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 ممخص ال                                      
لممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين ومعيقات الدراسة الكشف عن واقع ا تىدف

عينة تكونت يا كما يراىا معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد، و يمتطبيقيا وسبل تفع
 ،طفال ذوي اضطراب التوحد بجميورية مصر العربيةلأل ( معمم وأخصائي 256)الدراسة من 
رىم بالطريقة العشوائية الطبقية، تم اختيا ( أخصائي،686( معمًما، و)77) مقسمين إلى

واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، ولجمع البيانات استخدمت الدراسة استبانة من 
إعداد الباحث، حيث تم التأكد من صدقيا وثباتيا بالطرق المناسبة، وتم تطبيق االستبانة 

واقع تطبيق الممارسات المبنية  أنإلى الدراسة توصمت نتائج نترنت، و ا عن طريق اإلإلكترونيً 
جاء بدرجة متوسطة من وجية نظر  التوحد عمى األدلة والبراىين مع األطفال ذوي اضطراب

يختمف واقع  ، ولمالممارسات بدرجة مرتفعةىذه جاءت معيقات تطبيق المعممين واألخصائيين، و 
ر معممي وأخصائي ومعيقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين من وجية نظ

، تدريبية في الممارسات المبنية عمى األدلةالدورات ال، جنسال)األطفال التوحديين باختالف 
تطبيق الممارسات  (، كذلك تم التوصل لبعض الحمول لتفعيلوالمؤىل الدراسي، وسنوات الخبرة

مراكز العالجية المبنية عمى األدلة والبراىين مع األطفال ذوي اضطراب التوحد في المدراس وال
 من وجية نظر المعممين واألخصائيين.

معممي  – المعيقات وسبل التفعيل -الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين الدالة:الكممات 
 األطفال ذوي اضطراب التوحد. وأخصائي
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 الدراسةمقدمة 
قيههههاس ا فهههههي تطهههههور بهههههرامج واسههههتراتيجيات ا واضههههحً شههههيد ميههههدان التربيههههة الخاصههههة اىتماًمهههه

عمميههات ل الضههابطةالمعههايير والمؤشههرات باإلضههافة إلههى تطههور ، األطفههال ذوي اإلعاقههةوتشههخيص 
وتحسههين نوعيههة حيههاة  المناسههبةبيهههدف ضهههمان تقهههديم الخههدمات والبههرامج  ؛ وذلههكالتربيههة الخاصههة

يهة فهي عد الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين واحدة من أىم القضهايا الحالت  و ،األطفالىؤالء 
عمههى  واألخصههائيين مجههال التربيههة الخاصههة بالههدول المتقدمههة، إذ ت مههزم قههوانين تمههك الههدول المعممههين

؛ وذلهههههك لاثهههههار اإليجابيهههههة المترتبهههههة عمهههههى ةذوي اإلعاقههههههعنهههههد تعمهههههيم وتأىيهههههل األطفهههههال  يهههههاتطبيق
 استخداميا. 

ويمثل اضطراب التوحد زممة أعراض مرضية تكشف عن قصور في األداء الوظيفي 
العقمي ينعكس في مجموعة ثالثية من الخصائص السموكيات تمثل قصوًرا واضًحا لديو ىي: 

، محمد)االجتماعية والتواصل والنمطية، وينبغي أن تظير عمى الطفل قبل سن الثالثة من عمره 
فإنيا تتطمب استخدام  ولتمبيتياخاصة بيم،  حاجات وىذه الخصائص نتج عنيا. (337، 2774

منيم معمم  المقدمة من قبل فريق متخصصو  القائمة عمى األدلة والبراىين، اتأفضل الممارس
واكتساب  لالستقالليةالتوحد  الوصول بالشخص ذوي اضطراب يعدذوي اضطراب التوحد، إذ 

 في مختمف المجاالت، تعميميممن أسمى أىداف الحياتية والتعميمية واالجتماعية الميارات 
 تمبيةوممارسات فعالة تؤدي الى  واستراتيجياتإتباع طرق  د منوحتى تتحقق ىذه األىداف الب

 .(62، 2766 التوحد )الزريقات، الحاجات الخاصة لذوي اضطراب
ينتشر حيث  مجتمعات العالم؛التي تواجو  المشكالت المعقدةالتوحد من اضطراب عد وي  

إذ  واالقتصادية،والدينية الخمفيات العرقية  العالم وبتعددىذا االضطراب في كل دولة ومنطقة من 
ثار وصعوبات آمن  عما يسببو فضاًل  المختمفة،فراد بغض النظر عن ظروفيم نو يصيب األأ

ىو اضطراب عام ومنتشر يؤثر سمًبا عمى األداء و  (.Clark et al., 2016, 103شديدة )
أو  الوظيفي العقمي لمطفل، بحيث يكون معامل ذكائو في حدود اإلعاقة العقمية البسيطة

ىمال ىذه الفئة يؤدي إلى تفاقم مشكالتيم وتضاعف إعاقو (. 6، 2765، محمدالمتوسطة ) تيم اا 
ومن ىنا يمزم التدخل العالجي والتدريبي لمواجية مثل  ،ويصبحون عالة عمى أسرىم ومجتمعيم

 .(67، 2774الزريقات، ىذه المشكالت المترتبة عمى اإلعاقة والتخفيف منيا )
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وي اضطراب التوحد معظم خهدمات التهدخل والعهالج فهي المهدارس العامهة يتمقى األطفال ذو 
بفصول التربية الخاصة، ولكن يختمهف تنفيهذ الممارسهات القائمهة عمهى األدلهة والبهراىين مهع ىهؤالء 
األطفههال، حيههث تشههير الدراسههات إلههى أن الخصههائص الفرديههة والتنظيميههة قههد تههؤثر عمههى اسههتخدام 

بنيههة عمههى األدلههة والبههراىين، ولكههن البحههث محههدود نسههبًيا فههي ىههذا مقههدمي الخههدمات لمممارسههات الم
 (.(Locke et al., 2019,1 المجال

القائمهههة عمهههى األدلهههة والبهههراىين فهههي مجهههال الطهههب فهههي أوائهههل  اتنشهههأت حركهههة الممارسهههلقهههد 
التسهههعينيات وبسهههرعة اكتسهههبت االىتمهههام فهههي التخصصهههات األخهههر،، بمههها فهههي ذلهههك التعمهههيم، وكهههان 

لمتهدخالت والممارسهات التهي أثبتهت  األطفهالذ ىذه الممارسات ىو ضهمان تعهرض اليدف من تنفي
، العالجية والتأىيمية بشهكل عهامفعاليتيا من خالل البحث؛ مما أد، إلى تحسينيا لنتائج األطفال 

الممارسههات القائمههة ىههذه المينيههين لتنفيههذ األمههر الههذي دعهها ، المعممههين واألخصههائيينرفههع مسههتو، و 
 .(Russo-Campisi, 2017, 194)عمى التجربة 

تم تحديهد الممارسهات القائمهة عمهى  والعشرين،قبل منتصف العقد األول من القرن الحادي و 
اضهههطراب طيههف التوحهههد مهههن خهههالل المراجعههات السهههردية مهههن قبهههل ذوي األدلههة لألطفهههال والشهههباب 

يهها كانههت عمههى الههرنم مههن أن ىههذه المراجعههات فههي معظم، و مجموعههات مههن المههؤلفين أو المنظمههات
مراجعة صارمة ولم تتبع  األدبيات،إال أنيا نالًبا لم تتبع عممية قياسية لمبحث في  ومفيدة،شاممة 

منيجيهة عدم وجود  وكذلك ىذه المراجعات،تتضمن معايير واضحة لتضمين أو استبعاد دراسات 
مراجعهات حتهى عنهد إجهراء ال ذلك،من الممارسات. باإلضافة إلى ة لتنظيم المعمومات في مجموع

فهههإن العديهههد مهههن عمميهههات المراجعهههة المنيجيهههة التقميديهههة تضهههمنت فقهههط الدراسهههات التهههي  المنيجيهههة،
استخدمت تصميم مجموعة تجريبية عشوائية )تسمى أيًضا تجربة التحكم العشوائية أو واستبعدت 

 (.(Kazdin, 2011,135تصميم حالة واحدة
مههههن الممارسههههات المدعومههههة  ةجموعههههىههههي موالممارسههههات القائمههههة عمههههى األدلههههة والبههههراىين  

بدراسات ميدانية قوية تؤدي إلى نتهائج موثوقهة وتعطهي عالقهة قويهة بهين المتغيهرات ويمكهن التنبهؤ 
بيا، وتم اختبار ىذه الممارسات بدقة وتكرارىا عبر مجموعات متنوعة؛ مما يساعد عمهى تحسهين 

 ,Singer)يرات األخههر، لمنتههائج النتههائج وتقميههل الفجههوة بههين البحههث والممارسههة، واسههتبعاد التفسهه
Agran, & Spooner, 2017,63) . ولكي يتم اعتبهار الممارسهة قائمهة عمهى األدلهة، يجهب أن
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تجريبيهة أو شهبو تجريبيهة )نالًبها مها تتضهمن سهواء تكون مدعومة بدراسات متعددة وعاليهة الجهودة 
 (. الطفل) دالمستفي عمى نتائج فعالبحثًا فردًيا( توضح أن الممارسة ليا تأثير 

التشهههريعات والقهههوانين فهههي مجههال التربيهههة الخاصهههة مثهههل: قههانون  ال يتهههرك طفهههل فهههي  تكههدأو 
إلهى أنهو يجهب اسهتخدام بهرامج وممارسهات تربويهة تبهين فاعميتيها مهن ( (NCLB, 2002  ،الخمهف

( IDEA, 2004)خالل أبحاث عممية دقيقة. كما أكد قانون  تربية وتعميم األفراد ذوي اإلعاقات  
عمههى اسههتخدام الممارسههات المبنيههة عمههى األدلههة مههع  المعممههين واألخصههائيينمههى ضههرورة تههدريب ع

 .(46، 2727والوظيفي )الحموان،  األكاديميالطالب ذوي اإلعاقات من أجل تحسين األداء 
تم إنشاء مؤسسات دولية تيتم بتطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة ومن ناحية أخر،، 

 What Works رقمية لمبحوث التربويةالمكتبة اضطراب التوحد مثل ال والبراىين في مجال
Clearinghouse (WWC) ىي التي تركز عمى التعميم م، و 2772، والتي أنشئت في عام

في مراجعة قاعدة األدلة الخاصة بالممارسات  WWCبدأت  حيث، والبراىين القائم عمى األدلة
ثم وفي التعميم الخاص في مرحمة الطفولة المبكرة لمطالب الذين يعانون من صعوبات التعمم، 

  (Cook, Odom, 2013,136) .وسموكيةالذين يعانون من اضطرابات عاطفية 
 

عامهة ومجهال اضهطراب  يواجهو العهاممون فهي مجهال التربيهة الخاصهةوعمى صهعيد متصهل، 
 عمههى األدلههة ي تحههول دون اسههتخداميم لمممارسههات المبنيههةالعديههد مههن المعيقههات التهه التوحههد خاصههة

، وقههد تكههون ىههذه المعيقههات متعمقههة بههالمعمم، أو البيئههة التعميميههة، أو المصههطمحات ذات والبههراىين
العالقههة بالممارسههات واسههتخداميا، أو األبحههاث التربويههة، ونتائجيهها، وكممهها ازدادت المعيقههات التههي 

األدلهههة كهههان مهههن عنهههد محاولهههة اسهههتخدام الممارسهههات المبنيهههة عمهههى  المعممهههين واألخصهههائيينتواجهههو 
عد المعيقات المتعمقة بالمعمم أكثر المعيقات التي تحول دون استخدام الصعب عمييم تجاوزىا، وت  

نقص المهوارد . وىنهاك مرتبطهة به(59، 2767،حسهين )ال لتمك الممارسهات المعممين واألخصائيين
 & ,Cook) تعهاون محهدود بهين البهاحثين والممهارسباإلضهافة إلهى ذلهك وجهود  ،والتهدريب أفهراد

Cook, 2013, 82)والمشكالت المتعمقة بإخالص التنفيذ ،. 

وىناك ضرورة مؤكدة تجعمنا نعتمد عهمى األبحهاث العمميهة الختيار أفضل الممارسهات 
، ولكن ىناك ىوة كبيرة بين األبحاث وما يستخدم في اضطراب التوحدالفعالهة مهع األطفال ذوي 

المعممين واألخصائيين يطبقون خبراتيم الشخصية وآرائيم المدراس من ممارسات، حيث مازال 
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 & ,Cook)وامكانياتيم ويرفضون نتائج األبحاث العممية باعتبارىا أقل بكثير من قدراتيم 
Cook, 2013, 71 لمتعرف عمى واقع الممارسات المبنية عمى الدراسة الحالية (. ولذا سعت

ة نظر معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب األدلة ومعيقات تطبيقيا وسبل تفعمييا من وجي
 .التوحد

 الدراسةمشكمة 
عمل الباحث في مجال اضطراب التوحد، واطالعو عمى التطور البحثي فيو من خالل 

األطفال ذوي  وأخصائي لمس قمة الوعي الكافي لد، معممي عمى الصعيدين النظري والعممي
البراىين، وفاعميتيا، وكيفية األدلة مى التوحد تجاه أىمية الممارسات المبنية عاضطراب 

، واألخصائييناستخداميا وفق المعايير، وتدني مستو، األداء الميني لد، بعض المعممين 
واستخداميم لممارسات محدودة اعتادوا عمييا، أو استخداميم لممارسات ناشئة، أو نير مثبتة 

و إلى االتجاه الحديث في تعميم ذوي شير إلى افتقار الميدان لمتوجالفاعمية، وتمك المؤشرات ت  
 اضطراب التوحد. 

اسهههتخدام الممارسهههات  مهههنالبحثيهههة والتعميميهههة الحديثهههة  اتالسياسهههوفهههي ضهههوء مههها آلهههت إليهههو 
 ,.Wong et al) القائمههة عمههى األدلههة فههي كههل مههن الفصههول الدراسههية الخاصههة والتعمههيم العههام

مين واألخصائيين العهاممين فهي مجهال ومن منطمق أىمية التطوير الميني لممعم .(1951 ,2015
التربية الخاصة لمحفاظ عمى المعمومات الحالية المتعمقة باالسهتراتيجيات والهدعم الفعهال فهي تعمهيم 

عامههة واألطفههال ذوي اضههطراب التوحههد خاصههة وىههو مهها اتفقههت معههو دراسههة  ذوي اإلعاقههةاألطفههال 
Hollins(2013) ائي األطفههال ذوي اضههطراب والتههي توصههمت إلههى أىميههة تههدريب معممههي وأخصهه

تسهههارع انتشهههار اضهههطراب التوحهههد عمهههى الممارسهههات المبنيهههة عمهههى األدلهههة والبهههراىين. خاصهههة مهههع 
 ليههذا االضههطراب، وذلههك باعتمههاد الضههروري تههوفير التههدخل والعههالج الفعههالأصههبح مههن فالتوحههد، 

بتت فاعميتيا مع وبراىين أث الممارسين والمينيين في اختيارىم لممارسات التدخل عمى أدلة عممية
 ,.Suhrheinrich et al) .ىهؤالء األطفهال، والبعهد عهن ا راء الشخصهية والممارسهات التقميديهة

2014, 153) . 
عمى أىمية تطبيق الممارسات المبنية  السابقةوفي ضوء ما أشارت إليو نتائج الدراسات      

 دراسة، و (2766إبراىيم ) دراسة مثل ذوي اضطراب التوحدعمى األدلة والبراىين مع األطفال 
. Sam et al (2020)اسة ، ودر Dynia et al (2020)، ودراسة (2727) الحميدانو  المغاربة
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في  المعيقاتمن كثير من  مؤسسات رعاية وتأىيل األطفال ذوي اضطرابفي ظل ما تعانيو و 
لسابقة مثل ، وىو ما أشارت إليو الدراسات ااألدلة والبراىينالممارسات المبنية عمى تطبيق 

تم ما (، وفي ضوء 2769، ودراسة حسن والدايخ وحسين )Bezyak et al (2010)راسة د
سواء منيا ما يرجع لممعممين واألخصائيين أنفسيم، ومنيا ما  رض من معوقات في المقدمة،ع

التعرف عمى  إلى، وتسعى ىذه الدراسة ، ومنيا ما يرجع لألبحاث وجودتياةيرجع لمبيئة التنظيمي
قات التي تواجو يأىم المعقع الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين، وكذلك التعرف عمى وا

 محد منيا.لوضع سبل و التوحد،  تطبيق الممارسات مع األطفال ذوي اضطراب

ما واقع الممارسات المبنية عمى األدلة في السؤال الرئيس ا تي: مشكمة الدراسة تتمثل و       
وسبل تفعيميا من وجية نظر معممي وأخصائي األطفال ذوي تطبيقيا والبراىين ومعيقات 

 ؟ ويتفرع منو األسئمة ا تية:اضطراب التوحد
ما واقع تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين من وجية نظر معممي وأخصائي  -6

 التوحد؟األطفال ذوي اضطراب 
 دلة والبراىين من وجية نظر معمميما أىم معوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األ-2

 ؟وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة لواقع ومعيقات تطبيق  -3

الدورات التدريبية في  -)الجنس الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين تعز، إلى متغيرات
 سنوات الخبرة(؟  -المؤىل العممي -عمى األدلة الممارسات المبنية 

ما سبل الحد من معوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين من وجية نظر -4
 التوحد؟معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب 

 الدراسةأىداف 
 التعرف إلى:الحالية الدراسة  تيدف

من وجية نظر معممي وأخصائي والبراىين واقع تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة  -6
  األطفال ذوي اضطراب التوحد.

من وجية نظر معممي قات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين يأىم مع -2
  وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد.
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عمى  معوقات تطبيق الممارسات المبنيةبين أفراد عينة الدراسة حول واقع و داللة الفروق  -3
 -الجنستعز، لمتغيرات الدراسة: )والتى األطفال ذوي اضطراب التوحد  معاألدلة والبراىين 
 سنوات الخبرة(. -المؤىل العممي –في الممارسات المبنية عمى األدلة  ةالدورات التدريبي

الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع األطفال ذوي اضطراب التوحد، سبل تفعيل  -4
 رحات لمتغمب عمى معيقات ىذا التطبيق.ومقت

 الدراسةأىمية 
 تتضح أىمية الدراسة فيما يمي:

ن كان معروف دولًيا منذ سنوات  -6 أنيا تتصدي لموضوع حديث نسبًيا في البيئة العربية وا 
وىو تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين وخاصة مع األطفال ذوي اضطراب 

 التوحد.
األدلة وقع أن توفر ىذه الدراسة معمومات ميمة عن الممارسات المسندة إلى ن المتم -2

 ي وأخصائيمن قبل معمم الصفيةداخل الغرفة وطرق تنفيذىا وتفعيميا ، ةالعمميوالبراىين 
 التوحد.اضطراب  األطفال ذوي

توفر ىذه الدراسة أداة مقننة تفيد العاممين في مجال اضطراب التوحد في وصف واقع  -3
الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين بالمؤسسة التي يعممون بيا، وكذلك تحديد المعيقات 

 التي تعيق ىذا التطبيق، مع تقديم العالج لمتغمب عمى ىذه العقبات.
تفتح الباب أمام الباحثين لتناول موضوع الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين بالدراسة  -4

 مية ومميزات كبيرة وخاصة لألطفال ذوي اضطراب التوحد.والتحميل لما لو أى
تساعد ىذه الدراسة في تحديد أىم المعيقات التي تحول دون تطبيق الممارسات المبنية عمى  -5

األدلة والبراىين مع األطفال ذوي اضطراب التوحد؛ مما يسيم في تطوير برامج تربوية 
 وعالجية مناسبة ثبتت فعاليتيا.

 التعميمالتربية من الناحية التطبيقية في إفادة أصحاب القرار من وزارة  الدراسةية تتجمى أىم -6
عمى وضع إجراءات، واتخاذ قرارات خاصة بتطبيق برامج تقوم عمى أساس الممارسات 

 .المبنية عمى البراىين في المدارس، والمراكز الخاصة بذوي اضطراب التوحد
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 الدراسةمصطمحات 
 التالية:ية المصطمحات تتبنى الدراسة الحال

ىهههي ممارسهههات مدعومهههة : Evidence-based practicesالممارساااات المبنياااة عماااى األدلاااة  -
، وتشهههير إلهى األطفهالبدراسات تجريبية قوية، يمكن أن تؤدي إلى نتائج ثابتهة، ومتنبهأ بيها لهد، 

ههههتقمة، مههههما يشههههير إلههى الضههههبط ، أو وظيفيههههة بههههين المتغههههيرات التابعههههة والمسنسههبًيا عالقههههة سههههببية
 .( (Agran et al., 2017, 62التجريبههي، واستبعاد التفسيرات األخر، لمنتائج

يسهههتخدم والبهههراىين والهههذي  نيههج التهههدخل الفعهههال المسهههتند عمههى األدلهههةويمكههن تعريفيههها عمهههى أنيههها 
 اديميههههة،وأكممههههن لههههدييم تحههههديات سههههموكية  ذوي اضههههطراب التوحههههدصههههورة فرديههههة مههههع األطفههههال ب
خهدمات مبنيهة عمهى األدلهة لكهل مهن ، و يتضمن استراتيجيات لدعم السموك في األنشطة اليوميةو 

 ىؤالء األطفال.ا الحتياجات وفقً  والقدرات تنمية الميارات، و )األطفال واألسر والمينيين(
 المعمهم) هههههههالعقبهات والصهعوبات المتعمقهة بىهي الممارسات المبنية عمى األدلاة: تطبيق قات يمع -

مههع (، وتحهول دون تطبيهق الممارسهات المبنيههة عمهى األدلهة والبيئهة التنظيميهة واألبحهاث وجودتيهها
 بفاعمية.والعالجية  ةالتأىيمي، وتقمل من فرص تحقيق األىداف األطفال ذوي اضطراب التوحد

بيهدف  مجموعهة مهن المقترحهات التهي يجهب أن يسهتخدميا المعمهم ىهيسبل الحد من المعوقات:  -
قههات التههي تواجههو تطبيههق الممارسههات المبنيههة عمههى األدلههة والبههراىين وىههي يلتقميههل مههن آثههار المعا

يسههيم فههي  (؛ ممهها: )المعمههم والبيئههة التنظيميههة واألبحههاث وجودتيههاوىههيمتعمقههة بمجههاالت الدراسههة 
 ا وبدون معوقات.متاحً  تعميم وعالج األطفال ذوي اضطراب التوحدجعل 

عمى  الحاصمين ين واألخصائيينالمعمم ىم: ذوي اضطراب التوحدمعممي وأخصائي األطفال  -
ماجستير ودكتوراه(، ويمارسون  –دبموم  -)بكالوريوس  الخاصة التربية مجال في عمميةدرجة 

التربية الخاصة متمثمة في خدماتيا التعميمية والحياتية واالجتماعية سواء في مدارسيا أو بمراكز 
تحديات الحياة اليومية، بيدف رفع قدراتيم عمى مواجية  لتوحد،خاصة باألطفال ذوي اضطراب ا

 العاديين.أقرب ما تكون إلى أقرانيم  بطريقةأنشطتيم  وممارسة
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 النظرياإلطار 
  الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين

كان أول ظيور لمفيوم الممارسة المبنية عمى البراىين عمى يد مجموعة من األطباء      
في أونتريو في كندا، في منتصف التسعينات، حيث أكدوا عمى McMaster احثين في جامعةالب

ييا في اتخاذ القرارات بشأن مأىمية أن تتم ممارسة الطب وفق براىين مؤكدة يمكن االستناد ع
رعاية المرضى، وقد لقي المفيوم اىتماًما واسًعا، حيث تضمن خطوات وعمميات محددة، وقد 

 مواقع محددة تعنى بالدراسات التي تساعد عمى الوصول ألفضل البراىينخصصت منظمات و 

ع و التي يمكن أن يستفيد منيا األطباء في اتخاذ القرارات اإلكمينيكية بشأن المرضي ويمكن الرج
ليا من أجل الحصول عمى الدراسات التي توفر المعرفة لألطباء في مجاالت الطب 

 (.295،  2766 ،جماالنالمختمفة)
عبارة عن استراتيجيات تعميمية ذات والممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين تعرف بأنيا     

ت القدرة عمى سد االستراتيجيا ىذهمما يعطي  ؛البحوث العممية معايير محددة ترتبط بجودة
 األطفالمما يحسن من النتائج التي قد يصل إلييا  ؛والممارسة الفعمية الفجوة بين البحث العممي

( بأنيا 59، 2767حسين )العرفيا (. و Cook, & Cook, 2013, 72)اإلعاقة من ذوي 
تدخالت أو استراتيجيات تبهين أنيها ذات آثهار إيجابيهة عهمى األداء السهموكي واألكهاديمي لمطالب 

  ذوي اإلعاقات من خالل نتائج مجموعة من األبحاث التجريبية ذات الجودة العالية.
من الممارسات المدعومة بدراسات ميدانية قوية تؤدي إلى نتائج موثوقة  ةمجموعأيًضا ىي و     

وتعطي عالقة قوية بين المتغيرات ويمكن التنبؤ بيا، وتم اختبار ىذه الممارسات بدقة وتكرارىا 
عبر مجموعات متنوعة؛ مما يساعد عمى تحسين النتائج وتقميل الفجوة بين البحث والممارسة، 

 .(Singer et al., 2017, 63)سيرات األخر، لمنتائج واستبعاد التف
المبنية عمى األدلة والبراىين  تويستنتج الباحث من ىذه المفاىيم مفيوم شامل لمممارسا    

متدخل الفعال المستند عمى األدلة والبراىين، يستخدم مع األطفال ممن بأنيا نيج عممي مقنن ل
طراب التوحد، وبصورة فردية، ويتضمن لدييم تحديات سموكية شديدة خاصة ذوي اض

استراتيجيات لدعم السموك في األنشطة اليومية، ويقدم خدمات مبنية عمى األدلة لكل من 
)األطفال واألسر والمينيين(، ويركز عمى تنمية الميارات وفقًا الحتياجات الفرد، يقدم نتائج قد 

 .تؤثر في نوعية الحياة بالنسبة لألطفال واألسر



 ( 2412 -2426، 2222، إبريل  2، ج 5، ع 3)مح   جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

2425 

  

المالحظ أن ىناك خمط بين الباحثين حول الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين  ومن    
 ( يتم توضيح ىذه الفروقات:6وبعض المفاىيم األخر، المرتبطة وبالجدول )

 (6جدول )
 الفروق بين أنماط الممارسات المختمفة

الممارسات المبنية  الممارسة
 عمى األدلة/ البراىين

Evidence-based 

practices 

الممارسات المبنية عمى 
-Research البحث العممي

based practices 
 

الممارسات 
 الواعدة

Promising 

practices 

 الممارسات غير المثبتة/ الضارة
Harmful procedure 

االلتزام بمؤشرات  التعريف
الجودة المرتبطة 
بالتصميم البحثي 

تجريبية،  ات)مجموع
تصاميم الحالة 

 تباطي(الواحدة، االر 

عدم االلتزام الكاف بمؤشرات 
الجودة المرتبطة بالتصميم 
البحثي، وذلك بسبب قمة 
 دراسات أو قمة مشاركين

عدم االلتزام 
الكاف بمؤشرات 
الجودة المرتبطة 
 بالتصميم البحثي

 

وىي نوعين: نير مثبتو فقط 
وتستمد من الخبرات القصصية/ 
المينية. ونير مثبتو ضارة تستمد 

بحثية تفيد بوجود من دراسات 
 آثار سمبية مثل التعنيف.

دورىا في 
 تحسين النتائج

في  قويليا سجل 
 تحسن النتائج

 

من النجاح  كافليا سجل 
 في تحسن النتائج

 محدودليا سجل 
من النجاح بشأن 
 تحسين النتائج

ليا سجل من النجاح بشأن  ليس
 تحسين النتائج

الخضوع 
لممراجعة 
 المنيجية

لعممية  خضعت
 اجعة منيجيةمر 

 

لعممية  خضعت أو لم تخضع
 مراجعة منيجية

خضعت أو لم 
لعممية  تخضع

 مراجعة منيجية

 لعممية مراجعة منيجية لم تخضع

 أىمية الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين -1
وتعتبر الممارسات المبنية عمى البراىين في كافة الميادين محور اىتمام المختصين، وقد      
ا في تطور ىذا المجال؛ ا كبيرً ا في مجال التربية الخاصة، كما أنيا أحرزت تقدمً حديثً برزت 

ليؤالء لتمتعيا بإمكانية تأسيس برامج تعميمية ذات فاعمية، وتزويدنا بنتائج أكثر إيجابية 
تتمثل في البراىين األدلة لكن الفائدة المحتممة، والمرجوة من الممارسات المبنية عمى  األطفال،

ناءىا عمى أساس عممي رصين؛ مما يجعل نتائجا ذات مصداقية عالية، وخاصة عندما ب
 تستخدم مع فئة األطفال ذوي اضطراب التوحد.



واقع الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين ومعيقات تطبيقيا وسبل تفعيميا  د . أحمد محمد عزازي
  ىا معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد كما يرا

                                     
 

 6162 

شير إلى أىمية توظيف المعرفة العممية المنيجية في تقصي الحقائق، باإلضافة وت       
شراك العمالء عند إجر  اء التدخالت المينية، لتوظيف الخبرات الشخصية وميارات الممارسة وا 

مع إجراء عممية تقويم مستمرة لما يتم إجراؤه من تدخالت مينية، وما يتم االستعانة بو من 
، 2766 ،الناجم) التربية الخاصةأساليب مينية، وذلك بيدف تحسين الخدمات المقدمة لعمالء 

296.) 
 مصادر الحصول عمى الممارسات المبنية عمى األدلة: -2

-The Oxford (2018)الدليل األساسي لمممارسات المبنية عمى األدلة  حددلقد      
Review وىي التجارب مصادر الحصول عمى الممارسات المبنية عمى األدلة في أربعة مصادر

المبنية عمى العمل، وخبرات وتجارب الممارسين لمعمل، والبحوث العممية المختمفة، والتغذية 
 .(487، 2727)في: يوسف،  الراجعة

 معوقات الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين -3
ىناك ضرورة مؤكدة تجعمنا نعتمد عهمى األبحهاث العمميهة الختيار أفضل الممارسهات الفعالهة    

ستخدم في المدراس من مهع األطفال ذوي اإلعاقة، ولكن ىناك ىوة كبيرة بين األبحاث وما ي  
صائيين يطبقون خبراتيم الشخصية وآرائيم ويرفضون ممارسات، حيث مازال المعممين واألخ

مكانياتيم  ,Cook, & Cook, 2013) نتائج األبحاث العممية باعتبارىا أقل بكثير من قدراتيم وا 
71). 
معيقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين ( 87-77، 2767حسين )وأرجع ال    

المتاح لممعمم لقراءة األبحاث، وتدني مستوي معرفتيم  إلى معيقات مرتبطة بالمعمم كقمة الوقت
بالممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين، والتمسك بالطرق التقميدية في تعميم وتأىيل األطفال 
ذوي اضطراب التوحد، ومعيقات مرتبطة بالبيئة المدرسية مثل المدراس تطبيق الممارسات أما 

ة السائدة أو ألنيا مكمفة مادًيا أو ألنيا تحتاج لبرامج تدريبية ألنيا تتعارض مع الثقافة التعميمي
مكثفة وىذا ال يتناسب مع وقت المعمم بالمدرسة أو المركز، وىناك معيقات ترجع لجودة 
 ةاألبحاث نفسيا وطرق الحصول عمييا، وىناك معيقات ترجع لغموض المصطمحات المرتبط

 .بالممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين
 اتالممارسإلى أن أىم معوقات تطبيق  Bezyak et al (2010, 91)وأشار كل من 
المعرفة والميارات المتعمقة والبراىين ىي ضعف اإلعداد األكاديمي وقمة  القائمة عمى األدلة
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 في وثوصعوبة تطبيق البح ،عدم كفاية الوقتوكذلك ، وتقييميابالحصول عمى األدلة 
  ثيق الخبرات المينية.ات، وكذلك عدم تو الممارس

أفضل الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين المستخدمة مع األطفال ذوي اضطراب  -4
 التوحد
ىناك العديد من الممارسهات التهي تهم اسهتخداميا مهع األطفهال ذوي اضهطراب التوحهد ومنيها       

سهتبدال السهموك اوىهي:  Wong et al (2015, 1957)عمى سبيل المثهال ال الحصهر مها ذكرىها 
التواصههل: ، و نيههر المالئههم: )تعمههم ميههام جديههدة قههد تسههاعد الطفههل عمههى التصههرف بصههورة مختمفههة(

تحميهل اإليجابيهة، و العالقهة ، و تنظيم البيئهة، و تطور ميارات التواصل تؤثر ايجابًا في إدارة السموك
 الميام.
المبنية عمى األدلة  إلى أن أفضل الممارسات Knight et al (2019, 15) أشار كل منو     

التعميم المباشر، والنمذجة، والبراىين في مجال تعميم األطفال ذوي اضطراب التوحد تتمثل في: 
التدريب عمى التكامل الصوتي، والنمذجة باستخدام الفيديو، والتواصل الميسر، ، وتنظيم البيئة

المنظم، ونظام التواصل  والعالج بالمعب، والتدريب عمى االستجابة المحورية، ومجموعة المعب
 .بتبادل الصور

( أنواع الممارسات المبنية عمى األدلة 897 -884، 2727) واليافعيوذكر كل من الزارع    
والبراىين المستخدمة مع األطفال ذوي اضطراب التوحد وىي: التمقين، والتأخير الزمني، وتحميل 

نفصمة، والتدخل المبني عمى المثيرات الميمة، والتعزيز اإليجابي، والتدريب بالمحاوالت الم
القبمية، والتدخل السموكي المعرفي، والتعزيز التفاضمي، والتمارين الرياضية، واإلطفاء، والتقييم 
دارة الذات، والتدخل الطبيعي،  الوظيفي لمسموك، والتدريب عمى التواصل الوظيفي، والنمذجة، وا 

ظام تبادل الصور، والتدريب عمى االستجابة وتدخل الوالدين، والتدخل بواسطة األقران، ون
المحورية، ومقاطعة االستجابة، والبرمجة النصية، والقصص االجتماعية، والتدريب عمى 
الميارات االجتماعية، ومجموعة المعب المنظم، والتعميم والتدخل بمساعدة التقنية، والدعم 

 البصري، والنمذجة باستخدام الفديو.
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 المبنية عمى األدلة والبراىين  ةتقان معمم األطفال ذوي اضطراب لمممارسالمدة الزمنية إل  -5
تعمم ىذه االستراتيجيات القائمة عمى األدلة في سياق دراسة بحثية  واألخصائيين يمكن لممعممين

إلتقان ويستغرق عرض الدراسة مدة ثالث ساعات، ولكنو بحاجة لعدة ساعات لمتدريب العممي 
 (Stahmer et al., 2015, 182).ساعة  67إلى  26يحتاج  استراتيجية التدخل

 البراىين و  األدلة لممارسات المبنية عمىشروط ا -6
المركز الوطني لمتنمية المينية أن  Waligórska et al (2019, 755)لقد ذكر      

اعتمد المعايير التالية لمممارسات المبنية  NPD-ASD( 2010باضطرابات طيف التوحد )
براىين، لكي تعتبر ممارسة قائمة عمى األدلة لألفراد من ذوي اضطراب التوحد، فيجب عمى ال

 أن ترتكز الفعالية عمى البحوث التي خضعت لمراجعة األقران في المجالت العممية باستخدام: 
 : وتنقسم إلى حالتين حسب التوزيع وىما:أو شبو التجريبيات المجموعة التجريبية دراس -

 أن يكون عدد و  ،يجب أن توجد دراستين عمى األقلوفييا ) شوائيذات التوزيع الع
 .ا(مشاركً  67المشاركين بيا 

 أن يكون عدد ، و دراسات عمى األقل أربع)يجب أن توجد العشوائي التوزيع نير  ذات
 .(مشارك 627المشاركين بيا 

ن أو دراسات تصميم الحالة الواحدة )تشترط ىذه الدراسات أن يقوم ثالثة من الباحثي -
 دراسات عالية الجودة تستخدم تصميم الحالة الواحدة(.  ةالمجموعات البحثية بإجراء خمس

 والبراىين المؤشرات الرئيسية عمى جودة تنفيذ أي ممارسات قائمة عمى األدلة -7
، (Odom et al., 2010, 426; Schoenwald et al., 2011, 35)اتفق كل من     

مى جودة تنفيذ أي ممارسات قائمة عمى األدلة والبراىين تتمثل عمى أن المؤشرات الرئيسية ع
 في:

خالص التنفيذ - أ : وىي الدرجة التي يتم بيا تنفيذ العالج عمى النحو المنصوص عميو، أو دقة وا 
 وىناك عدة أنواع من دقة التنفيذ.مستو، االلتزام باإلجراءات المحددة لمتدخل، 

تزام بالبرنامج ىي الدرجة التي يستخدم بيا المزود : وتسمى أيًضا االلاألمانة اإلجرائية  - ب
 اإلجراءات المطموبة لتنفيذ العالج عمى النحو المنشود.

 : إلى أي مد، تختمف العالجات عن بعضيا البعض.تمايز العالج -جه
 : مستو، الميارة والحكم المستخدم في تنفيذ العالج. كفاءة المعالج -د
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 .الجرعة العالجية المناسبة -ىه
 مزايا استخدام الممارسة المبنية عمى األدلة والبراىين في مؤسسات رعاية ذوي اضطراب التوحد -8

ا لممارسة مينة التربية الخاصة؛ ا حديثً عد الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين أسموبً ت  
اصة، لممارسة مينة التربية الخ كاستراتيجيةوبالتالي تفاوتت ا راء حول قبوليا أو رفضيا 

 ويمكن بالتالي تحديد مزاياىا التي تؤيدىا في النقاط التالية: 
أخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد عمى صمة بكل ما ىو جديد في مجال و تجعل معممي -

 التوحد والعموم ذات الصمة من دراسات وبحوث.
عمى ، حيث يمكنيم الحصول األطفال ذوي اضطراب التوحد األخصائيمعممي و توسيع أفق -

مكانيمو المعرفة طوال الوقت، فيم ليسوا بحاجة ألن يزودوا بيا،   البحث عنيا واالستفادة منيا.  ا 
األخصائيين عمى اعتماد الطريقة العممية والمنيجية كأسموب لمتفكير المعممين و تشجيع  -

م وطريقة لمممارسة. فيناك أسئمة تحتاج إلى إجابات، ونتائج البحوث العممية ىي المصدر، ث
يأتي التطبيق الذي يساعد عمى التأكد من مالءمة تمك المعرفة ومناسهبتيا وتقييميها بأسموب 

 عممي، لتصبح معرفة يمكن أن يستفيد منيا آخرون.
يؤدي اعتماد الممارسة المبنية عمى البراىين إلى تأصهيل مفيهوم التعمهيم المهستمر، فالمعرفة -

عبد الفتاح، و  ا باستمرار والبحث عن الجديد )كمالالمتوفرة نير كافية، فالبد من تطويرى
2727 ،285.) 

البراىين في تحقيق كفهاءة الخهدمات المقدمهة، وتقميهل األدلة و المبينة عمى  اتتساعد الممارس-
 (.285، المرجع السابقالمجيودات نير الفعالة التي تتم عن طريق الممارسات التقميدية )

مممارسات المبنية عمى األدلة البراىين أنيا ستؤدي إلى حد كبير قد تكون المحصمة النيائية ل-
، كما أن تطبيقيا فهي اتخهاذ القهرارات المتعمقهة بالسياسات التأىيميةإلهى تحسين مستو، الخدمات 

سيجعميا سياسات مبينة عمى معرفة عممية ومنيجيهة، وبالتهالي ستمبي  التأىيمية والعالجية
 حاجات فعمية. 

 تفعيل الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع األطفال ذوي اضطراب التوحدطرق  -9
ىناك العديد من الطرق التي تساعد عمى تفعيل الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع      

 -األطفال ذوي اضطراب التوحد ونمخصيا في النقاط التالية: 
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 التوحد عمى كيفية استخدام وتنفيذ ىذه  تدريب معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب
  (Hollins, 2013, 87).الممارسات، وىو ما يتطمب معو اإلعداد األكاديمي المناسب

  والتغيههرات تمههك االحتياجههات  واألخصائيين لتتواكب مع تغييههر برامههج ومناىههج تدريههب المعمميههن
  (.76، 2764)مييدات وآخرون، 

 التدخل المبنية عمى األدلة والبراىين في البرامج العالجية والتدريبية المقدمة  تدعيم استراتيجيات
 لألطفال ذوي اضطراب التوحد في المراكز والمؤسسات الخاصة بيم.

  توفير البيئة المناسبة والداعمة لتنفيذ الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع األطفال ذوي
 (.79، 2767بات عناصر البيئة التعميمية )الحسين، اضطراب التوحد؛ وذلك بتقميل عق

 توفير مصادر األبحاث العممية التي تتسم بالجودة الفعالية. 
  والتحميل لربط  الميدانية وتطوير ميارات البحث عمى عمل األبحاثواألخصائيين تدريب المعممين

 (.38، 2727الحموان، )الميداني الواقع 
 في التعرف عمى الطرق العممية، واستخدام الممارسات المبنية  ويبدو أن حل ىذه المعضمة يتمثل

 (.887، 2727الزارع واليافعي ،عمى البراىين، لكن تطبيقيا محفوف بالتحديات اليائمة )
ومما سبق يتضح أن الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين رنم اىتمام أنمب العموم بيا     

مجال التربية الخاصة وباألخص مجال اضطراب التوحد، حيث منذ القدم إال إنيا حديثة العيد ب
تعتمد ىذه الممارسات عمى تطبيق نتائج األبحاث التي أثبتت فعاليتيا مع األطفال ذوي 
اضطراب التوحد، ويواجو تطبيق ىذه الممارسات مجموعة من المعيقات فمنيا المعيقات 

أو المعيقات  ةالمرتبطة بالبيئة التنظيمي المرتبطة بالمعممين واألخصائيين أنفسيم أو المعيقات
المرتبطة األبحاث ونتائجيا وجودتيا؛ وتيتم الدراسة الحالية بوصف واقع تطبيق ىذه الممارسات 
براز معيقات تطبيقيا وسبل تفعيميا مع األطفال ذوي اضطراب التوحد، وذلك من  في مصر، وا 

اسة باكورة الدراسات التى تيتم بمتغير وجية نظر المعممين واألخصائيين؛ مما يجعل ىذه الدر 
 الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع ىؤالء الفئة من األطفال بجميورية مصر العربية. 

 سابقةدراسات 
 لقد تم االطالع عمى بعض الدراسات ذات الصمة بموضوع الدراسة وىي: 

مارسات المبنية معرفة مد، تطبيق الم Burns &Ysseldyke (2009)ىدفت دراسة 
( ۳۳۳( معمم تربية خاصة، و)674عمى البراىين في تعميم ذوي اإلعاقة، وبمغت العينة )
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أخصائي نفسي، ط بق عمييم استبانة، وتوصمت النتائج أن التدريس الموجو ىو أكثر الممارسات 
ئق استخدام بعض طرا استخداًما وأقميا التعميم الحركي اإلدراكي الحركي، وأظيرت النتائج

التدريس التعميمية المفتقرة لمدعم التجريبي كالتعميم الحسي، كما أفاد معممو التربية الخاصة من 
استخدام طرائق نير فعالة في كثير من األحيان بنفس المعدل الذي تطبق فيو وسائل تعميمية 

 مدعومة بحثا )كتحميل السموك التطبيقي(. 

تعرف عمى أىم معوقات تطبيق بيدف ال Bezyak et al (2010)وأجريت دراسة 
( 663الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين لد، أخصائيين إعادة التأىيل، وقد بمغ عددىم )

أخصائي، وطبقت الدراسة استبانة الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين، وتوصمت نتائج 
والبراىين ىي ضعف اإلعداد  القائمة عمى األدلة اتالممارسالدراسة إلى أن أىم معوقات تطبيق 

عدم كفاية وكذلك ، وتقييمياالمعرفة والميارات المتعمقة بالحصول عمى األدلة األكاديمي وقمة 
ات، وكذلك عدم توثيق الخبرات المينية ليؤالء الممارس في وثوصعوبة تطبيق البح ،الوقت

  األخصائيين.

اتفاق المعممين واألخصائيين  استكشاف Stormont et al (2011)واسيدفت دراسة        
عمى استخدام الممارسات نير المستندة عمى األدلة والبراىين مع األطفال ذوي االضطرابات 

( معمم في مرحمتي الطفولة المبكرة 363السموكية واالنفعالية، وتكونت عينة الدراسة من )
عممين العاديين، وطبق واالبتدائية، نصفيم من معممين التربية الخاصة والنصف الثاني من الم

عمييم استبيان الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن معممي 
مقارنة بالمعممين العاديين،  لممارسات القائمة عمى األدلةأعمى في استخدام ا التربية الخاصة

عمى األدلة تعزي لممستوي المبنية  توتوصمت أيًضا لوجود فروق في تطبيق المعممين لمممارسا
 التعميمي، وذلك لصالح الحاممون لشيادات الدراسات العميا.  

اختبار فعالية آثر تدريب معممي  Hollins (2013)وفي سياق متصل، ىدفت دراسة     
وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد عمى الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين عمى 

والسموكية لألطفال ذوي اضطراب التوحد، وتكونت عينة الدراسة من الخصائص األكاديمية 
استخدام الممارسات القائمة عمى األدلة مع  ( معمًما وأخصائًيا، وقد ط بق عمييم استبانة26)

 مد، رضا المعمميناألطفال ذوي اضطراب التوحد، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن 
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عالقة سببية بين ، وكذلك وجود التدريب الخاص ونجاحيم مع نموذج عن أنفسيم واألخصائيين
، وتوصمت النتائج إلى ام الممارسات القائمة عمى األدلةواستخدالتدريب كآلية لمتطوير الميني 

لألطفال ذوي اضطراب التوحد بعد تطبيق الممارسات  الميارات األكاديمية والسموكيةزيادة 
 يا.تم التدريب عمي التيالمبنية عمى األدلة معيم و 

مد، تنفيذ معممي  معرفة Stahmer et al (2015)دراسة  وفي ىذا السياق ىدفت
بالتوحد بالطريقة التي طفال ذوي اضطراب ألمع االمدارس العامة لمتدخالت القائمة عمى األدلة 

( نرفة صفية 67( معمًما وموظًفا في )57) ، وتألفت العينة منتم بيا تصميم ىذه الممارسات
النتائج إلى أن المعممين في فصول التعميم الخاص بالمدارس العامة وأشارت ، بمدراس التوحد

القائمة عمى األدلة؛ ومع ذلك فيم يحتاجون إلى تدريب  االستراتيجياتيمكنيم تعمم كيفية تنفيذ 
اإلخالص في لتحقيق لموصول إلى اإلجراءات المعتدلة والحفاظ عمييا  كاف   مكثف، ووقت

 التنفيذ. 

( تحديد العالقة بين استخدام الممارسة الميينة المبنية 2766دراسة إبراىيم )واستيدفت 
عمى البراىين في الخدمهة االجتماعية وتنمية األداء الميني لألخصائيين االجتماعيين العاممين 

( مهن األخهصائيين االجتماعيين في مركز 62)وتألفت العينة من مع األطفال مهضطربي التوحد، 
نتائج إلى وجود فروق بين استخدام الممارسهة الوتوصمت  ،اطب وتأىيل اإلعاقاتالحسين لمتخ
ميارة طرح األسئمة، وميارة البحث عن أفضل خاصة ميارات )البراىين و األدلة و المبنية عمى 

 (.البراىين، وميارة نقد وتطبيق البرىان، وميارة تقييم التدخل باستخدام البرىان

ىدفت معرفة مد، تطبيق معممي التوحد ومعممي  دراسةKnight et al (2019)  ،وأجر 
( معمم 535اإلعاقة الفكرية لمممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين، وبمغت عينة البحث من )

( ممارسة تعميمية، وأظيرت 26توحد، ومعمم إعاقة فكرية. وط بق عمييم استبانة مكونة من )
ممين لمممارسات فكانت نسبة الممارسات التي تستخدم النتائج وجود تباين كبير في استخدام المع

الممارسات التي لم يستخدموىا وىي التدريب أما ، وتنظيم البيئة. والنمذجةا التعميم المباشر، يوميً 
عمى التكامل الصوتي، والنمذجة باستخدام الفيديو، والتواصل الميسر، والعالج بالمعب، والتدريب 

جموعة المعب المنظم، ونظام التواصل بتبادل الصور، وأظيرت عمى االستجابة المحورية، وم
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النتائج وجود عالقة بين سنوات الخبرة والمؤىل العممي واستخدام الممارسات، وكان استخدام 
 أعمى من استخدام معممي المرحمة الثانوية لتمك الممارسات. االبتدائيةمعممي المرحمة 

لممارسات المبنية عمى األدلة العممية ( ا2769حسين )و  الدايخو  تناول بحث حسنو 
، لهألخصائيين المستخدمة مع األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد في شرق ليبيا

( أخصائًيا من العاممين بمراكز اضطراب التوحد في البحث، وتم استخدام منيج 62شارك )و 
مقننة(، وأظيرت النتائج أن البحث النوعي وذلك باستخدام طريقة المقابالت المتعمقة )شبو ال

األخصائيين لدييم إدراك بمد، حاجة األطفال لتعمم الميارات االجتماعية واألكاديمية والرعاية 
الذاتية، إضافة إلى أنيم مدركون لمفروق الفردية بين األطفال، ومن ناحية أخر، فقد بينت 

قائمة عمى األدلة العممية في النتائج أن األخصائيين لدييم نقص في المعرفة حول الممارسات ال
مجال التوحد، وقد ظير ىذا النقص في ثالثة جوانب رئيسة: تحديد االستراتيجيات الفعالة 

تقييم ومراقبة ، و ووضع خطط تدريبية فردية لألطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد
 .المعوقات التي تحد من قدرة األخصائيين عمى أداء عمميم، و تقدم األطفال

استخدام لمممارسات المبنية عمى صالحية المعممين McNeill (2019) وتناولت دراسة 
( معمم لمتربية 637، وتكونت عينة الدراسة من )لتوحدمع األطفال ذوي اضطراب اعمى األدلة 

الصالحية لمممارسات القائمة عمى األدلة وتحميل عالقتيا الخاصة، وصممت استبانة لتقدير 
النتائج إلى أن المعرفة واالستخدام والصالحية  ، وأشارتوتكرار االستخدام بمستو، المعرفة
في المرتبة  النمذجة والتعزيز والتحفيز والدعم المرئي، وجاءت استراتيجيات وثيق بينيما ارتباط

 االولي من حيث االستخدام.

 اضطراب ذوي األطفال معممي كفايات تقييم إلى (2727) الحميدانو المغاربة  دراسة دفتوى    
 ضوء في الياشمية األردنية المممكة في نظرىم وجية من الفعالة التدريسية الممارسات في التوحد
 أىداف ولتحقيق التوحد، الضطرابمعمم ( ۰۸۱) العينة أفراد عدد بمغ حيث المتغيرات، بعض
 في التوحد اضطراب ذوي األطفال معممي كفايات لتقييم استبانة الباحثان صمم الدراسة

 الوصفي المنيج عمى الدراسة اعتمدت وقد نظرىم؛ وجية من الفعالة التدريسية الممارسات
 اضطراب ذوي األطفال معممي كفايات أن الدراسة نتائج وأظيرت. البيانات لجمع المسحي
 كفايات في فروق وجود بينت كما مرتفعة، بدرجة جاءت الفعالة التدريسية الممارسات في التوحد
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 من لصالح الخبرة لمتغير الفعالة تعزي التدريسية الممارسات في التوحد اضطراب ذوي معممي
 ذوي معممي كفايات في ذات فروق وجود إلى أشارت كما سنوات،( ۰۱) من أكثر خبرتيم

 مجال في التدريبية الدورات لمتغير تعزي الفعالة التدريسية الممارسات في التوحد اضطراب
 أشارت كما المجال، ىذا في التدريبية الدورات حضروا من لصالح الةالفع التدريسية الممارسات

 الفعالة التدريسية الممارسات في التوحد اضطراب ذوي معممي كفايات في فروق وجود عدم إلى
 .العممي المؤىل ومتغير الجنس لمتغير تعزي

ة الخاصة استخدام معممي التربيالتعرف عمى مدي  Dynia et al (2020)وىدفت دراسة      
في مرحمة الطفولة المبكرة لمممارسات القائمة عمى األدلة مع األطفال المصابين باضطراب 

مرحمة ما ألطفال ذوي اضطراب التوحد في معمًما ل (45، وتكونت عينة الدراسة )طيف التوحد
ة في ، وطبق عمييم استبانة لمعرفة مدي استخدام ىؤالء المعممين لألساليب التعميميقبل المدرسة

ضوء الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن مشكالت 
المبكر،  كأولويات قصو، لمتدخلصنفت التواصل والميارات االجتماعية والسموك الصعب 

وتوصمت النتائج إلى جميع المعممين يستخدمون الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين، 
الدعم المرئي، واالستراتيجيات السموكية، والروايات ىي األكثر شيوًعا ات وكانت الممارس

 يستخدمون ممارسات ترتبط بالجوانبنصف المعممين  ، وتوصمت أيًضا إلى أناالجتماعية
 .الحسية

إلى التعرف عمى مد، تطبيق معممي ومعممات  (2727اليافعي)و  ىدف بحث الزارعو 
راىين في برامج التوحد بمحافظة جدة، ولتحقيق ىذا اليدف تم التوحد لمممارسات المبنية عمى الب

استخدام المنيج الوصفي المسحي، وتمثمت أداة البحث في استبانة تم تطبيقيا عمى عينة قصدية 
فرد من معممي ومعممات الطمبة ذوي اضطراب التوحد، وقد توصل البحث ( ۳۱۱مكونة من )

تطبيقيم لمممارسات المبنية عمى البراىين في  إلى: تفاوت استجابات عينة البحث عمى مد،
مما يدل عمى  ؛(5من  4ا، وبمغ المتوسط الحسابي العام ) ا إلى أحيانً برامج التوحد ما بين دائمً 

ا ما يتم تطبيق الممارسات المشار إلييا في األداة، كما بينت النتائج أن أبرز أنو نالبً 
يز، تحميل الميمة، النمذجة، التمقين(، وكشفت النتائج االستراتيجيات التي يتم تطبيقيا ىي )التعز 

عن وجود فروق دالة في استجابات عينة البحث تعز، لنوع المؤىل العممي لصالح حممة مؤىل 
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الماجستير في التربية الخاصة، في حين أنو ال يوجد فروق تعزي لمتغير الجنس، وعدد سنوات 
 .الخبرة، والمرحمة التعميمية

طفال ذوي درجة معرفة معممي األ تقييملى إ (2727)والزريقات  لصماديىدفت دراسة او 
ىدف الدراسة فقد  ولتحقيق ،باألردن العمميةالمستندة إلى األدلة  بالممارسات اضطراب التوحد
قام الباحثان توحديين، و  طفالأل( معمم 85) من تألف العينةو  ،الوصفي المسحي استخدم المنيج

معرفة معممي  إلى أنالنتائج  ، وتوصمتليا دالالت الصدق والثبات اتخرجداة الدراسة واسأببناء 
إلى النتائج أشارت مرتفعة، كما  العممية جاءتاضطراب التوحد بالممارسات المستندة إلى األدلة 

 الجنس والمؤىل العممي والخبرة. تعزي لمتغيراتوجود فروق عدم 
من قبل المركز  م عدرنامج شامل اختبار فعالية ب Sam et al (2020)وىدفت دراسة 

( معمم توحد 486، وتكونت عينة الدراسة من )ضطراب التوحدالالوطني لمتطوير الميني 
، وتم تقسيم ىذه العينة عمى قسمين: قسم تم تدريبو عمى ابتدائية( مدرسة 67موزعين عمى )

التوحد،  باضطرا استخدام الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين في تعميم األطفال ذوي
الذين المعممون ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن ةوالقسم الثاني استخدم برامج التعميم التقميدي

تعميمية  االتوحد أىدافً  ذوي اضطراب طالبيمحقق طبقوا الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين 
توصمت النتائج إلى عدم العادية، و  مدارسالفي  أعمي بكثير من األطفال ذوي اضطراب التوحد

وجود فروق ترجع لعامل سنوات الخبرة والجنس، وتوصمت لوجود فروق بين معممي أطفال 
 التوحد تعزي لعامل الدورات التدريبية في مجال الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
أنيا تناولت الممارسات المبنية  يتضح من خالل االستعراض السابق لمدراسات السابقة

 -ا تي: عمى األدلة والبراىين واتضح 
راسة تباينت عينة الدراسات السابقة بين معممين تربية أو أخصائيين اجتماعيين مثل د -

Burns & Ysseldyke (2009)، راسة ودBezyak et al (2010) دراسة إبراىيم ، و
 Knight etطراب التوحد مثل دراسة أو معممين وأخصائيين لألطفال ذوي اض .(2766)

al (2019) راسة ، ود(2769حسن والدايخ وحسين )، ودراسةMcNeill (2019) ،
الزارع ، ودراسة  Dynia et al (2020)دراسة ، و (2727دراسة المغاربة والحميدان )و 
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، Sam et al (2020)اسة ، ودر (2727دراسة الصمادي والزريقات )، و (2727واليافعي)
من ذلك أن أنمب الدراسات التى اىتمت بالممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين ونالحظ 

لد، معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد حديثة نسبًيا؛ مما يؤكد عمى أن ىذه 
 الممارسات حديثة العيد بمجال اضطراب التوحد، وذلك بخالف المجاالت األخر،.

اوليا لمممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين عمى ركزت بعض الدراسات السابقة عمى تن -
راسة ، ودHollins (2013)تدريب المعممين واألخصائيين عمى ىذه الممارسات مثل دراسة 

Stahmer et al (2015) بينما ركزت البعض ا خر عمى دراسة أنواع الممارسات ،
دراسة إبراىيم مثل  المبنية عمى األدلة والبراىين لد، األطفال ذوي اضطراب التوحد

 الزارع، ودراسة McNeill (2019)، ودراسة Knight et al (2019) ، ودراسة(2766)
 . (2727)واليافعي 

في حين نجد أن البعض القميل من الدراسات السابقة تناول معيقات تطبيق الممارسات  -
والدايخ  حسن، ودراسة Bezyak et al (2010)المبنية عمى األدلة والبراىين مثل دراسة 

، وىما خارج البيئة المصرية؛ مما يضيف لمدراسة الحالية بعد الجدة (2769وحسين )
والتفرد والتميز، وذلك بتناوليا لواقع الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين ومعيقات 

 تطبيقيا وسبل تفعيميا من وجية معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد. 
ات عمى أىمية تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع اتفقت جميع الدراس -

 الحميدانو  المغاربة دراسة، و (2766األطفال التوحديين وىو أكدتو دراسات دراسة إبراىيم )
 .Sam et al (2020)اسة ، ودر Dynia et al (2020)، ودراسة (2727)

قد الدراسة، و  ةمن بناء أدا بقةبالدراسات الساقد استفاد الباحث من اإلجراءات المتبعة  -
 .دراسة الحاليةلمنتائجيا في بناء تنظير نظري وعممي استفاد من 

وتميزت الدراسة الحالية في تناوليا لبعد ىام باعتبارىا أولي الدراسات المصرية التي تيتم  -
)في حدود  التوحد بدراسة واقع الممارسات المبنية عمى الدالة مع األطفال ذوي اضطراب

  (.الباحثم عم
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جراءات الدراسةطريقة و   ا 
 الدراسة: منيج  أواًل:

، والذي يعني وصفي التحميميالمنيج الفي جانبيا التطبيقي انتيجت الدراسة الحالة 
ضمنيًا بوصف الظاىرة محل الدراسة والوصل لمحقائق عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقننة 

الممارسات المبنية عمى األدلة قات تطبيق التعرف عمى واقع ومعيعن الظاىرة وتصنيفيا، و 
يستنبط ، والمعممين واألخصائيينمن وجية نظر  ذوي اضطراب التوحدوالبراىين مع األطفال 

 ؛ مما يسيل فيم الحاضر وأسبابو ورسم خطط لممستقبل واتجاىاتو..حمواًل لتفعيل ىذه الممارسات

 تيا: عينو مجتمع الدراسة  :ثانًيا

األطفال ذوي اضطراب التوحد بجميورية  وأخصائيجميع معممي  ة منتكون مجتمع الدراس
ونظًرا لعدم وجود إحصائية  المؤسسات الرسمية ونير الرسمية،مصر العربية العاممين في 
 .المتخصصة مع فئة اضطراب التوحد فقطرسمية بعدد ىذه المؤسسات 

 ل ذوي األطفا وأخصائي من معممي (67: وتكونت من )العينة االستطالعية
الدراسة، وتم استبعادىم  ة؛ وذلك لتقنين أدااضطراب التوحد بجميورية مصر العربية

 من العينة األساسية. 
  ( من معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب 256تكونت من ) :االساسيةالعينة

تم اختيارىم بطريقة عشوائية، حيث بمغ عدد المعممين بجميورية مصر العربية التوحد 
( أخصائي، وتم اعتبارىم جمعًيا عينة 686)ًما، وبمغ عدد األخصائيين ( معم77)

( يوضح توزيع العينة 2واحدة كمقدمي الخدمة لذوي اضطراب التوحد، والجدول )
 حسب متغيرات الدراسة.

 (2)جدول 
 (256التوزيع النسبي لعينة الدراسة )ن=

 النسبة العدد الفئات المتغيرات
 %5174 241 ذكور الجنس

 %4276 221 ناثإ

في الممارساث  تذريبيتالذرواث ال

 المبنيت على األدلت 

 %2672 61 حضر

 %1378 281 لم يحضر
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 %4378 222 سنوات 5أقل من  سنواث الخبرة

 %3376 86 سنوات 22-5من 

 %2271 58 سنوات 22أكثر من 

 %5273 234 بكالوريوس المؤهل العلمي

 %3372 85 ماخستير

 %2475 31 دكتوراه

 الدراسة: أدوات  ثالثًا:
من أجل تحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عمى أسئمتيا قام الباحث بإعداد أداة )استبانة(،     

،  Cook & Cook (2013)دراسةوذلك باالستفادة من اإلطار النظري والدراسات السابقة مثل 

وتكونت االستبانة من  ،Wong et al (2015) ، ودراسة(2767عبد الكريم بن حسين ) ودراسة
 : محاورأربعة 

تضههمن المتغيههرات المرتبطههة بالخصههائص الشخصههية ألفههراد عينههة الدراسههة و  :األول المحااور -
 -سههنوات الخبههرة - تدريبيههة فههي الممارسههات المبنيههة عمههى األدلههةالدورات الهه – جههنسالوىههي )

 المتغيرات تم تضمينيا في تعميمات المقياس. هالمؤىل العممي(. وىذ
الممارسات المبينة عمى تطبيق لمتعرف عمى واقع ( مفردات 67)وتكون من  :الثاني المحور  -

 خمسههههةعمهههى  تصهههحح المفهههرداتوىهههذه  ذوي اضهههطراب التوحهههداألدلهههة والبهههراىين مهههع األطفهههال 
ىمهها أوافههق بشههدة، أوافههق، نيههر متأكههد، ال أوافههق، ال وفقًهها لمقيههاس ليكههرت الخماسههي اسههتجابات 

ليهههذا درجهههة أعمهههى (، وبيهههذا تكهههون 6-2 -3 -4 -5مهههى الترتيهههب )أوفهههق بشهههدة(، وتصهههحح ع
 (.67(، وأقل درجة ىي )57)الجزء 

تناول معيقات تطبيق الممارسات المبنية عمى ( مفردة ت36: وتكون من )الثالث المحور -
بعاد أموزعة عمى ثالثة ، وىذه المعيقات مع األطفال ذوي اضطراب التوحد األدلة والبراىين

 وىي:
  (62 -6من ) ( مفردة62وتضم ) واألخصائيين، مرتبطة بالمعممينمعوقات .  
 ( مفردات9معوقات مرتبطة بالبيئة التنظيمية، وتضم ) ( 22 -63من).  
 ( مفردات67معوقات مرتبطة باألبحاث وجودتيا ونتائجيا، وتضم ) ( 46 -23من).  
أوافق، ، بشدة )أوافق ىموفًقا لمقياس ليكرت الخماسي استجابات  خمسةمفردات عمى ال تصحح

وبيهههذا (، 6-2 -3 -4 -5وتصهههحح عمهههى الترتيهههب )(، ، ال أوفهههق بشهههدة، ال أوافهههقنيهههر متأكهههد
 (.36(، وأقل درجة ىي )655)ليذا الجزء درجة أعمى تكون 
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حهول وجيهة نظهرىم فهي سهبل واألخصهائيين  سهؤال مفتهوح لممعممهينتكون من : الرابع المحور -
 .دلة والبراىين مع األطفال التوحديينالممارسات المبينة عمى األتفعيل 

ىذا ولقد تحقق الباحث من الخصائص السيكومترية لالستبانة من خالل حساب الصهدق والثبهات 
 كما يمي:

 االستبانة: صدق( 1) 
من أساتذة التربية عشرة األولية عمى عدد  افي صورتي االستبانةتمَّ عرض  صدق المحكمين: -

وحظ أن ىناك عدد كبير من م النفس بكميات التربية، وقد ل  الخاصة والصحة النفسية وعم
:( 97:( وىناك مفردات حظيت بنسبة اتفاق )677المفردات يحظى بنسبة اتفاق المحكمين )

 .االستبانة:( ولم يتم حذف مفردة من 87ومفردات أخري كانت نسبة اتفاقيا )
الباحث بحساب صدق المقارنة الطرفية حيث قام (: المقارنات الطرفية) الصدق التمييزي لممفردات -

وذلك لمتحقق من القدرة التمييزية لالستبانة، بمعنى ما إذا كانت االستبانة تميز تمييًزا فارًقا بين 
المستويين التميزيين القوي والضعيف، أي قدرة االستبانة عمى التمييز بين األقوياء والضعفاء في 

 .الصفة التي تقيسيا
 (3جدول )

 المقارنة بين المجموعة العميا والمجموعة الدنيا عمى االستبانة نتائج صدق
 الحرية الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الفئات األبعاد

واقع تطبيق الممارسات 
 المبينة عمى األدلة والبراىين

 3,2 5,21 26 الفئة العميا

 6,8 1,42 26 الفئة الدنيا 24 22,2 13,22

 ة بالمعممينمعوقات مرتبط
 واألخصائيين

 6,4 25 ,5 26 الفئة العميا
65,1 

22,2 
 3,1 2,36 26 الفئة الدنيا 3,5

معوقات مرتبطة بالبيئة 
 التنظيمية

 5,2 2,23 26 الفئة العميا
8,22 

22,2 
 4,6 2,32 26 الفئة الدنيا 22

معوقات مرتبطة باألبحاث 
 وجودتيا ونتائجيا

 5,2 3,24 26 الفئة العميا
18,22  

22,2 
 2,1 4,36 26 الفئة الدنيا 24

 22,2 4,22 8,1 3,62 26 الفئة العميا الدرجة الكمية لالستبانة
  1,21 1,244 26 الفئة الدنيا 22,2
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في  (22,2) حيث كانت قيمة  ت  التجريبية دالة احصائًيا عند مستو،( 3يتضح من جدول )
الستبانة، ومنو نستنتج أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من جميع األبعاد والدرجة الكمية ل

 الصدق.
 الداخمي:االتساق ( 2) 

كل مفردة تم إيجاد التجانس الداخمي لممقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات  -
 ( يوضح ذلك4والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، والجدول )
 (4جدول )

 (67)ن= ة بين كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليولدرجمعامالت االرتباط 
 مفردات واقع تطبيق الممارسات المبينة عمى األدلة والبراىين

 معامل ارتباطيا م معامل ارتباطيا م معامل ارتباطيا م معامل ارتباطيا م
2 181,2** 4 632,2** 1 615,2** 22 121,2** 

2 662,2** 5 166,2** 8 152,2**   

3 642,2** 6 138,2** 1 552,2**   

ا عنهههد مسهههتو، داللهههة أن جميهههع قهههيم معهههامالت االرتبهههاط دالهههة إحصهههائيً  ( 4)يتضهههح مهههن الجهههدول 
(7.76.) 

 (5جدول )
 (67)ن= لدرجة بين كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليومعامالت االرتباط 

مفردات معوقات مرتبطة 
 بالمعممين واألخصائيين

مفردات معوقات مرتبطة 
 بالبيئة التنظيمية

مفردات معوقات مرتبطة 
 باألبحاث وجودتيا ونتائجيا

 معامل ارتباطها م معامل ارتباطها م معامل ارتباطها م

22 584,2 ** 23 654,2 ** 32 632,2 ** 

22 512,2 ** 24 121,2 ** 33 654,2 ** 

23 652,2 ** 25 182,2 ** 34 121,2 ** 

24 516,2 ** 26 662,2 ** 35 624,2 ** 

25 635,2 ** 21 164,2** 36 124,2** 

26 162,2 ** 28 621,2 ** 31 125,2 ** 

21 121,2 ** 21 128,2 ** 38 654,2 ** 

28 154,2 ** 32 614,2 ** 31 141,2 ** 

21 162,2 ** 32 618,2 ** 42 132,2 ** 

22 634,2 **   42 653,2 ** 

22 511,2 **     
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22 132,2 **     

ا عنهههد مسهههتو، داللهههة أن جميهههع قهههيم معهههامالت االرتبهههاط دالهههة إحصهههائيً  ( 5)يتضهههح مهههن الجهههدول 
(7.76.) 
عمى  العينةتم إيجاد التجانس الداخمي لممقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات  -

 الداخميعرض لمعامالت االتساق  يميوفيما  لالستبانة،الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية 
 .مع الدرجة الكمية االستبانةبعاد أل

 (6جدول )
 والدرجة الكمية االستبانةألبعاد  الداخميمعامالت االتساق 

 معامل االرتباط عدد المفردات األبعااااد
 **27183 22 واقع تطبيق الممارسات المبينة عمى األدلة والبراىين

 **27113 22 معوقات مرتبطة بالمعممين واألخصائيين

**27111 1 رتبطة بالبيئة التنظيميةمعوقات م  

**27152 22 معوقات مرتبطة باألبحاث وجودتيا ونتائجيا  

ا عنهههد مسهههتو، داللهههة أن جميهههع قهههيم معهههامالت االرتبهههاط دالهههة إحصهههائيً  ( 6)يتضهههح مهههن الجهههدول 
(7.76.) 

 االستبانة: ثباات ( 3)
االسهتبانة حسهاب ثبهات تهم  :كرونبااخ  وطريقاة إعاادة تطبياق االساتبانة –طريقة ألفا الثبات ب-
كرونباخ، وطريقة إعادة تطبيق المقياس بفاصل زمني قدره أسهبوعين بهين  –استخدام طريقة ألفا ب

 يوضح ذلك. (7)التطبيقين األول والثاني، والجدول 
  (7جدول )

عادة و كرونباخ وطريقة  –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا   (67لالستبانة )ن=تطبيق الا 
عدد  داألبعاااا

 المفردات
معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

إعادة 
 التطبيق

 815,2 814,2 22 واقع تطبيق الممارسات المبينة عمى األدلة والبراىين 

 815,2 884,2 22 معوقات مرتبطة بالمعممين واألخصائيين

 812,2 864,2 1 معوقات مرتبطة بالبيئة التنظيمية

 862,2 812,2 22 جيامعوقات مرتبطة باألبحاث وجودتيا ونتائ
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 126,2 161,2 42 الدرجة الكمية لالستبانة

 

 ؛(76,7عند مسهتو، داللهة ) إحصائًيا( أن جميع قيم معامالت الثبات دالة 7يتضح من الجدول)
 .االستبانةمما يجعمنا نثق فى ثبات 

  :Split Half Methodالثبات بطريقة التجزئة النصفية-
التجزئهههة النصهههفية وتطبيهههق معادلههة تصهههحيح الطهههول لسهههبيرمان تههم حسهههاب معامهههل الثبهههات بطريقههة 

 يوضح ذلك. (8)، والجدول براون
  (8جدول )

 (67وجتمان( لالستبانة )ن= –)سبيرمان براون  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية
عدد  األبعااااد

 المفردات
طريقة 

 سبيرمان براون
طريقة 
 جتمان

 121,2 121,2 22 عمى األدلة والبراىين واقع تطبيق الممارسات المبينة 

 152,2 152,2 22 معوقات مرتبطة بالمعممين واألخصائيين

 831,2 854,2 1 معوقات مرتبطة بالبيئة التنظيمية

 811,2 122,2 22 معوقات مرتبطة باألبحاث وجودتيا ونتائجيا

 168,2 112,2 42 لالستبانةالدرجة الكمية 

يع قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية )سبيرمان براون ( أن جم8يتضح من الجدول)
الستبانة واقع ومعيقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع األطفال  وجتمان( –

بمستو، ثبات  االستبانةمما يدل عمى تمتع  ذوي اضطراب التوحد مرتفعة ودالة إحصائًيا؛
  .مرتفع

استبانة واقع ومعيقات الممارسات المبنية ة قد تأكد لمباحث ثبات وصدق ومن اإلجراءات السابق
لالستخدام في الدراسة  ا، وصالحيتيعمى األدلة والبراىين مع األطفال ذوي اضطراب التوحد

 الحالي.
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 الدراسة نتائج
معيقات تيدف الدراسة الحالية التعرف عن واقع تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين و 

تطبيقيا وسبل تفعمييا كما يراىا معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد في ضوء 
 بعض المتغيرات، وسعت الدراسة لتحقيق أىدافيا باإلجابة عن األسئمة التالية:

 من خالل التوزيع التالي: لمفردات أو المتوسط العامتفسير قيمة مؤشر األىمية النسبية  ويمكن
 (9جدول )

 لة األىمية النسبيةدال
 1إلى  8,0 8,0إلى  6,0 6,0إلى  4,0 4,0إلى  2,0 2,0إلى  0 مؤشر األىمية النسبية
 مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جًدا مستوي األىمية

 السؤال األول ومناقشتو:
ما واقع تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين من وجية نظر معممي  ونصو "
ب المتوسطات احسالسؤال تم  جابة عن ىذاإلول ائي األطفال ذوي اضطراب التوحد؟وأخص

، لممجال األول من مجاالت االستبانة ومؤشر األىمية النسبيةالحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
 يوضح ذلك:( 67والجدول )

 (67جدول )
 وي اضطراب التوحدواقع تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع األطفال ذ

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
األىمية 
 النسبية

 الترتيب المستوي

امتمك معمومات كافية عن الممارسات المبنية عمى  1
 األدلة والبراىين في مجال اضطراب التوحد.

 10 منخفض 42,0 18,1 09,2

إمكانية تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة  2
والبراىين مع ذوي اضطراب التوحد سيمة 

 وبسيطة.

 6 متوسط 53,0 47,1 63,2

يمكنني االستفادة من الدراسات واألبحاث المنشورة  3
 في مجال عممي مع ذوي اضطراب التوحد. 

 2 مرتفع 68,0 34,1 38,3
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الممارسات المبنية ىناك صعوبة في تنفيذ أفكار  4
 .لفي بيئة العم عمى األدلة والبراىين

 4 مرتفع 62,0 40,1 12,3

تُنفذ صور وأشكال متعددة من الممارسات المبنية  5
عمى األدلة والبراىين داخل مؤسسات رعاية أطفال 

 التوحد.

 1 مرتفع 68,0 36,1 39,3

تحرص مؤسسات رعاية األطفال ذوي اضطراب  6
دلة األالتوحد عمى تطبيق الممارسات المبنية عمى 

 والبراىين.

 7 متوسط 51,0 24,1 56,2

البرامج التدريبية في مجال تطبيق الممارسات  7
 المبنية عمى األدلة والبراىين متاحة لمجميع .

 5 متوسط 53,0 44,1 64,2

ُتوثق الممارسات الميدانية المبنية عمى األدلة  8
مجال العمل مع ذوي اضطراب والبراىين في 

 .التوحد

 8 متوسط 49,0 37,1 47,2

بحاث التجريبية بالنسبة لي أكثر فائدة ُتعتبر األ 9
في تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة 

 والبراىين من غيرىا.

 3 مرتفع 66,0 38,1 30,3

تتوافر مجالت عممية تيتم بالممارسات المبنية  10
 عمى األدلة والبراىين  في مجال التوحد.

 9 متوسط 48,0 44,1 39,2

 متوسط 56,0 46,0 80,2 الدرجة الكمية

(، حيث 39,3 -2٫79المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ) ( أن67تضح من جدول )ي    
( والتي تنص عمى  ت نفذ صور وأشكال متعددة من الممارسات المبنية عمى 5جاءت الفقرة رقم )

األدلة والبراىين داخل مؤسسات رعاية أطفال التوحد  في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ 
يمكنني االستفادة من الدراسات واألبحاث   ( والتي تنص3(، تالىا جاءت الفقرة رقم )3،39)

المنشورة في مجال عممي مع ذوي اضطراب التوحد  في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بمغ 
ت عتبر األبحاث التجريبية بالنسبة لي أكثر   ( والتي تنص عمى9(، تالىا جاءت الفقرة رقم )3،38)
في المرتبة الثالثة وبمتوسط   دة في تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين من نيرىافائ

  ىناك صعوبة في تنفيذ أفكار ( والتي تنص عمى4(، تالىا جاءت الفقرة رقم )3،37حسابي بمغ )
ابي بمغ وبمتوسط حس الرابعةفي المرتبة  في بيئة العمل  الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين
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البرامج التدريبية في مجال تطبيق   ( والتي تنص عمى7(، تالىا جاءت الفقرة رقم )3،62)
وبمتوسط حسابي بمغ  الخامسةفي المرتبة  الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين متاحة لمجميع 

نية عمى   إمكانية تطبيق الممارسات المب( والتي تنص عمى2تالىا جاءت الفقرة رقم ) (،2،64)
وبمتوسط حسابي  السادسةفي المرتبة  األدلة والبراىين مع ذوي اضطراب التوحد سيمة وبسيطة 

تحرص مؤسسات رعاية األطفال ذوي   ( والتي تنص عمى6تالىا جاءت الفقرة رقم ) (،2،63بمغ )
 ةالسابعفي المرتبة  دلة والبراىين األاضطراب التوحد عمى تطبيق الممارسات المبنية عمى 

  ت وثق الممارسات ( والتي تنص عمى8تالىا جاءت الفقرة رقم ) (،2،56وبمتوسط حسابي بمغ )
في المرتبة  الميدانية المبنية عمى األدلة والبراىين في مجال العمل مع ذوي اضطراب التوحد 

  تتوافر ( والتي تنص عمى67تالىا جاءت الفقرة رقم ) (،2،48وبمتوسط حسابي بمغ ) الثامنة
 التاسعة في المرتبة  الت عممية تيتم بالممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين في مجال التوحدمج

امتمك معمومات كافية عن ( ونصيا   6بينما جاءت الفقرة رقم ) (،2،39وبمتوسط حسابي بمغ )
وسط األخيرة وبمت بالمرتبة  الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين في مجال اضطراب التوحد

لواقع الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين (. وبمغ المتوسط الحسابي 79,2حسابي بمغ )
تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة  واقععمى أن  يدلوىذا  .وىو مستوي عام متوسط (87,2)

المعممين متوسطة من وجية نظر بدرجة والبراىين مع األطفال ذوي اضطراب جاء 
 .واألخصائيين

ويرجع الباحث واقع الممارسات المبنية عمى األدلة بأنو جاء بدرجة متوسطة؛ وذلك لقمة     
المعمومات لد، معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد عن الممارسات المبنية عمى 
األدلة واعتمادىم عمى الخبرات واالجتيادات الشخصية في التدريس والتدريب مع األطفال ذوي 

وحد، وأيًضا عدم وجود مجالت عممية متخصصة تيتم بالممارسات المبنية عمى اضطراب الت
وتعذر الحصول عميو يجعل من  ءاألدلة والبراىين في مجال اضطراب التوحد، فغياب الشي

الصعوبة ممارستو، كذلك قمة البرامج التدريبية المقدمة لمعممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب 
بنية عمى األدلة والبراىين في مؤسسات إعداده سواء قبل الخدمة أو التوحد عمى الممارسات الم

 أثناء الخدمة.
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 Stahmer et alواتفقت نتائج الدراسة الحالية مع بعض من الدراسات السابقة مثل دراسة      
إلى أن المعممين في فصول التعميم الخاص بالمدارس العامة  يانتائجوالتي توصمت  (2015)

فية تنفيذ االستراتيجيات القائمة عمى األدلة؛ ومع ذلك فيم يحتاجون إلى تدريب يمكنيم تعمم كي
اإلخالص في التنفيذ. لتحقيق لموصول إلى اإلجراءات المعتدلة والحفاظ عمييا  كاف   مكثف، ووقت

صعوبة تطبيق توصمت إلى  حيث Bezyak et al (2010)وىو أيًضا ما اتفقت معو دراسة
 وكذلك عدم توثيق الخبرات المينية ليؤالء األخصائيين.البحوث في الممارسات، 

( فقد بينت النتائج أن األخصائيين لدييم نقص في 2769) وآخرون وكذلك دراسة حسن    
المعرفة حول الممارسات القائمة عمى األدلة العممية في مجال التوحد، وقد ظير ىذا النقص في 

الفعالة ووضع خطط تدريبية فردية لألطفال الذين  ( تحديد االستراتيجيات6ثالثة جوانب رئيسة: 
( المعوقات التي تحد من قدرة 3( تقييم ومراقبة تقدم األطفال 2يعانون من اضطراب طيف التوحد 

  األخصائيين عمى أداء عمميم.

ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء أن المؤسسات والمراكز التي يعمل بيا عينة الدراسة         
خاصة وذلك لقمة المراكز والمؤسسات الحكومية الرسمية في مجال التوحد، وىذه  ىي مراكز

تقميدية في تعميم وتأىيل األطفال ذوي تيا نحو تطبيق ممارسات سسياأنمب توجو المراكز الخاصة 
اضطراب ألنيا نير مكمفة وتتفق مع ىدفيا وىو الربح المادي السريع، فذلك ال يدفعيا لتطبيق 

 .عمى األدلة والبراىينة تعتمد ممارسات ىادف

التى توصمت نتائجيا إلى  (2727) واختمفت ىذه الدراسة مع نتائج دراسة المغاربة والحميدان    
أن واقع الممارسات المبنية عمى األدلة مرتفع لد، معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب 

لدراسة طبقت باألردن فالواقع التوحد باألردن، ويرجع الباحث سبب ىذه االختالف إلى أن ىذه ا
 باألردن قد يختمف عن مصر.

 :ومناقشتو الثانيالسؤال 
ما أىم معوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين من وجية نظر  ونصو "

ب احسالسؤال تم  جابة عن ىذاإل؟ ول"معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد
لكل مجال عمى حده  ومؤشر األىمية النسبيةفات المعيارية، المتوسطات الحسابية، واالنحرا

 ولممعيقات ككل.
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 :ومؤشر األىمية النسبية لممعيقات ككلالمتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية   -
 

 (66جدول )
  ( 256)ن=لممعيقات ككل ، واألىمية النسبيةالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية

ط المتوس المجال م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مؤشر األىمية 
 النسبية

 الترتيب المستوي

معوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى  1
 األدلة والبراىين والمتعمقة بالمعممين

 واألخصائيين.

 2 مرتفع 61,0 55,0 06,3

معوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى  2
 .يةاألدلة والبراىين والمتعمقة بالبيئة التنظيم

 1 مرتفع 64,0 24,0 18,3

معوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى  3
األدلة والبراىين والمتعمقة باألبحاث وجودتيا 

 .ونتائجيا

 3 مرتفع 60,0 37,0 99,2

 مرتفع 61,0 09,0 07,3 الدرجة الكمية لممعيقات

ت معيقات ( أن المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة عن مجاال66يتضح من جدول )
تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع األطفال ذوي اضطراب التوحد قد تراوحت بين 

األولي مجال   ، جاء بالمرتبةالثالثة المجاالت لجميعمرتفعة  تقييم(، بدرجة 68,3 -2٫99)
وبمتوسط   يميةمعوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين والمتعمقة بالبيئة التنظ

معوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين جاء مجال   (، تالىا3،68حسابي بمغ )
(، بينما جاء 3،76وبمتوسط حسابي بمغ )   في المرتبة الثانيةواألخصائيين والمتعمقة بالمعممين

متعمقة باألبحاث وجودتيا   معوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين والمجالالفقرة 
لممعيقات ككل (. وبمغ المتوسط الحسابي 99,2األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ) بالمرتبةونتائجيا  

 المبنية عمىلممارسات أن معيقات تطبيق اعمى  يدلوىذا . وىو مستوي عام مرتفع (3،77)
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ر المعممين ظمن وجية ن بدرجة مرتفعةجاءت والبراىين مع األطفال ذوي اضطراب األدلة 
 واألخصائيين.

ومؤشر األىمية النسبية لكل مجال عمى المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  وفيما يمي -
 حده.

بالمعممين : معوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين والمتعمقة األول المجال -1
 واألخصائيين. 

 (62جدول )
 المتعمقةحرافات المعيارية، واألىمية النسبية لممعيقات المتوسطات الحسابية، واالن

 (256بالمعممين واألخصائيين )ن=
المتوسط  الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
األىمية 
 النسبية

 الترتيب المستوي

االستراتيجيات التعميمية القائمة  لميارات تنفيذ االفتقار 1
 البراىين.و  عمى الممارسات المبنية عمى األدلة

 10 متوسط 51,0 41,1 57,2

الممارسات المبنية عمى األدلة غياب االستعداد لتطبيق  2
 .والبراىين

 7 متوسط 57,0 39,1 85,2

 2 مرتفع 76,0 31,1 80,3 عدم الدراية بالممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين. 3
 في التدريس والعالج باعتبارىا ةالتمسك بالطرق التقميدي 4

 األفضل
 6 مرتفع 60,0 53,1 3

 4 مرتفع 72,0 37,1 58,3 ةكثرة األعمال الروتيني 5
الممارسات المبنية عمى األدلة داخال ب استخدام تجن 6

لصعوبة  اضطراب التوحدالصاف  وماع الطمباة ذوي 
 .تطبيقياا

 11 متوسط 50,0 46,1 48,2

 غياب الوعي بأىمية وفوائد الممارسات المبنية عمى 7
 األدلة في  تعميم األطفال ذوي اضطراب التوحد.

 5 مرتفع 63,0 58,1 15,3

الممارسات بأنواع  عدم معرفة المعممين واألخصائيين 8
التي تستخدم مع األطفال ذوي  المثمي المبنية عمى األدلة

 3 مرتفع 73,0 48,1 64,3
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 اضطراب التوحد.
مبنية عمى الممارسات المحدودية القدرة عمى تنفيذ أفكار  9

 .في بيئة العمل األدلة والبراىين
 12 متوسط 45,0 38,1 25,2

واألخصائيين  غموض المصطمحات لدى المعممين 10
 المرتبطة بالممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين.

 9 متوسط 54,0 55,1 72,2

ضيق الوقت اليومي مما يصعب عممية الممارسة  11
 واالطالع

 1 عمرتف 79,0 26,1 93,3

عمى عمل األبحاث  واألخصائيين المعممين ضعف رغبة 12
 . أدائيم المينيتطوير ل الميدانية

 8 متوسط 56,0 58,1 82,2

 مرتفع 61,0 55,0 06,3 الدرجة الكمية
، حيث (۲،۲۵-۳٫۹۳المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ) أن( 62تضح من جدول )ي

   ضيق الوقت اليومي مما يصعب عممية الممارسة واالطالع والتي تنص عمى ( ۰۰جاءت الفقرة رقم )
عدم   والتي تنص( ۳، تالىا جاءت الفقرة رقم )(۳،۹۳في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )
، (۳،۸۱  في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بمغ )الدراية بالممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين

الممارسات بأنواع  عدم معرفة المعممين واألخصائيين  والتي تنص عمى( ۸تالىا جاءت الفقرة رقم )
في المرتبة الثالثة وبمتوسط    التي تستخدم مع األطفال ذوي اضطراب التوحد المثمي المبنية عمى األدلة
في    كثرة األعمال الروتينية  والتي تنص عمى( ۵، تالىا جاءت الفقرة رقم )(۳،۶۴حسابي بمغ )

  والتي تنص عمى( ۷، تالىا جاءت الفقرة رقم )(۳،۵۸وبمتوسط حسابي بمغ ) الرابعةالمرتبة 
نياب الوعي بأىمية وفوائد الممارسات المبنية عمى األدلة في  تعميم األطفال ذوي اضطراب 

والتي ( ۴تالىا جاءت الفقرة رقم ) ،(۳،۰۵وبمتوسط حسابي بمغ ) الخامسةفي المرتبة    التوحد
 السادسةفي المرتبة    مسك بالطرق التقميدية في التدريس والعالج باعتبارىا األفضلالت  تنص عمى

نياب االستعداد لتطبيق   والتي تنص عمى( ۲تالىا جاءت الفقرة رقم ) ،(۳وبمتوسط حسابي بمغ )
 ،(۲،۸۵وبمتوسط حسابي بمغ ) السابعةفي المرتبة    الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين

عمى عمل  واألخصائيين ضعف رنبة المعممين  والتي تنص عمى( ۰۲جاءت الفقرة رقم )تالىا 
تالىا  ،(۲،۸۲وبمتوسط حسابي بمغ ) الثامنةفي المرتبة   األبحاث الميدانية لتطوير أدائيم الميني

 واألخصائيين نموض المصطمحات لد، المعممين  والتي تنص عمى( ۰۱جاءت الفقرة رقم )
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وبمتوسط حسابي بمغ  التاسعةفي المرتبة   رسات المبنية عمى األدلة والبراىينالمرتبطة بالمما
االفتقار لميارات تنفيذ االستراتيجيات   والتي تنص عمى( ۰تالىا جاءت الفقرة رقم ) ،(۲،۷۲)

وبمتوسط  العاشرةفي المرتبة   التعميمية القائمة عمى الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين
تجنب استخدام الممارسات   والتي تنص عمى( ۶تالىا جاءت الفقرة رقم ) ،(۲،۵۷) حسابي بمغ

في المرتبة   المبنية عمى األدلة داخهل الصهف، ومهع الطمبهة ذوي اضطراب التوحد لصعوبة تطبيقيها
محدودية القدرة  ( ونصيا 9بينما جاءت الفقرة رقم ) ،(۲،۴۸وبمتوسط حسابي بمغ ) الحادية عشرة

األخيرة  بالمرتبةنفيذ أفكار الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين في بيئة العمل  عمى ت
لممعيقات المرتبطة بالمعممين وبمغ المتوسط الحسابي (. ۲،۲۵وبمتوسط حسابي بمغ )

 .وىو مستوي عام مرتفع (۳،۱۶) واألخصائيين

ئيين إلى كونيم العنصر الرئيسي وترجع أسباب ارتفاع المعيقات المرتبطة بالمعممين واألخصا     
والفعال في تنفيذ ىذه الممارسات، فبدون المعممين واألخصائيين لن تقدم الخدمة لألطفال ذوي 
اضطراب التوحد من رعاية وتأىيل وتدريب، وما يستخدمو ىؤالء المعممين واألخصائيين من 

ال ذوي اضطراب التوحد،  حيث استراتيجيات تدريبية وتأىيمية يكون ليا ا ثر المباشر مع األطف
حينما تكون ىذه االستراتيجيات مبنية في ضوء الممارسات القائمة عمى األدلة والبراىين تكون 
أفضل من الخبرات الشخصية ليؤالء المعممين واألخصائيين، وقد يعزي ذلك أيًضا إلى صعوبة 

عممين واألخصائيين عمى تطبيق ىذه الممارسات وخاصة في البيئة العربية، حيث يركز بعض الم
الربح المادي أكثر من جودة الخدمة المقدمة ليؤالء األطفال؛ مما يجعميم يعتمدوا عمى خبراتيم 

 الشخصية في تعميم وتدريب األطفال ذوي اضطراب التوحد، وذلك ألنيا نير مكمفة بالنسبة ليم.

والتى   Bezyak et al (2010)راسة وقد جاءت ىذه النتائج متفقة مع توصمت إليو د     
توصمت إلى أن أىم معوقات تطبيق الممارسات القائمة عمى األدلة والبراىين ىي ضعف اإلعداد 

وقمة المعرفة والميارات المتعمقة بالحصول عمى األدلة وتقييميا،  لممعممين واألخصائيين األكاديمي
راسة مييدات والمقداد د ذكرتوما أيًضا وىذا  وكذلك عدم كفاية الوقت ليؤالء األخصائيين.

(، وقد اتفقوا ۳۶، ۲۱۲۱، ودراسة الحموان )(۸۷، ۲۱۰۷حسين )ودراسة ال(، ۲۱۰۴وطشطوش )
أكثر المعيقات التي تحول دون  ين واألخصائيين باعتبارىا منبالمعمم المعيقات المتعمقةعمى تعدد 

أثناء اليوم  واألخصائي مالمعيقات، قمة الوقت المتاح لممعمىذه ستخدام لتمك الممارسات، ومن اال
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فإن  كذلك. والبراىين عمى الممارسات المبنية عمى األدلة الدراسي لمبحث وقراءة األبحاث لمتعرف
قد يسيل من  والبراىين عمى األدلة بالممارسات المبنية واألخصائيين مستو، معرفة المعممين

 .استخداميا نع منمستو، ميارة المعمم قد تكون عائقًا يمفي المقابل استخداميا. و 
المجال الثاني: معوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين والمتعمقة بالبيئة  -2

 . التنظيمية
 (63جدول )

 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واألىمية النسبية لممعيقات المتعمقة بالبيئة التنظيمية
 ( 256)ن=

المتوسط  الفقرات م
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
األىمية 
 النسبية

 الترتيب المستوي

تصادم ىذه الممارسات مع طرق التدريس  1
 المتبعة في المدراس والمراكز.

 6 مرتفع 61,0 53,1 03,3

إرشااادات منيجيااة لتحديااد أنااواع عدم وجود  2
زمااة لوصااف اال لاومسااتويات البراىااين 

 الة.سااتندة إلااى البراىااين وفعبأنيااا م اتالممارساا

 8 متوسط 59,0 48,1 93,2

الوصول لممصادر المناسبة كالتقارير  صعوبة 3
 .المحكمااة البحثية  والمجاالت  والكتاب العممياة

 4 مرتفع 66,0 55,1 28,3

قمة البرامج التدريبياة التي تيتم بتطبيق  4
ادم أو ع نوالبراىيالممارسات المبنية عمى األدلة 

 فاعميتياا.

 2 مرتفع 70,0 39,1 50,3

غياب المشاركة اإليجابية لألسرة في تطبيق  5
الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع 

 أطفاليم.

 9 متوسط 58,0 45,1 89,2

تعميمية يصدر من جيات  وجود دليل إجرائيعدم  6
بالممارسات المبنية معتمدة يوضح آليو العمل 

 3 مرتفع 67,0 55,1 33,3
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مع البيئة  بما يتناسببراىين عمى األدلة وال
 .ونزاىة ويضمن التنفيذ بدقةالُمطبق بيا 

عدم توفر األدوات الاالزمة والمكان المناسب  7
 الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىينلتطبيق 

 داخل المدرسة أو المركز.

 7 مرتفع 60,0 34,1 3

ُتمزم المعممين غياب القوانين والموائح التي  8
واألخصائيين بتطبيق الممارسات المبنية عمى 
األدلة والبراىين؛ مما يجعميم يعتمدون عمى 

 خبراتيم الشخصية.

 1 مرتفع 71,0 48,1 54,3

قمة الدعم المادي من جانب مدير المدرسة أو  9
 المركز.

 5 مرتفع 64,0 54,1 18,3

 مرتفع 64,0 24,0 18,3 الدرجة الكمية

(، حيث 3٫54 - 2٫89( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )63ح من جدول )يتض    
( والتي تنص عمى  نياب القوانين والموائح التي ت مزم المعممين واألخصائيين 8جاءت الفقرة رقم )

بتطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين؛ مما يجعميم يعتمدون عمى خبراتيم الشخصية   
( والتي تنص  قمة 4(، تالىا جاءت الفقرة رقم )3،54مرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )في ال

البرامج التدريبيهة التي تيتم بتطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين أو عهدم فاعميتيها  في 
مى  عدم ( والتي تنص ع6(، تالىا جاءت الفقرة رقم )3،57المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بمغ )

وجود دليل إجرائي يصدر من جيات تعميمية معتمدة يوضح آليو العمل بالممارسات المبنية عمى 
األدلة والبراىين بما يتناسب مع البيئة الم طبق بيا ويضمن التنفيذ بدقة ونزاىة  في المرتبة الثالثة 

عوبة الوصول ( والتي تنص عمى  ص3(، تالىا جاءت الفقرة رقم )3،33وبمتوسط حسابي بمغ )
لممصادر المناسبة كالتقارير البحثية، والمجهالت، والكتهب العمميهة المحكمههة   في المرتبة الرابعة 

( والتي تنص عمى  قمة الدعم المادي 9(، تالىا جاءت الفقرة رقم )3،28وبمتوسط حسابي بمغ )
(، تالىا 3،68بمغ )من جانب مدير المدرسة أو المركز  في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي 

( والتي تنص عمى  تصادم ىذه الممارسات مع طرق التدريس المتبعة في 6جاءت الفقرة رقم )
(، تالىا جاءت الفقرة رقم 3،73المدراس والمراكز  في المرتبة السادسة وبمتوسط حسابي بمغ )
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ارسات المبنية ( والتي تنص عمى  عدم توفر األدوات الهالزمة والمكان المناسب لتطبيق المم7)
(، 3عمى األدلة والبراىين داخل المدرسة أو المركز  في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي بمغ )

( والتي تنص عمى  عدم وجود إرشههادات منيجيههة لتحديههد أنههواع 2تالىا جاءت الفقرة رقم )
إلههى البراىههين وفعالة  في المرتبة ومسههتويات البراىههين الهالزمههة لوصههف الممارسههات بأنيهها مسههتندة 

( ونصيا   نياب المشاركة 5(، بينما جاءت الفقرة رقم )2،93الثامنة وبمتوسط حسابي بمغ )
اإليجابية لألسرة في تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع أطفاليم  بالمرتبة األخيرة 

( وىو 3،68) لمعيقات البيئة التنظيميةبي (. وبمغ المتوسط الحسا2٫89وبمتوسط حسابي بمغ )
  مستوي عام مرتفع.

ىذه الممارسات حداثة البيئة التنظيمية إلى بأسباب ارتفاع المعيقات المرتبطة ويمكن تفسير      
، فيي بمثابة أمًرا جديًدا عمى البيئة؛ مما يجعميا في عدم حالة تكيف بالتالي نفيذالدراسة والت في

والتى تظير بالصور المتعددة، وقد يرجع السبب أيًضا إلى نقص الموارد المادية ترتفع المعيقات، 
وصعوبة توفير أماكن وأدوات لتطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين؛ مما يجعل البيئة 
التنظيمة تمجأ لمطرق التقميدية في التعميم والعالج والتدريب، وخاصة أن ىذه الممارسات ال تتفق 

حسين نيجية وفكر القائمين عمى البيئة التنظيمية، وتأتي ىذه النتائج متفقة مع ما ذكره المع م
في أن قيادة المدرسة تعد أحد عناصر البيئة التنظيمية والتى يمكن أن تعيق  (۷۹، ۲۱۰۷)

تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين، فرفضيم لمممارسات، وعدم حثيم لممعممين عمى 
ستيا، وعدم دعميم ليم أثناء التطبيق، وعدم توفير األدوات والوسائل المساعدة تجعميم ممار 

 يبتعدون عن تطبيق ىذه الممارسات مع األطفال ذوي اضطراب التوحد.  
: معوقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين والمتعمقة باألبحاث وجودتيا لثالمجال الثا -3

 .ونتائجيا
 (64جدول )

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واألىمية النسبية لممعيقات المتعمقة باألبحاث وجودتيا 
 ( 256)ن=

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
األىمية 

 الترتيب المستوي
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 النسبية

عدم وجود معايير واضحة ومقننة الختيار  1
 .ادة من نتائجيااألبحاث العممية وطرق االستف

 4 مرتفع 60,0 45,1 3

عدم مراعاة األبحاث العممية لمفروق الفردية بين  2
األطفال من حيث العمر والذكاء ودرجة 

 االضطراب والمكان الجغرافي.

 5 متوسط 59,0 49,1 93,2

عدم موثوقية أغمب نتائج األبحاث العممية  3
 التربوية وخاصة في مجال اضطراب التوحد.

 7 متوسط 56,0 52,1 81,2

افتقار أغمب األبحاث لمؤشرات األبحاث ذات  4
 الجودة العالية. 

 2 مرتفع 67,0 37,1 33,3

قمة المجالت العممية التي تيتم بنشر أبحاث  5
 تتعمق بالممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين.

 1 مرتفع 76,0 38,1 79,3

حاثيم أبو  ربط الواقع الميداني بالباحثينصعوبة  6
 .دراساتيمو 

 9 متوسط 53,0 53,1 64,2

عدم وجود منظمات عربية تقوم بتصنيف  7
ا لممعايير تبعً  المبنية عمى األدلة الممارسات
وتكون خاصة في الجودة واالعتماد العالمية 

 .بالبيئة العربية

 3 مرتفع 65,0 47,1 26,3

 نتائج الدراسات دليل إجرائي منغياب وجود  8
الدراسات  يل عمى المعمم فيمسيُ واألبحاث 

 .وتطبيقيا في الواقع

 10 متوسط 52,0 42,1 62,2

بالحديث عن  تيتمالتي  ندرة الدراسات العربية 9
 .المبنية عمى األدلة الممارسات

 6 متوسط 57,0 64,1 84,2

ندرة الندوات والمؤتمرات العممية التي تيتم  10
بموضوع الممارسات المبنية عمى األدلة 

 راىين.والب

 8 متوسط 54,0 55,1 68,2

 مرتفع 60,0 37,0 99,2 الدرجة الكمية
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(، حيث 3،79-2٫62( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )64يتضح من جدول )    
( والتي تنص عمى  قمة المجالت العممية التي تيتم بنشر أبحاث تتعمق 5جاءت الفقرة رقم )

(، تالىا 3،79والبراىين  في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ ) بالممارسات المبنية عمى األدلة
( والتي تنص  افتقار أنمب األبحاث لمؤشرات األبحاث ذات الجودة العالية  4جاءت الفقرة رقم )

( والتي تنص عمى  7(، تالىا جاءت الفقرة رقم )3،33في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بمغ )
تقوم بتصنيف الممارسات المبنية عمى األدلة تبًعا لممعايير العالمية في  عدم وجود منظمات عربية

(، 3،26الجودة واالعتماد وتكون خاصة بالبيئة العربية   في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بمغ )
( والتي تنص عمى  عدم وجود معايير واضحة ومقننة الختيار األبحاث 6تالىا جاءت الفقرة رقم )

(، تالىا جاءت 3رق االستفادة من نتائجيا   في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي بمغ )العممية وط
( والتي تنص عمى  عدم مراعاة األبحاث العممية لمفروق الفردية بين األطفال من 2الفقرة رقم )

حيث العمر والذكاء ودرجة االضطراب والمكان الجغرافي  في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي 
( والتي تنص عمى  ندرة الدراسات العربية التي تيتم 9(، تالىا جاءت الفقرة رقم )2،92بمغ )

(، 2،84بالحديث عن الممارسات المبنية عمى األدلة  في المرتبة السادسة وبمتوسط حسابي بمغ )
( والتي تنص عمى  عدم موثوقية أنمب نتائج األبحاث العممية التربوية 3تالىا جاءت الفقرة رقم )

(، تالىا 2،86اصة في مجال اضطراب التوحد  في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي بمغ )وخ
( والتي تنص عمى  ندرة الندوات والمؤتمرات العممية التي تيتم بموضوع 67جاءت الفقرة رقم )

(، تالىا 2،62الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين  في المرتبة الثامنة وبمتوسط حسابي بمغ )
( والتي تنص عمى  صعوبة ربط الواقع الميداني بالباحثين وأبحاثيم ودراساتيم  6ءت الفقرة رقم )جا

( ونصيا   نياب 8(، بينما جاءت الفقرة رقم )2،64في المرتبة التاسعة وبمتوسط حسابي بمغ )
في وجود دليل إجرائي من نتائج الدراسات واألبحاث ي سيل عمى المعمم فيم الدراسات وتطبيقيا 

(. وبمغ المتوسط الحسابي لممعيقات المتعمقة 2،62الواقع  بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
 ( وىو مستوي عام مرتفع. 2،99باألبحاث وجودتيا ونتائجيا )

صعوبة الحصول  رجع أسباب ارتفاع المعيقات المرتبطة باألبحاث وجودتيا ونتائجيا إلىتو      
لمجميع، وأيًضا صعوبة الحصول عمى المجالت العممية المحكمة والتي  عمى ىذه األبحاث وتوفرىا

عدم وجود معايير واضحة ومقننة الختيار األبحاث وأيًضا  تيتم باألبحاث التي ثب تت فعاليتيا
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 Russo-Campisi (2017, 196)ما اتفق معو ، وىذا العممية وطرق االستفادة من نتائجيا

نياب بيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين تتمثل في والذي أشار إلى أنمب معيقات تط
التدريب ونقص الموارد، وصعوبة التعاون بين الباحثين والممارسين، وعدم التوافق بين استراتيجيات 

المفاىيم كذلك ، و التنظيمية المحيطة والبيئة بالممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين التدخل
كميا تعيق تنفيذ الممارسات  ، وجميع ىذه األمورات التعميمية والتشريعاتالخاطئة بين المصطمح

 (.79 -78، 2767، وىذا أيًضا ما ذكره وأكده الحسين )القائمة عمى األدلة
 ومناقشتو: الثالثالسؤال 

تطبيق ومعيقات  فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة لواقعىل توجد 
تدريبية حضور دورات  -الجنس)إلى متغيرات  نية عمى األدلة والبراىين تعزىالممارسات المب

 المؤىل العممي(؟  -سنوات الخبرة -في الممارسات المبنية عمى األدلة
 تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىينومعيقات واقع المتعمقة بالفروق في  جالنتائ - أ

الجنس  متغيرالتي تعزى إلى و ضطراب التوحد األطفال ذوي ا وأخصائي كما يراىا معممي
 إناث(. -)ذكور

لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية لواقع ومعيقات الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين 
 الجنساألطفال ذوي اضطراب التوحد، والتي تعز، إلى متغير  وأخصائي كما يراىا معممي

لممقارنة بين مجموعتين مستقمتين، والجدول T-TEST (، تم استخدام اختبار  ت إناث -ذكور)
 ( يوضح ذلك.65)

 (65جدول )
متغير الجنس ل تعزيأفراد الدراسة  لمفروق بين إجابات  T-TESTنتائج اختبار  ت   

 (256)ن=
المتوسط  العدد الجنس المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  (تقيمة)
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

بيق الممارسات واقع تط
 المبنية عمى األدلة والبراىين

 703,0 202,1 380,0 73,7 12,28 147 ذكور
 8 74,27 109 إناث

معيقات تطبيق الممارسات 
 المبنية عمى األدلة والبراىين

 989,0 202,1 013,0 72,16 37,95 147 ذكور
 36,16 34,95 109 إناث
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في  فأقل (75,7) ت داللة إحصائية عند مستو،عدم وجود فروق ذا( 65) يتضح من جدول
اتجاىات أفراد عينة الدراسة حول واقع ومعيقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين 

 الجنس.تبًعا لمتغير 

ويرجع الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المعممين والمعممات في     
مبنية عمى األدلة والبراىين إلى أن جميع عينة الدراسة متقاربين واقع ومعيقات الممارسات ال

عينة الدراسة اقتصرت عمى المراكز التي تعمل مع فئة التخصص في دراستيم األكاديمية، و 
، وىذا ما التوحد فقط مما يعني تشابو ظروف العمل ليم وتعامميم جميعا بنفس ظروف العمل

، ودراسة (2727الحميدان )و  المغاربة، ودراسة (2727)الزريقات و  الصمادياتفقت معو دراسة 
Sam et al (2020)  وقد توصمت جمعييا إلى عدم وجود فروق بين معممي وأخصائي ،
نتائج ىذه النتائج مع  تاختمفومع ذلك  التوحد تعزي لمتغير الجنس،األطفال ذوي اضطراب 

معممي التربية الخاصة عمى  التي توصمت لوجود فروق بينو  ،(2727العايد وآخرون )دراسة 
 .المعوقات التي تواجييم

تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين ومعيقات واقع المتعمقة بالفروق في  جالنتائ - ب
دورات حضور  متغيرالتي تعزى إلى و  األطفال ذوي اضطراب التوحدوأخصائي كما يراىا معممي 

 لم يحضر(. -)حضر في الممارسات المبنية عمى األدلةتدريبية 

لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية لواقع ومعيقات الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين 
دورات الاألطفال ذوي اضطراب التوحد، والتي تعز، إلى متغير  وأخصائي كما يراىا معممي

-Tختبار  ت  لم يحضر(، تم استخدام ا -)حضرتدريبية في الممارسات المبنية عمى األدلة ال
TEST( يوضح ذلك.66لممقارنة بين مجموعتين مستقمتين، والجدول ) 

 (66جدول )
متغير الدورات التدريبية  ل تعزيأفراد الدراسة  بين إجابات لمفروق  T-TEST  نتائج اختبار  ت

  (256)ن=
الدورات  المحور

 التدريبية
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجات (تقيمة)
 الحرية

 الداللة 

 895,0 202,1 133,0 94,7 85,27 67 حضرواقع تطبيق الممارسات 



واقع الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين ومعيقات تطبيقيا وسبل تفعيميا  د . أحمد محمد عزازي
  ىا معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد كما يرا

                                     
 

 6142 

 81,7 28 189 لم يحضر المبنية عمى األدلة والبراىين
معيقات تطبيق الممارسات 
 المبنية عمى األدلة والبراىين

 995,0 202,1 007,0 41,18 34,95 67 حضر
 86,15 36,95 189 لم يحضر

في  فأقل (75,7) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو،( 66) جدول يتضح من
اتجاىات أفراد عينة الدراسة حول واقع ومعيقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين 

 .تدريبية في الممارسات المبنية عمى األدلةالدورات التبًعا لمتغير 
 معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد حولويرجع الباحث عدم وجود فروق بين     

في  واقع ومعيقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين تبًعا لمتغير الدورات التدريبية
لم تكن تدريبية  مجال الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين. إلى أن الفئة التي التحقت ببرامج

عمى سات المبنية عمى األدلة والبراىين، وأيًضا أنو لم تكن في الممار تخصصية ىذه البرامج 
، أو أنيا كانت دورات تدريبية قصيرة ال تستوفي أيدي مختصين ميرة في مجال اضطراب التوحد

المعايير المطموبة لمتدريب عمى ىذه الممارسات، أو قد تكون ىذه الدورات قد ركزت عمى 
 واألخصائيين المعممين يفقد لجانب التطبيقي؛ مماالجانب النظري فقط في التدريب وأنفمت ا

يطمعيم عمى يفقدىم االطالع عمى الكثير من المعارف والميارات التفصيمية والمتخصصة، و 
في مجال الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين. وىذا ما قد  المستجدات والتطورات الحديثة

والتي دعت إلى ضرورة عقد ( 2727) اليافعيو  الزارعأوصت بو الدراسات السابقة مثل دراسة 
ذوي  األطفال وأخصائيدورات تدريبية تتناول الممارسات المبنية عمى البراىين لمعممي 

اضطراب التوحد في المراكز، والمدارس، والبرامج الحكومية، واألىمية، ومنح حوافز مادية 
ات المبنية عمى البراىين في الذين يقومون بتطبيق الممارس واألخصائيينومعنوية لممعممين 
 العممية التعميمية.

، والتي توصمت إلى  Sam et al (2020)واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة     
 المغاربةوجود فروق ترجع إلى عامل الدورات التدريبية، وىو ما اختمفت معو نتائج دراسة 

ممي وأخصائي األطفال ذوي والتي توصمت إلى وجود فروق بين مع (2727الحميدان )و 
اضطراب التوحد في تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين ترجع لعامل الدورات 

 التدريبية.
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 تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىينومعيقات واقع المتعمقة بالفروق في  جالنتائ -جا
سنوات الخبرة  متغيرالتي تعزى إلى و  كما يراىا معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد

 سنوات(. 10أكثر من  -سنوات 10إلى  5من  -سنوات 5)أقل من 
 المبنية عمى األدلة والبراىينالممارسات  لواقع ومعيقاتلمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية 

والتي تعز، إلى متغير سنوات  ،ألطفال ذوي اضطراب التوحدكما يراىا معممي وأخصائي ا
تم استخدام اختبار  ، سنوات( 67أكثر من  -سنوات 67إلى  5من  -سنوات 5الخبرة )أقل من 
، مجموعتين مستقمتينأكثر من لممقارنة بين    one-way ANOVA  األحادي تحميل التباين

 وضح ذلك.( ي67)والجدول 
 (67جدول )

 لمبنية عمى األدلة والبراىين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور واقع الممارسات ا
 (256الخبرة )ن=متغير سنوات ل والتي تعزيومحور معيقات تطبيق الممارسات 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات المحور
واقع تطبيق الممارسات 
المبنية عمى األدلة 

 والبراىين
 

 07,8 85,27 112 سنوات 5أقل من 
 09,7 49,27 86 سنوات 10 – 5من 

 45,8 88,28 58 سنوات 10أكثر من 
 83,7 96,27 256 المجموع

معيقات تطبيق 
الممارسات المبنية عمى 

 األدلة والبراىين

 35,17 86,94 112 سنوات 5أقل من 
 73,13 58,94 86 سنوات 10 – 5من 

 69,18 47,97 58 سنوات 10أكثر من 
 53,16 36,95 256 المجموع

لمحوري ظاىري في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تساوي( 67ل )جدو يتضح من 
 كما يراىا معممي وأخصائي المبنية عمى األدلة والبراىينالممارسات واقع ومعيقات تطبيق 

الخبرة، ولبيان داللة الفروق سنوات ختالف فئات متغير ال تبًعاألطفال ذوي اضطراب التوحد ا
 One Way Anovaسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين األحادي اإلحصائية بين المتو 

 (. 68حسب الجدول )
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 (68) جدول

متغير سنوات ل والتي تعزيأفراد الدراسة  لمفروق بين إجابات نتائج اختبار تحميل التباين األحاد
 الخبرة

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ةقيم
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

واقع تطبيق الممارسات 
 المبنية عمى األدلة والبراىين

 569,0 56,0 77,34 2 54,69 بين المجموعات
 61,61 253 06,15588 داخل المجموعات

  255 60,15657 المجموع
معيقات تطبيق الممارسات 
 المبنية عمى األدلة والبراىين

 541,0 61,0 78,168 2 57,337 بين المجموعات
 30,274 253 07,69399 داخل المجموعات

  255 65,69736 المجموع

في  فأقل (75,7) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو،( 68) يتضح من جدول
اتجاىات أفراد عينة الدراسة حول واقع ومعيقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين 

واقع تطبيق الممارسات لمحور مستوي الداللة اإلحصائية  بمغير سنوات الخبرة، حيث تبًعا لمتغ
(، وىي قيم نير دالة إحصائًيا، وبينما 56,7(، وقيمة ف )569,7) المبنية عمى األدلة والبراىين

 تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين لمحور معيقاتمستوي الداللة اإلحصائية بمغ 
وبالتالي ال يوجد فروق ذات داللة  قيم نير دالة إحصائًيا. (، وىي66,7(، وقيمة ف )546,7)

 .إحصائية بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة لواقع التطبيق

 واقع تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين سبب عدم تأثرويعزي الباحث      
ة موضوع ىذه الممارسات وخاصة في البيئة حداث ومعيقات تطبيقو بمتغير سنوات الخبرة إلى

مستجدات وتطورات تحدث نا نعيش في عصر يتسم باالنفجار المعرفي، وىناك نالعربية وذلك أل
فالمطالب متغيرة باستمرار ومالم ، مجال التربية بصفة عامة واضطراب التوحد بصفة خاصةفي 

عالجية لم يعد يعمل بيا. باإلضافة  يتغير المعمم معيا المعمم ويتجدد؛ سيجد نفسو يستخدم طرق
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األطفال ذوي اضطراب التوحد، وكذلك ضعف وأخصائي عف برامج تطوير إعداد معممي لض
يمكن و  المعرفية بالنسبة لمممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين، واألخصائيين خمفية المعممين

ممين في مجال التوحد فال أن يرجع ذلك إلى ىذه المعيقات تعتبر عامة يشعر بيا جميع العا
، يختمف عمييا ذوي الخبرة الطويمة أو حديثي العمل لمممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين

 المغاربة، ودراسة (2727الزريقات )و  الصماديوىو ما اتفقت معو الدراسات السابقة مثل 
جود فروق بين ، وقد توصمت جميعيا لعدم و Sam et al (2020)، ودراسة (2727الحميدان )و 

معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد تعزي لمتغير سنوات الخبرة. ورنم ذلك 
توصمت دراسات أخري لوجود فروق بين معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد ترجع 

 .Knight et al (2019)لسنوات الخبرة مثل دراسة 

 طبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىينتومعيقات واقع المتعمقة بالفروق في  جالنتائ -د
المؤىل  متغيرالتي تعزى إلى و  كما يراىا معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد

 ماجستير ودكتوراه(. -دبموم دراسات عميا -)بكالوريوس العممي
 ة والبراىينالمبنية عمى األدلالممارسات  لواقع ومعيقاتلمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية 

والتي تعز، إلى متغير المؤىل  ،ألطفال ذوي اضطراب التوحدكما يراىا معممي وأخصائي ا
تم استخدام اختبار  تحميل ، ماجستير ودكتوراه( -دبموم دراسات عميا -)بكالوريوس العممي
، والجدول مجموعتين مستقمتينأكثر من لممقارنة بين    one-way ANOVA  األحادي التباين

 وضح ذلك.( ي69)
 (69جدول )

نية عمى األدلة والبراىين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور واقع الممارسات المب
 (256)ن= متغير المؤىل الدراسيل تعزيمعيقات تطبيق الممارسات ومحور 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات المحور
واقع تطبيق الممارسات 

مبنية عمى األدلة ال
 والبراىين

 

 07,8 78,27 134 بكالوريوس
 05,8 86,28 85 دبموم دراسات عميا
 21,6 65,26 37 ماجستير ودكتوراه

 84,7 96,27 256 المجموع
 72,17 64,95 134 بكالوريوسمعيقات تطبيق 
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الممارسات المبنية 
 عمى األدلة والبراىين

 65,16 96,94 85 دبموم دراسات عميا
 37,11 22,95 37 ماجستير ودكتوراه

 54,16 36,95 134 المجموع
ظاىري في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تساوي( 69جدول )يتضح من 

المبنية عمى األدلة والبراىين كما يراىا معممي الممارسات لمحوري واقع ومعيقات تطبيق 
، ولبيان داللة الفروق المؤىل العممي ي لمتغيرتعز ألطفال ذوي اضطراب التوحد ا وأخصائي

 One Wayاإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين األحادي 
Anova ( 27حسب الجدول .) 

 (27) جدول
متغير المؤىل والتي تعزي لأفراد الدراسة  لمفروق بين إجابات تحميل التباين األحادي نتائج اختبار

  العممي
مجموع  مصدر التباين ورالمح

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

واقع تطبيق 
الممارسات المبنية 
 عمى األدلة والبراىين

20 69,73 2 39,147 بين المجموعات
2,1 

302,0 
 30,61 253 21,15510 داخل المجموعات

  255 60,15657 المجموع
معيقات تطبيق 

الممارسات المبنية 
 عمى األدلة والبراىين

04 34,12 2 68,24 بين المجموعات
5,0 

956,0 
 54,275 253 97,69711 داخل المجموعات

  255 65,69736 المجموع

في  فأقل (75,7) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو،( 27) يتضح من جدول
ومعيقات تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين اتجاىات أفراد عينة الدراسة حول واقع 

واقع تطبيق الممارسات لمحور مستوي الداللة اإلحصائية  بمغحيث  العممي،تبًعا لمتغير المؤىل 
(، وىي قيم نير دالة إحصائًيا، وبينما 27,6(، وقيمة ف )372,7) المبنية عمى األدلة والبراىين

 تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين معيقاتلمحور مستوي الداللة اإلحصائية بمغ 
 (، وىي قيم نير دالة إحصائًيا.745,7(، وقيمة ف )956,7)

 واقع تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين سبب عدم تأثرويعزي الباحث      
بل الخدمة في مصر، أن معظم برامج إعداد ما ق ومعيقات تطبيقو بمتغير المؤىل العممي إلى
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لم تقدم برامج تعميمية متخصصة ومكثفة في  واألخصائيين والتي يمتحق بيا ىؤالء المعممين
اضطراب التوحد بحيث تركز عمى جميع الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين والتي تؤىل 

ة إلى باإلضاف ،لمعمل بشكل كفء مع األطفال ذوي اضطراب التوحد واألخصائيين المعممين
تدني كفاءة جيات التدريب وعدم وجود فمسفة واضحة توضح أىدافيا، حيث أن أنمبيا يعتمد 

عدم إثراء مستو، المعرفة عمى الجاني النظري ويغفل الجانب التطبيقي، باإلضافة إلى 
التخصصية لدييم وخاصة ما ارتبط منيا بالمستجدات والتطورات التي تحدث في الميدان، 

ة باستمرار ومالم يتغير المعمم معيا المعمم ويتجدد؛ سيجد نفسو يستخدم طرق فالمطالب متغير 
عالجية قديمة ففاقد الشيء ال يمكن أن يعطيو، وجاءت ىذه النتائج منسجمة مع نتائج دراسات 

، والتي توصمتا لعدم وجود فروق (2727الحميدان )و  المغاربة، (2727الزريقات )و  الصمادي
ق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين تبًعا لممؤىل العممي. وبالرنم في واقع ومعيقات تطبي

من ذلك ىناك دراسات توصمت لوجود فروق بين المعممين واألخصائيين ترجع لممؤىل العممي 
 .Knight et al (2019)، ودراسة Stormont et al (2011)مثل دراسة 

 السؤال الرابع ومناقشتو:
من وجية نظر معممي  ممارسات المبنية عمى األدلة والبراىينال تفعيلما سبل ونصو" 

 ؟دوأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوح
السؤال تم جمع إجابات المعممين واألخصائيين عمى االستبانة من خالل  جابة عن ىذاإلول

 ( يوضح ذلك:26السؤال المقترح، ثم تم إحصاء أكثر الحمول تكرارا وجدول )
 (26جدول )

مول المقترحة من وجية نظر معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد لمتغمب أكثر الح
عمى العقبات التي تواجو تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين والنسب 

  ( 256)ن=المئوية
النسبة  التكرار الحمول المقترحة م

 المئوية
الممارسات المبنية  التدريب المستمر لممعممين ولألخصائيين عمى استخدام 1

 عمى األدلة والبراىين مع األطفال ذوي اضطراب التوحد.
220 9,85% 

 %2,83 213توفير الموارد المادية الاالزمة لتطبيق الممارسات المبينة عمى األدلة  2
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 والبراىين. 
تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين في برامج إعداد معممي  3

 ذوي اضطراب التوحد بالجامعات. وأخصائي األطفال
196 5,76% 

نشر نتائج البحوث المبنية عمى األدلة والبراىين في مؤسسات نشر متاحة  4
 لمجميع.

142 4,55% 

إلزام معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد عمى تطبيق الممارسات  5
 بتنفيذىا. المبنية عمى األدلة والبراىين في البرامج العالجية التي يقوموا

112 6,46% 

توفير برامج تدريبية متنوعة لممعممين ولألخصائيين من أجل تطوير قدراتيم  6
 المينية عمى تنفيذ الممارسات المبينة عمى األدلة والبراىين 

103 2,40% 

االستفادة من خبرات من لدييم معرفة بالممارسات المبنية عمى األدلة  7
 والبراىين.

85 2,33% 

كتيب لشرح كيفية تنفيذ الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع  توفير 8
 األطفال ذوي اضطراب التوحد.

43 7,16% 

( أن أكثر الحمول تكراًرا لتفعيل تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة 26يتضح من جدول )
رسات في برامج التدريب المستمر لممعممين واألخصائيين عمى استخدام ىذه المماوالبراىين ىو 

  تعميم وتأىيل األطفال ذوي اضطراب التوحد
وفي ضوء نتائج ىذا السؤال نجد أن أكثر سبيل لتفعيل الممارسات المبنية عمى األدلة      

عمى استخدام الممارسات المبنية  ولألخصائيين التدريب المستمر لممعممينوالبراىين يتمثل في 
، وترجع منطقية ىذا اإلجماع من وي اضطراب التوحدعمى األدلة والبراىين مع األطفال ذ

ال يمكن أن يعطيو، فيم بجاجة ماسة لمتدريب عمى كل ما ىو  ءالمعممين واألخصائيين ففاقد الشي
ىذه توفير الموارد المادية الهالزمة لتطبيق جديد بخصوص ىذه الممارسات، باإلضافة إلى ضرورة 

 ىذا ما اتفقت معوو ف عجمة التقدم بالنسبة ليذه الممارسات، فبدون الموارد المادية تتوق الممارسات
وجود عالقة سببية بين التدريب كآلية يا إلى التى توصمت نتائج  Hollins (2013)دراسة

لمتطوير الميني واستخدام الممارسات القائمة عمى األدلة، وتوصمت النتائج إلى زيادة الميارات 
راب التوحد بعد تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة طاضاألكاديمية والسموكية لألطفال ذوي 

نشر نتائج البحوث المبنية عمى األدلة باإلضافة إلى ضرورة  معيم  والتي تم التدريب عمييا.
االطالع  واألخصائيين، بحيث تسيل عمى المعممين والبراىين في مؤسسات نشر متاحة لمجميع
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 لتكون سيمة الوصول إلييا بالنسبة ليؤالء المعممينعمييا أو عمى األقل توزع عمى المدراس؛ 
األطفال ذوي اضطراب التوحد عمى تطبيق  وأخصائي إلزام معممي، مع ضرورة واألخصائيين

، والعمل عمى الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين في البرامج العالجية التي يقوموا بتنفيذىا
تطوير قدراتيم المينية عمى تنفيذ من أجل ألخصائيين ولتوفير برامج تدريبية متنوعة لممعممين 
االستفادة من خبرات من لدييم معرفة بالممارسات ، وكذلك الممارسات المبينة عمى األدلة والبراىين

توفير كتيب لشرح كيفية تنفيذ الممارسات المبنية عمى ، وضرورة المبنية عمى الدالة والبراىين
 وي اضطراب التوحد.األدلة والبراىين مع األطفال ذ

 التوصيات
في ضوء أدبيات الدراسة ونتائجيا تم وضع مجموعة من التوصيات التي قد تساعد في الحد من 
المعيقات التي تواجو تطبيق الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين مع األطفال ذوي اضطراب 

 التوحد:
وضع خطط عالجية في ضوء  تدريب معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد عمى -6

 الممارسات المبنية عمى األدلة والبراىين.
العمل عمى زيادة وعي معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد بأىمية الممارسات  -2

 المبنية عمى األدلة والبراىين في خدمة وتأىيل وعالج األطفال ذوي اضطراب التوحد.
 توفير المعمومات بكافة أشكاليا. -3
سن قوانين وتشريعات ت مزم المعممين واألخصائيين عمى تنفيذ الممارسات المبينة عمى األدلة  -4

 والبراىين في برامجيم العالجية مع األطفال ذوي اضطراب التوحد.
 توثيق الممارسات الميدانية التي يقوم بيا معممي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب التوحد. -5
 العممية وخاصة المبنية عمى األدلة والبراىين. االىتمام بجودة األبحاث  -6
من أجل تطوير قدراتيم المينية عمى تنفيذ  ولألخصائيين توفير برامج تدريبية متنوعة لممعممين -7

 الممارسات المبينة عمى األدلة والبراىين.
 البراىينمراكز تنفيذ الممارسات المبينة عمى األدلة و  معتبادل الخبرات تفعيل سبل التعاون و  -8

 لالستفادة منيا في مجال اضطراب التوحد.
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Abstract 
      The study aimed to uncover the reality of evidence-based practices 

and the obstacles to their application and ways to activate them, as seen 

by teachers and specialists for children with autism spectrum disorder. he 

sample consisted of (256) teachers and specialists for children with 

autism in the Arab Republic of Egypt, who were chosen by the random 

stratified method, where the number of teachers (70) teachers, and the 

number of specialists (186) specialists. The study is based on the 

descriptive and analytical method, and to collect data, the study used a 

questionnaire prepared by the researcher, where it was verified and 

validated by appropriate methods, and the questionnaire was applied 

electronically via the Internet, and one of the most important results of 

the study was that the reality of applying evidence-based practices with 

children with disorder came With a medium degree from the point of 

view of their teachers, and the obstacles to the application of these 

practices came to a high degree, and the reality and obstacles to the 

application of evidence-based practices from the point of view of 

teachers of autistic children did not differ according to the difference 

(gender, number of training courses, academic qualification, and years of 

experience). Solutions to activate the application of evidence-based 

practices with children with autism in schools and treatment centers from 

the perspective of Bare their teachers. teachers and specialists.  

 

Key Word: Evidence-based practices, obstacles to its implementation 

and ways to develop, teachers and specialists of children with Autism 


