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 ملخص

 لتالم د  ذت مبكدر لهو نموذج االستجابة للتدخل، إذ يعمل على تحديدد تتخدص    الحديث في مجال صعوبات التعلم النموذج الراهن

د فدي ةداتت تاالسدتبعاردة فعل على فلسدةة محدا التلنموذج األتساط البحث ة ألنه يعتبر في  ه ا النموذج انتخاربدأ ت ،صعوبات التعلم

 .التعلمفلسةة التدخل تالتحديد تالتخص   في مجال صعوبات 

 رب ددة الصاصددةفددي التعلدد م فددي مجددال الت تبك ة ددة اسددتصدامهسدد تم فددي هدد ا البحددث التعريددف بنمددوذج االسددتجابة للتدددخل أت المعالجددة 

مده محاتلدة فهلمحدا تمستويات التدخل الصاصة به، كما س تم استعراض مقارنة بد ن نمدوذج االسدتجابة للتددخل تنمدوذج التباعدد أت ال

تددخل ذت السدتجابة للاالدراسات تاألدب ات التربوية تم التوصل إلدى عددد مدن النتدابر أبرأهدا أذ نمدوذج . تبعد تحل ل تإمكان ة تطب قه

هد  ل التدي تا أهم ة عال ة في تخص   تتق  م األفراد ذت  صعوبات التعلم، عمل ه ا النموذج الجديدد علدى  دل العديدد مدن المخداك

 .رترة تطب ق ه ا النموذج في المجتمع العربيضالبا ث إلى  ى، في ضوء ه ه النتابر أتصمحا التباعد

 

 .الصاصة الترب ة، استجابة التدخل، صعوبات التعلم الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The current model in the field of learning disabilities is the response to intervention 

model, which identifies and diagnoses students with learning disabilities. This model has 

become popular in the research community because it is a model of reaction to the 

philosophy of inequality and exclusion in the philosophy of intervention, identification and 

diagnosis in the field of learning disabilities. 

                 This research will be introducing the model of response to the 

intervention and how to use it in education in the field of special education and levels of its 

own intervention will be reviewed, compared between the response to intervention model 

and contrast and spacing test and trying to understanding the possibility of its application. 

Following the analysis of educational studies and literature, a number of results were 

reached, most notably the fact that the intervention response model is of great importance 

in the diagnosis and evaluation of individuals with learning disabilities. This new model is 

solving many of the problems that faced the contrast and spacing test. Through these 

results the researcher recommended that this model should be applied in the Arab society. 

Keywords: response to intervention, learning disabilities, special education.  

 

 مقدمة

 اهتمدا  كب در أعط د    دثعلى صع د الترب ة الصاصـة، الموضوعات المهمة  تعد صعوبات التعلم إ دى أبرأ

 بد ن األسدر تطدورات عمل دات الكخدف تالتخدص   تالتق د م تانتخدار الدوعيل تبعدا  ها تزايدد أعددادنت جة  في العقد الماضي

الةئدة شدابكة  إذ ه هت خاصةفئات الترب ة الصاصة،  منخكل شـريحة كب ـرة ه ه الةئة ت   أصبح بالتالي ، بصعوبات التعلم

ل لا كاذ من الضدرتر  إعدادة النظدر فدي طدرق تحديدد تتق د م تتخدص    (2011)أبو رأق،  تمظاهرهـالتعدد أسبابها 

التباعدد بد ن التحصد ل الدراسدي تالد كاء تهدو  "محا التباعد" ذ استصدا  أسلوبتأاألفراد ذت  صعوبات التعلم، خاصة 

فدي صدعوبة اسدتقرار  هندا كد العديد مدن البدا ث ن فدي المجدال التربدو  أذ أالمع قات تالصعوبات   ث تا ه العديد من 

عد  تقدير نسب ال كاء لدى األفدراد بخدكل   دد ألنهدا  باإلضافة إلى التحص ل الدراسي لدى األطةال في الصةوف األتلى،

تعتمد بخكل أساسي مستوى التحص ل الدراسي، فضال على أذ اختبارات ال كاء عادة ما تعمل على ق اس ما تعلمده الةدرد 

 (2016)أبا  س ن ت أخضر، ه في نةس السنة مقارنة بما تعلمه أقران

محددا التباعددد كدداذ االتجدداه لتبنددي اسددترات ج ة  ديدددة، فكدداذ تفددي ضددوء االنتقددادات تالصددعوبات التددي تا هدد  

مثدل هد ا النمدوذج إطدار ينموذج االستجابة للتدخل إ دى أبرأ النماذج الواعدة التي طر   في السدنوات األخ درة،   دث 

عددا  لتقددويم صددعوبات الددتعلم تتقددويم التحصدد ل الدراسددي للعمددل علددى معرفددة تباعددد التحصدد ل الدراسددي تانحددرافهم عددن 

 (2009)األنصار ، عن بعد لعال هم  ثم التدخلأقرانهم، 
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 المشكلة 

يسددعى العديددد مددن البددا ث ن فددي المجددال التربددو  إلددى إيجدداد طددرق لتحديددد تتقددويم األفددراد ذت  صددعوبات الددتعلم، فكاندد  

اسددترات ج ة المحددا التباعددد  التددي اعتبددرت قددديما أنهددا أبددرأ األدتات الدالددة علددى صددعوبات الددتعلم، تالعدداكس األساسددي لمدددى ضددعف 

قرانهم، لكن تمع التطدور الد   لحدق بمجدال الترب دة الصاصدة تدم ب داذ أذ المحدا التباعدد   األفراد في المهارات تالمعارف مقارنة مع أ

 (2016)رشد د، يعاني الكث ر من الصعوبات تالعقبات التي تعمل على التقل ل من مصداق ته تجاه تحديدد األفدراد ذت  صدعوبات الدتعلم 

التق  م المستصدمة في فح  الطالب تمدا إذا كداذ الةحد  المدو ز كدافي المعلومدات لتحديدد مدا إذا  فكاذ هنا   دل  ول نوع عمل ات

حتدل أهم دة كب درة فدي نخداطات اإلداريد ن ل  نمدوذج االسدتجابة للتددخلب لا تدم إيجداد  (Iannuzzi, 2015)كاذ الطالب بحا ة للتدخل 

 اءت هد ه الدراسدة للعمدل فقد  ل لا األفراد ذت  صعوبات التعلم بقدر كب ر من المصداق ة.  لتحديدتالمسؤتل ن التربوي ن تالمدرس ن 

لصاصدة بده، كمدا سد تم نموذج االستجابة للتدخل تك ة ة استصدامه فدي التعلد م فدي مجدال الترب دة الصاصدة تمسدتويات التددخل ا ب اذعلى 

التددي أكدددتها عدددد مددن  اسددتعراض مقارنددة بدد ن نمددوذج االسددتجابة للتدددخل تنمددوذج التباعددد أت المحددا لمحاتلددة فهمدده تإمكان ددة تطب قدده،

 (2009)األنصار ،  (2011)أبو رأق،  (2016)أبا  س ن ت أخضر، الدراسات أهمها 

 لتدخل لستجابة الاستراتيجية ا نشأة

أتال مصدطل  صدعوبات  ،   دث ترد1بخكل أساسدي فدي بدايدة االهتمدا  بصدعوبات الدتعلم التدخلبدايات استرات ج ة  ارتبط 

إال فدي السدت نات مدن  دترهدم في المجال الطبي، تخاصة بما يعرف باضطرابات النطق، أما التربدوي ن فلدم يظهدر بخدكل ملحدو  التعلم

عالم النةس األمريكي في عدا   Samuel A. Kirk” صموب ل ك ر   ”قا  القرذ الماضي،   ث  هر مصطل  صعوبات التعلـّم   ن 

 & Dzalani)  ددة الصاصددة  هددر ف دده أتل التعريةددات الصاصددة بصددعوبات الددتعلمبإعددداد كتدداب  ددامعي يتحدددر عددن الترب 1962

Shamsuddin, 2014)   كدل مددن ك در  ت ب ثمداذ كمدا قداKirk and Bethman  األطةدال فدي الةصدول الدراسد ة الدد ين  بوصدف

تددال بعددد ذلددا مددؤتمر فددي شدد كا وا يهددتم   (Alnaim, 2016) يعددانوذ مددن صددعوبات تعلددم القددراءة تالتهجددي أت العمل ددات الحسدداب ة

 (Bano , Dogar, & Azeem , 2012) 1963عا  ا بصعوبات التعلم تذلا لمناقخة تاكتخاف مخكالت األطةال المعاق ن إدراك   

في القانوذ الة ددرالي ” صعوبة التعلم ” قبول مصطل   ،   ث تم1975 ا في عبرأ مصطل  صعوبات التعلم بخكل أساسي 

هد ه هددي الصطدوة السددتقرار المصدطل  بعددد  هدود لتطددوير تعريدف أكثددر تحديددا لدده  تكاندد  )التعلدد م لكدل األطةددال المعداق ن(األمريكدي 

، تال   يعتبر  أهم القدوان ن التدي ضدمن  94  / 142( EAHCAقانوذ األطةال المعاق ن )القانوذ العا  ، كما  هر تللمعاي ر المتعلقة

ل ت  اال ت ا دات الصاصدة  قدوقهم فدي التعلد م تالصددمات األخدرى المسداندة، تكداذ لمجدال صدعوبات التعلدـّم نصد ب كب در ك  دره مدن 

عل م مجاني مناسب للتالم   الد ين مجاالت اإلعاقة، تقد أعطى ه ا القانوذ قاعدة قانون ة يستة دتذ منها في مناداتهم تمطالباتهم بتقديم ت

 (Hill & Sukbunpant, 2013) لديهم صعوبات تعلـّم

متعددد  سدتصدا  نهدرلكن العدد المتزايد من الطالب المخار إل هم أنهم بحا ة إلى تعل م خاص دفدع صدناع الس اسدة التعل م دة ال

( الدد   أت ددد IDEAلالأمددة تفددق ا ت ا دداتهم، لدد لا نجددد أذ قددانوذ تعلدد م اإلعاقددة الةرديددة )المسددتوياتل لتزتيددد الطددالب بالتدددخالت ا

  تحديثده عدا ، تدمتفدق خطدا التعلد م الةدرد تلضماذ تلقدى الطدالب ذت  اإلعاقدة خددمات التعلد م الصداص المناسدب فدي ب ئدة أقدل تق  دد 

ل األصد ر سدن ا خدمات األطةداتحديد تخمل (،   ث أذ ه ه االسترات ج ة RTIاسترات ج ة االستجابة إلى التدخل) ل ختمل على   2004

طدالب أت السدلو  "منهج دة قابمدة علدى الب اندات طريقدة تحديدد الحلدول األكاديم دة لل RTI،   ث اعتبرت لهم مع توف ر التعل م الصاص

 (Wallace , 2014الصعوبات" ) 

                                                             
صعوبات التعلم: "هي مجموعة   ر متجانسة من االضطرابات التي تتمثل على شكل صعوبات تدل على  1

)الثب تي، عد  القدرة على اكتساب االستماع تالتحدر أت القراءة أت الكتابة أت التةك ر أت القدرات الرياض ة" 

2012) 
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عوبات ض لتحديدد صدكحل للمخاكل العديدة بعددما تدم اعتمداد نمدوذج التنداق تم االعتماد على استرات ج ة االستجابة إلى التدخل

عاقة في التعلم تتمثل فدي إ ددت تأارة التعل م في الواليات المتحدة أذ  1977التعلم، تالتي هو النموذج الثاني لتحديد الهوية، فةي عا  

كداذ ينظدر  لتعلم، لكدنالتباين على نطاق تاسع كوس لة لتحديد ا "تناقض شديد ب ن اإلنجاأ تالقدرة الةكرية" في   ن تم استصدا  نموذج

 (Gardenhour ،2016إلى ه ا النهر على أنه نظر  ألذ در ات معدل ال كاء ل س  أفضل المؤشرات القدرة )

مسدم ات عدا  تحد   20االستجابة للتدخل ال تعتبر فكرة  ديثة، بل كان  سماتها تاضحة ألكثـر من  استرات ج ةتبالتالي فإذ 

 (2009)األنصار ، أخرى مثل: 

 نموذج فريق مساعدة المعلم -

 تنموذج التدخل قبـل اإل الة -

 تنموذج فريق المساعدة ذات االتجاه السابد -

 تنموذج فريق االستخارات القابمة  -

 تنموذج  ل المخكالت  -

 تقد أتى ه ا النموذج بخكله الجديد بعـد إثارة الخكو  تاالنتقادات الكث رة  ول نموذج محا التباعد  

 تعريف استراتيجية االستجابة للتدخل

من االهتمـا  كعمل ـة للتـدخالت الوقاب ـة تالعال  ة تساعد على تكدوين ب اندات مهمدة  االستجابة للتدخل كث ر   استرات ج ةنال

ن خالل التخدص   الددق ق لكدل تلم د . فدي ضدوء ذلدا أكدد العديدد مدن البدا ث ن فدي المجدال بخكل صح   م تإرشادهمتو  ـه التالم ـ  ل

 اسدترات ج ة االسدتجابة قدد أكدد أذ (DAVIDOFF, 2012)التربو  أذ االستجابة للتدخل إ ددى ابدرأ االسدترات ج ات الك ة دة  فندرى 

التق  م تالتدخل ضمن نظا  الوقاية متعددد المسدتويات لتحق دق أقصدى قددر مدن  من خالل دمر االستجابة للتدخلللتدخل نظا  يعمل على 

تحص ل الطالب تالحد من المخكالت السلوك ة، باإلضافة إلى تحديدد الطدالب المعرضد ن لصطدر نتدابر الدتعلم الضدع ةة، تمراقبدة تقدد  

ت اعتمادا على استجابة الطالدب، تتحديدد الطدالب ذت  الطالب، تتقديم التدخالت القابمة على األدلة تضبا كثافة تطب عة تلا التدخال

أذ االسدتجابة للتددخل هدي مدنهر مدنظم لعمل دة صدنع  (Skelding-Dills , 2013)تأشدار ، صدعوبات الدتعلم أت   رهدا مدن اإلعاقدات

معهدا مدن خدالل الةحد  الخدامل ل فدراد للت كدد مدن األفدراد مدن القرار بناء  على الممارسات التعل م ة التي تحركها الب انات التدي يدتم  

تعتمد على  ل المخكالت تفدق أسدس أذ االستجابة للتدخل هي ممارسة  (2016)أبا  س ن ت أخضر، تأضاف . ذت  صعوبات التعلم

الطلبدة المتوقدع أذ يكدوذ لدديهم إعاقدات " تتضدمن صدعوبات الدتعلم مع الطلبة ال ين هم في خطدر الةخدل المدرسدي تمدع البحث العلمي 

 تاإلعاقات البس طة"

كمدا أتردهدا مركدز البحدور القدومي لصدعوبات  لتددخلالسدتجابة لالتي تم ز اسدترات ج ة ا السماتإيضاح أبرأ  يمكنتبالتالي 

 (2016)رش د،  على النحو التالي:التعلم في الواليات المتحدة األمريك ة 

 .يتالء  مع قدراتهعال ة  ذت  ودةعلى تعل م  الطالبيحصل  -1

 .لتدخل هي البحث العلمي الدق ق للطالبلستجابة القو  عل ة استرات ج ة اتاألساس ال    -2

  .للمعلم ن دتر فعال في تعل م الطالب ت مع الب انات المتعلقة بهم  -3

  .فقا التلم   خالل المنهر، تل س مهارات مع نةأداء العمل على متابعة   -4

 .ال تكوذ المتابعة للطالب لةترة مع نة بل لمدة طويلة من الزمن -5

 للطالب  درسالمنهر الم  بخكل   ـد مـع  االسترات ج ة تالتكاملتتبع توث ق   د عن معلومات الطلبة،   -6

 لتدخل على النحو التالي:لمن السمات العامة السترات ج ة االستجابة  ا  بعض (2016)أبا  س ن ت أخضر، تأضاف 

 .يضم النموذج مجموعة من البرامر تالب ئات التي تتطلب العمل تالتعاتذ مع العامل ن المصتلة ن -1
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  .صاصةال ت ا ات االذت  من يعتبر  زء من قانوذ التعل م لكل طةل  -2

 .التعل م ة ل طةالمصر ات الالعمل على تحس ن  -3

 .نظا  متعدد المرا ل -4

 .يعتمد على التدخل الةعال تالسريع المبكر -5

  .رفض فكرة انتظار الةخل -6

 أهمية استراتيجية االستجابة للتدخل

مكونات األساس ة التي تعمل على ربا عمل دة الدتعلم تالتعلد م فدي الترب دة العامدة، التعتبر استرات ج ة االستجابة للتدخل إ دى 

)أبدا  سدد ن ت  :التداليعبدر تدوف ر ل كدوذ بد لا مددخل عال دي ل دتم مدن خاللده تحديدد الطدالب الدد ين يحتدا وذ رعايدة تخددمات خاصدة 

 (2016أخضر، 

  .للطالب ذت  صعوبات التعلمتحديد الب انات المطلوبة  -1

 .التحديد المكبر للطلبة ذت  صعوبات التعلم -2

 .أسلوب منظم لتو  ه الطلبة ذت  صعوبات التعلم -3

  .توف ر الوق  تالجهد في تدع م األفعال لطلبة ذت  صعوبات التعلم -4

 أذ أهم ة االستجابة للتدخل تتمثل ف ما يعمل ه ا النموذج من تقديمه للطلبة على النحو التالي: (2016)رش د، تأضاف 

 .تقديم مدخالت دراس ة ذات مصداق ة عال ة .1

 .رصد تمتابعة تقد  الطالب في المدخالت الدراس ة .2

 .يتلقى الطالب ال ين ال يستج بوذ للتدخل لطرق مكثةة أت مصتلةة .3

 .د المدخالت المدرس ة الجديدةرصد تمتابعة التقد  بع .4

 .التعلمعتبار الطالب من ذت  صعوبات ال لتدخللاالستجابة  استمرار الةخل في مرا ل .5

كما أضاف أذ أهم ة االستجابة للتدخل ت تي مدن أهم دة الكخدف المبكدر للطدالب المصداب ن بصدعوبات الدتعلم،   دث أذ الكخدف 

 (2016)كا م، الخورب جي، ت المعمرية، المبكر للطالب المصاب ن بصعوبات التعلم تتمثل أهم ته ف ما يلي: 

 .سل مة خال ة من التوترات تاإل باطات التي تؤثر على شصص ة الطةلالته ئة للطالب ب ئة  -1

 .اال تماع ة مع األخرين متقل ل من شعور األطةال بعد  النجاح ال   من الممكن أذ يؤثر على عالقاتهال -2

  .العمل على الوقوف على أسباب تنت جة صعوبات التعلم -3

 .عوبات التعلم تالعمل على تقل لهامعرفة االضطرابات االنةعال ة تالمعرف ة المصا بة لص -4

 .صصاب  السلوك ة التي ترتبا بالصعوبات النماب ةالالوقوف على  -5

 مبررات استخدام استراتيجية االستجابة للتدخل

ال يسدتط ع إصددار  كدم دق دق علدى التلم د   بخدكل عدا  استصدا  محدا التباعددألذ تم النظر إلى استرات ج ة االستجابة للتدخل 

 (2016)رش د،  االنتقادات:تمن ب ن أهم ه ه  التخص  ،عمل ة  فيبسبب الخكو  تاالنتقادات 

 .منها أكثر أت أقل صرامة أت ق ودا  من معدالت التباعد تعدد أنماط نماذج التباعد، -

 .الم  تخص ص ة نوع ة تعامة تمم زةإلى خصاب  سلوك ة أت مافتقار نماذج التحل ل الكمي  -

 .لتباعداء( ال   يعتمد عل ه محا امصداق ة األساس النظر  ال   يبنى عل ه مةهو  القدرة العقل ة العامة )ال ك -

 .للتدخلعد  ربا شدة أت  دة التباعدات داخل الةرد بآل ات االستجابة  -
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بتزايد     ر نمطهي مع تالمعرف ة أكثر أهم ة تت ث را  في كةاءة التحص ل األكاديم عد  تحديد أ  أنماط للقدرات العقل ة -

 .العمر الزمني

بتدابي التي تقو  على ت   ل عمل ات التخص   تالتحديد  تى الصف الثالث اال” انتظار الةخل“تكريس  اهرة  -

 .مما يتعارض مع فلسةة الكخف المبكر الدراسي،للحصول على در ات للتحص ل 

 علمعوبات التذت  ص مع طالب المخكالت السلوك ة التعل م ة أت األسرية ال ين يعانوذ من تداخل العديد من فئات الطلبة -

خدرى دعد  إلدى إيجداد اسدترات ج ة االسدتجابة للتدددخل األسدباب األأذ هندا  العديدد مدن  (Gardenhour, 2016) تأضداف

 تهي:

 .برامر التدخل م خوذة استناد ا إلى المعلم، بدال  من الجمع ب ن دل ل إثبات الحا ةكان  معظم  -1

 .اختالف المعتقدات  ول شدة ا ت ا ات الطالب من معلم إلى أخر -2

 تذ مراقبةدتدخل، عد  ت ود التق  مات التكوين ة الالأمة لضماذ أذ الطالب كانوا يعانوذ من استمرار النمو خالل فترة ال -3

 .ل  دت من الصعب الت كد من أذ االسترات ج ات المستصدمة للمساعدةمستمرة 

 .عد  ت ود رصد مستمر للتقد  ال   يعتبر العنصر األساسي الةعال -4

 .هااشتمل  العديد من برامر التدخل على قدر كب ر من إعادة التق  م محتوى الةصول الدراس ة التي يساء فهم -5

 .لما يمكنه من إيجاد تحص ل دراسي لهم  ت خ ر الكخف  تى الصف الثالث ابتدابي -6

 

 افتراضات استجابة التدخل

 ، تهي كالتالي:(2009)األنصار ، تبنى استرات ج ة استجابة التدخل على مجموعة من االفتراضات، عمل على ب انها 

الطددالب  الممكددن أذ يعمددل بةاعل ددة لمصتلددف شددراب يعتبددر النظددا  التعل مددي المعتمددد علددى أسددلوب التحل لددي الك ةددي مددن  -1

 .تباختالف صعوباتهم

 .انتظار الةخل  دى اهم العوامل التي تحد من  اهرةيعتبر الكخف المبكر إ -2

و يعمدل علدى لتدخل على رفع مصتلف مستويات المهارات لدى الطالب تأيادة دافع دتهم، فهدل ستجابةاالتعمل استرات ج ة  -3

 .في النوا ي األكاديم ة تالنةس ة ةتقديم خدمات مصتلة

لترب ددة االقددرارات الصددح حة التددي تعنددى بتقددديم خدددمات طددرق اتصدداذ  أبددرأتدددخل إ دددى للسددتجابة اال اسددترات ج ة تعتبددر -4

  .الصاصة ل ت  صعوبات التعلم

 .التدخالت العال  ة مصممة على شكل منهر أكاديمي عالي الجودة -5

 .عند تطب ق استجابة التدخل، لمعرفة مدى ت ث رها في األفراد المراقبة المستمرة على مستوى التلم   -6

 

 مستويات استجابة التدخل

لمتعثدرين ا( هدي عمل دة متعدددة المسدتويات تسدتصد  أدتات التخدص   لتحديدد الطدالب RTIيعتبر نموذج االستجابة للتدخل )

رات فدي مدثدالر  ادة  األكاديم ة تالسلوك ة، تالهدف منها هو توف ر التدخالت كالتدب ر الوقابي. تيدتم ذلدا عد الصعوبات بهدف الحد من

 تهي: من مستوي ن إلى أربعة مستويات من التعل م، تلكن المستويات الثالثة هي األكثر ش وع ا، RTIالسنة، إذ يستصد  

  (Wallace  ،2014) 
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 المستوى األتل: المسابل الوقاب ة -

 المستوى الثاني: الثانو  أت المصتار  -

 المستوى الثالث: التعل م العالي أت المستهدف -

  تدخل:للستجابة االتالخكل التالي يوض  المستويات األساس ة السترات ج ة 

 

 : مستويات استجابة التدخل1الشكل 

 له ه المستويات:تف ما يلي توض   

 المستوى األول: المستوى الوقائي

يتمثل المستوى األتل بخكل أساسي من الةح  الخامل لتحديد الطالب الد ين كدانوا معرضد ن للصطدر تيحتدا وذ إلدى تددخل 

ل أساسدي فدي إضافي خاص، في ه ه المر لة يتم العمل على  مع العديد من الب انات تالمعلومات، تيتم االعتمداد علدى المعلمدوذ بخدك

تيدتم مدن خدالل هد ا المسدتوى تقدد  العديدد مدن األنخدطة  (Mayne, 2012 ) لتددخلاالطدالب  لتحديدد مع الب انات تاسدتصدا  الب اندات 

، تتكدوذ هد ه بخدكل مسدتمرور العمل دة التعل م دة تيدتم متابعدة تتق د م تطدبصددق،  ها صاصة، تيقو  معلم التعل م العدا  بتقدديمالالتعل م ة 

، تيتم مال ظة تقدد  كدل تلم د  علدى أسداس مددى تحق دق تلدا األهدداف اف عامة لجم ع التالم   في الصفالمتابعة من خالل تضع أهد

ين تذلا للتالم   ال  التعل م ة،يتم ت   ر أسلوب التعلم تالطرق تاألنخطة ت ما سبق،بناء  على  عن طريق عمل ملف لكل تلم   تمتابعته

 (2016)رش د،  الصف الدراسيأ هرتا قصورا  عن أقرانهم في 

 المستوى الثاني: المستوى الثانوي أو المختار
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تنة د  المر لدة األتلدى مدن لكدل تلم د  بعدد يعتبر المستوى الثانو  أت المو ه ال   يعتمد على التدخل في اال ت ا ات الصاصة 

لتعلد م العدا  تلد س تعويضدا  في ا نموذج تمنهاج يساعد تصم م لتدخالت التربوية التعل م ة يتم العمل علىتق  م ا   ث بعد، خالل التق  م

فدي مجموعدات صد  رة أت بخدكل فدرد ،   دهالعاد  مدع تقدديم التددخالت المكثةدة المو التعل مأت إ الال  له، بمعنى أذ التلم   يستمر في 

 (MILLER, 2016)  تمن ثم يتم متابعة تطور أداء التلم   للت كد من مدى تحق قه ل هداف التربوية

 التعليم المستهدفمستوى المستوى الثالث: 

 الثان دة تبقدوااألتلدى تمعالجة تربوية متصصصة للتالم   ال ين لم يستج بوا للتدخالت في المرا دل يتم ف ه تفي ه ا المستوى 

تحسدد ن أدابهددم األكدداديمي، تمددن لددم يسددتج بوا يطلددق علدد هم مسددمى لمكثةددة  م تدددخالتيقددد  ددث يددتم تيعددانوذ مددن مخددكالت فددي الددتعلم، 

 ) د شص  على أذ التد خر الد   لديده نداتر عدن صدعوبة خاصدة فدي الدتعلمصعوبات التعلم، بمعنى أنه في ه ه المر لة يكوذ التلم   ق

Berliner, 2014) 

 الةرق ب ن المستويات الثالر من خالل الجدتل التالي: (2009)األنصار ،  تض في ضوء ذلا 
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 لتدخللستجابة االمستويات استراتيجية : المقارنة بين 1جدول 
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 مقارنة بين محك التباعد واالستجابة للتدخل

يعتبر محا التباعد إ دى أبرأ االسترات ج ات الكم ة التي تعتمد على كخف صعوبات التعلم،   ث انه يعتمد على االنحدراف 

الدال تالملوس في مستوى ال كاء لدى الطةل أت قدراته العقل ة تالدراس ة بخكل عا  مقارنة مع أدابه األكاديمي أت تحص ل ة الةعلدي فدي 

 (2006)الزيات، ة. تبالتالي تكوذ أبرأ نماذج التباعد ما يلي:  ل مدخالت تعل م ة عادي

 .التباعد القابم على انصةاض التحص ل الدراسي عن المعاي ر المحل ة -1

 .التباعد القابم على انصةاض التحص ل الدراسي عن متوسا األقراذ -2

 .عن االستعداد العا  تال كاءالتباعد القابم على انصةاض التحص ل الدراسي  -3

 .التباعد القابم على تباين األداء تمعالجة المعلومات -4

 بناء على ما سبق يمكن المقارنة ب ن محا التباعد تاالستجابة للتدخل تفق الجدتل التالي:

 : الفرق بين محك التباعد واالستجابة للتدخل2جدول 

 االستجابة للتدخل التباعدمحا  المقارنة لرقماا

 تحل ل ك ةي تحل ل كمي نموذج التحل ل  .1

 التدخل المبكر انتظار  اهرة الةخل  الةكرة األساس ة  .2

ال يستط ع  ل المخكالت التي توا ه الطالب إال من  المبدأ  .3

 خالل التدخل 

ل العمل على معرفة المخاكل التي توا ه الطالب تالعم

 على  لها

تباعد قابم على انصةاض التحص ل الدراسي )المعاي ر  - النموذجافتراضات   .4

 المحل ة أت متوسا األقراذ أت ال كاء(

 تباعد قابم على األداء تمعالجة المعلومات -

 

يعمل بةاعل ة لمصتلف شراب  الطالب تباختالف  -

 صعوباتهم

 يعتمد على الكخف المبكر -

 رفع مستويات المهارات لدى الطالب تأيادة دافع تهم -

اتصاذ القرارات الصح حة التي تعنى بتقديم خدمات  -

 الترب ة الصاصة ل ت  صعوبات التعلم

 منهر أكاديمي عالي الجودة -

 المراقبة المستمرة على مستوى التلم   -

تا ه الكث ر من االنتقادات أهمها عد  مصداق ة  االنتقادات  .5

 التخص   ألفراد ذت  صعوبات التعلم

 كان   ال للمنهر الكميلم توا ه أ  انتقادات، بل 

يعتمد على منهر محدد كمي للكخف عن صعوبات  المرا ل  .6

 التعلم

  

يعتمد على ثالر مرا ل أساس ة في تخص   صعوبات 

 التعلم، تتعتبر مرا ل عال  ة

 يعتمد على المعلومات الكم ة للطلبة للتوصل إلى  كم المعلومات  .7

 تقرار 

مصتلةة من يعتمد على  مع المعلومات من مصادر 

 خالل مرا ل عديد التصاذ قرارات صح حة

 المصدر: إعداد البا ث
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 الخاتمة

حسد ن أداء فعّاٍلدة لت االهتمدا  علدى التددخالت العال  دة التربويدة كوسد لةتترك ز تعل م ة العرب ة التواصل األتساط التربوية ال

 وذجمدالن ابدر هد عتيالطالب، ب لا تم العمل على إيجاد عدة مخاريع في مجال التدخل التربو  أهمهدا نمدوذج االسدتجابة للتددخل،   دث 

، ات  رهد اعددالتب اتذج محكداا إذا مدا قورند  بنمدتا د من أبرأ النماذج التي تطبدق فدي الكخدف عدن صدعوبات الدتعلم تأثبتد  فاعل تهد

تبن هدا  العرب دة دة لد لا يجدب علدى مصتلدف األتسداط التعل م دة األكاديم إلدى  هدود التنة د ، تتبقى األبحار تالدراسدات مسدتمرة، إضدافة  

 .نا حة برإلى نتا للوصولااللتزا  بمكونات التدخالت التربوية ت
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 : المراجع

 المرا ع العرب ة

دخل لدددى (. مسددتوى المعرفددة تالتو دده نحددو اسددتصدا  نمددوذج االسددتجابة للتدد2016أبددا  سدد نا تداد عبددد الددر منأ أخضددرا أرتى علددي )

 ، . 13، الموضوع 4معلمات صعوبات التعلم في مدينة الرياض. مؤسسة الترب ة الصاصة ت الت ه لا العدد 

  ددرات . سددمات الخصصد ة المم دزة لد ت  صدعوبات الددتعلم تعالقتهدا باالنتبداه تبعدض المت(. ال2011أبدو رأقا محمدد مصدطةى شدحدة )

 رسالة ما  ست ر.  زة: الجامعة اإلسالم ة. 

مدة لدد ت  (. مددى فاعل ددة نمدوذج االسدتجابة للتددخل فدي تنم دة مهدارة تعدرف الكل2009األنصدار ا علدي محمدد علدي محمدد علدي أ مدد )

صلد ر ن:  امعدة ال لدة االبتداب دة بدتلدة الكويد . رسدالة ما  سدت ر فدي الترب دة الصاصدة. البحدريصعوبات التعلم من تالم د  المر

 العربي. 

 بمدينة الطابف. (. بناء مق اس لتخص   صعوبات التعلم لطالب الصةوف الثالر االتل بالمر لة االبتداب ة2012الثب تيا عمر عواض )

 دية:  امعة أ  القرى. دكتوراه في علم النةس. المملكة العرب ة السعو

لي . المدؤتمر الددت(. الق مة التنبؤية لتحديد تتخص   صعوبات التعلم ب ن نماذج التحل لدي الكمدي تالك ةدي2006الزياتا فتحي مصطةى )

 لصعوبات التعلم. الرياض، المملكة العرب ة السعودية: تأارة الترب ة تالتعل م. 

إلنسددان ة اخل لدد ت  صددعوبات الددتعلم: ال ددات التحديددد تالتخددص   . مجلددة   ددل العلددو  (. نمددوذج االسددتجابة للتددد2016رشدد دا أيدداد )

 . 18-17تاال تماع ة الصاص ن بصعوبات التعلما العدد 
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