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 :مستخمص الدزاسُ
بلميح ذوي الخاىشة إلى التعخف عمى مدتػى الدمػك االندحابي لجى الت هجفت الجراسة      

تمسيحا بالسخحمة  02مغ  الجراسةعينة تكػنت  ،وعبلقتيا بالتحريل الجراسي ،صعػبات التعمع
االبتجائية مسغ لجييع تحريل دراسي متجني مقارنة بأقخانيع بسجسع التػيجخي التعميسي 

عمى دليل مبلحطة السعمع لمدمػك االندحابي  أدوات الجراسةوقج اشتسمت  ،بسحافطة السجسعة
 3الجراسية عغ آخخ إضافة إلى درجاتيع الكمية في السقخرات  ،لمتبلميح ذوي صعػبات التعمع

التحريمية  جرجاتالإلى وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ  نتائج الجراسةوقج أشارت  ،شيػر
 لجييع.التحريمية الستجنية والدمػك االندحابي  الستجنية لمصبلب  ذوي صعػبات التعمع

 الكمسات السفتاحية 
 The Learning disabilitiesصعػبات التعمع 

 Withdrawal behaviorالدمػك االندحابي 
 Academic achievement التحريل الجراسي
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 مكدمُ: 
ونال  ،شيج مجال صعػبات التعمع في الدشػات الساضية تصػرات كثيخة ومتشػعة      

وحقق إنجازات ىائمة في تخبية األفخاد ذوي صعػبات التعمع وتعميسيع  ،اىتساما واسع الشصاق
والتي تيجف إلى  ،وخاصة في مجال تصػيخ البخامج العبلجية والتخبػية الفعالة ،وتجريبيع

حيث  ،تجاوز الرعػبات أو الحج مشيا والسذكبلت الدمػكية التي يعاني مشيا ىؤالء األفخاد
أعجاد التبلميح الحيغ يرشفػن في نصاق ىحه الفئة في زيادة مدتسخة مسا جعميع يسثمػن أن 

 أكثخ الفئات في ميجان التخبية الخاصة .
وتذيخ أدبيات التخبية الخاصة إلى أن التبلميح ذوي صعػبات التعمع يعانػن مغ       

ندحاب االجتساعي اضصخابات نفدية وسمػكية وعجد السيارات االجتساعية مثل القمق واال
وأنيع أقل مذاركة في األنذصة وأقل مذاركة  ،وعجم االتدان االنفعالي واضصخاب في االنتباه

ويعانػن مغ االكتئاب واإلحباط وعجم التػاصل والعجوانية والشذاط السفخط  ،اجتساعية
دييغ وانخفاض مفيػم الحات وسػء التػافق عمى السدتػييغ الذخري واالجتساعي مقارنة بالعا

 (00ص  ،0229 ،)فتحي الديات
وتعتبخ الجػانب االجتساعية مغ العػامل السيسة واألساسية في حياة الصفل كػنيا        

فسغ خبلليا يكتدب الفخد ميارات معخفية  ،السدئػلة عغ تذكيل عبلقات فاعمة وناجحة
ق أو البيئة ووججانية واجتساعية الزمة لبلنجماج في السجتسع سػاء مع األسخة أو الخفا

كسا أنيا مغ العػامل السيسة لتحجيج التفاعبلت اليػمية في مجاالت الحياة السختمفة  ،التعميسية
  وىي عامل أساسي في تحديغ االستفادة مغ فخص التعمع ،ومع أشخاص مختمفيغ
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 (226ص  ،0222 ،وخيخي الديج ،)عدت كػاسة                                     
أن الفذل األكاديسي الستكخر الحي يتعخض لو األشفال ذوي صعػبات التعمع قج كسا        

وأنيع أكثخ قمقا مغ  ،يؤدي بيع إلى في كثيخ مغ األحيان إلى إضيار سمػك مزاد لمسجتسع
باإلضافة إلى أن  ،باإلضافة إلى نقز االنتباه وقمة السثابخة ،وأكثخ اكتئابا وإحباشا ،العادييغ

فيع زمبلؤىع برفات مثل الخػف والحدن وعجم القبػل وعجم االستستاع ىؤالء األشفال ير
وكحلظ وصف  ،وغالبا ما يتع رفزيع وتجشبيع بذكل كبيخ مغ الصبلب العادييغ ،بالػقت

ىؤالء األشفال بالزعف في ضبط انفعاالتيع وعجم التعبيخ عغ عػاشفيع ومذاعخىع 
 ( 39ص  ،0228 ،عايجة)ناجي الد. والبلمباالة في احتخام مذاعخ اآلخخيغ

ويذيخ الباحث أنو إذا كانت صعػبات التعمع تؤثخ عمى الجانب األكاديسي لمفخد فإن        
الرعػبات االجتساعية واالنفعالية تدتسج أىسيتيا مغ تأثيخىا الكبيخ عمى معطع السػاقف 

اعية واالنفعالية وأنو قج حان الػقت اآلن إلى أن نيتع برعػبات التعمع االجتس ،الحياتية لمفخد
ومغ أبخز جػانب صعػبات التعمع في  ،وعجم عدليا عغ صعػبات التعمع الشسائية واألكاديسية

لجى  Withdrawal Behaviorشكميا االجتساعي واالنفعالي ضاىخة الدمػك االندحابي 
  .ىؤالء األفخاد

وفيع وفي ىحا الرجد يػاجو ذوي صعػبات التعمع ضعفا في إدراك وتفديخ        
السػضحات االجتساعية غيخ المفطية، مسا يمقي بآثاره الدمبية عمى امتبلك السيارات البلزمة 
لمتكيف مع السحيط البيئي واالجتساعي والتي تؤدي إلى اندحاب الفخد مغ السػاقف 

وقج يديج ذلظ مغ السذكبلت التعميسية لجييع ويجفع لمتدخب  ،االجتساعية وإنعدالو عغ مجتسعو
 (Kavale , 2009 , p.20)   .رسة وحجوث االغتخاب الشفدي واالجتساعي مغ السج

وشعػرىع  ،إن الدمػك االندحابي ىػ نتيجة لفذل الستعمسيغ في إجخاء أي تفاعل اجتساعي
وقج يتجو  ،إلى القجرة عمى مشافدة أقخانيع بدبب تكخار فذميع التعميسي واألكاديسي باالفتقار

وقج يؤدي  ،وي صعػبات التعمع إلى الػحجة والعدلة االجتساعيةالبعس مغ ىؤالء الستعمسيغ ذ
أن  ،ىحا إلى عجم القجرة عمى التفاعل إيجابيا مع أقخانو أو مع الكبار مسغ يتعاممػن معو

التأثيخات الدمبية لمدمػك اإلندحابي ال تقل عغ تأثيخات األنساط الدمػكية غيخ التكيفية 
                                        (342ص  ،0222 ،ان عبج الػاحج يػسف)سميس  .األخخى لحوي صعػبات التعمع



 

 

 

) 082) 

 السمىك االنسحابِ لمتالمًر ذوّ صعىبات التعمم وعالقته بتحصًمهم الدزاسِ

 2018 أبسين ،3ج، 54جممُ اإلزشاد الهفسٌ، العدد 

ويذيخ الباحث ىشا إلى أن الػضع األكاديسي والتحريمي السشخفس لحوي صعػبات      
بل ونطخة كثيخ مغ أفخاد  ،إضافة إلى نطخة األقخان والسعمسيغ ليع داخل الفرل ،التعمع

كل ىحا خمق لجييع شعػرا بتجني  ،السجتسع السحيط بيع مغ خبلل تجني عبلماتيع الجراسية
الحات وانخفاض الصسػح، مسا قج يعخضيع لدمػك البعج والعدلة وعجم االنخخاط في الحياة 

 االجتساعية عمى السدتػى القخيب والبعيج .
   :البحثمشكمُ 
ىتسام في الدشػات األخيخة بجراسة الشػاحي االجتساعية لجى ذوي صعػبات لقج زاد اال      

التعمع لمكذف عغ الحيغ يعانػن مغ قرػر في ىحه الجػانب في محاولة لمتغمب عمى 
مذكبلتيع وزيادة تػافقيع وتكيفيع مع األفخاد الحيغ يعيذػن ويتفاعمػن معيع باستسخار في 

حيث يطيخ األفخاد ذوي صعػبات التعمع انخفاضا  ،السػاقف واألوضاع البيئية السختمفة
واضحا في الثقة بالشفذ واالنصػاء وعجم اإلحداس بالدعادة ومشيع مغ يكػن سمبيا أكثخ مغ 
 . زمبلئو العادييغ وخاصة في السػاقف االجتساعية التي تحتاج إلى تعاون وتفاعل وإيجابية 

(Benowitz , 2011) 
التمسيح ذوي صعػبات التعمع في حياتو ىػ عجم مقجرتو عمى ولعل أخصخ ما يعاني مشو      

 ،إقامة عبلقات اجتساعية مقبػلة مع أقخانو مسا يعجده عغ السذاركة والتأثيخ في مجتسعو
وكثيخا ما يطيخ لجيو عجد في السيارات البلزمة  ،ويربح أكثخ استيجافا لرشػف االحباط

 (                                     745ص  ،0224 ،)يدخي أحسج عيدى. لمتفاعل مع اآلخخيغ  
ومغ مبلمح خصػرة صعػبات التعمع تأثيخاتيا الدمبية العسيقة عمى الجػانب االنفعالية       

حيث  ،والجافعية مغ شخرية الصفل، والتي تمعب دورا حاسسا في أدائو السجرسي وتحريمو
تػتخ والقمق وعجم الثقة بالشفذ نطخا لعجده يتدايج مع اشتجاد وشأتيا شعػر الصفل باإلحباط وال

كسا  ،عغ مدايخة زمبلئو ومجاراتيع في الجراسة وفذمو في تحديغ معجل تحريمو الجراسي
  .دافعيتو لمعسل والتشافذ واإلنجازيتجنى تقجيخه لحاتو الشفدية واألكاديسية، ويشخفس مدتػى 

 .(66ص  ،0228 ،)الديج عبج الحسيج سميسان
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إلى أن ذوي صعػبات التعمع أكثخ شعػرا بالخدي  Smith 2009ىحا ويذيخ سسيث        
% مشيع فقط لجييع أصجقاء وذلظ بدبب ما يعانػنو مغ 00وأن  ،وأكثخ تذتتا واندحابا

 .ضعف في مياراتيع االجتساعية التي تحجىع عغ التعامل والتذارك مع أقخانيع في السجرسة 
أن الصمبة الحيغ يػاجيػن صعػبات أكاديسية فإنيع  Healy 2007بيشسا تؤكج ىيمي       

وىحه السذكبلت تؤثخ عمى حياتيع وتعمسيع وتدبب  ،يعانػن ضغصا في وضائفيع االجتساعية
ليع أمخاضا نفدية واجتساعية بدبب نقز كفاءاتيع االجتساعية واندحابيع عغ الخفاق 

  ومداولة الحياة كباقي األشفال الحيغ ىع في سشيع .
 :مغ ىشا تتحجد مذكمة الجراسة في اإلجابة عغ التداؤل التالي     

 للتالميح ذوي صعهبات التعلم  والتحصيل الجراسي ما هي العالقة بين السلهك االنسحابي
 وتتبمػر مغ ىحا الدؤال الخئيدي ثبلث تداؤالت فخعية : 
 والتحريل والبعج الشفدي لمدمػك االندحابي   ىل تػجج عبلقة ارتباشية بيغ

 الجراسي لمصبلب ذوي صعػبات التعمع ؟
 البعج االجتساعي لمدمػك االندحابي والتحريل  ىل تػجج عبلقة ارتباشية بيغ 

 ؟الجراسي لمصبلب ذوي صعػبات التعمع 
البعج التعميسي لمدمػك االندحابي والتحريل الجراسي  ىل تػجج عبلقة ارتباشية بيغ
 لمصبلب ذوي صعػبات التعمع 

  التحريل الجراسي الجرجة الكمية لمدمػك االندحابي و  تػجج عبلقة ارتباشية بيغىل
 لمصبلب ذوي صعػبات التعمع ؟

 هدف البحث : 
الدمػك االندحابي بأبعاده السختمفة  إلى الكذف عغ العبلقة بيغييجف البحث الخاىغ       

 .لجى التبلميح ذوي صعػبات التعمع الجراسي  والتحريل 
 البحث :أهمًُ 
ع عمى تبخز أىسية ىحا البحث مغ ازدياد الحاجة إلى دراسات في مجال صعػبات التعم      

ألن مجال صعػبات التعمع أصبح حقبل متخررا في مجال  ،مدتػى السخحمة االبتجائية
التخبية الخاصة يتدع لمعجيج مغ الجراسات واألبحاث، إضافة إلى وجػد العجيج مغ التبلميح 
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مغ صعػبات التعمع التي قج يشتج عشيا العجيج مغ السذكبلت األكاديسية  مسغ يعانػن 
 .والشفدية
وتخجع أىسية بحث الدمػك اإلندحابي لجى التبلميح ذوي صعػبات التعمع إلى أن       

وتؤثخ في  ،الدمػك اإلندحابي يسثل مذكمة تؤثخ في تػافق الصفل مع غيخه مغ األشخاص
وتسشعو مغ االستستاع في المعب والتفاعل والتحاور  ،البلزمة لواكتدابو السعارف والسيارات 

مع اآلخخيغ وبسا أن التبلميح ذوي صعػبات التعمع يعانػن مغ ضعف في ميارات التفاعل 
فإن أىسية البحث الخاىغ  ،االجتساعي الحي يشعكذ سمبا عمييع في صػرة الدمػك االندحابي

 تشبثق مسا يمي:
 األهمية النظخية: 

 نتباه الباحثيغ والسيتسيغ بإجخاء السديج مغ الجراسات التي تعسل عمى لفت ا
التعخض لمسذكبلت التي يعاني مشيا التبلميح ذوي صعػبات التعمع تسييجا لػضع 

لسا ليحا  Withdrawal behaviorمقتخحات لحميا ومشيا الدمػك االندحابي 
 ،واالجتساعيفدي السرصمح مغ أىسية بالغة في تكػيغ شخرية الفخد وتكيفو الش

 .ولسا لو مغ انعكاس عمى كثيخ مغ الدسات الشفدية والذخرية واالجتساعية 
  يعج ىحا البحث مغ الجراسات القميمة في السجتسع الدعػدي )في حجود عمع

الباحث( التي تشاولت الدمػك االندحابي لجى ذوي صعػبات التعمع كستغيخ 
 .مشفرل عغ باقي الدمػكيات البلتػافقية التي يتعخضػن ليا 

 األهمية التطبيقية :
 مجيشة السجسعة، بالتحجيج مغ  الخجمة العمسية التي يقجميا ىحا البحث لمسدئػليغ في

خبلل اإلفادة مغ الشتائج التي سيتػصل الييا البحث في ميجان التخبية الخاصة، 
وتحجيجا لجى العامميغ والسختريغ في مجال صعػبات التعمع، في مداعجة 
السعمسيغ وأولياء األمػر والستخرريغ وأصحاب القخار في التخصيط الفعال، 

لجمج التبلميح ذوي صعػبات التعمع في الرف العادي، واقتخاح بخامج مدتقبمية 
لجى ىحه الفئة مغ التبلميح لسا ليا  االجتساعيةوكحلظ في تشسية مدتػى السيارات 

 .مغ أىسية بالغة في تحديغ فخص تعمسيع األكاديسي 
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  تخجع أىسية البحث أيزا إلى أىسية السخحمة االبتجائية التي اختيخت مشيا عيشة
عج القاعجة العخيزة التي تزع أعجادا كبيخة مغ التبلميح مغ جسيع ألنيا تالبحث 

وفييا يكتدب  ،(Lerner , 2000) فئات السجتسع وىي بجاية الدمع التعميسي
وفييا  ،التبلميح كثيخا مغ السيارات األساسية البلزمة لشسػىع وتكػيشيع اإلنداني

جتساعية وخرائريع أسذ تشسية قجراتيع واستعجاداتيع العقمية ومياراتيع اال
 .الذخرية 

  تعػد أىسية البحث أيزا إلى استخجامو مقياسا مغ أبعاد متعجدة لمكذف عغ
األمخ الحي يسكغ أن يدود  ،الدمػك االندحابي لمتبلميح ذوي صعػبات التعمع

السعمسيغ والسختريغ في السجرسة بسعمػمات عغ أنساط سمػك تبلميحىع حتى يسكغ 
 إجخاء التجخبلت التخبػية واإلرشادية السبلئسة .

 مصطمحات البحث :
 Learning Disabilitiesصعهبات التعلم 

يعاني مغ صعػبة أشارت جسعية األشفال ذوي صعػبات التعمع إلى أن الصفل الحي       
لكشو يعاني مغ صعػبات خاصة  ،في التعمع ىػ شفل عادي مغ حيث القجرة العقمية والحدية

وىحا التعخيف  ،في اإلدراك والتكامل والعسميات التعبيخية والتي تؤثخ في عسمية تعمسو سمبا
يتزسغ األشفال الحيغ لجييع خمل في الجياز العربي السخكدي والحي يؤدي إلى إعاقة 

 (Hammill , 2013)فاءتيع في التعمع ك
وفي الجراسة الخاىشة يعخفو الباحث بأنيع ىؤالء التبلميح السذخرػن بإنخفاض أكاديسي 

وال تػجج لجييع إعاقات عقمية أو حدية  ،وتعميسي كسا دلت عمييا درجاتيع التحريمية الجراسية
نفدية واجتساعية أدت بيع لكغ تػجج لجييع اضصخابات  ،أو حخكية أو حخمان ثقافي أو بيئي

 إلى الدمػك االندحابي .
    Withdrawal behaviorالسلهك االنسحابي 

 ،يعتبخ الدمػك االندحابي سمػكا ال تػافقي يعشي تحخك الصفل بعيجا عغ اآلخخيغ      
أو  ،وعجم رغبتو في إقامة عبلقات أو صجاقات تخبصو بيع ،وانغبلقو عمى ذاتو ،وانعدالو عشيع

 وابتعاده عشيع . ،واجتشابو لمسػاقف االجتساعية التي تجسعو بيع ،تجعمو يشجمج معيع



 

 

 

) 084) 

 السمىك االنسحابِ لمتالمًر ذوّ صعىبات التعمم وعالقته بتحصًمهم الدزاسِ

 2018 أبسين ،3ج، 54جممُ اإلزشاد الهفسٌ، العدد 

 (80، ص0226 ،)عادل عبج هللا                                                       
تعميسية( التي  –اجتساعية  –ويعخف البحث الخاىغ بأنو تمظ األبعاد الستعجدة )نفدية      

 ،لدمػك االندحابي لجى التبلميح ذوي صعػبات التعمع نتيجة لدػء تحريميع الجراسيتختبط با
 وكسا تبيشيا الجرجات الجالة عمى ذلظ مغ خبلل األداة السعجة .

 Academic achievementالتحصيل الجراسي 
يذيخ مرصمح التحريل الجراسي إلى مدتػى مغ اإلنجاز أو الفاعمية في العسل      

السقششة أو مغ قبل السعمسيغ  االختباراتيتع تقييسو مغ قبل السعمسيغ باستخجام  ،السجرسي
وميارات الشسػ في  ،ويعخف بأنو : مقجار السعخفة التي يتع تحريميا ،واالختبارات معا

ويدتجل عمييا مغ خبلل درجات االختبارات أو التقجيخات التي  ،السػضػعات السجرسية
 . (32ص  ،0228 ،تخكي مػسى العػيزةو كمييسا )يعصييا السعمسػن لمتبلميح أ

مغ خبلل متػسط الجرجات التي وفي البحث الخاىغ يتع تحجيج التحريل الجراسي       
حرل عمييا التبلميح ذوي صعػبات التعمع في االختبارات السجرسية مغ قبل معمسييع في 

شيػر في الفرل الجراسي  3السجسػع الكمي لمسقخرات األكاديسية في االختبارات الذيخية ل 
  2439 – 2438األول مغ العام الجراسي 

 اإلطاز الهظسٍ لمبحث :
  Learning Disabilitiesات التعلم أوال : صعهب
يعج مجال صعػبات التعمع مغ السجاالت اليامة التي يػلييا التخبػيػن أىسية بالغة في       

وتقجيع ما أمكغ مغ خجمات في شتى  ،وذلظ بقرج التعخف عمى مطاىخىا ،الػقت الحاضخ
السجاالت التي تقمل أضخار تمظ الرعػبات، ولقج وعي التخبػييغ أن مذكمة صعػبات التعمع 
ال تقف عشج السذكبلت الجراسية فقط لحوي صعػبات التعمع، بل تستج لتحجث بعس السطاىخ 

ابات انفعالية أو الدمػكية لجييع والتي تدتشفح جدءا كبيخا مغ شاقتيع، وتدبب ليع اضصخ 
تػافقية تتخك آثارىا السجمخة عمى شخرية الفخد، مسا يدبب ليع ميبل إلى االنصػاء واالندحاب 

أو غيخىا مغ االضصخابات والسذكبلت التي تعدليع وتحج مغ تعامميع  ،أو العجوان واالكتئاب
  (Broomhead , 2014)مع مغ حػليع مغ األقارب والدمبلء  . 
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و مجال صعػبات التعمع تحجيا خاصا بالتعخيف والػصف الجقيق لؤلنساط ولقج واج       
وذلظ إلختبلف زاوية الشطخ  ،والشساذج الدمػكية السختمفة لجى األشفال ذوي صعػبات التعمع

فيشاك مغ يرف األشفال ذوي صعػبات  ،والتخكيد التي يعػل عمييا في فيع صعػبات التعمع
ون تباعجا واضحا بيغ أدائيع الستػقع كسا يقاس باختبارات التعمع بانيع األشفال الحيغ يطيخ 

الحكاء وأدائيع الفعمي كسا يقاس بإختبارات التحريل في مجال أو أكثخ مغ السجاالت 
األكاديسية، ويكػن ذلظ في صػرة قرػر في أدائيع لمسيارات السختبصة بيحا السجال مقارنة 

ويدتثشى مغ ىؤالء  ،ي والرف الجراسيبأقخانيع في نفذ العسخ الدمشي والسدتػى العقم
حخكية( والسعاقيغ عقميا والسزصخبػن  –برخية  –األشفال ذوو اإلعاقات الحدية )سسعية 

 ( 229ص ،0220 ،انفعاليا والسحخومػن ثقافيا واقتراديا .  )أميشة شمبي
فدية ومغ يعخف صعػبات التعمع بأنيا عبارة عغ إضصخاب في العسميات العقمية أو الش      

ويطيخ صجاه  ،األساسية التي تذسل االنتباه واإلدراك وتكػيغ السفيػم والتحكخ وحل السذكمة
في عجم القجرة عمى تعمع القخاءة والكتابة والحداب وما يتختب عميو سػاء في السجرسة 

ومغ يذيخ إلى أن  ،االبتجائية أساسا أو فيسا بعج مغ قرػر في تعمع السػاد الجراسية السختمفة
عػبة التعمع السحجدة تعشي اضصخابا في عسمية أو أكثخ مغ العسميات الشفدية األساسية في ص

والحي قج يطيخ في قجرة غيخ تامة عمى  ،فيع المغة السشصػقة أو السكتػبة واستخجاميا
 ،اإلصغاء والتفكيخ والتحجث والقخاءة والكتابة واليجاء والقيام بالعسميات الحدابية الخياضية

شا وحاالت كاإلعاقات اإلدراكية والتمف الجماغي والخمل الػضيفي السخي وعدخ ويزع شخو 
وال يزع األشفال الحيغ لجييع مذكبلت تعمع ناتجة أساسا عغ  ،القخاءة والحبدة الشسائية

إعاقات برخية أو سسعية وحخكية أو تأخخ عقمي أو اضصخاب انفعالي أو حخمان بيئي أو 
 (0224 ،الحسيجثقافي أو اقترادي )جابخ عبج 

وعمى الخغع مغ وجػد اختبلفات حػل مفيػم صعػبات التعمع اال أن ىشاك عشاصخ      
 تتسثل فيسا يمي :  ،مذتخكة حػل ىحا السفيػم اتفق عمييا اإلخرائيػن 

 وليدت ناتجة عغ اإلعاقة الحىشية أو  ،أن صعػبات التعمع ذات شبيعة خاصة
 لسذكبلت البيئية .الجدسية أو االنفعالية أو الحدية أو ا

  يكػن لجى الصفل شكل مغ أشكال التباعج في إشار نسػه الحاتي في القجرات كسا
 ىػ الحال في جػانب الزعف والقرػر .
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  أن صعػبات التعمع التي يعاني مشيا الصفل ذات شبيعة سمػكية كالتفكيخ أو تكػيغ
وما قج  ،و الحدابالسفاىيع أو التحكخ أو الشصق أو المغة او اإلدراك أو التيجي أ

 يختبط بيا مغ ميارات .
  أن وجية الشطخ الديكػلػجية والتعميسية ىي األساس في عسمية التعخف عمى

 حاالت صعػبات التعمع الخاصة .
وىشاك الكثيخ مغ الخرائز البارزة التي ميدت فئات صعػبات التعمع عغ غيخىع مغ 

يع يعانػن مغ صعػبة في إختيار فسغ حيث الخرائز السعخفية واألكاديسية ف ،العادييغ
أو إعصاء االىتسام الكافي  ،وتخكيد اإلىتسام عمى السحفدات األكثخ أىسية وعجم السخونة

وضعف في  ،كسا أنيع يعانػن مغ قرػر في استخجام االستخاتيجيات السعخفية ،لمتفاصيل
 . (Mahoney , E., 2011)وضعف في الحاكخة خاصة الحاكخة العاممة .  ،التفكيخ السجخد

 & Mammarellaأما مغ حيث الخرائز المغػية فتذيخ كبل مغ ميخيبل وبازليا      
Pazzaglia 2010  إلى أن بعس األشفال ذوي صعػبات التعمع لجييع قرػر في إجخاء

وفقجان القجرة السكتدبة عمى  ،وقرػر في القجرة عمى استقبال وفيع المغة ،محادثات مشاسبة
 كسا يسكغ أن يتعخض الصفل لسذكبلت في كل مغ المغة االستقبالية والمغة التعبيخية  ،الكبلم
أما مغ حيث الخرائز االجتساعية واالنفعالية فيع يعانػن مغ مذاعخ اإلحباط      

ولجييع عجد  ،والتػتخ كسا يعانػن مغ العدلة واإلندحاب وضعف في التػاصل مع اآلخخيغ
 تساعية التي تؤدي إلى صعػبة في السيارات االجتساعية .واضح في مجال الكفاءة االج

أن األشفال ذوي صعػبات التعمع يطيخون مذاكل سمػكية وانفعالية عالية تديج بأربعة       
 . (Miller , B., 2011)أضعاف مسا لجى أقخانيع العادييغ .  

ات التعمع عغ أن الخرائز الشفدية واالجتساعية والسعخفية التي تسيد ذوي صعػب      
غيخىع مغ أقخانيع العادييغ قج تكػن سببا في معاناتيع مغ صعػبات ومذكبلت نفدية 

خاصة إذا وجج ىؤالء التبلميح في سياقات اجتساعية غيخ مخحبة بتمظ  ،واجتساعية
 الخرائز وال يتػافخ فييا متصمبات تخعاىا وتحتزشيا .

ي يتسيد بيا التبلميح ذوي صعػبات التعمع وعمى الخغع مغ بعس القجرات اإليجابية الت      
وقج تكػن ىحه السذكبلت  ،فإنيع يػاجيػن عجدا مغ السذكبلت التي تعػق تقجميع ونسػىع

حيث يػاجيػن العجيج مغ السذكبلت الدمػكية  ،نابعة مغ ذوي صعػبات التعمع أنفديع
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حيث يعج ىحا  ،يةكالدمػك اإلندحابي الحي يجشبيع الجخػل مع زمبلئيع في عبلقات اجتساع
الدمػك شكبل متصخفا مغ العبلقات بيغ الصفل ذوي صعػبات التعمع والسحيصيغ بو يجفعو في 
شكمو الحاد والعسيق إلى االندحاب كميا مغ الػاقع والمجػء إلى عالسو الستخيل . )بصخس 

 ( .0222 ،حافظ
عمى الجانب يتزح مسا سبق أن تأثيخ صعػبات التعمع عمى التبلميح ال يقترخ       

إلى ضيػر مذكبلت  ،بل يستج تأثيخه إلى ما ىػ أبعج مغ ذلظ ،األكاديسي والتحريمي فقط
وقج يكػن مغ األسمع  ،بل عمى السحيصيغ بو ،نفدية وانفعالية مؤثخة ليدت عمى التمسيح فقط

قبل أن نتعامل مع الرعػبة التعمسية كسذكمة )تحريل دراسي( أن نتعامل معيا )كسذكمة 
 ( فالعسل عمى تخفيف الثانية قج يجفع لمتعامل كسقتخح إيجابي فعال مع السذكمة األولى.نفدية
    Withdrawal behavior: السلهك االنسحابي  ثانيا

يعتبخ الدمػك اإلندحابي مغ أكثخ أنػاع االضصخابات الدمػكية شيػعا عشج األشفال      
وتػاصميع مع أقخانيع وأسخىع وبيئتيع السحيصة وأكثخىا تأثيخا عمى حياتيع وتعميسيع وتفاعميع 

 ،لسا لو مغ آثار سمبية عجيجة قج تشتيي في مجسميا إلى بعس األمخاض الشفدية واالجتساعية
ويرعب عبلجيا وترل لجرجة كبيخة مغ العقج الشفدية واالجتساعية إذا ما تع مبلحطتيا 

شػيمة قج ترل إلى مخاحل  لكي ال تدتسخ معو لفتخات ،وتذخيريا ومعالجتيا في حيشيا
 العسخ الستقجمة.

ىحا ويشطخ إلى الدمػك االندحابي عمى أنو شعػر بعجم الخاحة في وجػد اآلخخيغ      
وىػ  ،فيػ حالة مغ القمق االجتساعي الشاتج عغ التفاعبلت االجتساعية ،وغياب االترال بيع

 السيل إلى تجشب السػاقف االجتساعية .
الخجل  –اإلخفاق في المعب  –الدمػك االندحابي: التكتع واالنعدال  ومغ أبخز مطاىخ      

عجم االىتسام  –تجشب االترال البرخي  –الفذل في إبجاء السذاعخ  –واحبلم اليقطة 
التقمب  –الذعػر بالعجد  –الذعػر بالشقز في الكفاءة  –باآلخخيغ انخفاض تقجيخ الحات 

  (Gresham , F., 2001)قمة األصجقاء.  –السداجي 
وتتعجد تعخيفات الدمػك اإلندحابي تبعا لتعجد الجيات التي درستو كالجراسات التخبػية       

كسا ركد بعزيا اآلخخ عمى مطاىخه  ،إذ ركد بعزيا عمى أسبابو ،والشفدية واالجتساعية
 وأنساشو وآثاره ونتائجو.
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ية لمدمػك اإلندحابي عمى األفخاد وانصبلقا مغ التأثيخات الدمب ،ونطخا ليحا التعجد والتشػع     
فقج تشػعت الصخق واألساليب التي تدعى إلى الحج مغ ىحه التأثيخات ما بيغ شخق الػقاية 

أو  ،لمحج مغ الدمػك اإلندحابي الستسثمة بتذجيع الشذاشات االجتساعية وزيادة الثقة بالشفذ
شخق تعجيل الدمػك السختمفة مغ أجل تعجيل الدمػك االندحابي السختكد عمى  باستخجام

التعديد اإليجابي اال أن أكثخ الصخق واألساليب العبلجية لمحج مغ الدمػك اإلندحابي تسثمت 
عل االجتساعي في التجريب عمى تشسية السيارات االجتساعية السختمفة مغ أجل زيادة التفا

 (0222 ،خس حافظ)بصلؤلشفال السشدحبيغ 
ومغ أبخز خرائز الصفل ذو الرفة االندحابية نتيجة الرعػبات التعمسية أنو يتدع       

وفي الحاالت الحادة ال يدتصيع  ،بانكساش اجتساعي مفخط والتييب مغ االختبلط بالغخباء
سيغ وبالتالي قمة التفاعل مع السعم ،الصفل مجخد السغامخة أو التجخؤ بالحجيث أمام اآلخخيغ

ويتع  ،واألشفال أصحاب ىحا الدمػك يتحاشػن اآلخخيغ ،في مجاالت التحريل الجراسي
وال  ،وىع متخددون في اإلقجام وااللتدام بعسل أي شيء ،تخويعيع بديػلة وال يثقػن بالغيخ

ويفزمػن البعج أو الرست أو الحجيث  ،يسيمػن إلى السذاركة في السػاقف االجتساعية
 ء .السشخفس أو االندوا

ىحا فزبل عغ أن الدمػك االندحابي يعتبخ سمػكا معصبل في كثيخ مغ األحيان لمتقجم       
حيث يسيل الصفل صاحب الدمػك  ،وما يشتج عشو مغ بطء في التعمع ،في التحريل الجراسي

وال  ،واالنرخاف وشخود ذىشو كثيخا بعيجا عغ الجروس ،اإلندحابي إلى االبتعاد عغ اآلخخيغ
 ؤه في األنذصة الدمػكية والسػاقف االجتساعية السختمفة .يذارك زمبل

 ( 373ص  ،0222 ،)سميسان عبج الػاحج                                                
لحلظ فإن االىتسام بالجانب االجتساعي واالنفعالي لؤلفخاد ذوي صعػبات التعمع ال يقل      

فالشجاح في الحياة يتصمب التعامل الجيج مع الشاس  ،يأىسية عغ االىتسام بالجانب األكاديس
كسا تمعب السيارات االجتساعية واالنفعالية دورا بارزا في  ،والتفاعل معيع وتمقي القبػل مشيع

 (Lerner , 2000)مجسل حياة الفخد ألىسيتيا البالغة في التكيف الذخري واالجتساعي . 
إلى دراسة السطاىخ االجتساعية واالنفعالية لحوي  وقج أشارت نتائج الجراسات التي ىجفت     

أن األشفال ذوي  Pavri , S., 2005حيث وجج  ،صعػبات التعمع إلى أىسية ىحه السطاىخ
صعػبات التعمع السجمجيغ في الرفػف العادية أكثخ شعػرا بالػحجة الشفدية وغيخ مخغػب 



 

 

 

)      089) 

 أمحد عصام عبداخلالل د. &ههاْ فتحِ اخلىىل د. 
 

 2018 أبسين ،3ج، 54جممُ اإلزشاد الهفسٌ، العدد 

مسا يذيخ إلى أنيع يجركػن أنفديع كسعدوليغ في السػاقف  ،بيع ويتع تجاىميع وإىساليع
وأنيع يربحػن  ،ويذغمػن أنفديع عغ تكػيغ الرجاقات ،كسا أنيع غيخ اجتساعييغ ،الرفية

 إضافة إلى ضعف التعامل مع اآلخخيغ . ،عجوانييغ نحػ أصجقائيع ألتفو األسباب
ت التفاعل االجتساعي التي يجب وتػضح األدلة الشطخية أن ىشاك حجا أدنى مغ مدتػيا     

فإذا حخم مشيا يربح قخيبا إلى الذعػر بالػحجة الشفدية وييجد تػافقو  ،أن تتػافخ لكل شخز
ومغ ثع فإن دمج ذوي صعػبات التعمع في الرفػف العادية يدتيجف زيادة تقبميع  ،الشفدي

 ،لظ إلى إنعدالوفإذا رفس الصفل أدى ذ ،االجتساعي وزيادة إشخاكيع في األنذصة الرفية
قج تؤدي بجورىا إلى تجني  ،والعدلة االجتساعية تؤدي إلى مذكبلت سمػكية وانفعالية أخخى 

 . (Mercer , C., 2002)األداء التحريمي لمتمسيح . 
وتذيخ نتائج بعس الجراسات إلى أن العجد في السيارات االجتساعية عشج التبلميح ذوي      

جرتيع عمى فيع السؤشخات االجتساعية الستسثمة بالقرػر في صعػبات التعمع ناتج عغ عجم ق
ومغ ثع تشعكذ عمى شكل  ،ويطيخ لجييع اندحاب اجتساعي ،التعبيخات الػجيية لآلخخيغ

 . (Wallace , G., 2003)معػقات تعميسية  . 
ويتدع الدمػك اإلندحابي لحوي صعػبات التعمع بأنساط محجدة مغ الدمػك مشيا :       

ورفس السذاركة في الشذاشات العسخية  ،ب إلى عالع داخمي مغ االنصػاء والعدلةاإلندحا
كسا أن ىشاك عجدا مغ  ،وعجم الذعػر بالسدئػلية ،وعجم التعاون  ،االجتساعية العادية

الخرائز لمسشدحبيغ اجتساعيا مغ ذوي صعػبات التعمع تتسثل في أحاسيديع الدمبية تجاه 
 ،وخرػصا االكتئاب والقمق دوما ،صعػبات حياتية عجيجة ويعانػن  ،العبلقات اإلندانية

 إضافة إلى نقز التكيف االجتساعي . ،ويخافػن تأثيخ السجتسع عمييع ويقاومػنو
                                                          (Hawkley , L., 2003)    

ائز االندحابية لمصفل ذوي عجدا مغ الخر 0222وقج أدمج سميسان عبج الػاحج        
 عمى الشحػ التالي : ،صعػبات التعمع

 عجم انجماج الصفل مع زمبلئو في السجرسة 
 وال سيسا في فتخة  ،وجمػسو بسفخده بعيجا عغ اآلخخيغ ،خػف الصفل برفة مدتسخة

 الخاحة بالسجرسة )الفدحة(
 عجم مذاركة التمسيح زمبلءه المعب 
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 وال يسيل إلى الشدول في فشاء السجرسة  ،يفزل البقاء في الفرل 
  عشج التعامل مع التمسيح وإجخاء حػار معو ال يدتجيب لمكبلم ويتكمع برعػبة بالغة 
 ويشدحب مغ أي مػقف فيو مذاركة وتفاعل  ،يسيل لمرست والدكػن وعجم الحخكة

 اجتساعي مع اآلخخيغ 
  كثخة غيابو عغ السجرسة 
  الخسػل العام الحي قج يريبو 
  فقجان روح السبادرة 
وقج قام الباحث في الجراسة الخاىشة بالتعخف عمى الدمػك االندحابي لجى التبلميح ذوي      

وقج ربصيا كل عمى  ،صعػبات التعمع مغ خبلل العجيج مغ األبعاد ذات الرمة بيحا الدمػك
 حجة بسدتػى التحريل الجراسي )الستجني( .

عجد  تعخيفه االجخائي البعج 
 راتالعبا

 البعج النفسي
 

وىػ يعشي الحالة االنفعالية والسداجية التي يكػن عمييا الصالب 
 ذوي صعػبات التعمع داخل حجخة الجراسة .

22 

البعج 
 االجتماعي

وىػ يذيخ إلى قجرة الصالب ذوي صعػبات التعمع عمى 
التفاعل والسذاركة مع السعمع والدمبلء في أنذصتيع داخل 

 حجخة الجراسة .

20 

وىػ البعج الحي يذيخ إلى استيعاب ومذاركة الصالب ذوي  البعج التعليمي
صعػبات التعمع في السيسات التحريمية والتعميسية داخل 

 حجخة الجراسة .

26 

أبعاد السلهك 
 االنسحابي 

 38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبارة 

 

 Academic achievementالتحصيل الجراسي ..   ثالثا
أن تجني التحريل الجراسي ىػ أحج السطاىخ التي يترف بيا ذوي صعػبات  

لكشيا حالة عامة في جسيع السػاد عشج السعاقيغ  ،وقج تكػن مذتخكة مع السعاقيغ عقميا ،التعمع
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وإنسا قج تكػن في بعس  ،عقميا بيشسا ال تكػن عامة ومذتخكة عشج ذوي صعػبات التعمع
 (0225 ،حيث نجج تحريل ذوي صعػبات التعمع ال يتدع باالتداق )راضي الػقفي ،السػاد
ستعمع مغ صف إلى آخخ، إذ أن القخاءة والكتابة مغ أىع السػضػعات التي تحجد نقل ال    

تعج السختكد األساسي في الدشػات األربع األولى عمى مدتػى الػشغ العخبي، وال يقترخ 
األمخ عمى ذلظ، وإنسا تكػن لشتائج القرػر في الكتابة والقخاءة أثخ سمبي يستج ليذسل 

سكاني كسا أن صعػبات القخاءة تتخجع اضصخابا في التشطيع ال. مػضػعات عجيجة مدتقببل 
الدماني لجى التبلميح، ويشتج أساسا عغ ضعف في القجرات السكانية والدمانية، وىحا ما يجعل 
الصفل يترف بخاصية المجمجة والتمعثع والتقصيع في السقخوء خاصة أثشاء جيخه لسا يقخأ 

، وفي إستعساليا تستج إلى السدتػى الكتابي، حيث والرعػبة التي يػاجييا في فيع السخخجات
تب الصفل الكمسات خصأ سػاء بتخك الحخوف، أو بعجم تصبيق القػاعج اإلمبلئية السشاسبة يك

 (08ص ،0228باعتباره يجرك كل كمسة مشعدلة عغ األخخى )تخكي مػسى العػيزة، 
لحا يسكغ القػل أن صعػبات القخاءة ىي أكثخ السػضػعات انتذارا بيغ األفخاد مغ ذوي 

 وقج تأخح أشكاال عجة مشيا : ،صعػبات التعمع
 انخفاض معجل التحريل الجراسي لمصفل بعام أو أكثخ عغ معجل عسخه العقمي 
  عجم التسكغ مغ القخاءة الذفيية بصبلقة 
  ضعف في فيع ما يقخأ 
  صعػبات في التيجئة 
  ضعف في القجرة عمى تحميل صػتيات الكمسات الججيجة 
  عكذ الحخوف واألرقام عشج الكتابة 
  (66ص  ،0225 ،)عبج الباسط متػلي خزخ ضعف في معجل سخعة القخاءة 

ىحا وقج تكػن الرعػبة التعمسية في نسط واحج، ويسكغ أن يبجع في انساط أخخى، وقج 
، كسا وىشاك فخوق بيغ األفخاد وىي مدألة يتساشى ذلظ مع شبيعة الفخوق داخل الفخد ذاتو

العقمية واحجة، فيل تتداوى القجرات العجدية  شبيعية، إذ ال يسكغ أن تكػن قجرات الفخد
والقجرات المفطية والقجرات السكانية وقجرات التحكخ وقجرات االستجالل والقجرات اإلدراكية، 

 إضافة إلى أن ىحه القجرات ال تكػن بػزن واحج بالشدبة لمحكاء أو التحريل األكاديسي.
                                                   (Wallace , G., 2003 , P.28)     
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وىػ األساس  ،ويعج تحريل التمسيح الجراسي ىػ السعيار لتخفيعو مغ صف إلى آخخ     
وفي تػزيع التبلميح عمى السجارس  ،أدبي ... غيخ ذلظ( –السعتسج في تفخيع التعميع )عمسي 

وفي إقخار قبػليع في الجامعات وتػزيعيع عمى الكميات والتخررات  ،األكاديسية أو السيشية
وىػ كحلظ مقياس تعتسج عميو مختمف السؤسدات في كثيخ مغ بمجان العالع لمقبػل  ،السختمفة

 وعشج الجخػل إلى ميجان العسل  ،في وضيفة ما
صجقاء عمى ونتيجة لحلظ ىشاك العجيج مغ الزغػط التي يسارسيا األىل والسعمسػن واأل     

إضافة إلى أن إحخاز مدتػيات متقجمة في  ،التبلميح مغ أجل إنجاز أمثل في السجرسة
 ،)سميسان عبج الػاحجالتحريل الجراسي قج أصبح مطيخا اجتساعيا وثقافيا بارزا في الحياة 

 (35،ص0222
فبعزيا  ،ىحا وقج تعجدت األساليب التي استخجمتيا الجراسات لقياس التحريل الجراسي      

وأستخجم آخخون إختبارات التحريل في الخياضيات  ،استخجم مقياس العسل الرفي اليػمي
وتقجيخات السعمسيغ لسعجل الصالب في  ،باإلعتساد عمى اختبارات ستانفػرد بيشيو لئلنجاز

امتحانات الخياضيات، واعتسجت بعس ىحه الجراسات عمى اإلنجاز األكاديسي والتحريل 
يسكغ تقديع التبلميح حدب إنجازىع وتحريميع الجراسي و  م السجرسة بتقييسوالجراسي كسا تقػ 

 فئات: 3إلى 
 وىع  ،وىع يترفػن بالجج واالجتياد والتخكيد ،الفئة األولى: الستفػقػن في التحريل

وغالبا ما  ،كسا أنيع يبجون قجرا كبيخا مغ تحسل السدئػلية ،ذوو شاقة ونذاط مختفع
 يحطػن بالخضا والقبػل مغ الكبار والخاشجيغ .

 ويغمب عمييع التػازن واالعتجال وعجم السيل  ،الفئة الثانية: السعتجلػن في التحريل
ولكغ ليذ إلى  ،إلى التصخف والسغاالة، وىع يذعخون أنيع يسدكػن بدمام األمػر

  .درجة كبيخة
 وىع في العادة مغ الستداىميغ  ،ستجنيالفئة الثالثة: أصحاب التحريل الجراسي ال

كسا ييتسػن بسا حػليع وبغيخىع أكثخ  ،ويبجون سخيعي التغيخ ،الحيغ يشقادون لغيخىع
ومغ صفاتيع األخخى القمق والتػتخ والحدن  ،مسا ييتسػن بذؤونيع الخاصة

 (0225 ،)راضي الػقفي .والتذاؤم



 

 

 

)      093) 

 أمحد عصام عبداخلالل د. &ههاْ فتحِ اخلىىل د. 
 

 2018 أبسين ،3ج، 54جممُ اإلزشاد الهفسٌ، العدد 

في وتججر اإلشارة إلى أن التحريل الجراسي لمتمسيح يعج مغ العػامل اليامة التي تؤثخ 
فالتبلميح ذوي التحريل الجراسي العالي  ،وفي تكيفو وتػافقو الشفدي واالجتساعي ،تقجيخه لحاتو

 ،يحطػن بالتقبل االجتساعي والتغحية الخاجعة اإليجابية مغ اآلخخيغ حػل قجراتيع وإنجازاتيع
مسا يديع في التكيف  ،شعكذ عغ ذلظ نطخة الفخد اإليجابية عغ نفدو وتقجيخه العالي لحاتووت

 الشفدي واالجتساعي لمتمسيح في السجرسة وخارجيا .
أما التبلميح ذوي التحريل الجراسي الستجني فقج يؤدي فذميع الجراسي إلى مػاقف 

ويؤدي ذلظ  ،إذ يتمقػن آراء سمبية ومشفخة بذأن قجراتيع ،محبصة مغ البيئة السجرسية واألسخية
فيتعخضػن لسخاشخ االكتئاب  ،إلى تجني تقجيخ الحات لجييع وسػء تكيفيع الشفدي واالجتساعي

 (Cole , D., 2006 , P.99)واالندحاب االجتساعي مغ بيئتيع القخيبة والبعيجة . 
التعمع يجعميع يدمكػن مػاقف  أن التحريل الجراسي الستجني لمتبلميح ذوي صعػبات

حيث يذعخون أنيع غيخ ذو قيسة ويخذػن الدخخية مشيع أو  ،أكثخ بعجا وعدلة عغ أقخانيع
كسا أن زمبلؤىع  ،مغ السعمع فيأثخون أن يكػنػا في مشأى عغ أي تيكع عمى وضعيع الجراسي
تى تخفييية بدبب بحكع تسيدىع التحريمي ال يذخكػنيع في أية أنذصة تخبػية أو تعميسية أو ح

وىحا يجفع ذوي صعػبات التعمع أكثخ إلى مديج مغ التجشب والعدلة  ،تمظ الفجػة التحريمية
 ،)سميسان عبج الػاحج واالندحاب مغ أية مػاقف قج تعخضيع لئلحباط والقمق والتػتخ .

 (48ص  ،0222
 دزاسات سابكُ:

دراسة ىجفت مشيا إلى تعخف الذعػر باإلندحاب مقابل  Margalit 2000أجخت  
وتكػنت العيشة  ،االنجماج مع اآلخخيغ لجى عيشة مغ األشفال العادييغ وذوي صعػبات التعمع

مغ األشفال  76شفبل مغ ذوي صعػبات التعمع و  222شفبل مقدسيغ إلى  287مغ 
وكذفت الشتائج أن األشفال  ،وقج أستخجم مقياس الذعػر باالندحاب االجتساعي ،العادييغ

ومدتػيات  ،ذوي صعػبات التعمع قج أضيخوا مدتػيات أعمى عمى مقياس الذعػر باإلندحاب
 وأقل تقببل في السجتسع مغ أقخانيع العادييغ . ،أقل مغ اإلنجماج قياسا بأقخانيع العادييغ

إلى الكذف عغ فاعمية بخنامج عبلجي واقعي  Kim 2002بيشسا ىجفت دراسة  
لتشسية السدئػلية االجتساعية لجى أشفال السجارس االبتجائية مسغ يعانػن مغ صعػبات تعمع 
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شفبل  06وقج اشتسمت عيشة الجراسة عمى  ،في كػريا والحج أيزا مغ اندحابيع االجتساعي
وقج تع  ،ضابصة( –خيبية لجييع صعػبات تعمع تع تقديسيع إلى مجسػعتيغ متداويتيغ )تج

وقج أكجت نتائج الجراسة عمى فاعمية  ،تصبيق مقياس الكفاءة االجتساعية والبخنامج العبلجي
البخنامج العبلجي السعج في الحج مغ الدمػك السشدحب عشج الصفل ذوي صعػبات التعمع 

اركتو حيث تع تقخيبو مغ األقخان والبالغيغ ومذ ،وخاصة في مجاالت االنصػاء والعدلة
 افكارىع وانذصتيع البلصفية .

كذف العبلقة بيغ الدمػك االندحابي  Barsha 2003بيشسا كان ىجف دراسة 
وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ  ،لجى ذوي صعػبات تعمع القخاءة وبعس الستغيخات السجرسية

مسغ شخرػا بأن لجييع  .شفبل بالسخحمة االبتجائية في والية ميتذجان األمخيكية 42
واشتسمت أدوات الجراسة عمى مقياس لمكفاءة التحريمية في  ،ػبات في القخاءة الجيخيةصع

القخاءة ومقياس لمستغيخات السجرسية متسثمة في االسمػب التجريدي ودعع اليػايات ومذاركة 
زاد الجعع السجرسي وقج أشارت الشتائج إلى أنو كمسا  ،األقخان واالنخخاط في العسل السجرسي

قخان لمصالب ذوي صعػبات التعمع وتحسيمو مدئػليات مجرسية مقاربة لسيػلو كمسا ومذاركة األ
حتى لػ  ،أدى ذلظ إلى خفس سمػكو االندحابي وزيادة مذاركتو التفاعمية داخل السجرسة

  . ضمت صعػبات القخاءة كسا ىي
دراسة تيجف إلى الكذف عغ فاعمية  9002رياض حسن عطية وقج أجخى 

بخنامج ارشادي سمػكي في تخفيف الدمػك اإلندحابي وتحديغ التحريل الجراسي لجى 
تمسيحا وتمسيحة  30تزسشت الجراسة عيشة قػاميا  ،التبلميح ذوي صعػبات التعمع في القخاءة

إلى  مغ ذوي صعػبات التعمع مغ تبلميح الرف الدادس االبتجائي .. وقدست العيشة
وتع استخجام عجة  ،تمسيحا وتمسيحة 26مجسػعتيغ : تجخيبية وضابصة كل مجسػعة تتكػن مغ 

وتػصمت الجراسة إلى وجػد فخوق دالة  ،مقاييذ مغ بيشيا مقياس الدمػك االندحابي
إحرائيا بيغ متػسصي درجات تبلميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى مقياس الدمػك 

مسا يػضح انخفاض  ،س البعجي لرالح متػسصات السجسػعة التجخيبيةاإلندحابي في القيا
 مدتػى درجة الدمػك اإلندحابي لجى أفخاد العيشة التجخيبية .

إلى تعخف مؤشخات اضصخاب الدمػك  Khamis 2009كسا ىجفت دراسة  
 ودراسة خرائز الصفل )وجػد صعػبة في التعمع والشػع والعسخ( لجى ،والعػامل الجيسػغخافية
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تكػنت  ،األشفال ذوي صعػبات التعمع واألشفال العادييغ في دولة اإلمارات العخبية الستحجة
وقج  ،عاما مغ الجشديغ 28 – 20شالب تخاوحت أعسارىع ما بيغ  022عيشة الجراسة مغ 

وقج بيشت الشتائج مطاىخ خاصة باإلضصخابات  ،تع إجخاء مقاببلت لمصبلب في السجرسة
ومغ ضسشيا  ،كبلت الدمػكية الجاخمية والخارجية واألعخاض السختمصةالدمػكية : مثل السذ

 االندحاب االجتساعي والسذكبلت االجتساعية .
فقج تشاولت الكفاءة االجتساعية والسذاكل الدمػكية عمى عيشة  Ritter 2009أما  

وقػرنػا بسخاىقات أخخيات ال يعانيغ مغ  ،فتاة مخاىقة يعانيغ مغ صعػبات التعمع 52مغ 
وقج أضيخت نتائج البحث أن السخاىقات البلئي لجييغ صعػبات تعمع  ،صعػبات في التعمع

وأن السذاكل الدمػكية كاالندحاب والشذاط الدائج  ،يعانيغ مغ قمة األىمية االجتساعية
لسخاىقات المػاتي ال يعانيغ السرحػب بزعف االنتباه والعجوانية لجييغ مختفعة بالسقارنة مع ا

 مغ صعػبات في التعمع 
إلى معخفة الفخوق بيغ التمسيحات  9009أمل دمحم الهجخسي بيشسا سعت دراسة  

العاديات والتمسيحات ذوات صعػبات تعمع القخاءة مغ حيث الخرائز الذخرية واالنفعالية 
وقج تكػنت  ،دحاب االجتساعيلجييع في متغيخات القمق واالكتئاب واالنبداط والعرابية واالن

تمسيحة مغ العاديات في الرف  52تمسيحة مغ ذوات صعػبات القخاءة و 52عيشة الجراسة مغ 
وقج تكػنت أدوات الجراسة مغ اختبار ذكاء السرفػفات الستتابعة واختبار  ،الثالث االبتجائي

وقج  ،ئاب األشفالتحريمي في ميارات القخاءة ومقياس قمق األشفال والقائسة العخبية الكت
أشارت الشتائج إلى وجػد فخوق دالة احرائيا في متغيخات القمق واإلندحاب االجتساعي 
والعرابية بيغ مجسػعتي التمسيحات العاديات وذوات صعػبات تعمع القخاءة لرالح التمسيحات 

 .ذوات صعػبات التعمع في القخاءة 
دراسة ىجفت مشيا الكذف عغ عبلقة  9009 مخيم عثمان العصيميوقج أجخت 

االندحاب االجتساعي بتقجيخ الحات لجى عيشة مغ التبلميح ذوي صعػبات التعمع األكاديسية 
وقج تكػنت  ،بالرفػف الثالث والخابع وأقخانيع العادييغ في السخحمة االبتجائية بجولة الكػيت

ت التعمع األكاديسية بسخكد تمسيحا وتمسيحة مغ ذوي صعػبا272عيشة الجراسة الشيائية مغ 
وقج كذفت  ،تمسيحا وتمسيحة222تقػيع وتعميع الصفل وعيشة أخخى مغ اقخانيع العادييغ قػاميا 

نتائج الجراسة عغ وجػد عبلقة ارتباشية سالبة بيغ االندحاب االجتساعي وتقجيخ الحات لجى 
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ضافة إلى وجػد فخوق ذات التبلميح ذوي صعػبات التعمع األكاديسية بالسخحمة االبتجائية .. إ
داللة احرائية في اإلندحاب االجتساعي لجى التبلميح ذوي صعػبات التعمع األكاديسية 

 . وأقخانيع العادييغ بالسخحمة االبتجائية لرالح ذوي صعػبات التعمع األكاديسية
ببحث أثخ بخنامج تجريبي في تشسية  9002أسماء عبج هللا العطية بيشسا قامت  
وقج بمغ عجد األشفال مغ ذوي  ،الجتساعية لجى األشفال ذوي صعػبات التعمعالكفاءة ا

سشػات مغ روضة  7 – 5تخاوحت أعسارىع ما بيغ شفبل  82صعػبات التعمع محل الجراسة 
وقج استخجمت الباحثة مقياس رسع الخجل وقائسة لمكذف السبكخ  ،راشج الحكػمية بجولة قصخ

س لمكفاءة االجتساعية وتقييع سمػك األشفال في مخحمة ما عغ صعػبات التعمع الشسائية ومقيا
وقج  ،قبل السجرسة والبخنامج التجريبي لتشسية الكفاءة االجتساعية لؤلشفال ذوي صعػبات التعمع

تػصمت نتائج الجراسة إلى فاعمية البخنامج التجريبي في تشسية الكفاءة االجتساعية لجى 
البخنامج التجريبي إلى تجعيع شخرية الصفل ذوي  كسا سعى ،األشفال ذوي صعػبات التعمع

كسا نست أنذصة البخنامج التفاعل  ،صعػبات التعمع وتشسية التفاعل بيشو وبيغ زمبلئو ومعمسيو
واالنجماج بيغ الصفل ذوي صعػبات التعمع والعالع البديط مغ حػلو مغ خبلل التػاصل مع 

 جية أخخى . اآلخخيغ مغ جية والتػاصل مع األشياء مغ حػلو مغ
إلى التعخف عمى  9002أيمن عبج هللا وإبخاهيم الشهاب وقج ىجفت دراسة  

الدمػكيات غيخ التكيفية لجى شمبة صعػبات التعمع في السخحمة األساسية الجنيا مقارنة 
 ،مغ شمبة صعػبات التعمع والعادييغ 323وتكػنت عيشة الجراسة مغ  ،بالصمبة العادييغ

وأشارت نتائج الجراسة إلى أن الصمبة ذوي صعػبات التعمع يعانػن مغ السذكبلت الدمػكية 
 –تذتت االنتباه  -اإلندحاب   –غيخ تكيفية كالتالي : الدمػك السػجو نحػ الخارج 

وأنو تػجج فخوق دالة إحرائيا في  ،عجم الشزج –العبلقات السزصخبة مع األقخان 
 . الح الصمبة ذوي صعػبات التعمعالدمػكيات غيخ التكيفية لر

ىجفت إلى   9002 هشام المكانين وبسام النجاداتوفي دراسة قام بيا كل مغ  
التعخف عمى السذكبلت الدمػكية لجى الصمبة ذوي صعػبات التعمع وعبلقتيا بالكفاءة 

ة شالبا وشالب 235وتكػنت عيشة الجراسة مغ  ،االجتساعية مغ وجية نطخ السعمسيغ واألقخان
وقج تع تصبيق استسارة مبلحطة لمسذكبلت الدمػكية التي يعاني  ،مغ ذوي صعػبات التعمع

وقج أضيخت نتائج الجراسة أن أكثخ السذكبلت الدمػكية  ،مشيا الصبلب ذوي صعػبات التعمع
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شيػعا لجى الصبلب ذوي صعػبات التعمع ىي مذكبلت الشذاط الدائج ومذكبلت اإلندحاب 
 كبلت كانت اإلعتسادية عمى اآلخخيغ .وأقل السذ ،والعشاد

إلى التحقق مغ فاعمية العبلج  9002عبج هللا علي بنيان بيشسا ىجفت دراسة 
السعخفي الدمػكي في خفس مدتػى سمػك االندحاب االجتساعي لجى األشفال ذوي 

شفبل مغ ذوي صعػبات  06صعػبات التعمع في محافطة الصائف وتكػنت عيشة الجراسة مغ 
عاما تع تقديسيع بالتداوي إلى مجسػعتيغ  20 – 9تخاوحت أعسارىع الدمشية ما بيغ التعمع 

والبخنامج السقتخح  االجتساعي االندحابوقج تع تصبيق مقياس سمػك  ،ضابصة( –)تجخيبية 
وقج بيشت نتائج الجراسة فعالية البخنامج في خفس  ،السبشي عمى العبلج السعخفي الدمػكي

 .حجة سمػك االندحاب االجتساعي لجى عيشة التبلميح ذوي صعػبات التعمع 
حػل تأثيخ الخجل  9002حسينة بن رقية في حيغ ىجفت دراسة قام بيا 

باء االجتساعي متسثبل في االنعدال واالبتعاد عغ الحياة االجتساعية والخىبة في مقابمة الغخ 
عمى التحريل الجراسي لؤلشفال مغ ذوي صعػبات التعمع  الشفذوالمجػء إلى االنصػاء عمى 

تمسيحا مغ الحكػر واإلناث تخاوحت أعسارىع  62وقج اشتسمت عيشة الجراسة عمى  ،األكاديسية
 اعتسجتوقج  ،عاما مغ أحجى السجارس االبتجائية بػالية قدشصيشة الجدائخية 22 – 8ما بيغ 
ة عمى دليل مبلحطة مغ السعمسيغ لبعس سسات الخجل االجتساعي لمصبلب ذوي الجراس

وقج بيشت نتائج الجراسة التأثيخ السباشخ لمخجل االجتساعي عمى معجالت  ،صعػبات التعمع
كسا اوضحت الجراسة أن الخجل  ،تحريل الصبلب السشخفس في السقخرات األكاديسية

الصبلب ذوي صعػبات التعمع في العسمية  االجتساعي لو دور سمبي أيزا في انجماج
وأن الرست والعدلة الحادة زاد لجييع مغ صعػبات في  ،التعميسية واحتكاكيع مع زمبلئيع

القخاءة والتعبيخ لجييع وتأخخ في مدتػاىع التحريمي وغياب متكخر متعسج لمتيخب مغ 
 السذاركة في األنذصة التعميسية )الجساعية( مع أقخانيع .

دراسة ىجفت إلى الكذف عغ مدتػى  9002أحمج خالج خداعلة وقج أجخى 
االندحاب االجتساعي لجى الصمبة ذوي صعػبات التعمع في مجيشة بخيجة مغ وجية نطخ 

شالبا وشالبة شبق عمييع مقياس االندحاب االجتساعي  245بمغ عجد أفخاد العيشة  ،معمسييع
لحوي صعػبات التعمع وقج أوضحت نتائج الجراسة وجػد مدتػى مختفع نػعا ما مغ اإلندحاب 

إضافة إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية  ،االجتساعي لجى الصمبة ذوي صعػبات التعمع
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ووجػد فخوق ذات  ،اعي تبعا لستغيخ الجشذ لرالح اإلناثفي مدتػى االندحاب االجتس
داللة إحرائية في مدتػى االندحاب االجتساعي تبعا لستغيخ السدتػى الرفي لرالح شمبة 

 الرفيغ الثاني والثالث.
 تعكًب عمِ الدزاسات السابكُ : 

ارتكدت بعس الجراسات الدابقة عمى وضع حالة مقارنة بيغ الصبلب ذوي  .2
عمع والصبلب العادييغ في متغيخات عجيجة تتعمق بالرعػبة التعمسية أو صعػبات الت

مثل دراسة  ،الحالة الشفدية واالجتساعية والتي مغ ضسشيا الدمػك االندحابي
Margalit 2000  ودراسةRitter 2009  ودراسة  0220ودراسة أمل اليجخسي

ات إلى ارتفاع وقج تػصمت ىحه السقارن ،0223أيسغ عبج هللا وابخاىيع الذياب 
وقج اختمفت الجراسة  ،صعػبات التعمع مقارنة بالعادييغالدمػك اإلندحابي لجى ذوي 

الخاىشة في ذلظ حيث لع تكغ ىشاك مقارنات بيغ التبلميح ذوي التحريل الجراسي 
 .السشخفس وأقخانيع مغ العادييغ عمى متغيخ الدمػك االندحابي 

التجريبية والعبلجية التي تدعى لخفس  بعس الجراسات ركدت عمى فاعمية البخامج .0
ودراسة  0229كجراسة حدغ عصية  ،الدمػك االندحابي لجى ذوي صعػبات التعمع

بيشسا كان ىجف الجراسة الخاىشة  ،0227ودراسة أحسج خداعمة  0225عبج هللا بشيان 
مغايخا لحلظ مغ حيث الكذف عغ العبلقة بيغ الجرجات التحريمية السشخفزة 

 .ندحابي لجى التبلميح ذوي صعػبات التعمع والدمػك اال
لػحظ عمى أغمب الجراسات الدابقة إن لع تكغ كميا أنيا أغفمت دور األسخة في  .3

وقج يخجع ذلظ  ،تعامميا مع الصفل ذو صعػبات التعمع مغ جية سمػكو االندحابي
 ،إلى أن ىحا الدمػك قج ال يطيخ اال في السجتسع السجرسي ووسط زمبلء الجراسة

سا أن أغمب القائسيغ عمى التعامل مع ىحا الصفل مغ السعمسيغ والسختريغ ك
التخبػييغ والسخشجيغ الشفدييغ سعػا إلى تخفيف ذلظ الدمػك داخل السجرسة فقط 

وقج اتفقت الجراسة  ،أمبل في أن يديع ذلظ في تحدغ تحريمو الجراسي فيسا بعج
ة في تأثيخىا سػاء عمى الدمػك فمع يكغ ىشاك وجػد لستغيخ األسخ  ،الخاىشة في ذلظ

االندحابي لمتبلميح ذوي صعػبات التعمع أو كسدبب ىام لمتحريل الجراسي 
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حيث قام الباحث باستبعاد عشرخ األسخة في سببية العبلقة بيغ متغيخي  ،السشخفس
 الجراسة .

ربصت بعس الجراسات ما بيغ الدمػك اإلندحابي لجى عيشات الصبلب ذوي  .4
 Barshaمثل دراسة  ،بعس الستغيخات الذخرية والسجرسيةصعػبات التعمع و 

أما في الجراسة الخاىشة فقج حاول الباحث  ،0220ودراسة مخيع العريسي  2003
أن يخبط ما بيغ التحريل الجراسي السشخفس لجى التبلميح ذوي صعػبات التعمع 

فقج استبعج الباحث أية تأثيخات قج تكػن دخيمة عمى الدمػك  ،وسمػكيع االندحابي
 االندحابي بخبلف السدتػى أو التحريل الجراسي .

اختمفت الجراسات الدابقة في أحجام عيشات الصبلب ذوي صعػبات التعمع محل  .5
ودراسة  Kim 2002في اختيارىا لمعيشة دراسة الجراسة حيث كانت أقل الجراسات 

 06حيث كان حجع العيشة مغ الصبلب ذوي صعػبات التعمع  0225عبج هللا بشيان 
حيث  Khamis 2009بيشسا كان أكبخ حجع لمعيشات متسثبل في دراسة  ،شفبل

وفي  ،شالب وشالبة 022كانت العيشة السدتخجمة مغ ذوي صعػبات التعمع 
 ،الجراسة الخاىشة كان حجع العيشة قياسا عمى الجراسات الدابقة مغ الحجع الرغيخ

)محافطة وىحا يعػد إلى شبيعة السجتسع الحي تع تصبيق الجراسة مغ خبللو 
 . وىي محافطة مغ السحافطات ذات الكثافة الدكانية السشخفزة  ،السجسعة(

شبقت العجيج مغ الجراسات الدابقة استبيانات ومقاييذ صخيحة لمدمػك اإلندحابي  .6
ودراسة  0229عصية  عمى الصبلب ذوي صعػبات التعمع مثل دراسة رياض حدغ

وقج قام الباحث بذكل واضح بإعجاد وترسيع دليل لمسعمع  ،0225عبج هللا بشيان 
 3اشتسل عمى  ،لسبلحطة الدمػك االندحابي لجى التبلميح ذوي صعػبات التعمع

 .التعميسي(  –االجتساعي  –ابعاد متكاممة )الشفدي 
كبلت الشفدية واالجتساعية اتفقت أغمب الجراسات عمى أىسية التخكيد عمى حل السذ .7

لجى الصبلب ذوي صعػبات التعمع ومغ ضسشيا مذكمة الدمػك االندحابي حتى 
 Barshaودراسة  Kim 2002كجراسة  ،يتع رفع معجالت األداء التحريمي لجييع

لكغ  ،0226ودراسة حديشة بغ رقية  0229ودراسة رياض حدغ عصية  2003
العبلقة بيغ السدتػى الستجني لمتحريل في الجراسة الحالية حاول الباحث كذف 
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وقجم تػصيات داعسة  ،الجراسي وسمػك التبلميح ذوي صعػبات التعمع االندحابي
 . لمتعامل مع ىحا الدمػك بغس الشطخ عغ الػضع األكاديسي لمتبلميح

يبلحظ مغ بعس الجراسات الدابقة أنيا اىتست بالدمػك اإلندحابي بذكل مباشخ  .8
في حيغ ركدت باق الجراسات  ،بات التعمع )وىي قميمة(ومدتقل لجى ذوي صعػ 

ي عمى الدمػك اإلندحابي ضسغ االضصخابات الشفدية واالجتساعية واالنفعالية الت
والباحث ىشا ركد كل اىتسامو عمى الدمػك  ،يعاني مشيا ذوي صعػبات التعمع

واضح االندحابي لمتبلميح الحيغ يعانػن مغ صعػبات تعمع متزحة في انخفاض 
فمع يزع ذلظ الدمػك اال في سياقو السدتقل في مشأى عغ أي  ،لجرجاتيع الجراسية

 . متغيخات نفدية أو اجتساعية أو انفعالية أو بيئية
 فسوض البحث :

  درجـات البعـج الشفدـي لمدـمػك  بـيغ ذات داللـة إحرـائيةتػجج عبلقة ارتباشية سالبة
 .التحريمية  ذوي صعػبات التعمعالصبلب ودرجات  االندحابي 

  درجــات البعــج االجتســـاعي  بــيغ ذات داللـــة إحرــائية تػجــج عبلقــة ارتباشيــة ســالبة
 .التحريمية  ذوي صعػبات التعمع  درجات الصبلبلمدمػك االندحابي و 

  البعج التعميسي لمدـمػك  درحات بيغ ذات داللة إحرائيةتػجج عبلقة ارتباشية سالبة
 .التحريمية  ذوي صعػبات التعمع  درجات الصبلباالندحابي  و 

  ــــيغ  ذات داللــــة إحرــــائيةتػجــــج عبلقــــة ارتباشيــــة ســــالبة الجرجــــة الكميــــة لمدــــمػك ب
 .التحريمية  ذوي صعػبات التعمع الصبلباالندحابي ودرجات 

 :منهج البحث
الــحي يعشــي بػصــف مــا ىــػ قــائع فــي  ،تعتســج الجراســة الخاىشــة عمــى الســشيج الػصــفي 

ومـغ ثـع  ،وىػ ييتع بتحجيج الطخوف والعبلقات التي تػجـج بـيغ الػقـائع ،الػاقع ومحاولة تفديخه
وتدعى الجراسـة الخاىشـة الـى الكذـف عـغ شبيعـة العبلقـة االرتباشيـة مـا بـيغ  ،تحميميا وتفديخىا

خـل بيئـة السجرسـة مـغ خـبلل التحريل الجراسي لحوي صعػبات التعمع وسـمػكيع االندـحابي دا
 . ية نطخ السعمسيغ الستعامميغ معيعوج
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 عينة البحث:
اشتسمت عيشة الجراسة الخاىشة عمى عجد مغ التبلميح ذوي صعػبات التعمع مكػنة  

عاما بسجسع  20,5 – 8,6تخاوحت أعسارىع ما بيغ  ،تمسيحا بالسخحمة االبتجائية 02مغ 
 ،(8,75م  4)الرف الثالث  شبلب عجدوقج كان  ،التػيجخي التعميسي بسحافطة السجسعة 

وعجد  ،(22,54م  5) الرف الخامذ شبلبعجد  (22،06م  8شبلب الرف الخابع )عجد 
 .  (20,36م  3ف الدادس )لرشبلب ا

 أدوات البحث:
االندحابي لجى التبلميح  قام الباحث ببشاء وترسيع دليل مبلحطة السعمع لمدمػك 

مغ واقع درجاتيع التحريمية الكمية في السقخرات  ،ذوي صعػبات التعمع )محل الجراسة(
اختبارات متتالية( لمفرل الجراسي األول  3)شيػر  3األكاديسية خبلل فتخة زمشية مقجارىا 

2438 - 2439 
مػك االندحابي وقج قام الباحث باالشبلع عمى عجد مغ البحػث التي نػىت عغ الد 

ومقياس  0227مثل دراسة أحسج خداعمة  ،لئلستفادة مشيا عشج ترسيع مقياس الجراسة الخاىشة
 . 0223ودراسة عادل عبج هللا   0225عبج هللا عمي بشيان 

  :ويتكػن السقياس مغ مجسػعة مغ الفقخات 
وىي خاصة بالسعمع الحي سيقػم بسبلحطة سمػك التبلميح االندحابي  ،: البيانات العامةأوال 

وأيزا  ،وحالتو االجتساعية  ،وخبخاتو األكاديسية ،وعسخه ،ومؤىمو التعميسي ،مغ خبلل إسسو
 بيانات عغ الصالب ذوي الرعػبة التعمسية مغ حيث عسخه والرف الحي يجرس بو 

مثل البعج  ،ات الرمة بالجػانب االندحابية: يذتسل السقياس عمى عجد مغ األبعاد ذثانيا
 224ومجسػع حاصل الجرجة الكمية لمسقياس بأبعاده الثبلثة  ،الشفدي واالجتساعي والتعميسي

وتذيخ ارتفاع الجرجة الحاصل عمييا التمسيح مغ مبلحطة السعمع لدمػكو االندحابي  ،درجة
 إلى حجة الدمػك االندحابي لجيو بأبعاده السختمفة 

وتكػن الجرجة الكمية لمعبارة  ،أبجا( –نادرا  –أحيانا  –تتشػع استجابات السقياس )دائسا : اثالث
وعمى السعمع ان يزع عبلمة  ،درجات تتجرج في انخفاضيا حتى الجرجة صفخ 3الػاحجة 

  .واحجة فقط أمام كل عبارة
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 صجق المقياس :
اســتخجام صــجق السحكســيغ، واالتدــاق الــجاخمي عمــى تــع لمتحقــق مــغ صــجق السقيــاس 

 الشحػ التالي : 
 صجق المحكمين: -0

تــع عــخض السقيــاس عمــى مجسػعــة مــغ األســاتحة الستخررــيغ فــى مجــال عمــع الــشفذ 
( محكسيغ وبشاء عمى تػجيياتيع تع تعجيل بعس العبارات، 10والرحة الشفدية، بمغ عجدىع )

 اق بيغ السحكسيغ لعبارات السقياس.    والججول التالى يػضع معامبلت االتف
 ( 2ججول ) 

 (10)ن =  معامبلت االتفاق بيغ السحكسيغ لعبارات مقياس الدمػك االندحابى
 التعليمــــــــــــــىج ـــــــــــــــــــــــــــــالبع البعـــــــــــــــج االجتماعـــــــى البعـــــــــــــــــــج النفســــــــــــــــى

رقم 
 العبارة

عجد 
مخات 
 االتفاق

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

عجد 
مخات 
 االتفاق

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

عجد 
مخات 
 االتفاق

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

عجد 
مخات 
 االتفاق

نسبة 
 االتفاق

1 10 %100 11 9 %90 23 10 %100 31 10 %100 
2 10 %100 12 8 %80 24 9 %90 32 9 %90 
3 9 %90 13 9 %90 25 10 %100 33 9 %90 
4 8 %80 14 10 %100 26 9 %90 34 8 %80 
5 10 %100 15 9 %90 27 8 %80 35 9 %90 
6 9 %90 16 10 %100 28 9 %90 36 10 %100 
7 10 %100 17 10 %100 29 9 %90 37 9 %90 
8 10 %100 18 9 %90 30 10 %100 38 10 %100 
9 8 %80 19 8 %80       
10 10 %100 20 9 %90       
   21 10 %100       
   22         

 

أن ندـــب اتفـــاق الدـــادة السحكســـيغ عمـــى عبـــارات  ( 2) يتزـــح مـــغ الجـــجول الدـــابق
وبالتــــالي ســــػف يـــتع اإلبقــــاء عمــــى جسيــــع عبــــارات  ،%100% : 80السقيـــاس تخاوحــــت بــــيغ 

 السقياس.
 



 

 

 

)      323) 

 أمحد عصام عبداخلالل د. &ههاْ فتحِ اخلىىل د. 
 

 2018 أبسين ،3ج، 54جممُ اإلزشاد الهفسٌ، العدد 

  Internal Consistencyاالتساق الجاخلي        -9
إيجــاد التجــانذ الــجاخمي لمسقيــاس عــغ شخيــق حدــاب معامــل االرتبــاط بــيغ درجــات  تــع

 األفخاد عمى كل عبارة مغ عبارات السقياس والجرجة الكمية لمبعج الحى تشتسى إليو.
 ( 0 ججول )

 (20االتداق الجاخمي لعبارات مقياس الدمػك االندحابى )ن = 
البعـــــــــــــــــــج 
 ج التعليمــــــــــــــىـــــــــــــــــــــــــــــالبع البعـــــــــــــــج االجتماعـــــــى النفســــــــــــــــى

رقع 
 العبارة

معامل 
معامل  رقع العبارة االرتباط

معامل  رقع العبارة االرتباط
معامل  رقع العبارة االرتباط

 االرتباط
1 0.608 11 0.579 23 0.619 31 0.584 
2 0.583 12 0.566 24 0.581 32 0.462 
3 0.577 13 0.605 25 0.624 33 0.578 
4 0.591 14 0.593 26 0.457 34 0.614 
5 0.611 15 0.621 27 0.590 35 0.581 
6 0.563 16 0.580 28 0.604 36 0.592 
7 0.598 17 0.573 29 0.632 37 0.605 
8 0.601 18 0.617 30 0.608 38 0.612 
9 0.472 19 0.599     
10 0.588 20 0.484     
  21 0.567     
  22 0.589     

      0.444=  (0.05مدتػى الجاللة عشج )   0.561( = 0.01مدتػى الجاللة عشج )
أن جسيــع قــيع معــامبلت االرتبــاط دالــة إحرــائيا عشــج  (0) الدــابقيتزــح مــغ الجــجول 

( فيــى دالــة إحرــائيا عشــج مدــتػى 32، 26، 20، 9عــجا العبــارات ) (0.01مدــتػى داللــة )
ثــع تــع إيجــاد معامــل االرتبــاط بــيغ درجــات األفــخاد عمــى الجرجــة الكميــة لمبعــج   .(0.05داللــة )

 والجرجة الكمية لمسقياس.
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 ( 3 ججول )
 (20معامبلت االتداق الجاخمى ألبعاد السقياس والجرجة الكمية  )ن = 

 معامل االرتباط األبعـــاد
 0.594 البعج الشفدى

 0.603 البعج االجتساعى
 0.591 البعج التعميسى

أن جسيــع قــيع معــامبلت االرتبــاط دالــة إحرــائيا عشــج  (2)يتزــح مــغ الجــجول الدــابق
 (.0.01داللة ) مدتػى 
 المقياس:ثبات  –ب 

كخونبــاخ، وشخيقــة التجدئــة الترــفية  –لحدــاب ثبــات السقيــاس تــع اســتخجام شخيقــة ألفــا 
لدبيخمان بخاون حيث تع تقديع العبارات إلى نرفيغ )العبارات الفخدية / العبارات الدوجية( ثع 
حداب معامل االرتباط بيغ الشرفيغ وترحيح ىحا السعامل مغ أثخ الصـػل باسـتخجام معادلـة 

 ، والججول التالى يػضح ذلظ.مان بخاون سبيخ 
 ( 4 ججول )

 قيع معامبلت الثبات لسقياس الدمػك االندحابي  
 التجدئة الشرفيةكخونباخ وشخيقة  –بصخيقة ألفا 

 (20)ن = 
 التجدئة الشرفية ألفا كخونباخ األبعـــاد

 0.809 0.797 البعج الشفدى
 0.827 0.825 البعج االجتساعى
 0.804 0.783 البعج التعميسى

 0.839 0.832 الجرجة الكمية لمسقياس
 

، مسا يجعمشا نثق مختفعةأن جسيع قيع معامبلت الثبات  (4)يتزح مغ الججول الدابق
 ت السقياس .فى ثبا
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 :ومهاقشتها نتآج البحث 
 بالنسبة للفخض األول:

    إحصــائية تهجــج عالقــة ارتباسيــة ســالبة ذات داللــة يـن  هــحا الفــخض علــى أنــه
بــين درجــات البعــج النفســي للســلهك االنســحابي  ودرجــات الطــالب ذوي صــعهبات 

 التعلم التحصيلية .
 ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع حداب معامل ارتباط بيخسػن بيغ درجات الصبلب

 .التحريمية عمى البعج الشفدي لمدمػك االندحابي وبيغ درجاتيع  ذوي صعػبات التعمع
 ( 5ججول ) 

 ذوي صعػبات التعمع في البعج الشفدي لمدمػك االندحابي ودرجاتيع االرتباط بيغ درجات الصبلب معامل
 (20)ن =  التحريمية 

 مدتػى الجاللة معامل االرتباط السقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
 0.01 -0.609 البعج الشفدي لمدمػك االندحابي / التحريل الجراسي 

      0.444=  (0.05مدتػى الجاللة عشج )   0.561( = 0.01الجاللة عشج )مدتػى 
يتزح مغ الججول الدـابق وجـػد عبلقـة ارتباشيـة سـالبة دالـة إحرـائيا عشـج مدـتػى 

ذوي صـــــعػبات الـــــتعمع فـــــي البعـــــج الشفدـــــي لمدـــــمػك  بـــــيغ درجـــــات الصـــــبلب ( 0.01داللـــــة )
  اإلندحابي ودرجاتيع التحريمية . 

 الثانى: بالنسبة للفخض
   تهجــج عالقــة ارتباسيــة ســالبة ذات داللــة إحصــائية   يـن  هــحا الفــخض علــى أنــه

بين درجات البعج االجتماعي للسلهك االنسحابي و درجـات الطـالب ذوي صـعهبات 
 التعلم  التحصيلية  

ولمتحقـــق مـــغ صـــحة ىـــحا الفـــخض تـــع حدـــاب معامـــل ارتبـــاط بيخســـػن بـــيغ درجـــات 
ذوي صــــعػبات الــــتعمع عمــــى البعـــج االجتســــاعي لمدــــمػك االندــــحابي وبــــيغ  الصـــبلب
 التحريمية  درجاتيع
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 (6ججول ) 
 ذوي صعػبات التعمع الصبلب البعج االجتساعي لمدمػك االندحابي ودرجات معامل االرتباط بيغ درجات

 (20)ن =  التحريمية 
 مدتػى الجاللة معامل االرتباط السقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

 0.01 -0.661 البعج االجتساعي لمدمػك االندحابي / التحريل الجراسي 
      0.444=  (0.05مدتػى الجاللة عشج )   0.561( = 0.01مدتػى الجاللة عشج )

مغ الججول الدـابق وجـػد عبلقـة ارتباشيـة سـالبة دالـة إحرـائيا عشـج مدـتػى  يتزح
فـــي البعـــج االجتســـاعي لمدـــمػك االندـــحابي  ودرجـــاتيع  بـــيغ درجـــات الصـــبلب ( 0.01داللـــة )

  .التحريمية
 بالنسبة للفخض الثالث:

    تهجــج عالقــة ارتباسيــة ســالبة ذات داللــة إحصــائية يـن  هــحا الفــخض علــى أنــه
البعــج التعليمــي للســلهك االنســحابي  ودرجــات الطــالب ذوي صــعهبات بــين درحــات 

 التعلم  التحصيلية   .
ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع حداب معامل ارتباط بيخسػن بـيغ متػسـط درجـات 

 .التحريمية  ذوي صعػبات التعمع عمى البعج التعميسي لمدمػك اإلندحابي ودرجاتيع  الصبلب
 ججول )  (

 ذوي صعػبات التعمع عمى البعج التعميسي لمدمػك اإلندحابي ودرجاتيع بيغ درجات الصبلب معامل االرتباط
 (20)ن = التحريمية 

 مدتػى الجاللة معامل االرتباط السقيــــــــــــــــــــــــــــــاس
 0.01 -0.649 البعج التعميسي لمدمػك االندحابي / التحريل الجراسي 

      0.444=  (0.05مدتػى الجاللة عشج )   0.561( = 0.01مدتػى الجاللة عشج )
يتزح مغ الججول الدـابق وجـػد عبلقـة ارتباشيـة سـالبة دالـة إحرـائيا عشـج مدـتػى 

ذوي صـــعػبات الـــتعمع عمــــى البعـــج التعميســـي لمدــــمػك  بـــيغ درجـــات الصــــبلب ( 0.01داللـــة )
 التحريمية.االندحابي ودرجاتيع 
 بالنسبة للفخض الخابع:

تهجج عالقة ارتباسية سـالبة ذات داللـة إحصـائية بـين ين  هحا الفخض على أنه   
  .الجرجة الكلية للسلهك االنسحابي ودرجات الطالب ذوي صعهبات التعلم التحصيلية 
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الجرجـة الكميـة ولمتحقق مغ صـحة ىـحا الفـخض تـع حدـاب معامـل ارتبـاط بيخسـػن بـيغ 
  .التحريميةتعمع وبيغ درجاتيع لمدمػك االندحابي لمصبلب ذوي صعػبات ال

 ججول )  (
 التحريمية  ذوي صعػبات التعمع الكمية لمدمػك االندحابي ودرجاتيع معامل االرتباط بيغ درجات الصبلب

 (20)ن = 
 مدتػى الجاللة معامل االرتباط السقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

 0.01 -0.742 الجرجة الكمية لمدمػك االندحابي / التحريل الجراسي 
      0.444=  (0.05مدتػى الجاللة عشج )   0.561( = 0.01مدتػى الجاللة عشج )

يتزح مغ الججول الدـابق وجـػد عبلقـة ارتباشيـة سـالبة دالـة إحرـائيا عشـج مدـتػى 
 ذوي صعػبات التعمع الكمية لمدمػك االندـحابي ودرجـاتيع بيغ درجات الصبلب( 0.01داللة )

 التحريمية 
 مهاقشُ الهتآج :

اتزح مغ عخض الشتـائج الدـابقة تحقـق الفـخوض مـغ خـبلل وجـػد عبلقـة ارتباشيـة  
التعميسـي(  –االجتسـاعي  –سالبة بيغ ابعاد الدمػك االندحابي الثبلثة محـل الجراسـة )الشفدـي 

  .لمتبلميح ذوي صعػبات التعمعوالتحريل الجراسي 
فشتيجـــة الفـــخض األول دعســـت وجـــػد عبلقـــة ارتباشيـــة ســـالبة مـــا بـــيغ البعـــج الشفدـــي 
ــــث  ــــتعمع وانخفــــاض تحرــــيميع السجرســــي، حي لمدــــمػك االندــــحابي لمتبلميــــح ذوي صــــعػبات ال
ارتبصت صعػبات التحريل الجراسـي بحـاالت مـغ القمـق والتـػتخ وتجشـب التعامـل مـع الـدمبلء 

وقـج اتفقـت  ،مع والذـعػر السدـتسخ بالزـيق ووجـػد تكـخار لمدمـات دائسـة يقـػم بيـا التبلميـحوالسع
الحي شخز التبلميـح ذوي صـعػبات  Kim 2000تمظ الشتيجة الفخضية مع دراسات كل مغ 

وقـــام بإعـــجاد بخنـــامج عبلجـــي واقعـــي لتشسيـــة الـــتعمع عمـــى أنيـــع يعـــانػن مـــغ االنصـــػاء والعدلـــة 
الحي بجوره سيديع في خفس تمظ األعخاض الشفدية السراحبة لمدمػك السدئػلية االجتساعية 

ـــق التـــي  0220ودراســـة أمـــل اليجخســـي  ،االندـــحابي ـــخات القم ـــيغ متغي ـــة ب اكـــجت وجـــػد عبلق
ودراسة مخيع العرـيسي  ،والعرابية السراحبة لمدمػك االندحابي وبيغ صعػبات تعمع القخاءة

سشخفس كستغيخ نفدي لمدمػك االندـحابي وبـيغ التي اضيخت وجػد عبلقة بيغ تقجيخ الحات ال
  .صعػبات التعمع األكاديسية
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وفي نفذ الدياق دعست نتائج فخوض الجراسة وجػد عبلقة ارتباشية سـالبة مـا بـيغ 
البعــــج االجتســــاعي لمدــــمػك االندــــحابي لمتبلميــــح ذوي صــــعػبات الــــتعمع وانخفــــاض تحرــــيميع 

بعــجم التػاصــل مـــع الــدمبلء أو السعمـــع حيــث ارتـــبط التحرــيل الجراســي الســـشخفس  ،السجرســي
كسا وعجم مذاركتو في األنذصة الجساعية وعجم وجػد ىػايات خاصة بو وعجم قابميتو لمتػجيو 

وقج أكـجت تمـظ الشتيجـة نتـائج دراسـات مساثمـة مثـل دراسـة  ،لػحظ إىسالو في مطيخه الذخري
Margalit 2000  نتائجيـــا أن التبلميــح ذوي صــعػبات الـــتعمع ال يشــجمجػن مـــع التـــي بيشــت

التـي أكـجت  Barsha 2003ودراسـة  ،السحيصيغ بيـع كسـا أنيـع كـانػا أقـل تقـببل مـغ العـادييغ
أن ذوي صـعػبات الــتعمع التػجـج لــجييع ىػايـات متقبمــة ومذـاركتيع األقــخان تعتبـخ ضــعيفة جــجا 

 0223ودراسـة أسـساء العصيـة  ،السذـكبلتمـى تمـظ وأكجت عمى الجور السجرسي في التغمـب ع
مػضـحة التي سعت الى تصبيق بخنامج لتشسية الكفـاءة االجتساعيـة لـجى ذوي صـعػبات الـتعمع 

ان البخنــامج اســيع فــي زيــادة مدــاحة التػاصــل مــع اآلخــخيغ ومــع األشــياء مــغ خــبلل أنذــصة 
الخجـل االجتسـاعي التـي أوجـجت اثـخ  0226ودراسـة حدـيشة بـغ رقيـة  ،البخنامج الجاعسة لحلظ

ـــتعمع  مـــغ خـــبلل متغيـــخات البعـــج والعدلـــة عـــغ الحيـــاة االجتساعيـــة والغخبـــاء لـــحوي صـــعػبات ال
 .األكاديسية عمى تحريميع األكاديسي

كسا أكجت نتائج الفخض الثالث وجـػد عبلقـة ارتباشيـة سـالبة مـا بـيغ البعـج التعميسـي  
حيـث أكـجت  ،ض تحرـيميع السجرسـيلمدمػك االندحابي لمتبلميح ذوي صعػبات التعمع وانخفـا

ـــع لمدـــمػك االندـــحابي وجـــػد صـــعػبات  ـــل مبلحطـــة السعم ـــة مـــغ دلي ـــة الجال السؤشـــخات التعميسي
تعميسيــة تؤكــج انخفــاض تحرــيميع الجراســي مثــل الــبطء فــي السيســات الكتابيــة وتذــتت انتباىــو 

رســية وال وعــجم اىتسامــو بػاجباتــو السشدليــة ويعــاني مــغ شــخود فــي الــحىغ أثشــاء الحرــز السج
وقج تساثمت تمظ الشتيجة مع نتائج دراسات كل  ،تػجج لجيو مقجرة غمى التعبيخ المفطي والكتابي

الـحي اكـجت نتيجــة دراسـتو تحدـغ التحرـيل الجراسـي لمتبلميــح ذوي  0229مـغ ريـاض عصيـة 
صعػبات التعمع مغ خبلل مخورىع ببخنـامج إرشـادي سـمػكي داعـع لخفـس الدـمػك االندـحابي 

 ورفع مدتػى التحريل الجراسي .
ضـيا الخابـع عمـى وجـػد عبلقـة ارتباشيـة سـالبة مـا وأخيخا نػىت نتائج الجراسة فـي فخ  

بـــيغ الجرجـــة الكميـــة لمدـــمػك االندـــحابي لمتبلميـــح ذوي صـــعػبات الـــتعمع وانخفـــاض تحرـــيميع 
السجرسي وىحا ما أكجتو أغمب الجراسات الدابقة التي أشـارت إلـى صـعػبات نفدـية واجتساعيـة 
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ومــــغ ضــــسشيا  ،ات الــــتعمعمختبصــــة بانخفــــاض التحرــــيل الجراســــي لــــجى التبلميــــح ذوي صــــعػب
التــي أكــجت  0220أمــل اليجخســي الدــمػك االندــحابي أو االندــحاب االجتســاعي مثــل دراســة 

ودراســـة  ،وجــػد صـــعػبات شخرــية وانفعاليـــة مختبصــة بانخفـــاض معــجل القـــخاءة لــجى التبلميـــح
أســساء العصيــة التــي بيشــت وجــػد مذــكبلت مثــل الشذــاط الدائــج ومذــكبلت االندــحابية والعشــاد 

ارتبــــاط الخجـــــل  0226كســــا اكــــجت دراســــة حدــــيشة بــــغ رقيــــة  ،احبة لرــــعػبات الــــتعمعمرــــ
االجتساعي وىػ مرصمح مخادف لمدمػك اإلندحابي بالرعػبات التعمسية بل أنيا عكدت في 
مفيػميــــا لستغيــــخات دراســــتيا التــــي اضيــــخت فييــــا أن الخجــــل االجتســــاعي لــــجى األشفــــال ذوي 

 باشخ لػجػد صعػبات في التعمع .صعػبات التعمع قج يكػن ىػ الدبب الس
والباحث في الجراسة الخاىشة يذيخ إلى أن الرعػبات التعمسيـة متسثمـة فـي التحرـيل  

الجراســي لمتبلميــح )التحرــيل الســشخفس كســا عبــخت عشــو الــجرجات الكميــة التــي حرــل عمييــا 
 2439 – 2438التبلميـــح فـــي اختبـــاراتيع خـــبلل فتـــخة الفرـــل الجراســـي األول لمعـــام الجراســـي 

أشيخ( كان ليا ارتباط مباشخ بالدمػك االندحابي لجى  3ومغ متػسط درجات التبلميح خبلل 
وأن االنخفاض في درجـات التحرـيل الجراسـي خـبلل تمـظ الفتـخة  ،ىؤالء التبلميح عيشة الجراسة

لع يكغ مغ قبيل السفاجأة أو الرجفة بل ىػ نابع مغ سمدـمة مـغ االخفاقـات الستتاليـة لمتبلميـح 
خــبلل العــام الدــابق والتــي أكــج مــغ خبلليــا التجــائيع لئلندــحاب مــغ البيئــة السجرســية السحيصــة 

ـــة  ،بذـــكل تكـــاممي تـــع صـــياغتيابيـــع مـــغ خـــبلل عـــجة ابعـــاد  وأن ىـــحه األبعـــاد ىـــي دليـــل رؤي
فمـــع يكـــغ مـــغ السقبـــػل أن يصبـــق  ،ومبلحطـــة مـــغ السعمســـيغ لتبلميـــحىع ذوي صـــعػبات الـــتعمع

 وذلظ ألسباب عجة مغ أىسيا :  أو عمى آبائيع ...  نفديعالسقياس عمى التبلميح أ
 عجم تسكغ التبلميح مغ قخاءة أبعاد وعبارات السقياس .2
 قج يكػن مغ الرعػبة أن يدتػعبػا فيسا ما في السقياس حتى لػ تع قخاءتو ليع  .0
قج يبجر مشيع عجم تعاون أو إيجابية تجاه السقياس مغ خـبلل عـجم اجـابتيع لـو حتـى  .3

 لػ تسكشػا مغ قخاءتو وفيسو 
 لغ يعصي أي تمسيح رؤية سمبية عغ ذاتو وعغ سمػكو البلسػي  .4
ـــى السعمســـيغ السبلحطـــيغ لدـــمػك تبلميـــحىع االندـــحابي مـــغ ذوي  .5 شبـــق السقيـــاس عم

 صعػبات التعمع بجون اشعارىع بأنيع مػضع مبلحطة 
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حيـث أن الرـعػبات التعمسيـة تطيـخ  ،لع يصبق الجليل فـي أي جـدء مشـو عمـى اآلبـاء .6
كسـا أن ألسـمػب السعاممـة  ،وتتزح في السػقف السجرسي أكثخ مـغ السػقـف األسـخي 

ــــتعمع والدــــمػك السشدــــحبال وىــــحا قــــج يزــــع الجراســــة  ،ػالجيــــة دور فــــي صــــعػبات ال
والسقياس في مػقـف البحـث عـغ سـببية الدـمػك االندـحابي وصـعػبات الـتعمع داخـل 

ومــغ جيــة أخــخى قــج يبــجي اآلبــاء تحيــدا ألبشــائيع بعــجم وضــعيع فــي بػتقــة  ،األســخة
 صعػبات تعمع .

 تىصًات البحث :
ائـــع لمتغمــب عمـــى مذــكبلت الدـــمػك االندــحابي لـــجى عســل خصــة ارشـــادية كسحــظ د .2

 .التبلميح ذوي صعػبات التعمع
 إشخاك التبلميح ذوي صعػبات التعمع في األنذصة السجرسية والجساعات الرفية  .0
إبخاز قيسة التعديد السدتسخ لمتبلميح الحيغ لجييع مذاركات فعالة في أنذـصة الفرـل  .3

  .حتى لػ كان ىحا التعديد يفػق ما يعصى ألقخانيع مغ التبلميح العادييغ ،والسجرسة
تجريب التبلميح ذوي صعػبات التعمع وحثيع عمى االشتخاك برفة دورية في اإلذاعـة  .4

 .مع التعديد الجائع لحلظ ،السجرسية وشابػر الرباح
سكشـػا مـغ تكميف التبلميح ذوي صعػبات التعمع بسيسات بدـيصة تتشاسـب وقـجراتيع ليت .5

  .إنجازىا داخل حجخة الجراسة بالتعاون مع الدمبلء والتذجيع ليع عمى ذلظ
تـــجريب التبلميـــح العـــادييغ عمـــى اشـــخاك زمبلئيـــع ذوي صـــعػبات الـــتعمع فـــي العـــابيع  .6

  .وانذصتيع مع الثشاء ليع عمى ذلظ
فــي اإلمكــان تجسيــع التبلميــح ذوي صــعػبات الــتعمع والخــخوج بيــع مــخة كــل شــيخ فــي  .7

إلحــجاث التػاصـــل الفعــال واإليجـــابي  ،ات بيئيــة لعشاصـــخ مــغ السجتســـع السحمــيزيــار 
الـجفاع السـجني  –السدتذـفى  –بيشيع وبيغ مثيخات البيئة مغ حـػليع )مخكـد الذـخشة 

 .... الخ(
عسـل لػحـات لمشجـػم لمدـمػك السخغـػب يـتع ابخازىـا فـي مكـان واضـح بحجـخة الجراسـة  .8

ــــى وجــــو تدــــجل فييــــا السذــــاركات واألنذــــصة الصبل ــــتعمع عم ــــحوي صــــعػبات ال ــــة ل بي
 .مع تجعيع وتعديد مغ يحرل عمى أعمى مدتػى مغ الشجػم ،الخرػص
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عســل البــػم أو لػحــة كبيــخة تػضــع فييــا صــػر السذــاركات الصبلبيــة لــحوي صــعػبات  .9
الـتعمع فـي األنذــصة السختمفـة وتػضــع فـي مكـان بــارز مـغ السجرســة كإثابـة مــغ ادارة 

 .ليع مغ االندحاب االجتساعي  السجرسة لتبلميحىا لمتخفيف
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 :قآمُ املساجع
مدتػى اإلندحاب االجتساعي لجى الصمبة ذوي  (:0227أحسج خالج خداعمة ) .2

صعػبات التعمع في مجيشة بخيجة مغ وجية نطخ معمسييع في ضػء بعس 
 .الكػيت  ،مجمة دراسات الخميج والجديخة العخبية 267عجد  ،الستغيخات

بخنامج تجريبي لتشسية الكفاءة االجتساعية لجى :  (0223هللا العصية )أسساء عبج  .0
جامعة  ،مجمة اإلرشاد الشفدي  ،)إبخيل( 34العجد  ،الصفل ذوي صعػبات التعمع

 .عيغ شسذ
تاريخيا ومفيػميا  ،صعػبات التعمع (:0228الديج عبج الحسيج سميسان ) .3

دار  ،العجد الثالث ،سمدمة الفكخ العخبي في التخبية الخاصة ،وتذخيريا وعبلجيا
 . القاىخة ،الفكخ العخبي

دراســــــة بعــــــس الخرــــــائز الذخرــــــية  (:0220أمــــــل هللا عبــــــج هللا اليجخســــــي ) .4
واالنفعاليــة لــجى عيشــة مــغ ذوي صــعػبات الــتعمع فــي القــخاءة والعــادييغ فــي السخحمــة 

 ،مجمة العمـػم التخبػيـة والشفدـية ،دتيخممخز رسالة ماج ،االبتجائية بسسمكة البحخيغ
 . جامعة البحخيغ

فاعمية الحاكخة العاممة لـجى ذوي صـعػبات الـتعمع مـغ  (:0220أميشة إبخاىيع شمبي ) .5
السؤتسخ الدشػي لكمية التخبية )نحػ رعاية  ،أشفال الحمقة الثانية مغ التعميع األساسي

 .جامعة السشرػرة  ،نفدية وتخبػية أفزل لحوي االحتياجات الخاصة(
الدمػكيات غيخ التكيفية لجى شمبة  (:0223وإبخاىيع الذياب ) ،أيسغ عبج هللا .6

صعػبات التعمع في السخحمة األساسية الجنيا في مجرسة تخبية أربج الثانية العجد 
 . مجمة الجامعة اإلسبلمية لمجراسات التخبػية والشفدية ،2مجمج  ،02

شبعة  ،تجريذ السزصخبيغ سمػكيا وانفعالياشخق  ( :0222بصخس حافظ بصخس ) .7
 .عسان  ،دار السديخة 2

العبلقة بيغ الفاعمية الحاتية السجركة  (:0228تخكي بغ مػسى العػيزة ) .8
والتحريل الجراسي لجى الصمبة ذوي صعػبات التعمع في السجارس االبتجائية 
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الجامعة  ،كمية الجراسات العميا ،رسالة ماجدتيخ ،بالسسمكة العخبية الدعػدية
 .األردنية

)عجد يشايخ  ،الحكاءات الستعجدة والتخبية الخاصة (:0223جابخ عبج الحسيج جابخ ) .9
السعيج العالي لمجراسات  ،مجمة العمػم التخبػية ،خاص عغ التخبية الخاصة( –

 .جامعة القاىخة  ،والبحػث التخبػية
االجتساعي عمى التحريل الجراسي تأثيخ الخجل (: 0226حديشة بغ رقية ) .22

دراسة ميجانية عمى عيشة مغ  –لؤلشفال مغ ذوي صعػبات التعمع األكاديسية 
 ،مجمة جيل العمػم اإلندانية واالجتساعية ،28العجد  ،التبلميح في السخحمة االبتجائية

 .الجدائخ ،مخكد جيل لمبحث العمسي
مشذػرات كمية األميخة  ،صبيقيصعػبات التعمع الشطخي والت (:0225راضي الػقفي ) .22

 .عسان ،ثخوت
فعالية بخنامج إرشادي سمػكي في تخفيف الدمػك  (:0229رياض حدغ عصية ) .20

رسالة  ،اإلندحابي وتحديغ التحريل الجراسي لجى تبلميح صعػبات تعمع القخاءة
 .جامعة كفخ الذيخ  ،كمية التخبية ،ماجدتيخ

سيكػلػجية صعػبات التعمع ذوي السحشة  (:0222سميسان عبج الػاحج يػسف ) .23
 .القاىخة  ،دار الػفاء لمصباعة والشذخ ،2شبعة  ،التعميسية بيغ التشسية والتشحية

صعػبات التعمع الشسائية واألكاديسية  (:0222سميسان عبج الػاحج يػسف ) .24
 .القاىخة  ،مكتبة األنجمػ السرخية ،2شبعة  ،واالجتساعية واالنفعالية

)األشفال العاديػن  مقياس االندحاب االجتساعي لؤلشفال (:0226هللا )عادل عبج  .25
 القاىخة  ،دار الخشاد ،التػحجيػن( –الستخمفػن عقميا  –

التجريذ العبلجي لرعػبات التعمع والتأخخ  (:0225عبج الباسط متػلي خزخ ) .26
 .الكػيت ،دار الكتاب الحجيث ،الجراسي

العبلج السعخفي الدمػكي في خفس  الية(: فع0225عبج هللا عمي محسػد بشيان ) .27
مدتػى سمػك االندحاب االجتساعي لجى األشفال ذوي صعػبات التعمع في 

 القاىخة . ،مجمة التخبية الخاصة والتأىيل ،3مجمج  ،9العجد  ،محافطة الصائف
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السشاخ األسخي كسا يجركو األبشاء وعبلقتو  :(0222وخيخي الديج ) ،عدت كػاسة .28
 ،مجمة كمية التخبية ،5العجد  ،بالتكيف االجتساعي لجى عيشة مغ شبلب الجامعة

 جامعة األزىخ 
دراسة لبعس الخرائز االنفعالية لجى ذوي صعػبات  (:0229فتحي الديات ) .29

 .السسمكة العخبية الدعػدية  ،مجمة أم القخى  ،0العجد  ،التعمع في السخحمة االبتجائية
اإلندحاب االجتساعي وعبلقتو بتقجيخ الحات لجى  (:0220مخيع عثسان العريسي ) .02

عيشة مغ التبلميح ذوي صعػبات التعمع األكاديسية وأقخانيع العادييغ بالسخحمة 
 البحخيغ . ،جامعة الخميج العخبي ،رسالة ماجدتيخ ،االبتجائية بجولة الكػيت

فاعمية بخنامج تجريبي في تشسية السيارات االجتساعية : (0228) ناجي الدعايجة .02
 . عسان ،الجامعة األردنية ،رسالة دكتػراه  ،لمصمبة ذوي صعػبات التعمع

السذكبلت الدمػكية لجى الصمبة ذوي : (0224وبدام الشجادات ) ،ىذام السكانيغ .00
 ،السعمسيغ واألقخانصعػبات التعمع وعبلقتيا بالكفاءة االجتساعية مغ وجية نطخ 

 .  السجمة األردنية في العمػم التخبػية ،(22)مجمج  4العجد 
فعالية التجريب عمى استخاتيجية ضبط الحات في  (:0224يدخي أحسج سيج عيدى ) .03

  ،خفس مدتػى الذعػر باإلحباط لجى عيشة مغ التبلميح ذوي صعػبات التعمع
 .  شسذ جامعة عيغ ،مجمة كمية التخبية( 0)الجدء  36العجد 

24) Barsha , R., (2003) : Relationship between School variable and 

Withdrawal behavior with Children of Reading Disabilities . 

Applied Education Journal , vol. 16 (3) , pp. 61- 75 . 

25) ) Benowitz , A., (2011) : Social Competence of Students with 

Learning Disabilities Using a Risk-Resilience Model . 

Dissertation Theses – Doctoral Dissertation . 

26) Broomhead , K., (2014) : A clash of two worlds : Disjuncture 
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 Psychological factor of withdrawalأوال : البعج النفسي للسلهك االنسحابي 

behavior 
وىػ يعشي الحالة االنفعالية والسداجية التي يكػن عمييا الصالب ذوي صعػبات التعمع     

  .داخل حجخة الجراسة
 أبجا نادرا أحيانا دائسا العبارات  م
     يشام داخل حجخة الجراسة  2
     يتجشب الشطخ بالعيغ لمدمبلء والسعمع 0
     يفزل الجمػس مشفخدا  3
     يتخدد في تعاممو مع مغ حػلو 4
     يبكي بجون سبب 5
     يتمجمج في كبلمو مع السعمع والدمبلء 6
     يخاف مغ الغخباء 7
     يذصب بالقمع عمى األوراق والجفاتخ السجرسية 8
     يذعخ بالزيق في وجػد الدمبلء والسعمع حػلو 9

     لجيو لدمات تكخارية يقػم بيا  22

 32الجرجة الكمية = 
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 السمىك االنسحابِ لمتالمًر ذوّ صعىبات التعمم وعالقته بتحصًمهم الدزاسِ

 2018 أبسين ،3ج، 54جممُ اإلزشاد الهفسٌ، العدد 

 The social factor of withdrawalثانيا : البعج االجتماعي للسلهك االنسحابي
behavior 

وىػ يذيخ إلى قجرة الصالب ذوي صعػبات التعمع عمى التفاعل والسذاركة مع السعمع      
 .والدمبلء في أنذصتيع داخل حجخة الجراسة 

 أبجا  نادرا  أحيانا  دائسا  العبارات م
     يمعب بعيجا عغ الدمبلء 2
     يفزل الجمػس في آخخ حجخة الجراسة  0
     ال يحب أن يمسدو أحج  3
     ال يتػاصل برخيا مع مغ حػلو  4
ال يذارك في أنذصة الجساعة ويخفس  5

 االستسخار فييا 
    

     يخخج مغ الفرل بعج خخوج كل زمبلؤه  6
     ال تػجج لو ىػايات معخوفة  7
     يخفس أن يذاركو أحج العابو  8
     ال يخد عمى أي زميل أثشاء الحػار معو 9

     غيخ قابل لمتػجيو مغ السعمع  22
ال يذارك في السدابقات الثقافية في  22

 الفرل 
    

     ميسل في مطيخه الذخري  20
 36الجرجة الكمية = 
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 أمحد عصام عبداخلالل د. &ههاْ فتحِ اخلىىل د. 
 

 2018 أبسين ،3ج، 54جممُ اإلزشاد الهفسٌ، العدد 

 Educational factor of withdrawalثالثا : البعج التعليمي للسلهك االنسحابي 
behavior 

وىػ البعج الحي يذيخ إلى استيعاب ومذاركة الصالب ذوي صعػبات التعمع في السيسات 
 التحريمية والتعميسية داخل حجخة الجراسة .

 أبجا  نادرا  أحيانا  دائسا  العبارات م
     ال يجيب عمى أسئمة السعمع داخل حجخة الجراسة  2
     بصئ في السيسات الكتابية  0
يجج صعػبة في التعخف عمى األرقام وإجخاء العسميات  3

 الحدابية 
    

     يتذتت انتباىو بديػلة 4
     ال يحل واجباتو السجرسية  5
     يتمعثع في القخاءة  6
     ال يفيع التعميسات المفطية السقجمة لو  7
     يغر التكميفات السجرسية مغ الدميل القخيب مشو 8
     لجيو شخود وسخحان في الحىغ  9

سخيع الشديان لمسعمػمات الحي يذخحيا السعمع داخل حجخة  22
 الجراسة 

    

     كبلمو غيخ واضح وغيخ مفيػم 22
     ال يتعخف عمى مفاىيع حػل الدمغ والسكان واالتجاىات  20
     يكتب بصخيقة عكدية  23
     ال يتسكغ مغ قخاءة ما يكتبو  24
     بصىء في اتسام السيسات التعميسية السصمػبة مشو  25
ال تػجج لجيو القجرة عمى التعبيخ المفطي الذفيي لسا يصمب  26

 مشو 
    

 48الكمية = الجرجة 
 002المجمهع الكلي لجرجات المقياس = 
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 السمىك االنسحابِ لمتالمًر ذوّ صعىبات التعمم وعالقته بتحصًمهم الدزاسِ

 2018 أبسين ،3ج، 54جممُ اإلزشاد الهفسٌ، العدد 

Abstract of the study: 
     The present study aimed at identifying the level of withdrawal 

behavior among students with learning disabilities from their teachers’ 

point of view and its relationship to the academic achievement. The 

study sample consisted of 20 primary-stage students with low 

academic achievement compared to their peers at Al-Tuwaijri 

Educational Complex in Majmaah Governorate. The data collection 

tools of the study included “The Guide of Teacher’s Observation of 

the Withdrawal Behavior of Students with Learning Disabilities, in 

addition to the overall scores of students in the study courses over the 

last three months.  The results of the study showed positive correlation 

between the low achievement scores of students with learning 

disabilities and their withdrawal behavior. 

 


