
بدمج الطالب ذوي االضطفبات السلوكي  واالنفرعالي   رعفة املمستوى 
لدى عين  من مرعلمي املفحل   يف ضوء منوذج االستجاب  للتدخل

 االبتدائي 
 

 1د. وليد ةتحي عبد الكفيم عبد القادر

 :ملخص الدراس 
هدفت الدراسة الحالية للتعرف على مستوى المعرفة بدمج الطالب ذوي االضطرابات 

وكية واالنفعالية في ضوء نموذج االستجابة للتدخل لدى عينة من معلمي المرحلة السل
االبتدائية من حيث التعرف، التشخيص، والعالج. ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانة 
لتحديد مستوى المعرفة بدمج ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء نموذج 

ن معلمي المرحلة االبتدائية، وقد بلغت عينة الدراسة االستجابة للتدخل لدى عينة م
(معلمًا بالمرحلة االبتدائية. وقد توصلت الدراسة إلى: احتياج أفراد عينة الدراسة 40النهائية)

للتعرف على إجراءات دمج الطالب ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء نموذج 
ف، والعالج على الترتيب. كما لم تجد الدراسة االستجابة للتدخل من حيث التشخيص، التعر 

لمتغير الصفوف تعزى فروقا ذات داللة بين متوسطات درجات معلمي المرحلة االبتدائية 
التي يدرس بها المعلم )الصفوف األولى حتى الصف الثالث/ الصفوف من الثالث حتى 

دراسات عليا(،  نوع  السادس االبتدائي(، المؤهل الجامعي الحاصل عليه المعلم )جامعي /
التعليم )حكومي/ أهلي(. كما انتهت الدراسة بالتوصية باحتياج أفراد العينة لبرنامج تدريبي 
لتنمية مهاراتهم في التعامل مع ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء نموذج 

 االستجابة للتدخل.
 الستجابة للتدخل.الكلمات المفتاحية: االضطرابات السلوكية واالنفعالية، ا
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 مستوى املرعفة  بدمج الطالب ذوى اإلضطفابات السلوكي  واالنفرعالي 

مستوى املرعفة  بدمج الطالب ذوي االضطفبات السلوكي  واالنفرعالي  
يف ضوء منوذج االستجاب  للتدخل لدى عين  من مرعلمي املفحل  

 االبتدائي 
 

 2د. وليد ةتحي عبد الكفيم عبد القادر

 :الدراس  مقدم 
ت السلوكية ذوي االضطراباالطالب دمج المعلم بإجراءات معرفة ترجع ضرورة 

كيفية التعامل يدرك  أن عليهنظرًا ألن المعلم في ضوء نموذج االستجابة للتدخل واالنفعالية 
فالمعلم كان ال  ثبات فعاليتها؛إمع تالميذه وفق أحدث الطرق واالستراتيجيات التي تم 

ات يستطيع تغيير المقرر الدراسي لطالبه أو حتى التعليمات في ظل القوانين واالستراتيجي
القائمة؛ وبالتالي فإن استخدام نموذج االستجابة للتدخل يساعده في تنفيذ عدد من اإلجراءات 

كما أن المعلم في حاجة  ( & 201StreetJohnson ,2(التي تالئم احتياجات تالميذه 
لفهم أساليب التدريس المتنوعة، ذات الجودة العالية والتعليم الفعال، الرصد المنتظم لمدى 

 مهنيةبه، باإلضافة للتركيز على أهمية التعاون بين أولياء األمور بطريقة طالتقدم 
(Mclean, 2016). 

 كنموذج response to intervention نموذج االستجابة للتدخلومن هنا ظهر  
بصفة عامة داخل المدرسة العادية بسبب تركيز  للتدخل المبكر بهدف دمج جميع الطالب

خالقية المترتبة ت الخاصة مع العاديين بشكل مفرط بالقضايا األالمهتمين بدمج ذوي الحاجا
على وجودهم بجوار العاديين وذلك على حساب التركيز على فاعلية النواحي التطبيقية 

 ماك  )(VanDerHeyden& Burns, 2010والعملية في التعامل مع كل حالة على حدة
 واالنفعاليةالمشكالت السلوكية طرق بديلة للتعامل مع نموذج االستجابة للتدخل يقدم 

(Swigart, 2009)  ألهميته في توفير البيانات نظرًا  اواعد ااتجاهأصبح  نهأباإلضافة إلى
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 تدعيمالوقت و لمزيد من اللتأكيد أن الطالب يحتاجون تحديد المبكرين، و المطلوبة للتدخل وال
 (2006)الزيات،

 :مشكل  الدراس 
ذات الفاعلية العالية مع طالبه ضرورة قصوى يمثل استخدام المعلم للتدخالت 

نظرًا ألن  وذلك.(Davis, 2012)وخصوصًا الطالب ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية
أنماط السلوك الغير مالئم، بعض يظهرون  النفعاليةوا ابات السلوكيةضطر ذوي االالطالب 

غير يظهرون سلوكيات  ؛ كمايمهم وفي قدرتهم على التحصيلوالتي تؤثر بدرجة كبيرة في تعل
 ,Salmon) السعادة)عامًا من عدم ون مزاجًا أو يظهر مالئمة في الظروف الطبيعية، و/

؛ فسلوكهم مع األطفال اآلخرين أو الراشدين ال يستطيعون بناء عالقات عاديةكما 2006
هذا  ( ،2009)الخطيب؛ الحديدي، رون منهمدرجة تجعل اآلخرين ينفلعدواني مزعج 

العملية التعليمية في الفصل الدراسي من خالل المشاغبة وروح  ون يربك أنهمضافة إلى باإل
أو تهديدهم  الطالبالتمرد ومخالفة التعليمات أو تجاهلها إلى جانب االعتداء على بقية 

مما يعرضهم في نهاية األمر للعقاب، فقدان الحصص الهامة ومن ثم  ( ،2004)المطيري،
 .مدارسهم%( منهم يتركون 51عن )وقد تبين أن ما ال يقل ، رالرسوب في نهاية األم

التي تستخدم في مجال التعليم أشهر النماذج  أصبح مننموذج االستجابة للتدخل ن إ
 التعرف والتقييم، وقد اثثبت فعاليته أثتاء عملية للتعامل مع المشكالت السلوكية واالنفعالية

المقاطعات  مدارس إحدىمن % ( 61ن )إ ( Scull&Winkler,2011) أكدقد ؛ فللطالب
( تطبق نموذج االستجابة للتدخل، بينما كانت 2010مريكية عام) بالواليات المتحدة األ

على أن (Grosch& Robert, 2013) كما أكد 24( ال تتجاوز) 2007سبة عام )الن
ج االستجابة البد من أن يكون على دراية بالمستحدثات والفنيات المتعلقة بتطبيق نموذالمعلم 

 .للتدخل ليكون أكثر فاعلية
المرحلة  معلميمعرفة  مستوى على عرف تالحالية لل الدراسة تسعى في ضوء ما سبق

 في ضوء نموذج االستجابة للتدخل. واالنفعالية االضطرابات السلوكيةذوي الطالب بدمج 
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 :السؤال التاليإلجابة عن لالحالية سعت الدراسة وبالتحديد  
في ضوء نموذج  النفعاليةوا ات السلوكيةضطربالطالب ذوي االبدمج معرفة المستوى ما  -

 ؟لدى عينة المعلمين  االستجابة للتدخل
على أبعاد معلمي المرحلة االبتدائية هل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  -

صف الصفوف التي يدرس بها المعلم )الصفوف األولى حتى التعزى لمتغير  االستبانة
 ؟الثالث/ الصفوف من الثالث حتى السادس االبتدائيه(

على أبعاد معلمي المرحلة االبتدائية هل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  -
 ؟المؤهل الجامعي الحاصل عليه المعلم )جامعي / دراسات عليا(لمتغير تعزى  االستبانة

معلمي المرحلة االبتدائية على أبعاد هل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  -
 ؟)حكومي/ أهلي(  نوع التعليملاالستبانة تعزى 

 :أهداف الدراس 
دمج الطالب ذوي بإجراءات معرفة المستوى لية إلى التحقق من تهدف الدراسة الحا

لدى عينة من معلمي  في ضوء نموذج االستجابة للتدخل االضطربات السلوكية واالنفعالية
لتعرف على وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات كما تهدف ل، بتدائيةالمرحلة اال

معلمي المرحلة االبتدائية على أبعاد االستبانة تعزى للمؤهل التعليمي، الخبرة بالتدريس، ونوع 
 التعليم.

 :أهمي  الدراس 
نها مرحلة دون غيرها نظرًا ألتتمثل أهمية الدراسة في تركيزها على المرحلة االبتدائية 

وًا متكاماًل من العادات والقيم التي تمكنه من أن ينمو الطالبيكتسب فيها من التعليم  هامة
التعرف الحالية التي يمكن من خاللها في ضوء نتائج الدراسة تتمثل كما قادرًا على العطاء، 

ضطرابات للتعامل مع ذوي االتدريبية اللبرامج لمزيد من امعلمين مدى احتياج عينة ال على
 .اتخاذ التدابير الالزمةمما يمكن المسئولين من ، واالنفعالية السلوكية

  :مصطلحات الدراس 
الذي  الطالبالمضطرب سلوكيًا وانفعاليًا هو ذلك الطالب  :االضطرابات السلوكية واالنفعالية -

الدراسي ال يستطيع أن يتكيف مع معايير السلوك المقبولة اجتماعيا مما يؤدي لتدهور تقدمه 
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 Brigham et الشخصية مع اآلخرينوالتأثير في زمالئه في الفصل، كذلك تدهور عالقاته 
all ,2011)). 

ذوي االحتياجات السلوكية  للطالبتم تصميمه  نموذج هو  :نموذج االستجابة للتدخل -
تقدم  حيث يبدأ التدخل بتقديم تعليمات مكثفة لجميع المتعلمين، ومتابعةمختلفة، والتعليمية ال

، وله ثالث مستويات متدرجة في أكثر تكثيفاً  كافة المتعلمين لمالحظة الحاجة إلجراء تدخل
 التدخل بما يتفق مع مستوى الطالب  

(Johnson et all, 2012; Grosch & Robert, 2013) 
 :اخللفي  النظفي  والدراسات املفتبط 

عاديين يمكن مع ال حتياجات الخاصةاال التى تنجم عن وجود ذوى  المشكالتإن 
)الخطيب،  معلم الصف العادى ماهرًا وقادرًا على التعامل معهمالتصدى لها إذا أصبح 

من خالل  الطالبلدى  النفعاليةاو  بات السلوكيةاضطر االالتعرف على ويمكن (؛ 1993
صعوبة في  الذين يظهر عليهم اضطرابات في واحدة أو أكثر مما يلي: الطالبمالحظة 

ناء صعوبة في ب ألسباب العقلية والحسية والجسمية،التعلم بحيث يتم استبعاد ا القدرة على
ناسبة بشكل دائم االستمرار في إظهار السلوكات غير الم العالقات الناجحة مع اآلخرين،

المخاوف في رضية أو االستمرار في إظهار األعراض الجسمية الم وفي مواقف عادية،
عدم القدرة على القيام باإلضافة ل مساعدة،ئاب وعدم العام باالكتشعور مجاالت عديدة، 

 (Anna & Bouck, 2012)بواجباتهم ووظائفهم بطريقة مناسبة.  
عن "االضطرابات السلوكية االنفعالية بين (Moataz et al,2004)فقد أكدت دراسة

لديهم  %(8,3)المدرسة" أن األطفال والمراهقين الذكور في المملكة العربية السعودية في سن
من المضطربين سلوكيا %( 80)ما يقرب من، كما تبين إن اضطرابات سلوكية/ انفعالية

وتنتشر .(Mustian et al,2011)ب المدرسة االبتدائية والمتوسطةمن طالوانفعاليا 
)الخطيب؛ الحديدي، ( 5: 1)الذكور إلى اإلناث بنسبة  االضطرابات السلوكية لدى

2009(AbdelFattah, 2004:ضطرابات ال نستطيع تحديد سبب واحد مؤكد لال .كما
وين السلوكية واالنفعالية؛ فقد ترجع ألسباب وراثية أو عضوية، ومنها وجود خلل في التك

الغدد.)الزبيدي؛ الدليمي،  واضطرابات ، تلف الدماغ، الجسمي، اختالل الكروموسومات
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اعات الحياة الزوجية، أنماط كالحرمان من الوالدين، صر  ، كما قد ترجع ألسباب بيئية(2011
المرتبطة بالميول العقابية عند األم ورفض الوالدين للطفل باإلضافة للضبط  الطالبتنشئة 

  .(2004، المطيري ) الزائد من جانب األم
أظهرت الدراسات  فقد ؛النفعاليةذوي االضطربات السلوكية واالطالب خصائص  وتتعدد

في هي يًا وانفعاليًا بدرجة بسيطة ومتوسطة المضطرب سلوك الطالبأن متوسط ذكاء 
تعتبر  منهمنسبة كبيرة  أنطبيعية، كما تبين درجة( أي في الحدود المتوسطة وال 90)حدود

كما إن (. 2010مفلح،  ة؛التعلم" وفئة التخلف العقلي البسيط")كوافح بطيئيضمن فئة" 
، وقد (2002. )القبالي، ات التي ترد من البيئةعلى فهم المعلوم منهم غير قادربعض ال

يتميزون بصورة عامة ،كما ين دراسيين بالمقارنة باألوالد العاديينيتأخرون بمقدار عام
لرياضيات، القراءة، الفهم القرائي، المفردات، ا مثلبانخفاض في مستويات التعليم في مواد 

هؤالء  من كل خمسة( من ا)واحد أنتبين . كما (Lane et al, 2008) اللغة المكتوبة.
)كوافحة، سة الثانوية أو المرحلة الجامعيةيستمر وينتظم في مرحلة ما بعد الدرا الطالب
 . (2010مفلح، 
 يةلوكسال االضطرابات (DSMIV, 2000)تصنف الجمعية األمريكية للطب النفسي و 

توصف ؛ و  Externalization Disordersموجهة نحو الخارج واالنفعالية إلى اضطرابات 
في السيطرة على سلوكه في ضوء توقعات اآلخرين )آباء، معلمين،  الطالبل بأنها فش

األخوة، السلطة، القانون( ومن أمثلتها: النشاط الزائد وتشتت االنتباه، السلوك القهري، 
اضطرابات التصرف والتي تشتمل على عدد من السلوكيات المشكلة كإيذاء اآلخرين والعدوان 

باإلضافة تضمن في محتواها قصورًا في المهارات االجتماعية. وغيرها من المشكالت التي ت
هي تلك المشكالت و ؛ :internalization Disordersالضطرابات الموجهة نحو الداخل ل

 (APA, 2000) .، ومنها: االكتئاب والقلقالداخل الطالبالتي تؤثر في عالم 
ما يلي بصورة تشخيص االضطرابات السلوكية واالنفعالية توفر  اتتضمن محكتو 

تكرار  ،مستمرة: الخروج على المعايير االجتماعية بصورة مستمرة وغير مناسبة لعمر الفرد
 ,Bagner) 1999الهروب من المنزل طوال الليل، الكذب الدائم، السرقة)جوزيف؛ روبرت، 

et all, 2012;  ومؤخرًا وضع مكتب التربية بوالية منيسوتا بالواليات المتحدة عددا من
حكات الضرورية كمستلزمات لمعلم ذوي االضطرابات السلوكية/ االنفعالية:هي بالترتيب الم
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 ،كما يلي: التعرف، اإلحالة، التقييم، التخطيط للبرنامج، التصميم والتدريس، والتقييم المستمر
 (Lovering, 2006) التواصل، التدريبات اإلكلينيكية.

أكد مؤتمر  حينما (م2001)المبكر لعام االستجابة للتدخل ويرجع بداية ظهور نموذج 
نماذج بديلة لنموذج بالواليات المتحدة األمريكية على الحاجة لتطوير وبات التعلم عالقمة لص

التباعد في تحديد صعوبات التعلم، باإلضافة لكونه بدياًل مالئمًا للمعالجة من خالل تقديم 
اليته في تعريف وتحديد ذوي تصميمات تدريسية جيدة تكثف التدخل، كما تم إثبات فع

%، ثم تبلور نموذج االستجابة 70صعوبات التعلم على نحو يقلص عدد الصعوبات بنسبة 
؛ الزيات، 2015م من حيث األسس والخطوات التنفيذية )أحمد، 2004للتدخل عام 

2006.) 
ذوي الطالب وقد ظهرت الحاجة لتطبيق نموذج االستجابة للتدخل في التعامل مع 

ابات السلوكية واالنفعالية من الحاجة لوجود مشكالت في التعرف على الطالب ذوي االضطر 
( من الطالب %20االضطرابات السلوكية واالنفعالية؛ فعلى الرغم من وجود ما ال يقل من )

%( 1)ما يقرب من أننفعاليًا بحسب التشخيص الطبي، إال المضطربين سلوكيًا وا
Sprague, 2008) ( أو )اسة أخرى %( في در 5(Davis,2012) يتم التعرف  هم من

، مما استدعى ضرورة البحث عن أسلوب وطريقة يمكن من هممشكالت عليهم والتعامل مع
 .داخل بيئتهم التعليمية والدعم السلوكي المالئمخاللها تقديم الخدمات التربوية 

لطالب اوتطبيقها على ( مفهوم اتجاه االستجابة للتدخل 2005قد ناقش جريشام )و 
 من ثالث طبقات متدرجة كما يلي: هتكون علىأـكد حيث المضطربين سلوكيًا؛ 

وتشمل التأكد من جودة ، في المدرسة العادية الطالبتقدم لكافة الطبقة أو المرحلة األولى:  -
وفاعلية المدخالت التدريسية والدعم النفسي والسلوكي لكافة تالميذ المرحلة داخل المدرسة، 

للمهارات الحركية  universal screeningدرسة بإجراء تصفية شاملة حيث تقوم الم
ويعطى التقييم ثالث مرات في العام الدراسي للمساعدة في اتخاذ  واألكاديمية والسلوكية.

تقدمًا ملحوظًا بناء على األهداف المرصودة لهم،  يتقدمون القرار وتقرير ما إذا كان الطالب 
ياج الطالب للتدخل. ويمكن لمعلمي الصفوف استخدام لتعرف على مدى احتباإلضافة ل

 )طريقة األقران، المجموعات الصغيرة، المجموعة الكلية(.
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الذين ينخفض معدل أدائهم أو الذي  الطالبالطبقة أو المرحلة الثانية: وتقوم على تحديد  -
 ون إليها،يتراجع عن مستوى أقرانهم في الفصل أو المدرسة أو المنطقة التعليمية التي ينتم

جراءات يخضعون إلمن عدد األطفال بالفصل؛ حيث  %15-5ما بين ويمثلون حوالي 
من خالل الفصل خاصة  Prevention or remediationقائية، وعالجية و تعليمية و 

وتقديم التعليمات، وفي  الطالبحيث يتم التقييم كل أسبوعين للتعرف على مستوى  ؛العادي
المدرسة أي المدرسين  أسبوعًا على األغلب، كما تقرر (14ى إل 10)الغالب قد تستمر من 

يحتاجون لهذا ، وأي الطالب كمساعدين في البرنامج العالجي سينضمون للمستوى الثاني
ريب( ق أمدضمن مجموعة على  تم استخدام )مدرس الصف، مدرس خاصويالمستوى 

 .لتعليمهم المهارات المطلوبة
على إجراء تقييم شامل بمعرفة فريق متعدد التخصصات قوم ثة: وتالطبقة أو المرحلة الثال -

اجون لتدخالت أعمق، الشديدة، ويحتللطالب ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية والمهام 
من عدد األطفال  (%5  -1)ما بينويمثلون وتقوم على المتابعة اليومية للسلوكيات، 

تتكون من مجموعات صغيرة من )مدرس خاص، مدرس تربية خاصة(، و  ويتطلب بالفصل.
 ;Grosche&Volpe,2013; Davis, 2012 قدرات مشابهة )ثالثة طالب أو أقل(.

Kauffman et al,2012; Cicek,2012; VanderHyden et all, 2007))  
  (VanDerHeyden& Burns, 2010) ( تدرج مستويات االستجابة للتدخل1جدول )

 
 

 Response to)اتجاه االستجابة للتدخل  ويعول معظم الخبراء الكثير على
Intervention RTI) ؛ فهو يوفر الكثير من المال الذي يصرف على شراء العديد من
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كما يقلل ، ختبارات وتحليل النتائجتطبيق تلك االفي  االختبارات، فضاًل عن ضياع الوقت
، (Burns et al,2008)التربية الخاصة بصفة عامة  خصائيالمحالين أل الطالبعدد من 

م األسلوب كما يستخد، باإلضافة إلى أن التدخل يستند لبيانات تدعم االحتياج للتدخل الفردي
التعاوني بين الهيئة المدرسية لتطوير وتطبيق ومراقبة عملية التدخل، قياس تتبعي لتقديم 

فاهيم الم ، ويركز علىمعلومات عما إذا كان التدخل تم تنفيذه وفق أهدافه وبطريقة مالئمة
 ;Kauffman et al,2012 ;والتعديل في البيئة التعليمية القابلة للمالحظة والتغير

Sprague, 2008) 2015حمد وآخرون،أ). 
يمكن هذا النموذج المدرسة العادية من الحصول على معلومات هامة ومفيدة عن كما 
الضطرابات للتعليمات، والتي تحدد هل يمكن للطفل أن يتعرض لخطر ا الطالباستجابة 

حيث يجتمع فريق التدخل لحل المشكالت   ؛(Kimberly et all,2011)؟؟السلوكية أم ال
كفريق مركزي ينسق ويوجه، ويهتم فريق صنع القرارات بالتعاون مع فريق خدمة األطفال من 
خالل التنبيه على ضرورة دعم ومساندة البحوث التي تدعم استراتيجية حل المشكالت، 

مها مع الطالب، حيث تزودهم بخطوات تدريجية ابتداء من التعرف على وضرورة استخدا
 (Rollins et al, 2009) المشكلة وتقويم فاعلية التدخل

يتبين على  نموذج االستجابة للتدخلالتي تناولت الدراسات السابقة عدد من وبمالحظة 
ام نموذج أهمية استخدوالتي تناولت  (Grosch & Robert, 2013)دراسةسبيل المثال 

االضطرابات السلوكية واالنفعالية من خالل االستفادة االستجابة للتدخل لتسهيل دمج ذوي 
دوار استراتيجية واضحة لتطبيق إجراءات الدمج، تعريف واضح ألالقدرة على توفير في  منه

التي يحتاجها مسؤولين، تهيئة الموارد والمصادر ومسؤوليات معلمي الفصل العادي وبقية ال
 .الطالبمع المناسب التدخل معلم لتنفيذ ال

ثنين من ثالثة من الطالب ممن ن اأ( Cheney, et al ,2008كما أكدت دراسة )
تلقوا النموذج الثاني من نماذج االستجابة للتدخل قد استجابوا للتعليمات، بينما واحد فقط هو 

از المستوى الثاني من يحتاج للتدخل من خالل النموذج الثالث بسبب عدم تمكنه من اجتي
 بنجاح، وبالتالي يحتاج لتدخالت أكثر عمقًا.
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طبقت مدارس والية ميرالند نموذج االستجابة للتدخل ضمن مدارسها كجزء من  وقد
عملية التعرف على الطالب ممن يحتاجون لتدخالت تتعلق باألداء األكاديمي والسلوكي 

ية برامج متعددة ضمن نموذج ومتابعة أي قصور في هذا الشأن؛ حيث أصبح لدى الوال
بالوالية أو من خالل أي فريق  الطالباالستجابة للتدخل سواء تم هذا من خالل فريق خدمة 

خر يتم تكوينه لهذا الغرض ومن أمثلة هذه الفرق)فريق خدمة الطالب، فريق دعم الطالب، آ
 Marrland State Department of)فريق اإلرشادات والتوجيهات،....ألخ( 

Education, 2008) 
باعتماد برنامج قامت مجموعة مدارس شمال كالكماكس بالواليات المتحدة كما 

Riverside Elementary CICO Program   ذوي  للطالب مخصصبرنامج وهو
إنهاء المهام بفاعلية،  همئالتفاعل مع زمالالمشكالت السلوكية، ويهدف لتدريبهم على كيفية 

لنموذج االستجابة إلجرءات المستوى الثاني استنادًا . وذلك اسيالمختلفة خالل اليوم الدر 
ابة من المتابعة وكت ا( يوم40)خالل الطالبة وضبط سلوكيات حيث تتم مراقب ؛للتدخل
درب فيها على مهارة إدارة ت، ثم يحول لمرحلة أكثر تكثيفا يمفصلة عن تقدم التلميذ تقارير
للسلوكيات من خالل جدول  هاية كل يوم دراسي، ويتم تسجيل المحاوالت الناجحة نالذات
مع تحسن اآلداء العام لسلوكيات  الطالبمن المعلم، ويتم خفض محاوالت مراجعة  يوقع

 (North Clackamas School District,2010) الطالب
 :ةفوض الدراس 

 مما سبق يتم استنتاج الفروض التالية:
معلمي المرحلة االبتدائية ممن مجموعة ات ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درج -

معلمي المرحلة مجموعة يدرسون بالصفوف حتى الثالث االبتدائي ومتوسطات درجات 
  .ستبانةاالاالبتدائية ممن يدرسون بالصفوف من الرابع حتى السادس االبتدائي على أبعاد 

ن على مؤهل يلحاصلا ينمجموعة المعلمال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  -
معلمي المرحلة االبتدائية الحاصلون على دراسات عليا مجموعة جامعي ومتوسطات درجات 

 أبعاد االستبانة. على 
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معلمي المرحلة االبتدائية ممن مجموعة ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  -
ممن لة االبتدائية معلمي المرحمجموعة ومتوسطات درجات  بالمدارس الحكومية يعملون 

 .أبعاد االستبانةعلى يعملون بالمدارس اآلهلية 
 :جراءات والمعالجة االحصائيةاإل

 المعرفةحقق من مستوى محاولة التالوصفي من خالل تتبع الدراسة المنهج  :ةمنهج الدراس -
وكذلك التعرف على ، بدمج المضطربين سلوكيًا وانفعاليًا في ضوء نموذج االستجابة للتدخل

 استبانة دمج المضطربين سلوكيا وانفعالياً على  عينة المعلميندرجات بين متوسطات  الفروق 
 .، ونوع التعليمالمؤهل التعليميالخبرة بالتدريس، متغيري تبعًا ل

تمثل عينة ممثلة من عدد من مدارس المرحلة ( 40)الكليةعينة قوام العينة الدراسة:  -
توزيع أفراد العينة طبقا لمتغير  (1ويلخص الجدول رقم)، يةالمملكة العربية السعودباالبتدائية 

 الخبرة بالتدريس، المؤهل الجامعي، نوع التعليم.
 (2جدول )

 نوع التعليم، المؤهل الجامعي، الخبرة بالتدريسطبقا لمتغير  توزيع أفراد العينة
 النسبة المئوية العدد  المتغير

 الصفوف التي يدرس بها
 %60 24 (1) ئيحتى الثالث االبتدا

 %40 16 (2) من الرابع حتى السادس
 %100 40  المجموع

 التعليميالمؤهل 
 %52.5 21 (1) جامعي 

 %47.5 19 (2) دراسات عليا
 %100 40  المجموع

 التعليمنوع 
 %45 18 (1) حكومي
 %55 22 (2) أهلي

 %100 40  المجموع

 ويتضح من الجدول السابق ما يلي:    
من حيث العدد الكلي لعينة الدراسة الفعلية  الصفوف التي يدرس بها المعلممثيل تمدى   -

يدرسون بالصفوف من الرابع حتى  16، يدرس بالصفوف األولى 24؛ منهم امعلم 40)
 .(السادس
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حاصلون على مؤهل  21؛ امعلم 40)من حيث العدد الكلي  المؤهل الجامعيتمثيل مدى  -
 (ليا )ماجستير/ دكتوراه حاصلون على دراسات ع 19، عال

معلمًا يعملون بالمدارس  22؛ امعلم 40) من حيث العدد الكلي نوع التعليمتمثيل مدى  -
 .(يعملون بالمدارس الحكوميةمنهم من  18، اآلهلية

 األدوات
 بشئ من التفصيل: وفيما يلي يتم الحديث عن أداة الدراسة الحالية   

في ضوء نظرية االستجابة واالنفعالية   لوكيةالس اتضطربلطالب ذوي االدمج ا استبانة -
 .للتدخل

 االستبانةمراحل إعداد 
                            :المرحلة األولى: إعداد الصورة األولية لالستبانة   

 (،1993)الخطيب،دراسةى العديد من األدوات في الدراسات العربية، ومنها اإلطالع عل -
 (، 2015، )الحسين،)2008)عبد الكريم، 

 ، ومنها ةوجود بعض األدوات األجنبية التى استمد الباحث منها ما يتناسب مع البيئة العربي -
 Swigart ,2009); Davis,2012)  ستفاد الباحث من إطالعه على تلك اوبالتالى

 الدراسات فى صياغة مفردات اإلستبيان. 
 المرحلة الثانية: صياغة عبارات االستبانة 

ع رأى تضمن عدد من العبارات المقترحة تعبر بدقة االضطرابات أعد الباحث استطال
السلوكية التى يتصف بها األطفال لعرضها على المتخصصين فى المجال وقد أسفر 

ن االضطرابات السلوكية واالنفعالية تتكون من ثالثة أبعاد حظيت بنسبة إ لىاالستطالع ع
ة عباراته بحيث تكون واضحة عبارة ، وتمت صياغ 16اتفاق عالية، وقد تكونت من 

 ومفهومة ومالئمة لطبيعة العينة. 
 وتتكون األبعاد الثالثة مما يلي:

ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء نموذج بإجراءات التعرف على معرفة المعلم  -
 االستجابة للتدخل. 

نموذج ء معرفة المعلم بإجراءات تشخيص االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضو  -
 االستجابة للتدخل. 
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االستجابة نموذج معرفة المعلم بإجراءات عالج االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء  -
 للتدخل.

 نتقاء العبارات االمرحلة الثالثة: مرحلة 
طبق الباحث استبانة مستوى وعي المعلمين بدمج ذوى االضطرابات السلوكية 

المرحلة االبتدائية، لبيان مدى  معلميمن  (20قوامها) واالنفعالية على عينة من المعلمين
وضوح العبارات، ولم يلتزم الباحث بوضع كل عبارة تحت البند الخاص بها بل تم توزيع 

عبارة. وتعطي  17عبارات االستبانة قبل التحليل اإلحصائى وبلغ عدد العبارات عشوائيًا، 
ت كلها التى تحملها االستبانة، كما يعطى االستبانة درجة كلية بحساب مجموع درجات العبارا

درجة خاصة لكل بعد وذلك بحساب مجموع درجات عباراته، وأعلى درجة لالستبانة هى 
 (.16(، وأقل درجة هى )64)

في ضوء  المعلمين بدمج ذوى االضطرابات السلوكية واالنفعالية معرفةويرتفع مستوى 
قل على االستبانة، وينخفض كلما حصل كلما حصل على درجة أ نموذج االستجابة للتدخل

( درجة لإلجابة عن كل عبارة 4-1وتتراوح الدرجات بين ) على درجة أعلى على االستبانة.
من عبارات االستبيان، حيث قام الباحث بوضع أربع بدائل لإلجابة وهى)أعلم، سمعت فقط، 

لم تحظ بإتفاق ل ( من البعد األو 1م )العبارة رق وقد وجد أن . غير متأكد، ال أعلم(
. وبذلك االستبانةالمشرفين، كما اتضح أن نسبة ثباتها ضعيف، وبالتالى تم استبعادها من 

 ( عبارة.16أصبحت عبارات المقياس )
 المرحلة الرابعة : مرحلة الصياغة النهائية

تستخدم هذه االستبانة بغرض قياس وعي المعلمين بدمج ذوى االضطرابات السلوكية 
 أبعاد، وهى كااّلتى:  ثالثة( عبارة موزعة على 16تكون من )ت، و واالنفعالية

 (16،  13،  10،  7، 4، 1وتمثلها العبارات رقم ): التعرف -
 ( 14،  11،  8،  5، 2وتمثلها العبارات رقم ): التشخيص -
 ( 15، 12، 9، 6، 3: وتمثلها العبارات رقم ) العالج -
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 (3جدول )
 على االستبانةالمعلمين استجابات درجات تفسير  

 الستبانةخصائص السيكومترية لال
  :الثبات -1

 تم حساب نسبة ثبات اإلختبار بثالث طرق هى:
وذلك بحساب معامل اإلرتباط بين المجموع الكلى للعبارات الفردية : براون  –معادلة سبيرمان -

( وهو معامل ثبات 0.646والمجموع الكلى للعبارات الزوجية. ووصل معامل الثبات إلى)
 مرتفع.

لة ألفا كرونباخ ألبعاد تم حساب معامل الثبات باستخدام معاد: بات ألفا كرونباخمعامل ث -
 ( وهو معامل ثبات مرتفع.0.478والدرجة الكلية، ووصل معامل الثبات إلى ) االستبانة

ووصل معامل  ،تخدام معامل ثبات جتمانستم حساب معامل الثبات با معامل ثبات جتمان -
 ( وهو معامل ثبات مرتفع.0.642الثبات إلى )

 وهى نسب ثبات عالية. 0.01تضح لنا أن دالالت الثبات كلها عند ي مما سبق -
  :الصدق -2

صدق المحتوى، تم التحقق من الصدق المنطقى للمقياس وذلك بهدف الصدق المنطقى أو   -
دًا التعرف على مدى تمثيل االختبار للمجال الذى يقيسه وقد صيغت عبارات المقياس استنا
 إلى المفاهيم األساسية لإلطار النظرى والبحوث والدراسات السابقة التى اهتمت بهذا المجال.

عدد  البعد
 العبارات

  معرفة ليس لديهم  متواضعةمعرفة  جيدةمعرفة 

إجراءات التعرف.بمعرفة ال  6 6- 11  12- 17 فأكثر 18   
جراءات المعرفة بإ

 التشخيص.
5 5- 9  10- 14 فأكثر 15   

إجراءات العالج.بمعرفة ال  5 5- 9  10- 14 فأكثر 15   

 فأكثر 48 45 29 16 المجموع 
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الصدق الذاتى وهى طريقة من طرق حساب الصدق، تقوم على حساب الجذر التربيعى   -
لمعامل الثبات، حيث أنه قد ثبت أن ذلك يعطى داللة على صدق األداة، ومن خالل حساب 

وهى نسبة داللة  0.95 مما يتضح إن الصدق = كرونباخ ،  -معامل ألفاالجذر التربيعى ل
 عالية.

 لالستبانةرتباط تم حساب معامالت االInternal Consistencyصدق اإلتساق الداخلى  -
 بين كل بعد واألبعاد األخرى.

 (4جدول )
 (20)ن= لالستبانةرتباط كل بعد بالدرجة الكلية ا 

 (5جدول )
 (20)ن= ارتباط كل جانب بالجوانب األخرى 

 
باستخدام صدق ( إنه 5(، جدول )4من جدول ) وبالتالى نستطيع أن نستنتج أنه

وهكذا يتمتع .  (0.01)عند مستوى رتباط دال خلى، تم التوصل إلى أن االاالتساق الدا
 استبيان مدى إدراك المعلمين لفئة صعوبات التعلم بدرجة معقولة من الصدق والثبات.

 جرائية للدراسةالخطوات اإل
 . إعداد أداة الدراسة والتحقق من الصدق والثبات -

 مستوى الداللة باطمعامل اإلرت أبعاد اإلستبيان
 دالة 0.886 البعد األول
 دالة 0.846 البعد الثانى
 دالة 0.667 البعد الثالث

 البعد الثالث البعد الثانى البعد األول أبعاد اإلستبيان
 0.393 0.618  البعد األول  

 0.512  0.415 البعد الثانى
  0.512 0.393 الثالثالبعد 
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المدارس األربع التي ينتمي لها أفراد العينة لالجتماع معهم وتوضيح توزيع االستبانة على  -
 .  ثم تسليمه لإلدارةاف الدراسة بالتنسيق مع اإلدارة أهد

يبها ومعالجتها إحصائيًا ، يتم تنظيم البيانات وترتبعد الحصول على استجابة المعلمين -
التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري، والنسب المئوية، ثم المقارنة بينهما باستخدام 
 المعرفة استبانةضوء درجاتهم على في اختبار "ت" لمعرفة مستوى معرفة المعلمين باستخدام 

 .بدمج المضطربين سلوكيا وانفعاليا
(، كما بلغ متوسط سنوات 7.19بانحراف معياري ) (38.2بلغت متوسط أعمار المعلمين) -

 (7.2( بانحراف معياري قدره)15.52الخبرة للمعلمين ) 
 :نتائج الدراس  ومناقشتها

وهو ما مستوى معرفة المعلمين بدمج ذوي االضطرابات  ة الرئيسبالنسبة لتساؤل الدراس
 السلوكية واالنفعالية في ضوء نموذج االستجابة للتدخل؟

 ( 6جدول ) 
 من االستبانة بعدالمتوسطات اواالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية الستجابات المعلمين حسب كل 

 

 ويتضح من الجدول السابق ما يلي:
  :بالنسبة لدرجات كل بعد من أبعاد االستبانة على حدة يتبين ما يلي 

 مستوى المعرفة بإجراءات التشخيص كانت أدنى الدرجات التي حصل عليها أفراد العينة؛ -
 س لديهم معرفةليبأن  امعلم( 40أفراد العينة البالغ )%( من مجموع 35)حيث قرر

 البعد
أعلى 
 درجة

أقل 
 المتوسط درجة

االنحراف 
 المعياري 

نسبة التكرار وال
ذوو المعرفة ل

 الجيدة

التكرار والنسبة 
ذوو المعرفة ل

 المتواضعة

التكرار والنسبة 
لديهم ليس  لمن

 معرفة 
مستوى المعرفة 
 %27.5=11 %50=20 %22.5=9 3.98 14 6 21 بإجراءات التعرف.

مستوى المعرفة 
 %35=14 %40=16 %25=10 3.987 11.27 5 19 بإجراءات التشخيص.

مستوى المعرفة 
 %22.5=9 %47.5=19 %32.5=13 3.45 11.05 5 17 بإجراءات العالج.

 %30=12 %47.5=19 %22.5=9 10.52 36.32 16 56 المجموع



 

 

 

)   199) 

  وليد ةتحى عبدالكفيمد.

 

 2016 ديسمرب، 2ج ، 48جمل  اإلرشاد النفسي، الرعدد 

التعامل مع ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء  فيبإجراءات التشخيص المتبعة 
بإجراءات  متواضعة%( بإن لديهم معرفة 40نموذج االستجابة للتدخل، بينما قرر )

 التشخيص المتبعة.
في  فعاليةالنوا على الطالب ذوي االضطرابات السلوكيةالمعرفة بإجراءات التعرف مستوى  -

ليس لديهم %( معلمًا بأن 27احتل المركز الثاني؛ حيث قرر نسبة )التدخل ضوء نموذج 
%( بأن لديهم معرفة متواضعة بإجراءات التعرف على الطالب ذوي 50)، بينما قررمعرفة

 االضطربات السلوكية واالنفعالية في ضوء نموذج االستجابة للتدخل.
طالب ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية احتل المركز مستوى المعرفة بإجراءات عالج ال -

%( من المعلمين المشاركين بأنه ال توجد لديهم معرفة بإجراءات 22.5)الثالث؛ حيث قرر 
 %( من المعلمين المشاركين بـأن لديهم معرفة متواضعة.47.5العالج، بينما قرر)

  ما يلي: االستبانة ككل يتبينعينة الطالب على بالنسبة لدرجات 
%( من المعلمين المشاركين ال توجد لديهم 30أشارت النتيجة اإلجمالية على االستبانة بأن ) -

معرفة بإجراءات التعرف، التشخيص، والعالج للطالب ذوي االضطرابات السلوكية 
%( من المعلمين 47.5في ضوء نموذج االستجابة للتدخل، بينما أشار ) واالنفعالية

م معرفة متواضعة معرفة بإجراءات التعرف، التشخيص، والعالج للطالب المشاركين بأن لديه
 ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء نموذج االستجابة للتدخل.

تهم ءلبرنامج تدريبي لرفع كفا نيالمشارك ينج السابقة الذكر الحتياج معظم المعلمتشير النتائ -
لوكية واالنفعالية في ضوء نموذج االستجابة في التعامل مع الطالب ذوي االضطرابات الس

 للتدخل.
 :األوللفرض النتائج الخاصة با

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات مجموعة معلمي " وينص على ما يلي -
المرحلة االبتدائية ممن يدرسون بالصفوف حتى الثالث االبتدائي ومتوسطات درجات 

يدرسون بالصفوف من الرابع حتى السادس  الذينية مجموعة معلمي المرحلة االبتدائ
 "االبتدائي على أبعاد استبانة المعرفة بذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية

فوف األولى حتى الثالث الص)المقارنة بين المجموعتين تمت  الفرضوللتحقق من صحة هذا 
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والجدول التالي يوضح  "ت"،ر اختبا االبتدائي( باستخداممن الرابع وحتى السادس / االبتدائي
 ذلك

 ( 8جدول ) 
  يدرسون بهاللصفوف التي تبعًا  المعلمينمتوسطات درجات  نتائج اختبار ت للفروق بين

من األول للثالث  
 االبتدائي

انحرف   –متوسط
 معياري 

من الرابع للسادس 
 االبتدائي

انحرف   –متوسط
 معياري 

 T الفروق 
test 

 الداللة

 .578 .562 4.77 -13.56  3.44 -14.29  التعرف -
 .787 .272 4.09 -11.06 3.99 -11.41 التشخيص -
 .668 .433 4.53 -10.75 2.78 -11.25 العالج -
 . 647 .462 12.83 -35.37 8.90 -36.95 المجموع -

( قبول الفرض الصفري حيث تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 8نستنتج من جدول )
ة معلمي المرحلة االبتدائية الذين يقومون بالتدريس بالصفوف بين متوسطات درجات مجموع

حتى الثالث االبتدائي ومتوسطات درجات مجموعة معلمي المرحلة االبتدائية الذين يقومون 
بالتدريس بالصفوف من الرابع حتى السادس االبتدائي على أبعاد استبانة المعرفة بذوي 

 االضطرابات السلوكية واالنفعالية.
 :الثانيج الخاصة بالفرض النتائ

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات مجموعة وينص الفرض على ما يلي:     -
ن على مؤهل جامعي ومتوسطات درجات مجموعة معلمي المرحلة ين الحاصليالمعلم

ن على دراسات عليا على أبعاد استبانة المعرفة بذوي االضطرابات ياالبتدائية الحاصل
 ة واالنفعالية.السلوكي

دراسات عليا(  /وللتحقق من صحة هذا الفرض تمت المقارنة بين المجموعتين )مؤهل جامعي
 باستخدام اختبار " ت " ، والجدول التالي يوضح ذلك
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 ( 9جدول ) 
 تبعًا للمؤهل الجامعي الحاصل عليه المعلم المعلميننتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات 

 مؤهل جامعي 
انحرف   – توسطم

 معياري 

 دراسات عليا
انحرف   – متوسط

 معياري 

 T الفروق 
test 

 الداللة

 .434 .79 4.35 -13.47  3.66 -14.47  التعرف -
 .573 .569 3.61 -11.61 3.61 -11.61 التشخيص -
 .796 .260 4.08 -10.89 3.07 -11.19 العالج -
 .551  .602 12.21-35.26 8.91-37.28 المجموع -

وجود فروق بين قبول الفرض الصفري حيث تبين عدم  (9جدول )من  نستنتج
على المعلمين الحاصلين درجات عليا و ن على دراسات يالحاصل يندرجات المعلممتوسطات 

االضطرابات السلوكية استبانة مستوى معرفة المعلمين بدمج ذوي على مؤهل جامعي فقط 
باكتساب المعلم  البيئة التعليمية كفيلةر أن ، ويفسر الباحث تلك النتيجة باعتباواالنفعالية

، وبالتالي يكون أكثر وعيًا بدمج ذوي االضطرابات السلوكية في من الخبرات الوظيفيةلمزيد 
 ضوء نموذج االستجابة للتدخل.

 :الثالثالنتائج الخاصة بالفرض 
وعة ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات مجمعلى ما يلي: وينص الفرض  -

معلمي المرحلة االبتدائية ممن يعملون بالمدارس الحكومية ومتوسطات درجات مجموعة 
هلية على أبعاد استبانة المعرفة بذوي معلمي المرحلة االبتدائية ممن يعملون بالمدارس األ

 االضطرابات السلوكية واالنفعالية.
ن بالمدارس يعملو وللتحقق من صحة هذا الفرض تمت المقارنة بين المجموعتين )

 اختبار " ت " ، والجدول التالي يوضح ذلك األهلية( باستخداميعملون بالمدارس /الحكومية
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 ( 10جدول ) 
 لنوع التعليم الذي يقوم بالتدريس فيه المعلمتبعًا  المعلمين ت للفروق بين متوسطات درجات اختبارانتائج 

وجود فروق بين متوسطات عدم قبول الفرض الصفري وذلك ل (10جدول )نستنتج من 
ة المعلمين مجموع، التعليم الحكوميالذين يقومون بالتدريس في المعلمين مجموعة درجات 

 هو استنتاج تؤيده معظم الدراسات.، و ممن يدرسون بالتعليم األهلي
 :مناقش  النتائج

ذوي  هدفت الدراسة الحالية للتعرف على مستوى معرفة معلمي المرحلة االبتدائية بدمج
االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء نموذج االستجابة للتدخل ابتداء من مرحلة 
التعرف وانتهاء بمرحلة العالج كأسلوب تشخيصي عالجي، وقد أكدت الدراسة على احتياج 
معلمي المرحلة االبتدائية لبرنامج تدريبي لتنمية مهاراتهم في التعامل مع ذوي االضطرابات 

دراسة االنفعالية في ضوء نموذج االستجابة للتدخل، وتتفق الدراسة الحالية مع السلوكية و 
(Myers et al,2011 حيث استهدفت التعرف على ) استخدام نموذج االستجابة مستوى

للتدخل مع المعلمين، من خالل مالحظة مدى تأثير استخدامه في التعامل مع األطفال ذوي 
للتعرف مين لمزيد من البرامج التدريبية لنتائج احتياج المعلاالضطرابات السلوكية، وقد بينت ا

على مستوى معرفة معلمي المرحلة االبتدائية بدمج ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية 
في ضوء نموذج االستجابة للتدخل ابتداء من مرحلة التعرف وانتهاء بمرحلة العالج كأسلوب 

عبارات تشجيع وثناء على السلوكيات اإليجابية  تهم في استخدامرفع كفاء تشخيصي عالجي
 لألطفال  أكثر مما يستخدم بقية المعلمين في الصف الدراسي.

 تعليم حكومي 
 انحرف –متوسط

 معياري 

 تعليم أهلي
 انحرف –متوسط

 معياري 

 T الفروق 
test 

 الداللة

 .531 .633- 4.48 -14.36  3.34 -13.55  التعرف -
 .811 .240 3.61 -11.44 3.61 -11.44 التشخيص -
 .718 .364 3.87 -10.86 3.19 -11.27 العالج -
 .980 -.025 11.97 -36.36 8.75 -36.27 المجموع -
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٪( فقط من معلمي 17إلى أن عدد ال يقل عن ) (Arseneau, 2011) كما بينت 
٪ ( من معلمي المدارس 6٪( من معلمي المدارس المتوسطة و)21المرحلة االبتدائية، )

م المعرفة والمهارة في التعامل مع ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية الثانوية لديه
 .الشديدة

للتعرف (، والتي هدفت (Sansosti et all,2011دراسة  الدراسة الحالية معكما تتفق 
على كيفية التغلب على العوائق التي تحد من استخدام نموذج االستجابة للتدخل من أجل 

لك من وجهة نظر مديري إدارات التربية الخاصة وكانت من أبرز تسهيل تنفيذ إجراءاته وذ
، مما يؤدي للطالبالعوائق هي الجدول الدراسي وعدم مرونته لتقديم التدخالت المالئمة 

خرى، ال يحصل المعلمون على الوقت الكافي لالجتماع ية بالمواد الفنية واإلنسانية األللتضح
االستجابة للتدخل ومنها جمع البيانات المتعلقة، حل  وحل المشكالت المتعلقة بتطبيق نموذج

ن يجمعون على ضرورة إجراء مزيد من اإلرشاد بشان تنفيذ يالمشكالت. مما جعل المشارك
فال ومرورًا اإلجراءات التنفيذية لنموذج االستجابة للتدخل، ابتداء من مرحلة رياض األط

 افة الطالبية األقل في البداية. بالمرحلة االبتدائية، ومن خالل المدارس ذات الكث
( عن" اتجاهات معلمي المرحلة Dupuis,2010دراسة )ما تتفق الدراسة الحالية مع ك

االبتدائية نحو تنفيذ نموذج االستجابة للتدخل، وقد هدفت للتحقق من تنفيذ جميع إجراءات 
مدارس  3 ( مدرسًا تم اختيارهم من122نموذج االستجابة للتدخل، وقد بلغت العينة )

ابتدائية، وقد بينت الدراسة على أنه عندما يتم توفير الدعم اإلداري  والموارد المالئمة لتنفيذ 
 نموذج االستجابة للتدخل، مما يؤدي بالتبعية لزيادة في معدل آداء التلميذ.

(  والتي هدفت للتعرف Castro et all,2014كما تتفق نتائج الدراسة مع دراسة ) 
المعلمين  أنالمعلين نحو نموذج االستجابة للتدخل، وقد أكدت الدراسة على  على استجابات

قلة التدريب  أنغير مدركين تمامًا الستخدامات نموذج االستجابة للتدخل، كما  زالوا ما
ج االستجابة للتدخل تمثل عقبة رئيسة تحول دون استخدامه ذالعملي على استخدامات نمو 

ركين على ضرورة تنفيذ المزيد من البرامج للعمل على اتقان بفاعلية، وقد قرر معظم المشا
 نموذج االستجابة للتدخل بفاعلية مع الطالب.
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والتي هدفت  Willamson, 2012)مع دراسة )نتائج الدراسة الحالية تتفق ال كما 
التدخل له تأثير على درجات كان  خالل عامين دراسيين لتحديد ما إذالتحليل الدرجات 

هم على درجاتاستنادا ل الطالبمن قد أجري البحث باستخدام مجموعة عشوائية و  ،الطالب
العام نتائجهم بنتائج مقارنة مستيعنًا بنموذج االستجابة للتدخل، وقد تم عام االختبار خالل 

عند تأثير فوري على درجات اختبارات الطالب  عدم وجودالنتائج . وتشير الماضي الدراسي
 .اء مزيد من البحوث في هذا المجالما يبرر إجر م. ستجابة للتدخلاالستعانة بنموذج اال

  :عام توصيــات 
 برفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية بصفة عامة. االهتمام -
ضرورة توفير أدوات التشخيص بحيث يتوافر فيها الخصائص السيكومترية، وتدريب  -

 على تطبيقها. المعلمين
 .خطورة االضطرابات السلوكية واالنفعاليةتوضيح ضرورة إصدار نشرات دورية ل -

 :البحــوث املقرتحــ 
ذوي الطالب التعامل مع  في ءة المعلمينلرفع كفا تدريبيفاعلية برنامج  -

 .في ضوء نموذج االستجابة للتدخل االضطرابات السلوكية واالنفعالية
 .االضطرابات السلوكية واالنفعاليةكفايات معلم ذوي  -
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