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 ممخص
تيدف ىذه الورقة العممية إلى التعرف عمى التطورات الراىنة في التعرف عمى ذوي 

 Response Toصعوبات التعمم من خالل عرض  لنموذج االستجابة لمتدخل 

Intervention(RTI)  تتضمن الورقة مراجعة لالتجاه الكالسيكي في التعرف وىو نموذج و
الذي ساد لفترات طويمة في تقييم وتشخيص صعوبات التعمم  Discrepancy Modelالتباين 

وأوجو النقد التي وجيت إليو، والتي كانت سببًا في لجوء العمماء إلى اقتراح نموذج االستجابة 
جراءات استخدامو بمراحمو المختمفة وشرح تمك   المراحل  لمتدخل الذي تم عرض تعريفًا لو وا  

واعطاء مثال في  التدخل  القرائي  حسب  ىذا  النموذج ،وكذلك تم تقديم بعض ميزات ىذا 
 النموذج ،  كما تم تناول بعض أوجو النقد التي قوبل بيا النموذج .

 تقديم :
ية في تقديم الخدمات يمثل التعرف عمى ذوي صعوبات التعمم خطوة ميمة وجوىر   

 الالزمة ليم قبل وبعد إحالتيم لمتربية الخاصة. ولقد ساد منذ عقود اتجاه كالسيكي مبنى عمى
فى التعرف عمى ذوى صعوبات التعمم فى كثير من  Discrepancy Modelالتباين نموذج 

 –اء الدراسات واألدبيات ذات الصمة ويطمق عميو في كثير من أدبيات المجال نموذج الذك
ويقصد بو التباين بين تباعد المستوى التحصيمى  . IQ-Achievement Modelالتحصيل 

لمدارس فى واحدة أو أكثر من المواد األكاديمية التى يدرسيا عن المستوى المتوقع منو، والتباين 
بشكل  بين القدرات الحقيقية واألداء، وقد يكون التباين فى الوظائف النفسية والمغوية، إذ قد ينمو

، حيث يستخدم ىذا النموذج عمى نطاق واسع فى طبيعى فى وظيفة ما ويتأخر فى أخرى،
(، ووفق ىذا اإلجراء فإن صعوبة التعمم تتحدد بناء   Torgesen, 2000إجراءات التعرف )

عمى درجة التباين الحاد بين أداء  الطفل في اختبارات الذكاء وأدائو فى التحصيل أو القدرة 
يما بينوالتحصيل، ويفترض ىذا النموذج وجود عالقة بين الذكاء والتحصيل، وأن التباين العقمية  

 دليل صادق عمى وجود صعوبة تعمم.
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بين نمطين من التالميذ ذوى التحصيل المنخفض  Gresham  et al. (2005ويميز)
 discrepantوفق ىذا النموذج، فيناك التالميذ منخفضي التحصيل  التبايني 

underachievers  والذين يكون لدييم تحصيل منخفض غير متوقع مقارنة بدرجة ذكائيم بناء
  عمى نموذج التباين اإلحصائي، وىم يختمفون عن التالميذ  منخفضي التحصيل  غير  التبايني

non-discrepant underachievers  الذين يكون لدييم تحصيل منخفض ال يتباين مع درجة
بين التحصيل المتوقع والتحصيل الفعمى عادة عمى أساس درجة التباين  ويقدر التباين، ذكائيم

discrepancy score  بين التحصيل والقدرة، ويستخدم لتحديد ىذه الدرجة اختبارات التحصيل
واختبارات الذكاء الفردية والمالحظات الصفية والعمر الزمنى والصف المدرسى وغير ذلك من 

ب قيمة التباين مثل طريقة حساب انحراف مستوى الدارس عن العوامل. وىناك عدة طرق لحسا
مستوى صفو الدراسى، وطريقة تحميل انحدار الذكاء عمى معدل التحصيل الدراسى، وحساب 
التباعد بين التحصيل الفعمى لمتمميذ وتحصيمو المتوقع، والمقارنة بين نسبتى الذكاء والتحصيل 

 لدى الدارس باستخدام درجات معيارية.

غير أن ىذا النموذج الكالسيكي فى التعرف عمى صعوبات التعمم وجو إليو العديد منن   
أن نمنوذج التبناين أو التباعند ال يحندد  Dunn (2007)االنتقادات في الفترة األخينرة ، حينث ينرى 

القنندرات العقميننة لمفننرد بدقننة، كمننا أن إختبننارات الننذكاء المسننتخدمة ال تغطننى كننل قنندرات وميننارات 
فيننناك قنندرات متعننددة ال تقنناس مثننل القنندرات الفنيننة والقنندرات الحركيننة والقنندرات الموسننيقية الفننرد  

 Torgesen(2000);  Fuchs & Fuchsكمنا يشنكك  والقندرات الميكانيكينة والتفكينر االبتكنارى.

فى مصدقيو محك التباين كمكون أساسي وجوىري في إجراءات التعرف، وأيضا افتقاره   (2006)
النظري الذي بني عميو وكذلك الدراسات اإلمبريقية التى تؤيده، كما أن ىناك اختالفًا إلى األساس 

وتنوعننًا فننى المنطننق العقمنني الننذي بنيننت عميننو فكننرة العالقننة بننين الننذكاء والتحصننيل   ممننا أدى إلننى 
 وجود تباين بين الباحثين فى تحديد التباين بشكل مختمف. 

ميندى عمنى أن التبناين فنى حند ذاتنو مؤشنر وعالقنة وكذلك تركز إجراءات النمنوذج التق    
 ) Torgesen صنادقة تندل عمنى وجنود صنعوبة فنى النتعمم، فنى حنين أن بعنض الدراسنات مثنل

2000)  ،  Vellutino et al.,(2000)   فى تؤكد وتقدم أدلة عمى عدم مصداقية التباين كمحك
التحصنيل النذين تنم  ىذ منخفضنالصعوبة، وأشارت إلى عدم وجود فروق بين التالمي التعرف عمى

التعرف عمييم بأنيم ذوو صنعوبات تعمنم وفنق نمنوذج التبناين والتالمينذ منخفضني التحصنيل النذين 
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اليوجنننند لنننندييم تبنننناين بننننين الننننذكاء والتحصننننيل، وذلننننك فننننى مقنننناييس التحصننننيل القرائنننني، والقنننندرات 
سنتعادة الكممنات، حينث المعرفية، والنوعي الصنوتي، والنذاكرة قصنيري المندى، والتحمينل البصنري وا

كانننننت الفننننروق صننننغيرة بدرجننننة غيننننر دالننننة فننننى بعننننض الميننننام. وفننننى مجننننال القننننراءة عمننننى وجننننو 
  Fletcher et al.,( 2005) Vellutino, et al.,( 2000)كمنا أشنارت دراسنات  ، الخصنوص

Dunn,( 2007); ين أن نسنبة النذكاء ال تتنبنأ بالتحصنيل القرائني  والنمنو األكناديمى، وأن المتبناين
وغير المتباينين منن منخفضني التحصنيل ال يختمفنون فنى األداء عمنى العديند منن المينام المرتبطنة 

 بالقراءة واليجاء والمغة والذاكرة، ويظيرون أيضًا قصورًا فى المعالجة الصوتية. 

وبالتالي فإن التركيز عمى محك التباين فى إجراءات التعرف عمى ذوى صعوبات التعمم 
والتى قد تمعب دورًا في وجود  لى إغفال العديد من العوامل األخرى المحتممة،يمكن أن يؤدى إ

 ضأن انخفا  Fuchs& Fuchs (2006)كما يرى  .صعوبة التعمم مثل نقص فرص التعمم 
وأن  ،التحصيل قد يكون أحيانًا انعكاسًا ورد فعل لمتدريس غير الفعال وليس إلى الصعوبة

ى فى التعرف يمكن أن يضر بالعديد من األطفال بداًل من االعتماد عمى التباين كمحك أول
حيث أصبح ينظر إلى أسموب التباين أو التباعد بين الذكاء والتحصيل مثل النظرة مساعدتيم، 
أنو عمى الرغم من أن ىناك بعض  Fuchs, et al. (2003)كما يرى  ،culpritإلى المتيم 

دعم ىذا األسموب التقميدي إال أن معظميم يعترف المؤسسات المينية واألكاديمية التى مازالت ت
 محك بو صدع أو خمل.  flawed criterionأنو 

أن إجراءات التعرف ;Dunn,(2007  Vaughn & Fuchs ;( 2003)كما يوضح )
عمى ذوى صعوبات التعمم المبنية عمى فكرة التباين بين الذكاء والتحصيل تعتمد عمى فكرة تأخير 

رجاء التقييم حتى  ،Wait to failيتم إخفاق التمميذ بشكل واضح وفق مفيوم " انتظر ليخفق "  وا 
ووفق ىذا االتجاه فإن التدخل والتعامل مع المشكمة يتم حجبو عن التالميذ حتى يخفقوا بشكل 
واضح ودرامي مقارنة بزمالئيم فى التحصيل الستحقاق أىمية كونيم ذوى صعوبات تعمم، ومن 

أو التالميذ لعدة أعوام من اإلخفاق والحرمان حتى يتم التعرف أو قبل  الممكن أن يظل األطفال
حالتيم لمتربية الخاصة لتمقى الدعم المناسب   .أن يتم التعرف عمييم وا 

بننندأ البحنننث عنننن البنننديل النننذي قننند يتغمنننب عمنننى أوجنننو القصنننور فننني النمنننوذج  ومنننن ىننننا  
جناه االسنتجابة لمتندخل كاتجناه بنديل ومن خالل التوجو البحثى عن بديل آخر القى اتالكالسيكي. 
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يمنى    فى التعرف عمى ذوى صعوبات النتعمم قبنوال واستحسنانًاتوجيا بحثينا فنى ااوننة األخينرة كمنا
 إيضاحو:

 االتجاهات والتطورات الراهنة في مجال صعوبات التعمم:
   Response to intervention Model ( RTI)نموذج االستجابة لمتدخل 

فننى انتقادىننا لبسننموب التقمينندى بضننرورة   Abbott et al. (1997) أوصننت دراسننة
استخدام التدخل المبكر لممساعدة فنى التميينز بنين األطفنال ذوي صنعوبات القنراءة نتيجنة القصنور 
في عممية التدريس أو الخبرة التعميمية، واألطفال النذين ترجنع صنعوبات القنراءة لندييم النى قصنور 

حثننى افتراضننناتو عمنننى أن قننندرة الطفننل عمنننى االسنننتفادة منننن التننندخل معرفنني، وركنننز ىنننذا التوجنننو الب
العالجى سوف تسيل التمييز بين األسباب المعرفية والتدريسية/الخبراتية عنند تشنخيص صنعوبات 

أننو يمكنن إرجناع أسناس   Vellutino, Scanlon & Tanzman (1998) النتعمم. ويوضنح
 Nationalفنى الوالينات المتحندة األمريكينة نموذج االستجابة لمتدخل إلى مجمنس البحنث القنومي 

Research Council (NRC) : والذى وضع معايير لإلحالة إلى التربية الخاصة كما يمى 

 جودة برنامج التربية العامة. -    

 قيمة برنامج التربية الخاصة فى تقديم منتجات ميمة لمطالب. -

 صعوبة.دقة وجدية عممية التقييم فى عممية التعرف عمى ال -

وقامت مجموعنة منن المؤسسنات القومينة األمريكينة منينا مركنز البحنث القنومى لصنعوبات 
بوضننع الخصننائص المحوريننة لنمننوذج  4001( منظمننة أخننرى فننى عننام 41الننتعمم وأربعننة عشننر )

 االستجابة لمتدخل كما يمى :

 تقديم تدريس عالى الجودة مبنى عمى بحث ودعم سموكى فى التربية العامة. -

ح عام لمنواحى األكاديمية والسموك لتحديد المتعممين الذين يحتاجون متابعة أكثر تركيزًا أو مس -
 تدخالت إضافية.

                مراحنننننل متعنننننددة منننننن التننننندخالت العممينننننة المكثفنننننة المبنينننننة عمنننننى بحنننننث عممننننني والتنننننى تمبنننننى -
 حاجة الطالب.
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 ير وتطبيق ومراقبة عممية التدخل.استخدام األسموب التعاونى بين الييئة المدرسية لتطو  -

المراقبة المستمرة لتقدم الطالب خالل التدخالت واستخدام المعمومات الموضوعية لتحديد مدى  -
 تحقيق الطالب لبىداف.

 قياس تتبعى لتقديم معمومات عما إذا كان التدخل تم تنفيذه وفق أىدافو وبطريقة مالئمة.  -

سنننتجابة لمتننندخل فنننى خطنننط اإلصنننالح المدرسنننى فنننى وعمينننو فقننند تنننم دمنننج نمنننوذج اال    
الوالينننات المتحننندة األمريكينننة وكنننندا فنننى جينننود رفنننع تحصنننيل جمينننع الطنننالب. وأصنننبح كثينننر منننن 
التربنننويين والمتخصصنننين يدرسنننون فائننندة نمنننوذج اإلسنننتجابة لمتننندخل كبنننديل يمكنننن أن يكنننون أكثنننر 

 فعالية فى التعرف عمى ذوى صعوبات التعمم.

أنننو نمننوذج بننديل عننن النمننوذج   Wixson & Valencia (2011)حيننث يوضننح  
التقمينندى لمتعننرف عمننى ذوى صننعوبات الننتعمم، ويسنناعد المعممننين فننى تحدينند التنندخل مننع الطننالب 
بمجننرد أن يبنندأ ظيننور مشننكالت تعميميننة لنندييم بنندال مننن انتظننارىم حتننى يننتمكن منننيم فشننل كامننل 

 Benson & Newman (2010)وضنح يعطييم جدارة اإلحالة الى خدمات التربينة الخاصنة، وي
يشنير إلنى دمنج مننظم لمتندريس عنالى الجنودة والتقينيم الفعنال  RTI أن نمنوذج االسنتجابة لمتندخل 

بينندف التركيننز عمننى المشننكمة التننى تننؤثر عمننى إنجنناز الطالننب، وتحدينند واختيننار التنندخل المناسننب 
  خل المخرجننات المرغوبننة،لممشننكمة التننى تواجيننو، ومتابعننة ومراقبننة إلننى أى منندى يحقننق ىننذا التنند

أن  Thomas & Dykes (2011); Bayat,  Mindes & Covitt ( 2010)ويننرى 
أسموب متعدد المراحل من التندخل التربنوى لمسناعدة التممينذ عمنى النجناح  RTIاالستجابة لمتدخل 

بمسنننننتويات متزايننننندة الكثافنننننة تبعنننننا لمسنننننتوى احتيننننناج التممينننننذ، ويتنننننزامن فينننننو التقينننننيم المسنننننتمر منننننع 
 أم ال. لمتمميذ                  استراتيجيات التدريس الجيد لتحديد ما إذا كان ىناك تحسن

سننتراتيجية أن نمننوذج االسننتجابة لمتنندخل  Sonya (2014)وتبننين  عمميننة تعننرف مبكننر وا 
، ويعمنل عمنى  strugglers studentsوقائية تحدد الطالب الذين يتقدمون بصنعوبة وبجيند كبينر

فرصة لتطوير برنامج وقاينة  RTIنموذج   Wanzek & Vaughn (2010) رويعتب مساعدتيم.
صنننعوبات النننتعمم، وىنننو برننننامج أكثنننر فاعمينننة لمطنننالب ذوى  at-riskلمطنننالب المعرضنننين لخطنننر 

 ) Thompson (2010); Amanda (2010);  Hooverاالحتياجات الخاصة. ويرى كل من 
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د لصننننع قنننرار عنننن طرينننق تطبيقنننات أطنننار عمنننل واعننننمنننوذج االسنننتجابة لمتننندخل أن   (2010
لتشنننننخيص صنننننعوبات تعمنننننم معيننننننة، والوقاينننننة منننننن مشنننننكالت تعميمينننننة وسنننننموكية لمطنننننالب. وينننننرى 

Fletcher & Vaughn (2009)   يعتمند فنى صننع القنرار عمنى بياننات مبنينة عمنى اسنتخدام أنو
رف وتقننديم أفضننل البحننوث العمميننة المتاحننة لموقايننة أو عننالج الصننعوبات األكاديميننة وتيسننير التعنن

  عالج لذوى الصعوبات.

 يؤكد عمى :نموذج االستجابة لمتدخل أن  Hoover (2010, 292)ويوضح  
 wait to fail الوقاية / التدخل المبكر بدال من "انتظر حتى يفشل"  -

 والتحصيل. IQاستخدام محدود أو عدم استخدام لنموذج تباين الذكاء  -

 ئج ومعدل التقدم.اعتماد اكثر عمى اإلنجاز الفعمى، النتا -

 استخدام قياس مبنى عمى منيج، فضاًل عن اختبارات تحصيل معيارية لتحديد التقدم .  -

أو الطالب النذين يتقندمون بصنعوبة   at riskمسح عام لمتحديد المبكر لمن ىم فى خطر   -
Struggling . 

سموب وتناولت العديد من الدراسات نموذج االستجابة لمتدخل كبديل مستحسن عن األ   
لمتعرف عمى صعوبات التعمم،   IQالتقميدى القائم عمى التباين بين التحصيل ودرجة الذكاء 

 at-riskوتحقيق نتائج ايجابية من خالل تقديم تدخالت وتدريس مكثف لممعرضين لخطر  
 صعوبات التعمم مثل :              

 (Speece  & Case 2001;   Fuchs, Fuchs & Speece, 2002; Vaughn & 

Fuchs,2003;    Douglas & Devery,2003; Gresham, et al. 2005; Compton, 

2006; Dunn 2007 ; Torgensen, 2009; Fletcher & Vaughn, 2009;  

Kozleski & Huber, 2010  Jimenez, 2010 ; Lipka & Siegel, 2010; Fuchs, 

Fuchs & Compton,2010)  

متننننندخل لتحديننننند التالمينننننذ ذوى صنننننعوبات النننننتعمم ومنننننا ويسنننننتخدم نمنننننوذج االسنننننتجابة ل   
يم االسننتجابة لمتعمننيم المسننتيدف عننالى الجننودة، يننونننو مننن تنندخل مبكننر، وذلننك مننن خننالل تقيحتاج

                        يوضننح ، و  (Fuchs & Fuchs, 2009  )والننذي ثبتننت فعاليتننو منننع غالبيننة التالميننذ
(; Kavale et al. (2005 Vaughn & Fuchs (2003)   يؤكند نمنوذج االسنتجابة لمتندخل أن
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عمى مخرجات التمميذ وما يستطيع عممو فنى ظنل تندريس جيند، ولنيس عمنى عجنزه، كمنا أننو ينوفر 
 تدخال وتدريسا مبكرا باإلضافة إلى تحديد صعوبات التعمم. 

تقوم فكرة ىذا األسموب عمى أنو من خالل تقديم تدريس مركز ومالئم ليؤالء وبالتالى   
لتالميذ، كما أن ىذا األسموب يقوم ويساعد عمى فصل التالميذ ذوى صعوبات التعمم عن ذوى ا

األداء والتحصيل المنخفض بسبب عدم كفاءة التدريس المقدم ليم   وبالتالى فإن ىذا النموذج 
يسعى لمتمييز بين ذوى صعوبات التعمم الحقيقيين وبين أولئك الذين يظير وكأن لدييم صعوبات 

وىم فى حقيقة األمر ليس لدييم صعوبات تعمم.  ويقوم ويساعد عمى فصل التالميذ ذوى  تعمم
صعوبات التعمم عن ذوى األداء والتحصيل المنخفض بسبب عدم كفاءة التدريس المقدم ليم، 
فيذا النموذج يسعى لمتمييز بين ذوى صعوبات التعمم الحقيقيين وبين أولئك الذين يظير وكأن 

 تعمم وىم فى حقيقة األمر ليس لدييم صعوبات تعمم.  لدييم صعوبات 

 نموذج االستجابة لمتدخل كالتالى: Fuchs et al. (2003)ويمخص   
                  لمتالميذ عن طريق generally effectiveيتم تقديم تدريس فعال بشكل عام  -4

 مدرسى صفوفيم.

 يتم مراقبة ومتابعة تقدميم. -4

                     ن يحصنننمون عمنننى تننندريس منننا أو أكثنننر منننن مدرسنننييم أو شنننخصأولئنننك النننذين ال يسنننتجيبو  -3
 ما آخر.

 يتم مراقبة ومتابعة تقدميم مرة ثانية. -1

                      أولئننننننننك النننننننننذين منننننننننازالوا ال يسنننننننننتجيبون إمنننننننننا يننننننننتم تنننننننننأىيميم لمتربينننننننننة الخاصنننننننننة أو لتقينننننننننيم -5
 التربية الخاصة.

مننن خننالل عنندم  المعرضننين لخطننر صننعوبات الننتعمم تحدينند الطننالبوبالتننالى فإنننو يننتم    
ثننم يننتم  اسننتجابتيم لمتنندريس الفعننال العننام الننذى طبننق عمننييم واسننتجاب لننو بالفعننل طننالب آخننرون،

مراقبة استجابة ىؤالء الطالب نحنو منا ينتم تقديمنو لينم منن تندريس مكثنف جيند قنائم عمنى البحنوث 



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132  أكتىبر -جزء أول –اخلامس ـ  العدد    13لد جملا    9
 

 

م اسننتجابة الطننالب لمننا يننتم تقديمننو ليننم مننن العممينة وتقيننيم أثننره عمننييم عمننى أدائيننم، وفننى حننال عنند
خدمات تربوية مكثفة، يتم تقديم  تدخالت تربوينة إضنافية مكثفنة مسنتمرة تنتم عنادة ضنمن خندمات 

 التربية الخاصة .

 : نموذج االستجابة لمتدخلإجراءات 

يتضننمن نمنننوذج االسنننتجابة لمتنندخل عننندة مراحنننل ذات مسننتويات متنوعنننة لضنننمان زينننادة   
 Burns & Melissa, 2006 ; Adonis et) ( ات المقدمة لمتالميذ وتكرارية التقييمكثافة الخدم

al., 2011)  فكممننا تعنددت المسنتويات قمننت فنرص القصنور فنى تنفيننذ اإلجنراءات المطموبنة فننى  
كمننا أن ىننذه المسننتويات مترابطننة ويمننى أحنندىا  ،( Fuchs & Fuchs, 2006ىننذه المراحننل )

 Fuchs & Fuchs, 2006 ; Kavale, et) (العممناء والبناحثون األخنر، وذلنك كمنا اتفنق عمينو

al., 2005. 

، فالتنننندريس المقنننندم فننننى  RTIوتختمننننف ممارسننننات التنننندريس داخننننل مسننننتويات نمننننوذج   
المسننتوى األول يخنندم جميننع المتعممننين ويقدمننو معمنننم الفصننل أمننا التنندريس فنني المسننتويين الثننناني 

                    وث العممينننننننة فننننننني المجنننننننال،  ويحتننننننناج إلنننننننى والثالنننننننث منننننننن النمنننننننوذج يبننننننننى عمنننننننى نتنننننننائج البحننننننن
                   (Paradis, 2011).  معممنننين متخصصنننين وىنننو أمنننر يحقنننق التنمينننة المينينننة لممعممنننين

 ,Burns & Ysseldyke &  2005; Burns & Melissa) :ت بعض الدراسات ) مثلوتناول

2006; Denton, et al., 2006; Bursuck & Blanks, 2010;  Dunn,2010; 

Mellard, Mcknight & Jordan, 2010; Loftus et al.,2010; Wanzek & 

Vaughn,2010;   Legere & Conca, 2010; Paradis, 2011; Thomas & 

Dykes,2011; Adonis  et al.,2011; Michele, 2013; Karyn, 2013; Mattingly, 
2014; Gauthier, 2014) 

 
ويمكن إيجازها فيما  ،ت نموذج االستجابة لمتدخل ببعض التفصيلمراحل ومستويا

 يمى:
 المستوى األول:
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ويطمنننق عمنننى إجراءاتنننو "مرحمنننة التننندخل المبكنننر" ، ويقنننوم ىنننذا المسنننتوى عمنننى فرضنننية    
عنندم االسننتجابة يكننون بسننبب عنندم تقننديم تنندريس مالئننم لمتالميننذ المعرضننين  أناسننتبعاد فرضننية " "

ه المرحمننة الكشننف عننن نننوع وجننودة التنندريس المقنندم لمتالميننذ المعرضننين " ، ويننتم فننى ىننذ لمخطننر
ميننارات و لصننعوبات الننتعمم أو ممننن يعننانون مننن صننعوبات معينننة مثننل التعبيننر الشننفيى والكتننابى، 

القنراءة األساسننية، ومينارات الطالقننة القرائينة، وميننارات الفينم القرائننى، وحنل المشننكالت الرياضننية. 
ُمعتمدًا من الممكن أن يكون موصى بو منن فرينق نمنوذج  االمعمم منيج وفى ىذه المرحمة يستخدم

االسننتجابة لمتنندخل، ويكننون فيننو التنندريس واضننحًا ومحننددًا يسننتجيب لننو غالبيننة التالميننذ. ويننتم فيننو 
برنامج تعميمى عام لمطالب ُيندرس عنن طرينق معمنم التعمنيم العنام فنى صنف التربينة العامنة، تقديم 

كمنننا ينننتم فينننو تحديننند  ديننند الطنننالب المعرضنننين لخطنننر صنننعوبات النننتعممويقنننوم مدرسنننو الصنننف بتح
جراء تقييم ألدائيم فنى المينارات األساسنية.  التالميذ الذين ال يستجيبون ليذه الخدمات التدريسية وا 

% مننننن الطنننالب الننننذين يشننناركون فننننى  90-80ويمكنننن تطبينننق المسننننتوى األول منننن النمننننوذج لنننن 
يجننب أن يشننمل اسننتراتيجيات مبنيننة  المسننتوى األوللمقنندم فننى صننفوف التربيننة العامننة. والتنندريس ا

 عمى بحث ميداني لممساعدة فى تحديد الطالب الذين قد يكون لدييم صعوبات تعمم. 

 ويكون هدف المستوى األول:  
 تقديم تدخل أولى لكل الطالب خالل استخدام تدخالت وتدريس مبنى عمى بحث ميداني. -

 اجات كل الطالب فى برنامج التربية العامة.تمبية التدخالت التدريسية لح -

 تقميل مشكالت التعمم. -

 استبعاد فرضية أن عدم االستجابة تكون بسبب عدم تقديم تدريس مالئم. -

والممارسات التعميمية فى ىذا المستوى تكون ممارسة نشطة إيجابية أو ممارسة    
الب الذين يكون أداؤىم اقل من ويتم فى الممارسة النشطة تحديد مجموعة كبيرة من الطسمبية. 

المستوى المقبول عمى مقياس األداء االكاديمى وذلك بعد التأكد من توفر التدريس الفعال الذى 
يحقق الطالب ااخرون فيو مستويات مرضية، وتحسين نوعية التدريس لمجموعة اكبر من 
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بالتالميذ  مالىتماالطالب وذلك لالرتقاء بالمستوى الكمى لتدريس الصف، وفى نفس الوقت ا
 المعرضين لصعوبات لتعمم والتركيز عمييم .

المستوى فتتضمن عدم توفر برامج التحديد / التدخل فى  اأما الممارسة السمبية فى ىذ   
غالبيننة المنندارس االبتدائيننة فننال توجنند إجننراءات تقييمننو شنناممة تحنندد مرجعيننة صننعوبات الننتعمم لنندى 

ت إلى عدم تمقى التدريس المطموب فى المينارات األساسنية الطالب ) اى ىل ترجع ىذه الصعوبا
أم إلننى صننعوبات تعمننم بالفعننل( ، والتقيننيم الشننامل يتضننمن اإلجننراءات الكيفيننة والكميننة التننى تعتمنند 

 عمى تطبيق مقاييس األداء كمحكات ألداء الطالب وتقديم التدريس الفعال 

خالل فترة زمنية ) مثال: من خمسة  ويراقب المعممون تقدم الطالب واستجابتيم لمتعميم   
% 80إلننى عشننر أسننابيع ( لتحدينند منندى اسننتجابة الطننالب لمتنندريس المقنندم ليننم، ويسننتجيب غالبننا 

مننن الطننالب لمتنندخالت التدريسننية فننى ىننذا المسننتوى، وينتقننل الطننالب إلننى المسننتوى الثننانى عننندما 
مسنننتوى. ويجنننب التأكننند منننن يظنننل الطنننالب ينننؤدون أقنننل منننن أقنننرانيم وال يحققنننون نجاحنننا فنننى ىنننذا ال

استخدام إجراءات تدريسية فعالو ومرتبطة بمجاالت التحصيل االكناديمى فنى الفصنل،  وينأتي ىننا 
حالننة الطالننب إلننى المرحمننة إدور فننرق النندعم التننى تتحمننل مسننئولية تحسننين البيئننات التعميميننة قبننل 
ولكن أيضا لمحكنم عمنا إذا  التالية لمتدخل، وذلك ليس فقط من اجل تحسين الفعالية الكمية لمفصل

كان عجز الطالب يرجع إلى نقص التندريس الفعنال المقندم لنو أم ال. ويجنب أخنذ األذن منن الوالند 
 أو ولى األمر قبل تحويل الطالب إلى المرحمة الثانية. 

 المستوى الثانى:
وفنننى ىنننذه المرحمنننة ينننتم تنننوفير تننندخل قنننائم عمنننى البحنننوث العممينننة، ومراقبنننة اسنننتجابات   

الب لينذه التندخالت منن خنالل التقييمنات . وفننى حنال تقندم الطنالب فنى ىنذه المرحمنة يمكنننيم الطن
الرجوع الى المسنتوى األول منن التندخالت، وفنى  كمتنا ىناتين المنرحمتين األولنى والثانينة ينبغني أن 
يكننون الينندف واضننحًا مننن التنندخل ، والسننبب فننى ذلننك يكمننن فننى إمكانيننة تقيننيم أداء الطالننب فننى 

ى األول وأدائو فى المستوى الثانى والمقارننة بنين ممارسنات كنال المسنتويين ، وينتم فنى ىنذه المستو 
المرحمننة تقننديم دعننم اضننافى لمطننالب الننذين ال يحققننون تقنندمًا كافيننًا فننى التعمننيم العننام، ويننتم داخننل 
الفصننننل العننننادى بصننننورة جماعيننننة أو فرديننننة، ويمكننننن أن يكننننون التنننندريس فننننى مجموعننننات صننننغيرة 

               طننننننالب، ويمكننننننن أن يننننننتم التنننننندريس عننننننن طريننننننق معمننننننم متخصننننننص 1إلننننننى  3ن متجانسننننننة منننننن
  .أو معمم تربية عامة
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ويتم تقديم تدخلت تعميمية فـى هـذه المرحمـة مـن خـلل طـريقتين أوأسـموبين وهمـا :    
 حل المشكلت و نموذج البروتوكول .

تكفيننم خنندمات المرحمننة وتتمثننل عمميننة "حننل المشننكالت " فننى تحدينند الطننالب الننذين لننم   
األولننننى، مننننع عنننندم وجننننود عوامننننل نظاميننننة فننننى البيئننننة الصننننفية التعميميننننة تمنننننعيم مننننن التحصننننيل 
االكننناديمى المقبنننول. وىننننا ينننتم مقارننننة مينننارات الطالنننب المسنننتيدف بالمننندخل التننندريس المسنننتخدم، 

ألولنننى عمنننى وبنننناءًا عمنننى ذلنننك ينننتم مالءمنننة التننندريس النننذى يقننندم لممجموعنننة الكبينننرة فنننى المرحمنننة ا
متطمبننات الطالننب المسننتيدف، ويقننوم بيننذه التنندخالت فريننق مننن التربننويين المتخصصننين القننائمين 
عمننى دعننم المعمننم فننى التربيننة العامننة باسننتخدام نمننوذج او عمميننة حننل المشننكالت التننى تقننوم عمننى 
. مقاييس معتمدة عمى المنيج من أجل وصف وتمييز البيانات الخاصة بأداء الطالب المستيدف 

أمنننا طريقنننة "البروتوكنننول" فتعتمننند عمنننى وضنننع التالمينننذ المتشنننابيين فنننى الصنننعوبة معنننًا ويقننندم لينننم 
 . (Berkeley  et al.,  2009)التدريس الجيد المعتمد عمى البحوث العممية 

 وتشترك هاتان الطريقتان فى اآلتى :
 اعتمادىما عمى المراحل فى تقديم الخدمات. -4

 الت التدريسية الصفية القائمة عمى البحوث .اعتمادىما عمى البحوث والتدخ -4

 ويختمفان فى اآلتى :
طريقة حل المشكالت تكينف التندخالت حسنب المينارات المسنتيدفة لندى الطالنب ، ويشنترك  -4

فننى ىننذه العمميننة فننرق عمننل مننن اتخنناذ القننرار تتضننمن معممين،أخصننائيين، منندراء، وأولينناء 
 األمور.

الت تدريسننية معتمنندة عمننى البحننوث عمننى جميننع تعتمنند طريقننة البروتوكننول عمننى وضننع تنندخ -4
 الطالب المستيدفين حسب الصعوبة التى يعانون منيا.

ويضننننبط ىننننذه اإلجننننراءات وجننننود معننننايير لمممارسننننة فننننى ىننننذين اإلطننننارين فقنننند اتفننننق    
عمنى أن تكنون الفتنرة الزمنينة لتطبينق  Vaughn  et) al. ( 2008; Paradis 2011البناحثون

( أسننننابيع، بينمننننا فننننى المسننننتوى الثننننانى تسننننتخدم 9( إلننننى )6)األول مننننن التنننندخالت فننننى المسننننتوى 
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إسننتراتيجية المجموعننة الصننغيرة مننع زيننادة الفتننرة الزمنيننة لمتنندخل، وتكثيننف التنندخل وضننبطو حسننب 
احتياجات كل تمميذ ، أي أنو في ىذا المستوى يتم أخذ الفروق الفردية واالحتياجات الخاصة لكل 

 في المستوى األول يتم التعامل مع التالميذ ككل. تمميذ في الحسبان ، بينما

( أسنبوعًا يمكنن لمطالنب المسنتيدف 44( إلى ) 8تمتد خدمات المستوى الثاني من ) و    
بعنندىا أن يعننود إلننى خنندمات المسننتوى األول إذا حقننق تقنندمًا كافيننًا نحننو الينندف المحنندد، بينمننا يننتم 

تقدمو، ويكون التركيز ىنا عمى التقييم المسنتمر تحويمو إلى المستوى الثالث لمتدخل فى حال عدم 
ألداء التمميننننذ المسننننتيدف وكننننذلك لكفنننناءة إجننننراءات التنننندخل التدريسننننية المسننننتخدمة، حيننننث ترجننننع 
االسننتجابة الضننعيفة نحننو التنندخل الننى عنندم قننوة ىننذه التنندخالت بشننكل يكفننى إلحننداث تغييننر فننى 

 (Fletcher & Vaughn, 2007 (مستوى اداء التمميذ

 وى الثالث :المست
فى ىذا المستوى يتمقنى التممينذ تندخاًل أكثنر كثافنة ، وغالبنًا ينتم تقديمنو عنن طرينق معمنم   

ذا لنم يظيننر التممينذ تقندما ينتم تحويمنو لمتقيننيم الشنامل، حينث ينتم إجننراء  متخصنص ولمندة أطنول، وا 
             اتياتقييمننات مختصننره لمتربيننة الخاصننة مننن أجننل الحكننم عمننى اسننتحقاق الطالننب المسننتيدف لخنندم

 (Fuchs, Fuchs & Compton, 2010; Burns & Melissa, 2006 ; Fuchs & 

Fuchs, 2006 ; Johnson & Smith, 2008 .) 

 وتسير إجراءات هذا المستوى في العموم عمى النحو التالي:
                  يحنننننندد الطالننننننب المسننننننتيدف الننننننذى لننننننم يسننننننتجب لمخنننننندمات المقدمننننننة لننننننو فننننننى المسننننننتويين  -4

 األول والثانى.

 يتم فى المستوى الثالث تقديم تدخل فردى ونوعى . -4 

 يتم التدخل فى مجموعات أصغر حجمًا من مجموعات المستوى الثانى . -3

يننتم تكثيننف الخنندمات وزيننادة الوقننت المنقضنني فننى التنندخل عننن طريننق زيننادة عنندد دقننائق كننل  -1
د  حسننننب المسننننتوى واألداء.  وبالنسننننبة جمسنننة أو زيننننادة عنننندد الجمسنننات فننننى األسننننبوع الواحننن

 & Burnsدقيقننننة يوميننننا)  30لتنننندريس القننننراءة ينبغننننى أن يكننننون لمنننندة ال تقننننل عننننن 

Ysseldyke, 2005 ; Burns & Melissa, 2006 ) 
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 لتمخيص مستويات االستجابة لمتدخل : مقترحوفيما يمي مخطط 
                                                       )تكثيف التدخل(                                          

High عالى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

High عالى 
 
  

  )درجات الحاجة إلى التدخل الفردى( 

 (Bayat, Mindes & Covitt  , 2010نقًل عن:  ) لتمخيص مستويات االستجابة لمتدخل مقترحمخطط 

ل فننى القننراءة حسننب مراحننل خطننة تنندخ Legere & Conca (2010)كمننا يوضننح 
 ومستويات نموذج االستجابة لمتدخل ألحد التالميذ كما يمى :

 األثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة
 

نسبة المدرس 
 لمطالب والوقت

األشخاص 
 المعممين

 

Tier 

 المستوى

1الوستىي       

تدددددددلى ا جددددددد لً ال دددددددى   ل ددددددد   -

ىجددددن  جددددد س  دددد  هددددلى  الو و

 الصف

 تقيين وهت بعن األ اء  -

2الوستىي       

تلى ا ف  ي وه اجعن الوو ىسن والوه ىات  -  

التلى ا جد س    هلى  الصف أو ت بىي  -

 هتخصص 

  -تقيين وهت بعن األ اء

3الوستىي       

تلى ا ه ثف وخله ت أكث  اىتب س  -  

جد س    ت بىي هتخصص  -  

تقيين وهت بعن األ اء -  

االنتق ل إلً الوستى  ت 

األجلً لى هن ك تقلم قلي  أو 

 ال  ىجل

االح لن الً الت بين الخ صن 

لى هن ك تقلم قلي  أو ال 

  ىجل
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 الوعى الصوتى
 صوتيات
 الترميز
 

 الوعى الصوتى
 صوتيات
 الترميز
 

 الوعى الصوتى
 صوتيات
 الترميز
 

الوعى 
 الصوتى
 صوتيات
 الترميز
 

 الوعى الصوتى
 صوتيات
 الترميز

 

4:4 
 الطالب لوحده 

 دقيقة 30

معمم تربية 
 خاصة

3 

 اليجاء
Spelling 

 اليجاء
spelling 

 اليجاء
spelling 

 اليجاء
spelling 

 اليجاء
spelling 

4:4 
 الطالب لوحده

 دقيقة 45

معمم متخصص 
 محترف

4 

 

 

 طالقة 
Fluency 

 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 

 طالقة 
Fluency 

 
 

 طالقة 
Fluency 

 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
4:3.4 

من الطالب  46
الذين يعانون فى 

 القراءة
% منيم 50

 LDصعوبات 

معمم التربية 
 الخاصة

 معمم القراءة
معمم متخصص 

 ومحترف 

2 

 تقييم

 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

Group word play 

مجموعة المعب 
 بالكممات

 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننن

Group word 

play 

مجموعة المعب 
 بالكممات

4:1 
كل صعوبات 

 التعمم
All LD 

معمم تربية 
 خاصة 

2 

ميارات قراءة  ميارات قراءة وكتابة وكتابةميارات قراءة 
 وكتابة

ميارات قراءة 
 وكتابة

ميارات قراءة 
 وكتابة 

4:30 
 دقيقة 30

 4 معمم تربية عامة

 المستوى الثالث  فى إطار التربية العامة أم التربية الخاصة؟  دخلهل ي
تمقننى التممينننذ إن المرحمننة األخيننرة قنند تبنندو عمميننًا متماثمنننة مننع التربيننة الخاصننة، حيننث ي  

تدريسًا فرديًا عن طريق تربوى متخصص   لكن يمكن اعتبنار المسنتوى الثالنث اسنتكماال لخندمات 
التنندخل المكثفننة، ويعتبننر فننى ىننذه الحالننة اإلطننار األخيننر لخنندمات التربيننة العامننة، حيننث يننتم فننى 

أم ال، وىنننا  نيايتننو اتخنناذ القننرار بشننأن اسننتحقاق التمميننذ المسننتيدف إلننى خنندمات التربيننة الخاصننة
.  true LDيحقنننق نمنننوذج االسنننتجابة لمتننندخل المبكنننر التعنننرف عمنننى صنننعوبات النننتعمم الحقيقينننة 

يعننادل التربيننة  RTIالمسننتوى الثالننث فننى نمننوذج  Reynold & Shaywitz (2009)ويعتبننر 
أىمينة عندم الخمنط بنين التربينة الخاصنة ونمنوذج  Mckenzie (2010, 163)الخاصنة، ويوضنح 

RTI أن التربية الخاصة يجنب أن تكنون مسنتقمة عنن ، مبينًاRTI وىنناك توصنيات بنأن االحالنة ،
الرسمية لمتربية الخاصة ومتطمبات التقييم الشامل ال تتم حتى يسنتمر الطالنب فنى عندم االسنتجابة 

   بعد تدخالت المرحمة الثالثة.

 
لخاصنننة ومنننن ناحينننة أخنننرى  يمكنننن أن يكنننون المسنننتوى الثالنننث أولنننى خننندمات التربينننة ا   

المقدمننة لمطننالب المسننتيدفين وذلننك بعنند اسننتيفاء إجننراءات التنندخل المكثننف، واسننتخدام التنندخالت 
الجودة والمالئمة الحتياجات التالميذ، وعمل التقويم الشامل المستند النى مصنادر  ةالتدريسية عالي

يارينة المرجنع وبيانات ومعمومنات متعنددة، والتنى يمكنن أن تشنمل االختبنارات المقنننة والمقناييس مع
 & Burns)والمالحظنات المقنننة وتحمينل كافنة البياننات المجمعنة منن المسنتويين األول والثناني )
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Melissa, 2006; Paradis, 2011،  فننى ىننذا المسننتوى أيضننا يننتم تقيننيم اسننتجابة الطننالب
لينننذه  التننندخالت  ماسنننتجابتي مالخاصنننة المقدمنننة النننييم، حينننث تنننؤىمي تالمسنننتيدفين نحنننو الخننندما

 & Burnsمكثفننة إلننى حصننوليم عمننى خنندمات تضننمن المحافظننة عمننى النجنناح الننذى حققننوه )ال

Ysseldyke, 2005 ; Burns & Melissa, 2006 وبالتنالى يظينر  دور نمنوذج االسنتجابة ،)
لمتدخل فى ىذه المرحمة فى تحديد استحقاق التمميذ لخندمات التربينة الخاصنة بندال منن التشندد فنى 

دات بنننين مسنننتوى النننذكاء والتحصنننيل كمؤشنننر لصنننعوبات النننتعمم، وبالتنننالي تسنننجيل الفنننروق والتباعننن
اسننتحاق خنندمات التربيننة الخاصننة، األمننر الننذى يقمننل عنندد المسننتحقين ليننذه الخنندمات، ويزينند مننن 
كفاءة وجوده التندريس المقندم لجمينع الطنالب فنى التربينة العامنة . فالمبندأ األساسنى ىنو أننو يجنب 

فعنااًل ثنم تقينيم أدائنو وتقدمنو منن خنالل وسنائل معتمندة عمنى البياننات  أوال أن توفر لمطالب تدريسناً 
المجمعننة مننن تقييمننات متكننررة لننبداء التحصننيمى، واشننتراك أولينناء األمننور واألخننذ بتقنناريرىم، وتعنند 

 Hale et)ويوضنح   .مشاركة الوالدين ضمن آليات مراقبة فعالية النموذج إثنناء إجنراء التندخالت

al. (2010 نمنوذج  أنRTI  يتمينز بوجنود التعناون الفعنال بنين البينت والمدرسنة واشنتراك الوالندين
 فى كل مراحل عممية التعمم وينبغي أن يكون الوالدان شركاء نشيطين من خالل:

 القائم عمى طريقة حل المشكالت . RTIالتأكد من استخدام المدرسة لنموذج  -4
 ى المراحل المتعاقبة لو .التأكد من فيم ىذا النموذج وكيفية اشتراكيم ف -4

 معرفة التدخالت التدريسية التى يتم تقديميا ومدى استنادىا إلى البحوث العممية . -3

التأكنند مننن كفايننة الفتننرة الزمنيننة لتقننديم التنندخالت عبننر المسننتويات المتعاقبننة قبننل تقيننيم تقنندم  -1
صدار قررا بشان تقدمو أم عدم تقدمو .  الطالب وا 

 تدخالت التدريسية المقدمة وكيفية تنفيذىا كما ىو مخطط ليا .آلية التحقق من توعية ال -5

 : RTIمراقبة فعالية نموذج 
يترتننب عمننى اإلجننراءات المتبعننة فننى المسننتويات المتضننمنة بننالنموذج وتتابعيننا بالشننكل    

المخطط ليا اتخاذ القرار بشان استحقاق خدمات التربية الخاصة أو االستفادة منن التندريس عنالى 
داخننل أطننار التربيننة العامننة، حيننث تسننتخدم ىيئننة المدرسننة بيانننات مراقبننة  التقنندم فننى أداء الجننودة 

جراء التعديالت المطموبة وفق أىداف محددة، وينبغي  الحاالت من اجل تحديد فعالية التدخالت وا 
وتراكميننننة حتننننى يتننننوفر سننننجل تراكمنننني شننننامل السننننتجابة المننننتعمم  ةأن تكننننون جميننننع البيانننننات دقيقنننن
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باإلضافة إلى ذلك يتم تطبينق مقناييس لممصنداقية والشنفافية  ،فى كل مستويات النموذجلمتدخالت 
فى تقنديم التندخالت عمنى مسنتوى جمينع المسنتويات وذلنك لموقنوف عمنى فعاليتينا بالنسنبة لممنتعمم، 
وذلننك بتطبيننق مقنناييس لمشننفافية عننن أداء مننن يقنندمون ىننذه التنندخالت تينندف ىننذه المقنناييس إلننى 

التننندخالت قننند تنننم تقنننديميا حسنننب منننا ىنننو مقصنننود وباتسننناق وثبنننات ىنننذه المقننناييس التأكننند منننن أن 
ىيئنة                 موجودة فى قوائم مالحظة سموكيات التدريس ويقوم باالستجابة لينا أعضناء 

 ,Paradis)  التنندريس الننذين ال يقنندمون التنندخالت عننن زمالئيننم الننذين يقنندمون ىننذه التنندخالت

2011).  

 : RTIاالستجابة لمتدخل  ميزات نموذج   

بننو الكثيننر مننن الميننزات عمننى رأسننيا المواجيننة المبكننرة مننن   RTIإن نمننوذج االسننتجابة لمتنندخل   
أجننل الوقايننة أو العننالج بنندال مننن انتظننار الفشننل كننى يسننتحق المعرضننين لخطننر صننعوبات الننتعمم 

 RTIتجابة لمتندخل خدمات التربية الخاصنة والبنرامج العالجينة لينم، وأظينر اسنتخدام نمنوذج االسن
نتائج ايجابية فى تحسنين مسنتوى كثينر منن المعرضنين لخطنر صنعوبات النتعمم منن خنالل تكثينف 
               التنننننننننندريس فننننننننننى مراحننننننننننل تعميميننننننننننة مختمفننننننننننة مثننننننننننل مرحمننننننننننة مننننننننننا قبننننننننننل المدرسننننننننننة والروضننننننننننة

(Bayat, Mindes & Covitt, 2010;  Loftus et al. 2010)  وفنى الصنفوف األولينة
Torgesen, 2009; Legere & Conca,2010)  ،ومننع طنننالب المرحمننة المتوسنننطة ، )

 Fuchs, Fuhs & Compton 2010 ; ; Vaughn  2010وطننالب المنندارس العميننا)
Wanzek et al 2011; Graves et al. 2011 وطننننالب المرحمننننة الثانويننننة ،)                           

 (Vaughn, Denton & Fletcher 2010 . 

 

 Gresham & Vellutino ( 2010); Legere & Concaدراسننة  وكشننفت  

أن القياسنننات المباشنننرة لالسنننتجابة لمتننندخل تتنبنننأ بمننندى اإلنجننناز فنننى القنننراءة الحقنننًا، وأن  (2010)
النمننوذج قنند يكننون لننو اسننتخدام وافننادة اعظننم فننى تحدينند صننعوبات تعميميننة معينننة عننن األسنناليب 

  لبروفيل الفردى.أو تحميل ا IQالسيكومترية المبنية عمى 
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 ,Fletcher et al., 2004; Burns & Melissa :كما وضحت بعض الدراسات) مثل

2006; Klotz & Canter, 2011; Harely, 2014 مينزات لنمنوذج االسنتجابة لمتندخل  ( عندة
 :كالتالى

عمنى التشنخيص  دتعدد مستويات التندخالت التدريسنية المتزايندة لصنالح التممينذ يقمنل االعتمنا -4
بدئى لممعمم وكذلك الممارسات غير المدروسة التى يتم التعامل بيا مع الطالب النذين ال الم

 يستجيبون بشكل كافى لمتدريس القائم. 

لدى الطالب وليس عمى العمميات المعرفية  ذات الصعوبةالتركيز عمى الميارات االكاديمية  -4
ذج التباعد بين نسنبة النذكاء غير المرئية مثل القصور فى عمميات التجييز التى يتبناىا نمو 

 ومستوى التحصيل.

 التركيز عمى ميارات التعمم وليس مجرد التحصيل اانى. -3

 التحديد المبكر لصعوبات التعمم. -1

 التركيز عمى مخرجات الطالب. -5

اسنننتبعاد الحاجنننة إلنننى نمنننوذج التباعننند بنننين النننذكاء أو القننندرة والتحصنننيل ممنننا يخفنننض معننندل  -6
حينث يؤكند أن الطريقنة الوحيندة لقيناس إمكاننات  لنتعمم،الخطأ فى تشنخيص ذوى صنعوبات ا

 التعمم وعجزه ىو تدريس الطالب ثم إجراء تقييم الستجابتو لمتدخل . 

يقمل النموذج بإجراءاتو موقف انتظنار الفشنل حينث يحصنل الطنالب عمنى المسناعدة مباشنرة  -7
 فى بيئة الصف فى التربية العامة .

يميننز بننين الطننالب و قين لخنندمات التربيننة الخاصننة، يقمننل النمننوذج مننن عنندد الطننالب المسننتح -8
الننذين ترجننع مشننكالت التحصننيل لنندييم إلننى صننعوبات فننى الننتعمم وبننين غيننرىم مننن الطننالب 
الذين ترجع مشكالتيم التحصنيمية إلنى عوامنل أخنرى مثنل نقنص قندر وننوع التندريس السنابق 

 لمتقييم.
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تغذيننة راجعننة لموالنندين  RTIج تقنندم فننرق مراقبننة أداء الطالننب وتقدمننو المسننتخدمة فننى نمننوذ -9
 فيما يتعمق بالمعمومات ذات الصمة بالتدريس المستخدم وذلك بالمقارنة بالتقييمات التقميدية. 

تنفيذ منيج فارق يالئم االحتياجات النوعية لكل تممينذ ، فمكنل  RTIيتم من خالل نموذج  -40
منننع  مسنننتوى مننننيج خننناص وطنننرق تننندريس خاصنننة األمنننر النننذى يضنننمن أن ينننتم التعامنننل

 صعوبات التعمم لدى كل تمميذ بشكل أفضل. 

 : RTIالمشكلت واالنتقادات التى يواجهها نموذج االستجابة لمتدخل  بعض
ىناك بعنض االنتقنادات لنمنوذج االسنتجابة لمتندخل تتمثنل فني أن معظنم الدراسنات التنى   

منة االبتدائيننة أجرينت عمنى أساسنو كنان معظمينا يركنز بشنكل رئيسنى عمنى التندخالت لتالمينذ المرح
(Berkeley et al., 2009; Vaughn & Fuchs, 2003)  كما وجيت انتقنادات أيضنا حنول ،

الصننعوبة التننى يواجييننا المعممنننون فننى قينناس دقنننة العننالج، والتأكنند منننن أن التنندخل تننم اسنننتخدامو 
ى والتنى تعتبنر كمينا أمنور ميمنة يجنب مراعاتينا فن ،بطريقة عممية وصادقة وأنو تم بطريقنة مالئمنة

(، كمنا أن ىنناك انتقنادات حنول   Mellard, Mcknight & Jordan, 2010 خطنة العنالج)
المندة التنى يمكنن أن يقنيم المعمنم منن خاللينا فعالينة التندخل،  وانتقنادات حنول افتقناد الندليل  تحديد

التجريبننى القتننراح عنندد خطننط التنندخل التننى يمكننن لممعممننين محاولننة تنفيننذىا قبننل االنتقننال لمرحمننة 
لمتعامنننل منننع صنننعوبات النننتعمم يتطمنننب أن يتمتنننع المعممنننون  RTIكمنننا أن مننندخل  ر فردينننة. أكثننن

 ,Fuchs,  et al., 2003; Fuchsوالتأكنند منن أمانننة التنفينذ) ، بالمعرفنة والميننارات الكافينة 

Fuchs, 2006.) 

فنى المندارس والمؤسسنات التعميمينة وربمنا ترجنع المقاومنة  ركما أن ىناك مقاومة لمتغيين   
 :فيما يمى Paradis ( 2011)تغيير إلى عدة أسباب كما يوضحيا لم

 

 االعتقادات الثقافية لدى كل المستفيدين فى التربية والتعميم .  -4

 الممارسة المتأصمة فى المدارس لتجميع الطالب فى مجموعات اقتصادية اجتماعية .  -4

 ة التدريسية .قرارات المعممين التدريسية تعيق تنفيذ مبادرات اإلصالح فى العممي -3

 تتأثر الممارسات التدريسية بالتراكيب المنظمة التى يتم تنفيذىا خارج حجرة الصف. -1
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                  العوامنننننننل العديننننننندة التنننننننى تسنننننننيم فنننننننى موقنننننننف المعمنننننننم المنننننننناىض لمتغينننننننر ويسنننننننعى إلنننننننى  -5
 الثبات والجمود .

              اعتقنننننننننادات المعمنننننننننم الشخصنننننننننية عنننننننننن دوره فنننننننننى الفصنننننننننل، والمحتنننننننننوى النننننننننذي يدرسنننننننننو،  -6
 واحتياجات طالبو. 

ىنو عندم ضنمان تطبيقنو بشنكل ثابنت   RTIوربمنا احند العقبنات التنى يواجيينا نمنوذج    
ومنسق فى جميع المدارس وربما يرجع ذلك الى قمة معايير التمييز بين "عندم االسنتجابة لمتندريس 

              ، وىنننننا ( Kavale et al ., 2005" المقننندم وبننننين "االسننننتجابة اليامشننننية لمتنننندريس" )
    فنننى المسنننتويات الدراسنننية اإلعدادينننة والثانوينننة  RTI يثنننار سنننؤال آخنننر عنننن إمكانينننة تطبينننق

(Fuchs & Fuchs, 2006 .) 

 بعضًا من هذه المشكلت كما يمى : Hale, et al. (2010)و يوضح أيضا 
يتم استخدامو     ) نموذج االستجابة لمتدخل ال يوجد اتفاق فى الرأى حول أى نوع أساليب  -4

 حل المشكمة أو البروتوكول(

                      ال يوجنننننننند اجمنننننننناع فننننننننى الننننننننرأى عمننننننننى قينننننننناس لتحدينننننننند االسننننننننتجابة فننننننننى مراحننننننننل نمننننننننوذج -4
 االستجابة لمتدخل 

 ال يوجد توافق عمى المنيج، الطرق التدريسية أو أدوات القياس ذات الفنيات المالئمة -3

بنال دعنم   SLDحنول تحديند صنعوبات تعمنم معيننة  RTI فاعمية نموذج االسنتجابة لمتندخل -1
 .تجريبى حالياً 

 ال يوجد اتفاق فى الرأى حول تعريف األساليب المعتمدة عمى التجريب  -5

أسننموب حننل لتعندد المتغيننرات فننى  single-subjectال يمكنن اسننتخدام تصننميم مننادة منفننردة  -6
 .Causationالمشكمة مما يعوق تحديد السببية 
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تجريبنى فنى األدبينات الخاصنة بينذا المندخل يندعم تحديند االسنتجابة أو الفشنل ال يوجد سنند  -7
فننى االسننتجابة فننى مجموعننات مختمفننة مننن األطفننال تننم تحدينندىم عمننى أنيننم غيننر مسننتجيبين 

 .بطرق مختمفة

 .ال يوجد اتفاق حول معايير تدريب المعمم لمتأكد من أن التدخالت قد أجريت بكفاءة -8

 لنننيس اال نمنننوذج تشنننخيص عنننن طرينننق فشنننل العنننالج، RTIخل االسنننتجابة لمتننند إن نمنننوذج -9
 .والذى ثبت انو نموذج ضعيف فى الطب

 بعض االنتقادات لمنموذج مثل:  Reynolds ( 2008)كذلك  وجووي  
 ال تزال تفاصيل إجراءات النموذج غير واضحة وال يوجد اتفاق حول آليات التنفيذ. -4

                  راءات النمنننننوذج غينننننر كافينننننة وتخضنننننعقننننند تكنننننون آلينننننات مراقبنننننة الشنننننفافية فنننننى تنفينننننذ إجننننن -4
 لمعوامل الموقفية .

 ضرورة توفر أدلة بحثية عن فعالية النموذج بعد تطبيقو بالمقارنة بالنماذج التقميدية. -3

يجب ضمان نوعية التدخالت وليس مجرد تكثيفيا ومالءمتيا لمطالب ذوى صعوبات النتعمم  -1
جنننراء تقييمنننات شننناممة لمعوامنننل األخنننرى بمنننا فنننى ذلنننك الموىنننوبين ذوى صنننعوبات  النننتعمم، وا 

بخنننالف مسننننتوى األداء مثنننل العوامننننل االقتصنننادية االجتماعيننننة والعوامنننل االنفعاليننننة وكننننذلك 
 العمميات المعرفية التي تكمن وراء عممية التعمم .

 

 

 

 

 الخلصة :
ًا بدياًل إن نموذج االستجابة لمتدخل بما فيو من مشكالت وما لو من ميزات يعد نموذج  

يقدم استراتيجية تعرف ووقاية تحدد الطالب المعرضين لخطر صعوبات التعمم مبكرًا، ويعمل 
عمى مساعدتيم أو إحالتيم الى برامج التربية الخاصة فى حال فشميم فى االستجابة لمتدخل. 
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فى وعمى الرغم من أن نموذج االستجابة لمتدخل يحتاج مزيدًا من البحث، لكن ىذا ليس سببًا 
غفال أن لو العديد من الفوائد منيا تقديم تدريس جيد، وتأخير اإلحالة الى التربية  التخمى عنو وا 
الخاصة الذى يكون لو مبرره حين يظير لدى تقدم وتحسن ممحوظ لبعض الطالب المعرضين 
لخطر صعوبات التعمم . ونموذج االستجابة  لمتدخل يعتمد عمى تقديم التدخالت التدريسية 

تمدة عمى البحوث فى مستويات متتالية حسب استجابة الطالب المستيدف بيا، حيث يستحق المع
الطالب المزيد من التدخالت فى حال لم يستجب لمجموعة منيا عند أى مستوى، ويتم اتخاذ 
القرار بشان ذلك من خالل التقييمات المستمرة الستجابات الطالب المستيدف ومدى تحقيقو 

ولكى يتم ضبط ممارسات التدخل فى المستويات المتعاقبة لمنموذج ينبغي  اليدف من التدخل .
تحديد اليدف أو مجموعة األىداف من وراء التدخل، وتقييم ميارات الطالب المستيدفة ومدى 
تحقيقو ليذه األىداف ويكون ذلك بإجراءات كمية وكيفية أو كالىما معا، األمر الذى يؤكد مدى 

 التربية الخاصة .استحقاق الطالب لخدمات 

 RTIوفيمننا يخنننص تمنننك االنتقنننادات التنننى تركننز عمنننى افتقنننار نمنننوذج االسنننتجابة لمتننندخل  
لمسند التجريبى فى اثبات فاعميتو مقارنة باألسموب التقميدى، فإنو أيضنا ال يوجند منا يثبنت العكنس 

ل مكونات نموذج تجريبيًا، بل إن ىناك العديد من الدراسات فى ااونة األخيرة التى بدأت فى تناو 
 Wixson & Valenica (2011); Amanda  دراسننات: االسنتجابة لمتنندخل تجريبينًا مثننل

التى تناولت فنيات التقييم داخل النموذج وما يحتاج ان يعرفنو المعممنون والمتخصصنون  (2011)
نمنوذج االسنتجابة التنى تناولنت دور أوليناء االمنور فنى   Byrd (2011)فى ىذا الجانب، ودراسة 

التني تناولنت  Hoover (2010)وكيفية اشراكيم فى انجاح عممية التندخل، ودراسنة  RTIلمتدخل 
 Anne et al. (2011)نمنوذج االسنتجابة لمتندخل، ودراسنة كيفينة صننع القنرار فنى مراحنل تندخل 

نمنوذج االسنتجابة لمتندخل فنى الصنف السننادس التنى ركنزت عمنى التندخل فنى المسنتوى الثننانى منن 
جنناه لتطننوير اسننتخدام نمننوذج االسننتجابة لمتنندخل فننى المنندارس المتوسننطة، ودراسننة المتوسننط فننى إت

Wanzek & Vaughn (2010)   نمنوذج التنى ركنزت عمنى التندخالت فنى المسنتوى الثالنث منن
  Vaughn, et al. (2010)االستجابة لمتدخل مع الطنالب ذوى صنعوبات القنراءة، كمنا يوضنح 

لمسنح الشنامل لمجناالت مسنتيدفة مثنل القنراءة والرياضنيات، نمنوذج االسنتجابة لمتندخل فنى اأىمية 



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132  أكتىبر -جزء أول –اخلامس ـ  العدد    13لد جملا    23
 

 

وفى التأكيد عمى أن كل الطالب يتمقون تدريسًا جيدًا، وفى متابعة ومراقبة التقدم بطريقنة مسنتمرة. 
أنو يمكن استخدام نموذج االسنتجابة لمتندخل  (Hale,  et al., 2010; Hale, 2006 ) كما يرى 

جننراء التقييمننات الشنناممة مننن  أجننل تحدينند صننعوبات الننتعمم التننى تحتنناج إلننى تنندخل نننوعى يعتمنند وا 
 عمى االحتياجات التعميمية الخاصة وليس فقط عمى تكثيف التدخالت.

وفننى الحقيقننة ال يوجنند طريقننة وحينندة ذات كفنناءة عمننى اإلطننالق، وال يجننب تصنننيف أو   
نمنا يمكنن لف رينق العمنل المسنئول التعرف عمى صعوبات التعمم بناء عمى محك أو نموذج واحد، وا 

عند الحاجة إلييا، كما يمكن أن  IQعن ذلك أن ينوع فى أدواتو واختباراتو بما فى ذلك اختبارات 
يتجنننو البننناحثون إلنننى تقينننيم أو إعنننداد وتصنننميم بنننرامج وأسننناليب تعميمينننة فعالنننة لتقنننديم تننندريس جيننند 

، والتأكننند منننن أن لمتننندخل والمسننناعدة ألولئنننك الطنننالب المحتمنننل تعرضنننيم لخطنننر صنننعوبات النننتعمم
أولئك الذين ال يستجيبون أو الذين يتم تصنيفيم عمى أنينم ذوو صنعوبات تعمنم ال ترجنع إلنى عندم 
كفنناءة التنندريس المقنندم ليننم، وأنننو توجنند إجننراءات تربويننة بننناء عمننى تقييمننات موضننوعية وتنندخالت 

يمكن اإلفادة من ىذه  جيدة عند أخذ القرار فى إحالتيم إلى برامج التربية الخاصة أو ال. ومن ىنا
التطننورات الراىنننة فنني مجننال صننعوبات الننتعمم لمحنند مننن أعننداد التالميننذ المحننالين لمتربيننة الخاصننة 
عننند الشننك فنني مسننتوى الخنندمات التعميميننة والتربويننة التنني تقنندم لمتالميننذ داخننل المنندارس. وابتكننار 

اء عننن ىننذا التطننور طنرق وتصننميمات تنندخل تحنند منن طننول التنندخل وفننق ىننذا النمنوذج ال االسننتغن
الحننادث خاصننة وأن النمننوذج الكالسننيكي المعتمنند عمننى التبنناين اليجيننب عننن كثيننر مننن التسنناؤالت 

 المثارة في ىذا المجال.
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