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البحث ممارسة  ل  هدف  معوقات  على  للتَـدخلنُمـوَذج  لتعرف  معلمي      االسـِتجابـة  نظر  وجهة  في   التَـعلمصـُعوبـات  من 
التَـعلموالتعرف على الفروق بين معلمي    ،بمدينة الجبيل  االبـِتـدائـيةالمدارس   فيما يواجهون من معوقات تطبيق   صـُعوبـات 
للتَـدخلنُمـوَذج   )  االسـِتجابـة  لمتغير  وت  -النوعتبعًا  الخبرة(  سنوات  ال  كّونتعدد  ومعلمات    بحثعينة  معلمي  جميع  من 

التَـعلم البيانات   -من إعدادها-االستبانة    الباحثتاناستخدمت  و ،  ومعلمةً   اً ( معلم37البالغ عددهم )   صـُعوبـات    كأداة لجمع 
من   االسـِتجابـة للتَـدخلنُمـوَذج  أن أبرز المعوقات التي تحول دون تطبيق  وأظهرت النتائج:    التحليليوفق المنهج الوصفي  

التَـعلموجهة نظر معلمي ومعلمات   بُ   ،  صـُعوبـات  تمثلت  في  المعلم  إعداد  أّنه عد  المعلمون ال    في  الكافية    يمتلك  المعرفة 
ال    في أّنه عد المنهج المدرسي تمثلت  (، وفي بُ 4من    2.46بمتوسط حسابي بلغ )    االسـِتجابـة للتَـدخلنُمـوَذج  كيفية تطبيق  ل

الم في  التقدم  مراقبة  اليتم  لل  مهمةمارسات  االكاديمي  األداء  )    تالميذلتقييم  بلغ  بُ 4من    2.35بمتوسط  وفي  البيئة  (،  عد 
  االسـِتجابـة للتَـدخل نُمـوَذج  على المنهج للمساعدة في تقييم التالميذ في    ةمبني  ةتوفر مقاييس مقننتال  في أّنه  التعليمية تمثلت  

 صـُعوبـات التَـعلم(  بين معلمي  0.05كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة <)  ( 4من  2.46بمتوسط )
لصالح اإلناث، و   النوعتبعًا لمتغير    االسـِتجابـة للتَـدخلنُمـوَذج  فيما يواجهون من معوقات تطبيق    االبـِتـدائـيةفي المدارس  

الخبرة، لصالح  ا( بين  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة <)  لعدد سنوات  المعلمين تبعًا  ستجابات 
 . المعلمين ذوي الخبرة األعلى

 معوقات ممارسة نموذج االستجابة-صـُعوبـات التَـعلم -(  RTIنُمـوَذج االسـِتجابة للتَـدخل ): الكلمات المفتاحية 
Abstract  
The study aimed to identify the obstacles of practicing the Response to Intervention model from the viewpoint of 
learning disabilities teachers for primary schools' students in Jubail, and to identify the differences between learning 
disabilities teachers based on the obstacles they face in applying the Response to Intervention model according to 
the following variables (gender - number of years of experience). The study sample consisted of all male and female 
learning disabilities teachers, (38) male and female teachers. The researcher used a questionnaire –which she made - 
as a tool to collect data according to the descriptive survey approach. Results showed: The main obstacles that 
prevent applying Response to Intervention model from the viewpoint of learning disabilities teachers of primary 
schools in Jubail in regard to teacher preparation were that teachers do not have enough knowledge on how to apply 
RTI model with the average of  (2.46 out of 4), in regard of  school curriculum, obstacles were  due to that progress 
is not monitored in important practices for evaluating students' academic performance with an  average of (2.35 out 
of 4), and in regard to educational environment,.  There are also significant statistically differences at a significance 
level of > (0.05) between learning disabilities teachers in primary schools in applying the intervention model 
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according to the gender variable in favor of females, and there are statistically significant differences at a significance 
level of> (0.01) among teachers' responses according to years of experience, in favor of teachers with higher 
experience.  
Keywords Responsiveness to Intervention - Learning difficulties - Obstacles to practicing Responsiveness to 
Interventio  

 مقدمة 
التَـعلم مجال    يعتبر التربية حأ  صـُعوبـات  مجاالت  د 

التي   حيث تعد هذه الفئة من الفئات  ،  واحدثهاالخاصة  
وتكمن الصعوبة في    ،الكثير من الغموض  تعاني  ال تزال

لذوي   الدقيق  التَـعلمالتحديد   أنهمفي    صـُعوبـات 
متجانس غير  الغموض   جةنتيكو ،  ةمجموعات  لهذا 

تحديد   في  المستخدمة  التشخيص  محكات  ذوي  تعددت 
التَـعلم التباين  و   صـُعوبـات  : محك  أهمها  التباعد  أمن  و 

  أدائه القدرات الحقيقية للفرد و والذي يقصد به التباين بين  
االستبعاد  و   ،الفعلي على و محك  يعتمد  الذي  المحك  هو 

بين   الدقيق  التَـعلمالتشخيص  واالعاقات    صـُعوبـات 
في  و االخرى،   فكرته  تتمثل  الخاصة والذي  التربية  محك 

التَـعلمذوي    أنّ  وفق    صـُعوبـات  التعلم  عليهم  يصعب 
المتبعة التقليدية  التي    العديدو   ،الطرق  المحكات  من 

عبد )  صـُعوبـات التَـعلمذوي    التالميذتناولت طرق تحديد  
   (.2011الحميد، منال وصابر، منى. 

ت كم التَـعلمعد  ا  في    صـُعوبـات  المهمة  الموضوعات  من 
التربية   مجال  في  الحاضر  حاز   الخاصة،وقتنا    ت والتي 

المختصين من  الكثير  اهتمام  وذلك  على  تزايد ؛  بسبب 
   (. 2011)أبو رزق،  ئة من التالميذفهذه ال أعداد

 صـُعوبـات التَـعلم قد يرجع سبب تزايد اعداد التالميذ ذوي  
التي   التشخيص  المتبعة في عملية  الممارسات  الى واقع 

المتداخلة تحت مظلة   الفئات  التَـعلمتضم  من    صـُعوبـات 
اساسّيا محكًا  بوصفه  التباعد  محك  تطبيق  في    خالل 

  .صـُعوبـات التَـعلمعملية التعرف على التالميذ ذوي 
( الزيات  التباعد  2006يشير  محك  قضية  أن  الى   )

وتشخيص   تحديد  في  الكمي  للتحليل  صـُعوبـات كنموذج 
حظيت باهتمام مطرد من كافة ذوي االختصاص    التَـعلم

آليات   المنظمات  من  العديد  تبنت  كما  المجال،  في 
اثارته هذه  المستمر حولها بهدف ما  العمل  متنوعة من 

 .القضية من انتقادات

وُ و   التي  االنتقادات  من  العديد  ضوء  لمحك في  جهت 
القمة ل)أكد    التباعد التَـعلممؤتمر  الذي عقد و   (صـُعوبـات 

أغسطس   بديلة    ( 2001)في  نماذج  تطوير  الى  الحاجة 
التباعد في تحديد   التَـعلملمحك  توصلت  وقد    ،صـُعوبـات 

الباحثين والعلماء   توصيات  العديد مننتائج المؤتمر إلى  
توالممارسين   االسـِتجابـة نُمـوَذج    تبّني  وتؤيددعم  التي 

 (. 2006 الزيات،) للتباعد  بوصفه بديالً  للتَـدخل
( شيديسي  براون  بأن"  2005ذكر  االسـِتجابـة نُمـوَذج  ( 

ال    للتَـدخل فالذين  التالميذ،  لتقّدم  منظمًا  رصدًا  يتضمن 
ُيظهرون تحسنًا لهذه التدخالت تتم إحالتهم لتلقي خدمات  

 االسـِتجابـة للتَـدخل التربية الخاصة، كما إّن بعض نماذج  
قبل   شامل  فردي  بشكل  التالميذ  ُيقّيم  أن  تتطلب 
التربية   لخدمات  أهليتهم  مدى  ولتحديد  تصنيفهم، 

وهذه   الضعف  الخاصة،  نقاط  لتحديد  تستخدم  التقييمات 
ل االخرى  المسببات  واستبعاد  لديهم  صـُعوبـات  والقوة 

 . "التَـعلم
األ تعليم  قانون  )  فراد يشير  االعاقة  لعام  IDEAذوي   )

أن    (2004) للتَـدخلنُمـوَذج  الى  في    االسـِتجابـة  يساهم 
ومع استمرار   ،صـُعوبـات التَـعلمالكشف عن التالميذ ذوي 

نرى   أن  نتوقع  النموذج  هذا  معدالت   انخفاضاً تبني  في 
خالل    ،االكتشاف من  التالميذ  من  مزيد  خدمة  مع 

المنظم التعليم  تحديدهم  ،  تدخالت  ذوو وعدم  أنهم    على 
ومن شأن هذا النموذج أن يغير خدمات   تعلم،صعوبات  

الخاصة بوسكاردين، و بيلينجزلي  و   )كروكيت  التربية 
2014 .) 

اكدت  وم التي  السابقة  الدراسات  خالل  األهمية    على ن 
للتَـدخلنُمـوَذج  ب  الكبرى  األطفال    االسـِتجابـة  للكشف عن 
التَـعلمذوي   البحث    الباحثتان  تسعى  صـُعوبـات  هذا  في 

أهم معوقات تطبيق هذا النموذج في مدينة    ى التعرف عل
الفجوة    حتىالجبيل   التي تعرقل تطبيق  نستطيع سد تلك 

النموذج معلمي    هذا  نظر  وجهة  التَـعلممن  ؛ صـُعوبـات 
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االقرب   ألنهم  يتعلق  وذلك  التالميذ بتلبية  فيما  حاجات 
 .صـُعوبـات التَـعلمذوي 

   البحثمشكلة 
مالحظات   واقع  في    الباحثتينمن  العمل  لميدان 

التَـعلم أن  صـُعوبـات  تطبق    المدارس  وجدت  مازالت 
ذوي  ألا وتحديد  تشخيص  في  التقليدية  صـُعوبـات ساليب 

وذلك      التَـعلم في    باستخدام؛  جاء  كما  التباعد  محك 
القواعد التنظيمية لبرامج التربية الخاصة في وزارة التربية  

هـ( التي تنص على  1422سنة )  1673بالقرار  والتعليم  
قدراته  مستوى  بين  واضح  تباين  التلميذ  لدى  يكون  أن 

االكاديمي تحصيله  الحظت  ومستوى  وقد  أن    أيضاً ، 
االعتالمدارس  بعض  هناك   بعين  تأخذ  ظروف  ال  بارال 
ا  و  ةيالتعليم يكشف  والتي  ،  للتلميذسرية  ألالرعاية  ال 

التباعد   محك  الخاطئ   ؛عنها  التشخيص  الى  يؤدي  مما 
بينوا التحصيلي    لخلط  التفريط  صـُعوبـات ذوي    وذوي 

ثم    التَـعلم لهم  أ   زيادةومن  تقدم  الذين  التالميذ  عداد 
الخاصة   التربية  أساليب   ؛ خدمات  ضم  يستوجب  وذلك 

حديثة للتَـدخلنُمـوَذج  ك  بديلة    عن    للكشف    االسـِتجابـة 
التَـعلمذوي   الحديثة    صـُعوبـات  التوجهات  وفق  للعمل 

 المملكة العربية السعودية   تطمح لهالذي    لمواكبة التطور
 . 2030رؤية   ضوء في

ت يخص  السعودية وفيما  البيئة  في  حديثة  أساليب    بني 
"نجاح أي برنامج جديد في      ( بأن 2019أشار المحرج )

الدول   من  دولة  أي  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  خدمة 
وذلك  ؛  يعني جواز نقله بماهيته ونجاحه لدينا  المتقدمة ال

وقد  المجتمعات،  بين  واالجتماعي  الثقافي  لالختالف 
يكون من المفيد قبل نقل تلك البرامج التخطيط لمواءمتها  

الستقبالها   الميدان  ث،  وتهيئة  الدراسات من  إجراء  م 
لمناقشتها  العمل  ورش  وعقد  عليها  المؤصلة  واألبحاث 
اإلعاقة   ذوي  األشخاص  أسر  اشراك  إلى  باإلضافة 
تلك   مناسبة  نضمن  وبذلك  معهم  المباشرين  والعاملين 

 " .البرامج قبل تجريبها
إطالع   التي    الباحثتينوبعد  العربية  الدراسات  على 

للتد االستجابة  نموذج  مجال  ندرة  تناولت  وجدت  خل، 

نموذج   تطبيق  معوقات  تناولت  التي  العربية  الدراسات 
صعوبات  معلمي  نظر  وجهة  من  للتدخل  االستجابة 

 التعلم.
بناء على ما سبق نشأت فكرة البحث وذلك بحصر أهم  

تطبيق   دون  تحول  التي  االسـِتجابـة نُمـوَذج  المعوقات 
وهذا ما   صـُعوبـات التَـعلممن وجهة نظر معلمي    للتَـدخل
 .هذا البحثخالل  هللكشف عن الباحثتانتسعى 

  الرئيسي   السؤال  اإلجابة عن  في  البحثوتتمثل مشكلة  
  :التالي

معوقات- للتَـدخل نُمـوَذج    ممارسة  ما    لدى   االسـِتجابـة 
ومعلمات   التَـعلممعلمي  المدارس    صـُعوبـات  في 

 الجبيل؟بمدينة  االبـِتـدائـية
 :التالية تالتساؤال ويتفرع منه

المدارس  في    صـُعوبـات التَـعلممعلمي  بين    ما الفروق    -
تطبيق    االبـِتـدائـية معوقات  من  يواجهون  نُمـوَذج  فيما 

 ؟النوعتبعًا لمتغير  االسـِتجابـة للتَـدخل
التَـعلممعلمي  بين  ما الفروق    - المدارس في    صـُعوبـات 

تطبيق    االبـِتـدائـية معوقات  من  يواجهون  نموذج  فيما 
 الخبرة؟ سنوات االستجابة تبعًا لمتغير 

 أهداف البحث:
االسـِتجابـة - نُمـوَذج  ممارسة  معوقات  على  التعرف 

في   التَـعلم  صـُعوبـات  معلمي  نظر  وجهة  من  للتَـدخل 
 المدارس االبـِتـدائـية بمدينة الجبيل.

الفروق بين معلمي  - التَـعلم في  التعرف على  صـُعوبـات 
تطبيق  معوقات  من  يواجهون  فيما  االبـِتـدائـية  المدارس 

 نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل تبعًا لمتغير النوع. 
التَـعلم - صـُعوبـات  معلمي  بين  الفروق  على  التعرف 

نموذج   تطبيق  معوقات  في  االبـِتـدائـية  بالمدارس 
 رة.االستجابة تبعًا لمتغير عدد سنوات الخب

   :البحثأهمية 
والمستمر   الكبير  التطور  من  الحالي  البحث  أهمية  تنبع 

ميدان   التَـعلم في  أساليب    صـُعوبـات  يخص  فيما 
الجانبين   خالل  من  ذلك  ويتضح  والعالج،  التشخيص 
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النظري   الجانب  من  تناول  حيث  التطبيقي؛  و  النظري 
ذوي   التالميذ  عن  المبكر  والكشف  التشخيص  موضوع 

التَـعلم نظرًا   صـُعوبـات  معلميهم؛  نظر  وجهة  من 
التعليمي وهي من   الميدان  لمعايشتهم واقع الممارسة في 
الخاصة   التربية  ميدان  في  والمهمة  األساسية  المواضيع 

بشكل خاص، ونظرًا لحاجة   التَـعلم صـُعوبـاتبشكل عام و 
الميدان التربوي والتعليمي لمثل هذه الدراسات في مجال  

؛ فهي تعد تأسيسًا لبنية االسـِتجابـة للتَـدخل نُمـوَذج  تطبيق  
نظر معلمي  من وجهة  النموذج  تطبيق  لمعوقات  جديدة 

التَـعلم قاعدة صـُعوبـات  بمثابة  البحث  هذا  يعد  كما   ،
الد منها  برامج تنطلق  تطبيق  إلي  تهدف  التي  راسات 

للتَـدخلنُمـوَذج   التطبيقياالسـِتجابـة  الجانب  اما  فيتمثل    ، 
أهميتها مجال    في  في  والعاملين  المختصين  تزويد  في 

نموذج   ممارسة  معوقات  تقيس  بأداة  التعلم  صعوبات 
تزويد   االستجابة للتدخل لدى معلمي صعوبات التعلم، و

التربوية والتعليمية بمعلومات    أصحاب القرار في العملية
امام تطبيق   التي تقف  المعوقات  االسـِتجابـة نُمـوَذج  عن 

بعين  للتَـدخل تؤخذ  أن  يمكن  المعلومات  هذه  إّن  ؛ حيث 
 . االبـِتـدائـيةاالعتبار قبل تطبيق البرنامج على المدارس  

 مصطلحات البحث
 صـُعوبـات الَتـعلم: -1

االمريكية لصـُعوبـات التَـعلم )كما ورد في  أقرت الجمعية  
( تعريفًا شاماًل لذوي صـُعوبـات 2011صابر وعبدالحميد،

التَـعلم وينص التعريف على " إن صـُعوبـات التَـعلم حالة 
أو   تكامل  أو  نمو  في  تؤثر  عصبي  منشأ  ذات  مزمنة 
وتظهر   اللفظية،  وغير  اللفظية  المهارات  استخدام 

التَـعلم او   صـُعوبـات  عالية  درجات  يمتلكون  أفراد  لدى 
متوسطة من الذكاء مع سالمة األجهزة الحسية والحركية  
أثر  ويختلف  لهم،  المناسبة  التعليمية  الفرص  توفر  مع 
وعلى   لذاته  الفرد  تقدير  اختالف  على  الصعوبات  هذه 
ونشاطات   واالجتماعية  والتربوية،  المهنبة،  نشاطاته 

 شدة تلك الصعوبات . الحياة الطبيعية باختالف درجة
االجرائي:   تشخيصهم التعريف  تم  الذين  التالميذ  هم 

بصعوبات التعلم والذين يعانون من اضطراب في إحدى  

فهم   في  كصعوبة  ويظهر  األساسية  النفسية  العمليات 
المهارات  مثل  والمنطوقة  المكتوبة  اللغة  واستخدام 

حساب،  االكاديمية كالقراءة، أو الكتابة، أو التهجئة أو ال
والمستخدمة   التعلم  صعوبات  تشخيص  قواعد  على  بناًء 

 بوزارة التعليم. 
 االسـِتجابـة للَتـدخل: -2

لصـُعوبـات  المشتركة  االمريكية  الوطنية  اللجنة  عرفت 
التَـعلم نموذج محك االسـِتجابـة للتَـدخل بأّنه "مجموعة من  
توفير  في  تساعد  أن  يمكن  التي  التدخالت  أنماط 

دقي  التَـعلم معلومات  صـُعوبـات  ذوي  التالميذ  عن  قة 
وتحديدهم، ومدى حاجتهم الى التربية الخاصة والخدمات  
بمراحلها  العالجية  التدخالت  متضمنة  بها  المرتبطة 

                                       (.NJCLD،2005)  المختلفة".
هو نموذج كيفي يقدم تدخالت مكثفة التعريف االجرائي:  

عدة  بأساليب   ضمن  عالية  جودة  ذات  واستراتيجيات 
التقييم  عملية  قبل  فردي  أو  جماعي  بشكل  مستويات 

 . بهدف الكشف عن التالميذ ذوي صـُعوبـات التَـعلم
نموذج  -3 ممارسة  لمعوقات  اإلجرائي  التعريف 

: هي التحديات التي تعيق المعلمين والمعلمات االستجابة
نُمـوَذج   تطبيق  المدارس  عن  في  للتَـدخل  االسـِتجابـة 

 االبـِتـدائـية والتي تقيسه أداة الدراسة. 
  :البحث داتحدم

معوقات ممارسة نُمـوَذج االسـِتجابة  الحدود الموضوعية:  
( معلـمي RTIللتَـدخل  لدى  االبـِتـدائـية  بالمدارس   )

العربية   بالمملكة  الُجبيل  بـمدينة  التَـعلم  صـُعوبـات 
 .السعودية
معلمي    البشرية:الحدود   التَـعلمجميع  من    صـُعوبـات 

المدارس    واالناث  الذكور  الحكومية  االبـِتـدائـيةفي 
ن في وزارة التعليم في مدينة الجبيل في المملكة  يالمسجل
 السعودية.العربية 

المدراس    المكانية:الحدود   الحكومية    االبـِتـدائـيةجميع 
ت  بنات(-)بنين برنامج  التي  التَـعلمطبق  في    صـُعوبـات 

 السعودية.مدينة الجبيل في المملكة العربية 
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العام    الزمنية:الحدود   من  الثاني  الدراسي  الفصل 
من    هـ1441-1440الدراسي   األول  الدراسي  والفصل 

 هـ. 1442 -1441العام الدراسي 
 :النظري  العرض
النظري يتناول   لثالث  اإلطار  أساسية  عرضًا   :محاور 

التَـعلم  محور االسـِتجابـة نُمـوَذج  محور  و   ،صـُعوبـات 
 .باإلضافة إلى محور الدراسات السابقة للتَـدخل

 صـُعوبـات الَتـعلم : المحور األول
 : صـُعوبـات الَتـعلممفهوم -1

التَـعلم حازت    صـُعوبـات  التي  الموضوعات  على  من 
الخاصة  اهتمام التربية  ميدان  في  ظهر   أنبعد    .مطرد 

من   مجموعة  الميدان  نموهم    ألسوياءا  األفرادفي  في 
تعليمية   ،والحسي  العقلي، مشكالت  وجود  مع  والحركي 
بدأ المختصون في التركيز على هذا الجانب في    لديهم،

مظاهر   على  التعرف  بهدف  الخاصة  التربية  مجال 
 التَـعلم. صـُعوبـات 

هناك اختالفات كبيرة حول تحديد تعريف حيث نجد أن  
 باختالفتتعلق    ألسبابوالتي قد ترجع   صـُعوبـات التَـعلمل

وتعدد   الصعوبات  لذلك  أنواعها،مظاهر   ظهرت   ونتيجة 
التي   التعريفات  من  الحاليالعديد  البحث  من    تناولها 

 جانبين: الطبي والتربوي.
العضوية    الطبي:التعريف  - األسباب  على  ركز 

التَـعلم  ألعراض الخلل    صـُعوبـات  في  تتمثل  والتي 
   .أو التلف الدماغي  ،الوظيفي

  ، ويركز على القدرات العقلية ونموها  التربوي:التعريف  -
العجز   في    األكاديميومظاهر  تتمثل  القدرة عجز  والتي 
والتي ال    (والحساب  )قراءة وكتابة وتهجئةعلى تعلم اللغة  

 (. 2009)الروسان ، الى أسباب حسية أو عقلية ترجع 
بوزارة  الخاصة  التربية  لمعاهد  التنظيمية  القواعد  ان  كما 

( السعودية  العربية  المملكة  في  ( عرفت  1422المعارف 
التَـعلم أكثر    صـُعوبـات  أو  واحدة  في  اضطرابات  بأنها: 

فهم   تتضمن  التي  واألساسية  النفسية  العمليات  من 
ال في  واستخدام  تبدو  والتي  والمنطوقة  المكتوبة  لغة 

االستماع  ، والقراءة  ،والكالم  ،والتفكير،  اضطرابات 

والتي ال   والرياضيات  الخط(  التعبير،  )االمالء،  والكتابة 
أو  إلى أسباب تتعلق باإل  ُترجع العقلية أو السمعية  عاقة 

أو ظروف التعلم أو    اإلعاقةأو غيرها من أنواع    البصرية
 رية. الرعاية األس

 : صـُعوبـات الَتـعلمتصنيف -2
التَـعلميعد ميدان    مما  ًا؛  ومتنوع  ميدانًا واسعاً   صـُعوبـات 

يظهرها    يستدعي التي  المشكالت  أنواع  توضيح  أهمية 
التَـعلم  وذو التالميذ   به    صـُعوبـات  قام  ما  كيرك وهذا 

( التَـعلمبتصنيف    (1988وكالفانت  لى إ  صـُعوبـات 
 رئيسيين: نوعين 

   النمائية: صـُعوبـات الَتـعلم
ما  و  في مرحلة  التلميذ  على  التي تظهر  الصعوبات  هي 

الطفل  يحتاجها  التي  المهارات  وتشمل  المدرسة  قبل 
الموضوعات   الى  االنتقال  وذكر   األكاديمية،بهدف 

مهارات تتعلق بنمو القدرات العقلية   إّنها(  2016صابر )
والتوافق   للتلميذ  المدرسي  التوافق  تمهد  التي  والعمليات 

 والمهني. ،ماعيواالجت  ،الشخصي
 قسمين: ويمكن توضيح المهارات النمائية في 

االنتباه  :وليةاألمهارات  ال  و وتشمل  . الذاكرةو االدراك،  ، 
ومن  ،  اللغة الشفهيةو وتشمل التفكير ،    :ثانويةالمهارات  ال

ول األول عن عملية التعلم  ؤ المالحظ أن االنتباه هو المس
تساهم  دراك وما يتبعه من عمليات عقلية  اإلويؤثر على  

في    في االضطراب  على  ويترتب   ، التعلم  حدى  إعملية 
انخفاض   العمليات  المواد    تلك  في  التلميذ  مستوى  في 

المرحلة  المدرسية   مصطلح   االبـِتـدائـيةفي  ويشتمل 
التَـعلم صعوبااأل  صـُعوبـات  على  خكاديمية  صة  ات 

أو    بالقراءة، الكتابيوالكتابة  والتعبير  الحساب ،  التهجئة 
الصدد  و  هذا  )في  صابر  على  2016يؤكد    إنّ ( 

ا ل ألالصعوبات  ومحصلة  نتيجة  هي  صـُعوبـات كاديمية 
و   التَـعلم ارتباطية  أّنهالنمائية  عالقة  قوية    موجبة  توجد 
القراءة    ؛بينهما عن  التلميذ  عجز  سبيل -فعند  على 
لى صعوبة ذلك إ  قد يرجع  ،  كاديمية  أكصعوبة    -المثال

 قدرته على تركيب وتجميع األصوات في كلمة واحدة. 
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 : صـُعوبـات الَتـعلمتشخيص -3
المبكر   والكشف  التشخيص  ذوي  يعتبر  التالميذ  عن 

التَـعلم مهّما  صـُعوبـات  الخاصة  إل   أمرًا  البرامج  عداد 
وذلك للحد    ظهورها؛زمة لعالجها ومواجهتها منذ بدء  الال

االفراد هؤالء  على  وتأثيرها  أثرها  ذلك  ،  من  ويعتبر 
و  التشخيص  خطوات  من  األولى  البرامج إ الخطوة  عداد 

 . (2012)يوسف،   الالزمةالعالجية 
( إلى أنه عند تشخيص 2010يشير الزهار وعبدالواحد )

التَـعلمصـُعوبـذوي   وفارقة    ات  دقيقة  بصورة  وتحديدهم 
)محك التباعد ،    :ينبغي اتباع محكات التشخيص التالية

،  و  االستبعاد  المميزة  و محك  السلوكية  الخصائص  محك 
التَـعلملذوي   في  ؛  (    صـُعوبـات  التداخل  لتجنب  وذلك 

ذوي   على  التَـعلمالتعرف  العديد   صـُعوبـات  يوجد  كما   ،
ت التي  المحكات  أنّ من  إال  الفئة  هذه  لتحديد  محك    تبع 

ه ما    استخدامااألكثر    والتباعد  وهذا  العربية  الدول  في 
نتائج اليه  )  أشارت  يوسف  تهدف    (2012دراسة  التي 

العربية    لىإ والدراسات  البحوث  لبعض  البعدي  التحليل 
مجال   التَـعلمفي  اطار    صـُعوبـات  في  قرن  ربع  خالل 

التدخل السيكولوجي  التعرف والتشخيص وبرامج  محكات 
اثن في  تحليلية  مسحية  دراسة  دولة عربية     رةعش  يوهي 

على أن أكثر محكات التشخيص استخداما في  وأكدت  ،  
التَـعلمالتعرف على ذوي   العربية   صـُعوبـات  البحوث  في 

بنسبة  واالستبعاد  الخارجي  التباعد  محك  هو 
(41،86  )% 

محكات   البحثقتصر  يوسوف   أحد  تناول  على  الحالي 
في   التفاوت  أو  التباعد  محك  في  المتمثل  التشخيص 

مقارنة باستخدام    صـُعوبـات التَـعلمتحديد وتشخيص ذوي  
 .االسـِتجابـة للتَـدخلنُمـوَذج 

 محك التباعد 
( الزيات  محك  2007عرف  دال  (  انحراف  بأنه  التباعد 
بين   التلميذوملموس  ذكاء  قدراته  ،مستوى  أو ،  أو 

للدراسة أاستعداداته  من  ،  عام  بوجه  العقلية  قدراته  و 
الفعلي  أ  العام،   األكاديمي  دائهوأ  ناحية، من    النوعيو 

أخرى  العادية    ،ناحية  التدريسية  التدخالت  توفير  مع 
 . الكافية والمالئمة
( أنيس  لمحك    (،2003يعرض    التباعد، وصف موضح 

ويكون ذلك في    هوالذي يتم تشخيص الصعوبة بناء علي
 حالتين:

 ها تدني مستوى تحصيل التلميذ فيالحاالت التي يتضح  -
ا   الدراسي تحصيل  مستوى  نفس   الذينخرين  آلعن  في 
 العمر.

التحصيل الدراسي للتلميذ    فيها  الحاالت التي ال يتساوى -
المجاالت  من  أي  في  العقلية  قدراته  مستوى  مع 

الت  االكاديمية، جميع -التلميذ    أنّ على    أكيدمع  في 
العقلي   عمرهيتلقى خبرات تعليمية تتناسب مع    -الحاالت
 والزمني.

المحكات  كأحد  التباعد  محك  اعتماد  من  الرغم  وعلى 
التَ ساسية في تشخيص ذوي  األ   أّنه قد إال    ـعلمصـُعوبـات 

الزيات  كثيرة  نتقادات  ا  من حوله   تظهر  اليها  أشار  كما 
 : على النحو التالي  (2006)
أو    نموذج    أنماط  تتعدد  - ففي التباعد  التفاوت    ؛ 

االمريكية   المتحدة  المثال-  الواليات  سبيل  نجد    -على 
في   المختلفة  نموذجًا المدارس  تستخدم  الواحدة  الوالية 

رس  امد العن الذي تستخدمه    كثر صرامةً أقل او  أ  مختلفاً 
ذلك  على  وأكد   Scruggs, Mastrpieri)  األخرى 

الواليات    (2002, جعل  التباعد  محك  استخدام  بأن 
التَـعلمالمتحدة تتفاوت بتحديدها للتالميذ ذوي    صـُعوبـات 

أخرى   بين و  يعتبر   إّنهحيث    ؛والية  أن  الممكن  من 
والية في  من    ما  التلميذ  التَـعلميعاني  وهذا   صـُعوبـات 
يع ال  قد  أخرى    كذلكبر  تالتلميذ  والية  أثار  ؛  في  مما 

 من التساؤالت حول هذا المحك . عدداً 
، االسرية  أو،  المشكالت التعليمية  ذواتتداخل الفئات    -

المنشأ المدرسية  الذين  -أو  التحصيلي  التفريط  ذوي  مثل 
السمات   عليهم  تنطبق  وال  التفاوت  محك  عليهم  ينطبق 

لذوي   التَـعلمالسلوكية  ذوي    -  صـُعوبـات  صـُعوبـات مع 
عنصر    أنّ ( في  Lerner،2000وأكد على ذلك ) ،  التَـعلم

بشدبالتفاوت   يركز  الدراسي،    ةالتعريف  التحصيل  على 



 سهى بدوي و مناحي  رنو   السعوديةبيل ابململكة العربية مدينة الُ ـمي صـُعوبـات التَـعلم بـ( ابملدارس االبـتِـدائـية لدى معلRTI)  معوقات ممارسة منُـوذَج االسـِتجابة للتَـدخل

  
Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2021; Vol. 1 (1) 122 

1، الجزء 1؛ العدد 2021مجلة بحوث التعليم واالبتكار     

 

الجوانب   دور  من  يقلل  التعريف  وبالتالي  من  األخرى 
بالمش  يتعلق  فيما    اللغوية الفونولوجية    كالتخاصة 
هناك العديد من    إنّ حيث    ؛ومفهوم االضطرابات النفسية  

  واألداء   األسباب غير داخلية المنشأ تؤثر على التحصيل
 االكاديمي للتلميذ. 

 صـُعوبـات التَـعلم% من ذوي  36  إلى أنّ تشير الدراسات  
ا ذوي  من  باألساس  بأن  هم  أخرى  وتشير  العقلي  لتفوق 

التفوق   فئات  بين  يتداخلون  التحصيلي  التفريط  ذوي 
( كما تؤكد دراسة  Seeley,1998% )40العقلي بنسبة  

(Mahoney,1998  ذوي أن  وهي  نفسها  النتيجة   )
يتداخلون   العقلي  التفريط بالتفوق  ذوي  مع  عالية  نسبة 

فوق في  التحصيلي بينما يقدر مكتب التربية لالمتياز والت
االمريكية المتحدة  من    عددهم  الواليات                                                                                    % 50بأكثر 

 (. 2002، )الزيات
( دوليتل  دانييلسون،  برادلي،   , Bradleyأشار 

Danielson , Doolittle.2005  الى من أسباب   أنّ ( 
تشخيص   حول  والعاملين  والمختصين  الباحثين  جدل 

التَـعلم األطفال   اعتبار هو    صـُعوبـات  توجيه  محك 
ال تستخدم بشكل جيد ، فكيف   لخدمات التربية الخاصة  

واالنجاز القدرة  بين  التباين  مشكالت   ؟يحدد  وكذلك   ،
التالميذ   المقدمة لهؤالء  العالجية  بالبرامج  مما   ؛ مرتبطة 

التربية    جعل مجال  في  والداعمين  والهيئات  الباحثين 
وأفضلها   يحاولون الخاصة   التقييم  طرق  أحدث  تطبيق 

في ظل ازدياد    خاّصة التي تؤدي للتشخيص المناسب ،  و 
ذوي    إعداد التَـعلمالتالميذ  أكد    صـُعوبـات  حيث   ،

تشخيصهم   أنّ   الباحثون  يتم  الذين  التالميذ  أعداد  كثرة 
، والمشكلة    صـُعوبـات التَـعلممن ذوي  هم  بطريقة خاطئة  

لتشخيص الى ا ال تقتصر على التشخيص فقط بل تمتد  
الفعال  ال والتعلم  المالئم  التدخل  للتالميذ  ويقدم  مبكر 

 لمساعدتهم على النجاح . 
 RTIاالسـِتجابـة للَتـدخل: المحور الثاني

للتَـدخلنُمـوَذج    يعرف لتقديم    االسـِتجابـة  ممارسة  بأنه 
احتياجات   مع  تتناسب  عالية  بجودة  تدريسية  تدخالت 
مستمر  بشكل  التحصيلي  تقدمهم  رصد  مع  التالميذ 

إحالة  أو  التعليمية  الدروس  تغيير  بشأن  القرار  التخاذ 
 Claudia, Orla) التلميذ لتلقي خدمات التربية الخاصة

& Shannon.2011) . 
االسـِتجابـة نُمـوَذج    أنّ   (hoover,2010)يوضح هوفير  

ذلك بالتدخل المبكر و   ؛على الوقاية   يؤكد(  RTI)  للتَـدخل
ويعتمد أكثر على اإلنجاز بداًل من االنتظار حتى الفشل  
وذلك باالستخدام المحدود  ؛ الفعلي )النتائج ومعدل التقدم(

الذكاء تباين  القياس و   والتحصيل، IQ لنموذج  استخدام 
التحصيلية  االختبارات  عن  فضال  المنهج  على  المبني 

التلميذ عمل مسح إلى  باإلضافة  ،  المعيارية لتحديد تقدم 
وتحديدهم بشكل    صـُعوبـات التَـعلم   عام لمن هم في خطر 

 . مبكر
 :RTI االسـِتجابـة للَتـدخلنُمـوَذج  مميزات 

( تتمثل في  RTIاستخدام نموذج )د فوائد متوقعة من  توج
التربية   خدمات  لتلقي  المحالين  التالميذ  اعداد  تخفيض 

المبكر   بالكشف  وذلك  من   عنهم؛الخاصة  يقلل  مما 
الفشل انتظار  من  و   ظاهرة  بها  الحد  يقوم  التي  األخطاء 

ذوي   المعلمين من  باعتبارهم  التالميذ  تحديد  في 
تدعيم األسلوب التعاوني    باإلضافة الى  صـُعوبـات التَـعلم

و  المعلمين  األمور  أبين  ذوي  ال  خاّصةولياء  تالميذ 
 (. Rachel, Mark,2010) صـُعوبـات التَـعلم

الشب أوجه  الى  الباحثين  بعض  قبل    هيشير  التدخل  بين 
و  للتَـدخلاإلحالة  عرف    ،االسـِتجابـة   NJCLDحيث 
اإلحالة   (2005) قبل  التدخل  القومي  البحوث  :  مركز 

برنامج   الى    بأنه  وقت  من  الفصل    آخريستخدم  في 
المادة من   جل تقديم درجة معينة أالعادي من قبل معلم 

من التعليم المختلف للتالميذ الذين يواجهون صعوبة في 
تُ  التدخالت  ، وهذه  العادي  قبل الفصل  وتقدم من  صمم 

التربية الخاصة    من أجل بل اإلحالة التعليم العام المعتاد ق
 غير، وهذه العملية صممت من اجل منع إحالة التالميذ  

صممال وقد   ، الخاصة  للتربية  الواليات   تمالئمة  في 
اإلحالة   قبل  التدخل  برامج  العديد من  االمريكية  المتحدة 
التدخل   الى عملية  النظر  ، وهنا يمكن  بتطبيقها  وقامت 
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االسـِتجابـة  نُمـوَذج  مرحلة األولى لال  أّنهقبل اإلحالة على  
 . للتَـدخل

( أشار كورتييال  السياق  هذا  بأن  cortiella,2006في   )
االسـِتجابـة نُمـوَذج  التدخل قبل اإلحالة يختلف جذريًا عن  

 :باآلتيويوضحه  للتَـدخل
قبيل اإلحالة تستخدم من وقت   التدخل    إلى آلخر برامج 

درجة   توفير  للتالميذ   معّينةألجل  المختلف  التعليم  من 
يواجهون   الدراسة  الذين  الفصول  في  ومشقة  صعوبة 

 العادية. 
قبل   العام  التعليم  معلم  قبل  من  ومقدم  مصمم  التدخل 

ذلك  ويكون  الخاصة،  التربية  تقييم  أجل  من    -اإلحالة 
 بالتشاور مع بقية أعضاء هيئة التدريس. -أحياناً 

الحاالت  والعملية   من  الحد  أجل  من  غير مصممة 
 برامج التربية الخاصة.  إلىبااللتحاق  المالئمة

المرحلة   بأنها  اإلحالة  قبل  التدخل  عملية  اعتبار  ويمكن 
المستوى األول من   للتَـدخلنُمـوَذج  او  متعدد    االسـِتجابـة 

 المستويات. 
أجل   من  مصممة  غير  اإلحالة  قبل  التدخل  برامج 
ذوي   التالميذ  عن  المبكر  الكشف  عملية  في  استعمالها 

 (. 2009االنصاري، التَـعلم )صـُعوبـات 
   RTIللَتـدخل االسـِتجابـة نُمـوَذج مراحل التشخيص في 

أن    "(   (Fuchs, et al, 2003) يرى فوكس واخرون 
خاصية     RTIنموذج    : هما  رئيسيين  تطبقين  يتضمن 

صـُعوبـات و خاصية تحديد    صـُعوبـات التَـعلمالوقاية من  
االسـِتجابـة نُمـوَذج  وذلك بانه من الممكن وصف    ؛  التَـعلم

يمكن    أّنهيؤكد    ، وللتنظيم  إطاراً ه  باعتبار   RTI    للتَـدخل
و تجنبها او  أالوقاية من صعوبات تعلم القراءة    من خالله 

الوقائي،  منعها   بالبعد  البعد  هذا  عنونة  يمكن  ولذلك   ،
 ،صـُعوبـات التَـعلممن نماذج تحديد    نموذجاً   RTIويعتبر  

يمثل   التَـعلملتقويم    اً طار إفهو  التفريط    أو  صـُعوبـات 
ومعدل   أوالتحصيلي   للتالميذ  التحصيلي  االنخفاض 

و  زمالئهم،   أوانحرافهم  تعلمهم  عن  التحصيلي  تباعدهم 
البعد  على  يعتمد  تدخل  خالل  من  عالجهم  ثم  ومن 

التقويمي التدخالت  خالل  من  ذلك  ويظهر   ةالعالجي، 

  ثةثال  فيو الطبقات وتتمثل  أوالوقائية متعددة المستويات  
و طبقات تتألف من تدخالت المستوى األول  أمستويات  

والثالث،   التدخل  والثاني  آليات  على  اعتمادا  تتمايز 
 . " وهدفها

( الزيات  وضح  ذلك  ضوء  بين  2010في  الفرق   )
 :باآلتيالمستويات الثالثة 

تعتبر مرحلة التعليم العام، والتدخل هنا    :األولالمستوى  
المفترض   كما  ين  أمن  مدروسة،  أسس  وفق    أّنهاكون 

كاديمي  ألويجب مراقبة تدخلهم ا  التالميذ،ض لجميع  عر تُ 
مرات   في  أعلى  ثالث  تقدير  المستوى    وهذا  السنة،قل 

يجب   على  أن  االبتدائي  الرياضيات  أيركز  ساسيات 
المرحلة المتوسطة والعليا    وفي  والقراءة،ومهارات الكتابة  

 السلوكية،يركز على مدى واسع من المهارات    أنيجب  
التالميذ من المفترض  80وتقريبا   يجتاز هذه    أن % من 
 المرحلة. 

الثاني مرحلة  المستوى  في  المستوى  هذا  يدخل   :
المكثفة يجتازوا  ،  التدخالت  لم  الذين  للتالميذ  وخاصة 

هنا   والتدخل  األول،  لمجموعات صغيرة، المستوى  يكون 
المستوى   بانتظام ودقة أكثر من  التالميذ  بيانات  وتسجل 

 األول.
الثالث ويكون المستوى  تركيزًا  األكثر  المستوى  وهو   :

والتدخل  فردّياً التدخل   بانتظام،  التقدم  يتابع  ان  ويجب   ،
التعل في  يحدث  المرحلة  هذه  العام  يفي  الخاص،    أوم 

مدى   المشكالت  حل  فريق  يتابع  المستوى  هذا  وفي 
حاجة   حسب  المخصصة  الفردية  التدخالت  فاعلية 
لخدمات  التلميذ  حالة  تقدم  التدخالت  هذه  وبعد  التلميذ، 

 . التربية الخاصة
 ( شيلدون  من  رابعًا    مستوىً (  sheldon.2005ذكر 

للتَـدخل  مستويات لم  يتضمن  ،  االسـِتجابـة  الذين  لتالميذ 
التدخل،   من  الثالث  للمستوى  التالميذ   والذينيستجيبوا 

من   االستفادة  لهم  ويحق  إضافية  تقييم  بمراحل  يمرون 
الخاصة، التربية  المستوى    خدمات  هذا  لى  إويهدف 

محاولة معالجة الصعوبات التي يعاني منها التالميذ في 
العام العادي  الت؛  التعليم  الخدمات  بتقديم  عليمية وذلك 
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والسلوكية الفردية من قبل التربية الخاصة ويكون التدخل  
وتمتاز   ليّ كُ أو  بشكل جزئي    في غرفة المصادر    -هنا–

هذه المرحلة بالتركيز العالي والتوجه المقصود القائم على  
طويل  لوقت  التدخل  هذا  يستمر  وقد   ، العلمي  البحث 

 بعد اإلحالة. دخالً تويعتبر 
في   المعرفة  زادت  للتَـدخلنُمـوَذج  لقد    لدى     االسـِتجابـة 

ف  وي ذ والتعليم  التربية  في  السَ ـاالختصاص  نوات  ي 
فعَ ـاألخِ  بسبب  و ـيرة  الدراسية،  دمجه  اليته  الفصول  في 

من  كثيرا  الن  النسبية  المعرفة  زيادة  سبب  ويرجع 
والم وـالتَ في  خبراء  الو   ختصينالمعلمين  اء ـاوليَ   ربية 

ويؤيدون    األمور الخاصة  يفضلون  التربية  تقديم خدمات 
نُمـوَذج  في اطار تقديم خدمات الدمج ، ويمكن من خالل 

للتَـدخل التالميذ      االسـِتجابـة  ورغبات  احتياجات  تلبية 
زمالئهم عن  وتجنب   المتأخرين  الفصول،  خالل  من 

بأنه  النموذج  هذا  ويمتاز  الدراسة،  في  والرسوب  الفشل 
أعَض ـيُ  بالمُ ـالفَ اء  ـشعر  والمـريق  الجماعية  ـشاركة  سؤولية 

ومن  وتشاركي،  تعاوني  نظام  في  التعليم  بتقديم  وذلك 
ومد التربية  خبراء  يناقش  والمعلم  يروخالله  ن  و المدارس 

للتَـدخلنُمـوَذج   في  ؛  االسـِتجابـة  يساهم  صالح  إ مما 
و  اإالمدارس  التغييرات  لتحسين  لحداث  والضرورية  الزمة 

 (. Sanger et al.2012التعليم )عملية 
  :دراسات سابقة

 دراسة رينالدي واخرون -1
(Rinaldi et, al.2011) 

هدفت الى قياس الفروق بين أراء المعلمين حول نُمـوَذج 
االسـِتجابـة للتَـدخل خالل سنتين من تطبيقه، وكانت أداة  
البيانات  تحليل  وبعد  والمالحظة،  المقابالت  البحث 
باستخدام أربع مراحل متداخلة من طريقة المقارنة الثابتة، 
أن  النتائج  أسفرت  الطولية،  البيانات  تحليل    وعملية 

الثانية   السنة  إيجابية في  أكثر  المعلمين أصبحت آراؤهم 
بالسنة   مقارنة   ، للتَـدخل  االسـِتجابـة  نُمـوَذج  تطبيق  من 

نموذج   أّن  وأفصحوا  اإلحالة   RTIاألولى،  عملية  سّهل 
التقدم  مراقبة  عملية  وان  الخاصة،  التربية  خدمات  الى 

 سّهلت عملية التخطيط الجماعي في المدرسة. 

  (Brawn,2011)دراسة براون -2
هدفت الى معرفة رأي معلمي المدارس االبـِتـدائـية بمدى 
االسـِتجابـة   نُمـوَذج  لتطبيق  وجاهزيتها  مدارسهم  استعداد 
للتَـدخل  باإلضافية الى تحديد أولويات المعلمين لتحسين 
لجمع   استبانة  على  الدراسة  أداة  اقتصرت  التعلم،  عملية 

وأظهر  الى  المعلومات  بحاجة  المعلمين  أن  النتائج  ت 
بالطرق   للتَـدخل   االسـِتجابـة  بنُمـوَذج  المعرفة  المزيد من 
تجهز  لم  المدارس  وأّن   ، يتطلبها  التي  المنظمة  العلمية 

وأفصح   للتَـدخل،  االسـِتجابـة  نُمـوَذج  من  80لتنفيذ   %
الضرورية   العناصر  من  الكثير  هناك  أن  المعلمين 

اال نُمـوَذج  لم تنفذ بشكل كامل لتطبيق  للتَـدخل   سـِتجابـة 
بما  المعرفية  الخلفية  لديهم  ليس  وإنهم   ، مدارسهم  في 
يتطلب منهم القيام به لتحسين تحصيل الطالب ، وتشير  
للمعلمين  المهني  للتطوير  حاجة  هناك  أّن  إلى  البيانات 

 فيما يخص عملية القياس .
 دراسة مارجريت وآخرون -3

(Margaret,et,al.2014) 
تطبيق  عملية  تعوق  التي  المعوقات  معرفة  إلى  هدفت 
تطبيق  من  الفوائد  ومعرفة  للتَـدخل،  االسـِتجابـة  نُمـوَذج 
في   الدراسة  عينة  تمثلت  للتَـدخل،  االسـِتجابـة  نُمـوَذج 

كأداة  211) االستبانة  واستخدمت  خاصة،  تربية  معلم   )
أبرز   من  وكان  الوصفي،   المنهج  وفق  البيانات  لجمع 

التدريبية نتا الدورات  قلة  في  تتمثل  المعوقات  أن  ئجها 
المقدمة للمعلمين، الجهد والعبء والوقت اإلضافي ، قلة  
الموارد والدعم من إدارة المدرسة ، الحاجة الى المزيد من  
تطبيق  من  الفوائد  أبرز  وكانت  البيانات،  لتتبع  البرامج 

RTI  ، جودة  تقليل التالميذ المحالين الى التربية الخاصة
الفشل   انتظار  المبكر وتجنب  المقدم ، والتدخل  التدريس 

 ، زيادة في استخدام التقييم والبيانات .
 وآخرون  ؛ ويندي دراسة-4

(Wendy, et al.2016) 
على بيئتين متنوعتين   RTIهدفت إلى معرفة اثر تطبيق  

النظم  تغيير  نظرية  على  االعتماد  خالل  من  ثقافيًا 
فريق  تواجه  التي  والنجاحات  التحديات  واستخالص 

about:blank
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المنظمة  شبة  والمالحظات  المقابالت  استخدمت  العمل، 
أّن   النتائج:  أبرز  من  وكان  المعلومات،  لجمع  كأداة 
استجابات   مراقبة  متابعة  صعوبة  في  تمثلت  التحديات 

فيا الطالب      RTIلطالب  أهلية  تحديد  في  المستخدم 
في   فجوات  ، ووجود  الخاصة  التربية  بخدمات  لاللتحاق 
حول   اتفاق  وجود  ،وعدم  لألعضاء  المهني  التطوير 

نموذج   من  عملية    RTIالهدف  تحسين  به  يمكن  الذي 
التربية   إلى خدمات  المحالين  أعداد  وتقليل  التالميذ  تعلم 

 الخاصة.  
 (  2016حسين، )دراسة أبا -5

لدى   والتوجه  المعرفة  مستوى  من  التحقق  إلى  هدفت 
بين  العالقة  توضيح  وكذلك  التَـعلم،  صـُعوبـات  معلمات 
نُمـوَذج  استخدام  نحو  التوجه  ومستوى  المعرفة  مستوى 
أبرز   الرياض، وكان من  للتَـدخل  في مدينة  االسـِتجابـة 
نموذج  استخدام  نحو  المعرفة  مستوى  أن  نتائجها: 
االستجابة لدى معلمات صـُعوبـات التَـعلم كان عاليًا جدًا،  
نُمـوَذج   وتفعيل  تطبيق  نحو  عاٍل  إيجابي  توجه  ولديهن 
عالقة   هناك  أن  النتائج  وأظهرت   ، للتَـدخل  االسـِتجابـة 
معلمات  لدى  والتوجه  المعرفة  مستوى  بين  قوية  طردية 

 ابـة للتَـدخل  صـُعوبـات التَـعلم نحو استخدام نُمـوَذج االسـِتج
 . (2016دراسة العقيل والدغمي، )-6

هدفت إلى التعرف على وعي واستعداد مديرات المدارس 
التَـعلم   صـُعوبـات  ومعلمات  العادية،  الصفوف  ومعلمات 
العامالت في برامج صـُعوبـات التَـعلم في جميع المدارس  
باستخدام   الجوف  منطقة  في  الحكومية  االبـِتـدائـية 

التعرف  االستجاب في  حديث  كأسلوب  التدخل  لنموذج  ة 
إلى   باإلضافة  التَـعلم.  صـُعوبـات  ذوي  الطالب  على 
الفرق في درجة الوعي واالستعداد بتطبيق   التعرف على 
أّن   النتائج:  أبرز  من  وكان  العينة،  أفراد  بين  النموذج 
لنموذج   باالستجابة  كاٍف  وعي  لديهم  ليس  العينة  أفراد 

فرو  وجود  مع  بين  التدخل،  إحصائية  داللة  ذات  ق 
معلمات  لصالح  الوعي  حول  العينة  أفراد  استجابات 
صـُعوبـات التَـعلم. كما يتضح من النتائج أن معظم أفراد  
العينة لديهم االستعداد لتطبيق االستراتيجية في مدارسهم  

استخدام   آلية  على  المهني  التدريب  في  الرغبة  ولديهم 
ة إحصائية بين أفراد  النموذج، مع وجود فروق ذات دالل

لصالح   الفروق  هذه  وكانت  االستعداد  بعد  حول  العينة 
 .مديرات المدارس

 (.2017دراسة الشطي والقطان، )-7
هدفت الى التعرف على آراء معلمي العلوم والرياضيات  
حول استخدام استراتيجية االستجابة للمعالجة في الكشف  

مادتي في  التَـعلم  صـُعوبـات  ذوي  الطالب  العلوم    عن 
والرياضيات بالمرحلة االبـِتـدائـية في مدارس التعليم العام  
وإمكانية   المدخل  هذا  أهمية  وبيان  الكويت  دولة  في 
أبرز  وكانت  نظرهم،  وجهة  من  تقبله  ومدى  تطبيقه 
عمل   يعيق  للتَـدخل   االسـِتجابـة  نُمـوَذج  أن  نتائجها: 

وقت  المعلم عن مهامه األساسية فضاًل عن عدم توفير ال
الكافي لدى المعلم في المرحلة االبـِتـدائـية لتطبيق نُمـوَذج  
المدرسية   اإلدارة  وان  تالميذه،  للتَـدخل  على  االسـِتجابـة 
نُمـوَذج   بتطبيق  المعلمين  تؤهل  تدريبية  دورات  توفر  ال 

 االسـِتجابـة للتَـدخل . 
 (.2019دراسة أبا حسين والشويعر، )-8

أعضاء هيئة التدريس نحو    هدفت إلى التعرف على آراء
استخدام نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل  في برامج صـُعوبـات 
استخدامها،  ومعوقات  أهميتها،  حيث  من  التَـعلم 
والمتطلبات األساسية التي تساهم في نجاح استخدام هذا  
النموذج، والتعرف على أثر متغير الدرجة العلمية، وكان  

المع أبرز  أن  نتائجها:  في أبرز  تتمثل  اإلدارية  وقات 
دليل   وجود  وعدم  العمل،  فريق  بين  التكامل  ضعف 
المعوقات   أبرز  بينما  التطبيق،  آلية  يوضح  للمعلمين 
المجتمع بشكل عام حول  الفنية تتمثل في ضعف ثقافة 
النموذج وأولياء األمور والمعلمين بشكل خاص، ضعف 

ل  واالفتقار ثقافة المعلمين حول نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخ
التي  البيانات  لجمع  ذات صدق وثبات عاٍل  أدوات  إلى 
القياس   مثل  البيئة  على  ومقننة   ، التلميذ  تقدم  ترصد 
المبني على المنهج. أما أبرز المتطلبات األساسية التي 
تدريب   في  تتمثل  النموذج  استخدام  نجاح  في  تساهم 
توجد   ال  أنه  كما  التطبيق.  كيفية  على  المعلمين  جميع 
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الدراسة   أفراد  اتجاهات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
 .باختالف متغير الدرجة العلمية

 ( (Otaiba,et, al.2019 دراسة عتيبة واخرون -9
المعلمين وفهمهم لكيفية تطبيق   هدفت الى قياس معرفة 
نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل داخل المدرسة ومعرفة العوامل  

الخلفية المعرفية للمعلمين بهدف التطوير  األساسية وراء  
المهني، وكان من أبرز نتائجها: ارتفاع معرفة المعلمين 
للتَـدخل،   االسـِتجابـة  نُمـوَذج  من  األول  المستوى  بتطبيق 
واألنظمة  بالقوانين  المعلمين  معرفة  نسبة  وارتفاع 
على   المبنية  القرارات  اتخاذ  على  المعلم  قدرة  المدرسية، 

 عطيات. نتائج الم
 .(2020) ، لزارع والحسينيلدراسة -10

التعرف    هدفت متطلبات    على الى  توافر  نُمـوَذج  مدى 
للتَـدخل المدارس   االسـِتجابـة  الحكومية   االبـِتـدائـيةفي 

أكثر  أن  على  نتائجها:  أبرز  من  وكان  جدة،  بمدينة 
( متطلبات 1توافرًا )    االسـِتجابـة للتَـدخلنُمـوَذج  متطلبات  

( الثالث،  ) 2المستوى  الثاني،  المستوى  متطلبات   )3  )
متطلبات المستوى األول، وأنه ال توجد فروق ذات داللة  

يمكن   والمعلمات  المعلمين  بين  لى  إزى  تع  أنإحصائية 
 سنوات الخبرة.و الدرجة العلمية،  و متغيرات النوع، 

 .( 2020أبو الرب، ) دراسة-11
 RTI االسـِتجابـة للتَـدخلنُمـوَذج  الى معرفة فاعلية  هدفت  

ذوي    بفي تنمية العمليات الحسابية األساسية لدى الطال
الرياضيات تعلم  أن صعوبات  نتائجها:  أبرز  وكان   ،

للتَـدخلنُمـوَذج   ذوي    االسـِتجابـة  نسبة  صـُعوبـات يقلص 
و 63.33بنسبة    التَـعلم استجاب    أنّ %،  تطبيقه  بعد 

( التدخل 23للتدخل  آليات  ثبات  نسبة  وبلغت  طالبًا،   )
82.6 .   

ال الدراسات  استعراض  خالل  استنتاج من  يمكن  سابقة 
  ما يلي:

نتائج   من  دراسة  اتفقت  الزارع 2020الرب    )أبوكل    ؛ 
(؛ ودراسة  2916(؛ العقيل؛ الدغمي )2020والحسيني ) 

 ( حسين    (؛ (Otaiba,et, al.2019  (؛ 2016أبا 
(Margaret,et,al.2014  )العينة    على أفراد  أن معظم 

  RTIلديهم االستعداد لتطبيق نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل  
في مدارسهم ولديهم الرغبة في التدريب المهني على آلية  
استخدام النموذج وتباينت هذه الدراسات من حيث تناولها 

البعض   ركز  حيث  الدراسة  الصف    علىلعينة  معلمي 
 معلمات صعوبات التعلم  علىالعادي وبعضهم ركز 

معلمي    باحثتانالوتجد   التَـعلمان  في    صـُعوبـات  يقعون 
للتَـدخلنُمـوَذج  صميم ممارسة   المدارس  االسـِتجابـة    ، في 

في   أنّ و  تركيزًا  أكثر  يجعلها  الدراسة  كعينة  اختيارهم 
 للواقع.  مالئمةمضمونها و 

معلمي   وعي  بشأن  السابقة  الدراسات  نتائج  تباينت 
حيث  للَتـدخل  االسـِتجابـة  بنُمـوَذج  الَتـعلم  صـُعوبـات 

 اشارت دراسة  
حسين   والدغمي  2016أبا  العقيل  ودراسة  2016؛  ؛ 

 (Otaiba,et, al.2019 ؛Brawn,2011 براون(
  والتي كانت نتائجها بأن المعلمين ليس لديهم وعي كافٍ 

للتَـدخلنُمـوَذج  ب السبب    ان   الباحثتانوترى  ،  االسـِتجابـة 
الى اختالف الحدود المكانية والبشرية التي طبقت    ُيعزى 

 فيها الدراسات. 
( دراسة  والشويعر    وأكدت  حسين   ويندي؛    2019أبا 

؛    Brawn,2011؛   Wendy, et al.2016وآخرون  
والقطان   دون (  2017الشطي  تحول  معوقات  بوجود 

للتَـدخلنُمـوَذج  تطبيق   هذه   وأجمعت    االسـِتجابـة  نتائج 
التاليةعلى  الدراسات   مراقبة المعوقات  متابعة  صعوبة   :

 تهالمستخدم في تحديد أهلي    RTIاستجابات الطالب في
واالفتقار إلى أدوات    ،لاللتحاق بخدمات التربية الخاصة  

  جمع البيانات لرصد تقدم التلميذ ذات صدق وثبات عالٍ 
المنهج،   على  ومقننة على  المبني  القياس  مثل  البيئة 

وقلة  و  لألعضاء  المهني  التطوير  في  فجوات  وجود 
 الدورات التدريبية المقدمة للمعلمين

 ؛(Margaret,et,al.2014 ةالدراسات األجنبي  اما نتائج
Wendy, et la 2016 ؛ (Brawn,2011   فقد غطت  

إال انه لم يتم   ممارسة نموذج االستجابة للتدخل،  معوقات
مفصل بشكل  المعوقات  صعوبات   تناول  معلمي  لدى 

مما نتج عنه وجود  كافى    العربية بشكلبالدراسات    التعلم

about:blank
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تغطيتها في البحث    الباحثتانالفجوة البحثية والتي تحاول  
وفي هذه الدراسة نحاول تغطية معوقات ممارسة    الحالي

المرحلة  نظرمعلمي  وجهة  من  للتدخل  االستجابة  نموذج 
االبتدائية وذلك بهدف الوقوف عليها ومحاولة ازالتها من 

 . المختصةالجهات 
 إجراءات البحث: 

هنا   ال عرضًا  نتناول  لمنهجية  وعينته    بحث مفصاًل 
بها   قامت  التي  الى    الباحثتان واإلجراءات  باإلضافة 

وفيما    البيانات، األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل  
 : العرض التفصيلي يلي  

 بحث منهج ال
استخدمت   هواإلجابة على تساؤالت  البحثهداف  أ لتحقيق  
لكونه المنهج العلمي   ؛التحليلي المنهج الوصفي الباحثتان
العتماده على    الحالي   البحثمع طبيعة    مالءمةاألكثر  

الحقيقي   الواقع  النتائج   للظاهرة،وصف  تحليل  ثم  ومن 
  ى حيث غط  ؛ وبناء االستنتاجات في ضوء الواقع الحالي

التَـعلمجميع المعلمين والمعلمات ذوي    البحث  صـُعوبـات 
المدارس   جميع  مدينة   الحكومية  االبـِتـدائـية في  في 

 .الجبيل
 :البحثمجتمع 

ال  تكون  ومعلمات  من    بحثمجتمع  صـُعوبـات  معلمي 
في    االبـِتـدائـيةالمدارس    في  التَـعلم والمسجلين  الحكومية 

التعليم   معلموزارة  التَـعلم  يوجميع  التابعين    صـُعوبـات 
في مدينة الجبيل في المملكة العربية لتعليم الهيئة الملكية 

لعام   الثاني  الدراسي  الفصل  في  هـ  1441السعودية 
لعام   األول  الدراسي  والبالغ  1442والفصل  عددهم  هـ 

معلم37) إلحصائية    ؛ومعلمةً   اً (  وفقًا  إدارة وذلك 
التربوي   إدارة  االشراف  واحصائيات  الجبيل  تعليم في 

 . الجدول كما هو موضح في، الهيئة الملكية
 : البحثعينة 

 العينة االستطالعية:-1
وصالحي  االستبانة  وثبات  صدق  من  توظيفها    ة للتأكد 

هذ في  أساسية  عينة  البحث  ا كأداة  على  تطبيقها  تم   ،
( من  مكونه  صعوبات 17استطالعية  ومعلمة  معلم   )

بالطريقة   اختيارهم  تم  وقد  من    البسيطة  العشوائية تعلم، 
 . بحثنفس مجتمع ال

 : العينة األساسية
إختيار تطبيق    القصدية  طريقةالبالعينة    تم   البحثفي 

األصلي   المجتمع  أفراد  جميع  (  15)  من المكون  و على 
كية في  لإلدارة تعليم الهيئة الم تابعينمعلم صعوبات تعلم 

  إلدارة   تابعينصعوبات تعلم    ( معلمي5الجبيل، )مدينة  
( معلمة صعوبات 17الجبيل، )التربية والتعليم في مدينة  

يتبعن   مدينة    إلدارةتعلم  في  والتعليم    الجبيل، التربية 
في    نيومسجلالحكومية    االبـِتـدائـيةوجميعهم في المدارس  

العربية  المملكة  في  الجبيل  مدينة  في  التعليم  وزارة 
 .السعودية

 : البحثخصائص أفراد عينة 
لوصف    اً عدد   الباحثتانحددت   الرئيسية  المتغيرات  من 

ال عينة  لها    (،الخبرة  ،النوع)  :وشملت  بحثأفراد  والتي 
على تفسير وتحليل   الباحثتانتساعد  دالالت  و   ،مؤشرات

 (. 1، وتفصيل ذلك في الجدول )البحثنتائج 

 وعدد سنوات الخبرة:  النوع متغيري  على بناء   البحث عينة توزيع (:1) جدول
 عدد سنوات الخبرة  النوع متغـــير 

 %  التكرارات  سنوات الخبرة  %  التكرارات  النوع 
 ذكر 
 

20 
 

54.05 
 

 18.92 7 أقل من خمس سنوات 
 48.65 18 سنوات 10أقل من 

 أنثى
 

17 
 

45.95 
 

 16.22 6 سنة   15سنوات:  10
 16.22 6 سنة  15أكثر من 

 100.0 37 اإلجمالي  100.0 37 اإلجمالي 
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 :البحثأدوات 
كأداة   الباحثتانقامت   إعدادها  من  استبانة  بتصميم 

للبحث على بهدف    رئيسية  ممارسة   التعرف  معوقات 
للتَـدخلنُمـوَذج   المدارس    االسـِتجابـة  من   االبـِتـدائـيةفي 

معلمي   نظر  التَـعلموجهة  الجبيل   صـُعوبـات  مدينة    ؛ في 
منهج   مع  لتناسبها  نظرًا  ولإلجابة    البحثوذلك  وأهدافه 

   على تساؤالته.
 :االستبانةخطوات بناء 

على  االبعد     ، السابقةدراسات  الو ،  دبياتاألطالع 
تناولت  مراجعة  و  التي  االسـِتجابـة نُمـوَذج  المقاييس 

والشويعر،  للتَـدخل حسين  )أبا  الشطي  2019كدراسة  ؛ 
لمعرفة معوقات 2017والقطان،  االستبانة  هذه  بناء  تم   )

 ممارسة نموذج االستجابة للتدخل لدى معلمي صعوبات 
واإلجراءات ،  التعلم بنائها،  لكيفية  عرض  يلي  وفيما 

 المتبعة للتحقق من صدقها، وثباتها:
ب تعريفية  مقدمة  على  يحتوي  األول:  أهداف القسم 

البيانات والمعلومات التي  لبحثا   الباحثتان تهدف  ، ونوع 

ال  عليها  للحصول أفراد  الضمان عينةمن  تقديم  مع   ،
المقدمة، والتعهد باستخدامها ألغراض  المعلومات  بسرية 

 البحث العلمي فقط. 
ا األولية  لثانيالقسم  المستجيب  بيانات  على  يحتوي   :

 .، الخبرة(النوعالمتمثلة في )
على  لثالثا  القسم يحتوي  وعددها    عبارات:  االستبانة 

إعداد    :األول  البعد،  ابعادمقسمة على ثالثة    عبارة(  37)
( فقرة، البعد الثاني: المنهج  14المعلم وقد اشتمل على ) 

( على  اشتمل  وقد  الثالث:  11المدرسي  البعد  فقرة،   )
 .( فقرة12) .البيئة التعليمية

   ثبات األداة: 
نباخ   الباحثتانقامت   كرو  ألفا  معامل  باستخدام 

(Cronbach's Alpha  الدقة درجة  من  للتأكد  وذلك   )
لقياسه ولتقدير  فيها هذه االستبانة ما أعدت  التي تقيس 
الجدول   في  كما  النتائج  وكانت  لالستبانة  العام  الثبات 

(2 .) 

 :االستطالعية العينة أفراد على االستبانة ثبات لتقدير ألفا كرو نباخ معامل :2جدول 

 ألفا كرو نباخ  عدد العبارات  ثبات عينة االستبانة 
Cronbach's Alpha  داللة معامل ألفا كرو نباخ 

 ثبات مرتفع جداً  0.943 37  جميع فقرات االستبانة 
( الجدول  من  بأن  2يتضح  العام (  الثبات  معامل 

( عن  0.943لالستبانة  جدًا  مرتفع  ثبات  معامل  وهو   )
( وهو  االستبانة  لقبول  األدنى  يدل  0.60الحد  وهذا   )

على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن 
 االعتماد عليها في التطبيق الميداني للبحث.

  :بحثأداة ال صدق
االستبانة ما أعدت   لمعرفة درجة الصحة التي تقيس فيها

صدق    الباحثتانقامت  لقياسه   من  من  بالتأكد  االستبانة 
 :خالل

 صدق المحكمين:-أ
بصورتها    الباحثتانقامت   االستبانة   األوليةبعرض 

من وعي  31)  المكونة  أبعاد:  ثالثة  على  موزعة  فقرة   )
التَـعلممعلمي   صـُعوبـات معلمي    واتجاهات،  صـُعوبـات 

االستجابةو ،  التَـعلم نموذج  ممارسة  (  5)  على   معوقات 
المحكمين   الخاصةفي  من  )  التربية  رقم  ؛    ( 3ملحق 

 االستبانةوذلك لألخذ بآرائهم حول مدى وضوح عبارات  
عبارات مدى مناسبة  و   لقياسه،لما وضعت    مالءمتهاو   ،

تنتمي    االستبانة الذي  وبناء على مالحظات   اليه، للبعد 
على    الباحثتانقامت  المحكمين   التعديالت  بإجراء 

عبارات وذلك    (2)ملحق  االستبانة بعض  بتعديل 
هدف ياالستبانة وحذف بعض العبارات التي ال تقيس ما  

العبارات،    بحثال بعض  وإضافة  إخراجلقياسها   تم 
( من  المكونة  النهائية  بالصورة  عبارة 37االستبانة   )

 .(1)ملحق مقسمة على ثالثة أبعاد
  :لألداةاالتساق الداخلي  -

 للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة 
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معامال -1 حساب  معادلة  االرتباط    تتم  باستخدام 
Spearman – Brown) Formula  ) من للتأكد 

صدق االتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات كل بعد  

، وأظهرت همن أبعاد االستبانة والدرجة الكلية للبعد نفس
 (. 3النتائج كما في الجدول )

 للمحور الخاص بها  الكلية كل محور والدرجة فقرات من فقرة كل سبيرمان بين ارتباط : معامل3جدول 

 البعد الثالث: البيئة التعليمية  البعد الثانى: المنهج المدرسي  البعد األول: إعداد المعلم 

 الفقرة أو السؤال 
 الفقرة أو السؤال  اإلرتباط معامل  للبعد األول 

 الفقرة أو السؤال  معامل اإلرتباط  للبعد الثانى 
 معامل اإلرتباط  للبعد الثالث 

Q1 – A1 **.817 Q15 – B1  *.510 Q26 – C1 *.530 
Q2 – A2 **.709 Q16 – B2 *.528 Q27 – C2 *.456 
Q3 – A3 **.874 Q17 – B3 **.597 Q28 – C3 *.500 
Q4 – A4 **.771 Q18 – B4 *.558 Q29 – C4 *.557 
Q5 – A5 **.663 Q19 – B5 **.697 Q30 – C5 **.732 
Q6 – A6 **.652 Q20 – B6 **.655 Q31 – C6 **.610 
Q7 – A7 **.815 Q21 – B7 **.730 Q32 – C7 **.663 
Q8 – A8 **.585 Q22 – B8 **.741 Q33 – C8 **.617 
Q9 – A9 **.638 Q23 – B9 *.470 Q34 – C9 **.838 

Q10 – A10 **.833 Q24 – B10 *.551 Q35 – C10 **.609 
Q11 – A11 **.788 Q25 – B11 **.654 Q36 – C11 **.745 
Q12 – A12 **.666 

--- --- 
Q37 – C12 **.793 

Q14 – A14 **.727 -- --- 
*Correlation is significant at the (0.05) level 
** Correlation is significant at the (0.01) level 

الجدول من  بين  3)  يتضح  االرتباط  معامل  قيمة  أن   )
بين تراوحت  األول  البعد  (  0,874-0.585)  فقرات 

( الثاني  الثالث  0.741-0,470والبعد  والبعد   )
معنوية 0,456-0,838) االرتباط  معامل  قيم  وجميع   )

( كما أن  0.01وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ارتباطها مرتفعة ومعنوية وتشير الى مدى ارتباط كل   قيم

فقرة مع البعد الخاص بها كما تشير الى اتساق عبارات 
 كل بعد من ابعاد االستبانة. 

 األساليب اإلحصائية:
أهداف   تم  البحثلتحقيق  التي  البيانات  وتحليل   ،

األساليب  من  العديد  استخدام  تم  فقد  تجميعها، 
للعلوم   اإلحصائية  الحزم  باستخدام  المناسبة  اإلحصائية 

 Statistical Package for Socialاالجتماعية  
Sciences   والتي يرمز لها 

( بالرمز  الوصفيمثل    (.SPSSاختصارًا   اإلحصاء 
Descriptive statistics    لتكرارات  ا وFrequency  

  ذكر   وغيرها وسيتم  معامل ارتباط بيرسون   --لمتغيرات  
 النتائج.بالتفصيل عند عرض  ذلك

 وتفسيرها  بحثتحليل نتائج ال
هنا إليها    نتناول  توصل  التي  للنتائج  تفصيليًا  عرضا 

أسئلة    ي؛الحال  بحثال عن  اإلجابة  خالل  من  وذلك 
ثم    البحث ومن  المناسبة،  اإلحصائية  المعالجات  وفق 

 تفسير هذه النتائج، وذلك على النحو التالي: 
االول التساؤل  معوقات  مناقشة  ما  نُمـوَذج    ممارسة: 

للَتـدخل ومعلمات    لدى  االسـِتجابـة  صـُعوبـات معلمي 
 بمدينة الجبيل؟ االبـِتـدائـيةفي المدارس  الَتـعلم

تحو  التي  المعوقات  تطبيق  لتحديد  دون  نُمـوَذج  ل 
للتَـدخل ومعلمات    االسـِتجابـة  معلمي  نظر  وجهة  من 
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التَـعلم الجبيل،   االبـِتـدائـيةفي المدارس    صـُعوبـات  بمدينة 
إلى  وصواًل  األبعاد  لهذه  الحسابي  المتوسط  حساب  تم 

التي تحول دون   المعوقات  (  4والجدول )  تطبيقه،تحديد 
 المحور.يوضح النتائج العامة لهذا 

من وجهة نظر  االسـِتجابـة للَتـدخلنُمـوَذج على المعوقات التي تحول دون تطبيق الُمعلِميـن استجابات  :4جدول رقم 
 . بمدينة الجبيل االبـِتـدائـيةفي المدارس   صـُعوبـات الَتـعلممعلمي ومعلمات 

 الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد  م
 3 0.550 2.25 إعداد المعلم  1
 1 0.421 2.66 المنهج المدرسي  2
 2 0.367 2.34 البيئة التعليمية  3

من وجهة نظر    االسـِتجابـة للَتـدخلنُمـوَذج المعوقات التي تحول دون تطبيق 
 - 0.400 2.40 بمدينة الجبيل  االبـِتـدائـيةفي المدارس  صـُعوبـات الَتـعلم معلمي ومعلمات 

خالل      من  الموضحةيتضح  المقياس   على  النتائج 
في    االسـِتجابـة للتَـدخل نُمـوَذج  ككل وجود معوقات تطبيق  

)الجبيل    مدارس أبرز    وأن  (4من  2.40بمتوسط 
تطبيق   دون  تحول  التي  االسـِتجابـة نُمـوَذج  المعوقات 

ومعلمات    للتَـدخل معلمي  نظر  وجهة  صـُعوبـات  من 
المدارس    التَـعلم في    االبـِتـدائـيةفي  تمثل  الجبيل  بمدينة 

يليها ُبعد   (، 4من    2.66)ُبعد المنهج المدرسي بمتوسط  
وأخيرًا جاء ُبعد    (،4من    2.34)البيئة التعليمية بمتوسط  

 (. 4من  2.25)إعداد المعلم بمتوسط 
 

 وفيما يلي النتائج التفصيلية:
 الُبعد األول: إعداد المعلم:

تطبيق   دون  تحول  التي  المعوقات  على  نُمـوَذج للتعرف 
للتَـدخل ومعلمات    االسـِتجابـة  معلمي  نظر  وجهة  من 

التَـعلم المدارس    صـُعوبـات  الجبيل   االبـِتـدائـيةفي  بمدينة 
التكرارات،  حساب  تم  المعلم،  إعداد  ببعد  يتعلق  فيما 
واالنحرافات  الحسابية،  والمتوسطات  المئوية،  والنسب 

على عبارات بعد    الُمعلِميـنمعيارية، والرتب الستجابات  ال
 إعداد المعلم، وجاءت النتائج كما يلي:

في المدارس   االسـِتجابـة للَتـدخلنُمـوَذج حول المعوقات التي تحول دون تطبيق  الُمعلِميـناستجابات  :5جدول رقم 
 تنازليا  حسب متوسطات الموافقة. ترتيبا   بمدينة الجبيل فيما يتعلق ببعد إعداد المعلم مرتبة االبـِتـدائـية

 العبارات  م
 درجة الموافقة  التكرار 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
رتبة المعياري 

ال
أوافق   النسبة  

ال أوافق   ال أوافق  أوافق  بشدة 
 بشدة 

11 
يمتلك المعلمون المعرفة الكافية  

االسـِتجابـة  نُمـوَذج بكيفية تطبيق 
 .للتَـدخل 

 - 24 9 4 ك
2.46 0.691 4 

 % 10.8 24.3 64.9 - 

يوجد لدى المعلمين توجهات ايجابية   14
 االسـِتجابـة للتَـدخل نُمـوَذج نحو 

 3 21 8 5 ك
2.41 0.832 5 

 % 13.5 21.6 56.8 8.1 

10 
التعليم العام مرونة في   ومعلمُيظهر 

تقبل الجهد االضافي الذي يتطلبه  
 .االسـِتجابـة للتَـدخل نُمـوَذج 

 2 24 5 6 ك
2.41 0.832 6 

 % 16.2 13.5 64.9 5.4 

2 
عطاء المعلمين دورات خاصة  إ يتم 

 للتَـدخل.االسـِتجابـة نُمـوَذج  بتطبيق 
 7 16 10 4 ك

2.30 0.909 7 
 % 10.8 27.0 43.2 18.9 

 0.550 2.25 المتوسط العام 
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( الجدول  في  النتائج  من  المعوقات 5يتضح  أبرز  أن   )
تطبيق   دون  تحول  للتَـدخلنُمـوَذج  التي  من    االسـِتجابـة 

في   معلمينظر    وجهة   التَـعلم  صـُعوبـات  ومعلمات 
المدارس االبـِتـدائـية بمدينة الجبيل فيما يتعلق ببعد إعداد  

( التي  2،  10،  14،  11المعلم تتمثل في العبارات رقم )
عدم   حسب  تنازليًا  ترتيبها  عليها،  تم  الُمعلِميـن  موافقة 

 كالتالي:
( وهي:" يمتلك المعلمون المعرفة 11جاءت العبارة رقم )

الكافية بكيفية تطبيق نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل" بالمرتبة  
بمتوسط   عليها  الُمعلِميـن  موافقة  عدم  حيث  من  األولي 

 (. 4من  2.46حسابي بلغ )
 ( رقم  العبارة  وهي:14جاءت  لد  (  المعلمين  "يوجد  ى 

توجهات ايجابية نحو نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل" بالمرتبة 
بمتوسط   عليها  الُمعلِميـن  موافقة  عدم  حيث  من  الثانية 

 (. 4من  2.41حسابي بلغ )
براون   دراسة  مع  النتيجة  هذه    (Brawn,2011)اتفقت 

المزيد من   الى  بحاجة  المعلمين  بأن  نتائجها  دلت  الذي 
بنُمـوذَ  العلمية المعرفة  بالطرق  للتَـدخل  االسـِتجابـة  ج 

دراسة   مع  النتيجة  هذه  واختلفت  يتطلبها،  التي  المنظمة 
( الذي دلت نتائجها على أّن 2016أبا حسين وأخضر )

للتَـدخل   مستوى المعرفة نحو استخدام نُمـوَذج االسـِتجابـة 
لدى معلمات صـُعوبـات التَـعلم مرتفع جدًا، وأن المعلمات 

 توجه إيجابي عاٍل نحو نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل  لديهم 
( رقم  العبارة  وهي: 10جاءت  التعليم    (  معلمو  "يظهر 

يتطلبه  الذي  اإلضافي  الجهد  تقبل  في  مرونة  العام 
نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل "بالمرتبة الثالثة من حيث عدم  

الُمعلِميـن عليها بمتوسط حسابي بلغ   من    2.41)موافقة 
4 .) 

( رقم  العبارة  وهي: 2جاءت  المعلمين    (  اعطاء  "يتم 
للتَـدخل"   االسـِتجابـة  نُمـوَذج  بتطبيق  خاصة  دورات 
عليها  الُمعلِميـن  موافقة  عدم  حيث  من  الرابعة  بالمرتبة 

 (. 4من   2.30بمتوسط حسابي بلغ )
 ( والقطان  الشطي  دراسة  النتائج مع  هذه  (  2017اتفقت 

نتائجه كانت  للتَـدخل الذي  االسـِتجابـة  نُمـوَذج  إّن  هي  ا 
المعلم عن مهامه األساسية فضاًل عن عدم   يعيق عمل 
لتطبيق  االبـِتـدائـية  المرحلة  في  له  الكافي  الوقت  توفير 
اإلدارة   وإّن  تالميذه،  على  للتَـدخل  االسـِتجابـة  نُمـوَذج 
المعلمين بتطبيق   المدرسية ال توفر دورات تدريبية تؤهل 

 َذج االسـِتجابـة للتَـدخل.  نُمـو 
وهكذا نجد أّن المعوقات السابقة مرتبطة ببعضها ارتباطًا 
تدريبية  دورات  المعلمين  إعطاء  عدم  إّن  حيث  سببيًا؛ 
للتَـدخل ينتج عنه عدم وجود   بنُمـوَذج االسـِتجابـة  خاصة 
األمر   للتَـدخل  االسـِتجابـة  نُمـوَذج  بتطبيق  كافية  معرفة 

الى   يؤدي  الجهد  الذي  تقّبل  في  المرونة  وعدم  الجمود، 
مما   للتَـدخل؛  االسـِتجابـة  نُمـوَذج  يتطلبه  الذي  اإلضافي 
ينتج عنه تبني اتجاهات سلبية حول هذا النموذج، وترى  

في    الباحثتان الهرم  رأس  على  تقع  المعوقات  هذه  أن 
معوقات ممارسة نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل في المدارس  

 ـية.االبـِتـدائ
 الُبعد الثاني: المنهج المدرسي: 

نُمـوَذج  تطبيق  دون  تحول  التي  المعوقات  على  للتعرف 
ومعلمات   معلمي  نظر  وجهة  من  للتَـدخل  االسـِتجابـة 
الجبيل  بمدينة  االبـِتـدائـية  المدارس  في  التَـعلم  صـُعوبـات 
التكرارات،  المدرسي، تم حساب  المنهج  فيما يتعلق ببعد 
واالنحرافات  الحسابية،  والمتوسطات  المئوية،  والنسب 

ت بعد  المعيارية، والرتب الستجابات الُمعلِميـن على عبارا
يلي: كما  النتائج  وجاءت  المدرسي،  المنهج 
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في المدارس   االسـِتجابـة للَتـدخلنُمـوَذج حول المعوقات التي تحول دون تطبيق  الُمعلِميـناستجابات  :6جدول رقم 
 تنازليا  حسب متوسطات الموافقة  ترتيبا   بمدينة الجبيل فيما يتعلق ببعد المنهج المدرسي مرتبة  االبـِتـدائـية

 العبارات  م
 درجة الموافقة  التكرار 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
رتبة المعياري 

ال
أوافق   النسبة  

 بشدة 
ال أوافق   ال أوافق  أوافق 

 بشدة 

15 
يتم مراقبة التقدم في الممارسات  

  األكاديميالهامة لتقييم األداء 
 تالميذ لل

 - 28 5 4 ك
2.35 0.676 8 

 % 10.8 13.5 75.7 - 

21 
يراعي المنهج المدرسي الفروق  

 الفردية للتالميذ 
 5 21 6 5 ك

2.30 0.878 9 
 % 13.5 16.2 56.8 13.5 

20 
سي األساسي داخل  المدر يقوم المنهج 
البحث واالختبار   علىالفصل 

 الميداني 

 2 30 3 2 ك
2.14 0.585 10 

 % 5.4 8.1 81.1 5.4 

المناهج الدراسية مع المرحلة  تتناسب   22
 العمرية للتالميذ 

 4 25 7 1 ك
2.14 0.631 11 

 % 2.7 18.9 67.6 10.8 
 0.421 2.66 المتوسط العام 

الجدول ) النتائج في  المعوقات 6ويتضح من  ( أن أبرز 
تطبيق   دون  تحول  للتَـدخلنُمـوَذج  التي  من    االسـِتجابـة 

ومعلمات   معلمي  نظر  التَـعلموجهة  في    صـُعوبـات 
ببعد    االبـِتـدائـيةالمدارس   يتعلق  فيما  الجبيل  بمدينة 

( رقم  العبارات  في  تتمثل  المدرسي  ،  21،  15المنهج 
موافقة  22،  20 عدم  حسب  تنازليًا  ترتيبها  تم  التي   )

 كالتالي: عليها، الُمعلِميـن
( رقم  العبارة  في 15جاءت  التقدم  مراقبة  يتم  وهي:"   )

األداء   لتقييم  الهامة  "    تالميذلل  األكاديميالممارسات 
موافقة  با عدم  حيث  من  األولي  عليها    الُمعلِميـنلمرتبة 

 (. 4من   2.35)بمتوسط حسابي بلغ 
العبارة رقم ) المدرسي  ( وهي:"  21جاءت  المنهج  يراعي 

للتالميذ   الفردية  الثانية من حيث عدم  الفروق  بالمرتبة   "
من    2.30)عليها بمتوسط حسابي بلغ    الُمعلِميـنموافقة  

4 .) 
( رقم  العبارة  ال20جاءت  المنهج  يقوم  وهي:"  درسي م( 

البحث واالختبار الميداني "   علىاألساسي داخل الفصل  
موافقة   عدم  حيث  من  الثالثة  عليها   الُمعلِميـنبالمرتبة 

 (. 4من   2.14)بمتوسط حسابي بلغ 

المناهج الدراسية تتناسب ( وهي:" 22جاءت العبارة رقم )
" بالمرتبة الرابعة من حيث  مع المرحلة العمرية للتالميذ  

  2.14)عليها بمتوسط حسابي بلغ    الُمعلِميـنعدم موافقة  
 (. 4من 

النتيجة    الباحثتانتفسر   المدرسي بحاجة    أنّ هذه  المنهج 
الميدانيالى   واالختبار  تطبيق   ؛البحث  ذلك  بعد  ليسهل 

للتَـدخلنُمـوَذج   ال    المدرسي  المنهج  أنّ كما      االسـِتجابـة 
مرحلتهم  يالئم  وال  التالميذ  بين  الفردية  الفروق  يراعي 

ال؛العمرية   العينة على أداة   بحثوذلك حسب استجابات 
تقييم  وأّنه يوجد  للتالميذ   اً مستمر   اً ال  االكاديمي  لألداء 

االسـِتجابـة نُمـوَذج  ول دون تطبيق  يح   اً مما يجعله معوق؛
 كافنديش، ويندي دراسةهذه النتيجة مع   اتفقتو   للتَـدخل

) ؛ (  Cavendish, Wendy, et al.2016وآخرون 
الى نتائجها  دلت  استجابات    التي  صعوبة متابعة مراقبة 

في الطالب      RTIالطالب  أهلية  تحديد  في  المستخدم 
 . لاللتحاق بخدمات التربية الخاصة

 الُبعد الثالث: البيئة التعليمية:
تطبيق   دون  تحول  التي  المعوقات  على  نُمـوَذج للتعرف 

للتَـدخل ومعلمات    االسـِتجابـة  معلمي  نظر  وجهة  من 
التَـعلم المدارس    صـُعوبـات  الجبيل   االبـِتـدائـيةفي  بمدينة 
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البيئة   ببعد  يتعلق  التكرارات،    التعليمية،فيما  حساب  تم 
واالنحرافات  الحسابية،  والمتوسطات  المئوية،  والنسب 

على عبارات بعد    الُمعلِميـنالمعيارية، والرتب الستجابات  
 البيئة التعليمية، وجاءت النتائج كما يلي:

في المدارس   االسـِتجابـة للَتـدخلنُمـوَذج حول المعوقات التي تحول دون تطبيق  الُمعلِميـناستجابات  :7جدول رقم 
 تنازليا  حسب متوسطات الموافقة ترتيبا    بمدينة الجبيل فيما يتعلق ببعد البيئة التعليمية مرتبة االبـِتـدائـية

 العبارات  م
 درجة الموافقة  التكرار 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
رتبة المعياري 

ال
أوافق   النسبة  

 بشدة 
ال أوافق   ال أوافق   أوافق  

 بشدة 
توفر الجهات المسؤولة مقاييس مقننه   28

مبنيه على المنهج للمساعدة في تقييم  
 التالميذ في نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل.  

 4 0.605 2.46 - 22 13 2 ك
 % 5.4 35.1 59.5 - 

يتعاون أولياء االمور مع المدرسة في   26
 تطبيق نُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل.  

 5 0.730 2.46 1 22 10 4 ك
 % 10.8 27.0 59.5 2.7 

تسهم المدرسة بتفعيل التوعية والثقافة   36
 بنُمـوَذج االسـِتجابـة للتَـدخل.

 6 0.740 2.30 4 20 11 2 ك
 % 5.4 29.7 54.1 10.8 

تتميز المدرسة بتطبيق المدخل   29
التعاوني القائم على المشاركة الكاملة  
ألعضاء هيئة التدريس في المدارس  

   . واالداريين 

 8 0.732 2.27 3 24 7 3 ك
 % 8.1 18.9 64.9 8.1 

 0.367 2.34 المتوسط العام 

 
( الجدول  في  أن  7تضح  تحول    أبرز(  التي  المعوقات 

تطبيق   للتَـدخلنُمـوَذج  دون  نظر    االسـِتجابـة  وجهة  من 
ومعلمات   التَـعلممعلمي  المدارس    صـُعوبـات  في 

بمدينة الجبيل فيما يتعلق ببعد البيئة التعليمية   االبـِتـدائـية
( العبارات رقم  في  تم  29،  36،  26،  28تتمثل  التي   )

موافقة   عدم  حسب  تنازليًا   عليها،  الُمعلِميـنترتيبها 
 كالتالي:

العبارة رقم ) المسؤولة  ( وهي:"  28جاءت  الجهات  توفر 
تقييم  في  للمساعدة  المنهج  على  مبنيه  مقننه  مقاييس 

" بالمرتبة األولى   االسـِتجابـة للتَـدخلنُمـوَذج  التالميذ في  
موافقة   عدم  حيث  حسابي    الُمعلِميـنمن  بمتوسط  عليها 

 . (4نم 2.46بلغ )
 ( رقم  العبارة  االمور 26جاءت  أولياء  يتعاون  وهي:"   )

تطبيق   في  المدرسة  " االسـِتجابـة  نُمـوَذج  مع    للتَـدخل 
موافقة   عدم  حيث  من  الثانية  عليها   الُمعلِميـنبالمرتبة 

 . (4من   2.46بمتوسط حسابي بلغ )

( رقم  العبارة  بتفعيل 36جاءت  المدرسة  تسهم  وهي:"   )
ب والثقافة  للتَـدخلَذج  نُمـو التوعية  بالمرتبة    االسـِتجابـة   "

موافقة   عدم  حيث  من  بمتوسط    الُمعلِميـنالثالثة  عليها 
 . (4من  2.30حسابي بلغ )

( رقم  العبارة  بتطبيق  29جاءت  المدرسة  تتميز  ( وهي:" 
اء  ـاملة ألعضـشاركة الكَ ـ ائم على المُ ـعاوني القـدخل التَ ـالمَ 
التـهي الرابعة ـئة  بالمرتبة   " المدارس واالداريين  دريس في 

موافقة   عدم  حيث  حسابي    الُمعلِميـنمن  بمتوسط  عليها 
 (. 4من  2.27بلغ )

واخرون  ا مارجريت  دراسة  مع  النتائج  هذه  تفقت 
(Margaret,et,al.2014  )نتائجها دلت  أن  الى    والتي 

للتَـدخلنُمـوَذج    معوقات  إحدى تتمثل      االسـِتجابـة 
التالميذ، الحاب بيانات  لتتبع  البرامج  من  المزيد  الى  جة 

(  2019مع دراسة أبا حسين والشويعر)  -أيضا–واتفقت  
دارية هي  إلالمعوقات ا  أبرز   في أنّ التي تمثلت نتيجتها  

االفتقار الى أدوات جمع البيانات لرصد تقدم التلميذ ذات  
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البيئة على  ومقننة  عالي  وثبات  المقياس   ؛صدق  مثل 
 ؛المبني على المنهج و ضعف التكامل بين فريق العمل

عمليات  مما   نجاح  في  سلبًا  للتَـدخليؤثر  كما االسـِتجابـة 
ضعف  أبأن   هي  الفنية  المعوقات  المجتمع رز    ثقافة 

ثقافة   وضعف  خاص  بشكل  األمور  وأولياء  عام  بشكل 
 .  االسـِتجابـة للتَـدخلنُمـوَذج المعلمين حول 
ين  هذه النتيجة بأن هناك قلة في التعاون بويمكن تفسير  

السبب في ذلك الى عدم    أولياء األمور والمدرسة وُيعزى 
للتَـدخلنُمـوَذج  وجود وعي وثقافة حول   لدى    االسـِتجابـة 

والمعلمين  أولياء   حسب  األمور  أفراد  اوذلك  ستجابات 
الى    البحثعينة   تفتقر  المدارس  أن  االستبانة كما  على 

التعَ ـالمَ  القـدخل  المُ ـاوني  على  بين  ـائم  الكاملة  شارك 

معوق ذلك  يجعل  مما  واالداريين  دون    اً المعلمين  يحول 
 .االسـِتجابـة للتَـدخلنُمـوَذج تطبيق 
الثاني:    مناقشة الالتساؤل  معلمي  ما  بين  فروق 

فيما يواجهون    االبـِتـدائـيةفي المدارس    صـُعوبـات الَتـعلم
تطبيق   معوقات  للَتـدخلنُمـوَذج  من  تبعا     االسـِتجابـة 

 ؟النوعلمتغير 
ه كانت  إذا  ما  على  داللة  للتعرف  ذات  فروق  نالك 

ا في  عينة  إحصائية  أفراد  إلى   البحثستجابات  طبقًا 
متغير   وتني:   النوعاختالف  مان  اختبار  استخدم 

Mann-Whitney Test  ( ز  وقيمةZ) ،    لتوضيح داللة
وجاءت النتائج   البحثستجابات أفراد عينة  الفروق بين ا

 : (8)كما يوضحها الجدول 
فيما يواجهون من معوقات تطبيق  االبـِتـدائـيةفي المدارس   صـُعوبـات الَتـعلمبين معلمي  لفروق يوضح ا :8جدول رقم 

 )ذكور/ إناث(. النوعتبعا  لمتغير  االسـِتجابـة للَتـدخلنُمـوَذج 

 النوع متغير 
 العينة  

N 
 المتوسط 
Mean 

الخطأ  
 المعياري 
Std. 
Error 

متوسط  
 الرتب
Mean 
Rank 

 قيمة ز 
(z) 

مستوى  
 ستنتاج اال الداللة 

 681.9 0.039 3.076 760 ذكور 
2.24 0.02 

فروق معنوية   توجد
 728.9 0.047 3.204 646 إناث ذات داللة إحصائية 

( رقم  بالجدول  المعروضة  النتائج  من  بأن  8يتضح   )
الحسابي كان   المتوسط  الذكور  المعلمين  الستجابات 

بلغ  3.076) بينما  اإلناث  (  للمعلمات  الحسابي  متوسط 
ختبار الفرق  الختبار مان وتيني  استخدام  باو    ( 3.204)

)ز قيمة  وإيجاد  المتوسطات  ومستوى   ( Zبين 
متوسطي .داللتها بين  إحصائية  فروق  توجد  أنه  وجد 

)الذكور  ز    -المجموعتان  قيمة  كانت  حيث  االناث( 
( )2.24تساوى  داللة  مستوى  عند  أقل    وهي(  0.02( 

توجد فروق معنوية ذات   نهمما يدل على أ(  0.05من )
في المدارس  صـُعوبـات التَـعلمداللة إحصائية بين معلمي 

تطبيق    االبـِتـدائـية معوقات  من  يواجهون  نُمـوَذج  فيما 

للتَـدخل لمتغير      االسـِتجابـة  اإلناث  النوعتبعًا    لصالح 
مع   تختلف  النتيجة  والحسيني  وهذه  الزارع  دراسة 

نتائجها  2020) أشارت  التي  فروق  لى  إ(  توجد  ال  أنه 
يمكن   والمعلمات  المعلمين  بين  إحصائية  داللة   أنذات 

االسـِتجابـة نُمـوَذج  في متطلبات    النوععزى الى متغيرات  تُ 
 . االبـِتـدائـيةفي المدارس   للتَـدخل

الثالث التساؤل  الفروق :  مناقشة  معلمي    ما  بين 
فيما يواجهون    االبـِتـدائـيةفي المدارس    صـُعوبـات الَتـعلم

لمتغير   تبعا   االستجابة  نموذج  تطبيق  معوقات  من 
 الخبرة؟ 
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 يوضح الفرق بين المعلمين فيما يواجهون من معوقات تبعا لمتغير الخبرة  :9جدول رقم 

 سنوات الخـبرة 
 العينة  

N 
 المتوسط 
Mean 

الخطأ  
 المعياري 

Std. Error 

 متوسط الرتب 
Mean 
Rank 

 2قيمة كا
Chi2 

مستوى  
 الداللة 

 
 ستنتاج الا

 c 0.045 634.38 c 2.933 266 سنوات  5 :سنة

53.70 0.000 
توجد فروق معنوية  

ذات داللة  
 إحصائية 

 b 0.061 730.19 b 3.203 684 سنوات   10 سنوات:  5

 b 0.064 739.55 b 3.232 228 سنة   15 سنوات:  10
 a 0.076 843.68 a 3.566 228 سنة  15أكثر من 

( بالجدول  المعروضة  المتوسط 9النتائج  توضح   )
الخبرةالحسابي ال لعدد سنوات  تبعًا  المعلمين   ،ستجابات 

وبلغ المتوسط الحسابي للمعلمين األقل في الخبرة )سنة:  
5  ( لهم  المعلم2.933سنوات(  تالهم  ذو و (  الخبرة   ون 
ن  و ( ثم المعلم3.203سنوات( بمتوسط حسابي )10:  5)

(  3.232سنة( بمتوسط حسابي )  15:  10الخبرة )  وذو 
بينما ارتفع المتوسط الحسابي للمعلمين ذوي الخبرة )أكثر 

الحسابي  سنة(    15من   المتوسط  ستجابتهم الوبلغ 
وعند  3.566) المتوسطات ا(.  بين  الفرق  ختبار 
وُ استخدام  اب واليس  كروسكال  كاي   أنّ جد  ختبار  قيمة 

)كا داللة  53.70=  2تربيع  مستوى  عند  جاءت  والتي   )
( أي أنه توجد  0.01،  0.05( وهي أقل من ) 0.0001)

المتوسطات بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية   .فروق 
ا إجراء  البعديالوعند  وجد   Post Hock Test ختبار 

الثانية ثم    هي أن أعلى المجموعات   الثالثة ثم  الرابعة ثم 
الترتيب على  الخبرة ،  األولى  ذوي  المعلمين  لصالح 

 األعلى. 
المعلمين ذوي    الباحثتان  ي تعز       السبب في ذلك بأن 

واكبوا  الخبرة   قد  الخاصة،  التربية  ميدان  في  الطويلة 
ذوي   تشخيص  عملية  التَـعلمتطور  أن  صـُعوبـات  إلى   ،

التشخيص  أساليب  حول  واضحة  صورة  لديهم  تبلورت 
على   القدرة  لديهم  أصبحت  وبالتالي  ومعوقاته  والتدخل 
تقييم الواقع بموضوعية ومهنية، انطالقًا من الخبرة التي  

اختلفت نتائج الدراسة الحالة مع  سليم.  قادتهم إلى الفهم ال
 ( والقطان  الشطي  نتائجها  2017دراسة  أشارت  التي   )

أّنه أراء المعلمين حول استخدام    إلى  ال توجد فروق في 

للكشفاالسـِتجابـة  نُمـوَذج   الط  للتَـدخل  ذوي   البعن 
 . تبعا لمتغير الخبرة صـُعوبـات التَـعلم

 التوصيات:
فإن   اليها،  التوصل  تم  التي  النتائج  ضوء   الباحثتانفي 

 تي: آلبا انتوصي
التعليم  -1 وزارة  للتَـدخلنُمـوَذج  تبني  كنظام    االسـِتجابـة 

ذوي   التالميذ  عن  للكشف  أساسي  صـُعوبـات تعلمي 
 .االبـِتـدائـيةفي المرحلة  التَـعلم

ابـة االسـِتجنُمـوَذج  إعداد المعلمين قبل الخدمة لتطبيق  -2
في    ؛للتَـدخل األساسية  المقررات  في  بتضمينه  وذلك 

 جميع الجامعات. 
تطبيق  -3 بكيفية  الخدمة  أثناء  المعلمين  نُمـوَذج  تزويد 

 من خالل تقديم الدورات التدريبية لهم. االسـِتجابـة للتَـدخل
ألولياء  -4 وتثقيفية  توعوية  برامج  تقديم  على  العمل 

ب التواصل    للتَـدخلاالسـِتجابـة  نُمـوَذج  األمور  تعزيز  مع 
 سرة.ألالمستمر بين المدرسة وا

واالختبار  -5 البحث  تحت  المدرسي  المنهج  وضع 
الفروق   ويراعي  للتالميذ  العمرية  المرحلة  ليالئم  الميداني 

 الفردية بينهم.
مقاييس -6 عالٍ   توفير  وثبات  صدق  على   ذات  مبنية 

ومراقبة   ج؛المنه التالميذ  بيانات  رصد  عملية  لتيسير 
 تقدمهم. 

املة  ـشاركة الكَ ـائم على المُ ـعاوني القـدخل التـتعزيز المَ -7
أعض هـبين  التـاء  واإلـيئة  المدرسة  ـداريدريس  داخل  ين 

 .االسـِتجابـة للتَـدخلنُمـوَذج وتسخير جهودهم لتطبيق 
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 المقترحات:
تمّ  التي  النتائج  تقترح    في ضوء  اليها   الباحثتان التوصل 

 :آلتيا
السعودية  إ العربية  المملكة  في  مستقبلية  دراسات  جراء 

تطبيق   فاعلية  للتَـدخلنُمـوَذج  لقياس  في   االسـِتجابـة 
 . صـُعوبـات التَـعلمالكشف المبكر عن التالميذ ذوي  

على  إ قائم  برنامج  فاعلية  لقياس  مستقبلية  دراسة  جراء 
وت المعلمين  بتوعية  اتجاهاتهم  االسـِتجابـة نُمـوَذج  حسين 

 . للتَـدخل
ومحك  للتدخل  االستجابة  نموذج  بين  مقارنة  دراسة 

 .التباعد في الكشف عن التالميذ ذو صعوبات التعلم
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