
Making Playtime 
a Key Part of the 

School Day!

 جعل وقت اللعب 
 جزءاً أساسياً من 
اليوم المدرسي!

 
بقلم مايكل فوليت

 جعل وقت اللعب 
 جزءاً أساسياً من 
اليوم المدرسي!

 
بقلم مايكل فوليت



 Mission:Explore Outside the) !صورة الغالف اال:مامي من المهمة: االستكشاف خارج الفصل الدراىس
www.missionexplore.net :اعرف المزيد عىل الموقع .(Classroom
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مقدمة
 ! ة الماضية تخصصت ىڡ" عىل مدى السنوات الخمس عرس0

 ! " نوعية اللعب لجميع اال?طفال ىڡ" العمل مع المدارس لتحسںى!
! متخصص  Nبصفىى ! Nاىى Rكل وقت للعب. ولقد اعتمدت عىل خرى

" المدارس الحكومية  ! اللعب ومعلم ومستشار لتحسںى! ىڡ"
! الهواء الطلق  المحلية لتطوير برنامج اللعب والتعلم ىڡ"
! أكرى0 من 200 مدرسة، وبناء فريق  للمدارس االبتدائية ىڡ"

" أوقات اللعب  ! الهواء الطلق لدعم تحسںى! اللعب والتعلم ىڡ"
! جميع المدارس. ىڡ"

! جميع أنحاء المملكة المتحدة والدول  وقد قمت بعمىل! ىڡ"
االسكندنافية والواليات المتحدة اال?مريكية وكندا ونيوزيلندا 
" أن النظم المدرسية قد تختلف، فإن جميع اال?طفال لديهم نفس الحاجة العالمية  ! حںى! اليا. وىڡ" Nوأسرى

للعب من أجل رفاههم وسعادتهم.

! أوقات اللعب بالمدرسة  " ىڡ" وأعمل حالياً عىل تأليف كتاب لدار لنرسJKP 0 يسمى ”تحقيق التمرى!
! عام 2017  ه ىڡ" االبتدائية“ (Creating Excellence in Primary School Playtimes)، والذي سيتم نرس0

! هذا الكتيب حاولت أن ألخص  . وىڡ" Rبعمق أكرى ! ! تتم تغطيتها هنا ىڡ" Nالمجاالت الىى ! وسوف ينظر ىڡ"
" اللعب. ليس هناك مكان أكرى0  ! تحسںى! ، لمساعدتك عىل البدء ىڡ" ! Nىى Rة دروس قيمة للغاية، وفقاً لخرى عرس0

سعادة للتواجد فيه من ملعب مدرسة حيث يستمتع الجميع بوقت لعب مذهل – ولذا فلنبدأ اال�ن!

Michael Follett BAHon, PGCE
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ق 1

/ جميع أنحاء المملكة  / الهواء الطلق مع مئات المدارس االبتدائية ىڡ0 عمل موجهو اللعب والتعلم ىڡ0
/ كل مدرسة، وما لم يتم فهمه، فإن  ك للجودة المستدامة ىڡ0 Sط واحد مشرى Xالمتحدة والعالم. وهناك رس
قيع والتجميل لمظهر اللعب، وليس لجوهر اللعب. أي مدرسة  S0 اللعب لن تتعدى الرى محاوالت تحسںى/

/ الهواء الطلق  0 اللعب يجب أن تعالج المبادئ الثقافية المتعلقة باللعب والتعلم ىڡ0 / تحسںى/ جادة ىڡ0
. PARK تلخصها حروف كلمة / Sوالىى

/ تعملون من أجلها؟ إذا كنا ال نفهم ما هو اللعب،  Sيشرى* إىل السياسة - ما هي القيم والمبادئ الىى P
فكيف سنقوم بتحسينه؟

/ وضعت للتأكد من وصول جميع االzطفال إىل جميع الموارد  Sتيبات الىى Sيشرى* إىل الوصول - ما الرى A
طوال العام؟

R يشرى* إىل المخاطر – أحد الفوائد الهامة للتحدي هو، «تجاوز ما هو معروف بالفعل وما يمكن إنجازه 
0 المخاطر والمنافع؟ بالفعل بسهولة“. ليس هناك تحٍد بدون مخاطر. كيف تحقق التوازن بںى/

/ اللعب  0 ىڡ0 / اللعب هو شخص متخصص ومدرب. الzن دور البالغںى/ zيشرى* إىل المعرفة – إن أخصاىى K
معقد للغاية، يتطلب أخصائيو اللعب التدريب والممارسة التأملية. ولن تحقق المدارس تقدماً دائماً إذا 

. 0 ركزت فقط عىل دور البيئة وليس البالغںى/
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د 2 
د م

العديد من المدارس لديها الكثرى! من المساحات الغرى! 
مستخدمة، وال يتم استخدام كل المساحة المتوفرة 
لديها لكثرى! من الوقت كل سنة. هذه مضيعة هائلة 

للموارد القيمة وتسبب مشاكل ال داعي لها – االزدحام 
المفرط يسبب مستويات أعىل من االصطدام واالYجهاد 

والضوضاء والعدوان.

! المدارس قد تطور بمرور الزمن بطريقة غرى!  fحيان يكون استخدام المساحات المفتوحة ىڡiكثرى! من اال ! fىڡ
مخططة وعشوائية، والعديد من المدارس ال تخطط لكيفية التعامل مع المناخ الذي يمكن التنبؤ به 

! المائة  fالمملكة المتحدة 13 ىڡ ! fالمتوسط تستخدم المدارس االبتدائية ىڡ ! fيعيشون فيها. وىڡ ! rللبالد الىى
فقط من مالعبها خالل العام الدراىس! للعب عادة الiنها تعترىv االiرض زلقة أو مبللة أو موحلة للغاية.

! يستخدم بها المكان. وفيما يىل! بعض  rء عن الطريقة الىى ! ! كل ىس{ fمدرستك وفكر ىڡ ! fانظر حولك ىڡ
! يمكن أن نسألها: rسئلة الىىiاال

لماذا يوجد هذا الجدار هناك؟• 
ه حىىr نتمكن من استخدام المكان المتاح لدينا بشكل أكرى{ فعالية؟•  ما الذي نحتاج إىل تغيرى!
! السنة كيف نستخدم الفضاء المتاح لدينا لمدة 179 يوماً •  fهل يحدد حدث يتم مرة واحدة ىڡ

أخرى من السنة الدراسية؟
! استخدامنا للمكان؟•  fأوالً ىڡ ! rطفال تأىىiهل احتياجات اال
! نستخدم مالعبنا حقاً للعب؟•  rما هي النسبة المئوية من السنة الىى
لماذا نفعل ذلك؟• 
؟•  ما الذي ينبغي أن يحدث حىىr يستطيع االiطفال أن يلعبوا هناك أكرى{

! الطفولة احتياجات المالبس – لذلك  vاحتياجات الطفولة وليس أن تلىى ! vتذكر أن المالبس يجب أن تلىى
! يحتاجها االiطفال ليتمكنوا من اللعب خارج  rحذية الىىiوري لتوفرى! المالبس واال fقم بكل ما هو رص

الصف عىل مدار السنة.
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ة 3

 ! إذا كان «ال أحد“ شخصاً حقيقياً، فإنه سيكون شخصاً مشغوالً للغاية، ال1نك إذا وضعت ”ال أحد“ ىڡ"
وضع المسؤولية، يمكنك أن تضمن أن ”ال أحد“ سيقوم بهذه المهمة.

! المدارس بفعل السحر. بل إنه يحتاج إىل الفكر والتخطيط والمثابرة. والتغيرى!  ال يتحسن اللعب ىڡ"
ة أطول من اال1سابيع القليلة اال1وىل!  iيتطلب طاقة لبدئه والستمراره. إذا أردت أن تستمر التحسينات لفرى

! المدرسة مسؤول  وع جديد، إذاً يجب أن يكون هناك شخص لديه سلطة ىڡ" uثارة الناجمة عن مرس yمن اال
عن اللعب.

ورة لرفاه  نسان ورص" yاللعب هو واحد من أهم جوانب مرحلة الطفولة، بل هو حق من حقوق اال
! ينبغي أن تكون مراكز نمو الطفل وحيث  iوالعقىل! واالجتماعي. إذا كانت المدارس، الىى ! اال1طفال البدىى"
يسمى خمس اليوم تقريباً وقت اللعب، ال تأخذ تلعب عىل محمل الجد، فمن سيفعل ذلك؟ ال أحد.



8
8

4

/ الملعب، فقد يكون  ء يسبب مشكلة ىڡ0 / قد تكون الموارد الشحيحة مصدراً للرصاع. إذا كان هناك ىس9
يجابية وإسعاداً للجميع هو تقدم المزيد منه، وليس حرمان الجميع من فرصة اللعب. Zالحل اا̂لكرى9 اال

يتطلب الكثرى/ من اال̂طفال الكثرى/ من الموارد والكثرى/ من أماكن التخزين! هل ستوفر بيتاً للعب لعدد 
اء كيس من الرمل لعلبة الرمل – ماذا عن حفرة رملية  40 طفالً - ربما تحتاج إىل خمسة؟ هل ستقوم برس9
طارات للعب عليها، هل ستوفر 25 إطاراً لعدد  Zتسع 20 أو 40 طناً بدال من ذلك؟ ربما ستضع بعض اال

250 طفالً أو إطارين لكل طفل؟

اال̂طفال مبدعون بطبيعتهم، ولكنهم بحاجة اىل الكثرى/ من الموارد اال̂ساسية الزدهار إبداعهم 
وسيكونون أكرى9 سعادة إذا لم يضطروا للمنافسة عىل استخدام كمية محدودة جداً من الموارد. وبغض 

/ المدرسة، فقدم الكثرى/ وعدداً أكرى~ ودائماً كن كريماً. النظر عما تقدمه ىڡ0
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ة م 5

ء متحرك تعطيه  , , مجال اللعب تقول «لكل ىس- هناك نظرية (نيكلسون 1972) يعرفها العاملون ىڡ:
عها الطفل. لذلك فتقديم  Mسيخرى , Mكمية احتماالت اللعب الىى , لال_طفال ليعبوا به، هناك زيادة هائلة ىڡ:

: يساوي «مضاعفة اللعب› وتقديم ثالثة أشياء يساوي ”مضاعفة اللعب ثالث مرات» وتقديم  شيئںى,
أربعة أشياء يساوي ”مضاعفة اللعب أربع مرات»، الخ

ء بالنسبة لال_طفال هو وجود أشياء يلعبون بها عن وجود هياكل يلعبون عليها، ال_ن إمكانيات  , أهم ىس-
. التغيرى, والتحكم والتالعب والدمج أكرى- بكثرى,

اال_مر الرائع حقاً هو أنه ال يهم ما هي اال_شياء. طالما يمكن لال_طفال تحريكها وبال مخاطر واضحة ولها 
, اللعب. غالباً ما يعتقد البالغون أن اال_طفال يحتاجون إىل أشياء تسمى لعباً من أجل اللعب،  قيمة ىڡ:

ولكن اال_طفال يحبون اللعب بطبيعتهم، وإذا كانت اللعبة شيئاً يلعب به الطفل، فيمكن اعتبار العديد 
من اال_شياء العشوائية لعباً.

الصناديق واال_نابيب والمالبس القديمة ولوحة مفاتيح الحاسوب واال_نابيب وصناديق التعبئة والعلب 
, يمكن  Mطارات والعجالت والحقائب، قائمة اال_شياء الىى والمالبس وحقائب اليد والقبعات واال_لواح واال�

, التفكرى, حول ما ال  , اللعب. ال تتعب نفسك ىڡ: اللعب بها قد تكون ال تنتهي وكذلك طرق استخدامها ىڡ:
تستطيع تحمله– ما الذي يمكنك الحصول عليه مجاناً؟
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ة د 6

; الخارج وتكون جاهزة اللتقاطها واستخدامها للعب  ك ىڡ> المواد الطبيعية رخيصة نسبياً، ويمكن أن ترى?
; أي وقت، ويمكن الحصول عليها بالطن. هناك مجموعة متنوعة وجيدة من المواد القابلة للطفو عىل  ىڡ>

اسطح مختلفة تضيف بشكل كبرى; إىل قيمة بيئة اللعب ال_ن اال_رض أيضاً تصبح مورداً للعب.

> ورقائق الخشب واللحاء  بة والحىص والطںى; وتشمل الموارد السائبة الرخيصة الرمل والحجارة والرى?
; الموقع واللعب بها قبل أن يتم نقلها بعيداً مثل قصاصات  والحطب. قد يتم إنشاء موارد أخرى ىڡ>

العشب وجذوع اال_شجار والفروع.

; فوائد  ; إدارة أراضيها وكأن الموقع بأكمله ملعب واحد كبرى; لكرة القدم. فكر ىڡ> العديد من المدارس تفرط ىڡ>
. سيؤدي هذا إىل زيادة التنوع البيولوجي وفرص التعلم وقيمة اللعب. ; إعادة تخصيص بعض اال_راىص>
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? أن يحاولوا تحديد «ما الذي يجعل اللعب لعباً؟»، وسيتحدثون دائماً  اسأل أي مجموعة من البالغںى@
عن الحرية واالختيار. الق نظرة عىل معظم مالعب المدارس، ستجد أنه غالباً ما يسيطر عليها القواعد 

والنظام والقيود.

@ اال_سبوع، عندما يكون دور  إذا كانت لديك معدات لعب يمكنك استخدامها لبعد ظهر واحد فقط ىڡ?
@ اتجاه عقارب الساعة، وفقط عندما يوجد شخص بالغ يراقب. هذه  صفك، ويجب أن يتحرك الصف ىڡ?
 @ تيب ىڡ? ليست حرية، ليس هناك خيار أو خيال، وهذا النشاط ليس لعباً. قد تكون هناك حاجة إىل الرى}
 @ ثارة بالجديد، ولكن يجب أن يتم التخلص منها ىڡ? دارة اال� ة التمهيدية للتغيرى@ أول ستة أسابيع، ال� الفرى}
مكان، يجب إعادة حرية االختيار للطفل. @ اللعب، كلما كان ذلك ممكنا وبقدر اال� أقرب وقت ممكن. ىڡ?

. ويتعلم اال_طفال من  ? ? الجنسںى@ @ السن وبںى@ ء نفسه عىل اللعب المختلط ىڡ? @ وينبغي أن ينطبق الىس�
@ جميع الحاالت  اال_شخاص اال�خرين من خالل اللعب. وينبغي أن يكون اال_طفال يريدون االختالط وىڡ?

تقريباً تكون فوائد اللعب المختلط السن والنوع االجتماعي تفوق أي عيوب.
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ة 8

ذن وهذا  ية، يتطلب البيئة المناسبة. بيئة اللعب هي الزمان والمكان واال' اللعب، مثله مثل الحياة الرى?
ين، بسبب حركة المرور وقيمة العقارات  Oالقرن الحادي والعرس S Tطفال ىڡYما يختفي برسعة من حياة اال
والطموح والخوف. هناك أسطورة شائعة أن «االYطفال ال يعرفون كيفية اللعب اال[ن»، ولكن الحقيقة 

T ال يعرفون كيفية السماح لالYطفال باللعب اال[ن. Sهي أن البالغںى

ام  T jطفال وهو الرىYلمن يهتم برفاه وسعادة اال S jللعب هو واجب أخالىڡ S Tطفال الوقت الكاىڡYإعطاء اال
S صدقت عىل اتفاقية االYمم المتحدة لحقوق الطفل. jعىل الدول الىى S Tقانوىى

T عىل نحو مالئم، تصبح  Sالمدربںى T Sبيئات اللعب الجذابة والموظفںى Sتوفرى S Tعندما تفشل المدارس ىڡ
أوقات اللعب صعبة، وعندما يصاب االYطفال باال'حباط لعدم تلبية احتياجات الطفولة االYساسية. إذا 

تم تقليل أوقات اللعب، فإن كل الفوائد التنموية والعاطفية واالجتماعية ستقل أيضاً. إذا كنا نهتم حقاً 
باحتياجات االYطفال، فالجواب هو أوقات لعب أفضل وليس أوقات لعب أقل.
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C المدارس هو أموال تنفق بشكل جيد ال+ن الجميع يربحون. اال+طفال يصبحون  Dاللعب ىڡ C Dاالستثمار ىڡ
D أسهل ويكون لدى المديرين  Cأفضل، ويصبح عمل المعلمںى D Cفںى Wسعادة، ويصبح عمل المرس Wأكرى

مشكالت سلوكية أقل للتعامل معها!

C يمكن فقط أن  dمدارس المملكة المتحدة، والىى C Dومع ذلك، هناك نوع من معدات اللعب، الشعبية ىڡ
تصنف كمعدات لعب «سهلة“ صعبة. والغرض الوحيد من هذا النوع من المعدات هو توفرىC التحدي 

، ولكن ال+ن المدارس تخىسW المخاطر وتحب التحدي بدون مخاطر، تقدم صناعة اللعب معدات  C Dالبدىى
C عليها الطفل ذو الخمس سنوات  Dارتياحاً لها. والنتيجة هي معدات مملة يقىص Wيشعر الكبار بأنهم أكرى

C التصميم. Dليتعلمها، ال+ن المخاطر والتحديات تم إلغاؤها ىڡ Wبضع دقائق، أو بضعة أيام عىل اال+كرى

 Cللجديد، لذلك فأي معدات لعب، مهما كانت ضعيفة القيمة ستثرى D Cسيكون اال+طفال دائماً منجذبںى
C اال+سابيع الستة اال+وىل من وجودها. ولكن اال+طفال يقضون حواىلC 1800 ساعة  Dاهتمام اال+طفال ىڡ

C معدات  Dالسنة، لعدة سنوات حول معدات اللعب المدرسية! لذلك فمن المنطقي االستثمار ىڡ C Dىڡ
D التنسيق لعدد من  Cتقديم الفائدة والتحدي وبناء القوة واللياقة البدنية وتحسںى C Dرأسمالية تستمر ىڡ

ي فقط مقاعد مكلفة جداً للقضاء الوقت عليها. dالسنوات، وإال فإنك تشرى
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ة ثم التخىل, عنها ال)نها صعبة  ة قصرى, القراءة والرياضيات ليست مناطق يمكن للمدارس القيام بها لفرى8
التدريس، ولكن لها قيمة باعتبارها أمراً أساسياً لهدف المدرسة. وكذلك، فإن الوصول المستمر إىل 

f يسيطرون عىل جميع جوانب  اللعب الجيد ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل مدرسة، ال)ن البالغںى,
, الهواء  fحياة اال)طفال، واال)طفال ليس لديهم القوة أو القدرة عىل الوصول إىل اللعب االجتماعي ىڡ

, جوانب أخرى من حياتهم. fالطلق ىڡ

f وأولياء اال)مور.  ام والمثابرة من القيادة والموظفںى, f , المدارس يتطلب الفهم وااللرى8 fاللعب ىڡ f إن تحسںى,
وينبغي أن يكون اللعب مهماً للجميع ال)نه يمّكن اال)طفال من تعلم «المنهج الغرى, قابل للتدريس“ – 

, ال يمكن تدريسها. لذا تأكد من توفرى, أفضل فرص  وبعبارة أخرى تعلم كل اال)شياء المهمة حقا الىى8
 f ، ولكنه عىل التوصيف الوظيفي للموظفںى, وع عىل المدى القصرى, اللعب لكل طفل ليس مجرد مرس�

, كل عام. fالمدرسة ىڡ f وخطة تحسںى,

, الهواء الطلق يختفي برسعة من حياة اال)طفال  fاللعب هو حق وليس امتيازا، إال أن اللعب االجتماعي ىڡ
, جميع أنحاء العالم. fىڡ

, نوعية الطفولة لكثرى, من اال)طفال من خالل  fوضع فريد لكونها قادرة عىل إحداث فرق ىڡ , fوالمدارس ىڡ
, تقدمها. f نوعية اللعب الىى8 تحسںى,

 , fالهواء الطلق ىڡ , fيستند هذا الكتيب إىل 15 عاماً من البحث والعمل حول برنامج اللعب والتعلم ىڡ
اتيجي وخطط  , نهج اسرى8 fالمملكة المتحدة، والذي يدعم المدارس لتبىى , fىڡ , مرحلة التعليم االبتداىى)

f جودة اللعب الذي تقدمه لكل طفل. لتحسںى,
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لهام للتعلم واللعب خارج الفصول  اليوم الدراىس? الخارجي هي حملة عالمية لالحتفال واال3
 «Dirt is Good» حملة ? Bكة يونيليفر المشاركة ىڡ Iالدراسية، بدعم من العالمات التجارية لرس

.«Project Dirt» وتحت قيادة

? الهواء  Bجميع أنحاء العالم بأخذ صف واحد عىل اال]قل ىڡ ? Bاليوم، ستشارك مدارس ىڡ ? Bوىڡ
? أن  Bالطلق، لتدريس المهارات اال]ساسية ورفع مستوى الوعي بأهمية اللعب. ونحن نأمل ىڡ

? الهواء الطلق واللعب جزءاً من اال]نشطة اليومية  Bكل مكان لجعل التعلم ىڡ ? Bنلهم المدارس ىڡ
? كل مكان بطفولتهم وأن  Bللمدرسة! وبدعم الجميع، يمكن أن نضمن أن يستمتع اال]طفال ىڡ

? يريدون أن يعيشوها. sيحتاجونها ليعيشوا الحياة الىى ? sتكون لديهم اال]سس الىى

استمتع باللعب اليوم وكن مستعداً للغد

 لمعرفة كيف يمكنك المشاركة وللحصول عىل جميع الموارد، قم بزيارة:
www.outdoorclassroomday.comwww.outdoorclassroomdaymena.org/ar/

اعلم أنك تشارك على مسؤوليتك 
الخاصة! وكن مستعدًا لالنبهار ...

www.outdoorclassroomdaymena.org/ar/


