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مشريف صعوبات التعله املعرفة بينورج االستجابة للتذخل لذى 
 يف املنلهة العربية السعودية والصفوف األولية ومعوقات تطبيكه

 يناجلَـ ضْٓعً بٔــاٌ محـذٖأ/ 
  كلٔ٘ الرتبٔ٘ب ماجصتري الرتبٔ٘ اخلاص٘ يف صعْبات التعله

 باملنلك٘ العربٔ٘ الصعْدٓ٘ الرمحً بً فٔصل  جامع٘ اإلماو عبذ

 : املستخلص 
ع٢ً دسؾ١ املعشف١ بُٓٛرف االططؿاب١ يًطذخٌ يذ٣ َؼشيف صعٛباع ٖذف ايبكؼ إىل ايطعشف 

ايطعًِ ٚايصفٛف األٚي١ٝ َٚعٛقاع ضطبٝك٘ يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ، ٚضهٕٛ جمطُع  ايذساطع١   
(، ٚمجٝع  َؼعشفني َٚؼعشفاع    144َٔ مجٝ  َؼشفني َٚؼشفاع صعٛباع ايطعًِ ٚايبعاي  ععذدِٖ    

(، ايطعابعني يعاداساع ايطعًُٝٝع١ َٚهاضعش افػعشاف ايطابعع١       1064ايصفٛف األٚي١ٝ ٚايباي  ععذدِٖ   
ٙ(. 1438-1437يععععٛصاس٠ ايطعًععععِٝ يف املًُهعععع١ ايعشبٝعععع١ ايظعععععٛد١ٜ ٚفععععل إقصععععا١ٝ٥ ٚصاس٠ ايطعًععععِٝ     

( َععٔ َؼععشيف صعععٛباع  91( َععٔ َؼععشيف ايصععفٛف األٚيٝعع١، ٚ   240ٚاقطصععشع عٝٓعع١ ايذساطعع١ عًعع٢    
ًٝٞ، نُعا عععذع ايباقػع١ االطعطبا١ْ نعلدا٠ يًذساطع١       ايطعًِ. ٚمت اططدذاّ املٓٗـ ايٛصفٞ ايطكً

ٚمت قظعععاص خصا٥صعععٗا ايظعععٝهَٛل١ٜ. ٚضٛصعععًظ ْطعععا٥ـ ايذساطععع١ إىل عٕ دسؾععع١ املعشفععع١ بُٓعععٛرف        
االططؿاب١ يًطذخٌ يذ٣ َؼشيف صعٛباع ايطعًِ َٚؼشيف ايصفٛف األٚي١ٝ َشضفع١، ٚٚؾعٛد فعشٚم   

ملطٛطععطاع ااظععاب١ٝ يذسؾعع١ املعشفعع١  ( بععني اα=0.05راع داليعع١ إقصععا١ٝ٥ عٓععذ َظععط٣ٛ ايذاليعع١   
( ضعععض٣ ملععط )اع  ايطدصععه، املعٖععٌ ايعًُععٞ(، ٚعععذّ ٚؾععٛد      RTIبُٓععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ    

( بععني املطٛطععطاع ااظععاب١ٝ يذسؾعع١    α=0.05فععشٚم راع داليعع٘ إقصععا١ٝ٥ عٓععذ َظععط٣ٛ ايذاليعع١       
اخلعع,٠، املٓطكعع١(.   ( ضبعععامل ملععط )اع  ا ععٓع، طععٓٛاع  RTIاملعشفعع١ بُٓععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ    

نزيو ظٗشع ْطٝؿ١ َعٛقاع ضطبٝل منٛرف االططؿاب١ يًطذخٌ عٕ ٖزٙ املعٛقعاع ؾعا٤ع بذسؾع١    
 َشضفع١.

ايهًُععاع املفطاقٝعع١: صعععٛباع ايععطعًِ، ايصععفٛف األٚيٝعع١، منععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ، ايطععذخٌ  
 املبهش. 

The Knowledge of Response to Intervention (RTI) model among 
Early Elementary Levels Supervisors and Learning Disabilities 

Supervisors and the obstacles to its applications in Kingdom of Saudi 
Arabia 

Bayan Hamdi Aljohani 

Abstract: 
This study aims to investigate the degree of knowledge of Response to 

Intervention (RTI) model among Early Elementary Levels Supervisors and 
Learning Disabilities Supervisors in Kingdom of Saudi Arabia and the 
obstacles to its applications. The target population of this study consists of all 
learning disabilities supervisors (144) and all early Elementary Levels 
Supervisors (1064)  in educational departments and supervision offices in the 
Kingdom of Saudi Arabia according to statistics of the Ministry of Education 
(1437-1438 H).The sample group was limited to (240)of Early Elementary 
Levels Supervisors, and 91 from Learning Disabilities Supervisors. The 
current study adopted the comparative analytical descriptive method. The 
researcher prepared a questionnaire as the study instrumentation  and 
calculated its psychometric characteristics. Findings revealed that the degree 
of knowledge of the response to intervention model among the supervisors of 
learning disabilities and the supervisors of the Early Elementary Levels was 
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high. There were –also- statistically significant differences at the level of 
significance (α = 0.05) between the mean scores of the knowledge level in the 
RTI model due to the variables (specialization, scientific qualification). 
Findings –also- showed that there were no statistically significant differences 
at the level of (α = 0.05) between the mean scores of the knowledge level of 
the RTI according to the variables (gender, years of experience, region). 
Findings showed that the obstacles of  applying response to intervention 
model came in a high degree. 
Key words: Learning Disabilities, Early Elementary Levels, Response to 
Intervention ( RTI), Early intervention.

 :مكذمة 
ٜؼععٗذ عصععشْا ااععايٞ اٖطُععاّ ايبععاقػني ٚايلبععٜٛني بافػععشاف ايلبععٟٛ بؼععهٌ     
نعععب)، ًْعععشامل يعععذٚسٙ افدنعععابٞ يف ضكعععذِٜ اخلعععذَاع ايفٓٝععع١ املطععععذد٠ ايععع  ضؼعععٌُ      

طعًُني، ٚايب٦ٝعععع١ ايطعًُٝٝعععع١، إيععععاف١ إىل صٜععععاد٠ ايطعًععععِٝ   ايطععععٛاقِ ايطعًُٝٝعععع١ ٚاملعععع 
ٚحتكٝععل عٖذافعع٘ َععٔ قٝععؼ ضُٓٝعع١ قععذساع ايطعع ص ٚايطايبععاع يف  طًعع  ا ععاالع،  
ًْٚشامل يًذٚس املِٗ ايزٟ ٜكّٛ ب٘ افػشاف ايلبٟٛ، فكذ قاَعظ ٚصاس٠ ايطعًعِٝ بشْؼعا٤    

ععععٝني املؼعععشفني  إداساع ٚعقظعععاّ  طصععع١ بافػعععشاف ايلبعععٟٛ يف نافععع١ املٓعععا ل، ٚض   
 ايلبٜٛني رٟٚ اخل,٠ ٚايهفا٠٤.

ٜٚطُػععٌ افػععشاف ايفعععاٍ يف اطععطباق٘ يٛقععٛم املؼععه ع، َععٔ خعع ٍ قٝاَعع٘ بععع ف    
اآلغاس ايظًب١ٝ ٚاالططفاد٠ َٔ آغاسٖا افدناب١ٝ، نُا ٜظاعذ املعًُني عًع٢ َٛاؾٗع١   

, املؼععانٌ ايطعًُٝٝعع١ َٚعا طٗععا بلطععايٝش عًُٝعع١ مٓٗؿعع١ ًَُٚٓعع١، ٖععزا ٚضعطعع      
عدٚاس افػععشاف ايلبععٟٛ يف جمععاٍ صعععٛباع ايععطعًِ َععٔ عنػععش ا ععاالع ضٛطعععامل يف         

قٝعععؼ عٕ ْظعععب١ األ فعععاٍ رٟٚ   هلعععا ايلبٝععع١ اخلاصععع١، ًْعععشامل ي قطٝاؾعععاع ايهعععب)٠    
% َعععععٔ جمُعععععٌ ْظعععععب١ األ فعععععاٍ رٟٚ     51.1صععععععٛباع ايعععععطعًِ ضصعععععٌ إىل قعععععٛايٞ    

قؿععِ اْطؼعععاس   االقطٝاؾععاع اخلاصعع١ ٚريععو عًعع٢ َظععط٣ٛ املًُهعع١، مععا ٜؼعع) إىل        
 .(12، ص2016َؼه١ً صعٛباع ايطعًِ بؼهٌ عاّ  ايذاٖشٟ، 

ٜٚعط, جماٍ صععٛباع ايعطعًِ َعٔ ا عاالع ايع  ال الهعٔ االضفعام عًع٢  عاٚس          
ايعٌُ األطاط١ٝ ب٘، ٚريو بظبش اخط ف ايباقػني ٚاملفهشٜٔ ٚايُهطاص فُٝا ٜطعًل 

حتذٜذ آيٝاع ضؼدٝصعِٗ،  بايطعشٜ  ٚاطلاضٝؿٝاع ايطذخٌ، بافياف١ إىل نٝف١ٝ 
ٚنزيو َعشف١ نٝف١ٝ االططفاد٠ َٔ خ,اع ايلب١ٝ اخلاص١، ٚنٝفٝع١ ايطفشٜعل   

(، إيعاف١ إىل  14، ص2010بني َٓدفضٞ ايطكصٌٝ ٚرٟٚ صعٛباع ايطعًِ  ااُعذ،  
عٕ هلا خصا٥صٗا ايلب١ٜٛ ٚايطع١ًُٝٝ اي  متٝضٖا عٔ غ)ٖا، ٖٚزا َا ٜططًعش َعٔ   

ا ٗذ يف اططكا٤ املعشف١ ٚايطعذسٜش ٚايطلٖٝعٌ ملٛانبع١    ؾٗاع افػشاف ايلبٟٛ بزٍ 
 ٖزا ايططٛس ٚاالضظام يف ٖزا ا اٍ. 

ٚبذعع املًُهع١ ايعشبٝع١ ايظععٛد١ٜ ٚألٍٚ َعش٠ يف ضكعذِٜ خعذَاع ايلبٝع١ اخلاصع١         
ٙ(، قٝعععؼ اْطًعععل ٖعععزا   1418-1416ٙيعععزٟٚ صععععٛباع ايعععطعًِ يف ايععععاّ ايذساطعععٞ      

يًبعٓني ٚايبٓعاع ٜكعّٛ عًٝٗعا غ غع١ عؼعش َعًُعامل        املؼشٚم بافططاح اغين عؼش بشْاجمعامل  
َطدصصامل يف جماٍ صعٛباع ايطعًِ يف  افًع١ ايشٜعاو ٚؾعذ٠ ٚايعذَاّ، ٚاطعطُش      
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ايطٛطعع  يف اخلععذَاع عاَععامل ضًععٛ اآلخععش قطعع٢ ٚصععٌ عععذد ايعع,اَـ يف ايعععاّ ايذساطععٞ     
ٙ( إىل طعععبعُا١٥ ٚياْٝععع١ ٚعؼعععشٕٚ بشْاجمعععامل يًبعععٓني ٜعُعععٌ فٝٗعععا َعععا     1428ٙ/1427 

(، ٚضضععُٓظ  2018ص يامنا٥عع١ ٚضظععع١ َععٔ املعًُععني املدطصععني  ٚصاس٠ ايطعًععِٝ،      سٜكععا
خطععا ايععٛصاس٠ االطععطُشاس ٚايطٛطعع  يف ضكععذِٜ خععذَاع بععشاَـ صعععٛباع ايععطعًِ يف         

ٌ   ايطعًِٝ ايعاّ  ًُا يطؼٌُ مجٝع  املشاقع ايذساطع١ٝ يف َٓعا ل ٚ افًعاع     ًْٛعا ٚن
ٙ( فكعذ بً عظ بعشاَـ صععٛباع     1438املًُه١، ٚٚفل إقصا٥ٝاع إداس٠ صعٛباع ايعطعًِ   
 ( بشْاجمامل.1576ايطعًِ ع٢ً َظط٣ٛ إداساع املٓا ل ٚاحملافًاع  

، ٚيف إ عاس ا ٗعٛد املبزٚيع١ يف إ عاس     2030ٚيف ظٌ ضٛؾ٘ ايذٚي١ حنٛ حتكٝل سؤ١ٜ 
حتكٝععععل ايطُٓٝعععع١ ٚايٓٗععععٛو بايعًُٝعععع١ ايطعًُٝٝعععع١ ٚخاصعععع١ فُٝععععا ٜطعًععععل بعععع,اَـ  

طععٝطِ افططععاح َشنععضامل يًدععذَاع املظععاْذ٠ يًلبٝعع١    صعععٛباع ايععطعًِ باملًُهعع١، فشْعع٘   
اخلاص١، ٖٚٛ األٍٚ َعٔ ْٛعع٘ يف املًُهع١ ٜٗعذف يطكعذِٜ خعذَاع َظعاْذ٠ َٚظعاعذ٠         
يف ضلٖٝعععٌ األ فععععاٍ ايععععزٜٔ ٜععععإْٛ َععععٔ صعععععٛباع يف ايعععطعًِ، ٚريععععو َععععٔ خعععع ٍ    
ضؼدٝه قاالضِٗ، ٚحتذٜعذ ْعٛم ايطعذخٌ ٚاملظعاعذ٠ ايع  ذنطاؾٗعا ايطفعٌ، ٚٚيع          

 (.141، ص2017ع ؾ١ٝ املٓاطب١ يطًو اااي١  ايعبذ، اي,اَـ اي

ٚضعط, ع١ًُٝ ايطعشف ع٢ً ايط َٝز ايزٜٔ يذِٜٗ صعٛباع يف ايطعًِ عقعذ عٖعِ   
ايكضاٜا اي  ضؼٗذٖا َٝعادٜٔ صععٛباع ايعطعًِ، فبععذَا نعإ االعطُعاد يف حتذٜعذ        

د عًع٢  َذ٣ ع١ًٖٝ ٖعال٤ ايط َٝز بااصٍٛ ع٢ً خذَاع ايلب١ٝ اخلاص١ باالططٓا
َعٝعععاس ايطبعععأٜ ايعععزٟ مت اططد صععع٘ َعععٔ ايطعشٜععع  ايفٝعععذسايٞ يصععععٛباع ايعععطعًِ    

ّ( عصععبا اآلٕ َٛيععٛعامل يطظععاؤالع ايبععاقػني ٚاملدطصععني ايععزٟ      1997ايصععادس عععاّ   
ٜٓاقؼعععٕٛ َعععذ٣ ؾعععذ٣ٚ َٚصعععذاق١ٝ ٖعععزا األطعععًٛص يف ايطععععشف عًععع٢ رٟٚ صععععٛباع    

طباعععذ بععني ايععزنا٤   (، قٝععؼ عٕ اطععطدذاّ عطععًٛص اي  Kuo, 2014, p.610ايععطعًِ  
ٚايطكصععٌٝ ايذساطععٞ نُعٝععاس يف حتذٜععذ رٟٚ صعععٛباع ايععطعًِ دنعععٌ َععٔ ايصعععش  
حتذٜذ رٟٚ صعٛباع ايطعًِ يف ايصفٛف األٚىل، بظبش عذّ االططكشاس فُٝعا ٜطعًعل   
بايطكصٌٝ ايذساطٞ، ما ٜعدٟ إىل ظاٖش٠ اْطؼاس ايفؼٌ، ٚعٜضامل قذ ٜطِ افطا٠٤ يف 

  ٚ ٟ صعععٛباع ايععطعًِ عٚ ايطكًٝععٌ َٓٗععا عٚ َععٔ ػععلْٗا    ضكععذٜش ْظععش رنععا٤ ايط َٝععز ر
إ هلعععبظعععبش اخطبعععاساع ايعععزنا٤ راضٗعععا، ألْٗعععا ضعطُعععذ عًععع٢ َظعععط٣ٛ ايطكصعععٌٝ  ٖا  

 (.18، ص2007ٚآخشٕٚ، 

ٚيف ي٤ٛ االْطكاداع ايظابك١ اي  ٚؾٗظ إىل  و ايطباععذ، ظٗعش يف ايظعٓٛاع    
ايطعذخ ع بؼعهٌ   (، ٚايعزٟ الطعاص بطكعذِٜ    RTIاألخ)٠ منٛرف االطعطؿاب١ يًطعذخٌ    

َبهععش عٓععذ بذاٜعع١ ظٗععٛس ع َععاع اخلطععش يععذ٣ املععطعًُني، َٚععٔ خعع ٍ ريععو ٜؼععهٌ       
َذخ مل الػٌ إ اسامل يطكِٜٛ صعٛباع ايعطعًِ عٚ االخنفعاو ايطكصعًٝٞ، عٚ ايطفعشٜا     
ايطكصععًٝٞ يًط َٝععز، َٚعععذالع ضعًُٗععِ ٚاحنععشافِٗ عٚ ضباعععذِٖ ايطكصععًٝٞ عععٔ       

عطُعععععادامل عًعععع٢ األبعععععاد ايع ؾٝععععع١   األقععععشإ، َٚععععٔ غععععِ ع ؾٗعععععِ خعععع ٍ ايطععععذخٌ ا     
 Gretchen, 2010, p.11  متععظ ٔ ٜ(، َٚكاسْعع١ بععايُٓٛرف ايظععابل ايكععا٥ِ عًعع٢ ايطبععا

إىل عْعع٘ ال ٜكععذّ عٟ ضععذخٌ قطعع٢ ًٜٗععش ايطبععأٜ بؼععهٌ ٚايععا يععذ٣ املععطعًِ      افػععاس٠
ايععزٟ قععذ ٜهععٕٛ سطععش بايفعععٌ، تعٓعع٢ عْعع٘ ٜععطِ االْطًععاس قطعع٢ ٜععطِ ايفؼععٌ يٝععطُهٔ    
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املدطه عٚ املعًِ َٔ ايطعشف عًِٝٗ ٚحتذٜذِٖ، َٚٔ غعِ ضطبٝعل آيٝعاع ع ؾٝع١ يف     
ٚقظ َطلخش، َٚٔ ٖٓا فكذ بعذع ايبكعؼ ععٔ بعذا٥ٌ ضععٛو ايكصعٛس يف ٖعزا ايُٓعٛرف،         

 .RTIٚمت ايطٛؾ٘ حنٛ 

يف ؾععٖٛشٙ ٜعنععذ عًعع٢ ايٛقاٜعع١ املطُػًعع١ يف    RTIإٕ منععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ  
ٛ  ايطععذخٌ املبهععش بععذالمل َععٔ اال    ايفؼععٌ، بافيععاف١ إىل عٕ اطععطدذاّ    مْطًععاس قطعع٢ ٚقعع

منععٛرف ايععزنا٤ ٚايطكصععٌٝ ٜهععٕٛ بؼععهٌ  ععذٚد َٚكععٓٔ، ٖٚععزا َععا ٜعطُععذ بؼععهٌ         
عطاطٞ ع٢ً افجناص ايفعًٞ ٚايٓطا٥ـ َٚعذٍ ايطكذّ، إياف١ إىل اططدذاَ٘ َكٝاطامل 

ِٖ ٜب٢ٓ ع٢ً املٓٗـ فض مل عٔ اخطباساع حتصٌٝ َعٝاس١ٜ يطكذٜذ ايطكذّ، ٚضطُػٌ ع
مٝضاض٘ يف ع١ًُٝ املظا ايعاّ اي  ضٗذف إىل ايطكذٜذ املبهش يًط ص ايزٜٔ ذنعذم  

 (.Hoover, 2010, p.292بِٗ اخلطش عٚ ٜطكذَٕٛ ببا٤ ٚصعٛب١  

لْ٘ يف إ اس ٖزا ايُٓٛرف ٜطِ حتذٜذ ايط ص املعشيعني خلطعش   ٜطضا ما طبل ب
      ّ ايععزٟ  بعل عًععِٝٗ   صععٛباع ايعطعًِ َععٔ خع ٍ اطعطؿابطِٗ يًطععذسٜع ايفععاٍ ايععا

ٚاططؿاص ي٘ بايفعٌ   ص آخعشٕٚ، َٚعٔ غعِ ضعطِ عًُٝع١ املشاقبع١ الطعطؿاباع ٖععال٤         
ايطعع ص حنععٛ َععا ٜععطِ ضكذالعع٘ هلععِ َععٔ ضععذسٜع َهػعع  قععا٥ِ عًعع٢ ايبكععٛؽ ايعًُٝعع١،  
ٚضكٝععِٝ عغععشٙ عًععِٝٗ ٚعًعع٢ عدا٥ٗععِ، ٚيف قععاٍ عععذّ اطععطؿابطِٗ ملععا ٜععطِ ضكذالعع٘ َععٔ       

   ِ ضعععذخ ع ضشبٜٛعع١ إيعععاف١ٝ َهػفعع١ ضعععطِ يعععُٔ    خععذَاع ضشبٜٛععع١ َهػفعع١، ٜعععطِ ضكععذٜ
 خذَاع ايلب١ٝ اخلاص١.

ايفعشم ايهعب) يف ايطعاَعٌ َع  رٟٚ صععٛباع ايعطعًِ َعٔ خع ٍ          ٜٚطضا نزيو
، ٚايععزٟ ٜؼععهٌ  RTIاألطععايٝش ٚايُٓععارف ايه طععٝه١ٝ ٚمنععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ      

ٖٚعزا َعا   ْك١ً ْٛع١ٝ يف عطايٝش ايطعاٌَ ٚايطعًعِٝ اخلاصع١ بعزٟٚ صععٛباع ايعطعًِ،      
ذنطععاف َططًبععاع ٚاطععطككاقاع نععب)٠ َععٔ ٚصاس٠ ايطعًععِٝ يف إ ععاس َظععاعٝٗا حنععٛ         
ايط١ُٝٓ، إر ٜططًش ريو ضٛافش ايهفاٜاع اي ص١َ هلعزا ايُٓعٛرف يعذ٣ نافع١ عٓاصعش      

 ايع١ًُٝ ايطع١ًُٝٝ، طٛا٤ ناْٛا َعًُني عٚ َؼشفني ٚغ)ِٖ.

  البححمشهلة: 
يف املًُهعع١ ايعشبٝعع١ ايظعععٛد١ٜ عًعع٢ عًعع٢ ايععشغِ َععٔ ا ٗععٛد ااػٝػعع١ ايعع  ض بععزٍ  

ع١ًُٝ ايططٜٛش املطعًك١ ب,اَـ صعٛباع ايطعًِ، إال عٕ ٖزٙ اي,اَـ َا صايظ ضععاْٞ  
ؼععشفني ايفعًٝع١ مل  قطٝاؾععاعالَعٔ ايكصعٛس ٚاْعععذاّ ايع,اَـ ايطذسٜبٝعع١ املبٓٝع١ عًع٢ ا     

َٚؼععشفاع بععشاَـ صعععٛباع ايععطعًِ، قٝععؼ عٕ عغًععش َععا ٜععطِ ضكذالعع٘ ٜهععٕٛ يف  ععٛس          
ايٝش افػشاف١ٝ ايعا١َ دٕٚ َشاعا٠ اخلصٛص١ٝ اي  ٜطظِ بٗا جمعاٍ صععٛباع   األط

ايطعًِ، ٖٚزا َعا ٜططًعش َؼعشفامل  طصعامل بٗعزا ا عاٍ بعٝعذامل ععٔ عَُٛٝع١ افػعشاف           
( إىل عٕ َعًعععِ املؼعععشفني 2017ايلبعععٟٛ، فكعععذ عػعععاسع دساطععع١ ايككطعععاْٞ ٚايبطعععاٍ   

      ٚ َعًُععاع صعععٛباع ايععطعًِ   ايلبععٜٛني يف جمععاٍ صعععٛباع ايععطعًِ ٖععِ َععٔ َعًُععٞ 
ايزٜٔ ٜطِ اخطٝاسِٖ نُؼشفني ضشبٜٛني يف جمعاٍ صععٛباع ايعطعًِ، قٝعؼ عْع٘ ضعطِ       
ماسطععع١ األعُعععاٍ َعععٔ ٚاقععع  اخلععع,٠ ايفٓٝععع١، َُٚٗعععا نعععإ قؿُٗعععا فشْٗعععا  اؾععع١  
النطظععاص املعععاسف ٚاملٗععاساع يف َٝععذإ افػععشاف ايلبععٟٛ املطعًععل بصعععٛباع ايععطعًِ  

 ٚفل عطع َٚبادئ ع١ًُٝ.
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رٟٚ االقطٝاؾعاع  يًٓش إىل ايطعذٜ ع ايهعب)٠ ايع  مت إؾشاؤٖعا عًع٢ قعٛاْني      ٚبا
صععععٛباع ايعععطعًِ، ضطضعععا قايععع١ ايعععط ) ايٓعععٛعٞ يف عًُٝععع١   رٟٚ ٚحتذٜعععذامل اخلاصععع١

ايطفه) قعٍٛ ايهٝفٝع١ ايع  طعٝطِ َعٔ خ هلعا ايطععشف عًع٢ ايطع ص رٟٚ صععٛباع           
ٝع  منعٛرف االطعطؿاب١    ايطعًِ ٚضكذِٜ اخلعذَاع اخلاصع١ هلعِ، ٖٚعزا َعا ضطًعش ضٛظ      

نلقعذ اخلٝعاساع ايعع  الهعٔ يًكعا٥ُني عًعع٢ بعشاَـ صععٛباع ايععطعًِ        RTIيًطعذخٌ  
اططدذاَٗا يف  اٚي١ ايطععشف عًع٢ ايطع ص رٟٚ صععٛباع ايعطعًِ ٚحتذٜعذ آيٝعاع        

ٚيف ٖعزا ايظعٝام فكعذ     (.24، ص2013ايطعاٌَ َعٗعِ بؼعهٌ َبهعش  نٛملعإ ٚآخعشٕٚ،      
ٜهعععٕٛ يعععذ٣ املعًُعععني ٚاملؼعععشفني    عٕإىل يعععشٚس٠ ٙ( 1429عػعععاسع دساطععع١ عبعععٛ ػعععع)٠    

يف  RTIٚايكعا٥ُني عًعع٢ بعشاَـ صعععٛباع ايعطعًِ املعشفعع١ ٚا ٗٛصٜع١ يططبٝععل منععٛرف     
َٝعذإ ايلبٝع١ اخلاصعع١، قٝعؼ عٕ إؾععشا٤اع االطعطؿاب١ يًُعا عع١ ضظعاِٖ يف ضكععذِٜ      
ضعًععِٝ ؾٝععذ يف املععذاسغ، َعع  سصععذ َععذ٣ حتظععٔ َظععطٜٛاع ايطعع ص رٟٚ صعععٛباع         

ٚاطععطدذاّ املعًَٛععاع ايعع  ٜععطِ ااصععٍٛ عًٝٗععا َععٔ خعع ٍ عًُٝعع١ ايشصععذ      ايععطعًِ، 
 يطعًِٝ ايط ص ٚحتذٜذ اقطٝاؾاضِٗ األنادال١ٝ.

ٚع٢ً َظط٣ٛ املًُهع١ ايعشبٝع١ ايظععٛد١ٜ، َعا صايعظ عًُٝع١ ايطععشف عًع٢ ايطع ص          
رٟٚ صعٛباع ايطعًِ ع٢ً املعاٜ) ايطكًٝذ١ٜ ٚحتذٜذامل َعٝاس ايطبأٜ، ٚريو  ظش 

ايطًُٓٝٝعععع١ ملعاٖععععذ ٚبععععشاَـ ايلبٝعععع١ اخلاصعععع١ بععععٛصاس٠ ايلبٝعععع١ ٚايطعًععععِٝ   ايكٛاعععععذ
ٙ(، ٚاي  ضٛيا بلٕ ايطايش ٜصعبا َعٔ ايعزٜٔ يعذِٜٗ صععٛباع يف ايعطعًِ إرا       1422 

عظٗععش ضبععأٜ بععني َظععط٣ٛ ايكععذساع يذٜعع٘ َٚظععط٣ٛ حتصععًٝ٘ األنععادالٞ. ٚيف ٖععزا       
( إىل عٕ 2016يعذغُٞ   ايظٝام عػاسع ايعذٜعذ َعٔ ايذساطعاع َٚٓٗعا دساطع١ ايعكٝعٌ ٚا      

عفععشاد عٝٓععع١ ايذساطعع١ يعععٝع يعععذِٜٗ ايععٛعٞ ايهعععايف باالطععطؿاب١ يُٓعععٛرف االطعععطؿاب١     
(، قٝعععؼ ؾعععا٤ع اطعععطؿاباضِٗ عًععع٢ عدا٠ ايذساطععع١ بعععذسؾاع َطذْٝععع١،      RTIيًطعععذخٌ  

بافياف١ إىل عٕ دسؾ١ االطعطعذاد يططبٝكع٘ َعٔ قبعٌ َعذٜشاع املعذاسغ ناْعظ ععًع٢         
 ايطعًِ. َٔ دسؾ١ اططعذاد َعًُاع صعٛباع

 2030يف يععع٤ٛ َعععا طعععبل، ٚيف إ عععاس ا ٗعععٛد ااػٝػععع١ املطُػًععع١ يف سؤٜععع١ املًُهععع١        
يططٜٛش امل١ًَٛٓ ايطع١ًُٝٝ ٚ شؾاضٗعا، ٚايع  ض ععذ بعشاَـ صععٛباع ايعطعًِ سنٓعامل        

 RTIعطاطعععٝامل فٝٗعععا، ٚاْط قعععامل َعععٔ بعععشٚص االطعععطؿاب١ يُٓعععٛرف االطعععطؿاب١ يًطعععذخٌ      
، بافياف١ إىل ضبأٜ األدٚاس بني َؼعشيف  نلطًٛص ؾذٜذ يف حتذٜذ صعٛباع ايطعًِ

 ١ايباقػع ضعش٣  (، RTIايصفٛف األٚي١ٝ َٚؼشيف صعٛباع ايطعًِ حنٛ ضطبٝل منعٛرف   
عُٖٝععع١ ضٛيعععٝا َٛقععع  َؼعععشيف ايصعععفٛف األٚيٝععع١ َٚؼعععشيف صععععٛباع ايعععطعًِ  عععاٙ  
األطععايٝش ايطكًٝذٜعع١، َٚععذ٣ َعععشفطِٗ ٚضععٛؾِٗٗ حنععٛ ضطبٝععل منععٛرف االطععطؿاب١         

يف َعا ايفعشم    ٝ٘ ضهُٔ َؼه١ً ايذساط١ يف ايظعاٍ ايش٥ٝع ايطايٞ:، ٚعRTIًيًطذخٌ 
 َؼشيف صعٛباع ايعطعًِ ٚايصعفٛف األٚيٝع١    املعشف١ بُٓٛرف االططؿاب١ يًطذخٌ يذ٣

 ٘ ٜطفعععشم َعععٔ ايظععععاٍ ايعععش٥ٝع    ٚ ؟يف املًُهععع١ ايعشبٝععع١ ايظععععٛد١ٜ   َٚعٛقعععاع ضطبٝكععع
 األط١ً٦ ايفشع١ٝ ايطاي١ٝ:

 يًطذخٌ  َا دسؾ١ املعشف١ بُٓٛرف االططؿاب١RTIَؼشيف صعٛباع ايطعًِ؟ يذ٣ 
  ٌَا دسؾ١ املعشف١ بُٓٛرف االططؿاب١ يًطذخRTI َؼشيف ايصفٛف األٚي١ٝ؟ يذ٣ 
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    َؼععشيف صعععٛباع ايععطعًِ ٚايصععفٛف    يععذ٣ٖععٌ ضٛؾععذ فععشٚم راع داليعع١ إقصععا١ٝ٥
 ٌ ، ا ٓعايطدصععه،ضبعععامل ملط )اع  األٚيٝعع١ باملعشفعع١ بُٓععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخ

 املعٌٖ ايعًُٞ، املٓطك١(؟طٓٛاع اخل,٠، 
  ٌَا دسؾ١ َعٛقاع ضطبٝل منٛرف االططؿاب١ يًطذخRTI؟ 

  البححأهذاف: 
 يف: ايبكؼضطُػٌ عٖذاف 

  ٌايٛقٛف ع٢ً دسؾ١ املعشف١ بُٓٛرف االططؿاب١ يًطذخRTI َؼشيف صعٛباع يذ٣
 .َٚؼشيف ايصفٛف األٚي١ٝ ايطعًِ

    صععععٛباع ايعععطعًِ  َؼعععشيفيعععذ٣ ايٛقعععٛف عًععع٢ ايفعععشٚم راع ايذاليععع١ افقصعععا١ٝ٥
( ضبععععامل مل ععع)اع  RTIايصعععفٛف األٚيٝععع١ باملعشفععع١ بُٓعععٛرف االطعععطؿاب١ يًطعععذخٌ     ٚ
 املٓطك١(. ايعًُٞ،اخل,٠، املعٌٖ ايطدصه،ا ٓع، طٓٛاع  
  ٌايٛقٛف ع٢ً َعٛقاع ضطبٝل منٛرف االططؿاب١ يًطذخRTI. 

  البححأهنية: 
 ضظطُذ ايذساط١ اااي١ٝ عُٖٝطٗا ما ًٜٞ:

  األهنية اليظرية: 

      ٌق١ً األ اؽ ٚايذساطاع اي  ضٓاٚيعظ منعٛرف االطعطؿاب١ يًطعذخRTI  ٚريعو يف ،
ظٌ اسضفام األصٛاع املٓاد١ٜ بضشٚس٠ ضطعٜٛش األطعايٝش ايطذسٜظع١ٝ املطعًكع١ بعزٟٚ      
صعععٛباع ايععطعًِ يف املعطظععاع ايطعًُٝٝعع١، فٝعَععٌ إغععشا٤ املهطبعع١ ايعشبٝعع١ ايلبٜٛعع١  

 قٍٛ ٖزا املٛيٛم.
   ِٖضٛؾٝععع٘ ايبعععاقػني إىل ضعععبين ضٛؾٗعععاع ؾذٜعععذ٠ يف ع عععاغِٗ ايعًُٝععع١، يطظعععاعذ

بططٜٛش جمطُعِٗ عَاّ حتذٜاع ايعصش َٚط )اضع٘، ٚريعو بييٝعاع ٚسؤ٣ ؾذٜعذ٠     
ضظععِٗ يف َعا عع١ عٚؾعع٘ ايكصععٛس يف ايعع,اَـ ٚايُٓععارف ايطكًٝذٜعع١ املطبععع١ فُٝععا        

 ٜطعًل بصعٛباع ايطعًِ.
 ٚ االطلاضٝؿٝاع ٚاألطايٝش ااذٜػ١ عاملٝعامل،  ضٛافل َٛيٛم ايبكؼ َ  ايطٛؾٗاع

يف ايطعاَعععٌ َععع  رٟٚ  RTIٚايععع  عػعععاسع إىل عُٖٝععع١ منعععٛرف االطعععطؿاب١ يًطعععذخٌ 
 صعٛباع ايطعًِ.

 األهنية التطبيكية: 

    ٜعٌَ عٕ ضفٝذ ْطا٥ـ ايذساط١ عصكاص ايكشاس يف ٚصاس٠ ايطعًِٝ بايٛقٛف ع٢ً ٚاقع
ألٚيٝعععع١ باملعشفعععع١ بُٓععععٛرف ايصععععفٛف اصعععععٛباع ايععععطعًِ َٚؼععععشيف يععععذ٣ ايفععععشٚم 

 .RTIاالططؿاب١ يًطذخٌ 
     الهععععٔ عٕ ضظععععاعذ ايذساطعععع١ يف ايٓٗععععٛو تظععععط٣ٛ املًَٓٛعععع١ ايطعًُٝٝعععع١ بهافعععع١

عٓاصشٖا، ٚحتذٜذامل املدشؾاع املطُػ١ً يف حتصٌٝ ايط ص رٟٚ صعٛباع ايعطعًِ  
تضععاَني ؾذٜععذ٠ ضظععِٗ يف ايهؼعع    RTIَععٔ خعع ٍ منععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ  

 ٛباع اي  ٚضٛاؾِٗٗ يف ايطعًِ.املبهش عٔ ايصع
          ٜعَعٌ َعٔ ٖعزٙ ايذساطع١ عٕ ضظععاعذ ايكعا٥ُني عًع٢ ايعًُٝع١ ايطعًُٝٝع١ يف حتذٜععذ

ا ٛاْعععش ايععع  ٜٓب عععٞ ضطٜٛشٖعععا عٓعععذ املؼعععشفني ٚاملعًُعععني ااعععايٝني يف بعععشاَـ      
 صعٛباع ايطعًِ.
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  البححمصطلحات: 
   :ًِاخلعع,٠ إؾشا٥ٝععامل بلْعع٘: خايؼععده ر  ٚضعشفعع٘ ايباقػعع١   َؼععشيف صعععٛباع ايععطع ٚ

صعٛباع ايطعًِ، ٚايزٟ ضطٛفش فٝ٘ ايهفا١ٜ ايف١ٝٓ ٚافداس١ٜ،  جماٍاملطدصه يف 
ٜٚعطعع, َظعع٦ٛالمل عَععاّ ايكععا٥ُني عًعع٢ ٖععزٙ ايعع,اَـ يف ايععٛصاس٠ يف َضاٚيعع١ ايعًُٝعع١  
افػشاف١ٝ ع٢ً املذاسغ املًكل بٗعا بعشاَـ صععٛباع ايعطعًِ بٗعذف ضٛؾٝع٘ ٚإسػعاد        

ا ععاٍ األنععادالٞ ٚايلبععٟٛ املععشضبا بععزٟٚ      ايطععٛاقِ ايطعًُٝٝعع١ ٚضُٓٝععطِٗ يف  
 خ.RTIصعٛباع ايطعًِ، ٚضٛؾِٝٗٗ حنٛ ضطبٝل منٛرف االططؿاب١ يًطذخٌ 

    :خ ايؼعده املطدصعه    إؾشا٥ٝعامل بلْع٘:   ١عشفع٘ ايباقػع  ضَٚؼشيف ايصعفٛف األٚيٝع١
يف َشاقٌ ايصفٛف األٚي١ٝ االبطذا١ٝ٥ ٚالطًو ايهفاٜاع ٚاملٗاّ افػعشاف١ٝ عًع٢   

ٚضٛؾٝعععع٘ ايطععععٛاقِ ايطعًُٝٝعععع١ ٚضُٓٝععععطِٗ يف ا ععععاٍ األنععععادالٞ   ٖععععزٙ املشقًعععع١ 
ٚايلبععٟٛ ملشاقععٌ ايصععفٛف األٚيٝعع١، ٚضععٛؾِٝٗٗ حنععٛ ضطبٝععل منععٛرف االطععطؿاب١     

 يًطذخٌخ.
 :ًِٚضعشفٗععا ايباقػعع١ إؾشا٥ٝععامل بلْٗععا: خجمُٛععع١ َععٔ االيععطشاباع    صعععٛباع ايععطع

      ٚ االْطبععععاٙ، عٚ  ايٓفظععع١ٝ يف إقعععذ٣ ايعًُٝعععاع املشضبطعععع١ بعععايطعًِ َػعععٌ ايعععطفه)، ع
ايهطاب١، ٚغ)ٖا َٔ ايعًُٝاع ااظاب١ٝ; ٚاي  ال ضشضبا بؼعهٌ َعنعذ بشعاقعاع    
ْفظععع١ٝ عٚ عكًٝععع١ عٚ ؾظعععذ١ٜ، ٚايععع  الهعععٔ نؼعععفٗا َبهعععشا َعععٔ خععع ٍ منعععٛرف       

، بٓا٤ً ع٢ً َظطٜٛاع املعشفع١ بٗعزا ايُٓعٛرف يعذ٣ َؼعشيف      RTIاالططؿاب١ يًطذخٌ 
 ايصفٛف األٚي١ٝ َٚؼشيف صعٛباع ايطعًِخ.

   ٌمنععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخRTI : ٘إؾشا٥ٝععامل بلْعع٘: خعطععًٛص ٜؼعع)   ١ايباقػعع ٚضعشفعع
إىل عقععذ ايطٛؾٗععاع ااذٜػعع١ يف ضكععذِٜ اخلععذَاع ايلبٜٛعع١ ملععٔ يععذِٜٗ َؼععه ع    
ضع١ًُٝٝ َػٌ رٟٚ صعٛباع ايطعًِ يف َشاقٌ َبهش٠، ٜٚعطُذ ع٢ً ايلنٝض ع٢ً 
ايطايععش ٚضكععذِٜ اخلذَعع١ يعع٘ بؼععهٌ  ععشٜم قبععٌ عٕ ضكععذّ يعع٘ خععذَاع ايلبٝعع١         

 اخلاص١خ.

 ححللب اإلطار اليظري: 
 :مفهوو منورج االستجابة للتذخل 

( منٛرف االططؿاب١ يًطذخٌ ع٢ً عْٗعا عًُٝع١ ضععشف َبهعش٠     Sonya  2014عشِّف ض
ٚاطععلاضٝؿ١ٝ ٚقا٥ٝعع١ ضظععطدذّ يطكذٜععذ ايطًبعع١ رٟٚ صعععٛباع ايععطعًِ ٚضعُععٌ عًعع٢   

( بلْععع٘ إ عععاس عُعععٌ ٚاععععذ يصعععٓ  قعععشاس ععععٔ  Thompson  2010ٜٚعشفععع٘  َظعععاعذضِٗ.
ضعًُٝٝع١   صععٛباع ضعًعِ َعٝٓع١، ٚايٛقاٜع١ َعٔ َؼعه ع       شٜعل ضطبٝكعاع يطؼعدٝه    

( Tennessee Department of Education  2013عشفٗععا ٚ ٚطععًٛن١ٝ يًطعع ص. 
عًعع٢ عْعع٘ عًُٝعع١ ضٗععذف إىل ضععٛف) فععشص ضعًُٝٝعع١  ُٝعع  ايطعع ص رٟٚ ايطكصععٌٝ      
املطععذْٞ، ٖٚععٞ ضؼععٌُ عًُٝعع١ صععٓ  ايكععشاس املفصعع١ً املظععطٓذ٠ إىل ايبٝاْععاع ٚايعع  ٜععطِ  

مج  ايبٝاْعاع املٓاطعب١ فعع ّ ٚقٝعاد٠ ايكعشاساع ايطعًُٝٝع١، بطٓفٝعز ايطعذخ ع         فٝٗا 
 َٚشاقبطٗا ملظاعذ٠ ايط ص ع٢ً حتكٝل ايططٛس األنادالٞ.

 :أهذاف منورج االستجابة للتذخل 
(عٕ منععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ َععٔ خعع ٍ َشاقًعع٘ ٚع ععش     Sheldon  2005ٜععش٣ 

 املطابع١ ٜٗذف إىل َا ًٜٞ:
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 ًٚضٛؾٝعع٘ فاعععٌ  ضعضٜععض ايععطع  ٌ ِ ٚايكضععا٤ عًعع٢ افخفععام ٚريععو ععع, ضكععذِٜ ضععذخ
 ألن, عذد مهٔ َٔ ايط ص.

       ٕايطعاَععٌ َععع  املؼععانٌ ٚايصععععٛباع ايعع  ضٛاؾععع٘ ايطعع ص، ٚايععع  َععٔ املُهعععٔ ع
 ضظاعذ يف َعا ١ صعٛباع ايطعًِ.

          ايعٌُ ع٢ً ضظشٜ  عؿًع١ ايعطعًِ بايٓظعب١ يًطًبع١ ايعزٜٔ ٖعِ  اؾع١ يًُظعاعذ٠
 ٜٔ ٜفطكذٕٚ يطشم ٚعطايٝش ايطعًِ ايفاع١ً.عنػش، ٚايز

     َعا عع١ ايصعععٛباع ايعع  ٜٛاؾٗٗععا ايطعع ص ععع, ضععٛف) االقطٝاؾععاع ايظععًٛن١ٝ
 ٚايطع١ًُٝٝ ايفشد١ٜ َٔ خ ٍ ايلب١ٝ اخلاص١.

( عٕ منععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ ٚعًُٝعع١ ايطععذخٌ   Hoover   2010نُععا ٜؼعع) 
 ايلبٟٛ ضٗذف إىل حتكٝل َا ًٜٞ:

  /ايطذخٌ املبهش عٛيامل عٔ االْطًاس قط٢ ايفؼٌ  ايٛقا١ٜWait to fail.) 
  اططدذاّ  ذٚد عٚ عذّ اططدذاّ يًطكصٌٝ ٚمنٛرف ضبأٜ ايزنا٤IQ. 
 .ّعن, ع٢ً افجناص ايفعًٞ، َٚظط٣ٛ ايطكذ  ٌ  االعطُاد بؼه
     اططدذاّ عطايٝش قٝاغ ٚضكِٝٝ قا١ُ٥ ع٢ً عطع َٓٗؿ١ٝ، بعذالمل َعٔ االخطبعاساع

 عٝاس١ٜ يف حتذٜذ َذ٣ ايطكذّ.ايطكص١ًٝٝ امل
        إؾععشا٤ َظععا عععاّ يًطكذٜععذ املبهععش ملععٔ ٜعععإْٛ َععٔ صعععٛباع ايععطعًِ َٚععٔ ٖععِ يف

 خطش.

 :دور منورج االستجابة للتذخل يف تطوير املواد األنادميية 
بط ععععٝ) ايطشٜكعععع١ ايعععع  ٜكععععشس بٗععععا  RTI -ٜكععععّٛ منععععٛرف االطععععطؿاب١ يًطععععذخٌ

ٝ ُع١ َعٔ      املعًُٕٛ َا دنش ضظًُٝ٘ جباْبِٗ يًط ص،  إر ٜطًكع٢ املعًُعٕٛ َعًَٛعاع ق
بٓا٤ً ع٢ً ايٓطعا٥ـ احملعذد٠ يط بع٘، ٖٚعٛ      -بٝاْاع ايط ص عٔ نٌ  فٌ يف فصً٘ 

َا ٜظاعذ املعًعِ يف حتذٜعذ ٚاخطٝعاس افسػعاداع ٚايطعشم ٚاألطعايٝش ايطعًُٝٝع١ ايع          
ططعٌُ بؼهٌ عفضٌ يهٌ جمُٛع١ َعٔ ايطع ص، عٚ َع  نعٌ فعشد  عًع٢ قعذٙ. فبعذالمل         

ًش إىل ايع َاع، ٜٓطكٌ ايلنٝض إىل َا الهعٔ ايكٝعاّ بع٘ عًع٢ عطعاغ ٜعَٛٞ       َٔ ايٓ
يضععُإ ايُٓععٛ األنععادالٞ يًطعع ص، فعٓععذَا ٜععطِ ريععو بؼععهٌ ؾٝععذ، فشْعع٘ ٜططبعع          
مجٝععع  ايطععع ص. نُعععا ٚضظعععِٗ عًُٝععع١ حتذٜعععذ صععععٛباع ايعععطعًِ يعععذ٣ ايطًبععع١ يف     

ٚقاؾععاع   حتظععني ٚضطععٜٛش املٓععاٖـ ٚاألطععايٝش ايطعًُٝٝعع١ تععا ٜطٓاطععش َعع  قععذساع        
 (.Simon & Goes, 2013ٖعال٤ ايطًب١  

 :منورج االستجابة للتذخل وصعوبات التعله 
ضعععذ عًُٝععع١ ايطععععشف عًعع٢ ايطًبععع١ ايعععزٟ ٜععععإْٛ صعععٛباع ايعععطعًِ إقعععذ٣ عبعععشص    
ايكضععاٜا يف َٝععذإ صعععٛباع ايععطعًِ، فبعععذ عٕ نععإ حتذٜععذ َظععط٣ٛ عًٖٝعع١ ايطًبعع١   

اٜ) ايطبأٜ ايزٟ ؾش٣ اطعطٓبا ٘  بطًكٞ خذَاع ايطعًِ اخلاص باالططٓاد ع٢ً َع
ّ(، ٚايععزٟ بععاع  ععا  ععؼ     1977َععٔ املفٗععّٛ ايفٝععذسايٞ يصعععٛباع ايععطعًِ يعععاّ       

ٍ  يععذ٣ ايعذٜععذ َععٔ ايبععاقػني ايععزٜٔ بععذعٚا ٜبكػععٕٛ َععذ٣ دقعع١ ٚنفععا٠٤ ٖععزا      ٚضظععاؤ
ّ(. إٕ اطعععطدذاّ 2006األطعععًٛص يف حتذٜعععذ ايطًبععع١ رٟٚ صععععٛباع ايعععطعًِ  ايضٜعععاع،  

ايطكصٌٝ ايذساطٞ ٚايزنا٤ نلطاغ يف حتذٜذ رٟٚ صعٛباع  عطًٛص ايطباعذ بني
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ايععطعًِ ٜصعععِّش عًُٝعع١ حتذٜععذ  ًبعع١ صعععٛباع ايععطعًِ يف املشاقععٌ ايصععف١ٝ األٚىل;        
ًْشامل يعذّ اططكشاس ايطكصٌٝ ايذساطٞ ايعزٟ الػعٌ ايطعشف اآلخعش حملعو ايطباععذ،       

ضكعععذٜش  ٖٚعععٛ َعععا نعععإ ٜكعععٛد يًعععاٖش٠ اْطًعععاس ايفؼعععٌ، بافيعععاف١ إىل دٚسٙ يف إطعععا٠٤ 
َعععذالع ايععزنا٤ عٓععذ ايطًبعع١ َععٔ رٟٚ صعععٛباع ايععطعًِ عٚ ايععطكك) َٓٗععا; بظععبش     
اعطُعععاد َععععذٍ ايعععزنا٤ عًععع٢ َظعععط٣ٛ ايطكصعععٌٝ األنعععادالٞ  ٖاهلعععإ ٚآخعععشٕٚ،       

2007.)ّ 

بفعٌ االْطكاداع اي  اكظ تكو ايطباعذ، نإ البذ َٔ ايعُعٌ عًع٢ إدنعاد    
حتذٜعذ صععٛباع ايعطعًِ ٚايطًبع١      شم  ٚعطايٝش عنػش جناع١مل يطظعطدذّ يف عًُٝع١   

ايععزٜٔ ٜعععإْٛ َٓٗععا ٚإدنععاد آيٝععاع  فعايعع١  يطدطٝٗععا، ٚعًعع٢ إغععش ٖععزا ظٗععش منععٛرف             
االطععطؿاب١ يًطععذخٌ يبععذٌٜ نفععع  يُٓععٛرف ايطباعععذ، ٖٚععٛ َععا الػععٌ مجًعع١مل َععٔ صععٛس     
ٚعطايٝش ايطذخ ع ايع ؾ١ٝ ايع  َعٔ املُهعٔ عٕ ضظعاِٖ يف ضعٛف) َعًَٛعاع  دقٝكع١        

صععٛباع ايعطعًِ ٚضعُعٌ عًع٢ حتذٜعذِٖ ٚضععٝني َظعط٣ٛ قعاؾطِٗ         عٔ ايطًبع١ رٟٚ  
يًلب١ٝ اخلاص١ ٚاخلذَاع املشضبط١ بٗا َؼعط١ًُمل ايطعذخ ع ايع ؾٝع١ تظعطٜٛاضٗا     

 (.NJCLD, 2005املدطًف١  

َععٔ املُهععٔ ٚصعع  َععذخٌ االطععطؿاب١ يًطععذخٌ بلْعع٘ املععذخٌ ايععزٟ الػععٌ إ ععاس           
ٚ ايطفعععععشٜا ايطكصعععععًٝٞ ايعععععطعًِ عٚ االخنفعععععاو ايطكصعععععًٝٞ ع يطكعععععِٜٛ صععععععٛباع

 ٚ ضباععذِٖ ايطكصععًٝٞ عععٔ عقععشاِْٗ، َٚععٔ   يًط َٝعز َٚعععذالع ضعًُٗععِ ٚاحنععشافِٗ ع
ّ(. نُععا 2006غعِ ع ؾٗععِ ععع, ايطععذخٌ باالعطُععاد عًعع٢ ايبعععذ ايع ؾعععٞ  ايضٜععاع،  

ٚضططًش بعض منارف االططؿاب١ يًطعذخٌ َعٔ ايطًبع١ غع) املظعطؿٝبني عٕ رنضععٛا       
ضصعٓٝفِٗ، إىل ؾاْعش يعشٚس٠ َعشفع١ ٚضٛؾٝع٘ َعًُعٞ       يطكُٝٝاع  ػا١ًَ ٚفشد١ٜ قبعٌ  

رٟٚ صععععٛباع ايعععطعًِ حنعععٛ اطعععطدذاّ ٖعععزٙ ايُٓعععارف، ٚحتذٜعععذ َظعععط٣ٛ َٓاطعععبطٗا     
خلععععذَاع ايطعًععععِٝ اخلععععاص َٚععععذ٣ َ ٥ُطٗععععا يًطًبعععع١ ٚقاؾععععاضِٗ  عبععععا قظععععني        

 ّ(.2016، ٚايظُاسٟ

ضظعطدذّ ايطكُٝٝععاع ايٓا عع١ عععٔ ضٛظٝعع  منععٛرف االطععطؿاب١ يًععطعًِ يف حتذٜععذ  
 ٔ ايك٠ٛ ٚايضع  يذ٣ ايطًب١، ٚاططبعاد األطباص األخعش٣ املشضبطع١ بصععٛباع    َٛا

ايطعًِ نااليطشاباع ايظًٛن١ٝ ٚافعاق١ ايز١ٖٝٓ ٚايهفا٠٤ ايً ١ٜٛ احملذٚد٠; يزا 
بععشصع يععشٚس٠ ايعُععٌ عًعع٢ صععكٌ َٛاٖععش املعًُععني ٚاملعًُععاع ٚصٜععاد٠ املعشفعع١ ٚايطٛؾعع٘  

١ يًطععععذخٌ نلقععععذ عٖععععِ ٚعبععععشص  يععععذِٜٗ يطُهٝععععِٓٗ َععععٔ ضطبٝععععل منععععارف االطععععطؿاب 
املظطؿذاع ايزٟ ػٗذٖا قكٌ ايطعًِٝ اخلعاص ٚعًُٝع١ ايعطعًِ عًع٢ ايط َٝعز رٟٚ      
صععععٛباع ايعععطعًِ، الطعععُٝا ٚعْٗعععا قعععذ عغبطعععظ جناعطٗعععا ٚنفا٤ضٗعععا ايعايٝععع١ َكاسْععع١    

 ّ(.2016، ٚايظُاسٟبايُٓارف ايلب١ٜٛ األخش٣  عبا قظني 

  وإجراءاته البححميهج: 
  البححميهج: 

 يطبٝع١ ايذساط١. مل ٤َطًْ٘شامل  ايطكًًٝٞ اططدذاّ املٓٗـ ايٛصفٞمت 
  وعيية البححجمتنع: 

ٜطهٕٛ جمطُ  ايذساط١ َعٔ مجٝع  َؼعشفني َٚؼعشفاع صععٛباع ايعطعًِ ٚايبعاي         
(، 1064(، ٚمجٝ  َؼشفني َٚؼشفاع ايصفٛف األٚي١ٝ ٚايباي  عذدِٖ  144عذدِٖ  
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 شاف ايطابعع١ يعٛصاس٠ ايطعًعِٝ عًع٢ َظعط٣ٛ     ١ٝ َٚهاضش افػع ايطعًُٝ ياداساعايطابعني 
-1437ٚفعل إقصعا١ٝ٥ ٚصاس٠ ايطعًعِٝ      جبُٝع  َٓا كٗعا   املًُه١ ايعشبٝع١ ايظععٛد١ٜ  

( َعٔ  91( َٔ َؼشيف ايصفٛف األٚي١ٝ، ٚ  240ضكطصش ع١ٓٝ ايذساط١ ع٢ً  ٚٙ(. 1438
ٝععع١ َٚهاضعععش افػعععشاف ايطابعععع١ ايطعًُٝ يعععاداساعَؼعععشيف صععععٛباع ايعععطعًِ ايطعععابعني 

مت ٚيف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظععٛد١ٜ بععذ اطعطبعاد ايعٝٓع١ االطعطط ع١ٝ،       س٠ ايطعًِٝيٛصا
 الططط م َعشفطِٗ قٍٛ َٛيٛم ايذساط١.  عؼٛا١ٝ٥ايطشٜك١ ايب اخطٝاس ايع١ٓٝ

 :أداة الذراسة 
باطععطدذاّ عدا٠  ُعع    ١ايباقػععظ يف يعع٤ٛ عٖععذاف ٖععزٙ ايذساطعع١ ٚعطعع٦ًطٗا قاَعع     

ٗذف ايٛصٍٛ إىل ايٓطا٥ـ، قٝؼ مت بٓعا٤ االطعطبا١ْ   ايبٝاْاع َٔ ايع١ٓٝ املظطٗذف١، ب
ؿععاٍ ايعع  اٖطُععظ تيعععذد َععٔ األدبٝععاع ايًٓشٜعع١ ٚايذساطععاع ايظععابك١   بعععذ ايشؾععٛم

 ُععع  ايبٝاْعععاع ٚاملعًَٛعععاع َعععٔ عٝٓععع١   األدا٠ منعععٛرف االطعععطؿاب١ يًطعععذخٌ ٚحتهعععِٝ
 ايبكععؼ املظععطدذ١َ، ب ٝعع١ ااصععٍٛ عًعع٢ إؾابععاع عفععشاد ايعٝٓعع١ عًعع٢ عطعع١ً٦ ايبكععؼ،  

األٍٚ: ٜؼعععٌُ بٝاْعععاع عفعععشاد ايعٝٓععع١ ايؼدصععع١ٝ   االطعععطبا١ْ حتطعععٟٛ عًععع٢ قظعععُني: ٚ
ٞ  -  ايطدصععهٚريععو َععٔ قٝععؼ َععط )اع     -٠طععٓٛاع اخلعع,  - املعٖععٌ ايعًُعع

احملعٛس األٍٚ: املعشفع١    ايػعاْٞ: ٜٚطضعُٔ  عاٚس ايذساطع١ ٖٚعٞ:     ٚ .(املٓطكع١  – ا ٓع
ايػعاْٞ: َعٛقعاع ضطبٝعل    احملعٛس  ٚ ( عباس18.٠بٛاق    RTIبُٓٛرف االططؿاب١ يًطذخٌ
 ( عباس12.٠بٛاق    RTIمنٛرف االططؿاب١ يًطذخٌ

 داة الذراسة:اخلصائص السيهومرتية أل 
 صذم أداة الذراسة: 

ٍ  بايطلنعععذ َععع ١ايباقػععع ظقاَععع ايصعععذم  ٔ صعععذم عدا٠ ايذساطععع١ ٚريعععو َعععٔ خععع 
مت اطععععطدذاّ عطععععًٛص ايصععععذم ايًععععاٖشٟ، بٗععععذف ايطلنععععذ َععععٔ َععععذ٣    ايًععععاٖشٟ:

٤َطٗععععا ألغععععشاو ايبكععععؼ، ٚريععععو َععععٔ خعععع ٍ عشيععععٗا عًعععع٢   صعععع ق١ٝ األدا٠ َٚ 
 املدطصععععني يف جمععععاٍ ايلبٝعععع١ اخلاصعععع١    جمُٛععععع١ َععععٔ احملهُععععني األنععععادالٝني   

(  هُني، ٚ ًش َِٓٗ 8ٚاملؼشفني ايلبٜٛني املدطصني يف ٚصاس٠ ايطعًِٝ ٚعذدِٖ  
إبععذا٤ ايععشعٟ فُٝععا ٜطعًععل تععذ٣ صععذم ٚصعع ق١ٝ نععٌ فكععش٠ َععٔ فكععشاع االطععطبا١ْ    

طعععبطٗا يكٝعععاغ َعععا ٚيععععظ يكٝاطععع٘، ٚإدخعععاٍ ايطععععذٜ ع اي صَععع١ طعععٛا٤   َٚعععذ٣ َٓا
 عٚ إعاد٠ ايصٝاغ١. افياف١باازف عٚ 

 :ثبات أداة الذراسة 

  قظعععاص َعاَعععٌ االسضبعععاو بعععني جمُعععععٛم دسؾعععاع  مت  ايطؿض٥ععع١ ايٓصعععف١ٝ: شٜكععع١
ايفكشاع ايفشد١ٜ ٚجمُٛم دسؾاع ايفكشاع ايضٚؾ١ٝ يهٌ ب عذ، قٝؼ مت اطعطدذاّ  

طععب)َإ يطعععذٌٜ  ععٍٛ ايب عععذ، يجبعععاد صٚؾٝعع١ عععذد ايفكععشاع  ايٓصععفني  َعاديعع١ 
( يجبعاد فشد١ٜ ايفكشاع Guttmann's Coefficientَطظاٜٚني( َٚعادي١ ؾطُإ  

  ايٓصفني غ) َطظاٜٚني( ٚفُٝا ًٜٞ بٝإ قِٝ ايػباع:

 ىتاٜج ثبات التجسٜ٘ اليصفٔ٘ لألداٗ ْٓضح  (1جذّل )

 اليصفٔ٘ لألداٗثبات التجسٜ٘  احملاّر

 930 .0 معرف٘ املعرفني بينْرج االشتجاب٘ للتذخل

 917 .0 معْقات تطبٔل منْرج االشتجاب٘ للتذخل

 922 .0 الذرج٘ الكلٔ٘
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   مت ضطبٝععل االطععطبا١ْ عًعع٢ عٝٓعع١ اطععطط ع١ٝ      :االضظععام ايععذاخًٞ ألدا٠ ايذساطعع١
َعٔ عٝٓع١   ( َؼشف َٚؼشف٘ َٔ جمطُ  ايذساط١ قٝؼ مت اططبعادِٖ 30قٛاَٗا  

ايذساط١. نُا مت قظعاص َععاَ ع اسضبعاو دسؾع١ نعٌ فكعش٠ َع  ايذسؾع١ ايهًٝع١          
يًُؿاٍ ايزٟ ضٓطُٞ إيٝ٘ ايفكش٠. نُا مت قظاص َعاَ ع االسضبعاو بعني دسؾع١    
نٌ جماٍ َٔ جماالع االططبا١ْ َ  ايذسؾ١ ايه١ًٝ ي ططبا١ْ. نُعا ٖعٛ َعبني    

 :يف ا ذاٍٚ اآلض١ٝ

 االرتباط لفكرات احملْر األّل بالذرج٘ الكلٔ٘ للنخْرقٔه معامالت ْٓضح  (2جذّل )

 رقه الفكرٗ احملْر
 معامل االرتباط رقه الفكرٗ معامل االرتباط

 مع األداٗ مع احملْر مع األداٗ مع احملْر

 
٘

ب
ا
ج

ت
ش

ال
 ا
ج

ر
ْ
ن

ي
ب
 
ني

ف
ر

ع
مل
 ا
٘

ف
ر

ع
م

ل
خ

ذ
ت
ل
ل

 

1 .937
**

 .934
**

 10 .806
**

 .806
**

 

2 
.808

**
 .786

**
 11 .946

**
 .954

**
 

3 
.803

**
 .794

**
 12 .800

**
 .829

**
 

4 .806
**

 .806
**

 13 .583
**

 .628
**

 

5 .937
**

 .934
**

 14 .724
**

 .746
**

 

6 
.808

**
 .786

**
 15 .942

**
 .939

**
 

7 
.904

**
 .872

**
 16 .780

**
 .756

**
 

8 .795
**

 .755
**

 17 .802
**

 .766
**

 

9 .803
**

 .794
**

 18 .912
**

 .933
**

 

 قٔه معامالت االرتباط لفكرات احملْر الجاىٕ بالذرج٘ الكلٔ٘ للنخْرْٓضح  (3جذّل )

فكشاع املكٝعاغ َع  ايذسؾع١ ايهًٝع١      اسضباوعٕ َعاٌَ  ايظابلٜطضا َٔ ا ذٍٚ 
( عًعع٢ 25( ، قٝععؼ قصععًظ ايفكععش٠ سقععِ    0.954 – 0.628عًعع٢ ا ععاٍ ضشاٚقععظ بععني    
( عًع٢ ععًع٢ َعاَعٌ    11( ، بُٝٓعا قصعًظ ايفكعشاع     0.628عد٢ْ َعاٌَ اسضبعاو ٖٚعٛ    

ايفكععشاع با ععاٍ نهععٌ ناْععظ   اسضبععاو(، ٚعٕ مجٝعع  َعععاَ ع 0.954ٖٚععٛ   اسضبععاو
(، نُعا ًٜٗعش َعٔ ا عذٍٚ ايظعابل      0.01راع دالي١ إقصا١ٝ٥ عٓذ َظعط٣ٛ ايذاليع١    

عٕ مجٝعع  فكععشاع املكٝععاغ ضععشضبا با ععاٍ ايععزٟ ضٓطُععٞ إيٝعع٘، ٚضشاٚقععظ قععِٝ ريععو      
( عًع٢ عدْع٢ َعاَعٌ    11( ، قٝعؼ قصعًظ ايفكعش٠ سقعِ      0.955 – 0.543بعني    االسضباو

ٖٚععٛ  اسضبععاو( عًعع٢ ععًعع٢ َعاَععٌ  23بُٝٓععا قصععًظ ايفكععش٠    ( ،0.543ٖٚععٛ   اسضبععاو
ايفكععشاع باملكٝععاغ نهععٌ ناْععظ راع داليعع١     اسضبععاو(، ٚعٕ مجٝعع  َعععاَ ع  0.955 

 رقه الفكرٗ احملْر
 معامل االرتباط رقه الفكرٗ معامل االرتباط

 مع األداٗ مع احملْر مع األداٗ مع احملْر
 
ل

ٔ
ب
ط

ت
 
ت

ا
ق

ْ
ع

م

 
٘

ب
ا
ج

ت
ش

ال
 ا
ج

ر
ْ
من

ل
خ

ذ
ت
ل
ل

 

19 .946
**

 .932
**

 25 .675
**

 .628
**

 
20 .785

**
 .784

**
 26 .780

**
 .750

**
 

21 .800
**

 .785
**

 27 .949
**

 .943
**

 

22 .825
**

 .791
**

 28 .806
**

 .811
**

 

23 .955
**

 .947
**

 29 .822
**

 .850
**

 

24 .850
**

 .829
**

 30 .940
**

 .933
**
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بعععني  االسضبعععاو(. ٚفُٝعععا ٜطعًعععل تععععاَ ع   0.01إقصعععا١ٝ٥ عٓعععذ َظعععط٣ٛ ايذاليععع١   
 :ا ذٍٚ ايطايٞا االع ببعضٗا ٚايذسؾ١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ، فٝٛيكٗا 

 لألداٗمعامالت االرتباط بني اجملاالت ببعطَا ّالذرج٘ الكلٔ٘  ْٓضح (4)جذّل 

معرف٘ املعرفني بينْرج 

االشتجاب٘ للتذخل

معْقات تطبٔل منْرج 

األداٗ ككلاالشتجاب٘ للتذخل

ــْرج  معرفــــ٘ املعــــرفني بينــ

االشتجاب٘ للتذخل

معْقـــــات تطبٔـــــل منــــــْرج   

االشتجاب٘ للتذخل

ككلاألداٗ 

عٕ ا ععاالع ضععشضبا َعع  بعضععٗا ايععبعض، ٚعٕ ٖععزا       ايظععابلٜطضععا َععٔ ا ععذٍٚ   
 ا االع ضشضبا باألدا٠ نهٌ.

 :باستخذاو معادلة ألفا نروىباخ 

َعاَععٌ عيفععا  غبععاع االطععطبا١ْ ٚ اٚسٖععا ٚايذسؾعع١ ايهًٝعع١ باطععطدذاّ     قظععاص مت 
 ايطايٞ:ذٍٚ ، ٜٚطضا ريو يف ا (Cronbach’s Alpha)نشْٚباخ 

 كرّىباخ  ْٓضح ثبات األداٗ باشتخذاو ألفا (5جذّل )

كرّىباخ ألفااملكٔاط ّذلاّرِ

االشتجاب٘ للتذخل املعرفني بينْرجمعرف٘ 

معْقات تطبٔل منْرج االشتجاب٘ للتذخل

الكلٔ٘ الذرج٘

 :ىتائج البحح ومياقشتها 
  ما درجة املعرفة بينورج االستجابة للتذخل األولالسؤال :RTIشريف صعوبات التعله؟لذى م 

املتْشطات احلصابٔ٘ ّاالحنرافات املعٔارٓ٘ لذرج٘ املعرف٘ بينْرج االشتجاب٘ للتذخل ْٓضح ( 6جذّل )

معريف صعْبات التعله لذٚ 

 ترتٔب الفكرات تيازلٕ حصب الْشط احلصابٕ املعٔارٖ االحنراف الْشط احلصابٕ الرقه

1 4.35 0.71 1 
2 4.01 0.77 14 
3 3.67 1.16 18 
4 4.24 0.79 3 
5 4.07 0.84 9 
6 4.04 0.79 11 
7 3.96 0.79 17 
8 4.04 0.74 12 
9 3.97 0.90 16 
10 4.15 0.79 5 
11 4.01 0.78 15 
12 4.05 0.82 10 
13 4.14 0.71 6 
14 4.12 0.74 8 
15 4.13 0.85 7 
16 4.23 0.76 4 
17 4.27 0.68 2 
18 4.03 0.87 13 

  0.81 4.08 اجملنْع
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(، 3.67 –4.35( عٕ املطٛطعععطاع ااظعععاب١ٝ قعععذ ضشاٚقعععظ َعععابني  6ٜعععبني ا عععذٍٚ  
 ُٝعع   َ ٥ععِ( ْٚصععٗا  ٜعطعع, منععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ  1قٝععؼ ؾععا٤ع ايفكععش٠  

(، 4.35َٔ عؾعٌ ايطعذخٌ املبهعش( يف املشضبع١ األٚىل ٚتطٛطعا قظعابٞ بًع           ايط َٝز
( ْٚصعٗا  ٜٛؾعذ ضؼعاب٘ بعني منعٛرف االطعطؿاب١ يًطعذخٌ        3بُٝٓا ؾعا٤ع ايفكعش٠ سقعِ     

ما ٜ ين عٔ اططدذاّ منٛرف االطعطؿاب١ يًطعذخٌ(    افقاي١ٚإؾشا٤اع ايطذخٌ قبٌ 
املطٛطعا ااظعابٞ ي طعطدذاّ    ( ٚبً  3.67باملشضب١ األخ)٠ ٚتطٛطا قظابٞ بً   

 1.6 – 0( ٖٚععععٞ دسؾعععع١ َشضفععععع١ قٝععععؼ اعطُععععذ ايباقععععؼ ايذسؾعععع١ َععععٔ   4.08نهععععٌ  
  َشضفع١(. 5 – 3.4 َطٛطط١( َٚٔ  3.3 – 1.7 يعٝف١( ٚايذسؾ١ 

  املعرفة بينورج االستجابة للتذخل درجة السؤال الجاىي: ماRTIمشريف الصفوف األولية؟ لذى 
املتْشطات احلصابٔ٘ ّاالحنرافات املعٔارٓ٘ لذرج٘ املعرف٘ بينْرج االشتجاب٘ للتذخل ْٓضح ( 7جذّل )

معريف الصفْف األّلٔ٘ لذٚ

 ترتٔب الفكرات تيازلٕ حصب الْشط احلصابٕ االحنراف املعٔارٖ الْشط احلصابٕ الرقه

1 3.73 0.97 2 

2 3.59 0.94 6 

3 3.23 0.89 17 

4 3.53 1.01 7 

5 3.37 1.23 13 

6 3.41 1.11 11 

7 3.40 1.23 12 

8 3.33 0.99 15 

9 3.22 1.24 18 

10 3.42 1.02 10 

11 3.35 1.11 14 

12 3.29 1.08 16 

13 3.48 1.01 8 

14 3.42 0.96 9 

15 3.74 1.11 1 

16 3.63 1.16 5 

17 3.69 1.21 3 

18 3.67 1.06 4 

  1.07 3.47 اجملنْع

(، 3.22 –4.74( عٕ املطٛطععطاع ااظععاب١ٝ قععذ ضشاٚقععظ َععا بععني     7ٜععبني ا ععذٍٚ   
َعٔ   األُٖٝع١ ( ْٚصٗا  ضٛافش دععِ إداس٠ املذسطع١ عَعش يف غاٜع١     15قٝؼ ؾا٤ع ايفكش٠  

عؾععٌ ضطبٝععل منععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ( يف املشضبعع١ األٚىل ٚتطٛطععا قظععابٞ بًعع     
طؿاب١ يًطعذخٌ بعني   ( ْٚصعٗا  الٝعض منعٛرف االطع    9(، بُٝٓا ؾا٤ع ايفكعش٠ سقعِ    4.74 

ايطععع ص رٟٚ صععععٛباع ايعععطعًِ ٚاملطعععلخشٜٔ دساطعععٝامل( باملشضبععع١ األخععع)٠ ٚتطٛطععععا        
( ٖٚععٞ دسؾعع١ 3.47( ٚبًعع  املطٛطععا ااظعابٞ ي طععطدذاّ نهععٌ   3.22قظعابٞ بًعع    

 3.3 – 1.7 يعععٝف١( ٚايذسؾعع١   1.6 – 0َشضفععع١ قٝععؼ اعطُععذ ايباقععؼ ايذسؾعع١ َععٔ     
  َشضفع١(. 5 – 3.4 َطٛطط١( َٚٔ 
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 مشةريف صةعوبات الةتعله والصةفوف      لةذى سؤال الجالح: هل توجذ فروم رات داللةة إصصةائية   ال
اجلةيس  سةيوات   التخصةص   ( تبعةا  ملةتاتات    RTIاألولية باملعرفة بينورج االستجابة للتةذخل   

 اخلربة  املؤهل العلني  امليطكة(؟
( لعٔيتني مصتكلتني لذرج٘ املعرف٘ ( املتْشطات احلصابٔ٘ ّاالحنرافات املعٔارٓ٘ ّاختبار)8جذّل )

ملتػري التخصص )معريف صعْبات التعله، ّمعريف الصفْف  ( تبعًابينْرج االشتجاب٘ للتذخل )

األّلٔ٘(

 
الْشط  العذد التخصص

 احلصابٕ
االحنراف 

 املعٔارٖ
قٔن٘ 

 ت
مصتْٚ 

 الذالل٘
 

املعرف٘ بينْرج االشتجاب٘ 

 للتذخل

 426. 4.08 91 معريف صعْبات التعله
7.162 

 

 772. 3.47 240 معريف الصفْف األّلٔ٘ 000.

عٓععذ َظععط٣ٛ   إقصععا١ٝ٥ٚؾععٛد فععشٚم راع داليعع٘    ايظععابلذٍٚ ا ععْطععا٥ـ  عظٗععشع
( بعععني املطٛطعععطاع ااظعععاب١ٝ يذسؾععع١ املعشفععع١ بُٓعععٛرف االطعععطؿاب١  α=0.05ايذاليععع١  
( ضعض٣ ملط ) ايطدصه  َؼشيف صعٛباع ايطعًِ، َٚؼشيف ايصفٛف RTIيًطذخٌ  

 000افقصا١ٝ٥.األٚي١ٝ( قٝؼ بً  َظط٣ٛ ايذالي١ 

( لعٔيتني مصتكلتني لذرج٘ املتْشطات احلصابٔ٘ ّاالحنرافات املعٔارٓ٘ ّاختبار )ْٓضح ( 9جذّل )

ملتػري اجليض ( تبعًااملعرف٘ بينْرج االشتجاب٘ للتذخل )

الْشط العذداجليض

احلصابٕ

االحنراف 

املعٔارٖ

مصتْٚ الذالل٘قٔن٘ ت

 

املعرف٘ بينْرج 

 االشتجاب٘ للتذخل

ركر

اىجٙ

عٓذ َظعط٣ٛ   إقصا١ٝ٥عذّ ٚؾٛد فشٚم راع دالي٘ ايظابل ذٍٚ ا ْطا٥ـ  عظٗشع
ااظعععاب١ٝ يذسؾععع١ املعشفععع١ بُٓعععٛرف االطعععطؿاب١  ( بعععني املطٛطعععطاع α=0.05ايذاليععع١  
 078افقصا١ٝ٥.ملط ) ا ٓع قٝؼ بً  َظط٣ٛ ايذالي١  ( ضبعاملRTIيًطذخٌ  

 ( تبعًااملتْشطات احلصابٔ٘ ّاالحنرافات لذرج٘ املعرف٘ بينْرج االشتجاب٘ للتذخل )ْٓضح ( 10جذّل )

ملتػري املؤٍل العلنٕ

الْشط  العذد املؤٍل العلنٕ

 احلصابٕ
 االحنراف املعٔارٖ

 783. 3.56 226 ْرْٓطلالبكا

 685. 3.67 40 الذبلْو

 591. 3.87 65 الذراشات العلٔا

 746. 3.63 331 اجملنْع

ٚؾععٛد فععشٚم ظاٖشٜعع١ يف املطٛطععطاع ااظععاب١ٝ      ايظععابلذٍٚ ا ععْطععا٥ـ  عظٗععشع
 إرملععط ) املعٖععٌ ايعًُعععٞ    ( ضبعععامل RTIيذسؾعع١ املعشفعع١ بُٓععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ       

(. 3.87َطٛطعا قظعابٞ ٚبًع       ععًع٢ ( عًع٢  دساطاع عًٝا  َعٌٖقصٌ َٔ ذنًُٕٛ 
َعععٔ  ٚعخععع)ا(. 3.67ًٜعععِٝٗ َعععٔ ذنًُعععٕٛ دسؾععع١  دبًعععّٛ( ٚبًععع  املطٛطعععا ااظعععابٞ    

(. ٚيطكذٜععذ فُٝععا إرا  3.56ذنًُععٕٛ دسؾعع١  بهععايٛسٜٛغ( ٚبًعع  املطٛطععا ااظععابٞ      
عٓعذ َظعط٣ٛ ايذاليع١     إقصعا١ٝ٥ ااظعاب١ٝ راع داليع٘   ناْظ ايفشٚم بني املطٛططاع 

ٟ ( مت اططدذاّ حتًٌٝ ايطبعأٜ  α=0.05  افقصا١ٝ٥ ( one way ANOVA  األقعاد
 ايطايٞ:ذٍٚ ا ٚؾا٤ع ايٓطا٥ـ نُا يف 
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ملتػري املؤٍل  ( تبعًالذرج٘ املعرف٘ بينْرج االشتجاب٘ للتذخل ) األحادٖتخلٔل التبآً ( ْٓضخ11جذّل )

 العلنٕ

عٓعععذ  إقصعععا١ٝ٥( عًععع٢ ٚؾعععٛد فعععشٚم راع داليععع٘ 11ايٓطعععا٥ـ يف ا عععذٍٚ   عظٗعععشع
( بععععني املطٛطععععطاع ااظععععاب١ٝ يذسؾعععع١ املعشفعععع١ بُٓععععٛرف   α=0.05َظععععط٣ٛ ايذاليعععع١  

ملععط ) املعٖععٌ ايعًُععٞ  ٝععؼ بًعع  َظععط٣ٛ ايذاليعع١   ( ضبعععاملRTIاالطععطؿاب١ يًطععذخٌ  
ٖعععععزٙ ايفعععععشٚم مت اطعععععطدذاّ اخطبعععععاس ػعععععٝفٝ٘ ا عععععاٙ  ( ٚملعشفععععع013١.  افقصعععععا١ٝ٥

 (:13يًُكاسْاع ايبعذ١ٜ نُا ٜبني ا ذٍٚ  

اختبار ظٔفُٔ للنكارىات البعذٓ٘ بني املتْشطات احلصابٔ٘ لذرج٘ املعرف٘ بينْرج ىتاٜج ْٓضح ( 12ذّل )ج

ملتػري املؤٍل العلنٕ ( تبعًااالشتجاب٘ للتذخل )

ٕ ايفعشٚم بعني املطٛطعطاع ااظعاب١ٝ يذسؾع١ املعشفع١       ايظعابل ع ذٍٚ ا ع ْطا٥ـ  عظٗشع
إقصععععا٥ٝا ملععععط ) املعٖعععٌ ايعًُعععٞ دايععع١     ( ضبععععامل RTIبُٓعععٛرف االطعععطؿاب١ يًطعععذخٌ     

 ٚيصاحل ايذساطاع ايعًٝا.

ّاالحنرافات املعٔارٓ٘ لذرج٘ املعرف٘ بينْرج االشتجاب٘ للتذخل املتْشطات احلصابٔ٘ ْٓضح ( 13جذّل )

اخلربٗ شيْات ملتػري ( تبعًا)

 االحنراف املعٔارٖ الْشط احلصابٕ العذد شيْات اخلربٗ

 788. 3.89 43 شيْات 5أقل مً 
 665. 3.58 103 شيْات 10شيْات إىل أقل مً  5مً 

 770. 3.60 185 شيْات فأكجر 10
 746. 3.63 331 اجملنْع

( ٚؾعععٛد فعععشٚم ظاٖشٜععع١ يف املطٛطعععطاع ااظعععاب١ٝ   13ضًٗعععش ايٓطعععا٥ـ يف ؾعععذٍٚ   
 إراخلعع,٠ طععٓٛاع ملععط )  ( ضبعععاملRTIيذسؾعع١ املعشفعع١ بُٓععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ      

َطٛطععا قظععابٞ ٚبًعع    ععًعع٢اخلعع,٠ اقععٌ َععٔ اععع طععٓٛاع عًعع٢     عصععكاصقصععٌ 
اخلعع,٠ َععٔ عؼععش طععٓٛاع فععلنػش ٚبًعع  املطٛطععا ااظععابٞ   عصععكاص(.  ًٜععِٝٗ 3.89 
(. 3.58عؼععش طععٓٛاع ٚبًعع  املطٛطععا ااظععابٞ     إىلف٦عع١ َععٔ اععع   ٚعخعع)ا(. 3.60 

 إقصععا١ٝ٥ٚيطكذٜععذ فُٝععا إرا ناْععظ ايفععشٚم بععني املطٛطععطاع ااظععاب١ٝ راع داليعع٘     
 األقععادٟ( مت اطععطدذاّ حتًٝععٌ ايطبععأٜ α=0.05  افقصععا١ٝ٥عٓععذ َظععط٣ٛ ايذاليعع١ 

 one way ANOVA ٍٚايطايٞ( ٚؾا٤ع ايٓطا٥ـ نُا يف ا ذ: 

 اإلحصأٜ٘الذالل٘  ف متْشط املربعات درجات احلرٓ٘ دلنْع املربعات مصذر التبآً
 013. 4.412 2.405 2 4.811 بني اجملنْعات
   545. 328 178.838 داخل اجملنْع٘

    330 183.648 اجملنْع

 اإلحصأٜ٘الذالل٘  املؤٍل العلنٕ املؤٍل العلنٕ

 البكالْرْٓط
 704. دبلْو

 013. دراشات علٔا

 الذبلْو
 704. بكالْرْٓط
 401. دراشات علٔا

 الذراشات العلٔا
 013. بكالْرْٓط

 401. دبلْو
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 ملتػري ( تبعًالذرج٘ املعرف٘ بينْرج االشتجاب٘ للتذخل ) األحادٖحتلٔل التبآً ْٓضح ( 14جذّل )

اخلربٗ شيْات

درجات  دلنْع املربعات مصذر التبآً

 احلرٓ٘
الذالل٘  ف متْشط املربعات

 اإلحصأٜ٘
 056. 2.917 1.604 2 3.209 بني اجملنْعات
   550. 328 180.440 داخل اجملنْع٘

    330 183.648 اجملنْع

 إقصععا١ٝ٥عًعع٢ عععذّ ٚؾععٛد فععشٚم راع داليعع٘   ايظععابلايٓطععا٥ـ يف ا ععذٍٚ  عظٗععشع
( بععني املطٛطععطاع ااظععاب١ٝ يذسؾعع١ املعشفعع١ بُٓععٛرف   α=0.05عٓععذ َظععط٣ٛ ايذاليعع١   

اخلع,٠ قٝععؼ بًع  َظععط٣ٛ ايذاليعع١   طععٓٛاع ( ضععض٣ ملععط )  RTIاالطعطؿاب١ يًطععذخٌ   
 ( 056.  افقصا١ٝ٥

( ( املتْشطات احلصابٔ٘ ّاالحنرافات املعٔارٓ٘ لذرج٘ املعرف٘ بينْرج االشتجاب٘ للتذخل )15جذّل )

 ملتػري امليطك٘ تبعًا

 االحنراف املعٔارٖ الْشط احلصابٕ العذد امليطك٘

 767. 3.71 113 الْشطٙ

 738. 3.55 35 العرقٔ٘

 787. 3.68 51 اجليْبٔ٘

 675. 3.69 82 الػربٔ٘

 740. 3.38 50 العنالٔ٘

 746. 3.63 331 اجملنْع

ٚؾعٛد فعشٚم ظاٖشٜع١ يف املطٛطعطاع ااظعاب١ٝ      ايظعابل  ذٍٚ ا ضًٗش ايٓطا٥ـ يف 
قصععٌ   إرملععط ) املٓطكعع١   ( ضبعععاملRTIيذسؾعع١ املعشفعع١ بُٓععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ      

(.  ًٜعِٝٗ  3.71َطٛطعا قظعابٞ ٚبًع       ععًع٢ ٓطكع١  ايٛطعط٢( عًع٢    املاملؼشفني َعٔ  
(. ًِٜٝٗ املؼشفني َعٔ  3.69املؼشفني َٔ املٓطك١  اي شب١ٝ( ٚبً  املطٛطا ااظابٞ  

(. ًٜععِٝٗ املؼععشفني َععٔ املٓطكعع١  3.68املٓطكعع١  ا ٓٛبٝعع١( ٚبًعع  املطٛطععا ااظععابٞ   
ٓطكععععع١ املؼعععععشفني َعععععٔ امل ٚعخععععع)ا(.  3.55 ايؼعععععشق١ٝ( ٚبًععععع  املطٛطعععععا ااظعععععابٞ   

(. ٚيطكذٜعذ فُٝعا إرا ناْعظ ايفعشٚم بعني      3.38 ايؼُاي١ٝ( ٚبً  املطٛطا ااظابٞ  
 افقصععععا١ٝ٥عٓععععذ َظععععط٣ٛ ايذاليعععع١    إقصععععا١ٝ٥املطٛطععععطاع ااظععععاب١ٝ راع داليعععع٘   

 α=0.05  ٜٔاألقععادٟ( مت اطععطدذاّ حتًٝععٌ ايطبععا  one way ANOVA ٚؾععا٤ع )
 ايطايٞ:ايٓطا٥ـ نُا يف ا ذٍٚ 

ملتػري امليطك٘ لذرج٘ املعرف٘ بينْرج االشتجاب٘ للتذخل تبعًا األحادٖحتلٔل التبآً ْٓضح ( 16جذّل )

درجات  دلنْع املربعات مصذر التبآً

 احلرٓ٘
 اإلحصأٜ٘الذالل٘  ف متْشط املربعات

 097. 1.985 1.091 4 4.366 بني اجملنْعات

   550. 326 179.283 داخل اجملنْع٘

    330 183.648 اجملنْع

 إقصععا١ٝ٥عًعع٢ عععذّ ٚؾععٛد فععشٚم راع داليعع٘  ايظععابل ايٓطععا٥ـ يف ا ععذٍٚ  عظٗععشع
( بععني املطٛطععطاع ااظععاب١ٝ يذسؾعع١ املعشفعع١ بُٓععٛرف   α=0.05عٓععذ َظععط٣ٛ ايذاليعع١   
( ضعععععض٣ ملععععط ) املٓطكعععع١ قٝععععؼ بًعععع  َظععععط٣ٛ ايذاليعععع١    RTIاالطععععطؿاب١ يًطععععذخٌ   

 (097.  افقصا١ٝ٥
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 ما درجة معوقات تطبيل منورج االستجابة للتذخل رابعالسؤال ال :RTI؟ 

 األدا٠ياؾاب١ عٔ ٖزا ايظعاٍ مت ايهؼ  عٔ َذ٣ ٚؾٛد فعشٚم يف قعِٝ جمعاالع    
ضعععض٣ ي خط فعععاع يف املعًَٛععاع ايعاَععع١ ألفععشاد عٝٓععع١ ايذساطعع١، فكعععذ مت اطعععطدشاف     

ا ععذٍٚ  ب نُااملطٛطععطاع ااظععاب١ٝ ٚاالحنشافععاع املعٝاسٜعع١ ألفععشاد عٝٓعع١ ايذساطعع١      
 17): 

( املتْشطات احلصابٔ٘ ّاالحنرافات املعٔارٓ٘ لذرج٘ معْقات تطبٔل منْرج االشتجاب٘ للتذخل 17جذّل )

 

ًٔا حصب الْشط احلصابٕ االحنراف املعٔارٖ الْشط احلصابٕ الرقه  ترتٔب الفكرات تيازل

19 3.74 1.01 25 
20 3.50 0.85 29 
21 3.40 0.95 30 
22 3.52 0.99 28 
23 3.70 0.94 26 
24 3.67 0.95 27 
25 3.81 1.00 23 
26 3.82 0.95 22 
27 3.80 1.14 24 
28 3.98 0.95 20 
29 4.01 0.90 19 
30 3.92 1.01 21 

  0.97 3.74 اجملنْع

(، 3.40 –4.01عٕ املطٛططاع ااظاب١ٝ قذ ضشاٚقظ َا بني   ايظابلٜبني ا ذٍٚ 
 افداس٠( ْٚصٗا  ْكه ضٛف) 29ايفكش٠   عع٢ً غ غ١ َعٛقاع نايطايٞ: قٝؼ ؾا٤ع

ايطعًُٝٝعع١ َططًبععاع ضطبٝععل منععٛرف االطععطؿاب١ يًطععذخٌ داخععٌ املذسطعع١( يف املشضبعع١     
( ْٚصععٗا  يععع  اٖطُععاّ   28ضًٝٗععا ايفكععش٠   (، 4.01األٚىل ٚتطٛطععا قظععابٞ بًعع     

طععطؿاب١ يًطععذخٌ( يف املشضبعع١   افداس٠ ايطعًُٝٝعع١ بضٜععاد٠ َعشفعع١ املؼععشفني بُٓععٛرف اال    
( ْٚصعععٗا  يعععع  إدساى 30(، ضًٝٗعععا ايفكعععش٠  3.98ايػاْٝععع١ ٚتطٛطعععا قظعععابٞ بًععع   

املؼشفني بُٓعٛرف االطعطؿاب١ يًطعذخٌ بطشٜكع١ صعكٝك١ ٚفعايع١( يف املشضبع١ ايػايػع١         
 (.3.92ٚتطٛطا قظابٞ بً   

 :التوصيات 
       األٚيٝعععع١ ايطلنٝععععذ عًعععع٢ عُٖٝعععع١ ضضٜٚععععذ َعًُععععٞ صعععععٛباع ايععععطعًِ ٚايصععععفٛف

بايطٛؾٗععاع ااذٜػعع١ يف قٝععاغ ٚضؼععدٝه رٟٚ صعععٛباع ايععطعًِ يف املٝععذإ َععٔ      
 قبٌ َؼشفِٝٗ.

   ٍ ض١٦ٝٗ ايب١٦ٝ ايطع١ًُٝٝ يططبٝل منٛرف االططؿاب١ يًطذخٌ يف املذاسغ َٔ خع
ايطعإٚ بني َعًُٞ صعٛباع ايطعًِ ٚايصفٛف األٚي١ٝ ٚععضا٤ اخلطع١ ايلبٜٛع١   

 ايفشد١ٜ.
   ٚايٓعععذٚاع قعععٍٛ منعععٛرف االطعععطؿاب١ يًطعععذخٌ ٚاالطعععطفاد٠ َعععٔ     إقاَععع١ املععععمتشاع

 ايطؿاسص ايعامل١ٝ.
       إعععععذاد دٚساع ضذسٜبٝعععع١ ملؼععععشيف َٚعًُععععٞ صعععععٛباع ايععععطعًِ ٚايصععععفٛف األٚيٝعععع١

يطذسٜبِٗ ع٢ً نٝفٝع١ اطعطدذاّ منعٛرف االطعطؿاب١ يًطعذخٌ يًهؼع  املبهعش ععٔ         
 قاالع صعٛباع ايطعًِ.
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 دساطاع ع٢ً َعًُٞ صعٛباع ايطعًِ يططبٝل منٛرف االططؿاب١ يًطذخٌ. إؾشا٤ 
 .ًِٝاالططفاد٠ َٔ ْطا٥ـ ٖزٙ ايذساط١ َٔ قبٌ املؼشفني ايلبٜٛني بشداساع ايطع 
  .االططفاد٠ َٔ ْطا٥ـ ايذساط١ يف ضزيٌٝ املعٝكاع اي  ضٛاؾ٘ املؼشفني ايلبٜٛني 

 قائنة املراجع: 
(. مصتْٚ املعرف٘ ّالتْجُ حنْ اشتخذاو منْرج االشتجاب٘ 2016يريٗ )أبا حصني، ّداد، ّالصنارٖ، م -

الرتبٔ٘ اخلاص٘ ّالتأٍٔل:  دلل٘للتذخل لذٚ معلنات صعْبات التعله يف مذٓي٘ الرٓاض

 .253-13،212، ع4، مجمؤشص٘ الرتبٔ٘ اخلاص٘ ّالتأٍٔل

. جرٓذٗ اجلسٓرٗ، العذد صعْبات التعله ّىظرٓ٘ االشتجاب٘ للنعاجلِ٘(. 1429أبْ ظعريٗ، أمحذ ) -

129916. 

(. معْقات اإلظراف الرتبْٖ علٙ برامج 2017البتال، زٓذ بً ذلنذ، ّالكخطاىٕ، ضخٙ بيت شٔف ) -

. دلل٘ الرتبٔ٘ الصعْدٓ٘ العربٔ٘ املنلك٘ يف ّاملعرفات املعرفٌْ اٍرآصعْبات التعله كنا 

 .89 - 47، 19ع، 5، مجاخلاص٘ ّالتأٍٔل: مؤشص٘ الرتبٔ٘ اخلاص٘ ّالتأٍٔل

اجملل٘ العربٔ٘ للرتبٔ٘ (. االشتجاب٘ للتذخل مفَْمُ، مكْىاتُ، ّأشالٔبُ. 2010احلنذ، خالذ ) -

 .39-13، ص17، ع1. واخلاص٘

. عناٌ: دار اإلعصار شٔكْلْجٔ٘ صعْبات التعله: األشض ّاليظرٓات(. 2016الذاٍرٖ، صاحل حصً ) -

 العلنٕ.

منارج  التعله بنيلتيبؤٓ٘ لتخذٓذ ّتعخٔص صعْبات (. الكٔن٘ ا2006السٓات، فتخٕ مصطفٙ. ) -

، الرٓاض، املنلك٘ العربٔ٘ هلصعْبات التعل. املؤمتر الذّلٕ التخلٔل الكنٕ ّمنارج التخلٔل الكٔفٕ

11/2006،  الصعْدٓ٘

. الصعْدٓ٘: اجليادرٓ٘ ّمصتكبل املنلك٘ العربٔ٘ الصعْدٓ٘ 2030رؤٓ٘ (. 2017العبذ، بَاٛ أمحذ ) -

 ّالتْزٓع.لليعر 

(. ّعٙ ّاشتعذاد العامالت يف 2016العكٔل، أرّٚ بيت صاحل، ّالذغنٕ، عَْد بيت عبذ الرمحً ) -

دلل٘ الرتبٔ٘:  االشتجاب٘ للتذخل يف ميطك٘ اجلْف بإشرتاتٔجٔ٘برامج صعْبات التعلٔه 

 .670699، 2، ج169عكلٔ٘ الرتبٔ٘،  -جامع٘ األزٍر 

صعْبات (. 2007ٍاهلاٌ، داىٔال، ّكْفناٌ، جٔنض، ّجٌْ، ّٓض، ّمارجرٓت، مارتٔئس، ّالٔسابٔح ) -

. ترمج٘ عادل ذلنذ، عناٌ: دار الفكر لليعر التعله: مفَْمَا، طبٔعتَا، التعلٔه العالجٕ

 ّالتْزٓع.

. مصتْرد مً إدارٗ صعْبات التعله(. 2018ّزارٗ التعلٔه ) -
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