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 الطريقة المثلى الممارسات المبنية على األدلة في التربية الخاصة
 اتـــاقـــة ذوي اإلعــــع الطلبــل مــامـــللتع 

 داد ـإع   

  )*( لحسينبن حسين ا عبدالكريم /د
 

 

 ةـــدراســـص الــــملخ

الممارسدددال المة عدددا دلدددا اة لدددا  الددد ا ادددل ة دددا البيددداخا ال العدددا  ددد  ال   عدددا ال ا دددا  تعددد 
بال  ل الم ب اا، إذ تلزم قوانعُل تلك ال  ل المعلمعل دلا تطةعق الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا د د  

ُر تددد رال الطلةدددا ذ ق ا؛داقدددالث  ذلدددك لة دددار ا؛خعاىعدددا الم  تةدددا دلدددا اسددد   اا ا   ل سددد ،   ددد 
ال دد  ع ددددل تلدددك الممارسددال  ددد  العدددالا الع  ددد ث لدديا  ددد  ت ال راسدددا ال العددا إلدددا ال ع اددد  بم  دددوم 
الممارسدددددال المة عدددددا دلدددددا اة لدددددا،  اددددد ر ة مع  دددددا،  تولدددددع  المعدددددا ع  الم ددددد   اا لل  دددددا دلدددددا 

ن الممارسددال،  فع عددا ار عدددار الممارسددال المة عدددا دلددا اة لدددا،  ت  عددي ا،  المععبدددال ال دد  ت دددول    
 ر ااًا، ق ات ال راسا دد ً ا ادل ال و دعال،  المب  لدال  ت  عي ا، اع د ض ةاثلا ل لك الممارسال  

 ذال العالقا بمولوع الممارسال المة عا دلا اة لا    ال   عا ال ا ا بالعالا الع     

   ال عو خاا؛داقال، ، ى ااج تعلعمعا، ت رالل اة عا دلا اة لا :الكلمات المفتاحية
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Evinced-based practices in special education:  

he best method foreducating students with disabilities 

Abdulkarim Alhossein   

Abstract 

Evidence-based practices are one of the most important current 

issues in special education in developed countries. Laws require teachers to 

implement evidence-based practices when teaching students with 

disabilities due to the positive effects for using these practices. 

Unfortunately, these practices are rarely discussed in the Arab world. 

Therefore, the purpose of this study to define the concept of evidence-

based practices, their importance, clarifying the criteria that are used to 

determine evidence-based practices, how to choose evidence-based 

practices, obstacles to their implementation, and examples of these 

practices. Finally, this study presented several recommendations and 

suggestions related to evidence-based practices in the Arab world. 

Keywords:  Evidence-based interventions, instructional programs, 

disabilities, Saudi Arabia. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2017  نــوفمــبر   –الول  زء اــالجـ  (21)العدد   (6)المجلد  يلــأهــة والتــاصــة الخــتربيــة الـمجل

 

 

55 

 ةــــــدمــــالمق

إنًّ الم أاد  لم دد واال الطلةددا ذ ق ا؛داقددال  ل ددً ان  الدًا  الدد ًا  دد  ة ا  ددا، فمددا  ل ددً 
الطلةدا  لال راسدال ال د  قاسدت ا   داةخيًا ان  اض ال وقعال المأاولدا اد  ا، ىد  إنًّ المطلدع دلدا 

ذ ق ا؛داقددال خعدد  ةنًّ ا  ددار الم  تةددا دلددا  رددول ا لل   عددا ال ا ددا لدددعلاث إن لددا ت ددل ا دد   ا  
 قدد  فتددد ت ا ا عددا ال راسدددال ال ددداببا ةنًّ   دداة ق دددارًا إخعاىعددا قلعلدددا ة  ق دددارًا سددلةعا ا تةطدددا بال  دددا ج 

عددا ال ا ددا   قدد  لددا ل بعدد  الةددالثعل ت  ددع  تلددك ال  ددا ج ال علعمعددا للطلةددا ذ ق ا؛داقددال  دد  ال   
 لالم عةددا لةادددال،  مددد  ا ادددل  ددد ر ةنًّ تلدددك ال  دددا ج ال دددلةعا دا ددد ا إلدددا اسددد   ام المعلمدددعل لممارسدددا

،  اب ددد خ قرددد  ن ةنًّ ال عدددوا (Burns, &Ysseldyke,2009)تعلعمعدددا لدددعل ل دددا ةسدددا  تع اةددد  
سددال ال علعمعددا الم دد   اا  اردد  المدد ار  قدد  تلعدد    رًا  ااددًا ال ةعدد ا ىددعل اةب ددام العلمعددا،  الممار 
(   ددةع  المعلمددعل ا دد م  ن  دد  Harris, et al., 2012 دد  ن ددا ج الطلةددا الم عةددا لةاددال   

اس   ام ط ق تعلعمعا اعع ا دلا ال غا ال ةنًّ الةعانال الم و  ا د  ا تتع  إلا ةنًّ دا غعد   عالدا ادع 
ا ختدددع  إلدددا ةنًّ ااد بدددا ال الت لدددعا لددد ر المعلمدددعل ة دددا ادددل الةعاندددال الطلةدددا ذ ق ا؛داقدددال، امددد 

 (   Burns, &Ysseldyke, 2009المأروذا ال اةب ام   
ةشارل ال راسال إلا ةنًّ الع    ال المعلمعل خ    اون بتد    ا دا امارسدال لدعل ل دا   ق 

تدددأ ع  إخعدددداى  دلددددا ة او الطلةدددا، ة  ةنًّ تأ ع  ددددا ا دددد     دددد ًا، ىع مدددا   ع ةددددون اسدددد   ام الممارسددددال 
، ة  خ د   اون ا بتد   (Cook, et al., 2009; Cook, & Cook, 2013)المة عدا دلدا اة لدا 

(،  قد  خ د م  ن  د  اسد   ام تلدك الممارسدال غعد  ال عالداث Harris, et al., 2012م    غعد  ا د 
ةن ددا خ يددلون الملددا ر غعدد  ال سددمعا للمعلواددال د دد  ار عددار الطدد ق ال علعمعددا ة ثدد  اددل ار عار ددا 

   .(Burns, &Ysseldyke, 2009)ى او دلا اعلواال اأروذا ال اةب ام 
ل   عا ال ا ا بالم للا ااى  ا عدا بعدعل ااد ةدار ةنًّ الممارسدا  ما تةعل ةنه ا خأري اعلموا ا

 ق  ةشدارل ال راسدال  (Test, et al.,2015)اة عا دلا اة لا د  اا   ا  ن تة   امارسال     ا 
إلددا ةنددده خعددد  ةن  ددد  ق اسدد ة ال الممارسدددال اةقددد   ادلعدددا بالممارسددال ال ددد    ددد ل  ادلع  دددا ادددل 

 ,.Harris, et al)ن ا ج الطلةدا،  را دا الطلةدا ذ ق المتدا   ال علعمعدا  رالل اةب ام إلا ت ُ ل
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2012; Cook, Cook, & Collins, 2016)   دلعده   يد  ة معدا اةب دام العلمعدا  د  ت   د  ،
 Cooket, et)الممارسدال اة ثد   ادلعدا،  الديق ة ر إلدا تطدور  د  الع  د  ادل المعداال الم  عدا 

al., 2016)لدا تثةدت اةب دام  ادلع  داث لمدا امارسدال لةالثعل ال ااد مدا  دلدا ، ى  لير بع  ا
قد     تدد  دلع ددا اددل سددلةعال فثعدد ا، إذ ةشددار ا إلدا ةنًّ إلدد ر الممارسددال المة عددا دلددا ال   اددال  دد  

 .(Harris, et al., 2012)المعال الطة  ة ل إلا الع    ال لاال الو اا 
ةب دددام العلمعدددا ل    ددد  الممارسدددال ال عالدددا ادددع   ا يددد  امدددا سدددةق ةنددده خعددد  ااد مدددا  دلدددا ا 

الطلةدددا ذ ق ا؛داقدددال، إا ةنًّ   ددداة  عدددوا فةعددد ا ىدددعل اةب دددام،  الممارسدددال الم ددد   اا  ددد  المددد ار ،  
 الع  دد  اددل المعلمددعل ا  ثبددون  دد  ن ددا ج      لعددع خعدد  ذلددك اددل ة ددا البيدداخا ال   ثددا  دد  ال   عددا ال ا ددا 

 مدددا  دلدددا الدددا ر ا الت لدددعا ل    ددد  ادددا   رسدددون،  فعددد    رسدددون  اةب دددام العلمعدددا،  ا يدددلون ااد 
  Cook, & Cook, 2013  ل ددوو ال ددً  ددعن الددةع  قدد  خ دد   م ةسددالع  تعلعمعددا ت ددا   المولددا   )

،  دلدا الد غا ادل  (Courtade, Test, & Cook, 2015)دلدا الد غا ادل دد م   دو   ددا ب ثد  ل دا  
ال علعمعددا الم د   اا  د  ال علدعا بتد   ددام، إا ةنًّ   ددو     رطدورا   دو   عدوا ىدعل اةب دام،  الممارسدال 

تلددك ال عددوا  دد  ال   عددا ال ا ددا خع ةدد  ة ثدد  إشدد العاث ن دد ًا لمددا خ  ا دده الطلةددا ذ   ا؛داقددال اددل تعلددعا  
 (  Cooket al., 2015 عال ى ر ا دالعا،  ذلك للو ول إلا ةدلا  ر ا ام  ا ال ق رات ا   

،  ادد راو المدد ار ،  الةددالثعل  دد  ا  نددا اةرعدد ا ى    دد ،  تطةعددق  لبدد  دا  ا  مددام المعلمددعل
(،  ال د   ادل ذلدك  دو Ecker, 2016; Wang & Lam, 2017الممارسال المة عا دلا اة لدا   

لمان ةن   ا تعلعا الطلةا ال رالل ت رالل،  امارسال تةعل  ادلع  ا ال ردالل اةب دام،  الديق 
(    ديا اا  مدام الم زا د  Russo-Campisi, 2017ا ج الطلةدا   ى  ره    ق إلا ت  دل ددام  د  ن د 

 ;No Child Left Behind, 2002بالممارسال المة عا دلا اة لا   دمده ةخيدًا  د  ر قدوانعل   

Individuals With Disabilities Act, 2004; Every Student Succeeds Act, 

 ,.Jones, 2009; Courtadeet al لدا   ( تلدزم المعلمدعل ى طةعدق امارسدال اة عدا دلدا اة2015

2015; Ecker, 2016; Agran, et al., 2017; Odom, et al., 2010 دالمعلمون لعمعدع   )
اطدالةون باسد   ام تد رالل اةع دا دلدا اة لدا ىد ًا -بمدا  دع ا الطلةدا ذ ق ااداقدال التد   ا-الطلةا

 (  Agran, et al., 2017ال ااد ما  دلا رة ت ا ة  قرا  ا الت لعا   
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 ا فدددز تةدددا ل المعلوادددال لدددول الممارسدددال ال ادلددداتدددا إنتددداو  2002 لددديا ت   ددد ًا  ددد  ددددام 
  What Works Clearinghouse, WWC   ال ددابع لمع دد  العلددوم ال   واددا )Institute of 

Education Sciences فددددأ ل ا فددددز رسددددم  ُخع ددددا ى    دددد  الممارسددددال المة عددددا دلددددا اة لددددا )
  Courtadeet al., 2015 ث لع ددون الدد رًا او وقددًا،  ا دد باًل ل لددك الممارسددال)(Simpson,  

 ,Burns)خ دددد   الو ددددول لدددده اددددل قةدددد  المعلمددددعل،  ة لعدددداو اةاددددور،  ادددد راو المدددد ار  (2005

&Ysseldyke, 2009). 
 ا ي  اما سةق ة معا اس   ام الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا ادع الطلةدا ذ ق ا؛داقدال، 

زم ل  را  د  اعلم  ال   عدا ال ا دا ى لدك الممارسدال،  اد ر ة مع  دا،  المعدا ع  اةا  اليق خ  ل
الم ددد   اا لل  دددا دلددددا الممارسدددال بأن دددا اة عددددا دلدددا اة لدددا،  فع عددددا ار عار دددا،  ت  عدددي ا بط ابددددا 
ا اسةا تيمل اس  ا ا الطلةا ا  ا إلا ةقلا  ر ا ام  دا، با؛لدا ا إلدا المععبدال ال د  قد  ت دول 

   اا ا    ن اس 

 ة:ــــدراســـة الــــمشكل
اة ىعدددال  ددد  اعددال ال   عدددا ال ا دددا إلددا لددد  را اسددد   ام الممارسددال المة عدددا دلدددا  تتددع 

اة لا د   تعلعا الطلةا ذ ق ا؛داقالث لما ق     ت  دلا ذلك ال ن ا ج إخعاىعدا  د  ا د ور الطلةدا 
  Harris, et al., 2012; Cooket al., 2016 ، إا ةنًّ تطةعدق تلدك الممارسدال  د  المد ار ،)

 ,.Stormont, et al)ةددا ذ ق ا؛داقددال خ دد لزم  ددد  المعلمددعل ى ددا،  ادد ر ة مع  ددا  اددع الطل

،   ددديا الدددود  ىدددعل المعلمدددعل   طلددد    ددد ا  ددد  الم ا دددع ال ددد  ت  ددد م د  دددا،  اددد ر ة مع  دددا (2011
للطلةددا ذ ق ا؛داقددال،  الم  ةددع لل راسددال ال دد  ت  دد م دددل الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا خعدد  ةنًّ 

 ددد  ال راسدددال الع  عدددا ال ددد  ت فدددز دلدددا الممارسدددال المة عدددا دلدددا اة لدددا،  دلعددده   يددد     ددداة نددد را
لد  را   دو   راسدال د  عدا ُتع دا بال د  ع دددل الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا خم دل ال  دوع ل دداث 

 لزاا ا  د  الم  لعل ى لك الممارسال  
 داددارا اعلمدد  ال   عدددا   قدد  الددً الةالددع اددل رددالل إشدد ا ه دلددا طلةددا ال دد را  المعدد ان ، 

ال ا دددا بالمددد ار  شدددعوع اةسدددالع  ال علعمعدددا ال بلع خدددا لل عااددد  ادددع الطلةدددا ذ ق ا؛داقدددال،    دددو  
ادددع الطلةدددا ذ ق ا؛داقدددال ب ددد  ا رسدددا،  قلدددا  دددد  لددد ر   عالدددا غعددد  ةسدددالع  با دددا سدددا  ا ت ددد   م 

 اا ا لدد ر الددةع  ا ردد ، بعدد  اعلمدد  ال   عددا ال ا ددا لددول الممارسددا المة عددا دلددا اة لددا،  انعدد 
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 الددً الةالددع ةخيددًا ددد م ا  مددام المعلمددعل بملدد ر المعلواددا الدديق خم ددل اددل راللدده ال  ددا دلددا 
 ادلعددددا الممارسددددا،  بدددد  خ ددددون الدددد ر تلددددك المعلواددددا  ددددو المعلمددددعل ذ ق ال ةدددد ا، ة  ا؛ن  نددددت، ة  

عمعددا اعع ددا   ن ا؛شددارا الم تددورال الم  ا لددا ىددعل المعلمددعل،  ال دد  تتددعع دلددا اسدد   ام ةسددالع  تعل
  دد  ال  ددالل ال  ع دد إلددا الدد ر تلددك المعلواددال   اددل   ددا تةدد د اتدد لا ال راسددا،  ال دد  ت م ددور 

 ؟الممارسال المة عا دلا اة لا    ال   عا ال ا ا: اا ال ال 
 : ل العاا دل اةسدلاإل ابا لال راسا ال العا  ت عا 
 ؟اا المبلو  بالممارسال المة عا دلا اة لا ▪
 الممارسال المة عا دلا اة لا ا ما؟ لماذا تع  ▪
  ع    ا ال  ا دلا الممارسا بأن ا اة عا دلا اة لا؟ ▪
 اا    رطوال ار عار  ت  عي الممارسال المة عا دلا اة لا؟ ▪
 اا اععبال اس   ام الممارسال المة عا دلا اة لا؟ ▪
 المة عا دلا اة لا    ال   عا ال ا ا؟ اا ةاثلا الممارسال ▪

 ة:ــــــدراســـدف الــــه

،  إخيداخ سددة  المة عددا دلدا اة لداال ع اد  بم  دوم الممارسدال  د  ت ال راسدا ال العدا إلددا 
 ، ر عدارالوا د  اتةاد دا ا طدوال ،  الال  دا دلدا الممارسدا بأن دا اة عدا دلدا اة لدا عدافع ة مع  ا،   

ال دددد  ت ددددول   ن  مععبدددداللمة عددددا دلددددا اة لددددا، با؛لددددا ا إلددددا ال عدددد   دلددددا الالممارسددددال ا  ت  عدددي
 لممارسال  دلا تلك اةاثلا  ا،  ةرع ًا ذف  اس   اا

 ة:ـــدراســــة الــــأهمي

 :   ااما خأت ال راسا ة مع يه    م ت
ت  د م ددل الممارسدا المة عدا دلدا اة لدا  د  -ل   دلا الةالع– د  عا راسا تع ة  ة ل  ▪

ال   عا ال ا ا،  ة مع  ا،  فع عا اس   اا ا، اع ذف  بع  اةاثلدا دلدا تلدك الممارسدالث 
      اعال ال   عا ال ا ا   ىعال الع  عالإلا ا  ليا     تع 

ال  دا ج الم عةدا لةادال لطلةدا ال   عدا ال ا دا،  ال د  قد  ت  د  بان تدار اسد   ام الممارسددال  ▪
(، اةادد  الدديق (Burns&Ysseldyke, 2009ال ا دداغعدد  ال عالددا ىددعل اعلمدد  ال   عددا 
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خ ددددد لزم دادددددا ا  دددددد  المعلمدددددعل بالممارسدددددال المةع دددددا دلدددددا اة لدددددا فةددددد    ا اسددددد  خم ددددد  ا 
   اس   ااه ل   عل ا  واال طالى ا

طلةددا ال راسددال العلعددا  دد  ةق ددام ال   عددا ال ا ددا بالعااعددال الع  عددا،  اعلمدد  لا ددا تلةدد   ▪
ن دد ق بالل ددا الع  عددا خ دداد  ا  دد  ال عدد   دلددا الممارسددال ال   عددا ال ا ددا ىو ددو  إطددار 

   المة عا دلا اة لا،  فع عا اس   اا ا
اوا ةددددا ال و  ددددال ال العددددا  دددد  ال   عددددا ال ا ددددا،  ال دددد  تدددد دو إلددددا داددددا ا  ددددد  المعلمددددعل  ▪

   بالممارسال المة عا دلا اة لا،  لث ا دلا اس   اا ا اع طالى ا

 :   ــــــةالـــــدراســـات ـــــمصطلح

 (Evidence-based practicesاملمارسات املبنية على األدلة )

ى دا  أ  ةد ا    اى دا، ن دا ج تد  ق إلدا خم دل ةن   راسدال تع اةعدا قوادا، امارسال ا دوادا ى   
تدع  إلدا امدا خ، ىدعل الم  عد ال ال ابعدا  الم د بلا ة    ع عدا ، دالقدا سدةةعاتدع  إلدا ،  ت ر الطالد ل

 (  Agran, et al., 2017لل  ا ج   اةر ر    ع ال  اس ةعا  الال ع اة ،  اليةط
 ُتعدددد   إ  ا عددددًا بأن ددددا تدددد رالل ة  اسدددد  اتعععال تةددددعل ةن ددددا ذال ق ددددار إخعاىعددددا دلددددا اة او 
ال ددلوف   اة ددا خم  للطلةددا ذ ق ا؛داقددال اددل رددالل ن ددا ج اعمودددا اددل اةب ددام ال ع اةعددا ذال 

 العو ا العالعا   

 ةــــــاصــــــة الخــــــربيــــــالت

ل لةعددا اال عا ددال ال   واددا  رلعلدداً  الملددممااعمودددا الةدد ااج  ال طددط  ااسدد  اتعععال "
 ،  دا  ال،  تع عدزال،  اعد ال را ة ،  تتد م  دلدا ط ا دق تد رال ، ا؛داقداق للطدال  ذ   ال ا ا

 (  7، ص1437، علعا  دارا ال " الم ان ا الالداالا تب خا ال  اال با؛لا ا إ
  ُتعدددد   إ  ا عددددًا بأن ددددا ىدددد ااج  ردددد اال ت  واددددا اعدددد ا بط ابددددا ت اسدددد  اال عا ددددال ال   واددددا 

 سدددد وال 3،  تبدددد م للطدددال  اددددل سددددل ال  اددد ا للطلةددددا ذ ق ا؛داقددددال،  ت اددددد  ال ددد  ق ال   خددددا ىعدددد  ا
   س ا 21إلا 
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 إجــــــراءات الــــدراســــــة:

 منهـــــج الـــدراســـة: 
ال  لعلدددد ،  الدددديق خع مدددد  دلددددا  مددددع  ال راسددددا المدددد  ج الو دددد   دددديه الةالددددع  دددد   اسدددد   م

المعلواددال اددل الددا ر ا عدد  ا،  ددا ابارنددا تلددك المعلواددال،  ت لعل ددا،  ت  ددع  ا اددل ة دد  الو ددول 
 ل  دد ا  ال دد ،   ل راسددا ال العددال اً ا اسددة(،  ذلددك فوندده 2011دةدد  الددوارم، إلددا تعمعمددال ا اسددةا   

  عا إلا ت بعب ا  ت

 ة ومناقشتها:   ــــدراســــائج الــــــنت

 السؤال األول: ما املقصود باملمارسات املبنية على األدلة؟

ش   اع ان ال   عا ال ا ا    ال  وال اةرع ا ت وًا ن و ط ق ال عاا  المة عدا دلدا ن دا ج 
ملدطل ال الم د   اا، لعددع فاندت سداببًا ت  تدد  دد   اددل اةب دام العلمعدا امددا اسد لزم ت عد ًا  دد  ال

الملدددطل ال فأ يددد  الممارسدددال،  الممارسدددال الوادددد ا،  غع  دددا ادددل تلدددك الم دددمعال ال ددد  فاندددت 
ت ما ى ا الممارسدال  د  ذلدك الوقدت،  سعب لد  ال د  ع   دا دلدا ةىد د الملدطل ال ال ار دا  د  

لممارسدددال المة عدددا دلدددا الة دددع العلمددد  (،  اbest practiceالمعدددال،   ددد  ة يددد  الممارسدددال   
(research-based practices)  اةب دددام البا مدددا دلدددا ةسدددا  دلمددد  ،(Scientifically 

Based Research)   الممارسال المة عا دلا اة لا  ،evidence-based practices  ) 
 ام دددل تع اددد  ة يددد  الممارسدددال بأنددده ى ندددااج ة  ةسدددلو  تعلعمددد  او دددا بددده ى ددداو دلدددا 
ن  ادددا ت  واددددا، ة  رةق رةعددد ، ة  ةسددددا  ب ثددد ، ة  اةددددا ر ةرالقعدددا، ة  ةسددددةا  ةرددد ر، إا ةندددده ا 

 ,.Harris, et al)خم ل العدزم بدأن ذلدك الة ندااج ة  اةسدلو  ال علعمد  اة د  دلدا اة لدا ة   عدال 

2012; Cook, et al., 2016)    ق  ةشار الةع  إلا ا  بار ا غالةًا إلا ال دا الة ث   Harris, 

et al., 2012  د  المباىد  نعد  ةنًّ الممارسدال المة عدا دلدا الة دع العلمد  دةدارا ددل الدطل   ،)
ددددام ختدددع  إلدددا الةددد ااج ة  اةسدددالع  الم دوادددا ى  دددا ج اةب دددام ذال العدددو ا الم   يدددا، ة  ال ددد  

ة  اسددد   ات تلدددااعا ب ثعدددا ا خم دددل ادددل رالل دددا قعدددا  ة ددد  ال ددد ر   تلدددااعا غعددد  تع اةعدددا( ، 
 ,Harris, et al., 2012; Cooket al., 2016; Kretlow)ا دوادا ى  دا ج  راسدا  الد ا 
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&Blatz, 2011; Courtade et al., 2015; Cooket al., 2016)    فمدا خم دل ةنًّ خ دون دد ،
المتدددارفعل  دددد  تلدددك اةب ددددام قلدددعاًل،  تددددا نتددد  ا   ن ت  عم ددددا ادددل قةدددد  لع دددا دلمعددددا ا  للددددا 

  Kretlow, &Blatz, 2011 )     
 ادددل  ددديا   يددد  ةنًّ تلدددك اةب دددام ا تل دددزم بعمعدددع اعدددا ع  العدددو ا ل ب دددام البا مدددا دلدددا 

 ال ددد  ًت ددد   م ددددا ا ار ةدددار الممارسدددال  (scientifically based research)ةسددا  دلمددد  
(   دلدا الد غا ادل ال تدابه ال ةعد  ىدعل ال علدعا المة د  دلدا Kretlow, &Blatz, 2011ال علعمعدا   

 ,.Cook et,et al) ددام قا مددا دلددا ةسددا  دلمدد ،  الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا، إا ةنًّ ةب

ةشددار إلددا ةنًّ   دداة    قددال  ااددا ىع  مددا ت مثدد   دد    ددو  تلةعددا الممارسددال المة عددا دلددا   (2016
م اة لا اعا ع   قعبا   اراا ت علق ى دوع ال لدمعا الة ثد  الم د   م،   دو ا الة دع،  دد   اةب دا

 ال ادما  
 ت عد   ال عددارا  الم دد   اا للممارسدال المةع ددا دلددا اة لددا،  دالةع  خع   ددا بأن ددا ةسددلو  
ة  ى نددااج تعلعمدد  تددا ال  بددق اددل  ادلع دده  دد  ت  ددعل ن ددا ج الطددال  اددل رددالل ةب ددام ذال  ددو ا 

،  (Torres,et al., 2014; Cook, & Odom, 2013; Harris, et al., 2012))دالعدا 
ا ىددد ااج ة  تددد رالل ا دوادددا ادددل ردددالل دددد ا ةب دددام تع اةعدددا ُا  مدددا،  ذال  اع   دددا قرددد  ن بأن ددد 

 دددو ا دالعدددا،  تلةددد  تلدددك اةب دددام اعدددا ع   ددداراا ت علدددق ى دددوع ال لدددمعا،  دددد   اةب دددام،   دددو ا 
 ,.Cook, & Cook, 2013;   (Courtadeet al., 2015; Cooket al)الة دع،  لعدا اة د  

2016) 

 ؟مهمةمارسات املبنية على األدلة تعد اململاذا السؤال الثاني: 

تعدددد  الممارسددددال المة عددددا دلددددا اة لددددا د لدددد ًا ةساسددددعًا  دددد  ددددد   اددددل المعدددداال فالطدددد ، 
 ااق لددا ،  دلددا الدد  ل،  غع  ددا اددل المعدداال اةردد ر،  ذلددك ل و عدده  قعددا ا الممارسددعل  دد  تلددك 

 د  لدعل ةنًّ الم أاد  لمعد ان  المعاال ن و الط ق الم اسةا ال   خم ل ةن ت  ق إلدا ن دا ج إخعاىعدا، 
ال   عددا  ال علددعا خعدد   ندد را  دد  اسدد   ام تلددك الممارسددال، ىدد  إندده ل سدد  خ ثدد  اسدد   ام الممارسددال 
المة عددا دلددا ال  ا ددا،  العددا ال  ال بالعدد ،  غع  ددا اددل الممارسددال غعدد  الم اسددةا ة ثدد  اددل اسدد   ام 
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  عدارض ادع ادا ت فد  دلعده ال تد اعال  د  (،   ديا Jones, 2009الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا   
( NCLB; 2002اعال ال علعا العام  ال اص دلا لٍ  سواو،  بد  ةشدار قدانون تعلدعا  معدع الطلةدا   

إلدا ةندده خعدد  اسد   ام ىدد ااج  امارسددال ت  واددا تةدعل  ادلع  ددا اددل رددالل ةب دام دلمعددا  قعبددا  فمددا 
دلدددا لددد  را تددد را  المعلمدددعل دلدددا  (IDEA, 2004)ة ددد  قدددانون تعلدددعا اة ددد ا  ذ ق ا؛داقدددال 

اسدددد   ام الممارسدددددال المة عددددا دلدددددا اة لدددددا اددددع الطدددددال  ذ ق ا؛داقدددددال اددددل ة ددددد  ت  دددددعل اة او 
 .(Cook, et al., 2008; Kretlow, & Blatz, 2011)اا ا خم   الو ع   

ال   عدا   ما ةنًّ الم أا  لواقع ال   عا ال ا ا خع  ةنًّ لا ا اةط ال ذ ق ا؛داقدال ل د اال
ال ا ا ختع  إلا ار اق ال علدعا العدا ق  د  تعلدعا  د او الطلةدا،  ا فد  ال ا دا إلدا تطةعدق ةسدالع  
ت را ددعا ة ثدد   ادلعددا اددل الطدد ق الم دد   اا  دد  ال علددعا العددام، ىدد  إنًّ ن ددا ج الع  دد  اددل ال راسددال 

اة داددددا ا  دددد  لدددداال   دددد  ةشددددارل إلددددا ددددد م  ادلعددددا ال علددددعا المبدددد م للطلةددددا ذ ق ا؛داقال،لعددددع إنًّ 
ا؛ر داق الم رسد ،  ارت دداع اعد ل اان د ا  اددل الم رسدا قةد  إ مددال ال راسدا،  ا د واال ا   يددا 
ادددل ا؛ن ا عدددا  ااسددد باللعا، امدددا خ ددد لزم تو عددد  امارسدددال اة عدددا دلدددا اة لدددا  ددد  اعدددال ال   عدددا 

تلددمعم ا،  عن ددا  (   ع دد  تطةعددق الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا فمددا تدداJones, 2009ال ا ددا   
 ;Torres,et al., 2014)ت  ق إلا ت  دعل ة او الطدال  ذ ق ا؛داقدال إلدا ةقلدا  ر دا ام  دا 

Harris, et al., 2012; Cook, et al., 2008; Farley, Torres, Wailehua, & Cook, 

 ،  دلددا الدد غا اددل ددد م لددمان قدد رت ا دلددا ت  ددعل ة او  معددع الطلةددا إا ةندده خم ددل البددول(2012
ث لدديا خم ددل البددول بددأن الممارسددال المة عددا (Torres,et al., 2014)بأن ددا  عالددا اددع اع ددا الطلةددا 

 د  لدعل ةنًّ ن دةا نعداخ الممارسدال اةرد ر ا  %95دلا اة لا خم   ا ت بعق ن ا ج إخعاىعا ى  ةا 
لم اسد  ،  ا خب لد  اةاد  دلدا ذلدك، ىد  إنًّ ااسد   ام ا(Cook, et al., 2008) %50تزاد  ددل 

 Farley etللممارسال المة عا دلا اة لا خعع  ال المعلا  عاًا،  ال المعلا ال عال ة ث   ادلعدا   

al., 2012  ) 
 ت  ددددا ل الةدددد ااج ال علعمعددددا  دددد   ادلع  ددددا،  م  ددددا اددددل خ ددددون تددددأ ع ه دالعددددًا ابارنددددا بددددالة ااج 

ث  لدديا  ددعن ال دد ص دلددا ( Courtade,et al., 2015اةردد ر،  ا  ددا اددل خ ددون تددأ ع ه ا دد نعًا   
ار عدار الةدد ااج ال علعمعددا ال عالدا خعدد  اطلةددًا  اادًا  دد  اعددال ال   عدا ال ا ددا   دلددا الد غا اددل   ددو  
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(، ىد  ل سد  ددا ا ادا ت د   م الةد ااج Agran, et al., 2017الةد ااج ال عالدا إا ةنًّ دا ا ت د   م   
اسدد   ام الةدد ااج ال عالددا إلددا إلددادا (،  قدد   دد  ق ددد م Courtade,et al., 2015غعدد  ال عالددا   

 قددت المعلددا،   بدد     ددا ت  ددعل الدد علا، فمددا خم ددل ةن تزادد  اددل إلةدداع الوالدد  ل،  قدد     تدد  دلددا 
(، فمدا ةنًّ ال تد   د  اسد   اا ا قد   د  ق Agran, et al., 2017ذلدك دادا ا  د  ال  دالع  الما خدا   

(   لدديا تعددد  Agran, et al.,2017بتدد   غعدد  ابلدددو  إلددا اسددد   ام امارسددال غعدد  ا اسدددةا   
الممارسددددال المة عددددا دلددددا اة لددددا ة ثدددد  الةدددد ااج ال علعمعددددا  ادلعدددداث اد ما  ددددا دلددددا ن ددددا ج اةب ددددام 
ال  دددددع ا،  ال ددددد  تعددددد  الددددد رًا ا اسدددددةًا ل    ددددد  الطددددد ق ال علعمعدددددا اة يددددد  للطلةدددددا ذ ق ا؛داقدددددال 

(Courtadeet al., 2015)    

 على املمارسة بأنها مبنية على األدلة؟السؤال الثالث: كيف يتم الحكم 

ت عدد   المعددا ع  الم دد   اا لل  ددا دلددا الممارسددا المة عددا دلددا اة لددا  دد  ال   عددا ال ا ددا، 
 2005بددار ال  الع ددا الملدد را ل لددك المعددا ع ،  ام ددل البددول بددأن ة لددا الم ددا ال فانددت  دد  دددام 

اعلددا اةط ددال غعدد  العددا  عل ُخع ددا د دد اا ة دد ر اعلددل اةط ددال غعدد  العددا  عل ددد  ًا را ددًا اددل 
ى    دد  اعددا ع   ددو ا تبعددعا ال راسددال الم تددورا  دد  ال   عددا ال ا ددا،  تلدد ع  الممارسددال ى دداو دلددا 

 .Horner, et al., 2005; Gersten et al)تلدك المعدا ع ، لعدع ال دور ذلدك العد   دلدا ب ثدعل 

 ,Russo-Campisi عدا ال ا دا   لد  ل اعدا ع  العدو ا للة دوم ال ع اةعدا  د  اعدال ال    (2005

ا فدز تةدا ل المعلوادال لدول (،     ت الممارسال إلا د ا  دال،  تال تلك الم ا ال قعام 2017
( ى طدددوا  اعدددا ع  ا ق ددده اسددد   ام  راسدددال ةب دددام ال الدددا WWC, 2011   الممارسدددال ال ادلدددا

(،  لددد  ثًا قدددام اعلدددل Cook,et al.,2015الوالددد ا  ددد  ت   ددد  الممارسدددال المة عدددا دلدددا اة لدددا   
( ى طدددوا  اعدددا ع  ل  ثدددا تدددا ااسددد  ا ا  ع دددا ادددل المعدددا ع  ال ددداببا 2014اةط دددال غعددد  العدددا  عل   

(Horner et al. 2005; Gersten et al., 2005; WWC, 2011) تدال ذلدك قعدام المعلدل ،
 ا  ذ ق ال ولدد    تعدد  ( ىولددع اعددا ع  للممارسددال المة عددا دلددا اة لددا ل  دد 2015الددوط   لل ولدد    

اعا ع  اعلل اةط ال غع  العدا  عل اة ثد  ة معداث فون دا  دا را ادل ة ةد  ا  مدا لل   عدا ال ا دا 
( اعدددا ع  1بالعددالا،  شددارة  ددد  إددد ا  ا ن ةدددا اددل دلمددداو ال   عددا ال ا دددا،  اعدد ض العددد  ل رقددا   
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عددق تلددك المعددا ع  دلددا ةب ددام العددو ا لل راسددال ال ع اةعددا  دد  ال   عددا ال ا ددا   ام ددل للةددالثعل تطة
ال   عدا ال ا ددا ل    دد  الممارسددال المة عدا دلددا اة لددا، اددل ردالل اسدد   ا  تدد رالل اعع ددا  اثدد : 
الد علا بداةق ان(، ل دددا ا د  ا ادل الطلةددا ذ ق ا؛داقدال  اثد : الطددال  ذ    دعو ال الد علا(،   دد  

   ( Cook, et al., 2016ا ارا ة  اعال اععل  اث : الب اوا(   
 ( معايير الجودة لمجلس األطفال غير العاديين لألبحاث التجريبية2جدول رقم )

 مؤشر الجودة المتغير
نوع 

 التصميم

 ال عاق
 ة 

 الةعدا

  / تب م ال راسا اعلواال فا عا لول المالا  ال ااا لل عاق ة  الةعدا1
  تلدددددددد  ال راسددددددددا المالادددددددد  ال ااددددددددا لل ددددددددعاق ة  الةعدددددددددا ذال اللددددددددلا 1-1

بالم ا عددددا  دلددددا سددددةع  المثددددال، نددددوع الة نددددااج ة  اللدددد ، ة  نددددوع الم رسددددا 
  ل واعددا، را ددا، را دد ا، ر لددا(، المدد  ج ال راسدد ، الموقددع الع  ا دد ، الةعدددا

 الما ق اا  مادعا، ال   عق -اا  مادعا، ال الا ااق لا خا

 اعمودال
 لالدددددددددددددددددددددددا 

  ال ا

 المتارفون 

ال راسددا اعلواددال فا عددا ل    دد  اع مددع ال راسددا للمتددارفعل خم ددل اددل  / تب م2
رالله تعمعا ال  ا ج دلع ا،  ت   دد  ة  تأ عدد   عمددا إذا فددان المتددارفون قدد   ةددت 

 ةن ا خعانون ال ا؛داقا ة  اللعو ا ا   اا  مام 
  تل  ال راسا المعلواال الت لعا للمتارفعل ذال اللددلا بالم ا عددا 2-1

اا  مادعددا، -الع ل، ال ل/اللدد ، الع ق/اا  عددا، ال الددا ااق لددا خا اثاًل: 
 ا  ور الل ا( 

  تلددد  ال راسدددا ا؛داقدددا، ة  لالدددا ال طددد  للمتدددارفعل  اثددد   دددعو ال 2-2
الدددد علا الم دددد  ا، الددددط ا  طعدددد  ال ولدددد ، اتدددد لا سددددلوفعا، اعدددد ض ل طدددد  

دلعدده اددل قةدد   ال ت  الب ا  (،  ط ابا ال  ا دلا ال اال  اثاًل: تددا ال عدد  
الم رسددددددا باسدددددد   ام المعددددددا ع  الم دددددد  ا بمو دددددد  قددددددانون تعلددددددعا اة دددددد ا  ذ ق 
ا؛داقددال، اددل رددالل ت شددع  المعلددا، ار ةددار ذفدداو اععددارق، تبلددعال للبعددا  

 المة   دلا الم  ج، ابعا  تب   ( 

 اعمودال
 لالدددددددددددددددددددددددا 

  ال ا

 اعمودال ال راسا اعلواال فا عا لول المالا  ال ااا لم  ي ال  ر   تب م-3 ُا ّ ي ال  ر 
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 مؤشر الجودة المتغير
نوع 

 التصميم

ي ال دد ر   اددثاًل: اعلددا، بالددع، ا دداد  المعلددا، 3-1  تلدد  ال راسددا   ر ُا  ددّ
 –تب عا/لاسدد  قلدد (،  فدديلك  لدد  ةادد ، ا طددوع، المعلددا البدد ال، شددبعق، ة  ددزا

 عدددا، ا  عددد ال ا علبدددا ب ل ع ددده ال ددداببا  اثددد  الع ق/اا -ادددا  ددد تةط بالم ا عدددا
 ال ل عا ال علعمعا/ال رلا( 

  تلدد  ال راسددا ةّق تدد را  بتدد   ا دد    اددثاًل: فمعددا ال دد را ، ال دد ر  3-2
للو ددول إلددا اععددار( ة  المدد  الل  اددثاًل: ااد مددا  الم  دد ( المطلو ددا ل   عددي 

 ال  ر ،  تتع  إلا ةنًّ ُا ّ ي ال  ر  ق  لبق  يه الت  ع 

 لالدددددددددددددددددددددددا 
  ال ا

  ددددددددددددددددددددددددددددد  
 ساالممار 

  تبددد م ال راسدددا اعلوادددال فا عدددا لدددول المالاددد  ال اادددا للممارسدددا  ال ددد ر (، 4
 ب عع ت ون الممارسا ا  واا بت    ال   ام ل بت   اعبول ت  ار ا 

تلددددد  ال راسدددددا إ ددددد اوال ال ددددد ر  بتددددد   ا لددددد   ادددددثاًل: ا وندددددال   4-1
ال دددددد ر ، ال ددددددلوفعال ال علعمعددددددا، الع ا دددددد  ال ادلددددددا ة  ال ااددددددا، ا؛ دددددد اوال 
الم  و ددا  دد   لعدد  ة  ا  و ددا دلددا شدد   سددع اراو(  تلدد  ال ا  دديق ال دد ر  
 اددددثاًل: ال لبع ددددال، ال و ع ددددال الل  عددددا، ال ددددلوفعال الع دددد خا، ااق دددد ا (، ة  
تو عددددق  الدددد  ة  ة ثدددد  اددددل الملددددا ر ال دددد  خم ددددل الو ددددول ل ددددا ل ددددو ع  تلددددك 

 .المعلواال
  د  اا خ ون ا اسةًا،  ددعن ال راسددا تلدد  المددوا  ال علعمعددا  اددثاًل: المددوا  4-2

الع  ادددا، ة راق العمددد ، الم ق ددددال، ال لمع دددال، اةلعددددا (، ة  تو عدددق  الدددد  ة  
 ة ث  ال الملا ر ال   خم ل الو ول إلع ا ل و ع تلك المعلواال 

 اعمودال
 لالدددددددددددددددددددددددا 

  ال ا

 قددددددددددا ت  عدددددددددددي 
 ال  ر 

 /   ا ت  عي الممارسا ى قا5
 ُتبدددددّعا ال راسدددددا  تددددديف   قدددددا ت  عدددددي ال ددددد ر  الم علبدددددا بددددداال زام باسددددد   ام 5-1

ابددددا عل اةاشدددد ا   اى دددددا  اددددثاًل: إ ددددد او المالل ددددا باسددددد   ام قا مددددا التدددددط  
 .للع ا   اةساسعا للممارسا(

عددد ض   ُتبدددّعا ال راسدددا  تددديف   قدددا ت  عدددي ال ددد ر  الم علبدددا بالع ددددا ة  ال 5-2

 اعمودال
 لالدددددددددددددددددددددددا 

  ال ا
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 مؤشر الجودة المتغير
نوع 

 التصميم

باسددد   ام ابدددا عل اةاشددد ا   اى دددا  اثددد  المالل دددال ة  ال ب اددد  الددديات  للمددد ا، 
 ال   ار، ت طعا الم  ج لل   عي( 

 د ددد اا خ دددون ا اسدددةًا،  دددعن ال راسدددا ُتبدددّعا  تددديف   قدددا ت  عدددي ال ددد ر  ادددل 5-3
لعع:  ة( ال   عي الم دد  ا طددوال   ا ال دد ر   اددثاًل:  دد  الة اخددا،  دد  الم  لدد ، 

ا   ددد ا ال ددد ر (،   (  قدددا ت  عدددي ال ددد ر  بال  دددةا ل ددد  شددد      دددي د ددد  ن اخددد 
ال دد ر ،   دد  فدد  ىعدددا،  ل دد  اتددارة ة  ةق  لدد ا ت لعدد  ةردد ر    دد  لالددا 
إتمددام تبعددعا اال ددزام ة الع دددا  ذفدد ه،  ددعن  دديا الع لدد    طةددق دلددا نددوع  قددا 

 دددا(  ددعن ت  عي ال  ر  المبعا،     لالا ددد م تبعددعا  ذفدد  ةلدد  ما  ال ددزام، الع
  يا الع ل  ا   طةق 

اللدددددددددددددددددددددددددد ق 
 ال ارل 

ي ال ع  ددددا   تلدددد  ال راسدددددا -6  دددد ا لددددةط الم  عدددد  الم دددد ب  اددددل قةدددد  ُا  ددددّ
ال دد اال المب ادددا  دد  ال ددد     الم الدد  المبارندددا  اليددابطا   ابددد م تلدددمعا 

  الة دددع ة لا ا عدددا دلدددا ةنًّ الم  عدددد  الم ددد ب     دددة   دددد  إلددد ام ت ععددد   دددد 
الم  عددد  ة  الم  عددد ال ال ابعدددا   ةن خ ددد م  المتدددارفون  ددد  ال راسدددا ب عدددع ا 

 خمث  ال  اق  ت    ًا  اًا للل ق ال ارل  
   خبوم الةالع باليةط  المعالعا المم  عا للم  ع  الم  ب  6-1
  تلددد  ال راسدددا ال دددط البادددد ق   راسدددال ال الدددا الوالددد ا(، ة   ددد    6-2

اسدددددال ابارندددددا المعموددددددال(ث اثددددد  المددددد  ج ال راسددددد ، اليدددددابطا/المبارنا   ر 
 ال علدددعا،  ال ددد رالل  ادددثاًل: ال ع اددد ، المددد ا، الطدددول، ال  ددد ار، ن دددةا المددد علا 

 إلا المعلا(
  ددددد م للددددول المتددددارفعل  دددد  ال دددد    المبارنا/اليددددابطا ة  ال دددددط 6-3

 الباد ق دلا ت ر  دال  ،  إن فان    ةلعق ال     

 اعمودال
 لالدددددددددددددددددددددددا 

  ال ا

 
  تلدد  ال راسددا ىولددوخ ال وداددع دلددا المعمودددال،  الدديق   يددمل ةن 6-4

خ دددون المتدددارفون  ة  ال لدددول، ة  المددد ار ، ة  ةق  لددد ال ت لعددد  ةرددد ر( 
 اعمودال
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 مؤشر الجودة المتغير
نوع 

 التصميم

 اوددعل دلا المعمودال   ق  ال ا ال الط ق ال العا:
 ال وداع بت   دتوا     ة

ال وداع بت   دتوا  ، اددع تو عددق المعمودددال المبارنددا ب عددع ت ددون    
 اةا   ًا ال اعمودا ال دد ر   اددثاًل: المطاببددا دلددا ةسددا   ر ددال ق

 اار ةار البةل ، ة  ال لا   ال خموغ ا عا، ة   ر ا المع ( 

ال وداددددع بتدددد   غعدددد  دتددددوا  ،  ل ددددل  دددد ا اسدددد   ام ةسددددالع  لبعددددا    ج
اثدد   دد ق  ال -اار ال ال،     لالددا تددا ت   دد     قددال ذال اع ددا

 Whatل اان ددد ا  المععدددارق  اددد  %5إللدددا عًا،  ددد ق ة ةددد  ادددل 

Works Clearinghouse, 2011 اددل ة دد  اليددةط إللددا عًا )
ةخدددا ار ال دددال ىدددعل المعموددددال  ددد   ر دددال اار ةدددارال البةلعدددا ة  
ال لددددا   ال خموغ ا عددددا ذال اللددددلا  اددددثاًل: ال  ععدددد  ا؛للددددا   
للم  عددد ال ال رعلدددا ادددل ردددالل ةسدددالع  اثددد  ت لعددد  ال ةدددا ل المتددد  ة 

"ANCOVA) ة  ت لع   ر ا المع "  

ال وداع بت   غع  دتوا   دلددا ةسددا  نبطددا قطددع اعبولددا  تلددمعا    
 انبطاع اان  ار( 

 

خبددد م ال لدددمعا  ال دددا إ ةاتدددال دلدددا اةقددد  لة دددار ال ع اةعدددا  ددد   ال دددا   6-5
 ة قال ا  ل ا 

  بال  ددةا ل لددااعا ةب ددام ال الددا الوالدد ا ال دد  تتددم  دلددا ا للددا ال ددط 6-6
الباددد ق  ا ت طلدد  تلددااعا العال ددال الم  ا  ددا رددط قاد ق(، عندده خعدد  ةن 
تتدددد م   معددددع ا الدددد  ال ددددط الباددددد ق دلددددا  ددددالم نبددددط ىعانددددال دلددددا اةقدددد  

ل راسدداث  باسدد ث او ال دداال ال دد   دد ا  ع ددا تة ادد  العدد   اةقدد  اددل قةدد  ا لدد  ا
ن  ًا ةسةا  اث : قعا  سددلوفعال اتدد لا رطدد ا ة  شدد   ا،  د دد  ددد م   ددو  
سددلوفعال اطلبدددًا  ددد  ال دددط البادددد ق ادددع دددد م ال مالعدددا لددد  م ت  دددل ىددد  ن 

لالدددددددددددددددددددددددددددا 
  ال ا
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 مؤشر الجودة المتغير
نوع 

 التصميم

تدد ر (  تأسددعل نمددط    ةددأ بدداة او الم دد بةل  غعدد  الم غددو   عدده  اددثاًل: داددا ا 
الم اسددد ، سدددلوة ااتعددداه  ددد  ال دددلوة المتددد  ، دددد م ان  دددام   دددور ال دددلوة 

 ش    ال بل ( 
  خيددةط ال لددمعا ال    دد ال التددا عا لللدد ق الدد ارل   اددثاًل: اةسدددةبعا 6-7

الزا عدددا ال اايدددا، ال دددارا ، ال يدددج، اان تدددار( ب عدددع خم دددل ى ر دددا اعبولدددا 
اسدد ةعا  ال   ددع ال الة  لددا المبةولددا لل  ددا ج   تعددالج ال لددااعا المبةولددا دمواددًا 

ل طدددددددوع الباد خدددددددا الم عددددددد  ا،  المعدددددددا ع  الم  عددددددد ا،  ال لدددددددمعا الع  ددددددد ،  ا
 العال ددال الم  ا  ددا ا شدد  العددو ا  دديا د دد  تلددمعم ا  ت  عددي ا بتدد   سددلعا، 
اع إا انعددا قةددول ةسددالع  ةردد ر  دد  لالددا تة ادد  ا لدد  ال راسددا فع عددا اسدد ةعا  

 ال   ع ال الة  لا لل  ا ج، ة  لةط ال     ال التا عا للل ق ال ارل  

 

  ةن خ ددون ال  ددداق  ال لددد  ا   يدددًا دةدد  المعموددددال  ادددثاًل: ةقددد  ادددل 6-8
     راسا ت    ق س ا فاالا(  30%
  ةن خ ددون ال  دداق  ال  الددل   ىددعل المعمودددال( ا   يددًا  اددثاًل: ةقدد  6-9

( ة  خ دددون ايدددةوطًا ادددل ردددالل ت ععددد  ة لددداع ادددل ا خ ددد  ملون %10ادددل 
 ت لع  المبل  ال العالج( ال راسا  اثاًل: إ  او 

 اعمودال

ابدددددددددددددددددددددددددددددداخل 
 الم   ال

الم  عددددددددددددددددد ال 
 ال ابعا

  ا تطةعق ابا عل الم   ال بت   سلعا ب عع تبعل ة دد  الممارسددا دلددا -7
ا   دددددال ال راسدددددا   ةن ُت  دددددج  ابدددددا عل الم   دددددال رلدددددا   سدددددع وا  اا 

  ا عا 
  تدد تةط   ةن ت ددون الم   ددال ذال ة معددا ا  مادعددا  اددثاًل: ت دد   دددل ة7-1

ن  اددًا ة  تع اةعددًا ى   ددل  دد   ددو ا ال عدداا، ة  ةن ت ددون دةددارا دددل ندداتج تعلددا 
 .ة  ناتج نما    ام ة  فلع ما

   تع   ال راسا  تل  ىولوخ البعا  للم  ع ال ال ابعا 7-2
  تددددديف  ال راسدددددا ا  دددددار الم  تةدددددا دلدددددا ال ددددد ر  دلدددددا  معدددددع ابدددددا عل 7-3

ة  ةلعددددام اة دددد  ة   pعددددا  ا دددد واالالم   ددددال الم دددد    ا اددددل قةدددد  الم ا 

 اعمودال
 لالدددددددددددددددددددددددا 

  ال ا
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 مؤشر الجودة المتغير
نوع 

 التصميم

ىعاندددال خم دددل ادددل رالل دددا ل دددا  لعدددا اة ددد  بال  دددةا ل راسدددال المعموددددال 
المبارنا،  الةعانال الممثلا ىعانعددًا بال  ددةا ل راسددال ال الددا الوالدد ا(،  لددعل  بددط 

 تلك الةعانال ال       ل ا ة   إخعاى  
ةًا   ةال  دددةا لمع دددا   ةن خ دددون ت ددد ار  توقعدددت ابدددا عل الم   دددال ا اسددد 7-4

 راسال ال الا الوال ا،  ع ون ال دد  اة نددا اليدد  رق  ددو  ددالم نبدداع ىعانددال 
ل ددد  ا للدددا إن فاندددت تلدددك الم للدددا تع ةددد   دددزًو ادددل ا؛ ةدددال الم  مددد  ل  ددد  
ال ع اةدد   باسدد ث او ال دداال ال دد   دد ا  ع ددا تة ادد  العدد   اةقدد  اددل قةدد  ا لدد  

سدددلوفعال اتددد لا رطددد ا ة  شددد   ا،  د ددد   ال راسددداث ن ددد ًا ةسدددةا  اثددد  قعدددا 
دددد م   دددو  سدددلوفعال اطلبدددًا  ددد  ال دددط البادددد ق ادددع دددد م ال مالعدددا لددد  م 
ت  ددل ىدد  ن تدد ر (    ال  ددةا ل لددااعا العال ددال الم  ا  ددا، اىدد  اددل   ددو  

 دلا اةق  ةر عا ت  ارال لل  ابع الم  ا    اثاًل: ة   ة   ة   ة  ( 
ال راسددددا  لددددعاًل دلددددا الثةدددال الدددد ارل  الم اسدددد ، ة  اات دددداق ىددددعل    تبددد م7-5

المالل دددددعل، ة   ةدددددال إددددددا ا اار ةدددددار، ة   ةدددددال ال مدددددوذج المدددددوادق ل ددددد  
،  اات ددددددداق ىدددددددعل 80 0≤ااق يددددددداو  ادددددددثاًل: ت دددددددون  ر دددددددا اعااددددددد  الثةدددددددال 

 ( %60 ≤،  اعاا  فابا %80 ≤المالل عل

 
تبدد م ال راسددا ة لددا فا عددا دلددا اللدد قث اثدد   دد ق الم  ددور، ة   دد ق  7-6

 الة او، ة    ق المععار  ال الدا  ة  ال  ة ق(، ة  الل ق اا  ماد  
 اعمودال

ت لعددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 الةعانال

ةن   ا إ  او ت لع  الةعانال بتدد   ا اسدد    تدديف  ال راسددا اعلواددال دددل -8
 لعا اة   

الةعانددددال ا اسددددةا لمبارنددددا ال  عدددد   دددد  اة او    ةن ت ددددون ةسددددالع  ت لعدددد 8-1
لمعمدددددددددود عل ة  ة ثددددددددد   اثددددددددد  ار ةدددددددددارال "ل"، ت لعددددددددد  ال ةدددددددددا ل اةلدددددددددا ق 

"ANOVAs"ت لعدد  ال ةددا ل   ددا   ااتعدداه ،"MANOVAs ت لعدد  ال ةددا ل ،"
"، نمددددددداذج ا؛للددددددداو ال  اعددددددا، نمي دددددددا المعا لدددددددا ANCOVAsالمتدددددد  ة "

ال غعدد  دا خددا،  ددعن ال راسددا تبدد م اةدد رًا الة ا عا(      لالا تا اس   ام إ  او
 ا طبعًا ةسالع  ت لع  الةعانال الم    اا 

 اعمودال

لالدددددددددددددددددددددددددددا   تبددددد م ال راسدددددا رسدددددمًا ىعانعدددددًا لل الدددددا الوالددددد ا، خمثددددد  ىولدددددوخ ىعاندددددال 8-2 



 مع الطلبة ذوي اإلعاقات  الطريقة املثلى للتعامل املمارسات املبنية على األدلة في التربية الخاصة لحسين بن حسين ا عبدالكريم /د

 

 

70 

 مؤشر الجودة المتغير
نوع 

 التصميم

الم   ددددال دةدددد   معددددع ا الدددد  ال راسددددا ل دددد   لدددد ا ت لعدددد   اددددثاًل: اة دددد ا ، 
ل  ددد ا (ث للددد م ل ادددل ت   ددد  اة دددار الم  تةدددا ال لدددول، المعموددددال اةرددد ر 

ا إذا فانددت ال راسددا تتدد م  دلددا ت لددعالل  دلددا الممارسددا     دد  ال  دد  دمددّ
بل اا ة  غع  ا ال ةش ال ال  لعدد  للةعانددال،  عندده خعدد  ةن ت ددون ال سددواال 
ال ددد  تلدددور  معدددع الم  عددد ال ال ابعدددا الم ددد    ا ادددل قةددد  الم ا عدددا  الددد ا 

ععل لع ونوا قددا رال دلددا ال دد  ج باسدد   ا ال ةساسددعا لددول بت   فاٍ  للم ا 
اليدددةط ال ع اةددد  باسددد   ام ةسدددالع  ال  لعددد  الةلددد اا ال بلع خدددا  ةق: ت لعددد  
 الم وسط، الم  ور، ااتعاه، ال  ار ، ات اق ةنماع الةعانال دة  الم ال ( 

  ال ا
 

 

  الم اسددددةا   تدددديف  ال راسددددا  الدددد ا ة  ة ثدددد  اددددل إللدددداوال لعددددا اة دددد 8-3
( لعمعددع الم   ددال ذال اللددلا Δ, 2,  ددال , G,  عدد جd اددثاًل: فددو عل 

ة  -ل دددا لدددو فاندددت ال  ععددا غعددد   الدددا إللدددا عاً -بالم ا عددا ال ددد   ددد ا إ  ال ددا
 تب م ىعانال خم ل ال رالل ا ل ا  ةلعام اة   الم اسةا 

 اعمودال

Source: Cook, B., Buysse, V., Klingner, J., Landrum, T., McWilliam, R., Tankersley, 

M., & Test, D. (2014). Council for Exceptional Children: Standards for evidence-based 

practices in special education. Teaching Exceptional Children, 46(6), 206. 
 

 دلدا الدد غا اددل اارد ال  ىددعل اعددا ع  اعلدل اةط ددال غعدد  العدا  عل،  اعددا ع  الم  مددال 
ت  ق  عما ىع  ا دلا د ا ةاور خع  تو   ا لل  دا دلدا الممارسدا بأن دا -بت   دام-اةر ر إا ةنًّ ا

   اة عا دلدا اة لدا،   د  ندوع ال لدمعا الة ثد  الم د   م،   دو ا ال راسدال ال ادمدا للممارسدا،  دد 
 Cook, et al., 2008; Cook, & Odom, 2013; Cook, et)ال راسدال ال ادمدا للممارسدا 

al., 2016)     لعدا اة د  ،effect size   ل  دا ج ال راسدال ال ادمدا )Farley et al., 2012; 

Cook, & Cook, 2013  ) 
اا  مدام ى دا د د  ال  دا دلدا  اع ة  نوع ال لمعا الة ث   ال ًا ال ة ا العواا  ال   خع  

الممارسددال، إذ  دد رة  معددع الم  لددعل بأندده ا  و دد  تلددمعا ب ثدد   الدد  خم ددل اددل راللدده ا؛ ابددا 
دلا  معع اةسدلا الة ثعا إا ةنًّ   اة د  ًا ال ال لااعا الة ثعا خم ل ال رالل ا ال لدول دلدا 

ا فدددز تةدددا ل    نعددد  ةنًّ ( Burns, &Ysseldyke, 2009ن دددا ج ذال قعمدددا ة ةددد  ادددل غع  دددا   
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رفددددز بتدددد   ر ع دددد  دلدددددا اةسدددددلا الم علبددددا بمدددد ر  ادلعدددددا  المعلواددددال لددددول الممارسددددال ال ادلدددددا
(، فمددا ة دد  اعلددل Odom,et al., 2005الممارسددا،  لدد   اةب ددام ال ع اةعددا لإل ابددا دلع ددا   

الو ددد عا  ( الددد  ر الم دددا ال ددد  تبدددوم بددده تلدددااعا اةب دددامCEC, 2014اةط دددال غعددد  العدددا  عل   
 ال ودعدددددا  ددددد  اعدددددال ال   عدددددا ال ا دددددا، إا ةنددددده اسددددد ةع  ا ادددددل المعدددددا ع  الم ددددد   اا لل  دددددا دلدددددا 
الممارسال المة عا دلا اة لاث ل ون ا ا تبعل العالقا ال ةةعا ىعل الم  عد ال،  اد مد   بدط اةب دام 

(، Campbell Collaboration   فااةددد  فواىوراتدددلال ع اةعدددا،  ت  دددق اع دددا  ددد  ذلدددك ا  مدددا 
 Singer, etةشدار لد  ثًا     قد ، (Best Evidence Encyclopedia) اوسدودا ة يد  اة لدا 

al., 2017 )قةول ددا  د ا لددا ةنده إا ال ودعددا اةب دام تبدد ا ا ال د  ال ةعدد ا البعمدا ادل الدد غا دلدا بأندده 
ا ةنًّ ا فدز ة  ل واعا  لعت اعا ع  للممارسال المة عدا دلدا اة لدا، إ ا  عا،  ا  ما ةق قة  ال
  EPPI-Centre )ال ودعدا المبداىالل  ا  دا الة ثعدا،  ال لدااعا ال ةر ر  ةنواداً  ااد ةار بععل خأري 
  Harriset al., 2012  ) 

 Qualitative دلا ال غا ال ةنًّ ال راسال ةشارل إلا ةنًّ ال راسدال اارتةاطعدا  ال ودعدا   

and correlational studies لددول ال دد رال  الدد علا إا ةندده ا خم   ددا ت   دد  ( تبدد م رلاددا  ااددا
 ,.Cook, et al عما إذا فانت الممارسا    ال ة     إل ام ال  ع  ا؛خعاى     ن ا ج الطدال    

(   ن  ًا ة معا اةب ام ال ع اةعا  د  ال  دا دلدا الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا  بد  قاادت 2008
 WWC, CEC, National) علدعا،  دلدا الد  ل الم رسد د   ال الم  مدال الم  عدا  د  اعدال ال

Association of School Psychologists)   باد ةار دا ال لدااعا الة ثعدا الولعد ا لل  دا دلدا
 .(Cook, et al.,2008) ون الممارسا اة عا دلا اة لا 

 تتدددم  اةب ددددام ال ع اةعددددا دلدددا نددددودعل اددددل اةب ددددام  مدددا: تلددددااعا اةب ددددام ال ع اةعددددا 
-single(،  تلددااعا ةب ددام ال الددا الوالددد ا   group experimental designsمعمودددال   لل

subject research designs تيدددا تلددددااعا اةب دددام ال ع اةعددددا للمعموددددال، اةب ددددام  ،)
(،  اةب دددام شدددةه ال ع اةعدددا غعددد  العتدددوا عا randomized experimentsال ع اةعدددا العتدددوا عا   

  nonrandomized quasi-experiments )(Tankersley,et al., 2008; CEC, 2014) ،



 مع الطلبة ذوي اإلعاقات  الطريقة املثلى للتعامل املمارسات املبنية على األدلة في التربية الخاصة لحسين بن حسين ا عبدالكريم /د

 

 

72 

ىع مددددددددددا تيددددددددددا تلددددددددددااعا ةب ددددددددددام ال الددددددددددا الوالدددددددددد ا، ال لددددددددددمعا الع  دددددددددد  ة  تلددددددددددمعا ة   ة   
  ABAB/reversal تلددددمعا ال طدددددوع الباد خدددددا الم عددددد  ا  ،)(multiple-baseline) تلدددددمعا  ،

-alternating لددددددددددددا   (،  تلددددددددددددمعا العال ددددددددددددال الة changing-criterionالمععددددددددددددار الم  عدددددددددددد    

treatment designs   )CEC, 2014  ) 

 
 (1م )ـــــــــــل رقـــــــــــشك

 تع   و ا ال راسا ةخيًا داااًل  ااًا لل  ا دلدا الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا، إذ خ د لزم 
ا علبددا بعددو ا ذلددك ةنًّ ت ددون ال راسددال ال ادمددا للممارسددا ت م ددع بعددو ا دالعددا،  تلةدد  اعددا ع  ا دد  ا 

(    دلدا الد غا ادل ة معدا Harris,et al., 2012ا  ععدا الة دع خم دل ادل رالل دا الثبدا ى  ا ع دا   
 و ا الة ع إا ةنه غع  فداٍ  ادا لدا خ دون   داة دد   فداٍ  ادل اةب دام ال ادمدا للممارسدا المة عدا 

ال د ر   عدال،  ل   دا تد دا ة  دلا اة لدا   اةب دام ال   وادا ا خم   دا تبد خا ة لدا قطععدا تثةدت ةنًّ 
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 ,.Cook, et alتيع  ال  لعا البا لا بأن ال  ر   عال    إل ام ت ع  إخعاى     ن ا ج الطلةا   

(   فلما دا  د   اةب دام ال ع اةعدا ذال العدو ا العالعدا ال ادمدا للممارسدا دا ل الثبدا  د  ةن 2008
 ,.Cook, et al)  إخعداى   د  ن دا ج الطلةدا تلك الممارسا قا را بت   او وق  عه دلدا إلد ام ت عد 

2008; Cook, & Cook, 2013)  ليا ا خم ل ال  ا دلا الممارسا ال رالل ب ع  الد   بدط ،
 (  Cook, & Cook, 2013ا ما فانت  و ته، ى  اى  ال   و  د   ال ال راسال ال ادما   

   د   تلد ع  الممارسدال  امعز الم  لدون  د  ال   عدا ال ا دا ىدعل اةسدالع  الم  ل دا ل 
المة عددا دلددا اة لددا   مدد  ا اددل خ دد   م ال لدد ع  الث ددا  ،  ادد  ا اددل خ دد   م تلدد ع     ددون اددل 

( الممارسدال إلدا امارسدال اة عدا Horner et al., 2005دد ا  ددال   علدا سدةع  المثدال خلد     
( إلددا Gersten, et al., 2005دلدا اة لدا،  امارسدال غعدد  اة عدا دلدا اة لددا، ىع مدا خلد   ا   

ا فدز امارسال اة عا دلا اة لا،  امارسدال  ادد ا،  امارسدال غعد  اة عدا دلدا اة لدا،  ا د   م 
سد ا تلد ع ال   د  امارسدال ذال  ( WWC, 20111تةدا ل المعلوادال لدول الممارسدال ال ادلدا   

ق ددار سددلةعا ق ددار إخعاىعددا،  ذال ق ددار إخعاىعددا ا  ملددا،  ا  لطددا،  غاايددا ة  غعدد  ا دد  ا،  ذال 
(  لدد  ثًا ة دد ر اعلددل اةط ددال غعدد  Cook, & Odom, 2013ا  ملددا،  ذال ق ددار سددلةعا   

اة عدددا امارسددال العددا  عل تلددد ع ًا رماسددعًا للممارسدددال ختدد م  دلدددا امارسددال اة عدددا دلددا اة لدددا،   
،  ةرعد ًا ( CEC, 2014    ا  ار ال دلةعا ، اة لا غع  ال ا عا،   ا  ار الم  لطاا  ملا ،    دلا ة لا

 ( الممارسال إلا اثة ا،  ناشدا ة  ا  ع ا،  غع  اثة ا  2015خل   الم فز الوط   لل ول    
 دلعدده خعدد  ال   اددق ىددعل نددودعل اددل الممارسددال غعدد  المة عددا دلددا اة لددا، إذ ختددع  ال ددوع 

لددا، اة ل ا  ددا إلددا امارسددال تةددعل اددل رددالل ددد ا ةب ددام تع اةعددا ذال  ددو ا دالعددا ةنًّ ددا غعدد   عا
دلدا  عدا اةىع ما ختع  ال وع الثان  إلا د م إ  او ا ا عا لل راسال ال داببا لل أ د  ادل ةنًّ الممارسدا 

(، Cook, & Odom, 2013اة لدا ة  دد م   دو   راسدال فا عددا لل  دا دلدا  عالعدا الممارسددا   
  د   معدع المدوا    فون الممارسا اة عا دلا اة لا ا خع   ةنًّ ا اة عا دلدا اة لدا لعمعدع الطدال ، 

 (  Cooket al., 2016ة  الم ارال   
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 السؤال الرابع: ما هي خطوات اختيار وتنفيذ املمارسات املبنية على األدلة؟

إن   و  امارسا اة عا دلا اة لا ا خع   ةنًّ ا ا اسدةا لعمعدع الطلةدا، ىد  قد  ت دون بعد  
لع  الم دددو  ا الددديق  ددد دا اسددد   اا ا، الممارسدددال ة يددد  ادددل غع  دددا لعددد ا اد ةدددارال ا علبدددا ببدددوا الددد 

الطلةا الم ا  اس   اا ا اع ا،  س ولا اس   اا ا ال قةد  المعلمدعل،  تبةل دا ادل الطلةدا  ل ال عا ا
الدددي ل سدددو  ت ددد   م اع دددا     ددداة سدددت رطدددوال ت ددداد  المعلدددا دلدددا ار عدددار ة يددد  الممارسدددال 

 لددا ال ادمددا للممارسددا، إذ ت  لدد  ( ة ل ددا: ت   دد  قددوا اةSAMHSA, 2011المة عددا دلددا اة لددا   
الممارسدال  عمددا ىع  ددا ب  دد  قددوا الدد لع  الدد ادا للممارسدا   ددةع  الممارسددال ت ددو   ل ددا ة لددا فا عددا 
ت دا اس   اا ا ادع الطلةدا،  د  لدعل ةنًّ   داة امارسدال ةرد ر ا ت دو   ل دا تلدك اة لدا    لمدا دا  

 اس   اا ا    ا  ور ال دا للممارسا، دا ل ة مع  ا،  ال ا ا
امارسددددال اة عددددا دلددددا اة لددددا،  إلددددالممارسددددال ااعلددددل اةط ددددال غعدددد  العددددا  عل  الدددد   

 ,CEC)امارسدددال اة عدددا دلدددا ة لدددا ا  ملدددا،  ق دددار ا  لطدددا،  ة لدددا غعددد  فا عدددا،  ق دددار سدددلةعا   

ذلددك  ن ا ة د  ةن خ ددعا المعلمددون إلدا ار عددار الممارسددال المة عدا دلددا اة لددا ا دا اددا فددا ، (2014
ام  دددًا،   ددد  لالدددا دددد م تو   دددا  دددعم ل اار عدددار ادددل الممارسدددال المة عدددا دلدددا ة لدددا ا  ملدددا    ددديا 

  Cook, et al., 2008 ت مثد  ال طدوا الثانعدا  د    دو  ار عدار امارسدال اة عدا دلدا اة لدا    )
ا اسددةا ل دددا الطددال  الددي ل س  دد   م اع ددا   الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا لالسدد   ام اددع ت ددون 

الطلةا ذ ق  عو ال ال علا خع  ةن ت    م اع تلك ال دا ال الطدال ، فمدا ةنًّ الممارسدال المة عدا 
لدددا دلدددا اة لدددا لطلةدددا الم للدددا ااى  ا عدددا ت  لددد  ددددل الممارسدددال المة عدددا دلدددا اة لدددا لطلةدددا الم  

 دون الممارسدا اة عدا دلدا اة لدا ا خع د  ةنًّ دا اة عدا دلدا اة لدا (   SAMHSA, 2011الثانواا   
   (  Cook,et al., 2016  ًا  معع االطلةلالس   ام اع 

 تتدددع  ال طدددوا الثالثدددا ادددل رطدددوال ار عدددار الممارسدددال المة عدددا دلدددا اة لدددا إلدددا لددد  را 
 ,SAMHSA)  ا الممارسدددال المة عدددا دلدددا اة لدددا اا  مدددام بالم   دددال ة  ال  دددا ج ال ددد  ت ددد   

   ةع  الممارسا ت      العان  ال لوف ، إاا ىزاا ا سلوة ا غو   عده، ة  تبلعد  سدلوة (2011
غع  ا غو   عه،  دلعه  عع  ةن   ا ار عار ا لعالج المتا   ال دلوفعا الم اسدةا ل دا،  لدعل لعدالج 

 ت فدد  ال طددوا ال ابعددا دلددا لدد  را االواددا    ( Cooket al., 2016  المتددا   ال ددلوفعا   معددع
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الممارسددا المة عددا دلددا اة لددا للم ددان الدديق سدد طةق  عددهث لدديا خعدد  الع اخددا بددال ع   دلددا رلددا   
الممارسدددا المة عدددا دلددددا اة لدددا،  الم طلةدددال ال  راةعددددا ل طةعب دددا،  الم طلةدددال المالعددددا الم  تةدددا دلددددا 

ل المة عددا دلدا اة لدا قد  ت دون ا اسدةا لل طةعددق (   دةع  الممارسداSAMHSA, 2011تطةعب دا   
   الم زلث ليا خلع  اس   اا ا    الم رسا، فما ةنًّ بعي ا قد  ت دون ا اسدةا اسد   اا ا بتد   
 دد  ق،  دلعدده خلددع  تطةعب ددا دلددا اعمودددا اددل الطلةددا  فمددا  دد    ادد ا تطةعددق الممارسددا المة عددا 

 Promoting)طلدد  تطةعب ددا ددد ا سدد وال اددثاًل: دلددا اة لددا دلددا ار عار ددا  ددةع  الممارسددال   

Alternative Thinking Strategies)    لدعل ةنًّ بعيد ا   طلد  اد ا ا تزاد  ددل دد ا ةشد   
   (Early Risers: Skills for Success)اثاًل: 

 تع ةددد  سددد ولا تطةعدددق الممارسدددا المة عدددا دلدددا اة لدددا،  اتعا دددال المعلمدددعل ن و دددا ال طدددوا 
اد بدا  المعلمدعل لدول الممارسدا  ع  ا ادات ا د   اار عار   ال راسدال تتدع  إلدا ةنًّ ال اال ال   خ

ةاددد  بدددالي اة معدددا، إذ ا خم دددل ةن تددد  ق الممارسدددال المة عدددا دلدددا اة لدددا إلدددا ن دددا ج إخعاىعدددا لددد ر 
الطلةددا ادددا لدددا خ دددل   ددداة اد بدددا  ادددل المعلمدددعل بدددأن الممارسدددا سدددو  تددد  ق إلدددا ن دددا ج  عددد ا،  ةن  دددا 

 قر  تلدك ال طدوال  د   (Cook, et al., 2008)  ق ةن خ للوا ل ا  ق ًا،  ابواوا ى ع    ا ت 
ةن ت ددون الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا ابةولددا لدد ر الطلةددا  ةسدد  ا، لعددع خعدد  ةن ت ددون ا ادعددا 

 د م ل لثبا ا اةسد ا،  ت  د م رغةدات ا   ةد  ن تبةد  الطالد   ةسد ته للممارسدا المة عدا دلدا اة لدا لدل 
 المعلا ال ال عاخ    الو ول ل   ا  ال   خ عا إلا ت بعب ا  

رطددوال خعد  دلددا اعلمد  ال   عددا  10( إلدا ةنًّ   داة Torres, et al., 2014 تتدع    
ت   د  ال ا ا اتةاد ا ل   عي الممارسال المة عا دلا اة لا بت     ع   ة لا تلدك ال طدوال  د  

   تتدددم  رلدددا   الطالددد  دلدددا العمددد ،  اللددد ،  المعلدددا ا، ال علعمعددد   الةعددددا ،  الددد رلدددا   الط
 الما ا،  الم  ور الل وق،  نوع ا؛داقا،  ال عا ده ال علعمد   ىع مدا ت  دون رلدا   الةعددا ال علعمعدا 
اددل الوقددت الم دداخ اسدد   ام الممارسددا،  المددوار  الم ددو  ا  دد  اللدد  ل طةعب ددا،  تب ددعا المعمودددال 

الم ددو  ا ل طةعددق تلددك الممارسددا   اعدد  ةن تتددم  رلددا   المعلددا  اردد  اللدد ،  الدد دا المددا ق 
دلددا ا دد واه المع  دد ،  رة تدده،   ل دد  ه  ةسددلو ه  دد  ال دد رال   تع ةدد  تلددك المعلواددال ا عدد ا للمعلددا 
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   ت     الممارسا اةن  ،     ن ا ق   لعأ المعلا إلا ت  عدي بعد  الممارسدال ال د  قد  ا ت اسدةه، 
 ، ة  الةعدا ال علعمعا   ة  ا ت اس  الطال 

 الدد  تلددك ال طددوا قعددام اعلددا ال   عددا ال ا ددا بالة ددع دددل الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا  
   اة ة ث  ال ط ابا للة ع دل الممارسال المة عا دلا اة لا ا  ا قعدام المعلدا بالة دع د  دا  د  

 Research and Practice for Persons with Severe) المعدالل العلمعدا الم  مدا ادثاًل: 

Disabilities) ةعيدد ا   تدد   راسددال ُتع ددا ى    دد  الممارسددال  المة عددا دلددا اة لددا،  ل ددل  دديه  ،
الط ابددا قدد  خلددع  دلددا ال ثعدد  اددل المعلمددعل البعددام ى ددا،ث إاددا ليددعق الوقددت، ة  لعدد م قدد رت ا دلددا 

ام بعدد  الةددالثعل بعددد ا  الو ددول إلددا قواددد  الةعانددال ال ا ددا بددالمعالل ال   واددا الم  مدداث لدديا قدد 
،  ة لددا تيددا الع  دد  اددل الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا ل دددا (Yell,et al., 2013)  دد  اددثاًل: 

ا دد  ا ادددل الطدددال   اثددد : الطلةدددا ذ   ال ولددد (، ة  لمعمودددا ادددل  ددددال ال   عدددا ال ا دددا، فمدددا ةنًّ 
عدددا،   عددد  اة  دددزا   ددداة اةدددا رال ة ةددد  ادددل ذلدددك تمثلدددت  ددد  قعدددام بعددد  الم  مدددال غعددد  ال   

( ت  ددددوق دلددددا الع  دددد  اددددل WWCال  واعددددا ى أسددددعل ددددد   اددددل المواقددددع دلددددا ا؛ن  نددددت  اثدددد : 
 الممارسال المة عا دلا اة لاث لع    الو ول إلع ا ال قة  المعلمعل  غع  ا   

  عدد  الة ددع دددل الممارسددال اددل رددالل الطدد ق ال دداببا، تددأت  ال طددوا ال العددا   دد  ار عددار 
مة عا دلا اة لا اع ا اداا ال لا   ال   تا ت     ا    ال طدوا اة لدا، لعدع  د ا الممارسال ال

ار عددار الممارسددال اة ثدد  االواددا ل لددا   الطالدد ،  الةعدددا ال علعمعددا،  المعلددا   لدد  تلددك ال طددوا 
 ت   دد  الم وندددال اةساسددعا للممارسدددا المةع دددا دلددا اة لدددا ال دد  تدددا ار عار دددا       دد  ا قةددد  ت  عدددي ا
سددددو  خ دددداد  المعلددددا دلددددا اع  ددددا فع عددددا إخلددددال ا للمدددد علا بتدددد    دددد ع ،  اعدددد  ا اددددداا  معددددع 
الم ونال ال ااا،  د م إغ ال بعي اث ةن  ذلك سع  ت  دلعه ال مالعا دد م الو دول ل  دا ج إخعاىعدا 

 ا تا ا؛شارا إلعه    ال راسال  اما لا لم
ةاا ال طوا ال اا ا لل   عي    مثد   د  ت  عدي الممارسدا ادل ردالل  ا د ا ال علدعا ال عدال، لعدع 
ا قعمددا للممارسددا ال عالددا اددا لددا  دد ا ت  عددي ا اددل رددالل ةسددالع  ال دد رال ال عددال،  ال دد  تتددم  دلددا 

 مددددا ، داددددا ا المتددددارفا اة ا خمعددددا،  الم ا عددددا للدددد ر  ال دددداىق،  ا اقةددددا ة او الطالدددد ،  إ  ددددار ال
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 غع  ا ال اةسالع    العمع ىعل ةسالع  ال  رال ال عال،  اس   ام الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا 
 عو      ا ل   عل ا   ال الطلةا  س

 ا خ  دد  ةن ن دد   الم ونددال ال  ع ددعا للممارسددا  ن  ددي ا، ىدد  ا ىدد  اددل البعددام ب طددوا ةردد ر 
    رقث لل أ د  ادل ت  عدي الممارسدا بالط ابدا الم طدط ت مث     ا اقةا ا ر  قا ت  عي الممارسا بتد 

 Coalitionل دا،   أنده ا  و د     قدال ىدعل الممارسدا المد ا  ت  عدي ا،  ادا  د ا ت  عديه دلدا الواقدع   

for Evidence-based Policy, 2003; Kretlow, &Blatz, 2011  دةع  المعلمدعل قد   )
 لدددا، إا ةنددده ة  ددداو ال   عدددي قددد  خ  ددد  ددددل بعددد  خ طدددط بتددد    عددد  ل   عدددي امارسدددال اة عدددا دلدددا اة

الم ونددال ال  ع ددعا ل لددك الممارسدداث لدديا خعدد  ةن خ ددون   دداة قا مددا شددط  للم ونددال ة  ال طددوال 
ال ااددا للممارسددا  دد ا تعةد  ددا اددل قةدد  ُااللددً ل ز ادد  المعلددا ى  يخددا را عددا دددل ادد ر ال زاادده ى   عددي 

 عندده خم ددل اسدد   ام ال بعددعا الدديات  اددل قةدد  المعلدداث الممارسددا بتدد    دد ع ،   دد  لددال تعددير ذلددك، 
 لعع   ا ر ال زااه بال طوال ال  ع عا ل لك الممارسا   

 ل  ذلك ا اقةا تب م الطال   ال طوا ال ابعا( ال ردالل البعدا  الم  د ر  ال بعدعا ال  دوا  ( 
 Coalition for Evidence-based)ة او الطلةدا لل أ د  ادل  عالعدا الممارسدا الم د   اا اع دا 

Policy, 2003) ام ددددددل دمدددددد  ذلددددددك اددددددل رددددددالل اسدددددد   ام ال بعددددددعا المة دددددد  دلددددددا المدددددد  ج  ،
  curriculum-based measurement   )Kretlow, &Blatz, 2011 د  بعد  اةلعدان    )

خ  دداج المعلددا إلددا دمدد  ت ععدد  للممارسددا ف طددوا  اا ددا اددل رطددوال ت  عددي الممارسددال المة عددا دلددا 
اد  تلدددك ال  عع دددال دلدددا ت  دددعل ال  دددا ج الم  تةدددا دلدددا اسددد   ام تلدددك الممارسدددا  اة لدددا، لعدددع ت ددد 

 ددال طةعق الدد قعق لددةع  الممارسددال اددع بعدد  الطلةددا قدد   دد  ق إلددا ال بلعدد  اددل ن ا ع ددا ا؛خعاىعدداث 
 عع  الم ونال ال  ع عا للممارسا  ن  ًا لل ا ا ال  ا ا لةع  الطلةا، اع ا اداا د م ت 

ددل الطالد  ادل ردالل ال بععمدال الم د م ا،  عنده خعد  ةن  د ا ات داذ قد ار   ع   مع ىعانال 
تعلعمد   ال طددوا ال اسددعا( إادا بااسدد م ار  دد  اسدد   ام الممارسدا اددع  مددع الةعاندال  دد  لددال ت بعددق 
الطال  ال  ا ج الم  وا، ة  البعام بع   ال ا؛  اوال لل أ   ال سدة  دد م ت بعب دا لل  دا ج الم  دوا، 

ك ا؛ دد اوال دلددا ال أ دد  اددل تطةعددق الممارسددا،  ا اقةددا تبدد م الطالدد  لوقددت فدداٍ   لعدد ا  تتددم  تلدد 
ةسداىعع(،  ةندده تددا ال  بددق اددل  قدا ت  عددي ال دد ر ،   دد  لالددا دد م ت  عددي ددد   اددل الم ونددال ال  ع ددعا، 

فمدا   عنه خع  إدا ا ال       ت  عي ا ل   ي بالت   الل ع  قة  ات اذ ق ار بع م  ادلعدا الممارسدا، 
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خعددد  ال أ ددد  ادددل ةنددده تدددا ت  عدددي الممارسدددا ادددل ردددالل ةسدددالع  ال ددد رال ال عدددال،  تدددا دمددد  ال  عع دددال 
الالداددا ل ددا لمالواددا ال عدداج الطالدد    قردد  تلددك ال طددوال  دد  ةن خلددة  المعلددا رةعدد ًا  دد  تطةعددق 

 امدامارسدا، الممارسا المة عا دلا اة لا،  اتدارة ا رد ال رة اتده ال د  ا   دة ا ادل تطةعدق تلدك الم
 ال  رال اة ث   ادلعا     ط ق   لاا ر   لعالمعلماس   ام  دلعه    ت 

 املمارسات املبنية على األدلة؟ معيقات استخدام السؤال الخامس: ما 

 وا ه العاالون    اعدال ال   عدا ال ا دا الع  د  ادل المععبدال ال د  ت دول   ن اسد   اا ا 
ت دددون  ددديه المععبدددال ا علبدددا بدددالمعلا، ة  الةعددددا ال علعمعدددا، ة  ،  قددد  لممارسدددال المة عدددا دلدددا اة لدددال

الملددطل ال ذال العالقددا بالممارسددال  اسدد   اا ا، ة  اةب ددام ال   واددا،  ن ا ع ددا،  فلمددا اد ا ل 
الممارسدددال المة عددددا دلددددا اة لدددا فددددان اددددل  مالمععبدددال ال دددد  توا ددده المعلمددددعل د دددد  ا ا لدددا اسدددد   ا

المععبددال الم علبددا بددالمعلا ة ثدد  المععبددال ال دد  ت ددول   ن اسدد   ام  اللددع  دلددع ا تعا د ددا،  تعدد 
المعلمعل ل لك الممارسال،  ال تلك المععبال، قلا الوقت الم اخ للمعلدا ة  داو العدوم ال راسد  للة دع، 

 ;Kretlow, &Blatz, 2011 قدد اوا اةب ددام لل عدد   دلددا الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا   

Jones, 2009 ًّا دد ور اع  ددا المعلمددعل بالممارسددال المة عددا دلددا اة لددا قدد  خ دد   اددل (، فمددا ةن 
،  بلدددا اع  دددا المعلمدددعل بالممارسدددال قددد  (Jones, 2009)اسددد   اا ا، ة  خ دددون لدددا اًل   ن ذلدددك 

خلع  دلع ا اس   اا ا، ة  اا  مام ى طةعب ا،    لعل ةنًّ اع    ا ى ا قد  ت داد  ا  د  تطةعب دا، 
فا عدددداث  م دددد ور ا ددددارا المعلددددا قدددد  ت ددددون دا بددددًا خم ددددع اددددل  -ب دددد  ذات ددددا-مع  ددددا تة ع ددددا،  لع ددددت ال

اسدد   اا ا،  ع دد اا خ ددون المعلددا اددا  ًا  دد  اسدد   ام الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا،   ع دد   ا ا 
ى ر ددا دالعددا،  قدد   دد ر بعدد  المعلمددعل بددأن ال بدد  الم دد م ،  الدد دوا إلددا ت ععدد  ةسددالعة ا ال علعمعددا 

اون ا ل  د ال طوالدا  عدده تبلعد  ادل ف داوت ا،  ة ا  دا الم  دد ث لديا تعد  ا خ د ععةون ل لددك ال د  خ د   
الدددددد دوال بال م ددددددك بأسددددددالعة ا ال  را ددددددعا،  الدددددد  اع د  ددددددا،  ابا اددددددا ةق ا ددددددا ال لل بلعدددددد  ا  ددددددا 

  Hempenstall, 2006  ) 
لممارسددال  تعدد  قعددا ا الم رسددا ةلدد  د ا دد  الةعدددا ال علعمعددا ال دد  خم ددل ةن تععددق تطةعددق ا

دد م   المة عا دلا اة لا  ار  الم رسا   ع م لث ا للمعلمدعل دلدا الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا، 
ة  داو تطةعب ددا قد   دد  ق إلدا ددد م اسد   اا ا  اردد  الم رسدا، ة  قدد    وقد  ال ثعدد  اد  ا دددل   دم دا
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  مااددددًا اددددل قةدددد  قعددددا ا اسددد   اا ا    طةعب ددددا   طلدددد    دددد ًا   ق ددددًا فةعدددد ًا اددددل المعلددددا، امددددا خ دددد لزم ا 
الم رسدددا،  ا دددأتا ذلدددك ى دددو ع  الةعددددا الم اسدددةا  ال ادمدددا ل لدددك الممارسدددال، فمدددا ةن الثبا دددا ال بلع خدددا 
لل  رال تلع    رًا    الع  د  ادل المد ار   د   عد  المعلدا ا خ د طعع تطةعدق امارسدال،  ةسدالع  

،  تتدد   ددد م ةا انعددا (Hornby, et al., 2013)ت  لدد  دددل تلددك ال ددا  ا  ع ددا لعدد ا سدد وال 
الو دددول للملدددا ر الم اسدددةا فال بدددارا  الة ثعدددا،  المعدددالل،  ال  ددد  العلمعدددا الم  مدددا دا بدددًا خم دددع 

 ,Kretlow)المعلمددعل ةخيددًا اددل اسددد   ام الممارسددال المة عددا دلددا اة لدددا  اردد  الةعدددا ال علعمعددا

&Blatz, 2011; Burns, &Ysseldyke, 2009; Russo-Campisi, 2017; Jones, 

2009).   
 تتددع  ال راسددال إلددا ةنًّ الةدد ااج ال  راةعددا المب اددا لددول الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا قدد  

-Hornby, et al., 2013; Russo)تمثد  ةلد  المععبدال،  بلدا الةد ااج ال  راةعدا ة  دد م  ادلع  دا 

Campisi, 2017)  تعع  ال المعلمعل غع  قا رال دلا ت  عدي تلدك الممارسدال   دالمعلمون ب ا دا
إلدا تدد را  ا د م    عددال خ دداد  ا دلدا اسدد   اا ا   بلدا الةدد ااج ال  راةعددا ا تعطد  المعلددا  ددورا 
 ال ا د  ا،  ا فع عا ت  عي ا، فما ةنًّ المعلا ب ا ا إلا ى ااج ت راةعدا ُخعطدا  ع دا المعلدا ال   دا 

مارسددا بعدد  الم ددارال ال دد    علم ددا،  البددا ت يخددا را عددا تلدد ع عا لددول تأ خددا تلددك الم ددارال، لم
 علا ال غا ال ة معا العان  ال   ق للة نااج ال د راة  إا ةنًّ العاند  ال طةعبد  ةخيدًا ا خبد  ة معدا 

 Hornby, etد دهث لديا خعد  الع اخدا بالعواند  ال طةعبعدا،  دد م ااق لدار دلدا العواند  ال   ادا   

al., 2013  ) 
 ال المععبال غموض الملطل ال ل ر المعلمعل،  بلا اد  ا  د رة ال د ق ىدعل الممارسدال 

 ,.Hornby, et alالمة عدا دلدا اة لدا،  الممارسدال المة عدا دلدا اةب دام،  ة يد  الممارسدال   

 و  ادا ىع  دا،  (   ةع  المعلمعل ق    عاا  اع ا دلا ةن ا ش و  ال ، ىع ما   داة    قدال2013
اما    ت  دلعه اس   ام المعلمعل لممارسال ق  خ  ون ةنًّ ا اةع ا دلا اة لا    لدعل ةنده ا  و د  
 لع  فاٍ  ختع  إلا ذلك،  ق    عا لون بعد  الممارسدالث   دًا اد  ا بعد م تدو   ة لدا فا عدا تتدعع 

  ا  ار الم  تةا دلع ا    ، دلا اس   اا ا،  دلعه   ي  رطورا غموض الملطل ال ل ر المعلمعل
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 ل وو ال ً قد  خ دل ال ثعد  ادل المعلمدعل ةن ت  عدي امارسدال    د ا دملعدا سد لا خم دل ةن 
(،   ديا خ دال  الواقدع   ال راسدال تتدع  إلدا ةنًّ Harris, et al., 2012تل  ال  را  اة ل  دلع ا   

 ارددد   (Jones, 2009)عب دددا المعلمددعل قددد    ع ةدددون الممارسددال المة عدددا دلدددا اة لدددا للددعو ا تطة
اللددددد ،  ادددددع الطلةدددددا ذ ق ا؛داقدددددال الم  ل دددددا،    ددددداة دالقدددددا اةاشددددد ا ىدددددعل  دددددعو ا ال طةعدددددق، 

، فمدا (Burns, &Ysseldyke, 2009) ااس   ام غعد  الم د م  للممارسدال المة عدا دلدا اة لدا 
المة عدا دلدا  لسدا( للممار fidelity of implementationةنًّ   داة اتدا   ا علبدا ى قدا ال   عدي   

(  بد  خ د   م بعد  المعلمدعل الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا، Russo-Campisi, 2017اة لدا   
إا ةنًّ ت  عيه ل ا خ  ل  دل الط ابا ال   ن يل ى ا سداببًا   لع دت العةد ا باسد   ام تلدك الممارسدال، 

دلددا اتةاد ددا،   دديا ا خع دد   ىدد  اىدد  اددل ال بعدد  ب طددوال ت  عددي ا،  اا  مددام ى  ا ددعل ا،  ال دد ص
ددد م إ دد او تعدد  الل ط ع ددا دلع دددا د دد  ال ا ددا، إا ةنًّ اة دد  ال بعدد  بمدددا  دداو  دد  اةب ددام ال ددد  

 اس   ا  ا  
 قردد  تلددك المععبددال   علددق باةب ددام ال   واددا، لعددع  دد ر بعدد  الةددالثعل ةنًّ   دداة لددع ًا 

 ,Hempenstallتبععم دددا بأن  ددد ا    ددد  تددد را  المعلمدددعل لدددول الة دددع ددددل ال راسدددال العلمعدددا،   

(   الع    ال المعلمعل ا  ثبدون  د  قد رت ا دلدا العثدور دلدا اعلوادال ادل اةب دام بتد   2006
(  اعز  بعد  الةدالثعل ذلدك إلدا ال  د ا لل د رال فتد   ادل Kretlow, &Blatz, 2011ا  ب    

عا،  ا؛ىددد اع،  سددد دا دلدددا ال ةددد ا،  ال دددمال الت لددد  -بتددد   ر ع ددد -ةشددد ال ال  دددون ال ددد  تع مددد 
الة   ددددا،  دلعدددده  ددددعن  رةدددد ا ةغلدددد  المعلمددددعل ا دددد   ا  دددد  اسدددد   ام قواددددد  الةعانددددال ال   واددددا ا دددد ة 

  ERIC اعلدددا ل خددده رةددد ا  ددد   200ادددل فددد   1(، لعدددع ةشدددارل ةلددد ر ال راسدددال إلدددا ةنًّ ةقددد  ادددل
 (   Hempenstall, 2006اس   ام قواد  الةعانال ال   واا ا  ة   

(،  ال  دد ا Russo-Campisi, 2017عددا ن الم دد    ىددعل المعلمددعل  الةددالثعل    مددا ةنًّ ال 
ال لةعا الم ةا لا ىع  ا تت   دا بًا خم ع ادل ااسد  ا ا ادل ن دا ج اةب دام ال   وادا  إذ  د ر الةدالثون 
ةنًّ المعلمددددعل ابددددا اون لل  عدددد ، ىع مددددا  دددد ر المعلمددددون بددددأن الةددددالثعل ا خ  مددددون ال  ددددام الم رسدددد ، 

  ن دددل الةعدددا الم رسدددعا امددا    تدد  دلعددده توقعددال دالعددا خلددع  ت بعب دددا اددل قةدد  المعلمدددعل   ععدد 
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  Hempenstall, 2006 ن ععا ل يه ال   ا ال لةعا  عن الع    ال المعلمدعل ا  ثبدون بدأن ن دا ج  ،)
 ,Burnsاةب ددددام ال   واددددا س  دددداد  ا دلددددا فع عددددا ال دددد رال  اردددد   لددددول ا،  اددددع طالى ددددا   

&Ysseldyke, 2009; Hornby, et al., 2013 را ددا تللددك اةب ددام ال دد  خبددوم ى ددا  ،)
اة دا خمعون فددون ا غالةدًا بععدد  ل ددل  اقددع ال د رال  اردد  اللد و  امددا    تد  دلعدده قعدام المعلمددعل 
غالةدًا بااد مدا  دلدا رةد ات ا،  رةد ال داال  دا ار عدار الممارسدال الم عد ا ىد ًا ادل ااد مدا  دلددا 

(،  ااد بدا  بدأن اةب دام ال   وادا ت ةد  ا البلعد  Harris, et al., 2012 دام ال   وادا   ن دا ج اةب
لددول فع عددا ال دد رال  عدد  اددل ال ةدد ا  الممارسددال الم دد   اا لالعددًا  دد  المدد را  الددا ر ر ع ددعا 

 (  Hornby, et al., 2013اس  اتعععال ال  رال ال عالا   

 
 (2شكل رقم )



 مع الطلبة ذوي اإلعاقات  الطريقة املثلى للتعامل املمارسات املبنية على األدلة في التربية الخاصة لحسين بن حسين ا عبدالكريم /د

 

 

82 

 املمارسات املبنية على األدلة في التربية الخاصة؟ السؤال السادس: ما أمثلة

ت عددد   الممارسدددال المة عدددا دلدددا اة لدددا  ددد  ال   عدددا ال ا دددا ل ددد   دات دددا الم  ل دددا،    ددداة 
ال ددلوفعا  لامارسددال اة عددا دلددا اة لددا لل عاادد  اددع الطلةددا ذ ق ال ولدد ،  ةردد ر لددي ق االددط ابا

 اان عالعا،  ت      د   ال الممارسال ذ ق  عو ال ال علا،  غع  دا ادل  ددال ال   عدا ال ا دا، 
 ت عدد   الملددا ر ال دد  تعدد ض الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا ل دددال ال   عددا ال ا دداث لدديا خلددع  

اا   دداو ىدديف  للدد   معددع الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا لإل ابددا دلددا  دديا ال دد ال،  إنمددا سددع ا 
 Wong, etد   ال الممارسال المة عا دلا اة لا لعد   ادل  ددال ال   عدا ال ا دا،   د  ال ولد    

al., 2015   ذ   االدددط ابال ال ددددلوفعا  اان عالعدددا  ،)WWC, 2016 دددعو ال الدددد علا   ،)
  Bedesem, Barber, &Santangelo, 2017  ،)   ا؛داقدال  د  ا للدا ادا قةد    اةط دال ذ

(   ليددعق الم ددالا الم الددا   ددع   ا ى ع ادد  الممارسددا،  ت   دد  ال دددا WWC, 2010   الم رسددا
( تلدددك الممارسدددال ادددع اعلوادددال ادددو زا د  دددا، 3الم ددد    ا،  ال ددددا العم ادددا   اعددد ض  ددد  ل رقدددا   

دلدا اة لدا ل لدك ال دددال،  تمثد  الممارسدال المو دو ا  د   ديا العد  ل دّع ددا ادل الممارسدال المة عدا 
 ا خع دد  للدد  ا   ددا ةنًّ ددا ة يدد  الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا، ة  ةنًّ ددا الممارسددال المة عددا دلددا 
اة لددددا الولعدددد ا ل دددديه ال دددددال،  إنمددددا تددددا ار عددددار دّع ددددا دتددددوا عا ى دددد   اطددددالع البددددارر دلددددا ددددد   

 االممارسال المة عا دلا اة لا لع   ال  دال ال   عا ال ا 
 ( عدد من الممارسات المبنية على األدلة في التربية الخاصة3جدول رقم )

الممارسة 
المبنية على 

 األدلة 
 فـــــوصـــــــــــــــــــــــال

الفئة 
 المستهدفة 

الفئة 
 العمرية

قعدددام التددد   بدددال بععا الددديات  ل  دددور ة  ت ددد ار ال دددلوة الم ددد    ،  الم اقةا الياتعا
  تو عبه   ت  ون ال ال بععا اليات ،  ال  عع  اليات  

 عو ال 
 ال علا

5-18 
 س ا

الب اوا 
 الم   را

دةدددارا ددددل ةسدددلو  تعلعمددد    ددد   إلدددا ت  دددعل الطالقدددا  ددد  البددد اوا 
إلدددا  50ا دددون ادددل التددد واا، خبدددوم  عددده المعلدددا  الطالددد  ببددد اوا نددد  

فلمددا بلدددول دددداٍل  ددالم اددد ال ف ددد  ة نددا،   ددد  لالدددا ةرطدددأ  200
الطالدد  ة  تدد     دد  قدد اوا فلمددا ة ثدد  اددل رم ددا  ددوان   ددعن المعلددا 
خبددوم بب اوت ددا بلددول ا ت ددع،  اععدد  الطالدد  ق اوت ددا،  ا دد ر الطالدد  
قدد اوا الدد   إلددا ةن   ب دده   ام ددل اسدد   ااه اددع الطلةددا الددي ل تعلمددوا 

ا ال لمددددال، ل دددد  ا لددددا ُخ  دددد  ا طالقددددا فا عددددا  دددد  البدددد اوا ابارنددددا قدددد او
 بم  ور ةق ان ا 

 عو ال 
 ال علا

5-18 
 س ا
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الممارسة 
المبنية على 

 األدلة 
 فـــــوصـــــــــــــــــــــــال

الفئة 
 المستهدفة 

الفئة 
 العمرية

اس  اتعععال 
ال علا بم اد ا 

 الب ال

خبددوم  ع ددا الطالدد ،  ق ا دده، بال  ددا   دلددا ال دد رال  الدد علا اددل  ط ابا
بعيدد ا الددةع  ى ددد   ت  ددعل ا ددد ور إتبددان ا للم دددارال   ادد ا  ع دددا 
ت   دددد  الثددددان  ى دددداو دلددددا ال عا ددددال الطلةددددا  قدددد رات ا،  ابددددوم المعلددددا 

 ى  عع  الث ا   بت     رق 

 عو ال 
 ال علا

8-12 

سدددلوة ا ددد      ددد ا  ادددل الطالددد  تعلمددده ادددل ة ددد  ةن خبدددوم  دددد ض ال مي ا
 ال ول  الطال  ى بلع  ال موذج اليق د ض ذلك ال لوة 

3-18 
 س ا

 الع  لا

ت ددددد   م لزادددددا ا اسددددد باللعا الطلةدددددا،  ال دددددماخ ل دددددا بدددددال  طعط  ط ابدددددا
ل نتددددطا البا اددددا، لعددددع ت دددد   ىة دددداطا اةنتددددطا ال دددد  بعدددد  دلددددا 
الطال  إنعاد ا ة  دداو   دد ا دا عددا ا دد  ا،     ل دد  اعددعل   اددل الم ددا 
ةن خم لدددددك الطالددددد  ا دددددارال اعع دددددا قةددددد  اسددددد   اا ا،  ا  دددددا ت   ددددد  

م دددل تبددد خم ا بلدددعي ا عددد  ا، سدددواو اللدددور ة  قددد اوا ال لمدددال، فمدددا خ
 ال رالل اللور، ة  ال  ابا، ة  اة  ال ذال اةبعا  الثال ا 

 ال ول 
3-9 

 س وال

البل  
 اا  مادعا

ط ابددا سدد لا ل علددعا الطلةددا فع عددا إ ارا المواقدد  اللددعةا  دد  اعمودددا 
ا  ودددددا اددددل الةعدددددال،  ادددد ا  ع ددددا اسدددد   ام   دددد  ا  ددددو  لل ددددلوة 

قددددد  ال ددددد    وقدددددع ةن خ ددددد م  ع دددددا ذلدددددك ال دددددلوة، الم ددددد    ،  الموا
  ال  ا ج الم  ملا ة او ال لوة 

 

 ال ول 
3-14 

 س ا

ن ام ال وا   
ى ةا ل اللور 

 PECS) 

 دددد  الة اخددددا تدددد رال الطالدددد  دلددددا إدطدددداو  ددددورا شدددد و لتدددد اك   دددد ا
ال وا ددد  ادددل ة ددد  ال لدددول دلدددا ذلدددك التددد و   ا  دددون ادددل ددددد ا 

تمععددز اللددور  -3الم ددا ا  ال وا دد   -2 ع عددا ال وا دد   -1ا الدد :
 ال علعق-6طل  ا عا    -5ى او العملا  -4

 

3-5 
 س وال

12-
 س ا 14

ال  رالل 
البا ما دلا 

ال بععا 
ال لوف  
 الو ع  

دملعددا لدد  المتددا   بتدد    دد  ق لمعالعددا سددلوة الطالدد  المتدد     ادد ا  
ال رالل ا إ دد او تبعددعا ل    دد  غدد ض ة    ع ددا سددلوة الطالدد  المتدد  ،  
 ت يدددمل دملعدددا ال بعدددعا  ددديه  مدددع اعلوادددال ددددل ال ددد    الةعدعدددا ال ددد   

 ددا  دد ا  ت ددةق ال ددلوة المتدد  ،  الم ا ددتل ال دد  تلدد  ذلددك ال ددلوة  تعددزده   
اسددد   ام المعلوادددال ال ددد   ددد ا  مع دددا ل    ددد ،  ت  عدددي ال ددد رالل ال   خدددا  
ى    ال   ال ال لوفعال المتدد لا،  داددا ا ال ددلوفعال ا؛خعاىعددا   ام ددل  
اسدددد   اا ا لمعالعددددا اعموددددددا ا  ودددددا اددددل ال دددددلوفعال المتدددد لا، اثددددد   

ل،  ال دددددلوفعال ال   اةعدددددا،  سدددددلوة دددددد م اان ةددددداه للم مدددددا،  دددددد م ااا ثدددددا 
  ال  ادالل اا  مادعا غع  الم اسةا  

االط ابال 
ال لوفعا 
  اان عالعا

 

5-18 
 س وال
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الممارسة 
المبنية على 

 األدلة 
 فـــــوصـــــــــــــــــــــــال

الفئة 
 المستهدفة 

الفئة 
 العمرية

نموذج لو ا  
ل  لع  ال لوة 

 ال طةعب 

  ددو دددالج سددلوف  ُ  فددز  دد  ى ا  دده دلددا الم ددا ال الم  لددلا  خعمدد 
 عدده المعلددا اددع الطالدد  بتدد    دد  ق،  لمدد   عدده المعلددا ل ددلوة اددا،  ددا 
 لبل الطال  ااس عابا الم اسةا،  ةرعدد ًا خعددزد الط دد  دلددا ااسدد عابا 

سددددادا  40إلددددا  35اللدددد ع ا   ا لبددددا اةط ددددال  دددد  الة نددددااج اددددل 
 م وسط لل  ر     اةسةوع   ا  ون ال  ر  ال تعلعا ا زلدد   دد  ق، 

لمع دددد ،  الدددد اج  الدددد دا  دددد   لددددول ال علددددعا العددددام،  لعدددد  اةقدددد ان ا
 ةنتددطا ال عمددعا ل بدد  الم ددارال إلددا الةعدددال الطةعععددا   دد ا  عدده ةخيددًا 
تددد را  ا بددداو دلدددا اةسدددالع  ال علعمعدددا   ا ددد م  ال ددد ر  ددددا ا ن دددو 

  الم س وال 

اةط ال 
ذ ق 

ا؛داقال 
   ا للا 
اا قة  
 الم رسا

 

18-
42 
 ش  

 ات:                   ــــــوصيـــــــالت

   لوو  د   ال راسدا ال العدا،  ادا تو دلت إلعده ادل ن دا ج لدول الممارسدال المة عدا دلدا 
 اة لا    ال   عا ال ا اث  عن الةالع   ف  دلا ال و عال،  المب  لال ا تعا: 

ةن خبدددوم ةديددداو  عددددا ال ددد رال ى ددد را  طلةدددا العااعدددا،  المعلمدددعل دلدددا الممارسدددال  خعدد  ▪
المة عددا دلددا اة لددا،  ددد م ال تددواد دلددع ا ى دد رال امارسددال قدد  خ ددون بعيدد ا اة عددًا دلددا 

 (  Cook, et al., 2008اة لا،    لعل ةنًّ الةع  ا ر  ا  ا غع  اة   دلا اة لا   

ار عدار الممارسددال المة عددا دلددا م دد  ا ب عددع خُ قةدد  ال  ادا  ادل اليدد  رق إددد ا  اعلمد  اددا ▪
اة لددا،  تطةعب ددا فمددا تددا تلددمعم ا،  العمددع ىددعل ل مددا المعلددا الم  عددا،  ة يدد  الممارسددال 
الم الدا ادل ة د  تلةعدا ال عا دال الطلةداث  بد  ذفد ل اةب دام ةن اةسدالع  ال د  خ دد   ا ا 

 دددد م  ن  دددد  اسدددد   اا ا رددددالل ا ددددع ت ا المعلمددددون  دددد  ى اخددددا ا  دددد  ا ال علعمعددددا سددددو  خ
 (  Scheeler, et al., 2016ال علعمعا   

خع  ةن تعمع ى ااج إد ا  المعلمعل ال عالا ىعل اب رال ُتع دا بالعاند  ال  د ق للممارسدال  ▪
المة عدددا دلدددا اة لدددا،  ابددد رال ال ددد   ا  دددا  دددو إدطددداو الطالددد  ال   دددا  ل ع  دددا اسددد   ام 

لدددا ادددع الطلةدددا ذ ق ا؛داقدددال   دددالعمع ىدددعل العانددد  ال  ددد ق، الممارسدددال المة عدددا دلدددا اة 
 Scheeler, et العاند  العملد  سدو  خ داد  ا دلدا تلةعدا اال عا دال ال  اد ا لطالى دا   

al., 2016   ) 
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( اددل Hornby, et al., 2013خعد  ةن خدأت  الد دا ادل إ ارا الم رسدا،  دادالو المعلدا    ▪
 لممارسال بالت   الل ع   ة   ةن خ  م  المعلا    اس   ام تلك ا

خع  ةن تب م الة ااج ال  راةعا لول الممارسال المة عدا دلدا اة لدا ىل دا  الد ا،  ا  وادا  ▪
  Cook,et al., 2016  دد م ااد مدا  دلدا الدطل ال دلمعدا خلدع    م دا ادل قةد  ،)

ض المعلمددعل   اعدد  ةن  دد ا اا  مددام بالعاندد  ال طةعبدد   دد  الةدد ااج ال  راةعددا، ب عددع خعدد  
المد ر  فع عدا اسد   ام الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا  ارد  اللد   فمدا خعد  ةن ُ اللدً 
المدد ر  المعلمددعل ة  دداو اسدد   اا ا للممارسددال،  اددز   ا ى  يخددا را عددا لددول تطةددعب ا ل ددا 

 (   Hornby, et al., 2013 ار  الل    
لملدددا ر  ددد  ى اخدددا خعددد  ةن  ددد ا ىددديل ال ثعددد  ادددل الع ددد ،  الوقدددت،  اسددد  الل الع  ددد  ادددل ا ▪

تطةعدق الممارسددال المة عدا دلددا اة لدا  دد  المد را ،  ذلددك ادل رددالل اار عدار بع اخددا لعدد   
ا     ادل المعلمدعل،  تد راة ا بتد ٍ  ا ثدٍ ،  دا ااسد م ار  د  تد را  قرد ال،  ادع اد خدا  
ةدددد ا  المعلمدددعل المطةبددددعل ل دددا سدددد  ون تلدددك الممارسددددال  ددد  ذلددددك الوقدددت  ددددزوا ادددل  با ددددا 

 (  Harris, et al., 2012 رسا   الم
ادل الم دا ت   د ،   مدع اعلوادال ددل الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا الم اسدةا،  دا ار عدار  ▪

الممارسدددال الم اسدددةا ا  دددا ى ددداو دلدددا ال عددداج ال لمعدددي،  نبددداع قدددوا المعلدددا،  رة تددده،  ام دددل 
 (  Hornby, et al., 2013ت عع  ا د   ال ا ا   

 د  تطةعدق الممارسدال المة عدا دلدا اة لدا لد  رق،  ا د   دملعدا إنًّ   و  نمداذج نا  دا  ▪
ان تدار اسدد   اا ا بالمدد ار ث  بد   دد ا قةددول  تة د  تلددك الممارسددال ادل قةدد  المعلمددعل الددي ل 
ا  ثبون    ن ا ج ال راسال  اع ب  ن ةن ا غع  دملعدا، ا دا ادا تدا تطةعب دا  ارد  ا ارسد ا 

 (  Harris, et al., 2012بت   نا   ال قة  داع   ثبون  عه   
ا خ  دد  ةن خطةددق المعلددا الممارسددال المة عددا دلددا اة لددا، ىدد  اىدد  اددل ا اقةددا تبدد م ال لمعددي  ▪

لل أ ددد  ادددل ةن دددا تددد  ق إلدددا ال  دددا ج الم  دددوا، ة  تعددد  ل ا إذا لدددزم اةاددد  ذلدددك،   ددد  بعددد  
 ,.Hornby, et al)ال دداال قدد  خ ددون   دداة لا ددا ل  عع  ددا،  ار عددار امارسددال ةردد ر 

2013) 
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ال  بددق اددل  قددا ت  عددي الممارسددا ةادد   ددام،  لدد  رق ليددمان الو ددول إلددا ال  ددا ج الم  ددوا  ▪
  Scheeler,et al., 2016  ) 

(  Jones, 2009ااسدد  ا ا اددل ال ب عددا ل  دد ع  الو ددول للممارسددال المة عددا دلددا اة لددا    ▪
فا عدددا،  او وقدددا ددددل  مواقدددع ا؛ن  ندددت  تطةعبدددال العدددوال ادددل المم دددل ةن تدددو   اعلوادددال 

الممارسدددال المة عدددا دلدددا اة لدددا،  فع عدددا تطةعب دددا بمددد ار    ددد ااج ال   عدددا ال ا دددا   مدددل 
المم ددل ةن خ دد   م الةددالثون  دد  ال   عددا ال ا ددا اواقددع ا؛ن  نددت ل تدد  الممارسددال المة عددا 

 (  Test,et al., 2015دلا اة لا    اواقع او وقا   
 و ل ولددددع  الممارسدددددال المة عددددا دلدددددا اة لددددا،  فع عدددددا خم ددددل ااسدددد  ا ا ادددددل ابدددداطع ال عددددد  ▪

اس   اا ا  ار  الل    مل رالل اباطع ال ع  و خم ل ةن خ لد  المعلدا دلدا اعلوادال 
(   دةع  المعلمدعل Hornby, et al., 2013ا عد ا،  تو ع دال دملعدا ل ع عدا اسد   اا ا   

ةب دددا ادددع الطلةدددا،   ددديا قددد  ا  ددد م ل ادددل   دددا فع عدددا اسددد   اا ا ادددالا ختدددا   ا ش لدددًا خط
خلدع  تددو ع ه  د  فدد  ا ددان،  ا طبداث لدديا  مبدداطع ال عد  و سددو  ت دد   العملعدا اددل رددالل 

 اتارف  ا اع د   فةع  ال المعلمعل    ا اطق ة    ل ا  ل ا  
  ة ددددد  ةن خ دددددون   ددددداة ا  ددددد خال للمعلمدددددعل  ددددد ا ادددددل رالل دددددا اتدددددارفا المعلوادددددال لدددددول  ▪

(، Hornby, et al., 2013فع عدا تطةعب دا  ارد  اللد    الممارسال المة عا دلا اة لا،   
 با؛لا ا إلا تب خا ال دا لمل خطةب ا للم ا اة لا  

خم دل ةن خ دا ا الةددالثون ادل ردالل إ دد او  راسدال تع اةعدا ذال  ددو ا دالعدا ل بعدعا  ادلعددا  ▪
ادل  ةسالع  تعلعمعا، خم دل اسد   اا ا ادع الطلةدا ذ ق ا؛داقدال   ام دل ةن خ دا موا ةخيداً 

رددالل ا ا عددا ال راسددال ال دداببا ل    دد  الممارسددال ال دد  ت ددو   ل ددا ة لددا فا عددا لل  ددا دلددا 
 (  Cook, et al., 2008ةنًّ ا اة عا دلا اة لا   
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