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   واستعداد العامالت يف برامج صعوبات التعلموعي
 باسرتاتيجية االستجابة للتدخل يف منطقة اجلوف

  : مستخلص
 المدارس مديرات واستعداد وعي على التعرف إلى الحالية الدراسةهدفت 

 التعلم صعوبات برامج في العامالت التعلم صعوبات ومعلمات العادية الصفوف ومعلمات
 نموذجاالستجابة ل باستخدام الجوف منطقة في الحكومية البتدائيةا المدارس جميع في

 إلى باإلضافة. التعلم صعوبات ذوي الطلبة على التعرف في حديث كأسلوب لتدخلا
. العينة أفراد بين النموذج بتطبيق واالستعداد الوعي درجة في الفرق على التعرف

 الطبقية العشوائية لعينةا واختيرت. المسحي الوصفي المنهج الباحثتان استخدمت
، الرابع الصف في لغتيمادة  ومعلمات، المديرات من الدراسة عينة وتكونت، البسيطة
 توزيع تم. التعلم صعوبات برامج بها الملحق المدارس في التعلم صعوبات ومعلمات

) ٤٩ (الموزعة االستبانات عدد بلغ بحيث األصلي المجتمع أفراد جميع على االستبانات
 فإن وبالتالي، )٤٣ (اإلحصائي للتحليل والصالحة المعادة االستبانات عدد وكان، انةاستب

 من استبانة الباحثتان واستخدمت. ومعلمة مديرة) ٤٣ (بلغت للدراسة النهائية العينة
 وعي لديهم ليس العينة أفراد أن إلى الدراسة وتوصلت. للدراسة كأداة الباحثتين إعداد
 استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود مع، لتدخلا ذجنمواالستجابة لب كافي
 أن النتائج من يتضح كما. التعلم صعوبات معلمات لصالح الوعي بعد حول العينة أفراد
 في الرغبة ولديهم مدارسهم في االستراتيجية لتطبيق االستعداد لديهم العينة أفراد معظم

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود مع، النموذج استخدام آلية على المهني التدريب
   .المدارس مديرات لصالح الفروق هذه وكانت االستعداد بعد حول العينة أفراد

، المبكر التدخل، التباين نموذج، بديلة طرق، التعرف، الخاصة التربية: مفتاحية كلمات
  .المستويات متعدد التدخل
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Abstract: 
Awareness and Willingness of the Team Working 

in Learning Disabilities Programs in Using 
the Response to Intervention Model 

The study aimed to investigate the awareness and 
willingness of school’s principals, regular classroom teachers and 
learning disabilities teachers working in learning disabilities 
programs in all public elementary schools in Al Jouf region in 
using the response to intervention model (RTI). In addition, to 
recognize the difference in the degree of awareness and 
willingness among the sample members. Descriptive-survey 
approach was adopted by researchers. A stratified random sample 
was selected. The final sample for the study was (43) of school 
principals, fourth grade reading teachers and learning disabilities 
teachers. The questionnaire prepared by the researchers as a tool 
for the study. The study found the following results: the study 
members do not have enough awareness of the (RTI) model, with 
statistically significant difference between the trends of the study 
members about awareness dimension in the favor of learning 
difficulties teachers. In addition, it is clear from the results that 
most of the study members are willing to implement the model in 
their schools, and that they have a desire for vocational training 
on the mechanism of using RTI. There were statistically 
significant difference between the trends of the study members 
about the willingness dimension in the favor of schools’ principals.  
Key words: Special education, Identification, Alternative methods, 
discrepancy model, Early intervention, multi-level intervention.  
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  : مقدمة
 مجال تعليم األطفال الذين في األولى الخطوة خدمات التشخيص والتقييم تعتبر

 فردية واختبارات، مقننة هذه الخدمات في تطبيق برامج وتكمن .لديهم صعوبات تعلم
وتصميم مواقف تقييميه لألطفال الذين ، مالحظات ورصد مقابالت وإجراء، جمعيةو

 فائدة قياس أن كما). ٢٠٠١، قنديل( أو نفسية اجتماعية أكاديمية أو شاكلملديهم 
 هذه لى عللتعرف الركيزة األساسية هيالطلبة الذين لديهم صعوبات تعلم وتشخيصهم 

 العادي المعلم من ا كلًتساعد مالئمة قياس وتشخيص أدوات توفير يتطلب وهذا .الفئة
 الخدمات لتقديماللها على هؤالء الطلبة  التعرف من خعلىومعلم التربية الخاصة 

 هذه الخدمات لتلقيالتربوي  المكان إلى إحالتهم أو، لهمالتعليمية العالجية المناسبة 
  ). ١٩٩٦، برجا(

 صعوبات مجال في والتشخيص القياس عملية تشهده الذي لتطور لونظرا
. التعلم صعوبات دتحدي في جديد كأسلوب لتدخلا نموذجل  أسلوب الستجابةبرز، التعلم
لتدخل من االستراتيجيات الحديثة التي سمحت بها القوانين ا نموذجاالستجابة لإن 

. التربوية والتي بدأت تستخدم بشكل واسع لتلبية احتياجات الطالب األكاديمية والسلوكية
 كُلفت ٢٠٠٤ في عام IDEA)(فبعد التعديالت على قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

 هذا أنبتطبيق أسلوب االستجابة للتدخل باعتبار أمريكا  االبتدائية في  المدارسعدد من
 التقدم الذي حققه الطالب دى يساعد في توفير التدخل المبكر وتحديد مالنموذج

 IDEA Act)اإلعاقة نص قانون تعليم األفراد ذوي حيث.  الالزم تقديمها لهموالتدخالت
of 2004)  محددة تعليمية صعوبات لديه الطفل كان إذا ما دتحدي عند ": التاليعلى 

 الطفل كان إذا فيما تحدد التي العملية استخدام المحلية التعليم مؤسسات على يتعين فانه
 المستخدمة التقييم إجراءات من كجزء علمي أساس على القائمة للتدخالت يستجيب
   ).Kuo, 2014, 610 (" أم الإعاقة ذو الطفل هذا كان إذا ما لتحديد

 بديل نموذجلتدخل كانموذج االستجابة ل باستخدام المتزايد لالهتمام ونتيجة
أصبح من المهم أن يكون لدى ، لألسلوب التقليدي المستخدم في تشخيص ذوي صعوبات

 هذا النموذج لتطبيق واستعداد معرفةالمعلمين والقائمين على برامج صعوبات التعلم 
 في تساهم االستجابة للمعالجة إجراءاتن إ حيث. ةالحديث في ميدان التربية الخاص

واستخدام ،  تحسن مستوى الطالبمدى رصدمع ، لمدارس افيتقديم تعليم جيد 
 وتحديد الطالب الرصد لتعليم عمليةالمعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل 

  ).١٤٢٩ ،أبو شعيرة (األكاديمية ماحتياجاته
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  :تهاأسئلو الدراسةمشكلة 
 صعوبات تحديد في جديد كأسلوب التدخل نموذجاالستجابة ل بروز من القاانط

 في الحديثة التوجهات وفق العمل في الشديدة للرغبة الدراسة هذه فكرة جاءت، التعلم
 النماذج لتطبيق المدرسي الفريق جاهزية مدى على والوقوف التعلم صعوبات تشخيص
 الباحثتان أهمية الكشف عن وعي توجد سبق ما على وبناء. التشخيص في الحديثة

واستعداد العاملين في المدارس االبتدائية لتطبيق أسلوب االستجابة للتدخل عند التعامل 
ما :  تتبلور في السؤال التاليالدراسةوعليه فإن مشكلة . مع حاالت صعوبات التعلم

التعلم  التعليم العام ومعلمات برامج صعوبات تدرجة وعي مديرات المدارس ومعلما
  لتدخل ومدى الفرق بينها؟االستجابة لنموذج اواستعدادهن بتطبيق 

مديرات المدارس ومعلمات التعليم العام ومعلمات برامج  درجة وعي ما .١
  تدخل؟لانموذج االستجابة لصعوبات التعلم ب

ما درجة استعداد مديرات المدارس ومعلمات التعليم العام ومعلمات برامج  .٢
  لتدخل؟انموذج االستجابة لق صعوبات التعلم بتطبي

هل توجد فروق بين مديرات المدارس ومعلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات  .٣
  التعلم في درجاتهم على الوعي؟

هل توجد فروق بين مديرات المدارس ومعلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات  .٤
  التعلم في درجاتهم على االستعداد؟

  : الدراسةأهداف
 :إلى الحالية الدراسة تسعى الدراسة مشكلة إطار في تقدم ما على تأسيساً

 التعلم بأسلوب االستجابة صعوبات برامج في العامالت معرفة مدى عن الكشف .١
 .لتدخلل

 بتطبيق بااللتزام  التعلمصعوبات برامج في العامالت استعداد مدى عن الكشف .٢
  . للتدخل في مدارسهماالستجابة إجراءات

 مديرات المدارس ومعلمات التعليم العام وعين درجة التعرف على الفرق بي .٣
  .النموذجومعلمات صعوبات التعلم بتطبيق 

 المدارس ومعلمات التعليم العام مديرات استعدادالتعرف على الفرق بين درجة  .٤
  .النموذجومعلمات صعوبات التعلم بتطبيق 

  



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء الثاني١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٦٧٥-

 :الدراسة أهمية
في مجال التربية الخاصة  أهمية الدراسة الحالية من التطور المستمر تنبع

حيث زاد االهتمام باستخدام . خاصة فيما يتعلق بعملية تحديد األهلية واستحقاق الخدمات
لتدخل كنظرية بديلة لألسلوب التقليدي في تشخيص ذوي صعوبات ا نموذجاالستجابة ل

 يمكن ذلك ضوء وفي. والتحصيل بين القدرة العقلية باين التإيجادالتعلم والمتمثل في 
   :يلي فيما الحالية الدراسة أهمية تحديد
 التيمن أولى الدراسات  - الباحثتين اطالعفي حدود  - الحالية الدراسة تعتبر .١

  االستجابة  تطبيقبآلية وعي العاملين في برامج صعوبات التعلم تناولت
فما زالت . لتدخل وتحديد استعدادهم لتطبيق مكوناتها في مدارسهمانموذج ل

لعربية في هذا المجال قليلة نظرا لحداثة االهتمام في هذا المجال في الدراسات ا
وبالتالي فإن هذه الدراسة ستقدم معلومات نظرية تدور طبيعتها . الوطن العربي

االستجابة حول تطوير االهتمام بالبرنامج التشخيصي العالجي القائم على 
لتعلم في المرحلة لتدخل لتحسين المستوى األكاديمي لذوي صعوبات اانموذج ل

  . االبتدائية
 صعوبات ببرامج العاملين معرفة مدى عن معلومات الدراسة هذه توفر سوف .٢

 مدى استعداد العاملين عن لتدخل وأيضاًانموذج االستجابة لالتعلم بكيفية تطبيق 
 في أخذها يمكن هذه المعلومات. للمشاركة في العمل به داخل مدارسهم

 من العاملين هؤالء وإعداد بتأهيل  التدريبية الخاصةامجالبر إعداد  عنداالعتبار
  . لتدخل انموذجل  االستجابةأجل تحقيق التطبيق األمثل واالستفادة القصوى من

  :حدود الدراسة
  : على هذه الدراسة تقتصر

 برامج صعوبات التعلم للبنات في المدارس االبتدائية جميع :المكانية الحدود .١
  .)١٥(عددها والتعليم في منطقة الجوف وة التربية الحكومية التابعة إلدار

-هـ ١٤٣٦ من العام الدراسي الثاني الدراسي الفصل :الزمانية الحدود  .٢
 .هـ١٤٣٧

،  صعوبات التعلم من مديرات المدارسبرامج في العامالت :البشرية الحدود  .٣
  . ومعلمات الفصول العادية لمادة لغتيلتعلممعلمات صعوبات ا
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   :دراسةال مصطلحات
 : الوعي

إدراك الفرد لما يحيط به إدراكا مباشرا وينطوي الوعي على وقوف الفرد على "
  وآخرون،،الديار أبو" (مزيد من المعلومات عنها إلى فكرة جديدة وشعوره بحاجة

 ين وفهم العاملمعرفة" على أنه إجرائيا لوعي الباحثتان اتعرفو). ٢١٥، ص، ٢٠١٢
 . "لتدخلانموذج االستجابة ل بفي برامج صعوبات التعلم

 : االستعداد
قدرة الفرد الكامنة على أن يتعلم في سرعة وسهولة إذا توافر له التدريب "

، والسيد، الببالوي( "مستوى عال من المهارة في مجال معين إلى المناسب على أن يصل
الرغبة  وجود"ه  الباحثتان االستعداد على أنوتعرف). ٧٣ص، ٢٠١٥، ومسلم

لتدخل في انموذج االستجابة لالعاملين في برامج صعوبات التعلم لتطبيق لدى  جاهزيةوال
  . "مدارسهم

 : صعوبات التعلمبرامج
برامج صعوبات التعلم بأنها ) ٣٣٥، ص ٢٠١٥( والعمار نيان أبو عرف

 التي تقدم للطالبات الالتي لديهن صعوبات التعلم تخصصةمجموعة الخدمات التربوية الم"
. "لم من خالل غرفة المصادررسة من قبل معلمة متخصصة في صعوبات التعبالمد

برامج تكفل توفير خدمات " أنها ى علإجرائيا الباحثتان برامج صعوبات التعلم تعرفو
تربوية خاصة لذوي صعوبات التعلم من خالل اكتشافهم وتشخيصهم وتعليمهم بما 

ذ هذه البرامج لجنة مدرسية بإشراف ويشترك في تنفي، يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم
ولي ، معلم الفصل العادي، الطالبيالمرشد ،  المدرسة وتضم معلم صعوبات التعلممدير

 ."أمكن إن والطالباألمر 
 :لتدخلا نموذجاالستجابة ل

 المركز الوطني حسب) RTI(لتدخل نموذج ا االستجابة ل أسلوبيعرف
 في لتدخليجمع بين التقييم واالنهج الذي " هعلى أن) ٢، ص ٢٠١٠(لالستجابة للتدخل 

الحد من المشكالت إطار نظام الوقاية متعدد المستويات لزيادة التحصيل العلمي للطالب و
طريقة بديلة "نه أ على إجرائيالتدخل انموذج االستجابة لوتعرف الباحثتان . "السلوكية

 الخدمات للطالب على للتعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم يتم من خاللها تقديم
 وتقديم تدريس عالي الجودة لجميع الطالب في أولي مستويات تبدأ بعمل مسح ةثالث

الفصل ومن ثم تزويد الطالب الذين يعانون من مشاكل في التعلم بطرق فعالة ومكثفة في 
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التدريس مع مالحظة وتقييم مدى تحسن استجابة الطالب للمعالجة بشكل مستمر ثم 
التربية  إلى ب الذين لم يستجيبوا بشكل مالئم للتدريس عالي الجودة الطالإحالة

   ."الخاصة
 :  في المدرسةالعاملون

" جميع شاغلي الوظائف التعليمية والوظائف اإلدارية والوظائف المساندة"هم 
 على إجرائياوتعرف الباحثتان العاملين في المدرسة ). ١٦ص، ٢٠٠٦، ومراد سليمان(

 ذوي صعوبات التعلم في برامج صعوبات التعلم التالميذ مع العمل لىع القائمون" أنهم
 الفصول العادية ومعلمي التربية الخاصة ومعلمي ينفي منطقة الجوف من إداري

وأخصائيين ومرشدين والذين يشتركون في عملية تقييم وتشخيص الحاالت وتحديد 
 وتقديم الفردية لكل حالة  والعمل على وضع الخطة التربويةب الخاصة للطالاالحتياجات

  ."الخدمات التربوية والمساندة والمتابعة المستمرة
  : النظرياإلطار

 وية على أسئلة تربلإلجابة المعلومات جمع عملية أنه على التقييم يعرف
 والبرامج،  التربوي المناسبالبديلو، اإلعاقة عن والكشف ف بالتعرتتعلق، مهمة

 بالتخطيطن عملية التقييم تبدأ إ حيث. ب وفاعلية البرنامج تقدم الطالومراقبة، التعليمية
  ). ٢٠١٠، عالم (يدالج

 المشكلة أو االضطراب أو لنوع  الدقيقالتحديديقصد به ف التشخيص أما
تطبيق كل أو  إلى  التشخيصيهدف كما، صعوبتها الفرد ودرجة تواجهالصعوبة التي 

يذ مثل مدى التباين في مظاهر نموه بعض محكات التعرف على صعوبة التعلم لدى التلم
 مدى التباين بينها وبين نموه أو) التفكيرو، التذكر، اإلدراك، كاالنتباه(: النفسي النمائي

   ).٢٠٠٧، اللبودي(  مدى التباين في تحصيل المادة الدراسية الواحدةأو، التحصيلي
 خاللها أهم المعايير والعناصر التي يمكن من) ١٨ ص، ٢٠١٢(  أبو نيانذكرو

  :تشخيص صعوبات التعلم والتعرف على الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم وهي
  . صعوبات التعلم إعاقة مستقلة كغيرها من اإلعاقاتأن .١
 مستوى الذكاء لمن لديهم صعوبات التعلم فوق مستوى التخلف العقلي يقع .٢

  .العادي والمتفوق إلى ويمتد
  .الشديدة إلى  من البسيطة صعوبات التعلم من حيث الشدةتندرج .٣
،  صعوبات التعلم في واحدة أو أكثر من العمليات الفكرية كاالنتباهر تظهقد .٤

  .وكذلك اللغة الشفوية، والتفكير، واإلدراك، والذاكرة
 صعوبات التعلم في واحدة أو أكثر من المجاالت األكاديمية األساسية تظهر .٥

والفهم ) والخط،  واإلمالءالتعبير (والكتابة الشفويوالمهارات اللغوية كالتعبير 
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وفهم المقروء والرياضيات ، للقراءةالمبني على االستماع والمهارات األساسية 
  .بوجه عام واالستدالل الرياضي

 تظهر على شكل قصور في االستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفية قد .٦
  .مة استخدامها بشكل غير مالئم للمهأو، الضرورية للتعلم أو فقدانها

  .الشباب على مدى حياة الفرد فليست مقصورة على مرحلة الطفولة أو تظهر .٧
 تؤثر على النواحي الهامة لحياة الفرد كاالجتماعية والنفسية والمهنية قد .٨

  .وأنشطة الحياة اليومية
  .وقد توجد لدى المتفوقين والموهوبين، أخرى مصاحبة ألي إعاقة تكون قد .٩

  . ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً تظهر بين األوساط المختلفةقد .١٠
 أو، أو االختالفات الثقافية، المعروفة نتيجة مباشرة ألي من اإلعاقات ليست .١١

 عدم وجود أو، أو الحرمان البيئي، االجتماعيتدني الوضع االقتصادي أو 
  . فرص للتعليم العادي

دد من  عاتفق فقد، األخرىتحديد وتمييز صعوبات التعلم من حاالت اإلعاقة  أما
 الباحثين في الوطن العربي على محكات التعرف على الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم

 وتوجز فيما )٢٠١١، ؛ إعواد والسرطاوي٢٠٠٧، ؛ الزعبي٢٠٠٠، كيرك وكالفنت(
  :يلي
  ):Discrepancy Criterion (التباين التباعد أو محك -١

واضحا  ظهرون تباعداً صعوبات التعلم يلديهم يعني أن التالميذ الذين وهو
  : المستوى المتوقع منهم في محكين وهماعنوملموساً 

والقدرة ، واللغة، والتمييز، االنتباه( النفسية السلوكيات وتطور في نمو  واضحتباعد -أ
الطفل بشكل طبيعي في ينمو حيث ..) .والذاكرة وإدراك العالقات، الحركيةالبصرية 

 أسرع ر على التذكالقدرةتكون  كأن، خراآل بعض هذه الوظائف ويتأخر في بعضها
  .أو إدراك العالقات، البصري اإلدراك من

 يالحظ في مرحلة ما قبل حيث: األكاديمي بين النمو العقلي العام والتحصيل تباعد - ب
 المراحل التحصيل األكاديمي في تأخر حين يالحظ في، المدرسة عدم االتزان النمائي

  .اته العقلية جيدة جداً المختلفة مع قدرالدراسية
  ):Exclusion Criterion( االستبعاد محك -٢

 :استبعاد حاالت صعوبات التعلم من الحاالت التالية إلى  هذا المحكويهدف
االضطرابات االنفعالية  .ضعف فرص التعلم .اإلعاقة السمعية أو البصرية .ة العقلياإلعاقة
  .التواصلاضطرابات  و.الحرمان البيئي الثقافي واالقتصادي .الشديدة
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  ):Special education Criterion (الخاصة التربية محك -٣
 تعليمية لبرامج يحتاجون لذين هم الطالب اعلم الطلبة الذين لديهم صعوبات تنإ

 التحاقهم لعدم تأخر دراسي لديهم األطفال الذين أما، مشاكلهمخاصة صممت لمعالجة 
 برامج سوف يتعلمون بالفإنهم مستمر غير شكلب بها التحقوا ألنهم أو بالمدرسة

 كان إذا الطفل فإن أخرى ناحية ومن .التعليمية العادية المستخدمة مع غالبية األطفال
 تعلم برامجفإن ذلك الطفل يحتاج ، نمائية ولديه أيضاً صعوبة تعلم ةأكاديمي صعوبة لديه

  . بشكل عام مع األطفال جميعاًتستخدم  الخاصة
 التقييم التشخيصي لصعوبات ألساليبمدخل شامل ) ٢٠٠٢(اد  وضح عووقد

 صعبة عمليةالتعلم أفاد فيه أن عملية التعرف على األطفال الذين لديهم صعوبات تعلم 
 مختلفة مصادر من بيانات عدة إلى بالرجوع أن تتضمن حكماً إكلينيكياً ويجب، نسبياً

، أخصائي التربية الخاصة ( التقييم متعدد التخصصاتفريق فحص خالل نتائج منو
 التمييز بين وعند). اآلباء،  الفصلمعلم، طبيب،  اجتماعيأخصائي،  نفسيأخصائي
 ذوي الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم وحاالت أخرى من الطالبحاالت 

 االعتماد على درجة التباعد بين القدرة دونيجب أن يكون  المتدنيالتحصيل األكاديمي 
 أنكما ، السلوكية الذين لديهم صعوبات تعلم األطفال تتجاهل خصائص نهاألواإلنجاز 

، بنهما يمكنهم من المشاركة في تقييم مااآلباء واألمهات لديهم من المعلومات 
  .رسمية أيضاً تقدم العديد من المعلوماتالغير  المقاييسو

   Response to Intervention Model (RTI): لتدخلنموذج ال لاالستجابة
لتدخل في الواليات المتحدة األمريكية انموذج االستجابة ل استحداث تم
 لالنتقاداتوذلك نتيجة ، الخاصةخدمات التربية  إلى  لتحديد أهلية الطالبكاستراتيجية

يتطلب وجود التباين بين قدرات الطالب في الذي" نموذج التباين" إلى جهتالتي و 
 حيث . األكاديميةواالختباراتق اختبارات الذكاء  عن طريوالذي يقاس، التحصيل والذكاء

 اختبارات الذكاء تعيق التركيز على تقديم فرص التعليم العادل إجراءات أن قاديذكر النُّ
كما وأنه من . والثقافيةلكل الطالب في مختلف المجموعات االقتصادية واللغوية 
لتحصيل ال تعني أن الطالب المعروف أيضا أن التناقض في اختبار الذكاء والصعوبة في ا

يعاني من اضطراب عصبي بيولوجي أي أن اختبارات الذكاء ال تعطي معلومات عن 
  ).Fletcher, etal, 2004 (بتحصيلهصعوبات التلميذ المرتبطة 
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 هذا أن Eichhorn & Andersen) ٢٠٠٩ (واندرسون إيكهورن وذكر 
التعليم  إلى مناسبةال غير اإلحالةن  مويقلل  فرصة لتقديم التدخل المبكريعتبرالنموذج 
  . دقيقةالغير  التصنيفات استبعاد في يساعدالخاص و

 
 الدراسيلتدخل يؤكد على تقديم التعليم القوي للمنهج انموذج االستجابة ل إن

 في تشخيص يستخدم لذا فإن هذا النموذج ال،  التدخل مع الطالب بشكل فرديقبل وذلك
 يمكن استخدامه للتنبؤ بحاالت وإنماالتعلم وحسب وتصنيف الطالب ذوي صعوبات 

، وبيستر، وبندر، بيركلي( مختلفةالطالب الذين يعانون من مشكالت دراسية وسلوكية 
 هذا وألن ).Berkeley, Bender, Peaster & Saunders ٢٠٠٩، وسوندرز

يقلل من  فإنه، النموذج يوفر التدخالت المناسبة والفورية في الفصول الدراسية العامة
التربية الخاصة ويزيد من عدد الطالب الذين ينجحون في  إلى عدد الطالب المحالين

   .Eichhorn & Anderson) ٢٠٠٩، واندرسون هورنإيك(التعليم العام 
ساعد العاملين في المدرسة على تلتدخل نموذج ا لاالستجابةأن  إلى إضافة

يد طريقة التدريس المناسبة والمبنية تحد وللدرساتخاذ قرارين يتعلق أولهما بالتخطيط 
 الطالب والثاني يتعلق في تحديد الطالب المؤهلين للتربية لتقدمعلى نتائج الرصد 

 ٢٠١٢، ماسكل( الخاصة وغالبا ما يستخدم لفئة الطالب ذوي صعوبات التعلم
.(Maskill, كروس  و دونوفانأشار وقد)أن) ٥.ص، ٢٠٠٤،  وآخرونكما في فليتشر 

 في التعليم الخاص تجاه تحقيق أفضل النتائج  هائالا وتغيرةموذج يمثل نقلهذا الن
 الذين يعانون من صعوبة تعلم وأيضا األطفال الذين يعانون للطالب التحصيلية والسلوكية

  .”At risk children“ من خطر اإلصابة بصعوبات التعلم
 ,Fuchs, Mock،٨، ص ٢٠٠٣، ويونغ، مورغان، موك، فوكس(حسب و

Morgan, & Young( لتدخلانموذج ل  االستجابة مراحلإجراءات يمكن وصف فإنه 
 :  عام كالتاليبشكل

  . تزويد الطالب بالتدريس الفعال من قبل معلم الفصل العادييتم .١
  . رصد تقدم وتطور الطالبيتم .٢
من ،  يحصلون على تدريس آخر أو مكثفيستجيبون  الذين الالطالب .٣

  .آخرمعلمهم أو شخص 
  .أخرىصد تقدم الطالب مرة  ريتم .٤
 لتلقي خدمات التربية إحالتهم الذين مازالوا ال يستجيبون تتم الطالب .٥

 .الخاصالتعليم  إلى  تشخيص األهليةإجراء إلى الخاصة أو
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 والمتدرجة رة المبكّةعتمد على الخطط الوقائيتلتدخل نموذج ا لاالستجابة إن
 تقديم الخدمة في عملية االستجابة تنقسمث حي. عد نموذجا وقائيا متعدد المستوياتت يفه

بحيث .  لتقدم الطالبالمستمرةمن الدعم والمراقبة ) مستويات( مراحل ثالث إلى للتدخل
المرحلة األولى من .  التلميذم بمدى تقدا مرتبطأخرى إلى  من مرحلةنتقالااليكون 

 مسح للمهارات ءإجرا بالمرحلة الوقائية وتحتوي على إليها يشار النموذج عادة ما
 جميع يستهدفبما وكذلك للمهارات السلوكية ) القراءة والرياضيات( األساسية األكاديمية

 يطبق مدرس التعليم العام التدخالت في الفصل العادي والتي تركزو .الطلبة في الفصل
من  % ٨٠هذه المرحلة يجب أن تلببي احتياجات و . المناهج الدراسية المقررةعلى

 فيها التدخل يكون الثانوي التدخل بمرحلة يهالمرحلة الثانية والتي يشار إلا. الطالب
 دون أدائهم مستوى كان الذين الطالب من%١٥ على تحتوي صغيرة لمجموعات امكثف

يتم الرصد و ،المكثف التدخل إلى  باإلضافة،المرحلة هذه في األولى المرحلة في المتوقع
  جدا مع الرصدومكثفتحتوي على تعليم فردي لثالثة ف المرحلة اأما .ميذلمدى تقدم التال

من الطالب % ٥ المرحلة حاجات تشبع هذهو. تقدم الطالبوالتقييم المستمر والمتكرر ل
  Berkeley et. al). ،٢٠٠٩، وآخرونبيركلي ( الخاصة لتربيةتعتبر مرحلة او

 : سابقة دراسات
،  الوصفيالمنهج استخدم االسابقة المعنية بمتغيرات منها م الدراسات تنوعت

معرفة وعي  إلى  كانت هذه الدراسة تهدفولما،  التجريبينهج الم استخدما مومنها
عرض قد تم ف، لتدخلانموذج االستجابة لعداد العامالت في صعوبات التعلم واست

  :الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة كما يلي
 فاعلية على التعرف إلى هدفتف) م٢٠١٤( السالمة بها قامت دراسة فيف

 استخدام تمو، للتدخل االستجابة مفهوم تنمية في تعليمية حقيبة عبر المقدم التدريب
، التعلم صعوبات بمسار معلمة طالبة) ٢٦ (من الدراسة عينة وتكونت، التجريبي المنهج

 تم ةيتدريب وحقيبة، الباحثة تصميم من للتدخل االستجابة مقياس استخدام تم وقد
 إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج خلصت وقد، الباحثة قبل من أيضا تصميمها

 االستجابة لمفهوم القبلي القياس في الدراسة عينة ألداة فأقل) ٠،٠١ (مستوى عند
مما . البعدي القياس لصالح وذلك، المقياس نفس على القياس في أدائها عن للتدخل
  .للتدخل االستجابة مفهوم نميةت في التدريب فاعلية يعكس

دراسة التباين بين نموذج  إلى )م٢٠٠٦( دراسة قام بها الزيات استهدفتو
. التعلملتدخل كنموذج للتحليل الكيفي في تشخيص صعوبات انموذج االستجابة لالتباعد و

ميذ من الصف الثالث والرابع االبتدائي في تالمن ال )٥٠٤(تكونت عينة الدراسة من و
. البحرين تلميذة من المدارس االبتدائية في مملكة )٥٣٥(ومن ، ربيةية مصر العجمهور

 على برنامجاستخدمت الدراسة المنهج المسحي حيث طبق الباحث على العينة و
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 رحلةوالم، )التباعد(المرحلة األولى كانت باستخدام نموذج التحليل الكمي : مرحلتين
 إلى توصلت الدراسةو). االستجابة للتدخل(لكيفي الثانية كانت باستخدام نموذج التحليل ا

لتدخل كنموذج للتحليل الكيفي في تحديد انموذج الستجابة ل لالتنبؤيأن الصدق 
   .وتشخيص صعوبات التعلم أعلى وأدق مقارنة بنموذج التباعد كنموذج للتحليل الكمي

 لمعرفة وذلك Izzo) ٢٠١٤( ازوو قبل دراسة وصفية من ت أجريوقد
ت معلمي المدارس االبتدائية في المناطق الحضرية حول كفاءتهم الذاتية في تنفيذ تصورا

تم جمع البيانات . لتدخلانموذج االستجابة ل إطار في المدرسيعملية فريق البيانات 
 تم استخالصها الدراسةعينة . صية على شبكة اإلنترنت ومقابالت شخاستبانة باستخدام

 الية كونيتيكت؛ حيث اشتملت على  منطقة واحدة في ومن ست مدارس ابتدائية تقع في
 )١٤(منهم ،  على شبكة اإلنترنتستبانة في االشاركوا  قراءةاًمعلم) ٧٤(  منمجموعة

أن  إلى وتشير النتائج . لإلجابة على أسئلة البحثالمقابلة وافق على المشاركة في امعلم
ضرية يشعرون بالثقة بشكل من معلمي المدارس االبتدائية في المناطق الح ٪٦٢,١٦

عام في كفاءتهم الذاتية في تنفيذ جميع الخطوات الخمس لعملية فريق البيانات لدعم 
 أيفي حين أن ثلث المشاركين ، القراءةالطالب المعرضين لخطر أو لديهم صعوبات 

 مترددين عن ثقتهم في كفاءتهم الذاتية عموما في تنفيذ كانوامن العينة % ٣٧,٨٣
  .لتدخلانموذج االستجابة ل إطارالعملية لفريق البيانات في الخطوات 

 والنج، وستيفنز، وروزي، واألنصاري،  دراسة مسحية أجراها بافونيفيو
)٢٠١٢ (Pavoni, Ansari, Rozsi, Stephens, and Lange عن مدى للكشف 

 ردود االستطالعوشمل . معرفة وفهم العاملين في المدارس إلجراءات االستجابة للتدخل
 عينة في االستبانة التي وزعت على  سؤاال)٢٠ ( مدارس محلية علىسبع في العاملين

، الخاصة التربية معلمي من) ٩( و، عامتعليم معلم )٣٥( منالدراسة العشوائية المكونة 
  مجموعة تكونتأي. الموظفين من آخرين )١١(و، النفس علم من) ٢(و إداريين )٣(و

حيث وجد الباحثون أن المدارس االبتدائية تستخدم . المدارس من العاملين في )٦٠( من
وأن لدى العاملين فيها فهم ومعرفة بالنموذج على الرغم من ، لتدخل انموذجاالستجابة ل

التدريب المناسب الستخدام  إلى  كانت بحاجةالتيوجود بعض المدارس االبتدائية 
 المدارس تبين أن بعض الثانويةو المتوسطة المدارس مسح عندو، المقابلفي . النموذج

 لديهم معرفة بماهية ليس معظم العاملين وأن لتدخلا نموذجاالستجابة ل تستخدم لم
 معلمي بردود الخاصة التربية معلميوعند مقارنة ردود . لتدخلا نموذجاالستجابة ل

خدام  الستاستعدادا ومعرفة وأكثر دراية أكثر الخاصة التربية معلميكان ، العامالتعليم 
   .لتدخلانموذج االستجابة ل
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 االستجابة للتدخل فعالية معرفة إلى Maskill) ٢٠١٢ (ماسكل دراسة وهدفت
المستخدمة في المدارس االبتدائية مع طالب يعانون من صعوبات في القراءة والتي 

أظهرت النتائج أن أغلبية الطالب حققوا تحسنًا و، استمرت على مدى أربع سنوات
كانت نتيجة التدخل .  تطبيق النموذج وحتى بعد االنتهاء من تقديم التدخالتملحوظًا خالل

مستوى األداء  إلى  من الطالب وصلوا)٨٣( من أصل ا طالب)٦٨(في المرحلة األولى أن 
تلقوا التدخل الالزم في المرحلة الثانية في حين تم  )٨٣( من ا طالب)١٥( أنو. المطلوب
أظهرت الدراسة أيضا أن التطبيق كما . وبات التعلمب يعانون من صع طال)٥(اكتشاف 

السليم للنموذج جعل منه أداة فعالة لزيادة درجات الطالب بشكل فردي وبشكل عام على 
لتدخل انموذج االستجابة لأن على تؤكد نتائج هذه الدراسة و .اختبارات القراءة المعيارية

لكشف والتدخل المبكرين لحاالت نموذج فعال في الوقاية من صعوبات التعلم من خالل ا
   .صعوبات التعلم في ظل التعليم العام

 Martinez and Young)٢٠١١( ويونق مارتينيزل دراسة وصفية فيو
لتدخل من قبل موظفي المدرسة انموذج االستجابة ل التعرف على كيفية تطبيق بهدف

 التعليم العام معلما من معلمي) ٩٩(تكونت عينة الدراسة من و.  لهإدراكهموكيفية 
 التشخيص والمرشدين في مدارس تكساس الجنوبية وأخصائيي واإلداريينوالخاص 

االستجابة  إلى ةإيجابيب أفراد العينة ينظرون إجماليأن  إلى أشارت النتائجو. الغربية
وأن نقاط القوة لهذا النموذج تتمثل في التعرف المبكر على استجابة ، تدخللانموذج ل

 ومع ذلك فهم يرون أنهم بحاجة. المدرسةوالعمل الجماعي بين موظفي ، خلالتالميذ للتد
 المهني لرفع جاهزيتهم لتطبيق النموذج وتنمية قدرتهم على كتابة والتطويرالتدريب إلى 

    المعلومات ورصد التقدموجمعاألهداف القابلة للقياس 
  رأي معلميلمعرفة Brown) ٢٠١١( براون أجراها مسحية دراسة فيو

لتدخل وأيضا انموذج االستجابة لالمدارس االبتدائية حول مدى جاهزية مدارسهم لتنفيذ 
حيث تم استخدام االستبانات لجمع المعلومات  .لتحديد أولويات المعلمين لتحسين التعليم

أظهرت النتائج أن المعلمين و.  من مدرستين في المرحلة االبتدائيةاً معلم)٢٥(من 
، يتطلبها وفق الخطوات التي RTIلمعرفة حول كيفية عمل نموذج مزيد من ا إلى بحاجة
 من ٪٨٠ حواليأفادحيث .  كنظام للقياسRTI لم تكن جاهزة لتنفيذ مدارسهموأن 

وأنهم ال يفهمون  . لم تنفذ بشكل كامل في مدارسهمRTIالمعلمين أن العديد من عناصر 
أن هناك حاجة  إلى ر البياناتوتشي. ما يتعين عليهم القيام به لتحسين تحصيل الطالب

  . للتطوير المهني للمعلمين في مجال القياسات
 بغرض Gallagher) ٢٠١٠( دراسة مسحية أخرى أجرتها قالقير فيو

 المعلمين حول عملية االستجابة للتدخل المطبقة في مدارسهم ومدى آراءالتعرف على 
 الخاص والتعليميم العام من معلمي التعل) ١٠١(شملت عينة الدراسة و. معرفتهم بها
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 مدرسة ابتدائية وثانوية في مينوسوتا )١٥(وطاقم الدعم المدرسي تم اختيارهم من 
االستجابة  على علم بأنهمأن غالبية المشاركين أجابوا  إلى أشارت النتائجو. الشرقية

 إال أن معلمي التعليم الخاص وطاقم الدعم، لتدخل وكيفية تطبيقه في مدارسهمانموذج ل
ة تجاه االستجابة للتدخل من معلمي التعليم إيجابي أكثر آراءالمدرسي أبدوا معرفة و

 لديهم معرفة واستعداد االبتدائيةكما أظهرت النتائج أن المعلمين في المدارس . العام
 إلى  الثانوية الذين أظهروا حاجتهمالمرحلةلتطبيق االستجابة للتدخل أكثر من معلمي 

ني في مجاالت تتعلق باالستجابة للتدخل ليتمكنوا من تطبيقها في برامج التدريب المه
   .مدارسهم

 دراسة مسحية للتعرف على مدى Kilgallen) ٢٠٠٨( أجرت كلجلين كما
. المدرسةلتدخل في انموذج االستجابة ل النفسيين لتنفيذ األخصائيين وجاهزيةاستعداد 

أن  إلى  النتائجتوصلتو. ارسي مدا نفسيا وخمسين أخصائيوستة نمائتيشملت العينة 
االستجابة  لمميزات وإدراكهم المدربين على استخدام النموذج كانت ثقتهم األخصائيين

 أكثر من ورأى . من االستعداداألولى في المراحل األخصائيينلتدخل أكثر من انموذج ل
تدريب  تقدم الال في المدارس أن برامج التأهيل المهني في الجامعات األخصائييننصف 

 ومعالجة مشاكل القراءة األمر الذي يثير خيصالكافي خاصة فيما يتعلق بالتقييم والتش
 في المدرسة في تطبيق ين النفساألخصائيينالعديد من التساؤالت حول مدى كفاية 

  .طريقة االستجابة للتدخل
 Vaughn & Fuchs) ٢٠١٢( وكس وفونف دراسة مكثفة للباحثين فيو

لتدخل في تشخيص صعوبات التعلم تم تقديم التدخل بعدد انموذج ابة لاالستج فاعلية حول
دقيقة على عينة شملت تالميذ الصف الثاني المعرضين لخطر ) ٣٥( جلسة لمدة )٥٠(

اإلصابة بصعوبات التعلم الذين تم تحديدهم عن طريق المعلّمين بناء على تحصيالتهم في 
القراءة والكتابة ، معرفة الحروف، لصوتي حيث ركّز التدخّل على الوعي ااالختبارات

 من التالميذ الذين ٦٦% األولى أن مرحلةكانت نتيجة التدخل في ال. والفهم القرائي
 ١٠(عرفت مسبقا أسباب الصعوبات لديهم حقّقوا تحسنّا كبيرا خالل فترة قصيرة 

وا في المرحلة المستوى المطلوب ولم يتحسن إلى أما التالميذ الذين لم يصلوا). أسابيع
مع زيادة في الجرعات على مدى ، األولى أعدت لهم تدخّالت عالجية وتدريسية مكثّفة

 التالميذ الذين لم يتحسنوا رغم اشتراكهم بالدورة المكثّفة تم توجيههمو.  أسبوعا)٣٠(
قبل اعتبارهم من ذوي صعوبات التعلّم وقبل ، عالجات إضافية من قبل متخصصينإلى 

نموذج االستجابة لإن نتائج هذه الدراسة تبين فاعلية . التعليم الخاص إلى جيههمتو
 أي ليس لديهم صعوبات تعلم أو الذين دراسيا المتعثرينلتدخل في مساعدة الطالب ا

وفي التمييز بين التالميذ ذوي التحصيل ، التحصيلي في تحسين مستواهم أخرى إعاقة
عدم كفاية أو مالئمة التدريس وبين ذوي صعوبات ى  إلاألكاديمي المنخفض الذي يرجع
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 مالئمة ومتخصصة األمر الذي يقلص عدد تدريسية أساليب إلى التعلم الذين يحتاجون
  برنامج صعوبات التعلم  إلى اإلحالة

  هدفمنها ماها؛ ف أهدافتنوعت أنها قد الدراسات السابقةويتضح من عرض 
التي ) ٢٠١٤(لتدخل كما في دراسة السالمة نموذج ااالستجابة لمعرفة فاعلية إلى 
التعرف على فاعلية التدريب المقدم عبر حقيبة تعليمية في تنمية مفهوم  إلى هدفت

دراسة التباين بين االستجابة  إلى هدفتف) ٢٠٠٦( دراسة الزيات أما، للتدخلاالستجابة 
 إلى تهدفف) ٢٠٠٣ (نوآخري  فونودراسة.  كنموذج للتحليل الكيفيللتدخنموذج ال

 عدة دراسات واشتركت. معرفة فاعلية نموذج االستجابة في تشخيص صعوبات التعلم
لتدخل انموذج االستجابة لفي معرفة وعي واستعداد العاملين في برامج صعوبات التعلم ب

لمعرفة تصورات معلمي المرحلة االبتدائية حول كفاءتهم الذاتية ) ٢٠١٤(كدراسة أوزو 
 عن للكشف) ٢٠١٢ (نوآخري بافوني دراسة أما، لتدخلانموذج ة لاالستجابفي تنفيذ 

وهدفت دراسة براون . للتدخلمدى معرفة وفهم العاملين في المدارس إلجراء االستجابة 
لمعرفة رأي معلمي المدارس االبتدائية حول مدى جاهزية مدارسهم لتنفيذ ) ٢٠١١(

 أما دراسة ،نموذج التدخل وأيضاَ لتحديد أولويات المعلمين لتحسين التعلماالستجابة ل
لتدخل انموذج االستجابة ل التعرف على كيفية تطبيق تهدفف) ٢٠١١( ويونق مارتينيز

 إلى تهدفف) ٢٠٠٨( لين دراسة كلجأما،  لهإدراكهممن قبل موظفي المدرسة وكيفية 
نموذج االستجابة ل النفسيين لتنفيذ ييناألخصائ وجاهزية على مدى استعداد لتعرفا
  .المدرسةلتدخل في ا

 المنهج  استخدما فمنها م؛ الدراسات السابقة في المنهج المستخدماختلفتو
 نوآخري  فونودراسة، )٢٠١٢ (وماسكل، )٢٠١٤(التجريبي كدراسة السالمة 

 راسةدو، )٢٠١٤(  المنهج المسحي الوصفي كدراسة أزوو استخدما ماومنه). ٢٠٠٣(
). ٢٠١١( ويونق مارتينيز ودراسة، )٢٠١١( براون ودراسة) ٢٠١٢(وآخرين  بافوني
 الدراسات السابقة في اختلفتكما ). ٢٠٠٨(  كلجلينةودراس). ٢٠١٠( قالقير ةودراس

 استخدم طالب المرحلة االبتدائية مثل دراسة السالمة ابعضهف ؛العينة المستخدمة
 نوآخري  فونودراسة، )٢٠٠٦( الزيات ةدراسو، )٢٠١٢ (ماسكل ودراسة، )٢٠١٤(
 أزوو دراسات كانت عينتها العاملين في برامج صعوبات التعلم كدراسة وهناك، )٢٠٠٣(
 يونق ودراسة، )٢٠١١ (وبراون) ٢٠١٢ (نوآخري بافوني ودراسة، )٢٠١٤(

  ).٢٠٠٨(  كلجلينودراسة، )٢٠١٠(  قالقيرودراسة، )٢٠١١(ومارتينز 
تائج فجميع الدراسات السابقة والتي اهتمت بالمنهج  فيما يخص النأما

 ودراسة، )٢٠١٤(لتدخل كدراسة السالمة انموذج االستجابة لالتجريبي أثبتت فعالية 
 الدراسات ذات المنهج الوصفي أما، )٢٠٠٣ (نيوآخر ودراسة فون، )٢٠١٢( ماسكل

لتدخل ا موذجنالستجابة للأن الصدق التنبؤي  إلى توصلتف) ٢٠٠٦(كدراسة الزيات 
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كنموذج للتحليل الكيفي في تحديد وتشخيص صعوبات التعلم أعلى وأدق مقارنة بنموذج 
وفيما يخص نتائج الدراسات التي تناولت موضوع وعي . التباعد كنموذج للتحليل الكمي

) ٢٠١٤( أوزو دراسةفإن ، واستعداد الفريق المدرسي باستخدام نموذج االستجابة
 بالثقة نمن معلمي المدارس االبتدائية يشعرو% ٦٢,١٦ تهنسب ماأن  إلى توصلت

كانوا مترددين عن ثقتهم % ٨٣، ٣٧و النموذج باستخدامبشكل عام في كفاءتهم الذاتية 
 العاملين في أنأثبتت ف) ٢٠١٢ (نيوآخر بافونيأما دراسة ، في كفاءتهم الذاتية

 وعند، لمدارس للتدريب بعض احاجةالمدارس لديهم فهم ومعرفة بالنموذج بالرغم من 
مقارنة ردود معلمي التربية الخاصة بمعلمي التعليم كان معلمي التربية الخاصة أكثر 

أثبتت النتائج ف) ٢٠١١( براون دراسةأما . دراية ومعرفة واستعداد الستخدام النموذج
لتدخل انموذج االستجابة لالمزيد من المعرفة حول كيفية عمل  إلى أن المعلمين بحاجة

 مارتينيز دراسة أما.  لتنفيذ االستجابة للتدخل كنظام للقياسجاهزةأن مدارسهم غير و
لتدخل والعمل انموذج ل  االستجابة إلىةإيجابيفينظر أفراد العينة ب) ٢٠١١(ويونق 

أما دراسة قالقر ، التدريب والتطوير المنهي إلى الجماعي كما يرون أنهم بحاجة
 على علم بنموذج االستجابة وكيفية التطبيق وأن أثبتت أن جميع العاملين) ٢٠١٠(

ة تجاه االستجابة للتدخل من معلمي التعليم العام وأن إيجابيمعلمي التربية الخاصة أكثر 
 المرحلة من معلمي أكثرمدرسي المرحلة االبتدائية لديهم معرفة واستعداد للتطبيق 

 استعداد) ٢٠٠٨( كليجن راسةدفي حين أثبتت .  حاجتهم للتدريبأظهرواالثانوية الذين 
  .لتدخلانموذج االستجابة لوجاهزية األخصائيين النفسيين المدربين لتنفيذ 

أن العاملين في  على الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة اتفقتو
 يكون لديهم الوعي واالستعداد قبل البدء في تطبيق أنبرامج صعوبات التعلم ينبغي 

مية التدريب المهني للفريق المدرسي على هذا النموذج في الكشف أيضاً أهو، النموذج
  .المبكر عن ذوي صعوبات التعلم

  :الدراسة منهج
 ألنه المنهج األنسب لمثل ؛في هذه الدراسة المسحي وصفي الالمنهجاستخدم 

  . وأهدافهالطبيعة المشكلة وموضوع الدراسة  متهءن الدراسات من حيث مالهذا النوع م
  : وعينتهادراسة المجتمع

 مديرات المدارس الحكومية الملحق بها جميع : مجتمع الدراسة منيتكون
تعلم التابعة إلدارة التربية والتعليم في منطقة الجوف للعام الدراسي البرامج صعوبات 

 معلمات صعوبات التعلم جميعو. مديرة) ١٥( والبالغ عددهن هـ١٤٣٧-هـ١٤٣٦
 هـ١٤٣٧-هـ١٤٣٦ية والتعليم في منطقة الجوف لعام التابعات لإلدارة العامة للترب
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 الصف الرابع في التعليم العام الالتي معلماتوكذلك . معلمة) ١٥ (عددهنوالبالغ 
) ١٩( صعوبات التعلم في مادة القراءة والبالغ عددهن ذوات مع الطالبات يتعاملن
رة التربية والتعليم في  وفقا لإلحصائية التي أعدها قسم التربية الخاصة بإداوذلك. معلمة

  .هـ١٤٣٧-هـ١٤٣٦منطقة الجوف للعام الدراسي 
 من تطبيق الدراسة على جميع أفراد المجتمع األصلي تمفقد : الدراسةعينة أما 

 يث بحاألصلي على جميع أفراد المجتمع االستباناتن بتوزيع يخالل قيام الباحثت
 اتاستبانة لمدير) ١٥(كالتالي؛ موزعة ، استبانة) ٤٩ (الموزعة االستبانات عدد بلغ

استبانة لمعلمات مادة لغتي ) ١٩(و، التعلماستبانة لمعلمات صعوبات ) ١٥(و، المدارس
 بالنسبة اإلحصائي للتحليل الصالحةو المعادة االستبانات عدد وكان. للصف الرابع

 بالنسبة أما. من عينة الدراسة% ٢٧,٣ته  نسب مايشكلأي ) ١٢ (المدارسلمديرات 
) ١٦( و%٣٤,١ تشكل نسبة والتياستبانة ) ١٥(لمعلمات صعوبات التعلم فقد بلغت 

وبالتالي فإن .  لغتي للصف الرابعمادةبالنسبة لمعلمات % ٣٦,٤ يشكل استبانة أي ما
،  مادة لغتيومعلمة تعلم تمديرة ومعلمة صعوبا) ٤٣(العينة النهائية للدراسة بلغت 

 العشوائية العينة اختيرتو%. ٩٧,٨ نسبته دراسة مامجتمع ال إلى وبلغت نسبة العينة
 الرابع الصف العام التعليم في القراءة ومعلمات المدارس مديرات من البسيطة الطبقية
   .األصلي المجتمع أفراد جميع على االستبانة تطبيق وتم التعلم صعوبات ومعلمات ابتدائي

  : وخصائصها السيكومترية الدراسةأداة
 المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي المسحي فإن  أن المنهجبما

. االستبانة أسئلتها هي نتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة ع أداة يمكن استخدامها لأفضل
حيث تم تحديد مشكلة الدراسة .  كأداة للدراسة الحاليةاالستبانةلذا فقد اختارت الباحثتان 

نتائج األبحاث والدراسات السابقة المرتبطة  على االطالعومن ثم ، وأهدافها وأسئلتها
 في التربية كأخصائيتينن الشخصية ي من خبرة الباحثتاالستفادةوكذلك . بالموضوع
 من ستبانةوقد تكونت اال .االستبانةلصياغة عبارات ) مسار صعوبات التعلم(الخاصة 

ت التعلم في  الفصل العادي ومعلمات صعوباومعلماتوعي مديرات :  األولالبعد: بعدين
لتدخل انموذج االستجابة ل التعلم بكيفية تطبيق صعوبات برنامجالمدرسة الملحق بها 

 الفصل العادي ومعلمات صعوبات ومعلمات مديرات استعداد:  الثانيالبعد و.فقرة) ١٥(
 للتدخل في المدارس عند تشخيص صعوبات التعلم االستجابة استراتيجية لتطبيقالتعلم 

  : يليما التأكد من صدق األداة من خالل تمد وق .فقرة) ١٤(
  في صورتها األولية االستبانةتم عرض ): صدق المحكمين(الصدق الظاهري 

 هيئة التدريس في قسم التربية ضاء أعمن )١٠( بلغ المحكمينعلى عدد من 
وذلك لالسترشاد . وقسم علم النفس في جامعة الجوف، المناهجقسم و، الخاصة

ومدى ،  لما وضعت ألجلهمالءمتها وضوح العبارات وائهم حول مدىبآر
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 المحكمون أبداهاالمقترحات التي وبناء على ، إليه تمي الذي تنللبعدمناسبتها 
  . التعديالت الالزمة حتى ظهرت االستبانة في صورتها النهائيةإجراءتم 

 من لتحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة ولكد التأبعد: االتساق الداخلي 
 حساب معامل تم النهائية العينة علىالتساق الداخلي لالستبانة قبل تطبيقها ا

حيث تم حساب معامل االرتباط بين ، االرتباط بيرسون لمعرفة االتساق الداخلي
درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 

  ):٢-١( توضح الجداول ا كمالعبارة
  الوعي بالدرجة الكلية للبعد:  ارتباط بيرسون لعبارات البعد األولعامالتم )١ (جدول

  االرتباط بالبعدمعامل  العبارةرقم  االرتباط بالبعدمعامل  العبارةرقم
١ .518** ٨ .662** 
٢ .439** ٩ .551** 
٣ .446** ١٠ .b 
٤ .437** ١١ .133 
٥ .218 ١٢ .276 
٦ .672** ١٣ .133 
٧ .712** ١٤ .179 

 ١٥ .565** 
   فأقل٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** 

  االستعداد بالدرجة الكلية للبعد:  ارتباط بيرسون لعبارات البعد الثانيمعامالت )٢ (جدول
  االرتباط بالبعدمعامل  العبارةرقم معامل االرتباط بالبعد  العبارةرقم

١ .446** ٨ .397** 
٢ .359* ٩ .488** 
٣ .535** ١٠ .596** 
٤ .299* ١١ .548** 
٥ .302* ١٢ .627** 
٦ -.120- ١٣ .504** 
٧ .390** ١٤ .580** 

   فأقل٠,٠٥دال عند مستوى الداللة * .  فأقل٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** 
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مدى عالقة العبارات بالدرجة الكلية التي تنتمي إليها ) ٢-١ (يولجد من يتضح
االتساق الداخلي بين عبارات  إلى أشارت النتائجنه بعد حساب معامل بيرسون إحيث 

  .االستبانة لكل محور
 ثباتللتأكد من ) معامل ألفا كرونباخ( أداة الدراسة تم استخدام ثبات لقياسو

  .معامالت ثبات أداة الدراسة) ٣( رقم الجدول ويوضح. الدراسة أداة
  
  
  

   ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسةمعامل )٣ (جدول
  المحورثبات  العباراتعدد  االستبانةاورمح

 693. ١٥ الوعي
 654. ١٤ االستعداد

 الجدول أعاله معامالت ثبات أداة الدراسة حيث بلغت قيمة معامل الثبات يوضح
وهي نسب عالية تدل على أن أداة ، )654.(ولمحور االستعداد .) 693(لمحور الوعي 

  . مكن االعتماد عليها في تطبيق الدراسة الحاليةالدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ي
  :الدراسة إجراءات

 لجميع شروط الصدق يفائها االنتهاء من تحكيم االستبانة والتأكد من استبعد
تم توزيع االستبانة على جميع عينة الدراسة وفق ، والثبات وصالحيتها للتطبيق

  :اإلجراءات التالية
مدير عام التعليم بمنطقة الجوف  إلى جهأخذ خطاب من عميد كلية التربية مو .١

  .بطلب الموافقة بتطبيق أداة الدراسة
مديرات المدارس  إلى أخذ خطاب من مدير عام التعليم بمنطقة الجوف موجه .٢

  .ين تسهيل مهمة الباحثتبطلبالملحق بها برامج صعوبات تعلم 
تعليم تم حصر وجمع بيانات عن عدد مديرات المدارس ومعلمات القراءة في ال .٣

 المراد التطبيق فيها لمدارس االعام الصف الرابع ومعلمات صعوبات التعلم في 
  . إدارة التربية الخاصة بمنطقة الجوفمن

اختيرت العينة الطبقية العشوائية من مديرات المدارس ومعلمات القراءة في  .٤
  .التعليم العام الصف الرابع ابتدائي ومعلمات صعوبات التعلم
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 -٦٩٠-

 االبتدائية الملحق بها برامج دارس االستبانات على جميع الموزعت الباحثتان .٥
) ١٥(صعوبات التعلم التابعة إلدارة التعليم في منطقة الجوف والبالغ عددها 

  .هـ١٤٣٧ /٥/٧ بتاريخمدرسة 
بعد ذلك تم فرز ، استغرق توزيع االستبانات وجمعها قرابة األربعة أسابيع .٦

ثم قامت ، اإلحصائيات الصالحة للتحليل االستبانات العائدة لمعرفة االستبان
وتم ، إحصائيامتخصص في تحليل البحوث التربوية  إلى الباحثتان باللجوء
 من خالل برنامج الحزم اآللي الحاسب بواسطة إحصائياتحليل البيانات 

  SPSS). (اإلحصائية
  

  :اإلحصائية المعالجة أساليب
 حساب درجة تمدراسة  السؤال األول والثاني من أسئلة الن علإلجابة

 درجة الفروق بين لحساب و. واالنحرافات المعياريةوالتكراراتالمتوسطات الحسابية 
 تم ومعلمات صعوبات التعلم العاموعي واستعداد مديرات المدارس ومعلمات التعليم 

معامل ارتباط ( البيانات وتحليلها تم استخدام لمعالجة و.استخدام اختبار تحليل التباين
لقياس ثبات )  كرونباخالفا (ومعادلةلقياس صدق االتساق الداخلي لالستبانة ) ونبيرس

  . االستبانة
  : الدراسةنتائج

 في ضوء أسئلة إليها يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة التي تم التوصل فيما
  : مع مناقشة النتائجوأهدافهاالدراسة 

 وعي مديرات المدارس ما درجة :السؤال األولعن  جابةالنتائج المتعلقة باإل
  ومعلمات التعليم العام ومعلمات برامج صعوبات التعلم باستراتيجية االستجابة للتدخل؟

 لماتومع) لغتي(  على وعي مديرات المدارس ومعلمات التعليم العامللتعرف
 للتدخل تم حساب المتوسطات الحسابية االستجابةبرامج صعوبات التعلم باستراتيجية 

وجاءت " الوعي" لمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على محورواالنحرافات ا
  ).٤(النتائج كما يوضحها الجدول رقم 

   أفراد العينةستجابات المعيارية الواالنحرافات الحسابية المتوسطات )٤ (جدول
 على بعد الوعي

 المتوسط  الموافقةدرجة البعد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 أعلى
 قيمة

  أقل
 قيمة

 ٢٤ ٤٠ 4.05486 31.5000  أوافقال محايد أوافق الوعي
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 -٦٩١-

١٥ ٣٠ ٤٥ 
 خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله تبين أن الدرجة الكلية لبعد الوعي من

 درجة وفي ذلك يمكن مقارنة )١٥( درجة وأقل درجة )٤٥(على المقياس المستخدم 
 .محايد )٣٠( إلى  أي يميل31.5000درجة المتوسط بهذه الدرجات فنجد المتوسط 

  .ن فيما يخص وعيهم باستراتيجية االستجابة للتدخلومعظم أفراد العينة محايدف إذن
 المدارس مديرات استعداد درجة ما :الثانيالسؤال عن  جابةالنتائج المتعلقة باإل

 االستجابة باستراتيجية بتطبيق التعلم صعوبات برامج ومعلمات العام التعليم ومعلمات
  لتدخل؟ل

ومعلمات ) لغتي( على استعداد مديرات المدارس ومعلمات التعليم العامللتعرف
برامج صعوبات التعلم باستراتيجية االستجابة للتدخل تم حساب المتوسطات الحسابية 

وجاءت " االستعداد" واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على محور
  )٥( رقم  كما يوضحها الجدولائجالنت

   المعيارية الستجابات أفراد العينةواالنحرافات الحسابية المتوسطات )٥ (جدول
 على بعد االستعداد

 المتوسط  الموافقةدرجة البعد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 أعلى
 قيمة

  أقل
 قيمة

 ١٤ ٢٨ ٤٢ االستعداد  أوافقال محايدة أوافق
36.0909 3.30481 ٢٥ ٤٠ 

 أن الدرجة الكلية لبعد يتضحائج الموضحة في الجدول أعاله  خالل النتمن
 درجة وفي ذلك يمكن )١٥( درجة وأقل درجة )٤٥(االستعداد على المقياس المستخدم 

 )٤٢( إلى  أي يميل36.0909 طمقارنة درجة المتوسط بهذه الدرجات فنجد المتوس
في تطبيق استراتيجية ن ولديهم الرغبة وتعدمعظم أفراد العينة مسف نجد إذن .موافق

  . االستجابة للتدخل
هل توجد فروق بين مديرات  :الثالثالسؤال عن  جابةالنتائج المتعلقة باإل

 المدارس ومعلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم في درجاتهم على الوعي؟ 
)       تباين األحاديتحليل ال( ت الباحثتان هذا السؤال استخدمن علإلجابة

)(One Way ANOVA عند إحصائية كانت هناك فروق ذات داللة إذا على ما للتعرف 
فأقل بين استجابات أفراد العينة من مديرات ومعلمات مادة لغتي ) ٠,٠٥(مستوى 

وجاءت ، الوظيفةومعلمات صعوبات التعلم في مستوى الوعي طبقا الختالف متغير 
   :النتائج كما يوضحها الجدول التالي

  )One Way ANOVA" (تحليل التباين األحادي"ائج نت )٦(جدول 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء الثاني١٦٩: (دمجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العد

  

 -٦٩٢-

  أفراد العينة طبقا الختالف الوظيفةإجاباتللفروق في 

Sig. F 
متوسط مجموع 
 المربعات أو التباين
Mean Square 

درجات 
 الحرية

Df 

  مجموع
 المربعات
Sum of  
Squares 

 مصدر التباين
Source of 
Variance  

  المحور

 47.896بين المجموعات 95.792 2

داخل  611.208 41
 المجموعات

.051 3.213 

 المجموع 707.000 43 47.896

  وعي مديرات
  المدارس ومعلمات

مادة لغتي ومعلمات 
 صعوبات التعلم

  بنموذج االستجابة
 للتدخل

الحظ من الجدول أعاله أنه توجد فروق بين معلمات صعوبات التعلم ومعلمات ي
 .)‚٠٥(ارس دالة إحصائياً عند لغتي ومديرات المد

 "اختبار توكي"المقارنات المتعددة ) ٧ (جدول
Confidence  

Interval 95%  
Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Sig. Std.  
Error 

Mean  
Difference  

(I-J) 
(J)  

occupation  
(I) 

occupation  

 معلمات مادة لغتي 1.39216 1.45575 608. -2.1477- 4.9320
 ت.معلمات ص -2.06667- 1.49537 360. -5.7029- 1.5695

 المديرات

 المديرات -1.39216- 1.45575 608. -4.9320- 2.1477
 ت.معلمات ص *-3.45882- 1.36775 040. -6.7847- -1329.-

  معلمات 
 مادة لغتي

 المديرات 2.06667 1.49537 360. -1.5695- 5.7029
 معلمات مادة لغتي *3.45882 1.36775 040. 1329. 6.7847

  معلمات 
 صعوبات التعلم

  .)٠,٠٥(توجد فروق عند مستوى دالة * 
هل توجد فروق بين مديرات  :الرابعالسؤال عن  جابةالنتائج المتعلقة باإل

  المدارس ومعلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم في درجاتهم على االستعداد؟
) ٠,٠٥( عند مستوى إحصائيةذات داللة  كانت هناك فروق إذا ما على للتعرف

فأقل بين استجابات أفراد العينة من مديرات ومعلمات مادة لغتي ومعلمات صعوبات 
تباين تحليل ال (استخدم، الوظيفةالتعلم في مستوى االستعداد طبقا الختالف متغير 

   :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي، One Way ANOVA)( )األحادي
  On Way ANOVA)" (تحليل التباين األحادي" نتائج  )٨ (جدول
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   أفراد العينة طبقا الختالف الوظيفةإجاباتللفروق في 

Sig. F 
متوسط مجموع 
 المربعات أو التباين
Mean Square 

درجات 
 الحرية

Df 

  مجموع
 المربعات
Sum of  
Squares 

 مصدر التباين
Source of 
Variance  

  المحور

  بين 73.151 2
 36.576 المجموعات

  داخل 396.485 41
 المجموعات

.031 3.782 

9.670 
 المجموع 469.636 43

استعداد مديرات 
  المدارس ومعلمات

مادة لغتي ومعلمات 
 صعوبات التعلم

االستجابة بتطبيق 
 لتدخلابنموذج ل

 الحظ من الجدول أعاله أنه توجد فروق بين معلمات صعوبات التعلم ومعلماتي
  .)٠,٠٣(لغتي ومديرات المدارس دالة إحصائياً عند 

  "اختبار توكي"المقارنات المتعددة ) ٩(جدول رقم 
Confidence  

Interval 95%  
Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Sig. Std.  
Error 

Mean  
Difference  

(I-J) 
(J)  

occupation  
(I) 

occupation  

5.9050 .2029 .033 1.17248 3.05392* Reading 
Teacher 

3.8453 -2.0120- .729 1.20439 .91667 LD Teacher 
principal 

-.2029- -5.9050- .033 1.17248 -3.05392-* principal 
.5415 -4.8160- .140 1.10161 -2.13725- LD Teacher 

Reading 
Teacher 

2.0120 -3.8453- .729 1.20439 -.91667- principal 
4.8160 -.5415- .140 1.10161 2.13725 Reading 

Teacher 
LD Teacher 

  .)٠,٠٥(توجد فروق عند مستوى دالة * 
 الجدول السابق يتضح من اتجاه الفروق تم استخدام اختبار توكي وولحساب

 صعوبات توجود فروق ذات داللة إحصائية بين مديرات المدارس ومعلمات لغتي ومعلما
 أي أنه توجد ‚٠٥وهي اقل من ) ‚٠٣٠(ة اإلحصائية التعلم في بعد االستعداد فالدالل

  .فروق ذات داللة إحصائية لصالح مديرات المدارس في بعد االستعداد
  : النتائجمناقشة
 ما درجة وعي مديرات المدارس ومعلمات التعليم العام ومعلمات برامج : األولالسؤال

  صعوبات التعلم باستراتيجية االستجابة للتدخل؟
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، محايدة معظم أفراد العينة فيما يخص بعد الوعي كانت إجاباتئج أن  النتاأكّدت
 لذا االستراتيجية أفراد العينة ليس لديهم المعرفة الكافية بهذه إن أنه يمكن القول أي

 معدم استخدا إلى بالنموذجوتعزي الباحثتان قلة الوعي ، محايدة إجاباتهمكانت معظم 
 من العينة أفراد بين الوعي درجة في تفاوتاك  ويتضح أن هنكما. مدارس المنطقة له

 توجد أنه حيثمديرات مدارس ومعلمات صعوبات تعلم ومعلمات التعليم العام لمادة لغتي 
وتتفق هذه النتائج مع نتيجة . فروق ذات داللة إحصائية لصالح معلمات صعوبات التعلم

 المدارس المتوسطة يف العاملين معظم والتي تبين أن )٢٠١٢ (نيوآخر بافونيدراسة 
 لم المدارسلتدخل ألن بعض ا نموذجاالستجابة ل لديهم معرفة بماهية ليسوالثانوية 
 في المقابل وجد الباحثون أن المدارس ولكن، لتدخلا نموذجاالستجابة لتستخدم 

وأن لدى العاملين فيها فهم ومعرفة ، لتدخلانموذج االستجابة لاالبتدائية تستخدم 
 مع الدراسة الحالية نتائج واتفقت.  النتيجة تختلف مع الدراسة الحاليةبالنموذج وهذه

 المعرفة من مزيد إلى بحاجة المعلمين أن النتائج أظهرت حيث )٢٠١١( براون دراسة
 تختلف نتيجة الدراسة وكما، يتطلبها التي الخطوات وفق RTI نموذج عمل كيفية حول

 إجمالي أن إلى والتي تشير نتائجها) ٢٠١١( ويونق مارتينيز من كالالحالية مع دراسة 
كما اختلفت نتيجة . االستجابةة نحو فعالية نموذج إيجابي وعي ونظرة لديهمأفراد العينة 

أن غالبية الفريق  إلى والتي أشارت) ٢٠١٠( مع نتيجة دراسة قالقير الحاليةالدراسة 
  . مدارسهمفي  التدخل وكيفية تطبيقهانموذج االستجابة لالمدرسي على علم ب

 ومعلمات العام التعليم ومعلمات المدارس مديرات استعداد درجة ما : الثانيالسؤال
  دخل؟نموذج التل االستجابة باستراتيجية بتطبيق التعلم صعوبات برامج

 العينة فيما يخص بعد االستعداد كانت أفراد إجابات من النتائج أن معظم يتضح
اد العينة لديهم االستعداد لتطبيق االستراتيجية في  أفرإن أنه يمكن القول أي، موافق

 وتعزي.  استخدام النموذجآلية على لمهني الرغبة في التدريب اولديهممدارسهم 
، التعلم كل مجموعة بأهمية دورها في برنامج صعوبات إيمان إلى  ذلكالباحثتان

 ذوي على والتعرف الكشف بأهمية التدريب على ما يستجد في مجال واعتقادهم
والتي تشير ) ٢٠١٤(تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ازوو و .صعوبات التعلم

 يشعرون الحضرية المناطق في االبتدائية المدارس معلمي من ٪٦٢,١٦ أن إلى نتائجها
 إطار في البيانات لفريق العملية الخطوات تنفيذ في الذاتية كفاءتهم في عام بشكل بالثقة

التي تبين ) ٢٠١١( ويونق مارتينيز مع دراسة واتفقت. لتدخلا نموذجاالستجابة ل
 لرفع المهني والتطوير التدريب إلى بحاجة أنهم يرون العينة أفراد إجمالي أننتائجها 

 وجمع للقياس القابلة األهداف كتابة على قدرتهم وتنمية النموذج لتطبيق جاهزيتهم
 غالبية أفادحيث ) ٢٠١١(اسة براون اتفقت مع نتائج دركما . التقدم ورصدالمعلومات 

 إلى وأنهم بحاجة، للقياس كنظام RTI لتنفيذ جاهزة تكن لم مدارسهم أن المعلمين
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) ٢٠٠٨ (Kilgallenواتفقت مع دراسة . RTI نموذج عمل كيفية حول المهني التطوير
 األخصائيين أن إلى النتائجعلى أهمية االستعداد على تطبيق النموذج حيث توصلت 

 لتدخلا نموذجل  االستجابةلمميزات وإدراكهم ثقتهم كانت النموذج استخدام على مدربينال
  . االستعداد من األولى المراحل في األخصائيين من أكثر

 ومعلمات العام التعليم ومعلمات المدارس مديرات بين فروق توجد هل :الثالث السؤال
  الوعي؟ على درجاتهم في التعلم صعوبات

 ومعلمات التعليم العام المدارس بين مديرات اسة أن هناك فرق من الدراظهر
ومعلمات صعوبات التعلم في بعد الوعي وكانت هذه الفروق لصالح معلمات صعوبات 

 المهني لمعلمة صعوبات التعلم اإلعدادويمكن تفسير هذه النتيجة بحكم ، علمالت
ف عن الطالبات ذوات  منها تطبيق المحكات واالختبارات للكشيتطلبوتخصصها الذي 

 عند )٢٠١٢ (نيوآخر بافوني دراسة نتيجة مع النتائج هذهوتتفق . صعوبات التعلم
 التربية معلمي كان، العام التعليم معلمي بردود الخاصة التربية معلمي ردود مقارنة

 كما، لتدخلا نموذجاالستجابة ل الستخدام استعدادا وأكثر ومعرفة دراية أكثر الخاصة
 الخاص التعليم معلمي أن إلى أشارت والتي) ٢٠١٠ (قالقير دراسة نتيجة مع اتفقت
  .العام التعليم معلمي من االستجابة نموذج تجاهة إيجابي أكثر آراءو معرفة أبدوا

 ومعلمات العام التعليم ومعلمات المدارس مديرات بين فروق توجد هل :الرابع السؤال
  د؟االستعدا على درجاتهم في التعلم صعوبات

 ومعلمات التعليم العام المدارس بين مديرات ا من الدراسة أن هناك فرقيتضح
االستعداد وكانت هذه الفروق لصالح مديرات المدارسعدومعلمات صعوبات التعلم في ب  ،

ويمكن تفسير هذه النتيجة بحكم دور المديرة كقائد في فريق المدرسة والذي يفرض 
 على واإلشراف،  وطالبات صعوبات التعلممعلمات جهيوا معالجة كل ما وليةئمسعليها 

 بافونيوتختلف هذه النتيجة مع دراسة . كل ما هو جديد ومفيد لتجويد العملية التعليمية
 وأكثر معرفة أكثر الخاصة التربية معلميأن  النتائج استخلصت حيث) ٢٠١٢ (نيوآخر

   . الدراسةعينة دأفرا من بقية لتدخلا نموذجاالستجابة ل الستخدام استعدادا
  :التوصيات
 تقترح الباحثتان بعض التوصيات التي تساهم  ضوء نتائج الدراسة الحاليةفي

لتدخل وتطبيقهن انموذج االستجابة لفي زيادة وعي العامالت في برامج صعوبات التعلم ب
  : وهيعلم في تطوير برامج صعوبات التإيجابي أن يكون لها مردود يرجىوالتي ، لها

 تدريبية برامج بتصميم والمسئولين لباحثين الدىن هناك اهتمام  يكوأن 
 .النموذج هذا لتطبيق أفضل فهم لتوفير التعلم صعوبات برامج في للعاملين
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 تقوم أقسام التربية الخاصة في الجامعات وأقسام التربية الخاصة في وزارة أن 
مج صعوبات التعليم بعقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للعاملين في برا

 مدراء ومعلمين للوقوف على التوجهات الحديثة في القياس نالتعلم م
والتشخيص في مجال صعوبات التعلم حتى يتمكنوا من استخدام األساليب 

لتدخل لتطوير انموذج االستجابة لالحديثة في التعرف على صعوبات التعلم مثل 
  . الخدمات المقدمة في برامج صعوبات التعلم

 زارة التعليم ممثلة في اإلدارة العامة للتربية الخاصة باالستفادة من  تقوم وأن
 .لتدخلانموذج االستجابة ل طبيقخبرات الدول المتقدمة وتجاربها في ت

 تضمين التوجهات الحديثة في قياس وتشخيص ذوي صعوبات التعلم ضرورة 
 العاملةدر  تعد الكواالتي في الجامعات السعودية األكاديميةفي مقررات األقسام 

 .مع التالميذ الذين لديهم صعوبات التعلم كونها المنظمة لعملهم بعد التخرج
  لها لما الفردية التربوية الخطة فريق أعضاء بين التعاون ضرورة علىالتأكيد 

  برامج صعوبات التعلمأهداف لبلوغ ودعم، ةإيجابي آثار من
 االستجابةتطبيقمتابعة  التعلم بتفعيل وصعوبات برامج إدارات مبادرة ضرورة  

 .لتدخلانموذج ل
 العاملين في برامج بتزويد التربويين المشرفين اهتمام على ضرورة التأكيد 

 .  هو جديد في الميدانماصعوبات التعلم بكل 
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