . فعلا سبيل المثال و ال)لر

اليييتر  فيييي الميييتار  اوستتائيييية فيييان التغييييير فيييي بعيييض الميييتار  افسيييترالية كيييان إلنقييياب هيييذا 
 الفيييييييييييرب . وكيييييييييييان أتثرهيييييييييييا تيييييييييييأايرا تقلييييييييييييص الوالييييييييييي  الم ليييييييييييص للرادييييييييييية سيييييييييييي  اليييييييييييترو  

لييا اسييت تا  افطفييال و للغييتاء والتوجييف إلييا إزاليية تجهييييات افلعييا    وت بييي  الواعييت قييارمة ع
 للسادات . 

ولعل هيذا راجيت إليا نقيص فيي فهي  الكيفيية التيي ييوفر سهيا اللعيب فرقيا تعليميية  خاقية  
فييي مجييال ال بييرات اوجتماعييية والييتعل  البيئييي .  لييك الييتعل  الييذ  ي)ييت  عبيير اللعييب الييذ  عييت 

ان افطفال ب)اجة إلا هام يا  ياسا بما ي)ت  في الاعات التر  . وشسود سي  المعلمي  اعتقاد ب
فرقيية لفسييترادة البييل البييتء سواجييب دراسييي آخيير . ولهييذا المعتقييت  أر ييية قييلبة نن رشيية ال االيية 
الفائضييية    وشييير  العتييييت مييي  البيييادثي  بيييان لهيييذا الن رشييية عيوبيييا كبييييرة . فهييي  ييييرون إملانيييية أن 

س فقيي  ل لعييا  النسيي ية يسييتعمل افطفييال البيئيية المترسييية خييارج الاعيية الييتر  للتنمييية والييتعل  ولييي
 . المعلمي  است تامها لتعلي  نسقي خفل فترات اوسترادة سي  الترو    وأيضا بإملان

 22نموذج منهجية بحث 
واآلن دان وال  عرع منهجيية ب)يف معنيي باسيت تا  افطفيال لسيادات الميتار  لليتعل   

فييييي سييييادة المترسيييية البيئييييي . فقييييت ركييييي فييييي هييييذا الب)ييييف علييييا دور الن يييياطات التييييي يمارسييييوها 
 -ومضامينها في التعل  البيئي . وللب)ف افاة أهتاف   هي  :

استك اف فرب التعل  البيئي في سادة المترسة اوستتائية باعتماد مت  م  التقنيات الب)ثية  -أ
 الملثفة .

 استك اف الللة سي  سلوف اللعب عنت افطفال و جغرافيات سادات المتار  .  - 
 سلوف لعب افطفال ومستو  التعل  البيئي .استك اف الللة سي    -ت

اعتمت الب)ف سادات المتار  ميتانا للتقلي   مت خرائ  تفليلية للم اهر العمرانية و  
ال بيعية في السادات اليت التر    و المفد ة المن مة لسلوف افطفيال وتسيقاطف عليا ال يرائ  

سيييينة     12 – 10  نبأعمييييار   وت)ليييييل رسييييو  افطفييييال لسييييادات المييييتار    ومقيييياسفت معهيييي
 -ومناال ات مت المعلمي  . وتجراءات الب)ف هي :

 العمليات النس ية : -أ
رس  خرائ  السلوف   النم  الملاني ل طفال خفل فترة المفد ة مت ن ا  ترميي   -

 للسلوف والتفاعل اوجتماعي خفل فترات اوسترادة و الغتاء . 
  2نين ر مل)  
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طفال   المناال ات العر ية نوال  الغتاء  مت المو وع ومت مفد ة افالران م  اف -
 الرشنف دول ن اطات اللعب والسلوف . 

مفد ة سادة المترسة   علا شيلل مفد يات أو خيرائ  نق يية لفميات  المسيتغلة  -
 وتير المستغلة وال  الغتاء .

مقاسفت ش ليية   شي ص ل ي ص ميت تسيجيل المناال يات ميت افطفيال فيي سيادة  -
 .المترسة 

 رسو  افطفال : –  
 سادة المترسة كما هي عليف . -
 سادة المترسة كما يجب أن تكون عليف . -

 عمليات تير نس ية : –ج 
 مقتردات عامة دول سادة المترسة . -
تعليقييييات افطفييييال خييييارج الاعييييات الييييتر  و واليييي  الغييييتاء   خييييفل ع ييييرة أيييييا  ميييي   -

 المفد ة المستمرة في كل مترسة .
 المترسة   ن اطات اللعب   المن قة الم)ي ة بالمترسة . اللور   لق ات لسادة -
 مناال ات مت المعلمي    سماع مقترداته    وكذا اإلدارة . -
مجلييية افب)يييا    تسيييجيفت انعلاسيييات ش ليييية للبيييادثي  ديييول سيييادات الميييتار   -

 وسلوف افطفال في اللعب وفي التفاعل   وبي  هذا العوامل .
  سينة فيي كيل 10 – 8و ال يرائ  ع ير أطفيال بعمير ن شمل  عملية المفد ة المن مية 

   وكييل تلميييذ تميي  مفد تييف ليييو  كامييل   3مترسيية خضييع  للتراسيية والتقلييي . نين يير مل)يي  
واليييت اختيييير التفمييييذ مييي  البيييل المعلميييي  عليييا  يييوء معيييايير ديييتدها البيييادثون . دييييف طليييب مييي  

فيي اللعيب . والتقيا الباديف أو مي  المعلمي  تهيئة عتد م  افوود والبنات وبمت  سيلوكي م)يتد 
يسياعتا ميت كيل طفيل فيي الليباح و أجرشي  معيف مقاسلية. واختييرت أسيماء مسيتعارة ل طفيال لييت  
تسيجيل البيانيات لهيا . والبييل إجيراء المفد ية والمقاسليية طليب مي  كيل طفييل رسي  قيورتي  لسييادة 

افة إلييا  ليك   طلييب ميي  المترسية   افولييا كميا هييي اآلن والثانييية كميا ي)ييب هييو أن تكيون . إ يي
 جميت افطفال في اللفوف التي شملها المسح الم اركة في ن اطات الرس  .

لقيييت اسيييت)ت  سرنيييامج السيييلوف ال رائ يييي لتسيييجيل ن ييياطات كيييل طفيييل و كيييذلك التفاعيييل  
اوجتميياعي أانيياء اوسييترادة سييي  الييترو  و فتييرة الغييتاء . وكانيي  سييلوكيات اللعييب افتثيير إاييارة 

ذا التراسة هي : الن اطات البنائية نسناء ملعبات    التفاعل المتلل بالبيئة ال بيعية واهتماما له
نجمت أوراو النباتات أو ال نفساء    استك اف البيئة نالتجوال في ممرات ال)تائ  أو الغابات    
والن يييياطات الت يلييييية نخاقيييية عنييييتما تضيييي  اسييييتعمال البيئيييية ال بيعييييية أو مييييواد مثييييل تلييييور أن 
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رات تمثييل سييفينة  . وهييذا الن يياطات تيي  ت)تيييتها بعييت تجييار  فييي سييرامج تسيي ي  السييلوكيات ال ييجي
علا ال رائ  لتكون افتثر تمييا ولت)تيت افلعا  التي تقود إليا اليتعل  البيئيي   ولكيل واديت منهيا 

 عنلرا إدراتيا مهما يفوو الن اطات البتنية أو اوجتماعية افخر  . 
د ييات أانيياء فتييرة اوسييترادة سييي  الييترو    وع يير أخيير  ولكييل طفييل سييجل  خمييس مف 

خفل فترة الغتاء   وبيي  كيل واديتة منهيا فاقيلة زمنيية تبليد د يقتيان . باإل يافة إليا  ليك   فيان 
دركييية كيييل طفيييل اليييت سيييجل  عليييا خارطييية المترسييية   وتييي  تو ييييت الييينم  الملييياني للفتيييرتي  عليييا 

ت فيي فتيرة الغيتاء هنياف فرقية لل ييا  بمفد يات ال ارطة . ودال اونتهاء م  تسجيل المفد ا
  دالييائ  فييي سييادة المترسيية . يعنييي هييذا الت)ييت  10 – 5تييير نسيي ية لل فييل و فالرانييف ولمييتة ن

ب ييلل تييير نسييقي مييت ال فييل نوأقييتالائف إ ا كييان هييذا مناسييبا  بمييا يسييمح للت)قيي  أو التو ييييح 
 للن اطات المسجلة .

ء قوتي مت ال فيل اليذ  تمي  مفد تيف خيفل فتيرات وبعت الغتاء مباشرة يت  تسجيل لقا 
اوسترادة والغتاء في  لك الييو  . وبعيت  ليك ييت  ت)لييل هيذا المقياسفت مي  خيفل المقارنية . واليت 

 -  سناو في المجاوت اآلتية :29ت   المقاسفت ن
 اوستيعا  العا  لسادة المترسة   وال  اللعب نتفسير رسومه  لسادة المترسة    -
 مات  المفضلة وتلك تير المرش)ة  اف -
 الن اطات التي يمارسوها وكيفية اللعب   -
 است تا  سادة المترسة أاناء الترو    -
 اإلدسا  بالملكية والف ر بسادة المترسة . -

 المدارس المختارة للتقصي
المترسييتي  الم تييارتي  تقعييان فييي كييانبيرا   وشت يياسهان فييي عييتد ميي  ال لييائص  ففيهمييا  

ة تضيي  تنوعييا فييي المجييال يمتييت ميي  أمييات  لعييب هيياد  إلييا أمييات  ن يياطات م ييتركة سييادة كبييير 
والعيا  فييرو   والمهيي  انهميا علييا تييير الميتار  افخيير    تضيي  سيادتيهما تابيية . ومترسيية أرانييت 
دلومية   سينما مترسة أورانا فتابعة للق اع ال اب نأهلية    وفنها هلذا يفتيرع وجيود اخيتفف 

سي  تفميذ المترستي  . توفر المترسة افهلية أساسا تعليميا جيتا يسيتنت عليا  في ن اطات اللعب
الموازنة ال املة سي  خبرات ال)ياة التعليمية و العقلية التلورشة والعمليية . إ يافة إليا  ليك فإنهيا 
تنمي البتن و العقل والروح عنت تفميذها . وأهمية سادة المترسة فيها لتوفير ظهيير دييو  دييف 

اء في قف)ة المترسة في شبلة اونترني  : " إن نباتيات ال هيير ال)ييو  و اإلديتاايات وتدامية ج
دياتيييية ال)تيقييية ون ييياطات ال هيييير افر يييي هتفيييف تنميييية سيئييية طبيعيييية تعييييز المنييياهج   ولفائيييتة 
ة مجتمت المترسة بميا فيهيا مي  تليمي  واسيتيراع وادارة الميياا و دتيقية تعليميية   وتنميية ن ي  سيئيي

 طبيعية " .
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تمتلك سادة مترسة ارانتا اوستتائية تنوعا في سيئات اللعب   بما فيها دتيقة أمامية مت  
مم ا يتور عبر شجيرات الليلة   وعتد م  افمات  المفتودة مت س وح قلبة وأخر  لينة   

لغابات وعتد م  افمات  الكثيفة ال ل   ومجاوت للعب هاد    و تابة . وش ير افطفال إلا ا
 بأنها سيوت يمل  ت وشرها وتنميتها .

أمييا مترسيية أورانييا فلهييا سييمة رشفييية   والييت وقييف  فييي من ييور قييادر عيي  إدارة المترسيية  
بأنها : " ت)تل مو عا هاد  وجميل   م)ا  بغابة وارع مفتودة  م  مسافة الرشبة م  مركيي 

سيئية المتينيية" . و يم  سييادات  جيو رشفيي فييي –المتينية . وشيوفر هييذا سيئية رائعيية للتراسية واللعييب 
مترسيية اورانييا تتييوافر م يياهر متميييية   واتثرهييا سييروزا تابيية متكامليية . كييذا هنيياف عييتد ميي  دييتائ  
افوراد دييول مبيياني المترسيية . وتضيي  المترسيية أراع م لليية ل)تيقيية تعليمييية . ودتييا أجهييية 

ضيا هنياف تنييوع فيي أمييات  افلعيا  فيهيا فرشييتة فنهيا تقليتيية مليينوعة بمع مهيا مي  ال  ييب . وأي
لعب  ات جا سية واهتما    بما فيها افلعا  الجماعية   وهناف مترج مغ ا بم لة خاقة للعب 

 الهاد  . 
يسمح ل طفال في مترسية أرانيتا الوقيول إليا مع ي  السيادات   ولبعضيها  يمية تعليميية  

سيييترادة و الغيييتاء . عاليييية   ولكييي  تيييير مسيييموح ل طفيييال اليييتخول إليهيييا للعيييب خيييفل أواليييات او
وال)تيقة افمامية بمم اها الجذا  تمر عبر شجيرات ومفتودة . وكذلك هنياف الغابية أو نالبييوت 
الناميييية    وو يسيييمح باللعيييب فيييي افرا يييي الميروعييية . وبيييالقر  مييي  المترسييية توجيييت أراع فيهيييا 

 مبيل مفتوح مت مياا  )لة   وشبتو أن افطفال و يست تموا .
أورانيييا توجيييت إشيييارات عليييا أشيييجار الغابييية تنشييير ديييتود المسيييموح ل طفيييال  وفيييي مترسييية 

للوقيييول إلييييف دون تجييياوزا فيييي لعيييبه  أانييياء اوسيييترادة سيييي  اليييترو  . وميييت هيييذا فيييان المعلميييي  
يأخذوه  إلا أبعت مي   ليك فيي الغابية خيفل سياعات اليتر  . وكيذلك   فيان ال)تيقية التعليميية و 

وسييترادة سييي  الييترو  ولكنهييا تسييت ت  بلثافيية للن يياطات التعليمييية . يسييمح للييتخول إليهييا أانيياء ا
 وللميشت م  المعلومات يمل  العودة إلا الب)ف نفسف ومعرفة ما توقل إليف البادثان .

 جغرافية أطفال العراق
مميا تقيت  يتضيح أنهي  اليت تعياملوا ميت افطفيال كم لواليات لهيا رأ  و مواليي   لهيا خبرتهييا  

 عالمهيييييييييييييا ال ييييييييييييياب سهيييييييييييييا   و لهيييييييييييييا طرشقتهيييييييييييييا فيييييييييييييي اليييييييييييييتعل  اليييييييييييييذاتي . الذاتيييييييييييييية   ولهيييييييييييييا 
و ن ييروا إلييا سييادة المترسيية كامتييتاد لقاعيية الييتر  وململيية لهييا فييي الميينهج وفييي التربييية والييتعل  
الييذاتي . وفييي الواليي  الييذ  يرسييلون أجهيييته  وتت يياف المييرشخ والفضيياء ال ييارجي   فهيي  مييا زالييوا 

 الراه   . يستك فون عال  افطفال في متنه  و 
متا نكت ي ن)  عال  أطفال العراو   نو داجة فن نفكر بالمرشخ داليا !  ومتيا نهيت  
بسادات الميتار    ومتيا نسيت تمها لليتعل  اليذاتي   ومتيا يليون التلمييذ قيانعا للمعلومية ولييس 
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ميي  متل يييا لهييا   ومتييا يعييرف تفمييذتنا وطلبتنييا عيي  العييال  الييذ  يعي ييون فيييف اتثيير ممييا نلقيينه  
 معلومات ع  العال  ال ارجي   متا نقرأ خرائ  افطفال   ونستوعب جغرافيته   

وأطفيال العيراو م)روميون مي  الكثيير   مي  ال)نيان والرعايية عليا وجيف  1980ومنذ عا   
ال لييوب .  ففييي فتييرة ال)يير  كييان اف  فييي جبهييات القتييال   سييواء أتييان عسييلرشا أ  مييتنيا   

لتربييية واإلدارة المنيلييية . وكييان الوالييت عيياجيا عيي  متابعيية أسنيياءا خييفل وكانيي  اف  تتييولا عملييية ا
اإلجازات القليرة التي كان يتمتت سها . وفي زم  ال)لار اشيترف الجمييت   قيغارا وكبيارا   فيي 
العمييل لتييوفير لقميية العييي    وتعيياظ  التوجييف الميياد  فييي ال ييارع   وداخييل افسييرة أيضييا . وخييفل 

ثمانينيييات والتسييعينات  تغييييرت نسيييبة عاليييية ميي  ال يييي  اوجتماعيييية والتربوشييية عقييتي  مييي  الييييم  نال
  درجيية   فمع يي  ال ييي  والمعيياني الييت  نأقييب)  بييالمقلو   عنييت 180السييائتة سترجيية تلييل إلييا ن

 الجيل الجتيت . جيل يفتقت إلا الهوشة والو وح .
فيياز واونترنييي  فييان مييا ومييت تغييير ن ييا  ال)ليي  فييي البلييت   واونفتيياح علييا العييال  عبيير التل 

بقييي ميي  دون تغيييير   أخييذ يتييأرجح مثييل سنييتول السيياعة . إزاء و ييت مثييل هييذا   مييا ا نعييرف عيي  
ما بعت الجيل الجتيت   ميا ا عي  ال يي  التيي ي)ملوهيا   وعي  تليوراته   –أطفالنا   نجيل ال)تااة 

ة   ون ييرته  للمجتمييت   لمييا جيير    ومييا يجيير  علييا السييادة العرا ييية   ون ييرته  للتعلييي  والمترسيي
وانتمائه  للوط    وأفكاره    و المفمح الم تركة ل  لياته    وع  مستقبل العيراو مي  خيفل 

 عيونه     
أوجيييف قيييرخة داوشييية فيييي وجيييف السياسييييي    والتربيييوشي  كيييي يسيييتوعبوا ال)يييال اليييذ  علييييف  

هييل معانيهيييا . عاشييوا ال)رميييان أطفالنييا . أطفييال لعبيييته  الرشاشيية والتبابيية   ومفيييرداته  اللغوشيية نج
بم تلي معانيف ومع ياتف . إلا متا نبقا نجهل عالمه  ال اب سه    متا نكت يفف   إليا متيا 
نسمح للفاقل سيننا وبينه  يتست   متا نفكر في رأ  هذا اللتع   متيا نلي)وا مي  الغيبوبية   

 افطفييال   كييل ميي  ملانييف متييا نفكيير فييي مسييتقبل آميي    لنييا وفطفالنييا   أتمنييا أن نهييت  جميعييا ب
و ت للييف   وكييل دسييب مييا يسييت يت و يييتمل  . وأن نستك ييي عييال  البييراءة   عييال  افطفييال   
ونر  جغرافيون بالف رة يفهمون الواالت اتثر مما نتليور ونعتقيت . ولن)فييه  لبنياء عيراو المسيتقبل 

هر عليا بعضيها وشير   .   وننهله  لذلك بما هو متوافر لتينا م  أدوات عتيقة وأفكار نأتيل اليت
. مسيييتقبل رات لليييتملص مييي  هيييذا الواجيييب اليييوطنيالمهييي  أن نبيييتأ   و أن نتقييياعس و نت)ييير  مبييير 

 العراو مرهون سه    فلنتمسك سه    فه  افمل   وعليه  ينعقت العي    إن شاء هللا . 
 (1ملحق )

 بعض م  المو وعات افولا في جغرافيات افطفال
 الكاتب العنوان السنة
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 (2ملحق )

 رموز خارطة السلوف
 الوقي ميالر 

 التفاعل االجتماعي
SP  لعب مفرد   دون اورتبا  باآلخرش 
PP  لعب مواز    علا امتتاد اآلخرش    يست ت  المواد المتوفرة   دون تأاير علا

 افطفال اآلخرش 
AP  لعب ملادب   ي ترف مت اآلخرش  في ن اطات م اسهة   تبادل المواد

 واوتلاوت   ليس هناف هتف م ترف .
CP    لعب تعاوني   مجموعة أطفال تن   نفسها لهتف في الذه    العا  افترا ية

 مسردية
TP  لعب ش لي  فق 
SG 6 – 3مجموعة قغيرة ن  
LG فأتثر  7مجموعة كبيرة ن 

 سلوك اللعب
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SF    التركيي علا الذات ستون تفاعل مت افطفال اآلخرش    أدف  يقضة   الراءة
.... 

OP  م  خفل الم اهتة   انت ار التور في لعبة الفرش الم اركة 
OO  مفد ة اآلخرش    أخذ دور المراالب دون التفاعل مت افطفال اآلخرش 
VI  التفاعل اللف ي مت وادت أو أتثر م  افطفال 

 نشاط إدراكي
C  ن ا  سنائي نسناء أو قنت أشياء م  مواد منوعة 
IL نيقت في أو يست ت  ال بيعة  تفاعل الرشب مت البيئة ال بيعية 
EE  استك اف البيئة نالتجوال   التنقل في البيئة   تسل  افشجار 
IA  ن ا  ت يلي نلعب فيف ت اهر وتمثيل وخيال 

 نشاط فيه خبرات بدنية
FE   لعب در بالمواد المتوفرة نمضر    كرة وليس كفرش    رمي الكرة باتجاا ال)ائ 
FS س  ناست تا  تلامي  موجودة أو العا  ااستة في الملان اللعب علا سناء اا 
TG   اوشتراف في فرش  من   نفرو مت الواعت متف  عليها   كرة القت 

 غيرها
IP  البيئة المبنية التاخلية نالذها  داخل مبنا المترسة 
ML   التنقل في الموالت نركض   م ي دول م)ي  معي 
CA  هناف ن ا  م)تدتغيير ن ا    عنتما و يلون 
O  تيرها نوقي اللير لذلك 

 (3ملحق )
 نمو ج خارطة السلوف البيئي ل طفال

  8رمي العينة : مترسة اورانا   الجنس : أنثا   العمر : 
الجنس  رمي اوس  المترسة : أورانا

 : أنثا
 ال روف ال بيعية : 

 م مس دافئ
فترة 
اللعب 
 اوسترادة

 التارشخ
6 \ 3 \ 2001 

الوال  
11 – 

11.40 

المستو  
 :3 

العمر 
 :8 

 

رمي 
 العينة

التفاعل 
 اوجتماعي

 وقي الملان سلوف اللعب
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1 AP  SG(5) VI  IE  EE     المترج :والوف مت مجموعة
 تن ر إلا  فتعة في داوشة

2 AP  SG(5) VI  IE  EE  ML    الغابة : تت)رف عبر الغابة
 تت)ت    تن ر إلا  فتعة

3 AP  SG(4) EE  IA الغابة : تت اهر تق يت ال  ب 
4 SP ML  IE   الغابة : تركض خلي قتي

 لترشها رش ة خضراء
5 AP  SG(4) VI  الغابة : تعرع علي رش ة و

  فتع
6    
7    
8    
9    
10    
 مفد ة تكرار السلوف المرجت
البل 

 المفد ة
 مت أطفال آخرش  مسك  فتع م  ال)تيقة و قنت منيل 
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