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الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة مرحلة معلمات  معرفةالتعرف على مستوى هدفت الدراسة احلالية إىل  املستخلص:
، واسُتخِدَمت االستبانة أداة جلمع البياانت، (Descriptive Research) الوصفي املنهج الباحث على اعتمد ،أهداف الدراسة تحقيقوتطبيقهم هلا. ول

قد أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى معرفة معلمات معلمة )معلمة تربية خاصة؛ معلمة طفولة مبكرة(. و  141حيث تكونت عينة الدراسة من 
أن مستوى تطبيق معلمات مرحلة الطفولة إىل أيًضا  النتائج وتوصلتة جاءت يف املستوى املتوسط، مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدل

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات مستوايت معرفة  . كما أظهرت النتائجاملبكرة املمارسات املبنية على األدلة جاءت يف املستوى املرتفع
 ارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفًقا ملتغري املؤهل التعليمي، لصاحل مؤهل الدراسات العليا، ومتغريمعلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملم

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  كمادورات فأكثر(.   8التخصص لصاحل ختصص الرتبية اخلاصة، ومتغري الدورات التدريبية لصاحل )
ت تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفًقا ملتغري الدورات التدريبية لصاحل متوسطات مستواي

تطبيق و ُتسهم يف زايدة املعرفة اليت قد  البحثية املقرتحاتوأخريًا، قدمت الدراسة وفق لنتائجها عدًدا من التوصيات و  دورات(. 7-4الدورات )
 ت املبنية على األدلة مع األطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرة.ملمارساا
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Abstract: The present study aimed to familiarize early childhood teachers’ knowledge and implementation of 
evidence-based practices for children with disabilities. To achieve the objectives of the study, the researcher 
yields the descriptive research approach, and the questionnaire was used as a tool to collect data, as the study 
sample consisted of 141 female teachers (special education teachers; early childhood teachers). The results of the 
study indicated that the level of early childhood teachers’ knowledge of evidence-based practices came at 
medium level, and the results also found that the level of early childhood teachers’ implementation of evidence-
based practices was at a high level. The results also revealed statistically significant differences between the 
levels of early childhood teachers’ knowledge of evidence-based practices for children with disabilities 
according to the educational qualification variable in favor of postgraduate qualification, the specialization 
variable in favor of special education specialization, and the training courses variable in favor of (8 courses or 
more). The results showed statistically significant differences between the of the levels of implementation of 
early childhood teachers about evidence-based practices for children with disabilities according to the variable of 
training courses in favor of courses (4-7 courses). Finally, based on the findings, the study presented a number of 
recommendations and research proposals that may contribute to increasing knowledge and implementation of 
evidence-based practices with children with disabilities in early childhood. 
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 لالستشهاد من البحث 

ملبكتر   مستتى  مررةتم مراتتار مر اتم الة ىلتم ا     (. 2021) نبيل شرف ،ملالكيا
(، 13، اجملات  ) باملتارسار املبنيم عاى األدلم لألط ال ذوي اإلعاقتم وطةبتيمههل  تا   

 (  2الر د )
 

   :ةـــاملقدم
يف جمأال الطأو واكتسأو االنتبأار بسأرعة يف  (Evidence Based Practices) علأى األدلأة املبنيأةاملمارسأات  مفهأو نشأأ 

هأأو اأأمان تعأأرم وتنفيأأاها الغأأرم مأأن  ديأأد املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة و وي. التخصصأأات األخأأرى،  أأا يف ذلأأل ا أأال الرتبأأ
ليتها من خالل البحث، واليت تأؤدي إىل  سأني نتأائج هأؤالء التالميأا بشأكل عأا . عاللتدخالت واملمارسات اليت ثبتت فالتالميا 

يم إىل رفع مستوى مساءلة املعلمني، ودعوة املهنيني هار املمارسات يف التعل ابإلاافة إىل استهداف أداء التالميا، هتدف توجهات
. علأأى الأأرنم مأأن أن مواأأوا املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة مواأأوا ةإىل تنفيأأا املمارسأأات القائمأأة علأأى األدلأأة والتجأأار  العلميأأ

هأار  ز الأاي تطأور مأن  ديأدمتأداول يف ييأع جمأاالت التعلأيم، فقأد كرسأت أرتأاة الرتبيأة اخلاصأة قأدرًا كبأريًا مأن االهتمأا  والرتكيأ
 ;Cook, 2015; Dingfelder & Mandell 2011; Fixsen et al., 2013) للتالميأا ذوي اإلعاقأة املمارسأات الفعالأة

Odom et al., 2005; .Spooner et al., 2019) 

ىل األدلة ملساعدة املهنيني املراجعات املستندة إ يفألكثر من عقد من الزمان، بال الباحثون قدرًا كبريًا من الوقت واجلهد 
للممارسني عند اختيار التدخالت  مهمةنقطة انطالق  املمارسات املبنية على األدلة عدواملمارسني يف اختاذ قرارات مناسبة. ت

بنية املمارسات املتعد عديد من التالميا عرب دراسات خمتلفة ومتنوعة، و للأتثريات إجيابية ار املمارسات كان هلللمتعلمني، حيث  
مفيدة أيًضا ألهنا تستهدف هدفًا أو نتيجة حمددة وميكن للممارسني بعد ذلل  ديد تدخل بناًء على احتياجات  على األدلة

ذوي اإلعاقة خطوة يف االجتار الصحيح ألن اهلدف هو امان  للتالميااملمارسات املبنية على األدلة  التالميا الفردية. يُعد اعتماد
 & Cook et al. 2014; Cook) العشوائيمن االختيار  تدخالت القائمة على البحث والنظرية بداًل استخدا  املعلمني لل

Cook, 2013; Torres .et al., 2012)   ومتثل املمارسات املبنية على األدلة توجهاً حديثاً يف ميدان الرتبية اخلاصة يسهم يف
رات األطفال ذوي اإلعاقة ومتكني أسرهم. فحجم أثر املمارسات املبنية منو وقد لىتطوير كفاايت املعلمني واملعلمات مما ينعكس ع

يطال األطفال ذوي اإلعاقة فقط، بل يتعدى ليشمل أسرهم مما جيعلهم ركيزة أساسية لربامج الرتبية اخلاصة الفعالة  على األدلة ال
 (.2020)الزارا واليافعي، 

عديد من رسات املبنية على األدلة، هناك املما يفوأتثريها تحدة األمريكية يف الوالايت املوابلنظر إىل القوانني والتشريعات 
 املطور: قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات هار القوانني اليت هلا أثر يف امليدان الرتبوي وللتالميا ذوي اإلعاقة. أواًل 

(Individuals Disabilities Education Improvement Act, 2004)  من األحكا  املهمة، كان  ايدً عدالاي تضمن
للتالميا ذوي اإلعاقة واخلدمات ذات العالقة املستندة  أحدها شرط أن تتضمن الربامج الرتبوية الفردية تعليمات مصممة خصيًصا

  PRR إىل احلد املمكن عملًيا. كانت أهداف بند (Peer Research Reviewed) إىل أرتاة متت مراجعتها من ِقبل النظراء
د الفجوة بني البحث واملمارسة، وزايدة التحصيل للتالميا ذوي اإلعاقة، ومعاجلة التمثيل الزائد لبعض فئات الرتبية اخلاصة. هو س

األرتاة اليت متر مراجعتها من قبل النظراء املعايري الصارمة أو مؤشرات اجلودة املستخدمة يف  ومع ذلل ال يشمل مصطلح
تضمن شروطًا  ،(No Child Left Behind, 2002): قانون عد  ترك أي طفل يف اخللف ااثنيً  املراجعات املستندة إىل األدلة.

 اختيار الربامج القائمة على البحث العلمي من أجل احلصول على متويل فيدرايل هومؤسسات تتطلو من وكاالت التعليم احلكومية
  (Etscheidt & Curran 2010; .Pinder 2008; Zirkel & Rose 2009) لالل

 املتخصصأني املعلمأنيدمات املساندة يف اململكة العربية السعودية جيد أن املمارسني أو واخلإن املتمعن يف جمال الرتبية اخلاصة 
عديأأد منهأأا بشأأكل أنأأه قأأد يُطب أأق يقومأأون بتعلأأيم األطفأأال ذوي اإلعاقأأة دون الرتكيأأز علأأى املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة، مأأع العلأأم 



م�ستوى معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 41المجلد )13(  العـدد )2( 40

نبيل بن �سرف املالكي 

   :ةـــاملقدم
يف جمأال الطأو واكتسأو االنتبأار بسأرعة يف  (Evidence Based Practices) علأى األدلأة املبنيأةاملمارسأات  مفهأو نشأأ 

هأأو اأأمان تعأأرم وتنفيأأاها الغأأرم مأأن  ديأأد املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة و وي. التخصصأأات األخأأرى،  أأا يف ذلأأل ا أأال الرتبأأ
ليتها من خالل البحث، واليت تأؤدي إىل  سأني نتأائج هأؤالء التالميأا بشأكل عأا . عاللتدخالت واملمارسات اليت ثبتت فالتالميا 

يم إىل رفع مستوى مساءلة املعلمني، ودعوة املهنيني هار املمارسات يف التعل ابإلاافة إىل استهداف أداء التالميا، هتدف توجهات
. علأأى الأأرنم مأأن أن مواأأوا املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة مواأأوا ةإىل تنفيأأا املمارسأأات القائمأأة علأأى األدلأأة والتجأأار  العلميأأ

هأار  ز الأاي تطأور مأن  ديأدمتأداول يف ييأع جمأاالت التعلأيم، فقأد كرسأت أرتأاة الرتبيأة اخلاصأة قأدرًا كبأريًا مأن االهتمأا  والرتكيأ
 ;Cook, 2015; Dingfelder & Mandell 2011; Fixsen et al., 2013) للتالميأا ذوي اإلعاقأة املمارسأات الفعالأة

Odom et al., 2005; .Spooner et al., 2019) 

ىل األدلة ملساعدة املهنيني املراجعات املستندة إ يفألكثر من عقد من الزمان، بال الباحثون قدرًا كبريًا من الوقت واجلهد 
للممارسني عند اختيار التدخالت  مهمةنقطة انطالق  املمارسات املبنية على األدلة عدواملمارسني يف اختاذ قرارات مناسبة. ت

بنية املمارسات املتعد عديد من التالميا عرب دراسات خمتلفة ومتنوعة، و للأتثريات إجيابية ار املمارسات كان هلللمتعلمني، حيث  
مفيدة أيًضا ألهنا تستهدف هدفًا أو نتيجة حمددة وميكن للممارسني بعد ذلل  ديد تدخل بناًء على احتياجات  على األدلة

ذوي اإلعاقة خطوة يف االجتار الصحيح ألن اهلدف هو امان  للتالميااملمارسات املبنية على األدلة  التالميا الفردية. يُعد اعتماد
 & Cook et al. 2014; Cook) العشوائيمن االختيار  تدخالت القائمة على البحث والنظرية بداًل استخدا  املعلمني لل

Cook, 2013; Torres .et al., 2012)   ومتثل املمارسات املبنية على األدلة توجهاً حديثاً يف ميدان الرتبية اخلاصة يسهم يف
رات األطفال ذوي اإلعاقة ومتكني أسرهم. فحجم أثر املمارسات املبنية منو وقد لىتطوير كفاايت املعلمني واملعلمات مما ينعكس ع

يطال األطفال ذوي اإلعاقة فقط، بل يتعدى ليشمل أسرهم مما جيعلهم ركيزة أساسية لربامج الرتبية اخلاصة الفعالة  على األدلة ال
 (.2020)الزارا واليافعي، 

عديد من رسات املبنية على األدلة، هناك املما يفوأتثريها تحدة األمريكية يف الوالايت املوابلنظر إىل القوانني والتشريعات 
 املطور: قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات هار القوانني اليت هلا أثر يف امليدان الرتبوي وللتالميا ذوي اإلعاقة. أواًل 

(Individuals Disabilities Education Improvement Act, 2004)  من األحكا  املهمة، كان  ايدً عدالاي تضمن
للتالميا ذوي اإلعاقة واخلدمات ذات العالقة املستندة  أحدها شرط أن تتضمن الربامج الرتبوية الفردية تعليمات مصممة خصيًصا

  PRR إىل احلد املمكن عملًيا. كانت أهداف بند (Peer Research Reviewed) إىل أرتاة متت مراجعتها من ِقبل النظراء
د الفجوة بني البحث واملمارسة، وزايدة التحصيل للتالميا ذوي اإلعاقة، ومعاجلة التمثيل الزائد لبعض فئات الرتبية اخلاصة. هو س

األرتاة اليت متر مراجعتها من قبل النظراء املعايري الصارمة أو مؤشرات اجلودة املستخدمة يف  ومع ذلل ال يشمل مصطلح
تضمن شروطًا  ،(No Child Left Behind, 2002): قانون عد  ترك أي طفل يف اخللف ااثنيً  املراجعات املستندة إىل األدلة.

 اختيار الربامج القائمة على البحث العلمي من أجل احلصول على متويل فيدرايل هومؤسسات تتطلو من وكاالت التعليم احلكومية
  (Etscheidt & Curran 2010; .Pinder 2008; Zirkel & Rose 2009) لالل

 املتخصصأني املعلمأنيدمات املساندة يف اململكة العربية السعودية جيد أن املمارسني أو واخلإن املتمعن يف جمال الرتبية اخلاصة 
عديأأد منهأأا بشأأكل أنأأه قأأد يُطب أأق يقومأأون بتعلأأيم األطفأأال ذوي اإلعاقأأة دون الرتكيأأز علأأى املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة، مأأع العلأأم 



م�ستوى معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 43المجلد )13(  العـدد )2( 42

نبيل بن �سرف املالكي 

 2017)احلسأأأني،  ذوي اإلعاقأأأات لأأأدى التالميأأأااألكأأأادميي واأأأعف عمليأأأة الأأأتعلم ؤدي إىل اخنفأأأام التحصأأأيل ، ممأأأا يأأأعشأأأوائي
(AlKhodari, 2019; ًليتهأأا و سأأني جأأودة عاالأأيت أثبتأأت األرتأأاة العلميأأة ف التعليميأأة تاسأأرتاتيجياإلتطبيأأق  ا. فمأأن املهأأم جأأد

يف ييأأع املراحأأل التعليميأأة خاصأأًة يف مرحلأأة الطفولأأة  الميأأا ذوي اإلعاقأأةى التالميأأا العأأاديني،  أأا يف ذلأأل التالأأتعلم والتحصأأيل لأأد
األطفأال ذوي اإلعاقأة حسأو  تناسأوات حمأددة إسأرتاتيجي. فتطبيق هار املمارسات يساعد املعلمني واملختصني على توفري املبكرة

 Agran, et al., 2017; Cook et al., 2013; Cook, & Odom, 2013; Courtade) واحتجاجأاهتمعمرهم وقأدراهتم 
et al., 2014; Odom et .al., 2005) 

 وأسئلتها  مشكلة الدراسة 
خدمات الرتبية اخلاصة يف بيئات التعليم العا  يف  يتلقونابإلعاقات و  أعداد األطفال الصغار الاين يُشخ صونمع تزايد 

رة يف واع حرج لضمان استمرار األطفال الاين لديهم إعاقات الطفولة املبكرة مع أقراهنم العاديني، فإن مرحلة الطفولة املبكمرحلة 
عديد من األرتاة العلمية واألدبيات أن دمج هؤالء . حيث بينت أو أتخر منائي يف إحراز تقد  يف تطوير معارفهم ومهاراهتم

 ,.Green et .al) ل أفضلهار املرحلة األساسية يدعمهم يف  قيق مهارات أكادميية واجتماعية ومدى احلياة بشكيف األطفال 
2014; Nahmias et al., 2014; Strain, 2015; Strain & Bovey, 2011)   ولتحقيق نتائج إجيابية لألطفال الاين

املمارسات املبنية  االطفولة املبكرة  عرفة عن اإلعاقات وأنواعها، وأيضً مرحلة لديهم إعاقات أو أتخر منائي، جيو إعداد معلمات 
هؤالء املعلمات املعلومات املطلوبة الختاذ قرارات تعليمية وتنفيا  ار املمارسات يعطيهفهم اإلعاقات املختلفة و ف ،على األدلة
  .ملساعدة األطفال الصغار الاين لديهم إعاقات أو أتخر منائي على تعلم معارف ومهارات جديدة الفاعلةاملمارسات 

الطفولة املبكرة لديهم املعرفة ابإلعاقات مرحلة ليت أشارت إىل أن معلمات ا واألرتاة العلمية هناك عدد قليل من األدبيات
برامج دمج تدعم األطفال الاين لديهم إعاقات أو أتخر منائي يف ات و إسرتاتيجيوكالل املمارسات املبنية على األدلة لتوفري 

 AlKhodari, 2019; Austin et al., 2013; Chang et al., 2005; Dunst)الفصول الدراسية ملرحلة ما قبل املدرسة 
& Bruder, 2013)املختلفة وتطبيق املمارسات  ترتاجة إىل معرفة اإلعاقا مرحلة الطفولة املبكرةمعلمات  ت، ما زالل. لال

فإن هناك  وابلنظر إىل واقع برامج الطفولة املبكرة للرتبية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية،الفاعلة مع األطفال ذوي اإلعاقة. 
لرؤية  اوفقً  ج األطفال ذوي اإلعاقات مع أقراهنم العاديني يف مرحلة الطفولة املبكرةميف برامج الرتبية اخلاصة ود اونوعي   اكمي    اتوسعً 

 ألمهية مرحلة الطفولة اونظرً  (.2020، مما يساعد هؤالء األطفال على اكتسا  املهارات الالزمة )وزارة التعليم، 2030اململكة 
ة نياملب املمارساتاليت تناولت  تالدراسالندرة و ، هلم ةكساهبم املعارف واملهارات املالئميف إ اإلعاقةاملبكرة لألطفال الصغار ذوي 

لتسليط الضوء على أتيت هار الدراسة  -حد علم الباحث ىعل - يف العامل العريب وابألخص يف مرحلة الطفولة املبكرة على األدلة
تقد ،  اول  اوء ما ويف .الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وتطبيقهم هلاحلة مر معلمات معرفة 

 األسئلة اآلتية: الدراسة اإلجابة عن
 ؟الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقةمرحلة معلمات معرفة  مستوىما   -1
 ؟ألطفال ذوي اإلعاقةعلى املمارسات املبنية على األدلة االطفولة املبكرة مرحلة ات معلمتطبيق  مستوىما   -2
الطفولأة املبكأرة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال ذوي مرحلأة معلمات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف معرفة   -3

 الدورات التدريبية، واخلربة؟ و اليت تقد  اخلدمة، ؤسسة املنوا و التخصص، و ، املؤهل التعليميية: وفًقا للمتغريات اآلت اإلعاقة
الطفولأة املبكأرة املمارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال ذوي مرحلأة معلمأات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تطبيأق   -4

 ورات التدريبية، واخلربة؟ الدو اليت تقد  اخلدمة، املؤسسة نوا و التخصص، و ، املؤهل التعليميية: وفًقا للمتغريات اآلت اإلعاقة
 تطبيقها لدى معلمات مرحلة الطفولة املبكرة؟ يفما أثر املعرفة ابملمارسات املبنية على األدلة   -5

 الدراسة  هدف
 الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقةمرحلة معلمات مستوى معرفة  الدراسة احلالية إىل هدفت
 ، واخلربة. الدورات التدريبيةو اليت تقد  اخلدمة، املؤسسة نوا و التخصص، و ، املؤهل التعليمي، وعالقاهتا ببعض املتغريات كأوتطبيقهم له

 أهمية الدراسة 
اليت تطرقت ملواوا املمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي  _علم الباحث حدعلى _ والدراسات العلمية األرتاةندرة   -1

ثأري ل أن تُ مأة العربيأة السأعودية، لأاا مأن املؤ يف العامل العريب، وعلى وجه اخلصوص يف اململك ة الطفولة املبكرةيف مرحل اإلعاقة
 .املمارسات املبنية على األدلة يف مرحلة الطفولة املبكرة هار الدراسة املكتبة العربية عن واقع

 لاملبنية على األدلة مع األطفا ترفة والتطبيق للممارسااملع ستوىقد تساعد هار الدارسة يف توايح عالقة بعض املتغريات    -2
 املبكرة. ةذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفول

أمهيأأة املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة يف مرحلأأة الطفولأأة  قأأد تسأأهم نتأأائج هأأار الدراسأأة يف تقأأدل املقرتحأأات والتوصأأيات حيأأال  -3
 .سني أدائهم ورفع جودة التعلم، مما يساعد املعلمات يف  املبكرة لألطفال ذوي اإلعاقة

التعرف على واقع املمارسات املبنية على األدلة يف مرحلة الطفولة املبكرة، مما  علىقد تساعد نتائج هار الدراسة صناا القرار   -4
 .يف هار املرحلة املهمة من حياة األطفال لتفعيل هار املمارساتمناسبة  تيساعد يف اختاذ قرارا

 حدود الدراسة 
معرفة معلمات مرحلة الطفولأة املبكأرة للممارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال مستوى اقتصرت الدراسة على  املوضوعية. احلدود

 .ذوي اإلعاقة وتطبيقهم هلا
 هأ.1442من العا  الدراسي  األوليف الفصل الدراسي  مت تطبيق هار الدراسة احلدود الزمانية.
 لمات الطفولة املبكرة ومعلمات الرتبية اخلاصة.مشلت هار الدراسة مع احلدود البشرية.
 .الرايم مدينةيف مرحلة الطفولة املبكرة ومراكز الرتبية اخلاصة يف الدراسة برامج الدمج هار مشلت احلدود املكانية. 

 الدراسة  مصطلحات
الأأاليت يعملأأن مأأع األطفأأأال  -خلاصأأةمعلمأأات الرتبيأأة او معلمأأات الطفولأأأة املبكأأرة، - املعلمأأات هأأن :معلمااات مرحلااة الةفولااة املبكاار 

 سنوات. 5-3من عمر يف فصول الدمج أو مراكز خاصة رحلة الطفولة املبكرة  العاديني، وذوي اإلعاقة 
ممارسات تعليمية حمأددة مدعومأة بدراسأات جتريبيأة متعأددة وعاليأة اجلأودة تواأح ااثرًا إجيابيأة ذات  هي :املمارسات املبنية على األدلة

 (Cook, 2015). تائج األطفال ذوي اإلعاقاتمعىن على ن
  سنوات. 5-3اإلعاقة امللتحقني  رحلة الطفولة املبكرة من عمر  ذووهم األطفال  األطفال ذوو اإلعاقة:

 الدراسات السابقة   
 لطفولة املبكرةيف مرحلة ا ذوي اإلعاقة لالرنم من ندرة الدراسات اليت تناولت املمارسات املبنية على األدلة مع األطفاعلى 

ن هناك بعض األدبيات واألرتاة العلمية اليت تطرقت إىل املمارسات املبنية على األدلة وأمهيتها للمعلمني يف العامل العريب، فإ
ابلنظر لألطفال الصغار والراع ذوي اإلعاقة أو املعراني للتأخر النمائي ومستوى لتحسني جودة التعلم وخمرجاته.  لواألطفا

بدراسة هدفت إىل معرفة مدى  ,.Buzhardt et al) 2011) ملمارسات املبنية على األدلة، قا  بوزهاردت واخروناستخدا  ا
لية النظا  املبين على عاللممارسات املبنية على األدلة وف Early Head Start استخدا  زوار املنزل يف برانمج البداية املبكرة املثلى
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 الدراسة  هدف
 الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقةمرحلة معلمات مستوى معرفة  الدراسة احلالية إىل هدفت
 ، واخلربة. الدورات التدريبيةو اليت تقد  اخلدمة، املؤسسة نوا و التخصص، و ، املؤهل التعليمي، وعالقاهتا ببعض املتغريات كأوتطبيقهم له

 أهمية الدراسة 
اليت تطرقت ملواوا املمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي  _علم الباحث حدعلى _ والدراسات العلمية األرتاةندرة   -1

ثأري ل أن تُ مأة العربيأة السأعودية، لأاا مأن املؤ يف العامل العريب، وعلى وجه اخلصوص يف اململك ة الطفولة املبكرةيف مرحل اإلعاقة
 .املمارسات املبنية على األدلة يف مرحلة الطفولة املبكرة هار الدراسة املكتبة العربية عن واقع

 لاملبنية على األدلة مع األطفا ترفة والتطبيق للممارسااملع ستوىقد تساعد هار الدارسة يف توايح عالقة بعض املتغريات    -2
 املبكرة. ةذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفول

أمهيأأة املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة يف مرحلأأة الطفولأأة  قأأد تسأأهم نتأأائج هأأار الدراسأأة يف تقأأدل املقرتحأأات والتوصأأيات حيأأال  -3
 .سني أدائهم ورفع جودة التعلم، مما يساعد املعلمات يف  املبكرة لألطفال ذوي اإلعاقة

التعرف على واقع املمارسات املبنية على األدلة يف مرحلة الطفولة املبكرة، مما  علىقد تساعد نتائج هار الدراسة صناا القرار   -4
 .يف هار املرحلة املهمة من حياة األطفال لتفعيل هار املمارساتمناسبة  تيساعد يف اختاذ قرارا

 حدود الدراسة 
معرفة معلمات مرحلة الطفولأة املبكأرة للممارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال مستوى اقتصرت الدراسة على  املوضوعية. احلدود

 .ذوي اإلعاقة وتطبيقهم هلا
 هأ.1442من العا  الدراسي  األوليف الفصل الدراسي  مت تطبيق هار الدراسة احلدود الزمانية.
 لمات الطفولة املبكرة ومعلمات الرتبية اخلاصة.مشلت هار الدراسة مع احلدود البشرية.
 .الرايم مدينةيف مرحلة الطفولة املبكرة ومراكز الرتبية اخلاصة يف الدراسة برامج الدمج هار مشلت احلدود املكانية. 

 الدراسة  مصطلحات
الأأاليت يعملأأن مأأع األطفأأأال  -خلاصأأةمعلمأأات الرتبيأأة او معلمأأات الطفولأأأة املبكأأرة، - املعلمأأات هأأن :معلمااات مرحلااة الةفولااة املبكاار 

 سنوات. 5-3من عمر يف فصول الدمج أو مراكز خاصة رحلة الطفولة املبكرة  العاديني، وذوي اإلعاقة 
ممارسات تعليمية حمأددة مدعومأة بدراسأات جتريبيأة متعأددة وعاليأة اجلأودة تواأح ااثرًا إجيابيأة ذات  هي :املمارسات املبنية على األدلة

 (Cook, 2015). تائج األطفال ذوي اإلعاقاتمعىن على ن
  سنوات. 5-3اإلعاقة امللتحقني  رحلة الطفولة املبكرة من عمر  ذووهم األطفال  األطفال ذوو اإلعاقة:

 الدراسات السابقة   
 لطفولة املبكرةيف مرحلة ا ذوي اإلعاقة لالرنم من ندرة الدراسات اليت تناولت املمارسات املبنية على األدلة مع األطفاعلى 

ن هناك بعض األدبيات واألرتاة العلمية اليت تطرقت إىل املمارسات املبنية على األدلة وأمهيتها للمعلمني يف العامل العريب، فإ
ابلنظر لألطفال الصغار والراع ذوي اإلعاقة أو املعراني للتأخر النمائي ومستوى لتحسني جودة التعلم وخمرجاته.  لواألطفا

بدراسة هدفت إىل معرفة مدى  ,.Buzhardt et al) 2011) ملمارسات املبنية على األدلة، قا  بوزهاردت واخروناستخدا  ا
لية النظا  املبين على عاللممارسات املبنية على األدلة وف Early Head Start استخدا  زوار املنزل يف برانمج البداية املبكرة املثلى
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َ سة برامج من بر امن مخ .الويو لدعم هار املمارسات زائرًا منزلًيا بشكل عشوائي الستخدا   48 امج البداية املبكرة املثلى، ُعنيِّ
( أو عد  استخدامها  Making Online Decisionsجمموعة اختاذ القرارات عرب اإلنرتنت )جمموعة اختاذ القرارات عرب اإلنرتنت

(. وأظهرت نتائج هار الدراسة أن هناك  Non-Making Online Decisions)جمموعة عد  اختاذ القرارات عرب اإلنرتنت
من قبل جمموعيت  (The Early Communication Indicator, ECI) زايدة يف استخدا  تقييمات مؤشر االتصال املبكر

صال املبكر مع اختاذ القرارات عرب اإلنرتنت وعد  اختاذ القرارات عرب اإلنرتنت، كالل هناك زايدة يف استخدا  تقييمات مؤشر االت
 .املعيار املرجعي يف هاا التقييم عدد التدخالت اليت أبلغوا عن استخدامها لألطفال الاين تقل أعمارهم عن

هأدفت إىل معرفأة تقأديرات موافقأة املعلمأني  ( (Stormont et al., 2011ويف دراسأة أخأرى قأا  هبأا سأتورمونت واخأرون
، وما إذا كانت ي االحتياجات العاطفية والسلوكيةونري القائمة على األدلة لألطفال ذو ملمارسات إدارة السلوك القائمة على األدلة 

تربيأة خاصأة.  معلأم 35تعليم عا  و معلم 328مشلت عينة الدراسة  .أسفرت عن اختالفات يف التقديرات خصائص املعلم احملددة
بشكل  واحددقد رت نتائج هار الدراسة إىل أن معظم املعلمني ميثل املشاركون املناطق التعليمية الريفية واحلضارية والضواحي. وأظه

 Institute for Educationalاملنشأأورة يف دليأأل معهأأد العلأأو  الرتبويأأة  ةإجيأأايب املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة اإلحأأدى عشأأر 
Sciences ر تباينًأأا. دلأأة أكثأأحيأأث كانأأت تصأأنيفات املمارسأأات نأأري املبنيأأة علأأى األ السأألوك. كالتللحأأد مأأن مشأأ تللممارسأأا

أقأل للممارسأات املبنيأة  تالرتبيأة اخلاصأة علأى تقأديرات أعلأى للممارسأات املبنيأة علأى األدلأة وتقأديرا وبشكل عأا ، حصأل معلمأو
 .  األدلة مقارنة بتقديرات معلمي التعليم العا على عد

دراسأة   ال مأن ذوي اإلعاقأة، فحصأتوعملهأم مأع األطفأ Paraprofessionalاملسأاعدين للمهنيأني  وابلنظأر إىل املمارسأني
 واالجتمأاعيااثر التدخل القائم على الفصل الدراسي، والتدريو السلوكي والعاطفي  (Conroy et al., 2014) نكونروي واخري

عي شاركت منطقتان دراسيتان وبرانمج جام .على سلوكيات املعلمني ونتائج األطفال يف الفصول الدراسية يف مرحلة الطفولة املبكرة
اليت جرت يف املنطقة اجلنوبية الشرقية من الوالايت املتحدة األمريكية، حيث تضمنت عينة الدراسة لطفولة املبكرة يف هار الدراسة ل

من األطفال املعراني خلطأر اإلصأابة ابالاأطرا  العأاطفي والسألوكي. تشأري نتأائج هأار الدراسأة  19معلمي الطفولة املبكرة و 10
 BEST in Class واستمر بعد التدريو والتأدريو األفضأل يف الفصألعلمني ملمارسات تعليمية فعالة حمددة قد زاد إىل أن استخدا  امل

خطأأة تأأدخل، كأأالل زايدة نسأأبة مشأأاركة األطفأأال بشأأكل إجيأأايب. ويف اجلانأأو اآلخأأر قلأأت نسأأبة التفأأاعالت السأألبية بأأني بوصأأفه 
 انمج والتدريو.الطفل واملعلم يف العملية التعليمية بعد تطبيق الرب 

التالميا ذوي االاطراابت  معرفة معلمي هدفت إىل قياس (Alhossein, 2016)ويف دراسة أخرى قا  هبا احلسني 
املنهجي الكمي للحصول على   َ خدِ استُ األدلة يف البيئة املدرسية. و  االنفعالية والسلوكية واستخدامهم لألممارسات املبنية على

وأواحت نتائج الدراسة أن املشاركني  .اردً  380على  لَ صِ حُ استبانة، و  400 تعَ زِّ وُ دراسة، حيث يف ال استجاابت املشاركني
للتالميا الاين لديهم ااطراابت انفعالية وسلوكية.  بشكل عا  لديهم معرفة متوسطة واستخدا  للممارسات املبنية على األدلة

 كشفسات املبنية على األدلة واستخدا  هار املمارسات، حيث  وكشفت النتائج كالل عن عالقة قوية بني املعرفة بأاملمار 
  .املشاركون ذوو املعرفة العالية عن استخدا  مرتفع هلار التدخالت يف فصوهلم الدراسية

بدراسة تسعى إىل استطالا اراء معلمي مرحلة ما قبل املدرسة يف كوراي اجلنوبية  (Noh et al., 2016)وقا  نور واخرون 
 the Program-Wide Positive)ى الشامل واملمارسات التعليمية ابلنسبة للربانمج املرتبط بدعم السلوك اإلجيايب حول املستو 

Behavior Support, PWPBS)  من أجل تقييم إمكاانت التدريو املنتظم وجهود  ،مبنية على األدلة ةممارسبوصفها
معلًما للتعليم يف مرحلة  169لكمي من خالل إعداد استبانة، حيث استجا    املنهج اخدِ استُ  .املساعدة التقنية يف كوراي اجلنوبية

وي اإلعاقة ومن نري ذوي اإلعاقة الطفولة املبكرة يعملون يف الفصول الدراسية الشاملة ملرحلة ما قبل املدرسة اليت ختد  األطفال ذ

مستوى الربانمج املرتبط بدعم السلوك اإلجيايب. سنوات الستطالا بشأن الدعم الشامل على  5و 3الاين ترتاوح أعمارهم بني 
يف هاا الربانمج مهمة؛  ات املرتبطة بدعمسرتاتيجيأظهرت نتائج الدراسة أن معلمي الطفولة املبكرة يف كوراي اجلنوبية اعتربوا اإل

يل من الدعم على مستوى بوجود عدد قل امن املمارسات يف فصوهلم الدراسية. حيث أفادوا أيضً  ولكن طبقوا فقط عدًدا قلياًل 
 الربانمج يف برامج الطفولة املبكرة.

الأأيت هأدفت إىل فحأأص اجلانأأو املعأريف للرتبأأويني فيمأأا يتعلأأق  ((Sciuchetti et al., 2016ن واخأأري دراسأة سيوتشأأييتو 
ن املعلمأأني يف الأأوالايت عينأأة مأأأخأأا العينأأات الطبقيأأة العشأأوائية بوصأأفها  إجأأراء  َ ملمارسأأات القائمأأة علأأى األدلأأة. اسأأُتخدِ  صأأطلح ا

أن  عأأننتأأائج هأأار الدراسأأة  وأسأأفرت .امعلًمأأ 267بلأأا العأأدد الكلأأي للمعلمأأني املأأؤهلني السأأتكمال االسأأتبانة املتحأأدة األمريكيأأة. 
ص لأوخت .قائمأة علأى األدلأةال اتنقأص وعأي املعلمأني ومعأرفتهم حأول املمارسأ ة، ويعأود ذلأل إىلاملمارسأو البحأث بأني فجأوة هناك 
 أا يف ذلأل )أ(  احملتملأة،قضأية معقأدة ال تأزال قائمأة بسأبو عأدد مأن العوامأل لدراسة إىل أن الفجوة بني البحث واملمارسأة نتائج ا

فشل الباحثون يف عمل روابط )ج(  املالئمة البحث بشأن طرقاعف وصول املعلمني إىل البحث، ) ( يفتقر املعلمون إىل الثقة 
يأأتم الأأأرتويج هلأأا ابسأأأتمرار يف جمموعأأة متنوعأأأة مأأأن املمارسأأأات املبنيأأأة علأأى األدلأأأة  مأأأن أن علأأأى الأأرنمت، )د( الدراسأأا بأأأنيسأأببية 

 هار املمارسات. قد يفتقر املعلمون إىل الوعي واملعرفة حول، املنتدايت
هأدفت إىل وصأف تصأورات مقأدمي خأدمات  (Hanline et al., 2018) ويف دراسأة نوعيأة قأا  هبأا هأانلني واخأرون 

 Augmentative Alternative) يف مرحلأأة الطفولأأة املبكأأرة حأأول اسأأتخدا  وسأأائل التواصأأل البأأديل واملعأأزز الرتبيأأة اخلاصأأة
Communication, AAC)   يف الفصول الدراسية ملرحلة ما قبل املدرسة نتيجة للمشاركة يف برانمج تطوير اللغأة املبكأر متعأدد

املنهجيأة النوعيأة لفحأص تصأورات  تماسأُتخدِ (Multimodal .Early .Language Development, MELD)  الوسائط
غأأة املبكأأر وسأأائل التواصأأل البأأديل واملعأأزز يف فصأأوهلم الدراسأأية مأأن خأأالل املشأأاركة يف بأأرانمج تطأأوير الل مقأأدمي اخلدمأأة السأأتخدا 

ن أباخلدمة شعروا  ة إىل أن مقدميوأسفرت نتائج هار الدراساملقابالت اجلماعية لغرم ذلل.  تمَ خدِ استُ متعدد الوسائط، حيث 
التطور املهين يليب احتياجاهتم الفردية ليكون انجًحا يف تضمني استخدا  وسائل التواصل الداعمة واملعأززة يف كأل فصأل مأن فصأول 

  .الرتبية اخلاصة يف مرحلة ما قبل املدرسة
بية اخلاصة يف الطفولة إىل فهم أفضل لكيفية استخدا  معلمي الرت  (Rahn et al., 2019)ن هدفت دراسة راهن واخري

املنهج الكمي والنوعي )مقابالت(   َ خدِ استُ االحتياجات الرتبوية اخلاصة.  املبكرة لفرص التعلم املضمنة لدعم األطفال ذوي
لفحص استخدا  معلمي الرتبية اخلاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة لفرص التعلم املضمنة يف الفصول الدراسية يف مرحلة الطفولة 

بينت نتائج الدراسة أن  .سنوات( ممن لديهم برامج تربوية فردية 5إىل  3)من عمر  طفاًل  21كرة. شارك يف هار الدراسة املب
 اندرًا ما يستخدمون فرص التعلم املضمنة، مع وجود تباين كبري بني املعلمني. استخد  املعلمون السوابق اللفظية )مثل املعلمني

أهداف تواصل األطفال. أفاد املعلمون أهنم رتاجة  يعاجلونيف أنلو األحيان وكانوا على األرجح التوجيهات واألسئلة والنماذج( 
 إىل دعم مثل التدريو وموظفني إاافيني لتنفيا فرص التعلم املضمنة. 

لأى إىل  ديأد مأا إذا كأان التعأديل البيئأي والتأدخل بوسأاطة املعلأم ع (Deris et al., 2020)هدفت دراسة ديريس واخأرين 
سأألوكيات معرفأأة القأأراءة والكتابأأة سأأيزيد مأأن مشأأاركة األطفأأال يف سأألوكيات معرفأأة القأأراءة والكتابأأة خأأالل وقأأت االختيأأار احلأأر يف 

 Early Childhood Special) تضمنت هار الدراسة ثالثة معلمني للرتبية اخلاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة .الفصل الدراسي
Education, ECSE) ل كانوا يتلقون خدمات الرتبية اخلاصة يف مرحلة الطفولأة املبكأرة داخأل فصأل دراسأي شأامل وتسعة أطفا

قُأأدَِّمت أنأأه عنأأدما إىل وأشأأارت نتأأائج هأأار الدراسأأة لة ملرحلأأة الطفولأأة املبكأأرة. ملرحلأأة مأأا قبأأل املدرسأأة يف ثالثأأة فصأأول دراسأأية شأأام
ادت سلوكيات معرفة القراءة والكتابة بني ييع األطفال يف كل من الفصول أدوات معرفة القراءة والكتابة اإلاافية بواسطة املعلم، ز 
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مستوى الربانمج املرتبط بدعم السلوك اإلجيايب. سنوات الستطالا بشأن الدعم الشامل على  5و 3الاين ترتاوح أعمارهم بني 
يف هاا الربانمج مهمة؛  ات املرتبطة بدعمسرتاتيجيأظهرت نتائج الدراسة أن معلمي الطفولة املبكرة يف كوراي اجلنوبية اعتربوا اإل

يل من الدعم على مستوى بوجود عدد قل امن املمارسات يف فصوهلم الدراسية. حيث أفادوا أيضً  ولكن طبقوا فقط عدًدا قلياًل 
 الربانمج يف برامج الطفولة املبكرة.

الأأيت هأدفت إىل فحأأص اجلانأأو املعأريف للرتبأأويني فيمأأا يتعلأأق  ((Sciuchetti et al., 2016ن واخأأري دراسأة سيوتشأأييتو 
ن املعلمأأني يف الأأوالايت عينأأة مأأأخأأا العينأأات الطبقيأأة العشأأوائية بوصأأفها  إجأأراء  َ ملمارسأأات القائمأأة علأأى األدلأأة. اسأأُتخدِ  صأأطلح ا

أن  عأأننتأأائج هأأار الدراسأأة  وأسأأفرت .امعلًمأأ 267بلأأا العأأدد الكلأأي للمعلمأأني املأأؤهلني السأأتكمال االسأأتبانة املتحأأدة األمريكيأأة. 
ص لأوخت .قائمأة علأى األدلأةال اتنقأص وعأي املعلمأني ومعأرفتهم حأول املمارسأ ة، ويعأود ذلأل إىلاملمارسأو البحأث بأني فجأوة هناك 
 أا يف ذلأل )أ(  احملتملأة،قضأية معقأدة ال تأزال قائمأة بسأبو عأدد مأن العوامأل لدراسة إىل أن الفجوة بني البحث واملمارسأة نتائج ا

فشل الباحثون يف عمل روابط )ج(  املالئمة البحث بشأن طرقاعف وصول املعلمني إىل البحث، ) ( يفتقر املعلمون إىل الثقة 
يأأتم الأأأرتويج هلأأا ابسأأأتمرار يف جمموعأأة متنوعأأأة مأأأن املمارسأأأات املبنيأأأة علأأى األدلأأأة  مأأأن أن علأأأى الأأرنمت، )د( الدراسأأا بأأأنيسأأببية 

 هار املمارسات. قد يفتقر املعلمون إىل الوعي واملعرفة حول، املنتدايت
هأدفت إىل وصأف تصأورات مقأدمي خأدمات  (Hanline et al., 2018) ويف دراسأة نوعيأة قأا  هبأا هأانلني واخأرون 

 Augmentative Alternative) يف مرحلأأة الطفولأأة املبكأأرة حأأول اسأأتخدا  وسأأائل التواصأأل البأأديل واملعأأزز الرتبيأأة اخلاصأأة
Communication, AAC)   يف الفصول الدراسية ملرحلة ما قبل املدرسة نتيجة للمشاركة يف برانمج تطوير اللغأة املبكأر متعأدد

املنهجيأة النوعيأة لفحأص تصأورات  تماسأُتخدِ (Multimodal .Early .Language Development, MELD)  الوسائط
غأأة املبكأأر وسأأائل التواصأأل البأأديل واملعأأزز يف فصأأوهلم الدراسأأية مأأن خأأالل املشأأاركة يف بأأرانمج تطأأوير الل مقأأدمي اخلدمأأة السأأتخدا 

ن أباخلدمة شعروا  ة إىل أن مقدميوأسفرت نتائج هار الدراساملقابالت اجلماعية لغرم ذلل.  تمَ خدِ استُ متعدد الوسائط، حيث 
التطور املهين يليب احتياجاهتم الفردية ليكون انجًحا يف تضمني استخدا  وسائل التواصل الداعمة واملعأززة يف كأل فصأل مأن فصأول 

  .الرتبية اخلاصة يف مرحلة ما قبل املدرسة
بية اخلاصة يف الطفولة إىل فهم أفضل لكيفية استخدا  معلمي الرت  (Rahn et al., 2019)ن هدفت دراسة راهن واخري

املنهج الكمي والنوعي )مقابالت(   َ خدِ استُ االحتياجات الرتبوية اخلاصة.  املبكرة لفرص التعلم املضمنة لدعم األطفال ذوي
لفحص استخدا  معلمي الرتبية اخلاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة لفرص التعلم املضمنة يف الفصول الدراسية يف مرحلة الطفولة 

بينت نتائج الدراسة أن  .سنوات( ممن لديهم برامج تربوية فردية 5إىل  3)من عمر  طفاًل  21كرة. شارك يف هار الدراسة املب
 اندرًا ما يستخدمون فرص التعلم املضمنة، مع وجود تباين كبري بني املعلمني. استخد  املعلمون السوابق اللفظية )مثل املعلمني

أهداف تواصل األطفال. أفاد املعلمون أهنم رتاجة  يعاجلونيف أنلو األحيان وكانوا على األرجح التوجيهات واألسئلة والنماذج( 
 إىل دعم مثل التدريو وموظفني إاافيني لتنفيا فرص التعلم املضمنة. 

لأى إىل  ديأد مأا إذا كأان التعأديل البيئأي والتأدخل بوسأاطة املعلأم ع (Deris et al., 2020)هدفت دراسة ديريس واخأرين 
سأألوكيات معرفأأة القأأراءة والكتابأأة سأأيزيد مأأن مشأأاركة األطفأأال يف سأألوكيات معرفأأة القأأراءة والكتابأأة خأأالل وقأأت االختيأأار احلأأر يف 

 Early Childhood Special) تضمنت هار الدراسة ثالثة معلمني للرتبية اخلاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة .الفصل الدراسي
Education, ECSE) ل كانوا يتلقون خدمات الرتبية اخلاصة يف مرحلة الطفولأة املبكأرة داخأل فصأل دراسأي شأامل وتسعة أطفا

قُأأدَِّمت أنأأه عنأأدما إىل وأشأأارت نتأأائج هأأار الدراسأأة لة ملرحلأأة الطفولأأة املبكأأرة. ملرحلأأة مأأا قبأأل املدرسأأة يف ثالثأأة فصأأول دراسأأية شأأام
ادت سلوكيات معرفة القراءة والكتابة بني ييع األطفال يف كل من الفصول أدوات معرفة القراءة والكتابة اإلاافية بواسطة املعلم، ز 
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الدراسأأية املسأأتهدفة. أظهأأر األطفأأال يف كأأل فصأأل دراسأأي زايدة يف سأألوكيات معرفأأة القأأراءة والكتابأأة مأأن خأأط األسأأاس إىل مرحلأأة 
 ات معرفة القراءة والكتابة.أن التعديل البيين والتدخل بواسطة املعلم يزيد من سلوكي االتدخل. حيث بينت أيضً 

الطفولأة  وتقأدل  ليأل وصأفي للنتأائج الأيت حأددها معلمأإىل  (Dyniaa et al., 2020) ندينيأا واخأري دراسأة تهأدفو  
وثقأأأتهم يف قأأأدرهتم علأأأى معاجلأأأة هأأأار النتأأأائج، واهتمأأأامهم ابلتطأأأوير املهأأأين ومأأأدى أولويأأأة للتأأأدخل بوصأأأفها املبكأأأرة للرتبيأأأة اخلاصأأأة 

 ّرِرَ قُأأالأاي فحص ما إذا كان استخدا  املعلمني للممارسات املبنية علأى األدلأة كالل  ؛املبنية على األدلة تلممارسااستخدامهم ل
فحص العوامل اليت تنبئ ابهتما  املعلمني بربانمج  اوأخريً  ؛يف الفصل الدراسي ذاتًيا يتماشى مع وصفهم الستخدا  هار املمارسات

 ُوّزَِعأأتالكمأي ععأأداد اسأأتبانة  جاملأأنه اسأأُتخِد َ  رسأات املبنيأأة علأأى األدلأة مأأع األطفأأال ذوي اإلعاقأة.واسأأتخدا  املما التطأوير املهأأين
ت ملهأين عأرب اإلنرتنأممأن يسأتخدمون التطأوير ا امعلًمأ 45على معلمي الطفولة املبكرة للرتبية اخلاصة، حيث بلا عدد عينأة الدراسأة 

طراابت طيأف التوحأد. وأظهأرت نتأائج الدراسأة أن معلمأي الطفولأة املبكأرة للرتبيأة املبنية على األدلة لألطفال ذوي ااأ تللممارسا
أهأأأم أولأأأوايهتم للتأأأدخل. ويعتقأأأد املعلمأأأون أهنأأأم كأأأانوا والسأأألوك املشأأأكلة بوصأأأفها اخلاصأأأة صأأأنفوا املهأأأارات االجتماعيأأأة والتواصأأأل 

وابلنظأر إىل ثقأة املعلمأني ، رنأو  فيأهاملنأري والسألوك  التواصألاملمارسات املبنية علأى األدلأة يف أنلأو األحيأان ملعاجلأة  يستخدمون
 واعتقادهم أبهنم كانوا يستخدمون املمارسات املبنية على األدلة، مل تكن مرتبطة بشكل كبري ابلرنبة يف التطوير املهين.

سات املبنيأة علأى األدلأة ملمار ا تطبيقأمهية املعرفة و على  األدبيات واألرتاة العلمية السابقةأتكيد  السابقويتضح من العرم 
الفوائأد املرجأأوة مأن هأأار ، وتتفأق الدراسأأة احلاليأة مأع ييأأع الدراسأات السأأابقة يف  يف مرحلأة الطفولأة املبكأأرة لألطفأال ذوي اإلعاقأأة

 Alhossein, 2016; Dyniaa et): الدراسة احلالية مع بعض الدراسات مثل تتفق، كما املمارسات على منو األطفال وتعلمهم
al., 2020; Noh et al., 2016; Sciuchetti et al., 2016; Stormont et al., 2011) ةانيف اسأتخدا  االسأتب 

قيأاس مسأتوى معرفأة سأابًقا مأن دراسأات بكوهنأا أول دراسأة  أاول  ُروِجأعَ أداة جلمع البياانت، وتتميز الدراسة احلالية عمأا بوصفها 
مأأن  اعديأأدً صأأغار تُعأأد مأأن املراحأأل املهمأأة يف تعلأأيم األطفأأال الو ، حلأأة الطفولأأة املبكأأرةيف مر  هأأاوتطبيق املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة

 .أداة الدراسة إعداديف  األدبيات السابقةوقد استفادت الدراسة احلالية من ييع  املهارات املتنوعة،

 املنهجية واإلجراءات 
 اقو  بوصفها وصفً تاسة الظاهرة كما هي يف الواقع و در الاي يهدف إىل الوصفي  املنهج الباحث على داعتم منهج الدراسة.

 لتوايح العالقة بني مواوا الدراسة وما يتعلق به من متغريات. ةمناسب اعرب عنها بشكل مناسو خيد  الدراسة، كما أهنت، و ادقيقً 
 ادقيقً  اقع ويهتم بوصفها وصفً هو "البحث الاي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواويعرف املنهج الوصفي أبنه 

يواح مقدار  ارقميً  امن خالل التعبري النوعي الاي يصف الظاهرة ويواح خصائصها، أو التعبري الكمي الاي يعطي وصفً 
 . (74، ص2014 واخرون" )عباس هاوحجم الظاهرة

معلمة ة تربية خاصة، م)معل ة املبكرةمعلمات مرحلة الطفوليتكّون جمتمع الدراسة احلالية من ييع . تهاوعين جمتمع الدراسة
 يف مدينة الرايم والبالا ذوي اإلعاقة لاليت هبا برامج دمج لألطفا مراكز الرتبية اخلاصة والرواات احلكومية( يف طفولة مبكرة

عينة الدارسة بطريقة عشوائية بسيطة؛ حيث  اختريترواة. حيث  55 يعملن يف( 238)تربية خاصة معلمة  449 عددهم
وفيما يتعلق بتطبيق  .(October, 26 2020، تواصل شخصي، صة)الفارس. حمعلمة  141من النهائية ونت عينة الدراسة تك

ذلل قا  بتوزيعها على عينة  دللظروف احلالية بسبو جائحة كوروان، وبع انظرً  الكرتوني  قا  الباحث بتصميم االستبانة إ األداة،
ألفراد الاين من ا%( 32ىل االستبانة  ا ميثل نسبة )إمعلمة يف مرحلة الطفولة املبكرة  141 تالدراسة ملدة شهر. حيث استجاب

 .االستبانة املشاركة واستكمالأبدوا رنبتهم يف 

ذات العالقة  الدراسات السابقةو  ابلرجوا إىل القراءات النظرية يف املراجع العلميةوبُنَيت االستبانة  أُِعَدتأدا  الدراسة. 
ل، . حيث تكونت االستبانة من جزأين، اجلزء األو املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرةابملمارسات 

الدورات و اليت تقد  اخلدمة، املؤسسة نوا و التخصص، و ، متغريات للدراسة )املؤهل التعليميبوصفها متمثل يف املعلومات األساسية 
معرفة معلمات مرحلة  مستوىحمورين؛ احملور األول: فقرة موزعة على  60ء الثاين، فهو حيتوي على (، وأما اجلز التدريبية، واخلربة

تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة املمارسات املبنية على  مستوى واحملور الثاين: ،الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة
يف احملور  احيث يبدأ تنازليً  Fifth Likert Scale (5-1،) مقياس الرتتيو اخلماسي على اعُتِمدَ االستبانة و  تمَ مِّ صُ . و األدلة

 امنخفضة جدً  [،1.81-2.60] منخفضة، [2.61-3.40] متوسطة ،[3.41-4.20] عالية [،4.21-5] ااألول: عالية جدً 
، [1.81-2.60] ااندرً  [،2.61-3.40] أحياانً  ،[3.41-4.20] انالبً  [،4.21-5] اوكالل احملور الثاين: دائمً  .[1.80-1]

 .[1-1.80] اأبدً 
 اخلصائص السيكومرتية ألدا  الدراسة

يف حمّكمني  6يف صورهتا األولية على  ُعِرَات، الستبانةل )صدق احملكمني( لتحقق من الصدق الظاهريلصدق األدا . 
مدى صيانة كل عبارة من وحول  هاوواوح عباراهتامن أجل  كيمها حيال مالءمة والطفولة املبكرة الرتبية اخلاصة  ختصص

 قا  الباحثومقرتحاهتم  ماوء توجيهاهت يفو ومدى ارتباطها بكل بُعد،  وتصحيح ما ينبغي تصحيحه منها ،عبارات االستبانة
الداخلي للصدق  وابلنسبة. عينة الدراسة على توزيعهاومن مث  الستبانة بصورهتا النهائية،ل للوصول، املالئمة عجراء التعديالت

معامل االرتباط  حسا وذلل عن طريق ، اهل Pearson Correlation معامل االرتباط بريسون الستبانة، قا  الباحث رتسا ل
يتضح أن ييع قيم معامالت ارتباط فقرات حيث  .عبارة من عبارات االستبانة ابلدرجة الكلية للمحور الاي تنتميبني درجة كل 

. 626تراوحت بني ) للمحورابلدرجة الكلية رحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة" معرفة معلمات م مستوىحمور "
تطبيق معلمات مرحلة الطفولة  مستوى(، وفيما يتعلق ابحملور الثاين "0.01عند مستوى ) ا(، وييعها قيم دالة إحصائيً 808.& 

 & 786.تراوحت بني ) للمحورابلدرجة الكلية  هقيم معامالت ارتباط فقرات أن ييعاملبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة" يتضح 
االتساق من  عاليةبدرجة  تتمتع االستبانة حماوروهاا يدل على أن (، 0.01عند مستوى ) ا(، وييعها قيم دالة إحصائيً 551.

 (. 1)ملحق رقم  الداخلي
يتضح و  ،(Cronbach's Alpha)كرونباخ -خدا  معامل ألفاقا  الباحث ابست االستبانةمن ثبات  للتحقق ثبات األدا .

بلا معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة"  مستوى" ستبانةللمحور األول لال ثبات ألفاأن معامل 
الطفولة املبكرة ابملمارسات  تطبيق معلمات مرحلة مستوىوهو معامل ثبات مرتفع، وفيما يتعلق بثبات احملور الثاين " ،(0.97)

)ملحق  مرتفعة ؤشرات ثبات  تتمتع ستبانةأبعاد االأن  هاا يؤكدو وهو معامل ثبات مرتفع،  ،(0.96)بلا فقد  املبنية على األدلة"
 (.2رقم 

 ةاحلزمأأأأمأأأأن خأأأأالل اسأأأأتخدا  بأأأأرانمج املناسأأأأبة ألسأأأأئلة الدراسأأأأة اإلحصأأأائية  األسأأأأاليو تمخدِ اسأأأأتُ األساااااليح اإلحصااااائية. 
نسأبة  َجتخرِ اسأتُ حيأث  ،((Statistical Package for the Social Science, SPSS اإلحصأائية للعلأو  االجتماعيأة

  خدِ السأأتجاابت املشأأأاركني يف الدراسأأأة. واسأأأتُ  التكأأرارات، والنسأأأو املئويأأأة، واملتوسأأأطات احلسأأابية، وااليرافأأأات املعياريأأأة، واملأأأدى
بأني اسأتجاابت املشأاركني  ، للكشأف عأن الفأروق(One-way-Anova)لتبأاين األحأادي اختبار  ليأل او ؛ (T-test)اختبار ت 

، للتعأأأرف علأأأى أتثأأأري متغأأأري املعرفأأأة Sample Regression Analysis، واختبأأأار  ليأأأل االيأأأدار البسأأأيط ومتغأأأريات الدراسأأأة
 .تطبيقها لدى معلمات مرحلة الطفولة املبكرة يفابملمارسات املبنية على األدلة 
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ذات العالقة  الدراسات السابقةو  ابلرجوا إىل القراءات النظرية يف املراجع العلميةوبُنَيت االستبانة  أُِعَدتأدا  الدراسة. 
ل، . حيث تكونت االستبانة من جزأين، اجلزء األو املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرةابملمارسات 

الدورات و اليت تقد  اخلدمة، املؤسسة نوا و التخصص، و ، متغريات للدراسة )املؤهل التعليميبوصفها متمثل يف املعلومات األساسية 
معرفة معلمات مرحلة  مستوىحمورين؛ احملور األول: فقرة موزعة على  60ء الثاين، فهو حيتوي على (، وأما اجلز التدريبية، واخلربة

تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة املمارسات املبنية على  مستوى واحملور الثاين: ،الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة
يف احملور  احيث يبدأ تنازليً  Fifth Likert Scale (5-1،) مقياس الرتتيو اخلماسي على اعُتِمدَ االستبانة و  تمَ مِّ صُ . و األدلة

 امنخفضة جدً  [،1.81-2.60] منخفضة، [2.61-3.40] متوسطة ،[3.41-4.20] عالية [،4.21-5] ااألول: عالية جدً 
، [1.81-2.60] ااندرً  [،2.61-3.40] أحياانً  ،[3.41-4.20] انالبً  [،4.21-5] اوكالل احملور الثاين: دائمً  .[1.80-1]

 .[1-1.80] اأبدً 
 اخلصائص السيكومرتية ألدا  الدراسة

يف حمّكمني  6يف صورهتا األولية على  ُعِرَات، الستبانةل )صدق احملكمني( لتحقق من الصدق الظاهريلصدق األدا . 
مدى صيانة كل عبارة من وحول  هاوواوح عباراهتامن أجل  كيمها حيال مالءمة والطفولة املبكرة الرتبية اخلاصة  ختصص

 قا  الباحثومقرتحاهتم  ماوء توجيهاهت يفو ومدى ارتباطها بكل بُعد،  وتصحيح ما ينبغي تصحيحه منها ،عبارات االستبانة
الداخلي للصدق  وابلنسبة. عينة الدراسة على توزيعهاومن مث  الستبانة بصورهتا النهائية،ل للوصول، املالئمة عجراء التعديالت

معامل االرتباط  حسا وذلل عن طريق ، اهل Pearson Correlation معامل االرتباط بريسون الستبانة، قا  الباحث رتسا ل
يتضح أن ييع قيم معامالت ارتباط فقرات حيث  .عبارة من عبارات االستبانة ابلدرجة الكلية للمحور الاي تنتميبني درجة كل 

. 626تراوحت بني ) للمحورابلدرجة الكلية رحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة" معرفة معلمات م مستوىحمور "
تطبيق معلمات مرحلة الطفولة  مستوى(، وفيما يتعلق ابحملور الثاين "0.01عند مستوى ) ا(، وييعها قيم دالة إحصائيً 808.& 

 & 786.تراوحت بني ) للمحورابلدرجة الكلية  هقيم معامالت ارتباط فقرات أن ييعاملبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة" يتضح 
االتساق من  عاليةبدرجة  تتمتع االستبانة حماوروهاا يدل على أن (، 0.01عند مستوى ) ا(، وييعها قيم دالة إحصائيً 551.

 (. 1)ملحق رقم  الداخلي
يتضح و  ،(Cronbach's Alpha)كرونباخ -خدا  معامل ألفاقا  الباحث ابست االستبانةمن ثبات  للتحقق ثبات األدا .

بلا معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة"  مستوى" ستبانةللمحور األول لال ثبات ألفاأن معامل 
الطفولة املبكرة ابملمارسات  تطبيق معلمات مرحلة مستوىوهو معامل ثبات مرتفع، وفيما يتعلق بثبات احملور الثاين " ،(0.97)

)ملحق  مرتفعة ؤشرات ثبات  تتمتع ستبانةأبعاد االأن  هاا يؤكدو وهو معامل ثبات مرتفع،  ،(0.96)بلا فقد  املبنية على األدلة"
 (.2رقم 

 ةاحلزمأأأأمأأأأن خأأأأالل اسأأأأتخدا  بأأأأرانمج املناسأأأأبة ألسأأأأئلة الدراسأأأأة اإلحصأأأائية  األسأأأأاليو تمخدِ اسأأأأتُ األساااااليح اإلحصااااائية. 
نسأبة  َجتخرِ اسأتُ حيأث  ،((Statistical Package for the Social Science, SPSS اإلحصأائية للعلأو  االجتماعيأة

  خدِ السأأتجاابت املشأأأاركني يف الدراسأأأة. واسأأأتُ  التكأأرارات، والنسأأأو املئويأأأة، واملتوسأأأطات احلسأأابية، وااليرافأأأات املعياريأأأة، واملأأأدى
بأني اسأتجاابت املشأاركني  ، للكشأف عأن الفأروق(One-way-Anova)لتبأاين األحأادي اختبار  ليأل او ؛ (T-test)اختبار ت 

، للتعأأأرف علأأأى أتثأأأري متغأأأري املعرفأأأة Sample Regression Analysis، واختبأأأار  ليأأأل االيأأأدار البسأأأيط ومتغأأأريات الدراسأأأة
 .تطبيقها لدى معلمات مرحلة الطفولة املبكرة يفابملمارسات املبنية على األدلة 
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 ئص أفراد عينة الدراسة:خصا
( معلمة كانت مؤهالهتن بدرجة 112أن ) التعليمي ملتغري املؤهل ا( أدانر وصف العينة وفقً 1يتضح من خالل جدول )

 –%( من أفراد العينة، فيما بلا عدد املعلمات الاليت حيملن مؤهالت الدراسات العليا "ماجستري 79.4بكالوريوس فأقل بنسبة )
( معلمة ختصصهن تربية خاصة بنسبة 80ملتغري التخصص ) اكانت العينة وفقً %(، و 20.6سبة )علمة بن( م29دكتوراة" )

بلا %(، و 33.3( معلمة بنسبة )47) فيما بلا عدد املعلمات الاليت حيملن ختصص طفولة مبكرة ،%( من أفراد العينة56.7)
خصائية عالج نطق أ، خدمة اجتماعية، علم نفسة، ء عامكيميا  ،رايايات، اتريخعدد املعلمات الاليت حيملن ختصصات أخرى "

( معلمة  53ملتغري نوا املؤسسة فكان ) اأما وصف العينة وفقً  %(،9.9( معلمة بنسبة )14" )يلاحاسو ، اقتصاد منزيل، ولغة
 دمج -حلة الطفولة املبكرة%( من أفراد العينة، فيما بلا عدد املعلمات الاليت يعملن  ر 37.6كانت  راكز الرتبية اخلاصة بنسبة )

رايم ، برامج تربية خاصة صعوابت تعلمبلا عدد املعلمات الاليت يعملن  ؤسسات أخرى "%(، و 48.2( معلمة بنسبة )68)
( معلمة  71ملتغري اخلربة فكان ) اأما وصف العينة وفقً  %(،14.2( معلمة بنسبة )20،" )تعليم عا ، رواة حكوميةأطفال، 

سنوات(  10إىل  6بلا عدد املعلمات الاليت كانت خربهتن )%( من أفراد العينة، و 50.4ة )وات فأقل( بنسبسن5كانت خربهتن )
( معلمة بنسبة 42سنوات( ) 10%(، فيما بلا عدد املعلمات الاليت كانت خربهتن )أكثر من 19.9( معلمة بنسبة )28)
 51.1( معلمة مل حيصلن على أي دورات تدريبية بنسبة )72ن )ملتغري الدورات التدريبية فكا اأما وصف العينة وفقً  %(،29.8)

%(، فيما بلا 24.8( معلمة بنسبة )35دورات تدريبية ) 3-1%( من أفراد العينة، فيما بلا عدد املعلمات الاليت حصلن على 
 8الاليت حصلن على بلا عدد املعلمات و  %(،8.5( معلمة بنسبة )12دورات تدريبية ) 7-4عدد املعلمات الاليت حصلن على 

 %(.15.6( معلمة بنسبة )22دورات تدريبية فأكثر )
 وصف العينة رتسو متغريات الدراسة (:1) جدول

 النسبة العدد الاااماتااغاياارات

املؤهل
التعليمي  

 

 79.4% 112 بكالوريوس فأقل
 20.6% 29 دراسات عليا

 %100 141 ا موا

ص
التخص

 

 56.7% 80 تربية خاصة
 33.3% 47 ة مبكرةطفول

 9.9% 14 أخرى
 %100 141 ا موا

نوع املؤسسة
 

 37.6% 53 مراكز الرتبية اخلاصة
 48.2% 68 دمج -مرحلة الطفولة املبكرة

 14.2% 20 أخرى
 %100 141 ا موا

اخلرب 
 50.4% 71 سنوات فأقل 5 

 19.9% 28 سنوات 10إىل  6
 29.8% 42 سنوات 10أكثر من 

 %100 141 اا مو 

الدورات التدريبية
 

 51.1% 72 ال يوجد
 24.8% 35 دورات 1-3
 8.5% 12 دورات 4-7
 15.6% 22 دورات فأكثر 8

 %100 141 ا موا

 ومناقشتها  نتائج الدراسة

 السؤال األول:
 اإلعاقة؟ معرفة معلمات مرحلة الةفولة املبكر  ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي مستوىما 

املتوسطات احلسابية، وااليرافات املعيارية، والرتو الستجاابت أفراد عينة الدراسة على  تبَ سِ حُ السؤال هاا  عنلإلجابة 
معرفة معلمات مرحلة  مستوى معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة، وملعرفة مستوىعبارات حمور 

 ثالثة مستوايت للحكم،  تمخدِ استُ  ،نطريق استجابتهابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة عن الطفولة املبكرة 
، لمستوى املتوسطل (3.6)إىل  (2.31)، ومن للمستوى الضعيف (2.3إىل ) (1) منمستوايته اليت تراوحت  (1.3وطول فئته )

 :ئج كاآليتالنتا وكانت، لمستوى املرتفعل (5)إىل  (3.61)ومن 
 معرفة املمارسات املبنية على األدلة مستوى: املتوسطات وااليرافات املعيارية والرتو لفقرات حمور (2)جدول 

املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 مستوى
 الرتبة املعرفة

داة أو الظأأأروف الأأأيت تسأأأبق الأأأيت تركأأأز علأأأى اأأأبط األحأأأاملبنيأأأة علأأأى املثأأأريات السأأأابقة  املعرفأأأة ابلتأأأدخالت لأأأدي   1
 20 متوسطة 1.052 3.46 حدوة سلوك نري مرنو  فيه ومصممة للحد منه.

لسأألوك ممأأا الأأاي يأأوفر نتأأائج إجيابيأأة للسأألوكيات أو إطفأأاء التعزيأأز التفااأألي للسأألوك البأأديل املعرفأأة حأأول ا لأأدي   2
 17 متوسطة 1.004 3.51 رنو  فيه.املنري يقلل من حدوة السلوك 

ات تدريسأأية مكثفأأة ومنظمأأة تسأأتخد  إسأأرتاتيجيالأأيت تركأأز علأأى احملأأاوالت التدريسأأية املنفصأألة  املعرفأأة حأأول لأأدي   3
 25 متوسطة 1.032 3.38 لتدريس سلوك حمدد. أحياانً 

نأأري ت وسأأيلة للحأأد مأن السأألوكياتركأأز علأأى زايدة ا هأود البأأدين بوصأفها  الأيتاملعرفأأة حأول ممارسأأة الراياأأة  لأدي   4
 22 متوسطة 1.141 3.41 و  فيها أو زايدة السلوك املناسو.رنامل

الأأأيت تركأأأز علأأأى أنظمأأأة اتصأأأال نأأأري لفظأأأي  أأأا يف ذلأأأل أنظمأأأة االتصأأأال رفأأأة ابلوسأأأائل املعأأأززة والبديلأأأة املع لأأأدي   5
 21 متوسطة 0.993 3.41 املساعدة ونري املساعدة.

6 
عأأأأرم املهمأأأأة رتيأأأأث  أأأأدة تلأأأأل الأأأأيت تتطلأأأأو  ل فيهأأأأاعأأأأد  ة الأأأأزخم السأأأألوكي، حيأأأأث يُ سأأأأرتاتيجياملعرفأأأأة ع لأأأأدي  

اسأأتجاابت أقأأل جمهأأوًدا )أي تسلسأأل اسأأتجابة احتماليأأة عاليأأة( قبأأل تلأأل الأأيت تتطلأأو اسأأتجاابت أكثأأر صأأعوبة 
 )أي تسلسل استجابة احتمالية منخفضة(.

 29 متوسطة 1.176 2.94

سأأأأتخد  دريس وحزمأأأأة تعليميأأأأة متسلسأأأألة تالأأأأاي يركأأأأز علأأأأى أسأأأألو  مأأأأنظم للتأأأأاملعرفأأأأة ابلتأأأأدريس املباشأأأأر  لأأأأدي   7
 7 مرتفعة 1.111 3.77 حوار املعلم واألطفال من خالل استجاابهتم املستقلة. الدروس املكتوبة، ويؤكد

رنأأو  فيأأه مأأن أجأأل تقليأأل املنأأري إزالأأة العواقأأو املعأأززة للسأألوك  الأأيت تركأأز علأأىة اإلطفأأاء سأأرتاتيجيلأأدي املعرفأأة ع 8
 9 مرتفعة 1.048 3.76 ستقبل.حدوة هاا السلوك يف امل

املعرفة ابلتقييم الوظيفي للسلوك، وهأو طريقأة منهجيأة لتحديأد الوظيفأة أو الغأرم األساسأي للسألوك رتيأث  لدي   9
 23 متوسطة 1.048 3.40 ميكن تطوير خطة تدخل فعالة.

رسأات الأيت  أل حمأل السألوكيات ماة التدريو على االتصال الوظيفي، وهو جمموعة مأن املسرتاتيجياملعرفة ع لدي   10
 27 متوسطة 1.041 3.19 لية.عاأو مهارات تواصل أكثر مالءمة وف رنو  فيها اليت هلا وظيفة اتصال بسلوكياتاملنري 

ة النماجأأة وهأي أداء السأألوك املسأأتهدف املرنأو  الأأاي ينأتج عنأأه اسأتخدا  السأألوك مأأن سأرتاتيجياملعرفأأة ع لأدي   11
 3 مرتفعة 1.080 3.84 إىل اكتسا  السلوك املستهدف.الاي يؤدي  قبل الطفل

 30 مرتفعة 1.234 2.71 ة التدخل ابملوسيقى، حيث تعترب ميزة أساسية لتنفيا التدخل.سرتاتيجياملعرفة ع لدي   12

ئأأي الأأاي يركأأز علأأى جمموعأأة مأأن املمارسأأات  أأا يف ذلأأل الرتتيأأو البية التأأدخل الطبيعأأي سأأرتاتيجياملعرفأأة ع لأأدي   13
 16 متوسطة 1.085 3.56 أثناء الروتني واألنشطة اليومية يف الفصل الدراسي أو البيئة املنزلية للطفل. تُنف اوتقنيات التفاعل اليت 

ن يف ممارسأأأة ن قبأأأل الوالأأأدين، حيأأأث يكأأأون الوالأأأدان هأأأم األشأأأخاص األساسأأأيو املعرفأأأة ابلتأأأدخل املنفأأأا مأأأ لأأأدي   14
 14 مرتفعة 1.012 3.62 التدخل مع أطفاهلم.

 12 مرتفعة 1.098 3.68 املعرفة ابلتدخل املنفا من قبل األقران، حيث يعد التفاعل االجتماعي بني األقران السمة املميزة للتدخل. لدي   15



م�ستوى معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 49المجلد )13(  العـدد )2( 48

نبيل بن �سرف املالكي 

 ومناقشتها  نتائج الدراسة

 السؤال األول:
 اإلعاقة؟ معرفة معلمات مرحلة الةفولة املبكر  ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي مستوىما 

املتوسطات احلسابية، وااليرافات املعيارية، والرتو الستجاابت أفراد عينة الدراسة على  تبَ سِ حُ السؤال هاا  عنلإلجابة 
معرفة معلمات مرحلة  مستوى معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة، وملعرفة مستوىعبارات حمور 

 ثالثة مستوايت للحكم،  تمخدِ استُ  ،نطريق استجابتهابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة عن الطفولة املبكرة 
، لمستوى املتوسطل (3.6)إىل  (2.31)، ومن للمستوى الضعيف (2.3إىل ) (1) منمستوايته اليت تراوحت  (1.3وطول فئته )

 :ئج كاآليتالنتا وكانت، لمستوى املرتفعل (5)إىل  (3.61)ومن 
 معرفة املمارسات املبنية على األدلة مستوى: املتوسطات وااليرافات املعيارية والرتو لفقرات حمور (2)جدول 

املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 مستوى
 الرتبة املعرفة

داة أو الظأأأروف الأأأيت تسأأأبق الأأأيت تركأأأز علأأأى اأأأبط األحأأأاملبنيأأأة علأأأى املثأأأريات السأأأابقة  املعرفأأأة ابلتأأأدخالت لأأأدي   1
 20 متوسطة 1.052 3.46 حدوة سلوك نري مرنو  فيه ومصممة للحد منه.

لسأألوك ممأأا الأأاي يأأوفر نتأأائج إجيابيأأة للسأألوكيات أو إطفأأاء التعزيأأز التفااأألي للسأألوك البأأديل املعرفأأة حأأول ا لأأدي   2
 17 متوسطة 1.004 3.51 رنو  فيه.املنري يقلل من حدوة السلوك 

ات تدريسأأية مكثفأأة ومنظمأأة تسأأتخد  إسأأرتاتيجيالأأيت تركأأز علأأى احملأأاوالت التدريسأأية املنفصأألة  املعرفأأة حأأول لأأدي   3
 25 متوسطة 1.032 3.38 لتدريس سلوك حمدد. أحياانً 

نأأري ت وسأأيلة للحأأد مأن السأألوكياتركأأز علأأى زايدة ا هأود البأأدين بوصأفها  الأيتاملعرفأأة حأول ممارسأأة الراياأأة  لأدي   4
 22 متوسطة 1.141 3.41 و  فيها أو زايدة السلوك املناسو.رنامل

الأأأيت تركأأأز علأأأى أنظمأأأة اتصأأأال نأأأري لفظأأأي  أأأا يف ذلأأأل أنظمأأأة االتصأأأال رفأأأة ابلوسأأأائل املعأأأززة والبديلأأأة املع لأأأدي   5
 21 متوسطة 0.993 3.41 املساعدة ونري املساعدة.

6 
عأأأأرم املهمأأأأة رتيأأأأث  أأأأدة تلأأأأل الأأأأيت تتطلأأأأو  ل فيهأأأأاعأأأأد  ة الأأأأزخم السأأأألوكي، حيأأأأث يُ سأأأأرتاتيجياملعرفأأأأة ع لأأأأدي  

اسأأتجاابت أقأأل جمهأأوًدا )أي تسلسأأل اسأأتجابة احتماليأأة عاليأأة( قبأأل تلأأل الأأيت تتطلأأو اسأأتجاابت أكثأأر صأأعوبة 
 )أي تسلسل استجابة احتمالية منخفضة(.

 29 متوسطة 1.176 2.94

سأأأأتخد  دريس وحزمأأأأة تعليميأأأأة متسلسأأأألة تالأأأأاي يركأأأأز علأأأأى أسأأأألو  مأأأأنظم للتأأأأاملعرفأأأأة ابلتأأأأدريس املباشأأأأر  لأأأأدي   7
 7 مرتفعة 1.111 3.77 حوار املعلم واألطفال من خالل استجاابهتم املستقلة. الدروس املكتوبة، ويؤكد

رنأأو  فيأأه مأأن أجأأل تقليأأل املنأأري إزالأأة العواقأأو املعأأززة للسأألوك  الأأيت تركأأز علأأىة اإلطفأأاء سأأرتاتيجيلأأدي املعرفأأة ع 8
 9 مرتفعة 1.048 3.76 ستقبل.حدوة هاا السلوك يف امل

املعرفة ابلتقييم الوظيفي للسلوك، وهأو طريقأة منهجيأة لتحديأد الوظيفأة أو الغأرم األساسأي للسألوك رتيأث  لدي   9
 23 متوسطة 1.048 3.40 ميكن تطوير خطة تدخل فعالة.

رسأات الأيت  أل حمأل السألوكيات ماة التدريو على االتصال الوظيفي، وهو جمموعة مأن املسرتاتيجياملعرفة ع لدي   10
 27 متوسطة 1.041 3.19 لية.عاأو مهارات تواصل أكثر مالءمة وف رنو  فيها اليت هلا وظيفة اتصال بسلوكياتاملنري 

ة النماجأأة وهأي أداء السأألوك املسأأتهدف املرنأو  الأأاي ينأتج عنأأه اسأتخدا  السأألوك مأأن سأرتاتيجياملعرفأأة ع لأدي   11
 3 مرتفعة 1.080 3.84 إىل اكتسا  السلوك املستهدف.الاي يؤدي  قبل الطفل

 30 مرتفعة 1.234 2.71 ة التدخل ابملوسيقى، حيث تعترب ميزة أساسية لتنفيا التدخل.سرتاتيجياملعرفة ع لدي   12

ئأأي الأأاي يركأأز علأأى جمموعأأة مأأن املمارسأأات  أأا يف ذلأأل الرتتيأأو البية التأأدخل الطبيعأأي سأأرتاتيجياملعرفأأة ع لأأدي   13
 16 متوسطة 1.085 3.56 أثناء الروتني واألنشطة اليومية يف الفصل الدراسي أو البيئة املنزلية للطفل. تُنف اوتقنيات التفاعل اليت 

ن يف ممارسأأأة ن قبأأأل الوالأأأدين، حيأأأث يكأأأون الوالأأأدان هأأأم األشأأأخاص األساسأأأيو املعرفأأأة ابلتأأأدخل املنفأأأا مأأأ لأأأدي   14
 14 مرتفعة 1.012 3.62 التدخل مع أطفاهلم.

 12 مرتفعة 1.098 3.68 املعرفة ابلتدخل املنفا من قبل األقران، حيث يعد التفاعل االجتماعي بني األقران السمة املميزة للتدخل. لدي   15



م�ستوى معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 51المجلد )13(  العـدد )2( 50

نبيل بن �سرف املالكي 

املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 مستوى
 الرتبة املعرفة

 ة التلقأأأني، رتيأأأث يقأأأد  الأأأدعم لألطفأأأال مأأأن أجأأأل مسأأأاعدهتم يف اكتسأأأا  مهأأأارة معينأأأةسأأأرتاتيجياملعرفأأأة ع لأأأدي   16
 2 مرتفعة 1.016 3.87 .واستخدامها

ة التعزيأأأز، وهأأأي حأأأدة أو نشأأأاط أو أي ظأأأرف اخأأأر حيأأأدة بعأأأد أن يشأأأارك الطفأأأل يف سأأأرتاتيجياملعرفأأأة ع لأأأدي   17
 1 مرتفعة 1.005 4.11 السلوك املطلو  الاي يؤدي إىل زايدة حدوة السلوك يف املستقبل.

  موجأأه أو مشأأتت اخأأر عنأأد حأأدوة رتيأأث يُقأأد   إعأأادة التوجيأأه، ة مقاطعأأة االسأأتجابة سأأرتاتيجياملعرفأأة ع لأأدي   18
 15 متوسطة 1.083 3.59 رنو  فيه ويؤدي إىل تقليله.املنري انتبار الطفل بعيًدا عن السلوك سلوك نري مرنو  فيه مصمم لتحويل 

 24 متوسطة 1.089 3.40 مستقل. وهي عبارة عن حزمة تدخل تعلم األطفال تنظيم سلوكهم بشكلة اإلدارة الااتية، سرتاتيجياملعرفة ع لدي   19

الأأأاي هأأأو عبأأأارة عأأأن ممارسأأأة تسأأأتهدف قأأأدرة الشأأأخص علأأأى معاجلأأأة املعلومأأأات املعرفأأأة ابلتكامأأأل احلسأأأي  لأأأدي   20
 19 متوسطة 1.106 3.47 داخلًيا من أجسادهم وبيئاهتم،  ا يف ذلل املدخالت املرئية والسمعية واللمسية واإلدراكية. ودجمها احلسية

املعرفأأة ابلقصأأص االجتماعيأأة، وهأأي عبأأارة عأأن تأأدخالت تصأأف املواقأأف االجتماعيأأة لتسأأليط الضأأوء علأأى  لأأدي   21
 13 مرتفعة 1.125 3.67 السمات ذات الصلة للسلوك املستهدف أو املهارة وتقدل أمثلة على االستجابة املناسبة.

عبأارة عأن تعليمأات فرديأة أو ياعيأة مصأممة ة التدريو على املهأارات االجتماعيأة، وهأي سرتاتيجياملعرفة ع لدي   22
 10 مرتفعة 1.039 3.71 لتعليم األطفال طرقًا متنوعة للمشاركة بشكل مناسو وانجح يف تفاعالهتم مع اآلخرين.

ة  ليأأل املهمأأة، وهأأي عمليأأة تقسأأيم املهأأارات السأألوكية املعقأأدة إىل مكأأوانت أصأأغر مأأأن سأأرتاتيجياملعرفأأة ع لأأدي   23
 6 مرتفعة 1.107 3.79 ارة معينة.أجل تدريس مه

 18 متوسطة 1.100 3.50 للتدخل. اليت تكون فيها التقنية هي السمة املركزيةوالتدخالت  ساعدة التقنية ليم ات التعسرتاتيجياملعرفة ع لدي   24

خدا  احملفأأزات ة التأأخري الأأزمين، وهأأي ممارسأأة ُتسأتخد  لتتالشأأى بشأأكل منهجأي عأأن اسأأتسأأرتاتيجياإلملأأا  ع لأدي   25
 28 متوسطة 1.172 3.11 أثناء األنشطة التعليمية.

ة النماجأأأأة ابلفيأأأأديو، وهأأأأي طريقأأأأة للتعلأأأأيم تسأأأأتخد  تقنيأأأأة الفيأأأأديو لتسأأأأجيل وعأأأأرم سأأأأرتاتيجياملعرفأأأأة ع لأأأأدي   26
 4 مرتفعة 1.146 3.83 توايحي للسلوك أو املهارة املستهدفة.

توقأأع أو دعأأم  نشأأاط أوي، وهأأي إشأأارات ملموسأأة تأأوفر معلومأأات حأأول ة الأأدعم البصأأر سأأرتاتيجياإلملأأا  ع لأأدي   27
 11 مرتفعة 1.081 3.70 عرم مهارة معينة.

ة جمموعة اللعو املنظم؛ وهي عبارة عن عمأل أنشأطة ياعيأة صأغرية مأع األطفأال ابختيأار سرتاتيجياملعرفة ع لدي   28
 5 مرتفعة 1.046 3.82 مقصود لألقران وبتحديد وااح للمواوا واألدوار.

م الطفل ذو اإلعاقة للتعلم يف الفصأل الدراسأي يف مرحلأة الطفولأة املبكأرة دعَ املعرفة  مارسة الدمج، رتيث يُ  لدي   29
 8 مرتفعة 1.167 3.77 مع أقرانه.

 26 متوسطة 1.133 3.34 للطفل. أو موقف معني يكون  ثابة منوذج صية؛ وهي وصف لفظي أو خطي ملهارةالنة الربجمة سرتاتيجياملعرفة ع لدي   30
 - متوسطة 0.799 3.54 الدرجة الكلية

ة ابملمارسأأات معرفأأة معلمأأات مرحلأأة الطفولأأة املبكأأر  مسأأتوىاسأأتجاابت أفأأراد العينأأة علأأى حمأأور " أن (2مأأن اجلأأدول ) يتضأأح
، وابيأأراف معيأأاري قأأدرر (3.54)" جأأاءت يف املسأأتوى )املتوسأأط(، حيأأث بلأأا متوسأأط اسأأتجاابت أفأأراد العينأأة املبنيأأة علأأى األدلأأة

 مستوىبني أفراد عينة الدراسة من معلمات مرحلة الطفولة املبكرة يف  ، ويظهر من النتائج املواحة أعالر أن هناك تفاواتً (0.799)
(، 4.11&  2.71معرفتهن  ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة، حيث تراوحت متوسطات استجاابهتم ما بني )

الأأيت تشأأري إىل )مرتفعأأة  متوسأأطة( علأأى أداة الدراسأأة، ممأأا يواأأح  سأأتبانةالثانيأأة، والثالثأأة، مأأن اال وهأأي متوسأأطات تقأأع يف الفئتأأني
ة التعزيز، وهي حأدة سرتاتيجياملعرفة ع لدي  ( يف املرتبة األوىل وتنص على: "17)التفاوت يف وجهة نظرهم؛ حيث جاءت العبارة 

خأأأأر حيأأأأدة بعأأأأد أن يشأأأأارك الطفأأأأل يف السأأأألوك املطلأأأأو  الأأأأاي يأأأأؤدي إىل زايدة حأأأأدوة السأأأألوك يف أو نشأأأأاط أو أي ظأأأأرف ا
ة التلقأأأني، رتيأأأث يقأأأد  الأأأدعم سأأأرتاتيجياملعرفأأأة ع لأأأدي  ( الأأأيت تأأأنص علأأأى: "16(، وجأأأاءت العبأأأارة )4.11)"،  توسأأأط املسأأأتقبل.

رتبأأة امل(، فيمأأا جأأاءت يف 3.87ثانيأأة  توسأأط )رتبأأة الاملها"، يف واسأأتخدام لألطفأأال مأأن أجأأل مسأأاعدهتم يف اكتسأأا  مهأأارة معينأأة
ة النماجأأة وهأأي أداء السأألوك املسأأتهدف املرنأأو  الأأاي ينأأتج عنأأه سأأرتاتيجياملعرفأأة ع لأأدي  الأأيت تأأنص علأأى: "( 11الثالثأأة العبأأارة )

رتبأأة املجأأاءت يف (، يف حأأني 3.84"  توسأأط )اسأأتخدا  السأألوك مأأن قبأأل الطفأأل والأأاي يأأؤدي إىل اكتسأأا  السأألوك املسأأتهدف

ة النماجأأة ابلفيأأديو، وهأأي طريقأأة للتعلأأيم تسأأتخد  تقنيأأة الفيأأديو سأأرتاتيجياملعرفأأة ع لأأدي  الأأيت تأأنص علأأى: "( 26الرابعأأة العبأأارة )
اإلملأأا   لأأدي  الأأيت تأأنص علأأى: "( 25(، أمأأا العبأأارة )3.83ا ) توسأأط بلأ "املسأأتهدفةلتسأجيل وعأأرم تواأأيحي للسأألوك أو املهأأارة 

" فقأأد حملفأأزات أثنأأاء األنشأأطة التعليميأأةالتأأأخري الأأزمين، وهأأي ممارسأأة ُتسأأتخد  لتتالشأأى بشأأكل منهجأأي عأأن اسأأتخدا  ا ةجيسأأرتاتيع
 لأدي  الأيت تأنص علأى: "( 6) تاسأعة والعشأرين العبأارة(، وجأاءت يف املرتبأة ال3.11ن  توسأط بلأا )املرتبة الثامنأة والعشأريجاءت يف 

فيهأأا عأأرم املهمأأة رتيأأث  أأدة تلأأل الأأيت تتطلأأو اسأأتجاابت أقأأل جمهأأوًدا )أي  عأأد لوكي، حيأأث يُ ة الأأزخم السأألسأأرتاتيجياملعرفأأة ع
 "ل اسأأتجابة احتماليأأة منخفضأأة(تسلسأأل اسأأتجابة احتماليأأة عاليأأة( قبأأل تلأأل الأأيت تتطلأأو اسأأتجاابت أكثأأر صأأعوبة )أي تسلسأأ

ة التأأأدخل سأأأرتاتيجياملعرفأأأة ع لأأأدي  لأأأيت تأأأنص علأأأى: "ا( 12) واألخأأأرية العبأأأارة (، وجأأأاءت يف املرتبأأأة الثالثأأأني2.94)  توسأأأط بلأأأا
 (.2.71"،  توسط بلا )ميزة أساسية لتنفيا التدخل دابملوسيقى، حيث تع

مستوايت فجاءت يف املستوى ة الطفولة املبكرة على الثالثة فيما توزعت مستوايت املعرفة لدى أفراد العينة من معلمات مرحل
( 63املستوى املتوسط )%( من العينة، وتليه يف 47.5لمة، بنسبة )( مع67املبنية على األدلة )املرتفع من املعرفة ابملمارسات 

املستوى املنخفض للمعرفة ابملمارسات املبنية على األدلة العينة، فيما كان عدد املعلمات يف  %( من أفراد44.7معلمة، بنسبة )
 :( يواح ذلل3) %(، واجلدول اآليت7.8مة، وبنسبة )( معل11)

 ابملمارسات املبنية على األدلة معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة مستوىوالنسو املئوية حملور  ت(: التكرارا3جدول )
 النسبة التكرار مدى املستوى مستوى املعرفة

 47.5% 67 5 -3.61 مرتفع
 44.7% 63 3.6 -2.31 متوسط
 7.8% 11 2.3 – 1 منخفض

 100% 141 الدرجة الكلية

 األدلة جاءتأن مستوى معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على يتضح ة، السابق اجلداوللنظر إىل ابو 
 اعلميً ات املثبتة سرتاتيجياملعرفة ابإل املعلمات لديهن، وهاا بال شل يشري إىل أن (3.54) توسط حسايب  يف املستوى املتوسط

عليها  تاليت حصل وورش العمل التدريبية يف مرحلة الطفولة املبكرة، وقد يكون للدوراتهم هيلوأتلتعليم األطفال ذوي اإلعاقة 
وقد تعزى هار النتيجة إىل أن رنبة املعلمات يف  األدلة،املبنية على  ابملمارساتمعلمات مرحلة الطفولة املبكرة دور يف زايدة املعرفة 

مع بعض الدراسات   ةوتتفق هار النتيجل خالل هار املرحلة املهمة من العمر. جديد وفّعال بشأن تعليم األطفا وكل ما ه  تلقي
 Alhossein, 2016; Buzhardt et al., 2011; Conroy et al., 2014; Deris et al., 2020; Dyniaa)كدراسة: 

et al., 2020; Hanline et al., 2018) املعرفة لدى معلمات مرحلة  اليت بينت أمهية املمارسات املبنية على األدلة يف زايدة
الطفولة املبكرة هبار املمارسات يف تعليم األطفال. وختتلف نتيجة هار الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة اليت بينت أن 

 ة:ابملمارسات املبنية على األدلة املستخدمة مع األطفال، كدراس تهنومعرفيف وعي معلمات مرحلة الطفولة املبكرة  اهناك نقصً 
(Sciuchetti et al., 2016; Stormont et al., 2011; Rahn et al., 2019). 

 السؤال الثاين:
 ألطفال ذوي اإلعاقة؟  املمارسات املبنية على األدلة على اتةبيق معلمات مرحلة الةفولة املبكر  مستوىما  

ة، والرتو الستجاابت أفراد عينة الدراسة على املتوسطات احلسابية، وااليرافات املعياري تبَ سِ حُ السؤال هاا  نعلإلجابة 
تطبيق معلمات مرحلة  مستوى تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة، وملعرفة مستوىعبارات حمور 
ثالثة مستوايت  تمَ دِ خاستُ ، نطريق استجابتهألطفال ذوي اإلعاقة عن ابملمارسات املبنية على األدلة على ا الطفولة املبكرة
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ة النماجأأة ابلفيأأديو، وهأأي طريقأأة للتعلأأيم تسأأتخد  تقنيأأة الفيأأديو سأأرتاتيجياملعرفأأة ع لأأدي  الأأيت تأأنص علأأى: "( 26الرابعأأة العبأأارة )
اإلملأأا   لأأدي  الأأيت تأأنص علأأى: "( 25(، أمأأا العبأأارة )3.83ا ) توسأأط بلأ "املسأأتهدفةلتسأجيل وعأأرم تواأأيحي للسأألوك أو املهأأارة 

" فقأأد حملفأأزات أثنأأاء األنشأأطة التعليميأأةالتأأأخري الأأزمين، وهأأي ممارسأأة ُتسأأتخد  لتتالشأأى بشأأكل منهجأأي عأأن اسأأتخدا  ا ةجيسأأرتاتيع
 لأدي  الأيت تأنص علأى: "( 6) تاسأعة والعشأرين العبأارة(، وجأاءت يف املرتبأة ال3.11ن  توسأط بلأا )املرتبة الثامنأة والعشأريجاءت يف 

فيهأأا عأأرم املهمأأة رتيأأث  أأدة تلأأل الأأيت تتطلأأو اسأأتجاابت أقأأل جمهأأوًدا )أي  عأأد لوكي، حيأأث يُ ة الأأزخم السأألسأأرتاتيجياملعرفأأة ع
 "ل اسأأتجابة احتماليأأة منخفضأأة(تسلسأأل اسأأتجابة احتماليأأة عاليأأة( قبأأل تلأأل الأأيت تتطلأأو اسأأتجاابت أكثأأر صأأعوبة )أي تسلسأأ

ة التأأأدخل سأأأرتاتيجياملعرفأأأة ع لأأأدي  لأأأيت تأأأنص علأأأى: "ا( 12) واألخأأأرية العبأأأارة (، وجأأأاءت يف املرتبأأأة الثالثأأأني2.94)  توسأأأط بلأأأا
 (.2.71"،  توسط بلا )ميزة أساسية لتنفيا التدخل دابملوسيقى، حيث تع

مستوايت فجاءت يف املستوى ة الطفولة املبكرة على الثالثة فيما توزعت مستوايت املعرفة لدى أفراد العينة من معلمات مرحل
( 63املستوى املتوسط )%( من العينة، وتليه يف 47.5لمة، بنسبة )( مع67املبنية على األدلة )املرتفع من املعرفة ابملمارسات 

املستوى املنخفض للمعرفة ابملمارسات املبنية على األدلة العينة، فيما كان عدد املعلمات يف  %( من أفراد44.7معلمة، بنسبة )
 :( يواح ذلل3) %(، واجلدول اآليت7.8مة، وبنسبة )( معل11)

 ابملمارسات املبنية على األدلة معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة مستوىوالنسو املئوية حملور  ت(: التكرارا3جدول )
 النسبة التكرار مدى املستوى مستوى املعرفة

 47.5% 67 5 -3.61 مرتفع
 44.7% 63 3.6 -2.31 متوسط
 7.8% 11 2.3 – 1 منخفض

 100% 141 الدرجة الكلية

 األدلة جاءتأن مستوى معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على يتضح ة، السابق اجلداوللنظر إىل ابو 
 اعلميً ات املثبتة سرتاتيجياملعرفة ابإل املعلمات لديهن، وهاا بال شل يشري إىل أن (3.54) توسط حسايب  يف املستوى املتوسط

عليها  تاليت حصل وورش العمل التدريبية يف مرحلة الطفولة املبكرة، وقد يكون للدوراتهم هيلوأتلتعليم األطفال ذوي اإلعاقة 
وقد تعزى هار النتيجة إىل أن رنبة املعلمات يف  األدلة،املبنية على  ابملمارساتمعلمات مرحلة الطفولة املبكرة دور يف زايدة املعرفة 

مع بعض الدراسات   ةوتتفق هار النتيجل خالل هار املرحلة املهمة من العمر. جديد وفّعال بشأن تعليم األطفا وكل ما ه  تلقي
 Alhossein, 2016; Buzhardt et al., 2011; Conroy et al., 2014; Deris et al., 2020; Dyniaa)كدراسة: 

et al., 2020; Hanline et al., 2018) املعرفة لدى معلمات مرحلة  اليت بينت أمهية املمارسات املبنية على األدلة يف زايدة
الطفولة املبكرة هبار املمارسات يف تعليم األطفال. وختتلف نتيجة هار الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة اليت بينت أن 

 ة:ابملمارسات املبنية على األدلة املستخدمة مع األطفال، كدراس تهنومعرفيف وعي معلمات مرحلة الطفولة املبكرة  اهناك نقصً 
(Sciuchetti et al., 2016; Stormont et al., 2011; Rahn et al., 2019). 

 السؤال الثاين:
 ألطفال ذوي اإلعاقة؟  املمارسات املبنية على األدلة على اتةبيق معلمات مرحلة الةفولة املبكر  مستوىما  

ة، والرتو الستجاابت أفراد عينة الدراسة على املتوسطات احلسابية، وااليرافات املعياري تبَ سِ حُ السؤال هاا  نعلإلجابة 
تطبيق معلمات مرحلة  مستوى تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة، وملعرفة مستوىعبارات حمور 
ثالثة مستوايت  تمَ دِ خاستُ ، نطريق استجابتهألطفال ذوي اإلعاقة عن ابملمارسات املبنية على األدلة على ا الطفولة املبكرة
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لمستوى ل (3.6)إىل  (2.31)، ومن للمستوى الضعيف (2.3إىل ) (1) منمستوايته تراوحت و  ،(1.3) ة قدررطول فئللحكم ب
 النتائج كاآليت: وكانت، لمستوى املرتفعل (5)إىل  (3.61)، ومن املتوسط

 تطبيق املمارسات املبنية على األدلة مستوى: املتوسطات وااليرافات املعيارية والرتو لفقرات حمور (4) لجدو 

املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 مستوى
 الرتبة تةبيقال

ه، مأأأن فيأأأبقة للحأأأد مأأأن السأأألوك نأأأري املرنأأأو  ة التأأأدخالت املبنيأأأة علأأأى املثأأأريات السأأأاإسأأأرتاتيجيأقأأأو  بتطبيأأأق  1
 18 مرتفع 0.955 3.73 .هاوابط وة السلوكخالل إعداد جمموعة من األحداة أو الظروف اليت تسبق حد

ة التعزيأأز التفااأألي للسأألوك البأأديل؛ وذلأأل بتعزيأأز املأأتعلم عنأأد أتديتأأه لسأألوك بأأديل، أو إسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق  2
 10 مرتفع 0.931 3.93 ه، أو أتديته لسلوك نري متوافق معه.فيند عد  حدوة السلوك نري املرنو  ع

اوالت التدريسأية املنفصأألة؛ وذلأل مأأن خأالل جتزئأأة السألوك إىل خطأأوات منفصألة ُتسأأم ى ة احملأأإسأرتاتيجيق طب أتُ  3
 11 مرتفع 1.053 3.93 حماوالت التعلُّم، وتتضمن كل حماولة املثري، والتلقني، واالستجابة، والتوابع للسلوك.

اأأة وتوظيفهأأا لتعلأأيم مهأأارة ة الراياأأة البدنيأأة مأأع الطفأأل؛ وذلأأل مأأن خأأالل ممارسأأة الرايإسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق  4
 20 مرتفع 1.131 3.67 معينة أو احلد من السلوكيات نري املرنوبة أو زايدة السلوك املرنو .

 6 مرتفع 1.032 3.99 أقو  ابستخدا  الوسائل املعززة والبديلة ملساعدة األطفال نري الناطقني على التعلم واكتسا  مهارات معينة. 5

فيهأأأا عأأأرم املهمأأأة علأأأى األطفأأأال رتيأأأث  أأأدة تلأأأل الأأأيت  ويُعأأأد لة الأأأزخم السأأألوكي، جيإسأأأرتاتيأقأأأو  بتطبيأأأق  6
 29 متوسط 1.170 3.40 تتطلو استجاابت أقل جمهوًدا قبل تلل اليت تتطلو استجاابت أكثر صعوبة.

ات  موعأأأ  قأأأد  يُ علأأأى أسأأألو  مأأأنظم للتأأأدريس، حيأأأث  الأأأاي يركأأأز ة التأأأدريس املباشأأأرإسأأأرتاتيجيأقأأأو  بتطبيأأأق  7
 8 مرتفع 1.114 3.97 صغرية من األطفال ويتضمن استجابة سريعة لألطفال وإشارات صرحية لتوجيه هار االستجاابت.

ة اإلطفاء؛ هبدف احلد من حدوة السلوك نأري املرنأو  وذلأل بسأحو معأززات ذلأل إسرتاتيجيأقو  بتطبيق  8
 5 مرتفع 1.062 4.00 .تهاأو إزال السلوك

يم الأوظيفي للسألوك؛ وذلأل مأن خأالل وصأف السألوك نأري املرنأو  و ديأد املثأريات القبليأة أقأو  بتطبيأق التقيأ 9
 19 مرتفع 1.077 3.69 السلوك. يفوالبعدية اليت تؤثر 

ة التأأدريو علأأى التواصأأل الأأوظيفي؛ وذلأأل عبأأدال السأألوك نأأري املرنأأو  الأأاي حيتأأوي إسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق  10
 23 متوسط 1.136 3.57 حيقق نفس الوظيفة. على وظيفة تواصلية بسلوك مناسو

الطفأأل علأأأى  ة النماجأأة؛ وذلأأل بتمثيأأل أو عأأأرم السأألوك املسأأتهدف هبأأدف تشأأجيعإسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق  11
 4 مرتفع 0.946 4.14 .ىاكتسا  السلوك احملاك

 30 متوسط 1.450 2.94 ة التدخل ابملوسيقى مع األطفال، إلكساهبم بعض املهارات.إسرتاتيجيأقو  بتطبيق  12

13 
ة التدخل الطبيعي؛ وذلل مأن خأالل تنظأيم البيئأة التعليميأة وجعأل عمليأة التعلأيم طبيعيأة إسرتاتيجيأقو  بتطبيق 

قدر اإلمكان، بتأوفري الأدعم الأالز  للطفأل ابسأتخدا  معأززات مأن نفأس نأوا النشأاط وجعأل الطفأل يأتعلم مأن 
 خالل املثريات اليت أمامه.

 13 مرتفع 1.064 3.87

والأأدين ليكأأوان ة التأأدريو املنفأأا مأأن قبأأل الوالأأدين؛ مأأن خأأالل ختطأأيط بأأرانمج تأأدرييب للإسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق  14
 27 متوسط 1.066 3.48 كساهبم املهارات الالزمة، أو احلد من السلوكيات نري املرنوبة.مدربني ألبنائهم إل 

ل إشأراك األقأران مأن نأري ذوي اإلعاقأة مأع زمالئهأم مأن تطبيأق التأدخل املنفأا مأن قبأل األقأران؛ مأن خأالأقو  ب 15
 22 مرتفع 1.118 3.62 ذوي اإلعاقة يف التفاعالت االجتماعية اإلجيابية.

ة التلقأأني؛ وذلأأل بتقأأدل املسأأاعدة اللفظيأأة أو اإلميائيأأة أو اجلسأأدية لألطفأأال ملسأأاعدهتم إسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق  16
 2 مرتفع 0.933 4.19 .هماأو ابملشاركة في يف اكتسا  سلوك أو مهارة مستهدفة

 1 متوسط 0.908 4.38 أقو  ابلتعزيز عند أتدية الطفل السلوك املطلو  هبدف زايدة حدوثه يف املستقبل. 17

أقأأو   قاطعأأة أو إعأأادة توجيأأه االسأأتجابة؛ هبأأدف صأأرف انتبأأار الطفأأل بعيأأًدا عأأن السأألوك نأأري املرنأأو  واحلأأد  18
 15 مرتفع 1.006 3.79 قدل تلقني أو تعليق أو نرير من وسائل التشتيت عند حدوثه.منه، وذلل من خالل ت

أقأأو  بتأأدريو الطفأأل علأأى اإلدارة الااتيأأة؛ وذلأأل بتعليمأأه مراقبأأة سأألوكياته وتسأأجيلها بنفسأأه، ومكافأأأة نفسأأه  19
 26 متوسط 1.285 3.49 عند التصرف بشكل مناسو.

 28 متوسط 1.216 3.46 طفال ذوي اإلعاقة.أقو  بتطبيق التكامل احلسي، مع األ 20

أقأأو  بتوظيأأف القصأأص االجتماعيأأة؛ وذلأأل مأأن خأأالل وصأأف موقأأف اجتمأأاعي والسأألوكيات املالئمأأة لأأه بنأأاًء  21
.  16 مرتفع 1.111 3.77 على احتياجات الطفل، وعادة ما تكون قصًصا قصرية مكتوبة من وجهة نظر الطفل وتتضمن دعًما بصراي 
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عي؛ هبأأأأدف إكسأأأأأاهبم ة التأأأأدريو علأأأأى املهأأأأارات االجتماعيأأأأة بشأأأأكل فأأأأردي أو يأأأأاإسأأأأرتاتيجيطبيأأأأق أقأأأأو  بت 22
 9 مرتفع 1.020 3.96 املهارات االجتماعية لتعزيز التفاعالت اإلجيابية.و  اللعوو  مهارات التواصل

 3 مرتفع 0.920 4.16 والتقييم. ة قابلة للتعليمالسلوك إىل خطوات صغري ة  ليل املهمة؛ وذلل بتجزئة املهارة أو إسرتاتيجيأقو  بتطبيق  23

مسأأأة أساسأأأية يف بوصأأأفها ة؛ وذلأأأل مأأأن خأأأالل اعتمأأأاد التقنيأأأة ة التعلأأأيم  سأأأاعدة التقنيأأأإسأأأرتاتيجيأقأأأو  بتطبيأأأق  24
 12 مرتفعة 1.054 3.89 .يهاأو احلفاظ عل هاأو  سين التعليم لزايدة املهارات اليومية لدى الطفل

هأا الطفأل؛ إلاتحأة الفرصأة لتقأدل االسأتجابة في الأزمين يف األنشأطة الأيت يشأارك ة التأأخرياتيجيإسرت أقو  بتطبيق  25
 25 متوسط 1.125 3.49 دون احلاجة إىل تلقني.

الطفأأل ة النماجأأة ابسأأتخدا  الفيأأديو؛ وذلأأل مأأن خأأالل تسأأجيل فيأأديو وعراأأه علأأى إسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق  26
 17 مرتفع 1.103 3.75 .هفي مهارة أو املشاركة سلوك  لتعلم

يأأدعم مشأأاركة الطفأأل يف السأألوك أو املهأأارة  عأرم بصأأرية الأأدعم البصأأري؛ مأأن خأأالل إسأأرتاتيجيأقأو  بتطبيأأق  27
 14 مرتفع 1.032 3.86 املرنوبة بشكل مستقل دون االعتماد على التلقني.

ياعيأأة صأأغرية مأأع األطفأأال  ة جمموعأأة اللعأأو املأأنظم؛ وذلأأل مأأن خأأالل عمأأل أنشأأطةإسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق  28
 7 مرتفع 1.045 3.98 ابختيار مقصود لألقران وبتحديد وااح للمواوا واألدوار.

يف الفصأل الدراسأي يف مرحلأة الطفولأة املبكأرة مأع  اإلعاقأة للأتعلمج الطفل ذو دمَ أقو   مارسة الدمج، رتيث يُ  29
 21 مرتفع 1.378 3.66 أقرانه من نري ذوي اإلعاقة.

موقأأأف معأأأني يكأأأون  ثابأأأة   لفظأأأي ملهأأأارةة الربجمأأأة النصأأأية؛ وذلأأأل مأأأن خأأأالل وصأأأف إسأأأرتاتيجي  بتطبيأأأق أقأأأو  30
 24 متوسط 1.179 3.57 منوذج للطفل، والتدريو عليه قبل استخدا  املهارة يف املوقف الواقعي.

 - مرتفع 0.759 3.78 الدرجة الكلية

ة ابملمارسأأات تطبيأأق معلمأأات مرحلأأة الطفولأأة املبكأأر  مسأأتوىحمأأور " اسأأتجاابت أفأأراد العينأأة علأأى أن (4مأأن اجلأأدول ) يتضأأح
، وابيأأأراف معيأأأاري قأأأدرر (3.78)" جأأأاءت يف املسأأأتوى )املرتفأأأع(، حيأأأث بلأأأا متوسأأأط اسأأأتجاابت أفأأأراد العينأأأة املبنيأأة علأأأى األدلأأأة

 مستوىمات مرحلة الطفولة املبكرة يف بني أفراد عينة الدراسة من معل ، ويظهر من النتائج املواحة أعالر أن هناك تفاواتً (0.759)
(، 4.38&  2.94تطبيقهن للممارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة، حيث تراوحت متوسطات استجاابهتم ما بني )

التفأاوت تشأري إىل )مرتفأع  متوسأط( علأى أداة الدراسأة، ممأا يواأح و  ستبانةنية، والثالثة، من االوهي متوسطات تقع يف الفئتني الثا
و  أقأو  ابلتعزيأز عنأد أتديأة الطفأل السألوك املطلأ( يف املرتبأة األوىل الأيت تأنص علأى: "17رة )يف وجهة نظرهن؛ حيث جأاءت العبأا

ة التلقأأني؛ إسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق الأأيت تأأنص علأأى: "( 16(، وجأأاءت العبأأارة )4.38)"،  توسأأط هبأأدف زايدة حدوثأأه يف املسأأتقبل
أو املشأأأاركة  اللفظيأأة أو اإلميائيأأة أو اجلسأأدية لألطفأأال ملسأأاعدهتم يف اكتسأأا  سأألوك أو مهأأارة مسأأتهدفةوذلأأل بتقأأدل املسأأاعدة 

ة إسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق الأأيت تأأنص علأأى: "( 23رتبأأة الثالثأأة العبأأارة )امليف (، فيمأأا جأأاءت 4.19املرتبأأة الثانيأأة  توسأأط )همأأا"، يف في
يف (، يف حأني جأأاءت 4.16"،  توسأأط )لوك إىل خطأأوات صأغرية قابلأة للتعلأأيم والتقيأيم ليأل املهمأة؛ وذلأأل بتجزئأة املهأأارة أو السأ

ة النماجأأأة؛ وذلأأأل بتمثيأأأل أو عأأأرم السأأألوك املسأأأتهدف هبأأأدف إسأأرتاتيجيبتطبيأأأق الأأأيت تأأأنص علأأأى: "( 11رتبأأة الرابعأأأة العبأأأارة )امل
أقأو  بتطبيأق التكامأل الأيت تأنص علأى: "( 20) ا العبأارة(، أمأ4.14"،  توسأط بلأا )تشجيع الطفل على اكتسأا  السألوك احملأاكى

وجأأأاءت يف املرتبأأأة التاسأأأعة (، 3.46ن  توسأأأط بلأأأا )" فقأأأد جأأأاءت يف املرتبأأأة الثامنأأأة والعشأأأرياحلسأأأي، مأأأع األطفأأأال ذوي اإلعاقأأأة
األطفأأال رتيأأث فيهأأا عأأرم املهمأأة علأأى  ويُعأأد لة الأأزخم السأألوكي، إسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق الأأيت تأأنص علأأى: "( 6والعشأأرين العبأأارة )

(، وجأاءت 3.40ة"،  توسأط بلأا )الأيت تتطلأو اسأتجاابت أكثأر صأعوب  دة تلل اليت تتطلو استجاابت أقل جمهوًدا قبل تلأل
إلكساهبم بعض ة التدخل ابملوسيقى مع األطفال، إسرتاتيجيأقو  بتطبيق اليت تنص على: "( 12يف املرتبة الثالثني واألخرية العبارة )

 (.2.94وسط بلا )"،  تاملهارات
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عي؛ هبأأأأدف إكسأأأأأاهبم ة التأأأأدريو علأأأأى املهأأأأارات االجتماعيأأأأة بشأأأأكل فأأأأردي أو يأأأأاإسأأأأرتاتيجيطبيأأأأق أقأأأأو  بت 22
 9 مرتفع 1.020 3.96 املهارات االجتماعية لتعزيز التفاعالت اإلجيابية.و  اللعوو  مهارات التواصل

 3 مرتفع 0.920 4.16 والتقييم. ة قابلة للتعليمالسلوك إىل خطوات صغري ة  ليل املهمة؛ وذلل بتجزئة املهارة أو إسرتاتيجيأقو  بتطبيق  23

مسأأأة أساسأأأية يف بوصأأأفها ة؛ وذلأأأل مأأأن خأأأالل اعتمأأأاد التقنيأأأة ة التعلأأأيم  سأأأاعدة التقنيأأأإسأأأرتاتيجيأقأأأو  بتطبيأأأق  24
 12 مرتفعة 1.054 3.89 .يهاأو احلفاظ عل هاأو  سين التعليم لزايدة املهارات اليومية لدى الطفل

هأا الطفأل؛ إلاتحأة الفرصأة لتقأدل االسأتجابة في الأزمين يف األنشأطة الأيت يشأارك ة التأأخرياتيجيإسرت أقو  بتطبيق  25
 25 متوسط 1.125 3.49 دون احلاجة إىل تلقني.

الطفأأل ة النماجأأة ابسأأتخدا  الفيأأديو؛ وذلأأل مأأن خأأالل تسأأجيل فيأأديو وعراأأه علأأى إسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق  26
 17 مرتفع 1.103 3.75 .هفي مهارة أو املشاركة سلوك  لتعلم

يأأدعم مشأأاركة الطفأأل يف السأألوك أو املهأأارة  عأرم بصأأرية الأأدعم البصأأري؛ مأأن خأأالل إسأأرتاتيجيأقأو  بتطبيأأق  27
 14 مرتفع 1.032 3.86 املرنوبة بشكل مستقل دون االعتماد على التلقني.

ياعيأأة صأأغرية مأأع األطفأأال  ة جمموعأأة اللعأأو املأأنظم؛ وذلأأل مأأن خأأالل عمأأل أنشأأطةإسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق  28
 7 مرتفع 1.045 3.98 ابختيار مقصود لألقران وبتحديد وااح للمواوا واألدوار.

يف الفصأل الدراسأي يف مرحلأة الطفولأة املبكأرة مأع  اإلعاقأة للأتعلمج الطفل ذو دمَ أقو   مارسة الدمج، رتيث يُ  29
 21 مرتفع 1.378 3.66 أقرانه من نري ذوي اإلعاقة.

موقأأأف معأأأني يكأأأون  ثابأأأة   لفظأأأي ملهأأأارةة الربجمأأأة النصأأأية؛ وذلأأأل مأأأن خأأأالل وصأأأف إسأأأرتاتيجي  بتطبيأأأق أقأأأو  30
 24 متوسط 1.179 3.57 منوذج للطفل، والتدريو عليه قبل استخدا  املهارة يف املوقف الواقعي.

 - مرتفع 0.759 3.78 الدرجة الكلية

ة ابملمارسأأات تطبيأأق معلمأأات مرحلأأة الطفولأأة املبكأأر  مسأأتوىحمأأور " اسأأتجاابت أفأأراد العينأأة علأأى أن (4مأأن اجلأأدول ) يتضأأح
، وابيأأأراف معيأأأاري قأأأدرر (3.78)" جأأأاءت يف املسأأأتوى )املرتفأأأع(، حيأأأث بلأأأا متوسأأأط اسأأأتجاابت أفأأأراد العينأأأة املبنيأأة علأأأى األدلأأأة

 مستوىمات مرحلة الطفولة املبكرة يف بني أفراد عينة الدراسة من معل ، ويظهر من النتائج املواحة أعالر أن هناك تفاواتً (0.759)
(، 4.38&  2.94تطبيقهن للممارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة، حيث تراوحت متوسطات استجاابهتم ما بني )

التفأاوت تشأري إىل )مرتفأع  متوسأط( علأى أداة الدراسأة، ممأا يواأح و  ستبانةنية، والثالثة، من االوهي متوسطات تقع يف الفئتني الثا
و  أقأو  ابلتعزيأز عنأد أتديأة الطفأل السألوك املطلأ( يف املرتبأة األوىل الأيت تأنص علأى: "17رة )يف وجهة نظرهن؛ حيث جأاءت العبأا

ة التلقأأني؛ إسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق الأأيت تأأنص علأأى: "( 16(، وجأأاءت العبأأارة )4.38)"،  توسأأط هبأأدف زايدة حدوثأأه يف املسأأتقبل
أو املشأأأاركة  اللفظيأأة أو اإلميائيأأة أو اجلسأأدية لألطفأأال ملسأأاعدهتم يف اكتسأأا  سأألوك أو مهأأارة مسأأتهدفةوذلأأل بتقأأدل املسأأاعدة 

ة إسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق الأأيت تأأنص علأأى: "( 23رتبأأة الثالثأأة العبأأارة )امليف (، فيمأأا جأأاءت 4.19املرتبأأة الثانيأأة  توسأأط )همأأا"، يف في
يف (، يف حأني جأأاءت 4.16"،  توسأأط )لوك إىل خطأأوات صأغرية قابلأة للتعلأأيم والتقيأيم ليأل املهمأة؛ وذلأأل بتجزئأة املهأأارة أو السأ

ة النماجأأأة؛ وذلأأأل بتمثيأأأل أو عأأأرم السأأألوك املسأأأتهدف هبأأأدف إسأأرتاتيجيبتطبيأأأق الأأأيت تأأأنص علأأأى: "( 11رتبأأة الرابعأأأة العبأأأارة )امل
أقأو  بتطبيأق التكامأل الأيت تأنص علأى: "( 20) ا العبأارة(، أمأ4.14"،  توسأط بلأا )تشجيع الطفل على اكتسأا  السألوك احملأاكى

وجأأأاءت يف املرتبأأأة التاسأأأعة (، 3.46ن  توسأأأط بلأأأا )" فقأأأد جأأأاءت يف املرتبأأأة الثامنأأأة والعشأأأرياحلسأأأي، مأأأع األطفأأأال ذوي اإلعاقأأأة
األطفأأال رتيأأث فيهأأا عأأرم املهمأأة علأأى  ويُعأأد لة الأأزخم السأألوكي، إسأأرتاتيجيأقأأو  بتطبيأأق الأأيت تأأنص علأأى: "( 6والعشأأرين العبأأارة )

(، وجأاءت 3.40ة"،  توسأط بلأا )الأيت تتطلأو اسأتجاابت أكثأر صأعوب  دة تلل اليت تتطلو استجاابت أقل جمهوًدا قبل تلأل
إلكساهبم بعض ة التدخل ابملوسيقى مع األطفال، إسرتاتيجيأقو  بتطبيق اليت تنص على: "( 12يف املرتبة الثالثني واألخرية العبارة )

 (.2.94وسط بلا )"،  تاملهارات
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ة الطفولأة املبكأرة علأى الثالثأة فيما توزعت مستوايت تطبيق املمارسات املبنية على األدلة لدى أفراد العينة من معلمات مرحل
ا ليهأ( مأن العينأة، وت%56.7( معلمأة، بنسأبة )80مستوايت فجاءت يف املستوى املرتفع من تطبيق املمارسات املبنية على األدلة )

املسأأأتوى املأأأنخفض لتطبيأأأق العينأأأة، فيمأأأا كأأأان عأأأدد املعلمأأأات يف  %( مأأأن أفأأأراد39( معلمأأأة، بنسأأأبة )55املتوسأأأط ) املسأأأتوىيف 
 ( يواح ذلل:5) %(، واجلدول4.3( معلمات، وبنسبة )6سات املبنية على األدلة )املمار 

 ابملمارسات املبنية على األدلة ةتطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكر  مستوىالتكرارات والنسو املئوية حملور  (:5جدول )
 النسبة التكرار مدى املستوى مستوى التةبيق

 56.7% 80 5 -3.61 مرتفع
 39.0% 55 3.6 -2.31 متوسط
 4.3% 6 2.3 – 1 منخفض

 100% 141 الدرجة الكلية

يف  ت املبنية على األدلأة جأاءملمارساوابلنظر إىل اجلداول السابقة، يتضح أن مستوى تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ا
أدت الأيت دلأة ابملمارسأات املبنيأة علأى األ املعلمأاتزايدة معرفأة ، وهاا بأال شأل يشأري إىل (3.78)املستوى املرتفع  توسط حسايب 

 ثرة. حيأأأاملبكأأأيف مرحلأأأة الطفولأأأة  هموأتهأأأيل تعلأأأيم األطفأأأال ذوي اإلعاقأأأةوالفاعلأأأة يف ات املثبتأأأة سأأأرتاتيجياإلإىل زايدة يف تطبيأأأق 
ومأأن مث دور الأأدورات التدريبيأأة يف معرفأأة املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة مأأع األطفأأال  يأأةأظهأأرت نتيجأأة الدراسأأة احلاليأأة كأأالل أمه

وقأد تعأأزى يف اململكأأة العربيأة السأعودية.  انسأبيً  ادلأة حأديثً األ، كأأون جمأال املمارسأات املبنيأة علأأى يف مرحلأة الطفولأة املبكأرة هأاتطبيق
عكس علأأى ن، ممأأا يأأمأأن خأأالل الأأدورات التدريبيأأة ابلتطأأوير املهأأين املسأأتمر ةاملبكأأر  الطفولأأةمعلمأأات مرحلأأة   اهتمأأا تيجأأة إىلهأأار الن
 ,Alhossein)مع بعض الدراسات كدراسة:  ة. وتتفق هار النتيجاملبكرة ةيف مرحلة الطفول اواملثبتة علميً  الفاعلة املمارساتتطبيق 

2016; Buzhardt et al., 2011; Conroy et al., 2014; Deris et al., 2020; Dyniaa et al., 2020; Hanline 
et al., 2018)  معلمأات مرحلأة الطفولأة   سأتوى متوسأط إىل عأايل لأدىكأان   املمارسأات املبنيأة علأى األدلأةأن تطبيأق الأيت بينأت

مأأع نتأأائج بعأأض الدراسأأات السأأابقة الأأيت بينأأت أن . وختتلأأف نتيجأأة هأأار الدراسأأة هموتعلأأيم األطفأأال، ممأأا يعكأأس تطأأور منأأو املبكأأرة
 ;Noh et al., 2016) :معلمات مرحلة الطفولة املبكرة املمارسات املبنية على األدلة مع األطفال، كدراسة يف تطبيق اتدنيً هناك 

Rahn et al., 2019; Sciuchetti et al., 2016; Stormont et al., 2011). 
 السؤال الثالث: 

 اق ذات داللة إحصائية يف معرفة معلمات مرحلة الةفولة املبكر  ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفق  هل توجد فرو 
 الدورات التدريبية، واخلرب ؟و نوع املؤسسة اليت تقدم اخلدمة، و التخصص، و للمتغريات التالية: املؤهل التعليمي، 

  :الفروق لكل متغري على حد  كما أييتخراج هذا السؤال قام الباحث ابست لإلجابة عن
 : . الفروق حبسح متغري املؤهل التعليمي1

ملتغري املؤهل  ايف معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً ملعرفة الفروق 
 اآليت: اجلدول اوجاءت النتائج كما يواحه( Independent Samples Test)لعينتني مستقلتني اختبار "ت"   َ خدِ استُ  التعليمي

  الدراسة داللة الفروق بني متوسطات أفراد عينةلعينتني مستقلتني للتعرف على  t-testنتائج اختبار  :(6جدول )
 ابملمارسات املبنية على األدلة وفق متغري املؤهل يف معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة

 مستوى الداللة درجة احلرية قيمة "ت" االحنراف املعياري املتوسط العدد تعليمياملؤهل ال
 19.74 114.76 29 دراسات عليا 0.033 139 2.157- 24.55 104.13 112 بكالوريوس فأقل

بأأأني متوسأأأطات درجأأأات معرفأأأة  فأقأأأل (0.05عنأأأد مسأأأتوى )إحصأأأائية فأأأروق ذات داللأأأة ، وجأأأود (6مأأأن اجلأأأدول )يتضأأأح 
ملتغأري املؤهأل التعليمأي، وكانأت الفأأروق  ات مرحلأة الطفولأة املبكأرة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال ذوي اإلعاقأة وفًقأمعلمأا

 اوقأد يعأود ذلأل حأديثً ،  (t =-2.157, df= 139, p = .033) حيأث(، 114.74لصاحل مؤهل الدراسات العليا  توسأط بلأا )
أبمهية تضمني جمال املمارسات املبنيأة علأى األدلأة لأاوي اإلعاقأة يف املقأررات،  تلرتبوية ابجلامعاإىل اهتما  برامج الدراسات العليا ا

 مما يعكس وعي ومعرفة للمعلمات هبار املمارسات. 
 : . الفروق حبسح متغري التخصص2

ملتغري  اطفال ذوي اإلعاقة وفقً يف حمور معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألملعرفة الفروق 
 :مواحة كاآليتالنتائج  وجاءت ، (One way Anova) ليل التباين األحادي اختبار  خدِ استُ  التخصص

 

 الدراسة عينة أفراد  متوسطاتالفروق بني لداللة " ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (7جدول )
 املبنية على األدلة لألطفال  لة الطفولة املبكرة ابملمارساتوفق متغري التخصص يف حمور معرفة معلمات مرح

 pمستوى الداللة  Fقيمة  متوسط الفرق بني املربعات dfدرجة احلرية  جمموا املربعات مصدر التباين
 2465.56 2 4931.11 بني ا موعات

 547.11 138 75501.16 داخل ا موعات 0.013 4.51
  140 80432.27 ا موا

درجات معرفة بني متوسطات  فأقل (0.05عند مستوى ) فروق ذات داللة إحصائية، وجود (7من اجلدول ) يتضح
 P = 0.013 ,ملتغري التخصص حيث ) امعلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً 

51.F "2: 140" =4.) 
معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على ة إحصائية بني متوسطات درجات فروق ذات دالللوجود  اونظرً 

، للمقأأارانت البعديأأة  Tamhanهأأانماالختبأأار البعأأدي ات ُأجأأرِيَ  فقأأد( 0.05عنأأد مسأأتوى داللأأة ) األدلأأة لألطفأأال ذوي اإلعاقأأة
 :   يواح ذلل (8) واجلدول املتعددة للتحقق من اجتار الفروق،

 

 ملتغري التخصص امتوسطات حمور معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال وفقً اجتار الفروق بني (: 8جدول )
 أخرى طفولة مبكر  تربية خاصة املتوسةات التخصص
   - 111.48 تربية خاصة
  - *11.837 99.64 طفولة مبكرة

 - 0.424 12.261 99.21 أخرى
 (0.05تعين أهنا دالة عند مستوى )  *

كانأت معرفأة معلمأات مرحلأة الطفولأة املبكأرة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال  ( أن الفأروق يف 8يتضح من اجلأدول )
ن أبل وميكأن تربيأر ذلأ .(111.48)(  توسط بلأا الرتبية اخلاصة)ختصص ( لصاحل الرتبية اخلاصة & الطفولة املبكرة)ختصصي بني 

يف تعليم  اوابملمارسات املالئمة واملثبتة علميً  مواحتياجاهت ةمعلمات الرتبية اخلاصة على معرفة ودراية خبصائص األطفال ذوي اإلعاق
م، وقأأدراهت ذوي اإلعاقأأة ليت قأأد ينقصأأهن بعأأض املعرفأأة ابحتياجأأات األطفأأاالالأأأكثأأر مأأن معلمأأات الطفولأأة املبكأأرة هأأؤالء األطفأأال 

 .هلماملمارسات الفاعلة د د   ُ لكي 
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بأأأني متوسأأأطات درجأأأات معرفأأأة  فأقأأأل (0.05عنأأأد مسأأأتوى )إحصأأأائية فأأأروق ذات داللأأأة ، وجأأأود (6مأأأن اجلأأأدول )يتضأأأح 
ملتغأري املؤهأل التعليمأي، وكانأت الفأأروق  ات مرحلأة الطفولأة املبكأرة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال ذوي اإلعاقأة وفًقأمعلمأا

 اوقأد يعأود ذلأل حأديثً ،  (t =-2.157, df= 139, p = .033) حيأث(، 114.74لصاحل مؤهل الدراسات العليا  توسأط بلأا )
أبمهية تضمني جمال املمارسات املبنيأة علأى األدلأة لأاوي اإلعاقأة يف املقأررات،  تلرتبوية ابجلامعاإىل اهتما  برامج الدراسات العليا ا

 مما يعكس وعي ومعرفة للمعلمات هبار املمارسات. 
 : . الفروق حبسح متغري التخصص2

ملتغري  اطفال ذوي اإلعاقة وفقً يف حمور معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألملعرفة الفروق 
 :مواحة كاآليتالنتائج  وجاءت ، (One way Anova) ليل التباين األحادي اختبار  خدِ استُ  التخصص

 

 الدراسة عينة أفراد  متوسطاتالفروق بني لداللة " ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (7جدول )
 املبنية على األدلة لألطفال  لة الطفولة املبكرة ابملمارساتوفق متغري التخصص يف حمور معرفة معلمات مرح

 pمستوى الداللة  Fقيمة  متوسط الفرق بني املربعات dfدرجة احلرية  جمموا املربعات مصدر التباين
 2465.56 2 4931.11 بني ا موعات

 547.11 138 75501.16 داخل ا موعات 0.013 4.51
  140 80432.27 ا موا

درجات معرفة بني متوسطات  فأقل (0.05عند مستوى ) فروق ذات داللة إحصائية، وجود (7من اجلدول ) يتضح
 P = 0.013 ,ملتغري التخصص حيث ) امعلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً 

51.F "2: 140" =4.) 
معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على ة إحصائية بني متوسطات درجات فروق ذات دالللوجود  اونظرً 

، للمقأأارانت البعديأأة  Tamhanهأأانماالختبأأار البعأأدي ات ُأجأأرِيَ  فقأأد( 0.05عنأأد مسأأتوى داللأأة ) األدلأأة لألطفأأال ذوي اإلعاقأأة
 :   يواح ذلل (8) واجلدول املتعددة للتحقق من اجتار الفروق،

 

 ملتغري التخصص امتوسطات حمور معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال وفقً اجتار الفروق بني (: 8جدول )
 أخرى طفولة مبكر  تربية خاصة املتوسةات التخصص
   - 111.48 تربية خاصة
  - *11.837 99.64 طفولة مبكرة

 - 0.424 12.261 99.21 أخرى
 (0.05تعين أهنا دالة عند مستوى )  *

كانأت معرفأة معلمأات مرحلأة الطفولأة املبكأرة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال  ( أن الفأروق يف 8يتضح من اجلأدول )
ن أبل وميكأن تربيأر ذلأ .(111.48)(  توسط بلأا الرتبية اخلاصة)ختصص ( لصاحل الرتبية اخلاصة & الطفولة املبكرة)ختصصي بني 

يف تعليم  اوابملمارسات املالئمة واملثبتة علميً  مواحتياجاهت ةمعلمات الرتبية اخلاصة على معرفة ودراية خبصائص األطفال ذوي اإلعاق
م، وقأأدراهت ذوي اإلعاقأأة ليت قأأد ينقصأأهن بعأأض املعرفأأة ابحتياجأأات األطفأأاالالأأأكثأأر مأأن معلمأأات الطفولأأة املبكأأرة هأأؤالء األطفأأال 

 .هلماملمارسات الفاعلة د د   ُ لكي 
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 : . الفروق حبسح متغري نوع املؤسسة3

ملتغري  ايف حمور معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً ملعرفة الفروق 
 :مواحة كاآليتائج النت ، وجاءت(One way Anova)  ليل التباين األحادي اختبار  َ خدِ استُ  نوا املؤسسة

 الدراسة عينة أفراد  متوسطاتالفروق بني لداللة " ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (9جدول )
 املبنية على األدلة لألطفال  وفق متغري نوا املؤسسة يف حمور معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات

 pمستوى الداللة  Fقيمة  متوسط الفرق بني املربعات dfدرجة احلرية  جمموا املربعات مصدر التباين
 975.14 2 1950.27 بني ا موعات

 568.71 138 78482.00 داخل ا موعات 0.184 1.71
  140 80432.27 ا موا

درجات معرفة بني متوسطات  فأقل (0.05عند مستوى ) فروق ذات داللة إحصائية، عد  وجود (9من اجلدول ) يتضح
 P = 0.184 ,) ملتغري نوا املؤسسة حيث اعلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً م

71.F "2: 140" =1). سواء يف مراكز الرتبية  انسبيً  اقد يكون حديثً  ةن جمال املمارسات املبنية على األدلوميكن تفسري ذلل أب
 الدمج يف الطفولة املبكرة. اخلاصة أو يف برامج 

 : . الفروق حبسح متغري اخلرب 4

ملتغري  ايف حمور معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً ملعرفة الفروق 
 :حة كاآليتمواالنتائج  ، وجاءت(One way Anova)  ليل التباين األحادي اختبار  خدِ استُ  اخلربة

 

 الدراسة عينة أفراد  متوسطاتالفروق بني لداللة " ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (10جدول )
 وفق متغري اخلربة يف حمور معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال 

 pمستوى الداللة  Fقيمة  فرق بني املربعاتمتوسط ال dfدرجة احلرية  جمموا املربعات مصدر التباين
 135.58 2 271.16 بني ا موعات

 580.88 138 80161.11 داخل ا موعات 0.792 0.23
  140 80432.27 ا موا

درجات معرفة بني متوسطات  فأقل (0.05عند مستوى ) فروق ذات داللة إحصائية، عد  وجود (10من اجلدول ) يتضح
 P = 0.792 23.F ,) ملتغري اخلربة حيث اة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً معلمات مرحل
يف اململكة العربية السعودية جلميع املعلمات يف مرحلة  ةداثة جمال املمارسات املبنية على األدلرتوميكن تربير ذلل  .(0= "140 :2"

يكون للخربة دور يف معرفة ييع املعلمات هبار املمارسات، سواء معلمات الرتبية اخلاصة أو معلمات  الطفولة املبكرة، فقد ال
 الطفولة املبكرة. 

 : . الفروق حبسح متغري الدورات التدريبية5

ملتغري  اقة وفقً يف حمور معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاملعرفة الفروق 
 :مواحة كاآليتالنتائج  ، وجاءتOne way Anova))  ليل التباين األحادي اختبار  َ خدِ استُ  الدورات التدريبية

 

 الدراسة عينة أفراد  متوسطاتالفروق بني لداللة " ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (11جدول )
 معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال وفق متغري الدورات التدريبية يف حمور معرفة 

 pمستوى الداللة  Fقيمة  متوسط الفرق بني املربعات dfدرجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين
 2104.89 3 6314.68 بني ا موعات

 541.00 137 74117.59 داخل ا موعات 0.010 3.89
  140 80432.27 ا موا

درجأأات معرفأأأة بأأني متوسأأأطات  فأقأأأل (0.05عنأأد مسأأتوى ) فأأأروق ذات داللأأة إحصأأأائية، وجأأود (11مأأن اجلأأأدول ) يتضأأح
 = P ,)ملتغأري الأدورات التدريبيأة حيأث  امعلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال ذوي اإلعاقأة وفًقأ

0.010 89.F "3: 140" =3.) 

معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات لوجود  اونظرً 
، للمقارانت البعدية املتعددة Tukey االختبار البعدي توكي ُأجرِيَ فقد ( 0.05عند مستوى داللة ) األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة

 :   يواح ذلل (12) واجلدول للتحقق من اجتار الفروق،
 ملتغري الدورات التدريبية  امتوسطات حمور معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال وفقً اجتار الفروق بني (: 12جدول )     

 دورات فأكثر 8 دورات 7-4 دورات 3-1 ال يوجد املتوسةات ةالتدريبيالدورات 
    - 100.85 ال يوجد

   - 6.067 106.91 دورات 1-3
  - 12.336 18.403 119.25 دورات 4-7
 - 3.068 9.268            *15.335 116.18 دورات فأكثر 8

 (0.05تعين أهنا دالة عند مستوى ) *

كانت لألطفال  معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة ( أن الفروق يف 12يتضح من اجلدول )
تفسري هار النتيجة  وميكن .(116.18)(  توسط بلا دورات فأكثر 8)( لصاحل دورات فأكثر 8ال توجد & )عدد الدورات بني 

مع األطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة  األدلةيف معرفة املمارسات املبنية على تلقوها  الاليت للمعلماتإىل أمهية الدورات التدريبية 
 .هموتعليم ذوي اإلعاقة لاألطفالنمو ، حيث أدت إىل زايدة املعرفة أبمهية هار املمارسات رةالطفولة املبك

 السؤال الرابع:
  املمارسااات املبنيااة علااى األدلااة علااى هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية يف تةبيااق معلمااات مرحلااة الةفولااة املبكاار 

الاادورات و ناوع املؤسسااة الايت تقاادم اخلدماة، و التخصااص، و تعليماي، ياة: املؤهاال الللمتغااريات ا ت األطفاال ذوي اإلعاقااة وفق اا
 التدريبية، واخلرب ؟

  :الفروق لكل متغري على حدة كما أييتهاا السؤال قا  الباحث ابستخراج  لإلجابة عن
 : . الفروق حبسح متغري املؤهل التعليمي1

ملتغري املؤهل  ااملبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً  يف تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارساتملعرفة الفروق 
اجلدول  اوجاءت النتائج كما يواحه( Independent Samples Test)لعينتني مستقلتني اختبار "ت"   َ خدِ استُ  التعليمي

 اآليت:
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 الدراسة عينة أفراد  متوسطاتالفروق بني لداللة " ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (11جدول )
 معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال وفق متغري الدورات التدريبية يف حمور معرفة 

 pمستوى الداللة  Fقيمة  متوسط الفرق بني املربعات dfدرجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين
 2104.89 3 6314.68 بني ا موعات

 541.00 137 74117.59 داخل ا موعات 0.010 3.89
  140 80432.27 ا موا

درجأأات معرفأأأة بأأني متوسأأأطات  فأقأأأل (0.05عنأأد مسأأتوى ) فأأأروق ذات داللأأة إحصأأأائية، وجأأود (11مأأن اجلأأأدول ) يتضأأح
 = P ,)ملتغأري الأدورات التدريبيأة حيأث  امعلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال ذوي اإلعاقأة وفًقأ

0.010 89.F "3: 140" =3.) 

معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات لوجود  اونظرً 
، للمقارانت البعدية املتعددة Tukey االختبار البعدي توكي ُأجرِيَ فقد ( 0.05عند مستوى داللة ) األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة

 :   يواح ذلل (12) واجلدول للتحقق من اجتار الفروق،
 ملتغري الدورات التدريبية  امتوسطات حمور معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال وفقً اجتار الفروق بني (: 12جدول )     

 دورات فأكثر 8 دورات 7-4 دورات 3-1 ال يوجد املتوسةات ةالتدريبيالدورات 
    - 100.85 ال يوجد

   - 6.067 106.91 دورات 1-3
  - 12.336 18.403 119.25 دورات 4-7
 - 3.068 9.268            *15.335 116.18 دورات فأكثر 8

 (0.05تعين أهنا دالة عند مستوى ) *

كانت لألطفال  معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة ( أن الفروق يف 12يتضح من اجلدول )
تفسري هار النتيجة  وميكن .(116.18)(  توسط بلا دورات فأكثر 8)( لصاحل دورات فأكثر 8ال توجد & )عدد الدورات بني 

مع األطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة  األدلةيف معرفة املمارسات املبنية على تلقوها  الاليت للمعلماتإىل أمهية الدورات التدريبية 
 .هموتعليم ذوي اإلعاقة لاألطفالنمو ، حيث أدت إىل زايدة املعرفة أبمهية هار املمارسات رةالطفولة املبك

 السؤال الرابع:
  املمارسااات املبنيااة علااى األدلااة علااى هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية يف تةبيااق معلمااات مرحلااة الةفولااة املبكاار 

الاادورات و ناوع املؤسسااة الايت تقاادم اخلدماة، و التخصااص، و تعليماي، ياة: املؤهاال الللمتغااريات ا ت األطفاال ذوي اإلعاقااة وفق اا
 التدريبية، واخلرب ؟

  :الفروق لكل متغري على حدة كما أييتهاا السؤال قا  الباحث ابستخراج  لإلجابة عن
 : . الفروق حبسح متغري املؤهل التعليمي1

ملتغري املؤهل  ااملبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً  يف تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارساتملعرفة الفروق 
اجلدول  اوجاءت النتائج كما يواحه( Independent Samples Test)لعينتني مستقلتني اختبار "ت"   َ خدِ استُ  التعليمي

 اآليت:
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  الدراسة ت أفراد عينةداللة الفروق بني متوسطالعينتني مستقلتني للتعرف على  t-testنتائج اختبار  :(13جدول )
 وفق متغري املؤهل يف تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة

 مستوى الداللة درجة احلرية قيمة "ت" االحنراف املعياري املتوسط العدد املؤهل التعليمي
 20.190 113.28 29 دراسات عليا 0.987 49.53 0.017 23.488 113.35 112 بكالوريوس فأقل

بني متوسطات درجات تطبيق  فأقل (0.05عند مستوى )إحصائية فروق ذات داللة ، عد  وجود (13من اجلدول )يتضح 
 t).حيأثملتغأري املؤهأل التعليمأي،  األطفأال ذوي اإلعاقأة وفًقأيأة علأى األدلأة علأى امعلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسأات املبن

=0.017, df= 49.53, p = .987)  وقد يعود ذلأل إىل أن جمأال املمارسأات املبنيأة علأى األدلأة لأاوي اإلعاقأة متنأوا حسأو كأل
سأأواء كأأان مؤهأأل املعلمأأة ، ممأأا يصأأعو  ديأأد املمارسأأة املالئمأأة للتطبيأأق مأأن قبأأل املعلمأأات إعاقأأة واحتياجهأأا يف التعلأأيم والتأأدريس

ليأة عا، دون وصأوهلا إىل فللتطبيأقمناسأبة تكأون وصى هبأا أو رسات اليت قد يلوجود بعض املما اونظرً بكالوريوس أو دراسات عليا، 
 يؤدي إىل تطبيقها من قبل املعلمات. مع األطفال، الئمةاملنري ، أو بعض املمارسات امثبتة علميً 

 : . الفروق حبسح متغري التخصص2

ملتغري  ااملبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً يف حمور تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات ملعرفة الفروق 
 :مواحة كاآليتالنتائج  ، وجاءت (One way Anova) ليل التباين األحادي اختبار  خدِ استُ  التخصص

 الدراسة عينة أفراد  متوسطاتالفروق بني لداللة " ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (14جدول )
 ألطفال ابملمارسات املبنية على األدلة على ا حمور تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرةوفق متغري التخصص يف 

 pمستوى الداللة  Fقيمة  متوسط الفرق بني املربعات dfدرجة احلرية  جمموا املربعات مصدر التباين
 506.82 2 1013.65 بني ا موعات

 519.10 138 71635.69 داخل ا موعات 0.379 0.98
  140 72649.33 ا موا

درجأات تطبيأق بأني متوسأطات  فأقأل (0.05عند مسأتوى ) فروق ذات داللة إحصائيةعد  وجود  (14من اجلدول ) يتضح
 ملتغأأأأأري التخصأأأأأص حيأأأأأث األطفأأأأأال ذوي اإلعاقأأأأأة وفًقأأأأأرسأأأأأات املبنيأأأأأة علأأأأأى األدلأأأأأة علأأأأأى امعلمأأأأأات مرحلأأأأأة الطفولأأأأأة املبكأأأأأرة ابملما

(, P = 0.379 F "2: 140" =0.98). ن املعرفأة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة بشأكل متوسأط مأن خأالل وتأربر هأار النتيجأة أب
 الدورات التدريبية جلميع املعلمات أدى إىل تطبيق هار املمارسات دون اختالف وااح وفق التخصص.

 : . الفروق حبسح متغري نوع املؤسسة3

ملتغري  اة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً يف حمور تطبيق معلمات مرحلة الطفولملعرفة الفروق 
 :مواحة كاآليتالنتائج  ، وجاءتOne way Anova))  ليل التباين األحادي اختبار  خدِ استُ  نوا املؤسسة

 راسة الدعينة أفراد  متوسطاتالفروق بني لداللة " ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (15جدول )
 ألطفال ابملمارسات املبنية على األدلة على ا وفق متغري نوا املؤسسة يف حمور تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة

 pمستوى الداللة  Fقيمة  متوسط الفرق بني املربعات dfدرجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين
 305.51 2 611.02 بني ا موعات

 522.02 138 72038.31 موعاتداخل ا  0.558 0.59
   140 72649.33 ا موا

درجات تطبيق بني متوسطات  فأقل (0.05عند مستوى ) فروق ذات داللة إحصائية، عد  وجود (15من اجلدول ) يتضح
 P = 0.558 ,)سة حيث ملتغري نوا املؤس امعلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً 

59.F "2: 140" =0). سواء يف مراكز  انسبيً  اقد يكون حديثً  ةن جمال تطبيق املمارسات املبنية على األدلوميكن تفسري ذلل أب
 الرتبية اخلاصة أو يف برامج الدمج يف الطفولة املبكرة، فال يوجد هناك اختالف وفق ذلل.

 : . الفروق حبسح متغري اخلرب 4

ملتغري  ايف حمور تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً لفروق ملعرفة ا
 :مواحة كاآليتالنتائج  وجاءت، (One way Anova)  ليل التباين األحادي اختبار  َ خدِ استُ  اخلربة

 الدراسةعينة أفراد  متوسطاتالفروق بني ة لدالل" ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (16جدول )
 ألطفال ابملمارسات املبنية على األدلة على ا وفق متغري اخلربة يف حمور تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة

 pمستوى الداللة  Fقيمة  متوسط الفرق بني املربعات dfدرجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين
 2.29 1167.53 2 2335.05 بني ا موعات

 
0.105 

 509.52 138 70314.28 داخل ا موعات 
  140 72649.33 ا موا

درجأأأات تطبيأأأق بأأأني متوسأأأطات  (0.05عنأأأد مسأأأتوى ) فأأأروق ذات داللأأأة إحصأأأائيةعأأأد  وجأأأود  (16مأأأن اجلأأأدول ) يتضأأأح
 P = 0.105 ,)ملتغأري اخلأربة حيأث  ااإلعاقأة وفًقأألطفأال ذوي ابملمارسات املبنية على األدلأة علأى ا معلمات مرحلة الطفولة املبكرة

29.F "2: 140" =2).  ًداثأة جمأال املمارسأات املبنيأة علأى رت اللمعرفة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة، ميكأن تربيأر ذلأل أيًضأ اوطبق
ربة دور يف تطبيأق ييأع املعلمأات يف اململكة العربية السعودية جلميأع املعلمأات يف مرحلأة الطفولأة املبكأرة، فقأد ال يكأون للخأ ةاألدل

 هبار املمارسات، سواء معلمات الرتبية اخلاصة أو معلمات الطفولة املبكرة. 
 : . الفروق حبسح متغري الدورات التدريبية5

 اقً ألطفال ذوي اإلعاقة وفابملمارسات املبنية على األدلة على ا يف حمور تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرةملعرفة الفروق 
 :مواحة كاآليتالنتائج  ، وجاءتOne way Anova))  ليل التباين األحادي اختبار  خدِ استُ  ملتغري الدورات التدريبية

 الدراسة عينة أفراد  متوسطاتالفروق بني لداللة " ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (17جدول )
 ألطفال ابملمارسات املبنية على األدلة على ا رحلة الطفولة املبكرةوفق متغري الدورات التدريبية يف حمور تطبيق معلمات م

 pمستوى الداللة  Fقيمة  متوسط الفرق بني املربعات dfدرجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين
 1954.76 3 5864.28 بني ا موعات

 487.48 137 66785.05 داخل ا موعات 0.009 4.01
  140 72649.33 ا موا

درجأات تطبيأق معلمأات بأني متوسأطات  (0.05عنأد مسأتوى ) فأروق ذات داللأة إحصأائيةوجأود  (17من اجلأدول ) يتضح
 P = 0.009 ,)التدريبيأة حيأث  ملتغأري الأدورات امرحلأة الطفولأة املبكأرة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال ذوي اإلعاقأة وفًقأ

01.F "3: 140" =4.) 

تطبيأأق معلمأأات مرحلأأة الطفولأأة املبكأأرة ابملمارسأأات املبنيأأة روق ذات داللأأة إحصأأائية بأأني متوسأأطات درجأأات فأألوجأأود  اونظأأرً 
، للمقأارانت البعديأة Scheffeاالختبأار البعأدي شأيفيه  فقد ُأجرِيَ ( 0.05عند مستوى داللة ) على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة
 واح ذلل:   ي (18) واجلدول املتعددة للتحقق من اجتار الفروق،
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درجات تطبيق بني متوسطات  فأقل (0.05عند مستوى ) فروق ذات داللة إحصائية، عد  وجود (15من اجلدول ) يتضح
 P = 0.558 ,)سة حيث ملتغري نوا املؤس امعلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً 

59.F "2: 140" =0). سواء يف مراكز  انسبيً  اقد يكون حديثً  ةن جمال تطبيق املمارسات املبنية على األدلوميكن تفسري ذلل أب
 الرتبية اخلاصة أو يف برامج الدمج يف الطفولة املبكرة، فال يوجد هناك اختالف وفق ذلل.

 : . الفروق حبسح متغري اخلرب 4

ملتغري  ايف حمور تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة وفقً لفروق ملعرفة ا
 :مواحة كاآليتالنتائج  وجاءت، (One way Anova)  ليل التباين األحادي اختبار  َ خدِ استُ  اخلربة

 الدراسةعينة أفراد  متوسطاتالفروق بني ة لدالل" ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (16جدول )
 ألطفال ابملمارسات املبنية على األدلة على ا وفق متغري اخلربة يف حمور تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة

 pمستوى الداللة  Fقيمة  متوسط الفرق بني املربعات dfدرجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين
 2.29 1167.53 2 2335.05 بني ا موعات

 
0.105 

 509.52 138 70314.28 داخل ا موعات 
  140 72649.33 ا موا

درجأأأات تطبيأأأق بأأأني متوسأأأطات  (0.05عنأأأد مسأأأتوى ) فأأأروق ذات داللأأأة إحصأأأائيةعأأأد  وجأأأود  (16مأأأن اجلأأأدول ) يتضأأأح
 P = 0.105 ,)ملتغأري اخلأربة حيأث  ااإلعاقأة وفًقأألطفأال ذوي ابملمارسات املبنية على األدلأة علأى ا معلمات مرحلة الطفولة املبكرة

29.F "2: 140" =2).  ًداثأة جمأال املمارسأات املبنيأة علأى رت اللمعرفة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة، ميكأن تربيأر ذلأل أيًضأ اوطبق
ربة دور يف تطبيأق ييأع املعلمأات يف اململكة العربية السعودية جلميأع املعلمأات يف مرحلأة الطفولأة املبكأرة، فقأد ال يكأون للخأ ةاألدل

 هبار املمارسات، سواء معلمات الرتبية اخلاصة أو معلمات الطفولة املبكرة. 
 : . الفروق حبسح متغري الدورات التدريبية5

 اقً ألطفال ذوي اإلعاقة وفابملمارسات املبنية على األدلة على ا يف حمور تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرةملعرفة الفروق 
 :مواحة كاآليتالنتائج  ، وجاءتOne way Anova))  ليل التباين األحادي اختبار  خدِ استُ  ملتغري الدورات التدريبية

 الدراسة عينة أفراد  متوسطاتالفروق بني لداللة " ليل التباين األحادي"  اختبار نتائج: (17جدول )
 ألطفال ابملمارسات املبنية على األدلة على ا رحلة الطفولة املبكرةوفق متغري الدورات التدريبية يف حمور تطبيق معلمات م

 pمستوى الداللة  Fقيمة  متوسط الفرق بني املربعات dfدرجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين
 1954.76 3 5864.28 بني ا موعات

 487.48 137 66785.05 داخل ا موعات 0.009 4.01
  140 72649.33 ا موا

درجأات تطبيأق معلمأات بأني متوسأطات  (0.05عنأد مسأتوى ) فأروق ذات داللأة إحصأائيةوجأود  (17من اجلأدول ) يتضح
 P = 0.009 ,)التدريبيأة حيأث  ملتغأري الأدورات امرحلأة الطفولأة املبكأرة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة لألطفأال ذوي اإلعاقأة وفًقأ

01.F "3: 140" =4.) 

تطبيأأق معلمأأات مرحلأأة الطفولأأة املبكأأرة ابملمارسأأات املبنيأأة روق ذات داللأأة إحصأأائية بأأني متوسأأطات درجأأات فأألوجأأود  اونظأأرً 
، للمقأارانت البعديأة Scheffeاالختبأار البعأدي شأيفيه  فقد ُأجرِيَ ( 0.05عند مستوى داللة ) على األدلة لألطفال ذوي اإلعاقة
 واح ذلل:   ي (18) واجلدول املتعددة للتحقق من اجتار الفروق،
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 ملتغري الدورات التدريبية  األطفال وفقً على األدلة على ا ابملمارسات املبنيةمتوسطات حمور تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة اجتار الفروق بني (: 18جدول )
 دورات فأكثر 8 دورات 7-4 دورات 3-1 ال يوجد املتوسةات ةالتدريبيالدورات 

    - 109.53 ال يوجد
   - 1.558 111.09 دورات 1-3
  - 19.914 *21.472 131.00 دورات 4-7
 - 11.273 8.642 10.199 119.73 دورات فأكثر 8

 (0.05ا دالة عند مستوى )تعين أهن *

كانأت تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال  ( أن الفروق يف 18يتضح من اجلدول )
للمعرفأأأأة  اوطبًقأأأأ .(131.00)(  توسأأأأط بلأأأأا دورات 7-4)الأأأأدورات ( لصأأأأاحل دورات 7-4ال يوجأأأأد & )لأأأأدورات التدريبيأأأأة ابأأأني 

مهيأأأة الأأأدورات التدريبيأأأة للمعلمأأأات الأأأاليت تلقوهأأأا يف معرفأأأة أب اابملمارسأأأات املبنيأأأة علأأأى األدلأأأة، ميكأأأن تفسأأأري هأأأار النتيجأأأة أيًضأأأ
يف مرحلأأة الطفولأأة املبكأأرة، حيأأث أدت إىل زايدة املعرفأأة أبمهيأأة هأأا وتطبيقل ذوي اإلعاقأأة املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة مأأع األطفأأا

 يف هار املرحلة املهمة.وتعليمهم ذوي اإلعاقة  لتطبيق هار املمارسات لنمو األطفا
 السؤال اخلامس:

 ملبكر ؟ تةبيقها لدى معلمات مرحلة الةفولة ا يفما أثر املعرفة ابملمارسات املبنية على األدلة 

، Enterا ألسلو  وفقً  ،Simple Regression Analysis ليل االيدار البسيط   َ خدِ استُ لإلجابة عن هاا السؤال 
لة املبكرة، وكانت النتائج  تطبيقها لدى معلمات مرحلة الطفو  يفللتعرف على أتثري متغري املعرفة ابملمارسات املبنية على األدلة 

 :كاآليت
 تطبيقها. يف ليل االيدار للتنبؤ بتأثري املعرفة ابملمارسات املبنية على األدلة  ج(: نتائ19جدول )

 العوامل املنبئة
 Unstandardized معامل االحندار

Coefficients 
معامل 

معامل  االحندار بيتا
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

معامل 
التحديد 

(R2) 

النسبة املئوية 
 للتباين املفسر

 قيمة ف

B  Beta مستوى الداللة ف 
    27.76 الثابت

تطبيق املمارسات  000. 106.53 43.4% 434.
 000. 659. 0.659 0.69 املبنية على األدلة

املعرفة ابملمارسات املبنية على األدلة على التنبؤ بتطبيقها لدى معلمات مرحلة الطفولة املبكرة  قدرة( 19)يتضح من اجلدول 
( من تباين تطبيق املمارسات املبنية على األدلة، 43.4%)حيث استطاا العامل املنبئ أن يفسر ما نسبته  لألطفال ذوي اإلعاقة،

، مما يؤكد أنه ميكن (0.05)عند مستوى  ا، وهي قيمة دالة إحصائيً (106.53)، حيث بلغت قيمة ف اوهو مقدار دال إحصائيً 
وقد  ذوي اإلعاقة من خالل املعرفة هبا لدى معلمات مرحلة الطفولة املبكرة.التنبؤ بتطبيق املمارسات املبنية على األدلة لألطفال 

كلما زادت املعرفة ابملمارسات املبنية على األدلة زاد تطبيقها مع األطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة   هنُتربر هار النتيجة أب
ة يف مرحلة ييبية وورش العمل واملعارف يف املقررات اجلامعحصول املعلمات على الدورات التدر  وفق ااملبكرة، وهاا يُعد منطقي  

 . هاوتطبيق هار املمارساتدراسات العليا، كل ذلل ساعد يف معرفة ال

 اخلامتة والتوصيات 
أشارت نتائج هار الدراسة إىل أن مستوى معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة جاءت يف 

املتغريات املرتبطة  حور املعرفة، فقد تبني وجود إىل (، وابلنظر 3.54ت أفراد العينة )املتوسط، حيث بلا متوسط استجااباملستوى 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات مستوايت معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال 

ؤهل التعليمي، وكانت الفروق لصاحل مؤهل الدراسات العليا، وكالل الفروق يف معرفة معلمات مرحلة ملتغري امل اذوي اإلعاقة وفقً 
الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة لألطفال كانت بني ختصصي )الرتبية اخلاصة & الطفولة املبكرة( لصاحل ختصص 

يف معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على  اأن هناك فروقً تبني  املتغري التخصص. وأيضً  ا)الرتبية اخلاصة( وفقً 
أظهرت النتائج عد   يف حني ،دورات فأكثر( 8ات فأكثر( لصاحل )دور  8األدلة لألطفال كانت بني عدد الدورات )ال توجد & 

فولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات مستوايت معرفة معلمات مرحلة الط
 ملتغري نوا املؤسسة واخلربة. الألطفال ذوي اإلعاقة وفقً 

أن مستوى تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة املمارسات املبنية على األدلة جاءت يف املستوى إىل  اأيضً  النتائجوأشارت 
املتغأأريات املرتبطأأة  حأأور التطبيأأق، أظهأأرت النتأأائج عأأد  إىل (. وابلنظأأر 3.78)ت أفأأراد العينأأة املرتفأأع، حيأأث بلأأا متوسأأط اسأأتجااب

مرحلأة الطفولأة املبكأرة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة  تتطبيأق معلمأاوجود فروق ذات داللأة إحصأائية بأني متوسأطات مسأتوايت 
ذات  وجأود فأروقأظهأرت النتأائج  ، يف حني، واخلربةاملؤسسةو التخصص، و ملتغري نوا املؤهل التعليمي،  الألطفال ذوي اإلعاقة وفقً 

داللأأة إحصأأائية بأأني متوسأأطات مسأأتوايت تطبيأأق معلمأأات مرحلأأة الطفولأأة املبكأأرة ابملمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة لألطفأأال ذوي 
 7-4الأأأأدورات )دورات( لصأأأاحل  7-4الأأأيت كانأأأأت بأأأني الأأأدورات التدريبيأأأة )ال يوجأأأد & ملتغأأأري الأأأدورات التدريبيأأأة  ااإلعاقأأأة وفًقأأأ

تطبيأأق نطأأاق ميكأأن أن ُتسأأهم يف زايدة املعرفأأة وتوسأأيع  ومقرتحأأات رتثيأأة توصأأياتبعأأدة وبنأأاًء علأأى ذلأأل يوصأأي الباحأأث  دورات(.
 اململكة العربية السعودية: على مستوى مناطقهار املمارسات 

يف اململكأأة العربيأأة السأأعودية، سأأواء يف مرحلأأة  الرتبويأأة أمهيأأة تضأأمني مفهأأو  املمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة يف الأأربامج اجلامعيأأة  -1
مأأأن قبأأل املتخصصأأأني واملهنيأأني مأأأع  هأأاوتطبيق هأأأار املمارسأأاتؤدي إىل زايدة معرفأأة العليأأأا، ممأأا يأأأ تالبكأأالوريوس أو الدراسأأا

 يف مرحلة الطفولة املبكرة.ذوي اإلعاقة األطفال الصغار 
مع األطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولأة املبكأرة،  يتعاملونالاين  تكثيف الدورات التدريبية جلميع املعلمات واملتخصصني  -2

 املبنية على األدلة. تعكس على معرفتهم وتطبيقهم للممارسانمما ي
عكس علأأأى فهأأأم أوسأأأع نا يأأأرتبيأأأة اخلاصأأأة والطفولأأأة املبكأأأرة،  أأأأمهيأأأة اسأأأتحداة بأأأرامج جامعيأأأة تربويأأأة بينيأأأة بأأأني ختصأأأص ال  -3

 ملمارسات املبنية على األدلة وتطبيقها.م، ومن مث زايدة فهم اوقدراهت اقةذوي اإلع لاألطفا تالحتياجا
 ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرة. األطفالاملبنية على األدلة مع  املمارساتإجراء دراسة هتدف إىل التعرف على فاعلية   -4
حول تطبيق املمارسات املبنية على األدلأة يف  واملعلماتإجراء دراسة مستقبلية هتدف إىل التعرف على وجهات نظر املعلمني   -5

 املراحل التعليمية العليا.
مأع األطفأال ذوي اإلعاقأة مأن قبأل معلمأات  اأكثر املمارسات املبنية على األدلة معرفًة وتطبيًقأ  ديد إجراء دراسة هتدف إىل  -6

 .مرحلة الطفولة املبكرة
 حأول تطبيأأق املمارسأات املبنيأة علأى األدلأأة واملعلمأاتاملعلمأني  إجأراء دراسأة مسأتقبلية هتأأدف إىل التعأرف علأى وجهأات نظأأر  -7

 .على مستوى مناطق اململكة العربية السعودية
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 اخلامتة والتوصيات 
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مرحلأة الطفولأة املبكأرة ابملمارسأات املبنيأة علأى األدلأة  تتطبيأق معلمأاوجود فروق ذات داللأة إحصأائية بأني متوسأطات مسأتوايت 
ذات  وجأود فأروقأظهأرت النتأائج  ، يف حني، واخلربةاملؤسسةو التخصص، و ملتغري نوا املؤهل التعليمي،  الألطفال ذوي اإلعاقة وفقً 

داللأأة إحصأأائية بأأني متوسأأطات مسأأتوايت تطبيأأق معلمأأات مرحلأأة الطفولأأة املبكأأرة ابملمارسأأات املبنيأأة علأأى األدلأأة لألطفأأال ذوي 
 7-4الأأأأدورات )دورات( لصأأأاحل  7-4الأأأيت كانأأأأت بأأأني الأأأدورات التدريبيأأأة )ال يوجأأأد & ملتغأأأري الأأأدورات التدريبيأأأة  ااإلعاقأأأة وفًقأأأ

تطبيأأق نطأأاق ميكأأن أن ُتسأأهم يف زايدة املعرفأأة وتوسأأيع  ومقرتحأأات رتثيأأة توصأأياتبعأأدة وبنأأاًء علأأى ذلأأل يوصأأي الباحأأث  دورات(.
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مأأأن قبأأل املتخصصأأأني واملهنيأأني مأأأع  هأأاوتطبيق هأأأار املمارسأأاتؤدي إىل زايدة معرفأأة العليأأأا، ممأأا يأأأ تالبكأأالوريوس أو الدراسأأا

 يف مرحلة الطفولة املبكرة.ذوي اإلعاقة األطفال الصغار 
مع األطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولأة املبكأرة،  يتعاملونالاين  تكثيف الدورات التدريبية جلميع املعلمات واملتخصصني  -2

 املبنية على األدلة. تعكس على معرفتهم وتطبيقهم للممارسانمما ي
عكس علأأأى فهأأأم أوسأأأع نا يأأأرتبيأأأة اخلاصأأأة والطفولأأأة املبكأأأرة،  أأأأمهيأأأة اسأأأتحداة بأأأرامج جامعيأأأة تربويأأأة بينيأأأة بأأأني ختصأأأص ال  -3

 ملمارسات املبنية على األدلة وتطبيقها.م، ومن مث زايدة فهم اوقدراهت اقةذوي اإلع لاألطفا تالحتياجا
 ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرة. األطفالاملبنية على األدلة مع  املمارساتإجراء دراسة هتدف إىل التعرف على فاعلية   -4
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 املراحل التعليمية العليا.
مأع األطفأال ذوي اإلعاقأة مأن قبأل معلمأات  اأكثر املمارسات املبنية على األدلة معرفًة وتطبيًقأ  ديد إجراء دراسة هتدف إىل  -6
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 قــــاملالح

 (1ملحق رقم )

 لكل حمورابلدرجة الكلية مقياس املمارسات املبنية على األدلة فقرات بني  االرتباط ت(: معامال1جدول )
 مستوى تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة املمارسات املبنية على األدلة وى معرفة معلمات مرحلة الطفولة املبكرة ابملمارسات املبنية على األدلةستم

 الفقرة مع احملور الفقرة الفقرة مع احملور الفقرة الفقرة مع احملور الفقرة الفقرة مع احملور الفقرة
1 .730** 16 .781** 1 .744** 16 .637** 
2 .766** 17 .697** 2 .764** 17 .610** 
3 .794** 18 .756** 3 .745** 18 .663** 
4 .714** 19 .808** 4 .704** 19 .676** 
5 .743** 20 .768** 5 .721** 20 .697** 
6 .626** 21 .731** 6 .564** 21 .757** 
7 .700** 22 .788** 7 .673** 22 .697** 
8 .716** 23 .740** 8 .760** 23 .609** 
9 .804** 24 .750** 9 .786** 24 .723** 
10 .799** 25 .719** 10 .782** 25 .733** 
11 .704** 26 .737** 11 .726** 26 .739** 
12 .624** 27 .751** 12 .611** 27 .715** 
13 .751** 28 .772** 13 .715** 28 .777** 
14 .754** 29 .716** 14 .762** 29 .551** 
15 .736** 30 .649** 15 .695** 30 .682** 

 ( 0.01)دال عند مستوى                **

 

 (2ملحق رقم )

 يواح معامل ثبات ألفا ملقياس املمارسات املبنية على األدلة :(2)ل جدو 
 معامل الثبات عدد الفقرات احملاور

 0.97 30 كرة ابملمارسات املبنية على األدلةمستوى معرفة معلمات مرحلة الطفولة املب
 0.96 30 مستوى تطبيق معلمات مرحلة الطفولة املبكرة املمارسات املبنية على األدلة
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