
 

  
  
  

  وتشخيص صعوبات التعلم  لتحديدالقيمة التنبؤية 
  بين نماذج التحليل الكمي ونماذج التحليل الكيفي

  
  
  
  إعداد

  فتحي مصطفى الزيات.د.أ
  أستاذ علم النفس المعرفي وصعوبات التعلم

  كلية التربية جامعة المنصورة
  مدير برنامج صعوبات التعلم 

  كلية الدراسات العليا
  جامعة الخليج العربي

  مملكة البحرين

  
  بحث مقدم للمؤتمر الدولي لصعوبات التعلم

  األمانة العامة للتربية الخاصة
  وزارة التربية والتعليم 

  الرياض، المملكة العربية السعودية
  

  ١٤٢٧ذي القعدة  ٢-شوال٢٨
  ٢٠٠٦نوفمبر ٢٢-١٩



  وتشخيص صعوبات التعلم  لتحديدمة التنبؤية القي
 بين نماذج التحليل الكمي ونماذج التحليل الكيفي 

  ••••فتحي الزيات.د.أ                                                            
 مقدمة

باهتمام وتشخيصها، يف حتديد صعوبات التعلم كنموذج للتحليل الكمي مدى مصداقية التباعد  حظيت قضية 
على اختالف فئام وتوجهام، كما تبنت الكثري من املنظمات  مطرد من كافة املشتغلني مبجال صعوبات التعلم

أدت ، من انتقاداتهذه القضية ما أثارته يل صدف تأ حوهلا،واجلمعيات يف اال آليات متنوعة من العمل املستمر 
 تهومصداقي كنموذج للتحليل الكمي  التباعد حمكاملشككة يف جدوى  نتائج الدراسات والبحوث العديد منتراكم إىل 

  . يف حتديد ذوي صعوبات التعلم
  :ومن هذه الشكوك واالنتقادات ما يلي

 وتشخيصهم ضعف القيمة التنبؤية لنماذج التباعد بني االستعداد والتحصيل يف حتديد ذوي صعوبات التعلم .١
  ). Ross, 1995, 2001 ( شكحمل حبيث باتت هذه النماذج يف الغالب 

املدارس املختلفة يف نفس الوالية تستخدم و  تعدد أمناط مناذج التباعد، حبيث أن الواليات األمريكية املختلفة .٢
 .من معادالت التباعدأو قيود ، أكثر أو أقل صرامة ها،مناذج خمتلفة من

مميـزة،  مالمح تشخيصية نوعيـة وعامـةأو سلوكية  إىل خصائص )مناذج التباعد( افتقار مناذج التحليل الكمي  .٣
  .ينطبق عليهم ينطبق عليهم حمك التباعد، ومن ال بني من 

) الذكاء(العامة  األساس النظري الذي بىن عليه مفهوم القدرة العقليةوجود شكوك حول مصداقية  .٤
(Stanovich, 1991,Siegel, 1992) الذي يعتمد عليه منوذج التباعد. 

   .االستجابة للتدخلآليات لتباعدات داخل الفرد باأو حدة شدة  ربط عدم  .٥
منطه مع تغري  ،أمهية وتأثرياً يف كفاءة التحصيل األكادميي أكثرأي أمناط القدرات العقلية املعرفية  عدم حتديد .٦

   ..(Mcgrew & Hessler, 1995)الزمين بتزايد العمر 
عمليات التحديد والتشخيص حىت الصف الثالث  اليت تقوم على تأجيل الفشل تكريس ظاهرة انتظار .٧

 ,Fletcher, et al)االبتدائي للحصول على درجات للتحصيل، مما يتعارض مع فلسفة الكشف املبكر 

1998; Torgeson, & Wagner, 1998; Vellutino, et al., 2000). 

ذوي التفـــــريط  :املنشـــــأ مثـــــلأو األســـــرية  املدرســـــية: العديـــــد مـــــن الفئـــــات ذات املشـــــكالت التعليميـــــة تـــــداخل .٨
، مــع نطبــق علــيهم اخلصــائص الســلوكية لــذوي صــعوبات الــتعلمتالتحصــيلي الــذين ينطبــق علــيهم حمــك التباعــد، وال 

  .ذوي صعوبات التعلم
ال يعكس توافقًا بني األسس النظرية اليت يقوم عليها، وبني عهي االفتقار إىل تعريف فهنا املشكلة األبرز  و

 .من املصداقية  النظرية والعملية ينطوي على قدرحبيث  ،حملدداته وآلياته التفعيل التطبيقي

  محك التباعد كنموذج للتحليل الكمي: أوالً 

                                                 
 أستاذ علم النفس المعرفي وصعوبات التعلم، مدير برنامج صعوبات التعلم، جامعة الخليج العربي، البحرين ••••



شديد أو حاد بني مستوى ذكاء التلميذ أو استعداداته (ميكن تعريف التباعد بأنه احنراف دال أو ملموس 
ناحية، وأداءاته األكادميية العامة، أو النوعية الفعلية، أو حتصيله الدراسية أو قدراته، أو إمكاناته العقلية بوجه عام من 

وتتعدد مناذج التباعد . األكادميي الفعلي العام أو النوعي، يف ظل املدخالت التدريسية العادية الكافية واملالئمة
د املستخدمة ، هي على النحو املستخدم ومعادالا الكمية، كما أا تتباين تباينًا كبرياً، على أن أبرز مناذج التباع

 :التايل

  . التباعد القائم على اخنفاض التحصيل الدراسي عن املعايري احمللية أو الوطنية .١
  .التباعد القائم على اخنفاض التحصيل الدراسي عن متوسط األقران داخل الفصل .٢
  عامال اخنفاض التحصيل الدراسي عن االستعداد أو القدرات أو الذكاء التباعد القائم على .٣
  .وجتهيز ومعاجلة املعلوماتأالذكاء  التباعدات القائمة على تباين األداء على مقاييس القدرات أو .٤

اليت متكنه ) نسبة الذكاء(القدرة العقلية العامة  ومن مث يصبح التلميذ يف عداد ذوي صعوبات التعلم عندما ميلك
القراءة، (مع قصور أو احنراف أو تباعد دال يف التحصيل األكادميي ) االستعداد الدراسي(من النجاح يف املدرسة 

أو أي جمال آخر للضعف أو القصور يضعه يف عداد ذوي صعوبات التعلم حتت مظلة الرتبية ).الكتابة، الرياضيات
  .٩٤/١٤٢احملددة مبوجب القانون  اخلاصة

قد قدم تعريفًا لصعوبات التعلم عكس رؤى العديد من املتخصصني يف  ٩٤/١٤٢وعلى الرغم من أن القانون 
 كاألطباء، وعلماء األعصاب، وعلماء النفس، والصحة النفسية، وعلماء البيوجلي   ،ومتباينة جماالت متعددة

  .ه الكثري من نقاط الضعف، خاصة فيما يتعلق بعمليات التشخيص والتقوميإال أنه قد شاب والفسيولوجي، وغريهم،
 :التي جاءت بها الالئحة الفيدرالية المحددات التالية أفرز هذا القانونوقد 

عندما ال حيصل التلميذ حتصيًال يرقى به إىل مستوى عمره العقلي أو قدراته أو مستوى ذكائه، مع تقدمي كافة  .١
  .ملالئمةاخلربات الرتبوية ا

لي والقدرة العقلية العامة أو مستوى الذكاء يف فعإذا كان هناك تباعدًا شديدًا أو حادًا أو داًال بني التحصيل ال .٢
  . والقدرات الرياضية ،واحد أو أكثر من ااالت السبعة املرتبطة مبهارات االتصال

  :أو أكثر من العوامل التاليةأال يكون هذا التباعد أو االحنراف الشديد أو احلاد نتيجة لواحدة  .٣
  اإلعاقات البصرية أو السمعية أو احلركية  -  أ

  التأخر العقلي   -  ب
  االضطراب االنفعايل   -  ت
  احلرمان البيئي أو الثقايف أو االقتصادي  -  ث

  :ما يلي الذي جاء به القانون يؤخذ على التعريفبينما 
  .vague and subjectiveأن هذا التعريف جاء مبهماً وغامضاً وذاتياً *  
  .شديد عندما استخدم للتشخيص اعتماداً على حمك االستبعادالنقد للهذا التعريف تعرض *  
 Severe " لتعبري االحنراف احلاد أو الشديد"كانت أكثر مكونات التعريف تعرضا للنقد هو استخدامه *  

discrepancy  بني االستعداد aptitude والتحصيلachievement ،على "االحنراف احلاد"عبري حيث ينطوي ت
  .، ومدى عموميتها، أو نوعيتهادرجة عالية من الغموض، من حيث معيار احلدة



كان ضرورياً، إال أن العديد من له   ٩٤/١٤٢من الباحثني يرى أن مشول القانون عدد ومع ذلك فإن هناك  
من حيث املفهوم، واحملددات، نرى أن هذا التعريف والئحته الفيدرالية قد اختزال صعوبات التعلم  ،وحنن منهم ،الباحثني

  .والتحصيل أو القدرة، يف هذا االحنراف أو التباعد بني االستعداد واآلليات املتعلقة بالتشخيص والتقومي،

اء من ناحية، والتحصيل أو اإلجناز من ومعىن ذلك أن أي احنراف أو تباعد دال بني االستعداد أو القدرة أو الذك
  :ناحية أخرى أياً كان منشأه يشري إىل وجود صعوبات تعلم، على الرغم من

.  شكحمل أن دور مناذج التباعد بني االستعداد والتحصيل يف حتديد ذوي صعوبات التعلم هو يف الغالب *  
The role of discrepancy models in the identification of learning disabilities is 

often debated.) Ross, 1995, 2001 (  
، بل تتباين املدارس همتعددة للتباعد، وأن الواليات األمريكية املختلفة تستخدم مناذج خمتلفة من اً أن هناك أمناط*  

  .من معادالت التباعدأكثر أو أقل قيود  ،يف نفس الوالية يف استخدام مناذج خمتلفة

ويف خمتلف املدارس داخل الوالية  ،االختالف يف مناذج التباعد املستخدمة يف خمتلف الوالياتأن هذا *  
  .الواحدة، جيعل عملية حتديد ذوى صعوبات التعلم مشكلة حقيقية

  االفتراضات التي تقوم عليها نماذج التحليل الكمي في التحديد والتشخيص 
 : تقوم مناذج التحليل الكمي يف التحديد والتشخيص على االفرتاضات التالية

يؤخذ اخنفاض التحصيل الدراسي للطالب عن املتوسط، أي متوسط أقرانه املتساوين معه يف العمر الـزمين أو ���� 
ذوى التفريط الصف الدراسي، كمؤشر تشخيصي لصعوبات التعلم، بغض النظر عن املستوى العقلي له، ومعىن هذا أن 

التحصــيلي ميكــن أن  يتــداخلوا مــع ذوى صــعوبات الــتعلم ، الشــرتاكهم يف خاصــييت االخنفــاض التحصــيلي مــن ناحيــة ، 
  .وارتفاع املستوى العقلي إىل فوق املتوسط أو حدود املتوسط  حبكم التعريف من ناحية أخرى

املتفـوقني يت كل مـن  انه، يستبعد من مظلأن املتفوق عقلياً ذي الصعوبة الذي يكافح للوصول إيل متوسط أقر �
أو وذوى صــعوبات الــتعلم، بســبب عــدم انطبــاق حمــددات التفــوق العقلــي عليــه مــن ناحيــة، و صــعوبات الــتعلم  ،عقليــاً 

  .من ناحية أخرى عليهالتفريط التحصيلي 
املســــتوى  بارتفــــاعبالضــــرورة أن التفــــوق العقلــــي يكــــون مصــــحوباً شــــيوع االعتقــــاد، حــــىت بــــني املتخصصــــني،  �

  .املستقرة بني الذكاء والتحصيل، وخاصة يف املرحلة االبتدائيةاملفرتضة التحصيلي بسبب العالقة االرتباطية العالية 
أن صـــعوبات الـــتعلم تتحـــدد يف ضـــوء االحنـــراف الـــدال بـــني التحصـــيل والـــذكاء، أو بـــني األداء التحصـــيلي أو � 

ي املتوقع، ومن مث يستبعد أولئك الذين يصل حتصيلهم إيل املتوسط من األكادميي الفعلي واألداء التحصيلي أو األكادمي
  .من ناحية أخرىأو التفريط التحصيلي عداد كل من املتفوقني عقلياً من ناحية، وذوى صعوبات التعلم 

التفـــوق  التفــوق العقلـــي مــع صــعوبات الــتعلم ،: صــعوبات االســتدالل علــي بعــض أمنـــاط ثنائيــة لغــري العاديــة �
بسبب خاصية التقنيع أو الطمـس الـيت تعـرتي أفـراد ثنـائيي غـري العاديـة، مبعـىن أن كـل مـن  مع التفريط التحصيليي العقل

يقّنع كل منهما األخر أو يطمس حمددات وعوامل ظهـوره، ممـا أو التفريط التحصيلي ، التفوق العقلي وصعوبات التعلم 
  التفريط التحصيليلمتفوقني عقلياً  ذوى وكذلك احلال بالنسبة ل، يؤدي إيل أن يبدو الطالب كما لو كان من العاديني 



ومن مث بات هؤالء األطفال خارج مظلة ذوى صعوبات التعلم من ناحية، وخارج مظلة املتفوقني عقلياً من ناحية 
مـن خـالل  ومن مث نطـرح. بل إم من ثنائيي غري العاديةأخرى، مع أم مازالوا يندرجون حتت مظلة الفئات اخلاصة ، 

  :هذا البحث التساؤالت التالية

هل يصلح منوذج التباعد هنا كمحك نوعي ذي مصداقية للكشف عنهم وحتديدهم؟ وماذا عن دور الذكاء  �
  تعليمهم ورعايتهم؟ املالئمة ل ربامجالنوعي والتحصيل النوعي يف هذا التحديد؟ وما هي ال

  ذوي صعوبات التعلمها لي تحديدنماذج التباعد بين الذكاء والتحصيل فمدى تباين 

واألسس النظرية اليت تقوم عليها، يف أربعة مناذج تستقطب  ،تتمايز مناذج التباعد املستخدمة على اختالف أصوهلا
واملؤسسات احلكومية واخلاصة يف الواليات املتحدة  واهليئات عرب خمتلف الواليات، االهتمام لتواترها يف االستخدام

  :، وهياألمريكية

  . الوطنية اخنفاض التحصيل الدراسي عن املعايري احمللية أو .١
 .اخنفاض التحصيل الدراسي عن متوسط األقران داخل الفصل .٢

  عامالاخنفاض التحصيل الدراسي عن االستعداد أو القدرات أو الذكاء  .٣
و جتهيز ومعاجلة املعلومات أالتباعدات داخل مقاييس االستعدادات أو القدرات أو الذكاء  .٤

discrepancies within measures of potential and information processing.  

  نموذج انخفاض التحصيل األكاديمي عن المعايير المحلية أو الوطنية: أوالً 
 يري اختبارات التحصيلامع التباعد عندما حيقق التلميذ درجات أدىن من متوسطات أو تحدديف هذا النموذج ي

 California Achievementللتحصيل  كاختبارات كاليفورنيا standard achievementاملقننة  األكادميي

Tests CAT .واألعمار الزمنية ،ممثلة متثيًال جيداً ملختلف الصفوف الدراسية اتوهذا االختبار مقنن على عين.  

يكون أداء التالميذ  معرفة إىل أي مدى ،التلميذ على هذا االختبار هامن مث ميكن من خالل الدرجات اليت حيقق
هذه الدرجات و ، أو الوطنية اعتمادًا على املعايري احمللية ،أعلى أو أقل من متوسط أداء التالميذ اآلخرين املستهدفني

دى اإلجناز األكادميي تأثر مباملدرسة من ناحية، كما تالوالية أو دى جودة املدخالت التدريسية يف تتأثر إجياباً أو سلباً مب
  . إطار هذه املعايري من ناحية أخرى، مما يؤثر بدوره على مصداقية حتديد ذوي صعوبات التعلميف للتلميذ

  .صفنموذج انخفاض التحصيل األكاديمي عن متوسط ال :ثانياً  
التباعد عندما يكون التحصيل األكادميي للتلميذ أقل من متوسط أقران الصف الدراسي،  ينشأيف هذا النموذج 

  .وهنا خيتلف متوسط أقران الصف عن املتوسطات أو املعايري احمللية أو الوطنية
بينما يؤخذ على املعايري احمللية . عماله ألثر وحدة املدخالت التدريسية على مستوى الصفإويتميز هذا النموذج ب

داخل  ألخرى ومن مدرسة ،من والية ألخرى ،أا ال تأخذ يف االعتبار آثار اختالف املدخالت التدريسية ،أو الوطنية
  .الوالية، مما جيعل عملية حتديد ذوي صعوبات التعلم معتمداً على آليات التحديد داخل كل والية وضوابطه

ستعداد العام للتلميذ أو قدراته العقلية العامة أو عن اال الفعلي نموذج انخفاض التحصيل األكاديمي :ثالثاً  
  )قسم الرتبية بالواليات املتحدة األمريكية املشار إليه، و ٩٤/١٤٢منوذج الالئحة الفيدرالية للقانون( .الذكاء العام



 مستوى عنللتلميذ أقل باحنراف دال  الفعلي التباعد عندما يكون التحصيل األكادميي دديف هذا النموذج يتح
  .أو مستوى ذكائه العام، أو قدرته العقلية العامة، استعداده العام

، أو أو فوق املتوسطًا وعلى ذلك يصبح التلميذ يف عداد ذوي صعوبات التعلم عندما يكون ذكاؤه العام مرتفع
  .مع حتقيقه ملستوى حتصيل أدىن من املتوسط باحنراف أو تباعد دال حىت متوسط،

تباين مكونات االستعدادات أو الذكاء العام أو القدرات العقلية املتعددة من ناحية، كما وهذا النموذج يتجاهل 
  .يتجاهل تباين مستويات التحصيل األكادميي النوعي من ناحية أخرى

  .أو عمليات تجهيز ومعالجة المعلومات القدرات أو االستعدادات البينية داخل تباعداتال: رابعاً 

أو أبعاد درجات هذه ، لذكاءالفرعية ل ختباراتاالتباعد عندما تتباين درجات ال دديف هذا النموذج يتح
  : ومن أمثلة ذلك ،جتهيز ومعاجلة املعلومات عمليات أو درجات اختبارات، االختبارات

  .ر للذكاءلختبار وكسدائي الودرجات اجلزء األ) املعلومات(التباين بني درجات اجلزء اللفظي  •
  .درات املعرفيةتباين درجات أمناط الق •
  .تباين عمليات جتهيز ومعاجلة املعلومات •

  ذوي صعوبات التعلم لقسم التربية بالواليات المتحدة األمريكية  تحديد نماذج

  :من خالل المحددات الكمية التاليةيحدد قسم التربية بالواليات المتحدة ذوي صعوبات التعلم 

مع قصور أو احنراف )االستعداد الدراسي(أن يكون لديه القدرة العقلية العامة اليت متكنه من النجاح يف املدرسة 
أو أي جمال آخر للضعف أو القصور ). القراءة، التهجي، الكتابة، الرياضيات(أو تباعد دال يف التحصيل األكادميي 

  .نيؤهله خلدمات الرتبية اخلاصة احملددة مبوجب القانو 

واألداء على  ،ومن املسلم به أنه ال ميكن إغفال عالقة التأثري والتأثر بني قصور التحصيل األكادميي من ناحية
فإن األداء على  ،، ومعىن ذلك أنه إذا كان لدى الطفل قصور دال يف التحصيلمن ناحية أخرى اختبارات الذكاء

نتيجة قصور العمليات املعرفية اليت يستثريها  العام ميكن أن يتأثر لية الكلية أو االستعداد أو الذكاءقمقاييس القدرة الع
التعلم، واليت تقف خلف خمتلف أداءات كافة األنشطة األكادميية، على الرغم من أن قصور هذه العمليات املعرفية مل 

  .الينييشملها التعريف احلايل، وهو ما يؤكد احلاجة إىل ضرورة إعادة النظر يف التعريف والتحديد احل

من خالل  نفسهاويرى بعض الباحثني أن التباعدات يتعني أن تكون داخل الفرد مبعىن أن صعوبات التعلم تعرب عن 
 .يف حمددات أو مكونات األداء العقلي املعريف ومنها التحصيل الدراسي دالة داخل الفردبينية وجود تباعدات 

(Berninger of Abbott,1994; Ross, 1995).  
منظور التباعد  ;D. Fuchs, L. Fuchs. Mathes, & Lipsey, 2000)بينما ينتقد البعض اآلخر 

يرى أن اخلاصية األساسية احملددة لصعوبات التعلم  و (Ysseldyke of Algozzine, 1983داخل الفرد 
defining feature التحصيلي املطلق أو ما ميكن أن يطلق عليه التباعد، هي االخنفاض احلاد يف التحصيل وحده، 

 Absolute Achievement Discrepancyدون ربطه بالقدرة العقلية أو االستعداد أو الذكاء العام



(AAD) .الذي يعتمد عليه حمك ، مما يقلل من أمهية املستوى العقلي الوظيفي للفرد يف حتديد صعوبات القراءة
  .التباعد

املتبادلة القائمة على التأثري والتأثر بني مستوى النشاط العقلي وحنن نرى أن هذا التوجه يتجاهل العالقات 
  .وعوامل استثارته، ومنها التحصيل الدراسي القائم على التعلم ومدخالته وعملياته

ومنوذج االخنفاض احلاد املطلق يف التحصيل  (IAD)وهناك من ينتقد كل من منوذج التباعد داخل الفرد  
(AAD) ، صعوبات التعلم يتعني أن يكون قائمًا على التباعد التحصيلي احلادويرى أن حتديدsevere 

achievement discrepancy عن املعايري احمللية للتحصيلLocal achievement standard  ومن هؤالء
(Deno,1989, Shinn,2002, Peterson&Shinn, 2002) منوذج التباعد  الذين أطلقوا على هذا التوجه

  .Relative Achievement Discrepancy سيب التحصيلي الن

  Intra Individual Discrepancy  التباعد داخل الفرد نموذج: أوالً 
جال صعوبات التعلم بأن شيوع وانتشار منوذج التباعد داخل مبتمني هد االعتقاد لدى معظم املشتغلني واملو يس

 .(IDEA)الالئحة الفيدرالية يف حتديد ذوي صعوبات التعلم  الفرد، يرجع إىل اللغة التعريفية الذي استخدمتها
Individuals with Disabilities Education Act.  

وقد أقامت معظم الواليات األمريكية آليات الكشف والتشخيص والعالج لذوي صعوبات التعلم اعتمادًا على هذا 
  :النموذج من خالل واحدة من الصيغتني التاليتني

  .وهنا تؤخذ درجة الفرق بني القدرات أو العمليات املعرفية املتباينة كأساس الختاذ القرار لبسيطالتباعد ا  - أ
وخطأ القياس يف  ،عندما يؤخذ االحندار إىل املتوسط regression discrepancy تباعد االنحدار  -ب

  .(Mercer, Jordan, Allsop, & Mercer, 1996.مع حتويل الدرجات الناجتة رياضياً  ،االعتبار
نه توجد تباينات واختالفات حول أبعض الواليات التباعد البسيط أو تباعد االحندار، ومعىن ذلك وتستخدم 

الواليات، ورغم أن الالئحة الفيدرالية  خمتلفعرب  مدى وحجم التباعد الذي يؤخذ كأساس ملفهوم احلدة أو الشدة
إال أن الدالالت  عن القدرة العقلية العامة، أي االخنفاض احلاد يف التحصيل ،حددت معادلة التباعد احلاد أو الشديد

 ).وليس االخنفاض احلاد يف التحصيل والتحصيل هي اخلاصية احملددة   التطبيقية تشري إىل أن التباعد بني القدرة

Ross, 1995; Stanovich, 2000). 

وتطبيقية  ،فنيةمنهجية، و ينطوي على مشكالت (IAD) لفردوتشري الدراسات والبحوث إىل أن منوذج التباعد داخل ا
 :ومن هذه املشكالت .متعددة

 ;Gottlieb & Wishner, 1994.أو مالمــح تشخيصــية نوعيــة وعامــةســلوكية  االفتقــار إىل خصــائص  -أ

Shaywitz, Escobar, Shaywitz, Fletcher & Makuch, 1992;   
 ,Stanovich)العامة  النظري الذي بىن عليه مفهوم القدرة العقليةاألساس ضعف أو شكوك حول مصداقية   -ب

1991,Siegel, 1992).  
لعينات متباينة عمرياً بني القدرة والتحصيل عندما يكون مبنيًا على توزيعات التباعد  ثبات فروق درجات ضعف  - ج

(Fletcher,1992,Siegel, 1992).  
 .فرد بفكرة االستجابة للتدخلالتباعدات داخل الأو حدة شدة  ربط عدم   -د



(Lyon, et al 2001; Vellutino, Scanlon & Lyon, 2000).  

   Absolute Achievement Discrepancyنموذج التباعد التحصيلي المطلق :  ثانياً 
يقوم منوذج التباعد التحصيلي املطلق على أساس االخنفاض التحصيلي الشديد بالنسبة للمستوى التحصيلي 

دون النظر إىل  ،أو الوطين، وأن هذا االخنفاض يف التحصيل هو اخلاصية األساسية احملددة لصعوبات التعلماحمللي 
  . أو الذكاء العام ،أو االستعدادالعامة،  مستوى القدرة العقلية

 ،لذوي صعوبات التعلم األساسية دراسة تناولت مقارنة اخلصائص الدراسية ٧٩حتليلية لنتائج مسحية دراسة  فيف
باخلصائص األساسية لذوي االخنفاض التحصيلي احلاد، توصلت هذه الدراسة التحليلية إىل أن اخلاصية املشرتكة األكثر 

 Fuchs, Fuchs, Mathes)( ٠,٦١قدره  اتساقًا بني هاتني الفئتني هي االخنفاض التحصيلي احلاد حبجم تأثري

& Lipsey, 2000 أقل من نصف احنراف معياري دون املتوسطكان علم  وأن األداء التحصيلي لذوي صعوبات الت ،
  .مقارنة بأقرام ذوي التحصيل املنخفض

  :ويؤخذ على نموذج التباعد التحصيلي المطلق المآخذ التالية

التالميذ يف مهارام  تباينحيث ي ،أن هذا النموذج ال خيتلف كثرياً عن منوذج التباعد التحصيلي داخل الفرد •
أو مكان اإلقامة، فضًال عن أن ، أو بنمط املدرسة، وهذه املهارات داخل الفرد ال تتأثر بسياق التحصيل ،التحصيلية

 األكادميي احلاد يف التحصيل ضدرجون بالضرورة حتت فئة االخنفاني نسبة كبرية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم ال
  .عن املعايري احمللية

اليت تبدو يف واحدة أو أكثر من صعوبات التعلم اليت أوردها  ،النوعية ال يعطي هذا النموذج وزناً للصعوبات •
و هذا ينطوي على نوع من اخللط بني اخنفاض التحصيل األكادميي  التعريف، ويتعامل مع التحصيل األكادميي العام،

ليقف خلف هذا  العام، والتأخر الدراسي العام، والتخلف العقلي البسيط، ومن مث يتداخل املستوى العقلي العام
االخنفاض احلاد، وهو ما يتعارض مع تعريف ذوي صعوبات التعلم باعتبارهم من ذوي الذكاء املتوسط أو فوق 

  .املتوسط
أي طبيعة ونوع املدخالت  يتجاهل هذا النموذج اإلطار أو السياق الذي حيدث فيه التحصيل األكادميي، •

تؤكد على أن الفروق يف التحصيل األكادميي لدى مجيع التالميذ ومع أن الكثري من الدراسات والبحوث  التدريسية،
فإننا نرى أن التحصيل األكادميي هو دالة  .دالة لظروف وبيئة التعلم يه، ذوي صعوبات التعلم على حنو خاص

  .للكفاءة الذاتية األكادميية وحمدداا،وهى حمددات ذاتية املنشأ
بني ذوي صعوبات التعلم، الذين يرجع االخنفاض  - لتحصيلاالخنفاض احلاد يف ا –خيلط هذا النموذج  •

التحصيلي لديهم إىل صعوبات التعلم، وبني ذوي التفريط التحصيلي الذين يرجع االخنفاض التحصيلي لديهم إىل 
زون، التفريط التحصيلي الناتج عن تراجع دافعية اإلجناز لديهم العتبارات أسرية ومدرسية واجتماعية، أي الراغبون العاج

  .و املفرطون القادرون إن صح هذا التعبري

  Relative Ach Discrepancy نموذج التباعد التحصيلي النسبي:  ثالثاً 

يقوم منوذج التباعد التحصيلي النسيب على أساس أن الطالب ذوي التباعدات التحصيلية احلادة بالنسبة 
 لكوم من ذوي صعوبات تعلم، بأمملدارسهم، أو حىت بالنسبة ملدارس املنطقة اليت ينتمون إليها، يظلون حمددين 



باعتبارهم ذوي صعوبات  -يظلون كذلكال م ذوي التحصيل املنخفض يف منطقة ذات متوسط حتصيلي مرتفع، كما أ
، ومن مث يتباين احلكم بتباين املستوى األكادميي املنخفض يالتحصيلذات املستوى بالنسبة للمناطق أو املدارس -تعلم

  .التحصيلي العام للمنطقة أو احملافظة

بينما  ،يلي حاد يف بعض املواقعبعض الطالب باعتبارهم ذوي تباعد حتص تقومي ورمبا تفسر هذه النظرية ملاذا يتم
حيث أن الطالب الذين يكون أداؤهم األكادميي على حنو مرضى يف  ،يكونون غري ذلك يف بعض املواقع األخرى

حون من ذوي صعوبات التعلم عندما بيص –اعد التحصيلي النسيب بينتفي التحيث  –السياق التحصيلي املنخفض 
 Relativeينطبق عليهم التباعد التحصيلي النسيب احلاد  حيث ،عينتقلون إىل السياق التحصيلي املرتف

Achievement Discrepancy   
خصائص الطالب الذين مت حتديدهم باعتبارهم ذوي صعوبات تعلم يف  Singer, et al,1989درس  وقد 

توصل إىل أن واحد فقط  حيث .عرب أربعة جمتمعات ميثلون أربع واليات ،ضوء احملكات واملعايري القانونية للتشخيص
، وهي نسبة %٣٣من ثالثة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم يكون تشخيصه متسق عرب اتمعات األربعة أي بنسبة 

   .خاصة التحصيلي النسيبعامة، والتباعد  ذج التباعدامنيرى الباحث أا تلقي بظالهلا على 

ني اموعات األربع كانت بني مقاييس متباينة، كما أن وما يؤخذ على هذه الدراسة أن املقارنات اليت متت ب
ومع ذلك فإن منوذج التباعد التحصيلي ، والتحصيل املنخفض ،سياقات التحصيل املرتفعتباين الدراسة مل تم بتأثري 

  .قوي يالنسيب ينطوي على منطق تفسري 

   Federal Regulations, 1997  نموذج التباعد والالئحة الفيدرالية
كتب الرتبية بالواليات املتحدة ملوجود هذه النماذج املتعددة للتباعد التحصيلي، فإن الالئحة الفيدرالية  مع

، بني القدرة العقلية العامة ،اعتماد على منوذج التباعد التحصيلي احلاد ،تقيم حتديدها لذوي صعوبات التعلماألمريكية 
  :، على النحو التايلوبني التحصيل من ناحية أخرى ،أو الذكاء العام من ناحية

  :يقرر الفريق أن التلميذ لديه صعوبة نوعية في التعلم إذا

يف واحد أو أكثر من ااالت السبعة  ،أو يوازي مستوى ذكائه أو قدراتهمع، كان حتصيل التلميذ ال يتسق  •
  .املالئمة للتلميذ وقدراتهالواردة يف التعريف،مع توفري اخلربات التعليمية والتدريسية 

وقدراته العقلية العامة أو استعداد العام  ،بني حتصيلهدال وجد الفريق أن التلميذ لديه احنراف أو تباعد حاد  •
(USOE, 1997).”Severe discrepancy between achievement and intellectual 

ability.“  
ألداء العقلي املعريف لدى التلميذ على أي من االختبارات العقلية وجد الفريق تباينًا كيفيا بينيًا داخل الفرد يف ا •

بني الذين ينطبق عليهم حمك التباعد والذين ال املقننة، أو اختبارات القدرات املعرفية من ناحية، وفروقا كيفية بينية دالة 
  .من ناحية أخرى )اتساق التحصيل مع الذكاء(ينطبق عليهم 

  الفروق الكيفية بين ذوي صعوبات التعلم وذوي التحصيل المنخفض محك التباعد و 
أفرزت حتليالت الدراسات والبحوث اليت أجريت على الفروق الكيفية بني ذوي صعوبات التعلم الذين ينطبق 

) فئة اتساق التحصيل مع الذكاء( عليهم حمك التباعد، وذوي التحصيل املنخفض الذين ال ينطبق عليهم حمك التباعد 



: عدد من النتائج أمهها Stuebing et al 2001, Tomblin & Zhang, 1999; Tager - Flusberg & 

Cooper, 1999; Francis et al, 1996; Silva et al, 1987; Stanovich & Siegel, 1994. 
Hoskyn and Swanson, 2000. 

ضعف القراءة وتباعد نسبة  ارتباطات بني ال توجد أية مؤشرات جينية أو بيئية تدعم على حنو ثابت وجود: أوالً 
الذين ال ينطبق لدى و ، أن الضعف القرائي لدى ذوي صعوبات التعلم الذين ينطبق عليهم حمك التباعد  ، أىالذكاء

  .الذكاء مستوىا بالضرورة هعليهم حمك التباعد يرجع إىل عوامل ليس من بين

والذين ال ينطبق عليهم ، حمك التباعد أي ذوي صعوبات التعلم وجدت هذه الدراسات أن الذين ينطبق عليهم:  ثانياً 
  :فيما يلي qualitativelyال خيتلفان كيفياً  ،حمك التباعد أي منخفضي التحصيل

 Individual Characteristics الفردية اخلصائص السلوكية .١

  Cognitive Profiles  الربوفيالت املعرفية .٢
  Prognosis    األعراض املرضية .٣
  Response to intervention  االستجابة للتدخل .٤

والذين يتسق حتصيلهم مع  IQ-achievement discrepancyال خيتلف الذين ينطبق عليهم حمك التباعد  :◌ً ثالثا
النمو طويل يف التحصيل القرائي  عرب مراحل IQ- achievement consistentنسبة ذكائهم 

  : واجلدول التايل يوضح نتائج الدراسة.Francis,et al.,1996;Silva,et al.,1987والرياضيات

عن الفروق بني ذوي صعوبات التعلم وذوي التحصيل  Francis et al, 1996)يوضح نتائج دراسة  )١(جدول 
  املنخفض يف التحصيل القرائي والرياضيات

 ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ العمر الزمين

درجات 
التحصيل 

 القرائي

 ٥٣٠ ٥٣٠ ٥٣٠ ٥٢٥ ٥٢٠ ٥١٨ ٥١٠ ٥٠٠ ٤٩٠ ٤٨٠ ٤٦٢ العــاديون

صعوبات 
 التعلم

٥٠٧ ٥٠٥ ٥٠٠ ٤٩٥ ٤٩٠ ٤٨٥ ٤٨٢ ٤٦٥ ٤٦٠ ٤٤٥ ٤٢٥ 

التحصيل ذوو 
 املنخفض

٥٠٦ ٥٠٥ ٥٠٠ ٤٩٥ ٤٩٠ ٤٨٥ ٤٨٢ ٤٦٥ ٤٦٠ ٤٤٢ ٤٢٠ 

وذوي صعوبات تعلم  ،وذوي صعوبات تعلم القراءة ،الفروق بني كل من العادينيإىل أن ) ١(وتشري نتائج اجلدول
  : هي الرياضيات

االنتباه، التعلم اإلجرائي، واملعلومات وسرعة التسمية، ومعاين املفردات  نصف درجة معيارية على مقاييس .١
 .وتعلم األزواج املرتابطة، واإلدراك البصري احلركي

العاديني وذوي صعوبات بينما بلغت هذه الفروق درجة ونصف درجة معيارية على مقياس الوعي الصويت بني  .٢
  .القراءة لصاحل العاديني بالطبع



أن فروق املتوسطات بني ذوي صعوبات التعلم، وذوي التحصيل املنخفض تتضاءل إىل حد العدم عرب  .٣
 .إىل حد إمكانية اعتبارهم فئة واحدة) ١٥-٨األعمار من 

 محك التباعدمصداقية تحفظات سيكومترية ومنهجية حول 

لباحثني عددًا من التحفظات واالعرتاضات السيكومرتية واملنهجية ل مصداقية حمك التباعد، أبدى العديد من ا
  :وضعف قيمته التنبؤية على النحو التايل

من التحفظات املهمة اليت أبداها الكثريون من الباحثني حول حتديد ذوي صعوبات التعلم اعتمادا على حمك   :أوالً 
 والتحصيل األكادميي، من ناحية، أو التباعد الدال بني الذكاء أو القدرة العقلية العامةكما يتمثل يف االحنراف   ،التباعد

  :ة املتعلقة مبا يلياملهم من ناحية أخرى، األسئلة
  ؟  الذي يتم يف ضوئه حساب الباعد ذلك الذكاء يةهذه القدرة أو ما ه ةما هي •
  ؟متثيالً جيداً عقلياً ومعرفياً القدرة وما هو االختبار أو اجلزء من االختبار الذي ميثل  •
يقيس كافة القدرات املعرفية على  ،أو الذكاء العام، من املسلم به أنه ال يوجد اختبار واحد للقدرة العقلية العامة:  ثانياً 

 ,Carroll,1993,1997; McGrew and Flanagan .، وذو مصداقية يف التشخيص والتنبؤحنو شامل مؤكد 

1998.  

تنتج تقديرات خمتلفة للقدرة العقلية العامة، اعتمادًا على أي  ،فاالختبارات أو املقاييس املختلفةوعلى ذلك 
، من ناحية أخرى وعلى أي القدرات متثل نقاط قوة أو ضعف لدى املفحوص ،القدرات ممثلة يف االختبار من ناحية

املفحوص على االختبارات املختلفة، واليت بدورها وهذه يف الواقع متثل مشكلة مزمنة بسبب تباين الدرجات اليت حيققها 
، ومبا يلقي بظالل من الشك حول من عدمه ،وجود التباعد الدال بني القدرة والتحصيلدى تقدم مؤشرات خمتلفة مل
 .فكرة التباعدات البينية

القدرة والتحصيل، املشكالت من املشكالت املهمة اليت تواجه حمك التباعد ممثًال يف االحنراف الدال بني :  ثالثاً 
ميل الدرجات لالقرتاب من متوسط املتغري ، أي واحندار الدرجات حنو املتوسط،  ،اإلحصائية املتعلقة بثبات االختبارات

  .التابع

خالل درجات الذكاء، فإن درجات التحصيل املتنبأ ا تتجه حنو  منفمثًال عند التنبؤ بالتحصيل األكادميي  
الدرجة اليت حيققها الطالب كدرجة حقيقية على االختبار  يف هذه احلالة خمتلفة عنالدرجة املتنبأ ا  املتوسط، وتصبح

لقيام حمك التباعد هنا على  ،ديد ذوي صعوبات التعلمالتحصيلي، ومن مث تكون درجة التباعد أقل مصداقية يف حت
  .(Reynolds, 1984, 1985  ٍ◌◌ٍSpear - Swerling and Sternberg, 1998).  درجات غري حقيقية

يرتتب على هذا األثر لالحندار أي ميل الدرجات حنو املتوسط أن يكون متوسط املستوى التحصيلي لألفراد : ◌ً رابعا
أعلى من الدرجات احلقيقية اليت حيصلون عليها على ، ذوي الدرجات األقل من املتوسط على اختبار الذكاء املستخدم

 ط املستوى التحصيلي لألفراد ذوي الدرجات األعلى من املتوسط على اختبار الذكاءاختبار الذكاء، كما أن متوس
  . أقل مما حيصلون عليه بالفعل على اختبار الذكاءتكون 

  



 أا من حيث ،أكرب أو أقل) أي درجات التحصيل املتنبأ ا من درجات الذكاء(وهنا تصبح القيم املتنبأ ا  
املقارنات املباشرة للدرجات  تؤديهذا يفسر ملاذا لعل و . تقرتب من املتوسط على حنو خيتلف عن الدرجات احلقيقية

املعيارية الختبارات الذكاء والتحصيل األكادميي إىل تباينات غري حقيقية لدى األفراد ذوي االحنراف أو التباعد الشديد 
  .بني القدرة والتحصيل

التباعد احلاد بني القدرة والتحصيل مشكلة حتديد أي أمناط من القدرات بت األخرى املرتبطة من املشكال: خامساً 
 ،واألكثر تأثريًا يف كفاءة التحصيل األكادميي types of cognitive abilitiesالعقلية املعرفية هو األكثر أمهية 

 Proficiency in academic achievementالزمين التحصيل األكادميي مع تزايد العمر منط لتغري 

(McGrew; Mcgrew & Hessler, 1995).  وتغريه مع كم وكيف االستثارات العقلية املعرفية الناشئة عن ،
للقدرة يف عالقتها  اً وهذه املشكلة جتعل من الصعب حتديد أي القدرات ميكن اعتماده مقياس .التعلم من ناحية أخرى

 .بالتحصيل األكادميي

، إىل الضعف الشديد ملربرات قضية يةحواملراجعات املس ،يد من الدراسات والبحوث املستقلةتشري العد: سادساً 
  :مصداقية حمك التباعد كأساس ميكن االعتماد عليه يفالتباعد، إىل حد التأكيد بعدم 

  تشخيص وتقومي صعوبات التعلم،  •
 ويف حتديد األساس املعريف هلذه الصعوبات،  •

 ;al, 1998; Lyon 1995a; 1995b; Aaron,1997 .املعاجلةويف التنبؤ بكفاءة  •
Siegel,1998;Spear-Swirlingand Sternberg, 1998). 

  الفئات المتداخلة بين النماذج الكمية والنماذج الكيفية في التحديد والتشخيص

صعوبات التعلم، تشري العديد من الدراسات والبحوث اليت أجريت يف جمال تشخيص وتقومي الفئات املتداخلة يف 
إىل أن نتائج وآليات التشخيص والتقومي هلذه الفئات تتباين تباينًا ملموسًا يف ظل النماذج الكيفية، عنها يف ظل 
النماذج الكمية، وأن مناذج التحليل الكمي ال متيز بني هذه الفئات املتداخلة بسبب اآلليات اليت تعتمد على مناذج 

وقبل أن نتناول مظاهر هذا التباين وحمدداته، نعرض .يي غري العادية من ناحية أخرىالتباعد من ناحية وخصائص ثنائ
 :لإلطار املفاهيمي هلذه الفئات على النحو التايل

  ثنائيو غير العادية

يقصـــد بثنــــائيي غــــري العاديـــة هنــــا، األفــــراد الـــذين جيمعــــون بــــني التفـــوق العقلــــي مــــن ناحيـــة، واخنفــــاض التحصــــيل 
م يعــانون مــن صــعوبات تعلــم عامــة أو نوعيــة، أو لــديهم أمنــاط مــن التفــريط التحصــيلي العــام أو األكــادميي بســبب كــو

النوعي، من ناحية أخرى، ومن مث فهم جيمعون بني النقيضني على متصل الـتعلم، األمـر الـذي جيعلهـم مـن ذوي ثنـائيي 
  :ويندرج حتتها. غري العادية
  )القادرون العاجزون(ن عقلياً ذوو صعوبات التعلم يالمتفوقفئة  •
  )القادرون المفرطون(ن عقلياً ذوو التفريط التحصيلي يالمتفوقفئة  •

  :والسؤال الذي يطرح نفسه  هنا هو



كيـف ميكـن تنـاول هــذا املفهـوم الثنـائي لغـري العاديــة بالكشـف أو التحديـد، والتشـخيص يف ظــل حمـك التباعـد وكـال مــن "
 تالن نقطتـني متباعـدتني ومتـداخلتنيحيـوالتفـريط التحصـيلي التفوق العقلي أو  التفوق العقلي وصعوبات التعلم،: وجهيها

  ؟"على طريف نفس املتصل

حيتـاجون ألنشـطة  twice- exceptionalومن املسلم به أن أفراد هاتني الفئتني من ذوي ثنائيي غري العادية  
باعد، الذي خيتزل التحديد والتشـخيص حيث يصعب حتديدها وتشخيصها يف ظل منوذج الت تشخيصية وتقوميية كيفية،

  )٢٠٠٦،٢٠٠٢الزيات،. (يف درجتني فقط للذكاء والتحصيل

ومن املسلم به أن طبيعة هذه األنشطة وحمتواها يتوقف على التحليل الكيفي ألمنـاط  التفـوق لـديهم مـن ناحيـة،  
 .أخرىجوانب الضعف لديهم من ناحية التفريط التحصيلي أو وأمناط صعوبات التعلم أو 

  المتفوقون عقليا ذوو صعوبات التعلم  -أ
مــن ناحيــة أخــرى يبــدوان   ، والتفــريط التحصــيليالواقــع أن مفهــومي التفــوق العقلــي مــن ناحيــة، وصــعوبات الــتعلم

  !!. أما ميثالن ايات عكسية أو متناقضة على متصل التعلم
  فهل هذا التناقض أو التعارض ميكن قبوله نظرياً؟  •
  وهل له صدى يف أرض الواقع عملياً؟  •
 وهل ينطوي منوذج التباعد على آليات علمية أو منطقية للكشف عن هاتني الفئتني وحتديدهم؟ •

التشخيصــــــية ، والعمليــــــة ذات التـــــداعيات علــــــى احملــــــددات قضـــــية يكتنفهــــــا العديــــــد مــــــن املصـــــاعب النظريــــــة واملنهجيــــــة
 .!!والعالجية

  )القادرون المفرطون(التفريط التحصيلي ن عقلياً ذوو يالمتفوقفئة  - ب

يعرف التفريط التحصيلي بأنـه الفشـل يف اسـتخدام أو توظيـف الطاقـات أو اإلمكانـات أو القـدرات العقليـة للفـرد 
يف الوصــول إيل املســتوى التحصــيلي أو األكــادميي املالئــم ملســتوى ذكائــه أو قدراتــه، مبــا يعكــس اخنفاضــاً داًال يف األداء 

دون أن يعـاين الطفـل مـن صـعوبات نوعيـة  األكادميي أو التحصـيلي الفعلـي عـن األداء األكـادميي أو التحصـيلي املتوقـع،
  .أو أكادميية ةحمددة سواء أكانت منائي

وهؤالء األفراد ميلكون طاقات ومستويات عقلية عاليـة تفـوق املتوسـط ، لكـنهم يفتقـرون إىل العديـد مـن احملـددات 
حتصيلهم الدراسي، وإجنازام األكادميية بوجه عام، ومـن مث ينطبـق علـيهم حمـك التباعـد، علـى الـرغم مـن  اليت تؤثر على

  . عدم انطباق اخلصائص السلوكية املميزة لذوي صعوبات التعلم عليهم
  :واحملددات اليت تؤثر على إجنازام األكادميية، هى

  االفتقار إىل الدافعية وخاصة دافعية اإلجناز .١
  ض مستويات طموحاماخنفا .٢
  االجتاهات السالبة حنو املدرسة واملدرسني .٣
  .اخنفاض مستويات توقعات آبائهم، واالفتقار إىل عوامل احلفز والرعاية من قبل هؤالء اآلباء .٤
  .اخنفاض عتبة اإلحباط لديهم .٥
  . وجهة الضبط لديهم خارجية .٦



  : راد هاتين الفئتين تتمثل فيما يليوالمشكلة األساسية التي تواجه نماذج التحليل الكمي لتحديد أف
أنه مع النمو وتزايد العمر الزمين يزداد مدى االحنراف بني األداء الفعلي واألداء املتوقع، فمثًال قد يكون أداء ���� 

بعض طالب هذه اموعة يف القدرات اللغوية والتعبريية مدهشاً ومتميزاً، إيل احلد الذي يدهش مدرسيهم، بينما يكون 
  . هم يف جماالت أخرى مثرياً لألسى إىل احلد الذي يستثري سخطهمأدائ

نتيجة لعدم اكتشاف هذه الصعوبات أو حىت إمهاهلا أو إغفال تأثريها، تصبح أكثر مقاومـة للعـالج، ويتزايـد ���� 
الهتمـام تقبل هؤالء الطالب هلا والتوافق معها، كما يتضاءل قلقهم هم وآبـاؤهم ومدرسـوهم منهـا، ويتجهـون إىل عـدم ا

  .ذه  الصعوبات أو حىت جمرد حماولة التغلب عليها
إمكانيـــة  حيـــث تتزايـــدهــذه الصـــعوبات أكثـــر قابليــة للتشـــخيص والعـــالج مــن خـــالل اخلـــرباء واملتخصصــني،  ���� 

التشخيص والعالج إجيابياً مع االكتشاف املبكر، من خالل منـاذج االسـتجابة للتـدخل الـيت تقـوم علـى التحليـل الكيفـي 
  .اءات املعرفية والتحصيلية، ويف املدى العمري األصغر هلذه الصعوباتلألد

من املهم مبكان أن نشري هنا إيل أن صعوبات التعلم ليسـت بالضـرورة هـي احملـدد الوحيـد الـذي يقـف خلـف  ����
االحنراف بني األداء املتوقع واألداء الفعلي، أو بني مستوى الـذكاء أو اإلمكانـات العقليـة مـن ناحيـة، وبـني التحصـيل أو 

عدد من العوامل اليت تفسر ملاذا يـنخفض التحصـيل أو اإلجنـاز اإلجناز الدراسي األكادميي من ناحية أخرى، وإمنا هناك 
  : ومنها إىل حد اعتبارهم من ذوي التفريط التحصيلي، األكادميي لدى بعض الطالب ذوى اإلمكانات العقلية العالية، 

  . ارتفاع أو عدم واقعية توقعات املدرسني واآلباء •
الفروق الفردية داخل الفرد واليت تشري إيل أن التفوق األكادميي يف جمال ما كالعلوم مثًال، ال يضمن بالضـرورة  •

حتقيــق تفــوق مــوازى يف بــاقي اــاالت األخــرى، وحنــن نــرى أن قضــية الكفــاءة الذاتيــة األكادمييــة تقــاوم تقبــل هــذا املبــدأ 
  . وتقيد إطالقه

ددات عامة ممثلة يف التباين بني الـذكاء العـام والتحصـيل العـام أو النـوعي الـذي عمومية التباعد وقيامه على حم •
  .ال يهتم بالنماذج التشخيصية

وهـي يف خمتلـف املهـام األكادمييـة،  هتؤثر دافعية الطالـب وميولـه واسـتعداداته املتمـايزة علـى كـم ومسـتوى جهـد •
  .خاصية مميزة لذوي التفريط التحصيلي

ب أن الدرجات أو ااميع التحصيلية، أو املقـررات األكادمييـة الـيت يـتم تدريسـها أقـل يرى معظم هؤالء الطال •
  . أمهية، و استثارة وجاذبية، أو أقل ارتباطاً باحلياة، أو النجاح والتفوق فيها

أن آلية حمك التباعد فرتض تيف حتديد ذوي صعوبات التعلم، حيث  إىل املنهجيةمن مث يفتقر حمك التباعد و 
ينطبق ال خيتلفون عن ذوي التحصيل املنخفض الذين  ،ي التحصيل املنخفض الذين ينطبق عليهم حمك التباعدذو 

يف اخلصائص املعرفية والدافعية واالنفعالية، وهو ما ال تؤيده نتائج الدراسات والبحوث اليت أجريت  ،عليهم حمك التباعد
   Fletcher,et al ,1998يف هذا اال

  واحملكات ،واحملددات، والفلسفة، واملنهج، كل ما تقدم حيتاج حمك التباعد من حيث الفكرةومن   ،وعلى ذلك
  .كأساس لتحديد ذوي صعوبات التعلميف استخدامه  نظر الإىل إعادة  ،اليت يقوم عليها



يف حتديــد املشــكالت النظريــة واملنهجيــة واإلجرائيــة الــيت نشــأت عــن حمــك التباعــد حتــوًال ملموســاً هــذه أفــرزت وقــد 
متثـــل يف اطـــراد تزايـــد التوجهـــات النظريـــة والتطبيقيـــة حنـــو البحـــث عـــن آليـــات بديلـــة تعـــاجل هـــذه ذوي صـــعوبات الـــتعلم، 

 .لذوي صعوبات التعلم املشكالت وتداعياا يف جمال التحديد والتشخيص

ليل الكيفي لآلداءات ومع تعقد وتعدد وتداخل جوانب هذه الظاهرة، وتعقد وتداخل أبعادها، فإننا نرى أن التح
يسـهم يف الكشـف عـنهم وحتديـدهم، وأن االقتصـار علـى التحليـل الكمـي  -ثنائيي غـري العاديـة -املعرفية هلؤالء الطالب

  .ميكن أن حيول دون ذلك، بسبب خاصية التقنيع أو الطمس
 ات التعلم، واملتفوقنيليا ذوي صعوب عقلمتفوقنيوميكن الوصول إيل مؤشرات التحليل الكيفي لآلداءات املعرفية ل

من معرفـة احلقـائق املرتبطـة بـاألداءات املعرفيـة الـيت يبـدي هـؤالء الطـالب تفوقـا ملموسـاً  -عقليا ذوي التفريط التحصيليً 
  . فيها، وتلك اليت يقصر أداؤهم فيها قصوراً ملموساً أيضاً 

 دالتوجهات المعاصرة لمنظمات وهيئات صعوبات التعلم بشأن التعريف والتحدي

مــن نتــائج اطــراد هــذه التوجهــات مــا قامــت بــه املنظمــات واهليئــات التاليــة حــول إعــادة النظــر يف تعريــف وحتديـــد 
  :على النحو التايل صعوبات التعلم

الــيت عقــدت مــؤمتراً يف عــام  OSEPمكاتــب الواليــات لــربامج الرتبيــة اخلاصــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة  .١
قضــايا تتنــاول إعــادة النظــر يف تعريــف وحتديــد صــعوبات الــتعلم  مشلــتم مت خاللــه عــرض تســع ورقــات حبثيــة ٢٠٠١

(Bradley, Danielson & Hallahan, 2002).  
 President’s Commission onالتقريـــر النهـــائي للوكالـــة الرئاســـية للتميـــز يف الرتبيـــة اخلاصـــة  .٢

Excellence in Special Education  حيث تناول حمكات حتديـد ذوي صـعوبات الـتعلم، مـدعماً التوجـه
  .كبديل لنموذج التباعد يف حتديد ذوي صعوبات التعلم حنو اعتماد منوذج االستجابة للتدخل

 National Research Center onجهــود املركــز الــوطين للبحــث يف جمــال صــعوبات الــتعلم  .٣

Learning Disabilities (NRCLD) عن بديل لنموذج التباعد يف حتديد ذوي صعوبات التعلم.  
وقـــد ركـــزت جهـــود هـــذه اهليئـــات واملنظمـــات علـــى قضـــية إعـــادة النظـــر يف تعريـــف وحتديـــد صـــعوبات الـــتعلم مـــن حيـــث 

الــيت يتعــني اســتخدامها يف التوجــه  Criteria'sواحملكــات  Procedures، واإلجــراءات Componentsاملكونــات 
  .LD Identificationريف وحتديد ذوي صعوبات التعلم اجلديد لتع

وقــد بــرز خــالل األنشــطة األكادمييــة والفعاليــات الــيت قامــت عليهــا هــذه اجلهــود، مــن بــني النمــاذج البديلــة لتعريــف 
كـأكثر   Responsiveness to Intervention (RTI) نمـوذج االسـتجابة للتـدخلوحتديـد صـعوبات الـتعلم، 

ت انتبــاه واهتمــام املتخصصــني يف جمــال صــعوبات الــتعلم املنتمــني هلــذه اهليئــات، واملنظمــات، وكــذا النمــاذج الــيت اســتقطب
 .  العلماء، والباحثني املهتمني ذا اال، وخاصة من واضعي السياسات، ومتخذي القرار، واألخصائيني، واملهنيني

ركـز الـوطين للبحـث يف جمـال صـعوبات الـتعلم وكان من بني أهداف رئاسة مكاتب الرتبية للواليات متويل جهود امل
لتحليــل نتــائج البحــوث الــيت أجريــت حــول قضــية إعــادة النظــر يف تعريــف وحتديــد صــعوبات الــتعلم، وإجــراء املزيــد مـــن 

  .تحديداللتعريف و لنماذج املطروحة بدائل الالدراسات حول 

 



  االستجابة للتدخل كنموذج للتحليل الكيفي: ثانياً 

التحديد والتعريف  قضية الفئات املتداخلة يف صعوبات التعلم مبشكلةاهتمت الدراسات والبحوث اليت تناولت 
، حيث استقطبت قضييت التحديد والتشخيص كافة اهتمامات املشتغلني باال على هذه الفئات والكشف املبكر عن

 .املستويني النظري والتطبيقي

 التفوق العقلي وصعوبات التعلم،:كادميي كمحدد أساسي ورئيسي لكل منومع األمهية الكربى للتحصيل األ 
من ناحية أخرى،  ، والتفريط التحصيليوتداخله مع التفوق العقلي من ناحية، وصعوبات التعلم والتفريط التحصيلي،

ص اعتماد على هذا التداخل العديد من املشكالت النظرية والعملية واملنهجية من حيث التحديد والتشخي فقد أثار
  .آليات النماذج الكمية 

وقـــد اســـتقطب منـــوذج االســـتجابة للتـــدخل اهتمـــام املـــربني والبـــاحثني والعلمـــاء واملمارســـني كمـــدخل بـــديل واعـــد  
  :من خالل ثالثة عوامل أو حمددات هي. لنموذج التباعد يف حتديد ذوي صعوبات التعلم

ء واملمارســــني يف جمـــال صــــعوبات الــــتعلم مــــن حيــــث الكشــــف اطـــراد قناعــــات املــــربيني والبــــاحثني والعلمــــا:  األول
والتشــخيص والتحديــد بعــدم جــدوى أو فاعليــة و مالئمــة حمــك التباعــد بــني الــذكاء أو القــدرة أو االســتعداد مــن ناحيــة 

  . والتحصيل من ناحية أخرى
لرتبيــة اخلاصــة ممــوًال مــن بــرامج مكتــب ا ٢٠٠١مــا أكــده مــؤمتر القمــة لصــعوبات الــتعلم الــذي عقــد يف أغســطس  

كأحـد مكونـات قـانون تربيـة   Office of Special Educationللحكومة الفيدرالية بالواليات املتحـدة األمريكيـة 
 Individuals with Disabilitiesلتحديــــد ذوي الصــــعوبات  ١٩٩٧األفــــراد ذوي اإلعاقــــات لعــــام 

Education Act of 1997 وقـد .  التباعد يف حتديد صـعوبات الـتعلم، من احلاجة إىل تطوير مناذج بديلة لنموذج
يد تبين يخلص املؤمترون بناء على توصيات العديد من املشاركني يف املؤمتر من الباحثني والعلماء واملمارسني، إىل دعم وتأ

  .منوذج االستجابة للتدخل كبديل لنموذج التباعد

 Strugglingاملتعلمـــني املكـــافحني  حتقيـــق اهلـــدف الرئيســـي للرتبيـــة اخلاصـــة وهـــو مســـاعدة وخدمـــة:  الثـــاني

learners  الــذين لــيس لــديهم صــعوبات تعلــم أو أيــة إعاقــات أخــرى،  حيــث ميثــل منــوذج االســتجابة للتــدخل بــديًال
مالئماً للمعاجلة من خالل تقـدمي تصـميمات تدريسـية جيـدة تكثـف التـدخل يف ظـل الرتبيـة العامـة، ومـن مث التمييـز بـني 

عــدم كفايــة املــدخالت التدريســية، أو عــدم مالءمتهــا، : رجــع إىلذي يالتحصــيلي املدرســي، الــالتالميــذ ذوي االخنفــاض 
ــــاجون  وبــــني  ,Intensive.  منــــاط تدريســــية مكثفــــة ومالئمــــة وكافيــــةألللتالميــــذ ذوي صــــعوبات الــــتعلم الــــذين حيت

sufficient and specialized instruction.  

العامل الرئيسي الثالث الذي يقف خلف زيادة االهتمام بنموذج االستجابة للتدخل هو ما كشفت عنه :  الثالث
الدراسات والبحوث اليت أجريت حول هذا النموذج، ويف مقدمتها دراسات اهليئات واملنظمـات ومراكـز البحـوث، والـيت 

التعلم على حنو حيد أو يقلص من عدد ذوي  أكدت فاعلية منوذج االستجابة للتدخل يف تعريف وحتديد ذوي صعوبات
  .Lyon et al (2001)% ٧٠الصعوبات بنسبة 

  األسس النظرية التي يقوم عليها نموذج االستجابة للتدخل



 & Teachingميثل منوذج االستجابة للتدخل مكوناً أساسـياً مـن مكونـات العالقـة بـني عمليـيت التعلـيم والـتعلم 

Learning Process  يف الرتبيـــة العامــةbasic Component of accountability in general 

education علـــى حماولـــة اإلجابـــة علـــى الســـؤال  – نمـــوذج االســـتجابة للتـــدخل –، ومبعـــىن آخـــر يقـــوم هـــذا النمـــوذج
د إىل هل التدخل مبا ينطـوي عليـه مـن اسـرتاتيجيات، وطـرق وأسـاليب تـدريس ،ومنـاهج ومقـررات، يقـو :  الرئيسي التايل

  زيادة كفاءة التعلم على حنو مالئم لذوي صعوبات التعلم؟

وقد كـان اهلـدف األساسـي لنمـوذج االسـتجابة للتـدخل يف السـنوات القليلـة املاضـية قائمـاً علـى التـدخل العالجـي 
Remedial intervention  ،ــا لتحديــد الــذين حيتـاجون إىل خــدمات الرتبيــة اخلاصــة، والتــدخل العالجــي املــرتبط 

 Individuals with (IDEA)اســـتجابة ملـــا جـــاء بـــه قـــانون حتســـني املـــدخالت الرتبويـــة لألفـــراد ذوي اإلعاقـــات 

Disabilities Education Act of 2004.  على ما يلي) ٥٦١٤(حيث تنص الفقرة:  
خدام عملية حتديـد مـا عند حتديد ما إذا كان الطفل لديه صعوبة نوعية يف التعلم، يتعني على املكتب احمللي للرتبية است"

   .إذا كان الطفل يستجيب للتدخالت القائمة على نتائج البحوث العلمية كجزء من اإلجراءات التقوميية أم ال
واليـوم، فقــد اكتشـف العديــد مـن املــربني والبـاحثني واملتخصصــني أمهيـة وفاعليــة مـدخل االســتجابة للتـدخل كبــديل 

  :ميكن أن يوفر احملددين التاليني
  . البيانات املطلوبة للتدخل والتحديد املبكرين، لذوي صعوبات التعلم .١
لتأكيــد أن الطــالب يواجهــون صــعوبات تعليميــة تتطلــب وقتــاً وجهــداً  Systematic wayأســلوب منــتظم  .٢

   effective support.١وتدعيماً فعاًال 

  المحددات األساسية لنموذج االستجابة للتدخل 
تــي أجريــت علــى نمــوذج االســتجابة للتــدخل عــدد مــن المحــددات واآلليــات التــي أفــرزت الدراســات والبحــوث ال

 :يقوم عليها النموذج، تتمثل فيما يلي

التطبيـــــق العلمـــــي املنــــــتظم للتـــــدخالت القائمــــــة علـــــى نتـــــائج البحــــــوث يف الفصـــــول النظاميــــــة للرتبيـــــة العامــــــة   -  أ
Systematic application. 

 Measurement of student’s response to theseقيـاس مـدى اسـتجابة التلميـذ هلـذه التـدخالت   -  ب

intervention.  
اســـتخدام معلومـــات وبيانـــات التـــدخل يف إعـــادة صـــياغة املـــدخالت التدريســـية علـــى حنـــو حيقـــق رفـــع مســـتوى   -  ت

  .التلميذ أكادميياً ونفسياً وسلوكياً 

ووفقاً ملا مت االتفاق حوله من اهليئات واملنظمات واملراكز البحثيـة األربعـة عشـر الـيت شـكلت املائـدة املسـتديرة لصـعوبات 
  : ، جيب أن تشملنموذج االستجابة للتدخل، فإن األسس اليت يتعني أن يقوم عليها تطبيق ٢٠٠٤التعلم لعام 

                                                 
1 Gresham,2002; 

Learning Disabilities Roundtable,2002,2005; 

 National Research Council, 2002; 

 President’s Commission on Excellence in special Education, 2002. 
 



يــة وصــفية، وذات مصــداقية مــع التــدعيمات واملعــززات مــدخالت تدريســية عاليــة اجلــودة تقــوم علــى نتــائج حبث .١
 .السلوكية املالئمة يف ظل الرتبية العامة النظامية

التدخالت العلمية القائمة على نتائج الدراسات والبحوث اليت جيب أن يتجه تركيزها على الصعوبات النوعية  .٢
 .للتلميذ الفرد مع تكثيف اجلهود حول التعامل مع هذه الصعوبات

دام املــدخل التعــاوين القــائم علــى املشــاركة الكاملــة ألعضــاء هيئــة التــدريس باملــدارس واآلبــاء واإلداريــني اســتخ .٣
  .لتحقيق النمو واستمرار الدافع لإلجناز ودعم عملية التدخل

جيب أن تعكس املعلومات والبيانات الوثائقية للتدخل ما يدعم استمرار تقـدم أداء الطالـب، خـالل عمليـات  .٤
 .ليات التدخلومراحل وآ

 .إتاحة الفرصة الكافية لتوثيق مشاركة اآلباء خالل عمليات التدخل .٥

مـع موافقـة مكتوبـة موقعـة  300.533-300.532: توثيق توقيتات التدخل اليت جاءت ـا الالئحـة الفيدراليـة .٦
 .300.540من اآلباء، وفريق التدخل املؤهل مهنياً حسبما جاءت به الالئحة يف الفقرة 

 .مستمر وموثق يفيد أن التدخالت اليت متت أجنزت بدرجة عالية من املصداقية والثقة واإلخالصتقومي  .٧

 :أن منوذج االستجابة للتدخل ينطوي على تطبيقيني رئيسيني مها (Fuchs, et al, 2003)ويف هذا اإلطار يرى 

 Prevention aspectخاصية الوقاية من صعوبات التعلم  •

 LD Identificationلم خاصية حتديد صعوبات التع •

ميكــن وصــف مــدخل االســتجابة للتــدخل باعتبــاره إطــارا تنظيميــاً لتأكيــد أنــه ميكــن مبوجبــه الوقايــة مــن صــعوبات : فــأوالً 
  .البعد الوقائيأو منعها أو جتنبها، ولذا ميكن عنونة هذا البعد باعتباره ) القراءة(التعلم 

 As a Component of LDات الـتعلم، فاالسـتجابة للتـدخل كمكـون أو منـوذج مـن منـاذج حتديـد صـعوب:  وثانيـاً 

identification models  االخنفاض التحصيلي أو التفريط التحصيلي للتالميـذ صعوبات التعلم أو ميثل إطاراً لتقومي
ومعــدالت تعلمهــم واحنــرافهم أو تباعــدهم التحصــيلي عــن أقــرام، ومــن مث عالجهــم مــن خــالل التــدخل اعتمــاداً علــى 

  .بعد العالجيال

 RTI applications is a. ويبدو ذلك من خالل التدخالت الوقائية والتقوميية متعددة الطبقات أو املستويات

multi – tiered intervention model  وهذه الطبقات أو املستويات املتعددة هي ثالث طبقـات أو مسـتويات ،
. intervention focusاعتمــاداً علــى هــدف التــدخل وآلياتــه  متثــل تــدخالت املســتوى األول والثــاين والثالــث، تتمــايز

 وميكن أن منيز هنا بني التدخل العالجي، والتدريس العالجي 

اســتخدام كافــة اآلليــات الطبيــة أو الرتبويــة، الســلوكية واملعرفيــة، يعــرف التــدخل العالجــي بأنــه :  التــدخل العالجــي
باسـتخدام آليـات معينـة، لفئـة والنفس عصبية واإلنسـانية، املباشـرة وغـري املباشـرة لتحسـني املهـارات النمائيـة واألكادمييـة، 

  .معينة، بالتطبيق على حمتوى معني، لفرتة معينة، لتحقيق األهداف املرغوبة
ـــدريس العال يقصـــد بالتـــدريس العالجـــي اســـتخدام كافـــة اآلليـــات التدريســـية الرتبويـــة، ووســـائط الـــتعلم،  :جـــيالت

وأســاليبه، الــيت تســتهدف عــالج أو حتســني وتنميــة املســتويات املعرفيــة واألكادمييــة يف اــاالت الــيت ختضــع للعــالج لــدى 
 .ذوي صعوبات التعلم



  خلالدراسات والبحوث المدعمة لنموذج االستجابة للتد 

تشري الدراسات والبحوث اليت أجريت حول فاعلية أو كفاءة منوذج االستجابة للتدخل أن هـذا النمـوذج ينطـوي  
  :على النحو التايل.على عدة مزايا  ال تتوفر ألي مناذج أخرى، مبا فيها منوذج التباعد

يتــيح هــذا النمــوذج الفرصــة للتعــرف املبكــر علــى كفايــة وكفــاءة املــدخالت التدريســية بالنســبة للتالميــذ ذوي :  أوالً 
  . التحصيل املنخفض، سواء أكانوا من ذوي صعوبات التعلم أو من ذوي التفريط التحصيلي

ســرية أو االقتصــادية الــيت قــد تقــف يكشــف هــذا النمــوذج عــن العوامــل البيئيــة أو الثقافيــة أو التعليميــة أو األ: ثانيــاً 
خلف اخنفاض التحصيل الدراسي، مما يوفر اآلليات املبكرة اليت ميكن استخدامها أو توظيفها الختاذ اإلجراءات الوقائية 

 .اليت متنع حدوثه كما مينع تفاقم صعوبات التعلم إن وجدت

ي صـــعوبات الـــتعلم، ومـــن مث اســـتخدام آليـــات يـــوفر اآلليـــات اإلجرائيـــة بصـــورة علميـــة وعمليـــة لتحديـــد ذو :  ثالثـــاً 
الكشــف والتشــخيص والتحديــد املبكــرة لــذوي صــعوبات الــتعلم، دون انتظــار حــدوث الفشــل علــى النحــو الــذي يكرســه 

  .منوذج التباعد، كما سبق أن عرضنا
عنـد التخطـيط  تشري الدراسات والبحوث إىل أن منوذج االستجابة للتدخل يعمل على توفري اآلليات التاليـة: رابعاً 

  :للتدخل املبكر
  instructional qualityفهم وتقومي أفضل ملدى جودة وفاعلية املدخالت التدريسية  .١
  assessing intervention outcomesا اتقومي نواتج التدخل وفاعلي .٢
  .معاجلة املتغريات اليت حتسن خمرجات التعلم ونواجته من حيث التكرار واملدة  .٣
بدرجة عالية  العقلية واملعرفية للتالميذ وحاجام لخصائصلر واآلليات املختلفة اليت تستجيب التوليف بني املصاد .٤

  . من املصداقية
وهذه اخلصائص اليت ينطوي عليها منوذج االستجابة للتدخل هلا تطبيقات اجيابية لكل من املعلمني واآلباء يف ظل 

 .نظم الرتبية العامة، والرتبية اخلاصة

ل آليــات منــوذج االســتجابة للتــدخل اختــاذ اإلجــراءات الــيت تكشــف عــىن حنــو دقيــق عــن ترتيــب كمــا ميكــن يف ظــ
التلميذ بني أقرانه داخل الفصل املدرسي مـن خـالل تقـومي األداءات األكادمييـة لـه يف خمتلـف املقـررات املدرسـية، ومـن مث 

 LD Studentsعنـد مسـتوى اخلطـر ميكن من خالل هذه اآلليات حتديد التالميذ ذوي صعوبات الـتعلم الـذين هـم 

at riskحيث يتم إعداد اخلطط الرتبوية الفردية اليت ميكن استخدامها يف التدخل على حنو مالئم ،.  

 (Vaughn&Fuchs,2003;Vaughn,Linan,Thompson&Hickman , 2003)  
عدد من املزايا اليت ينطوي عليها منوذج االستجابة للتـدخل،  (Speec, Case & Mooloy, 2003وقد حدد 

 :تتعلق بتحديد ذوي صعوبات التعلم، ومن هذه املزايا

  .تقليص االعتماد على التحديد أو التشخيص املبدئي للمدرس .١
يــز ولــيس العمليــات املعرفيــة غــري املرئيــة مثــل قصــور عمليــات التجه ،الرتكيــز علــى املهــارات األكادمييــة للطالــب .٢

Processing deficits اليت يكرسها منوذج التباعد.  
  .الرتكيز على مهارات تعلم الطالب وليس جمرد التحصيل احلايل  .٣



  .التحصيل –استبعاد احلاجة إىل التباعد بني االستعداد أو الذكاء أو القدرة  .٤
 .ختفيض معدل خطأ التشخيص أو التحديد  لذوي صعوبات التعلم .٥

ين لـــذوي صــــعوبات الـــتعلم املبنيــــني علـــى تشــــخيص دقيـــق ملهــــارات تعلـــم الطفــــل، الكشـــف والتحديـــد املبكــــر  .٦
 .وتصميم برامج التدخل املالئمة هلا

 ته الـيت قامـت علـى التـدخل مـن خـاللتـدخالت مكثفـة مـن خـالل دراسـ (Vaughn et al, 2003)وقـد قـدم 
دقيقـــة، وقــد اســتهدفت هــذه الدراســة تقــومي فاعليــة وجــدوى منـــوذج  ٣٥مخســني جلســة ملــدة عشــرة أســابيع كــل جلســة 

 ) .القراءة(االستجابة للتدخل يف حتديد التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

عنـد  وقد مشلت عينة الدراسة تالميـذ الصـف الثـاين االبتـدائي، الـذين مت حتديـدهم باعتبـارهم ذوي صـعوبات قـراءة
بنــاءاً علــى تقــديرات املدرســني مــن ناحيــة، وفشــل هــؤالء التالميــذ يف اســتبيان تكســاس للقــراءة  at riskمســتوى اخلطــر 

 ١٩٩٨الذي أعدته وكالة تكسـاس للرتبيـة،  Texas Primary Reading Inventoryاألولية وفقاً حملك االستبيان 
Texas Education Agency خل املسـتهدف علـى مخسـة عناصـر أساسـية للنمـووقـد ركـز التـد. مـن ناحيـة أخـرى 

  :القرائي، وهي

  Phonemic awarenessالوعي الصويت الفونيمي  .١
  العالقة بني أصوات احلروف ونطق الكلمات .٢
  طالقة الكلمات  .٣
  فهم السياق .٤
 املستوى التدريسي للقراءة من حيث الفهم القرائي والتهجي .٥

ثالثية وفقاً ملعارفهم القرائية وحاجام، وخالل عمليات التدخل   كما قسم تالميذ العينة املستهدفة إىل جمموعات
 .كان يتم تقومي مستوى القراءة لدى التالميذ أسبوعياً من خالل قيام التلميذ بالقراءة ملدة دقيقة واحدة يوميًا◌ً 

رف على مدى وبعد جلسات التدخل اليت استمرت ملدة عشرة أسابيع، اخترب مجيع التالميذ باختبارات بعدية للتع
اقرتاب هؤالء التالميذ من احملك اخلارجي، واستبيان تكساس للقراءة األولية، حيث قدمت للتالميذ الذين ارتفع مستوى 

 .قراءم إىل مستوى احملك مدخالت تدريسية عادية مالئمة

دخالت عالجية أما التالميذ الذين مل يصل مستواهم القرائي إىل مستوى احملك قدمت هلم مدخالت تدريسية وت
 .مكثفة مع زيادة جرعاا

   :وقد كانت أهم نتائج هذه الدراسة واليت تتعلق جبدوى التدخل ما يلي

أن التالميذ الذين قدمت هلم مدخالت تدريسية مكثفة وعالية اجلودة يف ظل معرفة دقيقة مبشكالت التالميذ  .١
  .حتسناً مطرداً ذا داللة يف فرتة تعد قصرية نسبياً وهي عشرة أسابيع واالقرائية، والصعوبات اليت يعانون منها، حقق

، أمـا التالميـذ %٦٦استمر مستوى التالميذ جيداً، حىت عقب توقف التدخل، وكانـت نسـبة هـؤالء التالميـذ  .٢
خـرى الذين مل يستجيبوا هلذه التدخالت املكثفة، واملدخالت التدريسية عالية اجلودة قـدمت هلـم تـدخالت مكثفـة أ

وهـــؤالء يتعـــني أن خيضـــعوا . مـــن التالميـــذ% ٢٥أســـبوع، وهـــذه اموعـــة كانـــت نســـبتها أقـــل مـــن  ٣٠علـــى مـــدى 



كمـا . لتقوميات إضافية من قبـل متخصصـني يف الرتبيـة اخلاصـة قبـل تقريـر اعتبـارهم مـن ذوي صـعوبات تعلـم القـراءة
ارين مقننــني للتــدخل لــدى ذوي دراســة اســتهدفت حبــث قــوة برنــاجمني معيــ (Torgesen et al 2001)أجــرى 

  :صعوبات القراءة
حتـت اسـم  والثـاني ،(Lindamood & Lindamok, 1979)أعد مبعرفة  التمييز السمعيحتت اسم  األول 

، ـدف حتسـني مهـارات نطـق الكلمـات لـدى  (Torgesen et al, 2001)أعـد مبعرفـة البـاحثني  التضـمين الصـوتي
  .باعتبارهم ذوي صعوبات تعلم القراءةالتالميذ الذين مت تشخيصهم 

 anســنوات خضــعوا ملعاجلــات قائمــة علــى التــدخل املكثــف املباشــر  ١٠، ٨وقــد تراوحــت أعمــار التالميــذ بــني 

intense intervention  ا  ١:١على أسـاس مـدرس لكـل تلميـذدقيقـة يفصـل بينهـا فـرتة راحـة  ٥٠يف جلسـات مـد
ي، وقـــد اســـتمر برنـــامج التـــدخل ملـــدة تراوحـــت بـــني مثـــان وتســـع أســـابيع حـــىت  قصـــرية كـــل يـــوم مـــن أيـــام األســـبوع املدرســـ

  . ساعة ٦٧.٥ساعات التدريس ب
وقــد قــام الربنــامج علــى اســتخدام املــواد الدراســية املقــررة، وكــان تركيــز املدرســني علــى مســاعدة الطفــل علــى تطبيــق  

فصـل ذوي صــعوبات الـتعلم، حيــث مت اختبــار  املهـارة املتعلمــة املسـتهدفة خــالل تــدريب مكثـف علــى هـذه املهــام داخــل
  ).التدخل(بعد التدريب، وبعد سنة من التدريب، وبعد ثالث سنوات من التدريب :  هؤالء التالميذ ثالث مرات

 significant implications)وقد جاءت النتائج مدعمة لنموذج االستجابة للتدخل على حنو جوهري ودال 

for RTI( منواً وحتسناً هـائًال لـدى األطفـال مبعـدل  ،تدريس املستخدمة خالل برنامج التدخلحيث أنتجت أساليب ال
يتفوق بفروق جوهرية على معدل منو وحتسـن هـؤالء األطفـال خـالل سـتة عشـر شـهراً مـن التـدريس السـابق هلـم يف غرفـة 

  .املصادر

  :التاليةوباستخدام تحليالت إضافية لبيانات هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج 
بالنســبة  Long – term benefitsحــدث حتســن ومنــو دال طويــل املــدى يف مهــارات نطــق الكلمــات  •

  .للتالميذ الذين سبق تشخيصهم باعتبارهم ذوي صعوبات تعلم قراءة
بــدت احلاجــة إىل أن التــدخل جيــب أن يكــون مكثفــاً وصــرحياً ومباشــراً ومرتبطــاً متامــاً بالصــعوبة أو الصــعوبات  •

  .عاجلة، وما يرتبط ا سابقاً أو الحقاً أفقياً ورأسياً موضوع امل
  .أن التدخل جيب أن يكون مبنياً على نظريات أو مناذج نظرية خمتلفة متعلقة بالقراءة •
 .شكل أهم مستويات التدخل وآلياتهيأن املستوى األول للتدخل  •

وتطبيقـات فعالــة يف تشـخيص وعــالج  ويف ضـوء ذلـك يــرى البـاحثون أن منـوذج االســتجابة للتـدخل ينطـوي علــى آليـات
  .ذوي صعوبات التعلم بصورة عامة، وذوي صعوبات تعلم القراءة بصورة خاصة

وموضــوعها دور  (Foorman, Francis, Fletcher, Schats chneider & Mehta, 1998) دراســة
  •ن للخطرالوقاية من الفشل القرائي لدى األطفال المعرضي:المدخالت التدريسية في تعلم القراءة

                                                 
• The role of instruction in learning to read:  Preventing reading failure in at risk children. ‘Journal of 
Educational Psychology, 90. 37-55’. 



متثــل مثــان مــدارس، مســتهدفة تقــومي مــدخالت تــدريس ) ٢٨٥= ن(وقــد أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة كبــرية 
احلروف اهلجائية والتجهيز الصويت ملهارة قراءة الكلمات لدى تالميذ الصفني األول والثاين من تالميذ املرحلة االبتدائية، 

  :التايلوكان التصميم املنهجي للدراسة على النحو 

متثـل جمموعـة التـدريس املباشـر ألصـوات احلـروف الـيت ميكـن التعـرف  األولـى:  قسـم التالميـذ إىل ثـالث جمموعـات
عليها يف سياقات قابلة للتعرف والرتميز، وهنا يكون التأكيد على توازن الوعي الفونيمي أو مالءمته، والصوت، وأنشطة 

  .  املعاجلة

التدريس األقل مباشرة الذي يقوم على أمناط منتظمة من التدريب علـى التهجـي  متثل جمموعة والمجموعة الثانية
  .حيث التأكيد هنا على الوعي الفونيمي و التهجي. حلروف وكلمات عدد من النصوص

فهي متثـل جمموعـة التـدريس غـري املباشـر العـارض القـائم علـى احلـروف اهلجائيـة املتضـمنة يف  أما المجموعة الثالثة
، فالتالميـذ هـم الـذين التالميـذ وكان الرتكيز يف هذه اموعة على تدريس أنشـطة قرائيـة مـن اختيـارات.  طةنصوص مرتب

يقومون باشتقاق املعاين أو النصـوص كمكونـات رئيسـية، مث يتناوهلـا مـن حيـث تكامـل القـراءة والتهجـي وكتابـة األنشـطة 
  .فصلاليت تعكس السياق، كما كان التأكيد على التفاعل داخل ال

ثالثني دقيقة كـل  ٣٠بواقع  ة تالميذ،مخس أوثالث لكل تلميذ إىل  –وكانت جلسات التدخل تقوم على مدرس
  .  يوم على مدى العام الدراسي

 :وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية

ى خطر الفشل أن التدخل املبكر أحدث فروقاً إجيابية لدى تالميذ الصفني األول والثاين الذي هم عند مستو  .١
 .القرائي

  .أن نوع أو منط املدخالت التدريسية يؤديان إىل إحداث فروق دالة يف نواتج التعلم لدى املتعلم .٢
  .أن التدريس املباشر حقق معدالت حتسن عالية وذات داللة مقارنة بالتدريس غري املباشر .٣
  .دعمت النتائج منوذج التدريس القرائي املباشر املكثف .٤
الدراسة منـوذج االسـتجابة للتـدخل، كمـا أبـرزت دور وأمهيـة الطبقـة أو املسـتوى باعتبـار أن  دعمت نتائج هذه .٥

 .هذه الطبقة أو املرحلة تشكل مانعاً وقائياً للفشل القرائي أو لتفاقمه على األقل

  فاعلية نموذج االستجابة للتدخل في تحديد ذوي صعوبات التعلم كبديل لنموذج التباعد

ظيفي للفـرد داخـل السـياق البيئـي الــذي يـتعلم خاللـه مفهومـاً رئيسـياً يف حتديـد العجـز أو الصــعوبة ميثـل التقـومي الـو 
(World Health Organization, 2002)  وقــد قــدم منــوذج االســتجابة للتــدخل(RTI)  ًتقوميــاً وظيفيــا

ي للتلميـذ داخـل سـياق الـتعلم للتلميذ داخل بيئة التعلم أي يف مواقف العمل املدرسي، واهلدف مـن هـذا التقـومي الـوظيف
ـــة الـــيت تقـــف خلـــف الفشـــل  املدرســـي هـــو التعـــرف علـــى احملـــددات أو اخلصـــائص الســـياقية أو البيئيـــة املدرســـية األكادميي
األكـــادميي للتلميـــذ، وهـــذا يؤكـــد أن البيئيـــة املدرســـية للرتبيـــة العامـــة ال ـــتم مبنشـــأ صـــعوبات الـــتعلم األكادمييـــة للتالميـــذ 

(Vaughn & Fuchs, 2003).  



مثـال لتطبيقـات منـوذج االسـتجابة للتـدخل يف حتديــد  Fuchs, Fuchs & Compton,2003كمـا قـدم 
ذوي صـعوبات الــتعلم مـن خــالل دراسـة أجريــت علـى أربــع فئـات تصــنيفية ممـن يعــانون مـن صــعوبات تعلـم القــراءة علــى 

 :النحو التايل

مبســتوى يقــل  dual discrepancyمعيــاري واحــدألقــل مــن احنــراف ) ذكــاء وحتصــيل( مجموعــة التباعــد المــزدوج
  ).٨٧(مبقدار احنراف معياري واحد عن متوسط الفصل املدرسي مبتوسط نسبة ذكاء 

احنـــراف معيـــاري بـــني الـــذكاء والتحصـــيل املدرســـي  ١.٥وفيهـــا يكـــون التباعـــد أكـــرب مـــن أو يســـاوي  المجموعـــة الثانيـــة 
  ).١١٠(مبتوسط نسبة ذكاء 

علـى اختبـار املهـارات األساسـية للقـراءة واسـع  ٩٠التحصيل املـنخفض بدرجـة معياريـة أقـل مـن ذات  المجموعة الثالثة
  .WJ-R Basic Reading Skillsاملدى 

 .وهي جمموعة غري مصنفة ولديها مشكالت يف القراءة المجموعة الرابعة

 :وقد كشفت هذه الدراسة عن النتائج التالية 

 .اموعات أداءً أن جمموعة التباعد املزدوج هي أقل -١

 intelligence testsأن الفـروق يف مسـتوى الـذكاء مل تعكـس أيـة مؤشـرات تشخيصـية لصـعوبات تعلـم القـراءة -٢

do not provide any diagnostic. 

 dual-discrepancyأن نتـــــائج الدراســـــة تـــــدعم منـــــوذج التباعـــــد املـــــزدوج يف حتديـــــد ذوي الفشـــــل القرائـــــي -٣

approach to defining reading failure.  
  .أن منوذج االستجابة للتدخل أكثر فاعلية يف حتديد ذوي صعوبات التعلم مقارنة بنموذج التباعد-٤

الذكاء عن املتوسـط العـام ، والتحصـيل عـن املتوسـط الفصـلي هـي أميـل إىل بـطء (وحنن نرى أن جمموعة التباعد املزدوج 
أخـرى، ولـيس صـعوبات الـتعلم، ومـن مث فاخنفـاض التحصـيل يرجـع التعلم من ناحية واخللف العقلـي البسـيط مـن ناحيـة 

  إىل املستوى العقلي الوظيفي للفرد

 RTI:  Structure & components بنية نموذج االستجابة للتدخل ومكوناته

 ويتناول األسس النظرية املدعمة للنموذج اليت عرضنا هلا أنفـا، األول: بعدينيقوم منوذج االستجابة للتدخل على 
وقبـــل أن نعـــرض للبعـــد الثـــاين املتعلـــق . ويتنـــاول اآلليـــات اإلجرائيـــة والتطبيقيـــة للنمـــوذج يف الواقـــع امليـــداين والبعـــد الثـــاني

 .باآلليات، نتناول بنية النموذج ومكوناته

مــع أنــه ال يوجــد نــوع مــن االتفــاق العــام والشــامل علــى النمــوذج احلــايل لالســتجابة للتــدخل مــن كافــة فئــات  :أوالً 
هتمــني بقضــية إعــادة النظــر يف تعريــف وحتديــد ذوي صــعوبات الــتعلم القــائم حاليــاً علــى حمــك التباعــد بــني الــذكاء أو امل

فــإن نمــوذج االســتجابة للتــدخل يمثــل أكثـــر البــدائل العمليــة الواعــدة التــي تعــالج أغلـــب االســتعداد والتحصــيل، 
حيث ال  "انتظار الفشل"لدرجة األولى في مشكلة المشكالت الجوهرية الناشئة عن نموذج التباعد، والمتمثلة با

ميكن حتديد التباعد، واحلكم على التلميذ باعتباره من ذوي صـعوبات الـتعلم أم ال ، قبـل وصـوله إىل الصـف الثالـث أو 
فاقم الرابع االبتدائي، ومن مث تظل املشكالت أو الصعوبات اليت يعاين منها التالميذ بال تعرف أو حتديد، األمر الذي ي

  .تداعياا وآثارها الرتبوية والنفسية واالجتماعية



يعتمـــد منـــوذج االســـتجابة للتـــدخل يف بعـــده التطبيقـــي علـــى تعـــدد الطبقـــات أو اإلطـــارات أو املســـتويات أو  :ثانيـــاً 
الــيت تكــرس اســتمرار الــربامج واخلــدمات الــيت تقــدم للتالميــذ ذوي صــعوبات الــتعلم  multi tiered modelاملراحــل 

ادميية، وإذا كان هناك نوع من عدم االتفاق العام الشامل على كفاءة وفاعلية منوذج االستجابة للتدخل، فإن هناك األك
نوع من االتفاق العام الشامل على ثالثية الطبقات أو املستويات أو املراحل اليت تقوم عليها آليات التدخل يف ظل هذا 

  . نموذج االستجابة للتدخل –النموذج 

  :  لطبقات أو املستويات أو املراحل هي على النحو التايلوهذه ا
وتقــوم علــى مــدخالت تدريســية وتــدعيمات نفســية وســلوكية عاليــة اجلــودة، تقــدم :  الطبقــة أو المرحلــة األولــى:  أوالً 

 :من خالل ما يلي. لكافة التالميذ يف الرتبية العامة النظامية

لتدريســـية والـــدعم النفســـي والســـلوكي لكافـــة تالميـــذ املرحلـــة التأكـــد مـــن جـــودة وفاعليـــة ومالئمـــة املـــدخالت ا .١
 .االبتدائية داخل الرتبية العامة النظامية

يـــة األكادمييـــة والســـلوكية كللمهـــارات احلر  universal screeningتقـــوم املدرســـة بـــإجراء تصـــفية شـــاملة  .٢
academics and behavior. 

اســرتاتيجيام ومعاجلـام التدريســية لتحقيــق اجلــودة  يقـوم املدرســون بــإجراءات حبثيــة متنوعـة تســتهدف تــدعيم .٣
 .والفاعلية واملالئمة

واسـتمرار تفعيــل  Curriculum based assessبـالتوازي مـع مـا تقــدم،يتم إجـراء تقـومي قـائم علــى املـنهج  .٤
  .التقدم من خالل التدريس عايل اجلودة

ين علـــى نـــواتج عمليـــة التقـــومي الـــيت تبـــ differentiated instructionتقـــدمي مـــدخالت تدريســـية متمـــايزة  .٥
 ).٥(تقدمت يف الفقرة 

وتقــوم علــى حتديــد التالميــذ الــذين يــنخفض أداؤهــم ومعدلــه أو الــذي يرتاجــع عــن :  الطبقــة أو المرحلــة الثانيــة:  ثانيــاً 
ات تعليميــة مســتوى أقــرام يف الفصــل أو املدرســة أو املنطقــة التعليميــة الــيت ينتمــون إليهــا، مــع تلقــيهم مــدخالت وإجــراء

 :خاصة يف ظل الرتبية العامة النظامية، على النحو التايل Prevention or remediationوقائية، وعالجية 

يستخدم التقومي القائم على املنهج لتحديد ما إذا كان التالميـذ مـا زالـوا حباجـة إىل مسـاعدات أو خـدمات، وإىل 
 . أي مدى؟ وما هي أمناط املهارات النوعية احملددة اليت حتتاج إىل استمرار التدخل؟

لتصـميمات واآلليـات يستخدم مدخل حل املشكالت التعاوين القائم على اشرتاك التالميذ معاً الستخالص ا .١
التدرســـــية الـــــيت تـــــدعم التـــــدخل بالنســـــبة للتالميـــــذ الـــــذين تتســـــق أداءاـــــم مـــــع الربوتوكـــــوالت املعياريـــــة، أو اشـــــتقاق 

 .اسرتاتيجيات تدريسية فردية تشكل حماور نظرية وآليات تطبيقية للتدخل

صائصــهم وحاجــام حتديــد التالميــذ الــذين تقــدم هلــم مــدخالت تدريســية علميــة ومكثفــة تقــوم علــى حبــث خ .٢
  .التعليمية والرتبوية والنفسية والسلوكية، وتلبية متطلبات هذه اخلصائص واحلاجات

يقَوم تقدم التلميذ على حنو متكرر لتحديد فاعلية التدخل، وما إذا كان هـذا التـدخل حباجـة إىل التكثيـف أو  .٣
  .التعديل باحلذف أو اإلضافة أو التعميق

ـــام بـــإجراء تقوميـــات  .٤ لتحديـــد مـــدى مالئمـــة ومصـــداقية وتكامليـــة  systematic assessمنتظمـــة يـــتم القي
 .املدخالت التدريسية مع حمتوى وآليات التدخالت املقرتحة



إعـــالم اآلبـــاء واحلـــرص علـــى مشـــاركتهم يف التخطـــيط للتـــدخالت وتصـــميمها مـــن حيـــث احملتـــوى، واملســـتوى،  .٥
 .خالل التدخالت النوعية التاليةواملالئمة، والكفاية، واآلليات، ومتابعة تقدم التلميذ، 

التــدريب واالستشــارات واخلــدمات املباشــرة : يتلقــى مدرســو الرتبيــة العامــة النظاميــة الــدعم املســتمر مــن خــالل .٦
للتالميذ، كلما احتاجوا من املربيني والعلماء احملرتفني ذوي اخلربة الشتقاق خمططات وتصميمات التدخالت املالئمة 

 .عوبات التعلم على اختالف أمناطها وحداحلاالت التالميذ ذوي ص

ــــة الثالثــــة:  ثالثــــاً  وتقــــوم هــــذه الطبقــــة أو املرحلــــة علــــى إجــــراء تقــــومي شــــامل مبعرفــــة فريــــق متعــــدد :  الطبقــــة أو المرحل
التخصصـــات واملهـــام لتقـــومي خمتلـــف املهـــارات األكادمييـــة والســـلوكية لتحديـــد األهليـــة للرتبيـــة اخلاصـــة ومـــا يـــرتبط ـــا مـــن 

 :من خالل اآلليات التالية eligibility for special education خدمات

يتم إعالم اآلباء بآليات عمليات التقومي الشامل الذي يتعني القيام به لتحديد ما إذا كان التلميذ لديه صعوبة  .١
 . ما من صعوبات التعلم، ومدى أهليته للرتبية اخلاصة وما يرتبط ا من خدمات

علــى اســتخدام مصـادر وبيانــات ومعلومـات متعــددة، والــيت ميكـن أن تشــمل االختبــارات  يقـوم التقــومي الشـامل .٢
واملقاييس املقننة، وكذا املقاييس معيارية املرجـع، واملالحظـات الـيت يراهـا اآلبـاء والطـالب واملدرسـون، وكافـة البيانـات 

  .Tiers 1 and 2ية واملعلومات اليت مت جتميعها من خالل الطبقتني أو املرحلتني األوىل والثان
التأكد من أنه مت تقدمي برنامج مكثف للتدخل، ومدخالت تدريسـية عاليـة اجلـودة ومنتظمـة ومالئمـة وكافيـة،  .٣

وأن البيانــات واملعلومــات واملالحظــات الــيت يتطلبهــا منــوذج االســتجابة للتــدخل متــوفرة، مــع معرفــة كاملــة باخلصــائص 
 .واحلاجات اليت يعكسها التلميذ

حمــددات األهليــة للرتبيــة اخلاصــة، مــن حيــث تقريــر اعتبــار التلميــذ مــن ذوي صــعوبات الــتعلم وفقــاً  يــتم تطبيــق .٤
لنمط الصعوبة أو الصعوبات اليت أفرزا إجراءات وآليات منوذج االستجابة للتدخل، وتطبيق متطلبات قانون الرتبية 

 Individuals with Disabilities Education Act IDEA ٢٠٠٤لعـام  (IDEA)لكل األفراد املعوقني 

2004.  
وقــد تتبــاين اخلطــوات اإلجرائيــة وآليــات اإلطــار الــذي تقــدم لنمــوذج االســتجابة للتــدخل داخــل طبقاتــه أو مراحلــه 

 .الثالث، وفقاً حلالة التلميذ وخصائصه وحاجاته، ومنط الصعوبة ومدى عمومتها أو نوعيتها

الفرعيـة األوىل تتنـاول آراء املدرسـني وتقـديرام  sub-tiersطبقتـني فـرعيتني  فمثًال ميكن تقسيم الطبقـة الثانيـة إىل
 .  وتقوميام للتلميذ يف خمتلف املهارات األكادميية والدراسية، والثانية للمعاجلة

اعتماداً على " four-tiered model المراحلالنموذج رباعي الطبقات أو "ويسمى النموذج يف هذه احلالة 
  .تدخل واخلطة الرتبوية الفردية األكثر مالئمة للتلميذ وحاجاتهبرنامج ال

ومــــع ذلــــك فهنــــاك مــــن يــــرى أن منــــوذج االســــتجابة للتــــدخل ثالثــــي الطبقــــات أو املراحــــل ميثــــل اآلليــــات املعياريــــة 
Standard Protocol  ومـن هـؤالء(Fuchs et al, 2003) ، لكـن مـا قـد حيـدث أحيانـاً مـن تفريـع يف الطبقـة الثانيـة

  .يتوقف على خصائص التلميذ وحاجاته ومنط ومستوى الصعوبات كما أسلفنا

  

  



  :واهلدف الرئيسي هلذا النظام املتعدد الطبقات هو التأكيد على ما يلي
  .جودة حمتوى املدخالت التدريسية .١
  .جودة ممارسات التدريس ومشوله ألمناط متباينة من التدريس املتمايز .٢
  .الالزمة يف ظل الرتبية العامةإتاحة الفرص للتدخالت العالجية  .٣
أن الرتبية اخلاصة تقدم للتالميذ ذوي صعوبات التعلم الذين حيتاجون خلدمات الرتبية اخلاصة اليت ال تقدم هلم  .٤

  .يف ظل الرتبية العامة
اهتمـــام كافـــة جهـــود البـــاحثني والعلمـــاء واملهنيـــني ـــذه اهليئـــات  نمـــوذج االســـتجابة للتـــدخلونظـــراً الســـتقطاب 

نموذج نظمات، فقد وجهت تلك اهليئات واملنظمات أعضاءها إلجراء مزيد من البحوث واألنشطة األكادميية حول وامل
وبصـــورة أكثـــر حتديـــداً اجتهـــت األنشـــطة البحثيـــة هلـــذه اهليئـــات واملنظمـــات وخاصـــة املركـــز الـــوطين . االســـتجابة للتـــدخل

 :على األسئلة األربعة التاليةلإلجابة  NRCLDللبحث 

 جل منوذج االستجابة للتدخل املشكالت النظرية واملنهجية اليت أفرزها منوذج التباعد؟هل يعا .١

 هل يليب منوذج االستجابة للتدخل احلاجات املتزايدة إلعادة النظر يف التعريف والتحديد ؟ .٢

  ما هي آليات منوذج االستجابة للتدخل يف حتديد ذوي صعوبات التعلم؟ .٣
 ؟التعلمهل يؤدي استخدام وتطبيق منوذج االستجابة للتدخل إىل الوقاية من صعوبات  .٤

  هل ينطوي منوذج االستجابة للتدخل على مصداقية يف حتديد ذوي صعوبات التعلم؟  .٥
دراسات وبحوث تناولت مقارنة نماذج التحليل الكيفي بنماذج التحليل الكمي فـي تحديـد وتشـخيص صـعوبات 

 التعلم 

 ,MacMillan, D; Greshamمـن الدراسـات الرائـدة احلديثـة الـيت تناولـت هـذه القضـية بقـوة وعمـق دراسـة 

F;and Bocian, K; 1998   " التباعد  بين تعريفات أو تحديدات صـعوبات الـتعلم والتشـخيص الفعلـي داخـل
  ".دراسة إمبريقية: المدارس

ات املدارس لذوى صعوبات التعلم، اعتماداً على حمك وقد استهدفت هذه الدراسة اختبار مدى مصداقية حتديد
 : التباعد من خالل تطبيق عدد من احملكات األساسية، هي

 WRAT- R, 1984) Wide Range Achievement(اختبـار التحصـيل الواسـع املـدى الطبعـة املنقحـة   ����

Test Revised (Jastak & Wilkinson .  
  ) III, 1991  WISC(مقياس وكسلر لذكاء األطفال  ����

)Wechsler Intelligence Scale for children -III;Wechsler, 1991(  
  )SSRS-T, 1990(مقياس تقدير املهارات االجتماعية  ����

)Social Skills Rating System-Teacher Gresham & Elliott, 1990(  
طفًال ممن مت ) ١٥٠(اخل  طبقت على .. أدوات أخرى لقياس التأخر العقلي وصعوبات االنتباه مع فرط النشاط  ����

  : تصنيفهم باعتبارهم ذوى صعوبات تعلم، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل



بني تقديرات  يوضح حتديد وتشخيص طالب العينة  يف ظل حمك التباعد كنموذج للتحليل الكمي) ٢( جدول 
التحصيل والذكاء والمهارات االجتماعية :باستخدام االختبارات واملقاييس الثالثة املدارس وتقديرات الباحثني

   ودالالتها التشخيصية
 اتفاق على االستبعاد

 ٢٧= ن ) ٤(

 تقدير زائف سلبي

 ٦٢= ن ) ٣(
 عاديون

 اتفاق على التصنيف

= ن ) ٢(
 صعوبات٢٩

 تقدير زائف إيجابي

 غيرصعوبات٣٢=ن)١(

 

 التحصيل  م ع م ع م ع م ع

 قراءة  )أ( ٥٩.٢ ١١.٣ )أ( ٦١.٥ ٨.١ )ب( ٧٩.٧ ١٠.٦ )ب( ٨٠.٨ ١٤.٧

 جى  )أ( ٦٢.٣ ٩.٣ )أ( ٦٥.٣ ٩.١ )ب( ٧٨.٠ ٧.٧ )ب( ٨٠.٤ ١٣.١

 رياضيات  )أ( ٧٨.١ ١١.٣ )أ( ٧٩.٢ ١٢.٧ )ب( ٩٥.٠ ٥.٩ )أ،ب(٨٥.٩ ١٢.٦

وكسلر  ٧٦أقل من  ٩٠من  أكرب ١٠٠أكرب من  ٩٠أقل من 
 للذكاء

 ٩٤.٩ ٩.٣ )ج(١٠٩.٤ ٥.٩ )ب( ٨٩.٢ ٩.٣
 )ب(

 اجلزء العملى  )أ( ٧٧.٣ ١٠.٩

 اجلزء اللفظي  )أ( ٧٤.٩ ٩.٤ )ب(٩٠.٣ ١٠.٤ )ج(١٠١.٧ ١٣.٢ )ب( ٨٤.٩ ٦.٨

 املهارات         

 ١١٤.٢ ١١.٧ )ب( ٩٨.١ ٩.٤ )أ( ١١٢.٨ ٨.٩
 )أ(

مشكالت  )أ(١١٢.٣ ١٤.٥
 السلوك 

املهارات  )أ( ٨٧.٤ ١٠.٤ )أ( ٨٥.٥ ١١.٨ )ب( ٩٩.١ ١٤.١ )أ،ب(٨٧.٤ ٨.٥
 االجتماعية 

التقدير  )أ( ٧٨.٤ ٧.٤ )أ( ٧٨.٢ ٨.٢ )ب( ٩٠.١ ١٠.١ )أ،ب(٨٢.٢ ٧.٣
 األكادميي 

 عاديون إفراط حتصيلي

اتساق الذكاء و 
 التحصيل

 /صعوبات تعلم 

 تفريط حتصيلي

 التصنيف ختلف عقلي/ بطء تعلم 

ويقصد به تصنيف املدارس هلؤالء األطفال بأم من ذوى صعوبات  False Positive تقدير زائف إيجابي) ١(
  . ، لعدم انطباق حمك التباعد عليهم قرر فريق البحث أم ليسوا كذلكيالتعلم، بينما 

األطفــال ويقصــد بــه اتفــاق املــدارس وفريــق البحــث علــى تصــنيف هــؤالء : Agree LD اتفــاق علــى التصــنيف) ٢(
، مـع إمكانيـة أن يكـون بعضـهم ذوي تفـريط باعتبارهم من ذوى صعوبات التعلم وأـم تنطبـق علـيهم احملكـات القانونيـة

  . حتصيلي النطباق حمك التباعد عليهم
ويقصــد بــه أن املــدارس صــنفت هــؤالء األطفــال بــأم ليســوا ذوى :  False Negative تقــدير زائــف ســلبي)  ٣(

  .النطباق حمك التباعد عليهمنما صنفهم فريق البحث أم من ذوى الصعوبات بي ،صعوبات التعلم



ويقصد به اتفاق املدارس، وفريق البحث على أن هـؤالء األطفـال : Agree ineligible اتفاق على االستبعاد) ٤(
  . لعدم انطباق حمك التباعد عليهم ليسوا من ذوى الصعوبات ومن مث يتعني استبعادهم

بـني درجـات الـذكاء،  احلـادالعتبار األطفال من ذوى صعوبات التعلم هو التباعـد أو االحنـراف  ألساسيالمحك ا) ٥(
  ).       نقطة ٢٢(احنراف معياري، أو اثنتان وعشرين نقطة  ١.٥ودرجات التحصيل بواقع 

  :ويتضح من هذا اجلدول ما يلي 
تلميذاً ال ينطبق عليها حمك التباعد، فالفرق بـني متوسـطات أفرادهـا علـى اختبـار ) ٣٢= ن( المجموعة األولىأن  •

  . نقطة ٢٢التحصيل واسع املدى، ومقياس وكسلر للذكاء أقل من احملك وهو 
ومن مث يكون من اخلطأ نظرياً وعملياً ومنهجياً اعتبارهم من ذوى صعوبات التعلم، فهم اقرب إىل التـأخر العقلـي 

  .٧٦م إىل صعوبات التعلم حيث تقل نسبة ذكائهم عن منه
ينطبـق عليهـا حمـك التباعـد حيـث الفـرق بـني متوسـطاا علـى اختبـار التحصـيل ) ٢٩= ن ( :أن المجموعة الثانيـة •

  .)نقطة٢٢( واسع املدى، ومتوسطاا على مقياس وكسلر، أكرب من الفرق احملكي
قدير فريق البحث، على اعتبارهم من ذوى صعوبات التعلم، حيث  كان ومن مث جاء تقدير املدارس هلم متفقاً مع ت 

بينمــــا كــــان حتصــــيلهم أقــــل مــــن املتوســــط، وهــــم بــــذلك يتــــداخلون مــــع ذوى التفــــريط  التحصــــيلى  اً ذكــــاؤهم متوســــط
underachievers والنطباق حمك التباعد عليهم ٩٠حيث تزيد نسبة ذكائهم عن.  

ـــة • ق علـــيهم حمـــك التباعـــد حيـــث بلـــغ الفـــرق بـــني متوســـطاا علـــى اختبـــار ينطبـــ) ٦٢= ن : (أن المجموعـــة الثالث
نقطـة، إال أن هـذا  ٢٢التحصيل واسع املدى، ومتوسطاا على مقياس وكسلر للذكاء أكرب من الفـرق احملكـي وهـو 

مـع  اتسـاق للـذكاء( املتوسـط أيضـا، فـوقحتصـيلهم املتوسـط، كمـا أن ذكـاؤهم  ي فـوقالتقدير كان زائفاً سلبياً، حيثـ
  .ومن مث فهم عاديون )التحصيل

الفــرق بــني متوســطاا علــى اختبــار التحصــيل  ألنال ينطبــق علــيهم حمــك التباعــد، ) ٢٧= ن (أمــا اموعــة الرابعــة  •
واســـع املـــدى، ومقيـــاس  وكســـلر للـــذكاء، أقـــل مـــن الفـــرق احملكـــي، حيـــث كـــان حتصـــيلهم فـــوق املتوســـط، وذكـــاؤهم 

املقــاييس النوعيــة األخــرى علــى بتطبيــق و .)ذوو إفــراط حتصــيلي(، متوســط، ومــن مث فهــم ليســوا ذوى صــعوبات تعلــم
 :يليعينيت اموعتني تبني ما 

 )  ٣٢=ن غري ذوي الصعوبات( األوىل تقدير زائف إجيايب،  .١

 ) ٢٩=وذوي التفريط التحصيلي ن ذوى الصعوبات(والثانية االتفاق على التصنيف  .٢

 .)٣(كما يف جدول ، جاءت النتائج  التحليل الكيفيبإجراء التحليالت يف ظل آليات  .٣

  
  
  
  
  
  



فريق البحث هلم وفقاً للمحكات املقبولة القائمة على يوضح حتليل للفئات النوعية الفرعية لتصنيف )  ٣(جدول 
  التحليل الكيفي  

 تصنيفات الفريق البحثي عدد احلاالت النسبة املئوية
 صعوبات تعلم عامة فقط ٢٠ %٣٢.٨
 صعوبات انتباه مع فرط نشاط فقط ٣ %٤.٩
 تأخر عقلي فقط ١١ %١٨.٠
 صعوبات انفعالية وسلوكية صفر %صفر
 صعوبات تعلم مع صعوبات انتباه فرط نشاط ٦ %٩.٨
 صعوبات تعلم مع صعوبات  انفعالية وسلوكية صفر %صفر
 صعوبات انفعالية/فرط  نشاط /صعوبات انتباه  صفر %صفر 
 تأخر عقلي مع صعوبات انفعالية وسلوكية ١ %١.٦
 صعوبات انفعالية وسلوكيةو صعوبات تعلم مع صعوبات انتباه  ٣ %٤.٩
 تأخر عقلي مع صعوبات انفعالية وسلوكية/ صعوبات انتباه  ١ %١.٦
 ال تندرج  حتت أي مما سبق) ذوو تفريط ( صعوبات أخرى  ١٠ %١٦.٤
 اموع ٦١ %١٠٠

  :ويتضح من هذا اجلدول ما يلي
أن اخنفاض املستوى التحصيلى ينطوي على فئات فرعية متعددة تعكس أسبابا شديدة التباين تقـف خلـف  � 

  .هذا االخنفاض، ومن مث يتعني التعرف عليها وحتليلها للمساعدة يف التحديد والتشخيص
وجــود أن حمــك التباعــد بــني الــذكاء والتحصــيل كنمــوذج للتحليــل الكمــي ال يــنهض كــدليل قــائم بذاتــه علــى  �

صــعوبات تعلــم، وإمنــا يتعــني االعتمــاد علــى حمكــات كيفيــة أخــري تتنــاول التحليــل الكيفــي جلوانــب القــوة والضــعف لــدى 
  .التلميذ كأساس للتصنيف والتحديد والتشخيص

  )دراسة حالة واقعية(تباين التشخيص والتقويم بين نموذج التباعد ونموذج التحليل الكيفي  
عامـاً، يبـدي عمــرو  ١٣االبتـدائي، عمــره الـزمين إحـدى عشــر عامـاً وعمـره العقلــي  عمـرو تلميـذ يف الصــف السـادس

أظهــــر منــــوذج التباعــــد وجــــود احنــــراف دال نضــــعه ضــــمن ذوي .  تباعــــداً داًال بــــني مســــتواه العقلــــي ومســــتواه القرائــــي
 .صعوبات تعلم القراءة

بينما   ٩٩واملتبين  ٨٤وح بني املئيين ترتا) ويسك(درجاته على اجلزء اللفظي من اختبار وكسلر لذكاء األطفال  •
 .٦٣واملئيين ٦كانت درجاته على اجلزء األدائي ترتاوح بني املئيين 

  .يرى فريق التشخيص باملدرسة أهلية عمرو ليكون يف عداد ذوي صعوبات التعلم •
  : لدى عمر ما يليوانب القوة وجوانب الضعف أظهر التحليل الكيفي جل •

 نواحي الضعف نواحي القوة

  كثافة املعلومات العامة •
  معاين املفردات •
  اجلرب •
 اللغة الشفهية •

 ادميياملهارات األك •

  سوء التنظيم والتخطيط •
  ضعف التجهيز السمعي •
  ضعف القدرة على التتابع •
 ضعف الذاكرة البصرية •

 يضعف اإلدراك البصري احلرك •



للتحصـيل  جونسـون -وودكـوك واختبار  اختبار وكسلر لذكاء األطفالكما أظهر التحليل الكيفي لدرجات عمرو على 
  :الدراسي يف القراءة والكتابة والرياضيات ما يلي

 المئين الدرجة اختبار ويسك اللفظي
 ٩٨ ١٦ المعلومات
 ٩٨ ١٦ المتماث�ت

 ٩١ ١٤ الحساب
 ٩٩ ١٧ المفردات

 ٨٤ ١٣ الفھم
 ٩١ ١٤ سعة ا'رقام

 ٩٨ ١٣١ درجة الجزء اللفظي 
 ٣٤ ٩٤ ائيدرجة الجزء ا'د

 ٨٢ ١١٤ الدرجة الكلية للمقياس
 المئين الدرجة اختبار ويسك ا'دائي

 ٦٣ ١١ تكميل الصور
 ٠٩ ٠٦ الترميز

 ٣٧ ٠٩ ترتيب الصور
 ٦٣ ١١ تصميم المكعبات

 ٢٥ ٠٨ تجميع ا'شياء
 ٥٠ ١٠ البحث الرمزي

 ٩٨ ١٣١ الفھم اللفظي
 ٤٧ ٩٩ التنظيم ا6دراكي

 ٩٥ ١٢٤ التحرر من التشتت
 ٢٧ ٩١ سرعة التجھيز

 المئيني الدرجة جونسون –التحصيل على اختبار وودكوك 

 ٥٣ ١٠١ القراءة
 ٥٤ ١٠٢ التعرف على الحروف والمقاطع والكلمات

 ٥٣ ١٠١ ط�قة القراءة

 ٧٥ ١١٠ الفھم ا<ستماعي

 ٨١ ١١٣ الكتابة
 ٩٣ ١٢٢ التھجي

 ٣١ ٩٣ ط�قة الكتابة

 ٩٧ ١٢٧ الكتابة اليدوية

 ٨٨ ١١٧ الرياضيات

 ٩٨ ١٣٠ الحساب

 ٤١ ٩٧ فھم لغة الرياضيات

 ٧٦ ١١١ حل المشك�ت

  :نتناوهلا على النحو التايلاليت ويتضح من اجلداول اليت تقدمت العديد من النتائج املهمة 
تكــون مــن تبــاين أداء احلالــة يف اجلــزء اللفظــي عنــه يف اجلــزء األدائــي بفــروق دالــة، ممــا يؤكــد ميــل احلالــة لكــي  •

  .املتفوقني عقلياً 
التعـرف علـى احلـروف ( أن األداء األكادميي للحالة مييـل إىل االخنفـاض عـن األداء العقلـي، وخاصـة يف القـراءة •

  .يف حني تبدي احلالة مستوى فوق املتوسط يف الفهم االستماعي)واملقاطع والكلمات



  .بدي أداء ممتازاً يف الكتابة اليدويةتبدي احلالة اخنفاضاً ملموساً يف طالقة الكتابة، على حني ت •
 .تبدي احلالة اخنفاضاً ملموساً يف الطالقة الرياضية، على حني تبدي أداء ممتازاً يف احلساب  •

أن احلالـة هـي مـن املتفـوقني عقليـاً ذوي صـعوبات القـراءة املشار إليها يرى اخلرباء وفقاً لنتائج التحليل الكيفي  •
  . وأا ال تعاين من صعوبات الفهم) طعالتعرف على الكلمات واملقا(
حتتــاج احلالــة لربنــامج مكثــف للتــدخل يقــوم علــى إعــداد خطــة تربويــة فرديــة حمورهــا األساســي تنميــة مهــارات  •

  .وقد أعد هذا الربنامج وكانت استجابتها للتدخل عالية وذات داللة التعرف على الكلمات ،
يـة ختتلـف اختالفـاً جوهريـاً عـن نتـائج التحليـل الكمـي لـنفس أن نتائج التحليل الكيفـي تشـري إىل أحكـام تقومي •

ممــا يــدعم ضــرورة مــن حيــث جوانــب القــوة، وجوانــب القصــور لــدى التالميــذ موضــوع التشــخيص والتقــومي، احلالــة 
تفعيل النماذج الكيفية يف حتديد وتشخيص صعوبات الـتعلم مـن ناحيـة، وثنـائيي غـري العاديـة وغريهـا مـن الفئـات 

 .من ناحية أخرى املتداخلة

 االفتراضات التي أقمنا عليها التدخل في دراستنا الحالية

مهـارات التعـرف علـى ( القـراءة  صـعوبات تعلـمصعوبات الـتعلم هـو  أن أعلى حمتوى حظي بالتدخل يف جمال .١
   ). basic factsاحلقائق األساسية للرياضيات  (الرياضيات وصعوبات تعلم ) الكلمات
صـعوبات تعلـم الرياضـيات القـراءة، و  أساليب التدخل العالجـي لـدى ذوي صـعوبات تعلـمأن أفضل طرق أو  .٢

  ).٠.٩١(، يليه التدريس املباشر )١.٤٥(هو التدريس الذايت 
صعوبات القراءة و أفضل من استخدام الكمبيوتر كوسيط يف التدخل العالجي ) املدرس(أن الوسيط اإلنساين  .٣

 ).٠.٥١(، )١.٠٥(ب تعلم الرياضيات حيث كان على الرتتي

ــــاً مــــن فئــــات ذوي االحتياجــــات اخلاصــــة، مث ذوي % ٦٤أن ذوي األداء التحصــــيلي املــــنخفض ميثلــــون  .٤ تقريب
:  صعوبات التعلم، وهذا معناه أن فئة ذوي األداء التحصيلي املنخفض متثل مظلـة أوسـع ينـدرج حتتهـا فئـات أخـرى مثـل

دراسياً، وهي فئات ينطوي كل منها على خصائص عقلية ومعرفيـة،  ذوي التفريط التحصيلي، وبطئ التعليم، واملتأخرين
النســبة يف دراســتنا ( .، األمــر الــذي يفــرض التعامــل معهــا مــن خــالل أمنــاط خمتلفــة مــن التــدخلمتباينــةوانفعاليــة ودافعيــة 

 ).لذوي صعوبات التعلم وذوي التفريط التحصيلي معاً % ٢٨:احلالية هي

القراءة، أن أي تدخل جترييب ممنهج أي قائم على منهج حمدد ميكن أن حيدث أثر اجيايب لدى ذوي صعوبات  .٥
 تعلم الرياضيات، ومع ذلك فهناك متغريات حمددة ميكن أن تؤثر على حجم األثر الناتج عن التدخلوصعوبات 

  منهج الدراسة الحالية وإجراءاتها

  عينة الدراسة
تلميـــذاً مـــن تالميـــذ الصـــفني الثالـــث والرابـــع االبتـــدائي، ومـــن أربـــع مـــدارس هـــي ) ٥٠٤( مشلـــت عينـــة الدراســـة

 .مبحافظة الدقهلية جبمهورية مصر العربية)  األندلس، وجيهان السادات، واهلدى والنور، وبن خلدون االبتدائية(

لســـادس مبملكـــة مـــن تلميـــذات املرحلـــة االبتدائيـــة موزعـــة علـــى الصـــفوف مـــن الثـــاين إىل ا)  ٥٣٥( مـــن: الثانيـــة
البحــرين مــأخوذة مــن رســالة ماجســتري أمــاين بــو مخســني غــري منشــورة جبامعــة اخللــيج العــريب علــى النحــو الــذي يوضــحه 

  :اجلدول التايل



  حسب الصفوف واملدارس األوىل  توزيع أفراد عينة الدراسة األولية )  ٥( جدول 
 المدرســـــــــــــــــــــــة   

  والصف
 الصف

المجموع  خلدونبن  اهلدى والنور جيهان األندلس
 الكلي

 ٢٦٧ ٥٤ ٦٣ ٥٩ ٩١ الثالث

 ٢٣٧ ٥٧ ٥٨ ٥٥ ٦٧ الرابع

 ٥٠٤ ١١١ ١٢١ ١١٤ ١٥٨ المجموع

مدارس العينة 
 الثانية

البالد القدمي 
 ١٤٠=ن

القادسية 
 ١٢٢=ن

  توبلي
 ١٤١=ن 

ـــــــــت   نســـــــــيبة بن
 ١٣٢=ن كعب

٥٣٥ 

  :قامت الدراسة الحالية على استخدام األدوات التالية: أدوات الدراسة

  )١٩٩٩إعداد وتعريب فتحية عبد الرؤوف ،(للمصفوفات املتتابعة كمقياس للذكاء " رافن"اختبار  .١
  )١٩٩٩إعداد فتحي الزيات،(مقياس تقدير اخلصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم  .٢
  ).٢٠٠٥إعداد فتحي الزيات، وأماين بومخسني،(مقياس تقدير اخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي  .٣
ات التحصـــيل الدراســـي املدرســـي لكـــل مـــن القـــراءة والرياضـــيات بالنســـبة لتالميـــذ العينـــة األوىل، وامـــوع درجـــ .٤

 .الكلي للتحصيل الدراسي بالنسبة للعينة الثانية

منشــورتني ومت اســتخدامها يف العديــد مــن الدراســات والبحــوث، ومــن مث ميكــن ) ١،٢(ونظــراً لضــيق املســاحة، فــاألداتني 
  .ا يتعلق بالصدق والثبات واملعايري، أما األداة الثالثة فنعرض هلاالرجوع هلا فيم

  مقياس تقدير الخصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي -٥
أعد هذا املقياس للتطبيق على تالميذ املرحلة االبتدائية، يف ضوء ما أكدته العديد مـن الدراسـات والبحـوث، الـيت 

يتكون املقياس من سـتني فقـرة متثـل سـتة أبعـاد حيتـوي كـل منهـا و .التفريط التحصيليتناولت اخلصائص السلوكية لذوي 
تناول اخلصائص السلوكية املتعلقة بالدافع لإلجناز، ومستوى الطموح، ومفهوم الذات، واالجتـاه حنـو :  فقرات، ١٠على 

يقوم املعلم بتقدير مدى انطباق اخلصائص السلوكية الوارد ذكرها يف بنود و  .املدرسة، واالجتاه حنو املعلم، ووجهة الضبط
  ). درجة واحدة(درجات ، ونادراً ٤(املقياس، على التلميذ، و تتمايز االستجابة يف مدى رباعي مابني دائماً 

لدراســـي مت إجيـــاد الصـــدق التالزمـــي ألبعــاد املقيـــاس عـــن طريـــق ارتبـــاط درجـــات التحصـــيل ا :صـــدق وثبـــات المقيـــاس  
 :التايل) ٥( بدرجات أبعاد املقياس، على النحو الذي يوضحه اجلدول 

    معامالت ارتباط مقياس تقدير اخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي بالتحصيل) ٥(جدول 

 األبعاد
الدافع 
 لإلنجاز

مستوى 
 الطموح

االتجاه نحو 
 المعلم

االتجاه نحو 
 المدرسة

مفهوم 
 الذات

وجهة 
 الضبط

 **٠.٥٣ **٠.٧٤ **٠.٨٠ **٠.٨٧ **٠.٧٠ **٠.٨٣ التحصيل الدراسي

 ٠.٨٨٩ ٠.٨٥٧ ٠.٨٤٢ ٠.٨٧٧ ٠.٥٦٠ ٠.٨٩٤ معامالت الثبات

  )٥٣٥=ن(٠.٠١االرتباط دال عند  **



  إعداد الباحث) التعرف على الكلمة( اختبار تشخيصي لصعوبات القراءة  .٦
  .•)٢٠٠٦(إعداد محدان اهلاليل ،اختبار تشخيصي لصعوبات تعلم الرياضيات .٧

  محددات التحليل الكمي 
   ينطبق عليهم محك التباعدالتالميذ الذين تحديد   -أ

مت حتديد العينات النهائية اليت ينطبق عليها حمك التباعـد اعتمـاداً علـى حتويـل درجـات كـل مـن الـذكاء والتحصـيل 
، مث حتديـد مـدى )واحـد(واالحنـراف املعيـاري ) صـفر(املتوسـط القراءة والرياضيات إىل درجات معيارية هلا نفس : النوعي

انطباق حمك التباعد عن طريق طرح الدرجة املعيارية للتحصيل من الدرجة املعيارية للذكاء، ويكون الفرق الكمي بينهما 
  . أكرب من واحد

 تحديد التالميذ ذوي صعوبات التعلم -ب

 تقــديرأن تقــع درجــات التلميــذ علــى مقيــاس مــن عدمــه، جيــب لتقريــر مــدى وجــود صــعوبات الــتعلم لــدى التلميــذ 
مقـــاييس تقـــدير اخلصـــائص  معـــايري وشـــديدة بنـــاء علـــى، مـــا بـــني متوســـطة لـــذوي صـــعوبات الـــتعلم اخلصـــائص الســـلوكية

 ).١٩٩٩فتحي الزيات : إعداد(السلوكية لذوي صعوبات التعلم 

 تحديد التالميذ ذوي التفريط التحصيلي -ج

 اخلصــائص الســلوكيةتقــدير أن تقــع درجاتــه علــى مقيــاس لتقريــر مــدى وجــود تفــريط حتصــيلي لــدى التلميــذ، جيــب 
مــن ناحيــة، وتنطبــق عليــه اخلصــائص الســلوكية ملقيــاس تقــدير ذوي ) خفيفــة، وال توجــد( مــا بــني لــذوي صــعوبات الــتعلم

وقد . ••••)٢٠٠٥اد فتحي الزيات وأماين بو مخسني، إعد. ( من ناحية أخرى) دائماً ، وغالباً (التفريط التحصيلي ما بني 
  :أسفرت هذه احملددات عن النتائج اليت يوضحها اجلدول التايل

 وذوي التفريط التحصيلي الذين ينطبق عليهم حمك التباعدعدد أفراد ذوي صعوبات التعلم ) ٣( جدول 

  في ظل نماذج التحليل الكمي ونماذج التحليل الكيفي
  لعينة ا   
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حتصيل  مصفوفات
 قرائي

تحصيل 
 رياضيات

انطباق محك 
نموذج  التباعد

 التحليل الكمي

  المرحلة األولى للتحليل الكيفي
 

 التفريطذوو  ذوو الصعوبات

 رياضيات قراءة رياضيات قراءة رياضيات قراءة 
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  ١٤ ١٨ ٢٤ ٣٤ ٣٨ ٨٥ ١٠٨ ٢٣٧ الرابع االبتدائي
 

١٦  
 

 ٢٧ ٢٩ ٣٩ ٤٦ ٦٦ ٧٥ ١٨٤ ٢٢٦ ٥٠٤ المجموع

                                                 
فاعلية نموذج تشخيصي ع�جي في تحديد ا'خطاء الشائعة لدى ذوي صFعوبات )"٢٠٠٦(حمدان فريج الھ�لي •

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعFة "تعلم الرياضيات من ت�ميذ المرحلة ا<بتدائية بالمملكة العربية السعودية
 .مملكة البحرينالخليج العربي، 

فاعلية مقياس للتمييز بين ذوي صعوبات التعلم وذوي التفريط التحصFيلي مFن )"٢٠٠٥(أماني محمد بو خمسين •
، رسFFالة ماجيسFFتير غيFFر منشFFورة، برنFFامج صFFعوبات الFFتعلم، جامعFFة الخلFFيج العربFFي، "ت�ميFFذ المرحلFFة ا<بتدائيFFة

 .مملكة البحرين



النسب املئوية للتباعد وذوي صعوبات التعلم وذوي 
 التفريط التحصيلي

   ١٤١: العدد
 :النسبة

٨٥    
٦٠% 

٥٦   
 ٤٠% 

االبتدائية مبملكة  •عينة ذوات صعوبات التعلم باملرحلة
 )٥٣٥=(البحرين ن

  ٨٤: العدد
 :النسبة

٤٣   
٥١% 

٤١   
٤٩% 

  :ما يلي) ٣(ويتضح من اجلدول 
تلميــذ  ٨٥(منهــا %) ٢٨(يف العينــة املصــرية بنســبة) تلميــذاً  ١٤١(أن الــذين ينطبــق علــيهم حمــك التباعــد بلــغ  .١

النطبــــاق اخلصــــائص الســــلوكية لــــذوي صــــعوبات الــــتعلم علــــيهم، وعــــدم انطبــــاق %) ٦٠ذوي صــــعوبات تعلــــم، بنســــبة 
  .لذوي التفريط التحصيلي عليهماخلصائص السلوكية 

، لعدم انطباق اخلصائص السلوكية لـذوي %)٤٠(كما بلغت نسبة ذوي التفريط التحصيلي يف عينة التباعد  .٢
  .صعوبات التعلم عليهم، وانطباق اخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي عليهم

 .تيبعلى الرت %) ٤٩،% ٥١(بلغت هاتني النسبتني يف العينة البحرينية ، .٣

أنه من اخلطأ اعتبار كل من ينطبق عليه حمـك التباعـد هـو مـن ذوي صـعوبات الـتعلم علـى النحـو الـذي تسـري  .٤
 .عليه احملددات احلالية لتحديد وتشخيص صعوبات التعلم

 محددات التحليل الكيفي: ثانيا

  التمييز بين ذوي صعوبات التعلم، وذوي التفريط التحصيلي:المرحلة األولى  -  أ
للتأكـــد مـــن مصـــداقية الفـــروق بـــني عينـــيت ذوي صـــعوبات الـــتعلم، وذوي التفـــريط التحصـــيلي يف العينتـــني املصـــرية  

لفروق املتوسطات بني ذوي صعوبات التعلم وذوي التفريط التحصـيلي ) ت(والبحرينية، استخدم الباحث داللة اختبار 
  :ول التايليوضحه اجلد يف اخلصائص السلوكية لكل منهما، على النحو الذي

كل من اخلصائص وذوي التفريط التحصيلي يف  يوضح داللة فروق املتوسطات بني ذوي صعوبات التعلم  ) ٥( جدول 
   السلوكية لذوي صعوبات التعلم، واخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي

الخصائص السلوكية لذوي 
 صعوبات التعلم

  ذوي صعوبات التعلم العينات
 م          ع      

  ذوي التفريط التحصيلي
 م             ع     

 قيمة ت

 ٩،٤١ ٣،٢ ١٩،٥ ٤،٧ ٢٦،٣ •املصرية النمط العام

 ١٠،٢ ٢،٩ ١٥،٤ ٤،٥ ٢٣،٩ ♦البحرينية

 ١٣،١ ٤،١ ١٧،٢ ٦،٣ ٢٩،٧ املصرية االنتباه والذاكرة

 ١٠،٧ ٣،٩ ١٥،٨ ٥،٩ ٢٧،٥ البحرينية

 ١١،٣ ٣،٩ ١٧،٤ ٦،٥ ٢٦،٩ املصرية والتهجيالقراءة والكتابة 

 ٨،١ ٤،٢ ١٥،٤ ٦،٨ ٢٥،٥ البحرينية

                                                 
 
 
 )لذوي التفريط التحصيلي ٥٦وي صعوبات التعلم ، لذ ٨٥: (ن للعينة المصرية هي  ••••
 )لذوي التفريط التحصيلي ٤١لذوي صعوبات التعلم ،  ٤٣: (ن للعينة البحرينية هي ♦



 ٩،٢١ ٣،٣ ١٥،٧ ٤،٩ ٢٤،٢ املصرية االنفعالية العامة

 ٤،٩ ٢،٩ ١٥،٢ ٥،٨ ٢٠،٢ البحرينية

 ٨،١٩ ٤،٢ ١٦،٩ ٥،٨ ٢٦،٥ املصرية اإلنجاز والدافعية

 ٧،٧ ٣،٨ ١٥،٧ ٦،١ ٢٤،١ البحرينية

كل من وذوي التفريط التحصيلي يف  يوضح داللة فروق املتوسطات بني ذوي صعوبات التعلم  ) ٥( جدول ) تابع(
   اخلصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم، واخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي

 

الخصائص السلوكية لذوي 
 التفريط التحصيلي

 قيمة ت ذوي التفريط التحصيلي ذوي صعوبات التعلم العينات

  ع م ع م

 ٢٦،٩ ٣،١ ١٥،٢ ٣،٧ ٣١،٤ املصرية الدافع لإلنجاز

 ١٩،٣ ٤،٦ ١٧،٦ ٣،٣ ٣٣،٩ البحرينية

 ٢٢،٤ ٣،٨ ١٦،٣ ٣،٥ ٢٩،٦ املصرية مستوى الطموح

 ١٩،١ ٥،٦ ١٨،٧ ٤،١ ٣٣،١ البحرينية

االتجاه نحو المعلم 
 والصف الدراسي

 ٢١،٧ ٤،٤ ١٧،٣ ٣،٦ ٢٨،٥ املصرية

 ١٨،٨ ٤،٨ ١٩،١ ٤،١ ٣٤،١ البحرينية

 ١٩،٥ ٣،٩ ١٩،١ ٤،٥ ٣١،٧ املصرية االتجاه نحو المدرسة

 ١٧،٤ ٤،٢ ١٨،٧ ٤،١ ٣٣،٩ البحرينية

 ٢٧،٣ ٤،٦ ١٥،٩ ٣،٤ ٢٩،١ املصرية مفهوم الذات

 ١٨،٢ ٤،١ ١٨،٩ ٣،٩ ٣٣،٧ البحرينية

 ٣١،٢ ٣،٩ ١٥،٣ ٣،٧ ٣٢،٣ املصرية وجهة الضبط

 ١٦،٧ ٥،٥ ١٩،٥ ٣،٨ ٣٤،٤ البحرينية

السلوكية املميزة  ويتضح هنا داللة فروق املتوسطات لذوي صعوبات التعلم، وذوي التفريط التحصيلي يف اخلصائص
  .لكل منهما، لدى العينتني، ومن مث فهما فئتان متمايزتان رغم انطباق التباعد عليهما

  تحديد ذوي االستجابة للتدخل: المرحلة الثانية  -  ب
  عينة التدخل  

تلميـذ بالصـفني الثالـث والرابـع مـن ذوي صـعوبات تعلـم القـراءة، والرياضـيات،  ٤٠اختريت عينة التدخل عشوائيا  من  
تلميـــذ لكـــل، ميثلـــون املـــدارس األربـــع املمثلـــني يف العينـــة األوليـــة، ومـــن الـــذين ينطبـــق علـــيهم حمـــك التباعـــد، ) ٢٠(بواقـــع 

تعلم مـــابني متوســـطة وشـــديدة مـــن ناحيـــة، وال تنطبـــق علـــيهم ومقـــاييس تقـــدير اخلصـــائص الســـلوكية لـــذوي صـــعوبات الـــ
  .من ناحية أخرى) مابني نادراً، أحياناً (مقاييس تقدير اخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي، 

  :مشلت آليات وحمتوى التدخل ما يلي) التعرف على الكلمة(القراءة لذوي صعوبات آليات التدخل -١ 



التــدريس املباشــر ألصــوات احلــروف الــيت  ولتجهيــز الصــويت ملهــارة قــراءة الكلمــات تــدريس احلــروف اهلجائيــة وا •
ألصـوات ) الفـونيمي(الصويت على الوعي  هنا التأكيد حيثميكن التعرف عليها يف سياقات قابلة للتعرف والرتميز، 

  . احلروف واملقاطع ومواقعها يف الكلمات
  .على الوعي الفونيمي وأمناط التهجيو ، لنصوصالتدريب على التهجي حلروف وكلمات ضمن عدد من ا •
، التالميـذ أنشطة قرائية مـن اختيـاراتو التدريس غري املباشر القائم على احلروف اهلجائية املتضمنة يف نصوص  •

مــن حيــث تكامــل القــراءة والتهجــي وكتابــة األنشــطة الــيت تعكــس املعلــم الــذين يقومــون باشــتقاق املعــاين، مث يتناوهلــا 
  .بني التالميذكان التأكيد على التفاعل   السياق، كما

 :على النحو التالي" فرنالد" استخدام طريقة  •

الكلمــات املــراد تعلمهــا، ويقــوم املــدرس بكتابــة الكلمــة علــى ورقــة بقلــم ملــون، مث / بنفســه الكلمــة  تلميــذخيتــار ال -أ
نطــق املــدرس  للكلمــة كــي يســمعها مــع ، يتتبــع الطفــل الكلمــة بأصــابعه، مــع نطقــه حلــروف الكلمــة خــالل تتبعــه هلــا

  .كتابتها على حنو صحيح  اعتماداً على ذاكرته  ، مع تكرارالطفل
مث يتم تكليفه بكتابة قصة مستخدماً . صندوق خاص به يتم جتميع الكلمات اليت تعلمها الطفل يف ملف أو -ب 

اخلاصــة املكونــة مــن كلمــات متثــل مجيــع الكلمــات الــيت تعلمهــا، وأخــرياً تطبــع قصــة الطفــل كــي يســتطيع قــراءة قصــته 
  .اختياراته الذاتية

للمدرس أثناء كتابته  متابعتهيطلب من الطفل تتبع كل كلمة من كلماته، مع تعليمه كلمات جديدة من خالل  -ج
  .للكلمة، مع ترديد الطفل هلا لنفسه، مث يكتبها

ا ذاتياً أو ذهنياً قبل كتابتهـا، وعنـد هـذا يتعلم الطفل كلمات جديدة بإطالعه على الكلمات املطبوعة، وتكراره -د
  .القراءة يف الكتب املالئمةتعرف كلمات النصوص القرائية و املستوى قد ميكن للطفل 

التدريب على مفاهيم ولغة الرياضيات وإجراء العمليات احلسـابية واملسـائل الكالميـة أو اللفظيـة، : الرياضيات -ب
التدريسية اليت تستهدف حتسني معرفة الطالب بالرياضيات ورفع مستوى مهـارام وإعمال كافة اآلليات  والكسور،

  .الرياضية األساسية
  محددات التدخل

أســـــبوع خـــــالل الفصـــــل الدراســـــي األول للعـــــام  ١٦لـــــثالث جلســـــات أســـــبوعياً ملـــــدة دقيقـــــة  )٤٥( فتـــــرة التـــــدخل  -ا
  ).األجازات والغيابأسبوع بسبب  ١٤جلسة ملدة  ٤٢ما مت فعلياً هو ( .٢٠٠٥/٢٠٠٦

  )ساعة٣٢: (الزمن الكلي للتدخل -٢
  .مدرسو اللغة العربية والرياضيات للفصول بالصفني الثالث والرابع: القائمون بالتدخل -٣
  : محتوى التدخل  -٤

احلــروف علــى املقــاطع والكلمــات،  مهــارات التعــرفالتــدريب والتــدريس العالجــي لتحســني : ( بالنســبة للقــراءة -أ
أنشــطة قرائيــة مــن و نصــوص  أول، ووســط ، وآخــر املقطــع أو الكلمــة، يــة والتجهيــز الصــويت ألصــوات احلــروفاهلجائ

قصـة مسـتخدماً الكلمـات الـيت تعلمهـا، وأخـرياً قـراءة قصـته اخلاصـة املكونـة مـن  التالميـذ لكتابـة  ،التالميذ اختيارات
  .كلمات متثل اختياراته الذاتية



وم العـــدد، املهـــارات األساســـية للرياضـــيات املتعلقـــة بـــاجلمع والطـــرح هـــت العـــد، مفمهـــارا: بالنســـبة للرياضـــيات -ب   
  .مبا فيها الكسور) املسائل الرياضية(والضرب والقسمة، واسرتاتيجيات حل املشكالت 

   .التدريس املباشر، التعلم الذايت، مناذج وسائط األداء:  الطريقة أو آليات التدخل  -٥
إن التفاعـــل بـــني املـــدرس والطـــالب، التعزيـــز، الفصـــول املدرســـية، غـــرف املصـــادر : للتـــدخلة يالخصـــائص الســـياق  -٦

  .اخل... وجدت
 ٤٢جلسة، والثالثة بعد  ٣٠جلسة، والثانية بعد١٥األوىل بعد : مت تقومي آثار التدخل أربع مرات:  تقويم التدخل -٧

  .جلسة، والرابعة بعد مضي شهر من آخر اجللسات
ــائج التحليــل ال النتــائج )٤٠=ن(أظهــر التحليــل الكيفــي للتــدخل لــدى عينــة ذوي صــعوبات الــتعلم :كيفــي للتــدخلنت

  :التالية
األوىل كانـت اســتجابتها للتـدخل فـوق املتوســط والثانيـة كانــت :  تمـايز أفــراد عينـة التــدخل إلـى مجمــوعتين  -  أ

  :استجابتها للتدخل دون املتوسط على النحو الذي يوضحه اجلدول التايل
يوضح البيانات الوصفية لعينة التدخل من حيث العمر الزمين ومتوسطات االستجابة للتدخل واحنرافاا  )٧(جدول 

  املعيارية 
 االحنراف املعياري املتوسط ن اموعة تقومي التدخل

 2.93 19.58 24 1.00 االختبار القبلي
  2.00 16 15.18 2.19 

 3.28 26.20 24 فوق املتوسط    1 جلسة ١٥بعد
 3.26 19.31 16 دون املتوسط    2  

 4.20 34.29 24 فوق املتوسط1     جلسة   ٣٠بعد
 3.45 23.25 16 دون املتوسط    2  

 3.76 42.83 24 فوق املتوسط    1 جلسة ٤٢بعد
 2.99 26.81 16 دون املتوسط    2  

 3.15 42.66 24 فوق املتوسط    1 بعد مضي شهر 
 5.17 26.50 16 دون املتوسط    2  

 653. 9.41 24 1.00 العمر
  2.00 16 10.12 .619 

التحسن الناتج عن 
 التدخل

%٤٦= معامل التحسن اموعة األوىل   

%٢٤= معامل التحسن المجموعة الثانية   

  :ما يلي) ٧(ويتضح من اجلدول 
، كمـا  %)٦٠(، بلغـت %)٤٦(أن نسبة تالميذ عينة ذوي صعوبات التعلم الذين كانت استجابتهم للتدخل ملموسـة 

، وبينمـا ميكـن للمجموعـة األوىل %)٤٠(،%)٢٤(كانت نسبة أقرام الذين كانت استجابتهم للتدخل دون املتوسط 
  . التدخل املكثف االلتحاق بالفصول العادية، فإن اموعة الثانية حتتاج ملزيد من

  
  



   للتحقــق مــن داللــة آليــات التــدخل، اســتخدم الباحــث أســلوب القياســات املتكــررة:  داللــة آليــات التــدخل -ب

Repeated measures  الذي أظهر النتائج اليت توضحها اجلداول التالية:  
 

Table (  8   ) Tests of Within-Subjects Effects: N=24 
Measure: MEASURE_1  

مصدر التباين 
 Source factor1العامل األول 

 جمموع املربعات

Sum of 
Squares 

درجات    
 Df  احلرية

 متوسط املربعات
Mean 

Square Fقيم ف 

مستوى 
 الداللة
Sig. 

factor1 Sphericity Assumed 10028.950 4 2507.238 591.072 .000 
 Greenhouse-Geisser 10028.950 2.583 3883.213 591.072 .000 
 Huynh-Feldt 10028.950 2.938 3413.688 591.072 .000 
 Lower-bound 10028.950 1.000 10028.950 591.072 .000 

  
 

Table (  9   ) Tests of Within-Subjects Contrasts: N=24 
Measure: MEASURE_1  

 مصدر التباين 
Source factor1العامل األول 

 جمموع املربعات

Sum of 
Squares 

درجات 
 احلرية
Df 

 متوسط املربعات
Mean 

Square Fقيم ف 

مستوى 
 الداللة
Sig. 

factor1 Level 2 vs. Level 1 1053.375 1 1053.375 488.214 .000 
 Level 3 vs. 

Previous 
3116.760 1 3116.760 396.075 .000 

 Level 4 vs. 
Previous 

6251.130 1 6251.130 886.391 .000 

 Level 5 vs. 
Previous 

3420.094 1 3420.094 511.104 .000 

 

Table ( 10   ) Tests of Within-Subjects Effects: N=16 
Measure: MEASURE_1  

 مصدر التباين 
Source factor1العامل األول 

 جمموع املربعات

Sum of 
Squares 

درجات 
 Df احلرية

متوسط 
 املربعات
Mean 

Square Fقيم ف 

مستوى 
 الداللة
Sig. 

factor1 Sphericity Assumed 1574.075 4 393.519 137.015 .000 
  Greenhouse-Geisser 1574.075 1.813 868.328 137.015 .000 
  Huynh-Feldt 1574.075 2.048 768.683 137.015 .000 
  Lower-bound 1574.075 1.000 1574.075 137.015 .000 

 

 

 

 

 



 

Table (  11   ) Tests of Within-Subjects Contrasts: N=16 
Measure: MEASURE_1  

 مصدر التباين 
Source factor1العامل األول 

 جمموع املربعات

Sum of 
Squares 

درجات 
 احلرية
Df 

 متوسط املربعات

MeanSquare Fقيم ف 

مستوى 
 الداللة
Sig. 

factor1 Level 2 vs. Level 1 272.250 1 272.250 121.000 .000 
 Level 3 vs. 

Previous 
576.000 1 576.000 236.712 .000 

 Level 4 vs. 
Previous 

915.063 1 915.063 379.592 .000 

 Level 5 vs. 
Previous 

459.566 1 459.566 53.028 .000 

  :والشكلني السابقني ما يلي)  8,9,10,11: ( ويتضح من اجلداول
التباين للقياسات املتكررة ألثر التدخل لدى عينات التدخل من ذوي صعوبات التعلم من لتحليل ) ف(داللة قيم  -١

العمليــات احلســابية ، وفهــم لغــة (والرياضــيات ) التعــرف علــى الكلمــة(تالميــذ الصــفني الثالــث والرابــع يف كــل مــن القــراءة 
  ).الرياضيات

التــدخل ختتلــف لــدى إحــدى امــوعتني عــن اموعــة لتحليــل التبــاين للقياســات املتكــررة ألثــر ) ف(أن داللــة قــيم  -٢
جمموعــة االســتجابة للتــدخل ( مقارنــة باموعــة األخــرى %) ٤٦فــوق املتوســط  (جمموعــة االســتجابة للتــدخل(األخــرى 

  %).٢٤دون املتوسط 
مبعـــدالت أن األثـــر الرتاكمـــي للتـــدخل القـــائم علـــى اســـتمرار جلســـات التـــدخل لـــدى اموعـــة األوىل، بـــدا تصـــاعدياً -٣

ملموسة، مع استمراره بعد مضي شهر من آخر جلسـات التـدخل، األمـر الـذي ميكـن يف ضـوئه االطمئنـان إىل اسـتمرار 
  .آثاره، وتقرير انتقال أفرادها إىل الفصول العادية

يضـاً ، أن األثر الرتاكمي للتدخل القـائم علـى اسـتمرار جلسـات التـدخل لـدى اموعـة الثانيـة، وإن بـدا تصـاعدياً أ -٤
إال أن مبعدالته كانت ضئيلة، فضًال عن احندارها  بعد مضي شهر من آخر جلسات التدخل، األمر الـذي ال ميكـن يف 
ضـــوئه االطمئنـــان إىل اســـتمرار آثـــاره، وال تقريـــر انتقـــال أفرادهـــا إىل الفصـــول العاديـــة، وإمنـــا يتعـــني البحـــث عـــن آليـــات 

الطبقـــة أو املرحلـــة الثانيـــة مـــن آليـــات وحمـــددات منـــوذج (ومكثفـــة، تشخيصـــية إضـــافية، وإعـــداد آليـــات أخـــرى جديـــدة، 
  .، واختبار تأثرياا، قبل تقرير احلكم على أفراد هذه اموعة باعتبارهم من ذوي صعوبات التعلم)االستجابة للتدخل

  :وعلى ذلك ميكن يف ضوء نتائج هذا البحث تقرير ما يلي
باعــد القــائم علـى تطبيــق احملــددات احلاليــة حملـك التباعــد ال مييــز بــني أن منـاذج التحليــل الكمــي ومنهـا منــوذج الت .١

، حيـث )يف العينة البحرينية ٨٤=يف العينة املصرية، ن ١٤١=ن(ذوي صعوبات التعلم ، وذوي التفريط التحصيلي 
  .كل منهايتيح التعامل معها كمجموعات واحدة، رغم ما بينها من تباينات كيفية يف اخلصائص السلوكية املميزة ل

أن تقريـــر اعتبـــار أفـــراد هـــذه اموعـــات مـــن ذوي صـــعوبات الـــتعلم اعتمـــادا علـــى حمـــددات التحليـــل الكمـــي،  .٢
  .ينطوي على أخطاء تراكمية يف التحديد والتشخيص، ومن مث إعداد الربامج العالجية هلا



الــذين ينطبــق  مــن أعــداد الطــالب% ٥٠إىل ٤٠أن منــاذج التحليــل الكمــي ومنهــا منــوذج التباعــد تضــيف مــن  .٣
عليهم حمك التباعد من خـالل خطـأ التحديـد والتشـخيص، إىل جمتمـع ذوي صـعوبات الـتعلم، علـى الـرغم مـن أـم 

 .ليسوا كذلك ، وإمنا هم من ذوي التفريط التحصيلي

ـــتعلم النطبـــاق اخلصـــائص الســـلوكية لـــذوي  .٤ أنـــه، حـــىت الـــذين يـــتم حتديـــدهم باعتبـــارهم مـــن ذوي صـــعوبات ال
% ٦٠علـــيهم يف ظــل منــاذج التحليـــل الكمــي، هــؤالء، قـــد يكــون مــن بيـــنهم مــا تصــل نســـبته إىل  صــعوبات الــتعلم

الطبقــة أو املرحلــة األوىل مــن منــوذج االســتجابة ( يســتجيبون للتــدخل املبكــر املكثــف، ) حســب نتــائج حبثنــا احلــايل(
 .، ومن مث ينتقلون إىل الفصول العادية، خارج مظلة ذوي صعوبات التعلم)للتدخل

احملــددات العالجيــة لــذوي التفــريط التحصــيلي الــذين ينضــمون إىل ذوي صــعوبات الــتعلم مــن خــالل خطــأ  أن .٥
التحديــد والتشــخيص يف ظــل منــاذج التباعــد، هــذه احملــددات العالجيــة ، أيســر متامــاً، مــن احملــددات العالجيــة لــذوي 

 .ممن ينطبق عليهم حمك التباعد% ٤٠صعوبات التعلم الذين ال يستجيبون للتدخل، والذين ال تتعدى نسبتهم 

أنه يف ضوء ما تقدم ميكن تقريـر أن القيمـة التنبؤيـة لنمـاذج التحليـل الكيفـي أعلـى ، وأدق، وذات مصـداقية،  .٦
 .  مقارنة بنماذج التحليل الكمي القائمة على مناذج التباعد ومعادالته الكمية

:وتتفق نتائج دراستنا احلاليـة مـع نتـائج دراسـات كـل مـن Stuebing et al 2001, Tomblin & Zhang, 1999; 

Tager - Flusberg & Cooper, 1999; Francis et al, 1996; Silva et al, 1987; Stanovich & 
Siegel, 1994. Hoskyn and Swanson, 2000 دراسـة . (Francis et al, 1996 1998, Fletcher,et al 

(Bradley, Danielson & Hallahan, 2002); Lyon et al (2001); (Vaughn&Fuchs,2003; 

Vaughn, Linan, Thompson &Hickman, 2003) Torgesen et al 2001;Foorman, Francis, 

Fletcher, Schats chneider & Mehta, 1998; Vaughn & Fuchs, 2003; MacMillan, D; 

Gresham, F;and Bocian, K; 1998. 

:ضوء ما يلي وميكن تفسري نتائج دراستنا احلالية يف  

معرفة إىل أي مدى يكون أداء التالميذ يصعب يف ظل مناذج التباعد القائمة على التحليل الكمي،  •
تتأثر إجياباً أو هذه الدرجات و اعتماداً على املعايري احمللية،  ،أعلى أو أقل من متوسط أداء التالميذ اآلخرين املستهدفني

يف إطار هذه املعايري من  دى اإلجناز األكادميي للتلميذتأثر مبناحية، كما تدى جودة املدخالت التدريسية من سلبًا مب
  .ناحية أخرى، مما يؤثر بدوره على مصداقية حتديد ذوي صعوبات التعلم

أي طبيعة ونوع املدخالت  يتجاهل هذا النموذج اإلطار أو السياق الذي حيدث فيه التحصيل األكادميي، •
ومع أن الدراسات والبحوث تؤكد على أن الفروق يف التحصيل األكادميي لدى مجيع التالميذ ذوي  التدريسية،

فإننا نرى أن التحصيل األكادميي هو دالة للكفاءة  دالة لظروف وبيئة التعلم، يه، صعوبات التعلم على حنو خاص
 .دون التفاعل املباشر مع التلميذالذاتية األكادميية وحمدداا، وهى حمددات ذاتية املنشأ يصعب معرفتها 

علــى حـــني يكـــرس منـــوذج االســـتجابة للتـــدخل املعاجلـــة املباشــرة مـــن خـــالل تقـــدمي تصـــميمات تدريســـية جيـــدة  •
عــــدم كفايــــة : رجــــع إىلذي يتكثــــف التــــدخل، ومــــن مث التمييــــز بــــني التالميــــذ ذوي االخنفــــاض التحصــــيلي املدرســــي، الــــ

منــاط تدريســية مكثفــة ألللتالميــذ ذوي صــعوبات الــتعلم الــذين حيتــاجون  بــنيو املــدخالت التدريســية، أو عــدم مالءمتهــا، 
 .Intensive, sufficient and specialized instruction.  ومالئمة وكافية



أن منوذج االستجابة للتدخل يدعم التعرف املباشر يف ظل النماذج التشخيصـية علـى جوانـب القـوة والضـعف  •
الدراسات والبحوث اليت أجريت حول هذا النموذج، ويف مقدمتها دراسات اهليئات  لدى التلميذ ، وهو ما كشفت عنه

واملنظمــات ومراكــز البحــوث، والــيت أكــدت فاعليــة منــوذج االســتجابة للتــدخل يف تعريــف وحتديــد ذوي صــعوبات الــتعلم 
 .Lyon et al (2001)% ٧٠على حنو حيد أو يقلص من عدد ذوي الصعوبات بنسبة 

العلمية القائمة على نتائج الدراسات والبحوث اليت جيب أن يتجه تركيزها على الصعوبات النوعية التدخالت  •
  .للتلميذ الفرد مع تكثيف اجلهود حول التعامل مع هذه الصعوبات ، بصورة مباشرة

ي يتـــيح هـــذا النمـــوذج الفرصـــة للتعـــرف املبكـــر علـــى كفايـــة وكفـــاءة املـــدخالت التدريســـية بالنســـبة للتالميـــذ ذو  •
 .التحصيل املنخفض، سواء أكانوا من ذوي صعوبات التعلم أو من ذوي التفريط التحصيلي

يوفر هذا النموذج اآلليـات اإلجرائيـة بصـورة علميـة وعمليـة لتحديـد ذوي صـعوبات الـتعلم، ومـن مث اسـتخدام  •
لــى النحــو الــذي آليــات الكشــف والتشــخيص والتحديــد املبكــرة لــذوي صــعوبات الــتعلم، دون انتظــار حــدوث الفشــل ع

  .يكرسه منوذج التباعد



 المراجع
 المراجع العربية : أوًال 

فاعليـة مقيــاس للتمييـز بـني ذوي صــعوبات الـتعلم وذوي التفـريط التحصــيلي )"٢٠٠٥(أمـاين حممـد بــو مخسـني .١
العـريب، مملكـة ، رسالة ماجسـتري غـري منشـورة، برنـامج صـعوبات الـتعلم، جامعـة اخللـيج "من تالميذ املرحلة االبتدائية

  .البحرين
ــــدى ذوي )"٢٠٠٦(محــــدان فــــريج اهلــــاليل .٢ فاعليــــة منــــوذج تشخيصــــي عالجــــي يف حتديــــد األخطــــاء الشــــائعة ل

، رســالة ماجيســتري غــري منشــورة، برنــامج "صــعوبات تعلــم الرياضــيات مــن تالميــذ املرحلــة باململكــة العربيــة الســعودية
 .ينصعوبات التعلم، جامعة اخلليج العريب، مملكة البحر 

) ١(سلسـلة علـم الـنفس املعـريف " األسس املعرفية للتكوين العقلي وجتهيز املعلومـات" فتحي مصطفى الزيات  .٣
 . م ٢٠٠٦الطبعة الثانية،  القاهرة ، دار النشر للجامعات ، 

قضــايا التعريـــف والكشــف والتشـــخيص ، : املتفوقــون عقليــاً ذوو صـــعوبات الــتعلم " فتحــي مصــطفى الزيـــات  .٤
حنو رعاية نفسية  وتربوية  أفضـل  لـذوى  االحتياجـات  اخلاصـة ، : جامعة املنصورة  –سنوي لكلية الرتبية املؤمتر ال

 .٢٠٠٠، املنصورة،أبريل ،٥/٤/٢٠٠٠-  ٤

دراسـة لـبعض اخلصــائص االنفعاليـة لــدى ذوي صـعوبات الـتعلم مــن تالميـذ املرحلــة " فتحـي مصـطفى الزيــات  .٥
  . م ١٩٨٩، للبحوث العلمية ، العدد الثاين جملة جامعة أم القرى " االبتدائية 

سلسلة علم النفس املعريف "سيكولوجية التعلم بني املنظور االرتباطي واملنظور املعريف " فتحي مصطفى الزيات  .٦
  . م ١٩٩٦القاهرة  -الطبعة األوىل  - دار النشر للجامعات)  ٢(
) ٥(دراسـات وحبـوث، سلسـلة علـم الـنفس املعـريف: علم الـنفس املعـريف، اجلـزء األول" فتحي مصطفى الزيات  .٧

  . ٢٠٠١القاهرة ، دار النشر للجامعات، الطبعة األوىل،
مــداخل ومنــاذج ونظريــات، سلســلة علــم الــنفس : علــم الــنفس املعــريف، اجلــزء الثــاين" فتحــي مصــطفى الزيــات  .٨

  . ٢٠٠١القاهرة ، دار النشر للجامعات، الطبعة األوىل،)٦(املعريف
املؤمتر الدويل اخلامس ، مركز القاهرة ، " مدخل معريف مقرتح لتفسري صعوبات التعلم" لزيات فتحي مصطفى ا .٩

  .١٩٩٨ديسمرب ، ) ٣-١(، كلية الرتبية جبامعة عني مشس  اإلرشاد النفسي
) ٣(سلســلة علــم الــنفس املعــريف"األســس البيولوجيــة والنفســية للنشــاط العقلــي املعــريف"فتحــي مصــطفى الزيــات  .١٠

  .أ ١٩٩٨،ار النشر للجامعاتدالقاهرة، 
سلسلة علم النفس املعريف "األسس النظرية والتشخيصية والعالجية: صعوبات التعلم "فتحي مصطفى الزيات  .١١

  .ب١٩٩٨ دار النشر للجامعاتالقاهرة،)٤(
. دليل مقاييس تقدير اخلصـائص السـلوكية للتالميـذ ذوي صـعوبات الـتعلم). ١٩٩٩(فتحي مصطفى الزيات  .١٢

 .القاهرة، للجامعاتدار النشر 

قضــايا التعريــف و التشــخيص و ، املتفوقــون عقليــا ذوو صــعوبات الــتعلم ). ٢٠٠٢(فتحــي مصــطفى الزيــات  .١٣
  .القاهرة، دار النشر للجامعات. العالج

سلسـلة علـم . "سيكولوجية الـتعلم بـني املنظـور االرتبـاطي و املنظـور املعـريف). ٢٠٠٤(فتحي مصطفى الزيات  .١٤
 .دار النشر للجامعاتالقاهرة، ) ٢(النفس املعريف



سلسـلة . "االسـرتاتيجيات التدريسـية واملـداخل العالجيـة: صـعوبات الـتعلم). ٢٠٠٦(فتحي مصطفى الزيـات  .١٥
 )حتت النشر(، دار النشر للجامعاتالقاهرة، ) ٨(علم النفس املعريف

ـــتعلم). ٢٠٠٦(فتحـــي مصـــطفى الزيـــات  .١٦ ـــنفس . "قضـــايا معاصـــرة يف صـــعوبات ال ) ٩(املعـــريفسلســـلة علـــم ال
  )حتت النشر. (دار النشر للجامعاتالقاهرة، 
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