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+ كيف تختار ألعاب أطفالك؟
للتعامل مع الملل
دليل للمربين وأولياء األمور

هــــــذا الدليــــل مــــن إصـــدار فريــق عمـــل يجــوب.
يجـوب هو أحـد مشاريـع حجـرة ورقـة مقـص وهي منظمـة اجتماعية

أسســت مــن أجــل تعميـــق التواصــــل بيننـــا عن طريـق اللـعـب



عزيزتي/ عزيزي  األم/ األب،

ــم  ــف و�هت�مك ــذا ا�ل ــم ه ــكرًا لتحميلك ش
ــروف  ــل الظ ــم � ظ ــاح �طفالك ــت ا�ت بالوق
الحاليــة التــي فرضهــا علينــا ا�نتشــار ال يــع 

لف�وس كورونا كوفيد- ١٩.

أهال وسهالأهال وسهال

ندعو هللا أن يرفع عّنا هذا الب�ء وأن يقنا
ّ� الوباء وأن يحمينا وإياكم من كل سوء.

كتƠƠƠƠƠابƠƠƠة/ رفƠƠƠƠƠƠƠاه سحƠƠƠƠƠاب
مراجعة/ د. هبة حريري ومريم رياض
تنفيƠƠƠƠذ وتصميƠƠƠƠƠم/ فريƠƠƠƠƠق يجƠƠƠƠƠوب



أوالً/ نتفهــم قلقكــم وتوتركــم وإحساســكم بالورطــة عنــد قضائكــم 
ــوا  ــل أن ت¦ع ــك قب ــزل. لذل ــم � ا�ن ــع أبناءك ــت م ــذا الوق كل ه
بقــراءة هــذا الدليــل ننصحكــم بــأن تبــدأوا أو�ً وقبــل كل ªء 
ــن  ــوا م ــوا أن تقلل ــية. حاولـ ــم النفس ــكم وبصحتك ــاء بأنفس با�عتن
ــزم ا�مــر قومــوا بإغــ�ق  ــر مــن حولكــم. إذا ل مصــادر القلــق والتوت

تنبيهات الواتس أب � جوا�تكم، أو با�بتعاد عن توي¶. 

ناك بعض األمور التي أود التنبيه
ُ

ه
بشƠأنهƠƠا قبƠƠل البƠƠƠدء فƠƠƠي الحديƠƠث

حــاول  كأم/أو  حــاو½  ƠƠا/ 
ً
ثاني

كأب أن تنفسـ/ــــي عــن توتــرك 
بالنقــاش عــن ا�مــر مــع شــخص 
أو  الزوجــة  أو  كالــزوج  بالــغ 
صديــق. مــن الــÆوري الحفــاظ 
عــÈ أجــواء هادئــة غــ� متوتــرة 
� ا�نــزل �ن التوتــر يُضعــف 
ا�ناعــة ويزيــد مــن احت�ليــة 

فقدان ا�عصاب.

ƠƠا/ قومــوا بتذكــ� أنفســكم 
ً
ثالث

ــت  ــر مؤق ــأن هــذا ا�م ــاً ب Ëدا
 Ìــرون بوضــع اســتثناÎ وأنكــم
يوجــد   � طبيعــي.  وليــس 
أو خاطئــة  طريقــة صحيحــة 

للتعامــل مــع هــذه الحالــة. 
 Èفهــذه الحالــة جديــدة عــ
جميــع ســكان الكــرة ا�رضيــة. 
� يُوجــد أحــد مختــص أو درس 
يتعامــل  أن  يجــب  كيــف 
ا�مهــات واÔبــاء مــع الكورونــا. 
مــع  رحــ�ء  كونــوا  لذلــك 
أطفالكــم  ومــع  أنفســكم  
ــم  ــ�ًا بصحتك ــوا أو�ً وأخ واعتن
النفســية  أبنــاءك  وصحــة 
ــه  ــا Îُلي ــوا م ــدية. افعل والجس
وخÖتكــم  غرائزكــم  عليكــم 
وُحبكــم �بنائــك فأنتــم Îلكــون 

الكث� من الحكمة بداخلكم.



دمتم بخير
ودامت أيامكم ُمفعمة بالرضا

ƠƠا/ جلوســك � ا�نــزل أنــت وأطفالــك هــي مــن أجــل حالــة 
ً

رابع
طــوارئ عا�يــة، وليســت مــن أجــل تحقيــق أهــداف مؤجلــة أو 
ــق  ــة لتحقي ــتغ�ل الفرص ــتطعت اس ــÚ. إن اس ــاج أك ــادة انت زي
ــي  ــع، إذا Ü تســتطيعـ/ي فــ� تؤنبـ/ـ ــة فهــذا رائ أهــداف مؤجل

نفسك و� تضغطـ/ـي عليها. 

 Èا/ نشــكركم مــرة أخــرى ع
ً
أخيƠƠر

ــى  ــل، ونتمن ــذا الدلي ــم له قراءتك
أن � يكــون هــذا الدليــل عبئًــا 
ــل  ــم. هــذا الدلي ــن قلقك ــد م يزي
لتغيــ�  بســيطة  ُمحــاول  هــو 
با�لــل  يتعلــق  ßــا  أفكاركــم 
ونأمــل بــأن يكــون تربيتــة حنونــة 
عــÈ قلوبكــم ا�عطــاءة ا�نهكــة. 
ــف  ــى أن يعطيكــم هــذا ا�ل نتمن
وخطــوط  عامــة  أفــكار  مجــرد 
ــا أن  ــن خ�له ــم م ــة áُكنك عريض

تتخذوا قراراتكم الخاصة بكم.. 



مقدمة

الخطــط  بوضــوح   أتذكــر 
والÖامــج التــي كُنــت أعدهــا � 
ــت  ــا كُن ــف عندم ــازة الصي إج
كانــت   ،Ìا�بتــدا  � طفلــة 
درجــة   � وتختلــف  ُمنوعــة 
إثارتهــا وا�هــم مــن ذلــك أنهــا 
أنــا  إعــدادي  مــن  كانــت 
ــي  ــل أم ــدون تدخ ــواå ب وأخ
أبــرز  مــن  أتذكــر   .æوأ
فعاليــات الصيــف مســابقات 

الطبخ التي نُعدها أنا 

ــن  ــوع م ــت تتن وأخــواå، فكان
مســابقات éُعــة فالفائــز هــو 
 êــ ــة � أق ــد الوجب ــذي يُع ال
وقــت إë مســابقات تعتمــد 
عــÈ الطعــم فيكــون الفــوز 

يعتمد عÈ اللذة.
ومــن ا�ثــ� للضحــك وللتفكــ� 
أنــه Ü يكــن أحــد مّنــا مهــووس 
لكنهــا  للطبــخ،  ُمحــب  أو 
كان  الــذي  الطفــش  ع�يــل 
يجتــاح أيــام الصيــف الطويلــة
بدون ان¶نت أو نت-فليكس. 



ومــن الفعاليــات التــي كانــت تتطلــب مهــارات تكنيكيــة عاليــة 
� ا�قنــاع والتخطيــط والتمثيــل هــي "ا�بيــت" � بيــت عمــي أو 
ــس  ّá بيــت خــا½. كُنــا نخطــط لتلــك الليــا½ كمــ¦وع قومــي
أمننــا واســتقرارنا النفــí. لذلــك خطــة واحــدة كانــت � تكفــي 

وإîا كُّنا نُعد خطة (أ) وخطة (ب) وحتى خطة (ج). 

Ü يكــن أحــد يكــ¶ث ßللنــا وطفشــنا بالقــدر الــذي يكــ¶ث لــه 
ــانة"  ــا طفش ــا أن ــة "مام ــن كلم ــوم. Ü تك ــات الي ــاء وا�مه اÔب
 åوصديقــا  åخــوا� مؤرقــة  اÔن  هــي  كــ�  �مــي  مؤرقــة 
 ëتُشــعرهم بتأنيــب الضمــ� أو القلــق أو الحاجــة إ Ü .ا�مهــات
ــت  ــا كان ــس Îاًم ــÈ العك ــل. ع ــن ا�ل ــص م ــل ªء للتخل عم
مســئولية التعامــل مــع ا�لــل مســئولية تقــع عــÈ عاتــق 
ا�طفــال وليــس ا�مهــات. حتــى أن أمــي كان تــردد علينــا بنــÖة 
تهديديــة بــأن " ف�نــة صديقتهــا كان تُجــÖ أبناءهــا إذا اشــتكوا 
ــأن  ــح ب ــت تُلم ــزل" أي كان ــف درج ا�ن ــÈ تنظي ــل ع ــن ا�ل م

الشكوى من ا�لل من ا�ف¶ض أ� تكون خياًرا لنا. 



 Èعليــك التوقــف عــن التعامــل مــع ا�لــل عــ êبا�ُختــ
أنــه "مشــكلة“ وأنــه عليــك إنقــاذ أطفالــك منهــا 
الشــعور  هــذا  مــن  التخلــص   Èعــ ومســاعدتهم 
البغيــض. � الحقيقــة ا�لــل óوري لنمــو أطفالــك 
ــه  ــن كون ــا م ــس Îاًم ــÈ العك ــí، وع ــر� والنف ا�ع
 Èالوالديــن أن يحرصــوا عــ Èة عــÖمشــكلة، ا�لــل خــ

توف�ها �طفالهم.

أوال:
غير فكرتك عن الملل

أوال:
غير فكرتك عن الملل



� هــذا العــê ا�كتــظ با�علومــات وا�ُثــ�ات الذهنيــة التــي 
نتعــرض لهــا يوميًــا كســيل جــارف ، îتلــك وســائل ترفيــه � 
محــدودة ونســتطيع  الوصــول إë مــواد إع�ميــة مــن أي ثقافــة و� 
أي وقــت مــ� يقــف بيننــا وبــö وصولنــا إë أنفســنا ويشــغلنا عــن 

التعرف عÈ الشخص ا�هم � حياتنا أ� وهو أنفسنا. 

هــذا   � óوريــة  حاجــة  ا�لــل 
ا�زدحــام الفكــري الــذي نعيشــه. 
�ن  وكبــاًرا  صغــاًرا  نحــن  نحتــاج 
بهــذا  نُرحــب  وأن  با�لــل  نشــعر 
ــأن  ــراغ وب ــه الف ــذي يُحدث ــق ال القل
نحتفــل بشــعور " مــا اعــرف وش 
اســوي بنفــí"، �ن هــذا الفــراغ 
وهــذا ا�لــل هــو الــذي ســيجÖنا 
عــÈ النظــر إë ذواتنــا والبــدء � 

رحلة التعرف عÈ أنفسنا، هو 

ساعد األطفال/ والكبار على 
ُ
الملل ي

التعرف على ذواتهم وعلى إمكانياتهم ١

نƠƠƠƠاك فوائƠƠƠƠƠد
ُ

ه
حصى للملل

ُ
ال ت

سأقƠƠƠوم بحصƠƠƠƠر القليƠƠƠل

منهƠا علƠى سبيƠل المثال:

الــذي ســيدفعنا لتجريــب أشــياء 
جديــدة Ü نعتــد عليهــا، هــو الــذي 
ــن  ــروج م ــا إë الخ ســيدفعنا دفًع
ــ�ً. و�  ــا طوي ــا عليه مناطــق اعتدن
حــال أطفالنــا هــو الــذي ســيجعلهم 
يفكــروا بأفــكار خارجــة عــن ترفيــه 
النــت فليكــس والفورتنايــت الــذي 
ــراغ  ــات الف ــا لهــم � أوق كان ُمتاًح
 öالقليلــة عندمــا كانــوا مشــغول

بالذهاب للمدرسة. 



ا�لــل هــو فرصــة ذهبيــة 
عــ�  للتعــرف  �بنائنــا 
خــارج  الحقيقيــة  الحيــاة 
ــدي  ــم التقلي ــدران التعلي ج
اليــع.  ال�فيــه  وســجن 
للتعــرف عــ� مــن يكونــون 
 � التــي  ا�شــياء  وماهــي 
ــا  ــم وم ــبة له ــاق بالنس تُط
ــعل  ــي تُش ــياء الت ــي ا�ش ه
بداخلهــم ح�ًســا ليــس لــه 
ليكتشــفوا  فرصــة  مثيــل. 
ثــم  آرائهــم  ويغــ¢وا 
جديــد  مــن  يكتشــفوا 

ويْكونوا آراء أخرى. 



ساعد األطفال/ والكبار 
ُ
الملل ي

على تحفيز إبداعهم وتطويره

ــك،  ــداع طفل ــط إب ــل يُنش ا�ل
 øويُحفــز خيالــه الــذي عــا
مــع  والتخديــر  النــوم  مــن 
اÔيبــاد والكمبيوتــر. لــو تركــت 
ابنــك مــن دون انقــاذ �ــدة 
ا�لــل،  مــن   öيومــ أو  يــوم 
ســتتفاجئ بأنــه اخــ¶ع لنفســه 
فنيــة  وأعــ�ل  ألعــاب 
ــا  ــد م ــاء. � يُوج ــاريع بن ومش
اúبــداع   Èعــ ُمحــرّض  هــو 
ــن  ــ� م ــل. الكث ــن ا�ل ــÚ م أك

الفنانö وا�بدعö يقولون أن 

٢
الــ  وراء نجاحاتهــم � مجــال 
طويلــة  ســاعات  هــو  الفــن، 
مملــة � بيــت خــا½ فقــ� مــن 

الوسائل ال¶فيهية.
فتجــد كاتــب م حــي مشــهور 
  Lim Manuel Miranda كـــ 
ــل  يُرجــع فضــل نجاحــه إë ا�ل
 � بــه  يُحــس  كان  الــذي 

الظهريات الفارغة فيقول:
"�ªء أفضــل مــن غرفــة فارغــة 

وورقة بيضاء لتُحفيز اúبداع" 



تعــرُض ابنــك/ ابنتــك للملــل 
ــو  ــكاء ه ــار والب ــد ا�نفج ح
كيــف  ســيعلمها  الــذي 
بإبــداع  لــه  تســتجيب 
لتســلية  طُــرق  وبابتــكار 

نفسها ولقضاء وقتها. 
ــراغ  ــت الف ــل � وق �ن العق
با�ســ¶خاء  يبــدأ  وا�لــل 
غــ�  أماكــن   � والتجــول 
معهــودة وجديــدة فيخــرج 
بأفــكار إبداعيــة وهــذا مــا 
عــادي  عمــل  بــأن  يُفــ  
أو  كا�ســتح�م  وروتينــي 
أو  ا��بــس   ûك ممــل 
كا�نغــ�س بهــدوء � طــي 
بعــد  وترتيبهــا  ا��بــس 

 ëالغسيل قد يؤدي إ

الوصــول إë أفــكار إبداعيــة 
ُمدهشة. 

وا�هــم مــن ذلــك فــإن ا�لــل 
� يجعــل أطفالنــا يصلــون إ© 
فحســب،  إبداعيــة  أفــكار 
واســعي  يجعلهــم  وإ°ــا 
عــ�  قادريــن  الحيلــة، 
مــن  لديهــم  مــا  اســتخدام 
ــم  ــم، لديه ــات لصالحه معطي
نحــو  ا�لتــزام  مــن  حــس 
يبتكرونهــا  التــي  ا�شــاريع 

�نفسهم. 
فكــم مــن ا�ــرات صنــع منــي 
ومــن أخــواå ا�لــل، تُجــار 
ــاور  ــم وأس ــس كري ــك وأي كي

صداقة عندما كُنا أطفا�ً؟ 



ــاعدة  ــاج إë ُمس ــتثناÌ يحت ــر اس ــه أم ــÈ إن ــل ع ــع ا�ل ــل م التعام
�طفالنــا   Æُمــ فعــل  وا�مهــات  اÔبــاء  مــن  عاجلــة  خارجيــة 
و�ســتقبلهم. �ن فيــه خــداع للطفــل فهــو يظــن بــأن الحيــاة عبــارة 
عــن ســعي مســتمر نحــو التســلية وا�حســاس با�ــرح. ولýســف هــذا 
ــة فأصبــح شــغل  ــا التعليمي التفكــ� تــّ ب حتــى �دارســنا وأنظمتن
ــم  ــح ا�عل ــه وأصب ــل تربيت ــل قب ــه الطف ــو ترفي ــاغل ه ــم الش ا�عل
يفعــل كل مــا � وســعه حتــى يتفــادى شــكاوي ا�مهــات مــن ملــل 
ا�بنــاء.  اســتخدام ال¶فيــه كوســيلة للتعليــم أمــر جيــد لكــن مشــكلة 
حــö نستســلم جميعنــا كمربــö وأوليــاء ا�مــور لضغــط تذمــر 

ا�طفال فيصبح ال¶فيه عائًقا � وجه تربية الطفل وتأهيله.

أن يعيــش الطفــل تجربــة ا�لــل أمــر مهــم ليتجهــز للمســتقبل الــذي 
ســيعمل فيــه كموظــف وســيضطر لتحمــل الكثــ� مــن ا�مــور ا�ملــة 
فيــه، وحتــى لــو عمــل � م¦وعــه الخــاص هنــاك الكثــ� مــن ا�مــور 

التي ستتطلب منه أن يكون متسامًحا مع قدر كب� من ا�لل. 

جهز أطفالنا بشكل 
ُ
خبرات الملل ت

٣أفضل لتحديات المستقبل



ــاط  ــر � النق ــلفنا الذك ــ� أس ك
الســابقة ا�لــل يســمح لÿنســان 
تأمــل حياتــه وتقييمهــا. مــ� 
يتســاءل  ا�غلــب   � يجعلــه 
عــن جــدوى حياتــه ويدفعــه 
ذات  بأمــور  شــغلها  �حاولــة 
اÔخريــن  كُمســاعدة  معنــى 

والعمل عÈ خدمتهم. 

ــط  ــق فق ــر � ينطب ــذا ا�م وه
 Èــا حتــى عــîالكبــار وإ Èعــ
ا�طفــال وإن كان بشــكل غــ� 
مبــا�. عندمــا يكــون الطفــل 
� مواجهــة مــع وقــت فائــض 
 � بأنشــطة  محكــوم  وغــ� 
ــه الخــّ�ة  ــح لفطرت ــة، نُتي صفي
بــأن تظهــر وتــÖز وســتجده 
يشــعر ßتعــة بالغــة � خدمــة 
غــ�ه بعكــس عندمــا يكــون 
مزدحــً�  وجدولــه  مشــغو�ً 
بخرجــات ورحــ�ت وأنشــطة � 

صفية مع أصدقاءه.

خرج أفضل ما في اإلنسان 
ُ
الملل ي

ويدفعه لعمل الخير ٤



ا:
ً
ثاني

قƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاوم األحاسيƠƠƠƠƠƠƠس
السلبية المرتبطة بالملل

ا:
ً
ثاني

قƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاوم األحاسيƠƠƠƠƠƠƠس
السلبية المرتبطة بالملل



مــن  أنــه  جيــًدا  نتفهــم 
مقاومــة  عليكــم  الصعــب 
ــم  ــم وإلحاحه تذمــر أطفالك
وشكواهـــــم مــن الفـــــــراغ 
بــأن  تشــعروا  وبأنكــم 
ــو  ــور ه ــاء أم ــم كأولي واجبك
ــرب  ــذا الك ــن ه ــم م إنقاذه
والشــعور الــíء. � الحقيقــة 
أنتــم لســتم وحيديــن � هــذا 
دراســة  ففــي  الشــعور 
أُجريــت � الو�يــات ا�تحــدة 
ا�مريكيــة  عــÈ أوليــاء أمــور 
الطبــــقات  جميــــــع  مــن 
والخلفيــــــات  وا�عـــــراق 
وا�قتصاديــة  ا�جت�عيـــــة 

وجدوا أن جميع أولياء 

عــن  النظــر  بغــض  ا�مــور 
خلفيتـــهـــم  أو  ِعرقهــــــم 
مــــــدى  أو  ا�جت�عيــــــة 
تعليميهــم يؤمنــون بأنــه مــن 
الــÆوري أن يُســجل ا�طفــال 
بعــد  صفيــة   � أنشــطة   �
áلــون،   � حتــى  ا�درســة 
اÔبــاء   Èعــ يجــب  وبأنــه 
وا�مهــات أن ي¶كــوا مــا فيهــم 
أيديهــم وإن كانــوا � قمــة 
ــم  ــاب والرس ــغالهم للذه انش
طلــب  إذا  أطفالهــم  مــع 

الطفل منهم ذلك. 



ــث ووســائل التواصــل  ــت ومنصــات الب ــور ا�ن¶ن ومــع ظه
ا�جت�عــي و مــع تكاثــر خيــارات ا�نشــطة ال�صفيــة ، 
أصبــح أبناءنــا لديهــم تســامح منخفــض جــًدا إë حــد 
ــز½  ــزل ا�ن ــروف الع ــع ظ ــك م ــل.  لذل ــع ا�ل ــدام م ا�نع
الــذي فرضــه علينــا فايــروس الكورونــا، هــذه فرصــة ذهبيــة 
لتدريــب نفســك عــÈ تقبــل ا�لــل وعــÈ مقاومــة رغبتــك 
ــ�  ــب الضم ــعورك بتأني ــة ش ــه ومقاوم ــك من ــاذ أطفال úنق

تجاههم عندما يبدأو � الشكوى. 

ــوا لهــم، واتركــوا لهــم الفرصــة  دعوهــم يتذمــروا كــ� يحل
بــأن يدخلــوا � عــراكات أخويــة فيــ� بينهــم و� تتدخلــوا إ�ّ 
� أصعــب الحــا�ت ، كــ� كانــوا يقولــوا أمهاتنــا " � تنــادو| 
إ�ّ إذا كان � دم". كل هــذه فــرص لنضجهــم ولنموهــم 
ستُســاعدهم عــÈ بنــاء مهــارات جيــدة ســيحتاجونها كثــ�ًا 

عندما يكÖوا.



ا:
ً
ثالث

هƠƠƠƠيء
ُ
حƠƠƠƠاول أن ت

منزلك لالكتشاف 

ا:
ً
ثالث

هƠƠƠƠيء
ُ
حƠƠƠƠاول أن ت

منزلك لالكتشاف 



كونوا
حســنة  قــدوة  أمــور  كأوليــاء 
أن  يــروا  دعوهــم  �طفالكــم، 
التــي  ا�نشــطة  بعــض  لديكــم 
تســتمعون بأدائهــا وحدكــم. مثــل 
ــز، أو  ــزل، أو الخب الرياضــة � ا�ن
ــن  ــÚ م ــتهلكوا أك ــراءة . � تس الق
اســتخدام   � ا�عتــاد  وقتكــم 

جوا�تكم أو اليوتيوب. 

حاولوا
ــق نفــس قوانــö اســتخدام  تطبيــ
بوضعهــا  قمتــم  التــي  ا�جهــزة 
تجعلــوا   � لكــن  العــزل.  قبــل 
ــم  ــö يُصيبك ــذه القوان ــق ه تطبي
بالتوتــر فكــ� أســلفنا ســابًقا هــذا 
ــم  ــك وأنت ــتثناÌ وُمرب ــع اس الوض
قلقــون و� نُريــد لهــذا الدليــل أن 

يصيبكم ßزيد من القلق.

مكنك 
ُ
هنƠƠا قائمƠƠƠƠة ببعƠƠƠƠض النقƠƠƠƠاط التƠƠƠيي

عملهƠƠا حتƠƠى توفƠƠري بيئƠƠة ُمحفƠƠزة علƠƠى 

االكتشاف والنمƠو: 



وا
ّ
وفر

ــا  أدوات يســتطيع أطفالكــم به
أنفســهم   عــن  التعبــ� 
متنــــاول  فــــي  واتركوهــا 
ا�وراق،  كا�لــوان،  أيديهــم. 
ــاء،  ــات البن ــال، وتركيب والصلص
ا�يكرفــون.  أو   ،  öوالكراتــ
وáُكنكــم حتــى توجيههــم بأنــه 
ا�طبــخ  اكتشــاف  áكنهــم 
ــم  ــت توجيهك ــتخدامه تح واس

أو توجيه ا�ساعدة � ا�نزل.

اطرحوا
ــال  ــز خي ــة تُحف ــئلة مفتوح أس
ــة الغــداء أو  ــاء وجب ــك أثن طفل

اúفطار.

حاولوا
أن تعطــوا أطفالكــم خÖات انتظار 
 Öمتكــررة حتــى يتعلمــوا الصــ
ßــا  ا�نتظــار  أوقــات  ومــلء 
يُناســبهم ويُســليهم. مثــل انتظــار 
الكيــك حتــى ينتهــي مــن الفــرن، 
 öْمعــ طلــب  انتظــار  مثــ�  أو 

حتى يصل. 



ا:
ً

رابع
أعƠƠƠط أطفƠƠƠالك ُمحفƠزات
لقدراتهƠƠƠƠم اإلبداعيƠƠƠƠƠة. 

ا:
ً

رابع
أعƠƠƠط أطفƠƠƠالك ُمحفƠزات
لقدراتهƠƠƠƠم اإلبداعيƠƠƠƠƠة. 



إذا كانــوا أطفالكــم تحــت 
ســن العــا�ة، رßــا يحتاجــوا 
التــي  ا�ُحفــزات  لبعــض 
تُرشــدهم وتُفجــر بدواخلهــم 
ــة.  Ëــة النا ــم اúبداعي قدراته
ــÆوا  ــم أن تُح ــ�ً áُكنك فمث
علــب ا�ناديــل الفارغــة � 
مــاذا  وتســألوهم  ا�نــزل 
áُكننــا أن نفعــل بهــا ؟ أو 
بيضــة  قــ¦ة  تعطوهــم 
كُنتــم  قــد  مفرغــة 
 � صباًحــا  اســتخدمتموها 

صنع كيكة  وتسألوهم ما 

التــي  الشــخصيات  هــي 
ــا مــن خــ�ل  áُكنهــم تكوينه

هذه البيضة؟
لديكــم  كانــت  إذا  مثــ�  أو 
فائــض مــن ا�قمشــة التــي � 
تêُفونهــا  كيــف  تعرفــون 
تقدموهــا  أن  ا�مكــن  مــن 
ليقـومــــــوا  �طفــــالـــكم 
باســتخدامها � أعــ�ل فنيــة. 
ــزات  ــن ا�حف ــوع م ــذا الن ه
قــد يفتــح أبــواب إبداعيــة 

قد تتفاجؤا بها.

للمزيƠƠدللمزيƠƠدللمزيƠƠد



الحاليــة  ا�نــزل   � الجلــوس  فــ¶ة 
التــي فُرضــت علينــا بســبب فايــروس 
ــا كوفيــد – ١٩ ، فــ¶ة جيــدة  الكورون
مــن  ا�طفــال  مخــزون  ل¶تيــب 
 � النظــر  وإعــادة  ا�لعــاب 
لýلعــاب.  واختياراتنــا  اختياراتهــم 
كــ� أن تقليــل الخــروج مــن ا�نــزل، 
ــا لطلــب ا�زيــد  رßــا ســيدفع أطفالن
مــن ا�لعــاب ليقضــوا وقــت فراغهــم 
ذهبيــة  فرصــة  لذلــك هــذه  بهــا. 
ــة  ــÚ فاعلي ــدة وأك ــاب جي ــ¦اء ألع ل

وفائدة من غ�ها.

ُهنـا أربعـة  نقـاط أساسية 
�ساعدتـكـ ¼ هذه ا�ُهمة: 

كيƠƠƠƠƠف تختƠƠƠƠƠƠار
ألعاب أطفالك؟
كيƠƠƠƠƠف تختƠƠƠƠƠƠار
ألعاب أطفالك؟



قƠƠم بتجسƠƠيد قاعƠƠدة (الرغبƠƠات 
مقابل الحاجات) في المنزل. 

ــ¶دد  ــي ت ــه�ة والت ــدة الش القاع
كثــ�ًا � كل مــكان والتــي تُنبهنــا 
رغباتنــا   öبــ التفريــق   Èعــ
ªء.  أي  �اء  قبــل  وحاجاتنــا 
الكثــ� مــن صغارنــا تعلمــوا هــذه 
لكــن  ا�درســة   � القاعــدة 
يفشــلون � تطبيقهــا � حياتهــم 
لعبــة.  �اء  عنــد  وخصوًصــا 
 ëفاللعبــة وقــت الــ¦اء تتحــول إ
"حاجــة" ماســة � عقــل الطفــل 
وهــي � الحقيقــة "رغبــة" ُملحــة 

 .Úأك �
يشــعر الطفــل بأنــه إذا Ü يشــ¶ي 
هــذه اللعبــة (اÔن) فإنــه لــن 
ــاة  ــأن الحي ــش وب ــتطيع العي يس
بدونهــا.  جحيــم   ëإ ســتتحول 
رغــم أن جميعنــا يعــرف النهايــة 
ــة أ� وهــي  ــك اللعب ــة لتل الحتمي
 öهــ�ل بعــد يومــúــاع أو ا الضي

أو أسبوع. 
� الحقيقــة أن هــذه القاعــدة 

صعبة جًدا حتى عÈ الكبار 

ُمســتمر.  تدريــب   ëإ وتحتــاج 
بالكثــ�  قمــت  مثــ�ً  فأنــا 
هــذه   Èعــ  íنفــ لتدريــب 
القاعــدة والنجــاح فيهــا "أحيانـًـا". 
قطعــة  أجــد  عندمــا  كنــت 
ثقتــي  بــأن  أشــعر  م�بــس 
 åوســعاد  åونجــا  íبنفــ
ــا.  ــÈ امت�كه ــد ع ــة تعتم ا�بدي
لذلــك � البدايــة كنــت اســتخدم 
 .íقنــاع نفــú التأجيــل كوســيلة
ــك  ــا عليـــ ــí كل م ــول لنف فأق
ــم  ــبوعö ث ــار �س ــو ا�نتظــ هــ

�اءها.
 öا�سبوعــــ هـــــــذه  فــــي 
أكتشــف بــأن الحيــاة مــرت دون 
ــدون هــذه القطعــة  أن أمــوت ب

وأحيانًا أنساها Îاًما.

.١



لذلــك رßــا مــن الجيــد تجســيد 
�طفالكــم  القاعــدة  هــذه 

بتجربة عملية.
ــوا  ــم، قوم ــام أطفالك ــا ين عندم
وباختيــار  ألعابهــم  ب¶تيــب 
ــي تعتقــدوا  بعــض ا�لعــاب الت
ــم  ــة لنموه ــدة ومهم ــا جي بأنه
ــاول  ــكان � متن ــا � م وضعوه
ا�لعــاب  باقــي  أمــا  أيدهــم. 
قومــوا بتخزينهــا � مــكان � 
ــ�ً" أو  ــوه  "� غرفتكــم مث يعرف
إليــه.  يصلــوا   � مخــزن   �

ستكتشفوا بأنهم لن ي�حظوا 

ا�لعــاب  مــن  الكثــ�  غيــاب 
ــد  ــفون  بع ــم سيكتش ــى ه وحت
نقــاش  بفتــح  قمتــم  إذا  فــ¶ة 
 Ü بأنهــم  الخصــوص  بهــذا 
يفتقــدوا أيـًـا مــن هــذه ا�لعــاب.  
يكــون  النقــاش   هــذا  دعــوا 
بدايــة ل¶ســيخ هــذه القاعــدة � 
أذهانهــم  وا�حــوا لهــم بــأن أي 
ــه ويتضــاءل  شــئ تنخفــض قيمت
ــا  ــور امت�كن ــه ف ــنا تجاه ح�س
ــزداد �  ــة أي ªء ت ــه وأن قيم ل

أذهاننا إذا كّنا � îتلكه. 



اختƠƠر األلعƠƠاب التƠƠي تبنƠƠي خيƠƠال طفلƠƠك، وابتعƠƠد عƠƠن 
األلعاب التي تحد خياله. 

الكثــ� مــن الُخــÖاء يق¶حــوا �اء ألعــاب حياديــة � 
تتحكــم � خيــال الطفــل وإîــا عــÈ العكــس خيــال 
ــا  ــ�ً عندم ــا.  فمث ــق به ــا وينطل ــم به ــل يتحك الطف
ــة  ــم حكاي ــن فيل ــ� م ــان أو بز�يت تشــ¶ي ســوبر م
لعبــة، ك�هــ� � áكنهــ� أن يكونــا أكــÚ مــن ذلــك. 
بز�يتــ� � áُكــن أن يكــون ســوى بز�يتــ�. وســوبر 

مان � áُكن أن سوى سوبر مان. 

.٢



نا قائمة ببعض األلعاب
ُ

ه
التي قد تطلق خيال طفلك: 

هــذه  كل  والبيــوت:  وا�طبــخ  والســيارات  العرائــس   •
ا�لعــاب تُســاعد طفلــك أن ينطلــق بخيالــه ليؤلــف قصًصــا 

 .Üويصنع عوا

• ا�لعاب التي تسمح بالحركة كحبل النط وكُرة القدم .

. öا�دوات الفنية كا�لوان وا�وراق والعج •

• القطع التنكرية كا�قنعة وألوان الوجه وا�قمشة. 

• ال¶كيبات وقطع البناء. 

ــه وا�صــوات  ــار صوت ــل باختب ــي تســمح للطف ــاب الت • ا�لع
من حوله كا�يكرفون وغ�ه.



اختر األلعاب التي تسمح بالتعاون والتشارك. 

ا�لعــاب اللوحيــة أو الورقيــة Boardgames  أفضــل 
مثــال عــÈ اللعــب الــذي يخلــق جــو حميــم وممتــع 
مثــ�  اشــ¶  ا�صدقــاء.   öبــ أو  العائلــة  داخــل 
ا�لعــاب الك�ســيكية التــي áُكــن �كــÚ مــن شــخص 
أن يتعاونــوا مــن خ�لهــا ويســتمتعوا بهــا مًعــا 

كالشطرنج أو الك�م أو الكمكم الحجازية. 

.٣



وسع مفهوم اللعب عند أطفالك (اللعب مقابل األلعاب)
– هذه النقطة رÀا غ¢ مفيدة ¼ وضع العزل الصحي- 

علّمــوا أطفالكــم بأنــه áُكنهــم أن يلعبــوا ويســتمتعوا 
فاللعــب وا�تعــة ليســت  ألعــاب.  بــدون أن يشــ¶وا 

مقصورة عÈ ا�لعاب ا�لموسة.

.٤



مكن لطفلك أن يخصص لها 
ُ
هنا قائمة بالخبرات التي ي

ميزانية ليشتريها وليستمتع بها ويلعب من خاللها:

• تذكرة �تحف، أو مباراة كرة قدم، أو فيلم. 
• أن يش¶ك � دورة الك¶ونية � ا�جال الذي يُحبه

• أن يقوم بالزراعة 
• أن يلتــزم أو يتــدرب عــÈ رياضــة كالســباحة أو ا��كمــة أو 

الكاراتيه
• أن يُجــرب التخييــم أو ا�ــ\ � الجبــال أو ا�عتنــاء بحيــوان 

 .öمع
• أن يقــوم بالتخطيــط والتجهيــز �غامــرة مــع أصدقــاءه 

بإ�اف أحد أولياء ا�مور.

وغ�هــا الكثــ� مــن ا�نشــطة التــي áُكــن أن تصنــع ذكريــات 
جميلــة � تنــ^ بــدون [ف مبالــغ طائلــة وبــدون تخزيــن 

ألعاب قد تكون مÆة لخيال الطفل وللبيئة. 



وأخــ�ًا شــكرًا مــرة أخــرى عــÈ القــراءة لنهايــة هــذا 
ــأن  ــاء وب ــ�ء والوب ــا الب ــأن يرفــع عّن ــل وندعــو هللا ب الدلي

يهّون علينا وعليكم هذه الف¶ة.  

طلب صغير وأخير/
ــا  ــا قربتن ــي �نه ــل ا�جت�ع ــائل التواص ــö لوس ــن ممتن نح
ــا-  ــا نشــعر – أحيانً ــا، إ�ّ  أنن منكــم  وســّهلت انتشــار أفكارن
ــم و�  ــ� نســتطيع ســ�ع أصواتك ــراغ ف ــا نتحــدث � الف بأنن
ــم  ــر إë وجوهك ــد النظ ــ_.  نفتق ــكل فع ــا بش ــاس تأث�ن قي
لنعــرف ردة فعلكــم ونفتقــد للنقــاش ا�تبــادل ول�نتقــاد 
ــب صغــ�  ــب منكــم طل ــك نطل ــر. لذل ــا للتطوي ــذي يدفعن ال
بــأن تراســلونا بأفكاركــم وآرائكــم  وبــأن تكرمونــا بتعليــق أو 

حتى انتقاد عÈ الÖيد ا�لك¶و| التا½:
 hello@yajoob.co

وأخيًرا,
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