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 -تعرٌف االرشاد باللعب :

االرشاد بالمعب ىو أي نشاط ، أو أي سموك يقوم بو الفرد بدون غاية عممية      
مسبقة ، وىو نشاط سار ممتع يتضمن اشباعا لمحاجات ، كما أنو وسيمة الفرد لمتعبير 
عن النفس ، وطريقة لفيم العالم من حولو ، كما أنو حاجة نفسية ضرورية لكل فرد 

 صغيرا كان أم كبيرا .
 -غوي :المعنى الل

  وردت كممة ) َلِعَب ( في القرآن الكريم عشرون مرة ، جاءت مرة واحدة منيا بمعنى
قالوا ٌا أبانا ما لك ال )) لعب االطفال ، في قولو تعالى 

تأمنا على ٌوسف وإنا له لناصحون ، أرسله 

  ((  معنا غدا ٌرتع وٌلعب وإنا له لحافظون

 ( 12 – 11يوسف اآليات )                                                
 أما الباقية فجاءت بمعنى ترك ما ينفع لما ال ينفع .     
 .)ويقال لكل من عمل عماًل ال يجدي عميو نفعًا ) إنما أنت العب 
 ( 732ويقال : رجل لعبة ) أي كثير المعب ( ) المنجد في المغة واالعالم ، ص 

 -المعنى االصطالحً :

عرف االرشاد بالمعب من قبل مجموعة من كبيرة المختصين باإلرشاد النفسي ،      
 -نذكر منيا تعريفات كل من :

  ( روترRotter, 1954  ) 
استخراج الطاقة النفسية المشحونة  والمكبوتة حاليا  من خالل استذكارىا  والمرور "    

أو ممارسة األلعاب الرياضية ، فيحدث    سايكودرامية بأدواربيا ثانية  أو أدائيا 
 . نتيجة ذلك التعمم  الجديد والمدعم بالتعزيز االيجابي  من جانب المرشد

  تيمور(Tylore,1967) : 
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أنفاس الحياة بالنسبة لمطفل ، انو حياتو ، وليس مجرد طريقة لتمضية الوقت  ىو "    
بير عن الذات ، عوأشغال الذات ، فالمعب لمطفل كما التربية واالستكشاف ، والت

 .( 75، ص 1982،بمقيس ومرعي  ) " والعمل لمكبار حوالتروي
  ( شابمنChaplin,1970 : )- 

شغال  " المعب بمثابة الحياة لمطفل ،    أنو حياتو وليس مجرد طريقة لتمضية الوقت وا 
 مكبار" ل الذات ، المعب لمطفل كالتربية واالستكشاف والتعبير الذاتي والترويح والعمل

 ( .83، ص2005) عبد المجيد ،
 اريكسون(Erickson)  

يمر  إذ ،وذلك لفيم خبرات الحياة  ،تعبير عن المظير العقمي لمقدرة البشرية  "   
فيخمق في لعبو مواقف نموذجية يسيطر  ،الطفل في نموه بخبرات يصعب ىضميا 

  (112، ص2004 ،مردان بواسطتيا عمى الواقع بالتجريب والتخطيط ")
  جيزل(Geezel) : 

يمعبون  ال فاالطفال ،حاجات داخمية ممحة تقود الطفل الى الحركة والنشاط ىو  "    
نما يمعبون نتيجة حاجات ممحة ومؤثرة في داخميم ، ألمر يفرض عمييم من الخارج  وا 

  (120، ص2004،مردان  )  "
  جيروس(Geroos) : 

تدريب لتنمية الوظائف الجسمية والعقمية والنفسية و  ،أعداد الصغار لحياة الكبار "    
  (120، 2004،)مردان " االجتماعية، وما المعب إال طريقة الطبيعة في التربية أو

  جود( God ، 2005:) 
من أجل تحقيق المتعة والتسمية  بو األطفالنشاط موجو أو غير موجو يقوم   "  

أبعاده المختمفة يمتاز بيم و تويستغمو الكبار عادة ليساىم في تنمية سموكيم وشخصيا
 . ( 7، ص 2005 ،فرج  )  الفعمية والجسمية والوجدانية " 
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  (8200،)ربيع 
ن رغباتو وطموحاتو عأي  ،والفعمية  النفسيةبو الطفل عن حالتو  يعبرنشاط  "    

يكون بدون ىدف بل ييدف من خاللو  وان ىذا النشاط ال ،وميولو ومستوى ذكائو 
وان ىذا النشاط يتطور مع نمو الطفل  ،الطفل الى تأكيد ذاتو وتفريغ انفعاالتو 

يترك آثاره الواضحة عمى  وىو ،وزيادة قدراتو الفعمية والجسدية وحالتو النفسية 
 . (40ص ،2008 ،ربيع  )  شخصية الطفل فيما بعد" 

 :  بياجيه- 
( تعمل عمى تحويل المعمومات الواردة لتالئم  Assimilation" عممية تمثل )    

حاجات الفرد ، فالمعب والتقميد والمحاكاة جزء ال يتجزأ من عممية النماء العقمي 
 ( . 5، ص 2004والذكاء "  ) عبد اليادي ، 

، وفَضل لمعب  تعريفوضع إلى صعوبة   (Huizinga) ولقد اشار ىويزنغا     
 -وصف ست خصائص بارزة في المعب وىي:

 . إن المعب نشاط حر .1
 . يقوم خارج الحياة االعتيادية .2
 . ليس جديًا ولكنو يأسر بشدة .3
 . ال يرتبط بأي ربح مادي .4
 . لو قواعد .5
 .يساعد في االنخراط االجتماعي .6

ومن الواضح أن من السمات الرئيسية التي تميز المعب عمى وجو الخصوص ىو       
وبالتالي ال يقع عمى  ، قيامو خارج الحياة الحقيقية، إنو تمثيل لمحياة غير أنو ليس ىي

تمثيل لمقطع أو لميارة من الحياة  ، إن المعب إذن ىو " الالعب أي تبعة عمى فعمو
 ( 2009) حطيط ، .  محددًا  " ئًا اليومية، عفوي ال يقصد شي
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منيا ما رّكز عمى  ومتنوعة ،كثيرة جدًا  لمعباتعريفات مما تقدم ، يتبين لنا أن      
البيجة التي يثيرىا ذلك السموك ، ومنيا ما ركز عمى التحرر من القيود، ومنيا ما رّكز 

الذي يستثيره، عمى النشاط المتضمن فيو، ومنيا ما ركز عمى حجم االنشغال العفوي 
، وكل واحد ىذه التعريفات يعالج جانبا من  ومنيا ما رّكز عمى التعمم الذي يؤمنو

غير أنيا بمجمميا قدمت تعريفا وافيا لمعب من كل جوانبو ، وىذا يفسر  جوانب المعب ،
لنا صعوبة الحصول عمى تعريف محدد واحد لمعب ، إذ يبقى االختالف قائما ومرتبطا 

جعي الذي يعتمده الباحث ، وتوجيو النظري ، وكذلك بالطبيعة االجرائية باالطار المر 
 لمدراسة التي يقوم بيا .

 

 -معنى االرشاد باللعب :

واالجتماعي لمفرد يحدث  الثقافي اإلعدادولوجيا أن وبر ثعمماء االجتماع واالن يعتبر     
 فالمعب يصغر، فمنو يتعمم الكثير عن نفسو وعن العالم المحيط بو  ،من خالل المعب 

تدفعو ة فالفرد يولد ولديو غرائز وميول موروث ، تكون طوع أمره أجزاءالى  ىذا العالم
فيي التي  ،في مراحل نموه  وأبقاىا ،والحركة ىي أشد ميول الفرد فطرياً ، لسموك معين 

 . (2ص،  2007،  القدومي ) ما يدور حوليا الفرد ألكتشاف بيئتو ومعرفة كل تدفع
فمن خاللو ، ويعد المعب مدخاًل وظيفيًا لعالم الفرد ويؤثر في تكوين شخصيتو     

حياتية  ففالمعب يمنح الفرد مواق، يمكن أن يتعمم كثيرًا من جوانب الحياة االجتماعية 
  بادلة كالمشاركة والتعاونفي تكوين العالقات المت األمثلليتعمم النموذج  صةلو الفر  تتيح

 (.66، ص1990 ، )مصمح
عن طريق مشاركة الفرد الفاعمة في  ،والمعب يساعد عمى بناء شخصية سوية     

فالمعب يشجع عمى تنمية لغة الحوار  ة ،النشاطات التمقائية الحرة وبصورة ممتعة وميم
ويشجع عمى  ،ري قبل القراءة كالتطبيق والتمييز البص والمحادثة ويدعم ميارات ما

كروس  ) يرىو  . (1993،)خطاب وعرفات األفراد  مية التعاون والمشاركة بين نت
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Gross  أن المعب بالنسبة لألفراد ىو عممية غريزية ألكتساب أنماط من السموك )
  العمر نم ةترتبط بالمواقف التي تواجيو في مراحل فعمي

 . (80، ص1989 ،الجراح ومحمد )                                               
لغاية  األفرادموجو يمارسُو  أنو نشاط حر( بصوالحة ) ويعد المعب من وجية نظر     

نماء شخصيات أطفاليم بأبعادىم إويستثمره الكبار عادًة كي يسيم في  ،التسمية والمتعة 
ويشكل بالنسبة لمطفل مسألة حيوية في غاية ،  نفعالية واالجتماعيةالعقمية والجسدية واال

  ن ىنالك صمة وثيقة بين عممية نمو الطفل وبين المعب إحيث  األىمية
 (.11ص،  2008 ،ربيع  )                                                        

فس الدرجة مثل التعمم بن ال يجدي فقطأن التعمم عن طريق االستماع  كما       
يميل الى المعب حيث يتيح لو الفرصة ليعبر خارجيًا عن نزعاتو  الفردبالعمل وان 

( أن 1995، وتؤكد )عبد الكريم ،  (4، ص 2007،  يمالقدو  ) وميولو الداخمية .
ففي  ، األىدافمجموعة من  لألفرادالحركية في بيئة مناسبة تحقق  األلعابتوفر 

كما تنمي  ،حركي سيتم تنمية العضالت من خالل نشاط عضمي قوي الالمجال النفسي 
أدارة الجسم  األفرادويتعمم  ،بط ضالقدرة عمى الجري والمحاورة والتوقف المن األفرادلدى 

التيقظ الذىني وىم  األفرادب سوفي المجال المعرفي يكت ،أثناء ضغوط المنافسة 
 ،تفيم القوانين وتتابعيا  األفرادا يتعمم كم ، األلعابلمواقف  إستراتيجياً يستجيبون 

أما في المجال االنفعالي ، وينمون القدرة عمى تطبيق ىذه المعمومات تمقائيًا أثناء المعب 
الحاجة الى  األفرادويفيم  ،المعب مع اآلخرين بأسموب أجتماعي صحيح  األفرادفيتعمم 

 ( 4،  2007،  يمالقدو  ) عب النظيف وأظيار الروح الرياضيةمال
، بالمعب طريقة منظمة لمحصول عمى التبصر والوعي بعالم الطفل  واإلرشاد        

التي يمكن من  األساليبالنفسي بالمعب بأعتباره واحدًا من أىم  اإلرشادوقد أىتم عمماء 
، والتفاعل معيا  الفردخالليا تحقيق النضج االجتماعي والمساعدة في أكتشاف بيئة 
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وأكسابيا  ،لجسمية أداة تساعد في نمو الجسم وتدريب أعضائو فيو من الناحية ا
 لمفردكما تساعد في تطور الجانب االنفعالي ، ميارات حركية ذات أىداف تربوية 

وأتزانو وتخميصو من بعض حاالت التوتر والقمق واالضطرابات والنزعات العدوانية 
 (297، 2007، ممحم ) . والحرمان وتبعده عن تمركزه حول ذاتو بتوالك

عمى أىمية المعب في  و وباندورا (بياجي ) دراسةكوتؤكد الدراسات النفسية الحديثة       
ىذه الدراسة حيث تركز ، وتكوين سموكو  الفردودوره في بناء شخصية  األفرادحياة 

عمى أن المعب يزود ، المستندة عمى نظرية باندورا في التعمم بالمالحظة أو االقتداء 
كما أنو يعطييم فرصًا أكبر  ،بطريقة أفضل لمتفاعل مع البيئة أو التحكم بيا  األفراد

 . لمتفاعل مع الكبار الذين يمثمون اتجاىات مختمفة لدييم
 (299، 2007، ممحم)                                                             

 الفردجمعيًا يكون فيو  تمثل نشاطاً  عمى أنيا األلعابعن (ل وبأوز )وتحدث      
 األلعابالعامة مؤكدًا عمى أىمية أستخدام  األىدافبعض  إلنجاز اآلخرينمشتركًا مع 

التنافسية في البيئة الصفية من أجل تحقيق الميام التربوية المتمثمة في كل من زيادة 
ارة دافع الطفل نحو التعمم وزيادة قدرتو عمى ثوالمينية واست األكاديميةالتفاعل مع المواد 

، االنجاز وحثو عمى أستخدام أساليب التعمم طبقًا لخصائص الموقف التعممي وصفاتو 
 وزيادة أدراكو ووعيو لجوانب التحصيل واالنجاز مما يجعل سموكو يتخذ شكاًل معيناً 

 & Ausubel)  األلعابنتيجة التعزيز غير المباشر الذي توفره لو تمك 
Robinson,1969,p:420)  الذي يعتبر  ( بياجيو) فيو يتفق بذلك مع وجية نظر
أكتساب نماذج معينة  الفردفعن طريق المعب يحاول ،  لمفردالمعب أساس النمو العقمي 

 البيئية في بنيتو المعرفية. واألنماط األشياءعن 
مؤكدًا أن  بًا أساسيًا لوومتطم الفردفي المعب تعبيرًا عن تطور ( و يبياج) ويرى       

ائية أنماط لعب خاصة بيا وىذه مولكل مرحمة ن،  الفردالمعب يرتبط بمراحل النمو عند 
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ويمثل المعب وسطًا بيئيًا ، تختمف من مجتمع الى آخر ومن فرد الى آخر  األنماط
مع  الفردوعن طريق المعب يتفاعل ،   لمفردمناسبًا يسيم في تطوير البنية المعرفية 
 إليوأداة معرفة يمكن أن ينظر  فالمعب إذاً ،  بيئتو ويطور لغتو وعالقاتو االجتماعية 

وقدرات كما يعنى  إمكاناتلدى الطفل من  ووسيمة تعمم يقوم عمى ما، عمى أنو واقعي 
 Brandes and) (براندز وفيميب)وأوضحت دراسة ، بكل ما في البيئة من عناصر 

Philips)  وبخاصة  ، اآلخرينأن لأللعاب دورًا ىامًا في تشجيع االتصال والحوار مع
الخجولين الذين يحتاجون الى التشجيع والتواصل  واألشخاصالغرباء  األشخاصعند 
والمحاكاة يمكن أن تسيم  األلعابالى أن  (Johns)دراسة جونز  روتشي .اآلخرين مع 

وال تقتصر عمى تذكر ،  واألسموبلعمل أسيامًا خاصًا في التربية ألنيا تتصف با
يؤثر ذلك ، إذ ىمة عالية و يشاركون في عممية التعمم برغبة ونشاط  بةالحقائق والن الطم

  (8 ، 2007 ،القدومي  ) والمعممين ةتأثيرًا ايجابيًا في كل من الطمب
 عمى أىمية تكوين المفاىيم لدى الفرد (Bruner,1956,p:231) (برونر)ويركز       
 األشياءأغمبية التبادالت الفكرية تتضمن التعامل مع فئات أن وتكمن أىميتيا في ، 

عمى الخبرة (برونر  ) وشدد أو الموجودات بمفردىا . األشياءأكثر من التعامل مع 
وقدم في ذلك ثالث مراحل لمتعمم ، الممموسة لممتعمم وممارستو ولعبو بالمواد التعميمية 

والتي تتبع  ،والتمثيل الرمزي ،  والتمثيل الصوري ، يل العممي بالمعب تتمثل في التمث
بالمعب وتعاممو مع المواد  الفردنمو التفكير عند  ( إلستراتيجيةو يبياج )من تفسير

 (. 12ص، 1984،المحسوبة )خضر 
في المعب تعبيرًا (  Geezel –أمثال ) جيزل ويرى عمماء عمم النفس التكويني      

بمتطمبات نمو فكل نوع من أنواع المعب يرتبط أرتباطًا وثيقًا ، متطمباتوو  الفردعن نمو 
 الفردأن لمعب حاجات داخمية ممحة تقود (  Geezelجيزل )  فقد أعتبرالفرد ىذه ، 

في أن يمعب حسب رغبتو  لمفردوطالب بضرورة أعطاء الحرية ، الى الحركة والنشاط 



 ........ المحاضرة األولى....................... االرشاد بالمعب..............د. سممى حسين كامل........
============================================================= 

   8 
 

يظيرون أنفسيم  األفرادأن  وأعتبر، رضًا لعاب معينة تفرض عميو فعمى أدون أن يكره 
وأنيم ال يمعبون ألمر يفرض عمييم من  ، بوضوح أكثر من خالل ألعابيم المشوقة

نماالخارج  ، ص 2004 ، يمعبون نتيجة حاجات ممحة ومؤثرة في داخميم )مردان وا 
154.) 
معب فقد توصمت الى نتائج قيمة في تفسير ظاىرة ال (Hutt)أما دراسة ىات      

 إنحيث أكدت ، الى البحث واالستكشاف  الفردوكيفية حدوثيا وأثرىا الفعال في قيادة 
عندما يحاول أن يتعامل مع أية لعبة جديدة فأنو يحاول أن يستحضر في ذىنو  الفرد

 (155، 2004، )مردان   -السؤالين التاليين:
؟ ثم يحاول الطفل  يءما ىذا الش أو  )أي المعبة الجديدة (؟  يءماذا يعمل ىذا الش. 1

 حيوية وفاعمية بالنسبة لو فيسأل . األكثرالى الشعور 
 )المعبة الجديدة(  يءماذا أستطيع أن أعمل مع ىذا الش. 2

أن المعب يمتمك كل خصائص العممية التربوية  Scarf)سكارف (وتؤكد دراسة      
واالىتمام ، وينمي المبادرة والمخيمة ، فيو يوفر التركيز لفترة كبيرة من الوقت  ،الكاممة 

وما من نشاط آخر يدفع الى  ،كامل  انفعالي ، وانكماشالشديد في خبرة عقمية ىائمة 
كما أنو ما من  ،متميز مثل المعب   التكرار بطريقة عميقة وينمي الشخصية عمى نحو

ة دراس وأوضحت ،نشاط آخر يستدعي كل الجيد والطاقة الكامنين مثل الصيد 
 أن المعب في فترة الطفولة ىو تعبير عن المظير العقمي لمقدرة البشرية (أريكسون)

إذ يمر الطفل في نموه بخبرات يصعب عميو ىضميا فيخمق في ، ليضم خبرات الحياة 
)مردان   لعبو مواقف نموذجية يسيطر بواسطتيا عمى الواقع بالتجريب والتخطيط

بأن المعب ىو أنفاس  Taylor) -رو تايم(وأخيرًا توضح دراسة ،  (157، ص2004،
شغالوليس مجرد طريقة لتمضية الوقت  ، أنو حياتو،  لمفردالحياة بالنسبة  ، الذات  وا 
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.  والترويح والعمل لمكبار ،عن الذات  فالمعب لمطفل كما التربية واالستكشاف والتعبير
  (75، 1982،)بمقيس ومرعي 

 -أهداف االرشاد باللعب :

  -ثالثة أىداف رئيسية : المعب في أي برنامج إرشادي فياالرشاد بتتحدد أىداف     
 -:هدف نمائي .1

من خاللو إشباع حاجات الطفل الجسمية والحركية والعقمية والنفسية يتم 
، ويتيح لمطفل فرصة التعبير عن حاجاتو وتجريب قدراتو وتزداد خبراتو واالجتماعية

 .االستقالليةومفاىيمو عن العالم الخارجي ، كما يتعمم مفاىيم الممكية، المشاركة، 
 -:هدف وقائي .2

لتطوير سموك معين  مدروسةتقديم األلعاب لألطفال وفق خطة من خاللو يتم و     
مشكمة ما، وتقديم األلعاب يكون حسب كل مرحمة  لدييم أو وقايتيم من الوقوع في

 .عمرية لتجنب المشاكل التي قد يقع فييا األطفال
 -:عالجي-هدف إرشادي .3

الطفل في التخمص من التوتر  التي تساعدتقديم األلعاب وفيو يتوجب عمى المرشد 
شكمة بعد دراسة الم ىذه األلعاباإلنفعالي والضغوط النفسية التي يعاني منيا، وتقدم 

وتحديد سببيا ثم تقديم التوجيو واإلرشاد المناسب لضبط السموك أو تصحيحو 
 .وتوجييو

بالمعب لما يمثمو  واضحاً  أولى المتخصصون في التربية وعمم النفس اىتماماً وقد       
التربوية  األىميةفالمعب لو من  من مكون أساسي من مكونات طرق التدريس المختمفة.
فمن خاللو يتم تحقيق ،  الفردما يجعمو من أىم الوسائل الفعالة في تربية وتنمية 

مية نوت، كالنمو الحركي االجتماعي والمعرفي والعقمي  لمفردتربوية وتنموية  إسيامات
 الفردأن مواجية ، كما  وتطوير صحتو وتنمية اإلبداع واالبتكار لديو  الفردشخصية 
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،  فمن خالل تقميده بالمعب لما يريده ويسمعو ويختبره، طريق المعب  لبيئتو تكون عن
،  )عبد الحميد   سب المعرفة المتصمة بالواقع وينمي قدراتو الفعمية والبدنيةتنما يكإ

 اآلخرينايجابية نحو مشاعر لتكوين  اً فرصالمعب يتيح لو كما ،  (28ص،   2006
، يعني الحياة  لمفردالنشاط الحركي  ، و نتائج تعميمية وتربوية لنشاطو ونمو ذاتوو 

بو ، كما يعني لو البيئة المادية واالجتماعية المحيطة  واستكشاف ،الذات  استكشاف
، 2005الحيمة، ) القبول االجتماعي، و  السرور والمرح، و  االتصالو  ، و األمانالحرية 

 (.29ص
 التكوين النفسي والعقمي والثقافي عمىالمعب يعمل عمى التعرف االرشاد ب إنكما      
من أشخاص وأشياء وأفعال وأفكار  الفردفي بيئة  ألن المعب يتفاعل مع كل ما لمفرد ،

ومن ثم يتعرف عمى ذاتو من خالل المفاىيم  مما يؤدي الى تنمية مفاىيمو عنيا 
طًا فيو في البداية يكون نشا، يتطور المعب مثل بقية مظاىر النمو ، كما  المتطورة

 إمكاناتثم يتطور الى خطة سموكية يمكن أستغالليا لتنمية ، غير موجو أو ىادف 
كما ييدف االرشاد بالمعب الى اشباع  (15ص، 2007،القدومي  ) الطفل وتطورىا

 الستنفادالخبرة ووسيمة طبيعية  الكتساب الفردفيو طريق ،  لإلنسان األساسيةالحاجات 
أثره ، فضاًل عن بالنسبة لمكبار  إغفالياال يمكن  اسيةأسطاقات الشباب الزائدة وحاجة 

حيث يعد ، لمعب المنظم  األساسي ، وىو اليدففي تكوين الشخصية المتزنة وتنميتيا 
الصحية السميمة سببًا قويًا يساعد عمى تقوية الجسم  األساليباستخدام المعب من 

تاحة الفرصة ل متغير االجتماعي وتقويم وتحسين الصحة والنمو العقمي وخمق الروح وا 
حيث تتيح الشخصية ، المعب يعمل عمى رفاىية المجتمع ، فضال عن أن  األخالق

المتزنة المتمتعة بالعالقات الطيبة مع الغير الفرص الكثيرة التي تولد االتحاد واالنسجام 
قان من بالروح الطيبة والمشاركة الوجدانية فالسعادة والسرور المذين ينبث زة عادةً يوالمتم

 البعيد عمى المجتمع   األثرمنسجمة ليا  متآلفةالمعب في جماعات 
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 (31، 2006،عبد الحميد )                                                           
 

 


