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عــــن الكــــــتاب
هــذا الكتــاب هــو عبــارة عــن ترجمــة علميــة للمقــاالت املنشــورة يف العــدد اخلــاص  )٢( ٧١مــن مجلــة األطفــال
االســتثنائيني ،والتــي تناولــت التأصيــل النظــري ملؤشــرات جــودة مناهــج البحــث يف التربيــة اخلاصــة والتــي قــد
يســتخلص مــن نتائجهــا ممارســات مســتندة إلــى البراهــن ،وهــي:
• Brantlinger, E., Jimenez, R., Klingner, J., Pugach, M., & Richardson, V. (2005). Qualitative studies in
special education. Exceptional children, 71(2), 195-207.
• Gersten, R., Fuchs, L. S., Compton, D., Coyne, M., Greenwood, C., & Innocenti, M. S. (2005). Quality
indicators for group experimental and quasi-experimental research in special education. Exceptional
children, 71(2), 149-164.
• Horner, R. H., Carr, E. G., Halle, J., McGee, G., Odom, S., & Wolery, M. (2005). The use of single-subject research to identify evidence-based practice in special education. Exceptional children, 71(2),
165-179.
• Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thompson, B., & Harris, K. R. (2005). Research
in special education: Scientific methods and evidence-based practices. Exceptional children, 71(2),
137-148.
• Thompson, B., Diamond, K. E., McWilliam, R., Snyder, P., & Snyder, S. W. (2005). Evaluating the quality
of evidence from correlational research for evidence-based practice. Exceptional Children, 71(2),
181-194.

حيــث كان الفصــل األول مــن هــذا الكتــاب عبــارة عــن ترجمــة ملقــال  )2005( Odom et al.الــذي يقــدم تأصيـ ًـا
تاريخ ًيــا ونظر ًيــا حــول مناهــج البحــث العلمــي يف ميــدان التربيــة اخلاصــة ،ومؤشــرات اجلــودة وكيفيــة اســتخدامها،
بينمــا كان الفصــل الثانــي عبــارة عــن ترجمــة ملقــال  )2005( Gerstenr et al.والــذي يتنــاول التصاميــم التجريبيــة
وشــبه التجريبيــة ومؤشــرات جودتهــا ســواء عنــد تصميــم أو تقــومي املشــاريع البحثيــة ،أمــا الفصــل الثالــث فقــد كان
عبــارة عــن ترجمــة ملقــال  )2005( Horner et al.الــذي اســتكمل الفريــق البحثــي مــن خاللــه اجلــدل الدائــر يف
التصاميــم التجريبيــة وشــبه التجريبيــة ،لينتقــل إلــى تقــدمي مؤشــرات اجلــودة اخلاصــة لألبحــاث التــي تســتخدم
تصاميـ�م أبحـ�اث احلالـ�ة الواحـ�دة والتبريـ�ر لهـ�ذا املنهـ�ج البحثـ�ي ،كمـ�ا يتضمـ�ن الفصـ�ل الرابـ�ع ترجمـ�ة ملقـ�ا ل �Thomp
 (2005) son et al.والــذي أســهب بشــكل رائــع يف وصــف األبحــاث العالقيــة ومؤشــرات جودتهــا؛ وختا ًمــا ،جــاء
الفصــل اخلامــس بترجمــة ملقــال  (2005) Brantlinger et al.ليشــرح األبحــاث النوعيــة بشــكل موجــز ثــم يقــدم
مؤشــرات اجلــودة اخلاصــة بهــا.
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عبد الناصر

11

مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

الـمقــدمــة
عندمـ�ا بـ�دأت دراسـ�تي لنيـ�ل درجـ�ة الدكتـ�وراه يف الواليـ�ات املتحـ�دة األمريكيـ�ة ،وحتديـ� ًدا يف جامعـ�ة أريزونـ�ا �Univer
 sity of Arizonaخــال العــام اجلامعــي  ،٢٠١١/٢٠١٠قمــت بتســجيل مقــرر :التطــورات احلديثــة يف ميــدان التربيــة
اخلاصــة ،مــع البرفيســورة شــيرين أنتيــا  .Shirin Antiaيف ذلــك الوقــت ـ حتدي ـ ًدا ـ كان ميــدان التربيــة اخلاصــة ال يــزال
يعانــي مــن تضــاؤل الدعــم احلكومــي وشــبه احلكومــي لألبحــاث العلميــة؛ نظـ ًرا لعــدم حتقــق بعــض متطلبــات قانــون عــدم
إهمــال أي طفــل ( )No Child Left Behind Act -2002يف أبحــاث التربيــة اخلاصــة ،وبــروز مفهــوم ـ حديــث نســب ًيا يف
امليــدان ـ وهــو املمارســات املســتندة إلــى البراهــن .Evidence Based Practices
وعنــد احلديــث عــن مفهــوم املمارســات املســتندة إلــى البراهــن يجــب التأكيــد علــى أنــه أحــد أهــم املوضوعــات الســاخنة
التــي تــدور حولهــا النقاشــات العلميــة ســواء بــن الباحثــن أو حتــى املمارســن منــذ منتصــف العقــد املاضــي وحتــى اآلن؛
ولكــي تكســبنا مهــارات بحثيــة متطــورة ،قــررت أســتاذة املقــرر البرفيســورة أنتيــا أن تكلفنــا بنقــد مــا ال يقــل عــن خمســة
أبحــاث علميــة منشــورة يف مجــات محكمــة حــول ممارســة تربويــة مــن اختياراتنــا الشــخصية علــى أن تكــون تلــك املمارســة
مســتخلصة مــن أبحــاث ذات مناهــج بحــث مختلفــة ،وتتمتــع مبؤشــرات جــودة عاليــة  Quality Indicatorsباســتخدام
املؤشــرات املنشــورة يف مجلــة األطفــال االســتثنائيني  ،Exceptional Childrenمنــذ تلــك اللحظــة بــدأ اهتمامــي مبؤشــرات
رئيســا مــن عملــي األكادميــي ســواء عنــد تصميــم أو إجــراء أو حتكيــم أي مشــروع
اجلــودة وأصبحــت أداة هامــة وجــز ًءا
ً
بحثــي .وقــد تكــرس اهتمامــي بهــذه املؤشــرات عندمــا عملــت لســنوات مــع البروفيســورة جــون ميكــر C. June Maker
مبشــاريع دســكيفر  DISCOVER Projectsللطلبــة املوهوبــن ،حيــث أصبحــت أتعامــل مــع تلــك املؤشــرات بشــكل دائــم ممــا
انعكــس علــى بعــض إنتاجــي (Alhusaini & Maker, 2011; Maker, Alhusaini, Zimmerman & Pease, 2014; Maker,
).Alhusaini, Zimmerman, Pease, Schiever & Whitford, 2014; Alhusaini, 2016
وبعــد أن عــدت مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية يف أواخــر عــام  ٢٠١٦بفتــرة وجيــزة،
بــدأت جامعــة جــدة بتقــدمي برنامــج ماجســتير اآلداب  MAيف التربيــة اخلاصــة ،وهــي درجــة علميــة رفيعــة يتطلــب احلصول
عليهــا تخطــي عــدد مــن املراحــل ،ومنــذ أن بــدأ البرنامــج وأنــا ـ يف احلقيقــة ـ منهمــك متا ًمــا يف تدريــس طلبتــه والتفاعــل
معهــم ،حيــث قــرأت املئــات مــن مســودات اخلطــط البحثيــة ،وعشــرات الرســائل العلميــة ،وراجعــت الكثيــر مــن املســتالت
البحثيــة؛ ويف كل حلظــة مــرت بــي أثنــاء عملــي األكادميــي املعتــاد ،شــعرت باحلاجــة املاســة لترجمــة مقــاالت مجلــة األطفــال
أصلــت نظر ًيــا ملؤشــرات اجلــودة ،ومــا نتــج عنــه مــن فتــح املجــال ملفهــوم املمارســات املســتندة إلــى
االســتثنائيني التــي َّ
البراهــن يف التربيــة اخلاصــة ،وكلــي أمــل يف أن تنتشــر بــن طلبــة الدراســات العليــا ،لعلهــا تســهم يف إعــادة توجيــه بعضهــم
إلــى اســتخدام مناهــج بحثيــة خاصــة يف امليــدان العلمــي الــذي ينشــطون مــن خاللــه (التربيــة اخلاصــة) ،وتســتهدف الطلبــة
ذوي اإلعاقــة و املوهوبــن بشــكل مباشــر ،مثــل :التجريبيــة وشــبه التجريبيــة ،وتصاميــم احلالــة الواحــدة ،والعالقيــة،
والنوعيــة ،أكثــر مــن اســتخدامهم املفــرط لألبحــاث الوصفيــة ،وآمــل ـ ً
أيضــا ـ أن ينعكــس اســتخدام طلبــة الدراســات العليــا
ملؤشــرات اجلــودة علــى مهاراتهــم ســواء عنــد تصميــم البحــث ،أو أثنــاء إجرائــه ،أو حتــى يف مرحلــة حتكيمــه ،بحيــث ينتجــوا
لنــا أبحا ًثــا ذات جــودة عاليــة؛ ممــا ـ قــد ـ يســهم يف ازدهــار حركــة البحــث العلمــي يف عاملنــا العربــي.
إن إجــراء ونشــر أبحــاث علميــة ذات مؤشــرات جــودة عاليــة سيســهم ـ بــا شــك ـ مــع مــرور الوقــت يف تأســيس قاعــدة
بيانــات مــن األبحــاث العلميــة ذات اجلــودة العاليــة التــي ميكــن مــن خاللهــا ـ مسـ ً
ـتقبل ـ اســتخالص ممارســات محليــة
تســتند إلــى البراهــن و تتســق بدقــة مــع خصوصيــة وثقافــة أي مــن مجتمعاتنــا العربيــة املختلفــة .إن املتتبــع حلركــة النشــر
العلمــي يف اللغــة العربيــة خــال األعــوام الثالثــة املاضيــة يالحــظ رواج مفهــوم املمارســات املســتندة إلــى البراهــن يف األدب
التربــوي وكثــرة نقاشــات الزمــاء حولــه ،فمنهــم مــن توقــف عنــد مســتوى املصطلــح وتعليــل الصياغــات ،ومنهــم مــن بــادر
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وترجــم بعــض املمارســات األجنبيــة التــي حتقــق لهــا االعتمــاد ضمــن قائمــة املمارســات املســتندة إلــى البراهــن يف بعــض
املجتمعــات الغربيــة ،ومنهــم مــن حــاول أن يلطــف ويبســط اإلجــراءات ويكــرس حديثــه حــول املمارســات الواعــدة ،أو اجليــدة،
أو املســتندة إلــى األبحــاث ،ومنهــم مــن علــق اجلــرس وأكــد علــى أهميــة إعــادة ربــط هــذا املفهــوم بأصلــه وســياقه كموضــوع
مثيــر ضمــن موضوعــات البحــث العلمــي .وأنــا أتفــق مــع الــرأي الثالــث ،فهــذا املفهــوم ـ بنظــري ـ هــو عبــارة عــن نتيجــة لكـ ٍّم
غزيــر مــن األبحــاث العلميــة ذات اجلــودة العاليــة ،فليــس مــن املعقــول أن نتناقــش حــول النتيجــة ونتجاهــل أسســها وعوامــل
وجودهــا وآليــات ظهورهــا ،وعليــه ،فقــد رأيــت أنــه مــن واجبــي أن أقــدم للزمــاء العــرب عمـ ًـا يحــاول أن يوضــح هــذه
املفاهيــم ويشــرح تقاطعاتهــا والعالقــات فيمــا بينهــا.
وقبــل أن أترككــم تبحــرون مــع محتويــات هــذا الكتــاب ،أحــب أن أقــدم أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لطالباتــي يف
برنامــج املاجســتير بقســم التربيــة اخلاصــة دفعــة عــام  ،٢٠٢٠/٢٠١٩اللواتــي حمســنني ،ودعمننــي ،وعملــن معــي يـ ًدا بيــد،
وحتملــن دقتــي ،وتعديالتــي املتكــررة أثنــاء العمــل يف إعــداد مشــروع األنفوجرافكــس اخلــاص يف أبحــاث التربيــة اخلاصــة
والــذي قمنــا ســاب ًقا بنشــرها يف مواقــع التواصــل االجتماعــي )١( ،متهيــد ملؤشــرات جــودة األبحــاث واملمارســات املســتندة
إلــى البراهــن ،والــذي شــارك يف إعــداده األســتاذات (أمــل رزق اهلل الســلمي ،وبشــاير عبــد اهلل العمــري ،وخلــود حميــدي
الفارســي ،وروان رداد الهذلــي ،ونــوف علــي الغامــدي) ،و( )٢مؤشــرات اجلــودة يف تصاميــم أبحــاث املجموعــات التجريبيــة
وشــبه التجريبيــة ،والــذي شــارك يف إعــداده األســتاذات (رغــدة امتيــاز بخــش ،وحنــان حامــد احلافظــي ،وســمية عثمــان
فالتــة ،وشــعاع صايــف العنــزي ،ورمي ســعيد بالبيــد ،وســارة معــاوض األحمــدي) ،و( )٣مؤشــرات اجلــودة يف تصاميــم أبحــاث
احلالــة الواحــدة ،والــذي شــارك يف إعــداده األســتاذات (أســيل محمــد الشــنقيطي ،وأحــام أحمــد زيــن الديــن ،وناديــة
مســاعد اللقمانــي ،ونــورة صالــح الزهرانــي ،وخلــود بنــدر احلارثــي ،وبشــائر مشــعل احلارثــي) ،و( )٤مؤشــرات اجلــودة يف
األبحــاث العالقيــة ،والــذي شــارك يف إعــداده األســتاذات (أروى عطيــه اجلميعــي ،وروزان عبــد الســام العمــري ،وســارة
عبــد اهلل احلارثــي ،وشــذا صابــر طوخــي ،وفاطمــة ناصــر الزميلــي ،ووجــدان مبــروك الدعــدي) ،و( )٥مؤشــرات اجلــودة
يف األبحــاث النوعيــة ،والــذي شــارك يف إعــداده األســتاذات (فاطمــة ســليمان اخلميــس ،وســدمي إبراهيــم النقيثــان ،وعهــد
ســعد العميــري ،ومهــا عبــد الرحمــن الطلحــي ،وســعاد ســلمان الســحيمي) ،وبعــد أن أجنزنــا مشــروع اإلنفوجرافكــس
شــجعني مجموعــة مــن الطالبــات علــى جتهيــز محتــوى هــذا الكتــاب ونشــره علــى أوســع نطــاق؛ وعليــه ،أســأل اهلل ـ عــز وجــل
خالصــا لوجهــه الكــرمي يعــود باألجــر واملثوبــة لــكل مــن أســهم يف ظهــوره،
ـ أال يحرمنــي وإياهــم أجــر هــذا العمــل ويجعلــه
ً
ونحتســب األجــر ألنفســنا ،ووالدينــا ،وأفــراد أســرنا ،وذرياتنــا.

واهلل من وراء القصد ،،،
عبد الناصر احلسيني
جدة ـ اململكة العربية السعودية
اخلميس ٢٠٢٠/١/٣٠م املوافق ١٤٤١/٦/٥هـ
إمييلaalhusaini@msn.com :
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شكــر وامـــتنان
يف البدايــة أحــب أن أقــدم أســمى آيــات الشــكر واالمتنــان ملركــز امللـــك ســـلمان ألبحـــاث اإلعاقـــة الــذي يضــع ـ
دائ ًمــا ـ نصــب عينيــه حتقيــق مركــ ٍـز متميـ ٍـز يف مجــال أبحــاث اإلعاقــة ـ ســعود ًيا ،وعرب ًيــا ،وعامل ًيــا ـ مبــا ينعكــس
إيجا ًبــا علــى حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فقــد حقــق املركــز ـ خــال الثالثــن عا ًمــا املاضيــة ـ الكثيــر مــن
اإلجنــازات ،واألهــداف ،والقفــزات ،واملشــاريع التــي مــن ضمنهــا هــذا املشــروع املبــارك ،وعليــه ،أكــرر شــكري
وامتنانــي ملركــز امللــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة ممثـ َـا بســعادة مديرتــه التنفيذيــة الدكتــورة /عال محــي الديــن
أبو ســكر علــى تبنــي هــذا الكتــاب ،ومتابعــة تطــوره واإلشــراف علــى مراحــل إعــداده إلــى أن رأى النــور وأصبــح يف
متنــاول القــارئ العربــي.
كمــا أخــص بالشــكر ـ ً
أيضــا ـ زمالئــي األفاضــل يف أقســام التربيــة اخلاصــة بجامعــات جــدة ،وامللــك عبــد العزيــز،
وأم القــرى ،والطائــف ،وامللــك ســعود ،وحائــل الذيــن تفاوتــت مســاعدتهم لــي عنــد إعــداد هــذا العمــل مــن التشــجيع
والتحفيــز ،إلــى مناقشــة عابــرة حــول ترجمــة بعــض املصطلحــات ،وصـ ً
ـول إلــى إجــراء مراجعــة شــاملة لترجمــة
أحــد املقاطــع أو القيــام بترجمــة عكســية لبعضهــا ،وهــم :األســتاذ الدكتــور /أســامة حســن معاحينــي  ،األســتاذ
الدكتــور /بنــدر بــن ناصــر العتيبــي ،واألســتاذ الدكتــور /نايــف بــن عابــد الــزارع ،والدكتــور /ســامر عبــد احلميــد
احلســاني ،والدكتــور /محمــد مثــري احلويطــي ،والدكتــور /فرتــاج فاحــس الزويــن ،والدكتــور /فيصــل األشــعل
احلســيني ،والدكتــور /فايــز ســليمان معاجينــي ،والدكتــور /ياســر عايــد الســميري ،والدكتــور /حســن أســامة
معاجينــي ،والدكتور/فــارس حســن القحطانــي ،واألســتاذة /آالء برهــان خوجــه ،واألســتاذة /وفــاء عبدالعزيــز
الزهرانــي ،واألســتاذة /أحــام أحمــد زيــن الديــن ،واألســتاذة /حنــان حامــد احلافظــي ،وغيرهــم .أســأل اهلل ـ عــز
وجــل ـ أن يجــزل لهــم الثــواب جــراء مــا قامــوا بــه مــن عمــل نبيــل.
وختا ًما ،أحب مرة أخرى أن أقدم شــكري اجلزيل جلميع طالباتي يف مرحلة املاجســتير دفعة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩
علــى تعاونهــم وجهدهــم املبــارك ،وهنــا ،حتديـ ًدا أحــب أن أخــص بالشــكر عضــوات الفريــق الــذي عمــل معــي عــن
قــرب أثنــاء عمليــات الترجمــة ،واملراجعــة ،والتحريــر ،والتدقيــق املتكــررة ،وهــن األســتاذات الفاضــات :أحــام
أحمــد زيــن الديــن ،وحنــان حامــد احلافظــي ،ونــوف علــي الغامــدي ،وأروى عطيــة اجلميعــي ،وفاطمــة ســليمان
اخلميــس ورغــدة امتيــاز بخــش ،أســأل اهلل ـ عــز وجــل ـ أن يجــزل لهــن الثــواب جــراء عملهــن املميــز ،كمــا ال يفوتنــي
أن أشــكر شــركة إس أي جــي إي للمنشــورات  SAGE Publicationsالناشــرة ملجلــة األطفــال االســتثنائيني ،ومحــرر

املجلــة خــال العــام  ٢٠٢٠/٢٠١٩الدكتــور /جــون لويــد  Dr. John Lloydومنســقة حقــوق النشــر يف املجلــة الدكتــورة/
مــاري برايــس Dr. Mary Price؛ لتســهيلهم إجــراءات احلصــول علــى حقــوق ترجمــة وطباعــة ونشــر املقــاالت اخلمــس
يف العالــم العربــي عبــر مركــز امللــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة.

14

الفصل األول

مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

الفصل األول
المناهج العلمية والممارسات المستندة إلى البراهين
Scientific Methods and Evidence-Based Practices

صموئيل ل .أودوم

SAMUEL L. ODOM
Indiana University

جامعة إنديانا

إلني برانتلينجر

ELLEN BRANTLINGER
Indiana University

جامعة إنديانا
راسل غرسنت

RUSSELL GERSTEN
Instructional Research Group

مجموعة األبحاث التربوية
روبرت هـ .هورنر

ROBERT H. HORNER
University of Oregon

بروس ثومبسون

BRUCE THOMPSON
Texas A & M University

جامعة أوريغون

جامعة تكساس ايه اند ام
كارين ر .هاريس

KAREN R. HARRIS
Vanderbilt University

جامعة فاندربيلت

الملــخـــص
Abstract
يحــدد هــذا الفصــل الســياق الــذي تُصــاغ فيــه مؤشــرات جــودة األبحــاث وبراهــن املمارســات الف َّعالــة التــي
تقدمهــا مناهــج البحــث املختلفــة ،ولعلــه ميكــن اعتبــار التصــور احلالــي للبحــث العلمــي يف التربيــة وتعقــد إجــراءات
األبحــاث يف بيئــات التربيــة اخلاصــة مــن دوافــع صياغــة مؤشــرات اجلــودة ،كمــا جتــدر اإلشــارة ً
أيضــا إلــى أن
املشــاريع البحثيــة يف مجــال التربيــة اخلاصــة تتــم علــى عــدة مراحــل وهــي :االنتقــال مــن البحــث الوصفــي املبدئــي،
ثــم إلــى البحــث التجريبــي ،وأخي ـ ًرا ،إلــى البحــث الــذي يتنــاول العمليــات التــي قــد تؤثــر علــى تبنــي واســتخدام
املمارســات التربويــة علــى نطــاق واســع ،وتتصــف األســئلة البحثيــة يف كل مرحلــة مــن هــذه املراحــل بأنهــا ذات صلــة
بالبحــث ،كمــا أنــه مــن املهــم أن تصــاغ تلــك األســئلة تب ًعــا ملناهــج بحثيــة مختلفــة.
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الـمــقــدمـــة
Introduction
هــل ينبغــي أن يقــوم العلــم بتوجيــه املمارســة التربويــة يف التربيــة اخلاصــة؟ قــد يجيــب معظــم األفــراد عــن هــذا
الســؤال ب «نعــم» ،ومــع ذلــك يكمــن الســر يف التفاصيــل ،إذ حتــاول املبــادرات الرئيســة يف التخصصــات األخــرى
مثــل الطــب ،واملهــن الصحيــة املســاعدة ،وعلــم النفــس حتديــد ونشــر املمارســات املســتندة إلــى البراهــن العلميــة
أي التــي ثبتــت فعاليتهــا ،ففــي مجــال التربيــة والتعليــم تتطلــب السياســات الوطنيــة مثــل قانــون «عــدم إهمــال
أي طفــل» ) No Child Left Behind Act (NCLBبــأن يســتخدم املعلمــون ممارســات مجربــة علم ًيــا يف صفوفهــم
الدراســية ،وبالرغــم مــن ذلــك هنــاك قلــق بشــأن جــودة البحــث العلمــي يف مجــال التربيــة والتعليــم ،باإلضافــة إلــى
وجــود لغــط حــول نــوع املعلومــات العلميــة املقبولــة كبراهــن ) .(White & Smith, 2002ويؤكــد التقريــر الشــهير
للمجلــس الوطنــي لألبحــاث ) The National Research Council (NRCعلــى أن البحــث العلمــي يف مجــال التربيــة
والتعليــم يتكــون مــن أنــواع مختلفــة مــن األســئلة وأن هنــاك حاجــة إلــى مناهــج بحــث مختلفــة لتنــاول هــذه األســئلة
( ،)Shavelson & Towne, 2002ويف املقابــل ركــزت الــوكاالت واملنظمــات البحثيــة األخــرى (مثــل مركــز تبــادل
املعلومــات التابــع لــوزارة التعليــم األمريكيــة ] ([WWCبشــكل أساســي علــى مــدى فعاليــة املمارســات ،وأشــارت إلــى
أن «املعيــار الذهبــي» لإلجابــة علــى هــذا الســؤال يتمثــل يف نــوع واحــد مــن مناهــج البحــث وهــو تصميــم املجموعــة
التجريبيــة العشــوائية الــذي يُعــرف ً
أيضــا باســم التجــارب اإلكلينيكيــة أو املنضبطــة Randomized Clinical Trials
).or RCTs (WWC, 2003b
يف شــهر ينايــر  ،2003خصــص قســم األبحــاث التابــع ملجلــس األطفــال االســتثنائيني فريــق عمــل للتعامــل مــع
تلــك املمارســات وتطبيقاتهــا يف التربيــة اخلاصــة ،وقــد متثلــت االفتراضــات املبدئيــة لفريــق العمــل يف أن األســئلة
البحثيــة املختلفــة لهــا أهميــة يف بنــاء وتوثيــق فعاليــة املمارســات ،كمــا أن األنــواع املختلفــة مــن مناهــج البحــث
ضروريــة لتنــاول هــذه األســئلة ،وقــد حــدد فريــق العمــل أربعــة أنــواع مــن مناهــج البحــث يف التربيــة اخلاصــة( :أ)
األبحــاث التجريبيــة  Experimentalو(ب) األبحــاث العالقيــة  Correlationalو(ج) أبحــاث تصاميــم احلالــة الواحــدة
 Single Subjectو(د) األبحــاث النوعيــة  .Qualitativeوكان علــى فريــق العمــل وضــع مؤشــرات للجــودة واقتــراح آليــة
اســتخدام البراهــن لــكل منهــج بحــث للوقــوف علــى املمارســات التربويــة الف َّعالــة يف التربيــة اخلاصــة وفهمهــا .ومــن
املقــرر أن تصــف الفصــول األربعــة التاليــة مؤشــرات اجلــودة ،وتقــدم إرشــادات حــول آليــة مســاهمة كل منهــج بحــث
يف إثبــات املمارســات املســتندة إلــى البراهــن يف مجــال التربيــة اخلاصــة.
وعليــه ،ســيقدم هــذا الفصــل الســياق املنطقــي ملناهــج البحــث العلمــي ،حيث يبدأ مبناقشــة أهميــة املناهج العلمية
املختلفــة يف أبحــاث التربيــة اخلاصــة ،كذلــك ســيلقي نظــرة علــى اجلهــود املبذولــة لتحديــد مناهــج األبحــاث ذات
اجلــودة العاليــة ،ومــن ثــم اســتعراض املبــادرات التــي متــت يف مجــاالت الطــب والتربيــة والتعليــم لتحديــد املمارســات
املســتندة إلــى البراهــن ،ويف اخلتــام ،يجــب أن يتــم التوضيــح بــأن األبحــاث التــي تتنــاول املمارســات التربويــة
الف َّعالــة وتطويرهــا يف مجــال التربيــة اخلاصــة هــي عبــارة عــن سلســلة متصلــة ومســتمرة ،يتــم خاللهــا توافــق كل
منهــج بحــث مــع األســئلة التــي تنشــأ ،وبالرغــم مــن أن األبحــاث األساســية تعــد مبثابــة أســاس لصياغــة ممارســات
ف َّعالــة وذات أهميــة حاســمة لعملنــا يف مجــال التربيــة اخلاصــة ،إال أن أهميــة القضايــا التــي يتناولهــا هــذا الفصــل
ســتكون أكثــر صلــة باألبحــاث التطبيقيــة.
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األســاس المنطقي لمناهـــج البحــث العلمــي المتــــعددة في التربية الـخاصـــــة
Rationale for Multiple Scientific Research Methodologies in Special Education
يعتمــد األســاس املنطقــي لتبنــي مناهــج البحــث املختلفــة يف التربيــة اخلاصــة علــى التصــور احلالــي ألبحــاث
التربيــة وتعقــد مجــال التربيــة اخلاصــة ،حيــث إن تاريــخ أبحــاث التربيــة اخلاصــة وإجراءاتهــا التــي تتبــع اســتخدام
العديــد مــن مناهــج البحــث قــد أدى إلــى حتديــد املمارســات الف َّعالــة.
التصــــور الـحــــالي ألبحــــاث الـــتربيــــة
Current Conceptualization of Research in Education
ينصــب التركيــز األساســي يف السياســات التعليميــة يف الوقــت احلالــي علــى حتســن نوعيــة التعليــم املقــدم جلميــع
الطلبــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،حيــث جتبــر هــذه السياســات التــي يجســدها قانــون «عــدم إهمــال أي
طفــل» ) No Child Left Behind Act (NCLBاملعلمــن علــى اســتخدام املمارســات التدريســية التــي ثبــت جناحهــا
) .(U.S. Department of Education, 2003ومــع ذلــك أعــرب الكثيــرون عــن قلقهــم نحــو جــودة أو نوعيــة األبحــاث
يف التعليــم ) .(Levin & O’Donnell, 1999; Mosteller & Boruch, 2002وملواجهــة هــذا القلــق أنشــأت األكادمييــة
الوطنيــة ) National Academy of Sciences (NASجلنــة تقــوم بدراســة وضــع البحــث العلمــي يف مجــال التربيــة.
ومتثلــت الفرضيــة األساســية لهــذه اللجنــة يف ضــرورة أن توجــه األســئلة البحثيــة اختيــارات الباحثــن مــن
األســاليب العلميــة .وقــد اقترحــت اللجنــة األكادمييــة الوطنيــة للعلــوم ( )NASإمكانيــة تصنيــف معظــم األســئلة
البحثيــة يف مجــال التربيــة والتعليــم إلــى ثالثــة أنــواع )( :(Shavelson & Towne, 2002أ) الوصــف (مــاذا يحــدث؟)،
و(ب) الســبب (هــل هنــاك تأثيــر منتظــم؟) .و(ج) العمليــة أو اآلليــة (ملــاذا أو كيــف يحــدث ذلــك؟) .وكشــفت عــن
نقطتــن مهمتــن بخصــوص هــذه األنــواع مــن األبحــاث واألســئلة املرتبطــة بهــا ،وهــي( :أ) يتصــف كل نــوع مــن أنــواع
أنواعــا مختلفــة مــن مناهــج البحــث ،ويترتــب
تلــك األســئلة بالطبيعــة العلميــة و(ب) تتطلــب أنــواع األســئلة املختلفــة
ً
علــى ذلــك أن يتصــف كل نــوع مــن املناهــج التــي تتنــاول هــذه األســئلة بشــكل إجرائــي ،وقــوي ،ومناســب للطبيعــة
العلميــة ً
أيضــا .ولقــد أكــد العلمــاء والفالســفة االجتماعيــون مثــلB. F. Skinner (1972), John Dewey (1938),:
) and J. Habermas (1971أن التطابــق املناســب بــن الســؤال ومنهــج البحــث هــو ســمة أساســية للبحــث العلمــي.
تعـقــــد مجــــال الــــتربية الـخــــاصــة
Complexity of Special Education as a Field
يف التعليــق علــى تقريــر األكادمييــة الوطنيــة للعلــوم ( )NASحــول البحــث العلمــي يف التربيــة والسياســات التــي
تؤكــد علــى اســتخدام التجــارب العشــوائية املنضبطــة التــي يدعــو إليهــا قانــون «عــدم إهمــال أي طفــل )(NCLB
حيــث أشــار  (2002) Berlineإلــى أن مثــل هــذا التصــور العلمــي يتســق مــع العلــوم البحتــة مثــل الفيزيــاء ،والكيمياء،
والبيولوجيــا ،كمــا أشــار ً
أيضــا إلــى أن البحــث العلمــي يف التربيــة والتعليــم ليــس صع ًبــا ،لكنــه «أصعــب العلــوم التــي
ميكــن تناولهــا» .ويف هــذا الســياق يقــول « :Berlinerنحــن الباحثــون التربويــون نقــوم بعلمنــا يف ظــل ظــروف يــرى
علمــاء الفيزيــاء أنهــا ال تطــاق ،كمــا نواجــه بعــض املشــاكل ويجــب أن نتعامــل مــع الظــروف احملليــة التــي حتــد مــن
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التعميمــات وبنــاء النظريــات  -وهــي مشــاكل مختلفــة عــن تلــك التــي تواجههــا العلــوم التــي يســهل تناولهــا (الكيميــاء،
علــم األحيــاء ،الطــب)» (ص .)18
إن تعقــد أبحــاث التربيــة اخلاصــة يجعلهــا أصعــب مهمــة ضمــن أكثــر العلــوم صعوبـ ًة ،ولعــل تنــوع املشــاركني فيهــا
إحــدى اخلصائــص التــي جتعلهــا أكثــر تعقي ـ ًدا ،ويف هــذا الشــأن يحــدد قانــون تعليــم األفــراد ذوي اإلعاقــة The
) 12 Individuals with Disabilities Education Act (IDEAفئــة مــن فئــات اإلعاقــة املؤهلــة للحصــول علــى خدمــات
التربيــة اخلاصــة ) ،(Office of Special Education and Rehabilitation Services [OSERS], 1997كمــا توجــد
ضمــن هــذه الفئــات عــدة شــروط مختلفــة ميكــن حتديدهــا .فعلــى ســبيل املثــال غال ًبــا مــا يتــم تصنيــف اضطــراب
تشــتت االنتبــاه أو فــرط النشــاط  Attention Deficit/Hyperactive Disorderضمــن فئــة صعوبــات التعلــم احملددة،
ويُنظــر اآلن إلــى التوحــد نظــرة واســعة باعتبــاره طي ًفــا يتكــون مــن أربعــة اضطرابــات ،كمــا تتبايــن اإلعاقــة الفكريــة
ً
وأيضــا تتكــون االضطرابــات االنفعاليــة والســلوكية مــن االضطرابــات اخلارجيــة والداخليــة ،وتتــراوح
يف شــدتها.
شــدة اإلعاقــة البصريــة والســمعية مــن إعاقــة جزئيــة إلــى الكــف الكلــي أو الصمــم التــام ،كمــا ميكــن أن يصــاب
الفــرد بالضعــف البدنــي وهبــوط الضغــط أو فــرط التوتــر.
وقــد تتضمــن بعــض اإلعاقــات الصحيــة األخــرى العديــد مــن الظــروف الصحيــة املتنوعــة مثــل الربــو والصــرع
ومــرض الســكري ،وميكــن أن نضيــف إلــى هــذا التبايــن قــد ًرا أكبــر مــن التنــوع العرقــي واللغــوي الــذي ميكــن
مالحظتــه يف التربيــة اخلاصــة بســبب اإلفــراط يف متثيــل بعــض املجموعــات العرقيــة واألقليــات الثقافيــة (Don
).ovan, & Cross, 2002
يضيــف الســياق التعليمــي  Educational Contextبعـ ًدا آخــر يف التعقيــد ،حيــث تتجــاوز التربيــة اخلاصــة مــا هــو
أبعــد مــن املفهــوم التقليــدي لتعليــم الطلبــة .وجتــدر اإلشــارة إلــى أن العديــد مــن الطلبــة ذوي اإلعاقــة قــد يداومــون
علــى احلضــور يف فصــول التعليــم العــام ،ومــع ذلــك فــإن السلســلة املتصلــة لســياقات التربيــة اخلاصــة هــي أكبــر
مــن تلــك اخلاصــة بسياســات التعليــم العــام ،ففــي أحــد طــريف هــذا التسلســل الزمنــي يتلقــى الرضــع والعديــد مــن
األطفــال يف ســن مــا قبــل املدرســة خدمــات يف املنــزل أو يف مركــز رعايــة األطفــال الشــامل خــارج املــدارس العامــة
مثــل مراكــز ) .)Head Start Centersأمــا بالنســبة للطلبــة ذوي اإلعاقــة يف ســن املدرســة ،فأحيا ًنــا يتــم وضعهــم
يف فصــول التربيــة اخلاصــة أو فصــول مختلطــة تضــم طلبــة التربيــة اخلاصــة والتعليــم العــام .وأخيـ ًرا ،يتــم تقــدمي
خدمــات التربيــة اخلاصــة للمراهقــن والشــباب مــن ذوي اإلعاقــة يف مؤسســات اإلقامــة الدائمــة املجتمعيــة أو
املهنيــة كخطــوة تؤهلهــم لالنتقــال مــن املدرســة الثانويــة إلــى مــكان العمــل.
تتعــدد اآلثــار التــي تتبــع تعقيــد مجــال التربيــة اخلاصــة ،إذ ال يكتفــي الباحثــون بتنــاول ســؤال بســيط حــول مــدى
فعاليــة ممارســة يف التربيــة اخلاصــة؛ ولكــن عليهــم ً
أيضــا أن يحــددوا بوضــوح ملــن تكــون فعاليــة تلــك املمارســة
ويف أي ســياق ) .(Guralnick, 1999ويشــكل عــدم جتانــس ســمات الطلبــة املشــاركني حتد ًيــا كبيــ ًرا للتصاميــم
البحثيــة القائمــة علــى وجــود مجموعــات متكافئــة ،حتــى عندمــا يكــون التوزيــع العشــوائي والفئــوي ممك ًنــا .ومــن
جهــة أخــرى ،فــإن بعــض اإلعاقــات لديهــا معــدل انتشــار منخفــض؛ لــذا قــد يكــون مــن الصعــب أو رمبــا مــن غيــر
املمكــن تطبيــق تلــك املناهــج التــي تتطلــب عــد ًدا كبيـ ًرا نســب ًيا مــن املشــاركني مــن أجــل إضفــاء القــوة علــى التحليــل.
باإلضافــة إلــى ذلــك يضمــن قانــون تعليــم األفــراد ذوي اإلعاقــات ) (IDEAاحلــق يف احلصــول علــى تعليــم عــام
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مناســب ومجانــي ،لــذا قــد يكــون مــن الصعــب التعامــل مــع بعــض أســئلة األبحــاث والسياســات مــن خــال مناهــج
البحــث التــي تتطلــب تعيي ًنــا عشــوائ ًيا ملجموعــة ضابطــة أو لتوفيــر شــرط ضابــط (مثــل :هــل تتمتــع برامــج التعليــم
الفــردي  IEPsبالفعاليــة يف تعزيــز تقــدم الطلبــة؟) .وأخيـ ًرا ،غال ًبــا مــا تشــهد التربيــة اخلاصــة جتمي ًعــا للطلبــة ذوي
اإلعاقــات يف صفــوف الدراســة ،وكأعضــاء يف املجموعــة التجريبيــة ،وهكــذا تصبــح قاعــة الدراســة هــي الوحــدة
التــي يســتند إليهــا الباحثــون يف حتليــل البيانــات وتقديــرات قــوة البحــث وليــس الطالــب أو الطالبــة .(Gersten et
)al., 2004
تاريخ أبحــــاث التربيـــة الــخاصــة
History of Special Education Research
ألبحــاث التربيــة اخلاصــة تاريــخ طويــل يف اســتخدام مناهــج مختلفــة ،ففــي أوائــل القــرن التاســع عشــر بداي ـ َة
مــن صــدور كتــاب ) (1962) Itardفتــى أفيــرون البــري  ،(The Wild Boy of Aveyronكانــت طــرق االكتشــاف،
والتطويــر ،والتجريــب ،والتحقــق ســائدة بــن الباحثــن يف هــذا امليــدان .وقــد اشــتق الباحثــون يف البدايــة طــرق
ً
مجــال بحث ًيــا يف التربيــة اخلاصــة،
البحــث املســتخدمة يف املجــال مــن ميــدان الطــب الــذي أصبــح بعــد ذلــك
حيــث كان العديــد مــن الــرواد األوائــل يف تقــدمي اخلدمــات لألفــراد ذوي اإلعاقــة أطبــاء مثــل (ltard, Seguin,
) ، Montessori and Fernald Goldsteinوباملثــل ،مت تقــدمي أول اخلدمــات التــي تســتهدف األفــراد ذوي اإلعاقــة
يف مؤسســات اإلقامــة الدائمــة ومــدارس التدريــب التــي تســتند إلــى التقاليــد الطبيــة املتبعــة لتقــدمي الرعايــة
).(Scheerenberger,1983
وأيضــا فــإن علــوم النفــس ،واالجتمــاع ،واألنثروبولوجيــا مــن التخصصــات األكادمييــة التــي قدمــت ـ ً
ً
أيضــا ـ
مناهجــا للبحــث يف التربيــة اخلاصــة فعلــى ســبيل املثــال ،اســتخدمت أعمــال  (1939) Skeels and Dyeوأعمــال
ً
 )1958( Kirkيف مجــال التدخــل املبكــر والتعليــم يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة للرضــع واألطفــال الصغــار املصابــن
باإلعاقــة الفكريــة ،وقــد كانــت تصاميــم املجموعــات التجريبيــة وشــبه التجريبيــة شــهيرة يف علــم النفــس ،بينمــا
اســتمدت أبحــاث  (1967) Edgertonاملتعلقــة باألفــراد ذوي اإلعاقــة الفكريــة الذيــن انتقلــوا مــن مؤسســات
ـاليب وطر ًقــا مــن علمــي االجتمــاع واألنثروبولوجيــا .أمــا يف األبحــاث التعليميــة
اإلقامــة الدائمــة إلــى املجتمــع أسـ َ
األكادمييــة فقــد اعتمــد  Haring and Lovittعلــى منهــج بحــث تصميــم احلالــة الواحــدة ،وهــو التصميــم الــذي
مت تبنيــه حديثَــا يف ذلــك الوقــت ) .(Lovitt, 1976وكانــت أعمــال  (1960) Farberمــن األعمــال املبكــرة الهامــة
التــي اســتهدفت أســر الطلبــة ذوي اإلعاقــة ،وتبعهــا األعمــال التــي قــام بهــا  (2001) Blacherو (2000) Dunst
التــي متتــد جذورهــا مــن علــم االجتمــاع األســري .لــذا ميكــن القــول بــأن الكثيــر مــن مناهــج البحــث يف التربيــة
اخلاصــة لهــا جذورهــا املمتــدة يف التعليــم العــام وعلــم النفــس التربــوي ،كتلــك املســتخدمة اآلن بشــكل كبيــر
مثــل التصاميــم املتطــورة متعــددة املتغيــرات  ،Sophisticated Multivariate Designsوتصاميــم األبحــاث النوعيــة
 ،Qualitative Research Designsوتصاميــم تقــومي البرامــج  ،Program Evaluation Designsويســتطيع باحثــو
التربيــة اخلاصــة العــــــثور علــى مجموعـــــة مــن مناهــــــج البحــث بفضــل هــذا التاريــخ اخلصــب (Martella, Nelson
).& Marchand-Martella, 1999
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حاجة أبحاث التربية الخاصة إلى أكثر من منهج بحث
More Than One Research Methodology is Important in Special Education Research
تتمثــل املبــادرة احلاليــة لــوزارة التعليــم يف الواليــات املتحــدة يف حتســن جــودة األبحــاث يف مجــال التربيــة
والتعليــم ) ،(Whitehurst, 2003مبــررة ذلــك بــأن حتســن جــودة األبحــاث ســيؤدي إلــى حتســن املمارســات،
وبالفعــل بُذلــت جهــود كبيــرة لتحســن اجلــودة مــن خــال إنشــاء معهــد العلــوم التربويــة ( )IESيف عــام )(2003
والـ�ذي تنصـ�ب مهمتـ�ه علـ�ى توسـ�يع قاعـ�دة املعرفـ�ة األساسـ�ية حـ�ول التعليـ�م �(Institute of Education Scienc
ـرق بحثيــة
) ، es, 2004حيــث يدعــو املعهــد إلــى ضــرورة تركيــز األبحــاث علــى القضايــا الهامــة واســتخدام طـ ٍ
عاليــة اجلــودة للتعامــل مــع األســئلة املطروحــة ) .(Whitehurst, 2003وميكــن القــول بــأن اســتخدام التجــارب
العشــوائية املنضبطــة هــو ســر جنــاح منهــج البحــث الــذي يعالــج تلــك القضايــا ;(Mosteller & Boruch, 2002
) .WWC, 2003bويعتــرف معهــد العلــوم التربويــة ) (IESبــأن املناهــج املختلفــة مهمــة للتعامــل مــع مختلــف أنــواع
األســئلة ،وأن زيــادة اســتخدام املنهــج التجريبــي العشــوائي املنضبــط يف إجراءاتــه بشــكل جيــد ســيعزز بــا شــك
مــن جــودة األبحــاث يف التعليــم والتربيــة اخلاصــة ،إذ أن لألبحــاث التــي تســتخدم التجربــة العشــوائية املنضبطــة
قــدرة أكبــر علــى مواجهــة مهــددات الصــدق الداخلــي مقارنــة بالتصاميــم شــبه التجريبيــة التــي غال ًبــا مــا تُســتخدم
يف التربيــة اخلاصــة .وبســبب هــذا القــدر األكبــر مــن الضبــط التجريبــي أشــار  (2004) Gersten et al.إلــى أن
التوزيــع العشــوائي للمجموعــات التجريبيــة يعــد أحــد مؤشــرات األبحــاث عاليــة اجلــودة ،وأن مــن شــأن سياســة
معهــد األبحــاث التربويــة ووزارة التعليــم تشــجيع األبحــاث التجريبيــة العشــوائية املنضبطــة علــى أن تســهم يف
تقريــب مجــال البحــث إلــى الهــدف املتمثــل يف حتديــد ممارســات التربيــة اخلاصــة املســتندة إلــى البراهــن ،غيــر
أننــا نكــرر مجــد ًدا بــأن هنــاك تفاصيـ ً
ا تتحــدى االســتخدام شــبه احلصــري لهــذا املنهــج للتحقــق مــن املمارســات
الف َّعالــة يف التربيــة اخلاصــة.
ميكــن وصــف مناهــج البحــث األخــرى يف ميــدان التربيــة اخلاصــة كتصاميــم احلالــة الواحــدة بأنهــا جتريبيــة،
وقــد تناســب بشــكل أفضــل بعــض الســياقات البحثيــة وبعــض خصائــص املشــاركني ) .(Horner et al, 2004وقــد
يشــير منهــج البحــث العالقــي القــوي إلــى وجــود عالقــات ســببية مــن خــال الضبــط اإلحصائــي للفرضيــات ،كمــا
قــد يكــون ضرور ًيــا لتنــاول األســئلة الشــبيهة بالســببية عندمــا ال يتمكــن الباحثــون مــن إجــراء األبحــاث التجريبيــة أو
أبحــاث احلالــة الواحــدة ) .(Thompson, Diamond, McWilliam, Snyder & Snyder, 2004وقــد يتطلــب اكتشــاف
وتطويــر ممارســات ف َّعالــة جديــدة مــن الباحثــن العمــل يف ســياقات طبيعيــة عندمــا ال يتمكنــون مــن ممارســة
الضبــط التجريبــي أو تصميــم جتربــة مــا ) ،(Cobb, Confrey, Disessa, Lehrer & Schauble, 2003أو إذا كانــت
لديهــم مرونــة لتغييــر بعــض عناصــر التدخــل بنــا ًء علــى اســتجابات الطلبــة.
ـرق نوعيــة (Brantlinger, Jimenez,
وقــد تتطلــب هــذه األبحــاث املوجهــة نحــو العمليــة التعليميــة اســتخدام طـ ٍ
) . Klingner, Pugach & Richardson, 2004كمــا أ َّكــد الباحثــون التربويــون علــى أهميــة املناهــج املختلطــة مــن
أجــل توفيــر مجموعــة متكاملــة مــن املعلومــات التــي تضيــف عم ًقــا إلــى املمارســات (أكثــر مــن طريقــة واحــدة)
بفعاليــة أكثــر ).(Greene, Caracelli & Graham, 1989; Li, Marquart & Zercher, 2000
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مـــؤشـــرات جــــودة مناهـــــج األبحـــــاث
Quality Indicators of Research Methodology
تع ّبــر مؤشــرات اجلــودة عــن امليــزات التــي تصــف البحــث ،وتــدل علــى التطبيــق الصــارم للمنهــج البحثي املســتخدم
لإلجابــة علــى أســئلة البحــث ،وقــد تكــون هــذه املؤشــرات مبثابــة إرشــادات لـــ (أ) الباحثــن الذيــن يقومــون بتصميــم
وإجــراء األبحــاث ،و(ب) املراجعــن /احملكمــن الذيــن يق ّومــون «صــدق» نتائــج تلــك األبحــاث ،و (ج) املســتهلكني
الذيــن يحتاجــون إلــى حتديــد «قابليــة» نتائــج تلــك األبحــاث لالســتخدام أو التطبيــق .وتُصميــم األبحــاث عاليــة
اجلــودة سيســهم يف اســتبعاد التفســيرات البديلــة لنتائــج الدراســات واالســتنتاجات التــي يســتخلصها الباحثــون ،إذ
كلمــا زادت جــودة املنهــج زادت ثقــة الباحــث والقــارئ يف نتائــج الدراســة.
تصــف الكتــب اجلامعيــة التــي تتنــاول البحــث التربــوي املناهــج التــي يجــب علــى الباحثــن اتباعهــا ،لكنهــا عــاد ًة
ال توفــر مجموعــة موجــزة أو مفهومــة مــن املؤشــرات املفيــدة لألفــراد واملمارســن الذيــن لــم يحصلــوا علــى تدريــب
علــى مناهــج البحــث بعــد التخــرج ،ولقــد وضعــت العديــد مــن املنظمــات املهنيــة معاييـ َر لوصــف األبحــاث وتقوميهــا
يف بعــض احلــاالت ،كمــا صــاغ القســم  16التابــع للجمعيــة األمريكيــة لعلــم النفــس ) (APAوجمعيــة علــم النفــس
املدرســي معاييـ َر لتقــومي تصميــم املجموعــة التجريبيــة ،وتصميــم احلالــة الواحــدة ،واألبحــاث النوعيــة املســتخدمة
يف أبحــاث املمارســات يف علــم النفــس املدرســي ) .(Kratochwill & Stoiber, in pressوكذلــك وضــع القســم
 12الــذي شــكلته اجلمعيــة األمريكيــة لعلــم النفــس املعنيــة بالتدخــات النفســية يف املقــام األول معايي ـ َر ألبحــاث
تصاميـ�م املجموعـ�ات التجريبيـ�ة التـ�ي تسـ�تهدف توفيـ�ر الدعـ�م لعمليـ�ات العـلاج يف علـ�م النفـ�س اإلكلينيكـ�ي �(Cham
) ،bless & Hollon, 1998وعلــم نفــس الطفــل اإلكلينيكــي ) .(Lonigan, Elbert & Johnson 1998ويف هــذا الشــأن
ً
أيضــا أســس قســم الطفولــة املبكــرة التابــع ملجلــس األطفــال االســتثنائيني إجــراءات لوصــف مناهــج البحــث التــي

تســتخدم مناهــج البحــث التجريبــي ،والبحــث باســتخدام تصاميــم احلالــة الواحــدة ،والبحــث النوعــي (Smith et
) ،al., 2002وهــي مناهــج البحــث التــي مت اســتخدامها لتحديــد املمارســات املوصــى بهــا للتدخــل املبكــر أو للتربيــة
اخلاصــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة.

وبالرغــم مــن اســتخدام هــذه املعاييــر لتحديــد جــودة أســاليب البحــث املســتخدمة ،لــم تُنشــر هــذه املعاييــر
كمؤشـ�رات جـ�ودة ميكـ�ن للباحثـين اآلخريـ�ن اسـ�تخدامه ا �(Odom & Strain, 2002; Snyder, Thompson, Mc
) . Lean & Smith, 2002وضعــت بعــض املنظمــات البحثيــة معاييـ َر وطر ًقــا لتقــومي جــودة البحــث بهــدف تلخيــص
براهــن للممارســات الف َّعالــة والــذي ســنقوم بتناولــه الح ًقــا ،فعلــى ســبيل املثــال ابتكــر مركــز تبــادل املعلومــات التابــع
لــوزارة التعليــم األمريكيــة أداة تقــومي عرفــت باســم أداة تقــومي التصميــم والتنفيــذ Design and Implementation
مفصـ ٍـل لألبحــاث والدراســات العلميــة،
ـومي
َّ
) ،Assessment Device (DIADميكــن للمق ـ ّوم مــن خاللهــا إجــراء تقـ ٍ
وقــد اقتصــرت تلــك األداة علــى تصميــم املجموعــات التجريبيــة وشــبه التجريبيــة ،إال أن تقاريــر املركــز تفيــد
بإنشــاء أدوات تقــومي التصميــم والتنفيــذ ـ ً
أيضــا ـ لتصاميــم احلالــة الواحــدة واألبحــاث النوعيــة ).(WWC, 2003b
ويف نفــس الوقــت توظــف املنظمــات البحثيــة األخــرى إجــراءات تقــــــومي بحثيــة مشابهــــــة إلــى حـــــد مــــا مثــل مركــز
 ، (2003)،Campbell Collaborationومركــز معلومــات براهــن السياســات واملمارســة ).(EPPIC; 2003
بالرغــم مــن اجلهــود الواضحــة التــي مت التطــرق لهــا والتقــدم الــذي أحرزتــه املنظمــات املهنيــة واحلكوميــة نحــو
وضــع معاييــر جلــودة األبحــاث ،لــم يتــم حتــى اآلن وضــع مؤشــرات جــودة ألبحــاث التربيــة اخلاصــة علــى وجــه
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التحديــد ،وكمــا ذكرنــا فــإن الغــرض مــن اجلهــود الــذي بذلهــا فريــق العمــل هــو إنشــاء مجموعــة مــن مؤشــرات
اجلــودة ذات الصياغــة الواضحــة واملفهومــة واملتاحــة بســهولة مــن أجــل اســتخدامها لتحديــد األبحــاث عاليــة
اجلــودة يف التربيــة اخلاصــة ،وتتنــاول الفصــول التاليــة مــن هــذا الكتــاب مؤشــرات اجلــودة ألبحــاث التربيــة
اخلاصــة.
الممارسة المستندة إلى البراهين
Evidence-Based Practice
يعــد نــوع وحجــم البراهــن الالزمــة للتحقــق مــن مــدى اســتناد املمارســة إلــى البراهــن قضيــة بــارزة يف جــداالت
البحــث العلمــي واملمارســات التعليميــة الف َّعالــة ،وال شــك أن هــذه التفاصيــل ضروريــة لصانعــي السياســات
واملمارســن والباحثــن التربويــن واملســتهلكني ،وهنــاك مسـ ٍـاع حاليــة لوضــع معاييــر للممارســات املســتندة إلــى
البراهــن وكذلــك لتحديــد املمارســات املســتندة إلــى البراهــن نفســها مــن خــال مبادرتــن مختلفتــن ومرتبطتــن
يف نفــس الوقــت ،ويف هــذا القســم ســيتم وصــف تاريــخ حتديــد املمارســات الف َّعالــة بإيجــاز ـ ً
أول ـ يف مجــال الطــب
ثــم مجــاالت العلــوم االجتماعيــة األخــرى ،واجلهــود التــي تبذلهــا املنظمــات املهنيــة لتحديــد املمارســات الف َّعالــة
واجلهــود املماثلــة التــي جتريهــا املنظمــات البحثيــة.
التعرف على الممارسات المستندة إلى البراهين
ّ
Identifying Evidence-Based Practice
كمــا هــو احلــال يف تطــور مناهــج البحــث يف التربيــة اخلاصــة ـ التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا ـ بــدأت جهــود البحــث
عــن ممارســات مســتندة إلــى البراهــن يف مجــال الطــب ً
أول ،وعلــى الرغــم مــن أن املمارســات الطبيــة املســتندة
إلــى البراهــن متتــد إلــى منتصــف القــرن التاســع عشــر إال أن احلقبــة احلديثــة للممارســات املســتندة إلــى البراهــن
بــدأت يف أوائــل ســبعينيات وثمانينيــات القــرن املاضــي ) .(Bennett et al, 1987وآتــت تلــك اجلهــود ثمارهــا يف
بريطانيــا يف أوائــل التســعينيات ) .(Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996كمــا تتبعــت
 (2003) Cutspecتطــور املمارســات الطبيــة املســتندة إلــى البراهــن انطال ًقــا مــن احلركــة التــي بــدأت بقصــد
إصــاح الفجــوة بــن األبحــاث وتوفيــر الرعايــة الطبيــة للممارســن ،وانتقلــت إلــى اســتخدام األدب الســابق لتعميــق
نهجــا للممارســة الطبيــة حتــى أصبحــت املمارســة املســتندة إلــى البراهــن اآلن
قــرارات املمارســة ثــم أصبحــت ً
جــز ًءا أساســ ًيا مــن التعليــم الطبــي ( ،)Grad, Macaulay, & Warner, 2001والتعليــم يف مجــال املهــن الصحيــة
املســاعدة مثــل التمريــض ( ،)Newell, 2002والتعليــم يف مجــال اإلرشــاد (Sexton, 2000).
وقــد حــذا التعليــم العــام والتربيــة اخلاصــة حــذو املمارســة الطبيــة يف تبنــي البراهــن العلميــة كأســاس مناســب
الختيــار املمارســات التعليميــة ) .(Carnine, 1999; Davies, 1999; Oakley, 2002إن الدافــع للحركــة احلاليــة
املســتندة إلــى البراهــن يف التعليــم يتشــابه إلــى حـ ٍـد كبيــر مــع ذلــك الدافــع الــذي هيمــن علــى مجــال الطــب ،وهــو
القلــق مــن عــدم اســتخدام املمارســات التعليميــة الف َّعالــة يف املــدارس إعتمــاداً علــى مــا أثبتتــه األبحــاث .وال شــك
ً
نقاشــا طويـ ًـا يف مجــال التربيــة اخلاصــة بشــأن الفجــوة بــن البحــث واملمارســة
أن هــذا االهتمــام احلالــي يعكــس
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ٍ
كبيــر
عــدد
) .(Gersten & Smith-Jones, 2001; Greenwood & Abbott, 2001وكــرد فعــل لذلــك ،مت تدشــن
ٍ
مـ�ن املبـ�ادرات للوقـ�وف علـ�ى املمارسـ�ات التـ�ي سـ�تؤدي إلـ�ى نتائـ�ج إيجابيـ�ة مـ�ع الطلبـ�ة �(Dunst, Trivette & Cut
) .spec, 2002وجديــر بالذكــر أن هنــاك نوعــن مــن املجتمعــات يقفــان وراء هــذه املبــادرات :املنظمــات البحثيــة
واجلمعيــات املهنيــة التــي تقتــرح معاييــر للممارســات.
الـمنظمـــــات البحـثيـــة
Research Synthesis Organization
تقــوم املنظمــات البحثيــة بتقــومي وجتميــع نتائــج األدب الســابق بشــكل منهجــي لدعــم املمارســن ،ولعــل أضخــم
وأقــدم مؤسســة بحثيــة هــي مؤسســة ) ،Cochrane Collaboration (www.cochrane.orgالتــي تقــع يف بريطانيــا
والتــي تأسســت عــام  ،1963وتتكــون هــذه املنظمــة التــي تركــز علــى األبحــاث الطبيــة والصحيــة مــن أكثــر مــن 50
مجموعــة مراجعــة تعاونيــة عرضــت أكثــر مــن  1300دراســة ،وباســتخدام نفــس هــذا النمــوذج تأسســت منظمــة
) Campbell Collaboration (http://www.campbellcollaboration.org/FraAbout.htmlيف الواليــات املتحــدة يف
عــام  1999ملســاعدة األفــراد علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة نحــو األعمــال التــي تســتند إلــى األبحــاث ،واألبحــاث
ذات اجلــودة العاليــة يف مجــاالت التعليــم والعلــوم االجتماعيــة .ويف بريطانيــا يف عــام  1993مت إنشــاء مركــز الوقايــة
والتدخـ�ل املبكـ�ر مـ�ع مرضـ�ى الذهـ�ا ن ) (EPPICيف معهــد التعليــم بجامعــة لنــدن �(http://www.researchtoprac
) tice.info/إلجــراء مراجعــات منهجيــة لألبحــاث املتعلقــة بالتدخــات االجتماعيــة ،وقــد حصلــت هــذه املؤسســة
مؤخ ـ ًرا علــى متويــل إلجــراء مراجعــات خاصــة للممارســات التعليميــة ،التــي تخطــط لتوفيرهــا مــن خــال دليــل
البراهــن البحثيــة يف ).(http://eppi.ioe.ac.uk/EPPIWeb/home.aspx?page=/reel/intro.htm
كمــا أنشــأ معهــد األبحــاث التربويــة ومركــز تبــادل املعلومــات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة (http://w-w-c.
) ،org/about.htmlوالــذي تشــترك يف إدارتــه  Campbell Collaborationواملعاهــد األمريكيــة لألبحــاث ،حيــث
يقــوم مركــز تبــادل املعلومــات ) (WWCبإجــراء مراجعــات للممارســات التعليميــة التــي تدعمهــا األبحــاث عاليــة
اجلــودة ،وتتــاح هــذه املعلومــات للممارســن مــن خــال قواعــد البيانــات .ومت ـ ّول وزارة التعليــم األمريكيــة مركــز
األبحــاث والتدريــب املختــص بتنميــة الطفولــة املبكــرة ) (CED) (www.puckett.orgالــذي يجــري مجموعــة مــن
األبحــاث احلساســة علــى املمارســات بشــأن فعاليــة (وعــدم فعاليــة) املمارســات التــي تتــم مــع الرضــع واألطفــال
ن علــى فعاليــة
الصغــار مــن ذوي اإلعاقــة وأســرهم .ويف الوقــت الــذي تقــدم فيــه اجلهــود التنظيميــة األخــرى براهـ َ
املمارســات يف املقــام األول ،فــإن مركــز األبحــاث والتدريــب املختــص بتنميــة الطفولــة املبكــرة قــد جنــح يف تقــدمي

تعريــف يتصــف بقــدر أكبــر مــن اإلجرائيــة مــن خــال اإلشــارة إلــى أن املمارســات املســتندة إلــى البراهــن «يحظــى
بدعــم األبحــاث ،حيــث يتــم حتديــد خصائــص ونتائــج املتغيــرات بشــكل جتريبــي ،كمــا تقــوم بإلقــاء الضــوء علــى مــا
ميكــن للممــارس فعلــه لتحقيــق نفــس النتيجــة املرجــوة» ).(Dunst et al., 2002, p.3
ولدراســة فعاليــة برامــج الطلبــة ذوي اضطرابــات طيــف التوحــد ،وضعــت اللجنــة التــي شــكلتها األكادمييــة
الوطنيـ�ة للعلـ�و م ( )NASإرشــادات حــول قــوة البراهــن املقدمــة مــن األبحــاث ذات تصاميــم احلالــة الواحــدة �(Com
) .mittee on Educational Intervention for Children with Autism, 2001وقــد كانــت أبعــاد األبحــاث التــي مت
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تقوميهـ�ا هـ�ي الصـ�دق الداخلـ�ي  ،Internal Validityوالصــدق اخلارجــي  ،External Validityوالتعميــم �Generaliza
 ،tionوتقــومي قــوة البراهــن (أي تطبيــق األبعــاد مــن األول إلــى الرابــع) علــى كل دراســة.
مــن املزايــا الرئيســة التــي تتصــف بهــا مبــادرات املؤسســات البحثيــة تلــك املعاييــر املنهجيــة التــي تســتهدف
اختيــار األبحــاث الصاحلــة لوضعهــا ضمــن مجموعــة مــن الدرســات البحثيــة ،أو اســتبعاد مــا ال يصلــح منهــا.
وقــد حصــرت معظــم املنظمــات براهــن الفعاليــة يف تلــك الدراســات البحثيــة التــي اســتخدمت منهــج التجــارب
العشــوائية املنضبطــة أو التصاميــم شــبه التجريبيــة املصممــة بدقــة .وقــد ألقــى الباحثــون يف مركــز األبحــاث
والتدريــب املعنــي بتنميــة الطفولــة املبكــرة ( )CEDنظــرة أوســع علــى العالقــة التجريبيــة بــن املمارســة والنتيجــة
كمــا بحثــوا عــن وصــف لعمليــة التدخــل التــي أدت إلــى النتيجــة ،كمــا الحظــت قيــادة مركــز تبــادل املعلومــات
( )WWCأن األبحــاث النوعيــة قــد توفــر معلومــات حـــــول التدخــــــات وميــكــــــن استخدامهـــــــا إلثبــات «املمارســـــات
الواعــــدة» « »Promising Practicesيف التربيــة والتعليــم بالرغــم مــن أنهــا أكــدت ً
أيضــا علــى أهميــة التحقــق مــن
صحــة املمارســات الف َّعالــة بشــكل واضــح مــن خــال اســتخدام التجــارب العشــوائية املنضبطــة ) .(WWC, 2003أمــا
بالنســبة ملركــز التدخــل املبكــر مــع مرضــى الذهــان ) (EPPICفقــد أفــاد  (2002) Oakley et al.أنهــم قامــوا بدمــج
األبحــاث النوعيــة يف مراجعاتهــم ،لكنهــم واجهــوا مشــاكل متعــددة يف تقــومي األبحــاث لألبحــاث النوعيــة.
الـجمعـــــيات الـمـهـنيــــة
Professional Associations
درســت اجلمعيــات واجلماعــات املهنيــة األدبيــات الســابقة لتحديــد املمارســات الف َّعالــة ،كمــا حــددت هــذه
املجموعــات يف كثيــر مــن األحيــان مســتوى البراهــن الالزمــة لوصــف ممارســة مــا بأنهــا ف َّعالــة .فعلــى ســبيل
املثــال ،أنشــأ قســم األطفــال اإلكلينيكــي يف القســم  12مــن اجلمعيــة األمريكيــة لعلــم النفــس ( )APAفريــق العمــل
املختــص بالتدخــات النفســية واالجتماعيــة املدعومــة جتريب ًيــا والتــي تســتهدف الطلبــة )،(Lonigan et al., 1998
حيــث اقتــرح ذلــك الفريــق نــوع ومقــدار البراهــن الالزمــة لوصــف املمارســة بأنهــا (أ) راســخة (مــن خــال وجــود
دراســتني أجراهــا باحثــون مختلفــون بنــاء علــى التصاميــم التجريبيــة أو تســعة تصاميــم جيــدة تســتخدم دراســة
احلالــة الواحــدة) ،أو (ب) رمبــا تكــون ف َّعالــة (كمــا هــو احلــال يف دراســتني تســتخدمان التصاميــم التجريبيــة يقــوم
بهــا نفــس الباحــث ،أو ثــاث أبحــاث علــى األقــل تســتخدم تصاميــم احلالــة الواحــدة).
وقــد أطلــق قســم الطفولــة املبكــرة التابــع ملجلــس األطفــال االســتثنائيني ) (CECعمليــة لتحديــد املمارســات
املوصــي بهــا والتــي تتضمــن براهــن مــن األدبيــات الســابقة ) .(Smith et al., 2002وكمــا أشــرنا إليــه ســاب ًقا أجــرى
قســم الطفولــة املبكــرة ) (DECمراجعــة شــاملة لألدبيــات الســابقة للوقــوف علــى مــدى دعــم املمارســات املوصــى
بهــا ولدمــج املعلومــات الــواردة مــن مجموعــات املناقشــات املركــزة مــن اخلبــراء واملمارســن وأفــراد األســرة مــن
أجــل التحديــد النهائــي للممارســات الف َّعالــة ،غيــر أنــه لــم يتــم حتديــد مســتوى أو نــوع البراهــن الالزمــة لدعــم
املمارســة املوصــى بهــا.
أشــارت اجلمعيــة األمريكيــة للــكالم  -اللغــة  -الســمع ) ،(ASHA; 2004إلــى أن األنــواع املختلفــة مــن البراهــن
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التــي قــد تكــون مهمــة لألنشــطة اإلكلينيكيــة املختلفــة .أمــا بالنســبة للقضيــة املتعلقــة بفعاليــة التدخــل ،فيــرى
الباحثــون ضــرورة توافــر أطــر عمــل مختلفــة لتقــومي مســتوى البراهــن التــي تثبــت فاعليتهــا ،وهــي تقــدم كمثــال
علــى ذلــك اإلطــار الــذي طــوره مركــز أكســفورد للطــب القائــم علــى البراهــن ( ،)2001وميكــن اســتخدام هــذا
النظــام لتصنيــف املمارســات وف ًقــا ألربعــة مســتويات مــن البراهــن:
•تُســتمد البراهــن مــن املســتوى األول مــن البحــث التجميعــي  Meta-Analysisوتشــمل تصمي ًمــا
جتريب ًيــا عشــوائ ًيا واحـ ًدا علــى األقــل أو أبحا ًثــا عشــوائية منضبطــة مصممــة جيـ ًدا.
•تشمل براهني املستوى الثاني األبحاث املنضبطة دون العشوائية والتصاميم شبه التجريبية.
•يتكــون املســتوى الثالــث مــن أبحــاث غيــر جتريبيــة جيــدة التصميــم (أي األبحــاث العالقيــة
وأبحــاث احلالــة الواحــدة).
•يشــمل املســتوى الرابــع تقريــر جلنــة اخلبــراء ،واملؤمتــرات التــي تنتهــي بإجمــاع اآلراء ،واخلبــرة
اإلكلينيكيــة للســلطات املعنيــة .وتؤكــد سياســة اجلمعيــة األمريكيــة للــكالم  -اللغــة  -الســمع
( )ASHAعلــى أن األطــر األخــرى متاحــة حال ًيــا أو تتطــور وميكــن أن حتقــق فائــدة لبعــض
األســئلة املتعلقــة بفعاليــة التدخــل.

لــم يقــم مجتمــع التربيــة اخلاصــة حتــى وقتنــا هــذا بوضــع إرشــادات منهجيــة لتحديــد أنــواع ومســتويات البراهــن
الالزمــة لوصــف املمارســة بأنهــا مســتندة إلــى البراهــن وف َّعالــة .ويف هــذا الشــأن ،تعــاون قســم صعوبــات التعلــم
وقســم األبحــاث يف نشــر وثيقــة بعنــوان «تنبيهــات  ،»Alertsحيــث يقــوم خبيــر مــن امليــدان مبراجعــة األدبيــات ذات
الصلــة مبمارســة مــا ويتنــاول مــا إذا كانــت تلــك املمارســة مســتندة إلــى البراهــن أو تفتقــد إليهــا .ومــع ذلــك ،فقــد
اعتمــدت هــذه التنبيهــات علــى مالحظــات بعــض الباحثــن واملؤلفــن لتلــك األدبيــات ،فعلــى الرغــم مــن فائدتهــا
التــي ال تنكــر ،قــد يســتخدم مؤلفــون مختلفــون معاييــر مختلفــة للبراهــن التــي تتضمنهــا تلــك األدبيــات .لهــذا،
كان الهــدف الثانــي لفريــق العمــل باحثــون و احلالــي وصــف أنــواع النتائــج املنبثقــة عــن كل منهــج بحــث والتوصيــة
مببــادئ توجيهيــة الســتخدام النتائــج كبرهــان علــى فعاليــة أو عــدم فعاليــة املمارســات يف التربيــة اخلاصــة.
أين نــذهــــب من هــــــنا؟
?Where Do we Go from Here
تتعــرض وزارة التعليــم لضغــوط مــن أجــل أن تثبــت للكوجنــرس بوجــود براهــن علــى فعاليــة بعــض املمارســات
التعليميــة ،وبالتالــي فــإن دعــم األبحــاث التربويــة هــو اســتثمار جيــد لألمــوال العامــة ،فعنــد حتديــد منهــج التجــارب
العشــوائية املنضبطــة كمعيــار ذهبــي للبحــث تســتثمر وزارة التعليــم اجلــزء األكبــر مــن متويــل األبحــاث يف التعامــل
مــع قضيــة الفعاليــة ،وهــو أمــر واضــح األهميــة .ومــع ذلــك ،يحثنــا  )2002( Berlinerعلــى جتنــب اخللــط بــن العلــم
وبــن طريقــة أو أســلوب مــا ،ومــن املهــم النظــر إلــى الهــدف األكبــر املتمثــل يف اســتخدام العلــم لتحســن التعليــم
املقــدم جلميــع الطلبــة.
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ولتحقيــق هــذا الهــدف رمبــا يجــدر بالبعــض النظــر إلــى العلــوم التربويــة علــى أنهــا سلســلة متصلــة وليســت نقطــة
ثابتــة ،ويف هــذا الشــأن يشــير  )2003( Levin, O’Donnell and Kratochwillإلــى أنــه ميكــن التفكيــر يف برنامــج
للبحــث التربــوي علــى أنــه يتــم وفــق أربــع مراحــل (انظــر الشــكل  .)1تتضمــن املرحلــة األولــى طــرق املالحظــة،
واالستكشــاف املر َّكــز ،واملنهجيــة املرنــة التــي تســمح بهــا األســاليب النوعيــة واملترابطــة ،وتتضمــن املرحلــة الثانيــة
جتار ًبــا معمليــة أو صفيــة منضبطــة ،وأبحا ًثــا قائمــة علــى املالحظــة لصفــوف الدراســة ،باإلضافــة إلــى اخلبــرات
التعاونيــة بــن املعلــم والباحــث .وقــد تفيــد يف هــذه املرحلــة جتربــة التصاميــم التــي تشــمل علــى املنهــج النوعــي
والتصاميــم ذات احلالــة الواحــدة ،والتصميــم التجريبــي و شــبه التجريبــي واملنضبــط .وتأتــي بعــد ذلــك املرحلــة
الثالثــة التــي ســتقوم بدمــج املعرفــة الناجتــة مــن املرحلتــن الســابقتني لتصميــم تدخــات موثوقــة وذات فعاليــة
جيــدة مــن خــال أبحــاث التجــارب العشــوائية املنضبطــة التــي يســتطيع املشــاركون العاديــون (مثــل املعلمــن)
تنفيذهــا يف صفوفهــم الدراســية أو البيئــات الطبيعيــة األخــرى .ونــرى أن أبحــاث تصاميــم احلالــة الواحــدة ميكــن
أن حتقــق هــذا الغــرض ً
أيضــا.
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الشكل ( :)1مراحل برامج األبحاث
املرحلة األولى
األفكار التمهيدية واالفتراضات ،واملالحظات واألعمال التجريبية

املرحلة الثانية

التجارب املختبرية املنضبطة

عروض صفوف الدراسة وجتارب التصميم

املرحلة الثالثة
األبحاث التي تتناول التجارب يف صفوف الدراسة

املرحلة الرابعة
املمارسة املستنيرة يف قاعة الدراسة

From “Educational/psychological Intervention Research,” by J. R. Levin, A. M. O’Donnell, & T.R.
Kratochwill, 2003, in Handbook of Psychology; Vol 7: Educational Psychology (pp. 557-581), edited
by W. Reynolds and G. Miller. Copyright 2003 by Wiley Publishers. Reprinted with permission.
ومــع ذلــك فمــن احملتمــل أن تفشــل احلركــة البحثيــة الف َّعالــة املســتندة إلــى البراهــن التــي تتنــاول املمارســات
التــي يســتخدمها املعلمــون عنــد توقــف األبحــاث عنــد هــذه املرحلــة .وتتمثــل إحــدى اخلطــوات األخــرى يف عمليــة
التطويــر (املرحلــة  )4يف حتديــد العوامــل التــي تــؤدي إلــى تبنــي ممارســات ف َّعالــة يف النظــم املدرســية االعتياديــة
يف ظــل الظــروف احلاليــة بشــكل طبيعــي ،وســتتطلب تلــك اخلطــوة األخيــرة البحــث يف العوامــل التنظيميــة التــي
تســهل أو تعرقــل اإلبــداع يف الســياقات احملليــة ( .)Fullan, 2001إن مناهــج البحــث التــي مــن شــأنها أن تــؤدي
إلــى إنتــاج هــذه املعلومــات هــي علــى األرجــح طــرق نوعيــة ومختلطــة ،باإلضافــة إلــى تصاميــم التجــارب العشــوائية
املنضبطــة ،والتصاميــم واســعة النطــاق ،والتصاميــم ذات احلالــة الواحــدة .وقــد يســتفيد مــن ذلــك الباحثــون يف
التخصصــات األكادمييــة مثــل علــم االجتمــاع ،والعلــوم السياســية ،واالقتصــاد ،وكذلــك التربيــة والتعليــم .ومــن
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املتوقــع أن تصــل األبحــاث يف هــذه املرحلــة إلــى أفضــل حاالتهــا مــن خــال التعــاون بــن الباحثــن يف مجــال التربيــة
والتعليــم والباحثــن مــن التخصصــات األخــرى ووكاالت التعليــم احملليــة واملعلمــن .وجتــدر اإلشــارة ـ ً
أيضــا ـ إلــى
املبــادرة التــي قــام بهــا املركــز الوطنــي لألبحــاث ( ،)Donovan, Wigdor & Snow, 2003والتــي تقــدم تبنــي مبــادرة
فدراليــة واســعة تهــدف إلــى خلــق مثــل هــذا التعــاون.
الـخــــــالصـــة
C onclusion
تتطلــب مناهــج البحــث املختلفــة املناســبة للتعامــل مــع األســئلة املهمــة يف التربيــة اخلاصــة مــن املختصــن يف
املجــال مــا يلــي( :أ) التوفيــق بــن أســئلة البحــث واملنهــج املســتخدم ،و(ب) اســتخدام منهــج بحــث ميثــل مســتوى
مرتف ًعــا مــن اجلــودة ،و (ج) واســتخدام نتائــج األبحــاث لــكل منهــج كبرهــان علمــي للممارســات الف َّعالــة يف التربيــة
اخلاصــة .وحتــى اآلن يوجــد العديــد مــن األبحــاث واملقــاالت التــي تصــف كل منهــج بحــث ،لكنهــا ال تصــف بشــكل
واضــح كيــف يســاهم كل منهــج يف التحــدي الــذي يشـ ّكله االنتقــال مــن األبحــاث إلــى املمارســات .وحتــدد الفصــول
األربعــة التاليــة يف هــذا الكتــاب مؤشــرات جــودة األبحــاث يف التربيــة اخلاصــة ،وتقتــرح اســتخدام نتائــج األبحــاث
كبرهــان للممارســات .ففــي الفصــل الثانــي قــام ( )Gersten et al., 2005بفحــص مؤشــرات اجلــودة للتصميــم
التجريبــي والتصميــم اجلماعــي شــبه التجريبــي واقتــرح إرشــادات الســتخدام نتائــج األبحــاث التجريبيــة إلثبــات
وجــود ممارســات ف َّعالــة .ويف نفــس الســياق ،اقتــرح ( )Horner et al., 2005مؤشــرات ومعاييــر جــودة للممارســة
املبنيــة علــى البراهــن باســتخدام تصميــم احلالــة الواحــدة يف الفصــل الثالــث .وتظهــر مؤشــرات اجلــودة املخصصــة
لألبحــاث العالقيــة وطــرق إســهام نتائجهــا يف إثبــات وجــود ممارســات ف َّعالــة يف الفصــل الرابــع بقلــم (Thompson
) & et al., 2004ويقتــرح  .Brantlinger and collergues 2005يف الفصــل األخيــر مؤشــرات اجلــودة لألبحــاث
النوعيــة واســتخدامات البحــث النوعــي كبرهــان علــى املمارســات الف َّعالــة يف التربيــة اخلاصــة.
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المـلخـــص
Abstract
يتنــاول هــذا الفصــل مؤشــرات اجلــودة اخلاصــة باألبحــاث التجريبيــة وشــبه التجريبيــة يف التربيــة اخلاصــة ،وال
يقتصــر الهــدف مــن هــذه املؤشــرات علــى تقــومي دراســة علميــة أو مقالــة بحثيــة مكتملــة؛ ولكنهــا تســعى ً
أيضــا

أن تكــون مبثابــة مرجــع للقضايــا املهمــة التــي ينبغــي االهتمــام بهــا عنــد العمــل يف مجــال األبحــاث التجريبيــة.
باإلضافــة إلــى أنــه ميكــن اســتخدام هــذه املؤشــرات يف الكثيــر مــن األبحــاث العلميــة ،بــد ًءا مــن املســاعدة يف
تصميــم اخلطــط البحثيــة إلــى تقــومي املقترحــات البحثيــة .كمــا يتنــاول هــذا الفصــل شــرح إطــار العمــل واألســاس
ـكل ٍ
واف .وأخيـ ًرا ،مقترحــات ملعاييــر للحكــم علــى املمارســة بأنهــا تســتند
املنطقــي مــن خــال وصــف كل مؤشــر بشـ ٍ
إلــى البراهــن أم ال .كذلــك يهــدف هــذا الفصــل إلــى مراجعــة املعاييــر واملؤشــرات ،وتنقيحهــا حســب احلاجــة،
ليعتمدهــا الباحثــون يف ميــدان التربيــة اخلاصــة.
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الـمــقــدمــــة
Introduction
يقــدم هــذا الفصــل مجموعــة مــن مؤشــرات اجلــودة لألبحــاث التجريبيــة وشــبه التجريبيــة يف مجــال التربيــة
اخلاصــة ،حيــث التركيــز احلالــي نحــو زيــادة عــدد األبحــاث العلميــة يف مجــال التربيــة والتعليــم يســتدعي احلاجــة
إلــى وجــود هــذه املؤشــرات .ولقــد أشــار املجلــس الوطنــي لألبحــاث  National Research Councilمؤخـ ًرا ()2002
يف تقريــره عــن البحــث العلمــي يف التعليــم بأنــه ال يــرى أي ســبب مينــع إخضــاع التعليــم لنفــس األســاليب العلميــة
املســتخدمة يف التخصصــات األخــرى كالكيميــاء أو الفيزيــاء ،وأضــاف املجلــس ً
أيضــا أنــه مــن املمكــن اســتخدام
جميــع مناهــج البحــث يف البحــث التربــوي :البحــث االســتقصائي ،واألبحــاث النوعيــة ،واألبحــاث العالقيــة .ويف

هــذا الســياق ،أفــاد  )2002( Feuer, Towne and Shavelsonبالقــول« :إذا كان هنــاك إمكانيــة أن تكــون الفرضيــات
البحثيــة ثابتــة بالرغــم مــن التدقيــق باســتخدام طــرق متعــددة ،فــا شــك أن مصداقيتهــا ســتتعزز إلــى حـ ّد كبيــر؛
حيــث ينهــار االلتــزام باســتخدام أي منــوذج بحثــي يف مواجهــة هــذا املبــدأ األساســي» (ص .)8

واضحــا يف التأكيــد مــرا ًرا علــى أن النمــاذج التــي تســتخدم
ومــع ذلــك ،فــإن تقريــر املجلــس الوطنــي لألبحــاث كان
ً
التجــارب العشــوائية غيــر مســتغلَّة حال ًيــا يف األبحــاث التربويــة؛ علــى الرغــم مــن كونهــا «أفضــل منهجيــة للكشــف
عــن العالقــات بــن اإلجــراءات والنتائــج» ( .)Feuer et al., 2002, p. 8ومــن هــذا املنطلــق ،أعــاد املجلــس التأكيــد
علــى نقطــة طرحهــا  )1966( Campbell and Stanleyقبــل جيــل مــن اآلن أشــارا فيهــا إلــى أن« :األبحــاث
التجريبيــة التــي جتــرى يف البيئــات امليدانيــة كانــت هــي :الوســيلة الوحيــدة لتســوية املنازعــات املتعلقــة باملمارســة
التعليميــة ،والطريقــة الوحيــدة للتحقــق مــن التحســينات التــي تطــرأ علــى التعليــم ،واألداة الوحيــدة إلرســاء تقليــد
تراكمــي يســمح بإدخــال التحســن دون التعــرض خلطــر جتاهــل اخلبــرات العريقــة لصالــح املســتجدات الرديئــة ولــو
لفتــرة قصيــرة» (ص.)2
وحتــى وقــت قريــب ،لــم يكــن هنــاك مجموعــة محــددة مــن املعاييــر أو مؤشــرات اجلــودة لتقــومي جــودة البحــث
التدخلــي التجريبــي أو شــبه التجريبــي املقتــرح؛ وبالرغــم مــن ذلــك يُق ـ ّدم عــدد قليــل مــن كتــب مناهــج البحــث
املختلفــة قائمــة واضحــة مــن املعاييــر التــي تتناســب مــع أساســيات األبحــاث امليدانيــة املعاصــرة وتقــدم أفــكا ًرا جيدة
يف الوقت ذاته مثل ) .(Boruch, 1997; Gall Borg & Gall, 2002; Shadish, Cook & Campbell, 2002وحلســن
احلــظ أصــدر مركــز تبــادل املعلومــات التابــع لــوزارة التعليــم األمريكيــة أداة تقــومي تصميــم وتنفيــذ الدراســة ;(DIAD
) .Valentine & Cooper, 2003التــي تهــدف بشــكل رئيــس إلــى تقــومي املقــاالت أو الدراســات البحثيــة بحيــث ميكــن
اســتخدامها ضمــن البحــث الــذي يُق ّيــم فعاليــة التدخــل أو املنهــج.
هدفنــا أكبــر قليـ ًـا هنــا ،حيــث إننــا نهــدف إلــى اســتخدام مؤشــرات اجلــودة هــذه ،ليــس فقــط لتقــومي دراســة
أو مقالــة بحثيــة مكتملــة؛ ولكــن ً
أيضــا لتقــومي مقترحــات األبحــاث والرســائل العلميــة وطلبــات املنــح املقدمــة إلــى
املؤسســات الداعمــة غيــر الربحيــة ،كمــا يهــدف هــذا الفصــل إلــى إفــادة الباحثــن الذيــن يعتمــدون علــى تصميــم
الدراســة ،ليكــون لهــم مبثابــة مرجــع للقضايــا املهمــة التــي تتطلــب إعــادة النظــر.
مت اختيــار النظــر يف مؤشــرات اجلــودة ً
بــدل مــن عــرض مجموعــة مــن املعاييــر التــي تتطلــب اإلجابــة عنهــا
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باســتخدام (نعــم  /ال)؛ ألن تقــومي تصميــم البحــث يتطلــب تقــومي مواطــن القــوة والضعــف النســبية يف مجموعــة مــن
املجــاالت .فنحــن ال نهــدف إلــى توفيــر دليــل حــول كيفيــة تصميــم دراســة بحثيــة ميدانيــة عاليــة اجلــودة ،فهــــناك
العــــديد مــن األدبيــــات التربويــــة التمهـــــيدية مـــــثل ) (Gall et al., 2002والنصــــوص املتقــدمــــــة مــــثل (Shadish
) et al., 2002واملتاحــة بشــكل واســع لشــرح العديــد مــن املفاهيــم املتعلقــة بتصميــم األبحــاث التجريبيــة .ونأمــل
يف أن يتــم اختبــار هــذه املجموعــة مــن املؤشــرات ميدان ًيــا ومراجعتهــا ،ثــم حتكيمهــا مــن قبــل محــرري املجــات
العلميــة ومراجعــي طلبــات املنــح الفيدراليــة .إضاف ـ ًة إلــى ذلــك ،نتوقــع أن تســاعد هــذه املجموعــة مــن املؤشــرات
الباحثــن يف تصميــم األبحــاث وتوجيــه املمارســن أثنــاء اســتخدامهم للممارســات التعليميــة البديلــة التــي يتبنونهــا
يف فصولهــم الدراســية ومدارســهم.
يعــرض اجلــدول ) (1مؤشــرات اجلــودة ملقترحــات األبحــاث التجريبيــة وشــبه التجريبيــة يف املقترحــات البحثيــة،
بينمــا يقــدم اجلــدول ) (2مجموعــة مــن مؤشــرات اجلــودة لتقــومي جــودة األبحــاث التجريبيــة أو شــبه التجريبيــة
املكتملــة .ويتنــاول هــذان اجلــدوالن مشــكالت متشــابهة؛ إال أنهمــا يختلفــان يف أهدافهمــا ،ويُفــرق اجلــدوالن بــن

املؤشــرات التــي تعــد ضروريــة لتحقيــق اجلــودة واملؤشــرات التــي تعــد مطلوبــة يف دراســة مــا.

اجلدول ( :)1مؤشرات اجلودة األساسية واملرغوبة عند تصميم خطط أبحاث ضمن منهج املجموعات
التجريبية وشبه التجريبية
Essential and Desirable Quality Indicators when Designing Research Proposals in Group
Experimental and Quasi-Experimental Method

مـــؤشـــرات الـجـــودة
البناء املفاهيمي للدراسة
Conceptualization Underlying
the Study

املشاركون  /العينات
Participants/Sampling

 ١وجــود مبــرر قــوي يثبــت أهميــة البحــث الــذي ســيتم إجــراؤه ،باإلضافــة إلــى اعتمــادتصــور البحــث علــى أبحــاث ذات تصميــم معــن ،بحيــث يعكــس التصميــم أساســيات
البحــث العلمــي املعروفــة.
 ٢اســتناد املنهــج إلــى خطــة جيــدة مبنيــة علــى أساســيات البحــث العلمــي يفحالــة اقتــراح منهــج مبتكــر.
  ٣صياغــة أســئلة بحثيــة واضحــة ومرتبطــة بأغــراض الدراســة ،وتقــدمي مبــرراتصادقــة تدعــم طبيعــة التدخــل بــن مجموعــات املقارنــة.
 ٤اســتخدام كافــة اإلجــراءات املناســبة للتأكــد مــن قابليــة املشــاركني يف الدراســةللمقارنــة بنــا ًء علــى اخلصائــص احملــددة لهــم ،ومــن خــال الشــروط التــي حتددهــا
عمليــة التدخــل ،وتقــدمي معلومــات كافيــة ودقيقــة حــول املشــاركني يف الدراســة قبــل
التدخــل للتأكــد مــن أن العينــات قابلــة للمقارنــة يف ضــوء خصائــص املشــاركني فيهــا
يف حــال كانــت العينــة عشــوائية.
 ٥تقــدمي معلومــات كافيــة حــول حــدة ،وشــدة ،ونــوع اإلعاقــة للمشــاركني ،والتأكــد مــنصحــة تلــك املعلومــات.
 ٦اســتخدام اإلجــراءات املناســبة لزيــادة احتماليــة قابليــة املعلمــن أو التدخــاتاملقترحــة للمقارنــة يف ظــل شــروط وظــروف عمليــة التدخــل ،وتوفيــر الشــرح الــوايف
والدقيــق ملقدمــي التدخــل.
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تنفيذ التدخل وطبيعة
شرط (شروط) املقارنة
Implementation of the Intervention and the Nature of
)Comparison Condition(s

قياس النتائج ومخرجات
الدراسة
Outcome Measures

حتليل البيانات
Data Analysis

 ٧وصف التدخل بوضوح ودقة متناهية. ٨وصــف إجــراءات ضمــان تقــومي مصداقيــة ونزاهــة التنفيــذ Fidelity of.Implementation
 ٩وصف وتوثيق طبيعة اخلدمات املقدمة جلميع مجموعات املقارنة.	١٠-اســتخدام اختبــارات ومقاييــس متعــددة لتحقيــق تــوازن معقــول بــن األدوات
املتوافقــة مــع التدخــل واألدوات التــي تقيــس األداء القابــل للتعميــم.
	١١-وجــود دليــل علــى صــدق مقاييــس النتائــج ،ومراعــاة تلــك املخرجــات يف حــال عــدم
وجــود دليــل.
	١٢-مناســبة أســاليب حتليــل البيانــات وارتباطهــا باألســئلة والفرضيــات البحثيــة
الرئيســة.
	 ١٣-حســاب التبايــن يف كل عينــة ســوا ًء عــن طريــق أســاليب أخــذ العينــات (مثــل :تقييــد
النطــاق) أو األســاليب اإلحصائيــة (مثــل :االســتبعاد وحتليــل التغايــر).
	 ١٤-اســتخدام حتليــل القــوة  Power Analysisلوصــف مالءمــة احلــد األدنــى حلجــم
العينــة.

	١٥-حياديــة املالحظــن جتــاه شــروط الدراســة ،والتســاوي يف كميــة املعلومــات حــول
ظــروف الدراســة وشــروطها.
	١٦-وجــود ثبــات االختبــار ،وإعــادة االختبــار ،وثبــات املالحظــن يف تعاملهــم مــع مقاييس
النتائــج (إذا اقتضــى األمــر) باإلضافــة إلــى ضمــان صــدق وثبــات االتســاق الداخلي.
	١٧-احتواء قياس املخرجات على رصد لتأثير التدخل على القياس البعدي الفوري.
	١٨-وجــود برهــان علــى صــدق املقاييــس املقترحــة ،أو تقديرهــا بنــا ًء علــى بيانــات مــن
مؤشرات اجلودة املرغوبة
الدراســة املقترحــة أو باســتخدام بيانــات مت جمعهــا مــن عينــات أخــرى يف حــال
عــدم وجــود البرهــان.
١٩-	 Desirable Quality Indicatorsتقــومي فريــق البحــث لســمات أخــرى باإلضافــة إلــى اخلصائــص العامــة لتنفيــذ دقــة
ونزاهــة التنفيــذ (مثــل :عــدد الدقائــق املخصصــة للتدخــل أو للمعلــم /اتبــاع القائــم
بالتدخــل لإلجــراءات احملــددة) ،واختبــار الدقــة والنزاهــة أثنــاء التنفيــذ.
	٢٠-احتــواء البحــث علــى مقتطفــات صوتيــة أو مقاطــع فيديــو حقيقيــة جتســد طبيعــة
التدخــل.
	٢١-قيــام الباحــث بإجــراء حتليــات القــدرة املناســبة ملســتويات مختلفــة مــن التحليــل
اإلحصائــي ،فعلــى ســبيل املثــال ،إذا كان مــن املخطــط لــه حتليــل البيانــات يف حجــرة
الصــف أو يف مركــز الرعايــة النهاريــة ،فيجــب أن تتميــز تلــك التحليــات يف هــذا
املســتوى بالقــدرة علــى كشــف التأثيــرات.
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اجلدول ( :)2مؤشرات اجلودة األساسية واملرغوبة لتقومي /حتيكم أبحاث املجموعات التجريبية وشبه التجريبية
Essential and Desirable Quality Indicators when Reviewing Group Experimental and Quasi-Exper imental Research
مـــؤشـــــرات اجلـــــودة

وصف املشاركني
Describing Participants

تنفيذ التدخل ووصف شروط
املقارنة
Implementation of the
Intervention and Description
of Comparison Conditions

قياس النتائج ومخرجات
الدراسة
Outcome Measures

حتليل البيانات
Data Analysis

 1تقدمي معلومات كافية عن اإلعاقات أو الصعوبات احلالية لدى املشاركني. 2اســتخدام اإلجــراءات املناســبة لزيــادة احتمــال قابليــة املشــاركني يف العينــة للمقارنــةيف ظــل الشــروط والظــروف احملــددة.
 3تقــدمي معلومــات كافيــة تصــف القائمــن بالتدخــل أو املعلمــن ،وتشــير إلــى قابليــةهــؤالء األشــخاص للمقارنــة يف ظــل شــروط الدراســة.

 4وصف وحتديد التدخل بوضوح.5 -وصف دقة ونزاهة التنفيذ وتقوميه Fidelity of Implementation.

6 -وصف طبيعة اخلدمات املتاحة يف ظل شروط املقارنة.

 7اســتخدام مقاييــس متعــددة لتحقيــق تــوازن معقــول بــن األدوات املتوافقــة مــع التدخلواألدوات التــي تقيــس األداء القابــل للتعميم.
8 -قياس مخرجات رصد تأثير التدخل يف األوقات املناسبة.

 9ربــط أســاليب حتليــل البيانــات بشــكل مناســب باألســئلة وفرضيــات البحــث الرئيســة،وربطهــا بشــكل مناســب بوحــدة التحليــل يف الدراســة.
	10-احتــواء البحــث علــى حســابات حجــم التأثيــر  Effect Sizeباإلضافــة إلــى اإلحصــاءات
االســتداللية األخرى.
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	11-توفــر بيانــات عــن معــدالت التســرب بــن مجموعــات الدراســة ،وتوثيــق التســرب
امللحــوظ ،باإلضافــة إلــى إمكانيــة مقارنــة التســرب بــن العينــات ،بحيــث يقــل املعــدل
اإلجمالــي للتســرب عــن .٪30

	12-احتــواء البحــث علــى ثبــات االختبــار وإعــادة االختبــار إذا اقتضــى األمــر،
وثبــات املالحظــن يف تعاملهــم مــع مقاييــس النتائــج ،باإلضافــة إلــى ضمــان
صــدق وثبــات االتســاق الداخلــي ،وحياديــة مــن يقومــون بجمــع البيانــات أو
مقـ ّدري الدرجــات جتــاه شــروط الدراســة ،والتســاوي يف كميــة املعلومــات حــول
ظــروف الدراســة وشــروطها.
مؤشرات اجلودة املرغوبة
	13-احتــواء قيــاس املخرجــات علــى رصــد لتأثيــر التدخــل علــى القيــاس البعــدي
Desirable Quality Indicators
الفــوري.
	14-وجود دليل على صدق املعايير وصدق بناء املقاييس املستخدمة.
	15-قيـ�ام فريـ�ق البحـ�ث بتقـ�ومي مصداقيـ�ة ونزاهـ�ة التنفيـ�ذ �Fidelity of Implemen
 ،tationباإلضافــة إلــى اخلصائــص األوليــة لتنفيــذ دقــة األداء مثــل( :عــدد
الدقائــق املخصصــة للتدخــل ،أو للمعلــم /اتبــاع القائــم بالتدخــل اإلجــراءات
احملــددة).
	16-توثيق طبيعة التعليمات أو سلسلة الدروس املوضحة يف شروط املقارنة.
	17-وجود مقتطفات صوتية أو مقاطع فيديو حقيقية جتسد طبيعة التدخل.
	18-تقدمي النتائج بطريقة واضحة ومتماسكة.

مــن املتوقــع أن تتمتــع الدراســة بالقبــول إذا اشــتملت علــى مقاييــس لــأداء القابــل للتعميــم؛ بينمــا لــن حتظــى
بالقبــول إذا اقتصــرت علــى مقاييــس غيــر مرنــة ،ونقتــرح اســتخدام هــذه املؤشــرات لتحديــد الدراســات البحثيــة
«املقبولــة» و «عاليــة اجلــودة» .فحتــى يكــون مســتوى اجلــودة مقبـ ً
ـول ،البــد أن يفــي مقتــرح البحــث أو الدراســة
بجميــع مؤشــرات اجلــودة األساســية مــع اســتثناء مؤشــر واحــد ،وأن يفــي مبؤشــر واحــد علــى األقــل مــن مؤشــرات
اجلــودة األساســية كمــا هــو موضــح يف اجلدولــن ( )1و( .)2ولكــي يكــون مســتوى اجلــودة مرتف ًعــا ،يجــب علــى
مقتــرح البحــث أو الدراســة أن يفــي بجميــع مؤشــرات اجلــودة األساســية مــع إمكانيــة اســتثناء مؤشــر واحــد ،بينمــا
يفــي بأربعــة مؤشــرات علــى األقــل مــن مؤشــرات اجلــودة الرئيســة .وجتــدر اإلشــارة إلــى أن تعريفــات اجلــودة
العاليــة واجلــودة املقبولــة هــي تعريفــات مبدئيــة ويفتــرض أن يتــم اختبارهــا مــن قبــل اجلامعــات والهيئــات التــي
تقــوم مبراجعــة طلبــات املنــح واملنظمــات البحثيــة.
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مؤشرات الجودة في تصاميم أبحاث المجموعات التجريبية وشبه التجريبية
Quality Indicators for Group Experimental and Quasi-Experimental Research
وضع تصور مفاهيمي للدراسة
Conceptualization of the Research Study
لــن يكــون للدراســة التــي ال تعتمــد علــى أســاس علمــي أي تأثيــر ،ولــذا فمــن املهــم أن يقــوم الباحــث بصياغــة
تصــور مفاهيمــي وتصميــم واضحــن للدراســة ،وســيتم وصــف أربعــة مؤشــرات تتعلــق بوضــع ســياق الدراســة
البحثيــة.
اعتمــاد تصــور مفاهيمــي متماســك للدراســة الحاليــة بحيــث يســتند إلــى نتائــج األبحــاث الســابقة
المصممــة بشــكل جيــد علــى أن يســتند منهــج البحــث فيهــا إلــى تصــور مفاهيمــي ســليم
ومتماســك ومســتمد مــن أساســيات األبحــاث العلميــة:

مراجعــة األدب التربــوي جــزء رئيــس مــن تصميــم مفهــوم الدراســة ،إذ عــاد ًة مــا يتنــاول هــذا اإلجــراء مراجعــة
األبحــاث الســابقة التــي تــؤدي إلــى التصــور والتصميــم احلاليــن للدراســة ،والبــد أن يقــوم الباحــث بعــرض مراجعــة
األدب التربــوي املتوفــرة  ، Extant Knowledgeويبــرز أهميــة البحــث املقتــرح ،كمــا يجــب أن يعكــس ً
أيضا الدراســات
ممــا يجعــل القــارئ علــى علــم بطريقة ارتبــاط هذه األبحاث بالدراســة
البحثيــة احلديثــة والهامــة يف مجــال البحــث؛ َّ
البحثيــة املقترحــة ،أمــا إذا لــم يكــن هنــاك أبحــاث حديثــة ،فيتعــن علــى الباحــث الكشــف عــن ذلــك بصراحــة.
علــى الباحثــن التأكــد مــن أن مراجعــة األدب التربــوي ال تقتصــر علــى األبحــاث املرتبطــة بــه فحســب ،بــل تركــز
ً
أيضــا علــى بعــض القضايــا التــي تخــدم الدراســة ،حتــى يصــل الباحــث إلــى النتيجــة النهائيــة والتــي تتمثــل بإنتــاج
ملخــص موجــز وشــامل للمعرفــة التــي توصــل إليهــا حــول أســئلة البحــث وفرضياتــه ،إضاف ـ ًة إلــى ذلــك البـ َّـد مــن
إلقــاء الضــوء علــى نقــاط التوافــق وغيرهــا مــن النقــاط التــي تتطلــب مزيــ ًدا مــن البحــث ،والتأكــد مــن الفهــم
النظــري لســبب تنــاول الدراســة ألي موضــوع هــام لــم يتــم التطــرق إليــه ســاب ًقا ،كمــا يجــب علــى الباحــث ً
أيضــا
أن يركــز يف مراجعتــه لألدبيــات التربويــة علــى صياغــة حجــج مقنعــة للمنهــج الــذي ســيتبناه ،وميهــد الطريــق
فضــل
ألســئلة البحــث ،ســوا ًء قــرر اقتــراح منهجيــة مبتكــرة ال تدعمهــا الكثيــر مــن البراهــن التجريبيــة احلاليــة ،أو َّ
اســتخدام التدخــات التــي توصــف بأنهــا متغيــرات دقيقــة للممارســات املســتندة إلــى البراهــن.
صياغة مشكلة الدراسة الحالية بشكل مقنع ويبين أهميتها:

قــدم  )2002( Feuer and et al.عــدة براهــن تؤكــد علــى وجــوب تقــدمي املبــررات املتعلقــة بأهميــة أي دراســة
بحثيــة عنــد كتابــة أو مناقشــة األبحــاث ،حيــث يتنــاول جــزء مــن تلــك البراهــن تنامــي ظهــور األبحــاث التعليميــة،
فطريقــة اختيــار الباحثــن للمواضيــع التــي يركــزون عليهــا يف بحوثهــم أمــر غايــة يف األهميــة ،لــذا يتعــن عليهــم
إطــاع مســتخدمي أو ممولــي املشــروعات البحثيــة علــى األســاس املنطقــي الختياراتهــم.
وعليــه ،فقــد ناقــش مؤخــ ًرا ٌّ
كل مــن  )2002( Fabes, Matrin, Hanish and Updegraffقضيــة تقــومي داللــة
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األبحــاث التنمويــة يف القــرن احلــادي والعشــرين؛ حيــث حــدد هــؤالء املؤلفــون أربعــة أنــواع جديــدة مــن «الصــدق»
والتــي ميكــن تطبيقهــا يف األبحــاث التربويــة وهــي صــدق حــدوث املشــكلة ،وصــدق األثــر ،والصــدق العاطفــي،
وصــدق ظهــور املشــكلة .ويشــير صــدق حــدوث املشــكلة إلــى مــدى تنــاول بحـ ٍـث مــا ملوضــوع يؤثــر بشــكل كبيــر علــى
مجموعــة كبيــرة مــن األفــراد ،أمــا صــدق األثــر فيعنــي النظــر إلــى موضــوع البحــث مــن حيــث إن لــه نتائــج غيــر
مرضيــة ،ويعكــس الصــدق العاطفــي امليــل إلــى احلكــم علــى أهميــة البحــث بنــا ًء علــى حجــم مــا يولــده مــن مشــاعر
تعاطفيــه مــع األفــراد املتأثريــن مبشــكلة الدراســة ،وأخي ـ ًرا ،يعكــس صــدق ظهــور املشــكلة درجــة إدراك األفــراد
للمشــكلة أو املوضــوع ،ويف هــذا الشــأن ذكــر  )2002( Fabes and et al.أنــه مــن الصعــب أن تضــم دراســة واحــدة
أنــواع الصــدق األربعــة م ًعــا ،غيــر أنــه البـ َّـد أن يكــون الباحثــون علــى علــم بأنــواع الصــدق ،وأن يهتمــوا بنمــط الصــدق
الــذي تتناولــه الدراســة املعنيــة ،وال شــك أن هــذه املفاهيــم ذات أهميــة بالغــة عنــد النظــر يف مؤشــرات اجلــودة.
تقديــم حجــج ومبــررات علميــة ومعقولــة تدعــم عمليــة التدخــل المقتــرح ومــدى مناســبتها
لطبيعــة األفــراد فــي مجموعــات المقارنــة:

مــن املهــم وصــف التدخــل ووضعــه يف ســياق مفهــوم للقــارئ ،والبـ َّـد أن يكــون األســاس املنطقــي للتدخــل املقتــرح
صحيحــا ،وكذلــك أن يســتند ،إلــى حـ ٍّـد مــا ،علــى احلقائــق واملفاهيــم املذكــورة يف األدب التربــوي ،فــإذا مــا مت تطبيــق
ً
عمليــة التدخــل علــى املشــاركني فعندئــذ البـ َّـد مــن وجــود روابــط واضحــة تعتمــد علــى املبــررات املقدمــة.
باإلضافــة إلــى وصــف التدخــل ينبغــي وصــف طبيعــة اخلبــرة أو اخلدمــات املقدمــة إلــى مجموعــات املقارنــة
( ،)Feuer et al., 2002; Gersten, Baker & Lloyd, 2000حيــث إنــه مــن احملتمــل أن تتوفــر مجموعــة مــن
ـيوعا هــو وصــف منهــج مبتكــر ومقارنتــه
األســباب املختلفــة التــي تبــرر تصميــم مجموعــات املقارنــة ،ولعــل أكثرهــا شـ ً
باملناهــج التقليديــة ،ويف هــذه احلالــة يحتــاج الق ـ ّراء إلــى التعــرف علــى طبيعــة خبــرات املشــاركني يف مجموعــات
املقارنــة التقليديــة ،ويقــارن الباحثــون يف بعــض األحيــان التدخــات املتعارضــة أو املتباينــة نظر ًّيــا ،وهــذا إجــراء
موضوعا
خصوصــا عندمــا تكــون املقارنــة دقيقــة وذات أهميــة كبيــرة .وهنــاك حــاالت يطــرح فيهــا الباحــث
صحيــح؛
ً
ً
جدي ـ ًدا ويهتــم مبعرفــة مــا إذا كان ســيؤدي هــذا املوضــوع إلــى إحــداث تغييــر ،وتشــمل التصميمــات األكثــر دقــة
ّ
بالتدخــل
وتعقيـ ًدا مجموعــات متعــددة ،يتض َّمــن بعضهــا مقارنــات دقيقــة (مثــل املقارنــة بــن طريقــة تدريــس القائــم
أو املعلــم ،وعمليــة التدخــل املهنــي مــع رصــد ومراقبــة مســتوى التقــدم أو بدونــه).
وضوح األسئلة البحثية وتوافقها مع أغراض الدراسة الحالية:

تُع ـ ّد الصياغــة املوجــزة لألســئلة الرئيســة التــي يتــم تناولهــا أم ـ ًرا بالــغ األهميــة يف معظــم املقترحــات البحثيــة،
ويجــب ربــط هــذه األســئلة بطريقــة متكاملــة بصياغــة الغــرض مــن الدراســة ،وتتصــف معاييــر األســئلة البحثيــة
بالبســاطة ،وتعمــل علــى اجلمــع بــن مفاهيــم الدراســة وتصميمهــا م ًعــا ،والبـ َّـد مــن حتديــد النتائــج املتوقعــة ،ومــع
صريحــا حــول القضايــا التــي ال ميكنــه التنبــؤ بهــا ،كمــا قــد يــرى املراجعــون ضــرورة
ذلــك يجــب أن يكــون الباحــث
ً
وضــع أســئلة بحثيــة واضحــة مــن دون فرضيــات محــددة.
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وصف المشاركين بالدراسة
Describing Participants
تقديم معلومات كافية ودقيقة عن المشاركين في الدراسة الحالية:

تتمثــل إحــدى القضايــا األساســية املتعلقــة بتعميــم نتائــج الدراســة فيمــا إذا كان املشــاركون مصنفــن ضمــن أحــد
فئــات اإلعاقــات أو الصعوبــات التــي كانــت تهــدف الدراســة إلــى معاجلتهــا ،وحلــل هــذه القضيــة يجــب أن يتجــاوز
الباحثــون نطــاق املســميات والتصنيفــات التــي تزودهــم بهــا املنطقــة التعليميــة ،كمــا أن التركيــز علــى أهميــة معرفــة
القــارئ بــأن الطلبــة قــد اســتوفوا املعاييــر التــي وضعتهــا املنطقــة لتصنيــف الطلبــة الذيــن يعانــون مــن تأخــر يف
النمــو ال يقــدم الكثيــر مــن املعلومــات حــول نــوع أو شــدة اإلعاقــة التــي قــد يعانــي منهــا الطالــب أو الطالبــة؛ بــل
يتعــن علــى الباحثــن تقــدمي تعريــف لإلعاقــات أو الصعوبــات الســابقة ،ثــم إدراج نتائــج التقــومي التــي توثــق أن
األفــراد الذيــن شــملتهم الدراســة قــد اســتوفوا متطلبــات التعريــف .فعلــى ســبيل املثــال إذا تناولــت الدراســة الطلبــة
الذيــن يعانــون مــن صعوبــة يف مــادة الرياضيــات ،فمــن املتوقــع أن( :أ) يُعـ ّرف الباحثــون الصعوبــة املرتبطــة مبــادة
الرياضيــات مثــل انخفــاض أداء الطالــب أو الطالبــة إلــى مــا دون املئــن الســادس عشــر يف اختبــار للرياضيــات،
وانخفــاض األداء إلــى مــا دون املئــن الســادس عشــر يف اختبــار للمفاهيــم الرياضيــة (ب) وتوثيــق أن كل املشــاركني
املُد َرجــن يف الدراســة قــد اســتوفوا املعاييــر ،ونوصــي الباحثــن بالســعي إلــى ربــط التعريفــات التــي توصلــوا إليهــا
بالتعريفــات الــواردة يف األدب التربــوي ،إمــا عــن طريــق تكــرار التعريفــات املســتخدمة يف البحــوث املنشــورة مســب ًقا
أو عــن طريــق شــرح ســبب التوســع يف التعريــف اإلجرائــي أو إعــادة تعريفــه ،وتقــدمي وصـ ٍـف جديـ ٍـد لهــذا التعريــف
البديــل (لزيــادة توضيــح املصطلحــات يف البحــث).
يتعــن علــى الباحثــن تقــدمي معلومــات كافيــة عــن املشــاركني يف البحــث حتــى يتمكــن القــارئ مــن حتديــد عــدد
املشــاركني الذيــن ميكــن تعميــم النتائــج عليهــم ،وقــد تتضمــن هــذه املعلومــات اإلضافيــة ،مثــل :نســبة الطلبــة الذيــن
يعانــون مــن صعوبــات يف القــراءة مــع صعوبــات يف الرياضيــات أو اضطــراب نقــص االنتبــاه ،أو فــرط النشــاط،
والبيانــات الدميوغرافيــة مثــل :العمــر ،والعــرق ،واجلنــس ،ومــدى اســتفادة الطالــب أو الطالبــة مــن الغِ ــذاء املُدعــم،
ومســتوى تعلــم اللغــة اإلجنليزيــة ،ووضــع التربيــة اخلاصــة ،والتقوميــات األكادمييــة ذات الصلــة بالدرجــات (مــع
إمكانيــة ذكــر حجــم التأثيــر ً
أيضــا) ،وكذلــك نســبة طلبــة املــدارس املشــاركة الذيــن يحصلــون علــى غــذاء ُمدعــم.
وكجــزء مــن إجــراءات وصــف املشــاركني البـ َّـد ً
أيضــا مــن عــرض الفــروق أو االختالفــات بــن املجموعــات ،ويف
ضــوء القضايــا التــي متــت مناقشــتها ســاب ًقا حــول اختيــار املشــاركني ،يجــب التحقــق مــن إمكانيــة مقارنــة املتغيــرات
الدميوغرافيــة الرئيســة بــن املجموعــات ،ســواء لوصــف املشــاركني أو الســتخدام تلــك املعلومــات يف التحليــات
الالحقــة ،ويقــع علــى عاتــق الباحثــن ً
أيضــا توثيــق قابليــة العينــة للمقارنــة مــن خــال القيــاس القبلــي باســتخدام
مقيــاس لــه مخرجــات واحــدة علــى األقــل (أو مؤشــر رئيــس للنتائــج) ،حيــث يــؤدي الكشــف عــن مثــل هــذه املقارنــات
إلــى زيــادة تأثيــرات الدراســة؛ بســبب االختالفــات الســابقة بــن مجموعــات الدراســة يف معاييــر األداء الرئيــس أو
املتغيــرات الدميوغرافيــة.
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اســتخدام كافــة اإلجــراءات المناســبة لزيــادة احتماليــة قابليــة المشــاركين فــي كل مجموعــة
للمقارنــة تحــت شــروط الدراســة الحاليــة:

يكــون االختيــار العشــوائي هــو الطريقــة املثلــى لتعيــن املشــاركني يف مجموعــات البحــث بنــا ًء علــى شــروطه ،عل ًمــا
باســتحالة تنفيــذه يف بعــض احلــاالت ،وعندئــذ يقــع علــى عاتــق الباحثــن مهمــة وصــف طريقــة تعيــن املشــاركني يف
املجموعــات وف ًقــا لشــروط الدراســة (الشــعور بالراحــة ،الفصــول الدراســية املماثلــة ،برامــج مــا قبــل املدرســة يف
املناطــق التعليميــة املشــابهة ،إلــخ) ،ومــع ذلــك يوصــى الباحثــون مبحاولــة اســتخدام التعيــن العشــوائي ،ويف ضــوء
اخلبــرة الســابقة ميكــن أحيا ًنــا التفــاوض مــع املناطــق التعليميــة أو موظفــي املــدارس أو العيــادات بشــأن صــورة
مــن صــور التعيــن العشــوائي للمشــاركني ،إذ دائ ًمــا مــا تكــون جــودة تصميــم البحــث أعلــى عنــد اســتخدام التعيــن
العشــوائي لـ ٍّ
ـكل مــن الطلبــة والقائمــن بالتدخــل.
وبالرغــم مــن ذلــك ســتكون هنــاك حــاالت يكــون فيهــا التعيــن العشــوائي للطلبــة غيــر ممكــن ،ويف هــذه احلــاالت
يكــون التعيــن العشــوائي للمعلمــن أو القائمــن بالتدخــل بديـ ًـا ممتــازًا يف حــال مت اســتخدامه بشــكل مناســب،
وميكــن القــول بــأن التعيــن العشــوائي للفصــول الدراســية أو حتــى للمــدارس ،وف ًقــا لشــروط التدخــل يُعــد خيــا ًرا
قابـ ًـا للتطبيــق ،وتعــد جميــع هــذه اإلســتراتيجيات التصميميــة محتملــة للتجــارب العشــوائية بشــرط اســتخدام

التحليـلات اإلحصائيـ�ة املناسـ�بة ،ومعرفـ�ة الباحثـين بالقضايـ�ا التـ�ي ميكـ�ن أن تؤثـ�ر علـ�ى القـ�وة اإلحصائيـ�ة �Statis
 ،tical Powerفعلــى ســبيل املثــال حتتــاج التحليــات اإلحصائيــة إلــى مراعــاة اســتقرار الطلبــة يف قاعــات الدراســة؛
لــذا قــد يلــزم إجــراء حتليــل حجــم األثــر علــى مســتوى الطالــب أو الطالبــة وعلــى مســتوى الصــف كذلــك ،وتتمثــل
إحــدى مزايــا هــذا النــوع مــن التصميــم يف عــدم احلاجــة أحيا ًنــا إلــى تقــومي كل طالــب يف الصــف ،حيــث إن العينــة
املختــارة عشــوائ ًّيا غال ًبــا مــا تكــون مناســبة ،ومــن املزايــا األخــرى ً
أيضــا زيــادة قــوة التحليــل يف بعــض احلــاالت نظـ ًرا
ألن االنحــراف املعيــاري بــن الصفــوف يكــون غال ًبــا أقــل بكثيــر مــن االنحــراف املعيــاري بــن جميــع الطلبــة ،لــذا
نوصــي الباحثــن بالعمــل مــع خبيــر إحصائــي ماهــر يف مثــل هــذه احلــاالت.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن التعيــن العشــوائي للمشــاركني وف ًقــا لشــروط الدراســة ال يضمــن إنتــاج مجموعــات دراســة
متكافئــة مــن حيــث اخلصائــص الرئيســة للمشــاركني ،فبالنظــر إلــى عــدم جتانــس العديــد مــن املجموعــات الفرعيــة
لــذوي اإلعاقــة قــد يكــون مــن الصعــب إخضــاع املتغيــرات الرئيســة للمقارنــة األوليــة باســتخدام التعيــن العشــوائي
أو بدونــه؛ نتيجــة لذلــك يســتخدم التعيــن العشــوائي لــكل فــرد مــن املشــاركني يف املجموعــة التــي تخضــع لشــروط
الدراســة  Stratified Assignmentأو لشــروط املعاجلــة أو القيــام بالتعيــن الفئــوي.
توثيق التباين التفاضلي بين مجموعات الدراسة بشكل دقيق:

يجــب علــى الباحثــن توثيــق املعــدل اإلجمالــي لتبايــن أفــراد العينــة والتأكــد مــن عــدم وجــود اختــاف كبيــر يف
معــدالت التبايــن بــن مجموعــات التدخــل واملقارنــة ،بهــدف التأكــد مــن اســتمرار قابليــة مجموعــات الدراســة
للمقارنــة حتــى نهايــة الدراســة وتوثيــق ذلــك.
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كاف مــن المعلومــات التــي تصــف الخصائــص الهامــة لمقدمــي التدخــل ،مــع اســتخدام
توفيــر قــدر ٍ
اإلجــراءات المناســبة لزيــادة احتماليــة قابليــة مقدمــي التدخــات للمقارنــة فــي ظــل شــروط
الدراســة:

ينبغــي أن يقــوم الباحثــون بتقــدمي معلومــات كافيــة عــن مقدمــي التدخــل (أي املعلمــن أو غيرهــم مــن املســؤولني
عــن التنفيــذ) حتــى يفهــم القـ ّراء خصائــص الفــرد الــذي قــد يكــون قــاد ًرا علــى إدارة التدخــل عنــد اســتخدامه خــارج
ســياق تلــك الدراســة (أي مقدمــي التدخــل الــذي قــد يســتفيدون مــن تعميــم النتائــج) .وقــد تشــمل اخلصائــص ذات
الصلــة العمــر ،واجلنــس ،والعــرق ،واخللفيــة التعليميــة ،واخلبــرات الســابقة مــع التدخــات ذات الصلــة ،واخلبــرات
املهنيــة ،وعــدد األطفــال ذوي اإلعاقــات وغيرهــم يف األســرة (بالنســبة للوالديــن) .كمــا قــد يكــون مــن املفيــد ً
أيضــا
تقــدمي معلومــات عــن عمليــات التقــومي تتنــاول بعــض املعلومــات عــن املوضــوع املــراد تدريســه ،والطــرق التربويــة
املناســبة ،ومقاييــس الفعاليــة ،واملقاييس الســلوكية.
يصــف الباحثــون ً
أيضــا طريقــة تعيــن مقدمــي التدخــل وف ًقــا لشــروط الدراســة املختلفــة ،فالتعيــن العشــوائي هــو

الطريقــة املفضلــة ،ولكــن غال ًبــا مــا تكــون الطــرق األخــرى ضروريــة بحســب الظــروف التــي أجريــت فيهــا الدراســة.
فعلــى ســبيل املثــال ،ينبغــي أن يفكــر الباحثــون ً
أيضــا يف املواقــف التــي تضمــن حتقيــق التــوازن بــن مقدمــي
التدخــات حتــت شــروط الدراســة املختلفــة .وميكــن القيــام بذلــك مــن خــال قيــام كل مختــص بتدريــس مجموعــة
واحــدة باســتخدام طريقــة معينــة ،ومجموعــة أخــرى باســتخدام طريقــة أخــرى ،أو عــن طريــق تبديــل القائمــن
بعمليــات التدخــل حتــت شــروط الدراســة يف منتصــف العمليــة .كمــا يتحمــل الباحثــون عــبء وصــف طــرق التعيــن
لتوفيــر األســاس املنطقــي لطريقــة دعــم هــذه الطــرق وذلــك لســامة الدراســة يف حالــة عــدم اســتخدام التعيــن
العشــوائي أو حتقيــق التــوازن بــن مقدمــي التدخــل.
كمــا يجــب توثيــق قابليــة مقارنــة التدخــات حتــت شــروط الدراســة املختلفــة ،وينبغــي أن يقــوم الباحثــون بتحديــد
متغيــرات خلفيــة مقدمــي التدخــل لــكل شــرط مــن شــروط الدراســة بغــض النظــر عــن اســتخدام طريقــة التعيــن
العشــوائي أو غيرهــا .وتتأكــد صحــة هــذا الطــرح خاصــة إذا لــم يتحقــق التــوازن بــن مقدمــي التدخــل حتــت
شــروط الدراســة املختلفــة .وباســتخدام هــذه املعلومــات ،ميكــن للقــراء التأكــد مــن أن تأثيــرات التدخــل ال ترجــع
إلــى االختالفــات املوجــودة مســب ًقا بــن مقدمــي التدخــل (مبعنــى أن اآلثــار اإليجابيــة للتدخــل تعــزى يف الواقــع إلــى
التدخــل).
أهمية وصف التدخل وطبيعة الخدمات المقدمة في المقارنة
Implementation of the Intervention and Description of Nature of Services in Comparison Conditions
يتم وصف التدخل التربوي بوضوح ودقة متناهية:

ينبغــي أن يقــدم الباحثــون وص ًفــا دقي ًقــا للمتغيــر املســتقل؛ إلتاحــة الفرصــة للتكــرار املنهجــي للتدخــل ،وتيســير
عمليــة التوكيــد أو الترميــز يف الطــرق البحثيــة ( )Gersten, Baker & Lloyd, 2000مثــل التحليــل التجميعــي
 Meta-analysis.ولكــن لألســف؛ هنــاك غمــوض أو تضليــل يُحيــط باملســميات أو املصطلحــات التربويــة املرتبطــة
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غال ًبــا بالتدخــات والتــي قــد تختلــف كثيـ ًرا مــن دراســة إلــى أخــرى .فعلــى ســبيل املثــال ،يف حتليــل جتميعــي حــول
تأثيــر الطــرق التربويــة املختلفــة علــى الطلبــة الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف التعلــم ،وجــد Swanson and Hoskyn
ً
تداخــا كبيــ ًرا يف طريقــة اســتخدام التصاميــم ذات املســميات املشــابهة ،وانتهيــا إلــى أن
( )1998أن هنــاك
تصنيــف أنــواع التدريــس باســتخدام مصطلحــات عامــة مثــل التعليــم املباشــر وتعليــم اإلســتراتيجية مي ِّثــل إشــكالية؛
لــذا ،فــإن هنــاك حاجــة ماســة إلــى اســتخدام املزيــد مــن املصطلحــات واألوصــاف الدقيقــة للتدخــات.
ينبغــي تقــدمي وصـ ٍـف واضـ ٍـح للتدخــات بنــا ًء علــى عــدد مــن األبعاد البــارزة ،مثل األســس املفاهيميــة؛ واإلجراءات
التعليميــة التفصيليــة ،وأفعــال ولغــة املعلــم ،مثـ ًـا( :النمذجــة والتعليقــات التصحيحيــة)؛ واســتخدام املــواد التعليميــة
(كصعوبــة املهمــة واختيــار األمثلــة) وســلوكيات الطلبــة (مــا يجــب علــى الطلبــة فعلــه وقولــه) .ولقــد اكتســب مطلــب
دقــة إدارة املتغيــر املســتقل قــد ًرا متنام ًيــا مــن األهميــة؛ حيــث أصبحــت أبحــاث تكــرار التجربــة أكثــر دقــة ،وأصبحت
ـيوعا .وجتــدر اإلشــارة إلــى أن الغرض
إجــراءات تصميــم األبحــاث مثــل البحــث التجميعــي  Meta-analysisأكثــر شـ ً
مــن التصاميــم البحثيــة هــو «اكتشــاف أوجــه االتســاق وتفســير التبايــن يف األبحــاث التــي تبــدو متماثلــة» (Cooper

) .& Hedges, p.1994حيــث يصبــح الوصــف الدقيــق للعمليــات التعليميــة أم ـ ًرا ها ًمــا خاصــة عنــد حتليــل أوجــه
التشــابه واالختــاف بــن التدخــات التعليميــة عبــر أبحــاث متعــددة ،أو عنــد محاولــة حتديــد التأثيــر الــذي قــد
حتدثــه التغييــرات الطفيفــة يف التدريــس علــى مخرجــات التعلم.
وصف وتقويم دقة أو نزاهة التنفيذ من حيث الشكل وجودة التنفيذ:

تشــير دقــة أو نزاهــة التنفيــذ والتــي تعــرف ً
أيضــا بنزاهــة املعاجلــة  Treatment Fidelityأو ســامة أو دقــة
املعاجلـ�ة  Treatment Integrityإلــى مــدى تنفيــذ التدخــل علــى النحــو املنشــود �(Gresham, MacMillan, Bee
) .be-Frankenberger & Bocian, 2000واملعلومــات املتعلقــة بدقــة التدخــل ضروريــة لفهــم العالقــة بــن التدخــل
(املتغيــر املســتقل) ومقاييــس النتائــج (املتغيــرات التابعــة) حيــث يتمثــل الهــدف مــن البحــث التجريبــي يف التربيــة
اخلاصــة يف إثبــات أن أي تغييــرات يف املتغيــر التابــع هــي نتيجــة مباشــرة لتنفيــذ تدخــل مــا ،ومــع ذلــك ســيكون مــن
املســتحيل إثبــات هــذه العالقــة بشــكل تــام إذا لــم يكــن هنــاك دليـ ٌل علــى تنفيــذ التدخــل بالفعــل بالطريقــة املخطــط
لها مسب ًقا.
يهتــم هــذا املؤشــر مبــا إذا كان قــد مت قيــاس دقــة املعاجلــة وطريقــة هــذا القيــاس ،وهــو إجــراء ضــروري ،غيــر
أنــه ال يكفــي أن نســجل فقــط عــدد أيــام أو جلســات التدخــل؛ ولكــن علــى األقــل يجــب علــى الباحثــن رصــد التدخــل
باســتخدام قائمــة مرجعيــة حتتــوي علــى مكونــات املعاجلــة ،وتســجيل مــدى حتقــق اجلوانــب األساســية للتدخــل.
وميكــن بعــد ذلــك احلصــول علــى درجــة الدقــة عــن طريــق حســاب نســبة مكونــات املعاجلــة التــي مت تنفيذهــا .كمــا
يجــب أن تتــم عمليــات املالحظــة بشــكل دوري طــوال فتــرة تدريــس املقــرر الدراســي .ويجــب أن يوظــف الفريــق
مقياســا لثبــات املالحظــن .وتتمثــل بعــض امليــزات الرئيســة التــي يجــب االهتمــام بهــا عنــد تقــومي هــذا
البحثــي
ً
املعيــار يف:

1.إدراج الســمات الرئيســة للممارســة ،مثــل :ضمــان اســتخدام الطلبــة خلطــوات اإلســتراتيجيات اخلمــس،
والتأكــد مــن مطالبــة الطلبــة برســم صــورة مرئيــة ملســألة رياضيــة مــا ،والتأكــد مــن تقــدمي املعلمــن للعــدد
احملــدد مــن مناذج اإلســتراتيجية املعرفية.
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2.تخصيص الوقت الكايف اليومي أو األسبوعي املخصص للتدخل.
3.تغطيــة قــدر معــن مــن مــادة املقــرر الدراســي أو دليــل املعلــم (عنــد احلاجــة) قــد نطلــق مصطلــح
«ظاهــري» علــى هــذا النــوع مــن الدقــة ،غيــر أنــه جــزء أساســي مــن أي دراســة ،وبالتالــي لــه أهميــة بالغــة.
قــد ال تكــون بعــض التدخــات ،مثــل تدخــات الزيــارة املنزليــة« ،مرئيــة»؛ ولكنهــا ال تــزال تتطلــب إجــراء تقوميــات
دقيقــة ،لــذا قــد يتطلــب األمــر تســجيل الزيــارات علــى أشــرطة الفيديــو .وتقــوم التدخــات يف بعــض األحيــان
بتوفيــر التبريــر النظــري لسلســلة األســباب التــي تتطلــب تقــومي احللقــات الوســيطة يف السلســلة .فعلــى ســبيل
املثــال ،قــد يــدل تدخــل الزيــارة املنزليــة علــى أن الزائريــن املنزليــن الذيــن يعملــون مــع الوالديــن بطريقــة مــا
ســيغيرون طريقــة عمــل الوالديــن مــع طفلهــم ،ممــا ســيؤثر بــدوره علــى ســلوك الطفــل؛ لــذا مــن املهــم ،يف هــذا النــوع
مــن املواقــف ،تقــومي العالقــة الســببية أو طريقــة تعامــل الوالديــن مــع طفلهمــا؛ للتأكــد مــن أن التدخــل يعمــل بنــا ًء
علــى مــا هــو مخطــط لــه.
تتطلــب مقاييــس الدقــة األكثــر تعقيــ ًدا مــن املالحــظ أن يُو ّثــق تنفيــذ خطــوات هــذه العمليــة ،باإلضافــة إلــى
ّ
التدخــل لتقنيــات عاليــة اجلــودة ،فعلــى ســبيل املثــال ،يســتطيع املالحــظ الوقــوف علــى مــا إذا كان
اســتخدام
املعلمــون يصيغــون مهاراتهــم وإســتراتيجياتهم باســتخدام لغــة واضحــة وأمثلــة شــيقة ،أو مــا إذا كانــوا يقومــون أو
يقدمــون تعليقــات تصحيحيــة بشــكل متســق ،وال شــك أن التحقــق مــن دقــة املعاجلــة يف هــذا املســتوى ســيخلق فه ًمــا
أعمــق لقضايــا التنفيــذ ،كمــا ميكــن أن يــؤدي إلــى إنتــاج آراء مهمــة حــول مكونــات التدخــل وســلوكيات املعلمــن التــي
ترتبــط بشــكل مباشــر بالنتائــج املرغوبــة ،إضافــة إلــى ذلــك ميكــن أن يشــكل عدســة تعكــس مــدى فهــم القائمــن
بالتدخــل للمبــادئ الكامنــة وراء هــذا املفهــوم ،وتتطلــب هــذه املرحلــة دائ ًمــا مســتوى معي ًنــا مــن االســتدالل.
ميكــن اســتخدام املالحظــات امليدانيــة التــي مت رصدهــا أو األشــرطة الصوتيــة لبعــض اجللســات املختــارة لتحديد
اجلــودة ،حيــث يــؤدي االســتخدام اجليــد للنصــوص املكتوبــة غال ًبــا إلــى إثــراء مقــال يف مجلــة أو تقريــر بحثــي عــن
إحساســا بالطريقــة التــي يتفاعــل بهــا التدخــل مــع الطلبــة ومــواد املناهــج
الدراســة مــن خــال إعطــاء القــارئ
ً
الدراســية الفعليــة ( .)Fuchs & Fuchs, 1998; Palincsar & Brown, 1984وأخيـ ًرا ،مــن املهــم تقــومي دقــة املعاجلــة
بطريقــة تســمح للباحثــن بالتحقــق ممــا إذا كان مســتوى التنفيــذ يتصــف بالثبــات أم تتبايــن الدقــة أو تتذبــذب
بــن القائمــن بالتدخــل .يجــب علــى الباحثــن إجــراء هــذا النــوع مــن التحليــل لــكل مــن التدخــات الفرديــة بشــكل
مســتمر للوقــوف علــى مــدى اتســاق التنفيــذ طــوال مــدة التدخــل ،باإلضافــة إلــى اتســاقه بــن القائمــن بالتدخــل
لتحديــد مــا إذا كان بعــض املعلمــن قــد حصلــوا علــى معاملــة أو معاجلــة أفضــل مــن اآلخريــن.
ً
أغراضــا أخــرى متعــددة ،فعلــى ســبيل املثــال ،إذا مــا وجــد الباحثــون قــد ًرا
وميكــن أن تخــدم هــذه البيانــات
مناسـ ًبا مــن التبايــن كمــا يحــدث غال ًبــا يف األبحــاث التــي تســتخدم مقاييــس جــودة ونزاهــة التنفيــذ ،فيمكنهــم ربــط
درجــات التنفيــذ بالنتائــج أو اســتخدام حتليــل املجموعــات املتناقضــة ملعرفــة مــدى االرتبــاط بــن جــودة أو قــوة
التنفيــذ ومقاييــس النتائــج .ويســتطيع الباحثــون ً
أيضــا اســتخدام ملفــات التعريــف باملشــاركني للتعــرف علــى مشــاكل
التنفيــذ املتوقعــة ،وبالطبــع ،ميكــن اســتخدام هــذه البيانــات لتطويــر أو حتســن أنشــطة التطويــر املهنــي.
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وصف وتوثيق طبيعة الخدمات المقدمة لجميع مجموعات المقارنة:

ً
ً
وإهمــال يف مجــال
تهميشــا
يعــد وصــف وتقــومي طبيعــة التعليــم يف مجموعــة املقارنــة أحــد اجلوانــب األكثــر
األبحــاث ) .(Gersten, Baker, & Lioyd, 2000ومــع ذلــك ومــن أجــل فهــم مــا يعنيــه التأثيــر الــذي مت إحداثــه،
يجــب أن يفهــم الفــرد مــا حــدث يف قاعــات الدراســة ،لــذا يجــب علــى الباحثــن ً
أيضــا وصــف وتقــومي وتوثيــق تنفيــذ
التدخــل الــذي يتــم يف مجموعــات املقارنــة.
كمــا يجــب علــى الباحثــن ،علــى األقــل ،دراســة مجموعــات املقارنــة لتحديــد األحــداث التعليميــة التــي تقــع،
والكتــب املســتخدمة ،والتطويــر املهنــي والدعــم املقــدم للمعلمــن .ومــن عوامــل التقــومي األخــرى ً
أيضــا مــدى إمكانيــة
الوصــول إلــى املنهــج أو احملتــوى املرتبــط بالتدخــل الــذي يتــم يف املجموعــة التجريبيــة ،والوقت املخصــص للتدريس،
وطريقــة توزيــع الطلبــة يف مجموعــات أثنــاء التدريــس ) .(Elbaum, Vaughn, Hughes & Moody, 1999وقــد يكــون
تقــومي حالــة املقارنــة ،يف بعــض األبحــاث ،مشــاب ًها للتقــومي املســتخدم مــع دقــة املعاجلــة .ومــن املتوقــع أن تختلــف
كل دراســة بنــا ًء علــى القضايــا البحثيــة اخلاصــة بهــا.
قياس النتائج ومخرجات الدراسة
Outcome Measures

اســتخدام اختبــارات ومقاييــس متعــددة لتحقيــق تــوازن معقــول بيــن األدوات المتوافقــة مــع
التدخــل واألدوات التــي تقيــس األداء القابــل للتعميــم:

كثي ـ ًرا مــا تكــون نوعيــة املقاييــس املســتخدمة لتقــومي تأثيــر التدخــل هــي أضعــف جــزء يف دراســة التدخــل ،إذ
غال ًبــا مــا يقضــي الباحثــون يف التدخــل وق ًتــا يف العمــل علــى جوانــب التدخــل اخلاصــة باإلجــراءات التربويــة أكثــر
مــن الوقــت الــذي يقضونــه يف العمــل علــى املقاييــس؛ ومــع ذلــك دائ ًمــا مــا يُضعــف اســتخدام اختبــارات الصــدق
غيــر احملــدد قــوة الدراســة ،لــذا ينبغــي أن يخصــص الباحــث قــد ًرا كبيـ ًرا مــن جهــده الختيــار وتصميــم املقاييــس.
وبشــكل عــام ال تعتمــد اســتنتاجات الدراســة علــى جــودة التدخــل وطبيعــة مجموعــات املقارنــة فحســب؛ بــل تســتند
ً
أيضــا إلــى جــودة املقاييــس املختــارة أو املصممــة لتقــومي آثــار التدخــل.
ومــن الصعوبــات التــي تواجــه الباحــث أثنــاء صياغــة الدراســة اختيــار املقاييــس التــي تتوافــق بشــكل جيــد مــع
احملتــوى والتدخــل التربــوي ،وتكــون يف نفــس الوقــت شــاملة وقويــة مــن أجــل( :أ) أن تتجنــب النقــد املوجــه نحــو
جناحــا يف تعليــم
«التدريــس مــن أجــل االختبــار  »Teaching the testمــن خــال تدخــل محــدد ،و(ب) أن تثبــت
ً
املهــارات القابلــة للتعميــم ،وقــد يكــون للتدخــل آثــار ســلبية أو فوائــد إضافيــة ينبغــي للباحــث أن يســعى إلــى
حتديدهــا باســتخدام مقاييــس األداء القابلــة للتعميــم ،ويجــب اســتخدام مقاييــس متعــددة يف الدراســة الواحــدة،
حيــث ال يوجــد مقيــاس دقيــق ،كمــا ال يســتطيع أي مقيــاس أن يقــوم بتقــومي جميــع أو معظــم جوانــب األداء املهمــة
التــي قــد يؤثــر عليهــا أي تدخــل ،فــإذا كانــت الدراســة تتنــاول أكثــر مــن ظاهــرة واحــدةً ،
مثــا( :كالســرعة يف
العمليــات احلســابية والقــدرة علــى حــل املشــكالت) ،فذلــك يقتضــي اســتخدام أدوات متعــددة لقيــاس كل جانــب
مــن جوانــب األداء.
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ويشــترط يف أبحــاث التربيــة اخلاصــة التــي يتــم إجراؤهــا علــى فئــات مختلفــة مــن الطلبــة ،أن تســتخدم مقاييــس
قــادرة علــى تقــومي أداء الطلبــة ذوي اإلعاقــات املختلفــة ،وقــد يتضمــن ذلــك اســتخدام تدريبــات خاصــة أو أشــكال
التدخــل األخــرى مثــل املقابــات التحريريــة التــي يكتبهــا الباحــث عــن الطلبــة ;(Heinrichs, Mehta, &Ya-Hui, 2002
).Ferretti, MacArthur, & Okolo,; Gersten, Baker, Smith-Johnson, Peterson & Dimino, in press, 2001
تقديم براهين وشواهد كافية على صدق وثبات االختبارات والمقاييس المستخدمة:

يعــد تقديــر صــدق االتســاق الداخلــي (والــذي يشــار إليــه غال ًبــا مبصطلحــات فنيــة مثــل معامــل ألفــا أو ألفــا
كرونبــاخ) جان ًبــا مه ًّمــا يف أي دراســة بحثيــة ،ومــع ذلــك كثيــ ًرا مــا يتعــرض هــذا املوضــوع لإلهمــال ،وهــو أمــر
يصعــب فهــم ســببه؛ نظـ ًرا ألنــه مــن الســهل حســاب هــذا املعامــل باســتخدام األســاليب اإلحصائيــة الشــائعة ،كمــا
أن املعلومــات املســتقاة منــه غايــة يف األهميــة ،وجتــدر اإلشــارة إلــى أن صــدق االتســاق الداخلــي يســاعدنا علــى فهــم
مــدى التوافــق بــن عناصــر االختبــار ،وكيــف يــؤدي توقــع األداء يف عنصـ ٍـر مــا إلــى التنبــؤ بــأداء عنصــر آخــر ،أضــف
إلــى ذلــك تســاعد هــذه التحليــات الباحثــن علــى حتديــد العناصــر التــي ال تتناســب بشــكل جيــد ،أو الكشــف عــن
عنصــر ضعيــف االرتبــاط بباقــي العناصــر ،ولــذا فمــن املتوقــع أن تــؤدي مراجعــة هــذه العناصــر أو إســقاطها مــن
املقيــاس املســتخدم إلــى االرتقــاء بصــدق الدراســة وبالتالــي زيــادة قوتهــا.
ً
منخفضــا لكــن خبــراء القيــاس والتصميم
وينبغــي أال يقــل احلــد األدنــى لصــدق معامــل ألفــا عــن  .0.6رمبــا يبــدو
ً
وأيضا  )2002( Shadish et al.يشيرون إلى أن هذا املستوى من الصدق
مثل ،)1994( Nunnally and Bernstein
مقبــول ملقيــاس مت تصميمــه حدي ًثــا أو ملقيــاس يف ميــدان جديــد وذلــك لســببني أولهمــا :بخــاف التقــومي الفــردي
نركــز يف األبحــاث التجريبيــة علــى األخطــاء املرتبطــة مبتوســط الدرجــة ،فاخلطــأ املعيــاري يف قيــاس املتوســط أقــل
بشــكل ملحــوظ بالنســبة ملتوســط العينــة مقارنــة بدرجــة اختبــار فرديــة ،واآلخــر :يشــير االتســاق الداخلــي الــذي
يســاوي  0.6أو أعلــى إلــى اســتخدامنا ملقيــاس مت التحقــق مــن صــدق وثبــات خصائصــه الســيكومترية.
ميكــن تكويــن حصيلــة مــن مقاييــس النتائــج يف دراســة مــا باســتخدام املقاييــس التــي تتمتــع بالدقــة أو الصحــة
الســيكومترية ومتتلــك سـ ً
ـجل طويـ ًـا مــن اإلجنــاز ،مثــل بطاريــات  Woodcock Johnsonأو ،Walker-McConnell
مــع معــدل ثبــات يزيــد عــن  0.8وف ًقــا أللفــا كورنبــاخ ،مــع مقاييــس جديــدة يصــل معــدل ثباتهــا إلــى  0.6أو نحــو
ذلــك وف ًقــا ملســتوى ثبــات معامــل ألفــا ،كمــا نوصــي بــإدراج البيانــات التــي تتنــاول ثبــات اختبــار وإعــادة االختبــار،
بالرغــم مــن أنــه ميكــن قبــول دراســة التدخــل بــدون هــذه البيانــات يف الوقــت احلالــي.
ويف الوقــت نفســه قــد يتطلــب األمــر ً
أيضــا بعــض املؤشــرات التــي تــدل علــى الصــدق التالزمــي؛ إذ قــد يتــم
االكتفــاء باســتخدام البيانــات املأخــوذة مــن الدراســة مــع املقاييــس التــي مت تطويرهــا مؤخ ـ ًرا ،وقــد يُقبــل ً
أيضــا
اســتخدام البيانــات املأخــوذة مــن دراســة لعينــة مســتقلة ،ومــع ذلــك قــد ال يكتفــى بهــذا اإلجــراء؛ بــل يتعــن علــى
الباحــث إجــراء نــوع مــن الصــدق التالزمــي بشــكل مســتقل ،ويصبــح الصــدق التالزمــي أكثــر أهميــة عنــد اســتخدام
ص ِّمــم االختبــار مــن أجلهــا (فعلــى ســبيل املثــال ميكــن اســتخدام مقيــاس
مقاييــس ملجموعــات أخــرى غيــر تلــك التــي ُ
مترجــم إلــى اللغــة اإلســبانية مــع ثنائيــي اللغــة مــن الطلبــة الناطقــن باللغــة اإلســبانية) ،وحتــى ميكــن اعتبــار
املقيــاس مــن املقاييــس املعتمــدة يجــب التحقــق مــن الصــدق التنبــؤي للمقاييــس املســتخدمة باإلضافــة إلــى أســاليب
أخــرى عــن صــدق املقيــاس.
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قياس نتائج أثر التدخل في األوقات المناسبة من عمر التجربة:

تســتهدف أنشــطة القيــاس يف األبحــاث التجريبيــة اكتشــاف التغييــرات التــي تطــرأ علــى متغيــر تابــع نتيجــة
الســتخدام متغيــر مســتقل ،وبنــا ًء علــى طبيعــة املتغيــر املســتقل وأســئلة البحــث اخلاصــة بالدراســة قــد تكــون هنــاك
فتــرات زمنيــة حرجــة ميكــن خاللهــا رصــد آثــار التدخــل مــن خــال جمــع البيانــات .وقــد يكــون مــن األفضــل يف
كثيــر مــن األحيــان اكتشــاف آثــار التدخــل علــى الفــور ،فعلــى ســبيل املثــال ،إذا اهتــم الباحثــون بتقــومي الفعاليــة
املبدئيــة لتدخــل مدتــه  4أســابيع يهــدف إلــى تقــدمي إســتراتيجية الســتخالص معانــي الكلمــات مــن الســياق،
فعندهــا يجــب جمــع البيانــات يف غضــون بضعــة أيــام مــن نهايــة التدخــل ،أمــا إذا تأخــرت عمليــة جمــع البيانــات
فقــد تتالشــى آثــار التدخــل املبدئــي أو قــد يتســبب التعليــم التالــي أو األحــداث األخــرى غيــر اخلاضعــة للســيطرة
يف تبايــن النتائــج.
ومــع ذلــك قــد ال نتمكــن يف بعــض األحيــان مــن اكتشــاف تأثيــرات التدخــل بصــورة فوريــة ،فاملعلومــات التــي تتناول
اآلثــار املتأخــرة أو طويلــة األجــل للتدخــات مهمــة للغايــة؛ ولكننــا يف الغالــب ال نتناولهــا أو نقيســها يف الدراســات
البحثيــة ،فمثـ ًـا قــد يهتــم الباحثــون بتحديــد مــا إذا كان الطلبــة قادريــن علــى تطبيــق إســتراتيجية اســتخالص
معانــي الكلمــات بعــد  6أســابيع مــن انتهــاء التدخــل ،ويف مثــل هــذه احلــاالت ،يتعــن علــى الباحثــن حتديــد توقيــت
أنشــطة جمــع البيانــات ملواءمتهــا مــع أســئلة البحــث.
وقــد يكــون مــن املناســب مــع بعــض األبحــاث االقتصــار علــى جمــع بيانــات القيــاس القبلــي والبعــدي فقــط ،بينمــا
يتعــن علــى الباحثــن يف حــاالت كثيــرة التفكيــر يف جمــع البيانــات عنــد فتــرات مختلفــة خــال فتــرة الدراســة،
مبــا يف ذلــك مقاييــس املتابعــة .وجتــدر اإلشــارة إلــى أن بيانــات القيــاس القبلــي والبعــدي والتتبعــي تتيــح للباحثــن
الفرصــة لتطبيــق إجــراءات إحصائيــة أكثــر دقــة ،مثــل حتليــل النمذجــة اخلطــي Hierarchical Linear Modeling
أو منحنــى النمــو  ،Growth Curveكمــا تســمح هــذه التحليــات بفحــص األداء الفــردي للطلبــة باإلضافــة إلــى
التأثيــرات اجلماعيــة الكليــة  .Group Effectsميكــن أن تــزود هــذه البيانــات الباحثــن بصــورة أكثــر دقــة عــن
منــو الطلبــة باإلضافــة إلــى معلومــات حــول تأثيــرات التدخــل الفــوري علــى املــدى الطويــل ،وبالتالــي ســيكون
علــى الباحثــن وضــع مؤشــرات التصميمــات البحثيــة املثاليــة هــذه يف عــن االعتبــار ،شــريطة أن تكــون مجموعــة
املقاييــس منطقيــة.
تمامــا
فــي حــال تــم االســتعانة بأشــخاص خارجيــن للمالحظــة أو االختبــار يجــب أن يكونــوا جاهليــن
ً
بشــروط الدراســة ،ويكونــوا علــى قــدم المســاواة فــي مــدى معرفتهــم بمجموعــات الدراســة:

قــد تؤثــر أنشــطة جمــع البيانــات عــن غيــر قصــد يف نتائــج الدراســة ،وقــد يتــم ذلــك نتيجــة لدرايــة املالحظــن
بالطالــب أو الطالبــة الــذي شــارك يف املجموعــة التــي خضعــت للمعاجلــة أو املجموعــات الضابطــة ،وقــد ينشــأ
حتيــز القائــم بالتجربــة عــن هــذا املوقــف إذا أثــرت توقعــات الباحثــن بشــكل غيــر مقصــود علــى إجــراءات التقــومي
أو التقديــر ،كمــا ميكــن أن تتأثــر نتائــج الدراســة ً
أيضــا إذا كان بعــض املشــاركني دون غيرهــم علــى معرفــة
باملالحظــن ،يف هــذه احلالــة قــد يشــعر املشــاركون مبزيــد مــن الراحــة مــع األفــراد الذيــن يعرفونهــم وبالتالــي يــؤدون
بشــكل أفضــل أثنــاء االختبــار ،وهكــذا ينبغــي أن يقــوم الباحثــون بتصميــم وتنفيــذ أنشــطة جمــع البيانــات بطريقــة
تــؤدي إلــى احلــد مــن هــذه التهديــدات التــي تؤثــر علــى الصــدق الداخلــي للدراســة.
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ويعــد توظيــف املالحظــن الذيــن يجهلــون شــروط الدراســة واملفحوصــن إجــرا ًء مثال ًيــا ألي دراســة؛ علــى الرغــم
مــن اســتحالة تنفيــذ ذلــك يف بعــض األوقــات ،ومــع ذلــك ينبغــي تدريــب املالحظــن يف جميــع احلــاالت ،مــع إجــراء
اختبــارات ثبــات املصحــح أو املراقــب أو املختبــر.
يجب توثيق اتفاق مناسب بين المصححين أو المالحظين:

يتعــن علــى الباحثــن اختيــار مقاييــس النتائــج التــي تتوافــق مــع الغــرض مــن الدراســة وتتمتــع مبســتويات مقبولــة
مــن الصــدق والثبــات ،ومــع ذلــك تعتمــد جــودة البيانــات املســتقاة مــن هــذه املقاييــس علــى إجــراءات جمــع البيانــات
وتقديرهــا ،ولضمــان ســامة بيانــات الدراســة وقابليتهــا للتفســير يجــب علــى الباحثــن ً
أيضــا التفكيــر مل ًّيــا يف
كيفيــة جمــع البيانــات وتقديرهــا.
علــى الباحثــن ً
أيضــا التأكــد مــن أن إدارة االختبــارات وتقديــر درجاتهــا صادقــة وثابتــة بــن كافــة املالحظــن أو
املصححــن ،وحقيقـ ًة فــإن توثيــق موافقتهــم علــى ذلــك يعــد أمـ ًرا ضرور ًّيــا خاصــة عنــد اســتخدام املقاييــس التــي

مت تصميمهــا مؤخ ـ ًرا أو عندمــا ينطــوي تقديــر البيانــات علــى قــرارات ذاتيــة ،وميكــن تقــومي االتفــاق الــذي يعقــد
مــع املصححــن مــن خــال الترتيــب بــأن يقــوم عــدد مــن املالحظــن بتنفيــذ عمليــة التقديــر لعينــة عشــوائية مــن
املشــاركني يف الدراســة أو مــن خــال مراقبــة بعــض جلســات االختبــار ،كمــا ميكــن اســتخدام إجــراءات مماثلــة
للتحقــق مــن االلتــزام باالتفــاق يف تقديــر البيانــات ،وجتــدر اإلشــارة إلــى أن أفضــل معــدل ثبــات لعمليــة جمــع
البيانــات وتقديرهــا هــو مــا يتجــاوز .0.90
تحليل البيانات
Data Analysis

سنســلط الضــوء يف هــذه املجموعــة مــن املؤشــرات علــى عــدة أمــور أساســية .بدايــة مــن املهــم ربــط حتليــل
البيانــات ووحــدة التحليــل بأســئلة البحــث الرئيســة ،إضاف ـ ًة إلــى أنــه يجــب علــى الباحــث اســتخدام األســاليب
اإلحصائيــة املناســبة لضبــط أي اختالفــات يف متغيــرات التنبــؤ البــارزة .وتتمثــل إحــدى تلــك األمــور الرئيســة يف
ضمــان مواءمــة حتليــل البيانــات وأســئلة البحــث مــع وحــدة التحليــل املناســبة يف أي مســألة بحثيــة ،لــذا يجــب علــى
الباحثــن حتديــد الوحــدة التــي اسـتُخدمت يف التحليــل اإلحصائــي آلثــار التدخــل التربــوي ،Intervention Effects
فمثـ ًـا قــد يكــون الفــرد هــو وحــدة التحليــل يف حتليـ ٍـل مــا ،بينمــا قــد تكــون الثنائيــات هــي وحــدة التحليــل املناســبة
يف احلــاالت التــي يتــم فيهــا تدريــس الطلبــة ضمــن مجموعــات ثنائيــة.
ويعتمــد حتديــد وحــدة التحليــل املناســبة بشــكل كبيــر علــى فــروض وأســئلة البحــث ،والعينــة ،وضبــط العينــة
حســب الظــروف التجريبيــة ،فــإذا كان الطلبــة هــم وحــدة التحليــل فعندهــا يكــون ( nحجــم العينــة) هــو عــدد الطلبــة
يف التحليــل ،حيــث يســهم كل طالــب يف التحليــل بالدرجــة التــي حصــل عليهــا ،أمــا إذا كانــت وحــدة التحليــل هــي
الفصــول الدراســية فيشــير ( nحجــم العينــة) يف هــذه احلالــة إلــى عــدد الفصــول ،ويُحســب متوســطدرجــات كل
طالــب ليم ِّثــل مجمــوع درجــات الطلبــة القيمــة التــي يحصــل عليهــا الفصــل ،ويف حــال كان الصــف هــو وحــدة التحليل
يستحســن تقــومي جميــع طلبــة التربيــة اخلاصــة ،مــع مراعــاة تقــومي عينــة عشــوائية مــن طلبــة التعليــم العــام.
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ميكــن للمعلــم ً
أيضــا أن يكــون ضمــن الدراســة ،ففــي بعــض املقاييــس مثــل( :إملــام املعلــم باملمارســات الشــاملة)
قــد يكــون املعلــم هــو وحــدة التحليــل املناســبة ،وقــد يكــون الطالــب أو الطالبــة هــو أفضــل وحــدة حتليــل لبعــض
املقاييــس األخــرى مثــل( :درجــة االنخــراط يف األنشــطة األكادمييــة مــع األقــران) ،ونوصــي باســتخدام التحليــات
خصيصــا للتعامــل مــع وحــدات متعــددة
متعــددة املســتويات  Multilevel Analysesعنــد الضــرورة؛ ألنهــا مصممــة
ً
يف إطــار حتليلــي واحــد.
وتعــد مؤشــرات جــودة إســتراتيجيات حتليــل البيانــات وتصميــم األبحــاث أمــ ًرا أساســ ًّيا وتعــد مهمــة اختيــار
إســتراتيجية حتليــل البيانــات املناســبة مهمــة ذات صلــة بالعلــم والفــن ،حيــث عــاد ًة مــا تكــون اإلســتراتيجيات
املتعــددة مالئمــة ،وبعضهــا أكثــر تناس ـ ًقا وتطــو ًرا مــن غيرهــا ،وقــد شــهد العقــد املاضــي تقد ًمــا هائـ ًـا يف هــذا
املجــال ،مــع زيــادة فهــم محــاكاة املعــادالت الهيكليــة  Structural Equation Modelingواحملــاكاة متعــددة املســتويات
 Multilevel Modelingوالتوســع يف اســتخدامها ،وهــذا يشــير إلــى وفــرة اخليــارات املتاحــة حال ًيــا ،لكــن ذلــك جعــل
مــن مهمــة حتديــد اإلســتراتيجيات تتصــف بالقــدر الــكايف مــن احلساســية والقــوة للكشــف عــن آثــار التدخــل ،كمــا
جعلهــا مهمــة معقــدة للبحــث يف األمنــاط أو املواضيــع الثانويــة الهامــة يف البيانــات.

ونشــير يف هــذا القســم املوجــز إلــى بعــض املواضيــع األساســية التــي يجــب علــى كل مــن يقــوم بتصميــم األبحــاث
أو تقــدمي املقترحــات والدراســات البحثيــة وضعهــا يف االعتبــار عنــد اختيــار طريقــة حتليــل البيانــات.
مالءمة أساليب تحليل البيانات وارتباطها باألسئلة البحثية الرئيسة في الدراسة:

يجــب عــرض حجــم التأثيــر  Effect Sizeجن ًبــا إلــى جنــب مــع التحليــات اإلحصائيــة ،فــا يصــح إدراج كل حتليــل
متــاح ميكــن القيــام بــه ،ولكــن البـ َّـد مــن وجــود مبــررات مختصــرة للتحليــات الرئيســة والثانويــة املختــارة.
حســاب التبايــن داخــل كل مجموعــة عــن طريــق تحليــل مفهومــي أو إحصائــي لهــا ،ومــن ثــم
اســتخدام أســاليب إحصائيــة تعالــج ذلــك مثــل :تحليــل التغايــر لضبــط أهــم المتغيــرات الدخيلــة:

تُســتخدم إجــراءات مــا بعــد التدخــل لضبــط االختالفــات بــن املجموعــات التــي يزيــد انحرافهــا املعيــاري عــن
 0,25وف ًقــا ملقاييــس االختبــار القبلــي الهامــة ،وقــد تســتخدم املقارنــات التــي مت التخطيــط لهــا عنــد احلاجــة.
الربط بين التحليالت اإلحصائية ونتائجها الرقمية بشكل واضح ودقيق:

يُقـ َّـدم الدعــم لوحــدة (وحــدات) التحليــل فيمــا يتعلــق باجلانــب النظــري والعملــي لعمليــة التدخــل ،ويســتخدم
التحليــل متعــدد املســتويات إذا تطلــب األمــر ،وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة حتليــل البيانــات علــى مســتويات متعــددة؛
يجــب علــى القــارئ الــذي يتعامــل مــع االقتــراح أو التقريــر معرفــة املســتويات التــي يكــون التحليــل فيهــا أكثــر قــوة،
ومــا هــي وحــدة التحليــل التــي تناســب سـ ً
ـؤال أو تصمي ًمــا بحث ًّيــا مــا .كمــا يوصــى ً
أيضــا بإجــراء التحليــات الثانويــة
املناســبة (مثــل اختبــار فعاليــة التدخــل ملجموعــات فرعيــة مهمــة مــن املشــاركني أو البيئــات).

53

مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

يســتخدم تحليــل القــوة لوصــف مــدى كفايــة الحــد األدنــى لحجــم العينــة ،و ُيجــرى لــكل وحــدة مــن
وحــدات التحليــل التــي ســيتم فحصهــا (فكمــا نحلــل الطالــب أو الطالبــة ،نحلــل المدرســة والفصول
ً
أيضــا):

إذا كان التدخــل ف َّع ً
ــال بالنســبة للمجموعــة املســتهدفة  Targeted Populationفــإن القــوة اإلحصائيــة تــد ُّل
علــى احتمــال أن يكــون لالختبــار اإلحصائــي داللــة إحصائيــة ،وتشــمل العوامــل التــي ُعرفــت بأنهــا «حتديــد القــوة
اإلحصائيــة  :»Determining Statistical Powerحجــم العينــة ،وحجــم األثــر املتوقــع ،ونــوع االختبــار اإلحصائــي
املختــار .ونظـ ًرا لالســتخدام املتزايــد للنمــاذج متعــددة املســتويات فيمكــن إضافــة التقــومي كعامــل إضــايف يؤثــر علــى
القــوة اإلحصائيــة.
يف األبحــاث االقتصاديــة (ويف غالــب أبحــاث التدخــل يف التربيــة اخلاصــة) ،يتــم حتديــد العــدد املناســب مــن
الوحــدات املطلوبــة يف التصميــم مــن خــال حجــم التأثيــر  Effect Sizeالــذي يُتوقــع الكشــف عنــه ،فيشــار إليــه بـــ
(ضعيــف /متوســط /كبيــر) ،وقــد كان املــدى التقليــدي حلجــم التأثيــر الــذي حــدده  )1988( Cohenهــو= 0.2 :
ضعيــف = 0.5 ،معتــدل ،و 0,8فمــا فــوق = كبيــر ،وغال ًبــا مــا متثــل األحجــام ذات الداللــة اإلحصائيــة (التــي تصــل
إلــى  40أو مــا فــوق) مســتويات ذات داللــة تربويــة أو ســريرية متدنيــة ;(Forness, Kavale, Blum, & Lloyd, 1997
) .Walberg, 1986ويحــدد باحثــو التربيــة اخلاصــة ذوو اخلبــرة عــدد الوحــدات املشــاركة الالزمــة يف الدراســة
باســتخدام أحجــام األثــر املســتقاة مــن البيانــات التجريبيــة باســتخدام متغيــرات التدخــل ومتغيــرات النتائــج ذات
الصلــة ،لكــن ميكــن حتديــد حجــم التأثيــرات املتوقعــة مــن األبحــاث املنشــورة ً
أيضــا لغــرض إجــراء حتليــل القــوة
والتخطيــط لدراســة جديــدة ،وينبغــي دائ ًمــا إجــراء حتليــات القــوة للمســاعدة يف حتديــد احلــد األدنــى الــازم
مــن حجــم العينــة وعــدد شــروط املقارنــة القابلــة للتطبيــق يف الواقــع املــادي .ويجــدر بالباحــث يف املراحــل األولــى
مــن بحثــه أن يحــرص علــى تصميــم دراســة حتتــوي علــى عينــة كبيــرة لزيــادة فــرص اكتشــاف التأثيــرات الصغيــرة،
وغال ًبــا مــا يفيــد يف هــذه احلــاالت إجــراء الدراســة علــى مرحلتــن أو ثــاث مراحــل أو دورات.
يف بعــض احلــاالت ،قــد تكــون تكاليــف تصميــم الدراســة القــادرة علــى كشــف التأثيــرات الصغيــرة – غيــر
مشــجعة ،وبالتالــي ميكــن للباحثــن اســتخدام وحــدات أصغــر مــن املشــاركني ،واملقصــد هنــا هــو متكــن باحثــي
ـدر ٍ
كاف مــن الرصانــة والقــوة يف ضــوء :املــوارد املتاحــة ،وعــدد
التربيــة اخلاصــة مــن إجــراء أبحــاث حتظــى بقـ ٍ
الطلبــة ،وأهــداف البحــث ،مــع افتــراض حــدوث تأثيــرات (متوســطة – كبيــرة) ،وتقليــل عــدد الشــروط التجريبيــة
(أي :إجــراء تصميــم يتكــون مــن مجموعتــن بـ ً
ـدل مــن ثــاث) .ويبــدو أن تكــرار مجموعــة مــن األبحــاث علــى عينــات
أصغــر حج ًمــا للكشــف عــن التأثيــرات (املتوســطة  -الكبيــرة) يوفــر منهجيــة قويــة الكتشــاف العالقــات الســببية يف
املجموعــات أو العينــات الصغيــرة.
ويتعــن علــى الباحثــن عنــد اقتــراح دراسـ ٍـة مــا إجــراء حتليــل القــوة علــى التحليــات املهمــة واإلشــارة بشــكل
صريــح أو ضمنــي إلــى كيفيــة معاجلتهــم للعوامــل الرئيســة التــي تؤثــر علــى قــوة تصميــم البحــث ،وبعبــارة أخــرى
يجــب عليهــم توضيــح حجــم تأثيــرات التدخــل التــي يتوقعونهــا ســواء كانــت ضعيفــة ،أو متوســطة ،أو كبيــرة ،وكيــف
قامــوا مبعاجلــة مســائل عــدم جتانــس العينــة أو تغايرهــا  Sample Heterogeneity/Variabilityيف إســتراتيجياتهم
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التصميميــة والتحليليــة ،وينبغــي أن يشــير حتليــل القــوة إلــى أن التصميــم البحثــي يســتلزم حجــم عينــة كاف ًيــا
للكشــف عــن التأثيــرات املفترضــة ،كمــا ينبغــي أن يشــير الباحثــون إلــى تأثيــر عمليــات التقــومي علــى قــوة حتليالتهم.
اقتراح متواضع لتحديد الممارسات المستندة إلى البراهين
Determining When a Practice is Evidence-Based: A Modest Proposal
يف الوقــت الراهــن تثــار كثيــر مــن املــداوالت واملناقشــات بشــأن مــا يعنيــه وصــف ممارســة تعليميــة أو تدخــل
يف مجــال التربيــة اخلاصــة بأنــه «مســتند إلــى البراهــن» ،حيــث تتمثــل القضايــا املثيــرة للجــدل بصفــة خاصــة يف
قضايــا الــوزن النســبي يف التجــارب العشــوائية والتجــارب شــبه التجريبيــة ،ومــدى إمكانيــة تعميــم النتائــج علــى
مختلــف املجموعــات الفرعيــة مــن الطلبــة ذوي اإلعاقــة ،ناهيــك عــن مســألة رئيســة أخــرى وهــي كيفيــة البــت يف
تنفيــذ املمارســات التــي تعــد قائمــة علــى البراهــن لكنهــا منخفضــة اجلــودة إلــى احلــد الــذي ال ميكــن معــه اجلــزم
بفاعليتهــا يف حتســن نتائــج املتعلمــن.
أي مــن هــذه القضايــا ،ومــع ذلــك قررنــا  -مــع بعــض التــردد -
ولــم يتفــق مؤلفــو هــذا الفصــل بشــكل تــام مــع ٍّ
تقــدمي مقتــرح متواضــع يكــون معيــا ًرا للحكــم بــأن املمارســة «مســتندة إلــى البراهــن» ،وقــد اســتقينا أفكارنــا مــن
عــدة مصــادر مفيــدة للتوصــل إلــى هــذا التصميــم ،مثــل األبحــاث ،واملنــح الدراســية املتعلقــة بتصميــم األبحــاث،
والبحــث التجميعــي  Meta-analysisعلــى مــدى الســنوات العشــرين املاضيــة ( )Cooper & Hedges, 1994كمــا
تأثرنــا باألبحــاث التــي أجريــت يف مجــال التربيــة اخلاصــة & (Gersten, Schiller & Vaughn, 2000; Swanson
).Hoskyn,1998
1.وجــود أربعــة أبحــاث -علــى األقــل -حتقــق فيهــا احلــد األدنــى مــن مؤشــرات اجلــودة ،أو وجــود دراســتني
حتقــق فيهــا احلــد األدنــى مــن مؤشــرات اجلــودة وتدعمــان ممارســة تربويــة معينــة.
 2 .أن يكون حجم التأثير  Effect Sizeاملتوقع أكبر بكثير من الصفر.
نؤكــد مجــد ًدا أنــه كــي تعــد الدراســة مقبولــة يجــب أن حتقــق جميــع مؤشــرات اجلــودة احملــددة يف اجلــدول  2عــدا
مؤشــر واحــد فقــط علــى األكثــر ،وأن حتقــق مؤشـ ًرا واحـ ًدا علــى األقــل مــن مؤشــرات اجلــودة املرغوبــة ،ولكــي تعــد
الدراســة عاليــة اجلــودة فــإن عليهــا أن حتقــق جميــع مؤشــرات اجلــودة احملــددة يف اجلــدول  2عــدا مؤشــر واحــد
فقــط علــى األكثــر ،وأن حتقــق علــى األقــل أربعــة مــن مؤشــرات اجلــودة املرغوبــة.
إن الســبب يف تركيزنــا علــى حجــم التأثيــر املرجــح  Weighted Effect Sizeهــو أن هــذه اإلحصائيــة تأخــذ يف
االعتبــار (أ) عــدد األبحــاث التــي أجريــت علــى املمارســة و (ب) عــدد املشــاركني يف األبحــاث ،و(ج) حجــم التأثيــرات
واتســاقها ،ومــن وجهــة نظرنــا نــرى أن هــذه العناصــر الثالثــة بالغــة األهميــة يف احلكــم علــى املمارســة بأنهــا
مســتندة علــى البراهــن.
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والعتبار املمارسة واعدة نقترح املعايير التالية:
·وجــود أربعــة أبحــاث -علــى األقــل -حتقــق فيهــا احلــد األدنــى مــن مؤشــرات اجلــودة ،أو وجــود دراســتني
حتققــت فيهمــا مؤشــرات اجلــودة وتدعمــان ممارســة تربويــة معينــة.
·وجــود مجــال ثقــة  ،%20 Confidence Intervalوحجــم التأثيــر  Effect Sizeاملــوزون أكبــر مــن
الصفــر.
ولتحقيــق هــذه املعاييــر قمنــا بتوجيــه كل تركيزنــا علــى جــودة تصميــم األبحــاث (Feuer et al., 2002; Shadish
) et al., 2002ولدينــا عــدة مبــررات لذلــك؛ فقــد قــام مؤخـ ًرا  )2001( Simmerman and Swansonبتوثيــق تأثيــر
بعــض العيــوب يف تصميــم األبحــاث علــى حجــم تأثيــر الدراســة ،وذكــرا أن مهــددات الصــدق الداخلــي واخلارجــي
مت ِّثــل أحــد العوامــل التــي حتــدد مصداقيــة الدراســة ،فهــي حتــدد جــودة األبحــاث ،ولهــا آثــار مهمــة علــى نتائــج
التدخــل .والختبــار هــذه الفرضيــة قــام  Simmerman and Swansonبدراســة آثــار مجموعــة كبيــرة مــن مهــددات
الصــدق الداخلــي واخلارجــي علــى نتائــج التدخــل التربــوي للطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم مســتعينني باألبحــاث
الــواردة يف التحليــل التجميعــي  Meta-analysisلـــ  )1998( Swanson and Hoskynاملتعلقــة بالتدخــل التربــوي
وصعوبــات التعلــم.
وتشــير النتائــج إلــى أن العوامــل التاليــة تــؤدي إلــى انخفــاض حجــم التأثيــر( :أ) ضبــط تأثيــرات املعلــم ،و(ب)
ً
عوضــا عــن املقاييــس املجربــة ،و(ج) اســتخدام الوحــدة املناســبة يف حتليــل البيانــات،
اســتخدام مقاييــس موحــدة
(د) إعــداد تقاريــر عــن التكويــن العرقــي للعينــة ،و(هـــ) توفيــر املعلومــات الســيكولوجية ،و(و) اســتخدام معاييــر
ً
ضبطــا تبــدو
متعــددة لتحديــد العينــة ،وتشــير نتائــج  )2001( Simmerman and Swansonإلــى أن األبحــاث األكثــر
أقـ�ل انحيـ�ازًا لصالـ�ح التدخـ�ل ،وممـ�ا يلفـ�ت االنتبـ�اه مسـ�ألة أن اسـ�تخدام التعيـين العشـ�وائ ي �Random Assess
( mentمقابــل اســتخدام تصاميــم شــبه جتريبيــة) قــد اقتــرب مــن الداللــة اإلحصائيــة ) (p = 0.0698ولكنــه
لــم يحققهــا.
ويبــدو أن القضايــا التــي تتناولهــا مؤشــرات اجلــودة هــذه تؤثــر علــى االســتنتاجات التــي نتوصــل إليهــا بشــأن
ً
ضبطــا (مــن حيــث اســتخدام مقاييــس ثبــات موثقــة،
الطــرق الف َّعالــة يف التربيــة اخلاصــة ،فاألبحــاث األكثــر
ومراقبــة تأثيــر املعلمــن أو مقدمــي التدخــل ،واســتخدام وحــدة التحليــل املناســبة يف العمليــات اإلحصائيــة) متيــل
إلــى أن تكــون أقــل انحيــازًا ،ويــؤدي اســتخدام مقاييــس موحــدة لــأداء املوســع  Broad Performanceإلــى وضــع
تقديــرات أضعــف لفعاليــة التدخــل ،والــدرس األساســي الــذي ميكــن أن نتعلمــه مــن حتليــل Simmerman and
 )2001( Swansonهــو أن جــودة األبحــاث مهمــة ولهــا آثــار تعليميــة.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن إجــراء األبحــاث عاليــة اجلــودة أكثــر كلفــة مــن إجــراء التجــارب املثيــرة للجــدل علــى
مختلــف األصعــدة ،ومــن املطمئــن أننــا نــرى دالئــل علــى الوعــي بهــذه احلقيقــة يف كل مــن تقريــر املجلــس الوطنــي
لألبحــاث ) )2002( National Research Council (NRCحــول األبحــاث التربويــة ويف بعــض املبــادرات االحتاديــة
احلاليــة ،ومــن املتوقــع أن يتطلــب إجــراء أبحــاث عاليــة اجلــودة بشــكل دوري يف املــدارس العامــة حتـ ً
ـول يف ثقافــة
املــدارس بقــدر التحــول الــذي حصــل يف ثقافــة العيــادات الطبيــة واملستشــفيات قبــل  50عا ًمــا ،وبرامــج الرعايــة
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العامــة منــذ  20عا ًمــا ،إال أن األمــر ســيحتاج إلــى دعــم ف َّعــال مــن وزارة التعليــم يف الواليــات املتحــدة ،وهــذا مــا يبــدو
أنــه يتماشــى مــع التركيــز احلالــي علــى األبحــاث القائمــة علــى أســس علميــة .ونشــير إلــى أن مجموعــة املعاييــر
التاليــة ليســت إال خطــوة أولــى ،ونتوقــع أن تكــون اخلطــوات التاليــة ذات أهميــة كبيــرة:
·االختبــار امليدانــي لنظــام املؤشــرات هــذا مــن قبــل األفــراد املختصــن أثنــاء مراجعــة طلبــات املنــح وغيرهــا
مــن املقترحــات واملخطوطــات البحثيــة املقدمــة إلــى املجــات لنشــرها.
·إجــراء تنقيحــات تســتند إلــى االختبــار امليدانــي يف كل مــن مجالــي مراجعــة املقترحــات البحثيــة وتصميــم
األبحاث.
·مراعــاة اعتمــاد مجــات التربيــة اخلاصــة أو وكاالت التمويــل مثــل معهــد العلــوم التربويــة ومكتــب برامــج
التربيــة اخلاصــة لهــذه األبحــاث.
·إجــراء اختبــار ميدانــي رصــن حــول تأثيــر مؤشــرات اجلــودة علــى املمارســة املســتندة علــى البراهــن،
حيــث ينبغــي النظــر إلــى مســألة دمــج النتائــج املســتمدة مــن مختلــف أنــواع األبحــاث (مثــل األبحــاث
العالقيــة ،وتصاميــم احلالــة الواحــدة ،واألبحــاث النوعيــة) كجــزء مــن جهــود االختبــار امليدانــي.
قــد تكــون هــذه مهمــة مناســبة ميكــن أن يضطلــع بهــا قســم األبحــاث مبجلــس األطفــال االســتثنائيني [ذوي
اإلعاقــة واملوهوبــن]  )CEC( Council for Exceptional Childrenيف املســتقبل القريــب باالشــتراك مــع الــوكاالت
االحتاديــة املعنيــة ،وباقــي األقســام يف مجلــس األطفــال االســتثنائيني ،بــل ورمبــا وكاالت مراجعــة طلبــات املنــح
البحثيــة يف مجــال التربيــة اخلاصــة ً
أيضــا.
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مالحــق الفصل الثاني
ملحق ( :)١قائمة لتقومي جودة األبحاث التي تستخدم تصاميم املنهج التجريبي وشبة التجريبي
مؤشرات اجلودة

البناء
املفاهيمي
للدراسة

1

اعتمــاد تصــور مفاهيمــي متماســك للدراســة احلاليــة
بحيــث تســتند إلــى نتائــج األبحــاث الســابقة املصممــة
بشــكل جيــد ،علــى أن تســتند منهجيتهــا إلــى تصــور
مفاهيمــي ســليم ومتماســك ومســتمد مــن أساســيات
األبحــاث العلميــة.

2

صياغــة مشــكلة الدراســة احلاليــة بشــكل مقنــع ويبــن
أهميتهــا.
تقــدمي حجــج ومبــررات علميــة ومعقولــة تدعــم عمليــة

3

وصف املشاركني
بالدراسة

4

وضــوح األســئلة البحثيــة وتوافقهــا مــع أغــراض الدراســة
احلالية.

٥

تقــدمي معلومــات كافيــة ودقيقــة عــن املشــاركني يف
الدراســة احلاليــة.

٦

اســتخدام كافــة اإلجــراءات املناســبة لزيــادة احتماليــة
قابليــة املشــاركني يف كل مجموعــة للمقارنــة حتــت
شــروط الدراســة احلاليــة.

٧

تنفيذ التدخل
ووصف طبيعة
اخلدمات
املقدمة

التدخــل املقتــرح  Interventionومــدى مناســبتها لطبيعــة
األفــراد يف مجموعــات املقارنــة.

توثيــق التبايــن التفاضلــي بــن مجموعــات الدراســة
بشــكل دقيــق.

٨

توفيــر قــدر كاف ودقيــق مــن املعلومــات التــي تصــف
اخلصائــص الهامــة ملقدمــي التدخــل.

٩

يتم وصف التدخل التربوي بوضوح ودقة متناهيه.

١٠

وصـ�ف وتقـ�ومي دقـ�ة ونزاهـ�ة التنفيـذذ �Fidelity of Imple
 mentationمــن حيــث الشــكل وجــودة التنفيــذ.

 ١١وصــف وتوثيــق طبيعــة اخلدمــات املقدمــة جلميــع
مجموعــات املقارنــة.
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اســتخدام اختبــارات ومقاييــس متعــددة لتحقيــق تــوازن
 ١٢معقــول بــن األدوات املتوافقــة مــع التدخــل واألدوات
التــي تقيــس األداء القابــل للتعميــم.

قياس النتائج
ومخرجات
الدراسة

تقــدمي براهــن ومؤشــرات كافيــة علــى صــدق وثبــات
١٣
املقاييــس واالختبــارات املســتخدمة.
قيــاس نتائــج أثــر التدخــل يف األوقــات املناســبة مــن عمــر
١٤
التجربة.
يف حــال مت االســتعانة بأشــخاص خارجيــن للمالحظــة
أو االختبــار ،يجــب أن يكونــوا جاهلــن متا ًمــا بشــروط
 ١٥الدراســة ،ويكونــوا علــى قــدم املســاواة يف مــدى معرفتهــم
مبجموعــات الدراســة.
 ١٦يجب توثيق اتفاق مناسب بني املصححني أو املالحظني
 ١٧مالءمــة أســاليب حتليــل البيانــات وارتباطهــا باألســئلة
البحثيــة الرئيســة يف الدراســة.

حتليل البيانات

حســاب التبايــن داخــل كل مجموعــة عــن طريــق حتليــل
مفهومــي أو احصائــي لهــا ومــن ثــم اســتخدام أســاليب
١٨
إحصائيــة تعالــج ذلــك مثــل حتليــل التغايــر لضبــط أهــم
املتغيــرات الدخيلــة.
الربــط بوضــوح ودقــة بــن التحليــات اإلحصائيــة
١٩
ونتائجهــا الرقميــة.
 ٢٠اســتخدام حتليــل القــوة  Power Analysisلوصــف
مــدى كفايــة احلــد األدنــى حلجــم العينــة.
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ملحق ( :)٢قواعد العتبار املمارسات مستندة إلى البراهني يف تصاميم املجموعات التجريبية وشبه
التجريبية

قواعد العتبار املمارسات مستندة الى البراهني يف تصاميم املجموعات
التجريبية وشبه التجريبية

املمارسات املستندة
الى البراهني

1
2

وجــود أربــع دراســات -علــى األقــل -معقولــة وحتقــق فيهــا
أهــم مؤشــرات اجلــودة ،أو وجــود دراســتان حتقــق فيهــا احلــد
األدنــى مــن مؤشــرات اجلــودة تدعمــان ممارســة تربويــة معينــة.
أن يكــون حجــم األثــر  Effect Sizeاملتوقــع أكبــر بكثيــر مــن
الصفــر.

1

وجــود أربــع دراســات -علــى األقــل -حتقــق فيهــا احلــد األدنــى
مــن مؤشــرات اجلــودة ،أو دراســتان حتقــق فيهــا مؤشــرات
اجلــودة وتدعمــان ممارســة تربويــة معينــة.

2

وجــود مجــال ثقــة  Confidence Intervalبنســبة  %20وحجــم
األثــر املــوزون أكبــر مــن الصفــر.

املمارسات الواعدة
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الـمــلـخــص
Abstract
تلعــب أبحــاث احلالــة الواحــدة دو ًرا مه ًمــا يف تطويــر املمارســات املســتندة إلــى البراهــن يف ميــدان التربيــة
اخلاصــة؛ وســيتم يف هــذا الفصــل عــرض مميــزات وخصائــص أبحــاث احلالــة الواحــدة ،كمــا ســيتم اســتعراض
مســاهماتها يف التربيــة اخلاصــة ،كذلــك ســيتم تقــدمي اقتراحــات محــددة الســتخدام أبحــاث احلالــة الواحــدة؛
بهــدف توثيــق املمارســات املســتندة إلــى البراهــن .وســيتمكن القــارئ بعــد قــراءة هــذا الفصــل مــن حتديــد متــى
ميكــن احلكــم علــى دراســة بأنهــا مــن أبحــاث احلالــة الواحــدة بشــكل دقيــق وموثــوق ،والتأكــد مــن وجــود إجــراءات،
أو تطبيقــات ،أو ممارســات عمليــة ميكــن وصفهــا علــى أنهــا «مســتندة الــى البراهــن» عــن طريــق أبحــاث احلالــة
الواحــدة.
64

Quality Indicators of Research Methodology in Special Education:
Evidence-Based Practices

الـمقـــدمــــة
Introduction
تُع ّبــر أبحــاث احلالــة الواحــدة عــن منهــج علمــي صــارم ،وتُســتخدم لتحديــد املبــادئ األساســية للســلوك ،وتأســيس
املمارســات املســتندة إلــى البراهــن .ولهــذا املنهــج تاريــخ طويــل ومثمــر حيــث قدمــت أبحــاث احلالــة الواحــدة
إســتراتيجيات مفيــدة ج ـ ًدا يف ميــدان التربيــة اخلاصــة (Kennedy, in press; Odom & Strain, 2002; Tawney
). & Gast, 1984; Wolery & Dunlap, 2001
مت اســتخدام هــذا املنهــج ألول مــرة منــذ أكثــر مــن أربعــن عا ًمــا ( .)Sidman, 1960كمــا أظهــرت أبحــاث احلالــة
الواحــدة أهميــة خاصــة يف حتديدهــا للممارســات التربويــة اإليجابيــة علــى مســتوى التعليــم الفــردي ،فقــد اســتفاد
منهــا املختصــون يف مجــال بنــاء اخلطــط التربويــة الفرديــة ،مســتفيدين مــن منهــج التحليــل التجريبــي الــذي تعتمــد
عليــه تصاميــم أبحــاث احلالــة الواحــدة ). Dunlap & Kern, (1997
ومــن بــن أهــم اخلصائــص الق ّيمــة ألبحــاث احلالــة الواحــدة قدرتهــا علــى توفيــر مســتوى كبيــر مــن الدقــة
التجريبيــة ،بشــكل يتجــاوز تلــك املوجــودة يف دراســة احلالــة التقليديــة .ومــع أن أبحــاث احلالــة الواحــدة تقــوم
علــى مبــدأ الضبــط التجريبــي  Experimental Controlللمتغيــرات املســتقلة؛ إال أنهــا طريقــة تشــبه إلــى حــد كبيــر
تصاميــم املجموعــة الضابطــة العشــوائية  Randomized Control-Group Designsوالتــي مــن املمكــن اســتخدامها
لتأطيــر املمارســات املســتندة إلــى البراهــن ).(Shavelson & Towne, 2002
مفصـ ًـا لعينــة الدراســة ،األمــر الــذي اســتقطب
كمــا توفــر طــرق دراســة أبحــاث احلالــة الواحــدة حتليـ ًـا منهج ًيــا َّ
الكثير مــــــن الباحـــــــثني ،ليس فقـــــط يف مــــــيدان التربيــــــة اخلـــــــاصة ،بل يف التخصصـــــات العلمـــــية األخـــــــرى،
تخصصـــــــــة تـــــــــقاري َر دوريــة حـــــــول أبحـــــــاث الـحـــــالــــــــة الــــواحــــــدة
لتقدـــــم أكــــثر من  45مجــــلة علمـــــــية ُم ّ
).(American Psychological Association, 2002 Anderson, 2001
عــاوة علــى ذلــك ،هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن التدخــات الف َّعالــة التــي ظهــرت مــن خــال أبحــاث احلالــة
الواحــدة وال تــزال قيــد االســتخدام ،كتلــك التدخــات القائمــة علــى مبــدأ التعزيــز .ولعــل علــم النفــس الســلوكي هــو
املجــال الرئيــس األكثــر اســتفادة مــن منهــج أبحــاث احلالــة الواحــدة .ومــا يجــدر التنويــه إليــه أنــه مت إثبــات فعاليــة
مبــدأ التعزيــز لضمــان تكــرار الســلوك بشــكل جتريبــي ضمــن ســياق منهــج بحــث احلالــة الواحــدة منــذ أكثــر مــن
ســبعني عا ًمــا.
ومـ�ع ذلـ�ك ،فليـ�س مسـ�تبع ًدا وجـ�ود عالقـ�ة ارتباطيـ�ة وثيقـ�ة بـين التحليـ�ل الف َّعـ�ال للسـ�لوك اإلنسـ�ان ي �Oper
 ant Analysis of Human Behaviorوأبحــاث احلالــة الواحــدة التجريبيــة .مبعنــى أنــه ميكــن تقــومي العديــد مــن
اإلجــراءات التــي تقــوم علــى مناهــج نظريــة متنوعــة للســلوك اإلنســاني ضمــن حــدود أبحــاث احلالــة الواحــدة.
فالتدخــات املســتمدة مــن نظريــات التعلــم االجتماعــي ،واملجــال الطبــي ،وعلــم النفــس االجتماعــي ،والعمــل
االجتماعــي ،واضطرابــات التواصــل ،هــي ليســت ســوى عينــة مــن اإلجــراءات املتعــددة التــي يتــم حتليلهــا مــن
خــال التصميــم املنهجــي ألبحــاث احلالــة الواحــدة (cf., Hersen & Barlow, 1976; Jayaratne & Levy, 1979
). McReynolds & Kearns,1983
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بشكل عام يهدف الفصل احلالي إلى ما يلي:
(أ) تقدمي املالمح احملددة ملنهج دراسة احلالة الواحدة.
(ب) توضيح مدى مالءمة الطرق املستخدمة يف أبحاث احلالة الواحدة يف ميدان التربية اخلاصة.
(ج) تقــدمي معاييــر موضوعيــة لتحديــد كفــاءة نتائــج أبحــاث احلالــة الواحــدة بهــدف توثيــق املمارســات
املســتندة إلــى البراهــن.
وحتتــوي األبحــاث التاليــة علــى مقدمــات موضوعيــة متميــزة ملخرجــات دراســة احلالــة الواحــدة(Hersen :
& Barlow, 1976; Kazdin,1982; Kratochwill & Levin, 1992; Richard, Taylor, Ramasamy & Richards,
) .1999; Tawney & Gast, 1984مــع التأكيــد علــى أن الهــدف هنــا ال يكمــن يف تقــدمي موضوعــي ألبحــاث احلالــة
الواحــدة؛ بــل يف توضيــح كيفيــة اســتخدام أبحــاث احلالــة الواحــدة للتأســيس املعــريف يف ميــدان التربيــة اخلاصــة،
وحتديــد الدعــم التطبيقــي الــازم لتوثيــق املمارســات املســتندة إلــى البراهــن.
منهـــــج أبحــــاث الـحــــالة الـــواحـــدة
Single-Subject Research Methodology
تُع ّبــر أبحــاث احلالــة الواحــدة عــن املنهــج التجريبــي ،وال تُع ّبــر عــن املنهــج الوصفــي أو املنهــج املقــا َرن ،والغــرض
منهــا يكمــن يف توثيــق العالقــات الوظيفيــة أو الســببية بــن املتغيــرات املســتقلة واملتغيــرات التابعــة .كمــا تُســتخدم
أبحــاث احلالــة الواحــدة املقارنــات داخــل املجموعــات ،وبــن املجموعــات؛ لضبــط املتغيــرات الدخيلــة التــي تهــدد
الصــدق الداخلــي  ،Internal Validityاألمــر الــذي يتطلــب تكــرا ًرا منهج ًيــا لتعزيــز الصــدق اخلارجــي External
 .(Martella, Nelson & Marchand-Martella, 1999) Validityوتبــرز العديــد مــن اخلصائــص التــي متيــز هــذا
املنهــج؛ لــذا ســيتم وصــف كل خاصيــة مــن هــذه اخلصائــص ثــم عرضهــا يف جــدول خــاص مبؤشــرات اجلــودة التــي
منوذجــا مقبـ ً
ـول ألبحــاث احلالــة الواحــدة.
ميكــن اســتخدامها لتقــومي مــا إذا كانــت الدراســة
ً
الفـــــرد المشــــارك هــــو وحـــــدة التحـلـــــيل
The Individual Participant Is the Unit of Analysis
قــد تتضمــن تصاميــم احلالــة الواحــدة مشــار ًكا واحـ ًدا فقــط ،ولكنهــا عــادة مــا تشــتمل علــى عــدة مشــاركني (مــن
 3إلــى  )8يف الدراســة الواحــدة ،حيــث يأخــذ كل مشــارك دوره يف املالحظــة واملراقبــة؛ بحيــث تتــم مقارنــة األداء
القبلــي بــاألداء أثنــاء و/أو بعــد التدخــل .ويف معظــم احلــاالت يكــون املشــارك فــر ًدا؛ ولكــن مــن املمكــن أن يكــون
املشــارك مجموعــة مــن األفــراد الذيــن يخضــع أداؤهــم لفتــرة قيــاس واحــدة (علــى ســبيل املثــال :معــدل ســلوك
املشــكلة الــذي يؤديهــا جميــع الطلبــة داخــل الصــف الدراســي خــال فتــرة  20دقيقــة).
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الفــرد المشــارك وتفاصيل الظروف والحيز المادي
Participant and Setting Description
تتطلــب أبحــاث احلالــة الواحــدة وص ًفــا عمل ًيــا -إجرائ ًيــا -للمشــاركني ،ووصــف ظــروف احليــز املــادي ،ووصــف
العمليــة التــي مت مــن خاللهــا اختيارهــم ( )Wolery & Ezell, 1993بشــكل مي ّكــن الباحثــن اآلخريــن بــأن يكونــوا
قادريــن علــى اســتخدام وصــف املشــاركني ،ووصــف إعدادهــم الختيــار مشــاركني آخريــن ُي ّثلــون نفــس الظــروف
للقيــام بنفــس التدخــل .فعلــى ســبيل املثــال :يتطلــب الوصــف اإلجرائــي للمشــاركني مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة
حتديــد نــوع اإلعاقــة (علــى ســبيل املثــال ،اضطــراب طيــف التوحــد ،ومتالزمــة وليامــز) ،وحتديــد األدوات أو
العمليــات املســتخدمة يف تقــومي الفــرد ذي اإلعاقــة (علــى ســبيل املثــال ،مقابلــة الفــرد التوحــدي – مراجعــة الوثائــق
اخلاصــة بــه) ،عل ًمــا بــأن األوصــاف العامــة مثــل حتديــد املشــاركني علــى أنهــم يعانــون مــن إعاقــة يف النمــو ليســت
كافيــة ضمــن هــذا اإلطــار.
الـمـتغـــير الـــــتابع
Dependent Variable
تســتخدم أبحــاث احلالــة الواحــدة واحـ ًدا أو أكثــر مــن املتغيــرات التابعــة ا ّلتــي يتـ ّم تعريفهــا وقياســها .ويف معظــم
احلــاالت يكــون املتغيــر التابــع يف أبحــاث احلالــة الواحــدة شـ ً
ـكل مــن أشــكال الســلوك الــذي ميكــن مالحظتــه ،مــن
هنــا فــإن التطبيــق املناســب ملنهــج أبحــاث احلالــة الواحــدة يتطلــب متغيــرات تابعــة تتميــز بالتالــي:
ً
أول :يتم تعريف املتغيرات التابعة إجرائ ًيا عندما:
	)أ(تسمح بتقومي صحيح و ُمتّسق للمتغيرات التابعة.
	)ب(تســمح بتكــرار عمليــة التقــومي ،ومــن املستحســن اســتخدام املتغيــرات التابعــة التــي تســمح
باملالحظــة املباشــرة (علــى ســبيل املثــال :قــراءة الكلمــات بشــكل صحيــح لــكل دقيقــة؛ عــدد
مــرات ضربــات الــرأس لــكل دقيقــة ،عــدد الثوانــي بــن الطلــب وبــدء االمتثــال للطلــب).
مــع مالحظــة أن هنــاك متغيــرات تابعــة غيــر مقبولــة كاملتغيــرات التــي يتــم تعريفهــا بشــكل
شــخصي (مثــل تكــرار ســلوك املســاعدة  ،Helping Behaviourمــع عــدم وجــود تعريــف
«املســاعدة») أو التــي يتــم تقدميهــا بشــكل عــام (مثــل تكــرار الســلوك «العدوانــي»).
ثان ًيا :يتم قياس املتغيرات التابعة بشكل متكرر أثناء مراحل التدخل اخلاضعة للمالحظة عندما تسمح بـ:
	)أ(حتديد أمناط األداء قبل التدخل.
	)ب(مقارنة أمناط األداء أثناء مراحل التدخل.
كمــا يُعــد القيــاس املتكــرر للســلوكيات الفرديــة أم ـ ًرا بالــغ األهميــة؛ ملقارنــة أداء كل مشــارك بأدائــه الســابق
ضمــن املرحلــة التجريبيــة ،وهنــاك حاجــة ماســة إلــى إجــراء تقوميــات كافيــة لتحديــد النمــط العــام لــأداء ،مثــل:
(املســتوى ،واالجتــاه ،والتبايــن) .كمــا ويســمح قيــاس ســلوك الفــرد عبــر املراحــل أو الظــروف املتنوعــة مبقارنــة
أمنــاط األداء يف ظــل ظــروف بيئيــة مختلفــة.
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ً
ثالثـ�ا :تســجيل املتغيــر التابــع لتقــومي اتســاق التدخــات أثنــاء التجربــة �Assessed for Consistency Through
 ،out the Experimentوذلــك مــن خــال الرصــد املتكــرر التفــاق املالحظــن علــى ســبيل املثــال :النســبة املئويــة
لظهــور الســلوك والتــي يوافــق عليهــا املالحظــون أو مــا يعادلهــا .كمــا يجــب أن يســمح قيــاس االتفــاق بــن املالحظــن
بإجــراء تقــومي لــكل متغيــر عبــر كل مشــارك يف الدراســة؛ وال ميكــن رصــد اإلتفــاق بــن املالحظــن حلالــة خــط
األســاس فقــط بــل جلميــع تدابيــر الدراســة.
رابعــا :يتــم اختيــار املتغيــرات التابعــة تب ًعــا ألهميتهــا وصالحيتهــا االجتماعيــة؛ حيــث يتــم اختيــار املتغيــر التابــع
ً
الــذي يســمح بتقــومي النظريــة املفاهيميــة لــدى املشــارك ،املهــم بالنســبة إليــه ،أو بالنســبة ملــن يتصلــون بــه ،أو
بالنســبة للمجتمــع.
الـمــتغــير المستقـــل
I ndependent Variable
ميثـ�ل املتغ ِّيـ�ر املسـ�تقل يف أبحـ�اث احلالـ�ة الواحـ�دة -يف العـ�ادة -املمارسـ� َة أو التدخـ�ل أو اآلليـ�ة السـ�لوكية   �Be
 havioral Mechanismقيــد الدراســة .ويتــم تعريــف املتغيــرات املســتقلة يف هــذه األبحــاث إجرائ ًيــا :بأ ّنهــا
اإلجــراءات التــي تســمح بالتفســير الصحيــح للنتائــج وتكــرار اإلجــراءات ووصفهــا بدقــة .والوصــف احملــدد عــادة
مــا يشــتمل علــى توثيــق األدوات واملــواد املســتخدمة يف التقــومي (مثــل :بطاقــة  12.5 × 7.5ســم) باإلضافــة إلــى
اإلجــراءات (مثــل :قــام املدرســون بتنفيــذ منهــاج القــراءة يف ســياق واحــد لواحــد 30 ،دقيقــة يف اليــوم ،ثالثــة أيــام يف
األســبوع) .واألوصــاف العامــة إلجــراءات التدخــل املعرضــة للتغيــرات والتقلبــات العاليــة يف التنفيــذ (مثــل «اللعــب
التعاونــي») لــن تفــي بتوقعــات الوصــف اإلجرائــي للمتغيــر املســتقل.
ولتوثيــق الضبــط التجريبــي يتــم التعامــل مــع املتغيــر املســتقل يف أبحــاث احلالــة الواحــدة بشــكل ف ّعــال وليــس
ســلب ًيا .إذ يجــب علــى الباحــث حتديــد متــى وكيــف ســيتغير املتغيــر املســتقل ،فعلــى ســبيل املثــال :إذا قــام أحــد
الباحثــن بفحــص أثــر العمــل املدرســي الشــاق مقابــل العمــل الســهل (متغيــر مســتقل) علــى ُمعـ ّدالت ظهــور املشــكلة
الســلوكية (املتغيــر التابــع) ،فمــن املتوقــع أن يقــوم الباحــث بتعريــف وحتديــد مــا هــو العمــل املدرســي الشــاق والعمــل
املدرســي الســهل بشــكل منهجـ ّـي ،وتقدميــه بشــكل إجرائــي؛ بـ ً
ـدل مــن مجــرد مالحظــة الســلوك علــى مــدار اليــوم
بشــكل طبيعــي؛ بســبب اختــاف اجلهــد املبــذول يف الواجــب املدرســي .كمــا يجــب توثيــق عمليــة التطبيــق القائمــة
علــى املتغيــر املســتقل يف أبحــاث احلالــة الواحــدة بشــكل مســتمر؛ حيــث تُعــد الدقــة والنزاهــة يف التنفيــذ مصــد ًرا
لقلــق كبيــر يف أبحــاث احلالــة الواحــدة؛ لكــون املتغيــر املســتقل يتــم تطبيقــه بشــكل دائــم مــع مــرور الوقــت .نتيجـ ًة
لذلــك ،فمــن املتوقــع توثيــق دقــة ونزاهــة التنفيــذ بشــكل ٍ
كاف ،إمــا مــن خــال القيــاس املباشــر املســتمر للمتغيــر
املســتقل ،أو مبــا يعادلهــا (.)Gresham, Gansel & Kurtz, 1993

68

Quality Indicators of Research Methodology in Special Education:
Evidence-Based Practices

خط األســـاس  /حــالة المقـــارنة
B aseline /C omparison
عــاد ًة مــا تقــارن التصاميــم يف أبحــاث احلالــة الواحــدة بــن األداء القبلــي (خــط األســاس) وأثــر التدخــل يف األداء
البعــدي .وحالــة خــط األســاس مشــابهة حلالــة التدخــل املعتــاد يف تصاميــم املجموعــات .حيــث تُقــارن التصاميــم
يف أبحــاث احلالــة الواحــدة األداء الــذي ميثــل خــط األســاس مــع األداء بوجــود التدخــل ،ويتطلــب التركيــز علــى
املقارنــة أثنــاء قيــاس ووصــف خــط األســاس (أو املقارنــة) وتقــدمي وصـ ٍـف مفصـ ٍـل لــه .كمــا يجــب أن يكــون وصــف
حالــة خــط األســاس دقي ًقــا مبــا يكفــي للســماح بتكــرار التجربــة مــن قِ بــل باحثــن آخريــن.
كذلــك يجــب أن يتــم قيــاس املتغيــر التابــع أثنــاء املقارنــة؛ حتــى يكــون منــط االســتجابة املرصــود متس ـ ًقا بشــكل
ٍ
كاف للتنبــؤ باالســتجابة املســتقبلية .وعــاد ًة مــا يتطلــب توثيــق النمــط القابــل للتنبــؤ بــه خــال عمليــة املقارنــة نقــاط
بيانــات متعــددة (خمــس نقــاط أو أكثــر) علــى الرغــم مــن أن عــد ًدا أقــل مــن نقــاط البيانــات يعــد مقبـ ً
ـول يف بعــض
الحــظ أنــه
احلــاالت بــدون حتديــد اجتاههــا أو مــع حتديــد اجتاههــا نحــو االجتــاه املعاكــس ألثــر التدخــل ،كمــا ويُ َ
اجتاهــا نحــو االجتــاه الــذي تنبــأ بــه التدخــل ،عندهــا ســتكون
إذا كانــت البيانــات املوجــودة يف خــط األســاس توثــق
ً
القــدرة علــى توثيــق أثَـ ِـر التدخــل يف خطــر.
الضـبط التجريبي
E xperimental C ontrol
ً
ضبطــا جتريب ًيــا ملعظــم املهــددات التــي يتعــرض لهــا الصــدق
توفــر التصميمــات يف أبحــاث احلالــة الواحــدة
الداخلــي ،وبالتالــي فهــي تســمح علــى تأكيــد وجــود عالقــة وظيفيــة بــن تدخــات املتغيــر املســتقل والتغيــر احلاصــل
يف املتغيــر التابــع .ويف معظــم احلــاالت ،يظهــر الضبــط التجريبــي عندمــا يوثــق التصميــم ثالثــة عــروض توضيحيــة
ألثــر التجربــة يف ثــاث نقــاط مختلفــة يف نفــس الوقــت مــع مشــارك واحــد (التكــرار املتماثــل داخــل احلالــة الواحــدة
 ،) Within Subject Replicationnأو عبــر مشــاركني مختلفــن (التكــرار املتماثــل بــن احلــاالت املختلفــة�Inter Sub
 .) ject Replicationويظهــر التأثيــر التجريبــي عندمــا يحــدث التغيــر املتوقــع يف املتغيــرات التابعــة مــع التالعــب
يف املتغيــر املســتقل (علــى ســبيل املثــال :مســتوى تقلــب مجموعــة البيانــات يف مرحلــة مــا عندمــا ينفــذ التدخــل
للحــد مــن الســلوك ،أو يف مســتوى تقلــب مجموعــة البيانــات يف مرحلــة مــا عندمــا يتــم ســحب التدخــل للحــد مــن
الســلوك) .ويتحقــق توثيــق الضبــط التجريبــي مــن خــال مــا يلــي:
 .أإدخال وسحب (أو عكس) املتغير املستقل.
 .باإلدخال املتدرج للمتغير املستقل يف نقاط زمنية مختلفة (مثل خط األساس املتعدد).
 .جالتالعــب التكــراري للمتغيــر املســتقل (أو مســتويات املتغيــر املســتقل) عبــر فتــرات املالحظــة (مثــل
تصميمــات التدخــل بالتنــاوب).
منوذجــا للتصميــم التجريبــي ألحــد أبحــاث احلالــة الواحــدة لنوبــات
علــى ســبيل املثــال :يعــرض الشــكل رقــم ()2
ً
الغضــب حيــث متثــل الرمــوز مــا يلــي A( :خــط األســاس يف املرحلــة األولــى) B( ،التدخــل يف املرحلــة األولــى)،
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( A2خــط األســاس يف املرحلــة الثانيــة) B2( ،التدخــل يف املرحلــة الثانيــة) .مــن هنــا تنشــأ ثالثــة مظاهــر لألثــر
التجريبــي يف ثــاث نقــاط يف الوقــت املناســب .ويصــف الشــكل التوضيحــي التغييــر احلاصــل يف الســلوك عنــد
التالعــب باملتغيــر املســتقل (تقــدمي أو إزالــة) بــن مرحلتــي خــط األســاس والتدخــل.
شكل ( : )2مثال لتصميم أبحاث احلالة الواحدة يوضح الضبط التجريبي
Example of Single-Subject Design Demonstrating Experimental Control

الحظ من الشكل السابق أنه مت توثيق ثالثة مظاهر لألثر التجريبي التي توضحها األسهم حيث يالحظ:
يُ َ
 .أانخفــاض أولــي يف أمنــاط االســتجابة (مثــال :نوبــات الغضــب) بــن خــط األســاس يف املرحلــة األولــى
والتدخــل يف املرحلــة األولــى.
ـان يف أمنــاط االســتجابة بــن أمنــاط خــط األســاس األول مــع إعــادة إدخــال شــروط خــط
 .بتغييــر ثـ ٍ
األســاس الثانــي.
 .جتغييــر ثالــث يف أمنــاط االســتجابة (مثــال :انخفــاض نوبــات الغضــب) مــع إعــادة التدخــل يف املرحلــة
الثانيــة.

وهنــاك منطــق مشــابه لتوثيــق الضبــط التجريبــي للتصاميــم متعــددة خطــوط األســاس ،مــع ثــاث سالســل
ً
عرضــا لألثــر التجريبــي؛
بيانــات أو أكثــر؛ حيــث تتيــح البيانــات املتقاطعــة للتدخــل يف التصميــم األساســي املتعــدد
ليــس فقــط داخــل كل سلســلة بيانــات ،ولكــن ً
أيضــا عبــر سلســلة البيانــات يف أوقــات التدخــل املتقاطعــة.
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ويعــرض الشــكل ( )3تصمي ًمــا يتضمــن ثــاث سالســل ،مــع إدخــال التدخــل يف وقــت مختلــف لــكل سلســلة؛ حيــث
توثــق نتائــج الضبــط التجريبــي مــن خــال إظهــار التبايــن بــن التغييــر يف أمنــاط الســلوك وإدخــال التدخــل يف ثــاث
سالســل مختلفــة يف ثــاث نقــاط مختلفــة يف الوقــت املناســب.
شكل ( : )3مثال لتصميم خط األساس املتعددة عبر احلاالت املشاركة يوضح الضبط التجريبي
Example of a Multiple Baseline Design Across Participants That Demonstrates Experimental Control

هنــاك مجموعــة مــن األبحــاث املتميــزة التــي اجريــت وفــق تصاميــم املجموعــات املتعــددة التــي تســمح بتوثيــق
الضبــط التجريبــي ضمــن أبحــاث احلالــة الواحــدة وهــي أبحــاث كل مــن(Hersen & Barlow, 1976; Kazdin, :
1982, 1998; Kennedy, in press; Kratochwill & Levin, 1992; McReynolds & Kearns, 1983; Richard, et al.,
).1999; Tawney & Gast, 1984
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كمــا توفــر التصاميــم ضمــن أبحــاث احلالــة الواحــدة وثائــق جتريبيــة ،للعالقــات الواضحــة التــي ال لبــس فيهــا
بــن تدخــات املتغيــرات املســتقلة والتغييــرات احلاصلــة يف املتغيــرات التابعــة .ومــا يجــدر التنويــه إليــه أنــه يجــب
جتاهــل الفرضيــات املتناقضــة (مثــل مــرور الوقــت وتأثيــرات القيــاس ،واملتغيــرات غيــر اخلاضعــة للمالحظــة)
لتوثيــق الضبــط التجريبــي .عمو ًمــا ،قــد توفــر دراســة احلالــة التقليديــة أو األبحــاث التــي حتتــوي خــط أســاس
ً
ضبطــا جتريب ًيــا كاف ًيــا كمــا توفــره
متبوعــا بالتدخــل فقــط معلومــات مفيــدة ضمــن هــذا املجــال؛ ولكنهــا ال توفــر
ً
أبحــاث احلالــة الواحــدة.
التحليل المرئي (البصري)
Visual Analysis
ميكــن تفســير نتائــج أبحــاث احلالــة الواحــدة باســتخدام التحليــات اإلحصائيــة ()Todman & Dugard, 2001؛
ومــع ذلــك ،فــإن النهــج التقليــدي لتحليــل بيانــات أبحــاث احلالــة الواحــدة ينطــوي علــى مقارنــة منهجيــة ومرئيــة
قائمــة علــى شــكل رســوم بيانيــة لالســتجابة داخــل وعبــر الظــروف املختلفــة للدارســة (Parsonson & Baer,
) .1978وتوثيــق الضبــط التجريبــي يتطلــب تقــومي جميــع الظــروف داخــل ذلــك التصميــم .علــى ســبيل املثــال:
االنعكـــــاس  ،Reversalخـــــط األســــاس املتعــــدد  ،Multiple Designتغييــر املعيــار  ،Changing Criterionالــتدخـــل
 Alternating Treatmentsحيــث يتطلــب كل تصميــم ً
ّ
تــدل علــى أن التغييــر
منطــا محــد ًدا مــن البيانــات التــي
احلاصــل يف املتغيــر التابــع هــو فقــط نتيجــة للتدخــل الــذي مت علــى املتغيــر املســتقل.
ويتضمــن التحليــل املرئــي تفســي ًرا ملســتوى واجتــاه تغ ُّيــر األداء الــذي يحــدث أثنــاء حتديــد خــط األســاس وأثنــاء
التدخــل؛ حيــث يشــير املســتوى إلــى متوســطاألداء خــال أي مرحلــة مــن مراحــل الدراســة .كمــا ويشــير اجتــاه
اخلــط املســتقيم وميلــه إلــى معــدل الزيــادة أو النقصــان يف املتغيــر التابــع ،وهــو مــا يُع َّبــر عنــه بـــ (امليــل) ،ويشــير
التبايــن إلــى الدرجــة التــي يتقلــب فيهــا األداء حــول املتوســطأو امليــل خــال مرحلــة مــا.
وكذلك ميكن أن يحكم القارئ من خالل التحليل املرئي على ما يلي:
 .أمدى سرعة التأثيرات التي تلي بدء التدخل أو االنسحاب منه.
 .بنسبة نقاط البيانات يف املراحل املجاورة املتداخلة يف نفس املستوى.
 .جحجم التغييرات احلاصلة يف املتغير التابع.
 .داتساق أمناط البيانات عبر العروض املتعددة للتدخل وشروط عدم التدخل.
كمــا يتــم اســتخدام البيانــات بشــكل شــمولي ضمــن التقوميــات واملقارنــات املتعــددة ،لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك
ً
عرضــا
عالقــة وظيفيــة بــن املتغيــرات املســتقلة واملتغيــرات التابعــة .مــن هنــا فــإن توثيــق العالقــة الوظيفيــة يتطلــب

مقن ًعــا لألثــر التجريبــي ).(Parsonson & Baer, 1992
ويتم توضيح العالقة الوظيفية عندما:

 .أ يكون هناك زمن انتقال (فترة كمون) بني التالعب باملتغير املستقل والتغير احلاصل يف املتغير التابع.
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 .ب يعني أن التغ ُّيرات عبْر الظروف تكون صغيرة أو مشابهة للتغيرات داخل الشروط.

 .ج ال تتوافق االجتاهات مع تلك املتوقعة بعد إدخال املتغير املستقل.

وفيمــا يلــي مجموعــة مــن األبحــاث التــي اتبعــت منهــج التحليــل الشــمولي ضمــن أبحــاث احلالــة الواحــدة وهــي
أبحاث كل من(Busk & Serlin, 1992; Didden, Duker, & Korzilius, 1997; Faith, Allison & Gorman, 1996 :
) .Hershberger, Wallace, Green & Marquis, 1999; Marquis et al., 2000ومنهــج التحليــل الشــمولي هــذا لــه
قيمــة خاصــة يف توثيــق االجتاهــات املقارنــة يف عــدة مجــاالت.
الصدق الخارجي
External Validity
ُتستخدم تصاميم احلالة الواحدة فيما يلي:
أ  -اختبار النظرية املفاهيمية.
ب  -حتديد التدخالت اإلكلينيكية الف َّعالة والتحقق من صحتها.
ولعــل مصــدر القلــق الرئيــس هنــا يكمــن يف مــدى إحــداث نفــس األثــر املثبــت يف إحــدى األبحــاث علــى ع ّينــات
أخــرى مختلفــة عــن تلــك احملــددة يف الدراســة .عمو ًمــا ،يتــم تعزيــز الصــدق اخلارجــي لنتائــج أبحــاث احلالــة
الواحــدة مــن خــال تكــرار األثــر باختــاف املشــاركني ،أو الظــروف ،أو باختــاف املقاييــس املســتخدمة يف تقــومي
املتغيــر التابــع .وعلــى الرغــم مــن أن الدراســة قــد تتضمــن مشــار ًكا واحــ ًدا فقــط ،إال أن خصائــص الصــدق
اخلارجــي لدراســة احلالــة الواحــدة قــد تتحســن إذا تضمنــت عــدة مشــاركني وظرو ًفــا ومــواد و/أو ســلوكيات
كافيــة .ومــن املعتــاد أن تظهــر أبحــاث احلالــة الواحــدة األثــر التجريبــي لثالثــة مشــاركني مختلفــن علــى األقــل.
ومــن املتوقــع ً
أيضــا أن حتــدد الدراســة أي تدخــل ال يعبــر عــن أبحــاث احلالــة الواحــدة مــن خــال التكــرار املنهجــي
لألثــر التجريبــي عبــر أبحــاث متعــددة أجريــت يف مواقــع متنوعــة وعبــر باحثــن مختلفــن ).(Birnbrauer, 1981
كما يتم ً
أيضا تعزيز الصدق اخلارجي يف أبحاث احلالة الواحدة من خالل الوصف اإلجرائي لـ:
 .أ املشاركني.
 .ب السياق الذي أجريت فيه الدراسة.
 .ج العوامــل التــي تؤثــر علــى ســلوك املشــارك قبــل التدخــل (على ســبيل املثال :أمناط التقومي واالســتجابة
األساسية).
ومــن مهــددات الصــدق اخلارجــي ألبحــاث احلالــة الواحــدة حتيــز الباحــث يف االختيــار ،واحلــد مــن األمثلــة بــن
مجموعــة األمثلــة املتاحــة للتحليــل (علــى ســبيل املثــال :اختيــار مشــاركني معينــن فقــط أو نشــر أمثلــة ناجحــة
فقــط) ) .(Durand & Rost, in pressومــع ذلــك ،فــإن وجــود معاييــر اختيــار محــددة واإلبــاغ عنهــا ،يســاعد يف
حتديــدَ :مــن ِولَــن وحتــت أي ظــروف ،مــن املرجــح أن يــؤدي املتغيــر املســتقل إلــى تغييــرات محــددة يف املتغيــرات
التابعــة .وميثــل االســتنزاف تهديـ ًدا قو ًيــا آخــر ،لــكل مــن الصــدق الداخلــي واخلارجــي يف أبحــاث احلالــة الواحــدة،
حيــث ينبغــي إدراج نتائــج أي مشــارك واجــه ظـ َ
ـي حتديــد خــط األســاس والتدخــل ضمــن تقاريــر تلــك
ـروف عمليتَـ ْ
الدراســة.
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الصدق االجتماعي
Social Validity
ال تُســتخدم أبحــاث احلالــة الواحــدة ضمــن اإلطــار التربــوي لتحديــد املبــادئ األساســية للســلوك فقــط؛ ولكنهــا
تســتخدم ً
أيضــا لتوثيــق التدخــات (املتغيــرات املســتقلة) املتعلقــة بالتغييــرات ،واملخرجــات االجتماعيــة املهمــة
مــن الناحيــة الوظيفيــة ) .(Wolf, 1978وقــد أدى التركيــز علــى التدخــات إلــى حــدوث قلــق كبيــر حــول الصــدق
االجتماعــي ،أو التطبيــق العملــي إلجــراءات البحــث والنتائــج .عمو ًمــا ،يتــم تعزيــز الصــدق االجتماعــي ألهــداف
وإجــراءات ونتائــج أبحــاث احلالــة الواحــدة مــن خــال مــا يلــي:
 التركيز على اختيار املتغيرات التابعة التي لها أهمية اجتماعية مرتفعة. إظهــار أن املتغيــرات املســتقلة ميكــن تطبيقهــا بفاعليــة مــن خــال وكالء ّن (مثــل املعلمــن
تدخ ٍــل منوذج ِّيــ َ
وأوليــاء األمــور) يف ســياقات التدخــل النموذجيــة عبــر فتــرات زمنيــة ممتــدة.
 إظهار أن التدخل قد نتج عنه أث ٌر يلبي االحتياجات اإلكلينيكية التي مت حتديدها. توضيح أن وكالء التدخل النموذج ِّيني يقومون مبا يلي: .أ اإلبالغ عن اإلجراءات املقبولة.
 .باإلبالغ عن اإلجراءات لتكون مجدية يف حدود املوارد املتاحة.
 .جاإلبالغ عن اإلجراءات الف َّعالة.
 .داختيــار االســتخدام املتواصــل إلجــراءات التدخــل أو إزالــة اإلجــراءات بحســب معطيــات الدعــم املقــدم.
فعلــى ســبيل املثــال :إن اإلجــراء الف َّعــال املصمــم لالســتخدام مــن قِ بــل اآلبــاء والــذي يتناســب مــع
نشــاطات األســرة اليوميــة ســيكون لــه صالحيــة اجتماعيــة جيــدة؛ يف حــن أن التدخــل الــذي يعطــل
الروتــن العائلــي ويضعــف قــدرة األســرة علــى العمــل لــن يكــون لــه صالحيــة اجتماعيــة جيــدة.
وضمــن إطــار التربيــة اخلاصــة مت اســتخدام أبحــاث احلالــة الواحــدة لدراســة إســتراتيجيات زيــادة التحصيــل
الدراســي كأبحــاث كل مــن(Greenwood, Tapia, Abbott & Walton, 2003; Miller, Gunter, Venn, Hummel, :
) ،& Wiley, 2003; Rohena, Jitendra & Browder, 2002وحتســن الســلوك االجتماعــي واحلــد مــن املشــكالت
الســلوكية كأبحــاث ) ،(Carr et al., 1999; Koegel & Koegel, 1986, 1990وتعزيــز مهــارات املعلمــن كدراســة
) (Moore et al., 2002وتعـــــزيز مهـــــارات األســــر الــــتي تنفـــذ التدخــــــات كأبحــــاث (Cooper, Wacker, Sasso,
).Reimers & Donn, 1990; Hall et al., 1972
وكذلــك ميكــن اســتخدام أبحــاث احلالــة الواحــدة للتأكيــد علــى الفــروق املهمــة بــن أبحــاث الفعاليــة (مــن خاللهــا
ميكــن احلصــول علــى األثــر التجريبــي يف ظــل ظــروف يتــم التحكــم فيهــا بعنايــة) ،وأبحــاث الفاعلية/الكفــاءة (مــن
خاللهــا ميكــن احلصــول علــى األثــر التجريبــي يف ظــل ظــروف منوذجيــة) والتــي قــد تؤثــر علــى نطــاق واســع يف
اإلجــراءات ويف عمليــة التنفيــذ ).(Flay, 1986
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أسئلة بحثية مناسبة ألبحاث الحالة الواحدة
Research Questions Appropriate for Single-Subject Research Methods
ينبغــي أن تسترشــد أي منهجيــة بحــث علميــة بســؤال أو أكثــر مــن أســئلة للدراســة .ومــن املهــم معرفــة أنــه ال
يوجــد طريقــة مناســبة جلميــع أســئلة الدراســة ،ومــن املهــم ً
أيضــا توضيــح أنــواع أســئلة الدراســة التــي يتــم تنظيــم
أي طريقــة بحــث ملعاجلتهــا .ويتــم تصميــم أبحــاث احلالــة الواحــدة بهــدف تقــدمي حتليــل دقيــق ومتسلســل زمن ًيــا
للتغييــرات احلاصلــة يف املتغيــرات التابعــة عبــر التالعــب املنتظــم يف املتغيــرات املســتقلة .إ ًذا فهــي مناســبة بشــكل
خــاص عندمــا يرغــب الشــخص يف فهــم أداء فــرد معــن مبوجــب مجموعــة معينــة مــن الشــروط ،واألســئلة البحثيــة
التــي مت تناولهــا بشــكل مناســب ألبحــاث احلالــة الواحــدة هــي التــي تقــوم علــى:
1.فحــص العالقــات الســببية أو الوظيفيــة مــن خــال فحــص األثــر الــذي حتدثــه املتغيــرات املســتقلة (التدخــل)
علــى واحــد أو أكثــر مــن املتغيــرات التابعــة.
2.التركيــز علــى التأثيــرات التــي يؤديهــا تغييــر أحــد مكونــات املتغيــر املســتقل متع ـ ّدد املكونــات (مثــل حزمــة
التدخــات) علــى واحــد أو أكثــر مــن املتغيــرات التابعــة.
3.التركيــز علــى التأثيــرات النســبية الثنــن أو أكثــر مــن التدخــات للمتغيــرات املســتقلة (علــى ســبيل املثــال:
التدخــات البديلــة) علــى واحــد أو أكثــر مــن املتغيــرات التابعــة.
ومن أمثلة األسئلة البحثية التي مت تناولها بطريقة مناسبة ألبحاث احلالة الواحدة ما يلي:
هل التدريب على التواصل الوظيفي يقلل من املشكالت السلوكية؟
هل تزيد إجراءات التدريس من املبادرات االجتماعية للطلبة الصغار املصابني بالتوحد؟
هــل تأخيــر الوقــت يف املطالبــة أو التسلســل الهرمــي مــن األقــل إلــى األكثــر فعاليــة يســاعد يف تعزيــز
مهــارات املســاعدة الذاتيــة للطلبــة الصغــار ذوي اإلعاقــة؟
هل تزيد سرعة تعلم القراءة من معدل اكتساب مهارات القراءة لطلبة الصف الثالث؟
هــل يــؤدي اســتخدام دواء جديــد إلــى زيــادة االنتبــاه املتواصــل لــدى لطلبــة املصابــن باضطــراب تشــتت
االنتبــاه املصاحــب للنشــاط الزائــد؟
مؤشرات الجودة ألبحاث الحالة الواحدة
Quality indicators for Single-Subject Research
تعبــر األبحــاث العلميــة عــن عمليــة تقريبيــة بحكــم طبيعتهــا ،واخلصائــص املذكــورة ســاب ًقا حتــدد العناصــر
األساســية ملنهــج أبحــاث احلالــة الواحــدة؛ لكننــا نــدرك أن هــذه املميــزات ســيتم حتقيقهــا مبســتويات مختلفــة مــن
الدقــة ،كذلــك هنــاك شــروطاً تكــون فيهــا االســتثناءات مناســبة؛ لــذا فمــن املهــم تقــدمي إرشــادات لتقــومي الدرجــة
التــي مت تطبيــق أبحــاث احلالــة الواحــدة بهــا بشــكل ٍ
كاف ،ومعيــار موضوعــي لتحديــد مــا إذا كانــت الدراســة مقبولــة
بصــورة تســمح بتفســير النتائــج كحــد أدنــى.
توجـ�د جهـ�ود واضحـ�ة لتحديـ�د دقـ�ة منهـ�ج أبحـ�اث احلالـ�ة الواحـ�دة مثـ�ل أبحـ�اث�(Busk & Serlin, 1992; Kra
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) .tochwill & Stoiber, 2002وبالعــودة إلــى اخلصائــص الســابقة ،يقــدم اجلــدول ( )3املعلومــات املناســبة لتحديــد
ً
مثــال موثو ًقــا بــه علــى أبحــاث احلالــة
مــا إذا كانــت الدراســة تُل ّبــي ال ِّدقــة املنهجيــة «املقبولــة» الالزمــة لتكــون
الواحــدة.
اجلدول ( )٣مؤشرات اجلودة ألبحاث احلالة الواحدة
Quality Indicators Within Single-Subject Research
مـــــؤشــــرات الــجـــودة

وصف
املشاركني
بالدراسة

1.وصــف األفــراد املشــاركني يف الدراســة بتفاصيــل كافيــة تســمح لآلخريــن بإعــادة إجــراء
الدراســة مــن خــال اختيــار أفــراد تتشــابه خصائصهــم مــع األفــراد املشــاركني يف الدراســة
احلاليــة مــن حيــث (العمــر ،واجلنــس ،واإلعاقــة ،والتشــخيص).
2.وصــف عمليــة اختيــار األفــراد املشــاركني يف الدراســة بدقــة ،بحيــث ميكــن مسـ ً
ـتقبل إعــادة
إجــراء الدراســة باســتخدام نفــس العمليــة.

3.وصــف جميــع االعتبــارات والظــروف اخلاصــة باحليــز املــادي بدقــة كافيــة تســمح بتكــرار
التجربــة بشــكل مماثــل.
4.وصف املتغيرات التابعة بطريقة إجرائية ودقيقة.
5.قياس كل متغير تابع بإجراءات قابلة للقياس الكمي.
6.قياس املتغير التابع بطريقة مناسبة ودقيقة قابلة للتكرار.
املتغيرات
التابعة

7.قياس املتغيرات التابعة بشكل متكرر وأوقات مختلفة.
8.مت جمــع البيانــات حــول ثبــات أو نســبة اتفــاق املالحظــن Inter-Observer Agreement
) (IOAلــكل متغيــر تابــع ،ونســبة االتفــاق بــن املالحظــن كانــت ضمــن احلــد األدنــى مــن
النســبة املقبولــة (علــى ســبيل املثــال :نســبة االتفــاق بــن املالحظــن  Kappa؛(IOA 80 ٪
60 ٪ .
9.وصف املتغير املستقل بطريقة إجرائية ودقيقة.

املتغيرات
املستقلة

	10.التعديــات التــي جــرت علــى املتغيــر املســتقل  Manipulationمتــت بشــكل منهجــي وحتــت
ســيطرة الباحــث.
	11.مت قيــاس مســتوى الدقــة والنزاهــة يف التنفيــذ  Fidelity of Implementationللمتغيــر
املســتقل.

	12.خــط األســاس يقــدم نتائــج لقياســات متكــررة للمتغيــر التابــع ،ويؤســس لنمــط مــن
خط األساس
االســتجابات التــي ميكــن أن تســتخدم للتنبــؤ بــاألداء املســتقبلي يف حــال مت تقــدمي أو
إجــراء بعــض التعديــات أو لــم يتــم ذلــك علــى املتغيــر املســتقل.
Baseline
	13.وصف ظروف خط األساس وخصائصه بطريقة إجرائية قابلة للتكرار.
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الضبط
التجريبي/
الصدق
الداخلي
الصدق
اخلارجي

	14.التصميم يوفر ثالثة عروض -على األقل  -لألثر التجريبي يف ثالثة أوقات مختلفة.
	15.التصميم يضبط أهم املهددات الشائعة التي تهدد الصدق الداخلي.
	16.تو ّثق النتائج لنمط يوضح الضبط التجريبي يف الدراسة.
	17.مت إعــادة أثــر التجربــة وإثباتــه مــن خــال املشــاركني يف الدراســة وترتيباتهــا املاديــة األخــرى
إلثبــات الصــدق اخلارجي.
	18.املتغير التابع مهم اجتماع ًيا.

الصدق
االجتماعي

	19.حجم التغيير يف املتغير التابع الناجت عن التدخل مهم اجتماع ًيا.
	20.تنفيذ املتغير املستقل عملي وف َّعال ويستحق التكلفة.
	21.الصــدق االجتماعــي يتــم تعزيــزه مــن خــال تنفيــذ املتغيــر املســتقل علــى فتــرات زمنيــة
ممتــدة ،وعــن طريــق منفــذي التدخــل أنفســهم ويف نفــس الظــروف االجتماعيــة واملاديــة.

أهمية منهج أبحاث الحالة الواحدة للبحث في التربية الخاصة
Importance of Single-Subject Research Methods for Research in Special Education
توفــر طــرق دراســة أبحــاث احلالــة الواحــدة عــد ًدا مــن املميــزات التــي جتعلهــا مناســبة لالســتخدام يف ميــدان
التربيــة اخلاصــة بشــكل خــاص .فالتربيــة اخلاصــة مجــال يركــز علــى( :أ) فرديــة الطالــب أو الطالبــة كوحــدة
االهتمــام  ،The Individual Student Is the Unit of Concernو(ب) التدخــل النشــط  ،Active Interventionو(ج)
اإلجــراءات العمليــة النموذجيــة التــي ميكــن اســتخدامها يف الســياقات املدرســية واملنزليــة واملجتمعيــة.
ومبــا أن التربيــة اخلاصــة أحــد املجــاالت التــي تركــز علــى حــل املشــكالت ،فذلــك يلــزم إجــراء أبحــاث مســتمرة
يف البيئــات التطبيقيــة .ووف ًقــا ملــا ســبق تتطابــق أبحــاث احلالــة الواحــدة مــع احتياجــات التربيــة اخلاصــة بالطــرق
اآلتيــة:
ً
أول :أبحــاث احلالــة الواحــدة تركــز علــى الفــرد :حيــث ميكــن حتديــد العالقــات الســببية أو الوظيفيــة مــن دون
احلاجــة إلــى االفتراضــات الالزمــة للتحليــل الكمــي (مثــل التوزيــع الطبيعــي للقــدرات العقليــة) .وغال ًبــا مــا تركــز
أســئلة الدراســة يف أبحــاث التربيــة اخلاصــة علــى حــاالت نســبة انتشــارها قليلــة ،وهــي يف ذات الوقــت غيــر
متجانســة ،وبالتالــي قــد تكــون املعلومــات املتعلقــة مبتوســط األداء لهــذه املجموعــات ذات قيمــة أقــل مــن تطبيقهــا
بشــكل فــردي ،وكذلــك تســمح طــرق أبحــاث احلالــة الواحــدة بالتحليــل املســتهدف يف وحــدة «الفــرد» ،وهــي الوحــدة
نفســها التــي ســيتم إجــراء التدخــل عليهــا.
املفصــل لألفــراد املســتجيبني للتدخــل واألفــراد غير املســتجيبني؛
ثانيــا :أبحــاث احلالــة الواحــدة تســمح بالتحليــل
ً
َّ
حيــث تفــرز تصميمــات املجموعــة الضابطــة نتائــج حــول تعميــم آثــار التدخــل ،مــن حيــث صلتهــا باملتوســطات
احلســابية للمجموعــة؛ وليــس مــن حيــث عالقتهــا بأفــراد محدديــن.
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وحتــى يف أجنــح التصاميــم اجلماعيــة ،هنــاك أفــراد ال يــزال ســلوكهم متأث ـ ًرا أو يــزداد ســو ًءا بســبب التدخــل
(مثــل األفــراد غيــر املســتجيبني) .مــن هنــا توفــر تصاميــم أبحــاث احلالــة الواحــدة طريقــة صارمــة جتريب ًيــا لتحليــل
خصائــص هــؤالء األفــراد ،وبالتالــي تعزيــز املعرفــة حــول احتمــال وجــود مجموعــات فرعيــة ووصــف التفاعــل بــن
احلالــة والتدخــل التربــوي .كمــا يســمح حتليــل األفــراد غيــر املســتجيبني ً
أيضــا بتحديــد التكييــف الــازم للتدخــل
للوصــول إلــى النتائــج املرجــوة مــع مجموعــة واســعة مــن املشــاركني.
ً
ثالثــا :توفــر أبحــاث احلالــة الواحــدة منهــج بحــث عملــي الختبــار التدخــات الســلوكية والتربويــة؛ حيــث تســمح
أســاليب أبحــاث احلالــة الواحــدة بتحليــل ال لبــس فيــه للعالقــة بــن التدخــات الفرديــة والتغييــرات التــي مت
احلصــول عليهــا ،بســبب تلــك التدخــات مــن خــال تكــرار التجربــة بشــكل متماثــل ،كمــا يســمح املنهــج ً
أيضــا
باختبــار صالحيتهــا اخلارجيــة وتعميــم النتائــج علــى عينــات أخــرى.
رابعــا :توفــر أبحــاث احلالــة الواحــدة منهجيــة بحــث عمليــة ،لتقــومي اآلثــار التجريبيــة يف ظــل ظــروف تربويــة
ً
منوذجيــة؛ حيــث يق ـ ّوم تصميــم احلالــة الواحــدة التدخــات (املتغيــرات املســتقلة) يف ظــل ظــروف مماثلــة لتلــك
وصــى بهــا ملعلمــي التربيــة اخلاصــة ،مثــل التطبيقــات املتكــررة لنفــس اإلجــراء مــع مــرور الوقــت ،وهــذا يســمح
امل ُ َ
بتقــومي عمليــة التغييــر وكذلــك نتائــج التغييــر ،وبالتالــي يســهل حتليــل عمليــة التدخــل وكذلــك حتليــل اآلثــار األوليــة.
خامســا :يســمح تصميــم أبحــاث احلالــة الواحــدة باختبــار النظريــة املفاهيميــة :حيــث ميكــن اســتخدام تصاميــم
ً
أبحــاث احلالــة الواحــدة الختبــار صحــة النظريــات الســلوكية التــي تتنبــأ بالظــروف التــي يحــدث فيهــا تغيــر يف
الســلوك وتلــك التــي ال ينبغــي أن يحــدث فيهــا تغيــر يف الســلوك.
سادســا :تعــد أبحــاث احلالــة الواحــدة طريقــة ف َّعالــة مــن حيــث التكلفــة لتحديــد التدخــات التربويــة والســلوكية
ً
املناســبة علــى نطــاق واســع؛ حيــث ميكــن اســتخدام تصاميــم احلالــة الواحــدة عنــد تطبيقهــا عبــر أبحــاث متعــددة،
لتوجيــه السياســات التربويــة علــى نطــاق واســع .كمــا ميكــن اســتخدام أبحــاث احلالــة الواحــدة بفعاليــة مــن حيــث
التكلفــة إلنتــاج مجموعــة مــن البراهــن املوثوقــة واملقنعــة ،التــي تبــرر االســتثمار يف مجموعــة كبيــرة مــن التدخــات،
والتــي غال ًبــا مــا تكــون مكلفــة وعشــوائية .وميكــن ً
أيضــا اســتخدام تصاميــم مجموعــات الضبــط إلثبــات نتائــج
الصالحيــة اخلارجيــة التــي مت إنشــاؤها عبــر منهجيــة أبحــاث احلالــة الواحــدة.
التعرف إلى الممارسات المستندة إلى البراهين باستخدام أبحاث الحالة الواحدة
The Identification of Evidence-Based Practices Using Single-Subject Research
تشــدد التشــريعات والسياســات التربويــة احلاليــة علــى االلتــزام باملمارســات املســتندة إلــى البراهــن والتحقــق من
صحــة تلــك املمارســات بطــرق علميــة ) .(Shavelson & Towne, 2002وهنــاك قلــق واضــح يــدور حــول االســتثمار
يف املمارســات التــي تفتقــر إلــى الدعــم التجريبــي الــكايف ،والتــي قــد تــؤدي إلــى اســتنزاف املــوارد التربويــة احملــدودة
يف كثيــر مــن األحيــان ،وقــد تــؤدي يف بعــض احلــاالت إلــى اســتخدام ممارســات ال تخــدم مصلحــة الطلبــة (Beutler,
). 1998; Nelson, Roberts, Mathur, & Rutherford 1999; Whitehurst, 2003
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ولدعــم االســتثمار يف املمارســات املســتندة إلــى البراهــن ،مــن املهــم ألي طريقة بحثية حتديــد املعايير املوضوعية
التــي سيســتخدمها ص َّنــاع القــرار لتحديــد مــا إذا كانــت املمارســة مســتندة إلــى البراهــن أم ال(Chambless & .
Hollon, 1998; Chambless & Ollendick, 2001; Odom & Strain, 2002; Shernoff, Kratochwill & Toiber,
) 2002وهــذه املهمــة مــع أنهــا منطقيــة إال أنهــا ليســت ســهلة ).(Christenson, Carlson, & Valdez, 2002
ويف هــذا الفصــل ســيتم عــرض ســياق منهجــي الســتخدام أبحــاث احلالــة الواحــدة بهــدف توثيــق املمارســات
املســتندة إلــى البراهــن يف ميــدان التربيــة اخلاصــة واملســتمدة مباشــر ًة مــن توصيــات فــرق العمــل املختصــه
بالتدخــات املســتندة إلــى البراهــن يف مجــال علــم النفــس املدرســي ) (Kratochwill & Stoiber, 2002ومــن جلنــة
العلــوم واملمارســة التابعــة للرابطــة األمريكيــة لعلــم النفــس ).(Weisz & Hawley 2002
وتشــير املمارســة املســتندة علــى التدخــل الســلوكي ،أو املســتندة علــى املنهــج التربــوي املصمــم لالســتخدام مــن
قبــل األســر أو املعلمــن أو الطلبــة إلــى أن تنفيذهــا ســيؤدي إلــى فائــدة تربويــة أو اجتماعيــة أو ســلوكية أو جســدية
قابلـــــــة للقــــياس .وقـــــد تكــــون املمـــارســــــة تدخـــــ ًـا محـــــد ًدا (مــثل :دراســــــة التدريب على االتصــال الوظيفـــي)
) (Carr & Durand, 1985وقــد يكــون إجــرا ًء لتوثيــق إســتراتيجيات الســيطرة (مثــل :دراســة اســتخدام الطلبــات
إلنشــاء قــوة دفــع ســلوكية) ) (Mace et al., 1988أو برنامــج أكبــر مــع مكونــات متعــددة (مثــل :دراســة التعليمــات
املباشــرة) ).(Gettinger, 1993
وضمــن أســاليب أبحــاث احلالــة الواحــدة ،كمــا هــو احلــال مــع أســاليب البحــث األخــرى ،بــدأ هــذا املجــال يف
عمليــة حتديــد املعاييــر املهنيــة التــي تســمح بعــرض املمارســات املســتندة إلــى البراهــن (Kratochwill & Stoiber,
) .2002ومــن املهــم اقتــراح معاييــر أوليــة تُســتمد مــن التطبيقــات احلاليــة يف هــذا املجــال (علــى ســبيل املثــال:
التدريــب علــى االتصــال الوظيفــي الــذي يتــم قبولــه باعتبــاره ممارســة تســتند إلــى البراهــن) .وهنــا ميكــن اقتــراح
خمســة معاييــر ميكــن تطبيقهــا لتقــومي مــا إذا كانــت نتائــج أبحــاث احلالــة الواحــدة توثــق للممارســات املســتندة إلــى
البراهــن .حيــث مت اســتخالص هــذه املعاييــر مــن املنطــق املفاهيمــي لطــرق أبحــاث احلالــة الواحــدة (Kratochwill
) ،& Stoiberومــن املعاييــر املقترحــة لتحديــد املمارســات املســتندة إلــى البراهــن باســتخدام تصاميــم املجموعــات
).(Shavelson & Towne, 2002
توثق أبحاث احلالة الواحدة للممارسات املستندة إلى البراهني من خالل ما يلي:
يتم تعريف املمارسة عمل ًيا.
يتم تعريف السياق الذي ستستخدم فيه املمارسة بوضوح.
يتم تنفيذ املمارسة بشكل جاد.
نتائــج أبحــاث احلالــة الواحــدة املتعلقــة باملمارســة ال بــد أن ترتبــط وظيف ًيــا بالتغييــرات يف التدابيــر
املســتندة.
يتــم تكــرار اآلثــار التجريبيــة عبــر عــدد كاف مــن األبحــاث والباحثــن واملشــاركني للوصــول إلــى نتائــج
موثوقــة.
وقد مت وضع جميع املعايير يف القائمة اآلتية:
ً
أول :تعريــف املمارســة عمل ًيــا :حيــث يجــب وصــف املمارســة بدقــة كافيــة متكــن األفــراد اآلخريــن مــن تكرارهــا
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بشــكل دقيــق.
ثانيــا :يتــم تعريــف الســياق والنتائــج املرتبطــة باملمارســة بوضــوح؛ فنــاد ًرا مــا يتوقــع أن تنتــج املمارســات جميــع
ً
الفوائــد امل ْمكنــة جلميــع األفــراد يف جميــع الظــروف .ولكــي تعــد املمارســة مســتندة إلــى البراهــن ،يجــب حتديدهــا
يف ســياق مــا.
هذا يعني الوصف العملي لـمايلي:
 1 .الشروط احملددة التي يجب أن تستخدم فيها هذه املمارسة.
 2 .األفراد املؤهلني لتطبيق هذه املمارسة.
 3 .حتديد عدد األفراد وخصائصهم الوظيفية وحتديد الذين يتوقع أن تكون املمارسة ف َّعالة من أجلهم.
 4 .املخرجــات احملــددة (املتغيــرات التابعــة) التــي تتأثــر باملمارســة ،حيــث تعــد املمارســات ف َّعالــة وذات قيمــة
خاصــة ضمــن إعــدادات األداء النموذجيــة مثــل :املنــزل ،واملدرســة ،واملجتمــع ،ومــكان العمــل.
ً
ثالثــا :يتــم تنفيــذ هــذه املمارســة بشــكل جــاد :حيــث ينبغــي أن توفــر أبحــاث احلالــة الواحــدة وثائــق كافيــة تفيــد
بــأن هــذه املمارســة قــد مت تنفيذهــا بإخــاص وجد ّيــة.
رابعــا :املمارســات ترتبــط وظيف ًيــا بالتغيــرات القيمــة للمخرجــات :حيــث يجــب أن توثــق أبحــاث احلالــة الواحــدة
ً
العالقــة الســببية أو الوظيفيــة بــن اســتخدام املمارســة والتغيــر احلاصــل يف املتغيــر التابــع ذي األهميــة االجتماعيــة
وذلــك مــن خــال ضبــط أثــر املتغيــرات اخلارجيــة.
خامســا :يظهــر الضبــط التجريبــي عبــر مجموعــة كافيــة مــن األبحــاث والباحثــن واملشــاركني للوصــول إلــى نتائــج
ً
موثوقــة للتدخــل التجريبــي؛ فعــاد ًة مــا يتطلــب توثيــق املمارســة املســتندة إلــى البراهــن أبحا ًثــا موضوعيــة متعــددة.
من هنا ميكن اقتراح املعايير التالية للحكم على املمارسة بأنها مستندة إلى البراهني:
 1 .يتم نشر ما ال يقل عن خمسة أبحاث منفردة ملوضوع استوفى املعايير املنهجية املقبولة.
2.األبحاث أجراها ثالثة باحثني على األقل يف ثالثة مواقع جغرافية مختلفة على األقل.
3.تشمل مجموعة األبحاث اخلمسة  20مشار ًكا على األقل.
وخيــر مثــال لتطبيــق هــذه املعاييــر ظهــر مــن خــال تقــومي األدب التربــوي الســابق؛ وهــو يتلخــص يف التدريــب
تضمــن التدريــب علــى التواصــل الوظيفــي كممارســة مــا يلــي:
علــى التواصــل الوظيفــي كممارســة ،حيــث
ّ
 1 .اســتخدام إجــراءات التقــومي الوظيفــي لتحديــد املثيــرات التــي تعمــل كمعــززات للســلوك غيــر املرغــوب
فيــه.
 2 .تعليــم ســلوك بديــل مقبــول اجتماع ًيــا ولــه نفــس القــدر مــن الفعاليــة لينتــج عنــه نفــس النتيجــة التــي
يؤديهــا الســلوك غيــر املرغــوب فيــه.
 3 .تقليل تعزيز السلوك غير املرغوب فيه.
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أخيـ ًرا ،مت توثيــق هــذه املمارســات كقواعــد مســتندة إلــى البراهــن مــن خــال االستشــهادات التاليــة مــع اإلشــارة
إلــى أنهــا توضــح اآلثــار التجريبيــة يف ثمانيــة أبحــاث متــت مراجعتهــا عبــر خمــس مجموعــات بحثيــة رئيســة و42
مشار ًكا وهذه األبحاث هي(Bird, Dores, Moniz & Robinson, 1989; Brown et al., 2000; Carr & Durand, :
1985; Durand & Carr, 1987, 1991; Hagopian, Fisher, Sullivan, Acquisto, & LeBlanc, 1998; Mildon,
).Moore & Dixon, 2004; Wacker et al., 1990
الخـــــالصــــة
Conclusion
قـ َّـدم هــذا الفصــل وص ًفــا موج ـزًا للخصائــص التــي مت ّيــز أبحــاث احلالــة الواحــدة ،ووص ًفــا للمؤشــرات التــي
ميكــن اســتخدامها للحكــم علــى جــودة هــذا النــوع مــن األبحــاث ،واملعاييــر املســتخدمة يف حتديــد مــا إذا كان
التدخــل أو املمارســة قــد مت التحقــق مــن صحتهــا باالســتناد إلــى البراهــن يف أبحــاث احلالــة الواحــدة .كمــا متــت
اإلشــارة إلــى أن أبحــاث احلالــة الواحــدة تقــدم منهجيــة ف َّعالــة لتحســن املمارســات املفيــدة لألفــراد ذوي اإلعاقــة
وألســرهم .بنــا ًء علــى ذلــك فــإن أي سياســة منهجيــة لتعزيــز التنميــة أو العمــل علــى نشــر املمارســات املســتندة إلــى
ـجعة وداعمــة.
البراهــن يف امليــدان التربــوي ينبغــي أن تشــتمل علــى أبحــاث احلالــة الواحــدة باعتبارهــا منهجيـ ًة مشـ ّ
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مالحــق الفصل الثالث
ملحق ( :)٣قائمة لتقومي جودة األبحاث التي تستخدم منهج تصميم احلالة الواحدة
مؤشرات اجلودة

وصف املشاركني
بالدراسة

املتغيرات
التابعة

1

وصــف األفــراد املشــاركني يف الدراســة بتفاصيــل كافيــة
تســمح لآلخريــن بإعــادة إجــراء الدراســة مــن خــال
اختيــار أفــراد تتشــابه خصائصهــم مــع األفــراد املشــاركني
يف الدراســة احلاليــة مــن حيــث (العمــر ،واجلنــس،
واإلعاقــة ،والتشــخيص).

2

وصــف عمليــة اختياراألفــراد املشــاركني يف الدراســة بدقــة
بحيــث ميكــن مســتقبال إعــادة إجــراء الدراســة باســتخدام
نفــس العمليــة.

3

وصــف جميــع االعتبــارات والظــروف اخلاصــة باحليــز
املــادي بدقــة كافيــة تســمح بتكــرار التجربــة بشــكل مماثــل.

٤

وصف املتغيرات التابعة بطريقة إجرائية ودقيقة.

٥

قياس كل متغير تابع بإجراءات قابلة للقياس الكمي.

٦

قيــاس املتغيــر التابــع بطريقــة مناســبة ودقيقــة قابلــة
للتكــرار.

٧

قياس املتغيرات التابعة بشكل متكرر وأوقات مختلفة.

٨

مت جمــع البيانــات حــول ثبــات أو نســبة اتفــاق املالحظــن
) Inter-observer Agreement (IOAحــول كل متغيــر
تابــع ،ونســبة االتفــاق بــن املالحظــن كانــت ضمــن احلــد
األدنــى مــن النســبة املقبولــة (علــى ســبيل املثــال :نســبة

االتفــاق بــن املالحظــن ).(Kappa%60 IOA %80
٩
املتغيرات
املستقلة

وصف املتغير املستقل بطريقة إجرائية ودقيقة.

التعديــات التــي جــرت علــى املتغيــر املســتقل متــت بشــكل
١٠
منهجــي وحتــت ســيطرة الباحــث.
مت قيــاس مســتوى الدقــة والنزاهــة يف التنفيــذ للمتغيــر
١١
املســتقل.
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خط األساس
Baseline

خــط األســاس يقــدم نتائــج لقياســات متكــررة للمتغيــر
التابــع ،ويؤســس لنمــط مــن االســتجابات التــي ميكــن أن
 ١٢تســتخدم للتنبــؤ بــاألداء املســتقبلي يف حــال مت تقــدمي أو
إجــراء بعــض التعديــات  Manipulationأو لــم يتــم ذلــك
علــى املتغيــر املســتقل.
وصــف ظــروف خــط األســاس وخصائصــه بطريقــة
١٣
إجرائيــة قابلــة للتكــرار.

الضبط
التجريبي /
الصدق الداخلي

الصدق
اخلارجي

التصميــم يوفــر ثالثــة عــروض -علــى األقــل  -لألثــر
١٤
التجريبــي يف ثالثــة أوقــات مختلفــة.
التصميــم يضبــط أهــم املهــددات الشــائعة التــي تهــدد
١٥
الصــدق الداخلــي.
تو ّثــق النتائــج لنمــط يوضــح الضبــط التجريبــي يف
١٦
الدراســة.
 ١٧أثــر التجربــة مت إعادتــه وإثباتــه مــن خــال املشــاركني
يف الدراســة وترتيباتهــا املاديــة األخــرى إلثبــات الصــدق
اخلارجــي.
 ١٨املتغير التابع مهم اجتماع ًيا.

حجــم التغييــر يف املتغيــر التابــع النــاجت عــن التدخــل مهــم
١٩
اجتماع ًيــا.
الصدق
االجتماعي

 ٢٠تنفيذ املتغير املستقل عملي وف َّعال ويستحق التكلفة.
الصــدق االجتماعــي يتــم تعزيــزه مــن خــال تنفيــذ املتغيــر
 ٢١املســتقل علــى فتــرات زمنيــة ممتــدة ،وعــن طريــق منفــذي
التدخــل أنفســهم ويف نفــس الظــروف االجتماعيــة واملادية.
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ملحق ( :)٤قواعد العتبار املمارسات مستندة إلى البراهني يف تصاميم أبحاث احلالة الواحدة
قواعد العتبار املمارسات مستندة إلى البراهني يف
تصاميم أبحاث احلالة الواحدة

ً
أول :يجب وجود خمسة
أبحاث أو أكثر لتصاميم
احلالة الواحدة على أن
تلتزم باملعايير اآلتية:

1

تعريف املمارسة بطريقة إجرائية.

2

وصف احلالة والنتائج بشكل واضح.

3

تنفيذ املمارسة بشكل دقيق مع توثيق دقة ونزاهة التنفيذ.

4

ربط املمارسة بالنتائج بشكل وظيفي (عملي).

ثانيا :هذه األبحاث يجب أن تكون منشورة يف مجالت علمية محكمة.
ً
ً
ثالثا :هذه األبحاث يجب أن تكون قد أجريت بواسطة ثالثة باحثني مختلفني يف ثالثة
مواقع جغرافية مختلفة.
رابعا :يجب أن تضم مجموعة األبحاث  20مشاركً ا أو أكثر.
ً
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الـمـخلــص
Abstract
وحدهــا التجــارب احلقيقيــة هــي التــي تقــدم لنــا دليـ ًـا قاط ًعــا علــى االســتدالالت الســببية؛ إال أنــه مــن غيــر
املمكــن إخضــاع جميــع اإلجــراءات أو التدخــات التربويــة للتجريــب؛ ومــع ذلــك ،فــإن البراهــن العالقيــة قــادرة
بشــكل مبدئــي علــى األقــل أن تقــوم بتوجيــه وإرشــاد املمارســات املســتندة إلــى البراهــن عنــد اســتخدام األســاليب
والنمــاذج الســببية أو االســتبعاد .وجتــدر اإلشــارة إلــى أن البراهــن املســتخلصة مــن األبحــاث العالقيــة لهــا القــدرة
علــى إنتــاج أكبــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات بشــرط اتّبــاع املمارســات النموذجيــة التــي تتعلــق بـــ:
 .أالقياس.
 .بالتأثيرات الكمية.
 .ججتنب أخطاء التحليل الشائعة.
 .داستخدام مجال الثقة لتوضيح مجال اآلثار احملتملة ودقة تقديرات حجم األثر.
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الـمـقـــدمــــة
Introduction
تســاءل عــدد مــن الباحثــن مثــل  )2002( Feuer, et al.يف مقالــة حديثــة لهــم نُشــرت يف مجلــة الباحــث التربــوي
 Educational Researcher Journalعــن أكثــر الوســائل فعاليــ ًة لتحفيــز إنتــاج املزيــد مــن األبحــاث العلميــة
ـب تركيزهــا الرئيــس علــى رعايــة وتعزيــز
التربويــة ذات اجلــودة العاليــة ،وهــي تلــك األبحــاث التــي ينبغــي أن ينصـ ّ

الثقافــة العلميــة لألبحــاث التعليميــة والتربويــة .وقــد ع ـ ّرف هــؤالء الباحثــون الثقافــة العلميــة بأنهــا «مجموعــة
مــن القواعــد واملمارســات واألخالقيــات والصراحــة والتأمــل املســتمر ،باإلضافــة إلــى احلكــم علــى جــودة البحــث»
).(Feuer, Towne & Shavelson, 2002, p. 4,
وقــد جنحــت احلــركات احلديثــة التــي أكــدت علــى املمارســة املســتندة إلــى البراهــن يف ميــدان الطــب Sackett,
 (2000) Straus, Richardson, Rosenberg and Haynesوعلــم النفــس ،والتربيــة ) (Chambless, 1998يف
عكــس احلاجــة إلــى اســتخدام املعاييــر التــي ميكــن مــن خاللهــا تقــومي البراهــن البحثيــة ،مبــا يف ذلــك البراهــن
املســتمدة مــن األبحــاث العالقيــة ).(Mosteller & Boruch, 2002; Shavelson & Towne, 2002
مــا الـبراهين العـــــالقـــية؟
?What Is Correlational Evidence
ميكــن تعريــف األبحــاث العالقيــة بطــرق متعــددة ،فمــن ناحيــة تبحــث جميــع التحليــات عــن عالقــات ارتباطيــة
)(Cohen, 1968; Knapp, 1978; Thompson, 2000؛ وعليــه ،فــإن كل التحاليــل التقليديــة املســتخدمة علــى
نطــاق واســع مثــل( :اختبــارات  ،t-Testوحتليــل التبايــن  ،ANOVAوحتليــل التغايــر ) ANCOVAهــي حتليــات
ارتباطيــة أو عالقيــة ).(Bagozzi, Fornell & Larcker,1981

وعليــه ،ميكــن القــول بــأن كل دراســة كميــة حتــاول يف النهايــة أن تقــدم براهــن ارتباطيــة .ومــن اجلديــر بالذكــر
أن التمييــز بــن أنــواع البراهــن مــن خــال التركيــز علــى نــوع التحليــل ال يعــد إجــرا ًء مفي ـ ًدا؛ ألنــه يف ظــل هــذا
التعريــف الشــامل تنــدرج جميــع تلــك البراهــن حتــت هــذه املظلــة الواحــدة .عــاوة علــى ذلــك ،ميكــن توظيــف
التحليــل بشــكل صحيــح (مثــل حتليــل االنحــدار املتعــدد  )Multiple Regressionلتحليــل البيانــات املســتمدة مــن
عــدة منــاذج (مثــل التجربــة احلقيقيــة أو الســببي املقــارن) .وميكــن القــول بــأن مــا مييــز هــذه البراهــن ح ًقــا هــو
عــدم اقتصارهــا علــى التحليــل فحســب؛ بــل تركيزهــا ً
أيضــا علــى منهــج الدراســة الــذي يــؤدي للوصــول إلــى نفــس
البراهــن.
واألبحــاث العالقيــة هــي منــاذج َك ّميــة متعــددة املواضيــع ،وال يتـ ّم فيهــا تعيــن املشــاركني عشــوائ ًيا وف ًقــا لشــروط
التدخــل التربــوي ،بــل عــاد ًة مــا يتــم اســتخدام األســاليب التحليليــة مــع هــذه النمــاذج مثــل حتليــل االنحــدار املتعــدد
 ،Multiple Regressionوحتليــل االرتبــاط املُقــن  ،Canonical Correlation Analysisوالنمذجــة اخلطيــة الهرميــة
 ،Hierarchical linear Modellingومنذجــة املعادلــة الهيكليــة  .Structural Equation Modellingفعلــى ســبيل املثــال
ُيكــن لألبحــاث العالقيــة أن تبحــث يف مســتويات التحصيــل التفاضلــي للطلبــة امللتحقــن بفصــول مختلفــة الكثافــة،
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حيــث لــم يتــم تعيــن الطلبــة عشــوائ ًيا يف فصــول ذات كثافــة معينــة ،أو قــد يقــوم الباحثــون بجمــع البيانــات املتعلقــة
بعــدد املــرات التــي يقــوم فيهــا املعلمــون بالثنــاء علــى الطلبــة ،وذلــك لدراســة العالقــات بــن هــذه الســلوكيات ومفهــوم
الــذات لــدى الطلبــة واملواظبــة علــى الدراســة.
كيف يمكن للبراهين العالقية توجيه الممارسة؟
?How Can Correlational Evidence Inform Practice
ال ميكــن التوصــل إلــى اســتنتاجات ســببية نهائيــة يف األبحــاث الكميــة إال باســتخدام التجــارب احلقيقيــة ،ومــن
ثــم يتعــن علــى الباحثــن التربويــن إجــراء جتــارب أكثــر واقعيــة ،ومــع ذلــك كان اســتخدام العشــوائية نــاد ًرا جـ ًدا يف
مياديــن العلــوم االجتماعيــة علــى مــدار التاريــخ ) ،(Ludbrook & Dudley, 1998وألســباب مختلفــة ميكــن اعتبــار
البراهــن املســتمدة مــن أنــواع األبحــاث غيــر التجريبيــة حتليليــة عشــوائية ذات صلــة باملمارســات املســتندة إلــى
البراهــن.
مــن الضــروري أن تتســق األســئلة البحثيــة مــع التصاميــم البحثيــة؛ حيــث اإلجابــة علــى بعــض األســئلة عــن طريــق
اســتخدام تصاميــم غيــر جتريبيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،قــد تتطلــب األســئلة التــي تتعلــق بثقافــة املدرســة أو الفصــول
الدراســية أســاليب نوعيــة ،بينمــا قــد تتطلــب تلــك األســئلة التــي تنطــوي علــى دراســة مكثفــة لديناميكيــات التعلــم
لــدى بعــض الطلبــة لتصاميــم احلالــة الواحــدة.
وقــد ال تكــون التجــارب العشــوائية مناســبة حتــى عندمــا تكــون األســاليب الكميــة اجلماعيــة األخــرى مناســبة،
خصوصــا إذا كانــت قاعــدة البيانــات التــي تتنــاول مشــكلة مــا غيــر مكتملــة وغيــر مقنعــة إلنفــاق األمــوال التــي
ً
يحتاجهــا إجــراء تلــك التجــارب .إضافــ ًة إلــى ذلــك ،قــد تثيــر التجــارب التحليليــة يف بعــض احلــاالت قضايــا
أخالقيــة تتعلــق بحرمــان املشــاركني يف املجموعــة الضابطــة مــن اخلدمــات الالزمــة ،عــاوة علــى ذلــك ،لــن تتمكــن
التجــارب التحليليــة مــن تنــاول جميــع املتغيــرات واألبعــاد؛ لــذا مــن غيــر املقبــول التوســع يف اســتخدامها علــى نطــاق
داع ،حيــث إن انتقــال األثــر املتبــادل بــن املشــاركني يف التجــارب املختلفــة قــد يضــر بالنتائــج.
واســع بــا ٍ
وال تقــدم النمــاذج العالقيــة براهــن قويــة تتعلــق بالعالقــات الســببية ،ومــع ذلــك ميكــن اســتخدام البراهــن
العالقيــة بطريقتــن؛ علــى األقــل لدعــم التدخــات الســببية وتعزيــز املمارســات املســتندة إلــى البراهــن ،حيــث
تتصــف الطريقــة األولــى بطبيعتهــا اإلحصائيــة ،وتشــمل االختبــار اإلحصائــي للنمــاذج الســببية البديلــة ،حتــى وإن
كان النمــوذج األصلــي عالق ًيــا .أمــا الطريقــة الثانيــة ،فتعتمــد علــى املنطــق ،وتقــوم علــى تطبيــق املنطــق والنظريــات
علــى البيانــات غيــر التجريبيــة حملاولــة اســتبعاد جميــع التفســيرات البديلــة املعقولــة مــن أجــل الوصــول إلــى
االســتدالل الســببي املنطقــي.
االختبار اإلحصائي للنماذج السببية
Statistical Testing of Causal Models
ظهـ�رت األسـ�اليب التحليليـ�ة أو مـ�ا نُطلـ�ق عليهـ�ا اليـ�وم «منذجـ�ة املعادلـ�ة الهيكليـ�ة » �Structural Equation Model
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) ling (SEMأو «حتليــل بنيــة التغايــر» بدايـ ًة يف أدبيــات ) ،)Karl Jöreskog 1978, 1971, 1970, 1969باإلضافــة
إلــى البرنامــج احلاســوبي ( LISRELحتليــل العالقــات الهيكليــة اخلطية) الذي صممــه (e.g., Jöreskog & Sörbom,
) .1989وكثيـ ًرا مــا كان يُطلــق علــى هــذه األســاليب التــي نشــأت يف الســتينيات والســبعينيات «النمذجــة الســببية»
 Causal Modellingوالتــي تشــير إلــى إمكانيــات «منذجــة املعادلــة الهيكليــة» ( )SEMيف تعزيــز االســتدالالت الســببية
.Causal Inferences
ت ّ
ُوظــف «منذجــة املعادلــة الهيكليــة» ( )SEMالنمــاذج العامليــة أو املقاييــس التــي تســتند إلــى الطــرق التحليليــة
التــي اقترحهــا  )1904( Spearmanوالنمــوذج الهيكلــي الــذي يربــط هــذه املتغيــرات الكامنــة بنــاء علــى الطــرق
التحليليــة التــي اقترحهــا  .(1921, 1934) Wrightوهكــذا قــد يختبــر احملللــون يف إطــار النمــوذج الهيكلــي مــا يلــي:
 .أ هل املتغيران الكامنان (س ،ص) متغايران أم مترابطان؟
 .بهل املتغير س سبب حلدوث املتغير ص؟
 .جهل املتغير ص سبب حلدوث املتغير س؟
 .د هل املتغيران (س ،ص) س ّبب أحدهما حدوث اآلخر؟
تتمثــل إحــدى مزايــا «منذجــة املعادلــة الهيكليــة» ( )SEMيف إمكانيــة اختبــار النمــاذج الســببية (Thompson,
) . 2000bفــإذا توافــق منــوذج واحــد فقــط مــن هــذه النمــاذج األربعــة مــع البيانــات التــي مت جمعهــا (مثــل النمــوذج
الــذي ينــص علــى أن س هــو ســبب حــدوث ص) ،فــإن هــذا يعنــي وجــود بعــض البراهــن علــى وجــود عالقــة ســببية.
وقــد مت اســتخدام البيانــات التــي ســاقها  )1980( Bagozziيف عــدة تقاريــر لتســليط الضــوء علــى هــذا التطبيـ ق
))(Jöreskog & Sörbom, 1989, pp. 151–156; Thompson, 1998b, pp.37-39 ،حيــث تناولــت دراســة �Bago
 zziالرضــا واألداء الوظيفــي لــدى  122عامـ ًـا .وفيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات ،يبــدو أن النمــوذج الــذي يفتــرض أن
األداء الوظيفــي يُــؤ ّدي إلــى حتســن الرضــا الوظيفــي هــو منــوذج يناســب البيانــات بشــكل أكبــر مــن تلــك النمــاذج
التــي تفتــرض أن الرضــا الوظيفــي يــؤدي إلــى األداء الوظيفــي أو أن بــن الرضــا واألداء صلــه متبادلــة.
أساليب االستبعاد القائمة على أساس منطقي
Logically Based Exclusion Methods
ســنظل قادريــن علــى الوصــول إلــى اســتدالالت ســببية صادقــة إلــى حــد مــا؛ حتــى يف تلــك احلــاالت التــي ال ُترى
فيهــا جتــارب حقيقيــة ،أو يف حالــة عــدم اســتخدام النمذجــة الهيكليــة .وجديــر بالذكــر أن القــدرة علــى اســتنباط
املعلومــات الســببية مــن األبحــاث غيــر التجريبيــة (مثــل أبحــاث التدخــل التــي ال تســتخدم التعيــن العشــوائي
للمجموعــات) تقــوم بتحويــل قدرتنــا علــى حتديــد مــا إذا كان باإلمــكان اســتبعاد جميــع االختالفــات التــي كانــت
موجــودة قبــل عمليــة التدخــل وتلــك التهديــدات التــي تؤثــر علــى ثبــات التصميــم (علــى اعتبــار أنــه ليــس لهــا صلــة
يف األســاس) .لنفتــرض مثـ ًـا أن هنــاك مجموعتــن مــن طلبــة التربيــة اخلاصــة (لــم تتعرضــا للتعيــن العشــوائي)
تدرســان مــادة القــراءة مبنهجــن مختلفــن ،ونريــد إنتــاج بعــض التفســيرات الســببية لالختالفــات التــي تظهــر بعــد
عمليــة التدخــل يف مهــارة القــراءة يف احلالتــن ،قــد نقــوم مبراعــاة أي الفــروق بــن الطلبــة قبــل عمليــة التدخــل قــد
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تكــون لهــا صلــة بالنتائــج يف املســتقبل (مثــل الدرجــات التــي حصــل عليهــا الطلبــة يف مهــارة القــراءة قبــل التدخــل،
والوضــع االجتماعــي واالقتصــادي) .وقــد نحــاول ً
أيضــا التأكــد مــن عــدم وجــود عوامــل خارجيــة قــد تؤثــر بشــكل
دال علــى تأثيــر التدخــات (مثــل التأكــد مــن امتــاك املعلمــن خلبــرة ســابقة متشــابهة يف كلتــا احلالتــن ،وتدريــس
املناهــج الدراســية بطريقــة جيــدة) .يف حــال متكنــا مــن اســتبعاد جميــع هــذه املتغيــرات ،فقــد يكــون لدينــا علــى
األقــل بعــض البراهــن املنطقيــة التــي تشــير إلــى أن أحــد املنهجــن الدراســيني يتفـ ّوق علــى اآلخــر؛ علــى الرغــم مــن
أننــا لــم نقــم بإجــراء جتربــة حقيقيــة ،أو اختبــار النمــاذج الســببية إحصائ ًيــا.
يتمثــل التحــدي الــذي يواجــه تلــك اجلهــود يف عــدم تأكدنــا متا ًمــا مــن االختالفــات الســابقة لعمليــة التدخــل أو
التهديــدات املتعلقــة بصــدق النمــوذج يف الدراســة .وجتــدر اإلشــارة إلــى أن للتجــارب احلقيقيــة مزايــا لعــل مــن
أهمهــا مــا يوفــره قانــون األعــداد الضخمــة مــن املختبريــن  the Law of Large Numbersمــن ضمانــة حتقيــق
التكافــؤ بــن املجموعــات يف جميــع املتغيــرات الســابقة لعمليــة التدخــل ،حتــى يف تلــك املتغيــرات التــي ال نــدرك
أنهــا ضروريــة لضبــط التجربــة .هــذا وقــد تكــون أســاليب االســتبعاد ضروريــة يف بيئــة ال ميكــن فيهــا اســتخدام

التجــارب احلقيقيــة لتنــاول جميــع األســئلة املهمــة املتعلقــة بالتدخــل .وباتســاع القاعــدة املعرفيــة لدينــا نصبــح أكثــر
قــدرة علــى حتديــد أهــم الفــروق الســابقة للتدخــل أو أهــم آثــار التدخــات التربويــة.
حدود األبحاث غير التجريبية
Limitations of Nonexperimental Research

تتطلــب كل مــن النمذجــة اإلحصائيــة  Statistical Modellingوأســاليب االســتبعاد املنطقــي Logical Exclusion
 Methodsأن تكــون النمــاذج «محــددة بشــكل صحيــح» ،أي أن تكــون النتائــج التحليليــة صحيحــة نتيجـ ًة ملــا يلــي:
• استخدام جميع املتغيرات الصحيحة فقط ضمن النماذج التي مت اختبارها.
• حتديــد الديناميكيــات الصحيحــة (مثــل التوســط واالعتــدال) ضمــن النمــاذج املختبــرة (أي اســتخدام التحليــل
الصحيــح) .يقــول « (1982, p. 229) Pedhazurإننــا غال ًبــا ال نســتطيع احلصــول علــى النمــوذج احلقيقــي».
ويضيــف  (1975, 101.P) Duncanقائـ ًـا« :قــد ال نحتــاج إلــى املزيــد مــن التفصيــل لنثبــت أننــا لــن نحصــل علــى
النمــوذج الصحيــح باملعنــي الفعلــي للكلمــة»؛ ولذلــك قــد يتطلــب األمــر اســتخدام كال األســلوبني بحــذر عنــد التعامــل
مــع البراهــن العالقيــة للمســاعدة يف إثــراء املمارســات املســتندة إلــى البراهــن .ومــع ذلــك فــإن البراهــن العالقيــة
مثــل غيرهــا مــن البراهــن غيــر التجريبيــة لهــا عالقــة باملمارســات التــي تســتند إلــى البراهــن.

الغرض من هذا الفصل
Purpose of the Present Chapter
أحيا ًنــا مــا تتعــرض األبحــاث التربويــة لالنتقــاد بســبب عــدم جودتهــا) . (Gall, Borg & Gall, 1996, p.151فعلــى
ســبيل املثــال قامــت األكادمييــة الوطنيــة للعلــوم بتقــومي األبحــاث التربويــة بشــكل عــام واكتشــفت «أبحا ًثــا ذات
مناهــج بحــث ضعيفــة ،وأبحا ًثــا غيــر جيــدة ومتحيــزة» ،مبــا يترتــب علــى ذلــك مــن تشــتت للجهــود & (Atkinson
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) . Jackson, 1992, p. 20ومــع ذلــك قــد نحصــل علــى بعــض املعلومــات املفيــدة حتــى مــن األبحــاث غيــر اجليــدة،
ومــن ناحيــة أخــرى ،قــد تكــون بعــض العيــوب يف األبحــاث املنشــورة فادحــة؛ فتســقطها متا ًمــا مــن دائــرة االهتمــام.
غيــر أنــه هنــاك دائ ًمــا بعــض االســتثناءات لهــذا التعميــم يف األبحــاث التــي اســتخدمت أســاليب متدرجــة (Snyder,
) .1991ويف هــذا الشــأن يقــول « : (1994, p. 261) Hubertyمــن الشــائع جـ ًدا أن جتــد ذِ كـ ًرا للتحليــات املتدرجــة
يف مقــاالت املجــات العلميــة التــي تتنــاول األبحــاث التجريبيــة».
ً
قائــا :إن األســــاليب الــمتدرجـــــة ال حتــدد بشــكل صحيــح مجموعــة
وأضــاف (1995-2001) Thompson
املؤشــرات األفضــل؛ بــل تــؤدي إلــى نتائــج قــد تكــون غيــر قابلــة للتكــرار ،ومتيــل إلــى ارتــكاب أخطــاء مــن النــوع األول
) .(Cliff, 1987, p.185وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن معظــم البرمجيــات تُخطــئ يف حســاب درجــات احلريــة للتحليــات
املتدرجــة .ويشــير  (1994) Hubertyإلــى أنــه عندمــا يضطــر الباحثــون إلــى اختيــار مجموعــة مــن املتغيــرات
مــن مجموعــة أكبــر مــن اخليــارات «جميــع الفئــات احملتملــة واملتاحــة يف تلــك البرمجيــات» ،عندهــا فقــط ميكــن
احلصــول علــى نتائــج معقولــة .وميكــن اإلشــارة إلــى بعــض مؤشــرات اجلــودة لتقــومي األبحــاث العالقيــة يف اجلهــود
املبذولــة إلثــراء املمارســة املســتندة إلــى البراهــن ،غيــر أنــه رمبــا يجــدر بنــا أن نؤكــد علــى أن معظــم هــذه األبحــاث
لــم تصــل بعــد إلــى مرحلــة الكمــال ،كمــا أنهــا تتبايــن يف جــودة البراهــن التــي تقدمهــا ،رمبــا بســبب التحديــات
املرتبطــة باألبحــاث التربويــة ).(Berliner, 2002
مؤشــرات اجلــودة املقترحــة ليســت جديــدة ،لكنهــا رمبــا لــم حتظ بالقبــول الالئق يف املمارســة التحليلية املعاصرة،
فعلــى ســبيل املثــال تقتــرح األبحــاث التربويــة منــذ عقــود طويلة إحصــاءات مختلفة حلجم األثــر (.)Huberty, 2002
ومــع ذلــك كشــفت األبحــاث علــى أنــه لــم يــرد تنــاول حلجــم األثــر يف أكثــر مــن نصــف املقــاالت املنشــورة يف مختلــف
املجــات ومختلــف التخصصــات (Thompson, 1999b; Vacha-Haase, Nilsson, Reetz, Lance & Thompson,
) .2000وباملثــل دأبــت األبحــاث التربويــة علــى التوصيــة مبجــاالت الثقــة علــى مــدار ســنوات ).(Chandler,1957
غيــر أن األبحــاث التجريبيــة تشــير إلــى ضعــف تناولهــا يف أبحــاث العلــوم االجتماعيــة املنشــورة (Kieffer, Reese,
) & Thompson, 2011وتنتمــي مؤشــرات اجلــودة املقترحــة إلــى أربــع مجموعــات:
 .أالقياس.
 .بالداللة العملية واإلكلينيكية.
 .ججتنب بعض األخطاء التحليلية الشائعة.
 .دمجاالت وفترات الثقة لتحديد صدق املعامِ الت واإلحصاءات ومدى التأثير.
وهــذه ليســت املؤشــرات الوحيــدة فقــط التــي ميكــن توضيحهــا؛ ولكــن الفئــات احلاليــة ستســاعد بشــكل معقــول
يف التمييــز بــن بعــض الســمات املعروفــة لألبحــاث العالقيــة .ورغــم قيــود املــكان التــي حتــول دون إجــراء جتــارب
متعمقــة؛ إال أن هنــاك الكثيــر مــن املراجــع املفيــدة التــي تقــدم املزيــد مــن التفاصيــل.
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القـــــــــياس
Measurement
تقتصــر جــودة املمارســة املســتندة إلــى البراهــن بطبيعتهــا علــى صحــة بيانــات القيــاس ،التــي يتــم حتليلهــا يف
دراســة معينــة .وعلــى أرض الواقــع ،تنطــوي قضايــا القيــاس علــى اعتباريــن أساســيني همــا :صــدق النتائــج وثباتهــا،
ومــع ذلــك تقــدم بعــض نظريــات القيــاس احلديثــة رؤيــة موحــدة لهذيــن االعتباريــن؛ بحيــث يتــم دمــج الصــدق
ويكــن فهــم الثبــات باإلجابــة علــى التســاؤل «هــل تشــير النتائــج إلــى شــيء مــا؟»
والثبــات )ُ .(Brennan, 2001
(للتأكــد مــن أن النتائــج لــم تكــن عشــوائية)؛ بينمــا يجيــب الصــدق علــى هــذا الســؤال «هــل تشــير النتائــج إلــى
الشــيء الصحيــح الــذي مــن املفتــرض أن تقيســه؟» ) .(Thompson, 2003وجديــر بالذكــر أن الثبــات يعــد شـ ً
ـرطا
ضرور ًيــا يف طــرق القيــاس التقليديــة؛ ولكنــه غيــر ٍ
كاف للتأكــد مــن صــدق النتائــج.
يــدرك الباحثــون منــذ زمــن طويــل أن صــدق النتائــج لــن يكــون ثاب ًتــا حتــى مــع اســتخدام نفــس املقيــاس ،فقــد
يــؤدي املقيــاس الواحــد إلــى نتائــج صادقــة مــع بعــض األهــداف واملشــاركني ،وإلــى نتائــج أخــرى غيــر صادقــة يف
حالــة اختــاف األهــداف ،واالســتدالالت ،واملشــاركني ) .(Schmidt & Hunter, 1977ويف اآلونــة األخيــرة أدرك
الـمـزيد مــن الباحــــثني أن االخــتبار الواحـــد قـــــد ال يتصـــــف هـــو اآلخــــر بالثبـــات الـمسـتمـــر .والح ًقـــــا صـــ َّرح
 (1999) Wilkinsonوفريــق العمــل التابــع للرابطــة األمريكيــة لألبحاث النفســية ( )APAحول االســتدالل اإلحصائي

بالقــول« :علينــا أن نتذكــر بــأن االختبــار قــد يفتقــد إلــى الثبــات ،وبالتالــي يجــب علــى الباحثــن اســتخدام معامــات
ثبــات للنتائــج التــي يتــم حتليلهــا؛ حتــى إذا لــم يكــن محــور أبحاثهــم القيــاس النفســي» ).(Wilkinson, 1999, p. 596
ولكــن لألســف يتضــح يف األبحــاث التجريبيــة احلديثــة املنشــورة أنــه لــم يــرد ذكــر الثبــات يف الغالبيــة العظمــى
مــن تلــك األبحــاث؛ بــل إن األمــر أكثــر ســو ًءا يف تقاريــر البيانــات التــي يتــم حتليلهــا بالفعــل (Vacha-Haase Henson
) & Caruso, 2002وقــد تنشــأ هــذه املمارســات عــن مفاهيــم خاطئــة مفادهــا أن االختبــارات ثابتــة وأنــه مبجــرد
أن يتــم حتقيــق الثبــات يف عينــة مــا فليــس هنــاك مجــال للنقــاش .(Thompson, 2003; Vacha-Haase, 1998).
ومـ�ن املمارسـ�ات اخلاطئـ�ة ً
أيضـ�ا أن يتـ�م «اسـ�تنباط» معامـ�ل الثبـ�ات مـ�ن دراسـ�ة سـ�ابقة أو مـ�ن دليـ�ل اختبـ�ا ر �(Va
) .cha-Haase et al., 2002عل ًمــا بــأن اســتنباط معامِ ــات الثبــات الســابقة يــؤدي لألســف إلــى:
 .أتشابه العينات يف مكوناتها.
.بتساوي النتائج تقري ًبا يف انحرافاتها املعيارية باختالف األبحاث ).(Crocker & Algina, 1986, p.144
ولألســف تشــير األبحــاث التجريبيــة إلــى أنــه غال ًبــا ال ميكــن تبريــر مثــل هــذا االســتنباط أو االســتخدام بشــكل
صريــح ،فضـ ًـا عــن عــدم مالءمــة املعامــات يف غالبيــة احلــاالت ;(Vacha-Haase, Kogan, & Thompson, 2000
) .Whittington, 1998ومــن غيــر املقبــول ً
أيضــا تبنــي معامــات ثبــات النتائــج أو األبحــاث الســابقة أو دليــل
االختبــار إذا لــم يكــن هنــاك دليــل واضــح علــى أن مكونــات العينــة واالنحرافــات املعياريــة قابلــة للمقارنــة بــن
الدراســة الســابقة والدراســة احلاليــة.
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مـــؤشــرات الجــودة
Quality Indicators
•معامــات ثبــات النتائــج جلميــع املقاييــس املســتخدمة لقيــاس املتغيــرات يتــم ذكرهــا بدقــة مــن
خــال االستشــهاد بدراســة ســابقة أو دليــل االختبــار مــع ذكــر مبــررات معقولــة تتعلــق بـــ (أ)
حجــم وطبيعــة العينــة ،و(ب) نــوع وجــودة النتائــج.
•قــد مت ذكــر ثبــات النتائــج جلميــع املقاييــس املســتخدمة لقيــاس جميــع املتغيــرات بدقــة بنــاء علــى
الدراســة احلالية.
•براهــن ومؤشــرات دقيقــة مســتمدة مــن دراســة ســابقة أو دليــل االختبــار تشــير إلــى صــدق
النتائــج واتســاقها مــع اســتنتاجات الدراســة احلاليــة.
•يتــم التحقــق مــن صــدق النتائــج مــن خــال البيانــات التــي مت احلصــول عليهــا مــن خــال
الدراســة احلاليــة.
•األخــذ بعــن االعتبــار -بشــكل مفصــل  -تأثيــر ثبــات وصــدق النتائــج ومــدى انعكاســها علــى
تفســيرات واســتنتاجات الدراســة احلاليــة.
األهمية العملية واإلكلينيكية
Practical and Clinical Significance
تقــدر الداللــة اإلحصائيــة درجــة احتماليــة حتقــق نتائــج العينــة يف ظــل حجــم العينــة احلالــي واالفتــراض بــأن
العينــة جــاءت مــن مجتمــع ميكــن وصفــه الفرضــي صفــري ) .(Cohen,1994; Thompson, 1996وقــد أصبحــت
أهميــة الداللــة اإلحصائيــة يف تخصصــات متنوعــة مثــل علــوم احليــاة البريــة وعلــم النفــس موضــع جــدل يف
الســنوات األخيــرة (لالطــاع علــى ملخصــات شــاملة بحجــج كال اجلانبــن ،انظــر & Anderson, Burnham
) .Thompson, 2000; Harlow, Mulaik & steiger & Nickerson, 2000ويف الواقــع سيشمـــل العــــدد الـــقادم مــن
مجلــــة االقتصــاد االجتماعــي (انظــر  ،Thompsonيف الطبعــة  )bتعلي ًقــا مــن العديــد مــن االقتصاديــن احلائزيــن
علــى جائــزة نوبــل بشــأن هــذا املوضــوع.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن الداللــة العمليــة تقــوم بتقــومي األهميــة العمليــة احملتملــة لنتائــج الدراســة مــن خــال
حتديــد درجــة اختــاف نتائــج العينــة عــن الفــرض الصفــري ( .)Snyder & Lawson, 1993وغال ًبــا مــا يشــار إلــى
هــذه األرقــام عمو ًمــا باســم «درجــات حجــم األثــر» ،حيــث توجــد العشــــرات مــن إحصـــــاءات درجـــــة حجــــم األثــر
( .)Kirk, 1996وميكــن تصنيــف العــــديد مــن هــذه اخلـــــيارات ضمــــن الفــــئات التالـــــــية( :أ) الفــــــروق املعــــيارية
( Standardized Differencesمثــل  ∆ Glass’s Cohen’s dلقيــاس حجــم األثــر ( )Effect Sizeب) «التبايــن
املفســر غيــر املصحــح» ( Uncorrected Variance-Accountedمثــل :معامــل التحديــد ،و R2ومربــع إيتــا  )η2و(ج)

«التبايــن املبــرر املصحــح» ( Corrected Variance-Accountedمثــل :معامــل التحديــد  R2املعــدل ،ومربــع أوميجــا
( )ω2انظـــــــــر  .)Thompson, 2002aويستعـــــرض كـــــ ٌّـل مــــــــــــن (1996) Thompson and Kirk (in press-a)،و
 (1993) Snyder and Lawsoاخليــارات العديــدة املتاحــة.
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تقيــس الداللــة اإلكلينيكيــة مــدى عــدم اســتيفاء املعاييــر التشــخيصية ملتلقــي التدخــل (مثــل صعوبــات التعلــم أو
االكتئــاب) ،وبالتالــي لــم يعــودوا بحاجــة إلــى تدخــل متخصــص (Jacobson, Roberts, Berns & McGlinchey,
) .1999; Kendall, 1999وجديــر بالذكــر أن أهميــة الداللــة اإلكلينيكيــة تبــرز يف حالــة إمكانيــة تفســير املتغيــر
النــاجت باســتخدام معاييــر تشــخيص مقبولــة (كأن يكــون معــدل الكوليســترول أكبــر مــن  200ملليغــرام).
وقـ�د أكـ�دت الطبعـ�ة اخلامسـ�ة مـ�ن دليـ�ل نشـ�ر اجلمعيـ�ة األمريكيـ�ة لألبحـ�اث النفسـ�ي ة �American Psychologi
 (2001، p20-26) cal Associationعلــى ضــرورة اســتخدام قيمــة حجــم األثــر أو قــوة العالقــة ،واملبــدأ العــام
الواجــب اتباعــه هــو تزويــد القــارئ ليــس فقــط مبعلومــات حــول القيمــة اإلحصائيــة ولكــن ً
أيضــا مبعلومــات كافيــة
لتقــومي درجــة حجــم األثــر أو العالقــة امللحوظــة .ويصــف الدليــل (صً )5
أيضــا الفشــل يف حتديــد درجــات حجــم
األثــر علــى أنــه «خلــل» ،غيــر أن محــرري  23مجلــة جتــاوزوا دليــل نشــر الرابطــة وقامــوا بنشــر إرشــادات للمؤلفــن
تطالــب بتحديــد حجــم األثــر ).)Fidler, 2002
ـس لدرجــات حجــم األثــر
كمــا قـ ّدم  Jacob Cohenيف كتبــه املختلفــة حــول حتليــل القــدرة  ،Power Analysisمقاييـ َ
التــي عدهــا منخفضــة ومتوســطة ومرتفعــة ،حيــث صاغهــا بنــا ًء علــى انطباعاتــه عــن مجموعــة درجــات حجــم األثــر
القياســية يف العلــوم االجتماعيــة .وقــد تــردد يف تقــدمي مثــل هــذه املعاييــر؛ ألنــه شــعر بأنــه يجــب تفســير قيــم تلــك
اآلثــار بنــا ًء علــى معاييــر الباحــث واآلثــار ذات الصلــة الــواردة يف األدبيــات الســابقة؛ ومــع ذلــك ،فقــد فضــل تقــدمي
هــذه املعاييــر القياســية ألنــه شــعر أن الباحثــن ســيكونون أكثــر رغبــة يف حتديــد درجــات حجــم األثــر يف حــال وجــود
بعــض املعاييــر التــي ميكــن أن تقــوم بتفســيرها ريثمــا يتــم حتديــد تلــك الدرجــات لتصبــح أمـ ًرا روتين ًيــا يف األدبيــات.

ولكــن «إذا فســر النــاس درجــات حجــم األثــر [باســتخدام املقاييــس الثابتــة] وباســتخدام نفــس املعادلــة α= 0,5
مقياســا آخـ ًرا» (Thompson,
املطبقــة يف االختبــارات اإلحصائيــة ،فســوف نبــدوا أمامهــم ســذج إذا مــا اســتخدمنا
ً
).2001, p. 48-83

ويقــول « :(1981, p104) McGaw and Smith Glassال توجــد حكمــة علــى اإلطــاق يف محاولــة ربــط منطــق
قيــاس حجــم األثــر بالصفــات املســتخدمة لوصــف الدرجــات مثــل «منخفــض» أو «معتــدل» أو «مرتفــع»« ،ومــا شــابه
ذلــك» .وقــد يكــون االســتثناء الوحيــد لهــذه القاعــدة تلــك احملــاوالت االســتقصائية الرائــدة والتــي قــد ال حتتــاج إلــى
إجــراء أي أبحــاث ســابقة أو قــد تتطلــب عــد ًدا محــدو ًدا مــن األبحــاث ،ويف هــذه احلالــة قــد تكــون معاييــر كوهــن
 Cohenمفيــدة كدليــل تقريبــي.
ويف الواقــع ليســت املشــكلة يف اســتخدام كلمــات وصفيــة مثــل مرتفــع أو منخفــض ولكــن املشــكلة تكمــن يف
اســتخدام معاييــر ثابتــة وعامــة إلصــدار هــذه األحــكام بـ ً
ـدل مــن الرجــوع إلــى درجــات حجــم األثــر يف األبحــاث
ذات الصلــة .فداللــة أو أهميــة نتائــج الدراســات تعتمــد علــى مــا تُســهم بــه يف األدبيــات التربويــة ،علــى الرغــم مــن
أن نتائــج دراســة واحــدة تــؤدي يف بعــض األحيــان إلــى تغييــر التفكيــر يف ظاهــرة مــا (.)Thompson, in press-a
وعنــد مقارنــة درجــات حجــم األثــر مــع تلــك الــواردة يف األبحــاث الســابقة ،يتمكــن الباحثــون مــن تقــومي اتســاق
النتائــج يف األبحــاث .وميكــن تعزيــز هــذه النظــرة القويــة جلميــع األبحــاث الكميــة باعتبارهــا تتطلــب «التفكيــر
التحليلــي» ( ، )Cumming & Finch, 2001; Thompson, 2002مــن خــال تفســير النتائــج التــي مت احلصــول عليهــا
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مــن األبحــاث .وتلفــت هــذه املقارنــات املباشــرة انتبــاه الباحثــن للنتائــج غيــر املتســقة ،والتــي تركــز علــى املتغيــرات
الدخيلــة أو املواقــف التــي تختلــف فيهــا النتائــج باختــاف املجموعــات الســكانية املختلفــة.
األخطــــاء الشائعــــة
C ommon M istakes
يظــل حتديــد درجــة حجــم األثــر اســتثناء وليــس قاعــدة أو معيــا ًرا؛ حتــى مــع وجــود  23مجلــة اليــوم & (McLea,
) Kaufman, 2000; Snyder, 2000تطالــب بتحديدهــا انظــر (Thompson, 1999b; Vacha-Haase, Nilsson et
) al, 2000وال شــك أن ذلــك يجعــل تفســير حجــم األثـر أمـ ًرا صع ًبــا يف دراســة معينــة عــن طريــق املقارنــة املباشــرة
والصريحــة مــع درجــات حجــم األثــرالتــي كشــفت عنهــا األبحــاث الســابقة؛ نظـ ًرا ألنــه يجــب حســاب أو تقديــر تلــك
الدرجــات التــي لــم يحددهــا الباحثــون يف األبحــاث الســابقة.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه يتعــن حتديــد درجــات حجــم األثــر جلميــع نتائــج الدراســة األوليــة ،حتــى وإن لــم تكــن
النتائــج ذات داللــة إحصائيــة ( .)Thompson, 2002bإذ مــن شــأن هــذا التحديــد أن ييســر مــن دمــج التحليــل
املســتقبلي لتلــك الدراســة يف مجموعــة األدبيــات التربويــة .عــاوة علــى ذلــك ،يقــوم بعــض الباحثــن بتحديــد
درجــات حجــم األثــر دون تفســيرها ( .)Vacha- Haase, Nilsson et al, 2000وذلــك يَ ُحــول دون االســتفادة مــن
تلــك الدرجــات يف تفســير النتائــج بالكامــل.
مــن األخطــاء األساســية والشــائعة جـ ًدا يف نفــس الوقــت مــا يتعلــق بالفشــل يف متييــز نــوع األثــر الــذي مت حتديــده.
ونظـ ًرا الختــاف درجــات حجــم األثــر بشــكل كبيــر ( ،)Kirk,1996والتــي ميتلــك البعــض منهــا مجــاالت وخصائــص
مختلفــة ،يصبــح مــن الضــروري حتديــد إحصــاءات األثــر التــي مت الكشــف عنهــا بشــكل صريــح .أخيــ ًرا ،مــن
املهــم ً
أيضــا أن نــدرك أن درجــات حجــم األثــر غيــر قــادرة علــى تفــادي القيــود أو االفتراضــات التحليليــة لبعــض
التحليــات ) ،(Olejnik & Algina, 2000لــذا يجــب اعتبــار هــذه القيــود واالفتراضــات جــز ًءا مــن تفســير النتائــج.
مؤشـــرات الجـــودة
Q uality I ndicators
• ذكــر الباحثــون واحــدة أو أكثــر مــن إحصــاءات حجــم األثــر لــكل نتيجــة أساســية يف الدراســة مــع حتديــد
نــوع التحليــل املســتخدم والنتيجــة اإلحصائيــة بوضوح.
• فســر الباحثــون حجــم األثــر جلميــع املمارســات املختــارة عــن طريــق مقارنــة نتائــج الدراســة بشــكل
مباشــر وواضــح مــع تلــك الــواردة يف األبحــاث الســابقة ذات الصلــة.
• راعــى الباحثــون بشــكل دقيــق احلــدود ونقــاط الضعــف يف تصميــم الدراســة احلاليــة وحجــم األثــر
باعتبــاره جــز ًءا مــن تفســير النتائــج ومناقشــتها.
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تجنب بعض األخطاء الشائعة في التحليل الكلي
Avoidance of Some Common Macro- Analytic Mistakes
مــن امللفــت للنظــر وجــود مجموعــة كبيــرة مــن األخطــاء التحليليــة يف األبحــاث ،حيــث يقتصــر البعــض منهــا علــى
اســتخدام طريقــة معينــة .فعلــى ســبيل املثــال ،مــن الشــائع أن يخلــط الباحثــون بــن التحليــل التمييــزي الوصفــي
 ،Descriptive Discriminant Analysisوبــن التحليــل التمييــزي التنبــؤي ،Predictive Discriminant Analysis
وبالتالــي فهــم يســيئون تفســير نتائــج حتليلهــم التمييــزي ( .)Hu-berty, .1994; Kieffer et al, 2001كمــا أن هنــاك
أخطــا ًء حتليليــة أخــرى حتــدث بشــكل عــام يف االختيــارات التحليليــة.
ومــن املتوقــع أن تكــون االســتفادة مــن البراهــن البحثيــة أكبــر يف حالــة جتنــب هــذه األخطــاء ،وميكــن أن نشــير
إلــى أربعــة مــن األخطــاء التحليليــة العامــة الشــائعة ،والتــي ميكــن أن حتــدث يف طريقتــن أو أكثــر ،أو يف بعــض
احلــاالت يف جميــع الطــرق التحليليــة العالقيــة.
الفشل في تفسير المعامالت الهيكلية
Failure to Interpret Structure Coefficients
يف النمــوذج اخلطــي العــام ( the General Linear Model )GLMيتــم اســتخدام األوزان ،إمــا بشــكل صريــح (كمــا
يف االنحــدار والتحليــل التمييــزي الوصفــي  )Regression Descriptive Discriminant Analysisأو ضمن ًيــا (مثــل
اختبــارات حتليــل التبايــن  (t-Tests, ANOVAاملطبقــة علــى املتغيــرات التــي مت قياســها مــن أجــل تقديــر الدرجــات
علــى املتغيــرات الكامنــة التــي هــي يف الواقــع محــور التحليــل ( .)Thompson, 2000وحتصــل هــذه األوزان علــى
أســماء مختلفــة يف التحليــات (مثــل ،أوزان بيتــا ،معامــات النمــط العاملــي ،معامــات الوظيفــة التمييزيــة) حيــث
تعمــل هــذه بالتعتيــم علــى وجــود النمــوذج اخلطــي العــام.
غال ًبــا مــا يســتخدم الباحثــون  -عنــد اكتشــافهم آثــا ًرا ملحوظــة  -هــذه األوزان كجــزء مــن عمليــة حتديــد مصــادر
اآلثــار املكتشــفة ،ومــع ذلــك لــن تكــون هــذه األوزان يف العــادة معامــات ارتبــاط للتنبــؤ مبتغيــرات النتائــج ،فقــد يكون
معامــل التنبــؤ أكبــر وز ًنــا غيــر صفــري يف التحليــل حتــى وإن كان غيــر مرتبــط متا ًمــا باملتغيــر النــاجت & (Thompson
) .Borrello, 1985وتعــد املعامــات الهيكليــة (أي ارتبــاط املتغيــرات التــي مت قياســها مــع املتغيــرات الكامنــة التــي
يتــم حتليلهــا بالفعــل مثــل درجــات االنحــدار) ضروريــة ً
أيضــا لتصحيــح التفســير ;(Courville & Thompson, 2001
) ،Dunlap & Landis, 1998فعلــى ســبيل املثــال مت وصــف املعامــات الهيكليــة بأنهــا ضروريــة للتفســير الصحيــح
لتحليــل االنحــدار املتعــدد ( ،)Courville & Thompson, 2011والتحليــل العاملــي االستكشــايف (Gorsuch, 1983,
 p. 207)،والتحليــل العاملــي التوكيــدي ) ،)Graham, Guthrie & Thompson, 2003والتحليــل التمييــزي الوصفــي
( ،)Huberty, 1994وحتليــل االرتبــاط التوافقــي ).(Thompson, 1984
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مــؤشــرات الـجـــودة
Q uality I ndicators
 تعكــس أوزان النمــوذج اخلطــي العــام ) General Linear Modelمثــل أوزان بيتــا  )betaوتســتخدم
لتفســير االرتبــاط بــن متغيــرات التنبــؤ ومتغيــرات النتائــج يف حالــة اســتثنائية وهــي التــي تكــون فيهــا
األوزان بالفعــل معامــات ارتبــاط.
 عنــد ظهــور نتائــج ملحوظــة يتــم اختبارهــا والبحــث يف آثارهــا مــن خــال اختبــار املعامــات البنائيــة
 Structure Coefficientsلهــا.
تحويل مستويات القياس إلى متغيرات الدراسة
Converting Intervalley Scaled Variables to Nominal Scale
قــد يلجــأ الباحثــون إلــى حتويــل متغيــر أو أكثــر مــن متغيراتهــم املســتقلة أو متغيــرات التنبــؤ إلــى مقيــاس اســمي،
باســتخدام طــرق حتليــل مثــل حتليــل التبايــن ( .)Pedhazur, 1982, pp. 452-453فعلــى ســبيل املثــال ميكــن
للباحثــن أخــذ بيانــات االختبــار اخلــام ذات املســتوى النســبي (درجــات معــدل الــذكاء مثـ ًـا) وتوصيــف املشــاركني
علــى أنهــم ذوو كفــاءة تعليميــة منخفضــة أو مرتفعــة؛ حيــث يــؤدي هــذا التقســيم إلــى:
 .أاستبعاد املعلومات ،أي جتاهل التغير يف الدرجات). (Kerlinger, 1986, p.558
 .بالتقليل من ثبات الدرجات التي يجري حتليلها.
 .جتشويه توزيع املتغيرات.
 .دتشــويه العالقــات بــن املتغيــرات ( ،)Thompson, 1986وبالتالــي التقليــل مــن صــدق وثبــات نتيجــة
التحليــات.
قدمــت  )2000( Hesterيف دراســتها الشــاملة عــن  Monte carloمزيـ ًدا مــن التفاصيــل حــول عواقــب مثــل هــذه
االختيــارات التحليليــة غيــر املدروســة ،حيــث إنــه مــن املتوقــع أن َ ُ
تــول عواقــب هــذه التحويــات إلــى بنــاء أدبيــات
تربويــة غيــر متكاملــة؛ حينمــا يســتخدم عــدة باحثــن مختلفــن عوامــل متغايــرة (مثــل اســتخدام طريقــة تقســيم
العينــات) لتنفيــذ تلــك التحويــات .فعلــى ســبيل املثــال ،لــو قــام الباحــث أحمــد باســتخدام املتوســط  95لتقســيم
بيانــات اختبــار الــذكاء لعينتــه ،واســتخدم الباحــث صالــح املتوســط  105للعينــة ،فإننــا لــن نعــرف أبـ ًدا مــا إذا كانــت
نتائــج حتليــل التغايــر األحــادي  Univariate Methodsأو حتليــل التغايــر املتعــدد Multiple Regression Analysis
هــي نتــاج الســتخدام تقســيمات بقيــم مختلفــة ،أو أنهــا متثــل فشـ ًـا يف تكــرار النتائــج.
مـؤشـــر الجــــودة
Quality Indicator
• ال ميكــن حتويــل البيانــات الفتريــة  Intervalأو النســبية إلــى مقيــاس اســمي  Nominalإال إذا مت تبريــر
هــذا اإلجــراء بنــا ًء علــى التوزيــع غيــر الطبيعــي لهــا مــع اعتبــار نتائــج التحويــل جــز ًءا مــن تفســير النتائــج.
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طرق التحليل أحادية المتغير غير المناسبة
Inappropriate Univariate Methods
تســتخدم األســاليب أحاديــة املتغيــر Univariate Methods (أي التحليــات التــي فيهــا متغيــر تابــع واحــد) بشــكل
شــائع يف األبحــاث التربويــة ) ،(Kieffer et al, 2001وهــي طــرق قــد تناســب بعــض األبحــاث ،ومــع ذلــك فهنــاك
حالتــان تكــون فيهــا األســاليب باســتخدام متغيــر تابــع واحــد غيــر مناســبة.
ً
أول :يف حالــة وجــود عــدة متغيــرات عنــد اســتخدام األســاليب أحاديــة املتغيــر Univariate Methods يف دراســة
حتتــوي علــى عــدة متغيــرات فمــن املتوقــع أن يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة احتماليــة حــدوث أخطــاء مــن النــوع األول،
وكذلــك إلــى عــدم االعتــراف بحقيقــة أن متغيــرات النتائــج ميكــن أن تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض وتظهــر نتائــج
فريــدة مــن نوعهــا أكثــر مــن األجــزاء الرئيســة املكونــة لهــا (.)Fish, 1988
وفيمــا يتعلــق باملســألة الثانيــة ،قــدم  (1999) Thompsonمجموعــة بيانــات إرشــادية ،ففــي مجموعــة بياناتــه
التــي ســاقها كمثــال لــم يكــن هنــاك فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن املتوســطني علــى احملوريــن س وص (حيــث كان
مســتوى الداللــة يف حتليــل التغايــر  ،)0,774عــاو ًة علــى ذلــك مت حســاب أحجــام أثــر (مربــع إيتــا) لتحليــل التغايــر
وكانــت عنــد مســتوى  ،0.469وبالتالــي لــم تكــن نتائــج حتليــل التغايــر ذات داللــة إحصائيــة ،حيــث اشــتمل كالهمــا
علــى آثــار منخفضــة للغايــة .ومــع ذلــك أســفر حتليــل التغايــر متعــدد املتغيــرات أو التحليــل التمييــزي الوصفــي
( )DDAلنفــس البيانــات عــن قيمــة االحتماليــة احملســوبة عنــد  ،0.0002بينمــا كان (مربــع إيتــا) متعــدد املتغيــرات
عنــد . ٪62.5
ذلــك يعنــي أن التصحيــح الــذي أجــراه  Bonferroniيف وجــود مجموعــة مــن متغيــرات النتائــج غيــر مناســب
ألســباب متعــددة؛ (أ) يــؤدي هنــا التصحيــح إلــى تقليــل مقاومــة التحليــل ألخطــاء مــن النــوع الثانــي ،و(ب) :ال
تســتخدم التحليــات الواقــع البيئــي الــذي يقضــي بــأن جميــع املتغيــرات مبــا يف ذلــك النتائــج ميكــن أن تتفاعــل
مــع بعضهــا البعــض إلنشــاء تأثيــرات فريــدة ال ميكــن اكتشــافها إال يف التحليــل متعــدد املتغيــرات ،و(ج) اســتخدام
األســاليب أحاديــة املتغيــر ( Univariate Methodsمثــل حتليــل التغايــر) بعــد إجــراء اختبــارات متعــددة املتغيــرات
غيــر مناســب ،وإن كان شــائ ًعا ) ،)Kieffer et al, 2001وحقيق ـ ًة فــإن حتليــل التغايــر متعــدد املتغيــرات والعديــد
مــن حتليــات التغايــر أحاديــة املتغيــر تســتخدم نفــس متغيــرات النتائــج التــي يجــرى قياســها وتختبــر تأثيــرات
مختلفــة متا ًمــا ال ميكــن الربــط بينهــا؛ نظ ـ ًرا ألن حتليــل التغايــر أحــادي املتغيــر ال يأخــذ العالقــات بــن النتائــج
بعــن االعتبــار ،علــى الرغــم مــن أنهــا عالقــات أساســية يف التحليــات متعــددة املتغيــرات كمــا هــو موضــح يف املثــال
).(Thompson,1999a

وعلــى حــد تعبيــر« (1978) Borgen and Selingعندمــا تكــون البيانــات متعــددة املتغيــرات صحيحــة ،كمــا هــو
موضــح يف تطبيــق حتليــل التغايــر متعــدد املتغيــرات ،تصبــح طريقــة املتابعــة متعــددة املتغيــرات ضروريــة الكتشــاف
مــدى تعقــد البيانــات» ( ،)p. 696إذ مــن غيــر املنطقــي أن تُظهــر االهتمــام بأســلوب متعــدد املتغيــرات ومــن ثــم
تستكشــف التأثيــرات املكتســبة عــن طريــق إجــراء اختبــارات غيــر متعــددة املتغيــرات ،لذلــك فــإن الطريقــة املنطقيــة
التــي تعقــب حتليــل التغايــر متعــدد املتغيــرات هــي التحليــل التمييــزي الوصفــي الــذي وصفــه )1994( Huberty
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بأنــه «يتماشــى بشــكل وثيــق مــع دراســة التأثيــرات التــي يحددهــا حتليــل التغايــر متعــدد املتغيــرات» ) .(p. 30وقــد
قــدم  )1994( Hubertyعــدة فصــول حــول اســتخدام التحليــل التمييــزي الوصفــي الــذي يعقــب حتليــل التغايــر
متعــدد املتغيــرات لتقــومي ووصــف عمــل املتغيــرات املتعــددة.
مـــؤشـــرات الجــودة
Q uality I ndicators
• ال ميكن استخدام األساليب األحادية يف ظل وجود مخرجات ملتغيرات متعددة.
• ال ميكــن اســتخدام األســاليب األحاديــة بــدون اســتخدام اختبــارات تتبعيــة  Post Hocللمتغيــرات
املتعــددة.
الفشل في اختبار االفتراضات اإلحصائية
Failure to Test Statistical Assumptions
تتطلــب جميــع األســاليب اإلحصائيــة حتقــق بعــض االفتراضــات (مثــل جتانــس التبايــن يف حتليــل التغايــر أحــادي
املتغيــر ،وجتانــس ميــان االنحــدار يف حتليــل التبايــن املصاحــب) وحتــى نتمكــن مــن احلصــول علــى مســتويات
داللــة وأحجــام أثــر صحيحــة ،رمبــا يتعــذر حتقيــق االفتراضــات املنهجيــة بشــكل كامــل ،ولكــن يجــب التحقــق منهــا
علــى األقــل حتــى تكــون النتائــج صحيحــة تقري ًبــا .وتشــير األبحــاث التجريبيــة املنشــورة إلــى أن الباح ِثــن نــاد ًرا
مــا يتناولــون تلــك االفتراضــات اإلحصائيــة ) .(Keselman et al., 1998علــى الرغــم مــن أنهــا أكثــر أهميــة ممــا
قــد يدركــه العديــد مــن الباحثــن كمــا أشــار  )1998( Wilcoxيف مقالتــه املعنونــة «كــم مــن نتائــج فقدناهــا بســبب
جتاهــل األســاليب اإلحصائيــة احلديثــة؟».
ميكــن أن تكــون االفتراضــات اإلحصائيــة ذات أهميــة خاصــة عنــد اســتخدام التصحيحــات اإلحصائيــة كمــا
يف حتليــل التبايــن املصاحــب ،ال ســيما عنــد اســتخدامها مــع مجموعــات التدخــل غيــر العشــوائي (Thompson,
) .1992بينمــا يــؤدي اســتخدام نفــس التحليــل بــدون وجــود التجانــس يف فرضيــة االنحــدار إلــى «حتليــات مضللــة
ميكــن أن جتعــل مــن التربيــة ممارســة ضــارة» ).(Campbell & Erlebacher, 1975, p. 597
مؤشـــر الجـــــودة
Quality Indicator
• توافــر براهــن صريحــة ومقنعــة بــأن االفتراضــات املختلفــة لالختبــارات اإلحصائيــة قــد مت حتقيقهــا
لتكــون النتائــج املبنيــة عليهــا مقبولــة.
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مجال ثقة معامالت الثبات ،واإلحصاءات ،وأحجام التأثير
Confidence Intervals for, Reliability Coefficients Statistics and Effect Sizes
ميكــن اســتخدام مجــال الثقــة ) Confidence Intervals (CIsلتحديــد مــا إذا كان ســيتم رفــض فــرض صفــري
مــا ،فعلــى ســبيل املثــال يتــم رفــض الفــرض الصفــري الــذي يفتــرض أن ) (r = 0; r = .5إذا كانــت هــذه القيمــة
خــارج مجــال الثقــة ،ومــع ذلــك فــإن اســتخدام مجــال الثقــة هــذا ال يحيــط بجميــع الســمات اإليجابيــة األساســية
الســتخدامها ) .(Thompson, 1998a, 2001ويقــوم مجــال الثقــة بتوجيــه القــرار الــذي يتــم اتخــاذه بشــأن جميــع
القيــم املعقولــة بالنظــر إلــى البيانــات ) .)Cumming & Finch, 2001وهكــذا تتيــح مقارنــة تداخــل مجــاالت الثقــة
بــن األبحــاث للباحثــن فرصــة تقــومي مــدى اتســاق البراهــن بــن تلــك األبحــاث ).(Thmpson, 2002b
يوفــر اتســاع مجــاالت الثقــة يف األبحــاث أو بــن األبحــاث معلومــات مهمــة تتعلــق بدقــة التقديــرات يف األبحــاث
أو األدبيــات الســابقة ،فكلمــا كان املجــال واسـ ًعا كلمــا اســتدعى مراجــع الدليــل علــى صحــة تقديــر نقطــة معينــة.
وقــد يفــرط الباحثــون يف تفســير قيــم األثــر يف األدبيــات الســابقة ،ويعجــزون عــن إدراك عــدم الدقــة التــي تعتــري
مجموعــة مــن األدبيــات الســابقة مــا لــم يتــم حســاب مجــال الثقــة ومقارنتــه مباشــر ًة بــن األبحــاث .ولهــذه األســباب
املختلفــة ميكــن تعريــف مجــال الثقــة بشــكل عــام علــى أنــه« :أفضــل إســتراتيجية إلعــداد الدراســات» ولذلــك يوصــى

بشــدة باســتخدام مجــال الثقــة ) .(American Psychological Association, 2001, p. 22ومــع ذلــك أشــار (Filder,
) et al. 2002إلــى أن مجــاالت الثقــة ليســت حـ ًـا ســحر ًيا ميكــن اســتخدامه بــدون تفكيــر ،كمــا هــو احلــال مــع أي
طــرق إحصائيــة أخــرى.
األخطــاء الشائعــة
C ommon M istakes
يُســيء بعــض الباحثــن تفســير مجــال الثقــة بالقــول بأنــه يــدل علــى مــدى ثقتنــا بنســبة ( ٪95مثـ ًـا) ويف أن مجــال
ثقــة مــا ُيكــن أن يعطــي تصــو ًرا عــن حجــم العينــة البحثيــة مثــل حجــم األثــر العالقــي Correlational Effect Size
مثــل( :معامــل التحديــد  ،rومربــع معامــل التحديــد  .)r2ومــع ذلــك فعنــد التعامــل مــع مجــال الثقــة تــدور عبــارات
الثقــة حــول مجموعــة كبيــرة أو غيــر محــدودة مــن املجــاالت املســتمدة مــن مجتمــع معــن ( ٪95مــن الوقــت مثـ ًـا)،

وال تتعلــق عبــارات الثقــة هــذه مبجــال ثقــة واحــد ).(Thompson, 2002b

لــن نســتطيع مطل ًقــا معرفــة مــا إذا كان مجــال الثقــة اخلــاص بنــا ينطبــق أو ال ينطبــق علــى عامــل املجتمــع البحثــي
مــا لــم يكــن لدينــا بيانــات مجتمــع البحــث (ومــن ثــم لــن يتــم حســاب مجــال الثقــة) .وقــد تختلــف قيــم احتماليــة
انطبــاق مجــال الثقــة علــى عامــل مجتمــع الدراســة (معامــل التحديــد  ،rومربــع معامــل التحديــد  )r2حتــى بــن

سلســلة مــن مجــاالت الثقــة التــي تبلــغ قيمتهــا .٪95

ويكــن حســاب مجــال الثقــة ملعامــات الثبــات ) ،(Fan & Thompson, 2001وكذلــك إحصــاءات العينــة مثــل:
ُ
ً
وأيضــا قيــم حجــم األثــر ) .(Thompson, 2002bوملجــاالت
(متوســط مجتمــع الدراســة أو معامــل التحديــد)،
الثقــة جاذبيــة ملحوظــة؛ نظ ـ ًرا ألن حتديــد مجــاالت الثقــةالتــي وردت يف األبحــاث ســيقودنا للوصــول إلــى قيمــة
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مجتمــع البحــث الصحيحــة حتــى لــو كانــت توقعاتنــا األوليــة خاطئــة ) .(Schmidt, 1996وتتواجــد علــى نطــاق واســع
برمجيــات حلســاب مجــال الثقــة لقيــم حجــم األثــر ;(Algina & Keselman, 2003; Cumming & Finch, 2001
ً
ً
شــامل توجيه ًيــا
دليــا
) .Smithson, 2001; Steiger & Fouladi, 1992ويقــدم كتــاب  )2004( Klineاألخيــر
لذلــك.
مــؤشــرات الجـــودة
Quality Indicators
• ذكر مجال الثقة ملعامالت الثبات املستمدة من بيانات الدراسة احلالية.
• ذكــر مجــال الثقــة إلحصــاءات عينــة الدراســة احلاليــة (مثــال :املتوســطات ،معامــات االرتبــاط) للنتائج
األساســية للدراسة.
• ذكر مجال الثقة حلجم األثر يف الدراسة احلالية.
• ذكــر مجــال الثقــة يف الدراســة احلاليــة ثــم مقارنتــه بشــكل صريــح ومباشــر مــع مجــاالت الثقة املســتمدة
مــن األبحاث الســابقة.
جدول ( : )4مؤشرات اجلودة يف األبحاث العالقية
مـــؤشــرات الـجــــودة

1.مت ذكــر معامــات الثبــات جلميــع املقاييــس املســتخدمة لقيــاس املتغيــرات بدقــة مــن
خــال االستشــهاد بدراســة ســابقة أو دليــل االختبــار مــع ذكــر مبــررات معقولــة تتعلــق بـــ
(أ) حجــم وطبيعــة العينــة و(ب) نــوع وجــودة النتائــج.
2.مت ذكــر معامــات الثبــات جلميــع املقاييــس املســتخدمة لقيــاس املتغيــرات بدقــة بنــاء علــى
الدراســة احلالية.
القياس

3.براهــن ومؤشــرات دقيقــة مســتمدة مــن دراســة ســابقة أو دليــل االختبــار تشــير إلــى
صــدق النتائــج واتســاقها مــع اســتنتاجات الدراســة احلاليــة.
4.مت التحقــق مــن صــدق النتائــج مــن خــال البيانــات التــي مت احلصــول عليهــا مــن خــال
الدراســة احلاليــة.
5.األخــذ بعــن االعتبــار -بشــكل مفصــل -تأثيــر ثبــات وصــدق النتائــج ومــدى انعكاســها
علــى تفســيرات واســتنتاجات الدراســة احلاليــة.
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6.واحــدة أو أكثــر مــن إحصــاءات حجــم األثــر مذكــورة لــكل نتيجــة أساســية للدراســة مــع
حتديــد نــوع التحليــل املســتخدم والنتيجــة اإلحصائيــة بوضــوح.
األهمية العملية
والتحليلية

7.فســر الباحثــون حجــم األثــر جلميــع املمارســات املختــارة عــن طريــق مقارنــة نتائــج
الدراســة بشــكل مباشــر وواضــح مــع تلــك الــواردة يف األبحــاث الســابقة ذات الصلــة.
8.راعــى الباحثــون بشــكل دقيــق احلــدود ونقــاط الضعــف يف تصميــم الدراســة احلاليــة
وحجــم األثــر باعتبــاره جــز ًءا مــن تفســير النتائــج ومناقشــتها.
9.أوزان النمــوذج اخلطــي العــام ( )General Linear Model (GLMمثــل أوزان بيتــا )beta
تســتخدم لتفســير االرتبــاط بــن متغيــرات التنبــؤ ومتغيــرات النتائــج يف حالــة اســتثنائية
وهــي التــي تكــون فيهــا األوزان بالفعــل معامــات ارتبــاط.
	10.عنــد ظهــور نتائــج جديــرة باملالحظــة واالهتمــام ،يتــم اختبارهــا والبحــث يف آثارهــا مــن
خــال اختبــار املعامــات البنائيــة  Structure Coefficientsلهــا.

جتنب بعض
األخطاء
الشائعة يف
التحليل

	11.ال ميكــن حتويــل البيانــات الفتريــة أو النســبية إلــى مســتوى قيــاس اســمي إال إذا مت تبريــر
هــذا اإلجــراء بنــاء علــى التوزيــع غيــر الطبيعــي لهــا مــع اعتبــار نتائــج التحويــل جــز ًءا مــن
تفســير النتائــج.
	12.ال ميكــن اســتخدام األســاليب األحاديــة  Univariate Methodsيف ظــل وجــود مخرجــات
ملتغيــرات متعــددة.
	13.ال ميكــن اســتخدام األســاليب األحاديــة بــدون اســتخدام اختبــارات تتبعيــة Post Hoc
للمتغيــرات املتعــددة.
	14.توافــر براهــن صريحــة ومقنعــة بــأن االفتراضــات املختلفــة لالختبــارات اإلحصائيــة مت
حتقيقهــا لتكــون بذلــك النتائــج املبنيــة عليهــا مقبولــة.

	15.ذكــر مجــال الثقــة  Confidence intervalملعامــات الثبــات املســتمدة مــن بيانات الدراســة
احلالية.

مجال ثقة
	16.ذكــر مجــال الثقــة إلحصــاءات عينــة الدراســة احلاليــة (مثــال :املتوســطات ،معامــات
معامالت الثبات،
االرتبــاط) للنتائــج األساســية للدراســة.
واإلحصاءات،
	17.ذكر مجال الثقة حلجم األثر يف الدراسة احلالية.
وأحجام التأثير
	18.ذكــر مجــال الثقــة يف الدراســة احلاليــة ثــم مقارنتــه بشــكل صريــح ومباشــر مــع مجــاالت
الثقــة املســتمدة مــن األبحــاث الســابقة.
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الخـــالصـــة
Conclusion
ن قاطعــة علــى االســتدالالت
تقــدم التجــارب احلقيقيــة التــي تنتمــي إلــى التصميمــات الكميــة اجلماعيــة براه ـ َ
الســببية التــي ميكــن أن تفيــد املمارســات التربويــة املســتندة إلــى البراهــن ،غيــر أنــه يتعــذر إخضــاع كل التدخــات
التربويــة للتجريــب بســهولة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تتأثــر األبحــاث التجريبيــة بالتدخــات التربويــة نتيجــة النتقــال
األثــر املتبــادل عندمــا يشــارك الطلبــة يف تدخــات متعــددة ،ويف مثــل هــذه احلــاالت قــد يكــون البرهــان العالقــي
مفيــ ًدا يف تقــدمي براهــن تكميليــة ،حيــث ميكــن أن ت ُْســفر األبحــاث العالقيــة عــن نتائــج مثيــرة لالهتمــام ،ثــم
إخضاعهــا للدراســة التجريبيــة بعــد ذلــك .وميكــن للبراهــن العالقيــة أن تعــزز املمارســات املســتندة إلــى البراهــن
بشــكل مؤقــت علــى األقــل عنــد اســتخدام النمذجــة الســببية املعقــدة ( Sophisticated Causal Modellingحتليــل
عدم اســتمرار االنحدار  )Regression Discontinuity Analysesأو طرق االســتبعاد  .Exclusion Methodsويكون
البرهــان العالقــي أكثــر فائــدة يف حالــة تبنــي ممارســات منوذجيــة تتعلــق بـــ(:أ) القيــاس ،و(ب) التأثيــرات الكميــة،
و(ج) جتنــب األخطــاء التحليليــة الشــائعة ،و(د) اســتخدام مجــال الثقــة لتصويــر تناســق اآلثــار احملتملــة ودقــة
تقديــرات حجــم األثــر.
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مالحــق الفصل الرابع
ملحق ( :)٥قائمة لتقومي جودة األبحاث التي تستخدم تصاميم األبحاث العالقية
مؤشرات اجلودة

1

جتنب بعض
األخطاء
الشائعة يف
التحليل

2

3

4
5

مجال ثقة
معامالت
الثبات،
واإلحصاءات
وأحجام
التأثير

أوزان النمـــــــــ�وذج اخلطـــــ�ي العــــــــ�ا م �General Lin
)( ear Model (GLMمثــل أوزان بيتــا  )betaتســتخدم
لتفســير االرتبــاط بــن متغيــرات التنبــؤ ومتغيــرات
النتائــج يف حالــة اســتثنائية وهــي التــي تكــون فيهــا
األوزان بالفعــل معامــات ارتبــاط.
عنــد ظهــور نتائــج جديــرة باملالحظــة واالهتمــام،
يتــم اختبارهــا والبحــث يف آثارهــا مــن خــال اختبــار
املعامــات البنائيــة  Structure Coefficientsلهــا.
ال ميكــن حتويــل البيانــات الفتريــة أو النســبية إلــى
مســتوى قيــاس اســمي إال إذا مت تبريــر هــذا اإلجــراء
بنــاء علــى التوزيــع غيــر الطبيعــي لهــا مــع اعتبــار نتائــج
التحويــل جــز ًءا مــن تفســير النتائــج.
ال ميكــن اســتخدام األســاليب األحاديــة Univariate
 Methodsيف ظــل وجــود مخرجــات ملتغيــرات متعــددة.
ال ميكــن اســتخدام األســاليب األحاديــة بــدون
اســتخدام اختبــارات تتبعيــة  Post Hocللمتغيــرات
املتعــددة.

6

توافــر براهــن صريحــة ومقنعــة بــأن االفتراضــات
املختلفــة لالختبــارات اإلحصائيــة مت حتقيقهــا لتكــون
بذلــك النتائــج املبنيــة عليهــا مقبولــة.

٧

ذكــر مجــال الثقــة  Confidence Intervalملعامــات
الثبــات املســتمدة مــن بيانــات الدراســة احلاليــة.

٨

٩

ذكــر مجــال الثقــة إلحصائيــات عينــة الدراســة
احلاليــة (مثــال :املتوســطات ،معامــات االرتبــاط)
للنتائــج األساســية للدراســة.
ذكــر مجــال الثقــة حلجــم األثــر  Effect Sizeيف
الدراســة احلاليــة.

ذكــر مجــال الثقــة يف الدراســة احلاليــة ثــم مقارنتــه
 ١٠بشــكل صريــح ومباشــر مــع مجــاالت الثقــة املســتمدة
مــن األبحــاث الســابقة.
113

متوفر

إلى حد ما

غير متوفر

مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

معامــات الثبــات جلميــع املقاييــس املســتخدمة
لقيــاس املتغيــرات قــد مت ذكرهــا بدقــة مــن خــال
 ١١االستشــهاد بدراســة ســابقة أو دليــل االختبــار مــع ذكــر
مبــررات معقولــة تتعلــق بـــ (أ) حجــم وطبيعــة العينــة
و(ب) نــوع وجــودة النتائــج.

القياس

معامــات الثبــات جلميــع املقاييــس املســتخدمة
 ١٢لقيــاس املتغيــرات قــد مت ذكرهــا بدقــة بنــاء علــى
الدراســة احلاليــة.
براهــن ومؤشــرات دقيقــة مســتمدة مــن دراســة
 ١3ســابقة أو دليــل االختبــار تشــير إلــى صــدق النتائــج
واتســاقها مــع اســتنتاجات الدراســة احلاليــة.
صــدق النتائــج مت التحقــق منــه مــن خــال البيانــات
١٤
التــي مت احلصــول عليهــا مــن خالل الدراســة احلالية.
األخــذ بعــن االعتبــار -بشــكل مفصــل -تأثيــر ثبــات
 ١٥وصــدق النتائــج ومــدى انعكاســها علــى تفســيرات
واســتنتاجات الدراســة احلاليــة.
واحــدة أو أكثــر مــن إحصــاءات حجــم األثــر Effect
 sizeمذكــورة لــكل نتيجــة أساســية للدراســة مــع
١٦
حتديــد نــوع التحليــل املســتخدم والنتيجــة اإلحصائيــة
بوضــوح.

األهمية
العملية
والتحليلية

فســر الباحثــون حجــم األثــر جلميــع املمارســات
 ١٧املختــارة عــن طريــق مقارنــة نتائــج الدراســة بشــكل
مباشــر وواضــح مــع تلــك الــواردة يف األبحاث الســابقة
ذات الصلــة.
راعــى الباحثــون بشــكل دقيــق احلدود ونقــاط الضعف
 ١٨يف تصميــم الدراســة احلاليــة وحجــم األثــر باعتبــاره
جــز ًءا مــن تفســير النتائــج ومناقشــتها.
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ملحق ( :)٦قواعد العتبار املمارسة مستندة إلى براهني يف األبحاث العالقية
قواعد العتبار املمارسات مستندة إلى البراهني يف األبحاث العالقية
ميكــن لألبحــاث ذات التصاميــم العالقيــة أن تنتــج براهــن معقولــة حــول ثبــات وصــدق
االختبــارات ،أو أي مشــاريع مقاييــس تســتخدم بكثــرة يف امليــدان .يف األبحــاث العالقيــة
تلــك املعلومــات الســيكومترية حــول الثبــات حتديـ ًدا يفضــل أن يتــم تقدميهــا بنــاء علــى
البيانــات احلاليــة للدراســة.
التصاميــم العالقيــة لالنحــدار البســيط أو املتعــدد Simple and Multiple Regression
تقــدم براهــن وصفيــة علــى العالقــات بــن املتغيــرات التنبؤيــة واملخرجــات ،تلــك
البراهــن قــد تدشــن فرضيــات أوليــة حــول املمارســات الف َّعالــة ،والعوامــل التــي تؤثــر
علــى تلــك الفعاليــة ،والســياقات التــي تكــون فيهــا تلــك املمارســات أكثــر أو أقــل فعاليــة.
يف بعض املواقف التي
تكون فيها العالقة
السببية مهمة ،ولكن
يتعذر استخدام تصاميم
جتريبية أو شبه جتريبية
أو تصاميم ودراسة
احلالة الواحدة؛ ميكن
لتصميم األبحاث
العالقية أن يقدم
تفسيرات شبه سببيه
بشرط وضع ضوابط
مناسبة لذلك:

(أ)

قد تقدم منذجة املعادلة الهيكلية Structural
 Equation Modellingبراهني على الفرضيات
املتعلقة بفعالية املمارسات ،وتبحث يف الفرضيات
البديلة التي ميكن أن تفسر الدليل على الفعالية.

قد تقدم التصاميم العالقية Correlational
 Designsبراهني على حاالت االستبعاد املنطقي
(ب) للفرضيات البديلة عند مقارنة نتائج مجموعات
من الطلبة يستحيل تطبيق التعيني العشوائي
عليها.
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Abstract

يُلقــي هــذا الفصــل نظــرة عامــة علــى أنــواع متعــددة مــن األبحــاث املصنفــة ضمــن األبحــاث النوعيــة ،حيــث يتــم
عــرض وحتديــد اإلســتراتيجيات التــي يســتخدمها الباحثــون النوعيــون للوقــوف علــى مــدى صــدق وثبــات أبحاثهــم،
وحتــى يتعــرف القــراء علــى اإلســهامات الهامــة التــي قدمتهــا األبحــاث النوعيــة يف مجــال التربيــة اخلاصــة؛ يقــدم
ً
ـتعراضا ألمثلــة مــن األبحــاث النوعيــة ســوا ًء املشــهورة أو األقــل شــهرة ،باإلضافــة إلــى
هــذا الفصــل مراجعــة واسـ
حتديــد مؤشــرات اجلــودة التــي لهــا أهميــة يف إجــراء وتقــومي األبحــاث النوعيــة .وأخيـ ًرا ،وكمثــال علــى البراهــن
التــي ميكــن إنتاجهــا باســتخدام الطــرق النوعيــة ،مت تقــدمي ملخصـاً للطريقــة التــي اســتخدمتها ثالثــة أبحــاث مــن
أجــل تقــدمي معلومــات مهمــة للحكــم علــى املمارســات املســتندة إلــى البراهــن.
المـقــدمـــــة
Introduction
انتشــرت األبحــاث النوعيــة يف العلــوم االجتماعيــة يف الســنوات األخيــرة ،وعلــى الرغــم مــن االنطبــاع العــام حــول
حداثــة األبحــاث النوعيــة يف مجــال التربيــة اخلاصــة ،إال أنــه ميكــن تتبــع تاريخهــا الــذي يعــود إلــى مــا يقــرب قرنــن
مــن الزمــان .وقــد تطــورت األبحــاث النوعيــة بالطبــع يف الوقــت احلالــي لتصبــح أكثــر شــمولي ًة ،وتعقي ـ ًدا ،ومن ـ ًوا،
وبالتالــي أضحــى مــن الصعــب االتفــاق علــى تعريـ ٍـف واحـ ٍـد لهــا ،فالتعريــف الــذي نعتقــد أنــه يتمتــع بقــدر ٍ
كاف مــن
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املرونــة والشــمول يصــف البحــث النوعــي بأنــه طريقــة منهجيــة لفهــم الصفــات ،أو الطبيعــة األساســية لظاهــرة
مــا ضمــن ســياق معــن ،بدايـ ًة نؤ ّكــد بــأن التصاميــم النوعيــة ميكــن أن تنتــج براهــن تســتند إلــى العلــم وميكــن أن
يُسترشــد بتلــك املمارســات والبراهــن يف ميــدان التربيــة اخلاصــة ،ونزعــم كذلــك أن البحــث النوعــي يشــمل مــا
يلــي:
·التجريبية أ التطبيقية  :Empiricismاملعرفة املستمدة من اإلحساس أو املالحظة الدقيقة.
·إنتاج املعرفة  :Knowledge Productionعن طريق املنظورات والسياقات واإلجراءات.
·مهــارات وأدوات البحــث اخلاصــة  :Particular Research Skills and Toolsاالســتخدام املنهجــي
لألســاليب النوعيــة.
·إنتــاج براهــن علميــة  :Production of Scientific Evidenceمعلومــات صادقــة عــن العوالــم املاديــة
واالجتماعيــة.
·التعبيــر املتماســك عــن النتائــج  :Coherent Articulation of Resultsتقــدم األبحــاث النوعيــة النتائــج
وفوائدهــا باإلضافــة إلــى تأثيرهــا علــى امليــدان.
وبعــد توضيحنــا ألهــداف البحــث النوعــي وطبيعتــه ،ســنقوم بدعــم االفتراضــات الســابقة مــن خــال إلقــاء نظــرة
عامــة علــى بعــض األبحــاث البــارزة التــي ســاهمت يف فهــم احتياجــات األفــراد ذوي اإلعاقــة وخصائــص اخلدمــات
التــي مت تطويرهــا لتلبيــة احتياجاتهــم ،كذلــك ســنقوم بتحديــد اإلجــراءات التــي ميكــن اســتخدامها لضمــان صــدق
وثبــات البحــث النوعــي ،ثــم نقــدم مؤشــرات اجلــودة التــي يحتــاج إليهــا الباحثــون النوعيــون للتأكــد بــأن عملهــم
يســتويف املعاييــر العلميــة املتميــزة .وأخيـ ًرا ،ســيتم التطــرق بشــكل عــام إلــى الطــرق التــي اســتخدمتها ثالثــة أبحــاث
نوعيــة مؤخـ ًرا؛ لتقــدمي براهــن ميكــن اســتخدامها إلرشــاد السياســات واملمارســات.
أهـــداف األبحـــاث النوعــــية
Goals of Qualitative Scholarship
ميكــن إجــراء األبحــاث النوعيــة ألغــراض متعــددة ،ومــع ذلــك قــد يفيــد تضييــق نطــاق بــؤرة تركيزهــا لتتوافــق
مــع الفئــات التــي وضعهــا املجلــس الوطنــي لألبحــاث  National Research Council’sواخلاصــة بإنتــاج املعرفــة
الوصفيــة أو اإلجرائيــة ،أي اإلجابــة علــى األســئلة التــي تبــدأ ب «مــاذا يحــدث؟» و «ملــاذا أو كيــف يحــدث؟»
) ،(Shavelson & Towne, 2002, p.99حيــث تــؤدي املعلومــات الوصفيــة املشــتقة مــن األبحــاث النوعيــة إلــى فهــم
األفــراد ذوي اإلعاقــة ،وأســرهم ،ومــن يعملــون معهــم .وتستكشــف األبحــاث النوعيــة مواقــف وآراء ومعتقــدات عـ ٍ
ـدد
مــن األطــراف املشــاركة يف ميــدان التربيــة اخلاصــة وكذلــك عامــة اجلمهــور ،كمــا تــدرس ردود األفعــال الشــخصية
علــى ســياقات التربيــة اخلاصــة وإســتراتيجيات التدريــس ،ولوصــف احملتــوى والســياقات التــي تــؤدي إلــى نتائــج
تعليميــة وتربويــة مثمــرة أو ظــروف حيــاة جيــدة وقيمــة بنفــس الوقــت .ولــدى األبحــاث النوعيــة القــدرة علــى تتبــع
وتوثيــق بعــض آثــار التعليــم والتعلــم ،حيــث تســتطيع استكشــاف طبيعــة ومــدى التأثيــر الب ّنــاء للممارســات علــى
األفــراد ذوي اإلعاقــة ،أو أســرهم ،أو علــى األماكــن التــي يفضلــون العمــل أو اإلقامــة أو التعليــم فيهــا.
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طـبيعـــة األبـحـــاث الـنوعــــية
Nature of Qualitative Research
أنواعــا مختلفــة مــن األبحــاث ،وغال ًبــا مــا تعتمــد املصطلحــات
يعــد البحــث النوعــي مبثابــة مظلــة تغطــي
ً
التــي يســتخدمها الباحثــون النوعيــون علــى مجاالتنــا أو علــى «طريقــة» توجيــه الكتــب اجلامعيــة ألبحاثنــا .وقــد
ترجــع بعــض أســباب االرتبــاك يف البحــث النوعــي إلــى حقيقــة أن الطــرق أو املناهــج النوعيــة ظهــرت وتطــورت يف
وقــت واحــد تقري ًبــا يف مياديــن مختلفــة (فعلــى ســبيل املثــال ،ظهــر التفاعــل الرمــزي يف علــم النفــس ،والظواهــر
يف الفلســفة ،وحتليــل اخلطــاب والعمــل التفســيري يف األبحــاث الثقافيــة ،وحتليــل احملادثــة يف علــم االجتمــاع
واللغويــات االجتماعيــة ،واإلثنوجرافيــا يف األنثروبولوجيــا ،والبحــث الطبيعــي يف التعليــم ،وقصــة احليــاة والتاريــخ
ـي
اللفظــي يف التاريــخ والفولكلــور) .ومــع تالشــي احلــدود بــن التخصصــات ،أدركنــا أن للمصطلحــات املميــزة معانـ َ
متشــابهة ،فعلــى ســبيل املثــال غال ًبــا مــا يســتخدم الباحثــون ميــدان أو حالــة الدراســة النوعيــة ،أو الطبيعيــة ،أو
التفســيرية ،أو البحــث االســتقرائي أو اإلثنوجــرايف بالتبــادل أو لإلشــارة إلــى نفــس األســاليب ).(Merriam, 1998
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،يعــد االســتقصاء ،والبحــث ،والطريقــة ،والتصميــم ،والدراســة هــي ً
أيضــا مترادفــات،
ويعــرض اجلــدول ( )5عــد ًدا مــن أنــواع األبحــاث النوعيــة.
اجلدول ( : )5أمناط/أنواع األبحاث النوعية
Types and Descriptions of Qualitative Research
أمناط/أنواع األبحاث النوعية
Types and Descriptions of Qualitative Research
تعــرف بأنهــا استكشــاف نظــام مــا لـــ (مجموعــة ،أو
فــرد ،أو ســياق ،أو حــدث ،أو ظاهــرة ،أو عمليــة)
وميكــن أن تشــمل ً
أيضــا الســيرة الذاتيــة والتاريــخ
الشــخصي.

دراسة احلالة
Case Study

دراسة احلالة اجلماعية

قصصــا
دراســة جتــرى يف مواقــع متعــددة أو تتضمــن
ً
شــخصية لعــدة أشــخاص متشــابهني (أو مميزيــن).

اإلثنوجرافيا

وصــف أو تفســير ملجموعــة أو نظــام ثقــايف أو
اجتماعــي يتضمــن عــاد ًة املالحظــات ،واملقابــات،
وحتليــل املســتندات أو الوثائــق.

البحث اإلجرائي

يقــدم الباحــث أفــكا ًرا للممارســة إلــى العمــل امليدانــي
مــن أجــل إحــداث تأثيــر علــى الســياق أو املشــاركني
أثنــاء جمــع البيانــات.

البحث التشاركي اإلجرائي

يقــوم الباحــث واملمــارس بتبــادل األفــكار حــول طريقــة
تغييــر املمارســة والعمــل م ًعــا لتعديــل موقــف مــا
باإلضافــة إلــى جمــع املعلومــات لدراســة مــا.

Collective Case Study

Ethnography

Action Research

Collaborative Action Research
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بحــث يتــم إجــراؤه إلنتــاج أو اكتشــاف نظريــة عامــة
أو حــدس حتليلــي جتريــدي اســتنا ًدا إلــى دراســة
الظواهــر يف موقــف أو أوضــاع مع ّينــة.

النظرية املجذرة
Grounded Theory

علم الظواهر

يــدرس الدالئــل أو املعانــي التــي يســتقيها النــاس مــن
التجــارب واخلبــرات التــي عاشــوها.

Phenomenology

يــدرس العمليــات التفســيرية التــي يســتخدمها
األشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع املواقــف املاديــة
واالجتماعيــة.

التفاعل الرمزي
Symbolic Interactionism

مجموعــة مــن القصــص الشــخصية التــي تعتمــد
علــى اإلقــرار بــأن النــاس هــم يف واقــع األمــر رواة
للقصــص ،كمــا يعيشــون حيــاة ميكــن روايتهــا.

البحث السردي
Narrative Research

مقابــات مســتفيضة مــع األفــراد جلمــع قصــص
عــن حيــاة النــاس أو األحــداث التــي شــاركوا فيهــا
مــن وجهــة نظرهــم الشــخصية وباســتخدام ضميــر
املتكلــم.

تاريخ احلياة اللفظي
Life (Oral) Qualitative

أبحاث تاريخية شبه حياتية

تشــجيع املشــاركني علــى تذكــر األحــداث الســابقة
واحلديثــة التــي لهــا معنــى وأهميــة يف حياتهــم
والتأمــل فيهــا.

Quasi-Life-History Research

تُســتخدم كمــرادف ملصطلــح «األبحــاث النوعيــة» أو
لإلشــارة إلــى األبحــاث املؤطــرة ضمــن نظريــات معينة
(األبحــاث النقديــة ،أو النســوية ،أو دراســة اإلعاقــة،
أو األبحــاث العرقيــة).

األبحاث التفسيرية
Interpretive Research

حتليل احملتوى

فحــص دقيــق للنصــوص لفهــم املوضوعــات قيــد
النظــر (يشــير ً
أيضــا إلــى مرحلــة التحليــل يف األبحاث
النوعيــة).

Content Analysis

دراســة املواقــف التفاعليــة ،وهيــكل احلديــث،
واحلــوارات التواصليــة ،كمــا يتضمــن ً
أيضــا تســجيل
تعبيــرات الوجــه ،واإلميــاءات ،والســرعة ،أو التــردد
يف الــكالم ،ونبــرة الصــوت.

حتليل احملادثة
Conversational Analysis

تفكيــك املعانــي النصيــة املنطقيــة ،وحتديــد املعانــي
التــي تشــكل أســاس الطــرق املعيارية لتصور ومناقشــة
الظواهــر.

حتليل اخلطاب
Discourse Analysis

ـان سياســية
حتليــل اخلطــاب الــذي يفتــرض تغلغــل معـ ٍ
(عــدم تكافــؤ القــوة) أو اإليديولوجيــات واملعتقــدات
يف جميــع اخلطابــات ،واملؤسســات ،واملمارســات
االجتماعيــة.

النقد اإليديولوجي
Ideological Critique
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هنــاك اعتقــاد شــائع بــأن لألبحــاث النوعيــة طبيعــة اســتقرائية ( Inductiveعمليــة التفكيــر مــن اخلــاص إلــى
العــام) حيــث يتــم دراســة ســياقات معينــة أو أعــداد صغيــرة مــن األفــراد قبــل وضــع النظريــات (التفســيرات أو
الفرضيــات) ،ومــع ذلــك ميكــن أن يكــون البحــث النوعــي اســتنتاج ًيا ( Deductiveعمليــة التفكيــر مــن العــام إلــى
اخلــاص) ،فعلــى ســبيل املثــال قــد نشــعر بوجــود ظاهــرة مــا اســتنا ًدا إلــى التجربــة الشــخصية ،فنقــوم بدراســة
حــاالت مت َّثــل تلــك الظاهــرة لتوثيــق مــا قمنــا بتصــوره مــن أجــل توضيــح طبيعــة مــا يحــدث للقــراء .ويبــدو أنــه كلمــا
زادت خبــرة الباحثــن كلمــا كانــت أبحاثهــم أكثــر قــدرة علــى توقــع النتائــج ،وكان تصميمهــا أكثــر اســتعدا ًدا لتوثيــق
الظواهــر بـ ً
ـدل مــن اكتشــافها.
غال ًبــا مــا نعــد -نحــن الباحثــون النوعيون-أنفســنا «األداة» يف أبحاثنــا ،فنحــن مــن نقــدم األفــكار لدراســة وصياغة
أســئلة البحــث ،ونوضــح إطارنــا النظــري أو املفاهيمــي ،ثــم نقــوم باختيــار التصاميــم واإلجــراءات ملعاجلــة أســئلة
البحــث وتصوراتنــا للمشــكالت .كمــا جنمــع يف العــادة بيانــات البحــث مــن خــال املالحظــة يف امليــدان أو مــن خــال
إجــراء مقابــات مــع املشــاركني وجنــد الوثائــق ذات الصلــة لفحصهــا ،ونقــوم بفــرز البيانــات وقــراءة النصــوص

واملالحظــات امليدانيــة لفهــم املعلومــات التــي يتــم جمعهــا ،وأخيـ ًرا ،نحــن الذيــن نــروي «قصــة» مشــروعنا البحثــي
ونكتــب التقريــر للنشــر ،ويجــب علينــا ً
أيضــا وضــع إطـ ٍـار مناسـ ٍـب لتلــك الدراســات حتــى يقبــل محــررو املجــات
عملنــا أو يقتنــع الناشــرون بقيمــة حتويــل املخطوطــات إلــى كتــب .باإلضافــة إلــى ذلــك يجــب علينــا تطويــر مهاراتنــا
يف الكتابــة والتخيــل لنــروي قصصنــا بطريقــة جتــذب القــراء وترشــدهم ،وذلــك يؤكــد أننــا كباحثــن نوعيــن نعكــس
أدوات البحــث اخلــاص بنــا ،وحتــى تكــون أدوات البحــث جيــدة فذلــك يســتوجب علينــا امتــاك اخلبــرة الكافيــة،
واملعرفــة ،والوعــي ،والقــدرة علــى التحليــل ،والتأمــل.

وبصفتنــا باحثــن متخصصــن ،فإننــا نعمــل دائ ًمــا علــى إبــداع األدوات ،ونظــ ًرا ألن الســياقات واألشــخاص
يتصفــون بالديناميكيــة والتنــوع؛ فذلــك يعنــي أن جمــع البيانــات يتــم بأفضــل صــورة ممكنــة باســتخدام طــرق
إبداعيــة ،وقــد تتطلــب هــذه الطــرق اإلبداعيــة أن نتحلــى باملرونــة مــن خــال اســتخدام بروتوكــول مقابلــة مؤقــت
(بـ ً
ـدل مــن اســتخدام طريقــة جامــدة ثابتــة ال تتغيــر مــع جميــع املختبريــن) بحيــث ميكــن تعديــل األســئلة أو إضافتهــا
مــع ظهــور براهــن أوليــة .وقــد يتغيــر مســار -أو حتــى غــرض  -األبحــاث يف منتصــف الطريــق إذا واجهنــا ظرو ًفــا
مثيــرة لالهتمــام ،أو إذا كانــت النظريــات التــي ظهــرت يف املراحــل األولــى تســتحق أن تأخــذ منحــى جانب ًيــا بعيـ ًدا
عــن اخلطــط األصليــة ،فهنــاك إ ًذا فســحة كبيــرة يف طــرق جمــع املعلومــات واإلعــان عنهــا .وقــد ال نســتطيع يف
مرحلــة اقتــراح البحــث حتديــد العــدد النهائــي للمشــاركني يف الدراســة فنحــن نســتخدم مصطلــح التشــبع لإلشــارة
إلــى أنــه يف حــال أن املقابــات األخيــرة توصلــت إلــى نفــس املعلومــات التــي قدمهــا املســتجيبون الســابقون ،فلــن
تكــون هنــاك حاجــة ملقابلــة املزيــد مــن األشــخاص ،كمــا نســتخدم ً
أيضــا نفــس املنطــق لعمــل املالحظــات أو حتليــل
الوثائــق ،إذ ال توجــد طريقــة واحــدة تناســب اجلميــع الســتكمال جمــع معلومــات الدراســة ،فعلــى ســبيل املثــال
يســتخدم بعــض الباحثــن النوعيــن طريقــة اســتدعاء التجربــة الســابقة بأثــر رجعــي كأســاس ألبحاثهــم ً
بــدل
مــن تعمــد جمــع البيانــات اجلديــدة ) ،(e.g., Angrosino, 1998بينمــا يســتخدم آخــرون أســاليب مبتكــرة لعمــل
الدراســات ).(Glesne, 1997; MacNeil, 2000; P. Smith, 2001
رمبــا يعــد األمــر األكثــر إثــارة للجــدل بــن الباحثــن النوعيــن يف آرائهــم يف املوضوعيــة والذاتيــة ،إذ يعتقــد
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الكثيــرون أن الســيطرة علــى الذاتيــة بشــكل كامــل أمــر غيــر ممكــن ،فالبعــض منــا يــدرس الظواهــر مــن خــال
عدســة موضعيــة (مثــل ،زاويــة مــا بعــد احلداثــة ،أو األبحــاث النســوية ،أو نظريــة العــرق النقديــة ،أو نظريــة املثليــة،
أو أبحــاث اإلعاقــة) أو ألن أسســنا األخالقيــة تعــزز نظرتنــا العلميــة (Brantlinger, 1997, 1999).ويف املقابــل،
يــرى الباحثــون النوعيــون علــى الطــرف املوضوعــي للسلســلة املتصلــة التــي متتــد مــن األبحــاث النوعيــة إلــى الكميــة،
فهــم يــرون الذاتيــة كمشــكلة تتداخــل مــع صــدق األبحــاث ،وقــد يحاولــون تقييــد ذاتيتهــم عــن طريــق إجــراء حصــر
ً
وبــدل مــن االعتقــاد بأنــه مــن املمكــن أن
لالفتراضــات والتحيــزات عنــد جمــع البيانــات وحتليلهــا ،ومــع ذلــك
تكــون محايـ ًدا وبعيـ ًدا وموضوع ًيــا ،يوصــي معظــم الباحثــن النوعيــن بااللتــزام بالوضــوح يف املواقــف الشــخصية
والتوجهــات القيميــة ).(Harry, 1996; Peshkin, 1988
إسـهـــامـــات األبحـــاث النوعــية المعــاصــرة
Contributions of Existing Qualitative Studies
نســتعرض يف هــذا القســم اإلســهامات الهامــة التــي قدمهــا الباحثــون النوعيــون القدامــى واحلاليــون ،كمــا
نســتعرض مجموعــة األبحــاث ذات الصلــة مــن خــال تســليط الضــوء علــى أمثلــة للطــرق النوعيــة املســتخدمة فيهــا.
فكمــا متــت اإلشــارة يف مقدمــة هــذا الفصــل ،كان للبحــث النوعــي بالفعــل تأثيــر مهــم علــى أبحــاث التربيــة اخلاصــة
واإلعاقــة ،ورمبــا كان مــن أقــدم إســهامات هــذه األبحــاث تلــك املالحظــات الدقيقــة التــي ذكرهــا الطبيــب الفرنســي
 Itardيف دراســة احلالــة الكالســيكية لــه فتــى أفيــرون الوحشــي ”.(1908/1962) “The Wild Boy of Aveyron
فقــد ُعثــر علــى فكتــور  Victorالفتــى الوحشــي والــذي مــن املمكــن أنــه قــد تعــرض للحرمــان البيئــي الشــديد أو
تخلــت عنــه عائلتــه ،رمبــا بســبب تأخــره يف النمــو .ميكــن اعتبــار محــاوالت  Itardالتدخليــة التــي كان يأمــل أن
تكــون ذات فعاليــة يف تثقيــف وتعليــم فكتــور  Victorبح ًثــا إجرائ ًيــا أو صــورة مــن صــور البحــث النوعــي .ومــن
األمثلــة املبكــرة األخــرى لدراســة احلالــة النوعيــة باســتخدام عناصــر البحــث اإلجرائــي ذلــك العمــل الرائــد الــذي
قامــت بــه آن ســوليفان ميســي  Anne Sullivan Macyمــع هيلــن كيلــر  (Keller,1955) Helen Kellerوميكــن
مالحظــة اشــتراك كلتــا الدراســتني يف تصميــم دراســة احلالــة كوحــدة واحــدة حيــث قــام الباحــث أو املمــارس
بتجربــة أنــواع مختلفــة مــن التدخــات بطريقــة منهجيــة منظمــة مــع تســجيل اســتجابة الطلبــة لــكل طريقــة بعنايــة.
قــام عالــم األنثروبولوجيــا  (1967) Robert Edgertonبإجــراء دراســة نوعيــة أخــرى بغــرض فهــم مشــاعر نــزالء
مؤسســات اإلقامــة الدائمــة حــول العــزل والتعقيــم ،فقــد أجــرى  Edgertonمقابــات مــع  48مــن البالغــن املصنفــن
علــى أنهــم «ذوو إعاقــة» والذيــن قضــوا معظــم حياتهــم يف تلــك املؤسســات .ولقــد بــدا الظلــم واأللــم جل ًيــا يف عملــه
املســمى عبــاءة االختصــاص وصمــة العــار يف حيــاة ذوي اإلعاقــة الفكريــة “Cloak of Competence: Stigma in the
” Lives of the Mentally Retardedممــا ألهــم املدافعــن عــن هــؤالء األفــراد ملمارســة الضغــط علــى املشــرعني
ومســؤولي احملاكــم إللغــاء قوانــن التعقيــم الــاإرادي التــي ُســنَّت يف العديــد مــن الواليــات يف وقــت مبكــر مــن
القــرن .وقــد أنتجــت بالغــة وتأثيــرات الصــور التــي مت التقاطهــا داخــل املؤسســات أثنــاء عيــد امليــاد (Blatt & Ka-
ن قويــة علــى الظــروف الالإنســانية التــي يعيشــها األشــخاص ذوو اإلعاقــة الذيــن عاشــوا يف
) plan, 1966براه ـ َ
املستشــفيات احلكوميــة الكبيــرة ،وقــد يعــد جمــع وتفســير البيانــات املصــورة مــن أســاليب املالحظــة يف األبحــاث
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النوعيــة ) .(Harper, 2000كمــا قــد أثــارت هــذه املنشــورات سـ ً
ـخطا كبيـ ًرا ،وبالتالــي وفــرت الزخــم لترتيــب بدائــل
مجتمعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث كانــت جــز ًءا مــن حركــة إلغــاء مؤسســات اإلقامــة الدائمــة .ويف إجنلتــرا
كشــفت املقابــات واملالحظــات التــي أجراهــا  (1971) Mattinsonمــع األشــخاص املفــرج عنهــم مــن مؤسســات
اإلقامــة الدائمــة بــأن األزواج الذيــن عاشــوا مــع بعضهــم البعــض واســتفادوا مــن قواهــم كانــوا قادريــن علــى البقــاء
بشــكل مســتقل ،كمــا أظهــرت هــذه النتائــج أن القوانــن التــي حتظــر زواج األشــخاص ذوي اإلعاقــة الفكريــة لــم تكــن
منطقيــة أو ذات فعاليــة اقتصاديــة أو أخالقيــة.
لفتــت  (1973) Mercerاالنتبــاه إلــى الفكــرة القائلــة بــأن اختــال ميــزان القــوة القائــم بــن املهنيــن والعائــات
الفقيــرة تــؤدي إلــى تصنيــف أطفــال األقليــات وذوي الدخــل احملــدود علــى أنهــم مــن ذوي اإلعاقــة أو يوضعــون
يف مــدارس أو غــرف صفيــة منفصلــة مبعــدل أعلــى مــن الطلبــة ذوي الطبقــة الوســطى البيضــاء يف عملهــا «ذوي
اإلعاقــة الفكريــة» .وقــد وجــدت  Mercerأن الطلبــة األمريكيــن مــن أصــل أفريقــي الذيــن حققــوا أدا ًء جي ـ ًدا يف
منازلهــم وأحيائهــم ،ال يزالــون يعانــون مــن انخفــاض نســبة الــذكاء ممــا أدى إلــى تصنيفهــم والتعامــل معهــم علــى
أنهــم مــن ذوي اإلعاقــة الفكريــة .كمــا حتــدت أفكارهــا التــي ارتبطــت «بالطفــل ذي اإلعاقــة ملــدة  6ســاعات كل
يــوم» (أي يوصــف بأنــه ذو إعاقــة يف ضــوء املهــام املدرســية واختبــارات التحصيــل األكادمييــة والنفســية فقــط).
وعليــه ،فــإن االعتقــاد العــام بصحــة ونزاهــة اختبــارات الــذكاء ،أصبــح محــل تســاؤل حيــث عملــت  Mercerاألســاس
املنطقــي للحاجــة إلــى قيــاس الســلوك التكيفــي لتصنيــف األفــراد ذوي اإلعاقــة الفكريــة .وهكــذا كانــت هــذه
الدراســة مــن بــن األبحــاث التــي دعــت املدافعــن عــن احلقــوق إلــى التفكيــر يف اجلوانــب املدمــرة للنمــوذج الطبــي،
والــذي ينظــر إلــى اإلعاقــة كعيــب فطــري يصيــب بعــض الطلبــة بشــكل دائــم ،بـ ً
ـدل مــن كونهــا بنــا ًء اجتماع ًيــا يعتمــد
علــى الســياق وطبيعــة املمارســات املدرســية واملجتمعيــة.

اإلثنوجرافيا ،المنسيون :دراسة اجتماعـية عن ذوي اإلعاقــة الفكـرية من األنجلـو والشيكــانو
An Ethnography, the Forgotten Ones: A Sociological Study of Anglo and Chicano Retardates
أثبــت  (1972) Henshelأن اجتاهــات منســوبي املدرســة نحــو العــرق أثــرت علــى إجــراءات اإلحالــة واالختبــار
والتصنيــف .أمــا عمــل  (1968) Rosenthal and Jacobsonحــول توقعــات املعلــم والتنميــة الفكريــة للطلبــة فقــد
جمــع بــن الطــرق النوعيــة (املقابــات ،واملالحظــات ،وحتليــل الوثائــق) واألســاليب الكميــة (العينــة العشــوائية أو
التصميــم التجريبــي) ليثبــت أن توقعــات املعلمــن والطلبــة أثــرت علــى التحصيــل املدرســي والنتائــج التعليميــة
والتربويــة للطلبــة مــن األصــل الالتينــي .وقــد ركــزت هــذه األبحــاث النوعيــة علــى ظاهــرة التمثيــل الزائــد ،والتــي
ال يــزال يتناولهــا الباحثــون املهتمــون باملســاواة وفلســفة عــدم اإلضــرار  Do no Harmذات الصلــة باملمارســة
املهنيــة(Connor & Boskin, 2001; Harry, Klingner, Sturges & Moore, 2002).
تعــد الروايــات الشــخصية والتاريخيــة أشـ ً
ـكال بــارزة يف األبحــاث النوعيــة والتــي تستكشــف التجــارب املعيشــية
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة & (Bogdan & Taylor, 1976, 1994; Heshusius, 1981; Kliewer, 1998; Kliewer
) .Biklen, 2001يفتــرض البحــث الســردي أن النــاس هــم رواة للقصــص ،يعيشــون حيــاة ميكــن روايتهــا ،حيــث يقــوم
األشــخاص ذوو اإلعاقــة الذيــن ميثلــون مختلــف التخصصــات بكتابــة مذكــرات ،وســير ذاتيــة ،ورســومات ذاتيــة
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(Asch & Fine, 1988; Charlton, 1998; Clare, 1999; Duplass & Smith, 1995; Gabel, 2001; Gerschick,
;1998; Grandin & Scariano, 1986; Hahn, 1983, 1997; Linton, 1998; Oliver, 1996; Peters, 2000
) .Ronai, 1997; Rousso, 1986; Thomson, 1997ويف نفــس الســياق ،يكتــب أفــراد األســرة (e.g., Davis,
1995; Dorris, 1989; Featherstone, 1980; Fergu- son & Ferguson, 1986; Kittay, 1999; Turnbull
) .& Turnbull, 1979عــن أحبائهــم باســتخدام طريقــة الســرد الشــخصي أو قــد يكتبــون ســيرهم الذاتيــة ،أو
يتحدثــون عــن جتاربهــم الشــخصية مــع التربيــة اخلاصــة أو عــن اإلقامــة مــع شــخص مــن ذوي إعاقــة .وال شــك أن
عمليــات الســرد الشــخصي هــذه تســلط الضــوء علــى نظــرة األفــراد ذوي اإلعاقــة وأســرهم إلــى قضايــا التصنيــف
والتدخــات التربويــة .وعــاد ًة مــا تشــتمل األبحــاث النوعيــة علــى منهــج داخلــي (اســتبطاني) علــى النقيــض مــن
املنظــور اخلارجــي لألبحــاث الكميــة .ومــن خــال التركيــز علــى املعانــي الشــخصية للمشــاركني ،يتيــح البحــث
النوعــي الفرصــة لألشــخاص الذيــن مت إســكاتهم أو تهميشــهم تاريخ ًيــا ليعبــروا عــن رأيهــم.
يعــد التفســير مرحلــة ضروريــة يف جميــع األبحــاث النوعيــة ،وعــاد ًة مــا تتبــع هــذه املرحلــة مرحلتــي وصــف النتائــج
وحتليلهــا ،وقــد تســتكملهما أو حتــدث معهمــا يف نفــس الوقــت ً
أيضــا .ويصــف البعــض األبحــاث التــي تنتمــي إلــى
األبحــاث النوعيــة بأنهــا تفســيرية عندمــا حتتــوي علــى عنصــر هــام يســتلزم بح ًثــا مكث ًفــا يف املعانــي التــي تشــكل
أســاس ظواهــر احليــاة اليوميــة ،واالفتراضــات املنطقيــة ،واالجتاهــات يف هــذا املجــال وعــدم تــوازن القــوى يف
الهيــاكل املؤسســية والقيــم يف احليــاة االجتماعيــة .وتعتمــد مجموعــة األبحــاث املزدهــرة التــي يقــوم بهــا يف املقــام
األول علمــاء االجتمــاع وعلمــاء األنثروبولوجيــا علــى األدوات النوعيــة لتفكيــك اخلطابــات (التدقيــق يف النــص عــن
كثــب بح ًثــا عــن معانــي ضمنيــة) ،والتحليــل التأملــي االنعكاســي (التفكيــر بعمــق حــول االفتراضــات الشــخصية
واملهنيــة) والتحليــل النقــدي (البحــث عــن اختــاالت القــوى بــن اجلهــات املســؤولة) مــن أجــل فهــم وضــع اإلعاقــة
يف احلــياة االجتمــــاعية .ومــــن بــني األبحــــاث القـــدميــة يف هــــذا املجال كـــتاب املصــحــة لـ،)1961( Asylum :
والوصمــة لـــ ، (1963) Goffman،:واجلنــون واحلضــارة لـــ ، (1965) Madness and Civilization :وميــاد العيــادة
لـــ .(1975) Foucault :وتكشــف هــذه الدراســات والتحليــات األخــرى للممارســة املعياريــة عــن طريقــة املمارســة
املهنيــة ثقاف ًيــا (Bogdan, 1988; McDermott & Varenne, 1995; Mehan, 1979, 1991; Mehan, Hertwerk,
) & Meihls, 1986; Richardson, 1999; Sacks, 1989, 1995; Varenne & McDermott, 1998كمــا يســلط
العمــل األساســي الــذي قــام بــه مختصــو التربيــة اخلاصــة مــن أمثــال  (1982) Tomlinsonو  (1991) Skrticقــد ًرا
كبيـ� ًرا مـ�ن الضـ�وء علـ�ى التوتـ�رات املتعلقـ�ة مبمارسـ�ات التصنيـ�ف واإلحالـ�ة �(Coles, 1987; Danforth & Navar
ro, 1998; Ervelles, 2000; Grant & Sleeter, 1986; Linneman, 2001; Richardson, Casanova, Placier,
& Guilfoyle, 1989; Rogers & Swadener, 2001; Sleeter, 1986; P. Smith, 1999a, 1999b; T. J. Smith,
) .1997; Taylor, 1988وغال ًبــا مــا تعتمــد األبحــاث النوعيــة التــي يجريهــا علمــاء التربيــة اخلاصــة علــى آراء
متلقــي خدمــات التربيــة اخلاصــة (e.g., Allan, 1999; Brantlinger, 1986, 1994; Groce, 1985; Harry, Day
) .& Quist, 1998; Rao, 2000; Zetlin & Hosseini, 1989ويوثــق آخــرون املمارســة التــي تتــم يف املدرســة وقاعــة
الدراســة (Bos & Richardson, 1993; Cambone, 1993; Fierros & Conroy, 2002; Jimenez, & Gersten,
)1999; Kalyanpur & Harry, 1999; Lee, 1999; Meyer, Park, Grenot-Scheyer, Schwartz, & Harry, 1998
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وتذكرنــا هــذه األبحــاث بضــرورة التأمــل فيمــا نعتقــد أننــا نعرفــه يف أنفســنا كمهنيــن ،وبضــرورة توفيــر مســاحة
مفتوحــة للمناقشــة مــع متلقــي خدمــات التربيــة اخلاصــة حــول خصائــص احليــاة اجليــدة يف مجتمــع تعــددي
دميقراطــي ).(Harry et al., 2002; Pugach, 2001
نهجــا بحث ًيــا نوع ًيــا مبتك ـ ًرا ال يعتمــد بالضــرورة علــى مجموعــة البيانــات التقليديــة بــل
ويعــد حتليــل اخلطــاب ً
يحلــل النصــوص واخلطابــات املتاحــة يف احليــاة اليوميــة (انظــر اجلــدول رقــم  .)5وقــد تركــز األبحــاث علــى
األخبــار أو صــور األفــراد ذوي اإلعاقــة التــي تظهــر علــى وســائل اإلعــام ،أو علــى االفتراضــات املتضمنــة يف
السياســات ،والقوانــن ،واللوائــح .وبنــا ًء علــى حتليــل اخلطــاب لالفتراضــات والقيــم املضمنــة يف بعــض املمارســات
والسياســات املتعلقــة باإلعاقــة (وحتليــل محتــوى القوانــن والسياســات املكتوبــة) ،وضــع )1972( Wolfensberger
مجموعــة شــهيرة مــن مبــادئ التطبيــع ،وأقنــع املهنيــن والسياســيني بــأن اعتمــاد القوانــن واملعاملــة اخلاصــة علــى
تصنيــف اإلعاقــة باعتبــاره املعيــار الوحيــد الَــذي ينتهــك احلقــوق املدنيــة واإلنســانية لألفــراد .ولقــد أرســت هــذه
املبــادئ األســاس لتحديــد شــروط أكثــر مرونــة وأقــل تقييـ ًدا تضمــن حتقيــق املســاواة يف القوانــن احملليــة ،وقوانــن
الواليــات ،والقوانــن االحتاديــة .وعلــى الرغــم مــن النقــد الــذي يوجــه غال ًبــا لهــذه األبحــاث التفســيرية باعتبارهــا
متيــل إلــى الطبيعــة النظريــة وتفتقــد إلــى اجلانــب العملــي ،مــا زالــت تلــك األبحــاث ضروريــة لفهــم املمارســات التــي
يحتمــل أن تســبب الضــرر لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .وقــد يتســاءل البعــض عمــا إذا كانــت هــذه األبحــاث تنتــج
ن علميــة تدعــم املمارســة والسياســات ،إال أننــا نعتقــد أن هــذه اإلجــراءات النوعيــة مفيــدة وضروريــة إذا مــا
براهـ َ
قمنــا بدراســة طبيعــة وأثــر مبــادئ التطبيــع لـــ  Wolfensbergerوبراهــن  Goffmanبشــأن الوصمــة.
تأسيس المصداقية والثقة في البحث النوعي
Establishing the Credibility or Trustworthiness of Empirical Qualitative Research
يجــب أن تتضمــن الدراســات البحثيــة النوعيــة معلومــات حــول املصداقيــة والثقــة ،وعلــى الرغــم مــن أن األمــر
ال ينطبــق بنفــس الدرجــة علــى أنــواع األبحــاث التفســيرية ،فقــد يضطلــع الباحثــون النوعيــون مبهمــة أخــرى تتمثــل
يف ضمــان أن تكــون أبحاثهــم النوعيــة تطبيقيــة (التــي تشــمل جمــع البيانــات الفعليــة) ذات مصداقيــة وثقــة عاليــة،
يوضــح يف اجلــدول ( )6اإلســتراتيجيات املســتخدمة لضمــان مصداقيــة األبحــاث النوعيــة .وعــاد ًة مــا تســتخدم
هــذه املمارســات لإلشــارة إلــى ثقــة املتلقــن للبحــث ،ومــع ذلــك فإننــا نحــذر مــن اســتخدام إجــراءات املصداقيــة
والثقــة بشــكل مبالــغ فيــه أو بطريقــة ال تعكــس احلقيقــة ،إذ قــد يتــم إجــراء بعــض األبحــاث بطــرق فريــدة جتعــل
مــن اســتخدام هــذه التدابيــر أو اإلجــراءات أمـ ًرا صع ًبــا ،بينمــا تســعى أبحــاث أخــرى إلــى استكشــاف آراء النــاس
املنحــازة أو املمارســات املؤسســية التمييزيــة ،ويف مثــل هــذه احلــاالت لــن تكــون عمليــات التحقــق مــن املشــاركني
مجديــة ألن املشــاركني لــن يتســامحوا مــع قــراءة شــيء عــن حتيزاتهــم أو أفعالهــم غيــر الصحيحــة .وعلــى الرغــم
مــن أننــا نشــجع الباحثــن علــى اســتخدام إجــراءات تثبــت صحــة أبحاثهــم ،إال أننــا نعتقــد ً
أيضــا أنــه مبقدورهــم
توضيــح األســاليب املســتخدمة واألســاس املنطقــي لهــا بإيجــاز؛ إلثبــات مصداقيــة وثقــة نتائجهــم وأهميــة أبحاثهــم.
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اجلدول ( :)6معايير الصدق والثبات يف البحث النوعي
Criteria for Validity and Reliability of Qualitative Research
صدق والثبات يف البحث النوعية
Criteria for Validity and Reliability of Qualitative Research
التثليث أو التعدد
Triangulation

تثليث أو تعدد البيانات
Data Triangulation

تثليث أو تعدد الباحثني احملللني
Investigator Triangulation

تثليث أو تعدد النظريات
Theory triangulation

التثليث أو التعدد املنهجي
Methodological Triangulation

البراهني التي تثبت عدم صحة البيانات
Disconfirming Evidence

تأمالت الباحث حول مواطن حتيزه
Researcher Reflexivity

البحــث عــن نقــاط التقــارب أو االتســاق بــن البراهــن
املســتمدة مــن مصــادر بيانــات متعــددة ومتنوعــة
(املالحظات/املقابــات :مشــارك واحــد ،وأخــرى:
مقابالت/وثائــق).
استخدام مصادر البيانات املتنوعة يف الدراسة.
استخدام العديد من الباحثني واملقيمني واألقران.
توظيــف وجهــات نظــر متعــددة لتفســير مجموعــة
بيانــات واحــدة.
توظيف طرق متعددة لدراسة مشكلة واحدة.
بعــد حتديــد املوضوعــات أو الفئــات األوليــة ،يبحــث
الباحــث عــن براهــن ال تتفــق مــع هــذه املواضيــع (القيــم
املتطرفــة) ،وهــو مــا يعــرف ً
أيضــا باســم حتليــل احلالــة
الســلبية أو املتباينــة.
يســعى الباحثــون إلــى فهــم افتراضاتهــم ،ومعتقداتهــم،
وقيمهــم ،وانحيازهــم ،والكشــف عنهــا بأنفســهم (أي
يبــدون الصراحــة نحــو املوقــف أو احملتــوى).
مطالبــة املشــاركني مبراجعــة النــص املكتــوب والتأكــد
مــن دقتــه (أو عــدم دقتــه) للمقابــات أو املالحظــات
امليدانيــة القائمــة علــى املالحظــة.
1.املســتوى األول  -تزويــد املشــاركني بالنصــوص
التحريريــة للمقابــات أو املالحظــات قبــل حتليــل
وتفســير النتائــج.

مراجعة األعضاء أو املشاركني
Member Checks

2.املســتوى الثانــي  -تزويــد املشــاركني بتحليــات
وتفســيرات البيانــات (قبــل نشــر البحــث) للتحقــق
مــن صــدق اســتنتاجات الباحثــن أو الدعــم املقــدم
لهــذه االســتنتاجات.
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العمل التعاوني
Collaborative Work

املراجعون اخلارجيون
External Auditors

استخالص املعلومات من األقران
Peer Debriefing

سجل املراجعة
Audit Trail

املعايشة امليدانية املطولة
Prolonged Field Engagement

الوصف التفصيلي املكثف
Thick, Detailed Description

القابلية للتخصيص
Particularizability

إشــراك العديــد مــن الباحثــن يف تصميــم دراســة أو
االتفــاق علــى االســتنتاجات لضمــان خلــو التحليــات
والتفســيرات مــن التمييــز أو التحيــز ،وميكــن اســتخدام
اختبــارات ثبــات املقدريــن أو املالحظــن للتحقــق مــن
صحــة عمليــات املالحظــة التــي مت إجراؤهــا أو ترميــز
البيانــات( .تعتمــد فكــرة حصــول األشــخاص الذيــن
يعملــون م ًعــا علــى نتائــج صادقــة وثابتــة علــى الفرضيــة
التــي لــم تثبتهــا التجربــة بعــد والتــي تنــص علــى أنــه
بإمــكان املــرء احلصــول علــى وصــف دقيــق حلقيقــة
املوقــف).
اســتخدام الغربــاء (يف البحــث) للتأكــد ممــا إذا كانــت
اســتنتاجات الباحــث منطقيــة وذات أســاس أم غيــر
ذلــك.
االســتعانة بزميــل أو بشــخص علــى درايــة بالظواهــر
قيــد الدراســة ليقــدم مالحظــات نقديــة علــى وصــف أو
حتليــل أو تفســير أو نتائــج الدراســة.
تتبــع املقابــات التــي أجريــت وأوقــات وتواريــخ
املالحظــة ،باإلضافــة إلــى مــن متــت مالحظتــه يف كل
حالــة .ويســتخدم ســجل املراجعــة لتوثيــق وإثبــات قضــاء
وقــت ٍ
كاف يف امليــدان يدعــم الوصــول إلــى نتائــج موثوقــة
وقابلــة للتحقــق.
مــن املتوقــع أن تــؤدي املالحظــات املوضوعيــة املتكــررة
واملقابــات املتعمقــة املتعــددة وفحــص مجموعــة الوثائــق
ذات الصلــة باإلضافــة إلــى الوصــف املكثــف إلــى التحقق
مــن صحــة الدراســة.
يقصــد بــه االستشــهاد بقــدر ٍ
كاف مــن األقــوال ووصــف
املالحظــات امليدانيــة بهــدف تقــدمي دليل على تفســيرات
الباحثني واســتنتاجاتهم.
توثيــق احلــاالت مــع وصــف تفصيلــي يتيــح للقــراء
الفرصــة لتحديــد درجــة قابليــة نقــل تلــك احلــاالت إلــى
مواقفهــم.
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مؤشرات جودة األبحاث النوعية
Quality Indicators of Qualitative Studies
تختلــف مؤشــرات اجلــودة عــن مقاييــس الصــدق والثبــات ،ورمبــا كانــت أكثــر أهميــة منهــا .ونقتــرح يف هــذا
القســم إرشــادات ميكــن اســتخدامها لتخطيــط األبحــاث النوعيــة التــي تفــي مبعاييــر اجلــودة العاليــة ،كمــا يظهــر يف
اجلــدول ( )7مؤشــرات جــودة ألشــهر ثــاث طــرق جلمــع بيانــات يف األبحــاث النوعيــة وهــي :املالحظــات واملقابــات
(ســواء مــع األفــراد أو املجموعــات) ،وحتليــات املســتندات أو الوثائــق ،وكذلــك اإلجــراءات التحليليــة التــي تتشــارك
فيهــا هــذه الطــرق الثــاث .جتــدر اإلشــارة إلــى أن إرشــادات أو تعليمــات مؤشــرات اجلــودة يجــب أن ترتبــط دائ ًمــا
بأســئلة البحــث واألطــر النظريــة لألبحــاث املعنيــة ،إذ تنبنــي هــذه اإلرشــادات يف األســاس علــى شــفافية الطــرق
املســتخدمة أو وصفهــا بوضــوح  (Harry, Sturges & Klingner, 2004).ونظــ ًرا ألن بعــض األبحــاث النوعيــة
تســتخدم تصاميــم فريــدة أو تنســيقات أبحــاث غيــر تقليديــة ،فمــن املهــم أن تكــون هــذه اإلرشــادات معقولــة وال
تطبــق مؤشــرات اجلــودة بطريقــة تعســفية أو غيــر متســامحة(Wolcott, 1990).
اجلدول ( : )7مؤشرات اجلودة يف األبحاث النوعية
Quality Indicators of Qaulitative Studies
مؤشرات اجلودة يف األبحاث النوعية

األبحاث املبنية على املقابالت
Interview Studies (or Interview Components of
)Comprehensive Studies

129

·يتــم اختيــار املشــاركني املناســبني ،ويتــم حتديدهــم
بشــكل قصــدي وتوظيفهــم بفعاليــة وبالعــدد املناســب،
علــى أن يكونــوا ممثلــن للمجتمــع.
·توضــع أســئلة معقولــة واضحــة الصياغــة ،وغيــر موجهــة
إلجابــات محــددة وكافيــة ،ومناســبة الستكشــاف
مجــاالت االهتمــام البحثــي.
·تســتخدم آليــات كافيــة لتســجيل  Recordاملقابــات
وتفريغهــا .Transcribe
·متثيــل املشــاركني بحساســية متناهيــة ونزاهــة عاليــة يف
البحــث.
·اســتخدام التدابيــر الصحيحــة لضمــان ســرية البيانــات
.Confidentiality

مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

·اختيــار احليــز املكانــي والظــروف البيئيــة املناســبة
واألشــخاص املناســبني للقيــام بعمليــة املالحظــة.
·قضــاء وقــت كاف يف امليــدان مــن حيــث عــدد املالحظات
ومدتهــا ،واملــدة الزمنية للدراســة.
·مالءمــة الباحــث ملوقــع ومحتــوى الدراســة بحيــث يتمتــع
بالقبــول واالحتــرام ويتجنــب الظهــور امللفــت.
·لألبحــاث النوعيــة تأثيــر ضئيــل علــى الســياق (باســتثناء
األبحــاث اإلجرائيــة  ،Action Researchوالتــي يتــم
تصميمهــا بشــكل متعمــد ليكــون لهــا تأثيــر).
·اســتخدام املالحظــات امليدانيــة التــي مت جمعهــا بشــكل
منهجــي ومنظــم (مســجلة علــى شــريط فيديــو ،أو
مســجلة علــى شــريط صوتــي ،أو مكتوبــة أثنــاء أو بعــد
فتــرة وجيــزة مــن املالحظــة).
·اســتخدام التدابيــر الصحيحــة لضمــان ســرية املشــاركني
وظروف الدراســة.

األبحاث املبنية على املالحظات
Observation Studies or Observation Components of Comprehensive Studies

·العثــور علــى وثائــق ذات قيمــة ومعنى (نصــوص ،ومناذج،
وصــور) وإثبــات مدى أهميتهــا البحثية.
·احلصول على الوثائق وتخزينها بطريقة دقيقة.
·وصف الوثائق واالستشهاد بها بشكل كاف يف البحث.
·استخدام التدابير الصحيحة لضمان سرية الوثائق.

حتليل الوثائق
Document Analysis

·فــــــرز النتـــــائج وترمـــــيزها  Codingبطــريقـــة منهجـــية
ومنتظمــة ومـــالئمـــــة.
·احتــواء البحــث علــى مبــررات كافيــة ملــا مت (أو ملــا لــم
يتــم) تضمينــه يف جــزء النتائــج.
·وضــوح التوثيــق يف الطــرق املســتخدمة للتحليــل للتحقــق
مــن الثقــة  Trustworthinessواملصداقيــة .Credibility
·التفكيــر أو التأمــل يف مواقــف أو وجهــات نظــر الباحثــن
السابقني.
·إثبــات االســتنتاجات مــن خــال االقتباســات الكافيــة من
املشــاركني ،واملالحظــات امليدانيــة القائمــة علــى عمليات
املالحظــة ،والبراهــن حــول البحــث يف الوثائــق.
·اإلشارة إلى األبحاث األخرى ذات الصلة.

حتليل البيانات
Data Analysis
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يســاهم البحــث النوعــي يف مجــاالت أبحــاث التربيــة اخلاصــة مــن خــال التعــرف علــى وجهــات نظــر األشــخاص
املعنيــن وزيــادة الفهــم للمحتــوى والســياقات التــي تشــكل احليــاة االجتماعيــة يف املــدارس واملجتمــع .وقــد تفيــد
بعــض االســتعراضات العامــة ألنــواع الدراســات البحثيــة يف هــذه السلســلة يف حتديــد مســتوى معــن مــن الثقــة
يف النتائــج ،أو يف عــدد مــن األبحــاث لإلشــارة إلــى وجــود براهــن كافيــة توصــي مبمارســة معينــة ،غيــر أن هــذا
االلتــزام غيــر منطقــي مــن وجهــة النظــر النوعيــة ،فمــن املنــايف للفلســفات املعرفيــة أن تقــوم دراســة نوعيــة بإصــدار
تصريحــات جازمــة حــول مــا ميكــن أن يناســب كل شــخص مــن ذوي اإلعاقــة يف كل ســياق اجتماعــي ،لــذا يتفــادى
معظــم الباحثــن النوعيــن اجلوانــب التــي تســتند إلــى اكتســاب املعرفــة التأسيســية أو التوصيــات اجلازمــة غيــر
املرنــة باســتخدام ممارســة مــا .كمــا أكدنــا علــى ضــرورة أن يكــون الباحــث النوعــي هــو نفســه أداة بحثيــة مســتنيرة
وذات خبــرة ،كذلــك نوصــي بــأن يســتخدم الباحثــون أو املســتفيدون مــن تقاريــر األبحــاث املنطــق والعقــل لتقــومي
مــدى جتميــع البراهــن الكافيــة لفهــم منظــور مــا ،أو حتديــد سياســة ،أو اســتخدام ممارســة مــا .وكمــا مت التأكيــد
عليــه بــأن األبحــاث النوعيــة قــد تكــون عمليــة ،كمــا ميكــن أن تنتــج املعرفــة يف حالــة اســتخدام أدوات البحــث
بطريقــة منتظمــة ومســتنيرة .وهكــذا فــإن األبحــاث النوعيــة ميكــن أن تنتــج براهــن صحيحــة مــن الناحيــة العلميــة
تسترشــد بهــا السياســات واملمارســات.
وال ُتــرى األبحــاث النوعيــة بهــدف التعميــم بــل لتقــدمي براهــن تســتند إلــى استكشــاف ســياقات محــددة وأفــراد
بعينهــم ،إذ مــن املتوقــع أن تقــع أعــن القــراء علــى أوجــه تشــابه مــع مواقفهــم ،وبالتالــي يســتطيعون احلكــم علــى
أهميــة املعلومــات التــي يتــم إنتاجهــا بنــا ًء علــى ظروفهــم .ال ندعــي أننــا قــادرون علــى إنشــاء أســاس معــريف عاملــي
وأساســي للسياســة ،أو تقــدمي توصيــات عامليــة للممارســة ،بــل ســنقوم بوصــف املشــروعات البحثيــة إلثبــات كيــف
يســتطيع صنــاع السياســات واملمارســون االسترشــاد بنتائجهــا.
ً
أول ،دراســة  (1989) Harry et al.التــي تناولــت أحــداث عــدة ســنوات لعــدد مــن العائــات املختلفــة عرق ًيــا
والتــي تعــول أطفـ ً
ـال مــن ذوي اإلعاقــة وبينهــم مراهــق مــن ذوي متالزمــة داون ،قــد هاجــرت عائلتــه مؤخ ـ ًرا مــن
جمهوريــة الدومينيــكان .تتبــع الباحثــون الشــاب وثالثــة مــن إخوتــه إلــى عــدد مــن األماكــن املجتمعيــة الترفيهيــة
اليوميــة فضـ ًـا عــن املدرســة ،قابلــوا األوالد ووليــي أمرهمــا ،ثــم روى الباحثــون قصــة بســيطة ولكنهــا مؤثــرة وغنيــة
باملعلومــات حــول عائلــة رائعــة .وقــد نســج الباحثــون براهــن حــول اســتخدام األســلوب الثقــايف يف تقريرهــم حتــى
يتمكــن القــراء مــن رؤيــة التبايــن البنــاء بــن هــذه املمارســة وبعــض املمارســات الثقافيــة األخــرى التــي توجــد يف
املــدارس األمريكيــة العامــة .واشــتملت املقالــة علــى عــدة مقــاالت صغيــرة عــن املالحظــات امليدانيــة واقتباســات
مــن احلــوارات املتبادلــة بــن األخــوة وكذلــك ردود علــى أســئلة املقابلــة ،وهــي مصــادر توفــر براهــن واضحــة علــى
الروابــط بــن األوالد والطبيعــة البنــاءة لعالقاتهــم املتبادلــة ،وتوضــح االقتباســات واالستشــهادات التــي ترجــع
إلــى الوالديــن وأهميــة املعاملــة األبويــة يف توقعــات أبنائهــم .أمــا تقريــر التفاعــل الداعــم بــن األخــوة واملســاندة
منوذجــا ممتــازًا لتقبــل االختــاف والدعــم املفيــد والبهجــة التــي متيــز عالقــات أفــراد األســرة.
الشــجاعة فيقــدم
ً
ويــرى الباحثــون أن هــذه القيــم والعالقــات األســرية اخلاصــة ميكــن أن تنتقــل إلــى البيئــات املدرســية كنمــوذج قيــم
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للمعلمــن واألقــران ،وهكــذا فــإن البراهــن الــواردة يف املقالــة واملتعلقــة بكيفيــة ترســيخ عالقــات بــن األقــران يف
بيئــات شــاملة هــي معلومــات مفيــدة كمــا أن احلجــج التــي ســاقها الباحثــون مقنعــة.
ثان ًيــا ،أجــري  (1999) Jimenez and Gerstenدراســة نوعيــة تشــتمل علــى مالحظــات ومقابــات متعــددة إلنتــاج
ـروعا
براهــن قويــة علــى املمارســة املدرســية البنــاءة .وكانــت هــذه الدراســة مثــل دراســة  (1989) Harry et al.مشـ ً
ممـ ً
ـول اشــتمل علــى مســاعدي باحثــن يقومــون بجمــع البيانــات يف عــدد مــن املواقــع املدرســية التــي توظــف معلمــن
مــن األصــول املكســيكية ،ويــدرس فيهــا طلبــة مــن األصــول املكســيكية ً
أيضــا .وتضمنــت املقالــة معلومــات مفصلــة
عــن املمارســات التعليميــة والتربويــة الثنــن مــن املعلمــن ،مــع براهــن تظهــر اختــاف أســاليب التدريــس اخلاصــة
بــكل معلــم .وقــد اكتشــف الباحثــون ً
أيضــا أن الطلبــة اســتجابوا بشــكل متميــز للمعلمــن يف كل فصــل ،واســتخلص
الباحثــون مــن براهــن هــؤالء املعلمــن (ومــن العديــد مــن املعلمــن اآلخريــن الذيــن خضعــوا للدراســة) قائمــة مــن
تســعة أفــكار لتعليــم الطلبــة مــن ذوي األصــول املكســيكية بشــكل ف َّعــال .وعلــى غــرار  Harryوزمالئهــا قــام Jimenez
 (1999) and Gerstenمجــد ًدا بتفصيــل الصفــات الثقافيــة للمعلمــن األمريكيــن  /املكســيكيني  ،وكيــف قامــوا

بإنشــاء مناهــج ذات مغــزى ثقــايف يف فصولهــم الدراســية ،وتنــاول التقريــر املمارســات التســع الف َّعالــة التــي تتيــح
للقــراء الفرصــة لفهــم ممارســاتهم التدريســية بــل وتقليدهــا ً
أيضــا .ولعــل مــن األمــور التــي تثيــر اهتمــام أولئــك
الذيــن يشــكون يف أنــه ال توجــد طريقــة واحــدة تناســب جميــع املواقــف بشــكل دائــم وخاصــة يف ضــوء تنــوع وتبايــن
الطلبــة ذوي اإلعاقــة ،قــدرة هــؤالء الباحثــن علــى حتديــد أســاليب تعليميــة وتربويــة مميــزة وف َّعالــة للغايــة .لقــد
أســهب الباحثــون بالتفصيــل يف وصــف تعقــد ســياقات قاعــة الدراســة ،والفــروق بــن اســتجابات الطلبــة نحــو طــرق
تدريــس املعلمــن ،والفــروق الدقيقــة يف طــرق املعلمــن يف التعامــل مــع الطلبــة.
وكانــت الدراســة النوعيــة الثالثــة التــي تســتحق االستشــهاد بهــا ،ملــا قامــت بــه مــن إنتــاج براهــن يسترشــد بهــا
يف املمارســات التعليميــة والتربويــة الف َّعالــة للباحثــة  (2001) Pressleyوهــي دراســة حالــة ملعلمــة تبلــغ مــن العمــر
 27عا ًمــا وتقــوم بتدريــس الصــف األول .واســتنا ًدا إلــى املالحظــة املكثفــة لقاعــة الدراســة كونــت الباحثــة صــورة

ذهنيــة دائمــة لفصــل  Barbمتثلــت يف طلبــة يشــاركون بشــكل ف َّعــال يف القــراءة والكتابــة وحــل املشــكالت «كانــوا
مشــغولني يف فعــل أشــياء مفيــدة للذهــن» ) .(p. 96وخلصــت  Pressleyعــد ًدا مــن األســاليب الف َّعالــة مثــل تشــجيع
الطلبــة علــى التعلــم الذاتــي ،وإقامــة شــبكات اتصــاالت مرنــة بــن الطلبــة الذيــن يدعمــون عمــل بعضهــم البعــض.
وكثيـ ًرا مــا أثنــت  Barbعلــى الطلبــة «كان عبــق التعزيــز الهــادئ ميــأ هــواء حجرتهــا» ،ولكنهــا كانــت تدفعهــم ً
أيضــا
إلــى حتــدي أنفســهم ( ،)p. 98كمــا اشــتملت احلصــة علــى «قــدر كبيــر مــن القــراءة يقــوم بهــا الطلبــة واملعلمــة»
( ،)p. 98شــرحت املعلمــة  Barbللطلبــة األدب والشــعر الكالســيكيني الذيــن ســيجدونهما «مثيريــن لالهتمــام».
كان لديهــا طلبــة يقــرؤون الكتــب التــي اختاروهــا مــن املكتبــة يف حجرتهــا ،ثــم يأخذونهــا إلــى املنــزل لقراءتهــا مــع
والديهــم .كان الطلبــة يكتبــون يف يومياتهــم بشــكل مســتمر ،وجلــأت  Barbإلــى دمــج الكتابــة مــع املــواد الدراســية
األخــرى مثــل الرياضيــات .قامــت بتدريــس الطلبــة مهــارات الكتابــة بشــكل صحيــح ،فعلــى ســبيل املثــال علمــت
ملخصــا مــن خــال تزويدهــم ببعــض امللخصــات اجليــدة مــع اإلشــارة إلــى النقــاط التــي
الطلبــة كيــف يكتبــون
ً
جعلــت هــذه امللخصــات جيــدة .وجعلــت الطلبــة يقومــون قواعدهــم اللغويــة وعالمــات الترقيــم والهجــاء يف كتابتهــم
وإجــراء تصحيحــات مؤقتــة قبــل أن يقــوم شــخص آخــر (طالــب ،أو مســاعد ،أو معلــم) مبراجعــة أعمالهــم ،ثــم
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نشــرت قصــص الطلبــة .ولــم تالحــظ  Pressleyأي «تدريــس خــارج الســياق للمهــارات» ،لكــن كانــت هنــاك مؤشــرات
علــى أنهــا «غطــت املهــارات بشــكل منهجــي» ( .)p. 103كذلــك ذكــرت  Barbالطلبــة بنطــق الكلمــات بصــوت مرتفــع،
والبحــث عــن الكلمــات الصغيــرة يف الكلمــات الكبيــرة ،واســتخدام الصــورة والســياق كمفاتيــح لفهــم معنــى الكلمــة،
وطلــب مســاعدة شــخص آخــر يف القــراءة الشــفوية ،حيــث قدمــت الدعــم األساســي بطريقــة «انتهازيــة» مــن
خــال املراقبــة عــن كثــب وتزويــد الطلبــة ببعــض التلميحــات حتــى يشــعروا بالرضــا النــاجت عــن اكتشــاف شــيء مــا
مبفردهــم (.)p. 105
توفــر هــذه األمثلــة الثالثــة لألبحــاث النوعيــة داخــل وخــارج املدرســة تواز ًنــا بــن اخلصائــص املركبــة للتدريــس أو
التفاعــل االجتماعــي واملقــاالت التــي اســتندت إلــى املالحظــات امليدانيــة أو االقتباســات املســتمدة مــن املقابــات
الرســمية أو احلــوارات التــي مت ســماعها .ومتيــزت تقاريــر األبحــاث الثالثــة بســهولة قراءتهــا وجاذبيتهــا ،ومــن
احملتمــل بفضــل الوصــف املكثــف التفصيلــي لألحــداث أن تترجــم املعلومــات الــواردة يف املقــاالت وتنقــل بســهولة
إلــى ممارســات يف حجــرة الدراســة يســتفيد منهــا القــراء ،ومــن املتوقــع أن يكتســب صانعــو السياســات املســؤولون
عــن دمــج الطلبــة ذوي اإلعاقــة والتعليــم ثنائــي اللغــة وتعليــم القــراءة والكتابــة يف الصــف األول قــد ًرا جي ـ ًدا مــن
املعرفــة التــي يســتفاد منهــا يف حجــرة الدراســة ،وبعبــارة أخــرى مــن املتوقــع أن تنتقــل البراهــن التــي قدمتهــا هــذه
األبحــاث بســهولة إلــى السياســات واملمارســة.

الخالصة
Conclusion
حاولنــا مــن خــال تقــدمي هــذه النظــرة املوجــزة علــى منهــج البحــث النوعــي الصعــب واملعقــد أن نثبــت أن
األبحــاث النوعيــة قــد ســاهمت يف التأثيــر علــى مجــاالت التربيــة اخلاصــة وستســتمر يف التأثيــر .كمــا قمنــا بــإدراج
مجموعــة مــن األبحــاث النوعيــة وحددنــا الطــرق التــي ميكــن إجــراء األبحــاث بهــا بحيــث تكــون ذات مصداقيــة
وثقــة ،مــع حرصنــا علــى البعــد عــن الصرامــة أو اإللــزام املفــرط .وتناولنــا بالتفصيــل مؤشــرات اجلــودة التــي ميكــن
اســتخدامها لتخطيــط وإدارة وتقــومي األبحــاث النوعيــة .كمــا نتفــق مــع بعــض الباحثــن بــأن هنــاك حاجــة إلــى
تصاميــم بحثيــة متنوعــة لإلجابــة علــى أســئلة بحثيــة مختلفــة .وبصفتنــا باحثــن نوعيــن ،نعتقــد أنــه ينبغــي التحقــق
مــن أن أبحاثنــا النوعيــة وكذلــك أبحــاث زمالئنــا يف التربيــة اخلاصــة توفــر البراهــن الالزمــة لتطويــر املمارســة
والسياســات.
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مالحــق الفصل الخامس
ملحق ( :)5قائمة لتقومي جودة األبحاث التي تستخدم املنهج النوعي
مؤشرات اجلودة

األبحاث املبنية
على املقابالت

1

يتــم اختيــار املشــاركني املناســبني (يتــم حتديدهــم
بشــكل قصــدي ،وتوظيفهــم بفعاليــة ،وبالعــدد
املناســب ،علــى أن يكونــوا ممثلــن للمجتمــع محــل
االهتمــام).

2

أســئلة املقابلــة معقولــة (واضحــة الصياغــة،
غيــر موجهــة إلجابــات محــددة وكافيــة ،ومناســبة
الستكشــاف مجــاالت االهتمــام البحثــي).

3

تســتخدم آليــات كافيــة لتســجيل  Recordاملقابــات
وتفريغهــا .Transcribe

4

متثيــل املشــاركني بحساســية متناهيــة ونزاهــة عالية
يف البحث.

5

اســتخدام التدابيــر الصحيحــة لضمــان ســرية
البيانــات .Confidentiality

٧

اختيــار احليــز املكانــي والظــروف البيئيــة املناســبة
واألشــخاص املناســبني للقيــام بعمليــة املالحظــة.

٨

قضــاء وقــت كاف يف امليــدان (عــدد ومــدة
املالحظــات ،واملــدة الزمنيــة للدراســة).

٩

مالءمــة الباحــث ملوقــع ومحتــوى الدراســة (يتمتــع
بالقبــول واالحتــرام ويتجنــب البــروز).

لألبحــاث تأثيــر ضئيــل علــى الســياق (باســتثناء
األبحاث املبنية
 ١٠األبحــاث اإلجرائيــة  ،Action Researchوالتــي يتــم
على املالحظات
تصميمهــا بشــكل متعمــد ليكــون لهــا تأثيــر).
اســتخدام املالحظــات امليدانيــة التــي مت جمعهــا
بشــكل منهجــي ومنظــم (مســجلة علــى شــريط
١١
فيديــو ،أو مســجلة علــى شــريط صوتــي ،أو مكتوبــة
أثنــاء أو بعــد فتــرة وجيــزة مــن املالحظــة).
اســتخدام التدابيــر الصحيحــة لضمــان ســرية
١٢
املشــاركني وظــروف الدراســة.
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إلى حد ما

غير متوفر

مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

العثــور علــى وثائــق ذات قيمــة ومعنــى (نصــوص،
١٣
ومنــاذج ،وصــور) وإثبــات مــدى أهميتهــا البحثيــة.
 ١٤احلصول على الوثائق وتخزينها بطريقة دقيقة.
حتليل الوثائق

وصــف الوثائــق واالستشــهاد بهــا بشــكل كاف يف
١٥
البحــث.
اســتخدام التدابيــر الصحيحــة لضمــان ســرية
١٦
الوثائــق.
فــرز النتائــج وترميزهــا  Codedبطريقــة منهجيــة
١٧
منتظمــة ومالئمــة.

حتليل البيانات

١٨

احتــواء البحــث علــى مبــررات كافيــة ملــا مت (أو ملــا
لــم يتــم) تضمينــه يف جــزء النتائــج.

وضــوح التوثيــق يف الطــرق املســتخدمة للتحليــل
 ١٩للتحقــق مــن الثقــة  Trustworthinessواملصداقيــة
Credibility

ملحق ( :)6قواعد العتبار املمارسات مستندة إلى البراهني يف األبحاث النوعية
قواعد العتبار املمارسات مستندة إلى البراهني يف األبحاث النوعية

تعتمد املمارسات املستندة
إلى البراهني يف األبحاث
النوعية على تفسير النتائج
التي توصل إليها قراء
البحث واألحكام التي ميكن
أن يصدروها بشأن إمكانية
تطبيق النتائج يف السياق
اخلاص للقارئ ،وعلى هذا
النحو قد تكون املمارسة
مستندة إلى البراهني من
منظور نوعي يف احلاالت
اآلتية:

يقـ ّوم القــراء أســاليب الباحــث يف جمــع وحتليــل بيانات
1
الدراسة.
يقــ ّوم القــراء -يف ضــوء دراســة أو أبحــاث نوعيــة
ســابقة عاليــة اجلــودة -أن لهــذه املمارســة نتائــج مهمــة
2
للمشــاركني يف الدراســة أو تــؤدي إلــى تغييــرات مهمــة
لهــم.
يقــ ّوم القــراء -يف ضــوء دراســة أو أبحــاث نوعيــة
ســابقة عاليــة اجلــودة -أن هــذه املمارســة مناســبة
3
للطلبــة أو غيرهــم مــن األفــراد الذيــن ســيقومون
بتطبيقهــا عليهــم.

يقــ ّوم القــراء -يف ضــوء دراســة أو أبحــاث نوعيــة
ســابقة عاليــة اجلــودة -أن هــذه املمارســة مناســبة
4
وقابلــة للتطبيــق يف ســياقهم (مثـ ًـا :قاعــة الدراســة،
واملدرســة ،واملجتمــع ،وغيرهــا).
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