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  وتشخيص صعوبات التعلم  لتحديدالقيمة التنبؤية 
 كمي ومناذج التحليل الكيفي بني مناذج التحليل ال

  •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 
 كنموذج للتحليل الكمي التباعد حمكنتائج الدراسات والبحوث املشككة يف جدوى  العديد منتراكم إىل 

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

 ضعف القيمة التنبؤية لنماذج التباعد بني االستعداد والتحصيل يف حتديد ذوي صعوبات التعلم .1
  ). Ross, 1995, 2001 (شك حمل حبيث باتت هذه النماذج يف الغالب  وتشخيصهم

املدارس املختلفة يف نفس الوالية و حبيث أن الواليات األمريكية املختلفةتعدد أمناط مناذج التباعد،  .2
 .من معادالت التباعدأو قيود ، أكثر أو أقل صرامة ها،تستخدم مناذج خمتلفة من

 أو مالمح تشخيصية نوعيـة وعامـة  سلوكية  إىل خصائص )مناذج التباعد( افتقار مناذج التحليل الكمي  .3
  .ينطبق عليهم هم حمك التباعد، ومن الينطبق علي مميزة، بني من 

) الذكاء(العامة  األساس النظري الذي بىن عليه مفهوم القدرة العقليةوجود شكوك حول مصداقية  .4
(Stanovich, 1991,Siegel, 1992) الذي يعتمد عليه منوذج التباعد. 

   .االستجابة للتدخلآليات التباعدات داخل الفرد بأو حدة شدة  ربط عدم  .5
مع تغري  ،أمهية وتأثرياً يف كفاءة التحصيل األكادميي أكثرأي أمناط القدرات العقلية املعرفية  حتديدعدم  .6

   ..(Mcgrew & Hessler, 1995)الزمين بتزايد العمر منطه 
عمليات التحديد والتشخيص حىت الصف الثالث  اليت تقوم على تأجيل الفشل تكريس ظاهرة انتظار .7

 ,Fletcher, et al)رجات للتحصيل، مما يتعارض مع فلسفة الكشف املبكر االبتدائي للحصول على د
1998; Torgeson, & Wagner, 1998; Vellutino, et al., 2000). 

ذوي التفـريط   :املنشـأ مثـل  أو األسرية  املدرسية: العديد من الفئات ذات املشكالت التعليمية تداخل .8
، مـع  نطبق عليهم اخلصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلمتالتحصيلي الذين ينطبق عليهم حمك التباعد، وال 

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

 .من املصداقية  النظرية والعملية ينطوي على قدرحبيث  ،لياتهالتفعيل التطبيقي حملدداته وآ
  حمك التباعد كنموذج للتحليل الكمي: أوالً

                                                
  العربي، البحرینأستاذ علم النفس المعرفي وصعوبات التعلم، مدیر برنامج صعوبات التعلم، جامعة الخلیج  •
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شديد أو حاد بني مستوى ذكاء التلميذ أو استعداداته (ميكن تعريف التباعد بأنه احنراف دال أو ملموس 
وأداءاته األكادميية العامة، أو النوعية الفعلية، أو حتصيله الدراسية أو قدراته، أو إمكاناته العقلية بوجه عام من ناحية، 

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

 :التايل

  . التباعد القائم على اخنفاض التحصيل الدراسي عن املعايري احمللية أو الوطنية .1
  .التباعد القائم على اخنفاض التحصيل الدراسي عن متوسط األقران داخل الفصل .2
  عامالاخنفاض التحصيل الدراسي عن االستعداد أو القدرات أو الذكاء  التباعد القائم على .3
  .وجتهيز ومعاجلة املعلوماتأالذكاء  التباعدات القائمة على تباين األداء على مقاييس القدرات أو .4

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

أو أي جمال آخر للضعف أو القصور يضعه يف عداد ذوي صعوبات التعلم حتت مظلة ).القراءة، الكتابة، الرياضيات(
  .94/142احملددة مبوجب القانون  التربية اخلاصة

قد قدم تعريفاً لصعوبات التعلم عكس رؤى العديد من املتخصصني يف  94/142وعلى 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،
 :اليت جاءت ا الالئحة الفيدرالية احملددات التالية أفرز هذا القانونوقد 

عندما ال حيصل التلميذ حتصيالً يرقى به إىل مستوى عمره العقلي أو قدراته أو مستوى ذكائه، مع تقدمي كافة  .1
  .ملالئمةاخلربات التربوية ا

لي والقدرة العقلية العامة أو مستوى الذكاء يف فعإذا كان هناك تباعداً شديداً أو حاداً أو داالً بني التحصيل ال .2
  . 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  .3
  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 ، االحنراف "تعبري حيث ينطوي
  .، ومدى عموميتها، أو نوعيتهاعلى درجة عالية من الغموض، من حيث معيار احلدة"احلاد
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كان ضرورياً، إال أن العديد من له  94/142من الباحثني يرى أن مشول القانون عدد ومع ذلك فإن هناك  
من حيث املفهوم،  صعوبات التعلم نرى أن هذا التعريف والئحته الفيدرالية قد اختزال ،وحنن منهم ،الباحثني

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

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

.  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 همتعددة للتباعد، وأن الواليات األمريكية املختلفة تستخدم مناذج خمتلفة من اًأن هناك أمناط*  

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

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

  االفتراضات اليت تقوم عليها مناذج التحليل الكمي يف التحديد والتشخيص 
 : تقوم مناذج التحليل الكمي يف التحديد والتشخيص على االفتراضات التالية

 ïالتحصيل الدراسي للطالب عن املتوسط، أي متوسط أقرانه املتساوين معه يف العمر الزمين  يؤخذ اخنفاض
أو الصف الدراسي، كمؤشر تشخيصي لصعوبات التعلم، بغض النظر عن املستوى العقلي له، ومعىن هـذا أن ذوى  

الخنفاض التحصيلي مـن  التفريط التحصيلي ميكن أن  يتداخلوا مع ذوى صعوبات التعلم ، الشتراكهم يف خاصييت ا
  .ناحية ، وارتفاع املستوى العقلي إىل فوق املتوسط أو حدود املتوسط  حبكم التعريف من ناحية أخرى

ï ـ يت كـل مـن    أن املتفوق عقلياً ذي الصعوبة الذي يكافح للوصول إيل متوسط أقرانه، يستبعد من مظل
وذوى صعوبات التعلم، بسبب عدم انطباق حمددات التفوق العقلي عليه من ناحيـة، و صـعوبات    ،املتفوقني عقلياً

  .من ناحية أخرى عليهأو التفريط التحصيلي التعلم 
ï  ،بارتفـاع املسـتوى   بالضرورة أن التفوق العقلي يكون مصحوباً شيوع االعتقاد، حىت بني املتخصصني

  .املستقرة بني الذكاء والتحصيل، وخاصة يف املرحلة االبتدائيةاملفترضة الية التحصيلي بسبب العالقة االرتباطية الع
 ï  أن صعوبات التعلم تتحدد يف ضوء االحنراف الدال بني التحصيل والذكاء، أو بني األداء التحصـيلي أو

يلهم إيل املتوسـط  األكادميي الفعلي واألداء التحصيلي أو األكادميي املتوقع، ومن مث يستبعد أولئك الذين يصل حتص
  .من ناحية أخرىأو التفريط التحصيلي من عداد كل من املتفوقني عقلياً من ناحية، وذوى صعوبات التعلم 

ï التفـوق   التفوق العقلي مع صعوبات الـتعلم ، : صعوبات االستدالل علي بعض أمناط ثنائية لغري العادية
لطمس اليت تعتري أفراد ثنائيي غري العادية، مبعىن أن كل من بسبب خاصية التقنيع أو ا مع التفريط التحصيليالعقلي 

يقنع كل منهما األخر أو يطمس حمددات وعوامل ظهوره، أو التفريط التحصيلي ، التفوق العقلي وصعوبات التعلم 
فـريط  التلمتفوقني عقليـاً  ذوى  ، وكذلك احلال بالنسبة لمما يؤدي إيل أن يبدو الطالب كما لو كان من العاديني 

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

  :من خالل هذا البحث التساؤالت التالية

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

  ذوي صعوبات التعلمها لمناذج التباعد بني الذكاء والتحصيل يف حتديدمدى تباين 

واألسس النظرية اليت تقوم عليها، يف أربعة مناذج  ،لتباعد املستخدمة على اختالف أصوهلاتتمايز مناذج ا
واملؤسسات احلكومية واخلاصة يف  واهليئات عرب خمتلف الواليات، تستقطب االهتمام لتواترها يف االستخدام

  :، وهيالواليات املتحدة األمريكية

  . الوطنية أواخنفاض التحصيل الدراسي عن املعايري احمللية  .1
 .اخنفاض التحصيل الدراسي عن متوسط األقران داخل الفصل .2
  عامالاخنفاض التحصيل الدراسي عن االستعداد أو القدرات أو الذكاء  .3
و جتهيز ومعاجلة املعلومات أالتباعدات داخل مقاييس االستعدادات أو القدرات أو الذكاء  .4

discrepancies within measures of potential and information processing.  

  منوذج اخنفاض التحصيل األكادميي عن املعايري احمللية أو الوطنية: أوالً
 يري اختبارات التحصيلامع التباعد عندما حيقق التلميذ درجات أدىن من متوسطات أو تحدديف هذا النموذج ي

 Californiaللتحصيل  كاختبارات كاليفورنيا standard achievementاملقننة  األكادميي
Achievement Tests CAT .ممثلة متثيالً جيداً ملختلف الصفوف الدراسية اتوهذا االختبار مقنن على عين، 

  .واألعمار الزمنية

معرفة إىل أي مدى يكون أداء التالميذ  ،التلميذ على هذا االختبار هامن مث ميكن من خالل الدرجات اليت حيقق
هذه الدرجات و، أو الوطنية اعتماداً على املعايري احمللية ،ل من متوسط أداء التالميذ اآلخرينأعلى أو أق املستهدفني

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

  .صفمنوذج اخنفاض التحصيل األكادميي 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 . عماله ألثر وحدة املدخالت التدريسية على مستوى الصفإويتميز هذا النموذج ب

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

  .وضوابطه
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ستعداد العام للتلميذ أو قدراته العقلية العامة أو الذكاء عن اال الفعلي منوذج اخنفاض التحصيل األكادميي :ثالثاً 
  )قسم التربية بالواليات املتحدة األمريكية املشار إليه، و 94/142منوذج الالئحة الفيدرالية للقانون( .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 املتوسطاً 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، وهذا النموذج يتجاهل 
  .كما يتجاهل تباين مستويات التحصيل األكادميي النوعي من ناحية أخرى

  .أو عمليات جتهيز ومعاجلة املعلومات 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 املتحدة األمريكية  حتديد مناذج

  :من خالل احملددات الكمية التاليةحيدد قسم التربية بالواليات املتحدة ذوي صعوبات التعلم 

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

  .نالقصور يؤهله خلدمات التربية 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، 
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 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) ،ات التعلم يتعني أن يكون قائماً على التباعد التحصيلي احلادويرى أن حتديد صعوبsevere 

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

  .Relative Achievement Discrepancy التباعد التحصيلي النسيب 

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

 .(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 اعتماداً 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 االحندار  -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، خنفاض احلاد يف التحصيلأي اال ،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). 

 ،فنيةمنهجية، وينطوي على مشكالت (IAD) وتشري الدراسات والبحوث إىل أن منوذج التباعد داخل الفرد
 :ومن هذه املشكالت .متعددةوتطبيقية 

 ;Gottlieb & Wishner, 1994.أو مالمح تشخيصية نوعيـة وعامـة  سلوكية  االفتقار إىل خصائص  -أ

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

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

  .(Fletcher,1992,Siegel, 1992)عمرياً 
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 .رة االستجابة للتدخلالتباعدات داخل الفرد بفكأو حدة شدة  ربط عدم   -د
(Lyon, et al 2001; Vellutino, Scanlon & Lyon, 2000).  

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

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

لذوي صعوبات  األساسية دراسة تناولت مقارنة اخلصائص الدراسية 79حتليلية لنتائج مسحية دراسة  فيف
اخلصائص األساسية لذوي االخنفاض التحصيلي احلاد، توصلت هذه الدراسة التحليلية إىل أن اخلاصية ب ،التعلم

 ,Fuchs)( 0,61قدره  املشتركة األكثر اتساقاً بني هاتني الفئتني هي االخنفاض التحصيلي احلاد حبجم تأثري
Fuchs, Mathes & Lipsey, 2000 أقل من نصف كان  وأن األداء التحصيلي لذوي صعوبات التعلم

  .مقارنة بأقرام ذوي التحصيل املنخفض، احنراف معياري دون املتوسط

  :ويؤخذ على منوذج التباعد التحصيلي املطلق املآخذ التالية

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

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

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

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

  .املتوسطأو فوق 
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 
التفريط التحصيلي الناتج عن تراجع دافعية اإلجناز لديهم العتبارات أسرية ومدرسية واجتماعية، أي الراغبون 

  .زون، و املفرطون القادرون إن صح هذا التعبريالعاج

  Relative Ach Discrepancy منوذج التباعد التحصيلي النسيب:  ثالثاً
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يقوم منوذج التباعد التحصيلي النسيب على أساس أن الطالب ذوي التباعدات التحصيلية احلادة بالنسبة 
 لكوم من ذوي صعوبات تعلم، بأمها، يظلون حمددين ملدارسهم، أو حىت بالنسبة ملدارس املنطقة اليت ينتمون إلي

باعتبارهم ذوي  -يظلون كذلكال ذوي التحصيل املنخفض يف منطقة ذات متوسط حتصيلي مرتفع، كما أم 
، ومن مث يتباين احلكم األكادميي املنخفض يالتحصيلذات املستوى بالنسبة للمناطق أو املدارس -صعوبات تعلم
  .التحصيلي العام للمنطقة أو احملافظةبتباين املستوى 

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

حون من ذوي صعوبات التعلم بيص –اعد التحصيلي النسيب بينتفي التحيث  –فض يف السياق التحصيلي املنخ
 Relativeينطبق عليهم التباعد التحصيلي النسيب احلاد  حيث ،عندما ينتقلون إىل السياق التحصيلي املرتفع

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

توصل إىل أن واحد فقط  حيث .عرب أربعة جمتمعات ميثلون أربع واليات ،ضوء احملكات واملعايري القانونية للتشخيص
، وهي %33من ثالثة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم يكون تشخيصه متسق عرب اتمعات األربعة أي بنسبة 

   .خاصة التحصيلي النسيبعامة، والتباعد  ذج التباعدامنظالهلا على نسبة يرى الباحث أا تلقي ب

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

  .قوي يالنسيب ينطوي على منطق تفسري

   Federal Regulations, 1997  منوذج التباعد والالئحة الفيدرالية
كتب التربية بالواليات املتحدة ملمع وجود هذه النماذج املتعددة للتباعد التحصيلي، فإن الالئحة الفيدرالية 

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

  :يقرر الفريق أن التلميذ لديه صعوبة نوعية يف التعلم إذا
يف واحد أو أكثر من ااالت السبعة  ،أو يوازي مستوى ذكائه أو قدراتهمع، كان حتصيل التلميذ ال يتسق  •

  .الواردة يف التعريف،مع توفري اخلربات التعليمية والتدريسية املالئمة للتلميذ وقدراته
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.“  

وجد الفريق تبايناً كيفيا بينياً داخل الفرد يف األداء العقلي املعريف لدى التلميذ على أي من االختبارات العقلية  •
التباعد والذين بني الذين ينطبق عليهم حمك املقننة، أو اختبارات القدرات املعرفية من ناحية، وفروقا كيفية بينية دالة 

  .من ناحية أخرى )اتساق التحصيل مع الذكاء(ال ينطبق عليهم 

  الفروق الكيفية بني ذوي صعوبات التعلم وذوي التحصيل املنخفض حمك التباعد و
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أفرزت حتليالت الدراسات والبحوث اليت أجريت على الفروق الكيفية بني ذوي صعوبات التعلم الذين ينطبق 
فئة اتساق التحصيل مع ( وذوي التحصيل املنخفض الذين ال ينطبق عليهم حمك التباعد  عليهم حمك التباعد،

: عدد من النتائج أمهها) الذكاء 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  ال توجد أية مؤشرات جينية أو بيئية تدعم على حنو ثابت وجود ارتباطات بني: أوالً
الذين ال ينطبق لدى و، أن الضعف القرائي لدى ذوي صعوبات التعلم الذين ينطبق عليهم حمك التباعد  ، أىالذكاء

  .الذكاء مستوىا بالضرورة هليس من بين عليهم حمك التباعد يرجع إىل عوامل

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

 Individual Characteristics الفردية اخلصائص السلوكية .1
  Cognitive Profiles  الربوفيالت املعرفية .2
  Prognosis    األعراض املرضية .3
  Response to intervention  االستجابة للتدخل .4

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  )1(جدول 
  لرياضياتاملنخفض يف التحصيل القرائي وا
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وذوي صعوبات  ،وذوي صعوبات تعلم القراءة ،الفروق بني كل من العادينيإىل أن ) 1(وتشري نتائج اجلدول
  : هي تعلم الرياضيات

االنتباه، التعلم اإلجرائي، واملعلومات وسرعة التسمية، ومعاين املفردات  نصف درجة معيارية على مقاييس .1
 .احلركيوتعلم األزواج املترابطة، واإلدراك البصري 
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بينما بلغت هذه الفروق درجة ونصف درجة معيارية على مقياس الوعي الصويت بني العاديني وذوي  .2
  .صعوبات القراءة لصاحل العاديني بالطبع

أن فروق املتوسطات بني ذوي صعوبات التعلم، وذوي التحصيل املنخفض تتضاءل إىل حد العدم عرب  .3
 .هم فئة واحدةإىل حد إمكانية اعتبار) 15-8األعمار من 

 حمك التباعدمصداقية حتفظات سيكومترية ومنهجية حول 
أبدى العديد من الباحثني عدداً من التحفظات واالعتراضات السيكومترية واملنهجية ل مصداقية حمك التباعد، 

  :وضعف قيمته التنبؤية على النحو التايل
ثني حول حتديد ذوي صعوبات التعلم اعتمادا على حمك من التحفظات املهمة اليت أبداها الكثريون من الباح  :أوالً

والتحصيل ، من ناحية، كما يتمثل يف االحنراف أو التباعد الدال بني الذكاء أو القدرة العقلية العامة ،التباعد
  :ة املتعلقة مبا يلياملهم من ناحية أخرى، األسئلة األكادميي

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

 Carroll,1993,1997; McGrew and .مصداقية يف التشخيص والتنبؤ، وذو على حنو شامل مؤكد 

Flanagan, 1998.  
تنتج تقديرات خمتلفة للقدرة العقلية العامة، اعتماداً على أي  ،وعلى ذلك فاالختبارات أو املقاييس املختلفة

، من ناحية أخرى وعلى أي القدرات متثل نقاط قوة أو ضعف لدى املفحوص ،القدرات ممثلة يف االختبار من ناحية
وهذه يف الواقع متثل مشكلة مزمنة بسبب تباين الدرجات اليت حيققها املفحوص على االختبارات املختلفة، واليت 

بظالل من  ، ومبا يلقيمن عدمه ،وجود التباعد الدال بني القدرة والتحصيلدى بدورها تقدم مؤشرات خمتلفة مل
 .الشك حول فكرة التباعدات البينية

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

  .املتغري التابع

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

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

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

على اختبار الذكاء، كما أن متوسط املستوى التحصيلي لألفراد ذوي الدرجات األعلى من املتوسط على اختبار 
  . أقل مما حيصلون عليه بالفعل على اختبار الذكاءتكون  الذكاء
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 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. تقترب من املتوسط على حنو خيتلف عن الدرجات احلقيقية

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

التباعد احلاد بني القدرة والتحصيل مشكلة حتديد أي أمناط من القدرات بمن املشكالت األخرى املرتبطة : خامساً
 ،واألكثر تأثرياً 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 ،

للقدرة يف  اًلة جتعل من الصعب حتديد أي القدرات ميكن اعتماده مقياسوهذه املشك .عن التعلم من ناحية أخرى
 .عالقتها بالتحصيل األكادميي

، إىل الضعف الشديد ملربرات قضية يةحواملراجعات املس ،تشري العديد من الدراسات والبحوث املستقلة: سادساً
  :عتماد عليه يفمصداقية حمك التباعد كأساس ميكن االالتباعد، إىل حد التأكيد بعدم 

  تشخيص وتقومي صعوبات التعلم،  •
 ويف حتديد األساس املعريف هلذه الصعوبات،  •
 ;al, 1998; Lyon 1995a; 1995b; Aaron,1997 .ويف التنبؤ بكفاءة املعاجلة •

Siegel,1998;Spear-Swirlingand Sternberg, 1998). 

  يف التحديد والتشخيصالفئات املتداخلة بني النماذج الكمية والنماذج الكيفية 

تشري العديد من الدراسات والبحوث اليت أجريت يف جمال تشخيص وتقومي الفئات املتداخلة يف صعوبات 
التعلم، إىل أن نتائج وآليات التشخيص والتقومي هلذه الفئات تتباين تبايناً ملموساً يف ظل النماذج الكيفية، عنها يف 

يل الكمي ال متيز بني هذه الفئات املتداخلة بسبب اآلليات اليت تعتمد على ظل النماذج الكمية، وأن مناذج التحل
وقبل أن نتناول مظاهر هذا التباين وحمدداته، .مناذج التباعد من ناحية وخصائص ثنائيي غري العادية من ناحية أخرى

 :نعرض لإلطار املفاهيمي هلذه الفئات على النحو التايل
  ثنائيو غري العادية

ئيي غري العادية هنا، األفراد الذين جيمعون بني التفوق العقلي من ناحيـة، واخنفـاض التحصـيل    يقصد بثنا
األكادميي بسبب كوم يعانون من صعوبات تعلم عامة أو نوعية، أو لديهم أمناط من التفريط التحصيلي العـام أو  

م، األمر الذي جيعلهم من ذوي ثنائيي النوعي، من ناحية أخرى، ومن مث فهم جيمعون بني النقيضني على متصل التعل
  :ويندرج حتتها. غري العادية

  )القادرون العاجزون( عقلياً ذوو صعوبات التعلم نياملتفوقفئة  •
  )القادرون املفرطون( عقلياً ذوو التفريط التحصيلي نياملتفوقفئة  •

  :والسؤال الذي يطرح نفسه  هنا هو
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لغري العادية بالكشف أو التحديد، والتشخيص يف ظل حمك التباعد وكال مـن  كيف ميكن تناول هذا املفهوم الثنائي "
ـ والتفـريط التحصـيلي   التفوق العقلي أو  التفوق العقلي وصعوبات التعلم،: وجهيها تالن نقطـتني متباعـدتني   حي

  ؟" على طريف نفس املتصلومتداخلتني

حيتـاجون   twice- exceptionalديـة   ومن املسلم به أن أفراد هاتني الفئتني من ذوي ثنائيي غـري العا 
حيث يصعب حتديدها وتشخيصها يف ظل منوذج التباعد، الذي خيتزل التحديـد   ألنشطة تشخيصية وتقوميية كيفية،

  )2006،2002الزيات،. (والتشخيص يف درجتني فقط للذكاء والتحصيل

ي ألمناط  التفوق لديهم من ناحية، ومن املسلم به أن طبيعة هذه األنشطة وحمتواها يتوقف على التحليل الكيف 
 .جوانب الضعف لديهم من ناحية أخرىالتفريط التحصيلي أو وأمناط صعوبات التعلم أو 

  املتفوقون عقليا ذوو صعوبات التعلم  -أ
من ناحية أخرى يبدوان   ، والتفريط التحصيليالواقع أن مفهومي التفوق العقلي من ناحية، وصعوبات التعلم

  !!. ن ايات عكسية أو متناقضة على متصل التعلمأما ميثال
  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؟ •

التشخيصـية  ، والعمليـة ذات التـداعيات علـى احملـددات     واملنهجيةقضية يكتنفها العديد من املصاعب النظرية 
 .!!والعالجية

  )القادرون املفرطون( عقلياً ذوو التفريط التحصيلي نياملتفوقفئة  -ب

يعرف التفريط التحصيلي بأنه الفشل يف استخدام أو توظيف الطاقات أو اإلمكانات أو القدرات العقلية للفرد 
املستوى التحصيلي أو األكادميي املالئم ملستوى ذكائه أو قدراته، مبا يعكس اخنفاضـاً داالً يف األداء  يف الوصول إيل 

دون أن يعاين الطفل من صعوبات نوعيـة   األكادميي أو التحصيلي الفعلي عن األداء األكادميي أو التحصيلي املتوقع،
  .أو أكادميية ةحمددة سواء أكانت منائي

كون طاقات ومستويات عقلية عالية تفوق املتوسط ، لكنهم يفتقـرون إىل العديـد مـن    وهؤالء األفراد ميل
احملددات اليت تؤثر على حتصيلهم الدراسي، وإجنازام األكادميية بوجه عام، ومن مث ينطبق عليهم حمك التباعد، على 

  . الرغم من عدم انطباق اخلصائص السلوكية املميزة لذوي صعوبات التعلم عليهم
  :حملددات اليت تؤثر على إجنازام األكادميية، هىوا

  االفتقار إىل الدافعية وخاصة دافعية اإلجناز .1
  اخنفاض مستويات طموحام .2
  االجتاهات السالبة حنو املدرسة واملدرسني .3
  .اخنفاض مستويات توقعات آبائهم، واالفتقار إىل عوامل احلفز والرعاية من قبل هؤالء اآلباء .4
  .اإلحباط لديهماخنفاض عتبة  .5
  . وجهة الضبط لديهم خارجية .6
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  : واملشكلة األساسية اليت تواجه مناذج التحليل الكمي لتحديد أفراد هاتني الفئتني تتمثل فيما يلي
 ï  أنه مع النمو وتزايد العمر الزمين يزداد مدى االحنراف بني األداء الفعلي واألداء املتوقع، فمثالً قد يكـون

اموعة يف القدرات اللغوية والتعبريية مدهشاً ومتميزاً، إيل احلد الذي يـدهش مدرسـيهم،   أداء بعض طالب هذه 
  . بينما يكون أدائهم يف جماالت أخرى مثرياً لألسى إىل احلد الذي يستثري سخطهم

 ï    ،نتيجة لعدم اكتشاف هذه الصعوبات أو حىت إمهاهلا أو إغفال تأثريها، تصبح أكثـر مقاومـة للعـالج
د تقبل هؤالء الطالب هلا والتوافق معها، كما يتضاءل قلقهم هم وآباؤهم ومدرسوهم منـها، ويتجهـون إىل   ويتزاي

  .عدم االهتمام ذه  الصعوبات أو حىت جمرد حماولة التغلب عليها
 ï  ،إمكانيـة   حيث تتزايدهذه الصعوبات أكثر قابلية للتشخيص والعالج من خالل اخلرباء واملتخصصني

لعالج إجيابياً مع االكتشاف املبكر، من خالل مناذج االستجابة للتدخل اليت تقوم على التحليل الكيفي التشخيص وا
  .لألداءات املعرفية والتحصيلية، ويف املدى العمري األصغر هلذه الصعوبات

ï  من املهم مبكان أن نشري هنا إيل أن صعوبات التعلم ليست بالضرورة هي احملدد الوحيد الذي يقف خلف
االحنراف بني األداء املتوقع واألداء الفعلي، أو بني مستوى الذكاء أو اإلمكانات العقلية من ناحية، وبني التحصيل أو 

عدد من العوامل اليت تفسر ملاذا ينخفض التحصيل أو اإلجناز 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 •
فوق األكادميي يف جمال ما كـالعلوم مـثالً، ال يضـمن    الفروق الفردية داخل الفرد واليت تشري إيل أن الت •

بالضرورة حتقيق تفوق موازى يف باقي ااالت األخرى، وحنن نرى أن قضية الكفاءة الذاتية األكادميية تقاوم تقبـل  
  . هذا املبدأ وتقيد إطالقه

لتحصيل العام أو النوعي الذي عمومية التباعد وقيامه على حمددات عامة ممثلة يف التباين بني الذكاء العام وا •
  .ال يهتم بالنماذج التشخيصية

يف خمتلف املهـام األكادمييـة،    هتؤثر دافعية الطالب وميوله واستعداداته املتمايزة على كم ومستوى جهد •
  .وهي خاصية مميزة لذوي التفريط التحصيلي

ت األكادميية اليت يتم تدريسـها  يرى معظم هؤالء الطالب أن الدرجات أو ااميع التحصيلية، أو املقررا •
  . أقل أمهية، و استثارة وجاذبية، أو أقل ارتباطاً باحلياة، أو النجاح والتفوق فيها

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

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

 ،واحملدداتفلسفة، واملنهج، ، والومن كل ما تقدم حيتاج حمك التباعد من حيث الفكرة ،وعلى ذلك
  .كأساس لتحديد ذوي صعوبات التعلميف استخدامه نظر الإىل إعادة  ،اليت يقوم عليها  واحملكات
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يف حتديد املشكالت النظرية واملنهجية واإلجرائية اليت نشأت عن حمك التباعد حتوالً ملموساً هذه أفرزت وقد 
التوجهات النظرية والتطبيقية حنو البحث عن آليات بديلة تعـاجل هـذه   متثل يف اطراد تزايد ذوي صعوبات التعلم، 

 .لذوي صعوبات التعلم املشكالت وتداعياا يف جمال التحديد والتشخيص
ومع تعقد وتعدد وتداخل جوانب هذه الظاهرة، وتعقد وتداخل أبعادها، فإننا نـرى أن التحليـل الكيفـي    

يسهم يف الكشف عنهم وحتديـدهم، وأن االقتصـار علـى     -يي غري العاديةثنائ -لآلداءات املعرفية هلؤالء الطالب
  .التحليل الكمي ميكن أن حيول دون ذلك، بسبب خاصية التقنيع أو الطمس

ليـا ذوي صـعوبات الـتعلم،     عقلمتفوقنيوميكن الوصول إيل مؤشرات التحليل الكيفي لآلداءات املعرفية ل
من معرفة احلقائق املرتبطة باألداءات املعرفية اليت يبدي هؤالء الطـالب   - عقليا ذوي التفريط التحصيليواملتفوقني

  . تفوقا ملموساً فيها، وتلك اليت يقصر أداؤهم فيها قصوراً ملموساً أيضاً

 التوجهات املعاصرة ملنظمات وهيئات صعوبات التعلم بشأن التعريف والتحديد
ت واهليئات التالية حول إعادة النظر يف تعريـف وحتديـد   من نتائج اطراد هذه التوجهات ما قامت به املنظما

  :على النحو التايل صعوبات التعلم
اليت عقدت مؤمتراً يف عام  OSEPمكاتب الواليات لربامج التربية اخلاصة بالواليات املتحدة األمريكية  .1

قضايا تتناول إعادة النظر يف تعريف وحتديد صعوبات التعلم  مشلتم مت خالله عرض تسع ورقات حبثية 2001
(Bradley, Danielson & Hallahan, 2002).  

 President’s Commission onالتقرير النهائي للوكالة الرئاسية للتميز يف التربيـة اخلاصـة    .2
Excellence in Special Education اً التوجه حيث تناول حمكات حتديد ذوي صعوبات التعلم، مدعم

  .كبديل لنموذج التباعد يف حتديد ذوي صعوبات التعلم حنو اعتماد منوذج االستجابة للتدخل
 National Research Center onجهود املركز الوطين للبحث يف جمـال صـعوبات الـتعلم     .3

Learning Disabilities (NRCLD) عن بديل لنموذج التباعد يف حتديد ذوي صعوبات التعلم.  
وقد ركزت جهود هذه اهليئات واملنظمات على قضية إعادة النظر يف تعريف وحتديد صعوبات التعلم مـن حيـث   

اليت يتعني استخدامها يف التوجه  Criteria'sواحملكات  Procedures، واإلجراءات Componentsاملكونات 
  .LD Identificationاجلديد لتعريف وحتديد ذوي صعوبات التعلم 

ل األنشطة األكادميية والفعاليات اليت قامت عليها هذه اجلهود، من بني النماذج البديلة لتعريـف  وقد برز خال
كأكثر  Responsiveness to Intervention (RTI) منوذج االستجابة للتدخلوحتديد صعوبات التعلم، 

هلذه اهليئات، واملنظمات، وكـذا  النماذج اليت استقطبت انتباه واهتمام املتخصصني يف جمال صعوبات التعلم املنتمني 
 .  العلماء، والباحثني املهتمني ذا اال، وخاصة من واضعي السياسات، ومتخذي القرار، واألخصائيني، واملهنيني

وكان من بني أهداف رئاسة مكاتب التربية للواليات متويل جهود املركز الوطين للبحث يف جمال صـعوبات  
اليت أجريت حول قضية إعادة النظر يف تعريف وحتديد صعوبات التعلم، وإجراء املزيد  التعلم لتحليل نتائج البحوث

 .تحديداللتعريف ولنماذج املطروحة بدائل المن الدراسات حول 
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  االستجابة للتدخل كنموذج للتحليل الكيفي: ثانياً
التحديد  مبشكلة قضية الفئات املتداخلة يف صعوبات التعلماهتمت الدراسات والبحوث اليت تناولت 

، حيث استقطبت قضييت التحديد والتشخيص كافة اهتمامات املشتغلني هذه الفئات والتعريف والكشف املبكر عن
 .باال على املستويني النظري والتطبيقي

 التفوق العقلي وصعوبات التعلم،:ومع األمهية الكربى للتحصيل األكادميي كمحدد أساسي ورئيسي لكل من 
من ناحية  ، والتفريط التحصيليوتداخله مع التفوق العقلي من ناحية، وصعوبات التعلم والتفريط التحصيلي،

هذا التداخل العديد من املشكالت النظرية والعملية واملنهجية من حيث التحديد والتشخيص  أخرى، فقد أثار
  .اعتماد على آليات النماذج الكمية 

للتدخل اهتمام املربني والباحثني والعلماء واملمارسني كمدخل بديل واعـد   وقد استقطب منوذج االستجابة 
  :من خالل ثالثة عوامل أو حمددات هي. لنموذج التباعد يف حتديد ذوي صعوبات التعلم

اطراد قناعات املربيني والباحثني والعلماء واملمارسني يف جمال صعوبات التعلم من حيـث الكشـف   :  األول
يد بعدم جدوى أو فاعلية و مالئمة حمك التباعد بني الذكاء أو القدرة أو االستعداد من ناحيـة  والتشخيص والتحد

  . والتحصيل من ناحية أخرى
مموالً من برامج مكتب التربية اخلاصة  2001ما أكده مؤمتر القمة لصعوبات التعلم الذي عقد يف أغسطس  

كأحد مكونات قـانون   Office of Special Educationللحكومة الفيدرالية بالواليات املتحدة األمريكية 
 Individuals with Disabilitiesلتحديـد ذوي الصـعوبات    1997تربية األفراد ذوي اإلعاقات لعام 

Education Act of 1997  من احلاجة إىل تطوير مناذج بديلة لنموذج التباعد يف حتديد صـعوبات الـتعلم ،  .
يات العديد من املشاركني يف املؤمتر من الباحثني والعلماء واملمارسني، إىل دعـم  وقد خلص املؤمترون بناء على توص

  .يد تبين منوذج االستجابة للتدخل كبديل لنموذج التباعديوتأ

 Strugglingحتقيق اهلدف الرئيسي للتربية اخلاصة وهو مساعدة وخدمـة املـتعلمني املكـافحني    :  الثاين
learners تعلم أو أية إعاقات أخرى،  حيث ميثل منوذج االستجابة للتـدخل بـديالً    الذين ليس لديهم صعوبات

مالئماً للمعاجلة من خالل تقدمي تصميمات تدريسية جيدة تكثف التدخل يف ظل التربية العامة، ومن مث التمييز بـني  
أو عدم مالءمتـها،  عدم كفاية املدخالت التدريسية، : رجع إىلذي يالتالميذ ذوي االخنفاض التحصيلي املدرسي، ال

 ,Intensive.  مناط تدريسـية مكثفـة ومالئمـة وكافيـة    ألللتالميذ ذوي صعوبات التعلم الذين حيتاجون  وبني

sufficient and specialized instruction.  

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

التعلم على حنو حيـد أو   البحوث، واليت أكدت فاعلية منوذج االستجابة للتدخل يف تعريف وحتديد ذوي صعوبات
  .Lyon et al (2001)% 70يقلص من عدد ذوي الصعوبات بنسبة 

  األسس النظرية اليت يقوم عليها منوذج االستجابة للتدخل
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 & Teachingميثل منوذج االستجابة للتدخل مكوناً أساسياً من مكونات العالقة بني عملييت التعليم والتعلم 
Learning Process  ــة ــة العام  basic Component of accountability in generalيف التربي

education على حماولة اإلجابة علـى السـؤال    – منوذج االستجابة للتدخل –، ومبعىن آخر يقوم هذا النموذج
د هل التدخل مبا ينطوي عليه من استراتيجيات، وطرق وأساليب تدريس ،ومناهج ومقررات، يقـو :  الرئيسي التايل

  إىل زيادة كفاءة التعلم على حنو مالئم لذوي صعوبات التعلم؟

وقد كان اهلدف األساسي لنموذج االستجابة للتدخل يف السنوات القليلة املاضية قائماً على التدخل العالجي 
Remedial intervention   ،ـا لتحديد الذين حيتاجون إىل خدمات التربية اخلاصة، والتدخل العالجي املرتبط 

 Individuals with (IDEA)استجابة ملا جاء به قانون حتسني املدخالت التربويـة لألفـراد ذوي اإلعاقـات    

Disabilities Education Act of 2004.  على ما يلي) 5614(حيث تنص الفقرة:  
خدام عملية حتديـد  عند حتديد ما إذا كان الطفل لديه صعوبة نوعية يف التعلم، يتعني على املكتب احمللي للتربية است"

   .ما إذا كان الطفل يستجيب للتدخالت القائمة على نتائج البحوث العلمية كجزء من اإلجراءات التقوميية أم ال
واليوم، فقد اكتشف العديد من املربني والباحثني واملتخصصني أمهية وفاعلية مدخل االستجابة للتدخل كبديل 

  :ميكن أن يوفر احملددين التاليني
  . البيانات املطلوبة للتدخل والتحديد املبكرين، لذوي صعوبات التعلم .1
لتأكيد أن الطالب يواجهون صعوبات تعليمية تتطلب وقتاً وجهـداً   Systematic wayأسلوب منتظم  .2

   effective support.1وتدعيماً فعاالً 

  احملددات األساسية لنموذج االستجابة للتدخل 
يت أجريت على منوذج االستجابة للتدخل عدد من احملددات واآلليات اليت يقـوم  أفرزت الدراسات والبحوث ال
 :عليها النموذج، تتمثل فيما يلي

التطبيق العلمي املنتظم للتدخالت القائمة على نتائج البحـوث يف الفصـول النظاميـة للتربيـة العامـة        - أ
Systematic application. 

 Measurement of student’s response to theseقياس مدى استجابة التلميذ هلذه التـدخالت    - ب
intervention.  

استخدام معلومات وبيانات التدخل يف إعادة صياغة املدخالت التدريسية على حنو حيقق رفـع مسـتوى     - ت
  .التلميذ أكادميياً ونفسياً وسلوكياً

ر الـيت شـكلت املائـدة املسـتديرة     ووفقاً ملا مت االتفاق حوله من اهليئات واملنظمات واملراكز البحثية األربعة عش
، جيـب أن  منوذج االستجابة للتـدخل ، فإن األسس اليت يتعني أن يقوم عليها تطبيق 2004لصعوبات التعلم لعام 

  : تشمل

                                                
1 Gresham,2002; 
Learning Disabilities Roundtable,2002,2005; 
 National Research Council, 2002; 
 President’s Commission on Excellence in special Education, 2002. 
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مدخالت تدريسية عالية اجلودة تقوم على نتائج حبثية وصفية، وذات مصداقية مع التدعيمات واملعـززات   .1
 .ية العامة النظاميةالسلوكية املالئمة يف ظل الترب

التدخالت العلمية القائمة على نتائج الدراسات والبحوث اليت جيب أن يتجه تركيزها علـى الصـعوبات    .2
 .النوعية للتلميذ الفرد مع تكثيف اجلهود حول التعامل مع هذه الصعوبات

س واآلباء واإلداريـني  استخدام املدخل التعاوين القائم على املشاركة الكاملة ألعضاء هيئة التدريس باملدار .3
  .لتحقيق النمو واستمرار الدافع لإلجناز ودعم عملية التدخل

جيب أن تعكس املعلومات والبيانات الوثائقية للتدخل ما يدعم استمرار تقدم أداء الطالب، خالل عمليات  .4
 .ومراحل وآليات التدخل

 .إتاحة الفرصة الكافية لتوثيق مشاركة اآلباء خالل عمليات التدخل .5
مع موافقة مكتوبة موقعة  300.533-300.532: توثيق توقيتات التدخل اليت جاءت ا الالئحة الفيدرالية .6

 .300.540من اآلباء، وفريق التدخل املؤهل مهنياً حسبما جاءت به الالئحة يف الفقرة 
 .واإلخالصتقومي مستمر وموثق يفيد أن التدخالت اليت متت أجنزت بدرجة عالية من املصداقية والثقة  .7

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

 Prevention aspectخاصية الوقاية من صعوبات التعلم  •
 LD Identificationخاصية حتديد صعوبات التعلم  •

نظيمياً لتأكيد أنه ميكن مبوجبه الوقاية من صـعوبات  ميكن وصف مدخل االستجابة للتدخل باعتباره إطارا ت: فأوالً
  .البعد الوقائيأو منعها أو جتنبها، ولذا ميكن عنونة هذا البعد باعتباره ) القراءة(التعلم 

 As a Component of LDكمكون أو منوذج من مناذج حتديد صعوبات التعلم، فاالستجابة للتـدخل  :  وثانياً

identification models االخنفاض التحصـيلي أو التفـريط التحصـيلي    صعوبات التعلم أو إطاراً لتقومي  ميثل
للتالميذ ومعدالت تعلمهم واحنرافهم أو تباعدهم التحصيلي عن أقرام، ومن مث عالجهم من خالل التدخل اعتماداً 

  .البعد العالجيعلى 

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

a multi – tiered intervention model     وهذه الطبقات أو املستويات املتعددة هـي ثـالث طبقـات أو ،
 interventionهدف التدخل وآلياته  مستويات متثل تدخالت املستوى األول والثاين والثالث، تتمايز اعتماداً على

focus . وميكن أن منيز هنا بني التدخل العالجي، والتدريس العالجي 

استخدام كافة اآلليات الطبية أو التربوية، السلوكية واملعرفية، يعرف التدخل العالجي بأنه :  التدخل العالجي
باستخدام آليات معينة، لفئة هارات النمائية واألكادميية، والنفس عصبية واإلنسانية، املباشرة وغري املباشرة لتحسني امل

  .معينة، بالتطبيق على حمتوى معني، لفترة معينة، لتحقيق األهداف املرغوبة
يقصد بالتدريس العالجي استخدام كافة اآلليات التدريسية التربوية، ووسـائط الـتعلم،    :التدريس العالجي

وتنمية املستويات املعرفية واألكادميية يف ااالت اليت ختضع للعالج لـدى   وأساليبه، اليت تستهدف عالج أو حتسني
 .ذوي صعوبات التعلم
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  الدراسات والبحوث املدعمة لنموذج االستجابة للتدخل 

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

يتيح هذا النموذج الفرصة للتعرف املبكر على كفاية وكفاءة املدخالت التدريسية بالنسـبة للتالميـذ   :  أوالً
  . ذوي التحصيل املنخفض، سواء أكانوا من ذوي صعوبات التعلم أو من ذوي التفريط التحصيلي

يكشف هذا النموذج عن العوامل البيئية أو الثقافية أو التعليمية أو األسرية أو االقتصادية اليت قد تقـف  : ثانياً
خلف اخنفاض التحصيل الدراسي، مما يوفر اآلليات املبكرة اليت ميكن استخدامها أو توظيفها الختـاذ اإلجـراءات   

 .وجدتالوقائية اليت متنع حدوثه كما مينع تفاقم صعوبات التعلم إن 

يوفر اآلليات اإلجرائية بصورة علمية وعملية لتحديد ذوي صعوبات التعلم، ومن مث استخدام آليـات  :  ثالثاً
الكشف والتشخيص والتحديد املبكرة لذوي صعوبات التعلم، دون انتظار حدوث الفشل على النحو الذي يكرسه 

  .منوذج التباعد، كما سبق أن عرضنا
لبحوث إىل أن منوذج االستجابة للتدخل يعمل على توفري اآلليـات التاليـة عنـد    تشري الدراسات وا: رابعاً

  :التخطيط للتدخل املبكر
  instructional qualityفهم وتقومي أفضل ملدى جودة وفاعلية املدخالت التدريسية  .1
  assessing intervention outcomesا اتقومي نواتج التدخل وفاعلي .2
  .ن خمرجات التعلم ونواجته من حيث التكرار واملدة معاجلة املتغريات اليت حتس .3
بدرجـة   العقلية واملعرفية للتالميذ وحاجام لخصائصلالتوليف بني املصادر واآلليات املختلفة اليت تستجيب  .4

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

 .ظل نظم التربية العامة، والتربية اخلاصة

كما ميكن يف ظل آليات منوذج االستجابة للتدخل اختاذ اإلجراءات اليت تكشف عىن حنو دقيق عـن ترتيـب   
التلميذ بني أقرانه داخل الفصل املدرسي من خالل تقومي األداءات األكادميية له يف خمتلف املقررات املدرسية، ومن مث 

 LD Studentsكن من خالل هذه اآلليات حتديد التالميذ ذوي صعوبات التعلم الذين هم عند مستوى اخلطر مي
at riskحيث يتم إعداد اخلطط التربوية الفردية اليت ميكن استخدامها يف التدخل على حنو مالئم ،.  

 (Vaughn&Fuchs,2003;Vaughn,Linan,Thompson&Hickman , 2003)  
عدد من املزايا اليت ينطوي عليهـا منـوذج االسـتجابة     (Speec, Case & Mooloy, 2003وقد حدد 

 :للتدخل، تتعلق بتحديد ذوي صعوبات التعلم، ومن هذه املزايا
  .تقليص االعتماد على التحديد أو التشخيص املبدئي للمدرس .1
رئية مثل قصور عمليات التجهيز وليس العمليات املعرفية غري امل ،التركيز على املهارات األكادميية للطالب .2

Processing deficits اليت يكرسها منوذج التباعد.  
  .التركيز على مهارات تعلم الطالب وليس جمرد التحصيل احلايل  .3
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  .التحصيل –استبعاد احلاجة إىل التباعد بني االستعداد أو الذكاء أو القدرة  .4
 .التعلمختفيض معدل خطأ التشخيص أو التحديد  لذوي صعوبات  .5
الكشف والتحديد املبكرين لذوي صعوبات التعلم املبنيني على تشخيص دقيق ملهارات تعلـم الطفـل،    .6

 .وتصميم برامج التدخل املالئمة هلا

 ته اليت قامت على التدخل من خـالل تدخالت مكثفة من خالل دراس (Vaughn et al, 2003)وقد قدم 
يقة، وقد استهدفت هذه الدراسة تقومي فاعلية وجدوى منـوذج  دق 35مخسني جلسة ملدة عشرة أسابيع كل جلسة 

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

وقد مشلت عينة الدراسة تالميذ الصف الثاين االبتدائي، الذين مت حتديدهم باعتبارهم ذوي صعوبات قراءة عند 
ت املدرسني من ناحية، وفشل هؤالء التالميذ يف استبيان تكساس للقـراءة  بناءاً على تقديرا at riskمستوى اخلطر 

الذي أعدته وكالـة تكسـاس للتربيـة،     Texas Primary Reading Inventoryاألولية وفقاً حملك االستبيان 
1998 Texas Education Agency وقد ركز التدخل املستهدف علـى مخسـة عناصـر    . من ناحية أخرى

 :قرائي، وهيال أساسية للنمو

  Phonemic awarenessالوعي الصويت الفونيمي  .1
  العالقة بني أصوات احلروف ونطق الكلمات .2
  طالقة الكلمات  .3
  فهم السياق .4
 املستوى التدريسي للقراءة من حيث الفهم القرائي والتهجي .5

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

وبعد جلسات التدخل اليت استمرت ملدة عشرة أسابيع، اخترب مجيع التالميذ باختبارات بعدية للتعرف علـى  
اخلارجي، واستبيان تكساس للقراءة األولية، حيث قدمت للتالميـذ الـذين   مدى اقتراب هؤالء التالميذ من احملك 

 .ارتفع مستوى قراءم إىل مستوى احملك مدخالت تدريسية عادية مالئمة

أما التالميذ الذين مل يصل مستواهم القرائي إىل مستوى احملك قدمت هلم مـدخالت تدريسـية وتـدخالت    
 .عالجية مكثفة مع زيادة جرعاا

   :كانت أهم نتائج هذه الدراسة واليت تتعلق جبدوى التدخل ما يليوقد 

أن التالميذ الذين قدمت هلم مدخالت تدريسية مكثفة وعالية اجلودة يف ظل معرفـة دقيقـة مبشـكالت     .1
حتسناً مطرداً ذا داللة يف فترة تعد قصرية نسـبياً وهـي    واالتالميذ القرائية، والصعوبات اليت يعانون منها، حقق

  .رة أسابيععش
، أمـا  %66استمر مستوى التالميذ جيداً، حىت عقب توقف التدخل، وكانت نسبة هـؤالء التالميـذ    .2

التالميذ الذين مل يستجيبوا هلذه التدخالت املكثفة، واملدخالت التدريسية عالية اجلودة قدمت هلـم تـدخالت   
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وهؤالء يـتعني  . من التالميذ% 25أسبوع، وهذه اموعة كانت نسبتها أقل من  30مكثفة أخرى على مدى 
أن خيضعوا لتقوميات إضافية من قبل متخصصني يف التربية اخلاصة قبل تقرير اعتبارهم من ذوي صعوبات تعلـم  

دراسة استهدفت حبث قوة برناجمني معيارين مقننني للتـدخل   (Torgesen et al 2001)كما أجرى . القراءة
  :لدى ذوي صعوبات القراءة

حتت اسم  والثاين ،(Lindamood & Lindamok, 1979)أعد مبعرفة  التمييز السمعيحتت اسم  األول 
، دف حتسني مهارات نطق الكلمات لـدى   (Torgesen et al, 2001)أعد مبعرفة الباحثني  التضمني الصويت

  .التالميذ الذين مت تشخيصهم باعتبارهم ذوي صعوبات تعلم القراءة
 anسنوات خضعوا ملعاجلات قائمة على التدخل املكثف املباشـر   10، 8الميذ بني وقد تراوحت أعمار الت

intense intervention  ا  1:1على أساس مدرس لكل تلميذدقيقة يفصل بينها فترة راحة  50يف جلسات مد
ـ  ابيع حـىت   قصرية كل يوم من أيام األسبوع املدرسي، وقد استمر برنامج التدخل ملدة تراوحت بني مثان وتسع أس

  . ساعة 67.5ساعات التدريس ب
وقد قام الربنامج على استخدام املواد الدراسية املقررة، وكان تركيز املدرسني على مساعدة الطفـل علـى    

تطبيق املهارة املتعلمة املستهدفة خالل تدريب مكثف على هذه املهام داخل فصل ذوي صعوبات التعلم، حيـث مت  
بعد التدريب، وبعد سنة من التدريب، وبعد ثالث سـنوات مـن التـدريب    :  ث مراتاختبار هؤالء التالميذ ثال

  ).التدخل(
 significant)وقد جاءت النتائج مدعمة لنمـوذج االسـتجابة للتـدخل علـى حنـو جـوهري ودال       

implications for RTI( منواً وحتسناً هـائالً   ،حيث أنتجت أساليب التدريس املستخدمة خالل برنامج التدخل
لدى األطفال مبعدل يتفوق بفروق جوهرية على معدل منو وحتسن هؤالء األطفال خالل ستة عشـر شـهراً مـن    

  .التدريس السابق هلم يف غرفة املصادر

  :وباستخدام حتليالت إضافية لبيانات هذه الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية
بالنسـبة   Long – term benefits مهارات نطق الكلمـات  حدث حتسن ومنو دال طويل املدى يف •

  .للتالميذ الذين سبق تشخيصهم باعتبارهم ذوي صعوبات تعلم قراءة
بدت احلاجة إىل أن التدخل جيب أن يكون مكثفاً وصرحياً ومباشراً ومرتبطاً متاماً بالصعوبة أو الصـعوبات   •

  .فقياً ورأسياًموضوع املعاجلة، وما يرتبط ا سابقاً أو الحقاً أ
  .أن التدخل جيب أن يكون مبنياً على نظريات أو مناذج نظرية خمتلفة متعلقة بالقراءة •
 .شكل أهم مستويات التدخل وآلياتهيأن املستوى األول للتدخل  •

ويف ضوء ذلك يرى الباحثون أن منوذج االستجابة للتدخل ينطوي على آليات وتطبيقات فعالة يف تشخيص وعالج 
  .صعوبات التعلم بصورة عامة، وذوي صعوبات تعلم القراءة بصورة خاصةذوي 

وموضـوعها دور   (Foorman, Francis, Fletcher, Schats chneider & Mehta, 1998) دراسـة 
  •الوقاية من الفشل القرائي لدى األطفال املعرضني للخطر:املدخالت التدريسية يف تعلم القراءة

                                                
• The role of instruction in learning to read:  Preventing reading failure in at risk children. ‘Journal of 
Educational Psychology, 90. 37-55’. 
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متثل مثان مدارس، مستهدفة تقومي مدخالت تـدريس  ) 285= ن(عينة كبرية  وقد أجريت هذه الدراسة على
احلروف اهلجائية والتجهيز الصويت ملهارة قراءة الكلمات لدى تالميذ الصفني األول والثاين مـن تالميـذ املرحلـة    

  :االبتدائية، وكان التصميم املنهجي للدراسة على النحو التايل

متثل جمموعة التدريس املباشر ألصوات احلروف اليت ميكن التعرف  األوىل:  قسم التالميذ إىل ثالث جمموعات
عليها يف سياقات قابلة للتعرف والترميز، وهنا يكون التأكيد على توازن الوعي الفونيمي أو مالءمتـه، والصـوت،   

  .  وأنشطة املعاجلة

مناط منتظمة من التدريب على التهجي متثل جمموعة التدريس األقل مباشرة الذي يقوم على أ واموعة الثانية
  .حيث التأكيد هنا على الوعي الفونيمي و التهجي. حلروف وكلمات عدد من النصوص

فهي متثل جمموعة التدريس غري املباشر العارض القائم على احلروف اهلجائية املتضـمنة يف   أما اموعة الثالثة
، فالتالميذ هـم  التالميذ تدريس أنشطة قرائية من اختيارات وكان التركيز يف هذه اموعة على.  نصوص مرتبطة

الذين يقومون باشتقاق املعاين أو النصوص كمكونات رئيسية، مث يتناوهلا من حيث تكامل القراءة والتهجي وكتابة 
  .األنشطة اليت تعكس السياق، كما كان التأكيد على التفاعل داخل الفصل

ثالثني دقيقـة   30بواقع  ة تالميذ،مخس أوثالث لكل تلميذ إىل  –وكانت جلسات التدخل تقوم على مدرس
  .  كل يوم على مدى العام الدراسي

 :وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية
أن التدخل املبكر أحدث فروقاً إجيابية لدى تالميذ الصفني األول والثاين الذي هم عند مسـتوى خطـر    .1

 .الفشل القرائي
  .دخالت التدريسية يؤديان إىل إحداث فروق دالة يف نواتج التعلم لدى املتعلمأن نوع أو منط امل .2
  .أن التدريس املباشر حقق معدالت حتسن عالية وذات داللة مقارنة بالتدريس غري املباشر .3
  .دعمت النتائج منوذج التدريس القرائي املباشر املكثف .4
أبرزت دور وأمهية الطبقة أو املستوى باعتبـار  دعمت نتائج هذه الدراسة منوذج االستجابة للتدخل، كما  .5

 .أن هذه الطبقة أو املرحلة تشكل مانعاً وقائياً للفشل القرائي أو لتفاقمه على األقل
  فاعلية منوذج االستجابة للتدخل يف حتديد ذوي صعوبات التعلم كبديل لنموذج التباعد

علم خالله مفهوماً رئيسياً يف حتديد العجز أو الصـعوبة  ميثل التقومي الوظيفي للفرد داخل السياق البيئي الذي يت
(World Health Organization, 2002)  وقد قدم منوذج االستجابة للتدخل(RTI)    ًتقوميـاً وظيفيـا

للتلميذ داخل بيئة التعلم أي يف مواقف العمل املدرسي، واهلدف من هذا التقومي الوظيفي للتلميذ داخل سياق التعلم 
املدرسي هو التعرف على احملددات أو اخلصائص السياقية أو البيئية املدرسية األكادميية اليت تقـف خلـف الفشـل    

البيئية املدرسية للتربية العامة ال تم مبنشأ صعوبات التعلم األكادمييـة للتالميـذ    األكادميي للتلميذ، وهذا يؤكد أن
(Vaughn & Fuchs, 2003). 
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مثال لتطبيقات منوذج االستجابة للتدخل يف حتديـد   Fuchs, Fuchs & Compton,2003كما قدم 
ن من صعوبات تعلم القراءة علـى  ذوي صعوبات التعلم من خالل دراسة أجريت على أربع فئات تصنيفية ممن يعانو

 :النحو التايل

مبسـتوى يقـل    dual discrepancyألقل من احنراف معياري واحد) ذكاء وحتصيل( جمموعة التباعد املزدوج
  ).87(مبقدار احنراف معياري واحد عن متوسط الفصل املدرسي مبتوسط نسبة ذكاء 

احنراف معياري بني الذكاء والتحصـيل املدرسـي    1.5اوي وفيها يكون التباعد أكرب من أو يس اموعة الثانية 
  ).110(مبتوسط نسبة ذكاء 

على اختبار املهارات األساسية للقراءة واسـع   90ذات التحصيل املنخفض بدرجة معيارية أقل من  اموعة الثالثة
  .WJ-R Basic Reading Skillsاملدى 

 .شكالت يف القراءةوهي جمموعة غري مصنفة ولديها م اموعة الرابعة

 :وقد كشفت هذه الدراسة عن النتائج التالية 
 .أن جمموعة التباعد املزدوج هي أقل اموعات أداًء-1
 intelligence testsأن الفروق يف مستوى الذكاء مل تعكس أية مؤشرات تشخيصية لصعوبات تعلم القراءة -2

do not provide any diagnostic. 
 dual-discrepancyأن نتائج الدراسة تدعم منوذج التباعد املـزدوج يف حتديـد ذوي الفشـل القرائـي     -3

approach to defining reading failure.  
  .أن منوذج االستجابة للتدخل أكثر فاعلية يف حتديد ذوي صعوبات التعلم مقارنة بنموذج التباعد-4

الذكاء عن املتوسط العام ، والتحصيل عن املتوسط الفصلي هـي أميـل إىل   (وحنن نرى أن جمموعة التباعد املزدوج 
بطء التعلم من ناحية واخللف العقلي البسيط من ناحية أخرى، وليس صعوبات التعلم، ومن مث فاخنفاض التحصـيل  

  يرجع إىل املستوى العقلي الوظيفي للفرد

 RTI:  Structure & components بنية منوذج االستجابة للتدخل ومكوناته
ويتناول األسس النظرية املدعمة للنموذج اليت عرضنا هلـا   األول: بعدينيقوم منوذج االستجابة للتدخل على 

وقبل أن نعرض للبعـد الثـاين   . ويتناول اآلليات اإلجرائية والتطبيقية للنموذج يف الواقع امليداين والبعد الثاينأنفا، 
 .وذج ومكوناتهاملتعلق باآلليات، نتناول بنية النم

مع أنه ال يوجد نوع من االتفاق العام والشامل على النموذج احلايل لالستجابة للتدخل من كافة فئات  :أوالً
املهتمني بقضية إعادة النظر يف تعريف وحتديد ذوي صعوبات التعلم القائم حالياً على حمك التباعد بـني الـذكاء أو   

بة للتدخل ميثل أكثر البدائل العملية الواعـدة الـيت تعـاجل أغلـب     فإن منوذج االستجااالستعداد والتحصيل، 
حيـث ال   "انتظار الفشـل "املشكالت اجلوهرية الناشئة عن منوذج التباعد، واملتمثلة بالدرجة األوىل يف مشكلة 

الثالث أو ميكن حتديد التباعد، واحلكم على التلميذ باعتباره من ذوي صعوبات التعلم أم ال ، قبل وصوله إىل الصف 
الرابع االبتدائي، ومن مث تظل املشكالت أو الصعوبات اليت يعاين منها التالميذ بال تعرف أو حتديد، األمـر الـذي   

  .يفاقم تداعياا وآثارها التربوية والنفسية واالجتماعية
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املسـتويات أو  يعتمد منوذج االستجابة للتدخل يف بعده التطبيقي على تعدد الطبقات أو اإلطـارات أو   :ثانياً
اليت تكرس استمرار الربامج واخلدمات اليت تقدم للتالميذ ذوي صعوبات الـتعلم   multi tiered modelاملراحل 

األكادميية، وإذا كان هناك نوع من عدم االتفاق العام الشامل على كفاءة وفاعلية منوذج االستجابة للتدخل، فـإن  
ثية الطبقات أو املستويات أو املراحل اليت تقوم عليها آليات التدخل يف هناك نوع من االتفاق العام الشامل على ثال

  . منوذج االستجابة للتدخل –ظل هذا النموذج 

  :  وهذه الطبقات أو املستويات أو املراحل هي على النحو التايل
ية اجلودة، تقـدم  وتقوم على مدخالت تدريسية وتدعيمات نفسية وسلوكية عال:  الطبقة أو املرحلة األوىل:  أوالً

 :من خالل ما يلي. لكافة التالميذ يف التربية العامة النظامية
التأكد من جودة وفاعلية ومالئمة املدخالت التدريسية والدعم النفسي والسلوكي لكافة تالميذ املرحلـة   .1

 .االبتدائية داخل التربية العامة النظامية
ية األكادمييـة والسـلوكية   كللمهارات احلر universal screeningتقوم املدرسة بإجراء تصفية شاملة  .2

academics and behavior. 
يقوم املدرسون بإجراءات حبثية متنوعة تستهدف تدعيم استراتيجيام ومعاجلام التدريسية لتحقيق اجلودة  .3

 .والفاعلية واملالئمة
واستمرار تفعيـل   Curriculum based assessبالتوازي مع ما تقدم،يتم إجراء تقومي قائم على املنهج  .4

  .التقدم من خالل التدريس عايل اجلودة
تبين على نواتج عملية التقـومي الـيت    differentiated instructionتقدمي مدخالت تدريسية متمايزة  .5

 ).5(تقدمت يف الفقرة 
عدله أو الذي يتراجـع عـن   وتقوم على حتديد التالميذ الذين ينخفض أداؤهم وم:  الطبقة أو املرحلة الثانية:  ثانياً

مستوى أقرام يف الفصل أو املدرسة أو املنطقة التعليمية اليت ينتمون إليها، مع تلقيهم مدخالت وإجراءات تعليميـة  
 :خاصة يف ظل التربية العامة النظامية، على النحو التايل Prevention or remediationوقائية، وعالجية 

يستخدم التقومي القائم على املنهج لتحديد ما إذا كان التالميذ ما زالوا حباجة إىل مساعدات أو خدمات، وإىل 
 . أي مدى؟ وما هي أمناط املهارات النوعية احملددة اليت حتتاج إىل استمرار التدخل؟

لتصميمات واآلليات يستخدم مدخل حل املشكالت التعاوين القائم على اشتراك التالميذ معاً الستخالص ا .1
التدرسية اليت تدعم التدخل بالنسبة للتالميذ الذين تتسق أداءام مع الربوتوكـوالت املعياريـة، أو اشـتقاق    

 .استراتيجيات تدريسية فردية تشكل حماور نظرية وآليات تطبيقية للتدخل
صائصهم وحاجـام  حتديد التالميذ الذين تقدم هلم مدخالت تدريسية علمية ومكثفة تقوم على حبث خ .2

  .التعليمية والتربوية والنفسية والسلوكية، وتلبية متطلبات هذه اخلصائص واحلاجات
يقوم تقدم التلميذ على حنو متكرر لتحديد فاعلية التدخل، وما إذا كان هذا التدخل حباجة إىل التكثيف أو  .3

  .التعديل باحلذف أو اإلضافة أو التعميق
لتحديد مدى مالئمـة ومصـداقية وتكامليـة     systematic assessمنتظمة يتم القيام بإجراء تقوميات  .4

 .املدخالت التدريسية مع حمتوى وآليات التدخالت املقترحة
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إعالم اآلباء واحلرص على مشاركتهم يف التخطيط للتدخالت وتصميمها من حيث احملتوى، واملسـتوى،   .5
 .خالل التدخالت النوعية التاليةواملالئمة، والكفاية، واآلليات، ومتابعة تقدم التلميذ، 

التدريب واالستشارات واخلدمات املباشرة : يتلقى مدرسو التربية العامة النظامية الدعم املستمر من خالل .6
للتالميذ، كلما احتاجوا من املربيني والعلماء احملترفني ذوي اخلربة الشتقاق خمططات وتصـميمات التـدخالت   

 .عوبات التعلم على اختالف أمناطها وحدااملالئمة حلاالت التالميذ ذوي ص

وتقوم هذه الطبقة أو املرحلة على إجراء تقومي شـامل مبعرفـة فريـق متعـدد     :  الطبقة أو املرحلة الثالثة:  ثالثاً
التخصصات واملهام لتقومي خمتلف املهارات األكادميية والسلوكية لتحديد األهلية للتربية اخلاصة وما يرتبط ا مـن  

 :من خالل اآلليات التالية eligibility for special education خدمات

يتم إعالم اآلباء بآليات عمليات التقومي الشامل الذي يتعني القيام به لتحديد ما إذا كان التلميـذ لديـه    .1
 . صعوبة ما من صعوبات التعلم، ومدى أهليته للتربية اخلاصة وما يرتبط ا من خدمات

على استخدام مصادر وبيانات ومعلومات متعددة، واليت ميكن أن تشمل االختبارات  يقوم التقومي الشامل .2
واملقاييس املقننة، وكذا املقاييس معيارية املرجع، واملالحظات اليت يراها اآلباء والطالب واملدرسـون، وكافـة   

  .Tiers 1 and 2ية البيانات واملعلومات اليت مت جتميعها من خالل الطبقتني أو املرحلتني األوىل والثان
التأكد من أنه مت تقدمي برنامج مكثف للتدخل، ومدخالت تدريسية عالية اجلـودة ومنتظمـة ومالئمـة     .3

وكافية، وأن البيانات واملعلومات واملالحظات اليت يتطلبها منوذج االستجابة للتدخل متوفرة، مع معرفة كاملـة  
 .باخلصائص واحلاجات اليت يعكسها التلميذ

حمددات األهلية للتربية اخلاصة، من حيث تقرير اعتبار التلميذ من ذوي صعوبات التعلم وفقـاً   يتم تطبيق .4
لنمط الصعوبة أو الصعوبات اليت أفرزا إجراءات وآليات منوذج االستجابة للتدخل، وتطبيق متطلبات قـانون  

 Individuals with Disabilities Education Act 2004لعام  (IDEA)التربية لكل األفراد املعوقني 

IDEA 2004.  
وقد تتباين اخلطوات اإلجرائية وآليات اإلطار الذي تقدم لنموذج االستجابة للتدخل داخل طبقاته أو مراحله 

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

الفرعيـة األوىل تتنـاول آراء املدرسـني     sub-tiersفـرعيتني  فمثالً ميكن تقسيم الطبقة الثانية إىل طبقتني 
 .  وتقديرام وتقوميام للتلميذ يف خمتلف املهارات األكادميية والدراسية، والثانية للمعاجلة

اعتمـاداً  " four-tiered model املراحـل النموذج رباعي الطبقات أو "ويسمى النموذج يف هذه احلالة 
  .واخلطة التربوية الفردية األكثر مالئمة للتلميذ وحاجاتهعلى برنامج التدخل 

ومع ذلك فهناك من يرى أن منوذج االستجابة للتدخل ثالثي الطبقات أو املراحل ميثـل اآلليـات املعياريـة    
Standard Protocol  ومن هؤالء(Fuchs et al, 2003) ، لكن ما قد حيدث أحياناً من تفريع يف الطبقة الثانية

  .على خصائص التلميذ وحاجاته ومنط ومستوى الصعوبات كما أسلفنايتوقف 
  :واهلدف الرئيسي هلذا النظام املتعدد الطبقات هو التأكيد على ما يلي

  .جودة حمتوى املدخالت التدريسية .1
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  .جودة ممارسات التدريس ومشوله ألمناط متباينة من التدريس املتمايز .2
  .ة يف ظل التربية العامةإتاحة الفرص للتدخالت العالجية الالزم .3
أن التربية اخلاصة تقدم للتالميذ ذوي صعوبات التعلم الذين حيتاجون خلدمات التربية اخلاصة اليت ال تقدم  .4

  .هلم يف ظل التربية العامة
اهتمام كافة جهود الباحثني والعلماء واملهنيني ـذه اهليئـات    منوذج االستجابة للتدخلونظراً الستقطاب 

فقد وجهت تلك اهليئات واملنظمات أعضاءها إلجراء مزيد من البحوث واألنشطة األكادمييـة حـول    واملنظمات،
وبصورة أكثر حتديداً اجتهت األنشطة البحثية هلذه اهليئات واملنظمات وخاصـة املركـز   . منوذج االستجابة للتدخل

 :على األسئلة األربعة التاليةلإلجابة  NRCLDالوطين للبحث 
 ذج االستجابة للتدخل املشكالت النظرية واملنهجية اليت أفرزها منوذج التباعد؟هل يعاجل منو .1
 هل يليب منوذج االستجابة للتدخل احلاجات املتزايدة إلعادة النظر يف التعريف والتحديد ؟ .2
  ما هي آليات منوذج االستجابة للتدخل يف حتديد ذوي صعوبات التعلم؟ .3
 ؟التعلمابة للتدخل إىل الوقاية من صعوبات هل يؤدي استخدام وتطبيق منوذج االستج .4

  هل ينطوي منوذج االستجابة للتدخل على مصداقية يف حتديد ذوي صعوبات التعلم؟  .5
دراسات وحبوث تناولت مقارنة مناذج التحليل الكيفي بنماذج التحليل الكمي يف حتديد وتشخيص صـعوبات  

 التعلم 
 ,MacMillan, D; Greshamمن الدراسات الرائدة احلديثة اليت تناولت هذه القضية بقوة وعمق دراسة 

F;and Bocian, K; 1998   "  التباعد  بني تعريفات أو حتديدات صعوبات التعلم والتشخيص الفعلي داخـل
  ".دراسة إمربيقية: املدارس

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

ï    اختبار التحصيل الواسع املدى الطبعة املنقحـة)WRAT- R, 1984) Wide Range Achievement 
Test Revised (Jastak & Wilkinson .  

ï  مقياس وكسلر لذكاء األطفال)III, 1991  WISC (  
)Wechsler Intelligence Scale for children -III;Wechsler, 1991(  
ï  مقياس تقدير املهارات االجتماعية)SSRS-T, 1990(  

)Social Skills Rating System-Teacher Gresham & Elliott, 1990(  
ï  طفالً ممن مت ) 150(اخل  طبقت على .. أدوات أخرى لقياس التأخر العقلي وصعوبات االنتباه مع فرط النشاط

  : تصنيفهم باعتبارهم ذوى صعوبات تعلم، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل
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بني تقديرات  يوضح حتديد وتشخيص طالب العينة  يف ظل حمك التباعد كنموذج للتحليل الكمي) 2( جدول 
التحصيل والذكاء واملهارات االجتماعية :باستخدام االختبارات واملقاييس الثالثة املدارس وتقديرات الباحثني

   ودالالا التشخيصية
 اتفاق على االستبعاد

 27= ن ) 4(
 تقدير زائف سليب

 عاديون 62= ن ) 3(
 اتفاق على التصنيف

= ن ) 2(
 صعوبات29

 تقدير زائف إجيايب
 غريصعوبات32=ن)1(

 

 التحصيل  م ع م ع م ع م ع
 قراءة  )أ( 59.2 11.3 )أ( 61.5 8.1 )ب( 79.7 10.6 )ب( 80.8 14.7
 جى  )أ( 62.3 9.3 )أ( 65.3 9.1 )ب( 78.0 7.7 )ب( 80.4 13.1
 رياضيات  )أ( 78.1 11.3 )أ( 79.2 12.7 )ب( 95.0 5.9 )أ،ب(85.9 12.6

وكسلر  76أقل من  90من  أكرب 100أكرب من  90أقل من 
 للذكاء

 94.9 9.3 )ج(109.4 5.9 )ب( 89.2 9.3
 )ب(

اجلزء  )أ( 77.3 10.9
 العملى 

اجلزء  )أ( 74.9 9.4 )ب(90.3 10.4 )ج(101.7 13.2 )ب( 84.9 6.8
 اللفظي 

 املهارات         
 114.2 11.7 )ب( 98.1 9.4 )أ( 112.8 8.9

 )أ(
مشكالت  )أ(112.3 14.5

 السلوك 

املهارات  )أ( 87.4 10.4 )أ( 85.5 11.8 )ب( 99.1 14.1 )أ،ب(87.4 8.5
 االجتماعية 

التقدير  )أ( 78.4 7.4 )أ( 78.2 8.2 )ب( 90.1 10.1 )أ،ب(82.2 7.3
 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 إجيايب) 1(
  . ، لعدم انطباق حمك التباعد عليهم قرر فريق البحث أم ليسوا كذلكيالتعلم، بينما 

األطفـال  ويقصد به اتفاق املدارس وفريق البحث على تصنيف هـؤالء  : Agree LD اتفاق على التصنيف) 2(
، مع إمكانية أن يكون بعضهم ذوي تفريط باعتبارهم من ذوى صعوبات التعلم وأم تنطبق عليهم احملكات القانونية

  . حتصيلي النطباق حمك التباعد عليهم
ويقصد به أن املدارس صنفت هؤالء األطفال بأم ليسـوا ذوى  :  False Negative تقدير زائف سليب)  3(

  .النطباق حمك التباعد عليهمنما صنفهم فريق البحث أم من ذوى الصعوبات بي ،صعوبات التعلم
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ويقصد به اتفاق املدارس، وفريق البحـث علـى أن هـؤالء    : Agree ineligible اتفاق على االستبعاد) 4(
  . لعدم انطباق حمك التباعد عليهم األطفال ليسوا من ذوى الصعوبات ومن مث يتعني استبعادهم

بني درجات الـذكاء،   احلادالعتبار األطفال من ذوى صعوبات التعلم هو التباعد أو االحنراف  ألساسياحملك ا) 5(
  ).       نقطة 22(احنراف معياري، أو اثنتان وعشرين نقطة  1.5ودرجات التحصيل بواقع 

  :ويتضح من هذا اجلدول ما يلي 
تلميذاً ال ينطبق عليها حمك التباعد، فالفرق بني متوسطات أفرادها على اختبـار  ) 32= ن( اموعة األوىلأن  •

  . نقطة 22التحصيل واسع املدى، ومقياس وكسلر للذكاء أقل من احملك وهو 
ومن مث يكون من اخلطأ نظرياً وعملياً ومنهجياً اعتبارهم من ذوى صعوبات التعلم، فهم اقـرب إىل التـأخر   

  .76م إىل صعوبات التعلم حيث تقل نسبة ذكائهم عن العقلي منه
ينطبق عليها حمك التباعد حيث الفرق بني متوسطاا على اختبـار التحصـيل   ) 29= ن ( :أن اموعة الثانية •

  .)نقطة22( واسع املدى، ومتوسطاا على مقياس وكسلر، أكرب من الفرق احملكي
قدير فريق البحث، على اعتبارهم من ذوى صعوبات التعلم، حيـث   ومن مث جاء تقدير املدارس هلم متفقاً مع ت 

بينما كان حتصيلهم أقل من املتوسط، وهم بذلك يتداخلون مع ذوى التفريط  التحصيلى  اًكان ذكاؤهم متوسط
underachievers والنطباق حمك التباعد عليهم 90حيث تزيد نسبة ذكائهم عن.  

ق عليهم حمك التباعد حيث بلغ الفرق بني متوسطاا على اختبار التحصيل ينطب) 62= ن : (أن اموعة الثالثة •
نقطة، إال أن هذا التقدير  22واسع املدى، ومتوسطاا على مقياس وكسلر للذكاء أكرب من الفرق احملكي وهو 

مـع   اتسـاق للـذكاء  ( املتوسط أيضا، فوقحتصيلهم املتوسط، كما أن ذكاؤهم  ي فوقكان زائفاً سلبياً، حيث
  .ومن مث فهم عاديون )التحصيل

الفرق بني متوسطاا على اختبار التحصـيل   ألنال ينطبق عليهم حمك التباعد، ) 27= ن (أما اموعة الرابعة  •
واسع املدى، ومقياس  وكسلر للذكاء، أقل من الفرق احملكي، حيث كان حتصيلهم فوق املتوسط، وذكـاؤهم  

املقاييس النوعية األخرى على بتطبيق و.)ذوو إفراط حتصيلي(، متوسط، ومن مث فهم ليسوا ذوى صعوبات تعلم
 :يليعينيت اموعتني تبني ما 

 )  32=ن غري ذوي الصعوبات( األوىل تقدير زائف إجيايب،  .1
 ) 29=وذوي التفريط التحصيلي ن ذوى الصعوبات(والثانية االتفاق على التصنيف  .2
 .)3(كما يف جدول ، جاءت النتائج التحليل الكيفيبإجراء التحليالت يف ظل آليات  .3

فريق البحث هلم وفقاً للمحكات املقبولة القائمة على يوضح حتليل للفئات النوعية الفرعية لتصنيف )  3(جدول 
  التحليل الكيفي  

 تصنيفات الفريق البحثي عدد احلاالت النسبة املئوية
 صعوبات تعلم عامة فقط 20 32.8%
 صعوبات انتباه مع فرط نشاط فقط 3 4.9%

 تأخر عقلي فقط 11 18.0%
 صعوبات انفعالية وسلوكية صفر %صفر
 صعوبات تعلم مع صعوبات انتباه فرط نشاط 6 9.8%
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 صعوبات تعلم مع صعوبات  انفعالية وسلوكية صفر %صفر
 صعوبات انفعالية/فرط  نشاط /صعوبات انتباه  صفر %صفر 
 تأخر عقلي مع صعوبات انفعالية وسلوكية 1 1.6%
 صعوبات انفعالية وسلوكيةوصعوبات تعلم مع صعوبات انتباه  3 4.9%
 تأخر عقلي مع صعوبات انفعالية وسلوكية/ صعوبات انتباه  1 1.6%

 ال تندرج  حتت أي مما سبق) ذوو تفريط ( صعوبات أخرى  10 16.4%
 اموع 61 100%

  :ويتضح من هذا اجلدول ما يلي
 ï  أن اخنفاض املستوى التحصيلى ينطوي على فئات فرعية متعددة تعكس أسبابا شديدة التباين تقف خلف

  .هذا االخنفاض، ومن مث يتعني التعرف عليها وحتليلها للمساعدة يف التحديد والتشخيص
ï  وجـود  أن حمك التباعد بني الذكاء والتحصيل كنموذج للتحليل الكمي ال ينهض كدليل قائم بذاته على

صعوبات تعلم، وإمنا يتعني االعتماد على حمكات كيفية أخري تتناول التحليل الكيفي جلوانب القوة والضعف لدى 
  .التلميذ كأساس للتصنيف والتحديد والتشخيص

  )دراسة حالة واقعية(تباين التشخيص والتقومي بني منوذج التباعد ومنوذج التحليل الكيفي  
عاماً، يبدي عمرو  13االبتدائي، عمره الزمين إحدى عشر عاماً وعمره العقلي  عمرو تلميذ يف الصف السادس

أظهر منوذج التباعد وجود احنراف دال نضـعه ضـمن ذوي   .  تباعداً داالً بني مستواه العقلي ومستواه القرائي
 .صعوبات تعلم القراءة

 99واملتبين  84وح بني املئيين تترا) ويسك(درجاته على اجلزء اللفظي من اختبار وكسلر لذكاء األطفال  •
 .63واملئيين 6بينما كانت درجاته على اجلزء األدائي تتراوح 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 •
 املهارات األكادميي •

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

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

 المئین الدرجة اختبار ویسك اللفظي
 98 16 المعلومات
 98 16 المتماثالت

 91 14 الحساب
 99 17 المفردات

 84 13 الفھم
 91 14 سعة األرقام
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 98 131 درجة الجزء اللفظي 
 34 94 ائيدرجة الجزء األد

 82 114 الدرجة الكلیة للمقیاس
 المئین الدرجة اختبار ویسك األدائي

 63 11 تكمیل الصور
 09 06 الترمیز

 37 09 ترتیب الصور
 63 11 تصمیم المكعبات

 25 08 تجمیع األشیاء
 50 10 البحث الرمزي

 98 131 الفھم اللفظي
 47 99 التنظیم اإلدراكي

 95 124 التحرر من التشتت
 27 91 سرعة التجھیز

 المئیني الدرجة جونسون -التحصیل على اختبار وودكوك 
 53 101 القراءة

 54 102 التعرف على الحروف والمقاطع والكلمات
 53 101 طالقة القراءة

 75 110 الفھم االستماعي
 81 113 الكتابة

 93 122 التھجي
 31 93 طالقة الكتابة

 97 127 الكتابة الیدویة
 88 117 الریاضیات

 98 130 الحساب
 41 97 فھم لغة الریاضیات

 76 111 حل المشكالت

  :نتناوهلا على النحو التايلاليت ويتضح من اجلداول اليت تقدمت العديد من النتائج املهمة 
تكون مـن  تباين أداء احلالة يف اجلزء اللفظي عنه يف اجلزء األدائي بفروق دالة، مما يؤكد ميل احلالة لكي  •

  .املتفوقني عقلياً
التعرف على احلروف ( أن األداء األكادميي للحالة مييل إىل االخنفاض عن األداء العقلي، وخاصة يف القراءة •

  .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 احلالة هي من املتفـوقني عقليـاً ذوي صـعوبات    املشار إليها يرى اخلرباء وفقاً لنتائج التحليل الكيفي  •

  . وأا ال تعاين من صعوبات الفهم) طعالتعرف على الكلمات واملقا(القراءة 
حتتاج احلالة لربنامج مكثف للتدخل يقوم على إعداد خطة تربوية فردية حمورها األساسي تنمية مهـارات   •

  .وقد أعد هذا الربنامج وكانت استجابتها للتدخل عالية وذات داللة التعرف على الكلمات ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ية ختتلف اختالفاً جوهرياً عن نتائج التحليل الكمي لنفس أن نتائج التحليل الكيفي تشري إىل أحكام تقومي •
مما يدعم ضرورة من حيث جوانب القوة، وجوانب القصور لدى التالميذ موضوع التشخيص والتقومي، احلالة 

تفعيل النماذج الكيفية يف حتديد وتشخيص صعوبات التعلم من ناحية، وثنائيي غري العادية وغريها من الفئات 
 .من ناحية أخرى املتداخلة

 االفتراضات اليت أقمنا عليها التدخل يف دراستنا احلالية

مهارات التعرف على ( القراءة  صعوبات تعلمصعوبات التعلم هو  أن أعلى حمتوى حظي بالتدخل يف جمال .1
   ). basic factsاحلقائق األساسية للرياضيات  (الرياضيات وصعوبات تعلم ) الكلمات
صعوبات تعلم الرياضيات القراءة، و أساليب التدخل العالجي لدى ذوي صعوبات تعلمأن أفضل طرق أو  .2

  ).0.91(، يليه التدريس املباشر )1.45(هو التدريس الذايت 
القـراءة  أفضل من استخدام الكمبيوتر كوسـيط يف التـدخل العالجـي    ) املدرس(أن الوسيط اإلنساين  .3

 ).0.51(، )1.05(ب صعوبات تعلم الرياضيات حيث كان على الترتيو

تقريباً من فئات ذوي االحتياجـات اخلاصـة، مث ذوي   % 64أن ذوي األداء التحصيلي املنخفض ميثلون  .4
:  صعوبات التعلم، وهذا معناه أن فئة ذوي األداء التحصيلي املنخفض متثل مظلة أوسع يندرج حتتها فئات أخرى مثل

دراسياً، وهي فئات ينطوي كل منها على خصـائص عقليـة    ذوي التفريط التحصيلي، وبطئ التعليم، واملتأخرين
النسـبة يف  ( .، األمر الذي يفرض التعامل معها من خالل أمناط خمتلفة من التدخلمتباينةومعرفية، وانفعالية ودافعية 

 ).لذوي صعوبات التعلم وذوي التفريط التحصيلي معاً% 28:دراستنا احلالية هي

أن أي تدخل جترييب ممنهج أي قائم على منهج حمدد ميكن أن حيدث أثر اجيـايب لـدى ذوي صـعوبات     .5
تعلم الرياضيات، ومع ذلك فهناك متغريات حمددة ميكن أن تؤثر على حجم األثر النـاتج عـن   القراءة، وصعوبات 

 التدخل

  منهج الدراسة احلالية وإجراءاا

  عينة الدراسة
تلميذاً من تالميذ الصفني الثالث والرابع االبتدائي، ومن أربع مـدارس هـي   ) 504( مشلت عينة الدراسة

 .مبحافظة الدقهلية جبمهورية مصر العربية)  األندلس، وجيهان السادات، واهلدى والنور، وبن خلدون االبتدائية(
لسـادس مبملكـة   من تلميذات املرحلة االبتدائية موزعة على الصفوف من الثاين إىل ا)  535( من: الثانية

البحرين مأخوذة من رسالة ماجستري أماين بو مخسني غري منشورة جبامعة اخلليج العريب على النحو الذي يوضـحه  
  :اجلدول التايل

  حسب الصفوف واملدارس األوىل  توزيع أفراد عينة الدراسة األولية )  5( جدول 
 املدرسة   

  والصف
 الصف

اموع  خلدونبن  اهلدى والنور جيهان األندلس
 الكلي

 267 54 63 59 91 الثالث
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 237 57 58 55 67 الرابع

 504 111 121 114 158 اموع

مدارس العينة 
 الثانية

البالد القدمي 
 140=ن

القادسية 
 122=ن

  توبلي
 141=ن 

نسيبة بنت 
 كعب

 132=ن

535 

  :قامت الدراسة احلالية على استخدام األدوات التالية: أدوات الدراسة

  )1999إعداد وتعريب فتحية عبد الرؤوف ،(للمصفوفات املتتابعة كمقياس للذكاء " رافن"اختبار  .1
  )1999إعداد فتحي الزيات،(مقياس تقدير اخلصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم  .2
إعـداد فتحـي الزيـات، وأمـاين     (مقياس تقدير اخلصائص السلوكية لـذوي التفـريط التحصـيلي     .3

  ).2005بومخسني،
ات التحصيل الدراسي املدرسي لكل من القراءة والرياضيات بالنسبة لتالميذ العينة األوىل، واموع درج .4

 .الكلي للتحصيل الدراسي بالنسبة للعينة الثانية
منشورتني ومت استخدامها يف العديد من الدراسات والبحوث، ومن مث ميكن ) 1،2(ونظراً لضيق املساحة، فاألداتني 

  .ا يتعلق بالصدق والثبات واملعايري، أما األداة الثالثة فنعرض هلاالرجوع هلا فيم
  مقياس تقدير اخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي -5

أعد هذا املقياس للتطبيق على تالميذ املرحلة االبتدائية، يف ضوء ما أكدته العديد من الدراسات والبحـوث،  
يتكون املقياس من ستني فقرة متثل ستة أبعاد حيتـوي  و .التفريط التحصيلياليت تناولت اخلصائص السلوكية لذوي 

تناول اخلصائص السلوكية املتعلقة بالدافع لإلجناز، ومسـتوى الطمـوح، ومفهـوم    :  فقرات، 10كل منها على 
اخلصـائص  يقوم املعلم بتقدير مـدى انطبـاق   و .الذات، واالجتاه حنو املدرسة، واالجتاه حنو املعلم، ووجهة الضبط

درجـات ،  4(السلوكية الوارد ذكرها يف بنود املقياس، على التلميذ، و تتمايز االستجابة يف مدى رباعي مابني دائماً
  ). درجة واحدة(ونادراً

مت إجياد الصدق التالزمي ألبعاد املقياس عن طريق ارتباط درجات التحصـيل الدراسـي    :صدق وثبات املقياس  
 :التايل) 5( لى النحو الذي يوضحه اجلدول بدرجات أبعاد املقياس، ع

    معامالت ارتباط مقياس تقدير اخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي بالتحصيل) 5(جدول 

 األبعاد
الدافع 
 لإلجناز

مستوى 
 الطموح

 االجتاه حنو املعلم
االجتاه حنو 

 املدرسة
مفهوم 
 الذات

وجهة 
 الضبط

 **0.53 **0.74 **0.80 **0.87 **0.70 **0.83 التحصيل الدراسي

 0.889 0.857 0.842 0.877 0.560 0.894 معامالت الثبات

  )535=ن(0.01االرتباط دال عند  **
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  إعداد الباحث) التعرف على الكلمة( اختبار تشخيصي لصعوبات القراءة  .6
  .•)2006(إعداد محدان اهلاليل ،اختبار تشخيصي لصعوبات تعلم الرياضيات .7

  
  التحليل الكميحمددات  
   ينطبق عليهم حمك التباعدالتالميذ الذين حتديد   -أ

مت حتديد العينات النهائية اليت ينطبق عليها حمك التباعد اعتماداً على حتويل درجات كل من الذكاء والتحصيل 
، مث حتديـد  )واحد(واالحنراف املعياري ) صفر(القراءة والرياضيات إىل درجات معيارية هلا نفس املتوسط : النوعي

للتحصيل من الدرجة املعيارية للذكاء، ويكـون الفـرق    مدى انطباق حمك التباعد عن طريق طرح الدرجة املعيارية
  . الكمي بينهما أكرب من واحد

  
 حتديد التالميذ ذوي صعوبات التعلم -ب

 تقـدير أن تقع درجات التلميذ على مقياس لتقرير مدى وجود صعوبات التعلم لدى التلميذ من عدمه، جيب 
مقاييس تقـدير اخلصـائص    معايري وشديدة بناء على ،ما بني متوسطة لذوي صعوبات التعلم اخلصائص السلوكية

  ).1999فتحي الزيات : إعداد(السلوكية لذوي صعوبات التعلم 
 

 حتديد التالميذ ذوي التفريط التحصيلي -ج
 اخلصائص السلوكيةتقدير أن تقع درجاته على مقياس لتقرير مدى وجود تفريط حتصيلي لدى التلميذ، جيب 

من ناحية، وتنطبق عليه اخلصائص السلوكية ملقياس تقـدير ذوي  ) خفيفة، وال توجد( نيما ب لذوي صعوبات التعلم
. •)2005إعداد فتحي الزيات وأماين بو مخسـني،  . ( من ناحية أخرى) دائماً ، وغالباً(التفريط التحصيلي ما بني 

  :وقد أسفرت هذه احملددات عن النتائج اليت يوضحها اجلدول التايل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
فاعلیة نموذج تشخیصي عالجي في تحدید األخطاء الشائعة لدى ذوي صعوبات )"2006(حمدان فریج الھاللي •

جامعة  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،"تعلم الریاضیات من تالمیذ المرحلة االبتدائیة بالمملكة العربیة السعودیة
 .الخلیج العربي، مملكة البحرین

فاعلیة مقیاس للتمییز بین ذوي صعوبات التعلم وذوي التفریط التحصیلي من )"2005(أماني محمد بو خمسین •
، رس الة ماجیس تیر غی ر منش ورة، برن امج ص عوبات ال تعلم، جامع ة الخل یج العرب ي، "تالمیذ المرحل ة االبتدائی ة

  .مملكة البحرین
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 وذوي التفريط التحصيلي الذين ينطبق عليهم حمك التباعدعدد أفراد ذوي صعوبات التعلم ) 3( جدول 
  يف ظل مناذج التحليل الكمي ومناذج التحليل الكيفي

  لعينة ا   
 الصف  و 

حتصيل  مصفوفات
 قرائي

حتصيل 
 رياضيات

انطباق حمك 
منوذج  التباعد

 التحليل الكمي

  املرحلة األوىل للتحليل الكيفي
 

 التفريطذوو  ذوو الصعوبات

 رياضيات قراءة رياضيات قراءة رياضيات قراءة 
  11    15 21 22 32 37 99 118 267 الثالث االبتدائي

 
  14 18 24 34 38 85 108 237 الرابع االبتدائي

 
16  
 

 27 29 39 46 66 75 184 226 504 اموع

وذوي النسب املئوية للتباعد وذوي صعوبات التعلم 
 التفريط التحصيلي

   141: العدد
 :النسبة

85    
60% 

56   
 40% 

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

  84: العدد
 :النسبة

43   
51% 

41   
49% 

  :ما يلي) 3(ويتضح من اجلدول 
تلميذ  85(منها %) 28(املصرية بنسبةيف العينة ) تلميذاً 141(أن الذين ينطبق عليهم حمك التباعد بلغ  .1

النطباق اخلصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم عليهم، وعـدم انطبـاق   %) 60ذوي صعوبات تعلم، بنسبة 
  .اخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي عليهم

السـلوكية  ، لعدم انطباق اخلصـائص  %)40(كما بلغت نسبة ذوي التفريط التحصيلي يف عينة التباعد  .2
  .لذوي صعوبات التعلم عليهم، وانطباق اخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي عليهم

 .على الترتيب%) 49،% 51(بلغت هاتني النسبتني يف العينة البحرينية ، .3
أنه من اخلطأ اعتبار كل من ينطبق عليه حمك التباعد هو من ذوي صعوبات التعلم على النحو الذي تسري  .4

 .ددات احلالية لتحديد وتشخيص صعوبات التعلمعليه احمل

 حمددات التحليل الكيفي: ثانيا

  التمييز بني ذوي صعوبات التعلم، وذوي التفريط التحصيلي:املرحلة األوىل  - أ
للتأكد من مصداقية الفروق بني عينيت ذوي صعوبات التعلم، وذوي التفريط التحصيلي يف العينتني املصـرية   

لفروق املتوسطات بني ذوي صـعوبات الـتعلم وذوي التفـريط    ) ت(والبحرينية، استخدم الباحث داللة اختبار 
  :ول التايليوضحه اجلد التحصيلي يف اخلصائص السلوكية لكل منهما، على النحو الذي
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كل من وذوي التفريط التحصيلي يف يوضح داللة فروق املتوسطات بني ذوي صعوبات التعلم  ) 5( جدول 
   اخلصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم، واخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي

اخلصائص السلوكية 
 لذوي صعوبات التعلم

  ذوي صعوبات التعلم العينات
 ع  م              

  ذوي التفريط التحصيلي
 م             ع     

 قيمة ت

 9،41 3،2 19،5 4،7 26،3 •املصرية النمط العام

 10،2 2،9 15،4 4،5 23،9 ♦البحرينية

 13،1 4،1 17،2 6،3 29،7 املصرية االنتباه والذاكرة

 10،7 3،9 15،8 5،9 27،5 البحرينية

 11،3 3،9 17،4 6،5 26،9 املصرية القراءة والكتابة والتهجي

 8،1 4،2 15،4 6،8 25،5 البحرينية

 9،21 3،3 15،7 4،9 24،2 املصرية االنفعالية العامة
 4،9 2،9 15،2 5،8 20،2 البحرينية

 8،19 4،2 16،9 5،8 26،5 املصرية اإلجناز والدافعية
 7،7 3،8 15،7 6،1 24،1 البحرينية

  

كل وذوي التفريط التحصيلي يف يوضح داللة فروق املتوسطات بني ذوي صعوبات التعلم  ) 5( جدول ) تابع(
   من اخلصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم، واخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي

 
اخلصائص السلوكية 

 لذوي التفريط التحصيلي
 قيمة ت ذوي التفريط التحصيلي ذوي صعوبات التعلم العينات

  ع م ع م

 26،9 3،1 15،2 3،7 31،4 املصرية الدافع لإلجناز

 19،3 4،6 17،6 3،3 33،9 البحرينية

 22،4 3،8 16،3 3،5 29،6 املصرية مستوى الطموح

 19،1 5،6 18،7 4،1 33،1 البحرينية

االجتاه حنو املعلم والصف 
 الدراسي

 21،7 4،4 17،3 3،6 28،5 املصرية

 18،8 4،8 19،1 4،1 34،1 البحرينية

 19،5 3،9 19،1 4،5 31،7 املصرية االجتاه حنو املدرسة
 17،4 4،2 18،7 4،1 33،9 البحرينية

 27،3 4،6 15،9 3،4 29،1 املصرية مفهوم الذات
 18،2 4،1 18،9 3،9 33،7 البحرينية

                                                
  )لذوي التفريط التحصيلي 56لذوي صعوبات التعلم ،  85: (للعينة املصرية هين   •
  )لذوي التفريط التحصيلي 41لذوي صعوبات التعلم ،  43: (ن للعينة البحرينية هي ♦
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 31،2 3،9 15،3 3،7 32،3 املصرية وجهة الضبط

 16،7 5،5 19،5 3،8 34،4 البحرينية

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

  حتديد ذوي االستجابة للتدخل: املرحلة الثانية  - ب
  عينة التدخل  

تلميذ بالصفني الثالث والرابـع مـن ذوي صـعوبات تعلـم القـراءة،       40اختريت عينة التدخل عشوائيا  من  
تلميذ لكل، ميثلون املدارس األربع املمثلني يف العينة األولية، ومن الذين ينطبق عليهم حمك ) 20(والرياضيات، بواقع 

تعلم مابني متوسطة وشديدة من ناحية، وال تنطبـق  التباعد، ومقاييس تقدير اخلصائص السلوكية لذوي صعوبات ال
  .من ناحية أخرى) مابني نادراً، أحياناً(عليهم مقاييس تقدير اخلصائص السلوكية لذوي التفريط التحصيلي، 

  :مشلت آليات وحمتوى التدخل ما يلي) التعرف على الكلمة(القراءة لذوي صعوبات آليات التدخل -1 
التدريس املباشر ألصوات احلروف اليت  ولتجهيز الصويت ملهارة قراءة الكلمات تدريس احلروف اهلجائية وا •

) الفـونيمي (الصـويت  على الـوعي   هنا التأكيد حيثميكن التعرف عليها يف سياقات قابلة للتعرف والترميز، 
  . ألصوات احلروف واملقاطع ومواقعها يف الكلمات

  .على الوعي الفونيمي وأمناط التهجيو، لنصوصالتدريب على التهجي حلروف وكلمات ضمن عدد من ا •
 أنشطة قرائيـة مـن اختيـارات   والتدريس غري املباشر القائم على احلروف اهلجائية املتضمنة يف نصوص  •

من حيث تكامل القراءة والتهجي وكتابة األنشطة اليت املعلم ، الذين يقومون باشتقاق املعاين، مث يتناوهلا التالميذ
  .بني التالميذتعكس السياق، كما كان التأكيد على التفاعل 

 :على النحو التايل" فرنالد" استخدام طريقة  •

الكلمات املراد تعلمها، ويقوم املدرس بكتابة الكلمة على ورقة بقلم ملـون، مث  / بنفسه الكلمة  تلميذخيتار ال -أ
مع نطق املدرس  للكلمة كي يسـمعها  ، الطفل الكلمة بأصابعه، مع نطقه حلروف الكلمة خالل تتبعه هلا يتتبع

  .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 

كلمات اليت تعلمها، وأخرياً تطبع قصة الطفل كي يستطيع قراءة قصته اخلاصة املكونة من كلمات متثـل  مجيع ال
  .اختياراته الذاتية

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

يتعلم الطفل كلمات جديدة بإطالعه على الكلمات املطبوعة، وتكرارها ذاتياً أو ذهنياً قبل كتابتها، وعنـد   -د
  .القراءة يف الكتب املالئمةتعرف كلمات النصوص القرائية وهذا املستوى قد ميكن للطفل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


واملسـائل الكالميـة أو   التدريب على مفاهيم ولغة الرياضيات وإجراء العمليات احلسـابية  : الرياضيات -ب
وإعمال كافة اآلليات التدريسية اليت تستهدف حتسني معرفة الطالب بالرياضـيات ورفـع    اللفظية، والكسور،

  .مستوى مهارام الرياضية األساسية
  حمددات التدخل

 أسبوع خالل الفصـل الدراسـي األول للعـام    16لثالث جلسات أسبوعياً ملدة دقيقة  )45( فترة التدخل  -ا
  ).أسبوع بسبب األجازات والغياب 14جلسة ملدة  42ما مت فعلياً هو ( .2005/2006

  )ساعة32: (الزمن الكلي للتدخل -2
  .مدرسو اللغة العربية والرياضيات للفصول بالصفني الثالث والرابع: القائمون بالتدخل -3
  : حمتوى التدخل  -4

احلروف على املقاطع والكلمات،  مهارات التعرفلتحسني التدريب والتدريس العالجي : ( بالنسبة للقراءة -أ
أنشطة قرائية من ونصوص  أول، ووسط ، وآخر املقطع أو الكلمة، اهلجائية والتجهيز الصويت ألصوات احلروف

قصة مستخدماً الكلمات اليت تعلمها، وأخرياً قراءة قصته اخلاصة املكونة من التالميذ لكتابة  ،التالميذ اختيارات
  .ت متثل اختياراته الذاتيةكلما

وم العدد، املهارات األساسية للرياضيات املتعلقة باجلمع والطـرح  همهارات العد، مف: بالنسبة للرياضيات -ب   
  .مبا فيها الكسور) املسائل الرياضية(والضرب والقسمة، واستراتيجيات حل املشكالت 

   .التعلم الذايت، مناذج وسائط األداءالتدريس املباشر، :  الطريقة أو آليات التدخل  -5
إن التفاعل بني املدرس والطالب، التعزيز، الفصول املدرسية، غـرف املصـادر   : ة للتدخلياخلصائص السياق  -6

  .اخل... وجدت
جلسة، والثالثة بعـد   30جلسة، والثانية بعد15األوىل بعد : مت تقومي آثار التدخل أربع مرات:  تقومي التدخل -7

  .ة، والرابعة بعد مضي شهر من آخر اجللساتجلس 42
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النتـائج  )40=ن(أظهر التحليل الكيفي للتدخل لدى عينة ذوي صعوبات الـتعلم  :نتائج التحليل الكيفي للتدخل
  :التالية
األوىل كانت استجابتها للتدخل فوق املتوسط والثانيـة كانـت   :  متايز أفراد عينة التدخل إىل جمموعتني  - أ

  :استجابتها للتدخل دون املتوسط على النحو الذي يوضحه اجلدول التايل
يوضح البيانات الوصفية لعينة التدخل من حيث العمر الزمين ومتوسطات االستجابة للتدخل واحنرافاا ) 7(جدول 

  املعيارية 
ةاموع تقومي التدخل  االحنراف املعياري املتوسط ن 

 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 15بعد
 3.26 19.31 16 دون املتوسط    2  

 4.20 34.29 24 فوق املتوسط1     جلسة   30بعد
 3.45 23.25 16 دون املتوسط    2  

 3.76 42.83 24 فوق املتوسط    1 جلسة 42بعد
 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
%46= معامل التحسن اموعة األوىل   
%24= معامل التحسن اموعة الثانية   

  :ما يلي) 7(ويتضح من اجلدول 
، %)60(، بلغـت  %)46(أن نسبة تالميذ عينة ذوي صعوبات التعلم الذين كانت استجابتهم للتدخل ملموسة 

، وبينما ميكن للمجموعة %)40(،%)24(كما كانت نسبة أقرام الذين كانت استجابتهم للتدخل دون املتوسط 
  . التدخل املكثف األوىل االلتحاق بالفصول العادية، فإن اموعة الثانية حتتاج ملزيد من

   للتحقق من داللة آليات التدخل، استخدم الباحث أسلوب القياسـات املتكـررة  :  داللة آليات التدخل -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 
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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 الـتعلم  لتحليل ) ف(داللة قيم  -1

العمليات احلسابية ، وفهم (والرياضيات ) التعرف على الكلمة(من تالميذ الصفني الثالث والرابع يف كل من القراءة 
  ).لغة الرياضيات

التدخل ختتلف لدى إحدى اموعتني عن اموعـة  لتحليل التباين للقياسات املتكررة ألثر ) ف(أن داللة قيم  -2
جمموعة االستجابة للتدخل ( مقارنة باموعة األخرى %) 46فوق املتوسط  (جمموعة االستجابة للتدخل(األخرى 

  %).24دون املتوسط 
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مبعـدالت  أن األثر التراكمي للتدخل القائم على استمرار جلسات التدخل لدى اموعة األوىل، بدا تصـاعدياً  -3
ملموسة، مع استمراره بعد مضي شهر من آخر جلسات التدخل، األمر الذي ميكن يف ضوئه االطمئنان إىل استمرار 

  .آثاره، وتقرير انتقال أفرادها إىل الفصول العادية
يضاً ، أن األثر التراكمي للتدخل القائم على استمرار جلسات التدخل لدى اموعة الثانية، وإن بدا تصاعدياً أ -4

إال أن مبعدالته كانت ضئيلة، فضالً عن احندارها  بعد مضي شهر من آخر جلسات التدخل، األمر الذي ال ميكـن  
يف ضوئه االطمئنان إىل استمرار آثاره، وال تقرير انتقال أفرادها إىل الفصول العادية، وإمنا يتعني البحث عن آليـات  

الطبقة أو املرحلة الثانية من آليات وحمـددات منـوذج   (ومكثفة، تشخيصية إضافية، وإعداد آليات أخرى جديدة، 
، واختبار تأثرياا، قبل تقرير احلكم على أفراد هذه اموعة باعتبـارهم مـن ذوي صـعوبات    )االستجابة للتدخل

  .التعلم
  :وعلى ذلك ميكن يف ضوء نتائج هذا البحث تقرير ما يلي

باعد القائم على تطبيق احملددات احلالية حملك التباعد ال مييز بـني  أن مناذج التحليل الكمي ومنها منوذج الت .1
، )يف العينة البحرينيـة  84=يف العينة املصرية، ن 141=ن(ذوي صعوبات التعلم ، وذوي التفريط التحصيلي 

حيث يتيح التعامل معها كمجموعات واحدة، رغم ما بينها من تباينات كيفية يف اخلصائص السلوكية املميـزة  
  .كل منهال

أن تقرير اعتبار أفراد هذه اموعات من ذوي صعوبات التعلم اعتمادا على حمددات التحليـل الكمـي،    .2
  .ينطوي على أخطاء تراكمية يف التحديد والتشخيص، ومن مث إعداد الربامج العالجية هلا

الذين ينطبـق   من أعداد الطالب% 50إىل 40أن مناذج التحليل الكمي ومنها منوذج التباعد تضيف من  .3
عليهم حمك التباعد من خالل خطأ التحديد والتشخيص، إىل جمتمع ذوي صعوبات التعلم، على الرغم من أـم  

 .ليسوا كذلك ، وإمنا هم من ذوي التفريط التحصيلي

أنه، حىت الذين يتم حتديدهم باعتبارهم من ذوي صعوبات التعلم النطباق اخلصائص السـلوكية لـذوي    .4
% 60عليهم يف ظل مناذج التحليل الكمي، هؤالء، قد يكون من بينهم ما تصـل نسـبته إىل    صعوبات التعلم

الطبقة أو املرحلة األوىل من منوذج االسـتجابة  ( يستجيبون للتدخل املبكر املكثف، ) حسب نتائج حبثنا احلايل(
 .، ومن مث ينتقلون إىل الفصول العادية، خارج مظلة ذوي صعوبات التعلم)للتدخل

احملددات العالجية لذوي التفريط التحصيلي الذين ينضمون إىل ذوي صعوبات التعلم من خالل خطـأ   أن .5
التحديد والتشخيص يف ظل مناذج التباعد، هذه احملددات العالجية ، أيسر متاماً، من احملددات العالجية لـذوي  

 .ممن ينطبق عليهم حمك التباعد% 40صعوبات التعلم الذين ال يستجيبون للتدخل، والذين ال تتعدى نسبتهم 

أنه يف ضوء ما تقدم ميكن تقرير أن القيمة التنبؤية لنماذج التحليل الكيفي أعلى ، وأدق، وذات مصداقية،  .6
 .  مقارنة بنماذج التحليل الكمي القائمة على مناذج التباعد ومعادالته الكمية

:وتتفق نتائج دراستنا احلالية مع نتائج 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 دراسة . (Francis et al, 1996 1998, 
Fletcher,et al (Bradley, Danielson & Hallahan, 2002); Lyon et al (2001); 
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(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 هذه الدرجات واعتماداً على املعايري احمللية،  ،أعلى أو أقل من متوسط أداء التالميذ اآلخرين املستهدفني
يف إطار هذه املعايري  دى اإلجناز األكادميي للتلميذتأثر مبناحية، كما تدى جودة املدخالت التدريسية من أو سلباً مب

  .من 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، •
البحوث تؤكد على أن الفروق يف التحصيل األكادميي لدى مجيع التالميذ ذوي ومع أن الدراسات و التدريسية،

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

على حني يكرس منوذج االستجابة للتدخل املعاجلة املباشرة من خالل تقدمي تصميمات تدريسـية جيـدة    •
عـدم كفايـة   : رجـع إىل ذي يتكثف التدخل، ومن مث التمييز بني التالميذ ذوي االخنفاض التحصيلي املدرسي، ال

مناط تدريسية مكثفـة  ألعوبات التعلم الذين حيتاجون للتالميذ ذوي ص وبنياملدخالت التدريسية، أو عدم مالءمتها، 
 .Intensive, sufficient and specialized instruction.  ومالئمة وكافية

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

تدخل يف تعريـف وحتديـد   دراسات اهليئات واملنظمات ومراكز البحوث، واليت أكدت فاعلية منوذج االستجابة لل
 .Lyon et al (2001)% 70ذوي صعوبات التعلم على حنو حيد أو يقلص من عدد ذوي الصعوبات بنسبة 

التدخالت العلمية القائمة على نتائج الدراسات والبحوث اليت جيب أن يتجه تركيزها علـى الصـعوبات    •
  .لصعوبات ، بصورة مباشرةالنوعية للتلميذ الفرد مع تكثيف اجلهود حول التعامل مع هذه ا

يتيح هذا النموذج الفرصة للتعرف املبكر على كفاية وكفاءة املدخالت التدريسية بالنسبة للتالميـذ ذوي   •
 .التحصيل املنخفض، سواء أكانوا من ذوي صعوبات التعلم أو من ذوي التفريط التحصيلي

ـ  • د ذوي صـعوبات الـتعلم، ومـن مث    يوفر هذا النموذج اآلليات اإلجرائية بصورة علمية وعملية لتحدي
استخدام آليات الكشف والتشخيص والتحديد املبكرة لذوي صعوبات التعلم، دون انتظار حدوث الفشـل علـى   

  ،النحو الذي يكرسه منوذج التباعد
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 املراجع
 املراجع العربية : أوالً 
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  . 2001القاهرة ، دار النشر للجامعات، الطبعة األوىل،)6(املعريف

املؤمتر الدويل اخلـامس ،  القاهرة ، " مدخل معريف مقترح لتفسري صعوبات التعلم" فتحي مصطفى الزيات  .9
  .1998 ، ديسمرب) 3-1(، كلية التربية جبامعة عني مشس  مركز اإلرشاد النفسي

) 3(سلسلة علم النفس املعريف"األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي املعريف"فتحي مصطفى الزيات  .10
  .أ 1998،دار النشر للجامعاتالقاهرة، 

سلسلة علـم الـنفس   "األسس النظرية والتشخيصية والعالجية: صعوبات التعلم "فتحي مصطفى الزيات  .11
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دليل مقاييس تقدير اخلصائص السلوكية للتالميـذ ذوي صـعوبات   ). 1999(فتحي مصطفى الزيات  .12
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قضايا التعريف و التشخيص و , املتفوقون عقليا ذوو صعوبات التعلم ). 2002(فتحي مصطفى الزيات  .13
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