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 :صمستخمال

ىم المشكالت التي تواجو الطالب وتؤثر عمي أصعوبات التعمم مشكمة من  مثلت
تظير في صورة صعوبات في القراءة، أو الكتابة، أو حيث  ؛مستواىم األكاديمي والسموكي

أن ذوي صعوبات التعمم من  عمي الرغم. االستماع، أو الحساب، أو التحدث، أو التفكير
، إال أنو يوجد تفاوت بين قدراتيم ومستواىم الدراسي متوسط أو مرتفعء مستوي ذكايتمتعون ب

 يدفي تحد ر جدل كبير حول استخدام محك التباعد بين الذكاء والتحصيلو ظيوذلك أدي إلي 
بحاث إلي استخدام نموذج فاتجيت الدراسات واأل ؛النوعية وتشخيص صعوبات التعمم

وحل مشكمة  النوعية صعوبات التعمم وتشخيصلتحديد كنموذج بديل  االستجابة لمتدخل
 نموذج االستجابة لمتدخل ستندحيث ي ؛الفشلواالنتظار حتي ، التناقض بين الذكاء والتحصيل

والتعرف عمي الطالب تحت تحديد وتشخيص صعوبات التعمم النوعية، التدخل المبكر و  عمي
لتقييم  ستوياتممتعدد اللتدخل نظام امن خالل  تقديم تدخالت مكثفةو ، خطر صعوبات التعمم

تحقيق أكبر قدر من ل الطالب تقدممراقبة ومتابعة و  ،احتياجات التالميذ األكاديمية والسموكية
عدد تقميل  يوبالتال ؛ندماج مع اآلخرينواإل مع دعم سموكي ايجابي لمتكيفالتحصيل 

 .المحالين لمتربية الخاصة
 صعوبات التعمم –نموذج االستجابة لمتدخل  :الكممات المفتاحية
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Abstract: 

Learning disabilities are one of the most important problems that 
face students and affect their academic and behavioral level. They 
appear as difficulties in reading, writing, listening, calculating, 
speaking or thinking. Although students with learning disabilities have 
average or high IQ, there is a disparity between their abilities and 
academic level. This has led to a great debate about the use of the 
discrepancy between intelligence and achievement in identifying and 
diagnosing specific learning disabilities. Studies and research have 
sought to use the Response to Intervention model as an alternative 
model to identify and diagnose specific learning disabilities, solving the 
problem of discrepancy between intelligence and achievement, and 
wait to fail. Response to intervention model bases on early intervention, 
identifying and diagnosing specific learning disabilities, identifying 
students at risk of learning difficulties, providing intensive 
interventions through a multi-tiered intervention system to evaluate 
students' academic and behavioral needs, and monitoring and following 
up students' progress to achieve maximum achievement with positive 
behavioral support to adapt and integrate with others; thus reducing the 
number of referrals for special education. 

Key words:  Response to Intervention – Learning Disabilities 
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وقدراتو ومشكالتو  طفلىتمام بالفي ظل التطورات وعصر التكنولوجيا أصبح اال
 تعرضيبينما  ،من متطمبات العصر؛ ألنو البنية األساسية التي يقوم عمييا المجتمع

 Learning Disabilitiesإلي العديد من المشكالت منيا صعوبات التعمم الطفل 

(LD) .التي تؤثر عمي تحصيمو الدراسي وتفاعمو مع اآلخرين 
 من فئات التربية الخاصة التي يجب االىتمام بيافئة  ذوي صعوبات التعمم يعدو 

لجنة التميز في التعميم الخاص  حظتالورعايتيا واكتشافيا في مرحمة مبكرة، إال أنو 
نتظار حتي الفشل" ىو أساس الخدمات المقدمة لمطالب ذوي صعوبات ( أن "اال1002)

 . (Bender, & larkin ,2009, p. 16) يالتعمم وكان ذلك غير عادل وغير كاف
كما أن مدخل التباعد الحاد أو الدال بين الذكاء والتحصيل في تحديد صعوبات 

 اة اليجد الدعم أو التأييد من البحوث المعاصرة، ومن ثم بات ىناك اىتمامً التعمم النوعي
 Valid alternativeا لدي العديد من الباحثين بضرورة تطوير بديل صادق متزايدً 

 .تكون نتائجو أكثر مصداقية
 (86، ص 1022)فتحي مصطفي الزيات،                                 

كثير من نقاط الضعف فيما يتعمق بموضوع مدى الكشفت الدراسات عن وقد 
الكثير من الباحثين ي مصداقية محك التباعد في تشخيص وتقويم صعوبات التعمم فأبد

خمص ىؤالء و  ،ا عمى محك التباعدتحفظات حول تحديد ذوي صعوبات التعمم اعتمادً 
كمحك  الباحثين إلى أن التباعد بين الذكاء والتحصيل، ال ىو ضروري وال ىو كافي

فأصبح من الضروري إيجاد بديل يعالج قصور التباعد  ؛لتحديد ذوي صعوبات التعمم
 بين األداء المرتفع واألداء الفعمي، مما أدى إلى التحول لنموذج االستجابة لمتدخل

Response to Intervention (RtI) ؛ 1028 ،سميرة بولقدام) كبديل لنموذج التباعد
(Horne, & Shaughnessy, 2013.  

برز نموذج االستجابة لمتدخل كأسموب جديد في تحديد وفي ضوء ذلك، 
من االستراتيجيات الحديثة التي سمحت بيا القوانين  استراتيجيةوكصعوبات التعمم، 
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 التربوية والتي بدأت تستخدم بشكل واسع لتمبية احتياجات الطالب األكاديمية والسموكية

.(Kuo, 2014)  
  Learning Disabilities:أواًل: صعوبات التعمم

 : Learning Disabilities Definition  تعريف صعوبات التعمم -1

"مصطمح عام يشير  بأنيا:وزارة التربية والتعميم األمريكية صعوبات التعمم  تعرف
إلي اضطراب في واحدة أو أكثر من العمميات النفسية األساسية التي تتضمن فيم واستخدام 

ستماع، أو ضطراب في عدم القدرة عمي االالمغة المنطوقة أو المكتوبة، وقد يظير ىذا اإل
 "ابيةالكتابة، أو التيجي، أو إجراء العمميات الحس التفكير، أو التحدث، أو القراءة، أو

(Kirk, Gallagher, Coleman, & Anastasiow, 2009, p. 111). 
افتقار  أن صعوبات التعمم ىي:( 1020الشخص )السيد عبدالعزيز  كما رأي

التمميذ إلي اإلنجاز أو القدرة عميو في مجال واحد أو أكثر من مجاالت التعمم، وذلك 
 .(186-182)ص ص  العقميةبالمقارنة إلي انجاز األفراد المساوين لو في القدرة 

تشير إلى التأخر أو  :صعوبات التعمم بأنيا Kirkعرف في ىذا السياق 
االضطراب في واحدة أو أكثر من العمميات األساسية الخاصة بالكالم أو المغة، أو 
القراءة، أو التيجئة، أو الكتابة، أو العمميات الحسابية، وتنشأ ىذه الصعوبات نتيجة 
احتمال وجود خمل وظيفي في المخ، أو اضطرابات انفعالية أو سموكية، وليس نتيجة 

عبد المطمب نقاًل عن العقمي أو الحرمان الحاسي أو ظروف الحرمان الثفافي )التخمف 
 (.394ص ،1022، أمين القريطي

من خالل تعريفات صعوبات التعمم يتضح أن الطالب ذوي صعوبات التعمم 
يعانون من قصور في المستوي الدراسي مقارنة بأقرانيم، بالرغم من أنيم يتمتعون بدرجة 

لوجود خمل في العمميات ذلك وسط، أو فوق المتوسط، ويرجع ذكاء عادي، أو مت
 إعاقات عقمية أو حسية.ولكن اليعاني من أي النفسية األساسية، 
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  Learning Disabilities Types:صعوبات التعمم أنماط -2

التي تعيق توافق الطالب في الفصل  صعوبات التعمم ماطيوجد العديد من أن
تتمايز أنماط صعوبات أنو ( 1022)ح فتحي مصطفي الزيات أوض وذلك كماالدراسي، 

صعوبات )أ(  :بتدائية والمتوسطة في ثالث مجموعاتإلالتعمم لدي تالميذ المرحمتين ا
ممثمة في صعوبات  Developmental Learning Disabilitiesالتعمم النمائية: 

 :األكاديمية صعوبات التعمم)ب(  االنتباه وصعوبات اإلدراك وصعوبات الذاكرة.

Academic Learning  Disabilities  في صعوبات تعمم القراءة وصعوبات ممثمة
صعوبات السموك االجتماعي )ج(  تعمم الكتابة وصعوبات تعمم الرياضيات.

، بأبعادىا Disabilities  Social and Emotional Behaviorي:واالنفعال
 .(396)ص،  المختمفة

 Response to Intervention (RtI): نموذج االستجابة لمتدخل: ثانياً 
 RtI Definition :نموذج االستجابة لمتدخل تعريف -1

نموذج االستجابة لمتدخل  Sun, Nam, & Vanderwood (2010) عرف
 والقائم المبكر التحديد عمى يركز والذي مستويات ثالثة من المكون الوقاية نموذج بأنو
 الجودة عالي تعميم مع الطالب احتياجات مطابقة بحيث تتم .التعميمية األدلة عمى

 .ميمة تعميمية قرارات إلتخاذ الوقت مرور مع التعمم معدل ومراقبة
عممية تتضمن  بأنو:نموذج االستجابة لمتدخل Lawrence (2012) عرف  كما

لممتعممين ذوي الصعوبات، وتتم مواءمة التعميمات  البحثقائم عمي  يمنيج تعميم
 .(p. 12)والتدخالت مع احتياجات الطالب ويتم مراقبة التقدم بشكل مستمر 

 National Center for Learningالتعمم مركز الوطني لصعوباتالوضح أو 

Disabilities (NCLD) (2018) لمتدخل االستجابة نموذج أن (RtI) :منيج ىو 
 .والسموك التعمم وفقا الحتياجات ودعميم الطالب عن المبكر لمكشف المستويات متعدد

يتضح من خالل العرض السابق لتعريف نموذج االستجابة لمتدخل أن نموذج 
 يستخدمنموذج وقائي، وعالجي، وتشخيصي متعدد المستويات االستجابة لمتدخل ىو 
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تقديم الدعم األكاديمي والسموكي لمطالب ذوي صعوبات التعمم ويتكون من و  لتشخيص
ثالث مستويات يقدم فييم تدخالت مكثقة تتناسب مع احتياجات الطالب لمتركيز عمي 

 نقاط القوة والضعف مع مراقبة التقدم بشكل مستمر.  
 RtI Principles :نموذج االستجابة لمتدخل ئمباد -2

عمى فرضية توفير الدعم في وقت مبكر،  لمتدخلاإلستجابة  نموذجيستند 
مراقبة المنيجية وتعديميا لإلستجابة إلحتياجات األطفال الفردية؛ وبالتالي منع و 

الممارسة التقميدية وىي انتظار الطفل إلظيار الفشل لإلحالة إلى التربية الخاصة من 
من المميزات التي  العديد نموذج االستجابة لمتدخليتضمن  كما ،خالل عممية التقييم

 ,Fox, Carta, Strain)طفال ألتسمح بتوفير برامج أكثر سرعة وكفاءة لدعم ا

Dunlap, & Hemmeter, 2009).  
يقوم نموذج االستجابة لمتدخل عمى العديد من األسس وفي ىذا الصدد 

يتناول المجاالت ( 2)ومنيا ما يمي:  O'Meara (2011)ا كما ذكرىوالمبادئ 
يتم ( 4) .يخمق عممية ديناميكية منيجية لمتعميم والتدخل( 1) .والسموكيةاألكاديمية 

يطالب جميع ( 3) .تطبيقو عمي الطالب في التعميم العام والخاص وبرامج الموىوبين
يفحص أداء الطالب، وظروف ( 2) .األساسي الجيد الطالب بالوصول إلي التعميم

يتوقع أن الطالب سوف ( 8) .درسةالفصل الدراسي، والعوامل التعميمية وىيكل الم
يحتاجون إلي المزيد من الدعم والخدمات خارج المنيج األساسي والتوقعات السموكية 

يتطمب مراقبة ( 6) .يوفر صنع القرار بناء عمي بيانات واضحة لكل طالب( 2) .العامة
الحتياجات المتعمم يستجيب ( 9) .التعميمب إلرتقاءالتكوينية ل تمستمرة لمتقدم والتقييما

  (.p. 14)عمي التدخل  ركزعندما يتم التعرف عمييا وي
أن نموذج االستجابة  Pereles, Omdal, & Baldwin (2009) فأضاكما 

حيث يتم إدراج نظام شامل من مستويات  ؛التدخالت المتدرجةلمتدخل يعتمد عمي 
 التدخل وذلك ضروري لمعالجة احتياجات الطالب.
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 RtI Basic خل:األساسية لنموذج االستجابة لمتدالمكونات  -3

Components   
الذين يعانون من صعوبات  طالبيستخدم نموذج االستجابة لمتدخل لتحديد ال

تحديد  حيث يتم ؛لمطالبالدراسي ولديو القدرة عمي زيادة التحصيل  ،التعمم النوعية
 مستويات متعددة من التدخل من خاللالمكونات األساسية لنموذج االستجابة لمتدخل 

 & ,Horne) يةكل منيا ضروري لمتعرف عمي صعوبات التعمم النوع

Shaughnessy, 2013; Mattingly, 2014; Reshly, 2014) . 
كما ذكر كمير ىوجيز، االستجابة لمتدخل  لنموذج األساسية المكّونات لمتشو 

 Coleman and Hughes (11ص  ،1022/1028ماري كولمان )و كارين رولينز، 

 عمي: (2009)
 حديدالت قبل مبكرال تدخلال )ب( .والخدمات لمدعم مستوياتال متدرج مدخل )أ(

التقدم )تقييمات دينامية لتحديد احتياجات  ورصد شامل( فحص أو) فرز)ج( .الرسمي
 )ه(. المعياري البروتوكول تدخالت عبر التنفيذ دقة )د(. (دريسلتخطيط لمتاالطفل و 
 تعاوني نظام )و(. التدخالت تنفيذ من الممارسون يتمكن حتى الميني التطوير استخدام

 .لآلباء أكبر بمشاركة يسمح المشكالت لحل
نموذج االستجابة  أن Burton and Kappenberg (2011)ذكر  كما

 ية،السموك يمواحتياجات الطالبتعمم  ودعم لتحديد مستوياتال متعدد نيجىو  لمتدخل
 التعميم في فصول عممية أسس عمى قائم الجودة عالي تعميم توفير عمى تركيزه وينصب

 الطالب تقدم ورصدلمطالب  المستمر تقييمال نموذج االستجابة لمتدخل شملوي ،العام
 تقديم يتمحيث  ؛ومتدرجة مستيدفة نتائج تدخالت بعتي الذي( التقدم رصد) بشكل فردي

 ثم ،(بتدائيةاإل المدرسة مستوى من بداية) المتعممين لجميع أوالً  التدخالت ىذه
 نيج من اإلضافي الدعم ىذا يأتيو  ،إضافي دعمل االحتياج يظيرون الذين لممتعممين

   (.p.11)مياراتيم  لتطوير متباينة تعميمفرص يوفر  المستويات متعدد
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ا كما ذكرى ثالث مستوياتب يمر نموذج االستجابة لمتدخلوفي ضوء ذلك 
  Abou-Rjaily and ؛ (283-226، ص ص 1022فتحي مصطفي الزيات )

Stoddard (2017) Hughes (2009);  Coleman and  ;  

Sun, Nam, & Vanderwood, (2010)  ىيو: 
 Tier1 المستوي األول

المعرضين لخطر الصعوبات  الدعم المالئم لجميع الطالب يقدم ىذا المستوي
والتدخل والتشخيص الشامل عمي مستوي المدرسة لمتحديد األكاديمية من خالل الفحص 

الطالب في % من 90-60 ويتمقي ،المبكر لمعالجة الصعوبات األكاديمية والسموكية
عالي الجودة في ضوء عمميات المسح ورصد وتقويم  كاديميأتعميم ىذا المستوي 

 المستوي. 
 Tier2 المستوي الثاني

من لم يحقق استجابة وفرص تعمم ل مكثفاضافي في ىذا المستوي دعم يقدم 
القوة واالحتياجات  االىتمام بجوانبقائمة عمي وتكون التدخالت في المستوي األول، 

، كما يجب أن تكون االستراتيجيات المستخدمة أو رفع جوانب الضعف واالىتمامات
يوفر الدعم في كثير من االحيان لمجموعات صغيرة  حيث .متمايزة ومتنوعة ومتدرجة

% يعانون من صعوبات التعمم، ويتم استخدام 22-2تبمغ نسبتيم من األطفال 
لتقديم  التقييمات الفردية لمعرفة نقاط القوة لمطفل وتطوير الخطط التعميمية المختمفة

ساس أار عمي يستخدم اتخاذ القر و ، ورصد التقدمالتحديات وفرص التعميم المتميزة 
و التوقف والتفكير أالنتائج من حيث التوقف والعودة لمتعميم العام في الفصل الدراسي 

  .في االستمرار في المستوي الثالث ألن النتائج غير كافية لتمبية المعايير
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 Tier3 لثالمستوي الثا
يتم االىتمام بالطالب الذين اليستجيبون لمتدخل من أجل تدخل أكثر كثافة 
لتقديم المعمومات المتعمقة بكيفية االستجابة لحاجات الطالب األكاديمية، ورصد تقدمو 

التدخالت في المستوي الثالث ىي  .مقارنة بأقرانو والمستوي المستيدف الوصو إليو
وتتزايد كثافة التدخالت تدريجيًا، تدخالت تستيدف ميارة أو ميارة نوعية محددة، 

( 2-4)   يتراوح عددىم أو مجموعة صغيرة من الطالب فردوتتطمب التدخالت أن تتم ل
يتم النظر إلي احتياجات الطفل  لطالب.من ا %2-2من  تتراوح نسبتيمو  من الطالب

 نقاط القوة لمتدخالت المبكرة بصفة عامة في تمبية نقاط الضعف لمطفل.
 كمايتم توضيح المستويات الثالثة لنموذج االستجابة لمتدخل  وفي ىذا اإلطار

 نظام إلى باإلضافةنموذج التدخل المتدرج ( 2من خالل شكل ) Kuo (2014) وضح أ
نموذج االستجابة لـ األساسية المكونات شملتحيث  ؛متعدد المستويات والتدخل الوقاية

 المستندة القرارات واتخاذ التقدم، ومراقبة المراحل، متعدد الشامل عمي الفحصلمتدخل 
 (.1023) لمتدخل الوطني لالستجابة لممركز وفقاوذلك  البيانات إلى

 (1شكل )
 مستويات التدخل لنموذج االستجابة لمتدخل
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  عممالتصعوبات  عالجتشخيص و ل نموذجستجابة لمتدخل كالا -4
عداد البرامج المكثفة ا  يستخدم نموذج االستجابة لمتدخل في التشخيص المبكر و 

مستواىم بعد البرنامج من الناحية لتمبية احتياجات الطالب ورصد التقدم ومتابعة 
 لتشخيص والعالج:اوفيما يمي عرض لمرحمتي  السموكية واألكاديمية.

  RtI Diagnosis تشخيص صعوبات التعمم .أ 

يساعد  حيث ؛يستخدم نموذج االستجابة لمتدخل في تشخيص صعوبات التعمم
، في التغمب عمي التفاوت بين الذكاء والتحصيل وتقميل أعداد المحالين لمتربية الخاصة

نموذج االستجابة بأن  Brown-Chidsey and Steege (2010) وذلك كما أشار
يتميز عن غيره من النماذج من خالل اعتماده كميا عمي عالج القصور عند لمتدخل 

طريق برنامج عالجي قائم عمي التشخيص الدقيق التمميذ بشكل جماعي أو فردي عن 
  .p. 79))يجعل النموذج أكثر فعالية ودقة  الكل تمميذ عمي حده، مم

حيث ساعد عمي التحول في عمميات تحديد وتشخيص صعوبات التعمم من 
االعتماد عمي نموذج التباعد ممثاًل لممدخل الكمي إلي نموذج االستجابة ممثاًل لممدخل 

عداد ذوي صعوبات التعمم في المرحمتين اإلبتدائية والثانوية بما مقداره أالكيفي، قمص 
المرحمتين )فتحي مصطفي الزيات، % من العدد الكمي لطالب ىاتين 20-20

1023.) 
نموذج االستجابة أن ب( 1009دراسة عمي محمد عمي )إليو  توصمت وذلك ما

 مطالبل والتحصيل الدراسي الذكاء معدل إلى ستندي محك التباعدل بديل نموذجك لمتدخل
عمي  عمى يدل وىذا ،٪ 88.88 بنسبة التعمم صعوباتذوي  الطالب نسبة من قملو 

ارتفاع القيمة التنبؤية لنموذج االستجابة لمتدخل عمي التحميل الكيفي، وثبات آليات 
 التدخل في عالج صعوبات تعمم القراءة )تعرف الكممة(. 

لمجموعة من من خالل إجراء تحميل بعدي  Beal (2013)دراسة  كشفتكما 
ىو نيج بديل لمتعرف عمي الطالب ذوي الستجابة لمتدخل انموذج أن  عنالدراسات 

الدعم لجميع يقدم و  طالب التعميم اإلبتدائيلصعوبات التعمم أو ذوي صعوبات القراءة 
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 يحّسن لمطالب المبكر الدعم تقديم نوأ حالة لمتربية الخاصة،الطالب ويقمل من اإل
تكرار الفشل،  تجربة قبل المساعدة بتمقي ذوي صعوبات التعمم لمطالب ويسمح القراءة

 كما يمكن الطالب، لجميع الدعم المتدرج عمي تقديم لمتدخل االستجابة ويساعد نموذج
 فرًصا وتوفير مبكر سن في النجاح من قدر أقصى يحقق أننموذج االستجابة لمتدخل لـ

ساعد عمي تحديد الطالب الذين يحتاجون إلي دعم إضافي بدقة، وي ،لمطالب مناسبة
 رصد التقدم.وكان فعااًل عند 
ن صدق قائمة تشخيص ع (1023) دراسة خالد عاشور مسعود أسفرت كذلك

بالمرحمة اإلبتدائية سيمة األستخدام لدي المعممين صعوبات التعمم النوعية لتكون أداة 
الصف الرابع، ) الصفوف العميافي في ضوء نموذج االستجابة لمتدخل وخصوصا 

األكاديمية والدافع لإلنجاز يمكن أن يكونا عاممين ، وأن مفيوم الذات (والخامس
 مساعدين في ذلك.

لتحديد  انموذج االستجابة من النماذج التي ظيرت حديثً  ومن ىنا فإن
يعتمد عمي التحميل الكيفي كبديل لمحك التباعد الذي و  ،وتشخيص صعوبات التعمم
وذلك لما لو من دور كبير وفعال في التحديد المبكر  ،يعتمد عمي التحميل الكمي

حيث  ؛عداد المحالين لمتربية الخاصةألمطالب ذوي صعوبات التعمم؛ وبالتالي تقميل 
يساعد نموذج االستجابة لمتدخل في تقديم التدخل المبكر لمحصول عمي المساعدة قبل 

 جاز.نالفشل وتحسن االتجاه اإليجابي نحو اإل
  Learning Disabilities Treatment التعمم عالج صعوبات-ب

 التعمم مشاكل من لموقاية المبكر التدخل نيج ىو لمتدخل االستجابة نموذج
 ;Greenwood, & Kim, 2012) التعميمية لمصعوبات التعرض قبل والسموك

Robertson, 2012). 
 الذين الطالب تحديد يتمو كما يقدم التدخل المكثف لمطالب ذوي صعوبات التعمم   

 القراءة تحسين يسيلو  احتياجاتيم يمبي مانظ وبناء األكاديمية، التعمم صعوبات لدييم
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 التركيز يتم بحيث القراءة لخطر المعرضين لمطالب تعميمية استراتيجيات وتوفير والكتابة،
 .)Choi, Oh, Yoon, & Hong, 2012 , 2012( اإلبتدائية المرحمة في معميي

 العام، التعميم خدمةتقديم و  الطويل، المدي عمي األكاديمي الفشل منعومن ثم 
 يحدد ثالثي نموذج إلي يستندحيث  ؛الخاص التعميم إطار في اأيضً  تنفيذىا يمكن ولكن
التعامل  ويتم ؛(Lawrence, 2012, p. 12) وشدتو وكميتو التدخل نوع مستوي كل
 مصممة أدلة إلى تستند محددة لتدخالت محدود بشكل يستجيبوا الذين األطفال مع

 بشكل يستجيبون ال الذين الطالب اعتبار ويمكن. تعمميم معدل أو سموكيم لتحسين
 خدمات عمى لمحصول مؤىمين يجعميم مما تعميمية، صعوبات لدييم لمتدخل يجابيإ

 (.Gentry, & Windfield, 2010) الخاص التعميم
يقدم نموذج االستجابة لمتدخل تدخل مبكر لموقاية من صعوبات التعمم من 

وذلك  كل طالب واحتياجاتو التعميمية، تبعًا الستجابةالتدخل متدرج المستويات خالل 
( دراسة 10إجراء تحميل بعدي ل)من خالل  Bagsi (2014) دراسة كما أوضحت

بشكل مختمف لمتعرف عمي فعالية نموذج االستجابة لمتدخل استخدمت مستويات 
االستجابة لمتدخل مع الطالب الذين يتحدثون المغة اإلنجميزية كمغة ثانية ولدييم 

( دراسة جميع مستويات نموذج 21استخدمت ) حيث ؛والكتابةالقراءة صعوبات 
( دراسات المستوي الثاني من نموذج االستجابة 2)استخدمت االستجابة لمتدخل، 

 ،( دراسات المستوي األول من نموذج االستجابة لمتدخل4)استخدمت و لمتدخل، 
فعالية نموذج االستجابة لمتدخل في التقميل من عدد الطالب إلي  اتوتوصمت الدراس

خل لمطالب ستخدم نموذج االستجابة لمتدافعالية و المحالين لبرنامج التعميم الخاص، 
كما  ،الذين يعانون من صعوبات التعمم، وصعوبات تعمم المغة اإلنجميزية كمغة ثانية

 يساعد عمي تحسين أدائيم.
يتم استخدام المستوي األول لمفرز وتقديم التدخل المبكر ثم احالة الطالب لتمقي 

 طبقت حيث ؛التدخل المكثف من خالل المستوي الثاني وذلك مااكدت عميو الدراسات
تم استخدام المواد التعميمية حيث ( أسابيع 2)لمدة ول المستوي األ Block (2008)دراسة 
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( اسابيع وتم تسجيل المالحظات لكل 2) لمدة المستوي الثانيتم تطبيق بشكل عام، و 
تم استخدام التعمم و طالب، ومراقبة التقدم في قرءاة الكممة في المغة اإلنجميزية لكل طالب، 

شكل الطالب الذين شاركوا في التدخل بمستوي توصمت الدراسة إلي تحسن و ، الفردي
 الخاصة. التربية ستمر، وأن نموذج االستجابة لمتدخل قمل عدد طالبم

أن نموذج االستجابة لمتدخل نموذج  عن Maskill( 2012) دراسة أسفرتو 
لحاالت فعال في الوقاية من صعوبات التعمم من خالل الكشف والتدخل المبكر 

( طالبًا من 86حيث كانت نتيجة التدخل في المرحمة األولي أن )، صعوبات التعمم
( طالبًا تمقوا 22وأن ) ،( من الطالب وصموا إلي مستوي األداء المطموب64أـصل )

التطبيق السميم لمنموذج جعل  وذلك يؤكد عمي أـنالتدخل الالزم في المرحمة الثانية، 
 .منو أداة فعالة لزيادة درجات الطالب بشكل فردي وبشكل عام عمي اختبارات القراءة

أن غالبية الطالب الذين  إلي Silverman (2014)دراسة  توصمتكما   
شاركوا في برنامج تدخل القراءة )المستوي األول والثاني( باستخدام نموذج االستجابة 

 نوا في القراءة.لمتدخل تحس
عندما اليستجيب الطالب لمتدخل في المستوي الثاني يتم احالتو لتدخل مكثف 

وىو  Garcia-Bonery (2011دراسة ) عنو كشفتام وىذاوفردي في المستوي الثالث 
وبناء عمي ذلك  ؛كاديميةعالقة بين االستجابة لمتدخل واتقان الطالب لمغة األ وجود

من  يوجد عالقو بين االستماع والتحدث والكتابة بالمغة االنجميزية واالستجابة لمتدخل
 .(المستويين الثاني والثالثمستويات نموذج االستجابة لمتدخل )خالل تطبيق 

وفي ىذا السياق، قامت بعض الدراسات بتطبيق مستويات نموذج االستجابة 
 المبكر والتدخل المكثف وذلك ماقامت بو بعض الدراساتلمتدخل الثالثة لمتشخيص 

 اإلنجميزية في المغة والكتابة القراءة تحسن إليالتي أشارت  Lewis (2012)دراسة ك
فعالية االبتدائية من خالل نموذج االستجابة لمتدخل وذلك يدل عمي  المرحمة أواخر في

 والتدخل والتعميم،، لمتقييم كطريقةمستويات نموذج االستجابة لمتدخل المكون من ثالث 
 .المشكمة حل نيج خالل ثانية لصعوبات تعمم المغة اإلنجميزية كمغة
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 O’Connor, Bocian, Sanchez & Beach (2013)توصمت دراسة كما 
فعالية المستوي الثاني من نموذج االستجابة لمتدخل في عالج صعوبات التعمم  إلي

لي أن طالب الصف الرابع متعممي المغة اإلنجميزية، لمتعممي المغة اإلنجميزية ذوي  وا 
 .نموذج االستجابة لمتدخلمستويات بعد تطبيق قل عددىم صعوبات التعمم 

إلي فعالية نموذج  Lasure (2016) توصمت دراسة وفي ىذا الصدد
ن المغة اإلنجميزية، وتقميل عدد المحالين لمتربية الخاصة، ياالستجابة لمتدخل في تحس

 كما تم إحالة الذكور إلي التعميم الخاص أكثر من اإلناث.
االحتياجات االستجابة لمتدخل فعال لمطالب ذوي نموذج يعد  ذلك وفي ضوء

موقاية والتعرف المبكر والتدخل والمعالجة المكثفة لىذا النموذج  ستخدميحيث  ؛الخاصة
يقوم نموذج االستجابة و  ،الذين يعانون من المشكالت التعميمية والسموكية مطالبل

يتم رصد التقدم ليتناسب مع التدخل كما ، مكثفكاديمي ألمتدخل عمي تقديم تعميم 
لتمبية و العالج أالوقاية  لتقديمفي استخدام البيانات اتخاذ القرارات و واحتياجات الطالب، 

 ت التدخل تبعا لمستوي الطالب.اتختمف مستويبحيث ب، الاحتياجات الط
لمتدخل من النماذج التي  يتضح أن نموذج االستجابةمن خالل العرض السابق 

تم المجوء إلييا لمتغمب عمي تشخيص صعوبات التعمم من خالل التباعد بين الذكاء 
، ويستند نموذج والتحصيل؛ حيث يعتمد عمي التحميل الكيفي بداًل من التحميل الكمي

بالتدخل في وقت مبكر، كما يقدم التدخالت االستجابة لمتدخل عمي تقديم الوقاية 
 .واحتياجاتو المتدرجة والمكثفة عمي حسب مستوي الطالب

 تحديد وتشخيص صعوبات التعمم يستخدم نموذج االستجابة لمتدخل فيكما 
عداد المحالين لمتربية أتقميل بالتالي عداد ذوي صعوبات التعمم و أويساعد عمي تقميص 

دراسة  ؛(1023خالد عاشور مسعود)دراسة  تؤيد ذلك، ومن الدراسات التي الخاصة
 .Beal (2013)  دراسة؛ (1009عمي محمد عمي )

يستخدم لتحديد الذي نيج التدخل المبكر نموذج االستجابة لمتدخل ويعد 
متعدد  التدخل كاديمية ويمبي احتياجاتيم من خالللصعوبات األاالطالب ذوي 
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من خالل  ويتم التقييم ممن خالل التركيز عمي احتياجاتي ميذلمساعدة التال ستوياتالم
 دراسة  وذلك كما في بحيث يحدد في كل مستوي نوع التدخل ودرجتو وشدتو ؛كل مرحمة

Lewis (2012)  دراسة ؛Bagsi (2014) ، ففي المستوي األول يتم الفحص الشامل
وا يستجيب ن الالذي البوالط لمتحديد والتشخيص والتدخل المبكر عمي مستوي المدرسة

الضعف من خالل يعالج مواطن  وأيتم إعداد برنامج ليم يركز عمي نقاط القوة 
ومن الدراسات التي  رصد التقدم وتقييم الطالب ومدي استجابتيم مالمستوي الثاني ويت

؛ Maskill( 2012)دراسة  ؛Block (2008)استخدمت المستوي األول والثاني دراسة 
بما فيو الكفاية يتم  يحققوا استجابةفالطالب الذين لم  ،Silverman (2014)دراسة 

يراعي كل جوانب الضعف  المستوي الثالثمن خالل  وفردي تدخل مكثفبالحاقيم 
والطالب  Garcia-Bonery (2011وذلك كما في دراسة ويتم التقييم بشكل مستمر 

  .استجابة في ىذا المستوي يتم تحويمو إلي التعميم الخاصالذي اليحقق 
نالت من النماذج التي يتضح أن نموذج االستجابة لمتدخل وبناًء عمي ذلك 

دور فعال في من لو  ؛ لمافي اآلونة االخيرة الكثيرحظيت باىتمام قبواًل واستحسانًا و 
ائج تتحقيق نلمتربية الخاصة، و عداد المحالين أالمبكر وتقميل والتشخيص تقديم التدخل 

حيث أن  ؛بشكل مكثف يمبي احتياجات الطالب الوقاية والعالجتقديم يجابية من خالل إ
التفاعل التميز و  يجابي قادر عميإتقديم فرد ل االىتمام بالفرد وتعميمو ىو مفتاح النجاح

 والتكيف مع المجتمع. 
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