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مقدمة إىل البحث يف 

الرتبية الخاصة

(Introduction To Research In 

Special Education)

الغرض من هذا الفصل هو تحديد األسس التطبيقية والعلمية لعامل بحوث الرتبية الخاصة. ونبدأ 

تطوير  يف  البحوث  تلعبه  التي  الدور  ملناقشة  نتقدم  ذلك  بعد  الخاصة.  الرتبية  ملجال  وعرض  مبقدمة 

قاعدة املعارف ألي مهنة، مع إعطاء انتباه خاص لطرائق التعرف عىل وتعريف خصائص البحث العلمي 

واملبادئ  الخاصة  الرتبية  مناقشاتنا ملجال  بتكثيف  الخاصة. ونختتم  الرتبية  التطبيقية مثل  املجاالت  يف 

العلمية العامة إىل استعراض مخترص للمشهد الحايل لبحوث الرتبية الخاصة، وباحتواء األهداف الرئيسة 

لبحوث الرتبية الخاصة، ومدى ارتباطها بالتطبيق العميل، وكيف يتم نرش نتائج الدراسات واستخدامها 

من جانب أصحاب املصلحة يف تربية األطفال ذوي اإلعاقة.

املامرسة التخصصية للرتبية الخاصة

(The Professional Practice Of Special Education)

الرتبية الخاصة هي منظومة لتوصيل الخدمة تتميز بتعدد األوجه واتساع النطاق. ويقول تقرير 

الكونجرس السنوي الثامن والعرشون )U.S. Department of Education, 2009( أنه يف العام الدرايس 

2004، استقبل أكرث من سبعة ماليني طفل أمرييك من ذوي اإلعاقة خدمات الرتبية الخاصة. والطلبة يف 

الرتبية الخاصة ترتاوح أعامرهم من 0 إىل 21 سنة ويتم تحديدهم بأنهم يعانون صعوبات تعلم، وجوانب 

)تتضمن اضطراب  الصحي  الجانب  القصور يف  الكالم واللغة، وتأخر عقيل، وأنواع أخرى من  قصور يف 

فرط الحركة وتشتت االنتباه(، واالضطراب االنفعايل، والتوحد، والصعوبات املتعددة، وجوانب القصور 

ذات الصلة مبشكالت العظام، وإصابات املخ الناتجة عن الصدمات، والعجز البرصي، والعجز السمعي، 

والصمم -العجز البرصي، والتأخر الناميئ. وألن خصائص واحتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة تتباين بصورة 

شديدة، هناك حاجة إىل عدد كبري جدا من املتخصصني مختلفي التوجهات ملحاولة تلبية احتياجات هذه 
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الفئة الضخمة واملتنوعة. عىل سبيل املثال، يف خريف 2003، كان 440،000 معلم تربية خاصة ومئات 

اآلالف من االختصاصيني الرتبويني اآلخرين )مثال مساعدي املعلمني، االختصاصيني النفسيني، اختصاصيي 

التخاطب، املعالجني عالج طبيعي، ومعلمي الرتبية املهنية، واملرتجمني( يتم توظيفهم يف توصيل خدمات 

الرتبية الخاصة يف كل أنحاء الواليات املتحدة )U.S. Department of Education, 2009(. باإلضافة إىل 

ذلك، يتم استخدام مجموعة مختلفة من السياسات، واألماكن )مثال فصول التعليم العام التي تحتوي 

أو التحتوي وسائل دعم الرتبية الخاصة، وحجرات املصادر، وفصول الرتبية الخاصة املنفصلة يف املدارس 

الحكومية، واملدارس الخاصة، واملؤسسات، واملستشفيات( وأساليب توصيل الخدمة عىل أمل الوصول إىل 

أفضل النواتج املمكنه بالنسبة للطلبة ذوي اإلعاقة.

ورغم األعداد الكبرية من الطلبة ذوي اإلعاقة الذين يحرضون اآلن يف املدارس الحكومية األمريكية، 

ذوي  األطفال  لتزويد  املحاكم  وقرارات  الترشيعات  من  طويال  تاريخا  احتاج  األمر  أن  تذكر  املهم  من 

اإلعاقة، وبخاصة هؤالء ذوي اإلعاقة الحادة، بسبيل إىل هذه املدارس. من الناحية التاريخية، كان االعتقاد 

الشائع بأن األشخاص ذوي اإلعاقة غري قادرين عىل التعلم يبقيهم خارج املنظامت الرتبوية. ويف الحقيقة، 

إحدى الخصائص الشائعة بني املجموعة املتنوعة  لألطفال والفتية الذين تتم خدمتهم يف الرتبية الخاصة 

 Cook et( هي أن أداءهم غري  مالئم عند تعريضهم للعملية التدريسية التقليدية يف البيئات التقليدية

al., 2000(. ومع ذلك، عرب العقود املاضية، كان هناك اعرتاف واسع االنتشار بأن الطلبة ذوي اإلعاقة 

يستطيعون التعلم وأنهم ميتلكون الحق يف عملية تربوية مالمئة )Hallahan et al., 2008(. بناًء عىل 

ذلك، إحدى الوظائف املحورية للرتبية الخاصة تتضمن تطوير، وتحديد، وتطبيق املامرسات التدريسية 

التي تؤدي أفضل مهمة يف تربية هؤالء األطفال األكرث صعوبة يف تعليمهم. أو كام يقول هاالهان وآخرون 

للطلبة  االستثنائية  القدرات  إيجاد  هو  الخاصة  للرتبية  مفرد  هدف  “أهم   :)Halahan et al,2008(

.)p.13( ”واستثامرها

وهناك قانون يسمى “قانون التعليم لألفراد املعاقني” )IDEA، والذي يف األصل كان يسمى “قانون 

 )IEP( ”يقتيض أن يقوم فريق تربوي بصياغة “خطة تربوية فردية )”التعليم لجميع األطفال  املعاقني

والتي تفصل األهداف الرتبوية السنوية، واألغراض والخدمات واملستوى لكل طفل من ذوي اإلعاقة. ومع 

ذلك، ليس هناك ضامن بأن األفراد الذين يشكلون هذا الفريق )مثل معلمي الرتبية العامة والخاصة، 

والخدمات،  األهداف،  يقررون  سوف  واآلباء(  املدارس،  مديري  النطق،  اختصاصيي  مثل  واختصاصيني 

واملستويات التي تنتج املخرجات األمثل بالنسبة للطفل محل االهتامم. باإلضافة إىل ذلك، تخدم الخطط 

الرتبوية الفردية فقط كدليل فضفاض للتفاعالت اليومية بني الطالب واملعلم. ويتمتع املعلمون بحرية 

كبرية يف تنفيذ أي أساليب تدريسية يرونها مناسبة. بناًء عىل ذلك، يتم تحديد العملية التعليمية التي 

يستقبلها الطلبة - حتى أكرث الطلبة صعوبة يف التدريس لهم بفئة الرتبية الخاصة - عن طريق املعلمني 
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الذين يكافحون لفعل أفضل ما يستطيعون من أجل طلبتهم، ولكنهم عادة مل يكونوا قد حصلوا عىل 

الكبرية  لتلبية احتياجات فصولهم  الكافية  أو املصادر  الوقت  تدريب كاٍف ذي صلة وال يتم إعطاؤهم 

واملتنوعة عند املستوى األمثل. باإلضافة إىل ذلك، وخصوصا منذ ظهور اإلنرتنت، يغرق املعلمون تحت 

التوصيات  املتعلقة باملامرسات املوىص بها أو ما يسمى أفضل املامرسات. هذه  فيضان من املعلومات 

تكون قيمة، وبعضها اآلخر تكون حسنة النية ولكنها غري دقيقة، ويف بعض األحيان تأيت بعض التوصيات 

 Landrum & Tankersley,( من أفراد يقومون عمدا بتضليل الرتبويني يف محاولة لكسب بعض املال

التي  للبحوث  ناقد  تقويم  املطلوب إلجراء  التدريب  الرتبويني ال ميلكون  الحظ، معظم  2004(. ولسوء 

ال  بكفاءتها  تعرف  التي  التدخالت  أن  عجب  ال  ذلك،  عىل  بناًء  بها.  املوىص  املامرسات  فعالية  تدعم 

أنها غري فعالة نسبيا يتم استخدامها بشكل شائع  التي ثبت  التدخالت  يتم تنفيذها كثريا، بينام بعض 

.)Kaufman, 1999(

تذكر “لجنة األطفال االستثنائيني” )CEC، أكرب مجموعة عرب الدولة تدافع عن األطفال ذوي الحاالت 

الرتبوية  واملامرسات  السياسات  وتطبيق  وتحديد،  تطوير،  أهمية ورضورة  يعكس  وبشكل  االستثنائية( 

الفعالة،  بني معايريها للمامرسة املهنية أن يقوم اختصايص الرتبية الخاصة »بتحديد واستخدام األساليب 

التدريسية واملناهج التي تكون فعالة يف تلبية االحتياجات الفردية لألشخاص ذوي الحاالت االستثنائية«. 

ومع ذلك، نادرا ما تكون عملية تحديد األسلوب األكرث احتامال إلعطاء النواتج املالمئة بالنسبة للطلبة ذوي 

الصعوبات عملية سهلة. يف الحقيقة، لو كان اختيار أساليب التدريس املالمئة والفعالة من أجل الطلبة ذوي 

احتياجات التعلم الفريدة والصعبة عادة أمراً سهالً، لن تكون هناك حاجة جادة إىل مجال الرتبية الخاصة.

والبحوث هي إحدى الطرائق - والتي نؤكد نحن أنها أكرث الطرائق صدقًا وثباتًا - لتحديد الفاعلية 

الرتبوية النسبية للامرسات املعطاة. ويف الواقع، كان متخصصو الرتبية الخاصة، ومنذ نشأة هذا املجال، 

يستخدمون البحوث، يف شكل أو آخر، لتحديد أي السياسات واملامرسات هي األكرث فعالية. عىل سبيل 

املثال، إحدى القضايا املهمة واملتكررة يف الرتبية الخاصة هي محاولة تحديد أي البيئات الرتبوية )مثال 

الدمج أو العزل( تعطي أفضل النواتج بالنسبة لألطفال ذوي الصعوبات. وملعالجة هذه القضية، وعودة 

إىل العقد الثاين من القرن العرشين، قام باحثو الرتبية الخاصة بسلسلة من الدراسات ) تسمى دراسات 

الفعالية( تقارن نواتج األطفال ذوي الصعوبات الذين تم دمجهم يف فصول التعليم العام بهؤالء الطلبة 

اآلخرين الذين يدرسون يف فصول تربية خاصة منفصلة )انظر Semmel et al.,1979 الستعراض هذه 

الدراسة(. وكام نفصل يف أقسام وفصول قادمة، نأمل أن هذا الكتاب سوف ميكن اختصاصيي الرتبية الخاصة 

من استخدام البحوث كوسيلة للوصول إىل فهم أفضل لعامل الرتبية الخاصة وتحديد املامرسات التدريسية 

الفعالة، مع كون الهدف الرئيس هو تحسني النواتج الرتبوية وجودة الحياة بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة.
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(Ways Of Knowing) طرائق املعرفة

رغم أن العلم يوفر طريقة موضوعية نسبيًا للوصول إىل »املعرفة«، إال أنه ليس الطريقة املفضلة 

لدى كثريين من واضعي السياسات واملعلمني يف اتخاذ القرارات حول ما يحدث يف فصول الرتبية الخاصة. 

كثري من الرتبويني يفضلون »االرتجال حسب الظروف«)Landrum&Tankersely,1999,p.325( أو طلب 

املعلومات الرسدية من الزمالء )Landrum et al.,2007( عىل استخدام نتائج الدراسات كأساس إلصدار 

األحكام الخاصة باملامرسات التدريسية. ويف األقسام الفرعية التالية نستعرض ثالثاً من أكرث الطرائق شيوًعا 

التي يستخدمها الرتبويون يف اتخاذ القرارات فيام يتعلق بفعالية األساليب التعليمية الرتبوية - الخربة 

الشخصية، وشهادة الخبري، والعلم.

)Personal Experience( الخبرة الشخصية

أو خربات اآلخرين يف موقف مشابه  السابقة  الفرد عىل خرباته  اعتامد  الشخصية  الخربة  تتضمن 

لتحديد ما الذي يعتقد أو يعرف الفرد أنه فعال. عىل سبيل املثال، لو أن معلمة أدركت أن استخدام 

التعلم، رمبا تقرر  الطلبة ذوي صعوبات  القراءة لدى أحد  نتج عنه تحسن يف  اللغوي  التكامل  طريقة 

التعلم املوجودين لديها يف الفصل يف  اللغوي مع كل الطلبة ذوي صعوبات  التكامل  استخدام أسلوب 

السنوات القادمة، ألنها تعتقد أنها تعرف أن هذه الطريقة تنجح مع هؤالء الطلبة. ويف موقف آخر، لو 

أن معلمة ال متلك خربة ذات صلة يف تدريس القراءة للطلبة ذوي صعوبات التعلم، يحتمل أنها ستطلب 

النصيحة من معلمة زميلة يف املبنى تحبها وتثق فيها. ولو قالت املعلمة التي تتم استشارتها أن أسلوب 

السنة  التعلم يف فصلها خالل  الطلبة ذوي صعوبات  القراءة لدى  أداء  أنه يساعد  بدا  اللغوي  التكامل 

فيام  الجديدة  أساس »معرفتها«  األسلوب عىل  تنفيذ هذا  للنصيحة  الطالبة  املعلمة  تقرر  املاضية، رمبا 

يتعلق بفعالية هذا األسلوب.

أوالً- واألكرث وضوحا، من  للمعلمني:  بالنسبة  املزايا  العديد من  الشخصية ميلك  الخربة  واستخدام 

الفرد إىل فعله هو تذكر ماضيه أو سؤال  السهل جدا الوصول إىل قاعدة املعارف هذه. كل ما يحتاج 

»قابلة  أنها  عىل  إدراكها  يتم  أن  يحتمل  املقدمة  املعلومات  وباملثل،  مشابهة.  خربة  لديه  آخر  شخص 

لالستخدام،  والقابلية  الوصول،  سهولة  مدى  خواص  حول  ملناقشة   Carnine,1997 )انظر  لالستخدام« 

وموثوقية املعلومات الرتبوية(. أي إنه إذا كان املعلمون أنفسهم أو زمالؤهم قد استخدموا بشكل ناجح 

أسلوبا معينا ما، يحتمل أن هذه املعلومة سيتم تحويلها بسهولة إىل التطبيق يف فصول تدريسهم الحالية. 

“تم  أنها  إدراكها عىل  دامئا  يتم  تأيت من مصادر  الشخصية  الخربة  املستمدة من  املعلومات  وأيًضا، ألن 

اختبارها ميدانيا” ويعتمد عليها )Landrum et al.,2002(، من املحتمل أن املعلمني سيعتربون هذه 

املعلومات جديرة بالثقة.
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ومع ذلك، نجد أن استخدام الخربة الشخصية لتحديد ما الذي يتم تدريسه وكيف يتم ذلك قد 

ينتج عنه استقبال الطلبة لعملية تدريسية أدىن من املستوى األمثل. عىل سبيل املثال، ملجرد أن تدخل 

ما ينجح مع طالب محدد يف موقف محدد ال يعني أنه سوف ينجح إذا تم تنفيذه مع طلبة آخرين يف 

سياقات أخرى. باإلضافة إىل ذلك، مييل املعلمون كأفراد إىل امتالك قصور يف القدرة عىل إصدار األحكام 

حول املامرسات التي تنجح فعليا. لو أن معلام يؤمن بقوة أن أسلوب تدريس معني سوف ينجح، ويوافق 

عىل الفلسفة أو النظرية التي تقوم من وراء هذا األسلوب، ويكون قد كرس كثرياً من الوقت والطاقة يف 

تنفيذ هذا التدخل، يحتمل أنه سيعطي تقييام لهذا التدخل عىل أنه أكرث فعالية مام كان عليه حقا. يف 

الواقع، وجد أن املعتقدات الشائعة املستمدة من تفسريات الخربة واملالحظة الشخصية )مثل االعتقاد 

أن األرض هي مركز الكون( كان يتم إثبات خطئها طوال التاريخ )Kauffman,1999(. باإلضافة إىل ذلك، 

يكون املعلمون - مثلهم مثل كثري من املتخصيص- مقاومني للتغري بصورة عامة. بناًء عىل ذلك، لو أن 

طريقة معينة يتم إدراكها عىل أنها ناجحة “بشكل جيد مبا يكفي”، فإن كثرياً من املعلمني رمبا لن يرغبوا 

يف تنفيذ تقنية مختلفة حتى لو كانت أكرث فعالية. وبتعبري بسيط، نقول أن نقل معرفتنا حول ما الذي 

ينجح واتخاذ القرارات التدريسية عىل أساس الخربة الشخصية ينتج عنهام استخدام اسرتاتيجيات للتعليم 

غري فعالة نسبيا.

)Research in Special Education( شهادة الخبير

يف بعض األحيان، يعتقد الرتبويون أنهم يعرفون أن مامرسة تدريسية معينة تنجح ألن أحد الخرباء 

قال أو كتب أنها كذلك. واستخدام شهادة الخبري - أو شهادة السلطة- كطريقة للمعرفة له مزايا عديدة 

يف مجال الرتبية )مثله مثل معظم املجاالت(، لدينا فائض كبري يف الخرباء املتاحة آراؤهم. هناك عدد مهول 

من الكتب الدراسية واملجالت التخصصية يتم نرشها حول مدى واسع من املوضوعات املختلفة، وكثرٌي من 

الخرباء بدؤوا يف استخدام اإلنرتنت يف نرش موادهم. املعلمون أيًضا يحرضون مؤمترات مهنية ومقررات 

تدريب عملية يقوم فيها الخرباء بعرض أفكارهم. باإلضافة إىل ذلك، املقررات الجامعية التي يطلب من 

املعلمني املنتظرين خوضها للحصول عىل الرتخيص يتم تدريسها عن طريق أساتذة جامعيني يعتقد عادة 

أنهم خرباء )عىل األقل من جانب األساتذة أنفسهم(. وألن الغرض الرئيس من نرش الخرباء ملعلوماتهم 

بصيغة  تقدميها  يتم  الخرباء  شهادات  من  كبريا  قدرا  فإن  بتنفيذها،  املعلمون  يقوم  أن  هو  التدريسية 

الدرايس ومامرساتهم  للفصل  املعلمون تطبيقها بسهولة يف تخطيطهم  قابلة لالستخدام والتي يستطيع 

التدريسية. باإلضافة إىل ذلك، بسبب مكانتهم كخرباء وبسبب التدريب وأوراق االعتامد التي ميلكونها، 

من املحتمل أن كثرياً من الخرباء هم محل ثقة وسوف يدافعون عن األساليب التي هي فعالة حقا أكرث 

من األخرى.
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ومع ذلك، هناك صعوبة متزايدة يف تحديد من هو الخبري الحقيقي والذي يستحق الثقة. إن الفرد 

الذي ينشئ موقع إنرتنت يقوم فيه بتعليم أو بيع مواد وتقنيات تدريسية ال يكون بالرضورة خبرياً يدافع 

يوصون  أنهم خرباء  يدعون  بأمثلة ملن  الخاصة  الرتبية  تاريخ  الحقيقة، ميتلئ  فعال حقا. يف  منهج  عن 

الفعالية عند  أنها معدومة  بعد ذلك  ليثبت  واسع، فقط  تنفيذها بشكل  ويتم  تصبح شائعة  بأساليب 

اختبارها بطريقة علمية. عىل سبيل املثال، يف أوائل تسعينات القرن العرشين، تم الرتويج للتواصل امليرس 

بالتوحد  فرد مصاب  ذراع  بتدعيم  يقوم  ميرساً  تتضمن شخصاً  )تقنية   facilitated communication

أو نوع آخر من اإلعاقة أثناء قيام الشخص ذي الصعوبة بالكتابة( عن طريق الخرباء كشكل صادق من 

التواصل )Biklen,1990(. ومع ذلك، أظهر عدد من الدراسات البحثية الالحقة أن األفراد ذوي اإلعاقة مل 

يكونوا هم من يؤلفون محتوى التواصل، بداًل من ذلك كانت عمليات التواصل يتم توجيهها عن طريق 

الشخص امليرس )Mostert,2001(. ومل يقم التواصل امليرس فقط بتبديد وقت وآمال كثري من األفراد ذوي 

التوحد وأرسهم، بل إنه أدى إىل متزيق بعض األرس عندما تم توجيه اتهامات بإساءة املعاملة الجنسية 

يف عمليات التواصل امليرس. يف العادة، يكون األفراد الذين يروجون لتقنيات مل تدعمها البحوث، أو حتى 

تبني البحوث أنها غري فعالة، من حملة درجات الدكتوراة وتصورهم وسائل اإلعالم كرواد يف مجاالتهم. 

وبفضل ألقابهم، وأوراق اعتامدهم، وسمعتهم، رمبا ينال هؤالء الخرباء املزعومون ثقة كثري من املعلمني 

واآلباء. ومع ذلك، دون التقويم املنظم واملوضوعي ألي إجراء أو تقنية، ال ميكن أبدا ضامن كونها فعالة 

بغض النظر عن تأييد هؤالء الذين يدعون أنهم خرباء.

)Science( العلم

يشري العلم إىل » منهجيات اختبار الفروض والرباهني املمكن دحضها من خالل البيانات التي يتم 

كأساس  املعرفة وعمل  تقدما ضخام يف  أحدث  والعلم   .)Kauffman,1999,p.265( علنا«  منها  التثبت 

فيه  يتم  الذي  العلمي  املنهج  استخدام  طريق  عن  املختلفة  األكادميية  الفروع  من  كبري  لعدد  مشرتك 

اختبار نظريات، ترتاوح من الطريقة التى يعمل بها العامل إىل الطريقة التي يتعلم بها األطفال، عن طريق 

فحص )مثال مبالحظة، وتسجيل، وتحليل( الظواهر القابلة للمالحظة. ومن الصفات املتأصلة لفكرة العلم 

 Bellini&Rumrill,2009;( املنظم  التامة، والشك  الحيادية  للمعلومات،  املشرتكة  امللكية  ثالثة معايري: 

.)Merton, 1968

البيانات  التقليدي-  باملعنى   - ميلك  هناك شخص  ليس  أنه  تعني  للمعلومات”  املشرتكة  “امللكية 

املستخدمة الختبار الفروض والنظريات. وهناك غرضان عىل األقل للملكية املشرتكة للمعلومات: أوالً- 

بحث  عملية  أي  نتائج  فحص  أو  من صدق  التثبت  عىل  قادرين  اآلخرون  العلامء  يكون  أن  املهم  من 

معينة. ورغم أن التثبت املتعمد من صدق البيانات والنتائج نادرا ما يحدث، فإنه يحدث من حني إىل 
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البيانات،  ارتكابها يف جمع  النتائج املضللة سببها أخطاء غري مقصودة يتم  آخر. يف أحيان كثرية، تكون 

الواقع، ألنه ليست هناك دراسة مثالية، يضع العلامء  وإدخالها إىل األساليب اإلحصائية، وتحليلها. ويف 

ثقة محدودة يف نتائج أي دراسة مفردة، وفوق ذلك، يضعون ثقتهم فقط يف النتائج عندما تقرر عدة 

دراسات نتائج متقاربة. ويف الحقيقة، يتميز العلم مبكانة فريدة بني طرائق املعرفة يف أنه ميلك طرائق 

النتائج  إذا ما كانت  الذايت )أي إن علامء آخرين قادرون عىل تكرار دراسة االختبار  للتصحيح  متأصلة 

صادقة( )Sagan,1996(. ثانياً- تسمح امللكية املشرتكة للمعلومات للباحثني بالبناء عىل أعامل بعضهم 

بعضاً. ورمبا يريد الباحثون التثبت من النتائج السابقة لتقوية ادعاءات املعرفة املرتبطة بنتائج بحثهم. 

يف هذه الحالة، ألن املعلومات املستخدمة يف القيام بالدراسة ومن الذي شارك فيها متاحة للمأل، فمن 

املمكن تكرار الدراسة مع مشاركني مشابهني )أو مختلفني( ويف سياقات مشابهة )أو مختلفة(. يف الواقع، 

قدر كبري من الدراسات تركز عىل توسيع نتائج دراسات سابقة. عىل سبيل املثال، لو أن تدخال معينا أظهر 

أنه ينجح مع أطفال املرحلة االبتدائية، قد يرغب باحث آخر يف فحص ما إذا كان نفس التدخل فعاال أيًضا 

بالنسبة لألطفال يف املرحلة اإلعدادية أو الثانوية. وامللكية املشرتكة للمعلومات تسمح للباحثني بتكرار 

مظاهر محددة لألعامل السابقة لبحث ما إذا كانت مضامني النتائج املبكرة ميكن تطبيقها عىل سياقات 

جديدة أو فئات جديدة من األفراد. وامللكية املشرتكة للمعلومات يتم دامئا إنجازها عرب تقرير مداخل 

الباحثون  الباحث/  ونتائج الدراسة. يف قسم “ منهج الدراسة Methods” من أي تقرير بحثي، يعرض 

معلومات مفصلة حول املشاركني، وتصميم الدراسة، واإلجراءات، والتحليل املستخدم يف الدراسة )انظر 

الفصل التاسع(. وأيًضا يتم تقديم معلومات االتصال بالنسبة للباحث الرئيس يف الدراسة، بحيث ميكن 

للقراء الذين لديهم أسئلة أكرث تعمقا أن يوجهوا تساؤالتهم إىل الباحث مبارشة.

الحيادية التامة تعني أن الباحثني يجب أن ال يكون لديهم فائدة محققة يف نتائج دراساتهم. لو أن 

باحثًا سوف ينتفع بطريقة ما من إظهار أن تدخالً معيناً ينجح، فانه رمبا يقوم - واعياً أو غري واٍع - بتحييز 

مظاهر الدراسة، مثال اختيار املشاركني أو صياغة األسئلة املوجهة نحو املشاركني، ومن ثم، يؤثر عىل نواتج 

الدراسة. والهدف من البحث العلمي - تأكيد أو رفض الفروض عرب املالحظات التجريبية/ األمربيقية - 

ميكن تحقيقه بشكل مجٍد فقط إذا كان الباحث يجري الدراسة بطريقة محايدة وموضوعية. وإذا مل يتم 

االلتزام مبعيار الحيادية التامة، فإن نتائج أي دراسة رمبا تكون نتيجة ملناهج الباحث املتحيزة بداًل من 

العلمي  للمجتمع  للمعلومات تسمح  املشرتكة  وامللكية  نفسها«.  تتحدث عن   « بأن  للبيانات   السامح 

بفحص ما إذا كانت دراسة ما تحوي مخالفات جسيمة ملعيار الحيادية التامة.

العلمي  واملجتمع  األفراد  العلامء  أن  يعني  والذي  املنظم«،  الشك   « مبدأ  العلم  يتضمن  وأخريًا، 

ومضامني  نتائج  وتقويم  الجديدة  املعرفة  ادعاءات  فحص  عند  نسبيا  مشككني  يكونوا  أن  يجب  األكرب 
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الدراسات البحثية. وهذا ال يعني أن العلامء يجب أن يكونوا متشامئني وأال يؤيدوا أبًدا املداخل الجديدة 

أو املستحدثة. بداًل من ذلك، يقصد من معيار الشك املنظم الوقاية من القبول غري الناقد لألفكار واملناهج 

قبول  ألن  الخاصة،  الرتبية  يف  أسايس  بشكل  مهم  الناقد  املدخل  هذا   .)Shermer,2002( املثبتة  غري 

ادعاءات املعرفة غري املثبتة ميكن أن يؤثر سلبيا عىل تربية وحياة ماليني األطفال ذوي اإلعاقة. وامللكية 

املشرتكة للمعلومات يجب أن تسمح للمجتمع العلمي بالفحص الصارم للمناهج واألساليب املستخدمة 

معيار  حسب  تحيز،  دون  إجراؤها  تم  قد  الدراسة  كانت  إذا  ما  لتحديد  معينة  بحثية  دراسة  أي  يف 

الحيادية التامة. ويف هذه العملية، يقوم املجتمع العلمي بتقييم مشكك لتفسري الباحث للنتائج لضامن 

أن املضامني املرصح بها للدراسة لها ما يربرها. ومذهب الشك املتأصل يف العلم رمبا يتجسد بأفضل صورة 

يف االتجاه املتصاعد لدى العلامء فيام يتعلق بإنتاج وتوسيع املعارف الجديدة. حتى عندما تكون دراسة 

واحدة أنتجت ادعاءات معرفة جديدة قد تعرضت لفحص حذر وصارم، فإن االدعاء الجديد باملعرفة تتم 

رؤيته يف سياق النتائج األخرى املوجودة. إن األدلة التي يتم إنتاجها من دراسة واحدة ال تكون مقبولة 

بذاتها كادعاء معرفة صادق. وقبول أي ادعاء معرفة جديد )مثال أن التدخل X يتسبب يف تحسني تحصيل 

القراءة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم( من جانب املجتمع العلمي يتطلب تراكامً للنتائج عرب الزمن. 

بهذه الطريقة، ال يسمح العلم بتحديد املعرفة عن طريق دراسة واحدة، والتي يحتمل أن تحتوي درجة 

ما من الخطأ. بداًل من ذلك، ميارس العلم حامية ناقدة ضد تصديق األفكار أو املناهج غري املثبتة عن 

الدراسات، والتي تكون هي  طريق قبول ادعاءات املعرفة فقط إذا كانت تعيدها مجموعة كبرية من 

نفسها قد تعرضت للفحص املتشكك الصارم. 

ورغم ذلك، استخدام العلم كطريقة للمعرفة يف الرتبية الخاصة ليس ترياقاً يعالج كل املشكالت؛ 

الباحثون ومستخدمو  التي يجب أن يعيها  الرتبية يخضع لعدد من املحددات املهمة  فالعلم يف مجال 

ال  قد  والتي  البطء  فهو عملية شديدة  للعلم،  املتشككة  الطبيعة  بسبب  العميل.  التطبيق  البحوث يف 

تعطي املعلمني أو صانعي السياسات إجابات فورية ملشكالتهم اليومية. باإلضافة إىل ذلك، ألن ادعاءات 

معينة،  واحدة  لدراسة  نتيجة  تكون  أن  من  بداًل  الزمن  عرب  الدراسات  نتائج  لرتاكم  نتاج  هي  املعرفة 

ميكن لألشخاص املختلفني أن يفرسوا نفس قاعدة الدراسات بشكل مختلف. وكثري من املامرسني يصابون 

إذا كان  ما  ينتج عنه تشوش حول  ما  الدراسات، وهو  لقواعد  املتعارضة  التفسريات  باإلحباط لحدوث 

أسلوب معني ما يجب استخدامه فعليا. ومنتقدو الطريقة العلمية بدؤوا أيًضا يف رفض الفكرة التي تقول 

أن الباحثني يجب أن -ويستطيعون أن- يكونوا محايدين وموضوعيني. يف الواقع، يقوم الباحثون يف معظم 

الدراسات بطرح فروض أو تنبؤات تتعلق بنواتج الدراسة. هل ميكن ألي شخص يعرب علنا عن معتقداته 

حول نتائج دراسة ما أن يكون محايدا حقا؟ وقضية أخرى هي أن معظم املامرسني ال ميلكون املعرفة 

واأللفة الرضورية مببادئ تصميم وتحليل البحث للقيام بفحص مجٍد لتقارير نتائج الدراسات. بناًء عىل 
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ذلك، تعترب البحوث بالنسبة لكثري من الرتبويني مجرد شكل آخر من شهادة الخبري. باإلضافة إىل ذلك، ال 

يضمن العلم إطالقا أن منهجا أو تدخال معينا سوف يكون ناجحا طوال الوقت مع كل الناس. إن العلم، 

كام يتم تطبيقه يف الرتبية الخاصة، يتضمن باألساس تزويدنا مبعلومات حول ما الذي ينجح مبعدل أكرب أو 

بفاعلية أكرب من األساليب األخرى، ولكنه ال يستطيع التنبؤ أن أي تدخل سوف ينجح بشكل كامل، دون 

أي شك، مع أي طالب محدد أو مجموعة محددة من الطلبة.

ورغم هذه املحددات، يوفر العلم الطريقة األكرث ثباتا، وموضوعية، وفائدة لتحديد ما الذي ينجح 

وما الذي يجب استخدامه يف الرتبية الخاصة. وكام قال كوفامن: »أنه ]العلم[ أداة منقطعة النظري من أجل 

ترسيخ املعرفة املشرتكة« )Kauffman,1999,p.266(. ودون العلم، يرتك مامرسو الرتبية الخاصة وحدهم 

التخاذ القرارات حول املامرسات والسياسات التي يجب تنفيذها من خالل خرباتهم الخاصة أو خربات 

اآلخرين، أو نصيحة مايسمى الخرباء، أو بناء عىل حدسهم الخاص. إن استخدام العلم “الجيد” - والذي 

يلتزم مبعايري امللكية املشرتكة للمعلومات، والحيادية التامة، والشك املنظم - ليس حال مثاليا، ولكنه يؤدي 

بالفعل إىل قاعدة معارف تم التثبت منها بشكل موضوعي وتكون أقل عرضة إلنتاج ادعاءات معرفة غري 

 ،)Kauffman,1999( مثبتة. ووجود واستخدام مثل هذه القاعدة املعرفية هو إشارة إىل وجود مهنة ناضجة

اإلعاقة. ذوي  األطفال  أجل  من  ممكن  تعليم  أفضل  تقديم  من  الخاصة  الرتبية  معلمي  متكن  مهنة 

(Research in Special Education) البحث والرتبية الخاصة

أحد  النفس-  االجتامع وعلم  مثل علم  املعرفية  الفروع  -بجانب غريها من  الخاصة  الرتبية  تعترب 

العلوم االجتامعية. وبخالف العلوم البحتة hard scinces، مثل الفيزياء والكيمياء، تقوم العلوم االجتامعية 

بدراسة البرش وتفاعالتهم مع بعضهم بعضاً. وأحد املظاهر املثرية واملحبطة إلجراء واستخدام البحث يف 

الجوانب  ومتعددة  التعقيد  تكون شديدة  وراء سلوكهم  من  الناس  دافعية  أن  االجتامعية هي  العلوم 

حتى أن العلامء ال ميكنهم أن يأملوا لدرجة معقولة بالتنبؤ الكامل بكل السلوكيات التي ينتجها أي فرد 

أو مجموعة من األفراد. وعىل الرغم من ذلك، أدى االستكشاف العلمي إىل تحديد العديد من النظريات 

ذات التأييد التجريبي/ األمربيقي والتي تفرس قدرا كبريا من السلوك البرشي وميكن استخدامها لتحسني 

تربية الطلبة ذوي اإلعاقة وغري ذوي الصعوبات.

يقومون  الخاصة  الرتبية  والباحثون يف  العلم.  تطبيق  أنها عملية  فيها عىل  التفكري  البحوث ميكن 

بشكل نشط بجمع وتحليل البيانات األمربيقية املتعلقة بكيف يستجيب الطلبة لتدخالت تربوية محددة، 

وكيف يتأثر األداء بتجميع الطلبة بطرائق مختلفة، وكيف يتفاعل الطلبة تحت ظروف معينة، وكيف تؤثر 

خصائص املعلمني عىل خربات ونواتج الطلبة، وغريها من القضايا لتوسيع القاعدة املعرفية التخصصية، 

والتي بدورها تؤدي إىل تحسني املامرسة. ويف الواقع، يرى مجلس األطفال االستثنائيني البحث العلمي 
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وإسهاماته نحو تحسني عملية التدريس للطلبة كأمر شديد األهمية لعامل الرتبية الخاصة حتى أنه يذكر 

ما ييل بني املسؤوليات التخصصية الرئيسة ملعلمي الرتبية الخاصة:

ذات  الدراسات  املشاركة يف  و/أو  ببدء، مساندة،  الخاصة  الرتبية  اختصايص  يقوم 

الصلة برتبية األشخاص ذوي الخصائص االستثنائية بهدف تحسني جودة الخدمات الرتبوية، 

وزيادة املسؤولية يف الربامج، وبصورة عامة نفع األشخاص ذوي الخصائص االستثنائية.

لقد كان البحث العلمي يستخدم كأداة من أجل دراسة فعالية السياسات، واإلجراءات، والتدخالت 

مارك  جيم  العامل  إىل  تعقبها  ميكن  الخاصة  الرتبية  وجذور  املجال.  هذا  بداية  منذ  الخاصة  الرتبية  يف 

جاسبارد ايتارد، الذي وضع مبادئ البحث العلمي يف محاوالته لتعليم »فتى افريون املتوحش« يف فرنسا 

أثناء بدايات القرن التاسع عرش )Lane,1976(. ورغم أن كثرياً من األسئلة يف الرتبية الخاصة ما تزال بال 

إجابة أو مجابة بشكل جزيئ بعد عقود من البحث املكثف، فقد قدم الباحثون إرشاًدا مبارًشا ملعلمي 

الرتبية الخاصة عن طريق إظهار أن مامرسات تربوية معينة تكون أكرث فاعلية من أخرى بالنسبة لألطفال 

أغراض  ثالثة  األقل  عىل  لها  والبحوث   .)Cook et al.,2009; Forness et al., 1997( اإلعاقة  ذوي 

مرتابطة يف مجال الرتبية الخاصة: بناء قاعدة بحثية تخصصية، وبناء النظرية ، وتحديد املامرسات الفعالة 

.)Bellini&Rumrill,2009(

)Building Professional Literature Base( بناء قاعدة بحثية تخصصية

الدوريات،  من  تقريبا  محدود  غري  عدد  يف  توجد  الخاصة  للرتبية  التخصصية  البحثية  القاعدة 

والكتب، ومواقع اإلنرتنت، وغريها من املصادر. ووجود قاعدة بحثية موثوقة وصادقة أمر مهم بحيث إن 

كل معلم، ومدير مدرسة، ووالد، ومدافع عن الحقوق، وواضعو السياسات ال يضطرون إىل القيام شخصيا 

ببحث حول القضايا التي يواجهونها يف الرتبية الخاصة. عىل سبيل املثال،  سيكون من غري العميل أن يقوم 

األفراد ببحث قضايا مثل معدل انتشار وخصائص األنواع املختلفة من الصعوبات، وإدراكات وتوجهات 

الفرد يقترص عىل  التدريس؛ وأيضا لو أن  املعلمني، والعوائق أمام تنفيذ اإلصالح املدريس، رفع تقنيات 

خربته الشخصية ومعارفه، يحتمل أن النتيجة ستكون مضللة. بداًل من ذلك، عن طريق الوصول إىل قاعدة 

بحوث الرتبية الخاصة، يستطيع املتخصصون االعتامد عىل ثروة من الدراسات السابقة إلجابة تساؤالتهم 

ذات الصلة بالرتبية الخاصة.
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باإلضافة إىل ذلك، من املهم أن ينظر أصحاب املصلحة يف مجال الرتبية إىل الدراسات داخل سياق 

قاعدة بحثية أوسع، بداًل من الرتكيز عىل الدراسات الفردية. والدراسات البحثية دامئا ما تقوم بتكرار أو 

البناء بشكل ما عىل الدراسات السابقة من أجل القيام بفحص أكرث شموال ملامرسة أو سياسة معينة ما. 

وتشكيل قاعدة بحثية يسمح للرتبويني بتكوين منظور أكرث شموال والذي يضع نتائج أي دراسة يف سياق 

عدد ضخم من النتائج ذات الصلة. ورغم أن الدراسات املختلفة قد تعطي نتائج متعارضة، فإن فعالية 

سياسة أو مامرسة ما متيل ألن تصبح أكرث وضوحا مبرور الزمن عندما يرتاكم يف القاعدة البحثية التخصصية 

عدٌد من الدراسات البحثية عالية الجودة. عىل سبيل املثال، إذا كان أحد املعلمني يفحص دراسة بحثية 

واحدة ليفهم كيف ميكن التواصل بشكل أفضل مع اآلباء، رمبا تكون هذه الدراسة قد تضمنت فقط عددا 

صغريا من اآلباء واملعلمني الذين كانت أساليب التواصل لديهم غري قياسية أو شاذة. بناًء عىل ذلك، تطبيق 

النتائج من هذه الدراسة الواحدة قد ال ينتج عنه تحسن التواصل بني املعلم واآلباء. ومع ذلك، لو أن 

هذا املعلم قرأ القدر األوسع من الرتاث البحثي الخاص بالتواصل بني املعلمني واآلباء، فإنه يقوم بتحديد 

النتائج الشائعة عرب دراسات بحثية متعددة والتي ميكنه استخدامها بقدر أكرب من الثقة.

من  مختلفة  مجموعة  عرب  إليها  الوصول  ميكن  الخاصة  الرتبية  يف  التخصصية  البحثية  والقاعدة 

 Swanson et( املصادر. عىل سبيل املثال، هناك بعض الكتب املعنية بتلخيص البحوث يف مجال معني

al.,1999( أو عرب املجاالت يف الرتبية الخاصة )Tankerseley&Cook, in press(. والبحوث أيًضا يتم 

عرضها وتصنيفها يف مجموعة مختلفة من املقاالت والتقارير. عىل سبيل املثال، هناك قسامن يف مجلس 

األطفال االستثنائيني - قسم صعوبات التعلم وقسم البحوث - يقومان بكفالة عملية نرش سلسلة من  

“ اإلشعارات” التي تصنف الرتاث البحثي الخاص حول أساليب تدريسية معينة مثل التدريس املبارش 

البحثية  القاعدة  األضخم من  والقدر   .)McIntosh,2008; Pullen&Lloyd,2008( الرتاكمي  والتقييم 

مقاالت  أن  ورغم  واألكادميية.  التخصصية  الدوريات  من  مختلفة  موجود يف مجموعة  الخاصة  للرتبية 

تحديد املوقف، ومراجعات الكتب، والردود عىل املقاالت املنشورة سابقا عادًة يتم تضمينها، فإن تقرير 

البحوث األصلية هو أحد األغراض الرئيسة ملعظم الدوريات التخصصية. ونطاق الدوريات رمبا يكون 

 Learning Disability Quarterly, Behavioral Disorders, )مثال  محددة  صعوبة  عىل  مقصورا 

 Focus on Autism and( أو مجموعة من الصعوبات ذات الصلة ببعضها ،)Mental Retardation

 other Developmental Disabilities, Journal of the Association for People with Severe

 Topic in Early Childhood Special Education,( العمرية  النطاقات  أحد  أو   ،))Handicaps

الرتبية  التدريس يف  أو   ،)Journal of Early Intervention and young Exceptional Children

 .)Teacher Education and Special Education , Teaching Exceptional Children( الخاصة

تصاحب  التي  املوضوعات  من  كامل  بطيف  ترتبط  أعدادا  تتضمن  املجال  يف  أخرى  دوريات  وهناك 

 Exceptional Children, Exceptionality, Journal of Special Education,( الخاصة  الرتبية 

.) Remedial of Special Education


