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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على تدخالت الإر�شاد باللعب التي ي�ستخدمها
املر�شدون املدر�سيون ،و�إدراكاتهم حوله ،والعوائق التي يواجهونها يف ا�ستخدام
تدخالته.وللإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة مت تطوير مقيا�س تدخالت الإر�شاد باللعب يف
املدر�سة الأ�سا�سية،و تطبيقه على عينة الدرا�سة البالغ عددها ( )178مر�شد ومر�شدة
مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية من املدار�س الأ�سا�سية يف مدينتي عمان و الزرقاء.
�أظهرت النتائج �أن الإناث �أكرث ا�ستخداما ً لتدخالت الإر�شاد باللعب من املر�شدين
الذكور،و�أن املر�شدين �أكرث � َ
إدراكا لأهمية الإر�شاد باللعب مقارنة باملر�شدات ،بينما
مل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستخدامهم لتدخالت الإر�شاد باللعب لها
عالقة بحجم املدر�سة �أو تخ�ص�ص املر�شد.و تبني �أن �أكرث �أ�شكال فنيات الإر�شاد باللعب
ا�ستخداما ً هي �رسد الق�ص�ص ثم لعب الدور ثم الر�سم فالكتابة وكان اللعب باملاء
والرمل والنحت الأقل ا�ستخداماً .و �أظهرت النتائج �أن عدم تقبل ودعم املعلمني
واملدراء للمر�شدين عند ا�ستخدامهم للإر�شاد باللعب هو �أهم املعوقات التي تواجههم
 ،يليه عدم وجود املكان املنا�سب ،ثم عدم توفر التدريب للمر�شد على ا�ستخدام فنيات
الإر�شاد باللعب،و�ضيق الوقت املتاح لتنفيذ تدخالته.
الكلمات املفتاحية :الإر�شاد باللعب ،الإر�شاد املدر�سي� ،إر�شاد الأطفال.
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Play Counseling Intercessions used by Elementary School
Counselors: Perceptions and barriers they Face
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Abstract
This study aimed at investigating the play counseling interventions used by
school counselors, their perceptions about and barriers facing them in applying these interventions. To answer the questions of the study a play therapy
intervention in elementary school scale was developed and applied on (178)
male and female school counselors randomly selected from the elementary
schools of Amman and Alzarqa cities.
Results showed that female counselors were more using play counseling interventions than males. Results also revealed significant differences between
males and females in their perceptions of play counseling interventions. However, no significant differences were found in using play counseling interventions according to school size or counselor’s specialty. On the other hand, the
most interventions used by counselors were story telling, role playing and
drawing, while water, games, sand and sculpt were less used. Results showed
that the most barriers to implementing play counseling were lacking of teachers and principals accepance and support, suitable place, training opportunities in play counseling techniques and time required to implement these
interventions.
Key words: Play therapy, School Counseling, Child Counseling.
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املقدمة

ظهرت احلاجة �إىل وجود خدمات �إر�شادية خا�صة بالأطفال ب�سبب تزايد �أعداد الأطفال

الذين يعانون من ا�ضطرابات نف�سية ترتاوح بني اال�ضطرابات الب�سيطة (كالتبول الال�إرداي،

والهروب من املدر�سة) ،واال�ضطرابات اخلطريه التي حتتاج �إىل طبيب نف�سي لعالجهــــا

(كاالكتئاب والف�صام) كما �أن وجود �أطفال عر�ضة لال�ضطرابات املختلفة ب�سبب الأحداث
ال�صادمه التي قد يتعر�ضون لها مثل طالق الوالدين ،والإ�ساءة بكافة �أ�شكالها ،والإعاقة

وغريها من امل�شاكل التي قد ت�ؤثر على التكيف النف�سي للأطفال ي�ؤكد احلاجة �إىل خدمات

�إر�شادية خا�صة بالأطفال تعنى بالناحية الوقائية والعالجية والنمائية واالت�صال (& Baker
 ،)Gerler, 2004; Landreth, 2002ولي�س هناك طريقة �أن�سب من اللعب يف تعليم و�إر�شاد
الأطفال �إذ ميثل طريقتهم الطبيعية والتلقائيــة فـــي التعبري واالت�صال ،خا�صة للأعمار ما

بني (� )12-3سنة (.)Tekin, Sezer, 2010

وهكذا فقد اهتم الإر�شاد النف�سي باللعب باعتباره �أحد الأ�ساليب املهمة التي ميكن من

خاللها حتقيق الن�ضج الإجتماعي ،وامل�ساعدة يف �إكت�شاف بيئة الطفل والتفاعل معها ،كما
ي�ساعد على تطوير اجلانب الإنفعايل للطفل والإتزان النف�سي للطفل ،وتخلي�صه من بع�ض

حاالت التوتر ،والقلق ،والإ�ضطرابات ،والنزعات العدوانية ،والكبت واحلرمان ،وم�ساعدتهم على
حل امل�شكالت النمائية التي ميرون بها مما ي�ساعدهم على حتقيق توافق نف�سي �سوي (الزربادي،

2001؛ قنديل و بدوي. )Ray, Baton, Rhine & Jones, 2005( )2007 ،

كما ي�ستخدم اللعب كمدخل للت�شخي�ص الإكلينيكي ،وطريقة لدرا�سة �شخ�صية الطفل

ففي اللعب يكون الطفل على �سجيته وتتك�شف تلقائيا ً رغباته املكبوته و�إجتاهاته ،وي�ساعد
الإر�شاد باللعب الطفل على التخل�ص من امل�شاعر ال�سلبية ،ومن �رصاعاته وتوتره وهذا ي�ؤدي

�إىل التوافق النف�سي دون خماطرة �أو تعر�ض الطفل لنتائج �ضاره (.)Annunziata, 2003

وميكن للإر�شاد باللعب �أن ي�ساعد املر�شد يف حتقيق الأهداف التالية عندما ي�ستخدمه مع
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الأطفال:

االر�شادي من خالل اال�ستجابة للطفل بطريقة دافئــة ومنا�سبـــة (.)Griffith, 1997
 .2م�ساعدة الطفل على �إكت�شاف حدوده وردود فعله وتوقعاته من الآخرين.

 .3تزويد الطفل بالفر�صة الكت�شاف ا�ستعداده لأداء املهمات (.)Geldard, 2001

 .4م�ساعدة الطفل على التدرب على مهارات �إجتماعية مثل التعاون ،وتنمية قدرته على
التفاعل الإجتماعي ،والتعبري عن انفعاالته ،وم�ساعدته على حل امل�شكالت و�إتخاذ القرار

(.)Tekin, Sezer, 2010

 .5م�ساعدة الطفل على اال�ستب�صار بطريقة تنا�سب عمره.

 .6الت�شخي�ص والفهم ،فمن خالل مالحظة املر�شد لتفاعالت الطفل وتعبرياته وم�شاعره

و�أفكاره ،ميكن التو�صل �إىل فهم لطبيعة م�شكلة الطفل وت�شخي�صها (.)Green, 2005

� .7إتاحة فر�صة للطفل للتنفي�س االنفعايل مما يخفف التوتر والقلق عنه.)Fleer, 2008( .

 .8معاجلة الأطفال ذوي امل�شكالت التكيفية فللعب وظيفة عالجية (Therapeutic

 )Functionوالتي تعني ا�ستخدام ن�شاط اللعب بطريقة خمطط لها بغية حتقيق تغريات

يف �سلوك الطفل ،و�شخ�صيته بحيث جتعل حياته �أكرث �سعادة و�إنتاجيه (Carmichael,

.)2006

 .9تعلم طرق جديدة للتوافق مع بيئهم ،فالأطفال يحتاجون �إىل مهارات حياتية ت�ساعدهم

على التوافق مع بيئتهم ،مما ينمي لديهم ال�شعور بالقلق ،ومن خالل الإر�شاد ي�سقط الطفل
م�شاعر التوتر والقلق من خالل اللعب (.)Geldard, 2001

� .10إعطاء الطفل فر�صة للتحكم باملواقف ،وامل�شاركة الفعالة يف عملية الإر�شاد بدل �أن

يكون متلقيا ً فقط (.)Casto, 2004

وعادة ما يتم الإر�شاد باللعب يف مكان خا�ص� ،أو غرفة خا�صة ،يتوفر فيها موا�صفات

معينة كاخل�صو�صية والإت�ساع وتكون جمهزة ب�شكل جيد ،وعازل لل�صوت وذات تهوية جيدة

و�أثاثها منا�سب حلجــم الأطفال ( .)Cooper, 2000وت�ضم غرفة الإر�شاد باللعب لعبا ً
متنوعة ال�شكل واحلجم والتي متثل اال�شخا�ص والأ�شياء الهامة يف حياة الأطفال والتي توجد

يف جمالهم ال�سلوكي ،وتعترب مبثابة مثريات مدرو�سة ل�سلوك الطفل بحيث تنا�سب الن�شاط
اجل�سمي والعقلي والإجتماعي واالنفعايل للأطفال ،ويراعي �أن تكون الألعاب يف حجرة اللعب
غري قابلة للك�رس وال غالية الثمن .ومن �أمثلة اللعب التي قد ت�ضمها غرفة اللعب �أدوات
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متثل احليوانات ،والطيور ،وقطع متثل و�سائل املوا�صالت املتنوعة� ،إ�ضافة �إىل �أحوا�ض الرمل،
واملاء ،والدالء ،واملجاريف ،والطني ،وال�صل�صال ،والأقالم ،والألوان ،وورق الر�سم ،واملكعبات ،وتزود

حجرة اللعب بالكرا�سي واملنا�ضد املنا�سبة للأطفال (.)Kootman, 1998

و�إذا مل يتمكن املر�شد من �إيجاد غرفة فيها كل املميزات ال�سابقة ،فيمكن ان ي�ستخدم

زوايا الكافترييا� ،أو املكتب� ،أو الغرف غري امل�ستخدمة� ،أو امل�رسح ،على �أن يكون املوقع نظيفاً،

و�إ�ضاءته جيــــدة (.)Kelly, 1995

وت�شري العنان (� )2007إىل �أنه ميكن للمر�شد �أن يتبع �أحد الأ�ساليب التالية يف الإر�شاد

باللعب:

 .1اللعب احلر (غري املحدد)  :Unstructuredوفيه يرتك للطفل حرية اختيار نوع اللعب

بالطريقة التي يراها منا�سبة له دون تهديد �أو لوم �أو رقابه وتكون م�شاركة املر�شد يف اللعب
ح�سب رغبة الطفل (قد ي�شارك �أو ال ي�شارك) ،وقد يتخذ املر�شد موقفا ً متدرجاً ،ففي بادئ

الأمر يكتفي مبالحظة الطفل وهو يلعب ،ثم ي�شرتك معه تدريجيا ً ليقدم له م�ساعدات
وتف�سريات لدوافعه وم�شاعره مبا يتنا�سب مع عمره وحالته.

 .2اللعب املحدد ( :)Structuredوهو لعب موجه وخمطط له وحمدد من قبل املر�شد ،فهو

يختار الألعاب والأدوات التي تنا�سب م�شكلة الطفل ،وعمره ،وخربته ،وغالبا ً ما ي�شرتك املر�شد
يف اللعب فحينما يلعب املر�شد مع الطفل يعك�س م�شاعر الطفل ويو�ضحها له.

 .3اللعب بطريقة الإر�شاد ال�سلوكي (� :)Behavioralإذ ميكن ا�ستخدام �أ�سلوب (تقليل
احل�سا�سية التدريجي) لتح�صني الطفل �ضد اخلوف ،ومن الأمثلة عليه تعويد الطفل على

اللعب بدمى الأ�شياء التي يخافها يف مواقف �آمنه و�سارة متدرجة ومتكررة .كما �أن اكت�ساب
الكثري من ال�سلوك عند الأطفال يتم من خالل اللعب الذي يحاكي فيه الطفل مناذج �سلوكية

جرت �أمامه ،مما ي�ؤدي يف نهاية الأمر �إىل تعديل �سلوكه.

 .4الإر�شاد اجلمعي ( :)Group Counselingالعالج النف�سي اجلمعي هو �إر�شاد عدد من
الأطفال تت�شابه م�شكالتهم ،وهنا ي�ستفاد من �أثر اجلماعة يف تعديل �سلوك الطفل وما

يحدث من تفاعل وت�أثري متبادل بني �أفراد اجلماعة ،وي�ستخدم املعالج اللعب ك�أ�سلوب �أ�سا�سي
يف الت�شخي�ص والعالج يف اجلماعة.

قد تواجه بع�ض املر�شدين عدد من العوائق التي تعيق ا�ستخدامهم لأ�سلوب الإر�شاد

باللعب ،ومن �أهم تلك العوائق حتديد وقت بداية ونهاية اجلل�سة الإر�شادية بغ�ض النظر عن
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اندماج الطفل يف اللعب وا�ستمتاعه بها ،فعلى املر�شد �أن يح�سن ا�ستخدام وقت اجلل�سة

لكل ن�شاط يف احلياة ،وثاين �أهم العوائق �أن الطفل ال ي�ستطيع �أخذ اللعبة �إىل البيت بل عليه

اللعب بها يف املكان الذي يحدده املر�شد فقط ،وقد ت�صدر عن الأطفال �أ�صواتا ً �أثناء الإر�شاد
باللعب مما قد ي�سبب �إزعاجا للآخرين يف املدر�سة.

�إن من �أهم ال�صعوبات التي قد تواجه املر�شد �أثناء تطبيقه لتدخالت الإر�شاد باللعب ،عدم

توفر املكان املنا�سب ال�ستخدام �أ�شكال الإر�شاد باللعب مع الأطفال .ففي حال العالج باللعب

اجلماعي حيث يجب �أن تكون م�ساحة الغرفة ما بني ( 400-300مرت مربع) وهذا �أمر قد ال
يتوفر للمر�شد يف املدر�سة ،بل وقد ي�شارك الأخ�صائي االجتماعي املر�شد يف غرفته مما ي�شكل

عائقا ً �آخر �أمام املر�شد ال�ستخدام الإر�شاد باللعب بفعالية .كما قد تواجه املر�شد املدر�سي

�صعوبات باالعتقادات اخلاطئة لدى بع�ض املعلمني يف املدر�سة ،الذين قد يعتربون ا�ستخدام

املر�شد للإر�شاد باللعب مع الطلبة الذين ي�سيئون الت�رصف يف الغرفة ال�صفية مكاف�آة لهم
(.)Drewes, 2001

ورغم �أهمية املو�ضوع الذي يعد �ضمن اهتمامات الإر�شاد املدر�سي  -الذي ي�ؤثر بدوره على

�شخ�صية الطفل � -إال �أنه يفتقر لوجود درا�سات حملية وعربية حول درجة ا�ستخدام املر�شدين

املدر�سيني لفنياته املتنوعة مع الطلبة من الأعمار ال�صغرية  ،واجتاهاتهم ومعتقداتهم
حول هذا النوع من التدخالت اخلا�صة يف �إر�شاد الأطفال وذلك يف حدود علم الباحثتني؛ �إذ

مل يتم التو�صل �إىل درا�سات حملية وعربية ذات عالقة مبا�رشة مبتغريات الدرا�سة احلالية،
واملهتمة با�ستك�شاف و�ضع الإر�شاد باللعب وتطبيقاته من قبل املر�شدين املدر�سيني  ،و فنيات
الإر�شاد باللعب التي ي�ستخدمونها داخل املدر�سة ،و�أ�شكال التدخالت التي ي�ستخدمونها،
ومعتقداتهم حول الإر�شاد باللعب ،والعوائق التي حتول بينهم وبني ا�ستخدامه يف �سياق

ال�صف واملدر�سة� .إال �أن االهتمام بتقييم فاعليته قد حظي بالبحث واال�ستق�صاء ومن هذه
الدرا�سات ذات العالقة بهذا اجلانب من تطبيقات الإر�شاد باللعب درا�سة (جعفر )1992،والتي

جاءت بعنوان» تعديل �أكرث امل�شاكل �شيوعا ً لدى �أطفال املدر�سة االبتدائية با�ستخدام برنامج

�إر�شادي باللعب»  ،تكونت عينة الدرا�سة من  60طفال ً تراوحت �أعمارهم ما بني (� )11-9سنة،

و�أظهرت النتائج �أنه ميكن تعديل ال�سلوك العدواين لدى بع�ض الأطفال من تالميذ املدر�سة

االبتدائية بتطبيق �أ�سلوب التعلم بالنمذجة من خالل الربنامج الإر�شادي باللعب.

كما قام كل من عبد اجلواد وعزة ( )1999بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن فاعلية برنامج

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

الإر�شادية حتى ي�ستطيع تعويد الطفل على �أن احلرية لي�ست مطلقة ،و�أن هناك وقتا ً حمددا ً

409

ا�ستخدام املر�شدين املدر�سني للإر�شاد باللعب

410

د .تغريد العلي ،د� .سعاد غيث

ي�ستخدم اللعب يف خف�ض ال�سلوك العدواين لدى الأطفال املعاقني �سمعيا ً  ،با�ستخدام
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�أن�شطة اللعب وتكونت عينة الدرا�سة من  60طفال ً معوقا ً �سمعيا ترتاوح �أعمارهم ما بني
( )11-9عاماً .وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعة التجريبية

وال�ضابطة يف خف�ض ال�سلوك العدواين ل�صالح املجموعة التجريبية.

و�أجرى علي ( )2000درا�سة هدفت �إىل فح�ص فاعلية برنامج �إر�شادي قائم على الدراما

النف�سية يف خف�ض التوتر وحت�سني الكفاءة الذاتية املدركة لدى عينة من طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي  ،و�أجريت الدرا�سة على واحد وع�رشين طالبا ً  ،وخل�صت �إىل نتيجة مفادها
�أن الربنامج الإر�شادي يف الدراما النف�سية كان فعاال ً يف خف�ض التوتر ،وحت�سني الكفاءة الذاتية

املدركة لدى �أفراد املجموعة التجريبية التي خ�ضعت للربنامج الإر�شادي.

�أما درا�سة القو�شتي ( )2002والتي هدفت �إىل معرفة مدى فاعلية برنامج ي�ستخدم

اللعب يف تخفيف حدة ال�سلوك االنطوائي لدى الأطفال �ضعاف ال�سمع  ،والتي �أجريت على

( )14طفال ً يف مدر�سة الأمل لل�صم و�ضعاف ال�سمع بالقاهرة ،و ا�ستخدمت الباحثة فيها
برناجما ً قائما ُ على ا�ستخدام ال�رسد الق�ص�صي ،والتمثيل (ال�سيكودراما) ،والر�سم ،والريا�ضة،
والرحالت ،ولعب الدور ،تو�صلت �إىل �أ ّن هناك فروقا ً ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة

التجريبية التي تلقت برناجما ً ي�ستخدم اللعب يف تخفيف حدة ال�سلوك االنطوائي.

ويف درا�سة �أخرى قام بها مقدادي ( )2003بهدف التعرف �إىل فاعلية العالج باللعب

والتدريب التوكيدي يف خف�ض القلق ،وخف�ض التعر�ض للإ�ساءة ،وحت�سني الكفاءة الذاتية
املدركة لدى الأطفال امل�ساء �إليهم والتي �أجريت على ( )45طفال ً م�ساء �إليهم يف الفئة
العمرية من ( )14-9عاماً� ،أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني املجموعة التجريبية

واملجموعة ال�ضابطة يف خف�ض القلق وحت�سني الكفاءة الذاتية خف�ض التعر�ض للإ�ساءة
ل�صالح املجموعة التجريبية.

�أما درا�سة العزاوي ( )2005والتي هدفت �إىل معرفة �أثر الإر�شاد با�ستخدام الألعاب الرتبوية

يف تنمية مفهوم الذات لدى تالميذ ريا�ض الأطفال ،والتي �أجريت على  60طفال ً بعمر خم�س

�سنوات يف العراق  ،مت التو�صل �إىل �أن هناك فروقا ً دالة �إح�صائيا ل�صالح املجموعة التي تلقت

برناجما ً �إر�شاديا مت بنا�ؤه با�ستخدام الألعاب الرتبوية املالئمة لعمر هذه الفئة على مقيا�س

مفهوم الذات.

ويف درا�سة قامت بها غنب ( )2007بعنوان �أثر برنامج �إر�شادي قائم على ال�سيكو دراما يف

خف�ض ال�سلوك العدواين لدى عينة من طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن والتي �أجريت على

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�سبعة ع�رش طالباً ،وا�ستخدمت الباحثة فيها �أ�سلوب التمثيل النف�سي (ال�سيكو دراما) ،
للربنامج الإر�شادي.

�أما بالن�سبة للدر�سات الأجنبية ،فقد حظي مو�ضوع الإر�شاد باللعب باهتمام الباحثني

فدر�سوه من عدة جوانب خا�صة فيما يتعلق بفح�ص فاعليته ،و�أثر تطبيقه على م�ساعدة

الأطفال يف التخل�ص من العديد من امل�شكالت واال�ضطرابات يف الأو�ضاع املدر�سية (Frick-

 )Helms & Drewes, 2010نعر�ض منها على �سبيل املثال درا�سة هيدي ()Heidi, 1993

التي ا�ستخدم فيها التخيل ،والر�سم لتح�سني مفهوم الذات لدى جمموعة من الطلبة
املوهوبني من ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي  ،حيث قام بتق�سيم �أفراد الدرا�سة �إىل ثالث جمموعات

ا�ستخدمت �إحداها الر�سم ،والأخرى التخيل ،والثالثة الر�سم ،والتخيل معا ً  ،ومتت املقارنة بن
املجموعات يف حت�سني مفهوم الذات  ،وتلقت كل جمموعة ( )12جل�سة  ،و�أظهرت النتائج

�أن ا�ستخدام الر�سم والتخيل معا ً له اثر وا�ضح يف تنمية مفهوم الذات مقارنة با�ستخدام

الر�سم لوحده �أو التخيل لوحده �أي �أن ا�ستخدام الر�سم والتخيل معا ً �أكرث فعالية يف رفع
مفهوم الذات من ا�ستخدام �أحد الأ�سلوبني فقط.

ودر�س براي�س ( )Bryce, 1995فاعلية ال�سيكودراما يف خف�ض القلق ،وحت�سني مفهوم

الذات لدى عينة م�ؤلفة من �ست طالبات تراوحت �أعمارهن ما بني ( )12-9عاما َ تعر�ضن
للإ�ساءة اجلن�سية  .و�أظهرت النتائج حت�سنا ً يف مفهوم الذات وانخفا�ضا ً ملحوظا ً يف م�ستوى

القلق لديهن.

ويف درا�سة جلل ( )Gill, 1997ا�ستخدمت الدراما النف�سية لعالج قلق ما بعد ال�صدمة

لدى �أطفال بعمر � 9سنوات م�ساء �إليهم جن�سياً ،وهدف العالج �إىل حت�سني مهارات التوافق،
ورفع مفهوم الذات ،وخف�ض الغ�ضب والعدوانية لدى ه�ؤالء الأطفال� ،إ�ضافة �إىل تطوير عالقات

�إيجابية مع الآخرين مما ي�ؤدي �إىل خف�ض �أعرا�ض قلق ما بعد ال�صدمة .ت�ضمن العالج التف�سري
والتو�ضيح واملواجهة من خالل العالج باللعب ،كما مت تقدمي االحرتام والتعاطف للأطفال
للتعبري بحرية عن م�شاعرهم املختلفة ،كما مت ت�شجيع الأطفال على التفريغ االنفعايل من

خالل اللعب ولعب الدور الرمزي بغر�ض التخفيف من القلق ،وال�سيطرة على امل�شاعر املرتبطة
بال�صدمة .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الأطفال �أظهروا حت�سنا ً يف مفهوم الذات وزيادة يف مهارات
التوافق ،وحت�سن ال�شعور بالر�ضا وال�سعادة لديهم انخفا�ض م�ستوى الغ�ضب والعدوانية بعد

انتهاء جل�سات العالج.
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فقد �أظهرت نتائجها انخفا�ضا ً يف ال�سلوك العدواين لدى املجموعة التجريبية التي خ�ضعت
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ويف درا�سة �أخرى قام بها ماكلن ( )Macklin, 1997تهدف �إىل التعرف على �أثر برنامج
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عالجي قائم على الكتابة والتخيل ،وا�ستخدام التمثيل ،ولعب الدور ،واملو�سيقى ،وال�رسد

الق�ص�صي على الوعي الذاتي ،والآداء املدر�سي العام وقد �أظهرت النتائج فاعلية هذا
الربنامج يف النمذجة والتعلم على الأداء املدر�سي العام .كما ا�ستطاع امل�شاركون توظيف
العديد من مواد الربنامج يف غرفة ال�صف ويف احلياة اليومية ،كما �أظهر الطالب حت�سنا ً يف

م�ستوى الوعي الذاتي.

كما �أجرى كيل ( )Kale, 1998درا�سة هدفت �إىل التعرف على فاعلية العالج باللعب من

خالل تدريب الآباء على اللعب العالجي مع �أبنائهم ذوي �صعوبات التعلم وقد هدف الربنامج
العالجي �إىل زيادة قبول الآباء لأبنائهم ذوي �صعوبات التعلم ،وخف�ض التوتر لدى الآباء جتاه
�أبنائهم  ،كما هدف �إىل التقليل من امل�شكالت االجتماعية للأطفال و�أظهرت النتائج وجود

فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة التجريبية من حيث اجتاهات الآباء نحو الأبناء،
وانخفا�ض م�ستوى التوتر لديهم  ،ومل تظهر فروقا ذات داللة �إح�صائية يف خف�ض م�ستوى

امل�شكالت االجتماعية لدى الأبناء.

�أما يف الدرا�سة التي قام بها كل من ماكيرن و�آرمان ( )Mcnair & Arman, 2002فقد

ا�ستخدما العالج باللعب مع الأطفال الذين يعانون من م�شكالت نف�سية نتيجة تعاملهم مع

�آبائهم املدمنني على الكحول ،ا�شتمل الربنامج على ( )9جل�سات ت�ضمنت �أ�شكاال ً متنوعه من

الإر�شاد باللعب كالر�سم بالألوان  ،والتمثيل  ،والتلوين بالأ�صابع ،والدمى ،وت�شجيع الأطفال
على ر�سم �صور حول عائالتهم وم�شاركة املجموعة بها� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الأطفال

قد اكت�سبوا يف نهاية الربنامج مهارات تكيفية جديدة يف التعامل مع الآخرين ،والتعبري عن
�أنف�سهم و انفعاالتهم ،كما قل مقدار القلق والتوتر الذي كانوا يعانون منه قبل الدخول �إىل

الربنامج الإر�شادي القائم على اللعب.

ويف درا�سة نفذها �شني و�سينك ( )Shen & Sink, 2002هدفت �إىل تخفيف القلق

واالكتئاب وزيادة مهارة التكيف لدى �أطفال تعر�ضوا لقلق ما بعد ال�صدمة وعددهم ثالثون

طفال ً  ،وقد ا�ستخدم التمثيل والر�سم والدمى املح�شوة كو�سيلة �آمنة لإبراز �أفكارهم
وم�شاعرهم  ،و�أ�شارت النتائج اىل ان م�ستوى القلق واالكتئاب قد انخف�ض لدى الأطفال

الذين خ�ضعوا للربنامج الإر�شادي باللعب �إ�ضافة �إىل �أن ه�ؤالء الأطفال �أ�صبحوا �أكرث قدرة
على التعبري عن م�شاعرهم و�صاروا اكرث تكيفاً.

من جهة �أخرى قام بو�ست وزمال�ؤه (Post, McCallister, Sheely, Hess, & Flower,

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 )2004بتطبيق برنامج تدريبي -ي�ستند على فنيات الإر�شاد باللعب – على جمموعة من
م�شكالت �سلوكية و م�ستهدفا ً تدريب معلماتهم �ضمن نف�س الربنامج التدريبي والذي مت

ا�شتقاقه من منوذج الندريث التدريبي ذي الع�رشة �أ�سابيع (.)Landreth Model Training
�أظهر الأطفال حت�سنا ُيف �سلوكاتهم والتي مت قيا�سها بوا�سطة قائمة تقدير ال�سلوكات

للأطفال ،كما حت�سنت مهارات الإ�صغاء والتعاطف لدى املعلمات اللواتي تلقني الربنامج

التدريبي.

وللوقوف على و�ضع الإر�شاد باللعب وتطبيقاته من جانب املر�شدين يف املدار�س االبتدائية

�أجرى راي و�أرم�سرتوجن ووالني وبالكني )(Ray, Armstrong, Warren & Balkin, 2005

درا�سة م�سحية على  381مر�شدا ًمدر�سيا ً،وتو�صلوا �إىل �أن املر�شدين املدر�سيني يعتنقون

معتقدات ايجابية حول فعالية الإر�شاد باللعب وذلك على الرغم من قلة ا�ستخدامهم

لتطبيقاته يف مدار�سهم ،م�ؤكدين على نق�ص التدريب اخلا�ص بتقنيات الإر�شاد باللعب ،و
نق�ص الوقت الالزم ال�ستخدامه ك�أبرز املحددات امل�ؤثرة �سلبيا والتي تعيق ا�ستخدامهم له مع

طلبتهم يف مدار�سهم.

كما قام �شني ) (Shen, 2006ب�إجراء درا�سة م�سحية على مر�شدي والية تك�سا�س

الأمريكية وذلك ال�ستق�صاء و�ضع تطبيقات الإر�شاد باللعب يف املدار�س.وتو�صل يف درا�سته
�إىل �أن % 35فقط من املر�شدين املدر�سيني ي�ستخدمون الإر�شاد باللعب مع الطلبة ،واعتربوا �أن
من �أهم معوقات ا�ستخدام الإر�شاد باللعب داخل مدار�سهم متثل بعدم توفر املكان املنا�سب

من غرف خم�ص�صة للإر�شاد باللعب بالإ�ضافة �إىل نق�ص الألعاب والأدوات ال�رضورية لتنفيذ

فنيات الإر�شاد باللعب.

من جهة �أخرى تو�صل كل من جرين وكري�ستن�سون)(Green & Christenson, 2006

يف درا�ستهما ملعيقات ا�ستخدام املر�شدين املدر�سيني للتدخالت املبنية على الإر�شاد باللعب
يف مدار�سهم�،إىل �أن العامل الأ�سا�سي امل�ساهم يف �ضعف ا�ستخدام الإر�شاد باللعب يف

الأو�ضاع املدر�سية هو نق�ص تدريب املر�شدين وقلة معرفتهم بطرقه وفنياته املتخ�ص�صة،
وقدما تو�صياتهما ب�ش�أن احلاجة املا�سة لدى املر�شدين املدر�سيني �إىل املعرفة وتدريب على

فنيات الإر�شاد باللعب .وميكن الإ�شارة هنا �إىل الت�أكيد على هذه امل�س�ألة من قبل دوغرتي وراي
) (Dougherty & Ray, 2007من حاجة املر�شدين املدر�سيني �إىل �أن يتم تزويدهم بالإطار

النظري املتعلق باخل�صائ�ص النمائية للأطفال وال�سلوكات ذات ال�صلة باللعب ،والتدريب
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الأطفال الذين تراوحت �أعمارهم ما بني �سنتني وخم�س �سنوات ون�صف  ،والذين يظهرون
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العملي لهذه الق�ضايا للتغلب على �ضعف ا�ستخدامهم لتطبيقاته يف مدار�سهم.
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كما حاولت �إبراهيم ) (Ebrahim, 2008ا�ستق�صاء �أ�شكال فنيات الإر�شاد باللعب

امل�ستخدمة من قبل %13من املر�شدين املدر�سيني الأع�ضاء يف اجلمعية الأمريكية للمر�شدين

املدر�سيني والذين بلغ عددهم  359مر�شدا ًومر�شدة ً،وتو�صلت �إىل �أن الر�سم يعد من �أكرث
ِ
لعب
�أ�ساليب الإر�شاد باللعب ا�ستخداما ًمن جانب املر�شدين املدر�سيني  ،يليه �ألعاب اللوح ،يف
الدور .كما بينت نتائج امل�سح الذي �أجرته �أن �أكرب العوائق التي تواجههم يف تقدمي تدخالت

الإر�شاد يتمثل يف عدم توفر الدعم من املعلمني والإدارة املدر�سية ملثل هذه الطرق والأ�ساليب
يف الإر�شاد املدر�سي.

م�شكلة الدرا�سة

يعد مو�ضوع الإر�شاد باللعب مو�ضوعا ً مهما ً يف جمال �إر�شاد الأطفال خا�صة و�أنه يعد

الو�سيلة الأ�سا�سية والفُ�ضلى يف �إر�شادهم وتوجيههم يف املدر�سة ( ،)Fleer, 2008ف�إ�ضافة
�إىل كونه و�سيلة ت�شخي�صية وعالجيه ف�إنه يعطيهم �أي�ضا فر�صة لنمو خرباتهم يف مواقف

منا�سبة لأعمارهم .ت�ستدعي احلاجة لتطوير خدمات الإر�شاد املدر�سي املقدمة من جانب
املر�شدين املدر�سيني للطلبة من املرحلة الأ�سا�سية التعرف على مدى ا�ستخدام املر�شدين

يف املدار�س االبتدائية لتدخالت الإر�شاد باللعب وما هي ادراكاتهم حولها .كما وت�سعى هذه
الدرا�سة يف �إلقاء ال�ضوء على املعيقات التي تقف حائال دون ا�ستخدام املر�شدين لأ�سلوب

الإر�شاد باللعب للخروج بتو�صيات تكون عونا ً للمخت�صني للعمل على تخطي تلك املعوقات
من جانب ،والتخاذ الإجراءات الالزمة التي تعمل على تطويرهم مهنيا يف هذا املجال.

�إن املرحلة العمرية التي �شملتها الدرا�سة هي مرحلة املدر�سة الأ�سا�سية من ال�صف االول

وحتى ال�صف ال�سابع ،وال يخفى على �أحد مدى �أهمية تلك املرحلة ،والتي تعترب فرتة حا�سمة

�إذ يتكون فيها �أ�سا�س ال�شخ�صية الإن�سانية ،ويكت�سب الفرد من خاللها معظم الإجتاهات
النف�سية واالجتماعية وال�صحية ،كما تظهر �أهمية هذه املرحلة ب�سبب ا�ستمرار ت�أثريها

على باقي املراحل العمرية ،وتظهر يف هذه املرحلة العديد من امل�شاكل النف�سية وال�سلوكية
واالنفعالية التي تُظهر مدى حاجة ه�ؤالء الأطفال �إىل وجود خدمات �إر�شادية خا�صة بهم،

و�أهمها الإر�شاد باللعب (.)Bohlin & Hagekull, 2009

من جهة �أخرى يحتاج املر�شدون املدر�سيون معرفة علمية دقيقة حول �أهمية الإر�شاد

باللعب ،والنظريات التي يقوم عليها؛ �إن ا�ستق�صاء درجة وعي املر�شدين املمار�سني للإر�شاد يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
امليدان بهذه الأبعاد من دوره العمل على تطويرهم مهنيا ،وتقدمي خدمات تدريب �أثناء املهنة
كما يحتاج امل�س�ؤولون عن الإر�شاد يف وزارة الرتبية والتعليم اىل معرفة العوائق التي تقف

حائال ً دون �إ�ستخدام املر�شدين لهذا الأ�سلوب من �أجل تخطي تلك العوائق والإفادة من هذه
الدرا�سة يف خدمات التوجيه واالر�شاد النمائي والوقائي والعالجي داخل املدر�سة با�ستخدام

الإر�شاد باللعب.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية اىل حتقيق الأهداف التالية

 .1التعرف على درجة ا�ستخدام املر�شدين واملر�شدات املدر�سيني لتدخالت الإر�شاد ونوعية

تدخالت الإر�شاد باللعب التي ي�ستخدمونها.

 .2التعرف على داللة الفروق بني املر�شدين املدر�سني فيما يتعلق با�ستخدامهم لتدخالت

الإر�شاد باللعب تبعا حلجم املدر�سة وتخ�ص�صاتهم.

 .3التعرف على الفروق يف �إدراكات املر�شدين واملر�شدات املدر�سيني لتدخالت الإر�شاد باللعب.

 .4التعرف على العوائق التي تعرقل ا�ستخام املر�شدين واملر�شدات املدر�سيني لتدخالت الإر�شاد

باللعب.

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة على الأ�سئلة التالية:

 -1هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤αيف ا�ستخدام تدخالت الإر�شاد

باللعب بني املر�شدين الذكور واملر�شدات الإناث يف املدار�س الأ�سا�سية؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤αيف �إدراكات املر�شدين لتدخالت

الإر�شاد باللعب بني املر�شدين الذكور واملر�شدات الإناث يف املدار�س الأ�سا�سية؟

 -3هل توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤αيف ا�ستخدام املر�شدين

لتدخالت الإر�شاد باللعب تبعا ً ملتغري حجم املدر�سة (�أقل من  500طالب) ( 1000-500طالب)
(�أكرث من  1000طالب)؟

 -4هل توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤αيف ا�ستخدام املر�شدين

للإر�شاد باللعب تبعا ً ملتغري تخ�ص�ص املر�شد (�إر�شاد نف�سي ،علم نف�س)؟
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 -5ما هي تدخالت الإر�شاد باللعب امل�ستخدمة من قبل املر�شدين يف املدار�س الأ�سا�سية؟
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 -6ما هي العوائق التي حتول دون ا�ستخدام املر�شدين للإر�شاد باللعب يف املدار�س

الأ�سا�سية؟

�أهمية الدرا�سة

�ستوفر الدرا�سة احلالية بيانات للمر�شدين املدر�سيني واملخت�صني يف الإر�شاد والرتبية حول

ا�ستخدام املر�شدين واملر�شدات يف املدار�س الأ�سا�سية للإر�شاد باللعب ،و�إداراتهم حول هذا

النوع من الإر�شاد ،ف�إ�ضافة �إىل كونه و�سيلة ت�شخي�صية وعالجية مل�شكالت الأطفال ف�إنه

ميكن �أن يوفر للأطفال فر�صة للنمو املتوازن من خالل تعر�ضهم خلربات تتنا�سب مع �أعمارهم.

ورغم �أهمية هذه اجلوانب من الإر�شاد باللعب �إال �أنه مل يتم البحث فيه يف البيئة العربية
واملحلية – حد علم الباحثتني – ومن هنا ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة.

كما ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة يف �أنها تقدم معلومات حول العوائق التي حتول دون

ا�ستخدام املر�شدين واملر�شدات يف املدار�س الأ�سا�سية للإر�شاد باللعب ،وو�ضع تو�صيات

للم�س�ؤولني عن الإر�شاد املدر�سي يف حماولة لإزالة تلك العوائق ،ملا للإر�شاد باللعب من �أهمية

للطالب والطالبات يف املرحلة الأ�سا�سية.

حمددات الدرا�سة

 .1اقت�رصت الدرا�سة على املر�شدين واملر�شدات يف مدينتي عمان و الزرقاء ،ومل ت�ضم مر�شدين

من املدن واملحافظات الأردنية الأخرى.

 .2يتحدد تعميم الدرا�سة خارج جمتمعها الإح�صائي مبدى مماثلة املجتمع اخلارجي ملجتمع

الدرا�سة احلايل.

 .4مل ت�شمل الدرا�سة املدار�س اخلا�صة واقت�رصت على املر�شدين يف املدار�س احلكومية.

م�صطلحات الدرا�سة

الإر�شاد باللعب ( :)Play Counselingي�شري هذا املفهوم �إىل اال�ستخدام املنظم لنموذج

نظري ( )Theoretical Modelلفنيات تقوم على اللعب من قبل املر�شد وذلك بهدف

اال�ستفادة من مزايا وقوة اللعب يف م�ساعدة الأطفال على النمو والتطور �إىل �أق�صى ما
ت�سمح به �إمكاناتهم ،والوقاية من ال�صعوبات والعوائق التي تواجههم خالل النمو وعالجها

(.)Green, 2005 P:9

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الإدراكات ( :)Perceptionsجمموعة الأفكار والت�صورات التي يحملها املر�شد حول ا�ستخدام
على الفقرات التي تقي�س الإدراكات حول الإر�شاد باللعب يف املقيا�س امل�ستخدم يف الدار�سة

احلالية.

العوائق ( :)Barriersال�صعوبات التي يدركها املر�شد على �أنها حتول دون ا�ستخدامه للإر�شاد
باللعب ،وتعرف �إجرائيا ً بالدرجة التي يح�صل عليها املر�شد على فقرات املقيا�س التي تقي�س

العوائق التي حتول دون ا�ستخدام املر�شد للإر�شاد باللعب.

الإر�شاد املدر�سي ( :)School Counselingعبارة عن برنامج �شامل من اخلدمات الأ�سا�سية

املقدمة داخل املدر�سة ،والتي تهدف مل�ساعدة الطلبة يف حتقيق النمو الإكادميي واملهني
والإجتماعي تت�ضمن برامج الإر�شاد املدر�سي تدخالت الإر�شاد باللعب التي تطور احلاجات

النمائية للأطفال ،وتوفر لهم فر�صا ً لت�سهيل منوهم ومتتعهم بال�صحة النف�سية (Packman

.)& Pratton, 2003 P:7

املر�شد ( :)Counselorال�شخ�ص املهني الذي يقدم خدمات ال�صحة النف�سية مل�ساعدة

امل�سرت�شدين على الو�صول �إىل الوعي بذواتهم ،وتعلم مهارات التوافق مع ال�صعوبات
النف�سية ،والإجتماعيــــة ،والإنفعاليـة (.)Glading, 2001 P:12

املدار�س الأ�سا�سية :هي املدار�س التي ت�شمل الطلبة من ال�صف الأول وحتى ال�صف ال�سابع.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

تعترب الدرا�سة احلالية درا�سة و�صفية مقارنة يتم من خاللها ا�ستك�شاف ادراكات املر�شدين

يف املدرا�س اال�سا�سية لتدخالت االر�شاد باللعب والفروق يف هذا اجلانب تبعا ً ملتغريات اجلن�س،
حجم املدر�سة (�أقل من  500طالب) (1000-500طالب) (�أكرث من 1000طالب) ،تبعا ً للفئة

العمرية للطلبة و�أ�شكال التدخالت امل�ستخدمة من جانب املر�شدين ،والعوائق التي تقف
حائال ً دون ا�ستخدامهم للإر�شاد باللعب.

و�سوف تتعامل الدرا�سة مع املتغريات التالية:

 .1اجلن�س :ذكور� ،أناث.

 .2حجم املدر�سة�( :أقل من 500طالب) )1000-500( ،طالب� ،أكرث من ( )1000طالب.
 .3تخ�ص�ص املر�شد (�إر�شاد نف�سي ،علم نف�س).
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فنيات الإر�شاد باللعب و�أهميتها ،وتعرف �إجرائيا ً من خالل الدرجة التي يح�صل عليها املر�شد
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جمتمع الدرا�سة وعينتها

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

يت�ضمن جمتمع الدرا�سة احلالية املر�شدين واملر�شدات الرتبوين يف املدار�س احلكومية

الأ�سا�سية يف مدينتي عمان والزرقاء يف اململكة الأردنية الها�شمية يف الف�صل الدرا�سي

الثاين للعام الدرا�سي ( )2009/2008والبالغ عددهم ( )230مر�شدا ً ومر�شدةً.

�أما عينة الدرا�سة فقد بلغ عددها ( )178مر�شدا ً ومر�شدة؛ حيث بلغ عدد املر�شدين ()77

مر�شداً ،بينما بلغ عدد املر�شدات ( )101مر�شدةً ،مت اختيارهم ب�شكل ع�شوائي من املر�شدين
واملر�شدات العاملني يف املدار�س الأ�سا�سية (من ال�صف الأول �إىل ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي)
يف مدينتي عمان والزرقاء ،وممن �أبدوا رغبة طوعية يف اال�ستجابة على املقيا�س امل�ستخدم يف

الدرا�سة احلالية.

�أدوات الدرا�سة

مت تطوير مقيا�س تدخالت الإر�شاد باللعب يف املدار�س الأ�سا�سية لأغرا�ض الدرا�سة احلالية،

لي�شمل على �أ�شكال ا�ستخدام املر�شدين واملر�شدات لتدخالت الإر�شاد باللعب ،و�إداركاتهم
حولها ،والعوائق التي تعيق ا�ستخدامهم لها .وقد �أعتمد يف تطوير املقيا�س �أ�سلوب التحليل

املنطقي ،واتبعت اخلطوات التالية:

 .1حتديد التعريفات الإجرائية مل�صطلحات الدرا�سة.

 .2حتديد �أ�شكال ا�ستخدام املر�شدين لتدخالت الإر�شاد باللعب وحتديد العوائق التي تعيق
ا�ستخدام املر�شدين لتدخالت الإر�شاد باللعب ،وذلك بالرجوع �إىل ما كتب يف �أدبيات املو�ضوع

والدرا�سات ال�سابقة حول الإر�شاد باللعب.

 .3تنفيذ مقابالت فردية مع جمموعة من املر�شدين واملر�شدات يف املدار�س التي يتوفر بها مراكز

�إر�شادية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف الزرقاء بلغ عددهم ( )30مر�شدا ومر�شدة ،وذلك
من �أجل التعرف على ا�ستخدامهم لتدخالت الإر�شاد باللعب ،و�إدراكاتهم حولها ،واملعوقات

التي تواجههم يف ا�ستخدامها.

 .4متت �صياغة فقرات املقيا�س الذي ا�شتمل على ثالثة �أق�سام:

الق�سم الأول� :أ�سئلة موجهة للمر�شد تهدف �إىل التعرف على �أ�شكال الإر�شاد باللعب (الدمى
– املاء -الرمل – املكعبات – العاب اللوح – لعب الدور – التمثيل – ال�سيكودراما – ال�صل�صال
– الكتابة – �رسد الق�ص�ص – الر�سم – املو�سيقى – لعب الدور) التي ي�ستخدمها مع الطلبة

يف مدر�سته.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الق�سم الثاين� :أ�شتمل على �سبع وع�رشين فقرة تتعلق ب�إدراكات املر�شد حول ا�ستخدام
�أو الإنفعالية �أو املعرفية �أم ال؟.

الق�سم الثالث :وا�شتمل على �أربع ع�رشة فقرة تتعلق بالعوائق التي ميكن �أن حتول دون ا�ستخدام
املر�شد لتدخالت الإر�شاد باللعب موزعة على خم�س جماالت هي:
 -عدم وجود املكان املنا�سب لإ�ستخدام الإر�شاد باللعب.

 عدم توفر التدريب الكايف للمر�شد من قبل املخت�صني على ا�ستخدام تدخالت الإر�شادباللعب.

 -عدم وجود الوقت الكايف للمر�شد لإ�ستخدام الإر�شاد باللعب.

 -عدم توفر الدعم املادي للمر�شد لإ�ستخدام الإر�شاد باللعب.

 -عدم تقبل �أو دعم املعلمني والإدارة يف املدر�سة لإ�ستخدام املر�شد للإر�شاد باللعب.

�صدق الأداة

قامت الباحثتان بعر�ض املقيا�س ب�صورته الأولية وامل�ؤلف من ( )53فقره على �أحد ع�رش

حمكما ً من املخت�صني يف الإر�شاد النف�سي ،وعلم النف�س الرتبوي من حملة �شهادة الدكتوراه

من اجلامعة الأردنية ،واجلامعة الها�شمية ،ووزارة الرتبية والتعليم ،لإبداء مالحظاتهم حول
درجة مالءمة الفقرات للمجاالت املقرتحة ،ودرجة و�ضوحها ،ودقة �صياغتها اللغوية ،و�أية
مالحظات يرونها منا�سبة لإثراء املقيا�س ،وبعد جمع الأداة من املحكمني مت االطالع على

مقرتحاتهم املت�ضمنة �إعادة �صياغة عدد من الفقرات ،ولقد مت التعديل للفقرات �إعتمادا ً

على �صياغة عدد من الفقرات ،ولقد مت تعديل الفقرات �إعتمادا ً على اتفاق ثالثة حمكمني
ف�أكرث ،وكانت خال�صة التحكيم �أن حذفت ( )4فقرات ف�أ�صبحت الأداة ب�صورتها النهائية

م�ؤلفة من ( )41فقرة يجيب عليها املر�شد ،وفق نظام ليكرت اخلما�سي حيث تراوحت الدرجة

ما بني (موافق ب�شدة =  5درجات ،وغري موافق ب�شدة =  1درجة).

ثبات الأداة

قامت الباحثة با�ستخراج ثبات املقيا�س با�ستخدام طريقة االختبار و�إعادته على عينة

من املر�شدين الرتبويني يف مديرية تربية الزرقاء الأوىل وبلغ عددهم ثالثون مر�شدا ً ومر�شدة،
حيث طبق املقيا�س عليهم ثم �أعيد تطبيق نف�س املقيا�س بعد �أ�سبوعني من التطبيق الأول،
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وقد بلغ معامل اال�ستقرار ( )0.85كما مت ح�ساب ثبات املقيا�س با�ستخدام طريقة االت�ساق
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الداخلي ،وذلك با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا حيث و�صل معامل االت�ساق الداخلي ()0.84

وهو ما عد منا�سبا لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.

�إجراءات التطبيق

مت تطبيق �أداة البحث على عينة الدرا�سة والتي مت اختيارها بطريقة ع�شوائية من مر�شدي

ومر�شدات املدار�س الأ�سا�سية يف مدينتي عمان و الزرقاء خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام

الدرا�سي  ،2009/2008حيث قامت الباحثة الأوىل باال�ستعانة مع م�ساعدتي بحث من طالبات

الدرا�سات العليا يف اجلامعة الها�شمية ،بزيارة املدار�س ،وتطبيق الأداة على املر�شدين واملر�شدات
ب�شكل طوعي ،ومت احلر�ص على الت�أكيد ب�أن هدف الدرا�سة هو البحث العلمي .وترك الوقت

الكايف للإجابة ،هذا وقد تراوحت مدة التطبيق من ( )30-25دقيقة ،وقد مت تفريغ البيانات
واملعلومات بجهاز احلا�سب الآيل ،ليتبع ذلك �إجراء عمليات �إ�ستخراج النتائج با�ستخدام الرزم

الإح�صائية للعلوم االجتماعية .SPSS

الأ�ساليب الإح�صائية

للإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

لدرجات الأفراد امل�شاركني يف الدرا�سة  ،و ا�ستخدام حتليل التباين ثالثي االجتـــاه 3-way

 ANOVAللك�شف عما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستخدام املر�شدين

لفنيات الإر�شاد باللعب يف املدرا�س االبتدائية ،واداراكاتهم له والعوائق التي حتول دون
ا�ستخدامهم لها تعزى لعامل اجلن�س ،وحجم املدر�سة ،ونوع املدر�سة ،وللتفاعالت الثنائية

والثالثية بني هذه املتغريات.

نتائج الدرا�سة

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≤ α

يف ا�ستخدام تدخالت الإر�شاد باللعب بني املر�شدين الذكور واملر�شدات الإناث يف املدار�س
الأ�سا�سية؟

للإجابة على �س�ؤال الدرا�سة مت ا�ستخدام مربع كاي ،وتظهر النتائج يف اجلدول رقم (.)1

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

وتظهر النتائج يف اجلدول رقم ( )1وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≤α

بني جن�س املر�شد وا�ستخدامه لأ�سلوب الإر�شاد باللعب ،وملعرفة ل�صالح �أي من املجموعتني
كان الفرق يف ا�ستخدام �أ�سلوب الإر�شاد باللعب مت ا�ستخدام جدول التكرارات الذي يظهر

توزيع �أفراد عينة الدرا�سة تبعا ً ملتغريي اجلن�س وا�ستخدام �أ�ساليب الإر�شاد باللعب وتظهر
النتيجة يف اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة تبعا ً ملتغريي اجلن�س وا�ستخدام �أ�ساليب الإر�شاد باللعب
اجلن�س
الن�سبة املئوية
املجموع
البعد
�إناث
ذكور
0.225
40
17
23
ال ي�ستخدمون تدخالت الإر�شاد باللعب
0.775
138
84
54
ي�ستخدمون تدخالت الإر�شاد باللعب
178
101
77
املجموع
يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن الإناث �أكرث ا�ستخداما ً لتدخالت الإر�شاد باللعب مقارنة

باملر�شدين الذكور.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤αيف

�إدراكات املر�شدين لتدخالت الإر�شاد باللعب بني املر�شدين الذكور واملر�شدات الإناث يف املدار�س
الأ�سا�سية؟

للإجابة على ال�س�ؤال الثاين مت ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة وتظهر النتائج يف

اجلدول رقم (.)3
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اجلدول رقم ()1
نتائج �أختبار مربع كاي ( )Chi-squareلفح�ص العالقة بني متغريي جن�س املر�شد
وا�ستخدامه لأ�سلوب الإر�شاد باللعب (ا�ستخدام – ال ا�ستخدام)
م�ستوى الداللة
درجات احلرية
قيمة مربع كاي
0.03
1
4.26
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اجلدول رقم ()3
املتو�سطات والإنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد عينة الدرا�سة من املر�شدين واملر�شدات
على مقيا�س �إدراكات تدخالت الإر�شاد باللعب يف املدار�س الأ�سا�سية ونتائج اختبارات
للعينات امل�ستقلة لفح�ص داللة الفروق بني املتو�سطات
اجلن�س العدد املتو�سط الإنحراف قيمة ت درجات م�ستوى
املتغري
احلرية الداللة
املعياري
درجات �أفراد العينة على
10.20
79.077
77
ذكر
0.05
176
3.06
مقيا�س �إداركات املر�شدين
8.71
74.72
101
انثى
لأ�سلوب الإر�شاد باللعب
يت�ضح من اجلدول رقم ( )3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (  )0.05 ≤αيف

�إدراكات املر�شدين لتدخالت الإر�شاد باللعب بني املر�شدين الذكور واملر�شدات الإناث يف املدار�س

الأ�سا�سية ل�صالح املر�شدين الذكور.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤αيف

ا�ستخدام املر�شدين لتدخالت الإر�شاد باللعب تبعا ً ملتغري حجم املدر�سة (�أقل من  500طالب)

( 1000-500طالب) (�أكرث من  1000طالب)؟

للإجابة على ال�س�ؤال الثالث مت ا�ستخدام مربع كاي ( )Chi-squareلفح�ص العالقة بني

متغريي حجم املدر�سة ،وا�ستخدام املر�شد لأ�سلوب الإر�شاد باللعب .وتظهر النتائج يف اجلدول

رقم (.)4

اجلدول رقم ()4
نتائج اختبار مربع كاي ( )Chi-squareلفح�ص العالقة بني متغريي حجم املدر�سة
وا�ستخدام املر�شد لأ�سلوب الإر�شاد باللعب (ا�ستخدم – ال ا�ستخدام)
م�ستوى الداللة
درجات احلرية
قيمة مربع كاي
0.74
2
0.60
يت�ضح من اجلدول رقم ( )4عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف

ا�ستخدام املر�شدين للإر�شاد باللعب بتعا ً ملتغري حجم املدر�سية (�أقل من  500طالب) (-500
 1000طالب) (�أكرث من  1000طالب).

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ا�ستخدام املر�شدين للإر�شاد باللعب تبعا ً ملتغري تخ�ص�ص املر�شد (�إر�شاد نف�سي ،علم نف�س)؟
متغري التخ�ص�ص وا�ستخدام املر�شد لأ�سلوب الإر�شاد باللعب ،وبني اجلدول رقم ( )4النتائج.

اجلدول رقم ()5
نتائج �أختبار مربع كاي ( )Chi-squareلفح�ص العالقة بني متغري التخ�ص�ص
وا�ستخدام املر�شد لأ�سلوب الإر�شاد باللعب (�أ�ستخدم – ال �أ�ستخدم)
م�ستوى الداللة
درجات احلرية
قيمة مربع كاي
0.29
1
1.10
يظهر من اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى( )0.05 ≤ αيف

ا�ستخدام املر�شدين للإر�شاد باللعب يف املدار�س الأ�سا�سية تبعا ً ملتغري تخ�ص�ص املر�شد (�إر�شاد

نف�سي ،علم نف�س)

عر�ض نتائج ال�س�ؤال اخلام�س

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما هي تدخالت الإر�شاد باللعب امل�ستخدمة من قبل املر�شدين يف

املدار�س الأ�سا�سية؟

للإجابة على ال�س�ؤال اخلام�س يف الدرا�سة مت ا�ستخدام الن�سب املئوية لتكرارات تدخالت

الإر�شاد باللعب امل�ستخدمة من قبل املر�شدين يف املدار�س الأ�سا�سية وتظهر النتائج يف
اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
تكرارات تدخالت الإر�شاد باللعب امل�ستخدمة من قبل املر�شدين يف املدار�س الأ�سا�سية
الفقرات
�سرد الق�ص�ص
لعب الدور
الر�سم
الكتابة

ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه
ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه
ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه
ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه

التكرارات

الن�سبة املئوية

52
122
75
103
79
99
117
61

29.2
68.5
42.1
57.9
44.4
55.6
65.7
34.3
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الفقرات
امل�سرح (التمثيل ،ال�سيكودراما)
الألعاب با�ستخدام اللوح
الدمى
املو�سيقى
تركيب املكعبات
النحت
الرمل
املاء

ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه
ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه
ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه
ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه
ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه
ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه
ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه
ال ي�ستخدمه
ي�ستخدمه

التكرارات

الن�سبة املئوية

124
49
129
41
149
25
154
20
160
14
163
11
167
7
171
3

69.7
27.5
72.5
23.0
83.7
14.0
86.5
11.2
89.9
7.9
91.6
6.2
93.8
3.9
96.1
1.7

يظهر من اجلدول رقم ( )6والذي يو�ضح الن�سبة املئوية لتكرارات تدخالت الإر�شاد باللعب

امل�ستخدمة من قبل املر�شدين يف املدار�س الأ�سا�سية �أن تدخالت الإر�شاد باللعب الأكرث

ا�ستخداما ً هي �رسد الق�ص�ص ثم لعب الدور ثم الر�سم يليه الكتابة ثم امل�رسح ثم الألعاب

با�ستخدام اللوح فالدمى فاملو�سيقى فرتكيب املكعبات وي�أتي يف املرتبة الأخرية املاء ،فالرمل
فالنحت.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما هي العوائق التي حتول دون ا�ستخدام املر�شدين للإر�شاد باللعب

يف املدار�س الأ�سا�سية؟

للإجابة على ت�سا�ؤل الدرا�سة ال�ساد�س مت احت�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات

املعيارية للمعوقات التي تواجه املر�شدين عند ا�ستخدام �أ�سلوب الإر�شاد باللعب وتظهر
النتائج يف اجلدول رقم (.)7

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

41

يتقبل معظم املعلمني املعلومات التي �أقدمها حول �أهمية الإر�شاد باللعب

184

2.83

0.89

33

يعرت�ض زمالئي على ا�ستخدامي لتدخالت الإر�شاد باللعب

184

2.83

0.93

39

�أغلب املعلمني ال ي�شعرون بالراحة عندما �أ�ستخدم الإر�شاد باللعب

185

2.79

0.97

38

معظم املدر�سني يف مدر�ستي يدعمون ا�ستخدامي تدخالت الإر�شاد
باللعب
ال �أجد ت�شجيع ًا من قبل الإدارة عند ا�ستخدامي لتدخالت الإر�شاد باللعب

183

2.77

1.06

184

2.81

1.02

35

يبدو �أن زمالئي يف املدر�سة ال يحبذون �أن �أخرب عن طرق الإر�شاد باللعب
التي ا�ستخدمها مع الطلبة

183

2.72

1.10

20

يت�ضايق مديري يف املدر�سة �إذا �أ�ستخدمت تدخالت الإر�شاد باللعب

185

2.66

0.91

30

لي�س لدي املكان املنا�سب ال�ستخدام تدخالت الإر�شاد باللعب يف املدر�سة
من ال�صعب �أن �أتلقى تدريب ًا من قبل املخت�صني على ا�ستخدام تدخالت
الإر�شاد باللعب
يوفر مديري الدعم الكايف ( مادي ًا) ال�ستخدام تدخالت الإر�شاد باللعب
مع الطلبة
ال تعقد دورات تدريبيه من قبل ق�سم الإر�شاد يف الرتبية حول الإر�شاد
باللعب
مل �أتلقَّ تدريب ًا من قبل املخت�صني على ا�ستخدام تدخالت الإر�شاد باللعب
مع الطلبة

184

2.57

1.13

184

2.56

1.16

183

2.29

1.1

182

2.1

0.94

184

2.16

1.00

9

لدى الوقت الكايف ال�ستخدام تدخالت الإر�شاد باللعب بفعالية مع الطلبة

184

2.72

0.74

37

31
36
25
32

يظهر من اجلدول رقم ( )7الذي يظهر العوائق التي يواجهها املر�شدون املدر�سيون عند

ا�ستخدامهم لتدخالت الإر�شاد باللعب �أن �أكرث املجاالت التي ت�شكل عائقا �أمامهم هي التي
يتعلق بالإدارة واملعلمني يف املدر�سة ،مثل عدم تقبلهم ،واعرتا�ضهم على ا�ستخدام املر�شد

للإر�شاد باللعب ،وعدم تقدمي الإدارة الدعم املادي للمر�شد ال�ستخدام الإر�شاد باللعب ،ثم
يليها عدم وجود املكان املنا�سب ال�ستخدام املر�شد لتدخالت الإر�شاد باللعب ،ثم ي�أتي بعد

ذلك املعوقات املتعلقة بعدم توفر تدريب من قبل متخ�ص�صني للمر�شدين حول ا�ستخدام
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اجلدول رقم ()7
قيم املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للعوائق التي تواجه املر�شدين عند
ا�ستخدام �أ�سلوب الإر�شاد باللعب مرتبة ترتيبا ً تنازليا ً
العدد املتو�سط االنحراف
الفقرات
الرقم
املعياري
� 34أتعر�ض لل�ضغط
1.07
2.87
الطلبةعندما �أجنز مهمة من مهام الإر�شاد لها عالقة بالإر�شاد 184
باللعب مع
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تدخالت الإر�شاد باللعب و�أخريا ً عدم توفر الوقت الكايف للمر�شد لإ�ستخدام تدخالت الإر�شاد
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باللعب بفعالية مع الطلبة.

مناق�شة النتائج

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على تدخالت الإر�شاد باللعب و�إداراكات املر�شدين حولها،

والعوائق التي تقف حائال ً دون ا�ستخدامهم لها .وقد دلت نتائج الدرا�سة على ا�ستخدام

املر�شدين ذكورا ً و�إناثا ً لتدخالت الإر�شاد باللعب ،حيث �أ�شارت النتائج �أنه من بني  178مر�شدا ً
ي�ستخدم  146منهم الإر�شاد باللعب �أي ما ن�سبته  %77من �أفراد العينة ي�ستخدمون الإر�شاد
باللعب مع الطلبة .كما �أ�شارت النتائج �أن الإناث �أكرث ا�ستخداما ً لتدخالت الإر�شاد باللعب
مقارنة باملر�شدين الذكور ،وقد يعزى ذلك �إىل طبيعة املر�شدات الإناث ،وال�صورة النمطية

املرتبطة بالإناث من حيث الرتحيب باللعب و�أ�شكاله املختلفة خا�صة الدمى ،و�رسد الق�ص�ص،

واحلكايات والتي يبدو �أنها طرق ارتبطت باجلن�س الأنثوي عرب عمليات التن�شئة االجتماعية يف

الثقافة العربية ب�شكل خا�ص.

كما �أظهرت النتائج �أن املر�شدين واملر�شدات يدركون تدخالت الإر�شاد باللعب بطريقة

�إيجابية وهذا وا�ضح من متو�سطات كال الفئتني التي بلغت  79للذكور و  74للإناث� ،إال �أن

النتائج ت�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �إداركات املر�شدين الذكور والإناث ل�صالح

املر�شدين الذكور.

�أما عن العالقة بني حجم املدر�سة ،وا�ستخدام املر�شد لتدخالت الإر�شاد باللعب ،نتائج

الدرا�سة �أ�شارت �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستخدام املر�شدين لتدخالت الإر�شاد

باللعب تبعا ً ملتغري حجم املدر�سة .رغم �أنه كان من املتوقع �أن املر�شدين يف املدار�س ذات احلجم
الأ�صغر هم �أكرث ا�ستخداما لتدخالت الإر�شاد باللعب ،لوجود فر�ص لتقدمي �إر�شاد فردي على
امل�ستوى العالجي مل�شكالت الطلبة حيث يكون الأمر متاحا ً يف ظل عدد الطلبة الكلي

املحدود يف املدر�سة� ،أما وقد �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق بني املر�شدين يف ا�ستخدام

تدخالت الإر�شاد باللعب تبعا ً حلجم املدر�سة ف�إنه ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء الإدراكات

الإيجابية التي يحملها املر�شدون واملر�شدات امل�شاركون يف الدرا�سة احلالية ،حيث تظهر
�إدراكاتهم لتدخالت الإر�شاد باللعب توجهات �إيجابية هي التي يبدو �أنها حتدد ا�ستخدامهم
لهذه التدخالت من عدمه� ،أكرث من م�س�ألة حجم الطالب يف املدر�سة .من جهة �أخرى ف�إن

�أعداد الطلبة عندما تكون كبرية ف�إنها حتفز املر�شد على تقدمي تدخالت الإر�شاد باللعب خا�صة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املن�سجمة منها مع الإ�سرتاتيجية النمائية يف الإر�شاد من خالل الإر�شاد اجلمعي� ،أو التوجيه
مثلما ميكن �أن تقدم ب�شكل فردي.

�إن حتدي حجم املدر�سة الكبري �أمام املر�شد يف املدر�سة الأردنية يبدو �أنه يدفعه للرتكيز على

العمل اجلمعي خلدمة �أكرب عدد ممكن من الطلبة وهو ما ت�سمح به تدخالت الإر�شاد باللعب،

�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن هذه النتيجة قد ت�شري �إىل �رضورة بحث متغريات �أخرى قد تلعب دورا ً يف
درجة ا�ستخدام املر�شد املدر�سي لفنيات الإر�شاد باللعب.

�أما عن �أ�شكال الإر�شاد باللعب التي ي�ستخدمها املر�شدون يف املدار�س الأ�سا�سية فقد �أثبتت

النتائج �أن الأكرث ا�ستخداما ً هو �رسد الق�ص�ص ،ولعب الدور ،والر�سم ،والكتابة ،والتمثيل ،مقارنة

بالأقل ا�ستخداما ً وهو الرمل ،واملاء ،والنحت� .إن هذه النتيجة تبدو مت�سقة مع ما وجدته
�إبراهيم ( )Ebrahim, 2008من �شيوع ا�ستخدام الر�سم ولعب الدور بني املر�شدين املدر�سيني
مع طلبتهم .وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء �أن الر�سم والكتابة والتمثيل ال يحتاج �إىل

مكان و�أدوات خا�صة ،وميكن �أن ي�ستخدمها املر�شد يف احلجرة ال�صفية �أو غرفة الإر�شاد �أو م�رسح
املدر�سة بينما يحتاج ا�ستخدام املاء والرمل واملو�سيقى �إىل �أدوات ومكان وا�سع وهذا ما ال يتوفر

للمر�شد املدر�سي حيث �أن غالبية غرف الإر�شاد يف املدار�س الأردنية قد ال تتجاوز (3م3 X 2م)2

وهنا يتعذر تخ�صي�ص زوايا للرمل� ،أو املاء� ،أو املو�سيقى يف غرفة الإر�شاد.

�أما فيما يتعلق بالعوائق التي تواجه املر�شدين يف ا�ستخدام الإر�شاد باللعب فقد كان

�أولها ،تعر�ض املر�شد لل�ضغط من الإدارة واملعلمني يف املدر�سة وعدم تقبلهم ال�ستخدامه
تدخالت الإر�شاد باللعب ،وتتفق هذه النتيجة مع ما �أورده ( )Drews, 2001و ما تو�صلت

�إليه �إبراهيم ( )Ebrahim, 2008اللذين وجدا �أن من �أهم ال�صعوبات التي تواجه املر�شدين

هو االعتقادات اخلاطئة لدى املعلمني يف املدر�سة حول ا�ستخدام املر�شد للإر�شاد باللعب،

وعدم دعمهم ملثل هذه الأ�ساليب ،والتي تدرك على �أنها م�ضيعة للوقت ،و�أنها متثل مكاف�أةً

للطالب الذين ي�سيئون الت�رصف .وهنا يقع على عاتق املر�شد يف املدر�سة �أن يو�ضح دوره للإدارة
واملعلمني و�أهمية ا�ستخدامه للإر�شاد باللعب.

من جهة �أخرى �شكل عدم وجود مكان منا�سب ال�ستخدام الإر�شاد باللعب عائقا ً �أخر �أمام

املر�شدين يف املدر�سة يف ا�ستخدامهم للإر�شاد ،تتفق هذه النتيجة مع ما تو�صل �إليه �شني
( )Shen, 2006من معاناة املر�شدين من عدم توفر املكان املنا�سب لتقدمي الإر�شاد باللعب

للطلبة داخل املدر�سة.
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�أما بالن�سبة للعائق الثالث �أمام املر�شدين الرتبويني يف ا�ستخدام تدخالت الإر�شاد باللعب فهو
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عدم وجود التدريب املنا�سب للمر�شدين على ا�ستخدام تدخالت الإر�شاد باللعب وتتفق هذه

النتيجة مع درا�سة جرين وكري�ستن�سون ( ، )Green & Cristenson, 2006ودرا�سة دوغرتي
ووراي ( )Dougherty & Ray, 2007و درا�سة راي وزمالئه ( )Ray et al., 2005التي �أ�شارت
�إىل عامل نق�ص التدريب لدى املر�شدين والذي يحد من ا�ستخدامهم لتدخالت الإر�شاد باللعب.

وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل دور م�رشيف الإر�شاد الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم يف ق�سم
الإر�شاد الرتبوي يف �إعطاء دورات للمر�شدين حول تدخالت الإر�شاد باللعب .كما �أنه يقع على
�أ�ساتذة الإر�شاد يف اجلامعات عبء و�ضع مواد خا�صة بالإر�شاد باللعب� ،أو االهتمام باملو�ضوع

خالل تدري�سهم ملواد الإر�شاد حتى يكون املر�شدون مدربني على ا�ستخدام الإر�شاد باللعب عند

االلتحاق بامليدان والواقع العملي والإر�شاد املدر�سي.

ي�شكل عدم توفر الوقت للمر�شد عائقا �آخر �أمام ا�ستخدامه للإر�شاد باللعب بفعالية ،وهذا
�شيء متوقع ب�سبب العدد الكبري لطالب املدار�س الذي يرتاوح غالبا من ( )1000-500طالب،

وامل�س�ؤوليات التي تقع على عاتق املر�شد من قبل الإدارة واملعلمني حيث يتم حتويل كل احلاالت
�إليه �سواء كانت م�شكلة تتعلق بالإدارة� ،أو املعلمني� ،أو �أولياء الأمور مما ي�شكل عبئا ً �إ�ضافيا

على املر�شد ،يجعله ال يجد الوقت املنا�سب ال�ستخدام تدخالت الإر�شاد باللعب بفعالية .وهنا
�أي�ضا ال بد للمر�شدين املدر�سيني ،والقائمني على الإ�رشاف الرتبوي تو�ضيح دور املر�شد وما هي

الإجراءات املنا�سبة جلعله يقوم بدوره بفعالية و�إتقان.

التو�صيات

 .1االهتمام مبو�ضوع الإر�شاد باللعب من قبل املر�شدين واملر�شدات يف املدار�س الأ�سا�سية،

وتو�ضيح هذا الدور من خالل الن�رشات واالجتماعات بالهيئة الإدارية والتدري�سية يف املدر�سة
حتى ت�صبح �إداركاتهم �أكرث �إيجابية نحو ا�ستخدام املر�شدين لتدخالت الإر�شاد باللعب.

 .2ت�صميم وتنفيذ ور�شة عمل للمر�شدين واملر�شدات لتدريبهم على ا�ستخدام تدخالت
الإر�شاد باللعب ،و�أ�شكال الإر�شاد باللعب ،من خالل امل�س�ؤولني عن ق�سم الإر�شاد الرتبوي يف

وزارة الرتبية والتعليم.

� .3إجراء درا�سات �أخرى حول تدخالت الإر�شاد باللعب.

 .4الإفادة من نتائج هذه الدرا�سة يف خدمات التوجيه ،والإر�شاد النمائي ،والوقائي ،والعالج

داخل املدر�سة.
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