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 ممخص البحث:
النسحابى لدى األطفال المعاقين عقميا وعبلقتو بكل من ىدف البحث إلى دراسة مشكمة السموك ا

متغيرى الجنس ، ومستوى االعاقة.ولتحقيق ىذا اليدف قامت الباحثة بتطبيق مقياس السموك 
تور " عادل عبد اهلل محمد ) االنسحابى لؤلطفال العاديين وذوى االحتياجات الخاصة لمدك

( طفبل وطفمة 30ينة البحث من )كونت ع" بعد التحقق من صدق وثبات المقياس، وت (2004
ا القابمين لمتعمم واألطفال المعاقين عقميا القابمين لمتدريب مقسمين الى األطفال المعاقين عقميً  من
طفبل من األطفال المعاقين عقميا  15ا القابمين لمتعمم وطفبل من األطفال المعاقين عقميً  15

ائية لدراسة االرتباطات والفروق االحصائية ، القابمين لمتدريب ، واعتمدت الطرائق االحص
ووجدت الباحثة أنو ال توجد فروق فى السموك االنسحابى بين الذكور واالناث بينما وجدت 

االعاقة العقمية الباحثة فروقا فى السموك االنسحابى تعزى لمستوى االعاقة لصالح األطفال ذوى 
 .القابمين لمتعمم

 . األطفال المعاقين عقمًيا –االنسحابى  السموك  الكممات المفتاحية :
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 مقدمة :
تعتبر االعاقة العقمية من المشكبلت التى ال تعترف بالحدود االجتماعية ، فيى تصيب األسر 
من جميع المستويات ، وىى ظاىرة ال يخمو منيا أى مجتمع ميما بمغ من درجات التقدم ، 

م بدوره فى المجتمع مقارنة باألسوياء ، ولقد فاالعاقة العقمية تقمل من قدرة الفرد عمى القيا
تدرجت المعاممة ليذه الفئة من قبل المجتمع من القسوة واالزدراء الى االىتمام بيم ورعايتيم 
ودمجيم فى المجتمع ، ويعانى المعاقون عقميا من مشكبلت متعددة سموكية وبدنية وتوافقية 

مظاىر السموكية غير المرغوبة التى يعانى منيا وأكاديمية  ، وما يزيد تمك المشكبلت تعقيدا ال
 ىؤالء االأفراد  ،ومن أبرز تمك المظاىر السموكية مشكمة السموك االنسحابى .

( إلى أن األطفال الذين يعانون من اإلعاقة    74،  2004ويشير " عادل عبد اهلل محمد " ) 
ات االجتماعية ويتسمون أيضا العقمية والتوحد يتسمون بالقصور فى ميارات التواصل والميار 

 باالنسحاب من كل المواقف االجتماعية والتفاعبلت االجتماعية من جراء ذلك القصور .
( أن األطفال المعاقين عقميا يعانون من عدم القدرة عمى  2006ويوضح ببلشر وماكنتير ) 

رجع ذلك إلنعدام أو تكوين الصداقات مع الغير سواء مع أقرانيم المعاقين عقميا أو السوياء ، وي
قمة الثقة فى النفس ، والمعاناة من تقدير الذات المنخفض ، وكذلك من وجود قصور فى اتخاذ 
ردود األفعال المناسبة فى المواقف المختمفة مما يدفعيم لمجوء لبلنسحاب واالنعزال كوسيمة 

 دفاعية نفسية .

ن  مشكمة السموك (  إلى أ44،  2015ويشير كل من عمى بن محمد وسرى محمد ) 
االنسحابى أحد السموكيات غير التكيفية  لدى األطفال ، والتى ليا آثار سمبية عمى جميع 
جوانب النمو ، وتزداد تمك المشكمة إذا كان الطفل من ذوى االعاقة ولديو قدرة منخفضة عمى 

قف التكيف االجتماعى ، وأقل قدرة عمى التصرف مع اآلخرين ، بل أنو ينسحب من الموا
 االجتماعية المختمفة .
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(  أن األطفال المعاقون عقميا يحتاجون إلى برامج تدريب  73، 2010وترى مريم سمعان )  
منظمة لتحسين وتطوير الميارات االجتماعية لدييم ألنيم ال يتفاعمون بالشكل المناسب كما ىو 

 طيم . يتفاعل أقرانيم العاديين ، وكذلك فيم ال يحظون بالقبول الكافى من مح

(  أن االنسحاب االجتماعى الذى يعانى منو بعض  168، 1992ويؤكد جمال الخطيب ) 
األطفال المتخمفين عقميا يعد نتيجة رد فعل عاطفى شديد من قبل ىؤالء الطفال عمى االحداث 
المؤلمة التى يعيشونيا ، فالوالدان عادة أقل تقببل لمطفل المعاق من الطفل العادى ، حيث يعانى 
بعضيم من نبذ األبوين ورفضيما وجوده ، أو عدم فيميما الحتياجاتو ومعاممتو بأساليب غير 

 سوية . 
( أن األطفال  5،  2012وفى ىذا الصدد يؤكد القريوطى والسرطاوى والصمادى  ) 

المضطربين يظيرون انسحابا من المواقف اإلجتاعية ، والعزلة ، واالستغراق فى أحبلم اليقظة ، 
تجيبون لمبادرات االخرين ، وال ينظرون الى األشخاص الذين يكممونيم ، وليس لدييم وال يس

 القدرة عمى تكوين صداقات بسبب افتقارىم لمميارات االجتماعية .
( أن االطفال المتخمفين عقميا يظيرون كثيرا من  45،  1991وتوضح عفاف عبد المنعم ) 

ى تكشف عن أوجو االضطراب والخمل فى السموكيات االجتماعية غير المرغوبة ، والت
الشخصية ، مثل عدم االتزان االنفعالى ، ضعف األنا األعمى ، عدم القدرة عمى مسايرة اآلخرين 

 ، تزايد مستوى السموك العدوانى و العزلة واالنطواء واالنسحابية 
، األمر  ومما سبق يتضح أن السموك االنسحابى مشكمة ذات أىمية كبيرة فى المجال التربوى

الذى يتطمب دراستيا عند فئة المعاقين عقميا ، وبناء عمى ذلك فإن رعاية ىذه الفئة ال يتوقف 
عند تمقينيم المعارف فى المدارس الخاصة بيم فقط ، بل يمتد إلى مساعدتيم عمى التفاعل 
والتواصل مع اآلخرين ، بما يساىم فى خفض سموكيم االنسحابى ويسمح ليم باالندماج مع 

 اآلخرين فى المجتمع .
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 مشكمة البحث :
% ( من  3:  2,5تشير الدراسات الى أن نسبة ذوى االعاقة العقمية فى العالم تتراوح ما بين ) 

اجمالى عدد السكان ، ويبلحظ أن ىذا العدد ال يمقى العناية الكافية والتى تؤىمو لئلندماج فى 
 المجتمع .  

( الى أن  2000  ،22)   Hallahan & Kauffmanويوضح كبل من ىاالىان وكوفمان   
الطفل المعاق عقميا ىو طفل يميل الى االنطواء واالنسحاب ، وبالتالى فيو مصدر خطورة عمى 
نفسو ، وغالبا ما يتم وصفو من قبل المعممين بأنو طفل غير قادر عمى التواصل ، وأنو خجول 

، ونادرا ما يمعب مع األفال الذين فى وحزين ، وعادة ما يفشل فى تكوين عبلقات مع اآلخرين 
 مثل عمره .

( أن االنسحاب االجتماعى يعد من أىم خصائص النمو  13،  2004ويرى السيد عبد النبى ) 
االجتماعى لدى المعاقين عقميا ، حيث يميل معظميم الى االنفراد واالنطواء وعدم مشاركة 

 اآلخرين .
(   إلى أن المعاقين  185،  2010يم سمعان ) وقد أظيرت بعض الدراسات ومنيا دراسة مر 

عقميا يظيرون سموكا انسحابيا يعوقيم عن التواصل مع اآلخرين ويبعدىم عن االندماج فى 
 المجتمع . 

ويعد التوصل ألبعاد مشكمة السموك االنسحابى لدى األطفال المعاقين عقميا ومحاولة إيجاد 
م الخدمات والبرامج المختمفة التى تساىم فى حل حمول ليا ىدفا لو أىمية قصوى فى سبيل تقدي

 تمك المشكمة .
 أىداف البحث :

 ييدف البحث الحالى إلى :
إلقاء الضوء عمى مشكمة السموك االنسحابى لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقمية كما يدركيا -1

 مستوى االعاقة( . –آباؤىم فى ضوء بعض المتغيرات ) الجنس 
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ين االنسحاب االجتماعى لدى األطفال المعاقين عقميا ومستوى االعاقة الكشف عن العبلقة ب-2
 لدييم .

 الكشف عن العبلقة بين االنسحاب االجتماعى لدى األطفال المعاقين عقميا وجنس الطفل .-3
 أىمية البحث :

 تتمثل أىمية دراسة ىذه المشكمة  فيما يمى :
ناعى مثل مستوى االعاقة لدى الطفل المتغيرات المرتبطة باالنسحاب االجت ضرورة دراسة -1

 وجنسو .
 التعرف عمى أىم مظاىر السموك االنسحابى لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقمية . -2
تبصير اآلباء والمربين والمعممين بمشكمة السموك االنسحابى لدى األطفال المعاقين عقميا  -3

 ومدى تأثيرىا عمى الطفل المعاق والمحيطين بو .
نظر مدرسى الدمج فى المدارس لمشكمة السموك االنسحابى لدى الطفل  المساىمة فى لفت -4

 المعاق ذىنيا وكيفية التعامل معيا .
 مصطمحات البحث :
 السموك االنسحابى :

وردت كممة انسحاب فى المغة العربية بمعنى اليروب والتراجع والتقيقر فيقال انسحب فبلن من 
 المجمس أو انسحب الجيش من الميدان .

  عريف االصطالحى لمسموك االنسحابى :الت
( بأنو اليروب من المواقف االجتماعية عندما يجد الطفل نفسو غير  1991عرفو ) الداىرى ، 

مقبول اجتماعيا ، ومنبوذ من اآلخرين ، ويعانى من صدىم وىجرانيم فيميل الى الوحدة والعزلة 
 واالنطواء .

أنو انعزال الفرد فى التعامل مع اآلخرين األمر ( فقد عرفو ب 210،  2002أما سعيد الغزة ) 
 الذى يقود إلى عزلتو ووحدتو .
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(  بأنو  يعد من الحيل الدفاعية التى يمجأ الييا  157،  1998وأشار عبد المطمب القريطى ) 
الفرد لتجنب األلم وخفض التوتر ، ويأخذ صورا عديدة ومختمفة منيا االنطواء والخيال وأحبلم 

 طى العقاقير والكحوليات .اليقظة وتعا
 التعريف االجرائى لمباحثة :

ىو قيام الفرد باالبتعاد واالنعزال غن االقارب والزمبلء وعدم رغبتو فى تكوين الصداقات مع 
أقرانو ، نتيجو لتدنى القدرات العقمية أو أساليب التنشئة الخاطئة أو ضعف الثقة بالنفس .. مما 

ت النفسية مثل القمق دى بو الى االصابة ببعض االضطرابايجعمو منغمقا عمى ذاتو وقد يؤ 
 واالكتئاب .

بتعريف التخمف العقمى  4991قامت الجمعية األمريكية لمتخمف العقمي عام  العاقة العقمية :
 بأنو :

عدد من جوانب القصور فى أداء الفرد والتى تظير دون سن الثامنة عشرة ويتمثل فى التدنى 
لعقمية عن متسط الذكاء يصاحبو قصور واضح فى اثنين أو أكثر من الواضح فى القدرة ا

مظاىر السموكالتكيفى مثل ميارات االتصال المغوى ، العناية الذاتية ، ميارات الحياة اليومية ، 
الميارات االجتماعية ، التوجيو الذاتى ، الصحة والسبلمة ، الميارات األكاديمية ، الصحة 

 ( 5،  2003غ والعمل . ) فاروق الروسان ، والسبلمة ، أوقات الففرا
 االجرائى لمباحثة : التعريف

بتبنى تعريف آخر لئلعاقة العقمية  2002كما قامت الجمعية األمريكية لمتخمف العقمي عام 
كالتالى : ىى اعاقة تتميز بالقصور الواضح في كبًل من القدرات الفكرية والسموك التكيفي 

التصورية ، ويظير قبل الثامنة عشر من  -االجتماعية  -يفية العممية المعبر عنو بالميارات الك
 نقاط أساسية لتطبيق ىذا التعريف : 5العمر، وىناك 

القصور في الوظائف الحالية يجب األخذ بعين األعتبار التأثيرات البيئية التي يعيش فييا  -
 أقرانو من نفس العمر والثقافة.
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في الحسبان الفروق الثقافية والمغوية، كما االختبلف في  يعتبر التقييم جيدًا عندما يأخذ  -
 العوامل التواصمية، الحسية، الحركية، والسموكية.

 في نفس الفرد فإن القصور عادة ما يصاحبو جوانب قوه. -
 اليدف الرئيسي من وصف القصور ىو أيجاد خطة فردية لدعم احتياجاتو  -
الحياة الوظيفية لمشخص المصاب بالتخمف  بالدعم  المناسب لمفرد عمى المدى البعيد فإن -

 الفكري عادة ما تتحسن.
، ونصو: " Grossman 1983وحل ىذا التعريف مكان التعريف السابق من جروسمان عام 

تمثل اإلعاقة العقمية مستوى من األداء الوظيفي العقمي والذي يقل عن متوسط الذكاء بانحرافين 
السموك التكيفي ، ويظير في مراحل العمر النمائية معياريين ، ويصاحب ذلك خمل واضح في 

   18منذ الميبلد وحتى سن 
 التعريف االجرائى لمباحثة :

ىى نقص فى القدرة العقمية والتكيفية واالكاديمية واالجتماعية تظير من عمر الثبلث سنوات 
ج المقدمة وحتى سن الثامنة عشر ، وىى حالة ليس ييا عبلج ولكن قد تساىم االنشطة والبرام
 لتمك الفئة فى تحسين مياراتيم المختمفة بالقدر الذى يسمح ليم باالندماج فى المجتمع .

 االطار النظرى :
 السموك االنسحابى :

 تمييد :
يعتبر السموك االنسحابى مظيرا من المظاىر المميزة لذوى االضطرابات االنفعالية ، ويعبرعن 

مع المتطمبات االجتماعية ، ومن مظاىر السموك  فشل الفرد المضطرب انفعاليا فى التكيف
االنسحابى االنطواء عمى الذات وأحبلم اليقظة والقمق الزائد وادعاء المرض والمخاوف المرضية 
، ويصنف ضمن ما يعرف بالسموك الموجو نحو الداخل أو الذات ، وثل ىؤالء األشخاص ال 

ص الذين يتكممون معيم وذلك بسبب يستجيبون لمبادرات االخرين وال ينظرون الى األشخا
 ( 241،  2001افتقارىم الى الميارات االجتماعية المناسبة لذلك .) عبد الرحمن سميمان ، 
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 تعريف السموك االنسحابى :
لقد تعددت المصطمحات واألوصاف التى استخدمت فى الصحة النفسية والتربية الخاصة وعمم 

من رادفو بالخجل وبالعزلة واالنطواء ، ومنيم من  النفس لتعريف السموك االنسحابى ، فمنيم
 ربطو بالوحدة النفسية ، وفيما يمى عرض لبعض تعريفات السموك االنسحابى .

  ( بأنو يتمثل فى انعزال الفرد عن التعامل مع اآلخرين ،  201، 2002عرفو سعيد العزة )
 األمر الذى يقود إلى وحدتو وعزلتو .

  ( بأنو سموك ال توافقى يعنى تحرك الطفل بعيدا  530،  2004) عرفو عادل عبد اهلل محمد
عن اآلخرين وانعزالو عنيم وانغبلقو عمى ذاتو وعدم رغبتو وقدرتو فى إقامة عبلقات 

 .عو بيموصداقات تربطو بيم أو تجعمو يندمج معيم ، واجتنابو لممواقف االجتماعية التى تجم
  ( بأنو المي 61،  1999عرفتو سيى أمين ) ل الى العزلة واالنطواء والشعور بالنقص ، ففيو

يتجنب الطفل التعرض لمناس والمواقف التى تثير الضيق فى نفسو فينطوى عمى نفسو ، 
وىذا الطفل يفتقر الى ميارات االتصال مع اآلخرين والتحدث معيم والمعب معيم ، وأيضا 

 .تنقصو القدرة عمى االستجابة لمحاوالت اآلخرين التقرب منو 
 التعريف االجرائى لمباحثة :

قصورا فى القدرات  –قبل سن الثامنة عشرة  –ىو مصطمح يستخدم عندما يعانى الشخص 
التعمم األكاديمى ( وقصورا فى الميارات  –التحميل  –التفكير  –الذىنية المختمفة ) االدراك 

القدرة  –المحيطين  القدرة عمى فيم – التواصل مع االخرين –االجتماعية ) تكوين الصداقات 
 –المبس  –وكذلك قصورا فى الميارات االستقبللية ) ميارات األكل عمى التعبير عن الذات ( 

استخدام الحمام ( ، ويتم الحكم عمى الشخص بأنو معاق عقميا بعد  –استخدام النقود  –النوم 
 تطبيق أحد اختبارات الذكاء المعتمدة وكذلك أحد مقاييس السموك التكيفى .
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 أنماط السموك االنسحابى :
 أنماط السموك االنسحابى تتضمن االتى : 
 . جموس الطفل بمفرده دائما 
 . يختار دائما األماكن الخمفية ليجمس فييا 
 . ال يشارك فى األنشطة الجماعية 
 . يتخذ دائما موقف المتفرج 
  ، (  39 -38،    2003يميل الى العيش فى الخيال) سيى أحمد أمين 
 االنسحابى لدى األطفال المعاقين فكريا القابمين لمتعمم : السموك 

يظير الكثير من األطفال المعاقين فكريا القابمين لمتعمم المضطربين انسحابا من المواقف 
االجتماعية ، والعزلة االجتماعية والكسل والخمول ، إن مثل ىؤالء األطفال ال يستجيبون 

شخاص الذيت يتكممون معيم ، وال يكونون صداقات لمبادرات االخرين وال ينظرون الى األ
 (.9، 2002بسبب افتقارىم لمميارات االجتماعية المناسبة  لذلك ) يوسف القريوتى وآخرون ، 

وىؤالء األطفال يعانون من التجنب والخجل واالنسحاب ويتصفون ببتجاىل مشاعر االخرين 
االعاقة ، ومن أىم خصائصيم النفسية ويسيئون فيم تصرفاتيم ، كما يتأثر مفيوميم عن بيذه 

عدم توافقيم النفسى وعدم االستقرار العاطفى ، ويتصف ىؤالء باإلذعان لآلخرين واالكتئاب 
والقمق توكيد الذات والشك بآلخرين والسموك العدوانى والسمبية والتناقض ) سعيد عبد العزيز، 

2005   ،185  . ) 
نو عمى الرغم من أن األطفال ذوى االعاقة ( عمى أ284 - 273، 2003ويشير) ريتشى 

العقمية يعانون من صعوبة في تكوين الصداقات و العبلقات اإلجتماعية إال أن فئة االطفال 
ذوي متبلزمة داون عمى العكس من ذلك ،فيم ودودون و إجتماعيون و يجدون تقببل جيدا من 

 تي تمتمك ميارات إجتماعية جيدة .المحيطين بيم ، فيم أكثر فئة من فئات اإلعاقة العقمية ال
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 أساليب ضبط السموك االنسحابى :
 توجد العديد من األساليب التى تستخدم فى ضبط السموك االنسحابى نذكر منيا :

 :  تشكيل السموك -1
 : ويتم ذلك باتياع الخطوات اآلتية

 تحديد السموك المستيدف ، أى تعريفو عمى شكل ىدف سموكى إجتماعى . –أ 
يد السموك المدخمى وتعريفو عن طريق إختيار إستجابة قريبة من السموك اإلجتماعى تحد –ب 

المستيدف ، وذلك من خبلل تعزيزه وتقويتو بيدف صياغة السموك النيائى ، وتسمى ىذه 
 االستجابة بنقطة البداية أو السموك المدخمى .

الطفل ، وىذا بدوره يتطمب إختيار معززات فعالة وذلك لممحافظة عمى درجة الدافعية لدى  –ج 
 إختيار المعززات المناسبة فى الوقت المناسب .

 اإلستمرار فى تعزيزلوك المدخمى إلى أن يصبح معدل حدوثو مرتفعا . –د 
 االنتقال تدريجيا من مستوى أداء إلى مستوى آخر لمسموك االجتماعى المرغوب فيو . –ه 
 النمذجة : -4

اعيا عمى مبلحظة نموذج يتفاعل اجتماعيا مع أقرانو وذلك لمساعدة الطفل المنسحب اجتم
بطريقة جيدة ، وقيام الطفل بتقميد السموك االجتماعى المرغوب فيو ثم تعزيزه بالطرق المختمفة ، 
ومن أىم العوامل التى تزيد من فاعمية طريقة النمذجة فى خفض السموك االنسحابى لمطفل 

 ما يمى :
 ة .جاذبية النماذج المستخدم  -أ  
 قدرة الطفل المنسحب عمى تقميد سموك النموذج . –ب 
 :التمقين  -2
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وىو إجراء يشتمل عمى االستخدام المؤقت لمثيرات تمييزية إضافية مساعدة وذلك بيدف زيادة 
 - 376،  2008إحتمالية أداء الطفل السموك االجتماعى المستيدف . بطرس حافظ بطرس ) 

378  . ) 
 التعزيز اليجابى : -3

بارة عن إضافة مثير معين بعد حدوث االستجابة المطموبة مباشرة ، مما يؤدى إلى وىو ع
احتمال حدوث ذلك السموك فى المستقبل فى المواقف المماثمة ، مثل الثناء عمى الطفل عند 

 قيامو بالمشاركة والتفاعل مع أقرانو فى أثناء المعب الجماعى .
 تنظيم ظروف البيئة : -1

يرات واألحداث واألحداث القبمية فى البيئة اإلجتماعية لمطفل ، وذلك ويقصد بيا تنظيم المث
بيدف زيادة احتماالت حدوث التفاعل االجتماعى بينو وبين األطفال اآلخرين ، مما يساعد عمى 

 زيادة السموكيات المقبولة .
 التدريب عمى الميارات االجتماعية : -5

ميمات والتغذية الراجعة المرتدة والتعزيز كزمرة ويكون ذلك باستخدام النمذجة ولعب األدوار والتع
 عبلجية واحدة متعددة العناصر ، وذلك لتنمية الميارات االجتماعية لمطفل المنسحب .

 تدريب الرفاق : -6
يتم بيذه الطريقة تدريب األطفال الذين يممكون ميارات إجتماعية كتطورة عمى التفاعل مع 

الذى يتم تدريبو لمعمل عمى تعديل سموك الطفل  األطفال المنسحبين ، ويطمق عمى الطفل
 ( .201 - 199  ، 2000المنسحب إسم الشريك ) خولة يحيى أحمد ، 

 طرق عالج السموك االنسحابى لدى المعاقين عقميا ومواجيتو : 
بالنظر الى السموك االنسحابى عمى أنو نوع من السموك المكتسب ، وحيث أن كل سموك 

فمعنى ذلك أنو من الممكن أن يعدل ىذا السموك وذلك بمعرفة األشباب   مكتسب قابل لمتعديل ،
التى أدت إلى ذذلك السموك ، ومن ثم العمل عمى إزالة ىذه األسباب أوالحد والتخفيف من آثارىا 

 ( . 39،  2006) أسامة عبد المنعم ، 
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تخدام أساليب ويمكن مواجية السموك االنسحابى لدى األطفال المتخمفين عقميا من خبلل اس
تدريبية خاصة لتعويد ىؤالء األطفال عمى التفاعل االجتماعى بطريقة مناسبة مع األقران ، حيث 

 يتم تعميميم المبادأة بالمعب مع 
االخرين ، واالستجابة لمحاوالتيم بطريقة مناسبة ، واستخدام األدوات و لنشاطات 

 ( . 85،  2003المناسبة ) العربى محمد ، 
 عقمية :عاقة اللا
 تعريف االعاقة العقمية :  

  اإلعاقة العقمية: تعريف الجمعية األمريكية )اإلعاقة العقمية نقص جوىري في األداء
الوظيفي الراىن،يتصف بأداء ذىني وظيفي دون المتوسطفي اثنين أو أكثر من مجاالت 

لميارات االجتماعية الميارات التكيفية التالية التواصل،العناية الشخصية،والحياة المنزلية وا
واالستفادة من مصادر المجتمع والتوجيو الذاتي والصحة والسبلمة والجوانب األكاديمية 
الوظيفة وقضاء وقت الفراغ وميارات العمل والحياةاالستقبللية، ويظير ذلك قبل سن الثامنة 

 "( Greenspan.,6 ,1999عشرة(. )
ئلعاقة الذىنية، والذي ينصعمى أن "اإلعاقة صدر تعريف لمجمعية األمريكية ل 2002وفي عام •

الذىنية ىي إعاقة تتسم بالقصور الواضح في كل من الوظائفالعقمية والميارات التكيفية 
 Luckasson etسنة .) 18المفاىيمية واالجتماعية والعممية، ويظير ىذا القصور قبل سن 

al., 2002)" 
 ا :أسباب االضطرابات السموكية لدى المعاقين عقميً 

إن االضطرابات السموكية لدى المعاقين عقميا ال ترجع الى االعاقة العقمية وحدىا بل تعود  
 أيضا الى الظروف البيئية واالجتماعية التى تحيط بالطفل ومن أىميا :

: حيث حيث يحرم االباء طفميم المعوق من ممارسة االنشطة التى تؤدى  الحماية الزائدة -1
ور باالستقبللية والمبادرة واتخاذ القرارات ، كذلك التمتع بالحرية المناسبة الى التدريب عمى الشع
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 لنموه النفسي واالنفعالى مما يؤدى بالطفل الى شعوره بالنقص والتبعية. 
: حيث يغالى تحديد األىل ألىداف أعمى من قدرات الطفل الحقيقية واستعداداتو العقمية  -2

ليم فيدفعونيم الى ممارسة أنشطة أعمى من قدراتيم مما بعض اآلباء فى تقدير مستويات أطفا
 يصيبيم بالحباط والشعور بالفشل .

: فالرفض يؤدى الى ظيور مشاعر الكراىية وعدم التقبل لمطفل  رفض االسرة العاقة الطفل -3
المعاق سواء أكان ذلك بشكل شعورى او ال شعورى، ويظير ىذا السموك فى شكل تقييد لحركة 

الحركة واالتصال وفى عزلو عن اآلخرين مما يثير غضب الطفل ويثير سموكو الطفل فى 
 االنسحابى أو العدواني تجاه اآلخرين .

قد يحاول بعض اآلباء مواساة الطفل المعاق عقميا بتقريبو منيم والحنو عميو بشكل خاص   - 4
الطفل بعدم األمان ال يؤدى إلى إثارة باقى اإلخوة ضده والحقد عميو مما يؤدى إلى أن يشعر 

 (  98 – 97،  4999) رمضان القذافى ، وسوء توافقو الشخصي واالجتماعي 
 الدراسات السابقة :

بعد االطبلع عمى البحوث و الدراسات ذات العبلقة بالسموك االنسحابى لدى المعاقين عقميا 
إلى األحدث نستطيع تصنيف ماتم االطبلع عميو فىيذا المجال وسرد ىذه البحوث من األقدم 

   عمى النحو التالى :
 ( :   3003دراسة العربي محمد عمى زيد )  -4

فاعمية التدريب عمى استخدام جداول النشاط المصورة في تنمية بعض الميارات  بعنوان :
 االجتماعية وأثرىا في خفض السموك االنسحابى لدى األطفال المتخمفين عقميًا.

 وىدفت الدراسة إلى :
ل النشاط المصورة عمى بعض الميارات االجتماعية وأيضا أثرىا في خفض معرفة اثر جداو 

ق لدى األطفال المعاقين مستوى السموك االنسحابى الذي يتجمى في العزلة واالنطواء واالنغبل
 عقميا  .
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 وتكونت عينة الدراسة من  :
المجموعتين ( أطفال تم تقسيميم لمجموعة تجريبية وأخرى ضابطة مع مراعاة التجانس بين 10)

في متغيرات العمر والذكاء والمستوى االجتماعي والثقافي ، والميارات االجتماعية ، والسموك 
 االنسحابى .

 واستخدم الباحث األدوات اآلتية :
  مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء ) الصورة الرابعة ( ومقياس المستوى االقتصادي االجتماعي

 .( الثقافي المطور ) لمحمد بيومي خميل
 . ) مقياس الميارات االجتماعية لؤلطفال المعاقين عقميا ) إعداد الباحث 
 .)ومقياس السموك االنسحابى لؤلطفال ) إعداد : عادل عبداهلل 

 وتوصمت نتائج الدراسة إلى:
ت االجتماعية ان البرنامج المقترح لو تأثير لؤلفضل عمى العينة التجريبية في كل من الميارا

 بى.والسموك االنسحا
 دراسة مريم سمعان  -2

 : االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المتخمفين عقميا وعبلقتو ببعض المتغيرات "  بعنوان
 وىدفت الدراسة الى : 

التعرف عمى مشكمة االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المتخمفين عقميا وعبلقتو بالمتغيرات 
 التخمف العقمي ، والجنس.، درجة  التالية : أساليب معاممة الوالدين الخاطئة

 وتكونت عينة الدراسة من : 
( طفبًل ذوى إعاقة متوسطة تراوحت أعمارىم 30( طفبًل ذوى إعاقة عقمية بسيطة و ) 30)

 . ( أبًا وىم والدي األطفال عينة البحث60( أمًا و ) 60( عامًا وأيضا ) 13-10مابين ) 
  واستخدمت الباحث األدوات اآلتية :
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 حاب االجتماعي لدى األطفال المتخمفين عقميا ) إعداد الباحث ( * مقياس مقياس االنس
 أساليب المعاممة الخاطئة ) إعداد الباحثة ( واستخدمت الباحثة المنيج التحميمي .

 وتوصمت نتائج الدراسة إلى:
أن أساليب معاممة الوالدين الخاطئة درجة التخمف العقمي والجنس ليا تأثير عمى االنسحاب  
 جتماعي لدى األطفال المتخمفين عقميًا.اال
 ( : 3043دراسة سامر أحمد الفريحات )  -3
 دراسة تشخيصية مقارنة فى السموك االنسحابى لؤلطفال التوحديين وأقرانيم المتخمفين عقميا . 

 وىدفت الدراسة الى : 
مق باالنسحاب تشخيص األداء الفارق لؤلطفال التوحديين وأقرانيم المتخمفين عقميا فيما يتع

 االجتماعى .
 وتكونت عينة الدراسة من :

( لكل مجموعة من مجموعتى الدراسة من الوحديين والمتخمفين  23( طفبل بواقع )  46)  
 ( . 68 – 45( سنة ، ونسب ذكاءىم ما بين )  14 – 8عقميا تتراوح أعمارىم ما بين ) 

 واستخدم الباحث األدوات اآلتية :
 اء .مقياس جوارد لمذك•
 النسحاب ) اعداد عادل عبد اهلل (مقياس السموك ا•

 وتوصمت نتائج الدراسة إلى:
وجود فروق دالة بين المجموعتين فى االنسحاب من المواقف والتفاعبلت االجتماية ، وفى 

الدرجة الكمية لمسموك االنسحابى وذلك لحساب األطفال التوحديين فى الحاالت الثبلثة ، حيث 
 انسحابا من أقرانيم العاديين .كانوا األكثر 

 ( : 3043دراسة مصباح ابراىيم عبد الحميد أبو النصر )  -4
 بعنوان : االكتئاب وعبلقتو بالسموك االنسحابى لدى األطفال المعاقين فكريا القابمين لمتعمم .

 وىدفت الدراسة إلى :
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األطفال المعاقين فكريا  الكشف عن العبلقة االرتباطية بين االكتئاب والسموك االنسحابى لدى
 وى االكتئاب ترجع لمتغير الجنس .القابمين لمتعمم ، والكشف عن وجود فروق فى مست

 وتكونت عينة الدراسة من :
 ( من الذكور ،  34( طفبل من األطفال المعاقين فكريا القابمين لمتعمم من الجنسين )  60) 
كاءىم ما بين ) ( عاما ومعدالت ذ 13 – 11( من االناث ، وتراوحت أعمارىم ما بين )  36) 
 ( درجة . 70 – 50

 واستخدم الباحث األدوات اآلتية :
 ( 1997اختبار االكتئاب لؤلطفال ) اعداد ماريا كوفاكس •
 ( 2002مقياس السموك االنسحابى لؤلطفال ) اعداد عادل عبد اهلل •

 وتوصمت نتائج الدراسة إلى:
( بين االكتئاب لدى األطفال  0.01ائية عند مستوى ) وجود ارتباط موجب ذا داللة احص•

المعاقين فكريا القابمين لمتعمم ، أى أنو كمما ارتفعت درجة االكتئاب ارتفعت درجة السموك 
 االنسحابى .

ال توجد فروق دالة احصائيا فى مستوى االكتئاب بين الذكور واالناث ، وأيضا ال توجد فروق •
 مستوى السموك االنسحابى بين الذكور واالناث . ذات داللة إصائية فى مستوى

 ( : 3043دراسة كريمة عبد المجيد عبد الشافى ) -5
فعالية برنامج تدريبى لعبلج اضطرابات النطق وأثره فى السموك االنسحابى لدى بعنوان : 

 األطفال ذوى اإلعاقة الذىنية البسيطة .
 وىدفت الدراسة إلى :

دريبى لعبلج اضطرابات النطق وأثره فى السموك االنسحابى الكشف عن فعالية برنامج ت 
 لدى األطفال ذوى اإلعاقة الذىنية البسيطة ، واستخبلص مجموعة الفرضيات .
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 وتكونت عينة الدراسة من :
( أطفال من ذوى  6مجموعتين احداىما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل مجموعة )  

 ( سنوات . 9 – 6ارىم ما بين ) اإلعاقة العقمية البسيطة وتراوحت أعم
  واستخدمت الباحثة األدوات اآلتية :

 ) مقياس اضطرابات النطق         ) من إعداد الباحثة 
 ) مقياس السموك االنسحابى         ) عادل عبد اهلل 
 ) البرنامج التدريبى                  ) من إعداد الباحثة 

 وأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية :
 ن لمبرنامج تأثير ايجابى فى تحسين االضطرابات التى يعانى منيا المعاقون عقميا سواء فىأ

 النطق أو فى السموك االنسحابى .
 ( : 3041دراسة غصون خالد شريف ) -6

: أثر استراتيجية التعمم معا فى تنمية ميارتى االستماع والتحدث وتعديل السموك بعنوان 
 التربية الخاصة . االنسحابى لدى تبلميذ مدارس

 وىدفت الدراسة إلى :
معرفة مدى تأثير استراتيجية التعمم النشط فى تنمية ميارتى االستماع والتحدث وتعديل السموك 

 االنسحابى لدى األطفال ذوى االعاقة العقمية البسيطة والممحقين بمدارس التربية الخاصة .
 وتكونت عينة الدراسة من :

التربية الخاصى قى محافظة نينوى مقسمين لمجموعتين تجريبية  ( تمميذا من مدارس 17) 
 وضابطة .

  واستخدمت الباحث األدوات اآلتية :
 . ) قائمة مبلحظة لميارتى التحدث واالستماع ) من اعداد الباحثة 
 . ) مقياس لمسموك االنسحابى لتبلميذ مدارس التربية الخاصة ) اعداد الباحثة 
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 ى:وتوصمت نتائج الدراسة إل
إن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمى والبعدى عمى مقياس السموك 
االنسحابى لصالح لقياس البعدى .. مما يدل عمى أن لمبرنامج المقترح تأثير إيجابى عمى 

 دى تبلميذ مدارس التربية الخاصة.خفض السموك االنسحابى ل
 ( : 3043)  دراسة مصباح ابراىيم عبد الحميد أبو النصر-7

 االكتئاب وعبلقتو بالسموك االنسحابى لدى األطفال المعاقين فكريا القابمين لمتعمم .بعنوان : 
 وىدفت الدراسة إلى :

الكشف عن العبلقة االرتباطية بين االكتئاب والسموك االنسحابى لدى األطفال المعاقين فكريا 
 كتئاب ترجع لمتغير الجنس .القابمين لمتعمم ، والكشف عن وجود فروق فى مستوى اال

 وتكونت عينة الدراسة من :
( من الذكور ،  34( طفبل من األطفال المعاقين فكريا القابمين لمتعمم من الجنسين )  60) 
كاءىم ما ( عاما ومعدالت ذ 13 – 11( من االناث ، وتراوحت أعمارىم ما بين )  36) 

 ( درجة . 70 – 50بين ) 
 دوات اآلتية :واستخدم الباحث األ

  ( 1997اختبار االكتئاب لؤلطفال ) اعداد ماريا كوفاكس 
  ( 2002مقياس السموك االنسحابى لؤلطفال ) اعداد عادل عبد اهلل 

 وتوصمت نتائج الدراسة إلى:
  ( بين االكتئاب لدى  0.01وجود ارتباط موجب ذا داللة احصائية عند مستوى )

األطفال المعاقين فكريا القابمين لمتعمم ، أى أنو كمما ارتفعت درجة االكتئاب ارتفعت 
 درجة السموك االنسحابى .
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    ال توجد فروق دالة احصائيا فى مستوى االكتئاب بين الذكور واالناث ، وأيضا ال
فروق ذات داللة إصائية فى مستوى مستوى السموك االنسحابى بين الذكور توجد 

 واالناث .
 ( : 3043دراسة سامر أحمد الفريحات )  -3
 دراسة تشخيصية مقارنة فى السموك االنسحابى لؤلطفال التوحديين وأقرانيم المتخمفين عقميا . 

 : وىدفت الدراسة الى 
وأقرانيم المتخمفين عقميا فيما يتعمق  تشخيص األداء الفارق لؤلطفال التوحديين

 باالنسحاب االجتماعى .
 وتكونت عينة الدراسة من :

( لكل مجموعة من مجموعتى الدراسة من الوحديين والمتخمفين عقميا  23( طفبل بواقع )  46) 
 ( . 68 – 45( سنة ، ونسب ذكاءىم ما بين )  14 – 8تتراوح أعمارىم ما بين ) 

 ألدوات اآلتية :واستخدم الباحث ا
 . مقياس جوارد لمذكاء 
 ) مقياس السموك االنسحاب ) اعداد عادل عبد اهلل 

 وتوصمت نتائج الدراسة إلى:
وجود فروق دالة بين المجموعتين فى االنسحاب من المواقف والتفاعبلت االجتماية ، وفى 

الت الثبلثة ، حيث الدرجة الكمية لمسموك االنسحابى وذلك لحساب األطفال التوحديين فى الحا
 كانوا األكثر انسحابا من أقرانيم العاديين .

 (3043دارسة عمي بن محمد بكر و سري محمد رشديم  ) -1
: مظاىر السموك االنسحابي لدي التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية و ذوي اإلعاقة العقمية  بعنوان

 كما يدركيا معمموىم في ضوء بعض المتغيرات :دراسة مقارنة .
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 : الدراسة الى  وىدفت
التعرف عمي السموك االنسحابي لدي التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية ، واإلعاقة العقمية في ضوء 

 بعض المتغيرات )المرحمة التعميمية و البيئة التعميمية( 
 :وتكونت عينة الدراسة من 

الخاصة معمما لتبلميذ المعاقين سمعيا و المعاقين بصريا في معاىد وبرامج التربية  155
 في المرحمة االبتادئية بمدينة الرياض 

 واستخدم الباحث األدوات اآلتية :
 مقياس السموك االنساحبي اعداد الباحثان

 وتوصمت نتائج الدراسة إلى:
وجود فروق ذات داللة احصائية بين مشكمة السموك االنسحابي بين التبلميذ ذوي اإلعاقة  -

 .بينيما بعد المواقف االجتماعية م وجود فروق دالةالسمعية ، وذوي اإلعاقة العقمية ، وعد
إن التفاعبلت االجتماعية ىي األكثر انتشارا بين التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية و يمييا  -

 الثقة بالنفس ثم المواقف االجتماعية .
وجود فروق ذات داللة احصائية بين مشكمة السموك االنسحابي بين التبلميذ ذوي اإلعاقة  -

 حسب المرحمة العمرية في بعض التفاعبلت االجتماعية لصالح األصغر سنا .السمعية 
وجود فروق ذات داللة احصائية بين مشكمة السموك االنسحابي بين التبلميذ الصم في  -

معاىد و برامج التربية الخاصة في بعض المواقف االجتماعية ، وبعض الثقة بالنفس 
 لصالح تبلميذ معاىد الصم . 

الجتماعية ىي األكثر انتشارا بين التبلميذ ذوي اإلعاقة العقمية يمييا الثقة التفاعبلت ا -
 بالنفس ثم المواقف االجتماعية . 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مشكمة السموك االنسحابي بين فئة التبلميذ ذوي  -
 اإلعاقة العقمية ترجع إلي متغير العمر . 
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 (3046دراسة وليد وىدان حميد ) -5
: فعالية برنامج إرشادي في خفض السموك االنسحابي لدي األطفال ذوي صعوبات  وانبعن

 التعمم 
 : وىدفت الدراسة الى

تصميم برمانج إرشادي تكاممي و الوقوف عمي مدي فعاليتو لمحد من السموك االنسحابي 
 .لألطفال ذوي صعوبات التعمم 
 وتكونت عينة الدراسة من :

 ين متساويتين إحداىما تجريبة و األخري ضابطة .طفبل مقسمة إلي مجموعت 13
 واستخدم الباحث األدوات اآلتية :

 اختبار المصفوفات المتتابعة الممون )جون رافن(
مقياس تقدير سموك التمميذ لفرز حاالت صعوبات التعمم لمايكميست )ترجمة و تقنين مصطفي 

 (2005محمد كامل 
 مقياس السموك االنسحابي اعداد الباحث

 لبرنامج اإلرشادي التكاممي .ا
 وتوصمت نتائج الدراسة إلى:

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي رتب درجات القياس القبمي و البعدي لمعينة  -
 التجريبية عمي مقياس السموك االنسحابي بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي .

لدرجات المجموعتين التجريبية و الضابطة توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي الرتب  -
 عمي مقياس السموك االنسحابي بعد تطبيف البرنامج لصالح المجموعة التجريبية .

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في  -
تياء التطبيق عمي القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج و القياس التتبعي بعد شيرين من ان

 أبعاد مقياس السموك االنسحابي .
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 خالصة وتعميق عمى الدراسات السابقة  :
من خبلل عرض الباحثة لمبحوث والدراسات السابقة عن برامج مصممة لخفض السموك 

 االنسحابى لدى المعاقين عقميا ، فقد إتضح ليا عدة نقاط ىامة كالتالى :
 البحوث والدراسات من حيث :فقد إتفقت تمك من حيث التفاق : 

فجميع ىذه البحوث والدراسات ىدفت إلعداد برامج مصممة لخفض السموك  اليدف : -4
( ،  2003االنسحابى لؤلطفال ذوى االعاقات العقمية المختمفة مثل دراسة : العربى أبو زيد ) 

( التى  2012( ،  ماعدا دراسة سامر احمد الفريحات )  2013و دراسة كريمة عبد المجيد ) 
ودراسة ، ىدفت لمكشف عن الفروق فى السموك االنسحابى بين الذاتويين والمعاقين ذىنيا 

( التى ىدفت لمكشف عن العبلقة بين االكتئاب  2013مصباح إبراىيم عبد المجيد) 
 .انسحاب االجتماعى لممعاقين فكريً واال

بى لمجموعة واحدة فقد استخدمت جميع الدراسات المنيج التجريالمنيج المستخدم :  -3
اتفقت جميع النتائج عمى فاعمية البرامج المقدمة عمى خفض النتائج : بالقاسين القبمى والبعدى 

السموك االنسحابى لدى األطفال المعاقين ذىنيا كما بدراسة كل من عمى سبيل المثال ال 
 ( . 2013( ، و دراسة كريمة عبد المجيد )  2003دراسة : العربى أبو زيد )  الحصر :

 فقد إختمفت تمك البحوث والدراسات من حيث :من حيث الختالف :
فمم تتفق البحوث والدراسات السابقة حول حجم واحد لمعينة ، فقد تراوحت حجم العينة : -4

(  2013أعداد كبيرة كما بدراسة : مصباح إبراىيم عبد الحميد ) :  مفردات العينة ما بين
 2014د متوسطة كما بدراسة : غصون خالد شريف ) ( طفبل ،وأعدا  60حيث بمغت )   
( طفبل،  وأعداد أخرى صغيرة كما بدراسة :  كريمة عبد المجيد عبد  17( حيث بمغت ) 

 .أطفال ( 6(حيث بمغت )   2013الشافى ) 
لم تتفق البحوث والدراسات عمى إستخدام أداة موحدة ، بل أن كل دراسة أدوات الدراسة :  -3

 .ت السيكومترية الخاصة بيا كانت ليا األدوا
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( حيث ىدفت الى الكشف عن المشكبلت  2008فجاءت دراسة ىيفاء عمى سيف )  
السموكية وعبلقتيا بسمات الشخصية لدى المعاقين ذىنيا بدرجة بسيطة فى دولة 

( تمميذا من المعاقين ذىنيا بدرجة بسيطة من  70الكويت وتمثمت عينة الدراسة من ) 
( عاما وأسفرت النتائج عمى أنو ال توجد  12 – 8أعمارىم مابين )  الجنسين تتراوح

ناث فى جميع أبعاد المشكبلت  فروق دالة إحصائيا بين مجموعتى الدراسة ذكور وا 
 السموكية بما فييا مشكمة السموك االنسحابى .

( الى التعرف عمى مشكمة السموك االنسحابى لدى  2010بينما ىدفت دراسة مريم سمعان ) 
األطفال امتخمفين عقميا وعبلقتو ببعض المتغيرات ) أساليب المعاممة الوالدية الخاطئة _ درجة 

( طفبل من األطفال المتخمفين عقميا  30التخمف العقمى _ الجنس ( وتكونت عينة الدراسة من ) 
وك ( أبا وأما ليؤالء األطفال ، وتوصمت نتائج الدراسة الى وجود فروقطفيفة فى السم 60و ) 

 االنسحابى لصالح الذكور .
( دراسة بعنوان المظاىر السموكية البلتكيفية لدى األطفال المعوقين  2013كما قدم فادى جريج ) 

درجة االعاقة ، وتكونت عينة الدراسة من  -العمر  –عقميا وعبلقتيا ببعض المتغيرات ) الجنس 
ديدة من مراكز التربية الفكرية ( طفبل من المعاقين عقميا بدرجة بسيطة ومتوسطة وش 145) 

بدمشق ، وتوصمت نتائج الدراسة الى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمسموك االنسحابى 
بين الذكور واإلناث ، كا أن مستوى السموك االنسحابى لدى المعاقين عقميا يتأثر بشكل واضح 

سيطة ولصالح المتوسطة بالمقارنة مع لصالح اإلعاقة الشديدة بالمقارنة مع االعاقة المتوسطة والب
االعاقة البسيطة  ، أى أن السموك االنسحابى كأحد المظاىر السموكية البلتكيفية يزداد بازدياد 

 مستوى االعاقة .
( فقد ىدفت لمتعرف عمى بعض االضطرابات  2016وأضافت شيماء أحمد عبد النعيم ) 

اقين عقميا المدمجين بالمدارس العادية وقد النفسية ومن بينيا السموك االنسحابى  لدى المع
( طفبل من األطفال المعاقين عقميا و )  50( من األطفال )  100تكونت عينة الدراسة من ) 

( طفبل من األطفال األسوياء وتوصمت نتائج الدراسة أن ىناك فروقا ذات داللة احصائية  50
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 كثر انسحابا من الذكور فى السموك االنسحابى لصالح االناث . أى أن االناث أ
 فروض البحث :

 ال توجد فروق ذات داللة احصائية فى السموك االنسحابى لدى األطفال المعاقين عقميا -1
 تبعا لجنس الطفل .

توجد فروق ذات داللة احصائية فى السموك االنسحابى لدى األطفال المعاقين عقميا تبعا  -2
 لمستوى االعاقة .

 السابقة : الباجثة من الدراسات استفادة
األسس والنظريات التى استندت الييا الباحثة والتى تم التعرف الييا من خبلل الدراسات  -1

 السابقة .
اختيار المقياس الذى قامت الباحثة بتطبيقو وىو مقياس الدكتور عادل عبد اهلل ) مقياس  -2

 .السموك االنسحابى لؤلطفال العاديين وذوى االحتياجات الخاصة (
 ت السابقة الباحثة فى تحديد أىدافيا ووصف مشكمة البحث بدقة .ساعدت الدراسا -3
 ساىمت الدراسات السابقة فى تفسير النتائج التى توصمت الييا الباحثة . -4
 ساعدت الدراسات السابقة فى تحديد األساليب االحصائية التى اتبعتيا الباحثة . -5

 إجراءات البحث :
 : منيج البحث 

فى االرتباطى  المقارن وذلك لمبلئمتو لطبيعة البحث ، حيث استخدمت الباحثة المنيج الوص
تيدف الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين مستوى اإلعاقة العقمية في ضوء كل من نوع 

 الجنس ومستوى اإلعاقة .
 عينة البحث :

 العينة االستطالعية : -4
 ( طفل من األطفال ذوى اإلعاقة العقمية ، تم تقسيميم الى :30عدد ) 
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 ( أطفال من الذكور القابمين لمتعمم . 8 )
 ( أطفال من اإلناث القاببلت لمتعمم . 8)  -1
 ( أطفال من الذكور القابمين لمتدريب . 7)  -2
 ( أطفال من اإلناث القاببلت لمتدريب . 7)  -3

 أسس اختيار العينة :
 أن يكون األطفال من الممتحقين  الجدد بفرق األنشطة بالمركز . -1
 كبل من الذكور واالناث .أن تشمل العينة   -2
 أن  يظير عمى أطفال العينة مظاىر السموك االنسحابى .   -3
 اال يعانى أطفال من اى مشكبلت سموكية أخرى كالعدوان أو العنف أو السموك التدميرى . -4

 خصائص العينة :
 أن تتكون العينة من األطفال ذوى االعاقىة العقمية البسيطة واألطفال ذوى االعاقة العقمية -1

 المتوسطة .
 سنة . 14 – 6أن تتراوح أعمارىم ما بين  -2

 أسباب اختيار مركز شباب حموان الجديدة لتطبيق البحث :
 قرب المكان من سكن الباحثة . -1
 توافر العينة .  -2
 سيولة التواصل مع أولياء األمور . -3
 تعاون المسئولين فى المركز . -4

 أدوات جمع البيانات :
ال العاديين وذوى االحتياجات الخاصة  ) عادل عبد اهلل مقياس السموك االنسحابى لؤلطف

2000 ) . 
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 الخصائص السيكومترية لممقياس :
( بالتحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس السموك  2004قام " عادل عبد اهلل " ) 

( أطفال من  8االنسحابى عمى عينة من األطفال ذوى االحتياجات الخاصة تألفت من ) 
( أطفال من ذوى االعاقة العقمية ،وقام بحساب معامل الثبات بطريقتين :  10 التوحديين و )

 ( 0، 73( يوما، فبمغت قيمة معامل الثبات )  22طريقة إعادة التطبيق بفاصل زمنى ) 
 ( 77,0كما تم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ، فبمغت قيمة معامل الثبات ) 

لصدق بأكثر من طريقة ، فقام بحساب الصدق باستخدام صدق وقام معد المقياس بحساب ا
المقارنة الطرفية وذلك بحساب قيمة ) ت ( بين متوسطى درجات األطفال الحاصمين عمى أعمى 
الدرجات عمى المقياس ، ودرجات األطفال الحاصمين عمى أقل الدرجات عمى المقياس فكانت 

 (  0,01وىى دالة عند مستوى داللة )  7,01قيمة ت = 
وقد قامت الباحثة مروة جمال فى دراستيا بعنوان  فعالية برنامج باألنشطة الفنية فى تعديل 
 السموك اال نسحابى لدى عينة من األطفال المعاقين عقميا القابمين لمتعمم فى المرحمة االبتدائية 

 أوال : صدق المقياس :
 التجانس الداخمى :

ى لبلختبار ، وذلك من خبلل حساب معامل اإلرتباط قامت الباحثة بحساب التجانس الداخم
الخطى البسيط لبيرسون بين الدرجة عمى كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى اليو ، 

 وكذلك الدرجة الكمية لئلختبار ، وفيما يمى النتائج التى حصمت عمييا الباحثة :
االنسحاب من المواقف ( نتائج التجانس الداخمى لمبعد األول )  4جدول رقم ) 

 االجتماعية (
معامل االرتباط بالدرجة الكمية  معامل االرتباط بالدرجة الكمية لمبعد المفردة

 لممقياس
1 885** 838** 
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4 337** 440** 
5 405** 294* 
8 914** 880** 
9 776** 795** 

11 790** 816** 
13 792** 757** 
14 923** 849** 
16 494** 388** 
19 813** 815 ** 

 .05*مستوى داللة 
 .01*مستوى داللة 

 (0,01يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامبلت االرتباط عند مستوى داللة )
 ألمر الذى يشير إلى تجانس البعد األول ) االنسحاب من المواقف االجتماعية (ا

من التفعالت  ( نتائج التجانس الداخمى لمبعد الثانى ) االنسحاب 3جدول رقم ) 
 االجتماعية (

معامل االرتباط بالدرجة الكمية  معامل االرتباط بالدرجة الكمية لمبعد المفردة
 لممقياس

2 744** 831** 
3 452** 266* 
6 584** 472** 
7 742** 821** 

10 403** 391** 
12 742** 332** 
15 744** 816** 
17 459** 280** 



 شيرين أحمد 
 د عبد السالممحم

 وىمان ىمام السيد  

الفروق في السموك النسحابي لدي األطفال المعاقين عقمًيا في ضوء 
 متغيري الجنس ومستوي العاقة   

 

 

 6126 

18 815** 332** 
20 800** 834** 

 .05*مستوى داللة 
 .01*مستوى داللة 

 (0,01يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامبلت االرتباط عند مستوى داللة )
 األمر الذى يشير إلى تجانس البعد األول ) االنسحاب من التفاعبلت االجتماعية (

 ثبات المقياس :
كرونباخ ، وكذلك التجزئة النصفية  –قامت الباحثة بإعادة حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا 

 لنتائج التى حصمت عمييا الباحثة براون ، وفيما يمى ا –باستخدام معادلة سبيرمان 
 ( نتائج ثبات مقياس السموك االنسحابى 3جدول رقم ) 

-معامل ألفا عدد المفردات المتغير 
 كرونباخ

–معامل سبيرمان 
 براون

االنسحاب من 
 المواقف االجتماعية

40 701 835 

االنسحاب من 
التفاعبلت 
 االجتماعية

40 738 768 

 893 833 30 المقياس ككل
ويتضح من بيانات الجدول السابق أن قيم معامبلت ثبات األبعاد الفرعية لممقياس ، وكذلك قيمة 

(  0،  833معامل الثبات لممقياس ككل مرتفعة ، حيث بمت قيمة معامل ثبات االختبار ككل ) 
قيمة مرتفعة ، مما يدل عمى صبلحية المقياس لمتطبيق ، كذلك قامت الباحثة بحساب ، وىى 

( . األمر الذى يشير  0،  893الثبات بطريقة التجزئة النصفية ، وكانت قيمة معامل الثبات ) 
 الى صبلحية االختبار لئلستخدام فى الدراسة الحالية .
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 حدود البحث :
 الجديدة . تم تطبيق البحث بمركز شباب حموان

 نتائج البحث :
 نتيجة الفرض األول : 

 األطفال درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال ينص الفرض األول عمى أنو :
 تعزى(   الكمية والدرجة األبعاد مستوى عمى)  االنسحابى السموك مقياس عقميًا عمى المعاقين

-الباحثة اختبارمان استخدمت الفرض ىذا صحة من ولمتحقق( .إناث – ذكور) لمنوع
المعاقين  األطفال درجات متوسطات الفروق لمعرفة البلبارامتري  Mann-Whitneyويتني
 :  التالى بالجدول موضح ىو كما االنسحابى السموك  في( واإلناث الذكور)  عقمياً 

 االنسحابى السموك  فى والناث الذكور األطفال بين الفروق( :  1)  جدول

 المجموعة المتغير 
ن )عدد 
 افراد العينة(

 متوسط الرتب
 م . ر

 مجموع الرتب
 مج ت 

Z 

االنسحاب من 
التفاعبلت 
 االجتماعية

 241.00 16.07 15 ذكور
-.356 

 15 إناث
14.93 224.00 

االنسحاب من 
 المواقف االجتماعية

 250.50 16.70 15 ذكور
-.749 

 214.50 14.30 15 إناث
الدرجة الكمية 

 وك االنسحابىلمسم
 243.50 16.23 15 ذكور

-.458 
 221.50 14.77 15 إناث

 96 ,1= لمطرفين(  05.0) داللة مستوى عند  Z قيمة
 58 ,2= لمطرفين(  01.0) داللة مستوى عند  Z قيمة

 05.0( دالة غير دالة سواء عند  مستوى داللة  Zيتضح من الجدول السابق إن قيمة ) 
( المتعارف عمييا  عند مستوى   Z( المحسوبة أقل من قيمة )  Zة ) ، حيث كانت قيم01.0أو
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(  مما يعنى عدم وجود فروق فى السموك االنسحابى ) عمى  01.0(  أو ) 05.0داللة )
 مستوى الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية ( بين األطفال الذكور واإلناث. 

 تفسير نتيجة الفرض األول :
ألول من البحث ، ومن ىنا ترى الباحثة أن نتيجة ىذا الفرض ىذه النتيجة تحقق الفرض ا

تختمف مع بعض نتائج البحوث والدراسات التى قارنت بين الذكور واالناث فى السموك 
االنسحابى والتى من أبرزىا دراسة شيماء أحمد عبد المنعم بعنوان االضطرابات النفسية وعبلقتيا 

ألطفال ذوى االعاقة العقمية فى ضوء الدمج والعزل ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة من ا
والتى ىدفت الى الكشف عن الفروق فى درجة السموك االنسحابى بين الذكور واالناث وتوصمت 
الى عدم وجود فروق بين أفراد العينة من الذكور واإلناث فى السموك االنسحابى بينما اتفقت 

وان المظاىر السموكية البلتكيفية لدى األطفال نتيجة ذلك الفرض مع دراسة ) فادى جريج ( بعن
المعاقين عقميا وعبلقتيا ببعض المتغيرات والتى كان من ضمن نتائجيا عدم وجود فروق بين 
الذكور واالناث فى السموك االنسحابى  ، وكذلك دراسة ىيفاء عمى سيف والتى ىدفت الى 

لمتغير الجنس والتى أكدت عمى عدم  الفروق فى المشكبلت السموكية لدى المعاقين عقميا وفقا
وجود فروق فى درجة االنسحاب االجتماعى بين الجنسين .. وتفسر الباحثة ىذه النتيجة فى 
ضوء ان االنسحاب االجتماعى ينشأ من بعض الخصائص النفسية واالنفعالية واالجتماعية 

فى الميارات االجتماعية المتعمقة بتقدير الذات المنخفض والقمق والصعوبة فى التواصل والنقص 
لدى األطفال وىذه الخصائص نجدىا  لدى كل من الذكور واالناث من ذوى االعاقة العقمية 
عمى حد السواء ، كما تعزى الباحثة عدم وجود فروق بين الذكور واالناث الى تشابو البيئة 

لكل منيم ..  التعميمية لكل من الجنسين وكذلك التقارب فى المستوى االجتماعى واالقتصادى
 . وأيضا التقارب فى أساليب المعاممة الوالدية
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 نتيجة الفرض الثانى  :
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات األطفال المعاقين  ينص الفرض الثانى عمى أنو : 

ة عقميًاعمى مقياس السموك االنسحابى )  عمى مستوى األبعاد والدرجة الكمية (  تعزى لمستوى اإلعاق
 قابمون لمتدريب( . –)قابمون لمتعمم 

البلبارامتري  Mann-Whitneyويتني -ولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار مان
لمعرفة الفروق متوسطات درجات األطفال المعاقين عقميًا ) القابمون لمتعمم والقابمون لمتدريب ( فى  

 لى :السموك االنسحابى كما ىو موضح بالجدول التا
 االنسحابى السموك  فى لمتدريب والقابمون لمتعمم القابمون األطفال بين الفروق( :5) جدول

 المجموعة المتغير 
ن )عدد 

 افراد العينة(
 متوسط الرتب

 م. ر 
 مجموع الرتب

 مج  ر 
Z 

االنسحاب من 
 التفاعالت االجتماعية

القابمون 
 لمتعمم

16 9.22 147.50 
**-

القابمون  4.213
 ريبلمتد

14 22.68 317.50 

االنسحاب من المواقف 
 االجتماعية

القابمون 
 لمتعمم

16 10.34 165.50 
-

القابمون  **3.442
 لمتدريب

14 21.39 299.50 

الدرجة الكمية لمسموك 
 االنسحابى

القابمون 
 لمتعمم

16 9.75 156.00 
-

القابمون  **3.837
 لمتدريب

14 22.07 309.00 
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 96 ,1= لمطرفين(  05.0) داللة مستوى عند  Z قيمة
 58 ,2= لمطرفين(  01.0) داللة مستوى عند  Z قيمة

(  Z، حيث كانت قيمة ) 01.0( دالة عند مستوى داللة Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة ) 
(  مما يشير إلى  01.0( المتعارف عمييا عند مستوى داللة )  Zالمحسوبة أعمى من قيمة ) 

سموك االنسحابى ) عمى مستوى الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية ( بين األطفال وجود فروق فى ال
المعاقين عقميًا القابمون لمتعمم والقابمون لمتدريب، لصالح األطفال القابمون لمتدريب ،  أى إن 

 األطفال القابمون لمتدريب أكثر انسحابا من األطفال القابمون لمتعمم .
 نتيجة الفرض الثانى : تفسير

وتتفق نتائج ذلك الفرض مع نتيجة دراسة فادى جريج والتى أظيرت ان ىناك فروق فى درجة 
االنسحاب االجتماعى لصالح ذوى االعاقة الععقمية البسيطة ، وكذلك دراسة سيير الصباح 

مقارنة لنسبة انتشار مشكمة السموك االنسحابى ، ووجدت أنيا أكثر والتى ىدفت إلجراء مقارنة 
دى االطفال المعاقين عقميا ، وتزداد ىذه النسبة بزيادة شدة االعاقة ، وأيضا دراسة انتشارا ل
Ingen   والتى ىدفت الى معرفة الفروق فى السموك االنسحابى بين المراىقين من ذوى االعاقة

البسيطة والمتوسطة وتوصمت الى أن المراىقين ذوى االعاقة العقمية المتوسطة يعانون من 
 جتماعى بدرجة أكبر من ذوى االعاقة العقمية المتوسطة .االنسحاب اال

وتعزى الباحثة ذلك الفرق الى أن الطفل المعاق عقميا بدرجة بسيطة أكثر قدرة عمى اكتساب 
الميارات االجتماعية ، وأكثر قدرة عمى فيم المواقف التى يعيشيا ،وبالتالى يتمكن من إقامة 

ل من الطفل المعاق بدرجة متوسطة ، ويكون مفيوم عبلقات اجتماعية مع اآلخرين بشكل أفض
ذات جيد بالمقارنة  مع الطفل المعاق بدرجة متوسطة وأيضا إلى أن األطفال المعاقين عقميا 
القابمين لمتعمم معظميم من الممتحقين بمدارس الدمج األمر الذى يزيد من فرص احتكاكيم 

ة عامة ، وكذلك فيم من األطفال باألطفال العاديين بصفة خاصة والعالم الخرجى بصف
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المشاركين باألنشطة الرياضية المختمفة األمر الذى يؤدى الى تعزيز ثقتيم بأنفسيم وزيادة 
 تقديرىم لذاتيم .
 االستنتاجات :

 مقياس عقميًا عمى المعاقين األطفال درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال  -1
 ( .إناث– ذكور) لمنوع تعزى(   الكمية والدرجة بعاداأل مستوى عمى)  االنسحابى السموك

 السموك مقياس عقميًاعمى المعاقين األطفال درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد -2
 – لمتعمم قابمون) اإلعاقة لمستوى تعزى(   الكمية والدرجة األبعاد مستوى عمى  ) االنسحابى

 ( .لمتدريب قابمون
 التوصيات :

ىتمام بنشر الوعى الثقافى المجتمعى تجاه المعاقين عقميا لمنع التنمر تجاىيم مما يسمح ضرورة اال -4
 بتقميل االنسحاب االجتماعى لدييم .

االىتمام بالبرامج المقدمة لذوى االعاقة العقمية والتى تساعدىم عمى التخمص من سموك االنسحاب  -3
 االجتماعى .

 .ك االنسحابى لدى المعاقين عقميا تؤدى الى االسمو  االىتمام بدراسة العوامل االجتماعية التى -3
االىتمام بنظام الدمج فى المدارس لتخفيف حدة السموك االنسحابى لممعاقين عن طريق اختبلطيم  -1

 مع األطفال العاديين ؟
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 المراجع
 المراجع العربية : :  أوالً 

االحتياجات الخاصة . القاىرة  ( . األنشطة التربوية لؤلطفال ذوى 2004السيد عبد النبى السيد ) 
 ،  مكتبة االنجمو المصرية
( : المشكبلت النفسية وعبلجيا . األردن ،  دار المسيرة لمنشر والتوزيع  2008بطرس حافظ بطرس ) 

 والطباعة  .
( . الدتخل المبكر) مقدمة فى التربية الخاصة ( . عمان  2000جمال الخطيب ، منى الحديدى ) 

 الفكر لمطباعة والنشر . ، األردن ،  دار
( . التوافق النفسى واالجتماعى لدى األطفال ذوى  2000ذكرى يوسف جميل الطائى ) 

 4االحتياجات الخاصة والعاديين . مجمة أبحاث كمية التربية ، جامعة الموصل ،  العدد 
كر لمطباعة ( . االضطرابات السموكية واالنفعالية . األردن  ، دار الف 2000خولة أحمد يحيى ) 
 والنشر والتوزيع  .
 ( ،  سيكولوجيا االعاقة . القاىرة ، الدار العربية لمكتاب . 1999رمضان القذافى ) 
( . التربية الخاصة لبلطفال ذوى االضطربات السموكية ، االردن ، دار الثقافة 2002سعيد حسن العزة )

 لمنشر والتوزيع.
 الحتياجات الخاصة . القاىرة ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع .( . إرشاد ذوى ا 2005سعيد عبد العزيز ) 
( . المتخمفون عقميا بين اإلساءة واإلىمال . القاىرة ،  دار قباء لمنشر  1992سيى أحمد أمين ) 

 والطباعة .
( . االنسحاب االجتماعى لدى الطفال المعاقين عقميا . دراسة استكمالية  1993سيير سميمان الصباح) 

 ة الماجستير ، كمية الدراسات العميا بالجامعة األردنية .لرسال
( . االضطرابات النفسية وعبلقتيا ببعض المتغيرات األسرية لدى عينة  2016شيماء أحمد عبد النعيم ) 

 من األطفال ذوى اإلعاقة العقمية فى ضوء الدمج والعزل . ماجستير ، كمية التربية ، جامعة بنى سويف 
( . فنيات االرشاد النفسى لذوى االحتياجات الخاصة واسرىم ، دار 2015رى )صالح حسن الداى

 االعصار العممى لمنشر والتوزيع.
 ( . االعاقة العقمية . القاىرة ، دار الرشاد 2004عادل عبد اهلل ) 

( .  سيكولوجية ذوى الحاجات الخاصة ) الخصائص والسمات ( ،  2003عبد الرحمن سيد سميمان ) 
 ىراء الشرق لمطباعة والنشر .مكتبة ز 

( .  سيكولوجية الطفل غير العادى والتربية  2004عبد السبلم عبد الغفار ، يوسف الشيخ )
 .الخاصة . القاىرة ، دار النيضة العربية
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 ( . فى الصحة النفسية ، دار الفكر العربى 1998عبد المطمب أمين القريطى ) 
شكبلت السموكية وبعض نواحى الشخصية لدى األطفال ( . الم 1991عفاف محمد عبد المنعم  ) 

المتخمفين عقميا بمدارس التأىيل الفكرى . بحوث المؤتمر الرابع لمطفل المصرى ، ، مركز دراسات 
 الطفولة ، جامعة عين شمس .

( . مظاىر السموك االنسحابى لدى التبلميذ  2013عمى بن محمد ىوسارى وسرى محمد رشدى ) 
سمعية وذوى االعاقة العقمية كما يدركيا معمموىم فى ضوء بعض المتغيرات . دراسة ذوى االعاقة ال

 مقارنة ، مجمة العموم التربوي والنفسية ، جامعة القصيم ، السعودية .
( . المظاىر السموكية البلتكيفية لدى األطفال المعوقين عقميا وعبلقتيا  2013فادى جريج ) 

 . ، سوريا  4شق ،  العدد  . مجمة جامعة دمببعض المتغيرات 
( .  البرامج فى التربية الحركية بين النظرية والتطبيق ،  مركز الكتاب  2000محمد محروس الشناوى ) 

 لمنشر .
( . االنسحاب االجتماعى لدى الطفال المتخمفين عقميا وعبلقتو ببعض المتغيرات .  2010مريم سمعان ) 

 ا ، سوري  4مجمة جامعة دمشق ،  العدد  
( . برنامج تدريبى لتنمية ميارات حماية الذات وخفض السموك  2019ىبو عبدالكريم عبدالعال )

االنسحابى وتحسين درجة الكفاءة االجتماعية لدى االطفال المعاقين عقميا القابمين لمتعمم . ماجستير 
 . كمية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط

سموكية وعبلقتيا بسمات الشخصية لدى التبلميذ ( . المشكبلت ال 2008ىيفاء عمى سيف ) 
جامعة الخميج العربى ، البحرين.  المعاقين ذىنيا بدولة الكويت . ماجستير ، كمية الدراسات العميا ،

( . المدخل الى التربية الخاصة . االمارات العربية المتحدة ،   2002يوسف القريوتى ، آخرون ) 
 دار القمم لمنشر والتوزيع  . 
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Differences in withdrawal behavior of mentally 

handicapped children in light of the variables of sex 

and level of disability 

Abstract: 
The aim of the research is to study the problem of withdrawal behavior 
among mental retarded children, and its relationship with sex and the 
level of disability. To achieve this goal, the researcher applied the 
withdrawal behavior scale for ordinary children and special needs to Dr. 
Adel Abdullah Mohamed after checking the validity and consistency , 
the sample consisted of ( 30 ) mentally retarted children for learning and 
and mentally retarted children who are capable of training devided into( 
15 ) children of mentally retarted children who are able to learn and ( 15 
) children with mentally retarted who are capable a sample of Mentally 
retarded children of males and females who are able to learn and 
trainable, and adopted in the withdrawal behavior between males and 
females, while the researcher found differences in the withdrawal 
behavior attributable to the level of disability in favor of children with 
mental disabilities who are able to learn. 

 

 
 
 
 
 
 


