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 عالقة االرشاد باللعب بفروع علم النفس

 -عالقة االرشاد باللعب بعلم نفس النمو : -

ويعتبر احد ، ان المعب يكاد يكون مينة الطفل  تؤكد نظريات عمم نفس النمو     
االساليب اليامة التي يعبر عنيا الطفل عن نفسو ويفيم عن طريقيا العالم من حولو 
، وىو ايضا نشاط ضروري في كل االعمار ولكنو يختمف في مراحل النمو المتتالية 

ففي الطفولة المبكرة يكون بسيطا وعضميا وفرديا ثم يتجو الى المشاركة الجماعية مع 
ميز لعب الذكور عن لعب االناث فالبنت توي، د المعب اإلييامي اصدقاء المعب ويشاى

تدلل عروستيا كما تدلل االم طفميا والذكر يمعب بالطائرة والصاروخ كما يتعامل معيا 
الرجال وفي الطفولة المتأخرة تظير بعض االلعاب الجماعية ثم تظير اليوايات وتبرز 

دأ المباريات والمعب االجتماعي والترفيو الميول واالىتمامات وفي المراىقة المبكرة تب
 .وتتضح روح الجماعة وفي المراىقة الوسطى والمتاخرة يظير التمسك بقواعد المعب

رى فيجوتسكي أّن الطفل الصغير بحاجٍة إلى إشباع رغباتو وحاجاتو بصورٍة وي      
ن ما قبل دخولو فورّية يصعب تأجيميا لفترٍة طويمة، ومع تقّدمو في العمر واقترابو من س

لممدرسة، فإّن الكثير من الرغبات تظير بشكٍل تمقائّي لديو، بحيث يقوم بالتعبير عنيا 
من خالل المعب، حيث أّن المعب في ىذه المرحمة العمرّية يأتي بيدف تحقيق وىمي 
وتخيمي لرغباتو التي ال يمكنو تحقيقيا، وفي ىذه المرحمة تظير المخيمة وىي تشكيل 

عيو وال توجد في وعي الطفل الصغير جدًا، فالخيال ىو عبارة عن نموذٍج جديد في و 
إنسانّي خاص لمنشاط الواعي، حيث إّن المعب التخيمي يعتبر ىو المعب بحّد ذاتو، 
وليس نمطًا من أنماط المعب، وفي ىذه الحالة يبدع الطفل في الكثير من مواقفو التي 

 (050، 5002) القزاز ،.يستمدىا من ذخيرتو التخيمّية والفكرّية
في نمو الطفل، حيث يوصل الطفل  كبرىفيجوتسكي أىمّية  كما أن لمعب لدى      

إلى أعمى مراحل النمّو الفكري قبيل ذىابو إلى المدرسة، بحيث إّن المعب ينّمي الميول 
 -: النمائّية كافة ويسيم في تحقيق ما يمي
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التمييد الذي ال بّد منو لتنمية األفكار التفكير الذاتي المجّرد: يعتبر المعب ىو  .0
  .المجرّدة في الطفل

ضبط الذات: ويكمن ىذا األمر في التزام الطفل بقواعد وأنظمة المعب لتوفير المتعة  .5
القصوى لو، وىذا األمر يعّمم الطفل بشكٍل غير مباشر السيطرة عمى رغباتو 

 .وضبطيا
إّنو من خالل المعب يتجاوز  المعب نشاٌط رائد وليس مجّرد نشاط سائد: حيث  .3

 .الطفل عمره الواقعي، ليذا فإّن المعب يعتبر أفضل مجاٍل نمائي وحيوي لمطفل
 والتفكير الذكاء أصل أن عمى العقمي لمنمو الحديثة النظريات جميع  أكدت فقد      

 يؤكد مما وىذا،  حر لعب وحركة نشاط من الصغير الطفل بو يقوم فيما يكمن اإلنساني
 العقمية العمميات من الكثير ونمو وعقوليم األطفال  تفكير بناء في المعب أىمية عمى
 .والتجريب والمقارنة والمالحظة التفكير تاكميار  لدييم العميا
 في األصمية وسيمتو يعد إنو بل لمطفل بالنسبة المتكامل النمو عمى المعب ويساعد      

 التي ببيئتو أو الخارجي بالعالم متعمقة المعرفة ىذه كانت سواء المعرفة عمى الحصول
 لديو وينمو قبل من مألوفة غير  جديدة أشياء يكتشف المعب طريق فعن،   فييا يعيش
 تأكيد إلى باإلضافة ىذا ، المستقبمية لمحياة إعداده عن فضالً  االستطالع حب دافع

 عمر من المبكرة الطفولة سنوات خالل المعب أن عمى والعقمي المعرفي النمو نظريات
 يستثير فالمعب وتنميتو، الطفل لتعميم كفاءة واألكثر األولى االستراتيجية ىو الطفل
 طريق فعن ، وتفكيره وذكاءه وعقمو لغتو ينمي كما سميماً  نمواً  بدنو وينمي الطفل حواس
.                اإلبداعية تواقدر  وكذلك والرياضية العممية أصعب المفاىيم اكتساب يستطيع المعب

 (52، 5003) جابر ، 

 -عالقة االرشاد باللعب بعلم النفس العالجي : -

في عالقتو ، تغيرات دينامية عديدة في داخل الطفل وخارجو عمى ينطوي النمو      
الكبار وخاصة الوالدين والمعممين  اتجاىاتوتمعب  ، مع نفسو ومع الوسط المحيط بو
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الناشئة دورا كبيرا في تكوين المخاوف في حياة األطفال و في دفعيم  أساليبيما في تربية
 . إلى مواقف باعثة في التوتر و الصراع

فالمعب  ، وفي عمم النفس العالجي نجد اساسا متينا يقوم عميو االرشاد بالمعب     
تشبع والمعب مخرج وعالج لمواقف االحباط في الحياة  حاجة نفسية اجتماعية البد ان

يختاره اقرانو في موقف قيادي قد يجد مخرجا في وضع لعبو في  اليومية فالطفل الذي ال
، والمعب نشاط دفاعي تعويضي ، قف القيادي الذي افتقده و صف ويقودىا ويتولى الم

عن طريق المعب مع  فالطفل الذي يفتقد العطف واالىتمام داخل المنزل يعوض ذلك
رفاق يحبونو وييتمون بو خارج المنزل والمعب اإلييامي المفرط يدل عمى فشل التوافق 

 .مع الحياة الواقعية والمعب يعتبر تمثيال صادقا يعرض متاعب االطفال
تخفيف من التوترات والمخاوف التي تخمفيا الضغوط الوالطفل بحاجة إلى     

 Play Therapy العالج بالمعب أو المعب العالجيويعد  ،المفروضة عميو من بيئتو 
فالمعب يساعد ، مع األطفال السيما في ىذا المجال  من الطرق الفعالة لمعالج النفسي
، كما يستخدم المعب الخيالي كمخرج لمقمق ولمتوتر ، الطفل عمى التعبير عن انفعاالتو 

، يمكن  في حياة الطفل اليوميةوالكثير من الحاجات والرغبات التي ال تحقق اإلشباع 
في  عنيا االحباطات التي يعبر يتخمص الطفل من بالتالي،   أن تمقى إشباعا في المعب

 (053،  5002) القزاز ،  . المختمفة المعب مواقف
إن الطفل في أثناء قيامو بنشاط المعب و توحده مع أدوار يقوم بتحقيق عممية      

العدوانية وتوتراتو واتجاىاتو  رغباتو المكبوتة ونزاعاتو(  تفريغ ) عالجية ىامة وىي
السمبية ونقميا من داخمو أي إخراجيا من دفينة تكوينو النفسي إلى الخارج إلى  ومخاوفو

وتعتبر أساليب المعب باألدوار والتمثيميات االجتماعية ،   المعبة أو أدوار المعبة
ت بين جماعات األطفال و التالميذ و في ذات فعالية في ترشيد العالقا ()السوسيو دراما

حباطاتيم  ال فيم األطفال يمعب عندما أنو ( بروند ) ويرى،  إفصاحيم عن مخاوفيم وا 
 يخبرونيا ال قد عادية غير سموكية يخبرون تركيبات معين وانما ىدف بتحقيق ييتمون
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 لحل السموكية التركيبات ىذه ويستخدم األطفال ،ىدف  ضغط تحقيق تحت كانوا لو
 (035، 5003في الحياة . ) الشربيني ،  حقيقية مشكالت
 في المعب األطفال يستخدميا التي الرمزية التحويالت أن ( سمث ساتون ) ويرى      

 معاً  مزج األفكار من األطفال تمكن التحويالت ىذه العقمية المرونة عمى أثر فعال ليا
 يمكن والتي واالرتباطات االبتكارية األفكار من مجموعة عنو مما ينتج جديدة بطريقة

 ىي ما األلعاب أن (0641، )ميمر تكيفية ، وتضيف وقت ألسباب أي استخدامو افي
،  جماعي أو فردي المعب ىذا يكون وقد ، وابتكاراتيم قدرات األطفال لتنمية وسيمة إال
 من ميم مطمب وىو األبعاد متعدد مفيوم فالمعب ، بالتحميل والتركيب واإلييام يتسم وقد

 يكشف المعب أن كما ، االجتماعي والتطبيع ىامة لمتعمم وسيمة أنو النمو ، كما مطالب
 .عالجيا إلى ويقودنا النفسية حالة الطفل عن

 الشامل فيراق واالستغ والنشاط االستكشاف عمى يعتمد لعب عالم الطفل عالم إن     
 الحسية والجسمية تاالميار  ويكتسب والسرور المتعة خالليا من خبرة يحقق كل

 ميمة وسيمة أنو عمى أيضاً  المعب إلى ينظر كما ، والمغوية والعاطفية واالجتماعية
 أنشطة خالل ومن ، بيا يمر التي المتعارضة الخبرات والتوفيق بين ذاتو الطفل لتفيم
 . مبكرة سن منذ تيمراوابتكا وقدراتيم األطفال مواىب يستطيع الكبار اكتشاف المعب
فترة  أو المدرسة قبل ما مرحمة في سائداً  حركياً  نشاطاً  صوره بمختمف المعب ويعد     

 الجسمية والعقمية جوانبو في الطفل نمو يتقدم أن يمكن المعب طريق وعن الحضانة
 الطفل لدى وتصريف ما الستغالل وسيمة المعب ويعتبر الحركية واالنفعالية واالجتماعية

 يتميز كما (053،  5002) إبراىيم ،  بناءة وجية الطاقة ىذه طاقة زائدة وتوجيو من
 في األولى الخطوة ىي الحركية واإلبداعية ، واألنشطة التعميمية بأىميتو المعب أيضاً 

 في ويبدأ بالتجريب يقوم البيئة الطفل المغوي، فعندما يستكشف والتراكم التعميم عممية
 بانسجام يعمموا أن األطفال يتعمم اآلخرين النشاط الحركي مع فأثناء ، لمحياة فيمو تنمية

 يتخذ أن الطفل يتعمم األنشطة الحركية خالل فمن نظام اجتماعي وداخل مشترك
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 السموك ويكتشف لحل المشكالت جديداً  تكتيكاً  ويبتكر مناسبة القرارات وينتج استجابات
 لمتنمية ضرورية بأنيا المعب غريزة ، فتظير عمييا والترويح نفسو الضروري لحماية
 لغرض سموكي أو ضائعاً  وقتا ليس لمطفل بالنسبة الحركي فالمعب ، المثمى والنضج

( 14،  0662عبد الكريم ،  ( حولو من العالم إلستكشاف طريقة ىي، إنما غير منتج
طريق  عن يتعمم أنو حيث الطفل تعمم ميادين إحدى ىي إذاً  الحركية فاألنشطة

 وظيفتو األساسية ىو والمعب يمعب لكي خمق أنو يتصور الطفل ننسى أن الممارسة ال
 .التعمم أنواع أجدى وىذا يحب ما خالل من فأنت تعممو ، الحياة في
 االطفال فاستعمال وتعمميم، االطفال تطوير عممية في جدا ميما عامال المعبويعد     

 المعرفة ىذه شخصية، معرفة اكتسبوا انيم يعني والتذوق والممس الشم مثل لحواسيم
 السرد خالل من لألطفال تأتي قد التي المجردة المعرفة تضاىييا ان يمكن ال التي

 انفسيم ويطوروا وليكتشفوا عالميم يستوعبوا كي فرصة يعطييم فالمعب ، والتعميم
 تقميد فرصة ويعطييم بيم، المحيطين مع شخصية عالقات ويطوروا االخرين ويكتشفوا
 .اآلخرين
 االطفال اكساب في المعب اىمية من قصتنن ان يمكننا ال انو نجد ىنا من        
 وال ،والعموم الفنون المغة، والرياضيات، االجتماعية العموم مجال في اساسية ميارات
 منيا عديدة وظائف مع المعب تجربة وربط الطفل شخصية صقل في المعب اىمية ننكر
،  المشاكل حل، و  االدوات استعمال عمى القدرة، و  العاطفي التطور،  المغوي التطور) 
 ( . العقمي النضج، و  الجتماعيةا والميارات المشترك العملو 
 

 

 -عالقة االرشاد باللعب بالتعلم : -

 ذكائو بمستوى وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط الطفل لعب تطور أن " Peiget بياجيو " يرى   
 اإلييامية بياجيو واأللعاب  عند المعب تطبيقات أن والواقع ، تتضمن التدريب الوظيفي

 التي األشكال " أوزبل " كما تناظر  بيا نادى التي االبتكارية القواعد واأللعاب وألعاب
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 والذكاء الرمزي والحركي والذكاء الحسي الذكاء تطور إبان مراحل الطفل ذكاء يتخذىا
 الطفل ذكاء تشكل والتي التمثيل والمواءمة ىي تمثل  عمميتي التأممي والذكاء العممي
 الخارجي بالعالم شبيو بالطفل خاص قوية لصنع عالم معرفية أبعاداً  وتكوين وسموكو
 . وتنميتيا المعرفية اكاتور إد عمى تكوين يساعده  بحيث الطفل معو يتعامل والذي

 (34، 5004، الخوالدة  (                                                      
ويعتقد " بياجيو " أن البنى المعرفية ال تنمو إال إذا باشر المتعمم خبراتو التعميمية      

أو"  تمقائية التعمم "   "بنفسو ، وىذا يعني أن التعمم يجب أن يكون تمقائيًا ، بيد أن
اطات تتطمب أساسًا وجود بيئة تعميمية تنطوي عمى نش مباشرة المتعمم لخبراتو بنفسو " 

يمثل التعميم في ضوء فمسفة بياجيو و  تتفق مع البنى المعرفية لممتعمم موضوع االىتمام .
التربوية التطويرية عممية إيجاد أو تطوير بيئات تعميمية تعمل عمى تزويد المتعمم 
بخبرات تعميمية تمكنو من ممارسة عمميات معرفية )عقمية ( معينة ، وتسيل ظيور بناه 

من ىنا تبرز أىمية األلعاب التربوية في ىذا النمط وأثرىا في عممية  ، ىاالمعرفية وتطور 
والتعمم ال يحدث إال إذا كان المتعمم مستعدًا نفسيًا لعممية التعمم وقد تساعد  ،التعمم 

وبتعبير آخر إن التعمم عممية تكيفية يمارسيا المتعمم  ،األلعاب التربوية عمى ذلك 
ويجب أن يكون المتعمم  ، ن قدراتو المعرفية ومتغيرات البيئةلتحقيق حالة من التوازن بي

نشطًا فعااًل وأن يكون التعمم استكشافيا أو استقرائيًا وأن تكون البيئة غنية بالمثيرات 
وأن يحتل المعب واأللعاب التربوية دورًا أساسيًا فييا ، ويظير دور المعمم من ، الحسية 

ية ، ونشاطات تعميمية تمكن المتعمم من ممارسة خالل قدرتو عمى تنظيم خبرات تعميم
 (32، 5002عمميات االكتشاف الذاتي وتسيل تطور بناه المعرفية . ) الحيمة ، 

 عممية في ميماً  بعداً  وتمثل عممية حسية تاخبر  بمثابةتعد  المعب مواقف أن      
 المعمومة ويتذكر يتعمم فالطفل،  تواوقدر  الطفل إلمكانيات المتحدية البيئة وتنظيم التعميم
 أنو حين في ذاتيا الخبرة مع والتداول العممية والممارسة الحسية بالخبرة ترتبط التي

 وىو مجردة أو شفيية بصورة لو تقدم التي المعمومة استيعاب أو تذكر عميو يصعب
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 الذاكرة في تخزينيا عميو ويسيل ويتداوليا مباشرة معيا يتعامل عندما بالخبرة يستمتع
   .إلييا الحاجة عند استدعائيا عميو ويسيل
 إليو تدعو ما وىو الفعال التعمم لتحقيق وسيمة أفضل ىو المعب موقف أن كما      
 تصنيف عمى القدرة تنمية إلى ويحتاج الفيم إلى يحتاج الفعال فالتعمم الحديثة التربية

 تصنيف عمى القدرة تنمية إلى ويحتاج الفيم إلى يحتاج الفعال التعمم الحديثة المعمومة
 .  واستخداميا استدعائيا بعد من بصورة الذاكرة في وتخزينيا المعمومة

 ( 56، 5003) العارضة ،                                                          
 نجده ألننا الطفل عند االبتكار عمى القدرة تنمية في أساسياً  رادو  المعب يؤدي كما     
 ومشاعره بكيانو ويتعامل قوتو كل فييا يضع جدية مسألة إلى المعب يحول يمعب وىو
 أو بناءات أو أكوام شكل في الرمال من نماذج عمل أم المكعبات ببناء ذلك كان سواء

 العالقة إن، كما  تعامل بحركتيا والتعامل دفعيا بعد ماموأ تجري وىي لعبة مالحظة
 الطفل لعبالى  النظر الصواب من ليس لذا،  وثيقة عالقة وتفكيره الطفل لعب بين
 . لموقت مضيعةأو  عبث أنو عمى
 

 

 

 

 -:دوار التربوةة يي لعب األففا األ

أىم األدوار التربوية التي يقوم بيا الطفل أثناء المعب  (5003، ياسين)تمخص       
 -: ما يأتيب
تفاعل مع عناصر البيئة  المعب وسيمة تعمم تربوية يتمكن الفرد بواسطتيا من إحداث .0

 . و موجوداتيا مما يؤدي إلى تنمية شخصيتو التي تؤثر في سموكو مع اآلخرين
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المعب وسيمة تعميمية يدرك األطفال بواسطتيا معاني األشياء ومفاىيميا فيجعميم  .5
 . قادرين عمى التكيف مع واقع الحياة

طفال لمتمكن من تعميميم المعب أداة فعالة تساعد عمى معرفة الفروق الفردية لدى األ .3
مكانيات كل منيم   . حسب قدرات وا 

المعب أداة فعالة تساعد بناء شخصية األطفال اجتماعيًا فيبتعدون عن األنانية وحب  .1
الذات وينفتحون عمى حب الجماعة ويشعرون بمدى ارتباطيم بيا فتقوى عالقتيم 

اصل مع اآلخرين والتكيف بمن حوليم ونتيجة ليذا يتعمم األطفال قواعد السموك والتو 
معيم فيتكون لدييم نظام أخالقي قيمي من خالل ذلك ويكتسب األطفال معايير 

 . السموك االجتماعية المقبولة
ليس المعب أداة تواصل فيما بينيم فحسب بل بغض النظر عن لغاتيم وثقافتيم  .2

 . وبيئاتيم بل انو أداة لمتواصل والتفاىم مع الكبار أيضاً 
ة بناءة لنمو شخصيات األطفال وتوازنيا داخميًا ألنيا تمبي رغباتيم المعب وسيم .3

وُتشبع ميوليم إلى حب المعرفة واإلطالع ، مما يساعد عمى فيم شخصياتيم 
والكشف عن قدراتيم عقميًا ونفسيًا وثقافيًا والعمل عمى تطوير ىذه الشخصيات 

كسابيم بعض المفاىيم وال قيم التي تساعدىم عمى وتوازنيم االنفعالي والعاطفي وا 
 . التكيف مع البيئة وتنمية مياراتيم وقدراتيم

المعب وسيمة عالجية تساىم في الكشف عن االضطرابات النفسية والعقمية والعاطفية  .4
لدى األطفال ومساعدتيم عمى التخمص من المؤثرات واالنفعاالت إلعادة التوازن 

عالجية لحل مشاكل األطفال إلييم كما يساعد المعب المربين عمى إيجاد طرق 
  . واضطراباتيم حسب مدرسة التحميل النفسي عند فرويد

المعب رياضة وصحة ألجسام األطفال فيو المساعد األول عمى تطويرىا ونموىا  .5
كساب األطفال الميارات الحركية المختمفة التي  نضاجيا وا  وتشكيل أعضائيا وا 

  ( 5003. ) ياسين ،  تساعد عمى تحقيق العديد من األىداف التربوية
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