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  ال�ل��: 

ه*ف� ال*راسة إلى تق��$ ب�نامج ف�  ال���ة وت��� االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة في ض�ء  
) م-  ال*راسة  وت��ن� ع�.ة  ال*ول�ة،  ف�  )  ١٤٦ال�عای��  ب��امج  وال���ف�-  ال�عل��-  م-  ف�دا 
�  ال���ة  واس�6*م� ال*راسة مق�اس تق�5$ ب�امج ف ال���ة وت��� االن��اه �4*ارس ال�عل�$ العام،

  ٦وت��� االن��اه (إع*اد: ال�اح<) 4ع* ال��ق> م- ص*ق وث�ات ال�ق�اس، و���5ن ال�ق�اس م-  
أ4عاد وهي: (ال�عل��- واإلدارة، اس��ات��Dات ال�*رC5، ال��Bة ال�عل���ة، م�ار�ة االس�ة، ال6*مات  

وال*رجة ال�ل�ة تقع  ال��ان*ة، تق��$ الHالب)، وت�صل� ال*راسة إلى أن ج��ع ال���سHات لأل4عاد 
جاءت  وق*    ،Nال�.6ف  P���ال� في  تقع  ال��ان*ة  ال6*مات  ماع*ا   ،Qال���س  P���ال� في 
األخ��،    P���ال� في  ال��ان*ة  ال6*مات  �ان�  ب�.�ا  األول   P���ال� في   C5ال�*ر اس��ات��Dات 

غ�� الC.D في  وأZه�ت ال*راسة أنه ال ت�ج* ف�وق ذات دالله إحVائ�ة في تق��$ ال��امج ت�جع ل��
�ان� ه.اك ف�وق ذات داللة احVائ�ة لVالح   C5ات ال�*ر�Dال*رجة ال�ل�ة واأل4عاد ما ع*ا اس��ات�
اإلناث، وف��ا �6_ م�غ�� ال�V6_ ل$ �^�ن ه.اك ف�وق ذات داللة احVائ�ة على ال*رجة  

ال� لVالح  األس�ة  وم�ار�ة   ،C5ال�*ر اس��ات��Dات   a*4ع على  الف�وق  واق��Vت  عل��-  ال�ل�ة 
ال���VV6- في ال����ة ال6اصة، وأوص� ال*راسة �c4ورة االه��ام ب�*رb5 ال�عل��- واإلدارة،  
 bان*ة، وأسال��ة األس�ة، وال6*مات ال��وت���- اس��ات��Dات ال�*رC5، وال��Bة ال�عل���ة، وم�ار

  تق��$ الHالب.  
ال�عای��    -وت��� االن��اه    ب�امج ف�  ال���ة  – ت��� االن��اه    -ف�  ال���ة    كل�ات مفاح
ة:
   ال*ول�ة لل�Dدة
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Evaluation of Attention Deficit Hyperactive Disorder 
(ADHD)Program in Saudi Arabia in the light of 

International Standards 
Malik M. Alrefaei 

 
ABSTRACT 
 
This study was conducted to evaluate the of Attention Deficit Hyperactive Disorder 
(ADHD) program in Saudi Arabia in the light of international standards. The sample 
of the study consisted of (146) teachers, supervisors and administrators of the 
hyperactivity disorder and attention deficit programs in schools that have normal 
students. Scale was used by the researcher to evaluate the ADHD after verifying the 
validity and reliability of the scale. The scale consisted of 6 dimensions (teachers, 
management, teaching strategies, educational environment, family participation, 
supportive services, student evaluation). The study indicated that participants 
evaluated their ADHD program at an intermediate level in all dimensions, except 
support services reported at low level of evaluation. Also, the results of this study has 
showed that there were no statistically significant differences in the evaluation of 
programs related to gender. In term of major, there were no statistically significant 
differences in the overall degree. Finally, the study recommended that we should pay 
attention to teacher training and management, improve teaching strategies, the 
educational environment, family participation, support services and student 
assessment methods.  
Keywords: Hyperactivity Disorder, Attention Deficit, Attention Deficit Hyperactive 
Disorder  programs, international quality standards 
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  مقدمة الدراسة:  
االن��اه      وت���  ال���ة  ف�    Attention Deficit Hyperactive Disorder �ع��� 

(ADHD)   اب�Hإلى م�حلة    اض ����ف�لة وق* �Hي ن�ائي واسع االن��ار في م�حلة ال�Vع
 aدe5اب ال�فاعالت االج��اع�ة، و�Hع��ات األكاد���ة، واضV5* م- الgال��اهقة وال�ل�ع، ووج�ده ی

  . (Sharma et al., 2020)إلى ت*ني اح��ام الiات. 
�ع*         )��ا ADHDها    (V�6ت� ی�$  ال�ي  االض�Hا4ات   �jأك الHف�لة م-  م�حلة  في 

(Matson et al., 2009).   -ل م�إلى انه ی�ج*    DuPaul & Stoner (2014)ح�< ���� 
lالb واح* على أقل تق*ی� في �ل فVل دراسي �عاني م- اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه  

(ADHD)    ان��ار ن��ة  أن  األم�5^ي  اإلحVاء   b�^م و5ق*ر  االم�5^�ة،  ال���*ة  ال�ال�ات  في 
في ج��ع بل*ان العال$ ل�- ه$ ت�� س-   ٪ �H٧.٢اب ف�  ال���ة وت��� االن��اه تVل الى  اض
أك�j م-    ١٨ 4ع* ت�ل�ل   mان��ار    ١٧٥عاما؛ وذل العال$ ح�ل  أن�اء  دراسة 4��jة في ج��ع 

االن��اه. وت���  ال���ة  ف�   )and Adults with Attention Children-اض�Hاب 
Deficit/Hyperactivity Disorder "CHADD", 2020) .  

الع���ة ال�ع�د�ة        ال��ل�ة  ال�*ارس في  و5.��� هiا االض�Hاب ب*رجة م�تفعة ب�- lالب 
)، وهiه األع*اد ٢٠٠٢، ال��6مي ،  Al Hamed 2008(  ٪ ١٦و     ٪١٢ح�< ت��اوح ال.��ة ما ب�-  

ال وال��اب ال�Vاب�- بهiا االض�Hاب في س- ال�*رسة ت�jل ت�*�ا صع�ا لل.pام  ال����ة م- األlف
  ال�*رسي م�ا �ع^C ال�اجة ال����ة إل�Dاد ال�*ائل ال����5ة ال�.اس�ة لهiه الفBة. 

إلى ت*خالت ت���5ة خاصة 4��b ما �عان�نه م- م�^الت سل���ة        و5��اج هeالء األف�اد 
ال�عل��ات، وع*م اس���اره$ في اداء ال�ه�ة ال�Hل��ة واالن�قال م-    وأكاد���ة، وصع��ة في ات�اع

مه�ة الى مه�ة ج*ی*ة دون انDاز ال�ه�ة األولى، �iلm الف�ل في إت�ام ال�اج�ات ال�.gل�ة، وت*ني  
، ودائ�ًا ما  (Kos et al, 2006, Raggi & Chronis, 2006)م���P ادائه$ في االخ��ارات 
��- ال�عامل مع ال�الم�i ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه؛ و�ال�الي  �Vعb على ال�*ارس وال�عل

ال�ل���ة م�اكله$  م-   *5gی م�ا  لل�*رسة  االج��اعي  لل.pام  ت�*�ًا  ال���Dعة  هiه   ت�jل 
(Malmqvist & Niholm ,2016) .$اجة ل�ج�د ب�امج ت���5ة خاصة به�ز الgا م�ا �عiوه .  

لهiه الفBة ت�*و أه��ة تق��$ ومع�فة أث� هiه ال6*مات ال   ومع وج�د ال�اجة ل��امج ال�*خل      
س��ا ال��امج ال�عل���ة العالج�ة م.ها على م���P ال���Vل األكاد��ي لل�الم�i ذوa ف�  ال���ة  
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  bل األكاد��ي،  فغال�V�ال ع- قلة  ال*راسات ح�ل ال�*خالت العالج�ة وال�cوت��� االن��اه، ف
ال�ل�ك ال��^ل ب*ال م- ت���- ال�ضع ال*راسي، ��ا أن تV.�ف    ال*راسات ر�gت على ال�* م-

ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه ض�- اإلعاقات الV��ة وأهل��ه$ لل�عل�$ ال6اص ر��ا قلل م-  
) األكاد��ي  وال���Vل  ال�*رس�ة  وال��امج  العالج�ة  ال�عل���ة  ال6*مات  تق��$   & Ireneدراسة 

Heidi, 2007 .(  
ت�ف� األدلة العل��ة ل�Hق ال�*خل ال����a ال�.اس�ة لل�الم�i ذوa ف�  ال���ة   و�ال�غ$ م-     

وت��� االن��اه على م���P ال�*ارس إال أن هiه ال�*خالت ال����5ة ل$ ی�$ تق���ها وت�ث�قها �4^ل  
ت��Hقي في ف�Vل م*ارس ال�عل�$ العام، وهiا ما وسع الف�Dة ب�- ال��ارسات القائ�ة على ال��اه�-  

  . (DuPaul et al., 2006) لعل��ة و��- ما ی�$ ت��Hقه  في م*ارس ال�عل�$ العاما
و�ال�غ$ م- وج�د ف�Vل م��Vة خV�Vا لiوa اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه في       

ال��5* إال أنه ل$ ی�$ تق���ها �4^ل ص��ح، ودائ�ا ما ی�$ دراسة هiا الفBة وف> مفه�م ال�عل�$  
، فcال ع-  (Malmqvist & Niholm ,2016) $ لل��امج ال6اصة ال�ق*مة لها  ال�امل دون تق�� 

���� في ال��انات ال��علقة P*�4 وج�د الف�Vل ال�VV6ة لiوa ف�  ال���ة   Nوج�د نق_ وت.اق
بها   ال���6*مة  ال�عل�$  ال����5ة و�lق  ال��امج  ل�أس��ها وماهي  ال�اجة   P*االن��اه، وم وت��� 

(Corkum & Schachar ,2010)-ل م��*ه eا ما یiوه ،Malmqvist & Niholm (2016)  
في أن ال���j م- ال��اجع ت��� إلى نق_ في األ4�اث ال�ي ت�.اول األماك- ال�ي ی�عل$ بها هeالء  

  ال�الم�i وماهي ن�ع�ة ال�عل�$ ال�ق*م له$.
ب�امج ال����ة  و5ع* ب�نامج ف�  ال���ة وت��� االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة م- أح*ث  

ال6اصة ال�VV6ة لHالب ف�  ال���ة وت��� االن��اه في م*ارس ال�عل�$ العام؛ وذلm به*ف  
ت���- ال��Bة ال�عل��ة لهiه الفBة، وق* ت�� ال��افقة على اف��اح هiه ال��امج في ال��حلة االب�*ائ�ة  

ال�عل�$ ب�اج�ها تDاه ذوa ف�  ال���ة وت���  4ق�ار     ADHDاالن��اه    انHالقًا م- ا��ان وزارة 
تل�ها خ�Hات ل6*م�ه$ في   هـ ��H6ة    ١٠/٠٩/١٤٣٥ ) وتار5خ    ٣٥١٧٢٢٤٩٣( رق$   أولى 

ج��ع ال��احل، وهiا اس���اًال  لق�ار ال��افقة على ال���وع ال�l.ي لل�عامل مع األlفال ذوa ف�  
   ).٢٠٢٠هـ  (وزارة ال�عل�$ ،  ١٤٣٥ال���ة وت��� االن��اه  في عام  

وال����ع ل��امج ال����ة ال6اصة یالح} االه��ام ال���� والDه* ال��j< ل��5�H هiه ال��امج       
الق�اس   ووسائل   C5ال�*ر اس��ات��Dات   �5�Hوت العاملة،  ال��ادر   b5وت*ر ال��ان*ة  وال6*مات 
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)، ومع أن ال��ل�ة ق* خ�H ٢٠٢٠وال���6_ وال�عل�$ وف> ال�عای�� العال��ة (م��غ.ي و|ب�اه�$  
خ�Hات ����ة في تDارب دمج ال�الم�i ذوa االح��اجات ال����5ة ال6اصة م- خالل دمDه$ في  
م*ارس ال�عل�$ العام إال أن هiه ال��امج ال تgال  4�اجة إلى ال��5�H، ل�ي ت�ق> أه*افها، و�5�ق>  

ای��  ذلm ب��5�H ال�cاQ4 وال�عای�� ال�ع��ل بها في هiه ال��امج، فcال ع- أنه ال ت�ج* أa مع
 ، ال��سى  ال��ل�ة (  لها  في  ال�ق*مة  للفBة  ال�ق*مة وم*P م.اس��ها  ال��امج  لل�^$ على ج�دة 

٢٠٠٦.(  
وم- ه.ا ت�cح أه��ة الع�ل على تق��$ ب�امج ال����ة ال6اصة 4ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة في      

؛ ح�< تق*م دراسات ض�ء ال�عای�� ال*ول�ة، ال س��ا ب�امج اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه
تق��$ ال��امج ال�غ�iة ال�اجعة لل�زارات وال��eول�- القائ��- على هiه ال��امج ل��5�Hها في ض�ء 

  ال�عای�� ال*ول�ة. 
وم- أه$ ال��اد{ األساس�ة ل��5�H ال��امج وال�eس�ات ال����5ة ه� اس�6*ام ال�عای�� ال�ع��*ة       

 (Wilson,2010) ع�ل�ات اإلدار5ة والف.�ة في ال�*ارس  عال��ًا، وال�ي ��^- م- خاللها ض�Q ال
ح�< ���� مفه�م ال�Dدة ال�املة في ال�عل�$ إلى م��Dعة م- ال�عای�� واإلج�اءات اله*ف م.ها 
�6�4لف   ال���Dع  ی�لقها  ال�ي  ال��6جات   �5�Hت  <5�l -ال�عل��ي ع ال.pام  م�6جات  ت���- 

  ).�١٤٣٢جات (الق�ني ، مeس�اته ��نه ال���ف�* ال.هائي م- هiه ال�6
العال�ي         لاله��ام  ن�pًا  ال�اه-  ال�ق�  في  لل�Dدة  ال*ول�ة  ال�عای��  على  االع��اد  أه��ة  وت��ز 

  ،Pام ال�عل��ي م- جهة أخ�p.ات ال�ه��ة في الB- ج�دة ال�عل�$ م- جهة وااله��ام ال���� 4الف���ب�
  ) ٢٠١٣خاصة فBات ال����ة ال6اصة (ال�م�ح، 

  ٢٠٣٠وت�لي ال*ولة ال�ع�د�ة ج�دة ال�عل�$ اه��اما ����ا دع�ا ل��ق�> أه*اف رؤ5ة ال��ل�ة      
  �Dفي أن ال�عای�� هي ح mدة وف> ال�عای�� ال*ول�ة ال�ع��*ة، وال ش�Dق�> أعلى معای�� ال�في ت

  الgاو5ة في ض�ان ج�دة ال�عل�$ في ال�eس�ات ال����5ة. 
ال����5        ال��امج  اه��اما  وت�ه*  ال�V6ص  ال6اصة على وجه  ال����ة  ة �4^ل عام و��امج 

ال��امج   هiه  ت�ق�>   P*م وق�اس  ل�ع�فة  وس�لة  ال��امج  تق��$  �ع���  ح�<  ال��امج؛  ب�ق��$  ك���ا 
أله*افها، وم*P مالئ��ها للفBة ال�ق*مة لها، فه� ��jل تغ�iة راجعة للقائ��- عل�ها، م�ا ��ه$ في  

الل ال�ع�ف على م�اl- الق�ة ل�عg5gها، وم�اl- الcعف الق��اح حل�ل  ت�5�Hها، وت��gها م- خ
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م.اس�ة لها، وم- ه.ا ته�$ ال*راسة ال�ال�ة ب�ق��$ ب�امج اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه في  
  ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة في ض�ء ال�عای�� ال*ول�ة ذات الVلة.

  مشكلة الدراسة: 
اال      وت���  ال���ة  ف�   م�حلة �ع*  في  ت�V�6ها  ی�$  ال�ي  االض�Hا4ات   �jأك م-  ن��اه 

. وت�ه* ال6*مات ال����5ة لiوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه    (Matson et al., 2009) الHف�لة  
ADHD   ع�د�ة م- أوائل ال*ول ال�ي�في ال��ل�ة ،   وتع��� ال��ل�ة الع���ة ال ���رًا مل�Hت

وال6*مات ال��ان*ة لهiه الفBة ح�< ب*أت وزارة ال�عل�$ في اف��اح  ب*أت في تق*�$ ال6*مات ال����5ة،  
هـ. في ع*ة م.اl>، إال أن  ١٤٣٥/١٤٣٦ف�Vل ف�  ال���ة وت��� االن��اه في ال�*ارس عام  

  هiه ال6*مات مازال� في �lر ال��5�H ض�- معای�� ذات م�جع�ة دول�ة.
م�ث�قة لل6*مات وال��امج ال�ق*مة في هiا هiا إلى جانb ع*م وج�د ب�انات دق�قة أو تق���ات       

) ال��سى  م-:  �ل  دراسة  مjل  ال*راسات  م-  الع*ی*  إل�ه  أشارت  ما  وهiا  )،  ٢٠٠٦ال�Dال، 
) b�H6وال ،b�H6ودراسة  ٢٠١٦)، ال�غار�ة (  ٢٠١٣) ، ال�م�ح (٢٠٠٦وال ، (Malmqvist 
& Niholm (2016).  

     �ة وت��� االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة وم- ه.ا ت�*و ض�ورة تق��$ ب�امج ف�  ال��
 اإلجا4ة في في ض�ء ال�عای�� ال*ول�ة، وه� ما ت�P*V له ال*راسة ال�ال�ة وعل�ه ت��*د م�^ل�ها

  ع- األسBلة ال�ال�ة: 
الع���ة   .١ ال��ل�ة  في  االن��اه  ال���ة وت���  ف�   ب�امج  في  ال*ول�ة  ال�عای��  ت�اف�   P*ما م

pع�د�ة م- وجهة ن�مق*م�ها؟ ال �  
هل ت�ج* ف�وق ذات داللة إحVائ�ة في م*P ت�اف� ال�عای�� ال*ول�ة في ب�امج ف�  ال���ة   .٢

  C.Dل��غ�� ال Pgمق*م�ها تع �pع�د�ة م- وجهة ن�وت��� االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال
  (معل��-، معل�ات)؟ 

�امج ف�  ال���ة  هل ت�ج* ف�وق ذات داللة إحVائ�ة في م*P ت�اف� ال�عای�� ال*ول�ة في ب .٣
 _V6ل��غ�� ال� Pgمق*م�ها تع �pع�د�ة م- وجهة ن�وت��� االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال

  (ت���ة خاصة، م�اد دراس�ة)؟ 
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هل ت�ج* ف�وق ذات داللة إحVائ�ة في م*P ت�اف� ال�عای�� ال*ول�ة في ب�امج ف�  ال���ة   .٤
ال�ع�د�ة م- وجهة ن�p مق*م�ها تعPg ل��غ�� ال��6ة (م-  وت��� االن��اه في ال��ل�ة الع���ة  

  ، أك�j م- ع�� س.�ات)؟  ١٠-٦،م-  ٥- ١
هل ت�ج* ف�وق ذات داللة إحVائ�ة في م*P ت�اف� ال�عای�� ال*ول�ة في ب�امج ال���ة وت���   .٥

االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة م- وجهة ن�p مق*م�ها تعPg ل��غ�� ن�Q الع�ل (معل$، 
  ��ف)؟ م

  أهداف الدراسة: 
ال�ع�ف على م*P ت�اف� ال�عای�� ال*ول�ة في ب�امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه في ال��ل�ة  .١

 الع���ة ال�ع�د�ة م- وجهة ن�p مق*م�ها. 
الع���ة  .٢ ال��ل�ة  في  االن��اه  وت���  ال���ة  ف�   ب�امج  تق��$  اخ�الف   P*م على  ال�ع�ف 

ال*ول�ة   ال�عای��  في ض�ء  الC.D، ال�ع�د�ة  م�غ��ات:  4اخ�الف  مق*م�ها   �pن وجهة  م- 
  ال�V6_، ال��6ة، ون�Q الع�ل (معل$، م��ف). 

  أهمية الدراسة: 
  ت��- أه��ة ال*راسة ال�ال�ة ف��ا یلي: 

ح�b عل$   -ن*رة ال*راسات ح�< تع* ال*راسة ال�ال�ة هي األولى م- ن�عها في ال��ل�ة  .١
ال���ة وت��� االن��اه في ض�ء ال�عای��  م- ح�< ت.اولها تق��$ ب�امج ف�     -ال�اح< 
 ال*ول�ة.

ال��ل�ة الع���ة   .٣ أه��ة م�ض�عها وال���jل في تق��$ ب�امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه في 
ال*ول�ة، ما ��ه$ في وضع معای�� سع�د�ة مالئ�ة ت�ف> مع   ال�عای��  ال�ع�د�ة في ض�ء 

 ال�عای�� ال*ول�ة. 
4ة تغ�iة راجعة ل��5�H هiه ال��امج، وما ی.�ج ع.ه م-  ما ت�ف� ع.ه م- ن�ائج ت��ن j�4ا .٤

 ت���- ل�Dانb رعا�ة هiه الفBة. 
ما ت�ف�ه ال*راسة ال�ال�ة م- أداة مق..ة ل�ق��$ ب�امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه وف> ال�عای��   .٥

 ال*ول�ة ��^- أن تف�* ال���VV6- والعامل�- في ال��*ان.
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  حدود الدراسة: 
هـ  أون الی- على ال�عل��-  ٤١/٤٢*راسة في الفVل ال*راسي األول م- العام  ت$ ت��H> ال     

وال�عل�ات وقادة ال�*ارس العامل�- في ال�*ارس ال�ق*مة ل��امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه في  
  ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة. 
  مصطلحات الدراسة: 

  اض �اب ف�� ال���ة وت�� االن�اه:  - 
ال.ف��ة        ال��V�6ي لالض�Hا4ات  ال*ل�ل  �ع�ف اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه في 

على أنه اض�Hاب ع�Vي ن�ائي �pه� في ضعف االن��اه وف�    (DSM-5)ال.�6ة ال6ام�ة     
) أع�اض ل ت��� االن��اه / أو  ٦ال���ة واالن*فاع�ة، وح�b ال*ل�ل ال6امC الب* م- Zه�ر (

/اال ال���ة  (ف�   تقل ع-  زم.�ة ال  ل�*ة  األع�اض  ت���� هiه  أن   bD5و أشه�  ٦ن*فاع�ة،   (
وتpه� على األقل في ب���B- م�6لف��-، وتeث� سل�ا على ت�Hر الف�د  في ال����P االج��اعي  

  ١٧س.ة،  و|ذا �ان ع�� الف�د    ١٢أو ال�ه.ي أو األكاد��ي، وأن تpه� تلm األع�اض ق�ل س-  
 .(APA,2013)االض�Hاب قQ ل��6_ بهiا س.ة ف�^�فى C�64 أع�اض ف

  ب�نامج ف�� ال���ة وت�� االن�اه (ال��ل)ة الع�'
ة ال&ع$د"ة:  - 
ه� ب�نامج خاص H4الب ف�  ال���ة وت��� االن��اه في ال��حلة االب�*ائ�ة ت$ اع��اده م-       

هـ ؛ (به*ف تعل�$ وت*رb5 الHالب ذوa ف�  ال���ة وت���  ١٤٣٥/١٤٣٦وزارة ال�عل�$ في عام  
االن��اه، و|ك�ابه$ معارف ومهارات ال��حلة ال�عل���ة إلى أقVى ح* ت��ح 4ه ق*راته$؛ 4غ�ض  

�ص�ل به$ إلى أفcل م���P، و|ع*اده$ لل��اة العامة، وت�^�.ه$ م- االن*ماج في ال���Dع). (  ال
  ). ٢٠٢٠وزارة ال�عل�$ ،  

- �
  : ال�عای
هي ب�ان لل����P ال���قع  وال��ض�ع م- ق�ل جهة م�eولة  أو م.�pة مع�وفة �V64ص      

 NAAC) ال�Dدة وال���g (  م*P ت�ق�> ه*ف مع�- ی�اد ال�ص�ل إل�ه و5�ق> م���P م�تفع م-
,2004 .  
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وتع�ف في ال*راسة ال�ال�ة 4أنها: تلm ال��و  وال��اصفات ال�اجb ت�اف�ها في ب�امج ف�       
ال���ة وت��� االن��اه وال�ي ت�ق> األه*اف ال��ج�ة م- هiه ال��امج وق* مjلها ال�اح< في أداة  

) اس��ا٦ال*راسة في  ال�عل��- /االدارة،  أ4عاد هي:  ال�عل���ة، م�ار�ة  )  ال��Bة   ،C5ال�*ر ت��Dات 
  االس�ة، ال6*مات ال��ان*ة، تق��$ الHالب.

  ا8طار النظري 
  اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه ه� اض�Hاب ع�Vي وسل��ي �pه� في ص�رة ت���       
Hال�ه�ة ال� iاف�ة ل�.ف��ل��ة، ��ا ق* �Hه� ف�  ال���ة على ش^ل االن��اه وع*م ال����g م*ة 

سل�ك ی��$ 4���ة زائ*ة، ون�ا  مف�  غ�� هادف �ع�> تعل$ الHالb، وق* تق��ن هاتان الpاه�تان  
  ه).١٤٣٦معًا (وزارة ال�عل�$،   

  ال�1ائ� األكاد"�
ة ل.و- ف�� ال���ة وت�� االن�اه:
االن�       ال���ة وت���  إلى معاناة ذوa ف�   االن��اه وال���ة  4اإلضافة  �اه م- سه�لة ت��� 

الgائ*ة الغ�� هادفه فإن غال���ه$ �عاني م- ضعف األداء األكاد��ي �4^ل عام، وز5ادة ال��^الت  
وز5ادة حاج�ه$ لل6*مات العالج�ة ال*اع�ة، �4ا في  ال�عل���ة، وان6فاض م���P الق�اءة وال��اب،  

أن ��ا  ال6اصة،  وال��امج  العالجي   C5ال�*ر  mم-  ذل أقل  ت��Vلي  ل�V.�ف  ع�ضة   �jأك ه$ 
  . (APA,2013, Irene & Heidi, 2007)ال���سQ ومع*الت ف�ل عال�ة 

ودائ�ا ما �^�ن ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه م�ادر5- وم�����- لالن�6ا  في األن�Hة       
ا  إلى آخ� الD*ی*ة، ول�.ه$ عادة ما �فق*ون ح�اس�ه$ 4��عة و�5ع�ون 4ال�لل، واالن�قال م- ن�

الف�ض�5ة ودرجة عال�ة م- ال��ل�ل وال���ات الغ��  دون االن�هاء م- ال.�ا  األول، وتpه� ل*یه$  
مالئ�ة لل�^ان والgمان،  4اإلضافة الى صع��ة في ال�Q�H6 ألداء ال�اج�ات وات�اع ال�عل��ات، وع*م  

ي ت�Hلb جه*ا عقل�ا م��اصال،  اس���اره$ في أداء ال�ه�ة ال�Hل��ة و���jًا ما ی�D.��ن ال�ه�ات ال� 
ات�ام واج�اته$ ال�.gل�ة، م�ا ی���b ب*رجة ����ة في ان6فاض م���P ت��Vله$ ال*راسي. والف�ل في  

(APA,2013)  
      bهi5وIrene & Heidi ( 2007)    ل ال*راسي ال��*ني وال.�ائج ال�عل���ة�V�إلى أن  ال�

ال��Bة ال��ت�Hة 4ف�  ال���ة وت��� االن��اه م����ة وثاب�ه ن���ا، وp5ه� ذلm ان6فاض درجات  
االخ��ارات  وخ�Vصًا  ال*راس�ة،  ال�ق�رات  ج��ع  في  االن��اه  وت���  ال���ة  ف�    aذو الHل�ة 
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إضافة إلى اس���ار ال��^الت االج��اع�ة وال�ل���ة ذات   ال���Vل�ة في �ل ال��احل ال*راس�ة،
  .  ال�أث�� على ال.�احي األكاد���ة


اجات ال�'$2ة ل.و- ف�� ال���ة وت�� االن�اه   ال6خالت واالح
ال��Bة ال�عل���ة لiوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه 4�اجة إلى إج�اء الع*ی* م- ال�ع*یالت في      

وت��c- هiه  ال�ع*یالت ت�5�H وت*رb5 ال�عل��- واإلدار�5- ال�����5-، وتعg5g  ال.pام ال�عل��ي، 
ال�عاون ما ب�- ال�*رسة وال�.gل، و ت�5�H م���P ال6*مات الV��ة ال�ق*مة وال�ق��$ ال�����  

  ).Irene & Heidi, 2007ل�Dدة هiه ال��امج وفعال��ها (
دراسة        اال  Hart (2017)أك*ت  م-  �ل  أه��ة  على  على  والقائ�ة  ال�قل�*�ة  س��ات��Dات 

ال��.�ل�ج�ا ل�ل��ة اح��اجات ال�الم�i ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه، مع ال�أك�* على أه��ة أن  
ت���ع تلm ال�ق.�ات �4عای�� ت��V$ عال��ة؛ ح�ى ت��ن مف�*ة لهeالء ال�الم�i في ت���- اه��ام 

األكاد  ال�هام  أداء  أث.اء  ال�����   iه  ال�الم�iه وت�اع*  ال��م�ة،  ال��اة  أن�Hة  وم�ارسة  ���ة 
ال��*د، وز5ادة  ال�ق�  في  ال�هام  إنDاز  ال�الم�i، وحjه$ على  أوقات   $�p.ت في  االس��ات��Dات 

 ال����g، وت.��ة ال�هارة. 
والشm في أن ه.اك أدلة م��jة على  فعال�ة ال�*خالت م�ع*دة ال�سائQ في عالج ال��^الت      

���- ال.�ائج ال�عل���ة ل*P ال�الم�i ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه، وت��ل تلm  األكاد���ة وت
ال�*خالت ال*ع$ األكاد��ي، وال�*رb5 على ال�هارات ال�.���pة، والعالج ال.ف�ي، وال�*رb5 على  
  Qوض� و|دارة  ال*وائ�ة،  والعالجات  ال�Vت�ات،  4اس�6*ام  الق�اءة  وعالج  االج��اع�ة،  ال�هارات 

  (Malmqvist & Niholm ,2016) ك.ال�ل� 
وه.اك م��Dعة م- اس��ات��Dات ال�*خل األكاد��ي االس��اق�ة ال�قائ�ة والعالج�ة ال�ي اث���       

ال*روس   وم.ها:  األكاد��ي   P���ال� ت��-  في  االن��اه  وت���  ال���ة  ف�    aذو مع  فاعل��ها 
ال�ل���ات الغ�� م�غ�ب ف�ها، وال���Dع    الف�د�ة، واس�6*ام ال�اسb اآللي في ال�عل�$، وال�* م-  

على ال��ادرة وال�فاعل األكاد��ي، وال�عل�$ القائ$ على اه��امات ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه، 
واس�6*ام  األكاد��ي،  الiات  مفه�م   P���م ورفع   C4ال.ف الjقة   g5gوتع االج��اع�ة،  وال�فاعالت 

  ). Irene & Heidi, 2007$ 4اللعb (ال�*اخل ال�عل���ة م�ع*دة ال��اس، وال�عل
و5ع* ال�*رC5 األكاد��ي الفعال ال�^�ن ال�ئ�C األول لل�عل�$ واألك�j فعال�ة لألlفال الiی-       

�عان�ن م- اض�Hاب ف�  ال���ة ونق_ االن��اه، وذلm م- خالل ت��H> م�اد{ ال�*رC5 الفعال، 
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س��ات��Dة ال�املة لل�عل�$ ال.اجح لألlفال ذوa و�5رد م^�b وزارة ال�عل�$ 4ال�ال�ات ال���*ة أن اال
  ف�  ال���ة وت��� االن��اه تع��* على ثالثة م�اور هي:

االن��اه (األكاد���ة واالج��اع�ة    أوًال: ال���ة وت���  لل�الم�i ذوa ف�   الف�د�ة  ال�اجات  تق��$ 
�ع*د ال�VV6ات  وال�ل���ة)  وت�*ی* نقا  الق�ة والcعف  على أن ی�$ ذلm م- ق�ل ف�5> م

  و���ار�ة فاعلة لألس�ة، م��6*م�- في ذلm  األدوات ال�س��ة وغ�� ال�س��ة لل�ق�5$ وال���6_. 
ت�*ی* ال��ارسات ال�عل���ة ال�ي تل�ي اح��اجات ال�ل��i األكاد���ة واالج��اع�ة وال�ل���ة،   ثان
ًا:

  ��5ة.على أن ت�.اسb هiه ال��ارسات مع اه��امات ال�ل��i وال��حلة الع
دمج ال��ارسات ال�عل���ة ال�.اس�ة لل�الم�i ذوa ف�  ال.�ا  وت��� االن��اه مع ال��ارسات   ثال9ًا:

  C^فال العادی�-، �4ا �عl> وال��اور مع ال�عل��- وأول�اء أم�ر األ��4ال�. mل، وذلVالعامة 4الف
ال�اج ع.*  وال��اع*ات  ال*ع$  تق*�$   bجان إلى  لل��نامج،  ال�.�5ة   Education)ة  األه*اف 
Publications Center, U.S. Department of Education, 2008) .  

  ب�امج ف�� ال���ة وت�� االن�اه في ال��ل)ة الع�'
ة ال&ع$د"ة: 
وت���        ال���ة  ف�   بiوa اض�Hاب  اه���  ال�ي  الع���ة  ال*ول  أول  م-  ال�ع�د�ة  تع��� 

��وع ال�l.ي لل�عامل مع األlفال ذوa ف�  ال���ة االن��اه؛ ح�< ت�ل�ر هiا االه��ام 4إق�ار ال�
م، والai ن_ على ت.��> الع�ل ب�-    ٢٠٠٩هـ ال��اف> لعام  ٨/١٤٣٠/ ١وت��� االن��اه في  

 _�V6ت mة، �4ا في ذلBه الفiن االج��اع�ة ل6*مة ه�Bة ووزارة ال�عل�$ ووزارة ال��Vوزارة ال
ن��اه، واع*اد وت�5�H أدوات ال���6_ م�اكg ل���6_ وعالج حاالت ف�  ال���ة وت��� اال

  P���ات على مjال�ع N4ع _�V6ان��اره، وت P*وال�ق�5$، ودع$ ال*راسات ال��*ان�ة ل�ع�فة م
ال6اصة   ال����ة  أق�ام  في  االخ�Vاص، وف�ح م�ارات  لهiا  وال*���راه  وال�اج����  ال�^ال�ر�5س 

 �Hمق�رات ح�ل اض -��cل�ات ال����ة ب��اب ف�  ال���ة وت��� االن��اه،  4الDامعات، وق�ام 
وأ�cًا اع��اد ب�امج ال�*خل ل6*مة األlفال م- ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه، وق��ل الHالب  
م- الD.��- في ب�امج ال�عل�$ العام، وم.�ه$ �ل ال��ه�الت الالزمة ل�cان نDاحه$ في ب�امDه$  

ارة ال�eون االج��اع�ة فهي تق*�$ ال�عا�ة  ال*راس�ة، و�6اصة ما ی�عل> 4االخ��ارات، وف��ا �6_ وز 
لهiه الفBة، وت�< ال�Dع�ات ال5��6ة على ت�ف�� ال6*مات ال6اصة ب*ع�ه$، وف��ا �6_ وزارة 
اإلعالم فق* ع�ل� على رفع م���P ال�عي م- خالل تق*�$ ال��اد اإلعالم�ة، وال��امج ال��ع�5ة،  

  ). ٢٠٢٠في هiا ال�Dال(وزارة ال�عل�$ ، وت��Dع ال�eلف ال�ع�دa إلع*اد ال�eلفات العل��ة



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèN<DNLNL  
 

  ١٢  

واس���اًال لل���وع ال�l.ي اlلق� وزارة ال�عل�$ ب�امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه في العام      
م،  واله*ف م- هiا ال��نامج ه� تعل�$ وت*رb5    ٢٠١٤ه ال��اف> لعام  ١٤٣٥/١٤٣٦ال*راسي  

 الHالب ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه؛ إلك�ابه$ معارف ومهارات ال��حلة العل��ة إلى افcل
ما ت��ح 4ه ق*راته$؛ به*ف إع*اده$ وت�^�.ه$ م-  االن*ماج في ال���Dع، وتق*م هiه ال6*مة في  
ال��Bة ال��Hع�ة م- ال.اح�ة ال����5ة وهي ال�*رسة العاد�ة، و�5^- تق*�$ ال6*مة ع- 5�l> الفVل  

ال�Vادر   العادa مع خ*مة ال�عل$ ال����ار أو ال�عل$ ال���Dل، أو الفVل العادa مع خ*مة غ�فة
م- ال��م ال*راسي خارج الفVل العادa،    ٪ ٥٠أو الفVل ال6اص، على ان ال �قcي أك�j  م-  

و���5  في ق��ل الHالb في هiه ال��نامج خل�ه م- أa ع�ق رئ�C آخ� ���ل دون اس�فادته م-  
  ). ٢٠٢٠ال��نامج ال�عل��ي (وزارة ال�عل�$ ، 


ة ال�ا'�
; ب�امج ال
  صة:ال�عای
� ال6ول
ة لق
ت.Hل> أه��ة تق��$ ب�امج ال����ة ال6اصة في ض�ء ال�عای�� ال*ول�ة م- أه��ة ت�ق�> ال�Dدة      

ال�املة في ال�عل�$ وال��اع*ة على إدارته، ف�فه�م ال�Dدة ی�Hلb وج�د معای�� م�ت�Hة �4^�نات  
ل ومع�ار  ال��نامج،  ی��.اها  ال�ي  وال�سالة  ال�ؤ5ة  في:  م��jلة  ال�عل��ي  والعامل�-،  ال.pام  إلدارة 
،aاد�V6*مة (ال�^ان�- وال��ق ال�ق��$ ال��lاسات وال��ارسات ال�عل���ة، و��؛ م��غ.ي  ٢٠١٦وال

)، وال�Dدة ال�املة ل��امج ال����ة ال6اصة هي الفل�فة ال�املة 4غ�ض ال����-  ٢٠٢٠و|ب�اه�$،  
�4عای�� ال�Dدة (ال�م�ح، ال����� ل��6جات ال��امج وم*P اس��فائها لل��و  وال��اصفات ال6اصة  

٢٠١٣.(  
واذا اردنا االل�gام ب����- ن�ع�ة ال��امج ال�عل���ة وم�اعات معای�� ال�Dدة فالب* أن ن�اعي ال�eش�ات 

  ال�ال�ة: 
أن �ع^C تق��$ ال��امج حاجات وت�قعات م�ai6 الق�ار وذوa االح��اجات ال����5ة  .١

 ال6اصة وال�عل��-.  
 ال��6لفة لل��نامج.  أن ی�اعي ال�ق��$ ال�Dاالت  .٢
 أن ��ارك في ال�ق��$ �ل ذوa العالقة م- معل��- وأول�اء أم�ر. .٣
  ).  ٢٠١٦أن �^�ن ه.اك م�اجعة س.�5ة وم�ا4عة ل�ا �a�D 4الVف�ف ( ال�غار�ة، .٤
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إلى أن فاعل�ة ب�امج ال����ة ال6اصة ت��ق> ع- Hallahan et al., (2009)    <5�lو���5       
ض�ان ال�Dدة، والai �قاس ع- 5�l> م*P ت�ق�قها أله*افها ال��*دة م��قًا �4قای�C ومعای��  

  م�*دة.  
ومع ت�Hر س�اسات دمج الHالب ذوa االح��اجات ال����5ة ال6اصة وت�.ي ���j م.ها نpام        

*ی* م- ال�.�pات واله�Bات ال��ل�ة والعال��ة ل��5�H معای�� ج�دة  ال�عل�$ ال�امل، فق* 4ادرت الع
هiه   وم-  ال6اصة،  ال����ة  م�*ان  في  ال�ق*مة  ال6*مات  ج�دة  وم�اق�ة  ال6اصة،  ال����ة  ب�امج 

  ال�eس�ات: 
 >
  :Council for Exceptional Children (2009)معای
� مCلB االAفال غ
� العادی

م- أك�� ال�.�pات ال�ه.�ة ال�ه��ة e�4ون األف�اد ذوa   العادی�-�ع* مDلC األlفال غ��       
األن�pة   ون��  دع$  إلى   CلDال� هiا  و5�عى  له$،  ال�ق*مة  وال6*مات  ال6اصة،  االح��اجات 
ال�^�م�ة ل�cان حق�ق األف�اد ذوa االح��اجات ال6اصة، وت�*ی* ال�عای�� ال�ه.�ة لهiه ال��امج 

مع ذوa االح��اجات ال6اصة، ��ا ��عى ال�DلC ل�أم�- ال�ق�ق    وت�ف�� ال��Hر ال�ه.ي للعامل�-
ال�عل���ة لألف�اد ذوa االح��اجات ال6اصة، وت��jل معای�ه في معای�� ال��ارسة ال�ه.�ة، وال�عای��  
واإلدارة  وال��اصل،  4ال�عاون،  ال��Vلة  ال6اصة،  ال����5ة  االح��اجات   aذو ب�عل�$  ال��Vلة 

ال� وال��Bة  ال��امج  وال�عل��ن،  االن�قال�ة،  وال6*مات  وال*مج،   ،C5ال�*ر واس��ات��Dات  عل���ة، 
  Counsel of Exceptional Children (2009(  وال6*مات ال�ق*مة لiوa االح��اجات ال6اصة. 
 Inclusive Quality Education (ال
$ن&K$)    معای
� ج$دة العل
; ال�امل  إلنهاء العDل

To End Exclusion2010) (  
وت��c- ت�ع معای�� صادرة ع- م.�pة ال��ن�^� وهي: ال�عل��ن، وال�.اهج ال*راس�ة، رعا�ة       

الHف�لة ال��^�ة، واللغة، وال��Bة ال�عل���ة، والV�ة ال�*رس�ة، وال��ارد ال�عل���ة، وتق��$ الHالب، 
  )UNESCO. 2010. (وأن�ا  ال�عل$، و�ل مع�ار له ع*ة مeش�ات 

 2$'� (Disability Standards for Education2005ة لإلعاقة في اس�ال
اوال�عای
� ال
:(  

م- أه$ أه*اف ال�عای�� االس��ال�ة ه� القcاء على ال����g ض* األش6اص ذوa االح��اجات       
 aوال�عل�$ دون أ b5ال ال�*رDال6اصة 4ال�عل�$، وض�ان حق�قه$ أمام القان�ن، ومعامل�ه$ في م

االع��  وت��Dع   ،gمعای��  ت��� ال�عای��:  هiه   -�cوت� ال���Dع،  في  ال�ق�ق  هiه  وق��ل  اف 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèN<DNLNL  
 

  ١٤  

االل��اق، ومعای�� ال��ار�ة، ومعای�� ت�5�H ال�.اهج ال*راس�ة، وخ*مة الHالب، ومعای�� القcاء 
  The Disability Standards for Education (2005(. على ال�.�� واإلیiاء

  م��D ال�لQ فه6 للC$دة:
*ف إلى ن�� وت��H> ثقافة ال�Dدة ل�فع م���P ال6*مات ال����5ة وال�عل���ة، وه� م��g یه      

وضع ال���g الع*ی* م- ال�عای��  ال�ي ت�ق> أفcل ال��ارسات في ض�ان ج�دة ال�عل�$ وم-  
  ض�.ها مع�ار م�6_  �4*ارس ال����ة ال6اصة، وت�c- هiا  ال�ع�ار س� مeش�ات هي:

 ال�.اس�ة  لiوa االح��اجات ال����5ة ال6اصة. تع�ل ال�*رسة على ته�Bة ال��Bة  .١
تع�ل ال�*رسة على ت�ف�� أدوات لل��ف ال��^� ع- ال�الم�i ذوa االح��اجات ال����5ة   .٢

 ال6اصة.
ال����5ة   .٣ االح��اجات   aذو مع  والعامل�-  ال�عل��-   �5�Hوت  b5ت*ر على  ال�*رسة  تع�ل 

 ال6اصة.
 العادی�- لل*مج. تع�ل ال�*رسة على ته�Bة الHالب  .٤
 ت�ارك ال�*رسة الHالب ذوa االح��اجات ال6اصة 4األن�Hة الالصف�ة.  .٥
٦.  g5gع�*الع ب-  فه*   mال�ل  g�(م� ال���ف�*ی-.  آراء  وت��Hلع  ت���Dها  ال�*رسة  ت�ث> 

 ).٢٠١١لل�Dدة،

; ب�امج ف�� ال���ة وت�� االن�اه في ال6راسة ال�ال
ة:
 ال�عای
� ال�&�6مة لق

�� وم- خالل آراء ال���VV6- ت$ إع*اد معای�� ومeش�ات       iم- خالل ال�عای�� سالفة ال
ل�ق��$ ج�دة ال��امج ال�ق*مة لiوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، و�.اء  

) -�cه ال��امج في ض�ء ال�عای�� ال*ول�ة، وتiفاعل�ة ه P*مع�ار  ) معای�� هي٦مق�اس ل�ق��$ م :
ال�عل���ة، مع�ار م�ار�ة األس�ة،   ال��Bة  ال�*رC5، مع�ار  ال�عل��- واإلدارة، مع�ار اس��ات��Dات 

  مع�ار ال6*مات ال��ان*ة، مع�ار تق��$ الHالب.
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  الدراسات السابقة:
  ت.اول� الع*ی* م- ال*راسات واقع ب�امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه ولعل م- أه�ها: 

وأشارت إلى أن ال�*ارس تأث�ت تأث�ا ����ا      Malmqvist & Nilholm (2016)دراسة       
ال.�ا   ف�    / االن��اه  نق_  اض�Hاب  ت�V�6ه$  ی�$  الiی-   iال�الم� ع*د  في  ال5gادة   b��4

)ADHD    ل�ل��ة خVً�Vا  ال���Vة  ال�عل���ة  الف�Vل  في  ال5gادة  ع-  ال*راسة  ��ف�  ��ا   ،
ف�  ال���ة ونق_ االن��اه، وأن هiا ی�عارض مع مفه�م    اح��اجات األlفال ال�Vاب�- 4اض�Hاب 

) إلى  ما �Vل  ی�ج*  ح�<  ال��5*�ة؛  ال�*رسة  قان�ن  مع  و�5عارض  ال�امل،  بل*ة ٤٠ال�عل�$   (
س�5*�ة أن��B  ف�Vال خاصة 4ال�الم�i ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه، وعلى ال�غ$ م- أن  

�ة ونق_ االن��اه، إال أنه ل$ ی�$ تق���ها  الف�Vل م��Vة خVً�Vا ل��اكل اض�Hاب ف�  ال��
 �4^ل ص��ح ی��اشى مع غ�ض إن�ائها.  

) وال�ي ه*ف� إلى تق*�$ ق�اءة ت�ل�ل�ة ل�عN ب�امج عالج  ٢٠١٦دراسة خ��اش وع�*ال.اص� (     
ق�Vر االن��اه وف�  ال���ة في ال*راسات ال�عاص�ة، وال�ي أشارت إلى أن تلm ال*راسات أه�ل�  

وسائل ال��.�ل�ج�ا في ال��امج العالج�ة، وأه�ل� ال�.��> ب�- األس�ة وال�*رسة في ت.ف�i اس�ع�ال  
ال��امج العالج�ة ال6اصة، ��ا أه�ل� ال�*خل ال��^� واق��V العالج على فBة ع��5ة  ما ب�-  

) س.ة، ور�gت هiه ال*راسة في ت�ص�اتها على ض�ورة االه��ام أك�j 4إع*اد ال��امج، ١١:     ٩(
صة ب�امج ال�*خل ال��^�، وع*م إغفال دور األس�ة و|ش�اك ال�ال*ی- في تق�5$ سل�ك أب.ائه$  وخا

 وتع��$ ت.ف�i ال��امج العالج�ة ال.اج�ة. 
) وت�صل� إلى أن معل�ي ال��حلة االب�*ائ�ة في ال�*ارس ال�ل�>  ٢٠١٧دراسة أ4ا ع�اد (     

ال�5اض غ�� م�أك*ی- م- م*P إل�امه$    بها ب�امج اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه �4*ی.ة 
4ال��^الت ال�عل���ة ال�Vاح�ة الض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه، وأشارت ال.�ائج أ�cًا إلى  
وج�د ف�وق دالة إحVائ�ا في م���P إل�ام ال�عل��- 4ال��^الت ال�عل���ة ال�Vاح�ة تعPg ل��غ�� 

6اصة، وأZه�ت �iلm ف�وقا تعPg ل��غ�� تلقى  ال��Zفة ال�ال�ة؛ وذلm لVالح معل�ي ال����ة ال
 .b5الح م- تلق�ا ال�*رVل mوذل b5ال�*ر  

ال�الم�i ذوa ف�  ال���ة وت���      Mulholland (2017)دراسة        وت.اول� م*P حاجة 
االن��اه إلى ال��اع*ة اإلضاف�ة وتع*یل ال��Bة الVف�ة لالس�فادة القP�V م- ق*راته$، وأك*ت على 

د تع��5 م�ح* في ج��ع أن�اء اس��ال�ا لإلعاقة، و|�cاح ال��eول�ات ال�ي تقع على  ض�ورة وج� 
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وتعل��ي   سل��ي  دع$  تق*�$  أه��ة  إلى  وأشارت  أك��،  ب�ض�ح  lالبه$  تDاه  ال�عل��-  عات> 
  مcاعف  لل�الم�i ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه  في الVف ال�*رسي. 

     ) داود  ال���- وآل  ال�ي ت�اجهه معل�ي  ) وت� ٢٠١٧دراسة  ال��*�ات  أب�ز  أن  إلى  صل� 
ال�ق.�ات   ال�*ر�5ة في  ال*ورات  قلة  ال�5اض هي  �4*ی.ة  االن��اه  ال���ة وت���  الHل�ة ذوa ف�  
ال��اع*ة، وقلة ال��V�6- في هiا ال�Dال، إلى جانb ضعف ال*ع$ اإلدارa وال�ادa، 4اإلضافة  

ج هiه ال�ق.�ات في تعل�$ ال�الم�i ذوa ف�  ال���ة  إلى ال��جهات اإل�Dاب�ة ل*P ال�عل��- ن�� دم 
  وت��� االن��اه. 

ت.اول� إم^ان�ة ال�ص�ل إلى ال6*مات وت�ف�ها لألlفال      Ornoy et al.(2018)دراسة       
% م-    ٨٧ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه في إس�ائ�ل؛ ح�< أZه�ت ن�ائج هiه ال*راسة أن  

م.ه$ أفادوا 4أن الف�_    ٪٦٨ان��اه أlفاله$ ق�ل الف�_، وأن  اآل4اء �ان�ا على عل$ V4ع��ات  
وأن   ال���6_،  م�ا4عة  على  ت�V�6ه$،   ٪ ٤٩شDعه$  ال�س�ي  الV�ي  ال�أم�-  غHى   Qفق

واآلخ�ون اض�Hوا ل�غ��Hه �4^ل خاص؛ ح�< �ان وق� االن�pار ال6اص 4الف�_ 5�lل ج*ا، 
ب ف�  ال���ة وت��� االن��اه تلق�ا فقQ م- األlفال  ال�Vاب�-  4اض�Hا  ٪٥٢وأشارت إلى أن  

�ق*م   ال  الV�ي  ال�أم�-  أن  ال*راسة   �D�.واس� داع�ا،  أغل�ه$ عالجًا  تلقى  ��ا  دوائ�ًا،  عالجًا 
خ*مات �اف�ة ألlفال ف�  ال���ة وت��� االن��اه، وأنه �bD على اآل4اء lلb ال��اع*ة �4^ل  

د �lق لالس�فادة �4^ل أفcل م-  خاص، وأوص� ال*راسة 4أنه �bD على ال�ام�- الV�ي إ�Dا
ال���ة وت���  له$ ب���6_ وعالج ف�   ال����ح  ال.ف���-  خ*مات أ�lاء األlفال واأل�lاء 
االن��اه، �iلbD� m عل�ه$ ت���- ال6*مات وز5ادة ال�عي العام 4اض�Hاب ف�  ال���ة وت���  

  االن��اه.  
ل�*رb5 على ال�Zائف ال�.ف��iة  وال�ي أشارت إلى أن ا  Noorani et al. (2018)دراسة       

وت���-   االن��اه،  وت���  ال���ة  ف�   أع�اض اض�Hاب   Nإلى خف  aدeی ی�مي  أساس  على 
مهارات ال���ف ع.* األlفال ال�Vاب�- 4اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه، وأوص� ال*راسة 

*رسة أو 4ال�.gل؛ ب���H> مهارات ال�*رb5 على ال�Zائف ال�.ف��iة في م�اقف م�6لفة س�اء 4ال�
وذلm لل�* م- أع�اض اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه، وت���- م���P ال�هارات ال���ف�ة  

  ل*یه$.
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وال�ي ه*ف� إلى مع�فة ال�فاه�$ ال6اBlة ح�ل ف�      Ashenafi et al.(2019)دراسة       
 iلل�الم� فعالة  اس��ات��Dات   iوت.ف� ال�عل��-   P*ل االن��اه  �عان�ن م- هiا    ال���ة وت���  الiی- 

م- ال������D- ل*یه$ ت�Vرات خاBlة    ٪٧٦.٢االض�Hاب في إث����ا، وت�صل� ال*راسة إلى أن  
نVفه$   م-   �jأك وأن  عام،  �4^ل  االض�Hاب  هiا  ع-    ٪ ٦٢.٧ع-  خاBlة  ت�Vرات  ل*یه$ 

ل*یه$ مفاه�$ خاBlة ح�ل العالج، وق* أشارت ن�ائج ال��< ب�ض�ح إلى   ٪٨١ال���6_، وأن  
ن معل�ي ال�*ارس االب�*ائ�ة ل*یه$ م��Dعة واسعة م- ال�فاه�$ ال6اBlة ح�ل اض�Hاب ف�  أ

ال���ة وت��� االن��اه؛ م�ا �ع^C ال�اجة إلى تgو5* ال�عل��- 4ال�ع�فة األساس�ة 4اض�Hاب ف�  
  ال���ة وت��� االن��اه وال�ي ت�^.ه$ م- تق*�$ دع$ فعال لهeالء الHالب.

وحاول� ال��ق�> في آراء أول�اء األم�ر ح�ل خ*مات ال�عل�$ وال�عا�ة    Ilik (2019)دراسة       
الV��ة ال�ق*مة لألlفال ال�Vاب�- 4اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه، وت��ن� الع�.ة م-  

) م- أول�اء األم�ر ألlفال مVاب�- 4اض�Hاب ف�  ال���ة ونق_ االن��اه  في ال�*رسة ٢٥(
ال��انات م-  االب�*ائ�ة، ت$ اس�6*ام   ت$ ت�ل�ل  ال�ال*ی-، ��ا  ل�قابالت   $p.ن��ذج مقابلة ش�ه م

إما    bالغال في   �.�cت لألlفال  ال�ق*مة  ال6*مة  أن  ال.�ائج  وأZه�ت   ،P���ال� ت�ل�ل  خالل 
  ��خ*مات ال�عا�ة الV��ة أو خ*مات ال�عل�$، ل�- ع*ًدا قل�ًال جً*ا حVل�ا على ال6*م��- معًا، وذ

ألم�ر ان األدو5ة ال�ي ت�صف ألlفاله$ مف�*ة ل5gادة اه��امه$، ول�.ها ت��ك ال���j م- أول�اء ا
اث�ًا سل��ا على ن��ه$ االج��اعي، وlالb أول�اء األم�ر �c4ورة ت�ف�� ب�امج ت*ر��5ة لآل4اء وت�ف��  

.Qت*خالت م�ع*دة ال�سائ 
ت�صل� إلى ، و   ADHDوه*ف� ل�ق��$ ال�*خالت لiوMacphee et al. (2019)    aدراسة       

�عان�ن م- اض�Hاب ف�   الiی-  القائ�ة على األدلة لألlفال  ال�ال�ة  ال�*خالت  أنه م- ض�- 
) ال�*خل األكاد��ي، و|دارة الف�Vل ال�ل���ة، وال�*خل ال.ف�ي،  ADHDال���ة ونق_ االن��اه (

س�ة ه�ا: وأن ال�*خالت ال*وائ�ة ق* أدت إلى ت��- في مDال�- رئ����- للع�ل في ال��Bات ال�*ر 
  الQ�c الVفي، وال���Vل األكاد��ي. 

) ه*ف� إلى ال�ع�ف على واقع ب�امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه  ٢٠٢٠دراسة أب� ع�اد (     
العام،   ال�عل�$  م*ارس  في  ت�اجهها  ال�ي  ال�ع�قات  أه$  وت�*ی*  ال�ع�د�ة،  الع���ة  ال��ل�ة  في 

ها ال�عل��ن في ت��5ل الHالب إلى ب�امDه$ ال  وت�صل� هiه ال*راسة إلى أن اآلل�ة ال�ي ���6*م
ت��.* إلى مVادر م�.�عة في ج�ع ال��انات، وأن ��lعة ال6*مات ال�ق*مة غ�� واض�ة، وأن 
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ه.اك ضعفا ����ا في ت��H> االس��ات��Dات ال��.�ة على االدلة  في ال����ة ال6اصة، فcال ع-  
  ل���ة وت��� االن��اه. وج�د الع*ی* م- ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ب�امج ف�  ا

     ) ال�Vال�ة  في ٢٠٢٠دراسة  األساس�ة  ال��حلة  معل�ي  مع�فة   P���م تق��$  إلى  ه*ف�   (
اخ��ار   م-  مع��ة  ن�6ة  م��6*مة  االن��اه  وت���  ال���ة  ف�   اض�Hاب  4�االت  األردن 

)KADDS  -وال�^�ن م وال�ع�فة  ٣٦)  العامة،  ال�ع�فة    فق�ة م�زعة على ثالثة مDاالت هي: 
ال���V�6ة، وال�ع�فة العالج�ة، وأشارت ال.�ائج إلى أن م���P مع�فة ال�عل��-  4�االت ف�  
ال���ة وت��� االن��اه م.6فN على ال*رجة ال�ل�ة، وعلى مDاالت االخ��ار الjالثة،  و�ان ت�ت��ها  

 ال�ع�فة العامة وال�ع�فة ال���V�6ة وال�ع�فة العالج�ة.  
 Sاول� (عTها: ك�ا تTوم Uات اإلعاقة األخ�Vف S2ة ل�ع$'�
; ال��امج ال
  ال6راسات تق

) واس�ه*ف� ال�ع�ف على واقع ال6*مات ال����5ة ال�ي تق*م في غ�ف  ٢٠١٣دراسة خVاونة (     
ال�Vادر للHل�ة ذوa صع��ات ال�عل$، وت�صل� ن�ائDها إلى أن م�ار�ة األهل في غ�ف ال�Vادر  

ء األم�ر أن ال�عل��- یه���ن 4اس��ات��Dات ال�ق�5$ ب*رجة أك��، ث$  كان� م��سHة، و5ع�ق* أول�ا 
  ال�عg5g، وأخ��ا ب�Bة ال�عّل$ واالس���اف. 

     ) ق�اس�ة  ذوa ٢٠١٦دراسة  لألlفال  ال�ق*مة  ال����5ة  وال6*مات  ال��امج  تق��$  وت.اول�   (
ال�ع�د�ة   الع���ة  ال��ل�ة  في  ال6اصة  ال����ة   gم�اك في  ال��ح*  ال�عای��  اض�Hاب  في ض�ء 

) مeش�ا ت�c.� األ4عاد ال�ال�ة: ال��امج وال6*مات ٥٨العال��ة، واس�6*م� ال�احjة أداة ت��ن� م- ( 
4ع*  إلى أن  ال*راسة  االن�قال�ة، وت�صل�  وال�ق��$، وال*مج وال6*مات  ال�عل���ة،  ال����5ة، وال��Bة 

ي، ب�.�ا جاء ال*مج وال6*مات االن�قال�ة  ال��Bة ال�عل���ة جاء في ال��ت�ة األولى 4أعلى م��سQ ح�اب 
 في ال��ت�ة األخ��ة. 

     ) ال�غار�ة  ال�ق*مة ٢٠١٦دراسة  ال��ان*ة  وال6*مات  ال����5ة  ال��امج  واقع  تق��$  وت.اول�   (
للHل�ة ذوa اإلعاقة ال�5�Vة في االردن في ض�ء ال�عای�� ال*ول�ة، وت�jل� األ4عاد ال�ئ���ة ألداة  

5ة وال�سالة، واإلدارة والعامل�-، وال��Bة ال�عل���ة، وال�ق��$ وال���6_، واألدوات  ال*راسة في: ال�ؤ 
واألجهgة ال��.�ل�ج�ة ال��اع*ة، وال��امج و�lق ال�*رC5، وال6*مات ال��ان*ة، وال��ار�ة ودع$ 
ي  األس�ة،  وأشارت ال.�ائج إلى أن 4ع* األدوات واألجهgة ال��.�ل�ج�ة ان�H> ب*رجة م�تفعة، و�اق 

األ4عاد ال��عة ان�Hق� ب*رجة م��سHة، وأوص� ال*راسة �c4ورة ت���- م���P ال6*مات ال����5ة 
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ال�ق*مة للHالب ذوa اإلعاقة ال�5�Vة م- خالل ال�ق��$ الiاتي وال����� م- ق�ل أدارة ال�eس�ة،  
Bه الفiال��امج له mالعال��ة في تق��$ تل P���ة. ووج�د جهات رقاب�ة دائ�ة لالرتقاء ل� 

ال�ق*مة ٢٠٢٠دراسة م��غ.ي و|ب�اه�$ (      ال����5ة  ال��امج  ال*راسة إلى تق��$ فاعل�ة  ) ه*ف� 
لiوa اإلعاقة في ض�ء ال�عای�� العال��ة في ال����ة ال6اصة في وادa ال*واس�، وت.اول� ال*راسة  

إلى م���P  ) ب�امج لل����ة ال6اصة  ش�ل� م*ارس ال*مج وال��اكg ال.هار5ة، وت�صل� ال.�ائج  ١٠(
فاعل�ة م��سQ لل��امج ال�ق*مة لiوa اإلعاقة، و�ان 4ع* م�ار�ة األس�ة أفcل األ4عاد، أما 4ع*  

  ال*مج وال��امج االن�قال�ة فق* �ان األقل درجة. 
  التعليق على الدراسات السابقة

وت���        ال���ة  ف�   ب�امج  أمام  وت�*�ات  صع��ات  وج�د  ال�ا4قة  ال*راسات  م-  ی�cح 
�اه، وأن ��lعة ال6*مات ال�ق*مة ف�ها غ�� واض�ة وه.اك ضعف في ت��H> االس��ات��Dات  االن� 

)، وأن ه.اك حاجة لل�الم�i ذوa ف�  ال���ة وت���  ٢٠٢٠ال��.�ة على األدلة ( اب� ع�اد ،  
الVف�ة   ال��Bة  وتع*یل  اإلضاف�ة  ال��اع*ة  إلى  ب�امج    (Mulholland, 2017)االن��اه  وأن   ،

اه وف�  ال���ة ق* أه�ل� اس�ع�ال وسائل ال��.�ل�ج�ا، وال�.��> ب�- األس�ة وال�*رسة ق�Vر االن��
  ، العالج�ة ( خ��اش وع�*ال.اص�  ال��امج   iت.ف� ال�عل��-  ٢٠١٦في  ��ا أن م���P مع�فة  ،(

4�االت ف�  ال���ة وت��� االن��اه م.6فN في ال�ع�فة العامة وال�ع�فة ال���V�6ة وال�ع�فة 
 ) بل أن ل*یه$ مفاه��ا خاBlة ع- االض�Hاب ٢٠١٧؛ أ4ا ع�د ، ٢٠٢٠(ال�Vال�ة ، العالج�ة 

Ashenafi et al.2019)  ه�ت آراء أول�اء األم�ر ض�ورة ت�ف�� ب�اج ت*ر��5ة له$، وت�ف��Zوأ ،(
، وأن اآل4اء �D*ون صع��ة في ح�Vل أب.ائه$    (Ilik,2019) ت*خالت م�ع*دة ال�سائQ ألب.ائه$  

 aذوADHD  خ*مات ال�عا�ة على(Ornoy et al.,2018) .  
��ا ی�cح م- ال*راسات ال�ا4قة اف�قاد ال��Bة الع���ة ل*راسات تق��$ ب�امج ف�  ال���ة وت���       

االن��اه، ال س��ا في ض�ء ال�عای�� ال*ول�ة ذات العالقة، وم- ث$ ت�5�Hها في ض�ء ذلm وه� ما  
 ت�اول ال*راسة ال�ال�ة ت�ق�قه.

  سة: منهج الدرا
  اس�6*م� ال*راسة ال�ال�ة ال�.هج ال�صفي ال�قارن ل�.اس��ه ل��Hعة ال*راسة وم�غ��اتها وأه*افها.
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  مجتمع الدراسة: 
ی���ن م��Dع ال*راسة م- ج��ع العامل�- ب��امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه 4ال��ل�ة الع���ة       

) ب�نامDًا  �4*ارس �4٣٧*ارس ال�.�- و (  ) ب�نامDاً ٥٦ال�ع�د�ة 4ال�*ارس العامة وال�الغ ع*دها ( 
  ال�.ات. 

  عينة الدراسة: 
: ت$ اخ��ار ع�.ة ع��ائ�ة ل�ق.�- أداة ال*راسة بلغ ق�امها  ع
Tة ال6راسة االس الع
ة -

) م-  معل�ي ال����ة ال6اصة وال���ف�- ب��امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه م.ه$  ٤٠(
��ر ،  ١٥(iها. م- اإلناث) م- غ��  ٢٥م- الVائVخ Cالع�.ة األساس�ة و�.ف  

) ف�دا م- ال�عل��-  ١٤٦ت$ اخ��ار ع�.ة ع��ائ�ة بلغ ق�امها (ع
Tة ال6راسة األساس
ة:   -
وال���ف�- ب��امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه 4ال�*ارس العاد�ة وذلm على ال.�� ال���-  

  في الD*ول ال�الي.
  ) ع
Tة ال6راسة األساس
ة ١ج6ول ( 

 _V6عة الع�ل  ال���l  
ت���ة   ال.�ع  

  خاصة 
م�اد  
  دراس�ة 

  م��ف  معل$  ال���Dع
  ال���Dع

  ٧٥  ٢٣  ٥٢  ٧٥  ٢٥  ٥٠  ذ��ر
  ٧١  ١٦  ٥٥  ٧١  ٢٣  ٤٨  إناث 

  ١٤٦  ٣٩  ١٠٧  ١٤٦  ٤٨  ٩٨  ال���Dع 
  

  أداة الدراسة:
ت�jل� أداة ال*راسة في مق�اس تق��$ ب�امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه في ض�ء ال�عای��      

) أ4عاد هي: ٦) فق�ة م�زعة على (٤٤ال*ول�ة (إع*اد ال�اح<)، و�c�5- في ص�رته ال.هائ�ة (
) ال�*رC5( ١٠ال�عل��- /اإلدارة  اس��ات��Dات  ال�عل���ة ( ٦)،  ال��Bة  )،  ٦)، م�ار�ة األس�ة (٨)، 
) ال��ان*ة  (٦ال6*مات  الHالب  تق��$  ����ة ٨)،  ب*رجة  (م��ف�  عل�ها  واالس�Dا4ات  م��ف�    -)، 

  ) على ال��ت�b.١- ٢- ٣-٤غ�� م��ف�) تأخi درجات (  -م��ف� ب*رجة قل�لة -ب*رجة م��سHة 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèN<DNLNL  
 

  ٢١  

  ص6ق ال�ق
اس:
١->
�K�ال� في  ص6ق   -�VV6ال�� م-  ال��^��-  م-  م��Dعة  على  ال�ق�اس  ت$ ع�ض   :

) م�^��-، وت$ تع*یل 4عN ال�ف�دات ب.اء على ٩ال6اصة والق�اس وال�ق�5$ بلغ ع*ده$ (ال����ة  
  .) مف�دة٤٦آراء ال�ادة ال��^��-، وق* �ان ع*د مف�دات ال�ق�اس في ص�رته األول�ة (

٢->2$(: وت$ ال�أك* م- ص*ق ال�ق�اس م- خالل ت��H> ال�ق�اس على  ص6ق ال�Tاء أو ص6ق ال
ال���  معل�ي  م-  ف�  ع�.ة   aذو ب�نامج رعا�ة   <��Hت ف�ها  ی�$  �4*ارس  وال���ف�-  ال6اصة  �ة 
) معل�ًا وم��فًا ، وت$ ح�اب معامالت ارت�ا  ال�ف�دة 4ال�ع* الai ت.��ي ٤٠ال.�ا ، و�لغ ق�امها (

  :إل�ه ��ا م�ضح في الD*ول ال�الي
�امج ال���ة وت���  )معامالت ارت�ا  ال�ف�دة 4ال�ع* الai ت.��ي إل�ه �4ق�اس تق��$ ب٢ج*ول ( 

  االن��اه �lقًا لل�عای�� ال*ول�ة 

دات
�ف�

ال
  

ال�عل���  
دات  واإلدارة
�ف�

ال
  

اس�ات���ات 
دات  ال��ر��

�ف�
ال

  

ال���ة  
دات  ال�عل���ة 

�ف�
ال

  

م�ار�ة 
دات  األسة

�ف�
ال

  

ال��مات  
دات  ال��ان�ة 

�ف�
ال

  

تق���  
  ال#الب 

١  
٠.٨٠٤ ** 

١٣  
٠.٧٨٤ **  

٠.٧٢٨  ١٩ *
*  

٠.٩١٢  ٢٧ *
*  

٣٣  
٠.٧٩٤ **  

٠.٧٢٨  ٣٩
 **  

٢  
٠.٠١٢  

١٤  
٠.٨٥٤ **  

٠.٦٨١  ٢٠ *
*  

٠.٨٧٧  ٢٨ *
*  

٣٤  
٠.٨٢٧ **  

٠.٧٨٩  ٤٠
 **  

٣  
٠.٠٨٧  

١٥  
٠.٧٠٠ **  

٠.٧٤١  ٢١ *
*  

٠.٩١٠  ٢٩ *
*  

٣٥  
٠.٨٣٣ **  

٠.٧٠٣  ٤١
 **  

٤  
٠.٦٢٦ **  

١٦  
٠.٩٠٦ **  

٠.٧٧٥  ٢٢ *
*  

٠.٨٤٩  ٣٠ *
*  

٣٦  
٠.٧٩٩ **  

٠.٨٢٩  ٤٢
 **  

٥  
٠.٧٥٠ **  

١٧  
٠.٨٨٦ **  

٠.٦٨٣  ٢٣ *
*  

٠.٨٩١  ٣١ *
*  

٣٧  
٠.٨١٦ **  

٠.٦٤٨  ٤٣
 **  

٦  
٠.٨٠٥ **  

١٨  
٠.٨٦٧ **  

٠.٨٧٧  ٢٤ *
*  

٠.٨٨٦  ٣٢ *
*  

٣٨  
٠.٧٢٨ **  

٠.٧٤١  ٤٤
 **  

٧  
٠.٦٦٠ **  

  
  

٠.٦٧٨  ٢٥ *
* 

  
  

 
 

٠.٧٦٧  ٤٥
 ** 

٨  
٠.٧٢٧ **  

  
  

٠.٧٢٨  ٢٦ *
* 

  
  

 
 

٠.٨٩٤  ٤٦
 ** 

٠.٦٥٤  ٩ **              
٠.٧٤٥  ١٠ **             
٠.٨٢٦  ١١ **             
٠.٧٩٨  ١٢ **             

  ٠.٠١**معامل االرت�ا دال ع�� م����  ٠.٠٥*معامل االرت�ا دال ع�� م���� 
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) أن ج��ع ال�ف�دات ت�ت�Q ارت�ا  دال إحVائ�ًا 4ال�ع* الai ٢ی�cح م- خالل الD*ول رق$ (     
  P���له�ا    ٣،  ٢ما ع*ا ال�ف�دت�- (    ٠.٠١ت.��ي إل�ه ع.* م Cفي 4ع* ال�عل��- واإلدارة  ل� (

�* على    ) مف�دة، وهiا٤٤ارت�ا  دال احVائ�ًا، و�ال�الي أص�ح الع*د ال.هائي ل�ف�دات ال�ق�اس (eی
  ص*ق ال�ق�اس وصالح��ه لالس�6*ام في ال��< ال�الي.

ث$ ت$ ح�اب معامالت االرت�ا  ب�- األ4عاد وال*رجة ال�ل�ة ل�ق�اس تق��$ ب�امج ال���ة وت���       
 االن��اه �lقًا لل�عای�� ال*ول�ة و�ان� ال.�ائج على ال.�� ال���- 4الD*ول ال�الي: 

  ) ٣ج*ول (
�ة وت��� االن��اه ��قًا لل�عای� ال�ول�ة معامالت �  االرت�ا( ب�) األ&عاد وال�رجة ال"ل�ة ل�ق�اس تق��  بامج ال

ال�عل���   األ�عاد 
اس�ات���ات  واإلدارة

ال��مات   م�ار�ة األسة ال���ة ال�عل���ة  ال��ر��
 تق��� ال#الب ال��ان�ة 

       ١ ال�عل��� واإلدارة

اس�ات���ات 
 ال��ر��

٠.٧٤٥
 ** ١       

 ال���ة ال�عل���ة 
٠.٦٤٤
 ** 

٠.٥٢٩
 **  ١      

 م�ار�ة األسة
٠.٧٢١
 ** 

٠.٥٧٦
 **  

٠.٤٨٧
 **  ١     

 ال��مات ال��ان�ة 
٠.٧٥٢
 ** 

٠.٥٩١
 **  

٠.٧٦٦
 **  

٠.٣٧٧
 *  ١    

 تق��� ال#الب
٠.٧٥٩
 ** 

٠.٥٨٨
 **  

٠.٦٢٦
 **  

٠.٧٤٥
 **  

٠.٦٥٦
 **  ١  

ال6رجة  
 ال)ل
ة 

٠.٩٣١
 ** 

٠.٧٩٦
 **  

٠.٨٠٣
 **  

٠.٧٨٥
 **  

٠.٨١٨
 **  

٠.٨٧٧
 **  

  ٠.٠١**معامل االرت�ا دال ع�� م����  ٠.٠٥*معامل االرت�ا دال ع�� م���� 
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) أن ج��ع األ4عاد ت�ت�Q ارت�اlا داال إحVائ�ًا ف��ا ب�.ها،  ٣ی�cح م- خالل الD*ول رق$ (     
  P���ائ�ًا ب�- األ4عاد وال*رجة ال�ل�ة ع.* مVا داال إحlًا ارت�اcأ� Q٠.٠١ك�ا ت�ت�   *�eم�ا ی ،

  على ص*ق ال�ق�اس وصالح��ه لالس�6*ام في ال��< ال�الي.
  ال�9ات:
ك�ن�اخ ل�ل 4ع* م- أ4عاد ال�ق�اس  -ت$ ح�اب ث�ات ال�ق�اس م- خالل ح�اب معامل الفا     

  ولل*رجة ال�ل�ة ��ا م�ضح ف��ا یلي: 
  ) ٤ج*ول(

  ك�ن�اخ ل�ل 4ع* م- أ4عاد ال�ق�اس ولل*رجة ال�ل�ة -معامل الفا
ع*د  اال4عاد 

 ال�ف�دات
معامل 
 ال�jات 

 ٠.٩٠٧  ١٠ ال�عل��- واإلدارة 
 C5ات ال�*ر�D٠.٩١٢  ٦ اس��ات� 

 ٠.٨٧٨  ٨ ال��Bة ال�عل���ة 
 ٠.٨٣٤  ٦ م�ار�ة األس�ة 

 ٠.٨٨٥  ٦ ال6*مات ال��ان*ة
 ٠.٨٩٨  ٨ تق��$ الHالب 
 ٠.٩٧٠  ٤٤ ال*رجة ال�ل�ة 

الD*ول(      م- خالل  الفا٤ی�cح  معامالت  أن  ب�-    ك�ن�اخ-)  ما  ت��اوح    - ٠.٨٣٤لأل4عاد 
�* على أن معامالت ث�ات األ4عاد م�تفعة ألنها أعلى م-   ٠.٩١٢eا یiمعامل   ٠.٧، وه mلi�و

�* على ث�ات ال�ق�اس م�ا ی��ح اس�6*ام ال�ق�اس في ال��<   ٠.٩٧ث�ات ال�ق�اس �^ل  eم�ا ی
  ال�الي.

  النتائج: 
ل�عای�� ال*ول�ة في ب�امج ف�  ال���ة وت���  : والai ی._ على: "ما م*P ت�اف� اال&Zال األول

االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة م- وجهة ن�p مق*م�ها؟ ولإلجا4ة ع- هiا ال�eال ت$ ح�اب  
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ال���سQ ال��ابي واالن��اف ال�ع�ارa لل�.* ل�ل 4ع* م- أ4عاد ال�ق�اس، وح�< إن ال�*P ل*رجات 
  = P*٣=    ١- ٤ال�.* ال�  �5ات درجات و�5^- تق���5ات وت��ن ال����إلى ثالثة م P*ال� $�

 الjالثة هي:
  -٢إلى أقل م-  -١م .Nم.6ف P���م  
  -٣إلى أقل م-   ٢م  .Qم��س P���م  
  -م�تفع.  ٤إلى   ٣م P���م  

  )٥ج*ول ( 
ال���سQ واالن��اف ال�ع�ارa لل�ف�د ل�ل 4ع* م- أ4عاد مق�اس تق��$ ب�امج ف�  ال���ة وت���  

  االن��اه 
  ال��ت�b  ال����P   ع  م  ن   األ4عاد 

  ٤  م��سQ   ٠.٧١٢  ٢.١٧٤ ١٤٦ ال�عل��- واإلدارة 
 C5ات ال�*ر�D٠.٧٧٠  ٢.٥٧١ ١٤٦ اس��ات�   Q١ م��س  

  ٥ م��سQ   ٠.٦٩١  ٢.٠٨٢ ١٤٦ ال��Bة ال�عل���ة 
  ٢ م��سQ   ٠.٨٦١  ٢.٥٠٣ ١٤٦ م�ار�ة األس�ة 

  ٦ م��سQ   ٠.٦٥٦  ١.٨٤٦ ١٤٦ ال6*مات ال��ان*ة
  ٣ م��سQ   ٠.٧٢٨  ٢.٤٢٣ ١٤٦ الHالب تق��$ 

   م��سQ   ٠.٦٠٤  ٢.٢٥٧ ١٤٦  ال*رجة ال�ل�ة 
) أن ج��ع ال���سHات لأل4عاد وال*رجة ال�ل�ة تقع في ال����P  ٥ی�cح م- خالل الD*ول (     

ال���سQ، ماع*ا ال6*مات ال��ان*ة تقع في ال����P ال�.6فN، وc�5ح أ�cا م- خالل الD*ول  
أن اس��ات��Dات ال�*رC5 ت�jل ال����P األول، ب�.�ا ال6*مات ال��ان*ة تقع في ال����P األخ��؛  
  م�ا �Dعل ال�اجة ماسة ل��ف�� ال6*مات ال��ان*ة في ب�نامج ب�امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه. 
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و���5 وق�ع م���P تق��$ �افة معای�� ال�ق��$ في ال����P ال���سQ إلى ان ال��امج 4�اجة       
*رb5  ل��5�H وت���- ح�ى تVل الى ال����P ال��تفع في ض�ء ال�عای�� ال*ول�ة، فه.اك حاجة ل�

ال�عل��- واإلدارة، و�iلm لالرتقاء 4اس��ات��Dات ال�*رC5 ال���6*مة، هiا الى جانb ت���- ال��Bة  
ال�عل���ة لل��امج، و�iلm تفع�ل م�ار�ة األس�ة في ب�امج أب.ائه$ ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه،  

  P���ه ال��امج دون ال�iان*ة به�ال�أم�ل مقارنة 4ال�عای��  ك�ا ت��� ال.�ائج إلى أن ال6*مات ال�
  ال*ول�ة، و�iلm أسال�b تق��$ الHالب 4�اجة لل��5�H ل��Vح أك�j دقة وش��ل�ة. 

) م- أن ��lعة ال6*مات ال�ق*مة في ٢٠٢٠وهiا ی�ف> مع ما أشارت إل�ة دراسة أ4ا ع�د  (     
ت ال��.�ة  ب�امج ف�  ال��ة وت��� االن��اه غ�� واض�ة، وه.اك ضعف في ت��H> االس��ات��Dا

م- أن ه.اك      Mulholland (2017)على األدلة، و�iلm ی�ف> مع ما أشارت إل�ه دراسة   
ال��Bة   وتع*یل  اإلضاف�ة،  ال��اع*ة  إلى  االن��اه  وت���  ال���ة  ف�    aذو  iال�الم�  P*ل حاجة 

�iلm ن�ائج ال*راسة ال�ال�ة ما ان�ه� إل�ة دراسة خ��اش وع�*ال.اص� (   *�eف�ة، وتV٢٠١٦ال  (
م- أن ب�امج ق�Vر االن��اه وف�  ال���ة ق* أه�ل� اس�ع�ال وسائل ال��.�ل�ج�ا، وال�عاون وال�.��>  
ب�- األس�ة وال�*رسة في ت.ف�i ال��امج العالج�ة لiوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه، وهiا ما أشارت  

�اجات الغ�� م��ف�ة  ) أ�cًا؛ ح�< �ان تق��$ ال�اجه إلى االح�٢٠١٩إل�ه دراسة الع.ag واخ�ون (
ك�ا، أن ت*ني م���P ال�عل��- في ال��امج ال�ال�ة جاء م�فقا مع ما ت�صل� إل�ه ال*راسات م- 
ی�عل>    ف��ا  س�اء   ،Nم.6ف االن��اه  وت���  ال���ة  ف�   4�االت  ال�عل��-  معارف   P���م أن 

Vة وال�ع�فة العالج�ة (ال�V�6اب أو 4ال�ع�فة ال���Hة ،  4ال�ع�فة العامة 4االض�؛ أ4ا  �٢٠٢٠ال
)، وهiا ما �ف�� أ�cا ان6فاض 4ع* ال�ق��$ واس��ات��Dات ال�*رC5 مقارنة 4ال�عای��  ٢٠١٧ع�اد ،  

ولعل  العالجي،   C5ال�*ر واس��ات��Dات  ال�ق��$  4اس��ات��Dات  ال�عل��-  وعي  الن6فاض  ال*ول�ة 
�Vرة أو 4أخ�P ب�اقي أ4عاد ان6فاض تق��$ ال��امج في �افة األ4عاد �ع�د لل�عل��- ح�< ی�ت��Hن 4 

أن    Ashenafi et al. (2019)ومعای�� ال�ق��$، ور��ا زاد األم� س�ءا ما ذه�� إل�ه دراسة  
  ال�عل��- ل�C ل*یه$ ق�Vرًا في ال�عارف فقQ، بل ل*یه$ ا�cًا مفاه�$ خاBlة ع- هiا االض�Hاب.  

ي وعي ال�عل��- واإلدارة ب*ور  أما ع- ضعف م�ار�ة األس�ة في هiه ال��امج فق* �ع�د ل�*ن     
ن�ائج   أنف�ه$، وجاءت   iاب وال�الم��Hلل�عي 4االض ت*ني  ل*یه$  4األساس  األس�ة، ول�ا ال وه$ 

وال�ي أZه�ت مHال�ة أول�اء األم�ر �c4ورة ت�ف��    Ilik (2019)ال*راسة ال�ال�ة م�فقة مع دراسة
  ه$، وت�ف�� ت*خالت م�ع*دة ال�سائQ. ب�امج ت*ر��5ة له$، و|ش�اكه$ في ال��امج العالج�ة ألlفال
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في م*P ت�اف� ال�عای��   إحVائ�ة داللة ذات ف�وق  والai ی._ على: "هل ه.اك ال&Zال ال9اني:
ال*ول�ة في ب�امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة م- وجهة ن�p مق*م�ها  

ل���Dع��- م��قل��-     6�T-Test*ام اخ��ار  تعPg ل��غ�� الC.D؟ ولإلجا4ة ع- هiا ال�eال ت$ اس
  :ك�ا م�ضح في الD*ول ال�الي

  ) ٦ج*ول (
��ر واإلناث في مق�اس ال6*مات ال�ق*مة لiوa االف�ا  في ال.�ا  وأ4عادهiالف�وق ب�- ال  

األ4عاد وال*رجة 
 ال�ل�ة

م���P    ت   د ح  ع   م   ن  ال.�ع 
  ال*اللة

١٤٤.٠  ٦.٨٣١ ٧٢٠.٦٥٣ذ�� ال�عل��- واإلدارة 
٠  

١.٩١
اس��ات��Dات   ٧.٢٨٩  ٧٢٢.٨٨٧ إناث   ٠.٠٦  ٢

C5ال�*ر 
��١٤٤.٠  ٤.٥٢٠  ٧١٤.٣٨٧ذ

٠  
٢.٨٥
  ٤.٥٠٠  ٧١٦.٥٢١ إناث   ٠.٠١  ٨

١٤٤.٠  ٥.٦٠٢  ٧١٦.٦٩٣ذ�� ال��Bة ال�عل���ة 
  ٥.٤٩٦  ٧١٦.٦٢٠ إناث   ٠.٩٤  ٠.٠٨  ٠

١٤٤.٠  ٤.٧٨٩  ٧١٤.٣٦٠ذ�� م�ار�ة األس�ة 
٠  

١.٥٩
  ٥.٤٨٣  ٧١٥.٧١٨ إناث   ٠.١١  ٧

١٤٤.٠  ٤.١٥٨  ٧١٠.٨٩٣ذ�� ال6*مات ال��ان*ة
٠  

٠.٥٧
  ٣.٧٠٧  ٧١١.٢٦٨ إناث   ٠.٥٧  ٣

١٤٤.٠  ٦.٤٤٥  ٧١٩.١٨٧ذ�� تق��$ الHالب 
٠  

٠.٤١
  ٥.١٢٠  ٧١٩.٥٩٢ إناث   ٠.٦٨  ٩

٢٦.٩٨١٤٤.٠  ٧٩٦.١٧٣ذ��  ال*رجة ال�ل�ة
٠  

١.٤٦
٧١٠٢.٦١٢٥.٩٣ إناث   ٠.١٥  ٧

ال�ل�ة   )  ٦ی�cح م- خالل الD*ول (      ��ر واإلناث في ال*رجة iال أنه ال ت�ج* ف�وق ب�- 
  واأل4عاد ما ع*ا اس��ات��Dات ال�*رC5 ت�ج* ف�وق لVالح اإلناث. 

��ر واإلناث �ع�د إلى تقارب معارف ال�عل��- والعامل�- ب��امج       iولعل ع*م وج�د ف�وق ب�- ال
ف�  ال���ة وت��� االن��اه، وما ی�لق�نه م- ت*رb5 و�5ع�ض�ن إل�ه م- م�غ��ات، ور��ا ل��ا4ه  

ال�عل�$،   م^�نات ال��امج في ش�H الHالب وش�H الHال�ات؛ ف�اله�ا ی��ع�ن إدارة واح*ة في وزارة
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ولعل االخ�الف في 4ع* اس��ات��Dات ال�*رC5 لVالح اإلناث ی�جع ل��Hعة وق�ب ال�عل�ات م-  
  الHال�ات وم�له- لل�.�ع في األسال�b ال���6*مة.  

والai ی._ على: "هل ه.اك ف�وق ذات داللة إحVائ�ة في م*P ت�اف� ال�عای��  ال&Zال ال9ال]: 
ن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة م- وجهة ن�p مق*م�ها  ال*ول�ة في ب�امج ال���ة وت��� اال

/ ال�eهل  ل��غ��   Pgاخ��ار    تع اس�6*ام  ت$  ال�eال  ولإلجا4ة ع- هiا   T-Testال�V6_؟" 
  ل���Dع��- م��قل��- ��ا م�ضح في الD*ول ال�الي: 
  )٧ج*ول( 

الن��اه وأ4عاده �lقًا  الف�وق في درجات مق�اس ت�اف� ال�عای�� ال*ول�ة في ب�امج ال���ة وت��� ا
 لل�eهل

األ4عاد وال*رجة 
  ال�ل�ة 

��lعة  
 الع�ل 

م���P    ت   د ح  ع   م   ن 
١٤٤.٠  ٩٢٢.٠٦٧.٨٦٧ت���ة   ال�عل��- واإلدارة   ال*اللة

٠  
اس��ات��Dات   ٤٢١.٠٨٥.٢٩٩م�اد   ٠.٤٣٨ ٠.٧٧٨

C5ال�*ر 
١٤٤.٠  ٩١٦.١٦٤.٩٤٩ت���ة  

م�اد   ٠.٠٠٥ ٢.٨٢٦  ٠
  دراس�ة 

٤
٨  

١٣.٩١
٧  

٣.٤٤٥  
١٤٤.٠  ٩١٦.٤١٥.٨٦٦ت���ة   ال��Bة ال�عل���ة 

٠  
 -
.٧٤٥ - 

١٤٤.٠  ٩١٦.٣٣٥.٢٦٨ت���ة   م�ار�ة األس�ة   ٤١٧.١٤٤.٧٩٨م�اد   ٠.٤٥٧
٠  

ال6*مات    ٤١٢.٣٣٣.٧٤٩م�اد   ٠.٠٠٠ ٤.٧١
 ال��ان*ة

١٤٤.٠  ٩١١.٢٤٤.٢٠٩ت���ة  
٠  

١٤٤.٠  ٩١٩.٨١٦.٢٨٤ت���ة   تق��$ الHالب   ٤١٠.٧٢٣.٣٢٥م�اد    ٠.٤٥٩ ٠.٧٤٣
٠  

٩١٠٢.٠٢٨.٥١١٤٤.٠ت���ة    ال*رجة ال�ل�ة   ٤١٨.٥٠٤.٦٧٧م�اد   ٠.٢٠٠ ١.٢٨٦
٠  

٤٩٣.٧٠٢١.٣٤م�اد   ٠.٠٧٥ ١.٧٩٢
) أنه ال ت�ج* ف�وق ب�- ال���VV6- في ال����ة ال6اصة  ٧ی�cح م- خالل الD*ول (       

األ4عاد  في  االن��اه س�اء  وت���  ال���ة  ب�امج  تق��$  مق�اس  درجات  في    -�VV6ال�� وغ�� 
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وال*رجة ال�ل�ة، ما ع*ا اس��ات��Dات ال�*رC5  وم�ار�ة األس�ة لVالح ال�عل��- ال���VV6- في  
  ال����ة ال6اصة.

اخ�الف      وج�د  �ع�د    ولعل  ال6اصة  ال����ة  معل�ي  لVالح  ال�*ر5��ة  االس��ات��Dات  في 
الخ�الف ال�أه�ل، وما تلق�نه م- معارف، وت*رb5 على اس��ات��Dات ال�*رC5، ومع�ف�ه$ 4ال�Hق  

  األك�j م.اس�ة لهiه الفBة مقارنة ب�اقي العامل�- 4ال��نامج.
والai ی._ على "هل ه.اك ف�وق ذات داللة إحVائ�ة في م*P ت�اف� ال�عای��  ال&Zال ال�ا(ع: 

ال*ول�ة في ب�امج ال���ة وت��� االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة م- وجهة ن�p مق*م�ها  
 aل�ل ال��ای- األحاد�ال ت$ اس�6*ام تe�ا الiل��غ�� ال��6ة؟" لإلجا4ة ع- ه PgتعANOVA   

م��سHات األ4عاد وال*رجة ال�ل�ة ت�عًا ل����5ات ال��6ة الjالثة ال��ض�ة  ل��اب الف�وق ب�- 
  : ك�ا یلي

ال���سQ ال��ابي واالن��اف ال�ع�ارa أل4عاد مق�اس ال�عای�� ال*ول�ة في ب�امج   )٨ج*ول (
  ال���ة وت��� االن��اه وفقا ل��غ�� م���P ال��6ة 

 ع  م  ن  م���5ات ال��6ة  ال��غ��ات 

واإلدارة ال�عل��-   
  ٦.٤٦٦  ٢٢.٣٩٣  ٢٨  ٥- ١م- 
  ٦.٩٩٣  ٢١.٧٧٤  ٨٤ ١٠- ٦م- 

  ٨.٠٥٦  ٢١.١١٨  ٣٤ ١٠أك�j م-  
  ٧.١٢٢  ٢١.٧٤٠  ١٤٦ ال���Dع

اس��ات��Dات 
C5ال�*ر 

  ٤.٠٨٠  ١٥.٨٥٧  ٢٨ ٥- ١م- 
  ٤.٧١٤  ١٥.٥٧١  ٨٤ ١٠- ٦م- 

  ٤.٨٥٣  ١٤.٧٠٦  ٣٤ ١٠أك�j م-  
  ٤.٦٢١  ١٥.٤٢٥  ١٤٦ ال���Dع

ال�عل���ة ال��Bة   
  ٦.١٩١  ١٦.٧٨٦  ٢٨ ٥- ١م- 
  ٤.٩٠٧  ١٦.٤٥٢  ٨٤ ١٠- ٦م- 

  ٦.٤٩٩  ١٧.٠٥٩  ٣٤ ١٠أك�j م-  
  ٥.٥٣٢  ١٦.٦٥٨  ١٤٦ ال���Dع
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 ع  م  ن  م���5ات ال��6ة  ال��غ��ات 

 م�ار�ة األس�ة 
  ٥.٣٨٩  ١٤.٦٧٩  ٢٨ ٥- ١م- 
  ٥.٢٠٩  ١٥.٠٢٤  ٨٤ ١٠- ٦م- 

  ٥.٠٠٦  ١٥.٢٩٤  ٣٤ ١٠أك�j م-  
  ٥.١٦٥  ١٥.٠٢١  ١٤٦ ال���Dع

ال��ان*ةال6*مات   
  ٤.٣٨٣  ١٢.٣٩٣  ٢٨ ٥- ١م- 
  ٣.٥٠٤  ١٠.٦٥٥  ٨٤ ١٠- ٦م- 

  ٤.٤٢١  ١١.٠٢٩  ٣٤ ١٠أك�j م-  
  ٣.٩٣٦  ١١.٠٧٥  ١٤٦ ال���Dع

 تق��$ الHالب 
  ٥.١٢٣  ٢٠.١٠٧  ٢٨ ٥- ١م- 
  ٥.٤٩٣  ١٩.٤٥٢  ٨٤ ١٠- ٦م- 

  ٧.١٠٥  ١٨.٦١٨  ٣٤ ١٠أك�j م-  
  ٥.٨٢٢  ١٩.٣٨٤  ١٤٦ ال���Dع

 ال*رجة ال�ل�ة
  ٢٦.٥٦٦  ١٠٢.٢١٠  ٢٨ ٥- ١م- 
  ٢٤.٦١٢  ٩٨.٩٢٩  ٨٤ ١٠- ٦م- 

  ٣١.٥٥٢  ٩٧.٨٢٤  ٣٤ ١٠أك�j م-  
  ٢٦.٥٨٨  ٩٩.٣٠١  ١٤٦ ال���Dع

ل*رجات أ4عاد مق�اس م*P ت�اف� ال�عای��   ANOVA ت�ل�ل ال��ای- في اتDاه واح*ِ  )٩ج*ول (
  ال��6ة ال*ول�ة في ب�امج ال���ة وت��� االن��اه وف> ل��غ�� م���5ات 

م�.س0 م/�.ع    د. ح م/�.ع ال�,عات   م+�ر ال��ای)    ال��غ�ات 
  ال�,عات 

م2.�3   ف
  ال�اللة 

ال�عل��) 
 واإلدارة

  ١٢.٦  ٢  ٢٥.١٩٩ ب�) ال�/�.عات
  ٥١.٢٥١  ١٤٣  ٧٣٢٨.٩١ داخل ال�/�.عات   ٠.٧٨٢  ٠.٢٤٦

    ١٤٥  ٧٣٥٤.١١ ال�/�.ع
اس�ات�/�ات  

 ال��ر78
  ١٢.٣٠٦  ٢  ٢٤.٦١٢ ب�) ال�/�.عات

  ٢١.٤٧٦  ١٤٣  ٣٠٧١.٠٥٩ داخل ال�/�.عات   ٠.٥٦٥  ٠.٥٧٣
    ١٤٥  ٣٠٩٥.٦٧١ ال�/�.ع
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م�.س0 م/�.ع    د. ح م/�.ع ال�,عات   م+�ر ال��ای)    ال��غ�ات 
  ال�,عات 

م2.�3   ف
  ال�اللة 

ال��9ة 
 ال�عل���ة 

  ٤.٧٣٥  ٢  ٩.٤٧١ ب�) ال�/�.عات
  ٣٠.٩٦١  ١٤٣  ٤٤٢٧.٤٠٦ داخل ال�/�.عات   ٠.٨٥٨  ٠.١٥٣

    ١٤٥  ٤٤٣٦.٨٧٧ ال�/�.ع
م�ار�ة 

 األسة 
  ٢.٩١  ٢  ٥.٨٢ ب�) ال�/�.عات

  ٢٧.٠١٥  ١٤٣  ٣٨٦٣.١١٨ داخل ال�/�.عات   ٠.٨٩٨  ٠.١٠٨
    ١٤٥  ٣٨٦٨.٩٣٨ ال�/�.ع

ال;�مات 
 ال�3ان�ة

  ٣١.٧٦٧  ٢  ٦٣.٥٣٤ ب�) ال�/�.عات
  ١٥.٢٦٣  ١٤٣  ٢١٨٢.٦٣٧ داخل ال�/�.عات   ٠.١٢٩  ٢.٠٨١

    ١٤٥  ٢٢٤٦.١٧١ ال�/�.ع

 تق��  ال=الب
  ١٧.٥٠٢  ٢  ٣٥.٠٠٣ ب�) ال�/�.عات

  ٣٤.١٢٣  ١٤٣  ٤٨٧٩.٥١٨ داخل ال�/�.عات   ٠.٦  ٠.٥١٣
    ١٤٥  ٤٩١٤.٥٢١ ال�/�.ع

 ال�رجة ال"ل�ة 
  ١٦١.٧٥٦  ٢  ٣٢٣.٥١٣ ب�) ال�/�.عات

  ٧١٤.٥٦٨  ١٤٣  ١٠٢١٨٣.٢ داخل ال�/�.عات   ٠.٧٩٨  ٠.٢٢٦
احVائ�ًا ب�- م��سQ درجات األ4عاد وال*رجة ) أنه ال ت�ج* ف�وق دالة  ٩ی�cح م- الD*ول (           ١٤٥  ١٠٢٥٠٦.٧ ال�/�.ع

ال�ل�ة ل�ق�اس ال�عای�� ال*ول�ة في ب�امج ال���ة وت��� االن��اه وفقًا ل����P ال��6ة ل*P الع�.ة  
ولعل ذلm �ع�د ل�*اثة ال���Dة ل��Dع العامل�- بهiه ال��امج، وم- ث$ ت�ا4ه ال��6ة ال�ق�قة في هiه  

  .  أخ�P ال��امج و|ن اخ�لف� في م�ادی- 
:Bال ال�امZ&ت�اف� ال�عای��    ال P*ائ�ة في مVی._ على: "هل ه.اك ف�وق ذات داللة إح aiوال

ال*ول�ة في ب�امج ال���ة وت��� االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة م- وجهة ن�p مق*م�ها  
-T تعPg ل��غ�� ن�Q الع�ل (معل$، م��ف)؟" ولإلجا4ة ع- هiا ال�eال ت$ اس�6*ام اخ��ار  

Test  ��ع��- م��Dول ال�الي:ل�*Dا م�ضح في ال��  قل��- 
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الف�وق في درجات مق�اس ت�اف� ال�عای�� ال*ول�ة في ب�امج ال���ة وت��� االن��اه   )  ١٠ج*ول(

 وأ4عاده �lقًا ل.�Q الع�ل
األ&عاد وال�رجة  

 ال"ل�ة 
م2.�3   دح  ت  ع  م  ن  ن.ع الع�ل 

  ال�اللة  
  ٦.٠٦٠  ٢٢.٤٦٢  ٣٩ م�ف  ٠.٤٦٢  ١٤٤ ٠.٧٣٨  ٧.٤٨٠  ٢١.٤٧٧  ١٠٧ معل  ال�عل��) واإلدارة

اس�ات�/�ات  
 ال��ر78

  ٣.٤٩٢  ١٥.٧٤٤  ٣٩ م�ف  ٠.٦١٦  ١٤٤ ٠.٥٠٢  ٤.٩٧٨  ١٥.٣٠٨  ١٠٧ معل 
  ٥.٠٧٣  ١٨.٠٥١  ٣٩ م�ف  ٠.٠٦٦  ١٤٤ ١.٨٥٣  ٥.٦٢٦  ١٦.١٥٠  ١٠٧ معل  ال��9ة ال�عل���ة 
  ٤.٣٩٥  ١٦.٠٠٠  ٣٩ م�ف  ٠.١٦٧  ١٤٤ ١.٣٨٨  ٥.٣٩٤  ١٤.٦٦٤  ١٠٧ معل  م�ار�ة األسة 

  ٣.٦٥٩  ١١.٣٣٣  ٣٩ م�ف  ٠.٦٣٤  ١٤٤ ٠.٤٧٧  ٤.٠٤٥  ١٠.٩٨١  ١٠٧ معل  ال;�مات ال�3ان�ة
  ٤.٨٥١  ٢٠.٧٩٥  ٣٩ م�ف  ٠.٠٧٧  ١٤٤ ١.٧٨٢  ٦.٠٧٧  ١٨.٨٦٩  ١٠٧ معل  تق��  ال=الب
  ٢٠.٤٨٧  ١٠٤.٣٨٠  ٣٩ م�ف  ٠.١٦٤  ١٤٤ ١.٣٩٩  ٢٨.٣٤٨  ٩٧.٤٤٩  ١٠٧ معل   ال�رجة ال"ل�ة  

) أنه ال ت�ج* ف�وق دالة احVائ�ًا ب�- ال�عل��- وال���ف�- في  ١٠ی�cح م- خالل الD*ول(     
  تق��$ م*P ت�اف� ال�عای�� ال*ول�ة في ب�امج ال���ة وت��� االن��اه في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة.

ی�عل> 4االض�Hاب؛        ف��ا  وتقارب معارفه$  لل��Dع  4ال.��ة  ال��امج  ل�*اثة  �ع�د   mذل ولعل 
االن��اه   وت���  ال���ة  ف�   4�االت  ال�عل��-  معارف   P���م أن  إلى  ال*راسات  أشارت  ح�< 
م.6فN، س�اء ف��ا ی�عل> 4ال�ع�فة العامة 4االض�Hاب أو 4ال�ع�فة ال���V�6ة وال�ع�فة العالج�ة 

  )، ف�ا 4الm ب�اقي أف�اد ال��نامج ٢٠١٧؛ أ4ا ع�د ، ٢٠٢٠ال�Vال�ة ، (
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  التوصيات: 
  في ض�ء ن�ائج ال*راسة ال�ال�ة ی�صي ال�اح< �4ا یلي: 

ت�5�H ق*رات العامل�- وال���ف�- العامل�- مع ال�الم�i ذوa ف�  ال���ة وت��� االن��اه ف��ا  .١
ا لل��Bة   Q�H6وال� ال��ان*ة،  (4ال6*مات  وم�ار�ة ی�عل>   ،C5ال�*ر واس��ات��Dات  ل�عل���ة، 

 األهل).
ت*رb5 ال�عل��- العامل�- مع ال�الم�i ف�  ال���ة وت��� االن��اه على االس��ات��Dات العل��ة  .٢

 ال��.�ة على ال��اه�- ال6اصة ب�الم�i ف�  ال���ة وت��� االن��اه. 
 امج إع*اد ال�عل��-. تق*�$ مق�رات دراس�ة خاصة 4ف�  ال���ة وت��� االن��اه في ب�  .٣
 إع*اد ال*ورات ال�*ر�5ة لل�عل��- على رأس الع�ل ح�ل اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه.  .٤
ت*رb5 معل��- ال�عل�$ العام على ال�عاون 4فاعل�ة مع أول�اء األم�ر ذوa ف�  ال���ة وت���   .٥

 االن��اه. 
٦. �ة وت��� االن��اه في م*ارس ت�ف�� أدلة ت.���pة إج�ائ�ة خاصة 4الع�ل في ب�امج ف�  ال��

 ال�عل�$ العام.
 ت���- م���P ال6*مات ال��ان*ة في ب�امج ف�  ال���ة وت��� االن��اه.  .٧
وضع اس��ات��Dات م�*دة ل�ق��$ وت��6_ الHالب ذوa اض�Hاب ف�  ال���ة وت��� االن��اه   .٨

  قائ�ة على ال���6_ ال��املي.
 ج ف�  ال���ة وت��� االن��اه. إج�اء دراسات م��ق�ل�ة ته*ف إلى ت�5�H ب�ام  .٩

  
 :المراجع

). واقع ال6*مات ال�ق*مة في ب�امج اض�Hاب ف�  ال���ة وت���  ٢٠٢٠. ( أ4ا ع�د، ع�*ال�ح�-
م�لة  العل�م ال
	���ة �ل�ة االن��اه وأه$ مع�قاتها في م*ارس ال�عل�$ العام: دراسة ن�ع�ة.  

  . ١٥٨ــ ١٤١) ، ١(  ٣٢، ال
	��ة ��امعة ال�ل� سع�د 
���ة ال�Vاح�ة الض�Hاب ق�Vر ). إل�ام ال�عل��- 4ال��^الت ال�عل٢٠١٧أ4ا ع�د، ع�*ال�ح�-. (

الgائ*.   ال���ي  وال.�ا   ال�اصةاالن��اه  ال
	��ة  وال�أه�ل   -  م�لة  اإلعاقة  عل�م  �ل�ة 
  . ٩١  – ٦٧) ١٩وم��g ال�عل�مات ال����5ة وال.ف��ة وال���Bة D4امعة الgقاز5>، (
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�ة ذوa ف�  ). ال��*�ات ال�ي ت�اجه معل�ي الHل٢٠١٧ال���-، ع�*ال��5$، و آل داود، ح.ان. ( 
ن��ها.   واتDاهاته$  ال��اع*ة  ال�ق.�ات  دمج  في  االن��اه  وت���  العل�م ال���ة  م�لة 

  . ٣٧٧ – ٣٥٥)  ٣( ٢٩د، ال
	���ة �ل�ة ال
	��ة ��امعة ال�ل� سع�
��ات. (iوع�*ال.اص�، ت ،P*ر اإلن��اه  ٢٠١٦خ��اش، ه�Vب�امج عالج ق Nل�ل�ة ل�ع�ق�اءة ت .(
) ٤١، (جامعة ع�ار ثل��ي �األغ�ا� -دراسات ل�عاص�ة. وف�  ال���ة في ال*راسات ا 

١٨٥ –  ١٦٥ .  
). واقع ال6*مات ال����5ة في غ�ف ال�Vادر للHل�ة ذوa صع��ات ٢٠١٣خVاونة، م��* سل�$. (

م�لة الق#س ال�عل$ 4ال��حلة األساس�ة في م�افpة إر�* م- وجهة ن�p أول�اء األم�ر.  
  ٧٦ــ ٥١)،  ٣١الق*س، ( . جامعةلل,+�ث اإلن)ان�ة واالج
�اع�ة
). إدارة ال�Dدة ال�املة: ت��Hقات ت���5ة. ع�ان: عال$  ٢٠٠٦الb�H6، أح�*، والb�H6، رداح. (

  ال��اب ال�*ی<.
  ٣). ال*ل�ل ال�.��pي لل����ة ال6اصة اإلص*ار األول، ت$ اس��جاعه في  ١٤٣٦وزارة ال�عل�$. (

  ٢٠٢٠ن�ف���  
https://departments.moe.gov.sa/SPED/Documents/RegulatoryG

uide.pdf    
) ن*P صالح.  ،  ٢٠١٣ال�م�ح،  ال6اصة  ال����ة  ل��امج   aال���� االع��اد  ال)ع�د-ة ).  ال��ع�ة 

، �١٦اد ال�*رسي، ال�eت��  ، اللقاء ال�.�a ال�ادس ع��: االع�للعل�م ال
	���ة وال/ف)�ة
  .  ٣٦٧ــ  ٣٥٣ال�5اض، 

). م���P مع�فة معل�ي ال��حلة األساس�ة في األردن 4�االت  ٢٠٢٠ص�ال�ة، ع�ن�ة عHا. ( 
الgائ*.   4ال.�ا   ال�V��ب  االن��اه  ت���  وال#راسات اض�Hاب  لل,+�ث  ال2رقاء  م�لة 

  .٦٧ -٦٠)، ١( ٢٠  اإلن)ان�ة
). تق��$ ب�نامج دمج B�H4ي ال�عل$  ٢٠١٩والع.ag، سالمة. (  الع.ag، صالح ، والع�Dي، م��* ،

في ال��حلة االب�*ائ�ة م- وجهة ن�p ال�عل��- واإلدار�5- في م*ارس ال*مج 4ال�عل�$ العام  
- ٢١٣)،  ٣(  ١٨١،   م�لة ال
	��ة جامعة األزه	ب�- ال�اقع وال�أم�ل ب*ولة ال���5،  

٢٤٤ .  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèN<DNLNL  
 

  ٣٤  

ة ال�املة، ل��ة تع�5ف�ة، سل�لة ثقافة ال�Dدة. ال�5اض:  هـ ). إدارة ال�Dد   ١٤٣٢الق�ني، ع�ض. (  
  جامعة ال�لm سع�د.  -ع�ادة ال�Dدة 
). تق��$ ال��امج وال6*مات ال�ق*مة لألlفال ذوa اض�Hاب ال��ح*  ٢٠١٦ق�اس�ة، ��ث� ع�*ر�ه. (

  . ٢٢٩-  ١٨٨)،  ٤(١٧١،  م�لة ال
	��ةفي ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة. 
). تق��$ واقع ال��امج ال����5ة وال6*مات ال��ان*ة ال�ق*مة للHل�ة ٢٠١٦(ال�غار�ة، ان��اح سال$.  

لل*راسات  س�ات  دار  ال*ول�ة.  ال�عای��  ض�ء  في  األردن  في  ال�5�Vة  اإلعاقة   aذو
  ١٧٧- ١٢٥)، ١٠(  ٥واأل4�اث، 

لل�Dدة.(  g5gع�*الع ب-  فه*   mال�ل  g�ال�عل�$ ٢٠١١م� ج�دة  في  ال��ارسات  افcل  معای��   .(
  ).١، م��� ال�لm فه* ب- ع�*العg5g لل�Dدة، االح�اء: (ال�*رسي
). ال*راسة ال�l.�ة ل�ق��$ ت��Dة ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة في مDال دمج  ٢٠٠٦ال��سى، ناص�. (

  ال�الم�i ذوa االح��اجات ال6اصة في م*ارس ال�عل�$ العام، ال�5اض: وزارة ال�عل�$.
ه.ادa ع��ى. ی�سف م��غ.ي، س�� تق��$٢٠٢٠( و|ب�اه�$،   لiوa  ال�ق*مة ال����5ة ال��امج ). 

م�لة العل�م ال6اصة.   ال�عای�� العال��ة لل����ة  ض�ء في ال*واس� وادa �4�افpة اإلعاقة 
  ١٣٧-١١٧)، ٢٨( ٤،  ال
	���ة ال/ف)�ة

ف�  ال���ة وت��� االن��اه. إدارة ف�  ال���ة وت��� االن��اه،  ).اض�Hاب ٢٠٢٠وزارة ال�عل�$. ( 
 .٢٠٢٠ن�ف���  ١١ت$ اس��جاعه في 

https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepart
ments/SPECIALEDUCATION/Pages/AttentionDeficit.aspx    
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