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 ممخص البحث
ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج 
االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص، ومستوى اتجاىاتيم نحو تطبيقو، كما ىدف البحث إلى 

االستجابة لمتدخل في  التعرف عمى العالقة بين مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج
( معممًا ومعممًة 731عممية التشخيص وبين اتجاىاتيم نحو تطبيقو. وتكونت عينة البحث من )

من معممي صعوبات التعمم بمدينة الطائف. واستخدم الباحثان المنيج الوصفي االرتباطي، كما 
ى معرفة معممي صمم الباحثان استبانتان كأداة لمبحث، فكانت االستبانة األولى تقيس مستو 

صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص، أما االستبانة الثانية تقيس 
 اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص. 

وتوصل الباحثان إلى النتائج اآلتية: أن مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج 
ستجابة لمتدخل في عممية التشخيص متحقق بدرجة كبيرة، باضإاافة إلى أن اتجاىات معممي اال

صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص متحققة بدرجة 
مرتفعة. وكذلك أشارت نتائج البحث إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة 

معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية  البحث حول مستوى
التشخيص وأبعاده المختمفة، وأياًا اتجاىاتيم نحو تطبيقو تعزى لمتغير الجنس والمؤىل العممي. 
أما من ناحية متغير سنوات الخبرة فكان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة البحث 

صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص حول مستوى معرفة معممي 
وأبعاده المختمفة، وأياًا اتجاىاتيم نحو تطبيقو، لصالح أفراد عينة البحث الذين سنوات خبرتيم 

وجود عالقة ارتباطية طردية دالة سنوات فأكثر. كما توصل البحث في نتائجو إلى  71من 
وبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية إحصائيًا بين مستوى معرفة معممي صع

 التشخيص وأبعاده المختمفة، واتجاىاتيم نحو تطبيقو.
 . التشخيص – االستجابة - صعوبات التعمم الكممات المفتاحية :
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Abstract 
The aim of this research is to determine the level of Learning 

Disabilities teachers' knowledge about the Response Intervention (RTI) 
in the diagnostic process, this research also aimed to determine the 
relationship between the level of Learning Disabilities teachers' 
knowledge about the RTI model in the diagnostic and teachers' attitudes 
towards its use. The research sample consisted of (731) teachers with 
Learning Disabilities in Taif. 

The researcher used the descriptive correlative approach and 
implemented two questionnaires as research tools. The first 
questionnaire measured the level of Learning Disabilities teachers' 
knowledge about the RTI model in the diagnostic process, while the 
second questionnaire measured Learning Disabilities teachers' attitudes 
towards by implementing the RTI model in the diagnostic process. 

The researcher reached several results, the most important of 
which are: Learning Disabilities teachers' knowledge about the RTI 
model in the diagnostic process is achieved to a large extent as well as 
Learning Disabilities teachers' attitudes towards by implementing the RTI 
model. Moreover, there are no statistically significant differences 
between the members of the research sample about the level of 
Learning Disabilities teachers' knowledge with the RTI model in the 
diagnostic process and its various dimensions, as well as their attitudes 
towards implementation according to the variables of gender and 
educational attainment, and there are statistically significant differences 
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between the members of the research sample about the level of 
Learning Disabilities teachers’ knowledge with the RTI model in the 
diagnostic process and its various dimensions, as well as their attitudes 
towards its implementation with the difference in the variable of 
experience, in favor of the research sample members whose years of 
experience reach ten years or more. Finally, the research also found in 
its results that there is a direct relationship with statistical significance 
between the level of Learning Disabilities teachers' knowledge about the 
RTI model in the diagnostic process, its dimensions, and their attitude 
towards its implementation. 

Keywords: learning difficulties - response - diagnosis. 
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 المقدمة
ُيعد مجال صعوبات التعمم كغيره من المجاالت األخرى التي قد تواجو العديد من القاايا       

بيقية، فبالرغم من أنو مر بعدد التي ُتمقي بظالليا عمى األسس النظرية والمنيجية واآلليات التط
من التطورات لكن ال زال يواجو قايتين ىما: تعريف صعوبات التعمم، وكذلك الطرق واألساليب 

(. حيث ُيعد تشخيص األفراد 4172المستخدمة في تشخيص ذوي صعوبات التعمم )السالمة، 
ليا تتم عممية إعداد ذوي صعوبات التعمم والتعرف المبكر عمييم من أىم المراحل التي من خال

وتصميم البرامج التربوية المناسبة، ولتحديد األىداف وطرق أساليب التعمم ال بد أن يوجد 
 (.4172تشخيص وتقييم دقيق لمصعوبات التي يعانييا الفرد )القاسم، 

ويعد نموذج التباعد من أكثر النماذج استخدامًا في تقييم وتشخيص ذوي صعوبات 
مى أن األطفال ذوي صعوبات التعمم سيظيرون تباعدًا في واحد من التعمم، حيث يعتمد ع

المحكين التاليين أو كمييما: تباعد وااح في نمو العديد من العمميات النفسية، أو تباعد بين 
(. ولكن االعتماد عمى نموذج التباعد قد 4171النمو العقمي والتحصيل األكاديمي )الحمد، 

فئات ذات المشكالت السموكية التعميمية: المدرسية أو األسرية يؤّدي إلى تداخل العديد من ال
المنشأ وال تنطبق عمييم الخصائص السموكية لذوي صعوبات التعمم، فمثاًل: ال يميز بين ذوي 
صعوبات التعمم وذوي التفريط التحصيمي، عالوة عمى أنو توجد شكوك حول مصداقية األساس 

العقمية العامة )الذكاء( الذي يعتمد عميو نموذج التباعد،  النظري الذي يبنى عميو مفيوم القدرة
وأياًا يتعارض ىذا النموذج مع فمسفة التعرف والكشف المبكر، وذلك ألنو يعتمد عمى ظاىرة 

 (.4172انتظار الفشل مما يؤدي إلى تفاقم المشكمة )الزيات، 

              بديل  ولقد أثارت ىذه االنتقادات اىتمام المختصين في المجال بالبحث عن
                  أكثر دقة ومصداقية، ويعالج المشكالت الناشئة عن نموذج التباعد والمتمثمة
بالدرجة األولى مشكمة )انتظار الفشل(، فظير عمى إثر ذلك نموذج االستجابة لمتدخل 

Response to Intervention (RTI)في تشخيص  . وتمقى ىذا النموذج دعمًا وتأييدًا لتطبيقو
ذوي صعوبات التعمم كبديل لنموذج التباعد، وذلك في مؤتمر القمة لصعوبات التعمم الذي ُعِقد 

م والذي كان ممواًل من برامج مكتب التربية الخاصة لمحكومة الفيدرالية 4117في أغسطس 
 Office of Special Education Programs (OSEP)بالواليات المتحدة األمريكية 

 (.4112 )الزيات،
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( قاعدة معرفية وميارات ونظام لتقديم الخدمة لمطمبة RTIيعد نموذج االستجابة لمتدخل )
الذين لدييم مشكالت في التعمم، وييدف إلى توفير تجربة تعميمية لجميع الطمبة تركز عمى تقديم 

جراء ابط أو تغيير  برامج تعميمية، وتدخل فعالة، ومراقبة التقدم المتكرر لنتائج الطمبة، وا 
(. حيث تقدم ىذه البرامج التعميمية والتدخالت في عدة Prasse, 4141التدخالت المناسبة )

مستويات، تبدأ من التعميم العام وتنتيي بالتربية الخاصة، فتبدأ بتقديم االستراتيجيات التعميمية 
وى التدخل العامة لمميارات األساسية لجميع الطمبة ومالحظتيم ومتابعتيم. بعد ذلك يكون مست

و لمن أخفق في المستوى السابق، أما المستوى األخير فيتامن المعالجة التربوية  التربوي الموجَّ
المتخصصة، حيث يتم تشخيص الطمبة ذوي صعوبات التعمم بعد إخفاقيم في المستويين 

 (.4171السابقين )الحمد، 
رقي بمستوى تعمميم، ( بأداء جميع الطمبة والRTIكما ييتم نموذج االستجابة لمتدخل )

عالوة عمى التعرف عمى ذوي صعوبات التعمم الذين لم يستجيبوا ألساليب التدخل وتشخيص 
مشكالتيم وتحديد مدى احتياجيم لخدمات التربية الخاصة، ويكشف ىذا النموذج أياًا عن 

فقد  (. وفي ىذا اضإطار،4173المعراين لمفشل األكاديمي أو المشكالت السموكية )أبو نيان، 
( أن ىذا النموذج ساعد عمى تقميص أعداد الطمبة ذوي 4113أثبتت دراسة األنصاري )

أن نموذج االستجابة  Maskill( 4174%. كما ذكر ماسكل ) 22.1صعوبات التعمم بنسبة 
( نموذج فعال في الوقاية من صعوبات التعمم من خالل الكشف والتدخل المبكر RTIلمتدخل )

 م.لحاالت صعوبات التعم
( من الممارسات RTIوبناًء عمى ما سبق، وباعتبار نموذج االستجابة لمتدخل )

(. 4171والتوجيات الحديثة، التي ظيرت من أجل التقييم، والتشخيص، والمعالجة )الحمد، 
وباعتبار أنَّ معظم التشخيص التربوي لصعوبات التعمم، ومعرفة احتياجات التمميذ التربوية يقع 

(. فإنو من ىذا المنطمق يأتي دور البحث 4173صعوبات التعمم )أبو نيان، عمى عاتق معممي 
( في RTIالحالي لمتعرف عمى مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل )

 التشخيص وعالقة ذلك باتجاىاتيم نحو تطبيقو.
 مشكمة البحث:

عتبارىا ىي المدخل واألساس إن عممية التشخيص تعد من أىم قاايا التربية الخاصة با
الذي من خاللو يستطيع المعمم التعرف عمى الطالب ذوي صعوبات التعمم، وتقديم الخدمات 

(. ومن بين 4112التربوية والتعميمية المناسبة ليم في اوء نماذج التشخيص )سالم وآخرون، 
 (.4171خوج، النماذج التشخيصية المستخدمة ىو نموذج التباعد وىو األكثر استخدامًا )
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( في إنو باالعتماد عميو يجب 4171وقد وجو ليذا النموذج انتقادات كما ذكرىا الحمد ) 
انتظار فشل الطالب لتكون المشكمة التعميمية حادة، وأنو ال يؤدي لفيم العوامل األخرى المؤثرة 

م وفقًا في وجود صعوبات تعمم، وظيور نسبة عالية من الطالب تم تصنيفيم ذوي صعوبات التعم
ليذا النموذج، وأن المقاييس المستخدمة لتقييم مستوى التباعد في الغالب ال تراعي االختالف 
البيئي أو الفروق في المغة؛ وبالتالي فإنيا لن تُقدم نتائج دقيقة، وال يمكن أن تاع تصورًا عن 

دراسي أو الطريقة مستوى أداء الطالب األكاديمي الحالي، وأياًا يتم استبعاد أن يكون المنيج ال
 التدريسية سببًا في وجود صعوبة التعمم والمقاييس ال تقيس ذلك. 

ولقد الحظ الباحثان أثناء عمميما في الميدان أن تشخيص طمبة صعوبات التعمم يعتمد 
عمى التباعد بين التحصيل الدراسي الفعمي وما ىو متوقع منيم بتطبيق االختبارات التشخيصية 

التعميم، وتجاىل أي عوامل أخرى مؤثرة عمى تدني التحصيل الدراسي، مما أدى  المقررة من وزارة
ذلك إلى تصنيف الطمبة امن فئة صعوبات التعمم وقد ال يكون لدييم أي صعوبة. ولقد ورد في 

ىـ( التابع لوزارة التعميم، أنو تتحدد أىمية ذوي 7232الدليل التنظيمي لمتربية الخاصة لعام )
لالستفادة من خدمات التربية الخاصة، بأن يكون لدى الطالب أو الطالبة تباعد صعوبات التعمم 

وااح بين مستوى القدرات ومستوى التحصيل األكاديمي أو يكون لديو ااطراب في إحدى 
 العمميات النفسية. 

ولذا نتيجًة لالنتقادات الموجية لنموذج التباعد بدأ المختصين بمجال صعوبات التعمم 
بديل يتغمب عمى أوجو القصور ليذا النموذج، فالقى نموذج االستجابة لمتدخل بالبحث عن 

(RTI قبواًل كتوجو حديث في تشخيص ذوي صعوبات التعمم. حيث يقدم ىذا النموذج )      
            إجراءات تعرَّف ووقاية تحدد الطالب المعراين لخطر صعوبات التعمم مبكرًا، ويعمل

لتيم إلى برامج التربية الخاصة في حالة إخفاقيم في االستجابة لمتدخل عمى مساعدتيم، أو إحا
 (.4172)أحمد وآخرون، 

ومن أجل تطبيق ىذا النموذج فإن معرفة المعممين بنموذج االستجابة لمتدخل، واتجاىاتيم 
نحوه، وكفاءتيم، وثقتيم في قدراتيم في تنفيذه؛ يؤثر ويحمل توقعات جيدة حول التحصيل 

ي لمطمبة بشكل عام، وذوي صعوبات التعمم بشكل خاص. باضإاافة إلى أنو كمما كانت األكاديم
اتجاىاتيم إيجابية نحو النموذج، أثر ذلك بشكل وااح في تحصيل الطمبة، وتحقيق الفائدة 

( 4171(. وىذا ما أشارت إليو عماشة )Stuart et al., 4177المرجوة من النموذج )
ر بمدى ما يتعرض لو من حقائق ومعمومات، فكمما كان لديو فاتجاىات الفرد تتكون وتتأث

معمومات أكثر عن مواوع معين كمما تشكل لديو اتجاه إما باضإيجاب أو السمب، ثم يصبح ىذا 
 االتجاه بعد ذلك بمثابة موجيات لمسموك الذي يقوم بو الفرد.
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نيا دراسة: ( ومRTIولقد تناولت عدة دراسات المعرفة بنموذج االستجابة لمتدخل )
 Pavoni et( 4174، وبافوني وآخرين )Martinez and Young( 4177مارتينيز ويونغ )

al.( 4172) ، ورودسRhodes( 4173(، والعتيبة وآخرين )4172، والعقيل والدغمي)             
Al Otaiba et al وغالبية الدراسات كانت نتيجتيا أن المعممين لدييم معرفة كافية بيذا ،

( فقد ذكرت أنَّ عينتيا ليس لدييا الوعي الكافي 4172وذج ما عدا دراسة العقيل والدغمي )النم
، وأبا حسين والسماري Gallagher( 4171بيذا النموذج. كما تناولت دراسة: جاالجير )

( واتجاىاتيم نحوه، وكانت نتائجيا أن RTI( معرفة المعممين بنموذج االستجابة لمتدخل )4172)
دييم معرفة بيذا النموذج واتجاىات إيجابية نحو استخدامو. وبالرغم من نتائج المعممين ل

( بشكل RTIالدراسات السابقة إال أنَّ ىذه الدراسات تناولت مواوع نموذج االستجابة لمتدخل )
عام، ولم تدرس مدى معرفة المعممين بيذا النموذج كطريقة تشخيصية، وىل لدييم معرفة بآلية 

ة تشخيص ذوي صعوبات التعمم. ومن المالحظ أياًا أنَّ ىناك قمة في الدراسات تطبيقو في عممي
التي تطرقت لمبحث عن معرفة معممي صعوبات التعمم  -في حدود عمم الباحثة  –العربية 

(، أو معرفة اتجاىاتيم نحو تطبيقو واستخدامو، وبالرغم من RTIبنموذج االستجابة لمتدخل )
لمحمية في المممكة العربية السعودية اختمفت في نتائجيا، فنتيجة دراسة ندرتيا إال إن الدراسات ا

( التي تم تطبيقيا بمدينة الجوف توصمت إلى أنَّ العينة ليس لدييا وعي 4172العقيل والدغمي )
( التي تم تطبيقيا في مدينة 4172كاٍف بيذا النموذج، بالمقابل دراسة أبا حسين والسماري )

 أنَّ العينة لدييا معرفة كافية بيذا النموذج. الرياض، توصمت إلى 
 وتتمخص مشكمة البحث في األسئمة التالية:

( في عممية RTIما مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل ) -7
 التشخيص؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج  -4
( في عممية التشخيص تعزى لمتغير )الجنس، والمؤىل العممي، RTI) االستجابة لمتدخل
 وسنوات الخبرة(؟

( RTIما مستوى اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل ) -3
 في عممية التشخيص؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو  -2
               ( في عممية التشخيص تعزى لمتغيرRTIستجابة لمتدخل )تطبيق نموذج اال

 )الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة(؟
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ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج  -2
 ( في عممية التشخيص واتجاىاتيم نحو تطبيقو؟RTIاالستجابة لمتدخل )

 أىداف البحث:
( في RTIلتعرف عمى مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل )ا -7

 عممية التشخيص.
التعرف عمى الفروق اضإحصائية في مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة  -4

 في عممية التشخيص وفقًا لمتغير الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة.  (RTI)لمتدخل 
 (RTI)رف عمى اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل التع -3

 في عممية التشخيص.
التعرف عمى الفروق اضإحصائية في مستوى اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق  -2

في عممية التشخيص وفقًا لمتغير الجنس، والمؤىل العممي،  (RTI)نموذج االستجابة لمتدخل 
 الخبرة.وسنوات 

التعرف عمى العالقة بين مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل  -2
(RTI.في عممية التشخيص وبين اتجاىاتيم نحو تطبيقو ) 

 أىمية البحث:
 األىمية النظرية:

 ( قد يسيم ىذا البحث في توفير معمومات عن نموذج االستجابة لمتدخلRTI كتوجو جديد )
 بات التعمم.في مجال صعو 

 .قد يفيد ىذا البحث في تطوير وتجديد مفاىيم ونماذج تشخيص وتحديد ذوي صعوبات التعمم 
  قد يسيم ىذا البحث في انطالق العديد من األبحاث في تطوير وتطبيق نموذج االستجابة

 . (RTI)لمتدخل 
  بات قد يساعد ىذا البحث في تقديم الخدمات بشكل أفال وأدق لمممتحقين ببرامج صعو

 التعمم.
  عداد العاممين في برامج قد يستخدم ىذا البحث في إعداد البرامج التدريبية الخاصة بتأىيل وا 

 صعوبات التعمم لتحقيق التطبيق األمثل واالستفادة القصوى من النموذج.
  قد يفيد ىذا البحث في تغيير الطريقة التقميدية لعممية تشخيص ذوي صعوبات التعمم والحد

 ت المترتبة عمييا.من المشكال
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 األىمية التطبيقية:
  قد يسيم البحث الحالي في تقميص نسبة ذوي صعوبات التعمم مما يخفف من ىدر الجيد

 والمال.
  قد يفيد البحث الحالي في تصميم برامج تدريبية لتأىيل العاممين في برامج صعوبات التعمم

 ت.لتنفيذ نموذج االستجابة لمتدخل باالستفادة من االستبانا
  قد يساعد البحث الحالي في تطبيق العديد من البرامج التربوية في إطار نموذج االستجابة

 واالرتقاء بميدان التربية الخاصة. (RTI)لمتدخل 
  قد يسيم البحث الحالي في لفت أنظار المختصين بيذا المجال حول آليات تطبيق نموذج

 م.في تشخيص ذوي صعوبات التعم (RTI)االستجابة لمتدخل 
 حدود البحث:

يتناول ىذا البحث مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة الحدود الموضوعية: 
 ( في عممية التشخيص، ومستوى اتجاىاتيم نحو تطبيق النموذج.RTIلمتدخل )

 يشمل ىذا البحث معممي صعوبات التعمم بمدينة الطائف.الحدود البشرية: 
 ذا البحث عمى مدارس مدينة الطائف التي بيا برامج صعوبات التعمم.يقتصر ىالحدود المكانية: 
 ه.7223تم تطبيق ىذا البحث في الفصل الدراسي األول لعام الحدود الزمنية: 

 مصطمحات البحث:
ىو نموذج قائم عمى  :Response to Intervention( RTI)نموذج االستجابة لمتدخل 

، تتم بشكل فردي أو امن مجموعات صغيرة، بيدف التدخالت التدريسية المباشرة والمكثفة
تحقيق التعرف عمى التالميذ الذين يعانون من صعوبات في التعمم، ومن ثم تقديم الخدمة 
المناسبة ليؤالء التالميذ الذين ثبت من خالل ىذا النموذج أنيم يعانون من ىذه الصعوبات، 

حمة التالية عمى ما سبقيا من نتائج ويقدم النموذج امن ثالث مراحل أو أكثر، وتعتمد المر 
ويعرف الباحثان المعرفة بنموذج االستجابة لمتدخل  (.433، ص4172المراحل السابقة )العدل، 

(RTI إجرائيًا: ىو مدى إلمام معممي صعوبات التعمم بالمعمومات حول نموذج االستجابة )
التشخيص، ويقاس بمجموع  لمتدخل ومكوناتو ومستوياتو ومبادئو وكيفية استخدامو في عممية

 استجاباتيم عمى االستبانة األولى في أداة البحث.
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ميل واستعداد نفسي يتكون لدى الفرد نتيجة لمخبرات المعرفية والسموكية : Atttitudeاالتجاه 
(. 4171المتراكمة لديو، والتي تؤدي إلى استجابات سمبية أو إيجابية نحو شيء معين )أصيل، 

التجاه إجرائيًا: ىو الموقف الذي يتبناه معممي صعوبات التعمم نحو استخدام ويعرف الباحثان ا
نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص، ويقاس بمجموع استجاباتيم عمى االستبانة الثانية 

 في أداة البحث.
ىو المعمم والمعممة الحاصمين عمى مؤىل التعريف اإلجرائي لمعممي صعوبات التعمم: 

ريوس أو الدبموم أو الماجستير، المتخصصين في مجال صعوبات التعمم والقائمين عمى البكالو 
 تشخيص وتدريس طمبة صعوبات التعمم. 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أواًل: اإلطار النظري:
 مفيوم صعوبات التعمم:

 ( صعوبات التعمم بأنيا: مجموعة من االاطرابات4174عرف أبو الديار وآخرون )
النمائية المختمفة وغير المتجانسة الموجودة لدى بعض األفراد، ترجع ىذه االاطرابات الذاتية 
)الموجودة داخل األفراد( إلى قصور وظيفي في الجياز العصبي المركزي يؤثر سمبًا عمى قدرتيم 

ى: في استقبال المعمومات والتعامل معيا والتعبير عنيا، مما يسبب ليم صعوبات في القدرة عم
الكالم واضإصغاء والقراءة، والكتابة، والفيم، والتيجئة، واالستدالل والحساب، كما تؤثر تمك 
الصعوبات سمبًا عمى جوانب أخرى مثل: االنتباه، والذاكرة، والتفكير، والميارات االجتماعية، 

 (.743والنمو االنفعالي )ص
إن صعوبات التعمم تعرف ه( ف7232وعمى حسب الدليل التنظيمي لمتربية الخاصة لعام )

بأنيا: ااطرابات في واحدة أو أكثر من العمميات النفسية األساسية التي تتامن فيم واستخدام 
المغة المكتوبة أو المغة المنطوقة، والتي تبدو في ااطرابات االستماع والتفكير والكالم، والقراءة، 

ال تعود إلى أسباب تتعمق بالعوق والكتابة )اضإمالء، والتعبير، والخط( والرياايات، والتي 
العقمي، أو السمعي، أو البصري، أو غيرىا من أنواع العوق أو ظروف التعمم أو الرعاية األسرية 

 (.71)ص
األكثر انتشارًا واستخدامًا لتشخيص طمبة صعوبات  النموذج)نموذج التباعد(

 التعمم:
ثر النماذج استخدامًا لتشخيص طمبة ( إلى أنَّ نموذج التباعد يعد من أك4172)أشار بطرس     

صعوبات التعمم والتعرف عمييم، ويستند ىذا النموذج إلى القدرة العقمية من خالل اختبارات 
التفاوت بين القدرات العقمية لمطالب لدراسي،وىذا النموذج لو مظيران:الذكاء والتحصيل ا

           لب في المقررات أو والمستوى التحصيمي الفعمي، تفاوت مظاىر النمو التحصيمي لمطا
 المواد الدراسية.
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أي أن طالب ذوي صعوبات التعمم بالرغم من أن ذكاءه يكون متوسطًا أو فوق المتوسط، 
إال أنو يواجو مشكالت حادة تعوق تعمُّمو، ومن ثمَّ يكون تحصيمو اعيفًا فيخفق في أن يرقى 

(. كما يعد 4112من ىم في عمره )جرار، بمستواه األكاديمي إلى مستوى ذكائو، أو إلى مستوى 
التباعد أو التباين الوااح في نمو الوظائف النفسية لدى الطالب، مثل: االنتباه، واضإدراك، 
والمغة، والذاكرة، والقدرات البصرية أو السمعية أو الحركية، أحد الجوانب التي تظير عمى ذوي 

بصورة عادية والبعض اآلخر تتأخر في  صعوبات التعمم، فنجد أّن ىذه الوظائف بعايا تنمو
 (.4172نموىا فتؤثر عمى عممية التعمم )العدل، 

 االنتقادات الموجية لنموذج التباعد:
إنَّ استخدام نموذج التباعد في تشخيص وتحديد ذوي صعوبات التعمم نتج منو مشكالت 

يت إليو، ومن بين ىذه المشكالت أنو ال يراعي الفروق ا لنمائية في العمميات وانتقادات ُوجِّ
(. 4172المعرفية أو التحصيل الدراسي؛ ألنو ُيستخدم ف ىذا النموذج صيغ مختمفة )الزيات، 

( أن بعض اضإدارات التعميمية في الواليات المتحدة األمريكية نتيجة 4172وقد ذكرت السالمة )
ف امن طمبة صعوبات استخداميا صيغ مختمفة لنموذج التباعد، فإن طالبًا معينًا في والية يصن

التعمم، وأن ىذا الطالب نفسو قد ال يعد من ذوي صعوبات التعمم في والية أخرى؛ الختالف 
الصيغة المتبعة. وأاافت أن من مشكالت ىذا النموذج أنو ال يتعامل مع المشكالت السموكية 

دت في التي تظير عمى طمبة صعوبات التعمم، والتي ُتعد من المشكالت األساسية التي ور 
 تعريفات صعوبات التعمم.

كما أن مفيوم الذكاء الذي يعتمد عميو نموذج التباعد يعتريو العديد من المشكالت، 
فغموض مفيوم الذكاء من حيث طبيعتو ومكوناتو وأبعاده، أدَّى إلى سوء تطبيق االختبارات التي 

فيوم لتعدد أبعاد النشاط تقيسو، ومن ثمَّ تظير أخطاء في تفسير النتائج، ويرجع غموض ىذا الم
(. كذلك أن المقاييس المستخدمة لقياس التباعد بين التحصيل 4172العقمي المعرفي )الزيات، 

الدراسي والذكاء ال تقيس المنيج الدراسي بذاتو، أو الطريقة التدريسية من حيث كونيما سببًا في 
 (. 4171وجود صعوبة التعمم )الحمد، 

تباعد مع فمسفة التدخل المبكر، حيث يعتمد ىذا النموذج عمى وأخيرًا، يتعارض نموذج ال
ظاىرة انتظار الفشل؛ مما يسبب تجاىل التحديد والكشف المبكر بالرغم من أىميتو ودوره في 
التغمب عمى المشكالت األكاديمية، والنفسية، واالجتماعية المترتبة من انتظار فشل الطالب، ومن 

 (.4172ثم تقديم الخدمة لو )الزيات، 
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 :Response to Intervention (RTI)نموذج االستجابة لمتدخلالثاني: المحور
 (:RTIمفيوم نموذج االستجابة لمتدخل )

( بأنو: إطار عمل لتوفير تعميم عالي الجودة، RTIُيعرَّف نموذج االستجابة لمتدخل )
قدم بشكل مستمر، وتدخل يتوافق مع االحتياجات الفردية لمطمبة، ويتامن ممارسة مراقبة الت

واستخدام البيانات التخاذ القرارات بشأن الممارسات التعميمية، وييدف إلى منع المشكالت 
األكاديمية والسموكية، ويساعد عمى تحديد الطمبة الذين يعانون من صعوبات التعمم النوعية 

(Reutebuch, 4112, p742.) 
قد تم تعريف النموذج بأنو: أسموب ( ف4172أمَّا في دليل معمم/ معممة صعوبات التعمم )

يات الحديثة في تقديم الخدمات التربوية لمن لدييم مشكالت تعميمية مثل  يشير إلى أحد التوجُّ
ذوي صعوبات التعمم، ويعتمد ىذا األسموب عمى ثالث مراحل رئيسة يتم من خالليا التركيز عمى 

 (.72دمات التربية الخاصة )صالطالب وتقديم الخدمة لو بشكل تدريجي قبل أن تقدم لو خ
 (:RTIمكونات نموذج االستجابة لمتدخل )

قام عدد من المنظمات الوطنية الرائدة، ومجموعات االئتالف لصعوبات التعمم لعام 
منظمة أخرى، بتحديد  72م ومنيا المركز الوطني لمبحوث بشأن صعوبات التعمم، و4112

( 4111ابة لمتدخل، والتي ذكرىا كموتز وكانتر )المكونات أو السمات األساسية لعممية االستج
Klotz and Canter :عمى النحو اآلتي 

 .تعميم عالي الجودة وقائم عمى األبحاث، والدعم السموكي في التعميم العام 
  ،الفحص الشامل )عمى مستوى المدرسة أو عمى المنطقة( من الناحية األكاديمية والسموكية

مبكر من العام الدراسي لتحديد الطالب المعراين لمخطر  وىي خطوة يتم اتخاذىا في وقت
لعدم استيفائيم معايير معينة. ويمكن إجراء ىذا الفحص من خالل االختبارات األخيرة 

 لمطمبة، أو عن طريق إجراء اختبار فحص أكاديمي أو سموكي لجميع الطمبة.
 مكثفة بشكل متزايد والتي مستويات متعددة من التدخالت العممية القائمة عمى األبحاث، وال

 تتوافق مع احتياجات الطمبة.
 .العمل التعاوني من ِقَبل موظفي المدرسة، لتطوير وتنفيذ ومراقبة عممية التدخل 
  التقييم والمراقبة المستمرة لتقدم الطمبة أثناء التدخالت، وذلك بتقييم األداء األكاديمي بشكل

تحقيق األىداف المنشودة، ويمكن إجراء ىذه متكرر، وتقييم فعالية التدريس، لمتأكد من 
 المراقبة بشكل فردي أو جماعي.
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  ،توثيق مشاركة الوالدين َطَوال فترة عممية التدخل. وذلك بتعريفيم عمى أساسيات النموذج
 والتدخالت المستخدمة، وتزويدىم بتقارير تقييم الطمبة بشكل مستمر.

  ىذا النموذج، والمحددة في قانون تعميم األفراد ذوي توثيق المدة الزمنية المتبعة لتقديم خدمات
م، وفي لوائح الدولة، ما لم يوافق كٌل من الوالدين وفريق 4112( لعام IDEAاضإعاقات )

 العمل عمى تمديد الفترة الزمنية.
 (:RTIمستويات نموذج االستجابة لمتدخل )

لغالب والمتفق عميو تختمف مستويات نموذج االستجابة لمتدخل من حيث العدد، ولكن ا
(. 4173أن النموذج مكون من ثالث مستويات أو مراحل تقوم عمييا آليات التدخل )أبو نيان، 

( أن في ىذا المستويات يكون ىناك زيادة في التدخالت التعميمية في كل 4171وذكر الحمد )
                    مستوى عن المستوى الذي قبمو، وىذه المستويات كاآلتي: المستوى األول 
)مستوى تقديم االستراتيجيات التعميمية العامة(، المستوى الثاني )مستوى التدخل التربوي الموجو(، 

ية(.  المستوى الثالث )مستوى المعالجة التربوية المخصصة والموجَّ
ُيقدم في المستوى األول لجميع الطمبة في التعميم العام تدخالت تدريسية ودعم نفسي 

الجودة، ويجب التأكد من جودة وفاعمية ىذه المدخالت ومناسبتيا لجميع الطمبة، وسموكي عالي 
ولتحقيق ذلك يتطمب من المعممين تطوير استراتيجياتيم ومعالجاتيم التدريسية. كما في ىذا 
المستوى يتم إجراء تقويم شامل لجميع الطمبة لمميارات المختمفة، وخالل فترة تقديم التدخالت 

           ناك تقويم قائم عمى المنيج مع استمرار تقديم مدخالت تدريسية متمايزةوالدعم يكون ى
% من الطمبة يستفيد 21(. وىذا المستوى يطمق عميو مستوى وقائي، كما أّن 4112)الزيات، 

 .(Center for Mental Health in Schools at UCLA, 4177)من الخدمات المقدمة 
مبة الذين أخفقوا في المستوى األول أو كان أداؤىم أقل من أّما في المستوى الثاني فالط

مستوى أقرانيم بالرغم من تمّقييم المدخالت التعميمية الوقائية التي تم ذكرىا سابقًا، فيستخدم معيم 
مدخالت تدريسية أكثر كثافة تناسب خصائصيم وحاجاتيم الفردية من جميع النواحي المختمفة، 

ت التعاوني لمبحث عن اآلليات التدريسية التي تناسب احتياجاتيم. واستخدام مدخل حل المشكال
كما يستمر التقويم المنظم ليذه اضإجراءات لمتأكد من فاعميتيا وتكامميا، عالوة عمى إعالم أولياء 
أمور ىؤالء الطمبة وطمب مشاركتيم في تخطيط التدخالت، واقتراح المدخالت المناسبة، ومتابعة 

المستوى ال ُبدَّ عمى معممي التعميم العام أخذ االستشارة من معممي صعوبات التقدم. وفي ىذا 
% من الطمبة الذين ىم 72(. وىذا المستوى يمبي حاجة 4112التعمم وذوي الخبرة )الزيات، 

عراة لخطر صعوبات التعمم، وىذه التدخالت معتدلة الكثافة، ولمدة قصيرة، ولمجموعة 
 .(Center for Mental Health in Schools at UCLA, 4177)مستيدفة 
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ثم بعد ذلك في المستوى الثالث يتم إجراء تقويم شامل لمختمف الميارات األكاديمية 
والسموكية لتحديد أىمية الطالب لخدمات التربية الخاصة، حيث يتم إعالم أولياء األمور بآليات 

ت التعمم أم ال، ىذا التقويم يكون عمميات التقويم الشاممة لتحديد إذا كان الطالب من ذوي صعوبا
باستخدام مصادر وبيانات متعددة تشمل: االختبارات، والمقاييس المقننة، والمقاييس معيارية 
المرجع، ومالحظات أولياء األمور والطمبة والمعممين، وجميع المعمومات في المستويين السابقة. 

كثافة من المستويات السابقة، بما يمبي ويتم تقويم المدخالت التدريسية عالية الجودة، وأكثر 
حاجات الطالب األكثر خصوصية وفردية. كما يتم في ىذا المستوى تطبيق محددات األىمية 

              م4112( لعام IDEAلمتربية الخاصة وفقًا لقانون التربية لكل األفراد ذوي اضإعاقات )
ىذا المستوى، وىم الذين لدييم  % من الطمبة يستفيد من خدمات2(. وأن 4112)الزيات، 

مشكالت في التعمم، وقد يصنفون من ذوي صعوبات التعمم، التدخالت المقدمة تكون أكثر كثافة 
 .(Center for Mental Health in Schools at UCLA, 4177)وفردية، ولمدة طويمة 

 (:RTIمبادئ نموذج االستجابة لمتدخل )
اات التي تم استخداميا في تطوير نموذج توجد مجموعة من المبادئ أو االفترا

          (، ومن ثم تم االستناد إلييا في تطبيق ىذا النموذج، وىي عمىRTIاالستجابة لمتدخل )
النحو اآلتي: إمكانية التعمم لجميع الطمبة بشكل فعَّال، وأن يكون التعميم والتدخل قائم عمى 

ى حدٍّ ما. وكذلك استخدام نموذج متعدد البحث، ومثبت عمميًا، وعالي الجودة، ومتاح إل
لتقديم الخدمة، واستخدام طريقة حلِّ المشكالت لصنع القرارات امن نموذج متعدد   المستويات

المستويات، واستخدام التقييم لثالثة أغراض مختمفة: الفحص، والتشخيص، ورصد التقدم 
(Marchand-Martella et al., 4111.) 

عدة مبادئ أخرى لمنموذج،  .Swartz et al( 4177) كما أااف سوارتز وآخرين
وىي: التركيز عمى الوقاية والتدخل المبكر، فُيعد ذلك أكثر فعالية من التدخل الذي ينتظر الطمبة 
لموصول إلى مستوى محدد مسبقًا من الفشل فيصعب تقميل االثر. كذلك استخدام التقييم التكويني 

يسمح بإجراء مقارنات جماعية وفردية، الذي يحقق مكاسب  المستمر القائم عمى المنيج، والذي
واستخدام البيانات التخاذ القرارات وفق نموذج االستجابة لمتدخل. وأياًا المراقبة  لمطمبة،

عالم أولياء أمورىم بالمعمومات الدقيقة المتعمقة بتقدميم.   المستمرة لتقدم الطمبة، وا 
 في عممية التشخيص: (RTIاستخدام نموذج االستجابة لمتدخل )

( اضإجراءات المتبعة لمتشخيص، والتعرف عمى الطمبة المؤىمين 4173لقد حدَّد أبو نيان )
لخدمات التربية الخاصة، وبالتحديد خدمات صعوبات التعمم، والتي تبدأ من المستوى الثالث من 

 مستويات نموذج االستجابة لمتدخل، وىذه اضإجراءات عمى النحو اآلتي: 
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 تقويم شامل لجميع الطمبة "الذين لم يستجيبوا لمتدخل في المستوى الثاني، وذلك لتحديد  إجراء
(، وال بد أخذ موافقة أولياء 32أىميتيم لخدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة" )ص 

 األمور ضإجراء التقويم الشامل.
 خر في النمو، أو التعرف عمى أسباب اعف االستجابة: ىل يعود لصعوبات التعمم، أو لتأ

 أي إعاقة أو ااطراب آخر.
  جمع المعمومات من مصادر متعددة: كالمقاييس المقنَّنة وغير المقنَّنة، والمالحظة من ِقبل

 أولياء أمور الطمبة والمعممين، والمعمومات التي تم جمعيا في المستويين األول والثاني.
 يؤالء الطمبة؛ لمتأكد من أىميتيم لخدمات يتم تقديم تدريس متخصَّص ومكثَّف ومنظَّم ويومّي ل

التربية الخاصة. ويتم تقييميم بشكل مستمر فإذا أظيرت النتائج أنيم أظيروا تحسُّنًا ممحوظًا 
ا إذا أظيرت النتائج خالف ذلك فيتم إحالتيم  فيتم إعادتيم لمتعميم العام مع مراقبة أدائيم، وأمَّ

 بشكل رسمي لخدمات التربية الخاصة.
  اضإحالة يكون التدخل والتوجيو فرديًا في أماكن التربية الخاصة )غرفة المصادر( سواء بعد

كان كميًا أو جزئيًا، ويستمر لفترة طويمة من الوقت. ويتم معالجة الصعوبات التي يعاني منيا 
            ىؤالء الطمبة وتقديم الخدمات الحتياجاتيم التعميمية والسموكية بشكل فردي ومكثف

 (.4172لعدل، )ا
 ثانيًا: الدراسات السابقة:

 تم تقسيم الدراسات عمى محورين وترتيبيا من األقدم إلى األحدث، وىي عمى النحو اآلتي:
الدراسات التي تناولت معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة المحور األول: 

 (:RTIلمتدخل )
ي ركزت عمى معرفة معممي صعوبات أجريت العديد من الدراسات والبحوث السابقة الت

بدراسة ىدفت إلى  Winter( 4112بنموذج االستجابة لمتدخل، وفي ىذا اضإطار قام وينتر )
( ونموذج التباعد. ولقد تكونت RTIالتعرف عمى مستوى المعرفة بنموذج االستجابة لمتدخل )

ميم العام والتربية ( من مديري المدارس، وأخصائي عمم النفس، ومعممي التع471العينة من )
الخاصة في والية كاليفورنيا. واستخدم الباحث لمتحقق من ىدف الدراسة استبانة مغمقة مكونة من 

( سؤااًل لقياس معرفة الكادر التربوي بما يتعمق بالنموذجين. وبينت نتائج الدراسة أنَّ معظم 73)
ذج االستجابة لمتدخل، كما أفراد العينة لدييم قدر ائيل من المعرفة بنموذج التباعد ونمو 

أواحت نتائج الدراسة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية حول المعرفة بالنموذج تعزى لمتغير 
 التخصص لصالح معممي التربية الخاصة وأخصائي عمم النفس.
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دراسة  Martinez and Young (4177) ويونغمارتينيز باضإاافة إلى ذلك فقد أجرى 
(، ومدى وعييم RTIتنفيذ موظفي المدرسة لعممية االستجابة لمتدخل )تيدف إلى معرفة كيفية 

( شخصًا من معممي التعميم العام والتربية الخاصة 33لو. ولقد تكونت عينة الدراسة من )
ومديري مدارس وموظفين مرتبطين بيا من مدارس في جنوب شرق تكساس. ولتحقيق ىدف 

( أبعاد عن االستجابة لمتدخل. 1طالع مكون من )الدراسة قام الباحثان بإعداد استبانة واست
وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: أن المعممين ينظرون إلى عممية االستجابة لمتدخل بشكل 
إيجابي، وأنيم مدركون لجوانب عديدة من عممية االستجابة لمتدخل، ولكن يحتاجون إلى التدريب 

جابة لمتدخل مع أدوات التشخيص األخرى تعطي في بعض المجاالت، وأن استخدام نموذج االست
 صورة أواح الحتياجات الطالب.

بدراسة ىدفت إلى الكشف عن مدى  .Pavoni et al( 4174كما قام بافوني وآخرين )
(، وتحديد مدى انتشاره بين RTIمعرفة وفيم العاممين في المدارس ضإجراءات االستجابة لمتدخل )

مدارس من والية  1( شخصًا من العاممين في 21عينة من )المدارس واستخدامو. وتكونت ال
داريين، وأخصائيي عمم النفس  كاليفورنيا من معممي التعميم العام، ومعممي التربية الخاصة، وا 

( عبارة أداًة لمدراسة. 41وآخرين. ولمتحقق من أىداف الدراسة أعد الباحثون استبانة مكونة من )
تية: أن عينة الدراسة من العاممين في المدارس االبتدائية لدييا وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآل

فيم ومعرفة بنموذج االستجابة لمتدخل، عمى الرغم من وجود بعض المدارس كانت بحاجة إلى 
التدريب المناسب الستخدام النموذج، بالمقابل المدارس المتوسطة والثانوية لم تستخدم النموذج 

كذلك كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية حول المعرفة  ة بماىيتو.وليس لدييا المعرفة الكافي
 بالنموذج واالستعداد لتنفيذه تعزى لمتغير التخصص لصالح معممي التربية الخاصة.

بدراسة ىدفت إلى  .Stanard et al( 4173باضإاافة إلى ذلك قام ستانارد وآخرون )
( داخل نظام المدارس العامة في RTIل )تحديد مدى معرفة المعممين بنموذج االستجابة لمتدخ

( معممًا من معممي التعميم العام 22جنوب شرق الواليات المتحدة األمريكية. وتكونت العينة من )
          والتربية الخاصة، في منطقة مدارس متوسطة وثانوية في مقاطعة جورجيا الريفية. ولمتحقق

 ( سؤااًل 32كترونية من إعدادىم، مكونة من )من ىدف الدراسة استخدم الباحثون استبانة إل
           تقيس المعرفة بالنموذج. وتوصمت الدراسة إلى أنو ليس كل معممي المدارس المتوسطة 
والثانوية عمى معرفة تامة بنموذج االستجابة لمتدخل، وأنيم ال يزالون غير مدركين لكيفية التنفيذ 

 الفعَّال لمنموذج.
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دراك معممي  Rhodes( 4172كذلك قام رودس ) بدراسة ىدفت إلى فحص مدى إلمام وا 
(. وكانت العينة TST( وفعالية فريق دعم المعممين )RTIاالبتدائية لفعالية االستجابة لمتدخل )

( معممًا في منطقة مدرسية في مقاطعة ميسيسبي من معممي التعميم العام، 23مكونة من )
ية. ومن أجل التحقق من اليدف استخدم الباحث استبانة والتربية الخاصة في المدارس االبتدائ

Baily- Tarver (4171 مع إجراء بعض التعديالت وفق دراسة الباحث. وأشارت نتائج ىذه )
الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدراك المعممين لفعالية االستجابة لمتدخل 

فة كافية بيما، وأشارت أياًا إلى عدم وجود فروق وفريق دعم المعممين، وأن العينة لدييا معر 
ذات داللة إحصائية في إدراك المعممين لفعالية االستجابة لمتدخل، وفريق دعم المعممين ُتعزى 

  لمتغير المؤىل العممي، وسنوات الخبرة.
( دراسة تيدف إلى التعرف عمى وعي واستعداد 4172كما أجرت العقيل والدغمي )

ومعممات صفوف التعميم العام، ومعممات صعوبات التعمم في منطقة الجوف  مديرات المدارس،
( في التعرف عمى الطمبة ذوي صعوبات التعمم. وبمغ RTIباستخدام نموذج االستجابة لمتدخل )

( مديرة ومعممة. واستخدمت الباحثتان استبانة من إعدادىما أداًة لمدراسة، 23عدد عينة الدراسة )
عبارة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أفراد العينة ليس لديين وعي كاٍف  (43وىي مكونة من )

بنموذج االستجابة لمتدخل، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول 
ُبعد الوعي لصالح معممات صعوبات التعمم، كما أشارت إلى أن معظم أفراد العينة لديين 

 ذج في مدارسيّن والرغبة في التدريب الميني عمى آلية استخدامو.االستعداد لتطبيق النمو 
بدراسة ىدفت إلى تقييم معرفة مديري  Bartholoew( 4172كما قام بارتولويو )

(، والتعرف عمى معوقات تنفيذه. وتكونت العينة RTIالمدارس الثانوية حول االستجابة لمتدخل )
في والية نبراسكا من الواليات المتحدة األمريكية. ( مديرين من مديري المدارس الثانوية 3من )

واستخدم الباحث مقابالت فردية متعمقة لمتحقق من أىداف الدراسة، وقد كانت المقابمة مكونة من 
( سؤااًل. وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي: افتقار مديري المدارس الثانوية إلى المعرفة 72)

ج بنجاح، كما حدَّد أفراد العينة العديد من المعوقات التي يتوقعون والتدريب الالزَمين لتنفيذ النموذ
مواجيتيا إذا تم تطبيق النموذج ومنيا: مواقف المعممين تجاه التعميم القائم عمى البحث، وتحديد 
أداة فحص عالمية مناسبة لجميع الطمبة، ونقص الموظفين المالئمين لرصد التقدم بفعالية، 

 مة التخاذ القرارات التعميمية.وتحميل البيانات المي
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دراسة ىدفت إلى قياس  .Al Otaiba et al( 4173وكذلك أجرى العتيبة وآخرين )
(، وفيميم لتطبيقو داخل مدارسيم. وتكونت RTIمعرفة المعممين بتطبيق االستجابة لمتدخل )

يات من الواليات ( معممًا من معممي التعميم العام، والتربية الخاصة في أربع وال733العينة من )
( بندًا لروبرتس وزمالئو بعد إجراء 24المتحدة األمريكية. واستخدم الباحثون استبانة مكونة من )

التعديالت المناسبة لدراستيم. توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: أن المعممين لدييم معرفة عالية 
يم أقل استعدادًا التخاذ قرارات عن االستجابة لمتدخل وكيفية تنفيذه، لكن المعممين يشعرون أن

 تعميمية بشأن طالبيم وفق ىذا النموذج.
( بدراسة تيدف إلى التعرف عمى درجة معرفة مشرفي 4141كذلك قامت الجيني )

(، ومعوقات تطبيقو في RTIصعوبات التعمم، والصفوف األولية بنموذج االستجابة لمتدخل )
( 37( من مشرفي الصفوف األولية و)421ينة من )المممكة العربية السعودية. ولقد تكونت الع

من مشرفي صعوبات التعمم. ولمتحقق من أىداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام استبانة من 
( عبارة تقيس معوقات تطبيق 74( عبارة تقيس المعرفة بالنموذج، و)72إعدادىا مكونة من )

ة المعرفة بنموذج االستجابة لمتدخل لدى النموذج. وكشفت الدراسة عن النتائج اآلتية: أنَّ درج
مشرفي صعوبات التعمم ومشرفي الصفوف األولية مرتفعة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية 
ُتعزى إلى متغير المؤىل العممي وذلك لصالح الدراسات العميا، وعدم وجود فروق ذات داللة 

 إحصائية ُتعزى لمتغير الجنس وسنوات الخبرة.
الدراسات التي تناولت اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق  المحور الثاني:

 (:RTIنموذج االستجابة لمتدخل )
ُأجريت العديد من الدراسات والبحوث السابقة التي ركزت عمى دراسة اتجاىات وآراء 

(، وفي ىذا اضإطار RTIمعممي صعوبات التعمم نحو تطبيق وتنفيذ نموذج االستجابة لمتدخل )
بدراسة تيدف إلى التحقق من مدى معرفة المعممين  Gallagher( 4171جير )قام جاال

ووجيات نظرىم، ومعرفة مياراتيم المتعمقة بالمبادئ والمكونات األساسية السبعة لمبادرة 
( معممًا من معممي التعميم العام والتربية 717(. وتكونت العينة من )RTIاالستجابة لمتدخل )

الشامل لممرحمتين االبتدائية والثانوية من شرق والية مينيسوتا. ولمتحقق  الخاصة، والدعم المدرسي
من ىدف الدراسة استخدم الباحث استبانة مكونة من سبعة أبعاد متعمقة بنموذج االستجابة 
لمتدخل من إعداد الباحث. وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: وجود فروق ذات داللة إحصائية 

راسة حول معرفتيم بنموذج االستجابة لمتدخل واتجاىاتيم نحوه تعزى لمتغير بين أفراد عينة الد
التخصص لصالح معممي التربية الخاصة وموظفي الدعم المدرسي، فقد كان لدييم معرفة كبيرة 
بالنموذج واتجاىاتيم مرتفعة بشكل إيجابي نحوه. كما أواحت النتائج وجود فروق ذات داللة 

الدراسة حول معرفتيم بالنموذج واتجاىاتيم نحوه تعزى لمتغير المرحمة  إحصائية بين أفراد عينة
 الدراسية لصالح معممو المرحمة االبتدائية. 



       عبداهلل بن عمي الربيعان                  / د      مي صعوبات التعمم بنموذج االستجابةمعرفة معم
 اريج بنت حسن النفاعي /ا         
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بدراسة تيدف إلى معرفة  .Sansosti et al( 4171بالمقابل قام سانسوستي وآخرين )
أىمية  ( من حيث مدىRTIتصورات مديري المدارس الثانوية تجاه تطبيق االستجابة لمتدخل )

تطبيقو داخل المدارس الثانوية، ومن حيث تطبيقو حاليًا داخل مدارسيم من عدمو. وشممت عينة 
( من مديري المدارس الثانوية بالواليات المتحدة األمريكية. واستخدم الباحثون 212الدراسة )

بعدين:  استبانة إلكترونية ليتم التحقق من أىداف الدراسة من إعدادىم، واالستبانة مكونة من
( مجاالت. وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتي: أن 2أىمية التطبيق، والتوافر الفعمي، وشممت )

أفراد العينة لدييا معرفة بنموذج االستجابة لمتدخل بنسبة متوسطة، واعتقدوا أن تنفيذ النموذج في 
الثانوية ىو أكثر  المدارس سيكون صعبًا ويتطمب العديد من التغييرات، وأن تنفيذه في المدارس

 صعوبة مما كانت عميو في المدارس االبتدائية.

دراسة تيدف إلى معرفة تصورات المعممين  Valentine( 4171كما أجرى فالنتين )
( في تمبية االحتياجات األكاديمية لمطالب المعراين لخطر RTIلتطبيق االستجابة لمتدخل )

( معممي رياض األطفال إلى الصف 3من ) صعوبات التعمم. وقد كانت عينة الدراسة مكونة
مناطق مدرسية في شرق تينيسي، والمعممون لدييم معرفة وخبرة في تنفيذ االستجابة  2الثاني في 

لمتدخل. واستخدم الباحث مقابالت فردية موجية ليتحقق من ىدف الدراسة ثم تحميميا بطريقة 
العينة يعتقدون أن االستجابة لمتدخل نوعية. وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة بأن جميع أفراد 

اروري لتمبية احتياجات الطالب، وأياًا ذكروا أن ىذا النموذج ليس فقط مفيد لمطمبة 
نما لكل مستوى أكاديمي في الفصل، أي أنو يوجد توجو  المعراين لخطر صعوبات التعمم وا 

يجابي نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل.  عاٍل وا 
بدراسة تيدف إلى معرفة اتجاىات  Russ( 4174قام روس )باضإاافة إلى ذلك 

( معممًا 414(. وكانت عينة الدراسة يبمغ عددىا )RTIالمعممين نحو نموذج االستجابة لمتدخل )
من معممي التعميم العام والتربية الخاصة من جميع المراحل التعميمية، في خمسة أنظمة مدرسية 

إلكترونية ليتحقق من ىدف الدراسة، والتي مكونة من  انةفي جورجيا. وقد استخدم الباحث استب
( عبارة تعبر عن مدى اتجاىاتيم نحو تنفيذ نموذج االستجابة لمتدخل، كم استخدم الباحث 71)

( أسئمة لتسعة معممين ممن أجابوا عمى االستبانة. وقد أظيرت نتائج الدراسة أن 3مقابمة من )
استخدام نموذج االستجابة لمتدخل ومالءمتو، ولكن لدييم  المعممين لدييم اتجاىات إيجابية نحو
 اتجاىات سمبية تجاه سياسات التنفيذ.
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بدراسة كان ىدفيا التعرف عمى  .Swanson et al( 4174كما قام سوانسون وآخرين )
(. وتم RTIتصورات واتجاىات معممي التربية الخاصة حول إطار نموذج االستجابة لمتدخل )

ي الواليات المتحدة األمريكية في المدارس التي نفذت النموذج من ثالث إلى إجراء الدراسة ف
( معمم تربية خاصة، أما السنة الثانية 71خمس سنوات، وشممت العينة في السنة األولى )

( معمم. قام الباحثون باستخدام مقابمة بأسئمة مفتوحة، في السنة األولى كانت 74فاستمر منيم )
نة الثانية فكانت موجية بشكل فردي. وعبر أفراد العينة عن آرائيم حول بشكل جماعي أما الس

تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل بذكر الفوائد والمعوقات التي الحظوىا، فتشير نتائج الدراسة أن 
الفائدة األكثر شيوعًا ىي قدرة النموذج عمى تحديد االحتياجات األكاديمية لمطمبة في وقت مبكر، 

تقديم الخدمات المستيدفة بسرعة، وكذلك أن النموذج يمنح بعض الطمبة الذين  مما أدى إلى
ليسوا مؤىمين لخدمات التربية الخاصة فرصة لتمقي المساعدات اضإاافية والتعميم األكثر كثافة. 
أما من ناحية المعوقات فتتمثل في: كثرة المسؤوليات التي تترتب نتيجة استخدام النموذج، وزيادة 

الورقية، والحاجة إلى موظفين إاافيين، وصعوبة تنسيق خدمات التدخل لمطمبة الذين  األعمال
 يتمقون أنواعًا مختمفة من التدخل. 

بدراسة تيدف إلى التعرف عمى المعتقدات  Patrikakou( 4172كما قام باتريكاكو )
( 722نة )(. وشممت العيRTIواالتجاىات المتعمقة بالتفاعل مع نموذج االستجابة لمتدخل )

شخصًا من مديري المدارس، ومعممي التعميم العام والتربية الخاصة، وأخصائي عمم النفس، 
وأخصائي النطق والمغة في الواليات المتحدة األمريكية وتحديدًا والية الينوي. ولمتحقق من ىدف 

وقد توصمت  ( سؤااًل.22( أقسام شاممة )3الدراسة استخدم الباحث استبانة إلكترونية مكونة من )
الدراسة لمنتائج اآلتية: أن المتخصصين في المدرسة الذين لدييم ثقة في قيادتيم ومنيم المدير 
اضإيجابي المطمع واألعااء الميتمون، لدييم اتجاىات أكثر إيجابية حول نموذج االستجابة 

يم بالفوائد لمتدخل وفوائده المقصودة. كما عبر أفراد العينة عن اتجاىاتيم في عنصرين: إيمان
المحتممة ضإطار النموذج، وأما العنصر الثاني فيو أثر النموذج في تحسين النتائج األكاديمية 

 والسموكية لجميع الطمبة.
دراسة ىدفت إلى معرفة تصورات  .Werts et al( 4172كذلك أجرى ويرتس وآخرين )

( 477تكونت العينة من )(. و RTIواتجاىات معممي التربية الخاصة لنموذج االستجابة لمتدخل )
معممًا من معممي التربية الخاصة في والية كارولينا الشمالية. ولمتحقق من أىداف الدراسة أعد 
الباحثون استبانة تشمل المعوقات والفوائد لنموذج االستجابة لمتدخل. وأشارت نتائج الدراسة إلى 

: عبء العمل اضإاافي، وايق ما يأتي: ذكر أفراد العينة أن ىناك عددًا من المعوقات، وىي
الوقت في إنجاز األعمال، وكثرة األعمال الورقية، أياًا نقص المعرفة والتدريب عمى تنفيذ 
إجراءات. أما من ناحية الفوائد المترتبة عمى استخدام النموذج فتتمثل في: أن الطمبة يتمقون 

لتقميدية، وأن النموذج يفيد تدخاًل في وقت أكثر تبكيرًا مما يمكن أن يكون في ظل اضإحالة ا
الطمبة الذين ليسوا مؤىمين لخدمات التربية الخاصة، وأن أداء الطمبة التعميمي يظيرون تقدمًا 

 أكثر من خالل استخدام التقييمات المستمرة والتدخل المبكر والممارسات التعميمية السميمة.
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من مستوى المعرفة  ( بدراسة ىدفت إلى التحقق4172كما قامت أبا حسين والسماري )
والتوجو لدى معممات صعوبات التعمم، والعالقة بينيما نحو استخدام نموذج االستجابة لمتدخل 

(RTI( وتكونت العينة من معممات صعوبات التعمم والبالغ عددىن .)معممة في مدينة 742 )
ة والتوجو نحو الرياض. ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة قامت الباحثتان بتطوير أداة لقياس المعرف

استخدام نموذج االستجابة لمتدخل لدى معممات صعوبات التعمم، وىي عبارة عن استبانة مكونة 
( عبارة. وأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن مستوى المعرفة نحو استخدام نموذج 73من )

تطبيق  االستجابة لدى معممات صعوبات التعمم كان عاليًا جدًا، ولديين توجو إيجابي عاٍل نحو
وتفعيل نموذج االستجابة لمتدخل، وأظيرت النتائج أن ىناك عالقة طردية قوية بين مستوى 

 المعرفة والتوجو نحو استخدام نموذج االستجابة لمتدخل.
( دراسة ىدفت إلى معرفة آراء أعااء ىيئة 4173كما أجرت أبا حسين والشويعر )

( في برامج صعوبات التعمم. وكانت العينة RTIالتدريس نحو استخدام نموذج االستجابة لمتدخل )
( عاوًا من أعااء ىيئة التدريس في قسم التربية الخاصة مسار صعوبات 22مكونة من )

التعمم في الجامعات الحكومية بمدينة الرياض. ولمتحقق من أىداف الدراسة أعدت الباحثتان 
األول والثاني، أما البعد الثالث  ( عبارة في البعدين33استبانة مكونة من ثالثة أبعاد، شممت )

فكان سؤااًل مفتوحًا. وتوصمت الدراسة لمنتائج اآلتية: أن نموذج االستجابة لمتدخل ميم في برامج 
صعوبات التعمم، وتتمثل األىمية في أنو يقدم التدخل المبكر من خالل الدعم األكاديمي 

ر صعوبات التعمم دون االنتظار حتى والسموكي، وأنو ُيستخدم لمتنبؤ بالتالميذ المعراين لخط
حدوث الفشل. كما عبر أفراد العينة عن معوقات استخدام النموذج والمتمثمة في: اعف التكامل 
بين فريق العمل، وعدم وجود دليل لممعممين يواح آلية التطبيق، واعف ثقافة المجتمع بشكل 

وات جمع البيانات لرصد تقدم الطمبة عام وأولياء األمور والمعممين بشكل خاص، واالفتقار إلى أد
 ذات صدق وثبات عاٍل ومقننة عمى البيئة.

بدراسة ىدفت إلى معرفة اتجاىات  Dawkins( 4141)باضإاافة إلى ذلك قام دوكينز
(. ولقد تكونت العينة من RTIمعممي التعميم العام ومواقفيم تجاه تنفيذ نموذج االستجابة لمتدخل )

لتعميم العام في مرحمة الرواة حتى مرحمة الثانوية، في والية أالباما في معممًا من معممي ا(31)
ولمتحقق من ىدف الدراسة (معممين منيم في المقابمة.2واليات المتحدة األمريكية، وشارك)ال

ما المقابمة فكانت عبارة عن أسئمة مفتوحة، أ(3باحث استبانة الكترونية عبارة عن)استخدم ال
غالبية أفراد العينة ينظرون لنموذج  رسة إلى النتائج اآلتية:صمت الداولقد تو سؤااًل. (74)

وعيوب االستجابة لمتدخل بطريقة إيجابية، وقد عبر أفراد العينة عن آرائيم تجاه النموذج بمميزات 
أّن الطالب يتمقون المساعدة من خالل النموذج ويمبي احتياجاتيم، ىذا النموذج، فمن مميزاتو:

تعاون بين أعااء فريق العمل من خالل تحديد نقاط اعف الطمبة وتحديد أياًا يعزز ال
ال يوجد وقت كاٍف لمتخطيط وب ىذا النموذج فتتمثل فيما يمي:التدخالت المناسبة. أما بالنسبة لعي

 ونقص التدريب والمعرفة وقمة الدعم.ة،أياًا كثرة الوثائق المطموبة،والتدريس وتحميل بيانات الطمب
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جراءاتو:منيجية الب  حث وا 
المنيج الوصفي االرتباطي والذي يتالءم مع طبيعة الباحثان استخدم أواًل: منيج البحث: 
 البحث الحالي وأىدافو.

يتكون مجتمع البحث الحالي من جميع معممي صعوبات التعمم في ثانيًا: مجتمع البحث: 
( معممًة، 23( معممًا و)742( معممًا ومعممًة، منيم )477مدينة الطائف، والذي يبمغ عددىم )

 ( مدرسًة بيا برامج صعوبات التعمم.722موزعين عمى )
 ثالثًا: عينة البحث:

 تم تطبيق االستبانات المستخدمة في البحث عمى العينةالعينة االستطالعية:  - أ
االستطالعية، التي تم اختيارىا عشوائيًا من معممي صعوبات التعمم من مجتمع البحث 

( معممًة، وذلك 72( معممًا و)72( معممًا ومعممًة، منيم )31ددىم )الحالي، والبالغ ع
 لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لألداة وثباتيا.

( معممًا ومعممًة، والتي تم 731تكونت عينة البحث األساسية من )العينة األساسية:  - ب
صعوبات التعمم اختيارىا عشوائيًا، وذلك من خالل توزيع االستبانتان إلكترونيًا عمى معممي 

 ىـ.7224/7223في مدينة الطائف، وتم تطبيق األداة عمييم في العام الدراسي 
  خصائص أفراد عينة البحث:

تم تحديد عدد من المتغيرات الرئيسة لوصف أفراد عينة البحث، والتي ليا مؤشرات داللية       
 عمى نتائج البحث، وتفصيل ذلك فيما يأتي:

 توزيع أفراد عينة البحث وفق المتغيرات المختمفة (1جدول )

 النسبة التكرار التقسيم المتغيرات

 % 27.7 11 ذكر الجنس
 % 22.3 21 أنثى

 المؤىل العممي
 % 22.2 12 بكالوريوس
 % 42.2 32 دبموم

 % 73 42 دراسات عميا

 سنوات الخبرة
 % 44.2 37 سنوات 2من سنة إلى أقل من 

 % 22 12 سنوات 71سنوات إلى أقل من  2ن م
 % 43.2 34 سنوات فأكثر 71من 

االلتحاق بدورة أو تدريب متعمق 
 بنموذج االستجابة لمتدخل

 % 12.3 712 نعم
 % 42.7 33 ال
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4، بينما 27.7يتاح من الجدول السابق أن نسبة الذكور من أفراد عينة البحث تمثل 
4 من أفراد عينة البحث مؤىميم العممي 22.2ك يتاح أن 4. كذل22.3نسبة اضإناث تبمغ 
4 444.2 مؤىميم دراسات عميا. كما يتاح أن 473 مؤىميم دبموم، و42.2بكالوريوس، بينما 

4 سنوات 22سنوات، بينما  2من إجمالي أفراد عينة البحث سنوات خبرتيم من سنة إلى أقل من 
4 من إجمالي أفراد عينة البحث سنوات 43.2سنوات، و 71سنوات إلى أقل من  2خبرتيم من 
4 من إجمالي عينة البحث التحقوا بدورة 12.3سنوات فأكثر. كذلك يتاح أن  71خبرتيم من 

 4 لم يمتحقوا بدورة أو تدريب.42.7أو تدريب متعمق بنموذج االستجابة لمتدخل، بينما 
 رابعًا: أداة البحث: 

أداًة لجمع البيانات، وبعد االطالع عمى األدبيات، إلى استخدام استبانتين  الباحثانعمد      
والدراسات السابقة ذات الصمة بمواوع البحث الحالي تم بناء األداة في صورتيما النيائية 

 كاآلتي:
  :والتي تقيس مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة االستبانة األولى

عبارة، موزعة عمى أربعة أبعاد، وىي  (32لمتدخل في عممية التشخيص، وتكونت من )
( 77مكونات نموذج االستجابة لمتدخل، وتكون ىذا البعد من ) البعد األول:كالتالي: 
( عبارة، 3مستويات نموذج االستجابة لمتدخل، وتكون ىذا البعد من ) البعد الثاني:عبارة، 

البعد ( عبارات، 3ن )مبادئ نموذج االستجابة لمتدخل، وتكون ىذا البعد م البعد الثالث:
( 3استخدام نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص، وتكون ىذا البعد من ) الرابع:

 عبارات.
 :والتي تقيس اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج  االستبانة الثانية

 ( عبارة.72االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص، واحتوت عمى )
 لبحث:صدق وثبات أداة ا

 الصدق الظاىري ألداة البحث )صدق المحكِّمين(: -1
لمتعرف عمى مدى الصدق الظاىري ألداة البحث، والتأكد من أنيا تقيس ما واعت 

( عاوًا من 77لقياسو، تم عرايا بصورتيا األولية عمى عدد من المحكمين فبمغ عددىم )
رق التدريس، وقد تقييم جودة أعااء ىيئة التدريس بقسم التربية الخاصة وقسم المناىج وط

االستبانتين، والحكم عمى مدى مالءمتيما ألىداف البحث، من خالل تحديد واوح العبارات، 
بداء ما يرونو من تعديل، أو حذف، أو إاافة لمعبارات. وبعد أخذ  وأىميتيا، وسالمتيا لغويًا، وا 

 لمحكمين.اآلراء، تم إجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عمييا غالبية ا
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 صدق االتساق الداخمي لألداة: -2
لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لالستبانتين، تم تطبيقيما عمى العينة االستطالعية، 
وعمى استجاباتيا تم حساب معامل ارتباط بيرسون؛ لمتعرف عمى درجة ارتباط كل عبارة من 

ل عبارة من عبارات االستبانة عبارات االستبانة األولى بالدرجة الكمية لمبعد، ودرجة ارتباط ك
 الثانية بالدرجة الكمية لالستبانة.

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات االستبانة األولى مع الدرجة الكمية لمبعد (2جدول )

 االستبانة األولى: )مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص(

رقم  البعد
رقم  مل االرتباطمعا العبارة

 العبارة
معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

البعد األول: مكونات نموذج 
 االستجابة لمتدخل

7 1.273** 2 1.227** 3 1.214** 
4 1.233** 2 1.222** 71 1.137** 
3 1.221** 1 1.243** 77 1.227** 
2 1.111** 2 1.272** - - 

البعد الثاني: مستويات 
 موذج االستجابة لمتدخلن

7 1.222** 2 1.113** 1 1.222** 
4 1.233** 2 1.134** 2 1.222** 
3 1.272** 2 1.231** 3 1.227** 

البعد الثالث: مبادئ نموذج 
 االستجابة لمتدخل

7 1.141** 2 1.212** 1 1.121** 
4 1.222** 2 1.123** 2 1.123** 
3 1.231** 2 1.231** 3 1.123** 

لبعد الرابع: استخدام نموذج ا
االستجابة لمتدخل في عممية 

 التشخيص

7 1.221** 2 1.121** 1 1.212** 
4 1.131** 2 1.121** 2 1.222** 
3 1.277** 2 1.212*** 3 1.231** 

 فأقل     2021** دال عند مستوى الداللة  
رات والدرجة الكمية يتاح من الجدول السابق أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبا

(؛ مما يشير إلى صدق 1.17لمبعد الذي تنتمي إليو موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 االتساق الداخمي بين عبارات االستبانة، ومناسبتيا لقياس ما ُأعدت لقياسو. 



       عبداهلل بن عمي الربيعان                  / د      مي صعوبات التعمم بنموذج االستجابةمعرفة معم
 اريج بنت حسن النفاعي /ا         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تبانةمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات االستبانة الثانية مع الدرجة الكمية لالس (3جدول )

 اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص(االستبانة الثانية: )
 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

7 1.121** 2 1.212** 77 1.121** 
4 1.221** 1 1.222** 74 1.114** 
3 1.121** 2 1.111** 73 1.233** 
2 1.127** 3 1.272** 72 1.222** 
2 1.221** 71 1.122** 72 1.231** 

 فأقل  2021** دال عند مستوى الداللة  
يتاح من الجدول السابق أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع الدرجة الكمية 

(؛ مما يشير إلى صدق االتساق 1.17الداللة )لالستبانة موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى 
 الداخمي بين عبارات االستبانة، ومناسبتيا لقياس ما ُأعدت لقياسو. 

   ثبات أداة البحث: -3
تم التأكد من ثبات أداة البحث من خالل استخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا، ويواح 

 ( قيم معامالت الثبات.2الجدول )
 ألفا لقياس ثبات أداة البحثمعامل كرونباخ  (4جدول )

االستبانة األولى: مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج 
 ( في عممية التشخيصRTIاالستجابة لمتدخل )

عدد 
 الثبات العبارات

 1.213 77 البعد األول: مكونات نموذج االستجابة لمتدخل
 1.112 3 البعد الثاني: مستويات نموذج االستجابة لمتدخل

 1.224 3 د الثالث: مبادئ نموذج االستجابة لمتدخلالبع
 1.131 3 البعد الرابع: استخدام نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص

 1.323 32 الثبات العام لالستبانة األولى
االستبانة الثانية: اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج 

 1.233 72 تشخيص( في عممية الRTIاالستجابة لمتدخل )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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( لالستبانة 1.323يتاح من الجدول السابق أن معامل الثبات العام عاٍل حيث بمغ ) 
( لالستبانة الثانية، وىذا يدل عمى أن االستبانتان تتمتعان بدرجة ثبات 1.233األولى، بينما بمغ )

 مرتفعة يمكن االعتماد عمييما في التطبيق الميداني لمبحث.
لتحقيق أىداف البحث الميدانية وتحميل البيانات التي تم  اإلحصائية:خامسًا: األساليب 

من خالل  SPSSجمعيا، تم استخدام برنامج الحزمة اضإحصائية في العموم االجتماعية 
 األساليب اضإحصائية التالية:

: لمتأكد من صدق االتساق الداخمي ألداة Person Correlationمعامل ارتباط بيرسون  -7
ف عن العالقة بين مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة البحث، والكش

 لمتدخل في عممية التشخيص وبين اتجاىاتيم نحو تطبيقو.
 : لمتأكد من ثبات أداة البحث.Cronbach's Alphaمعامل كرونباخ ألفا  -4
 ، واالنحرافاتMean، والمتوسطات Percent، والنسب المئوية Frequenciesالتكرارات  -3

: في الكشف عن مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج Std. Deviationالمعيارية 
 االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص، ومستوى اتجاىاتيم نحو تطبيقو.

: في الكشف عن Independent Sample T-Testاختبار )ت( لممجموعات المستقمة  -2
بات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل مدى الفروق اضإحصائية في مستوى معرفة معممي صعو 

 في عممية التشخيص، وفي مستوى اتجاىاتيم نحو تطبيقو، تبعًا لمتغير الجنس.
: في الكشف عن مدى الفروق One Way ANOVAاختبار تحميل التباين أحادي االتجاه  -2

اضإحصائية في مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية 
         التشخيص، والفروق اضإحصائية في مستوى اتجاىاتيم نحو تطبيقو، تبعًا لمتغيرات

 )المؤىل العممي، وسنوات الخبرة(.
في الكشف عن اتجاه الفروق بين استجابات عينة البحث التي : Scheffe Testاختبار شيفيو  -2

 بينيا اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه.
 نتائج البحث:

جابة السؤال األول: ما مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل إ      
(RTIفي عممية التشخيص؟ ) 

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد       
مستوى معرفة  ( لمحكم عمى2االستبانة األولى، وتم استخدام المحكات المعرواة في الجدول )

 ( في عممية التشخيص:RTIمعممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل )



       عبداهلل بن عمي الربيعان                  / د      مي صعوبات التعمم بنموذج االستجابةمعرفة معم
 اريج بنت حسن النفاعي /ا         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  يٌاير -ء ثاًي جز  – األول العذد  – 33اجمللذ  333

 م2021سبحورب   – الحاسع العذد  – 33اجمللذ 

 

( محكات الحكم عمى مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة 5جدول )
 لمتدخل في عممية التشخيص

 درجة التحقق المتوسط الحسابي

 كبيرة 3.11إلى 4.32من 

 متوسطة 4.32إلى  7.22من 

 اعيفة 7.21إلى  7.11من 

 ( يوضح النتائج العامة ليذه االستبانة:6وجدول )
( في عممية RTI( مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل )6جدول )

 التشخيص

 البعد م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 الرتبة

 7 كبيرة 1.231 4.22 مكونات نموذج االستجابة لمتدخل 7
 3 كبيرة 1.222 4.21 مستويات نموذج االستجابة لمتدخل 4
 4 كبيرة 1.227 4.21 مبادئ نموذج االستجابة لمتدخل 3
استخدام نموذج االستجابة لمتدخل في عممية  2

 التشخيص
 2 كبيرة 1.212 4.24

مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة 
 ممية التشخيص( في عRTIلمتدخل )

 - كبيرة 1.332 4.22

التعمم بنموذج يتاح من النتائج في الجدول أعاله أن مستوى معرفة معممي صعوبات 
( وبانحراف 3من  4.22االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص متحقق بدرجة كبيرة، بمتوسط )

(، واتاح من النتائج أن أبرز مستوى لمعرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج 1.332معياري )
( وبانحراف 4.22االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص تمثل في البعد األول: بمتوسط )

(، يميو البعد 1.227( وبانحراف معياري )4.21(، يميو البعد الثالث: بمتوسط )1.231ياري )مع
(، وأخيرًا جاء البعد الرابع: بمتوسط 1.222( وبانحراف معياري )4.21الثاني: بمتوسط )

 (.1.212( وبانحراف معياري )4.24)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ستجابة لمتدخل تحقق مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االالباحثان ويعزو 
في عممية التشخيص بدرجة كبيرة؛ إلى اطالعيم عمى التوجيات الحديثة في مجال صعوبات 

ارتفاع مستوى معرفة الباحثان التعمم، وال سيما في مجال التشخيص، والكشف المبكر. أياًا يرى 
االستجابة أفراد عينة البحث بالنموذج قد يعود إلى التحاقيم بدورات أو تدريب متعمق بنموذج 

% من إجمالي عدد أفراد عينة البحث. فقد ذكر  1253لمتدخل، حيث بمغ نسبة الذين تمقوا ذلك 
( أن القائم عمى عممية تشخيص ذوي صعوبات التعمم ال بد أن يمتمك ميارات 4112جرار )

كافية لمقيام بيذه العممية، والتي تتطمب أن يكون عمى معرفة بآخر ما توصمت إليو نتائج 
بحاث في عممية التشخيص. كما أكد عمى أن الدورات المتواصمة والمتنوعة ُتعد ذات فائدة األ

 كبيرة، وتثري معمومات القائمين عمى التشخيص.

، مارتينيز ويونغ Gallagher( 4171وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة: جاالجير )
(4177 )Martinez and Young( 4174، بافوني وآخرين )Pavoni et al. رودس ،
(4172 )Rhodes( 4173(، العتيبة وآخرين )4172، أبا حسين والسماري )Al Otaiba et 

al.( والتي بينت جميعيا أن عينة الدراسة لدييم فيم ومعرفة بنموذج 4141، والجيني )
، العقيل والدغمي Winter( 4112االستجابة لمتدخل. في حين اختمفت مع نتيجة دراسة: وينتر )

والتي أشارت إلى أن ليس لدى أفراد العينة  Bartholoew( 4172، ودراسة بارتولويو )(4172)
أن ىذا االختالف بين نتيجة البحث الحالي  الباحثانمعرفة بنموذج االستجابة لمتدخل. ويرى 

نما  والدراسات التي تم ذكرىا آنفًا؛ أنيا لم تقتصر عمى معممين ومعممات صعوبات التعمم وا 
لعاممين في المدرسة، أو اقتصرت عمى مدراء المدارس، أو كانت عمى عينة من شممت جميع ا

 معممي التعميم العام.

   وفيما يمي النتائج التفصيمية:
 الُبعد األول: مكونات نموذج االستجابة لمتدخل:

لمتعرف عمى مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية 
تعمق بُبعد مكونات نموذج االستجابة لمتدخل، تم حساب التكرارات، والنسب التشخيص فيما ي

المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة البحث 
 عمى عبارات ىذا البعد، وجاءت النتائج كما يمي:



       عبداهلل بن عمي الربيعان                  / د      مي صعوبات التعمم بنموذج االستجابةمعرفة معم
 اريج بنت حسن النفاعي /ا         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الستجابات أفراد عينة البحث حول ( التكرارات والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية 7جدول )
 مستوى معرفتيم بالبعد األول: مكونات نموذج االستجابة لمتدخل

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 الرتبة

 7 كبيرة 1.232 4.13 تعد مشاركة الوالدين أحد المكونات اليامة لنموذج االستجابة لمتدخل. 2

2 
تخطيط لتطبيق النموذج يجب أن تحدد المدرسة الفترة الزمنية عند ال

 4 كبيرة 1.233 4.11 المتبعة لتقديم خدمات ىذا النموذج.

7 
يركز نموذج االستجابة لمتدخل عمى التعميم عالي الجودة القائم عمى 

 3 كبيرة 1.272 4.23 نتائج األبحاث.

 2 كبيرة 1.233 4.23 ي المدرسة.يركز النموذج عمى العمل التعاوني من ِقبل موظف 2

تقوم المدرسة بإجراء فحص شامل لمطمبة في وقت مبكر من العام  4
 الدراسي.

 2 كبيرة 1.232 4.22

 2 كبيرة 1.273 4.22 يجب اختيار أدوات ذات مصداقية عالية لمراقبة تقدم الطمبة. 77
 1 كبيرة 1.231 4.22 رر.يركز النموذج عمى تقييم ومراقبة األداء األكاديمي بشكل متك 1

2 
يرتكز النموذج عمى التطبيق المنظم لمتدخالت األكاديمية أو السموكية 

 2 كبيرة 1.231 4.22 في إطار نسق التعميم العام.

3 
يقوم النموذج عمى مستويات متعددة من التدخالت األكاديمية أو 

 3 كبيرة 1.241 4.27 السموكية التي تقوم عمى أسس عممية.

 71 كبيرة 1.241 4.22 كز النموذج عمى قياس مدى استجابة الطالب لمتدخالت المقدمة.ير  3
 77 كبيرة 1.172 4.21 يتيح النموذج فرصة لتقييم ومراقبة فعالية التدريس بشكل متكرر. 71

 كبيرة 1.231 4.22 المتوسط العام

ج االستجابة يتاح في الجدول السابق أن مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذ
لمتدخل في عممية التشخيص فيما يتعمق بُبعد مكونات نموذج االستجابة لمتدخل متحقق بدرجة 

(. وقد جاءت 1.231( وبانحراف معياري )3.11من  4.22كبيرة؛ وذلك بمتوسط حسابي بمغ )
أبرز مستويات معرفة معممي صعوبات التعمم فيما يتعمق بُبعد ( امن 7، 2، 2العبارات )

( عمى التواِل، 4.23، 4.11، 4.13ات نموذج االستجابة لمتدخل، بمتوسطات حسابية )مكون
"تعد مشاركة الوالدين أحد المكونات اليامة لنموذج االستجابة لمتدخل"، و"عند والتي تنص عمى 

التخطيط لتطبيق النموذج يجب أن تحدد المدرسة الفترة الزمنية المتبعة لتقديم خدمات ىذا 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "يركز نموذج االستجابة لمتدخل عمى التعميم عالي الجودة القائم عمى نتائج األبحاث".النموذج"، و
في حين أقل مستويات معرفة معممي صعوبات التعمم فيما يتعمق بيذا البعد تتمثل في العبارتين 

"يركز النموذج ( عمى التواِل، والتي تنصان عمى 4.21، 4.22(، بمتوسطات حسابية )71، 3)
مدى استجابة الطالب لمتدخالت المقدمة"، و"يتيح النموذج فرصة لتقييم ومراقبة فعالية عمى قياس 

 التدريس بشكل متكرر".

ارتفاع مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل  الباحثانيفسر 
الدين في في عممية التشخيص فيما يتعمق ببعد مكونات النموذج؛ بسبب إدراكيم بأىمية إشراك الو 

أنو يعود ضإدراكيم بأىداف  الباحثانالعممية التعميمية، ودورىم في مساعدة طفميم، كما يرى 
التربية الخاصة والتي تركز عمى مصمحة ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بفئاتيم المختمفة. 

يق ولذلك عزز من معرفتيم بمكونات النموذج األساسية والتي يتم االعتماد عمييا في تطب
( أن اليدف من التربية 4172النموذج. فكما ورد في دليل معمم/ معممة صعوبات التعمم )

كسابيم العديد من  الخاصة تربية، وتعميم، وتأىيل الطمبة ذوي االحتياجات التربوية الخاصة، وا 
الميارات وفق خطط مدروسة، ولكي يتحقق اليدف يجب االستفادة من البحث العممي في رسم 

 لطرق واألساليب المتبعة في مجال التربية الخاصة.الخطط وا

اىتمام معممي صعوبات التعمم بمعرفة نموذج االستجابة لمتدخل؛  الباحثانولذلك يرى 
ألنو قائم عمى نتائج البحث العممي والتعميم ذو الجودة العالية. وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة 

والتي أواحت أن أفراد العينة  Martinez and Young( 4177دراسة مارتينيز ويونغ )
، Gallagher( 4171مدركون لجوانب عديدة من عممية االستجابة لمتدخل. ودراسة: جاالجير )

، أبا حسين والسماري Rhodes( 4172، رودس ).Pavoni et al( 4174بافوني وآخرين )
أن أفراد والتي أكدت جميعيا عمى  .Al Otaiba et al( 4173(، والعتيبة وآخرين )4172)

 العينة لدييم معرفة عالية بنموذج االستجابة لمتدخل.

 الُبعد الثاني: مستويات نموذج االستجابة لمتدخل:
لمتعرف عمى مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية       

كرارات، والنسب التشخيص فيما يتعمق بُبعد مستويات نموذج االستجابة لمتدخل، تم حساب الت
المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة البحث 

 عمى عبارات ىذا البعد، وجاءت النتائج كما يأتي:



       عبداهلل بن عمي الربيعان                  / د      مي صعوبات التعمم بنموذج االستجابةمعرفة معم
 اريج بنت حسن النفاعي /ا         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( التكرارات والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث حول 8جدول )
 الثاني: مستويات نموذج االستجابة لمتدخلمستوى معرفتيم بالبعد 

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 الرتبة

يقدم في المستوى األول من النموذج التدخالت األكاديمية أو السموكية  3
 لجميع الطمبة في التعميم العام.

 7 كبيرة 1.111 4.27

اديمية أو السموكية المقدمة عبر النموذج كمما تزداد كثافة التدخالت االك 4
 نقل الطالب من مستوى إلى المستوى الذي يميو.

 4 كبيرة 1.233 4.22

يعد المستوى الثالث من مستويات النموذج ىو العمل الحقيقي لمعمم  2
 صعوبات التعمم.

 3 كبيرة 1.221 4.22

2 
معراين لخطر يمبي المستوى الثاني من النموذج احتياجات الطمبة ال

 2 كبيرة 1.214 4.22 صعوبات التعمم.

 2 كبيرة 1.224 4.22 تقل مجموعات الطمبة في مستويات النموذج كمما زادت كثافة التدخالت. 2

7 
يستخدم المعمم خالل نموذج االستجابة لمتدخل أساليب وطرق تدريس 

 2 كبيرة 1.232 4.22 مختمفة تتناسب مع خصائص الطمبة واحتياجاتيم.

 1 كبيرة 1.112 4.22 يتمقى الطمبة في المستوى األول من النموذج تعميم متمايز يمبي احتياجاتيم. 1

يتحدد انتقال الطالب لممستوى الذي يميو بناًء عمى االستجابة غير المالئمة  3
 لمتدريس.

 2 كبيرة 1.172 4.23

قديم التدخالت يقدم معمم صعوبات التعمم المساندة لمعمم التعميم العام في ت 2
 المناسبة في كل مستوى.

 3 كبيرة 1.142 4.23

 كبيرة 1.222 4.21 المتوسط العام

يتاح في الجدول السابق أن مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة 
لمتدخل في عممية التشخيص فيما يتعمق بُبعد مستويات نموذج االستجابة لمتدخل متحقق بدرجة 

(. وقد جاءت 1.222( وبانحراف معياري )3.11من  4.21ك بمتوسط حسابي بمغ )كبيرة؛ وذل
أبرز مستويات معرفة معممي صعوبات التعمم فيما يتعمق بُبعد امن  (2، 4، 3)العبارات 

( عمى التواِل، 4.22، 4.22، 4.27مستويات نموذج االستجابة لمتدخل، بمتوسطات حسابية )
ى األول من النموذج التدخالت األكاديمية أو السموكية لجميع "يقدم في المستو والتي تنص عمى 

الطمبة في التعميم العام"، و"تزداد كثافة التدخالت االكاديمية أو السموكية المقدمة عبر النموذج 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كمما نقل الطالب من مستوى إلى المستوى الذي يميو"، و"يعد المستوى الثالث من مستويات 
في حين أقل مستويات معرفة معممي  معمم صعوبات التعمم".النموذج ىو العمل الحقيقي ل

   (، بمتوسطات حسابية2، 3صعوبات التعمم فيما يتعمق بيذا البعد تتمثل في العبارتين )
"يتحدد انتقال الطالب لممستوى الذي يميو بناًء ( عمى التواِل، والتي تنصان عمى 4.23، 4.23)

و"يقدم معمم صعوبات التعمم المساندة لمعمم التعميم العام  عمى االستجابة غير المالئمة لمتدريس"،
 في تقديم التدخالت المناسبة في كل مستوى".

ارتفاع مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل  الباحثانيفسر 
في عممية التشخيص فيما يتعمق ببعد مستويات النموذج؛ أنو قد يعود ضإدراك معممي صعوبات 
التعمم بأىمية التعرف والتشخيص بدقة لذوي صعوبات التعمم، ودورىم في تقديم المساعدة 
والمساندة لمعمم التعميم العام. لذلك عزز من معرفتيم بمستويات النموذج والتي تعد المراحل التي 

ائدتيا يسير عمييا معمم صعوبات التعمم، بالتدخالت األكاديمية أو السموكية المقدمة، والتي تعود ف
لطمبة صعوبات التعمم وجميع الطمبة بشكل عام. حيث ُيعد تشخيص األفراد ذوي صعوبات التعمم 
والتعرف المبكر عمييم من أىم المراحل التي من خالليا تتم عممية إعداد وتصميم البرامج 

يق التربوية المناسبة، ولتحديد األىداف وطرق أساليب التعمم ال بد أن يوجد تشخيص وتقييم دق
 (.4112لمصعوبات التي يعانييا الفرد )الزبيدي واألحرش، 

عمى أن االستجابة لمتدخل اروري لتمبية  Valentine (2212)وأكدت دراسة فالنتين 
احتياجات الطمبة بشكل عام والمعراين لخطر صعوبات التعمم بشكل خاص، كما أكدت دراسة 

 بالفوائد المحتممة ضإطار النموذج، وأثره فيإيمان أفراد العينة  Patrikakou( 2214) باتريكاكو
تحسين النتائج األكاديمية والسموكية لجميع الطمبة. وتتفق نتيجة ىذا البعد مع نتيجة دراسة 

والتي أواحت أن أفراد العينة مدركون  Martinez and Young( 2211)مارتينيز ويونغ 
، بافوني Gallagher (2212)جير لجوانب عديدة من عممية االستجابة لمتدخل. ودراسة: جاال

، أبا حسين والسماري Rhodes (2214)، رودس .Pavoni et al (2212)وآخرين 
والتي أكدت جميعيا عمى أن أفراد  .Al Otaiba et al (2219)(، والعتيبة وآخرين 4172)

 العينة لدييم معرفة عالية بنموذج االستجابة لمتدخل.
 تجابة لمتدخل:الُبعد الثالث: مبادئ نموذج االس

لمتعرف عمى مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية      
التشخيص فيما يتعمق بُبعد مبادئ نموذج االستجابة لمتدخل، تم حساب التكرارات، والنسب 

البحث  المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة
 عمى عبارات ىذا البعد، وجاءت النتائج كما يأتي:



       عبداهلل بن عمي الربيعان                  / د      مي صعوبات التعمم بنموذج االستجابةمعرفة معم
 اريج بنت حسن النفاعي /ا         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( التكرارات والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث حول 9جدول )
 مستوى معرفتيم بالبعد الثالث: مبادئ نموذج االستجابة لمتدخل

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 لرتبةا التحقق

 7 كبيرة 1.222 4.23 ييتم النموذج بعدم انتظار فشل الطالب ثم تقديم الخدمة لو. 2
 4 كبيرة 1.227 4.23 يستخدم النموذج تقويم قائم عمى المنيج في جميع مستوياتو. 3

يعتمد النموذج عمى البيانات الكيفية التي تصف حالة الطالب التخاذ  3
 القرار الصحيح.

 3 كبيرة 1.217 4.22

 2 كبيرة 1.233 4.22 يركز نموذج االستجابة لمتدخل عمى إمكانية التعمم لجميع الطمبة. 7

يغير النموذج فترة االنتقال بين المستويات متى ما دعت الحاجة إلى  2
 ذلك.

 2 كبيرة 1.223 4.22

 2 كبيرة 1.212 4.22 يستخدم النموذج طريقة حل المشكالت لصنع القرارات. 2
 1 كبيرة 1.132 4.22 ييتم النموذج بالوقاية والتدخل المبكر. 4
 2 كبيرة 1.231 4.23 يركز النموذج عمى تنفيذ التدخالت بدقة وفق الطرق المثبتة عمميًا. 1

ييتم النموذج بإعالم أولياء أمور الطمبة بالمعمومات الدقيقة المتعمقة  2
 بتقدميم.

 3 كبيرة 1.232 4.24

  كبيرة 1.227 4.21 مالمتوسط العا 

يتاح في الجدول السابق أن مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة 
لمتدخل في عممية التشخيص فيما يتعمق بُبعد مبادئ نموذج االستجابة لمتدخل متحقق بدرجة 

(. وقد جاءت 1.227( وبانحراف معياري )3.11من  4.21كبيرة؛ وذلك بمتوسط حسابي بمغ )
أبرز مستويات معرفة معممي صعوبات التعمم فيما يتعمق بُبعد مبادئ امن  (3، 3، 2)لعبارات ا

( عمى التواِل، والتي تنص 4.22، 4.23، 4.23نموذج االستجابة لمتدخل، بمتوسطات حسابية )
"ييتم النموذج بعدم انتظار فشل الطالب ثم تقديم الخدمة لو"، و"يستخدم النموذج تقويم قائم عمى 

عمى المنيج في جميع مستوياتو"، و"يعتمد النموذج عمى البيانات الكيفية التي تصف حالة 
أقل مستويات معرفة معممي صعوبات التعمم فيما الطالب التخاذ القرار الصحيح". في حين 

( عمى التواِل، 4.24، 4.23(، بمتوسطات حسابية )2، 1يتعمق بيذا البعد تتمثل في العبارتين )
" يركز النموذج عمى تنفيذ التدخالت بدقة وفق الطرق المثبتة عمميًا"، و"ييتم ان عمى والتي تنص

 النموذج بإعالم أولياء أمور الطمبة بالمعمومات الدقيقة المتعمقة بتقدميم".



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ارتفاع مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل  الباحثانيفسر 

ببعد مبادئ النموذج؛ قد يعود بسبب إدراكيم بأىمية الكشف  في عممية التشخيص فيما يتعمق

والتشخيص المبكر لذوي صعوبات التعمم أو المعراين لخطر صعوبات التعمم، والذي لو دور 

كبير في تخطي المشكالت األكاديمية والسموكية والنفسية المترتبة عمى تأخير التشخيص. فقد 

أن نموذج االستجابة  .Swanson et al (2212)عبر أفراد عينة دراسة سوانسون وآخرين 

لمتدخل يساعد في تحديد االحتياجات األكاديمية في وقت مبكر، مما يؤدي ذلك إلى تقديم 

      الخدمات المستيدفة بسرعة. كما أن أداء الطمبة التعميمي يصبح أفال ويظيرون تقدمًا 

           كر والممارسات التعميمية السميمةأكثر من خالل استخدام التقييمات المستمرة والتدخل المب

(Werts et al., 2214 كما أن ىذا يعزز من معرفة معممي صعوبات التعمم بمبادئ نموذج .)

 االستجابة لمتدخل ضإدراكيم أىمية االعتماد عمى أساس أو ركائز لتنفيذ النموذج بشكل فعال.

 Martinez and (2211)نغ وتتفق نتيجة ىذا البعد مع نتيجة دراسة مارتينيز ويو 

Young  .والتي أواحت أن أفراد العينة مدركون لجوانب عديدة من عممية االستجابة لمتدخل

، رودس .Pavoni et al (2212)، بافوني وآخرين Gallagher (2212)ودراسة: جاالجير 

(2214 )Rhodes( والعتيبة وآخرين4172، أبا حسين والسماري ،) (2219) Al Otaiba et 

al. .والتي أكدت جميعيا عمى أن أفراد العينة لدييم معرفة عالية بنموذج االستجابة لمتدخل 

 الُبعد الرابع: استخدام نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص:

لمتعرف عمى مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية 

م نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص، تم حساب التشخيص فيما يتعمق بُبعد استخدا

التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات 

 أفراد عينة البحث عمى عبارات ىذا البعد، وجاءت النتائج كما يأتي:



       عبداهلل بن عمي الربيعان                  / د      مي صعوبات التعمم بنموذج االستجابةمعرفة معم
 اريج بنت حسن النفاعي /ا         
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ية الستجابات أفراد عينة البحث ( التكرارات والنسب المئوية واالنحرافات المعيار 12جدول )
 حول مستوى معرفتيم بالبعد الرابع: استخدام نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 الرتبة

2 
يقوم النموذج أثناء عممية تشخيص ذوي صعوبات التعمم بجمع 

 ر متعددة ومتنوعة.المعمومات من مصاد
 7 كبيرة 1.222 4.22

 4 كبيرة 1.114 4.23 يجب التعرف عمى أسباب اعف استجابة الطمبة. 3

4 
يجب إجراء تقويم شامل لمطمبة الذين لم يستجيبوا في المستوى الثاني 

 لتحديد أىميتيم لخدمات التربية الخاصة.
 3 كبيرة 1.111 4.22

2 
كاديمية التي أخفق فييا ذوي صعوبات يحدد النموذج نوع الميارات األ

 التعمم.
 2 كبيرة 1.112 4.27

 2 كبيرة 1.143 4.23 يقدم التدخل أثناء عممية التشخيص بشكل مخصص ومكثف ويومي. 2

1 
يطبق النموذج محددات األىمية لخدمات التربية الخاصة وفق األدلة 

 والموائح المعتمدة في تشخيص ذوي صعوبات التعمم.
 2 كبيرة 1.143 4.22

 1 كبيرة 1.132 4.21 تبدأ عممية تشخيص ذوي صعوبات التعمم من المستوى الثالث. 7

2 
ينبغي أن يكون التدخل فردي وفي غرفة المصادر أثناء عممية 

 التشخيص.
 2 كبيرة 1.122 4.21

3 
يتم تعديل وموائمة المنيج بما يتناسب مع خصائص ذوي صعوبات 

 التعمم واحتياجاتيم.
 3 كبيرة 1.122 4.22

  كبيرة 1.212 4.24 المتوسط العام

يتاح في الجدول السابق أن مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة 
لمتدخل في عممية التشخيص فيما يتعمق بُبعد استخدام نموذج االستجابة لمتدخل في عممية 

( وبانحراف 3.11من  4.24التشخيص متحقق بدرجة كبيرة؛ وذلك بمتوسط حسابي بمغ )
أبرز مستويات معرفة معممي امن  (4، 3، 2)(. وقد جاءت العبارات 1.212معياري )

صعوبات التعمم فيما يتعمق بُبعد استخدام نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"يقوم النموذج أثناء ( عمى التواِل، والتي تنص عمى 4.22، 4.23، 4.22بمتوسطات حسابية )
عممية تشخيص ذوي صعوبات التعمم بجمع المعمومات من مصادر متعددة ومتنوعة"، و"يجب 
التعرف عمى أسباب اعف استجابة الطمبة"، و"يجب إجراء تقويم شامل لمطمبة الذين لم يستجيبوا 

أقل مستويات معرفة في المستوى الثاني لتحديد أىميتيم لخدمات التربية الخاصة". في حين 
(، بمتوسطات حسابية 3، 2ت التعمم فيما يتعمق بيذا البعد تتمثل في العبارتين )معممي صعوبا

عمى "ينبغي أن يكون التدخل فردي وفي غرفة ( عمى التواِل، والتي تنصان 4.22، 4.21)
المصادر أثناء عممية التشخيص"، و"يتم تعديل وموائمة المنيج بما يتناسب مع خصائص ذوي 

 يم".صعوبات التعمم واحتياجات
ارتفاع مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل الباحثان يفسر 

في عممية التشخيص فيما يتعمق ببعد كيفية استخدام النموذج؛ أنو قد يعود ضإدراكيم بالميام التي 
تتوجب عمييم أثناء عممية التشخيص، والتعرف عمى ذوي صعوبات التعمم، مما عزز ذلك من 

بكيفية استخدام النموذج في عممية التشخيص: من جمع معمومات، ودراسة حالة، يم معرفت
والتعرف عمى أسباب الاعف وغيرىا من اضإجراءات التي ُيعتمد عمييا لتشخيص طمبة صعوبات 
التعمم في اوء ىذا النموذج. حيث يعد ذلك ىدف برامج صعوبات التعمم فكما ورد في دليل 

( أن اليدف يتمثل في اكتشاف طمبة صعوبات التعمم 4172عمم )معمم/ معممة صعوبات الت
 وتشخيصيم، والتعرف عمى نوع الصعوبة لدييم، وواع الخطط لكل منيم وتنفيذىا. 

فنموذج االستجابة لمتدخل ذو فاعمية في تشخيص ذوي صعوبات التعمم، ويساعد في 
( 4141راسة دوكينز )(. وأكدت د4172معرفة أسباب الاعف األكاديمي لمطالب )العدل، 

Dawkins  .أّن الطمبة يتمقون المساعدة من خالل نموذج االستجابة لمتدخل، ويمبي احتياجاتيم
 Martinez and Young( 4177) مارتينيز ويونغنتيجة دراسة وتتفق نتيجة ىذا البعد مع 

ودراسة:  والتي أواحت أن أفراد العينة مدركون لجوانب عديدة من عممية االستجابة لمتدخل.
( 4172، رودس ).Pavoni et al( 4174، بافوني وآخرين )Gallagher( 4171جاالجير )
Rhodes( 4173(، والعتيبة وآخرين )4172، أبا حسين والسماري )Al Otaiba et al.  والتي

 أكدت جميعيا عمى أن أفراد العينة لدييم معرفة عالية بنموذج االستجابة لمتدخل.

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معرفة معممي الثاني:  إجابة السؤال      
( في عممية التشخيص تعزى لمتغير الجنس، RTIصعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل )

 والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة؟



       عبداهلل بن عمي الربيعان                  / د      مي صعوبات التعمم بنموذج االستجابةمعرفة معم
 اريج بنت حسن النفاعي /ا         
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 الفروق باختالف متغير الجنس:  (1
الفروق في مستوى معرفة تم استخدام اختبار )ت( لممجموعات المستقمة؛ لتوايح داللة 

معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص طبقًا إلى اختالف متغير 
 الجنس، وجاءت النتائج كما يواحيا الجدول اآلتي:

( نتائج اختبار )ت( لممجموعات المستقمة لمفروق بين استجابات أفراد عينة البحث 11جدول )
 (135ر الجنس )درجات الحرية طبقًا إلى اختالف متغي

 المتوسط الجنس األبعاد
االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيمة ت

البعد األول: مكونات نموذج 
 االستجابة لمتدخل

- 1.232 4.22 ذكر
1.211 

غير 
 1.227 4.22 أنثى دالة

البعد الثاني: مستويات نموذج 
 االستجابة لمتدخل

- 1.222 4.2 ذكر
1.272 

غير 
 1.212 4.23 نثىأ دالة

البعد الثالث: مبادئ نموذج 
 االستجابة لمتدخل

- 1.222 4.22 ذكر
1.221 

غير 
 1.242 4.23 أنثى دالة

البعد الرابع: استخدام نموذج 
االستجابة لمتدخل في عممية 

 التشخيص

 1.223 4.22 ذكر
-

7.244 
غير 
 1.222 4.23 أنثى دالة

مستوى معرفة معممي صعوبات 
مم بنموذج االستجابة لمتدخل في التع

 عممية التشخيص

 1.273 4.22 ذكر
-

1.337 
غير 
 1.324 4.24 أنثى دالة

يتاح من خالل النتائج في الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
( بين أفراد عينة البحث حول مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج 1512مستوى )
 لمتدخل في عممية التشخيص بأبعاده المختمفة تعزى لمتغير الجنس.  االستجابة
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 الفروق باختالف متغير المؤىل العممي:  (2
تم استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه؛ لتوايح داللة الفروق في مستوى معرفة 
ر معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص طبقًا إلى اختالف متغي

 المؤىل العممي، وجاءت النتائج كما يواحيا الجدول اآلتي:
( نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه لمفروق في استجابات أفراد عينة البحث طبقًا 12جدول )

 إلى اختالف متغير المؤىل العممي

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة

األول: مكونات  البعد
 نموذج االستجابة لمتدخل

 1.723 4 1.312 بين المجموعات
 1.737 732 42.273 داخل المجموعات غير دالة 1.217

 - 732 42.342 المجموع

البعد الثاني: مستويات 
 نموذج االستجابة لمتدخل

 1.227 4 1.313 بين المجموعات
 1.472 732 42.342 داخل المجموعات غير دالة 4.137

 - 732 43.243 المجموع

البعد الثالث: مبادئ 
 نموذج االستجابة لمتدخل

 1.243 4 1.223 بين المجموعات
 1.737 732 42.244 داخل المجموعات غير دالة 4.422

 - 732 42.227 المجموع
البعد الرابع: استخدام 

نموذج االستجابة لمتدخل 
 في عممية التشخيص

 1.241 4 1.221 وعاتبين المجم
 1.422 732 32.442 داخل المجموعات غير دالة 7.222

 - 732 32.123 المجموع
مستوى معرفة معممي 
صعوبات التعمم بنموذج 
االستجابة لمتدخل في 

 عممية التشخيص

 1.331 4 1.212 بين المجموعات

 1.722 732 41.211 داخل المجموعات غير دالة 4.722

 - 732 47.227 عالمجمو 

يتاح من خالل النتائج في الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
( بين أفراد عينة البحث حول مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج 1512مستوى )

 االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص بأبعاده المختمفة تعزى لمتغير المؤىل العممي.



       عبداهلل بن عمي الربيعان                  / د      مي صعوبات التعمم بنموذج االستجابةمعرفة معم
 اريج بنت حسن النفاعي /ا         
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 ختالف متغير سنوات الخبرة: الفروق با (3
تم استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه؛ لتوايح داللة الفروق في مستوى معرفة 
معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص طبقًا إلى اختالف متغير 

 سنوات الخبرة، وجاءت النتائج كما يواحيا الجدول اآلتي:
حميل التباين أحادي االتجاه لمفروق في استجابات أفراد عينة البحث طبقًا ( نتائج ت13جدول )

 إلى اختالف متغير سنوات الخبرة

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

البعد األول: مكونات نموذج 
 االستجابة لمتدخل

 1.222 4 7.331 بين المجموعات
 1.722 732 42.232 مجموعاتداخل ال *3.243

 - 732 42.342 المجموع

البعد الثاني: مستويات نموذج 
 االستجابة لمتدخل

 1.342 4 7.223 بين المجموعات
 1.413 732 41.321 داخل المجموعات *2.242

 - 732 43.243 المجموع

البعد الثالث: مبادئ نموذج 
 االستجابة لمتدخل

 1.313 4 7.272 بين المجموعات
 1.722 732 42.223 داخل المجموعات **2.332

 - 732 42.227 المجموع
البعد الرابع: استخدام نموذج 
االستجابة لمتدخل في عممية 

 التشخيص

 1.321 4 7.221 بين المجموعات
 1.422 732 33.722 داخل المجموعات *3.132

 - 732 32.123 المجموع
مستوى معرفة معممي صعوبات 

التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في 
 عممية التشخيص

 1.212 4 7.271 بين المجموعات
 1.723 732 73.327 داخل المجموعات **2.271

 - 732 47.227 المجموع

 فأقل 2025فأقل            * دالة عند مستوى  2021** دالة عند مستوى 
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ق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتاح من خالل النتائج في الجدول السابق وجود فرو 
( بين أفراد عينة البحث حول )البعد األول، البعد الثاني، والبعد الرابع( تعزى لمتغير 1512)

( بين أفراد عينة 1517سنوات الخبرة. كما يتاح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
م بنموذج االستجابة لمتدخل في البحث حول )البعد الثالث، ومستوى معرفة معممي صعوبات التعم

عممية التشخيص بشكل عام( تعزى لمتغير سنوات الخبرة. ولتحديد صالح الفروق بين فئات 
 سنوات الخبرة تم استخدام اختبار شيفيو، والذي جاءت نتائجو كاآلتي:

 ( يوضح نتائج اختبار شيفيو لتحديد صالح الفروق بين فئات سنوات الخبرة14جدول )

المتوسط  نوات الخبرة  س األبعاد
 الحسابي

من سنة إلى أقل 
 سنوات 2من 

إلى أقل  2من 
 سنوات 71من 

 71من 
سنوات 
 فأكثر

البعد األول: مكونات 
نموذج االستجابة 

 لمتدخل

من سنة إلى أقل من 
   - 4.22 سنوات 2

 71إلى أقل من  2من 
 * -  4.23 سنوات

 -   4.22 سنوات فأكثر 71من 

ي: مستويات البعد الثان
نموذج االستجابة 

 لمتدخل

من سنة إلى أقل من 
 *  - 4.22 سنوات 2

 71إلى أقل من  2من 
  -  4.22 سنوات

 -   4.11 سنوات فأكثر 71من 

البعد الثالث: مبادئ 
نموذج االستجابة 

 لمتدخل

من سنة إلى أقل من 
 *  - 4.22 سنوات 2

 71إلى أقل من  2من 
 ** -  4.23 سنوات

 -   4.11 سنوات فأكثر 71ن م

البعد الرابع: استخدام 
نموذج االستجابة 
لمتدخل في عممية 

 التشخيص

من سنة إلى أقل من 
   - 4.22 سنوات 2

 71إلى أقل من  2من 
 * -  4.22 سنوات

 -   4.13 سنوات فأكثر 71من 
مستوى معرفة 

معممي صعوبات 
التعمم بنموذج 

االستجابة لمتدخل 
في عممية 
 التشخيص

من سنة إلى أقل من 
 *  - 4.23 سنوات 2

 71إلى أقل من  2من 
 ** -  4.24 سنوات

 -   4.12 سنوات فأكثر 71من 

 فأقل 2025فأقل            * دالة عند مستوى  2021** دالة عند مستوى 



       عبداهلل بن عمي الربيعان                  / د      مي صعوبات التعمم بنموذج االستجابةمعرفة معم
 اريج بنت حسن النفاعي /ا         
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يتاح من خالل النتائج في الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
سنوات( وأفراد  71إلى أقل من  2( بين أفراد عينة البحث الذين سنوات خبرتيم )من 1512)

سنوات فأكثر( حول )البعد األول، والبعد الرابع(،  71عينة البحث الذين سنوات خبرتيم )من 
سنوات فأكثر.  كما يتاح وجود فروق  71لصالح أفراد عينة البحث الذين سنوات خبرتيم من 

( بين أفراد عينة البحث الذين سنوات خبرتيم )من سنة 1512صائية عند مستوى )ذات داللة إح
سنوات فأكثر( حول  71سنوات(، وأفراد عينة البحث الذين سنوات خبرتيم )من  2إلى أقل من 

  )البعد الثاني، البعد الثالث، ومستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل
 71بشكل عام(، لصالح أفراد عينة البحث الذين سنوات خبرتيم من  في عممية التشخيص

 سنوات فأكثر.

( بين أفراد عينة 1517أياًا يتاح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
سنوات(، وأفراد عينة البحث الذين سنوات  71إلى أقل من  2البحث الذين سنوات خبرتيم )من 

ل )البعد الثالث، ومستوى معرفة معممي صعوبات التعمم سنوات فأكثر( حو  71خبرتيم )من 
بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص بشكل عام(، لصالح أفراد عينة البحث الذين 

 سنوات فأكثر. 71سنوات خبرتيم من 

أواحت نتيجة ىذا السؤال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول معرفة معممي 
الستجابة لمتدخل في عممية التشخيص باختالف متغير الجنس والمؤىل صعوبات التعمم بنموذج ا

ىذه النتيجة إلى أن اضإعداد والمناىج الجامعية تقدم نفس المقررات  الباحثانالعممي؛ ويعزو 
ناثًا، كما أن معممين ومعممات صعوبات التعمم جميعيم عمى حٍد سواء  لعموم الطالب ذكورًا وا 

عمى تشخيص طمبة ذوي صعوبات التعمم وفق نموذج التباعد، والتي  يدركون المشكالت المترتبة
منيا تصنيف أحد الطمبة من ذوي صعوبات التعمم وىو ليس كذلك، وبحكم أنيم ىم القائمين 
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عمى عممية التشخيص فإنيم يبحثون عن أحدث التوجيات في مجال تشخيص صعوبات التعمم 
( أن معظم عممية التشخيص ومعرفة 4173) كنموذج االستجابة لمتدخل. وقد ذكر أبو نيان

احتياجات التمميذ التربوية تقع عمى عاتق معممي صعوبات التعمم. كذلك، أثر الدورات التدريبية 
% من أفراد عينة 12.3حيث بمغ نسبة الحاصمين عمى دورات متعمقة بنموذج االستجابة لمتدخل 

ج بغض النظر عن اختالف جنسيم البحث، فقد ساعد ذلك من رفع مستوى معرفتيم بالنموذ
 ومؤىالتيم العممية.

( في عدم وجود فروق ذات داللة 4141وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الجيني )
إحصائية حول المعرفة بالنموذج باختالف متغير الجنس، وتتفق أياًا مع دراسة رودس 

(4172 )Rhodes ة بالنموذج باختالف في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المعرف
( وذلك بوجود فروق ذات 4141متغير المؤىل العممي. في حين اختمفت مع دراسة الجيني )

 داللة إحصائية حول المعرفة بالنموذج باختالف متغير المؤىل العممي لصالح الدراسات العميا.

كما أواحت نتيجة ىذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية حول معرفة معممي 
وبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص باختالف سنوات الخبرة لصالح صع

ذلك إلى أن لدييم معرفة أكثر بحجم المشكالت المترتبة عمى  الباحثانذوي الخبرة العالية؛ ويعزو 
عممية التشخيص بالطريقة التقميدية وفق نموذج التباعد، فيم يستخدمون المقاييس واالختبارات 
ذاتيا عمى مدار سنوات طويمة، فيدركون مشكالت التشخيص المختمفة لمواجيتيم الكثير من 
الصعوبات أثناء تشخيص طمبة صعوبات التعمم، مما قد يدفعيم لمبحث عن أحدث الطرق، 
واألساليب ذات الفاعمية في تشخيصيم. حيث غالبًا المقاييس المستخدمة لتقييم مستوى التباعد ال 

عتبار االختالفات البيئية أو الفروق في المغة، لذلك ال يمكنيا تقديم نتائج دقيقة، وال تأخذ في اال
يمكنيا تقديم تصور لمستوى أداء الطالب األكاديمي الحالي، باضإاافة إلى ذلك يتم استبعاد أن 

(. فخبرة 4171يكون المنيج الدراسي أو طرق التدريس سببًا في وجود صعوبة التعمم )الحمد، 
 مي صعوبات التعمم العالية تجعميم يدركون ىذه المشكالت.معم
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( 4141، ودراسة الجيني )Rhodes( 4172وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة رودس )
في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المعرفة بالنموذج باختالف متغير سنوات الخبرة. 

البحث الحالي قد يعود لتركيز ىذا  اختالف نتيجة ىذه الدراستين عن نتيجة الباحثانويفسر 
البحث عمى معممي صعوبات التعمم فيم متخصصين بشكل أدق ومرتبط عمميم مباشرًة مع ذوي 

شممت عينة من معممي التعميم والتربية  Rhodesصعوبات التعمم، في حين دراسة رودس 
 األولية.   الخاصة، ودراسة الجيني شممت عينة من مشرفي صعوبات التعمم ومشرفي الصفوف

ما مستوى اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج  إجابة السؤال الثالث:
 ( في عممية التشخيص؟RTIاالستجابة لمتدخل )

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، 
البحث عمى عبارات االستبانة الثانية، وتم واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة 

( لمحكم عمى مستوى اتجاىات معممي صعوبات 72استخدام المحكات المعرواة في الجدول )
 التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص:

( محكات الحكم عمى مستوى اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج 15جدول )
 جابة لمتدخل في عممية التشخيصاالست

 درجة التحقق المتوسط الحسابي

 مرتفعة جداً  2.11إلى  2.47من 

 مرتفعة 2.41إلى  3.27من 

 متوسطة 3.21إلى 4.27من 

 منخفاة 4.21إلى  7.27من 

 منخفاة جداً  7.21إلى  7.11من 
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تبانة الثانية، وىي كما ( نتائج استجابات أفراد عينة البحث عمى االس72ويواح الجدول )      
 يأتي:

( استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو 16جدول )
 ( في عممية التشخيصRTIتطبيق نموذج االستجابة لمتدخل )

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرتبة التحقق

ذوي صعوبات التعمم عن غيرىم من النموذج يساعد في تمييز  2
 7 مرتفعة 1.324 3.32 ذوي المشكالت التحصيمية األخرى.

دارات  73 يتطمب تطبيق النموذج إلى الدعم من إدارة المدرسة وا 
 4 مرتفعة 1.312 3.32 التعميم.

النموذج يحد من الوقوع في أخطاء تشخيص ذوي صعوبات  3
 3 مرتفعة 1.373 3.33 التعمم المختمفة.

يزود النموذج المختصين بنظام متكامل يعمل عمى الوقاية  3
 2 مرتفعة 7.137 3.31 والعالج.

النموذج يساىم في تقميل عدد الطمبة المحالين لخدمات التربية  4
 2 مرتفعة 1.347 3.23 الخاصة.

يقدم النموذج معمومات كافية لتحديد ما إذا كان الطالب لديو  72
 2 مرتفعة 1.332 3.22 صعوبات التعمم أم ال.

يعتبر نموذج االستجابة لمتدخل من التوجيات الحديثة في  7
 1 مرتفعة 7.173 3.21 تشخيص طمبة صعوبات التعمم.

يفرق النموذج بين صعوبات التعمم الفعمية وبين الاعف في  74
 2 مرتفعة 1.232 3.22 الخدمات التعميمية المقدمة.

فعالية من األساليب الحالية نموذج االستجابة لمتدخل أكثر  1
 3 مرتفعة 7.172 3.24 المستخدمة في تشخيص ذوي صعوبات التعمم.

النموذج يساىم باالرتقاء بمستوى جميع الطمبة أثناء العممية  2
 71 مرتفعة 7.141 3.12 التعميمية.

يكشف النموذج العوامل المسببة في انخفاض التحصيل  77
 77 مرتفعة 7.132 3.11 الدراسي.

يركز النموذج عمى الميارات األكاديمية وعمى تعمم التالميذ  71
 74 مرتفعة 7.121 3.13 وليس عمى إنجازىم الحالي فقط.

 73 مرتفعة 1.322 3.14 يمكن تطبيق النموذج في المدرسة بسيولة. 2
 72 مرتفعة 1.332 3.14 يوجد استراتيجيات وااحة تحدد كيفية تنفيذ النموذج. 72
 72 مرتفعة 7.143 3.22 النموذج بالطمبة المعراين لخطر صعوبات التعمم. يتنبأ 2

 مرتفعة 1.132 3.23 المتوسط العام
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يتاح في الجدول السابق أن مستوى اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق 
نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص متحقق بدرجة مرتفعة، والتي تعني أن اتجاىاتيم 

(. 1.132(، وبانحراف معياري )2.11من  3.23ءت إيجابية؛ وذلك بمتوسط حسابي بمغ )جا
( امن أبرز اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق 3، 3، 73، 2وقد جاءت العبارات )

، 3.33، 3.32، 3.32نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص، بمتوسطات حسابية )
نص عمى "النموذج يساعد في تمييز ذوي صعوبات التعمم عن ( عمى التواِل، والتي ت3.31

غيرىم من ذوي المشكالت التحصيمية األخرى"، و"يتطمب تطبيق النموذج إلى الدعم من إدارة 
دارات التعميم"، و"النموذج يحد من الوقوع في أخطاء تشخيص ذوي صعوبات التعمم  المدرسة وا 

 م متكامل يعمل عمى الوقاية والعالج".المختمفة"، و"يزود النموذج المختصين بنظا

             في حين أقل اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة 
             (، بمتوسطات حسابية2، 72، 2لمتدخل في عممية التشخيص تتمثل في العبارات )

لنموذج في المدرسة ( عمى التواِل، والتي تنص عمى " يمكن تطبيق ا3.22، 3.14، 3.14)
"يتنبأ النموذج بالطمبة بسيولة"، و"يوجد استراتيجيات وااحة تحدد كيفية تنفيذ النموذج"، و

 المعراين لخطر صعوبات التعمم".
تحقق اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة الباحثان يعزو 

المعرفة بالنموذج والتي جاءت متحققة  لمتدخل في عممية التشخيص بدرجة مرتفعة؛ إلى امتالكيم
بدرجة كبيرة، والتي اتاحت ذلك في نتائج إجابة السؤال األول ليذا البحث، مما انعكس ذلك 

( أن أحد مكونات بناء االتجاه )المكون المعرفي( 4113عمى اتجاىاتيم. ولقد أشار أبو النيل )
ديو من معارف ومعمومات. كما يرى والذي يقصد بو أن الفرد يتبنى اتجاه محدد وفقًا لما ل

قد يعود ارتفاع اتجاىات معممي صعوبات التعمم أفراد عينة البحث الحالي نحو تطبيق  الباحثان
دراكيم بارورة التغمب عمى ظاىرة انتظار  النموذج؛ إلى اىتماميم باالرتقاء بمستوى الطمبة، وا 

( فقد عبر أفراد 4173ن والشويعر )الفشل، وأىمية التدخل المبكر. وأكدت ذلك دراسة أبا حسي
عينة البحث عن فوائد نموذج االستجابة لمتدخل أنو ميم في برامج صعوبات التعمم، وتتمثل 
األىمية في أنو يقدم التدخل المبكر من خالل الدعم األكاديمي والسموكي، وأنو ُيستخدم لمتنبؤ 

 حدوث الفشل.  بالتالميذ المعراين لخطر صعوبات التعمم دون االنتظار حتى



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  يٌاير -جزء ثاًي   – األول العذد  – 33اجمللذ  333

 رررر

( 4171، فالنتين )Gallagher( 4171وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة: جاالجير )
Valentine( 4174، روس )Russ( 4172، باتريكاكو )Patrikakou أبا حسين، والسماري ،

، والتي أشارت إلى أن Dawkins( 4141(، ودوكينز )4173(، أبا حسين، والشويعر )4172)
وأكثر إيجابية لتطبيق وتفعيل نموذج االستجابة لمتدخل، وأنو اروري وميم  ىناك توجو عالٍ 

لتمبية احتياجات جميع الطمبة، سواء الذين لدييم صعوبة في التعمم أو ليس لدييم أي صعوبة.  
، والتي .Sansosti et al( 4171في حين اختمفت مع نتائج دراسة سانسوستي وآخرون )

د العينة نحو النموذج مختمفة، كما يرون أن تنفيذه في المدارس توصمت إلى أن اتجاىات أفرا
أن ىذا الباحثان الثانوية ىو أكثر صعوبة مما كانت عميو في المدارس االبتدائية. ويرى 

االختالف قد يعود لكون المستجيبين عمى أداة الدراسة غير معممي صعوبات التعمم، أياًا قد 
 ُطبقت عمى مدارس المرحمة الثانوية. يعود إلى أن ىذه الدراسة المختمفة

إجابة السؤال الرابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اتجاىات معممي       
( في عممية التشخيص تعزى RTIصعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل )

 لمتغير الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة؟

 غير الجنس: الفروق باختالف مت -1
تم استخدام اختبار )ت( لممجموعات المستقمة؛ لتوايح داللة الفروق في مستوى 
اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص 

 طبقًا إلى اختالف متغير الجنس، وجاءت النتائج كما يواحيا الجدول اآلتي:

لممجموعات المستقمة لمفروق بين استجابات أفراد عينة البحث  ( نتائج اختبار )ت(17جدول )
 (135طبقًا إلى اختالف متغير الجنس )درجات الحرية = 

 المتوسط الجنس االستبانة الثانية
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 الداللة

اتجاىات معممي صعوبات التعمم 

نحو تطبيق نموذج االستجابة 

 لمتدخل في عممية التشخيص

 1.121 3.13 ذكر
-

1.231 

غير 

 1.222 3.21 أنثى دالة
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يتاح من خالل النتائج في الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
( بين أفراد عينة البحث حول )مستوى اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو 1512مستوى )

 الجنس.  تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص( تعزى لمتغير

 الفروق باختالف متغير المؤىل العممي:  -2
تم استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه؛ لتوايح داللة الفروق في مستوى اتجاىات 
معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص طبقًا إلى 

 يا الجدول اآلتي:اختالف متغير المؤىل العممي، وجاءت النتائج كما يواح
( نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه لمفروق في استجابات أفراد عينة البحث طبقًا 18جدول )

 إلى اختالف متغير المؤىل العممي

 مصدر التباين االستبانة الثانية
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة

اتجاىات معممي صعوبات 
بيق نموذج التعمم نحو تط

االستجابة لمتدخل في عممية 
 التشخيص

 بين 
 المجموعات

4.722 4 7.111 

4.142 
 غير

 دالة 
داخل 

 المجموعات
17.433 732 1.234 

 - 732 13.221 المجموع

يتاح من خالل النتائج في الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
حث حول اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق ( بين أفراد عينة الب1512مستوى )

 نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص تعزى لمتغير المؤىل العممي.
 الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة:  -3

تم استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه؛ لتوايح داللة الفروق في مستوى اتجاىات 
ق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص طبقًا إلى معممي صعوبات التعمم نحو تطبي

 اختالف متغير سنوات الخبرة، وجاءت النتائج كما يواحيا الجدول اآلتي:
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( نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه لمفروق في استجابات أفراد عينة البحث طبقًا 19جدول )
 إلى اختالف متغير سنوات الخبرة

 التباين مصدر االستبانة الثانية
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

اتجاىات معممي 
صعوبات التعمم نحو 

تطبيق نموذج 
االستجابة لمتدخل في 

 عممية التشخيص

 3.442 4 2.224 بين المجموعات

2.224** 
 1.211 732 22.332 داخل المجموعات

 - 732 13.221 المجموع

 أقلف 2021** دالة عند مستوى 

يتاح من خالل النتائج المواحة في الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية 
( بين أفراد عينة البحث حول )مستوى اتجاىات معممي صعوبات التعمم نحو 1517عند مستوى )

تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص( تعزى لمتغير سنوات الخبرة. ولتحديد 
 فئات سنوات الخبرة تم استخدام اختبار شيفيو، والذي جاءت نتائجو كاآلتي:صالح الفروق بين 

 ( يوضح نتائج اختبار شيفيو لتحديد صالح الفروق بين فئات سنوات الخبرة 22جدول )

 سنوات الخبرة   االستبانة الثانية
المتوسط 

 الحسابي

من سنة إلى أقل 

 سنوات 2من 

إلى أقل  2من 

 سنوات 71من 

 71من 

 فأكثر سنوات

اتجاىات معممي 

صعوبات التعمم نحو 

تطبيق نموذج 

االستجابة لمتدخل في 

 عممية التشخيص

من سنة إلى أقل 

 سنوات 2من 
3.22 -  ** 

إلى أقل من  2من 

 سنوات 71
3.21  - * 

سنوات  71من 

 فأكثر
2.72   - 

 قل                             فأ 2025فأقل               * دالة عند مستوى  2021** دالة عند مستوى 
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يتاح من خالل النتائج في الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
سنوات(، وأفراد  2( بين أفراد عينة البحث الذين سنوات خبرتيم )من سنة إلى أقل من 1517)

ات معممي سنوات فأكثر( حول مستوى اتجاى 71عينة البحث الذين سنوات خبرتيم )من 
صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص، لصالح أفراد عينة 

سنوات فأكثر. كما يتاح وجود فروق ذات داللة إحصائية  71البحث الذين سنوات خبرتيم من 
 71إلى أقل من  2( بين أفراد عينة البحث الذين سنوات خبرتيم )من 1512عند مستوى )

سنوات فأكثر( حول مستوى اتجاىات  71وأفراد عينة البحث الذين سنوات خبرتيم )من  سنوات(،
معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص، لصالح أفراد 

 سنوات فأكثر. 71عينة الدراسة الذين سنوات خبرتيم من 

اللة إحصائية حول اتجاىات أواحت نتيجة ىذا السؤال إلى عدم وجود فروق ذات د
معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص تعزى لمتغير 

ذلك إلى نتيجة معرفتيم الكبيرة بالنموذج بأبعاده الباحثان الجنس والمؤىل العممي؛ ويعزو 
بالنموذج باختالف المختمفة، كما أنو لم يكن ىناك فروق ذات داللة إحصائية حول معرفتيم 

المتغيرين والذي اتاح ذلك في نتيجة السؤال الثاني، مما انعكس ذلك عمى عدم وجود فروق في 
اتجاىاتيم.  كما يمكن االخذ بالحسبان، أن معممي صعوبات التعمم نتيجة معرفتيم الكبيرة 

ية التشخيص. بالنموذج؛ كان سببًا في إدراكيم لمفوائد المترتبة من استخدام النموذج في عمم
فالنموذج يساعد في تقميل عدد الطمبة المحالين لخدمات التربية الخاصة، كما أنو يميز الطمبة 

(. Klotz & Canter, 4111ذوي المشكالت التحصيمية المختمفة عن طمبة صعوبات التعمم )
 خيص.وذلك يجعل اتجاىاتيم جميعيم عمى حٍد سواء إيجابية نحو تطبيق النموذج في عممية التش

كما أواحت نتيجة ىذا السؤال إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول اتجاىات 
معممي صعوبات التعمم نحو تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص لصالح ذوي 

ذلك إلى أنو قد يعود بسبب معرفتيم الكبيرة بالنموذج وأبعاده والتي الباحثان الخبرة العالية؛ ويعزو 
في نتائج السؤال الثاني. كما أن خبرتيم العالية ومعرفتيم بنموذج االستجابة لمتدخل  اتاحت
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تحتم عمييم التفريق بين األساليب التقميدية المستخدمة والمعتمدة عمى نموذج التباعد في 
تشخيص ذوي صعوبات التعمم، وبين أحدث الطرق، واألساليب ذات الفاعمية في تشخيصيم 

لمتدخل؛ مما يجعميم أكثر إيجابية نحو تطبيقو. وذلك ألن االعتماد عمى كنموذج االستجابة 
نموذج التباعد يتعارض مع فمسفة التدخل المبكر، حيث يعتمد ىذا النموذج عمى ظاىرة انتظار 
الفشل؛ مما يسبب تجاىل التحديد والكشف المبكر بالرغم من أىميتو ودوره في التغمب عمى 

             بة من انتظار فشل الطالب، ومن ثم تقديم الخدمة لوالعديد من المشكالت المترت
(. في حين أن نموذج االستجابة لمتدخل يتمقون الطمبة فيو تدخاًل في وقت أكثر 4172)الزيات، 

( وىذا ما يجعل معممي Werts, 4172تبكيرًا مما يمكن أن يكون في ظل اضإحالة التقميدية )
 ييم اتجاىات إيجابية نحو تطبيقو في عممية التشخيص.صعوبات التعمم األكثر خبرة لد
ىل توجد عالقة دالة إحصائيًا بين مستوى معرفة معممي صعوبات  إجابة السؤال الخامس:

 ( في عممية التشخيص واتجاىاتيم نحو تطبيقو؟RTIالتعمم بنموذج االستجابة لمتدخل )
ناك عالقة ارتباطية دالة تم حساب معامل ارتباط بيرسون لمتعرف عمى ما إذا كانت ى

إحصائيًا بين مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية 
 التشخيص واتجاىاتيم نحو تطبيقو، وجاءت النتائج كما يواحيا الجدول اآلتي:

( نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين مستوى معرفة معممي صعوبات 21جدول )
 ( في عممية التشخيص واتجاىاتيم نحو تطبيقوRTIمم بنموذج االستجابة لمتدخل )التع

 االتجاىات  البعد

 **1.223 البعد األول: مكونات نموذج االستجابة لمتدخل
 **1.212 البعد الثاني: مستويات نموذج االستجابة لمتدخل
 **1.242 البعد الثالث: مبادئ نموذج االستجابة لمتدخل

 **1.222 استخدام نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيصالرابع: 
مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل 

(RTIفي عممية التشخيص ) 
1.173** 

 فأقل 2021** دالة عند مستوى 
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من خالل النتائج المواحة أعاله يتاح وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيًا عند 
( بين مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية 1.17ى )مستو 

التشخيص وأبعاده، واتجاىاتيم نحو تطبيقو. حيث يتاح أنو كمما زادت معرفة معممي صعوبات 
 التعمم بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص كمما تحسنت اتجاىاتيم نحو تطبيقو.

ىذه النتيجة منطقية؛ وذلك ألن مستوى معرفة معممي صعوبات التعمم  أن الباحثانيرى 
بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص تحقق بدرجة كبيرة، وكذلك مستوى اتجاىاتيم 
نحو تطبيق النموذج تحقق بدرجة مرتفعة بشكل إيجابي، وذلك يشير إلى وجود ىذه العالقة 

يعني ذلك أن نتيجة امتالك معممي صعوبات التعمم لممعرفة الطردية بين معرفتيم واتجاىاتيم. و 
بنموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص يحسن من إدراكيم لجدواه مما يحسن من 
اتجاىاتيم نحو تطبيقو. فاتجاىات المعممين نحو نموذج االستجابة لمتدخل، وكفاءتيم، ومعرفتيم، 

ر ويحمل توقعات جيدة حول التحصيل األكاديمي وثقتيم في قدراتيم في تنفيذ النموذج؛ يؤث
لمطمبة. وأنو كمما كانت اتجاىاتيم إيجابية نحو النموذج، أثر ذلك بشكل وااح في تحصيل 

 (.Stuart, 4177الطمبة، وتحقيق الفائدة المرجوة من النموذج )
، ودراسة أبا Gallagher( 4171وتتفق نتيجة ىذا السؤال مع نتيجة دراسة جاالجير )

( والتي أظيرت النتائج أن مستوى المعرفة بنموذج االستجابة لمتدخل 4172حسين والسماري )
جاءت بدرجة عالية، وكذلك توجياتيم نحو استخدامو إيجابيًا. وأثبتت دراسة أبا حسين والسماري 

 ( أن ىناك عالقة طردية قوية بين المعرفة والتوجو.4172)
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  توصيات البحث:
 يوصيان بما يمي: الباحثاني تم التوصل إلييا، فإن في اوء النتائج الت

 .تامين برامج تدريب معممي صعوبات التعمم حول آلية تنفيذ نموذج االستجابة لمتدخل 
 .عقد دورات تدريبية لمعممي التعميم العام لمتعريف بدورىم في تنفيذ نموذج االستجابة لمتدخل 
 خيص ذوي صعوبات التعمم والمعتمدة عمى إعادة النظر في استخدام الطرق التقميدية في تش

 نموذج التباعد.
  تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية تشخيص ذوي صعوبات التعمم في عدة مدارس

عمى مستوى المممكة العربية السعودية، وقياس أثر فاعميتو ثم تعميمو، وتوفير اضإمكانات 
 المادية وجميع ما يتطمبو تنفيذ النموذج. 

 البحث:مقترحات 
 .معوقات تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل في عممية التشخيص 
  أثر تدريب معممي صعوبات التعمم ومعممي التعميم العام عمى آلية تنفيذ نموذج االستجابة

 0لمتدخل في تشخيص ذوي صعوبات التعمم
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 المراجع
ى المعرفة والتوجو نحو (. مستو 4172أبا حسين، وداد عبد الرحمن؛ السماري، منيرة راشد. )

استخدام نموذج االستجابة لمتدخل لدى معممات صعوبات التعمم في مدينة 
 .423 -474(، 73)2، مجمة التربية الخاصة والتأىيلالرياض. 

(. آراء أعااء ىيئة التدريس 4173أبا حسين، وداد عبد الرحمن؛ الشويعر، شروق سميمان. )
مجمة ل في برامج صعوبات التعمم. نحو استخدام نموذج االستجابة لمتدخ

 .33-7(، 42)2، التربية الخاصة والتأىيل

قاموس مصطمحات (. 4174أبو الديار، مسعد؛ البحيري، جاد؛ محفوظي، عبد الستار. )
 (. مركز تقويم وتعميم الطفل.4، )طصعوبات التعمم ومفرداتيا

. مكتبة االنجمو وعالمياً  عمم النفس االجتماعي عربياً (. 4113أبو النيل، محمود السيد. )
 المصرية.

. صعوبات التعمم ودور معممي التعميم العام في تقديم الخدمات(. 4173أبو نيان، إبراىيم سعد. )
 مكتبة الممك فيد الوطنية.

(. التوجيات الراىنة في إجراءات التعرف 4172أحمد، محمد؛ مصطفى، دعاء؛ أحمد، محمد. )
، مجمة كمية التربيةاالستجابة لمتدخل.  عمى ذوي صعوبات التعمم: نموذج

37(2 ،)4-33 . 

(. اتجاىات استخدام طالبات قسم التربية الخاصة بكمية 4171أصيل، غادة عبد الوىاب. )
التربية في جامعة جدة لمواقع التواصل االجتماعي في الحصول عمى 

، مجمة مكتبة الممك فيد الوطنيةالمعمومات العممية المتخصصة. 
43(4 ،)371-322. 

مدى فاعمية نموذج االستجابة لمتدخل في تنمية ميارة تعرف (. 4113األنصاري، عمي محمد. )
 الكممة لذوي صعوبات التعمم من تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت

( ]رسالة ماجستير، جامعة الخميج العربي، 141222)رقم المنشور 
 رسائل الجامعية. البحرين[. قاعدة بيانات دار المنظومة، ال
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 . دار المسيرة.تدريس األطفال ذوي صعوبات التعممبطرس، بطرس حافظ. 

 . مكتبة الفالح.صعوبات التعمم قاايا حديثة(. 4112جرار، عبد الرحمن محمود. )

(. المعرفة بنموذج االستجابة لمتدخل لدى مشرفي صعوبات التعمم 4141الجيني، بيان حمدي. )
مجمة قات تطبيقو في المممكة العربية السعودية. والصفوف األولية ومعو 
 .23-43(، 742، )رابطة التربويين العرب

المجمة (. االستجابة لمتدخل مفيومو، ومكوناتو، وأساليبو. 4171الحمد، خالد عبد العزيز. )
 .33-73(، 71، )العربية لمتربية الخاصة

خيص "مدخل االستجابة لمتدخل (. التشخيص لمعالج أم العالج لمتش4171خوج، حنان أسعد. )
مجمة تطوير األداء في تشخيص الطالب ذوي صعوبات القراءة". 

 .723-723(، 4)2، الجامعي

القيمة التنبؤية لتحديد وتشخيص صعوبات التعمم ، نوفمبر(. 4112الزيات، فتحي مصطفى. )
. بحث مقدم إلى بين نماذج التحميل الكمي ونماذج التحميل الكيفي

 دولي لصعوبات التعمم، الرياض، المممكة العربية السعودية.المؤتمر ال

 . دار النشر لمجامعات.قاايا معاصرة في صعوبات التعمم(. 4112الزيات، فتحي مصطفى. )

. صعوبات التعمم: التوجيات الحديثة في التشخيص والعالج(. 4172الزيات، فتحي مصطفى. )
 مكتبة االنجمو المصرية.

، صعوبات التعمم التشخيص والعالج(. 4112، مجدي؛ عاشور، أحمد. )سالم، محمود؛ الشحات
 (. دار الفكر.3)ط

برنامج تدريبي مقترح لتنمية مفيوم االستجابة لمتدخل لدى (. 4172السالمة، أريج عمي. )
 . دار المسيمة.العاممين ببرنامج صعوبات التعمم

 عالم الكتب. .تشخيص وتقييم صعوبات التعمم(. 4172العدل، عادل محمد. )
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(. وعي واستعداد العامالت في 4172العقيل، أروى صالح؛ الدغمي، عيود عبد الرحمن. )
برامج صعوبات التعمم باستراتيجية االستجابة لمتدخل في منطقة الجوف. 

 .233 -211(، 723)4، مجمة التربية

. لقياسيااالتجاىات النفسية واالجتماعية أنواعيا ومدخل (. 4171عماشة، سناء حسن. )
 مجموعة النيل العربية.

 . دار صفاء.أساسيات صعوبات التعمم(. 4172القاسم، جمال مثقال. )

  https://cutt.us/PrzeP. دليل معمم/ معممة صعوبات التعمم(. 4172وزارة التعميم. )

   https://cutt.us/KtjWD. لخاصةالدليل التنظيمي لمتربية ا(. 7232وزارة التعميم. )

https://cutt.us/PrzeP
https://cutt.us/KtjWD
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