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أسئلة البحث

النتائج

المراجع

يعدددد اسدددتسداي أسددداليم مستلفدددة مدددن بدددرامج 

المسددداندل الم مدددة فدددي مسددداعدل ذوي اإلعاقدددة 

هم مثل البرنامج التأهيلي لدووي اإلعاقدة وأسدر

أو البرنددددامج اإلرشددددادي لتيفيددددة التعامددددل مددددع 

أطفددددددال ذوي اإلعاقددددددة والبددددددرامج العالجيددددددة 

المستلفددددة مثددددل البرنددددامج العالجددددي المعرفددددي 

ستسداي السلوكي، فقد أثبتت الدراسات فاعلية ا

نميدة البرنامج العالجي المعرفي السلوكي فدي ت

جددودل ايددال ذوي اإلعاقددة، ومفددر المشدداعر 

واألفتدددار السدددلبية، ومسددداعدت م علددد  النمدددو 

السددددليم مددددن الناايددددة المعرفيددددة والسددددلوكية 

(.2017، بوكريطة)

ل للدراسدددات السدددابقة الم تمدددة بدراسددد ة وفقدددا

البرامج العالجية لووي اإلعاقة، ودراسة مدد 

ل في ال عمدل تعاون وشراكة األسر والمدرسة معا

امج علدد  القيدداي بالبرنددامج العالجددي، فدد ن البرندد

ر العالجي المعرفي السلوكي هو من ضدمن أكثد

كية البرامج المستسدمة لعالج المشتالت السلو

فدل والمعرفية، ول ا أثدر إيجدابي علد  ايدال الط

واالضدطرابات ذو اإلعاقة مثل صدعوبات الدتعلم

(.2020، باظة)االنفعالية والسلوكية 

1

2
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ح ما العالقة بدين نجداح تصدور مقتدر

د  لبرنامج عالجي معرفي سلوكي ل

ذوي اإلعاقة والمشاركة الوالدية؟

مدددا مدددد  فاعليدددة العدددالج السدددلوكي 

المعرفدددي فدددي ادددل المشدددتالت لدددد  

أطفال ذوي اإلعاقة؟

مدددددا مدددددد  التعددددداون بدددددين األسدددددر 

والمدرسة لد  أفراد العينة؟

دأفرا10: العدد

3: مسدددتو  اإلعاقدددة

متوسطة7–مفيفة 

الوصدددددفي : المدددددن ج

االرتباطي

مقيددددددددددددددددددا  : األدال

إعددددددددداد )التعدددددددداون 

(فةالبااثة بتول ملي

: اإلجراءات

توزيدددددع اسدددددتبيان•

.ًياإلتترونالتعاون 

تحليدددل الدراسدددات•

.السابقة

توجددد عالقددة ارتباطيددة طرديددة

بدددين نجددداح التصدددور المقتدددرح

لبرندددددددامج عالجدددددددي معرفدددددددي 

سدددددلوكي لدددددد  ذوي اإلعاقدددددة 

.وبين المشاركة الوالدية

ق تددددأثير إيجددددابي لتطبيدددديوجددددد 

ي العددالج المعرفددي السددلوكي فدد

ية المشددتالت النفسددنمددالتقليددل

والسدددددلوكية والمعرفيدددددة لدددددد  

.األطفال ذوي اإلعاقة

يوجدددد تعددداون مدددا بدددين األسدددرل 

والمدرسة فدي المجتمدع القطدري

، ويعبدر عن دا مدن %70بنسبة 

ة مالل  المبداد  التسدعة  المتوند

ل، التعاون وهما التواصلمقيا  

االلتدددددااي، التفددددداءل، االاتدددددراي، 

الددددددفاح عدددددن اقدددددو  الطفدددددل، 

، المساوال، الثقة، اقو  األسدرل

.ووسائل التواصل االجتماعي

ة مع اتفقت نتائج الدراسة الحالي

الرشدددددددديدي )نتددددددددائج دراسددددددددة 

ايدددددددد  ( 2018وتركسددددددددتاني، 

 دا أثبتت أن المشاركة الوالديدة ل

دور كبيددددر فددددي نجدددداح البددددرامج 

المسدددددتسدمة مدددددع الطفدددددل ذوي 

اإلعاقددة مثددل البرنددامج العالجددي

.المعرفي السلوكي

يددة مددع اتفقددت نتددائج النتددائج الحال

، بوكريطدددددة)كدددددل مدددددن دراسدددددة 

فددأظ رت  ( 2020، باظددة؛ 2017

وكي فاعلية العالج المعرفدي السدل

فدددي مفدددر السدددلوي العددددواني، 

والقلدددددق، واالكتودددددا ، وتشدددددتت 

ند  االنتباه والحركة الاائدل، كما أ

و  لدد  تددأثير فعددال فددي رفددع مسددت

جددودل الحيددال لددد  األطفددال ذوي 

.اإلعاقة

ة مدع الدراسة الحاليداتفقت نتائج 

، فسدرو و المدالتي)دراسدة نتائج 

والتدددي تدددم إجرائ دددا فدددي ( 2016

دولددة قطددر ايدد  أظ ددرت وجددود 

تعدددداون وتواصددددل مسددددتمر بددددين 

المدرسدددة والمندددال فيمدددا يتعلدددق

ي بأمور تسص المستو  األكاديم

والسددددلوكي ونتددددائج االمتبددددارات

.المدرسية لألبناء

فاعليددة برنددامج معرفددي سددلوكي (. 2020)آمددال ، باظددة

وبات لتحسين فاعلية الدوات لدد  المتفدوقين ذوي صدع

.408–383، (2)20مجلة كلية التربية، . التعلم

فعاليدددة ببرندددامج معرفدددي (. 2017)كدددوثر، بوكريطدددة

سدددلوكي فدددي السفدددر مدددن درجدددة اضدددطرا  االنتبددداه 

. المصدددحو  بفدددرط الحركدددة عندددد الطفدددل المتمددددر 

.77–65، (14)دراسات نفسية،

المشاركة (. 2018)مريم الرشيدي، سلم  وتركستاني، 

فدال الوالدية ومعوقات ا في مدمات التدمل المبتر لألط

مجلدددة التربيدددة. الصدددم وضدددعاف السدددمع فدددي التويدددت

.122–70، (27)7الساصة والتأهيل، 

واقددددع (. 2016)بدريددددةفسددددرو، عائشددددة والمددددالتي، 

اء المشدداركة الوالديددة فددي تحسددين مسددتو  أداء األبندد

سدتقلة في االمتبارات الوطنية بالمدار  االبتدائيدة الم

–281، (118)30المجلددددة التربويددددة، . بدولددددة قطددددر
318.
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