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 عاقت الفكريت البسيطتإلا يطفال روأللذى ا يالسلوك االنسحاب 

يهروه هختار بغذاد
1
يناهذ هنير هكار 

2
هحوذ يسن رانذا 

3 
 

 

1
بني سويف جاهعت -كليت التربيت -استار علن النفس التعليوي الوساعذ   

2
جاهعت بني سويف -كليت علوم روي االحتياجاث الخاصت -اإلعاقت العقليتهذرس   

3
جاهعت بني سويف -كليت التربيت للطفولت الوبكرة -بقسن العلوم النفسيت هعيذة  
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 الممخص:
هدف البحـث الـراهن ىلـل الت ـرف عمـل مفلـوم السـموك االنسـحابي لـدى األطفـال مـن ذوي اإلعاقـة الفكريـة البسـيطة،     

وتنــاول البحــث يــي طياتــم ت ريــف مفلــوم الســموك االنســحابي، وكــذلك عــرح ألهــم النهريــات التــي حاولــت تفســير  لــدى 
ــاألطفــال ذوي اإلعاقــة الفكريــة البســيطة، ومنلــا  ــ النهريــة –التحميــل النفســل ةنهري كمــا (، ةالســموكي النهريــة – ةالواق ي

لــدى األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة الفكريــة االنســحابي، والت ــرف عمــل مســبباتم لســموك ناولــت الدراســة يــي طياتلــا  نمــاط ات
 البسيطة . 

 ةالبسيط ةالفكري ةعاقإلا يذو  – يالسموك االنسحاب الكممات المفتاحية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

السموك االنسحابي لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية (. 9102.)راندا يس محمدمروة مختار بغدادي، ناهد منير مكاري، 
091: 011 (،0)0يونيو، ،البسيطة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

جمة بحوث ودراسات الطفولةم  

Journal of Childhood Researches and studies 

 

104 

 

Withdrawal Behavior of Children with Simple Intellectual Disabilities 

Marwa Mokhtar Boghdady 1
, Nahed Munir Makari 2

, Randa yassin mohamed
 3 

 
1 Assistant Professor of Psychology at the Faculty of  Education - Beni-Suef University 

2Lecturer, Department of Mental Disability, Faculty of Special Needs – Beni-Suef University 

3
Demonstrator, Department of Psychology, College of Education for Early Childhood – Beni-Suef University 

randayassin326@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Abstract:  

     The aim of the current research is to identify the concept of withdrawal behavior in 

children with minor intellectual disabilities. The research dealt with the definition of the 

concept of withdrawal behavior, as well as a presentation of the most important theories 

that it tried to explain in children with simple intellectual disabilities. ). The study also 

dealt with the patterns of withdrawal tactics, the identification of its causes, and 

children with minor intellectual disabilities. 

Key Words:  Withdrawal behavior – Simple intellectual disabilities 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Universitydrwalaaatya@gmail.com


 

 

السموك االنسحابي لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية (. 9102.)راندا يس محمدمروة مختار بغدادي، ناهد منير مكاري، 
091: 011 (،0)0يونيو، ،البسيطة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

جمة بحوث ودراسات الطفولةم  

Journal of Childhood Researches and studies 

 

105 

 مقدمة:

 أقل حيث يعد االطفال فكريًا، لدى المعاقين التكيفي السموك اضطراب مظاىر أحد االنسحابي السموك ُيعد   

 .المختمفة االجتماعية المواقف والتفاعبلت من االنسحاب إلى يميمون وعادة االجتماعي، التكيف عمى قدرة
(. بأنو حالة من الضغوط العاطفية التي تنمي لدى الفرد مشاعر االغتراب، Mewhirer,1990ويعرف )

ة المبلئمو ، وخاصة وعدم الفيم، والرفض من قبل اآلخرين ونقص المشاركة االجتماعية في األنشط
بأنو شعور  Peterson, et al, 2002)األنشطة التي توفر اإلحساس باأللفة االجتماعية. وينظر إليو )

الطفل بأنو وحيد وليس لو من يؤيد اتجاىو وىو غير قادر عمى مواجية الصعوبات وىذه الصعوبات تؤدى 
 إلي انخفاض ذاتو. 

السموك الموجو نحو الذات ويتضمن البعد من الناحية  ( عمى انو2002ويؤكد )عبد العزيز الشخص،
الجسمية واالنفعالية عن األشخاص والمواقف االجتماعية، وان الكثير من األطفال المضطربين سموكيا 
نيم ال يمثمون أى تيديد لغيرىم من األشخاص. وتؤكد  يظيرون االنسحاب والعزلة والكسل والخمول، وا 

ىو ميل الفرد إلي االبتعاد عن عوائق إشباع دوافعو وحاجاتو وكذلك من ( بأنو Rossilt,2003روسيمت)
 مصادر توتره، وقمقو، وعن مواقف اإلحباط والصراع أيضا".     

( إليو بأنو االنسحاب أو اليروب واالبتعاد الجسدي المادى أو  2002وأشارت )سعاد منصور،    
سببة لمصراع أو اإلحباط أو الضغط النفسي لمفرد. النفسي عن األشياء والمواقف والناس والمثيرات الم

(. السموك االنسحابى بأنة " سموك يتضمن عدم قدرة الطفل عمى 2002ويعرفو )صالح عبد المقصود، 
التفاعل االجتماعى مع من يحيطون بو، وعدم إقامة حوار مع الجماعة مما يؤدى إلى اليروب منيم 

(. أنو نمط من السموك يتميز بإبعاد الفرد نفسو عن القيام 2000وانسحابو عنيم. ويذكر) بطرس حافظ ، 
بيام الحياة العادية ويرافق ذلك إحباط وتوتر وخيبة أمل، كما يتضمن االنسحاب االبتعاد عن مجرى 

 الحياة االجتماعية، ويصحب ذلك عدم الشعور بالمسئولية.
( اليو بنمط من السموك يتميز 2000؛ حسين المحادين وأديب النواسية،  2000وتشير )خولة احمد، 

بإبعاد الطفل عن القيام بميام الحياة العادية مع الشعور باإلحباط وخيبة األمل، وايضًا الميل إلى تجنب 
التفاعل اإلجتماعي، واالفتقار إلى أساليب التواصل االجتماعي ويتراوح ىذا السموك بين عدم إقامة 

قران، إلى كراىية االتصال باآلخرين واالنعزال عن الناس والبيئة عبلقات اجتماعية أو بناء  صداقة مع األ
 المحيطة، وقد يبدأ في سنوات ما قبل الدراسة، ويستمر في فترات طويمة، وربما طوال الحياة. 
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( "االنسحاب ىو محصمة عدم توافق الفرد في عبلقاتو االجتماعية سواء في 2000وعرف )عمى جمبي،
يفقد الفرد الشعور باألنتماء لجماعة الرفاق، ويزداد شعور يؤدى بو الى  محيط أسرتو أوخارجيا حيث

االنسحاب من المشاركة فى المناشط االجتماعية والتفاعل والتعاون وتجنبو من األندماج مع االخرين أو 
 التحدث إلييم".

مادي ( بأنو يستخدم لوصف السموكيات التي ينتج عنيا انفصال 2002كما وصفتو )ىنادى حسين ، 
ومعنوي، اذا يجنح الطفل إلى تجنب المشاركة مع االخرين المحيطين بو ، وال يشاركيم المعب و ال يختمط 

 بيم.
إلى أن االنسحاب االجتماعي ىو العممية التى يزيل بيا األطفال أنفسيم (Din et,al.,2015) ويشير  

 طفال البقاء فييا وحدىم. من فرص التفاعبلت االجتماعية ويشمل أسبابا" مختمفة قد يختار األ
(. االنسحاب االجتماعي يمثل نمطا" من السموك يتميز عادة بإبعاد 2002وقالت)نجبلء عبد النبى،   

الفرد لنفسو عن القيام بميمات الحياة العادية، ويرافق ذلك الشعور باإلحباط وخيبة األمل والتوتر وتجنب 
ر إلى أساليب التواصل االجتماعي. ويذكر )شعبان عبد المشاركة االيجابية مع اآلخرين بسبب االفتقا

(.أن السموك اإلنسحابى شأنو شأن أى مفيوم تتداخل زوايا دراستو ما بين اضطرابا" 2002الصادق ، 
سموكيا" أو اجتماعيا" أو انفعاليا" أو سمة من سمات الشخصية أو مؤشرا" لمعزلة والرفض من األقران أو 

 نقص لمدافع االجتماعي. 
(. إليو بأنو سموك مرضى يعنى عدم تفاعل الطفل مع األخرين وانعزالو 2002شار)محمد مقداد ،أو 

نغبلقة عمى ذاتو ، وعدم رغبتو فى إقامو عبلقات أو صداقات تربطو بيم وابتعاده عنيم مع شعوره  وا 
ة حيث (. بأنو األبتعاد عن موقف مؤلم لمفرد في شكل عزل2002بالسعادة. كما يعرف)نورعمى سعد،

يحاول الطفل تجنب المجتمعات والرحبلت ويقضى معظم وقتو في األعمال الفردية كالقراءة والرسم أو 
ذا اضطرتو الظروف لمواجية الناس ظل صامتا" ، واذا أجبر عمى الكبلم خجل.  أحبلم اليقظة ، وا 

ير إلى إحساس مما سبق يتضح أن السموك االنسحابي ىو سموك إنعزالى يظير بصوره التوافقيو ويش 
الطفل بالعزلو وعدم التوافق مع االخرين مما ينعكس عمى سموكو الظاىرى بالبعد عن التواصل والتفاعل 
مع االخرين ويفضل التقوقع واإلنغبلق عمى ذاتو وينتيى بو إلى الُعزلو والتمركز حول الذات، ويتراوح ىذا 

ع األقران إلى كراىية االتصال باآلخرين السموك بين عدم إقامة عبلقات اجتماعية أو بناء صداقة م
 واإلنعزال عن الناس والبيئة المحيطو. 
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( أن السموك االنسحابي لدى األطفال يتخذ نمطين رئيسين يتدرج تحت  2002وترى )مشيره سالم، 
 -كل منيا مجموعة من السموكيات وىما:

 االنسحاب من الموافق األجتماعية المختمفة. -0

 التفاعبلت األجتماعية بصورة أفضل.االنسحاب من  -2

 أنماط السموك االنسحابى لدى ذوى اإلعاقة الفكرية :
الخجل : يوصف بأنو الميل إلى تجنب التفاعل االجتماعي مع المشاركة في المواقف         

م االجتماعية بصورة غير مناسبة، كما أنو حالة تجعل الفرد مياال" إلى االىتمام المبالغ فيو بالتقيي
(. 2000(. ىذا وقد عدت )مريم سمعان ،2002االجتماعي الصادر عن اآلخرين تجاىو ) والء كرم ،

الشعور بالخجل والحساسية والخنوع أحد أىم معالم السموك االنسحابي.وىو درجة عالية من االرتباك 
(، 2000والخوف واالنكماش يشعر بيا الطفل حين يمتقى بأشخاص من خارج محيطو )عبد الكريم ،

ويتصف الشخص الخجول بأنو أكثر قمقا" وتوترا" وأقل لباقة وثقة فى التداخل والتفاعل االجتماعي كما أنو 
يميل إلي العزلة واالنشغال بالذات وتامل ما فييا من نقص والميل لمصمت حين خروجو عن الجماعة. 

 (.    2002)حنان، 

نسحاب في االخر ولكن نرى أن االنطواء يعتبر االنطواء : يتداخبلن كل منيما أى االنطواء واال    
شكل من أشكال االنسحاب وبالتالي نجد أن مصطمح االنطواء قد استخدامو يونج لمداللة عمى اتجاه 
اىتمام الفرد نحو العالم الداخمي، وليس لمعالم الخارجي، حيث يبدي المنطوى ميبل" إلى االنسحاب عن 

لى التقو  لى االىتمام فقط بأفكاره الخاصة وخبراتو الذاتية، االتصاالت االجتماعية، وا  قع داخل الذات ، وا 
فيو يعني االنكفاء لمداخل ويستخدم في نظرية الشخصية ليشير إلى الميل إلى تقميص العبلقات 
االجتماعية وانشغال الفرد الزائد بمشاعره وخياالتو أكثر من انشغالو بالعالم الخارجي وما يحويو من بشر 

، وقد وجد أيزلك إن حاالت القمق واستجابات الوساوس واالضطرابات االكتئابية تميل إلى االرتباط وأشياء 
بالنمط االنطوائي؛ واستجابات االنطواء يغمب عمييا إن تكون ذاتية أكثر منيا حركية، وتكون مجموعة 

شخص االنطوائي استجابات الحركة لدى الشخص االنبساطي أكثر منيا لدى الشخص االنطوائي ويقسم ال
إلى أربعة أنماط ، ىى: نمط انطوائى وجداني، نمط انطوائي حدسي، نمط انطوائي حسي ، ونمط 

(. وينتمي األطفال المعاقين عقميا" من االنسحابيين إلى نمط االنطواء 0000انطوائي مفكر )رشا احمد، 
 الحسي نظرا" لقصور قدراتيم العقمية.
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ل وحساس ، يفضل العزلة وييرب من الناس ومن التجمعات، الشخص االنطوائي ىو شخص خجو     
وال يقوى عمى المواجية وعمى التعبير عن رأيو، ويشعر بضيق شديد حين يضطر لمتعامل مع الناس، كما 
يعاني الشخص االنطوائي أحيانا" من صعوبات فى الكبلم عند التحدث مع اآلخرين، مثل الفأفأه أو بطء 

يترتب عمى ذلك مشكبلت عدة مثل: االكتئاب، قمة الطاقة والحماسة، بما يقمل القدرة الكبلم أو التردد فيو، 
 (.2002والكفاءة عمى الدراسة والعمل.) مدحت، 

العزلة االجتماعية : يقصد بيا عدم قدرة الفرد عمى تنمية االستجابات المبلئمة لممواقف المختمفة     
القيان باألنشطة الحركية. ويرتبط كذلك بعدم قدرة الطفل مع ميل الطفل إلى الخمول ، وعدم الرغبة في 

االنسحابي بالقيام بالمبادرة ، واالشتراك مع رفاقو بالمعب أو األنشطة الحركية ، ىذا ألنو يمنع الطفل من 
التقدم والتفاعل مع اآلخرين ، أو المشاركة فيما يقومون بو من أنشطة مختمفة ، وتشير الدراسات المختمفة 

اجريت عمى األطفال االنسحابيين في مجال الحركة والنشاط إلى إن كمية الحركة والنشاط التي التي 
ن معدل النشاط يرتفع بصورة أكبر في  تحدث في وقت معين ترتبط بمستوى النشاط الحركي عند الطفل، وا 

ي ، بينما يميل االضطرابات السموكية المرتبطة بنوبات ىوس، أو في حالة زممة اإلفراط في النشاط الحرك
؛ 2002مستوى النشاط إلى االنخفاض واالنخفاض الشديد في الحاالت االنسحابية االكتئابية) مشيره سالم،

(. ومن خبلل ذلك نحدد خصائص الطفل ذو السموك االنسحابي فيما يمي: عدم السعادة 2000السويمم،
سايرة اآلخرين. وتعتبر العزلة االجتماعية والرضا، بطئ التعمم، الشعور بالوحدة النفسية، عدم القدرة عمى م

ىى إحدى أشكال العبلقات المشوشة بين األطفال، وسببيا ىو عدم تفاعل األطفال مع اآلخرين، إنو 
سموك تجنبي لآلخرين، ولمعزلة عند الطفل عبلقة بالتحصيل الدراسي المتدني لو فى المدرسة وعدم تكيفو، 

ل الجانحين، كما أن ىؤالء األطفال يفتقرون إلى التعمم االجتماعي وىؤالء األطفال سيطورون سموكيات مث
  (.2002والقدرة عمى إقامة عبلقات مع اآلخرين.) حميدة ، 

 تعقيب مما سبق يمكن القول أن السموك اإلنسحابى ينقسم الى قسمين :
صداقة معيم ، االنسحاب االجتماعى البسيط :العزلة واالبتعاد عن االخرين ، وعدم اقامة عبلقات 

واالمتناع عن المبادرة بالحديث بشكل مستمر ، وعدم المعب م االخرين ، وعدم االىتمام بالبيئو المحيطة ، 
 كما يتصف بالخمول وعدم النضج ، كما يقتنع بالمشاىدة دون المشاركة .

رين االنسحاب االجتماعى الشديد : وينجم عن تعديل خاطئ فى االنفعاالت حيث يرى الطفل االخ
عمى أنيم مصدر ألم وعدم راحة ، لذلك يمجأ لئلنعزال عن االخرين ويكون عند ىذا النوع من المنسحبين 
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إجتماعيًا سوء تكيف قد يؤدى إلى ظيور إضطرابات سموكية شديدة فى حال عدم التدخل فى الوقت 
 المناسب . 

 األعراض والمؤشرات  لؤلطفال المنسحبين أجتماعيًا :
(منيا الشعور بعدم االرتياح لمخالطو االخرين، الشعور بالنقص والعجز Gresham,et.al.,2001يذكر )

فى الكفاءة، الخجل احبلم اليقظو، العزلو، الكسل، التعب دون جيد مبذول، السمبيو، خيبو االمل، التقدير 
عى، عدم السمبى لمذات واخفاء المشاكل الخاصو، عدم الرضا عن النفس، عدم وجود فرص لمتعمم االجتما

التعمم من قيم االخرين، ضعف الثقة فى الكفاءة االجتماعيو، االعتماد فى صداقاتو مع االخرين عمى 
االخذ فقط وليس االخذ والعطاء، االخفاق فى المعب وفى اظيار مشاعره، التقمب المزاجى، التقرير السمبى 

 ى كالتالى :( ان ىناك عدة اعراض لبلنسحاب االجتماع2002لمذات.ويشير )خميل ، 

  -مجموعة االعراض العاطفية :  
 .الشعور بالعجز 

 الشعور بالخجل والحساسية والخنوع 

 .مشاعر االغتراب وعدم الفيم والرفض 

 . مشاعر االفتقار الى التقبل والود والحب 

 مجموعة أعراض سموكية :   
 .تجنبو لمدخول في العبلقات األجتماعية 

 رات األجتماعية عمى نحو مستمر.يبتعد المنسحب عن الخبرات والميا 

 .ال يطور المنسحب صداقاتو لفترة طويمة 

 ( ال يتعمم المنسحب قيم االخرين ، وال يشاركيم اراءىمCampanelli,E,2009 .) 

 .ليس لدى المنسحب ثقة بكفاءاتو االجتماعية 

 ة دون االمتناع عن المبادرة فى الحديث أو المعب أو االىتمام بالبيئة ، يقتنع بالمشاىد
 (.2000مشاركة. )مكتب اإلنماء االجتماعى ، 

 .عدم المشاركة فى النشاطات مع غيره من االطفال 

 .عدم المعب الجماعى أو تجنبو 

 .التعامل بطريقة بعيدة عن الود والمحبة 

 .تجنب المبادرة والتفاعل مع اآلخرين 
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 ."قضاء معظم الوقت منفردا 

  التحدث معيم.تجنب محادثة اآلخرين والخجل الشديد عند 

 االفتقار ألساليب التواصل االجتماعى 

  قمة المشاركو فى المواقف االجتماعيو 

 ،(2000االنعزال عن الناس والبيئو المحيطو)سحر عبد الفتاح 

( أن المظاىر والمؤشرات تختمف حسب الفئة العمرية إال أنيا تجتمع فى 2002ويؤكد )بطرس حافظ ،
االجتماعى لمفرد فى عبلقاتو مع االخرين ، تجنب الفرد لئلتصاالت  المؤشرات التالية : سوء التوافق

اإلجتماعية ، تجميد دائرة تفاعمو االجتماعى ، ىروب الفرد من واقعو االجتماعى إلى عالمو الذاتى ، 
 تبنى الفرد لبنية معرفية مفادىا أن االخرين قد أىمموه أو تجاىموه إلنقطاعو عنيم لفتره من الزمن. 

 
 ات المفسرة لمسموك االنسحابي :النهري
  المنهور النفسي 

 نهرية التحميل النفسي -0

اسباب السموك االنسحابي إلى مرحمة الطفولة المبكرة ال  Freud) 0020 – 0022أرجع فرويد)      
سيما خمس سنوات األولى إذ أن الخبرات التي يتعرض ليا الطفل في ىذه المرحمة تؤثر في شخصيتو 

وأكد عمى حاجات الطفل اذا ما أشبعت بصورة  (.2000مستقببل") سميحو عبد المحسن، ضحى عادل،
أو يعيق نموه الى درجة ما وأن ىذه االعاقة في النمو تمنع نمو  كافية فأن جانبا" من شخصيتو يتوقف

 (.2002األساليب االجتماعية األكثر فاعمية لمتكيف)محمد السيد عبدالرحمن، 
  نهرية اريكسون -9

ويرى اريكسون أن التوتر النفسي يكمن في ضعف األنا وعدم قدرة الفرد عمى القيام بوظائفو، اذا ما      
ريقة غير تكيفية، وغير مرضية فان ذلك يؤدى إلى تشوه المركبات النفسية مثل ضعف استمر التوتر بط

الثقة بالنفس وافتقار الدور، وانعدام الشعور باألمن النفسي مما يؤدى إلى الشعور ببعض االضطرابات 
 (.2002الوجدانية كالعزلة واالبتعاد عن مصادر التوتر النفسي. ) إيمان محمد حمدان، 
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 الواق ية:النهرية  -2

( مفيوم العالم النوعى ضمن النظرية الواقعية اساس ميم فى الصحو Corey,2009وضح كورى )أ     
النفسية عند االفراد ، حيث ان الفرد يسعى بشكل مستمر ودائم الى ايجاد عبلقات مرضية وجيدة تجمعو 

االنسان يسعى دائما لتحقيق مع االشخاص الميمين فى عالمو النوعى. كما حدد جبلسر فى نظريتو ان 
الحاجات الرئيسية واىميا الحاجو لمحب وىنا يسعى الفرد لتبادل مشاعر الحب ، ويكون شخص محبوب 
عند االشخاص الميمين فى حياتو ، وتاتى فى نفس االىمية الحاجة لبلنتماء حيث تشكل ىذه الحاجة 

بلقتو مع اصدقائو ، وان الفشل فى تحقيق اساس ثابت فى العبلقات االجتماعية بين الفرد واسرتو ، وع
ىذه الحاجات يقود باالنسان الى تعمم السموك االنسحابى وبالتالى المجوء الى حالة من العزلة االجتماعية 

 (Sharf, 2012والوحدة النفسية )

 :المنهور االجتماعي 
 نهرية كارل روجرز  -0

ى ترميز سميم لمخبرات، أما التنافر بينيما )الذات ويؤكد عمى أن التطابق بين الذات والخبرة يؤديان إل     
والخبرة( فأنو يؤدي الى ترميز غير دقيق مما ينجم عنو سوء تكيف نفسي، ويؤكد زوجرز عمى الحاجة إلى 
لى حب اآلخرين وتعاطفيم وتقديرىم  لى الصداقة، والمصاحبة واالىتمام بالفرد بطريقة إيجابية وا  االنتماء، وا 

( ان النظرية التحميمية Sharf,2012(. أوضح شارف )2000الفتاح محمد الخوجا،  واحتراميم. )عبد
الكبلسيكية استبعدت تأثير الجانب االجتماعى فى النمو النفسى لبلفراد ، اال ان نظرة اريكسون )السيكو 
ية اجتماعية ( التى ركزت عمى اىمية الجانب االجتماعى فى تحقيق مطالب النمو خبلل المراحل النمائ

( ان الفشل فى تحقيق مطالب النمو ىو نتاج عدم امتبلك الفرد LI & Wong, 2017المختمفة ، واشار) 
بالمجتمع ، احداىما األنموذج األنبساطى والذى يعنى اىتمام الفرد بما يدور حولو من احداث خارجية ، 

بأتجاه السمبية واالنسحابية واألخر األنموذج األنطوائى الذى فيو يركز الفرد عمى الذاتية التى تدفعو 
 واالنعزالية عند تعاممو مع المحيط االجتماعى والذى يميل فيو الفرد الى عدم االختبلط باالخرين .
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( فيرى ان خبرات الحياه االجتماعية المختمفة تؤدى بالفرد الى تبنى خططا" Hornyأما ىورنى )     
آلقات اآلنسانية ، وسموك االنسحاب االجتماعى محددة ألشباع حاجات معينو فى أطار نمو وتطور الع

يتبمور من خبلل خطة ) االتجاه بعيدا عن الناس ( والتى يكون فييا الفرد مياال الى سموك المحافظة ، 
 Sharfوالتكتم ، واأللتزام واألرتباك أو الخوف من الخوض في تفاصيل االتصاالت االجتماعية المختمفة ) 

, 2012) 

 ة : النظرية السموكي -2

ان االتجاة السموكى يؤكد عمى ان معظم مظاىر السموك األجتماعى وأشكالو المختمفة بما فيو سموك      
( وأن الفرد Corey,2009االنسحاب االجتماعى انما يتم تعممو كما يتم تعمم اى سموك اجتماعى اخر )

ابة . وأن االنسحاب االجتماعى يطور ىذا السموك فى ضوء مفاىيم الدافعية والتعزيز ، والمثير ، واالستج
ىى العممية التى فييا يتجنب الفرد الذكريات المؤلمة التى يرى انيا من الممكن أن تتعزز أو تنشط كمما 
اتسعت او تعمقت دائرة عبلقاتو االجتماعية التى كان قد كونيا او سوف يكونيا مع االخرين )بشري ، 

2000. ) 

 :المنهور الم ريل 

 النهرية الم ريية البنائية  -0

تغمب عمى  قضية التمركز حول الذات عمى تطور الطفل اجتماعيا" فيو ال يستطيع موائمة أفكاره      
لذلك يكون منعزال" أغمب الوقت إذا لم يكن كمو، إذ ال يبذل جيدا" في نقل أفكاره إلى اآلخرين وتعمل 

ى والبعيدة المدى غير متطورة أو غير عاممة) احمد ذاكرتو الحسية فقط أي أن الذاكرة القصيرة المد
(. ويؤكد المنظور المعرفى عمى دور العوامل والظروف او المتغيرات المرتبطة 2000عوض الترتوى،

بالتعبير عن السموك االنسحابى ، وان السموك االنسحابى يتشكل عند االفراد بطريقة تدريجية حيث تتشكل 
بالمواقف االجتماعية اوال" ، واذا تعرض الفرد لمواقف اجتماعية سمبية يبدأ  المفاىيم والتصورات المرتبطة

يشكل المفاىيم المرتبطة بالسموك االنسحابى حيث يطابق الفرد المواقف االجتماعية بناءا"عمى منظومتو 
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 ,Coplanالمعرفية واذا لم تتطابق مع بعضيا يصبح السموك االنسحابى سموكا" متبعا" عند الفرد) 

Bowker,2014) 
    سباب ودوايع السموك االنسحابل   

أو من أحد األبوين أو  الحرمان األسرى سواء في أطفال دور الرعاية االجتماعية أوقرى األطفال -
 كبلىما.

 القصور في الميارات االجتماعية البلزمة لمتواصل مع اآلخرين. -

 االجتماعى يظيرعدم احترام الطفل وتجاىمو من قبل اآلخرين ، حيث لوحظ أن سموك االنسحاب  -
 أكثر عند األطفال الذين تعانى امياتيم وآبائيم من اضطرابات سموكية

 اإلصابة ببعض اإلعاقات الواضحة.  -

 والمشاركة مع اآلخرين في األنشطةضعف المستوى الصحى. والذي يدفع لعدم التفاعل  -
 االجتماعية المختمفة.

 التعرض لئلىمال أو اإلساءة من اآلخرين. -

 ضعف المستوى المغوي.  -

 اضطرابات النطق والكبلم. -

 االحساس بالنقص والعجز في األداء. -

عدم القدرة عمى التكيف مع اآلخرين نظرا" لبلختبلف في الجانب العقمي أو الوجداني أو المستوى  -
 االقتصادي أو االجتماعي.

 لمواقف غامضة ال يستطيع الفرد تفسيرىا.التعرض  -

 االنتقال من بيئة ألخرى أو أماكن جديدة . -

رفض الوالدين الصدقاء الطفل يشعره بصوره مباشره أو غير مباشره بأن األصدقاء الذين 
اختارىم غير جيدين بما فيو الكفاية، مما ينتج عنو شعور الطفل بتدنى مفيوم الذات لديو 

 اء والوحده. وكذلك ميمو لبلنطو 
العادات والتقاليد السائدة فى بيئة الطفل باالضافة الى نمط الحياة العائمية خاصة ازدواجيو  -

المعاممة بمعنى الضرب والعقاب والتجاىل مره، والمكافأه والتعزيز مره أخرى، كل ذلك قد يدفع 
 بالطفل الى سموك  االنسحاب االجتماعى. 
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 (.2000 ؛ المحادين والنوايسة،2002ين. )امال عبد السميع،التعرض لمنقد و السخريو من اآلخر  -

 (.2000الخوف من اآلخرين مما يسبب لو االلم النفسى .)خولو احمد،  -

 عدم الشعور باألمان واالمن . -

 ، وىذا يدفعو الى االنسحاب لعالمسواء كان مقصودا أو غير مقصود  –رفض اآلباء آلبنائيم  -

عمى شكل كراىية موجية من الوالدين لمطفل، أو تسمط أو إىمال، الخيال واألمانى ، وقد يظير 
 وقد اثبتت الدراسات أن الطفل فى ىذه الحاالت يميل الى االنسحاب.

الخجل: وىو من أكثر األسباب شيوعا لمسموك االنسحابى حيث يحول كذلك دون الحديث عن  -
 ن صداقات جديدة.الحقوق بصوت عالى كما يمنع الطفل من مقابمة أشخاص ُجدد وتكوي

وجود اعاقة عند الطفل كاالعاقات الظاىرة  مثل االعاقو العقمية، أوالسمعية، أوالبصرية ،  -
واالعاقات الخفية أيضا مثل صعوبات التعمم والمشكبلت المغوية تؤدى بالطفل الى االبتعاد عن 

 مخالطة اآلخرين. 

 اليرمونات فى الجسم. وجود تمف فى الجياز العصبى المركزى ،أو اضطرابات فى عمل -

      ؛مصطفى نورى القمش ، خميل عبد  2000)خولو احمد،ود نقص فى الميارات االجتماعيةوج -
 (.2002الرحمن، 

الخوف الطفل من االخرين ، ان خبرات التفاعل االجتماعى السمبية المبكرة مع األخوة أو الزمبلء  -
شديد الحساسية والمراقبة لذاتو ويتوقع تجعل الطفل يتجنب مخالطة األخرين ، فيصبح الطفل 

     إستجابات سمبية من األفراد كاإلغاظة أو التخويف أو اإلحراج ، مما يجعمو يتجنب االخرين.
(، فالتفاعل معيم يصبح مساويا" لؤللم النفس بالنسبة لمطفل وخاصة الخوف 2002) مصطفى، 

ر ىم بالنسبة لو مصدر من صوت العالي الصادر من المعممات أو لؤلولياء األمو 
األمان.واألنسحاب األجتماعي يرتبط أرتباطا" وثيقا" بسموك األميات بخوفيا الزائد عمى طفمييا. 

(Kiel,EliabethJ,et al,2011) 

تنمو لدييم مخاوف ال أسباب ليا، كما أن بعضيم دائم الشكوك لبلبتعاد عن المشاركة في  -
 (2000األنشطة العامة)مصطفى وخميل،
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سحاب يمجأ إليو بعضيم ليبتعدوا عن المشاركة في الحياة ويحاول خمق إعذار ليذا التقوقع، واالن -
حتى يعرضوا أنفسيم لمصراع وكأنيم يحكمون عمى أنفسيم بالعيش في عزلة مرضية تحرميم من 

 االتصال المستمر واإلقبال عمى الحياة بوجو عام 

ة األقران والتواصل معيم.                                        صعوبة األدالل بمشاعرىم والتنظيم العاطفي ومشارك -
(Gregg&Kety,2017) 

 (.2002صعوبة األجتماع مع أشخاص جدد أو التمتع بخبرات جديدة )نادية حسن أبو سكينة، -

 والمعممات سبب أساسي في إنسحاب األطفال. لدينىمال الواإ -

الشعور بالتوتر والقمق عن طريق الفصل بين األفكار نو وسيمة دفاعية تيدف إلى التقميل من إ -
والمشاعر، ويقوم عمى كبت الوجدانيات والشحنات االنفعالية ، وىناك ما يسمى بعدم االتصال 
النفسي وىو عدم قدرة الطفل عمى التفاعل مع اآلخرين أو رفضو ليذا التواصل، وعدم رغبتو عمى 

 (.2000ظ ،االندماج العاطفي مع شخص آخر ) بطرس حاف
 (.2000خوف التمميذ من اآلخرين يؤدى إلى اليرب من المشاعر السمبية )خولة احمد،  -

 
 ساليب قياس وتشخيص السموك االنسحابي: 
 هناك ثالثة  ساليب رئيسية لقياس السموك االنسحابي لدى التالميذ وهل: 

حيث إنيا تتضمن  المبلحظة: وىى األكثر استخداما، وتتمتع ىذه الطريقة بالصدق الظاىرى، -
مبلحظة أنماط تفاعل التمميذ فى المواقف الطبيعية بشكل مباشر، كذلك فإن ىذه الطريقة تمكن 
الباحثين من قياس سموك التمميذ بشكل متكرر ودراسة المثيرات القبمية والمثيرات البعدية المرتبطة 

 العبلجية المناسبة.بسموكو، وذلك لو أىمية كبيرة فى تحميل السموك وبالتالي وضع الخطط 

المقاييس السوبومترية: وتعرف ىذه الطريقة باسم )ترشيح األقران(. وتشمل تقدير األقران لمسموك  -
والمكانة االجتماعية لمتمميذ، وقد أصبحت ىذه الطريقة من الطرق المستخدمة عمى نطاق واسع 

 في تشخيص السموك االنسحابي.

يف قوائم التقدير السموكية التي يقوم المعممون تقدير المعممين: تتضمن ىذه الطريقة توظ -
باستخداميا لتقييم السموك االنسحابي لمتمميذ ، وتشمل ىذه القوائم جممة من األنماط السموكية التى 

 (.2000يطمب من المعممين تقدير مدى ظيورىا عند التمميذ )خولو أحمد ،
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 -االعاقة الفكرية البسيطة : يالسموك االنسحابل لدى ذو  ةطبي 
يظير الكثير من االطفال ذوى االعاقو الفكرية البسيطة انسحابًا من المواقف، والعزلة االجتماعية ،    

والكسل، والخمول. ومثل ىؤالء األشخاص.ال ينظرون إلى االشخاص الذين يتكممون معيم ، وال يكونون 
لمناسبة، وىم ال يمثمون اى تيديد لغيرىم من االشخاص) صداقات بسبب افتقارىم لمميارات االجتماعية ا

(. فالسموك االنسحابى ىو الميل إلى تجنب التفاعل االجتماعى ، إذا حاول الطفل ان 2002يوسف،
يتفاعل مع االخرين، فأنو يخفق فى المشاركة والسيما فى المواقف االجتماعية بشكل مناسب، باألضافة 

جتماعى ، وقد يبدأ فى سنوات ما قبل المدرسة ، ويستمر فترات طويمة ، إلى االفتقار إلى التواصل اال
 (.2000وربما طوال الحياة)خولة احمد، 

 ومن أىم المظاىر االجتماعية واالنفعالية المميزة لذوى اإلعاقو الفكريو ما يمى: 

بعضيم يكون غير قادر عمى فيم المعمومات التى ترد من البيئة  ولكن لدييم فيم قميل لمعنى  -
 القصة، ويستطيعون حل المسائل الحسابية البسيطة. 

يعانى الطفل المنسحب اجتماعيًا من القمق نتيجة لخطر متوقع مصدره مجيول، ويتصف بالخوف  -
 والخجل وال يشترك بسموكيات ىامو في بيئتو.

يو غالبًا مفيوم ذات سئ أو متدنى ، ويدرك كثير من األطفال أنفسيم عمى أنيم غير مناسبين لد -
أو غير متقمبين ويتمثل مفيوم الذات السئ بعبارات تعكس ىذا المفيوم مثل )ال استطيع فعل ىذا( 
 أو )ىو افضل منى( أو )لن افوز ابدا (، ويكون لديو حساسية مفرطة عند النقد وال يكون لديو

 (2002رغبة فى االشتراك فى األنشطة الجماعية. ) مصطفى نورى؛ خميل عبد الفتاح، 

 تدنى مستوى الميارات البلزمة لمتواصل سواء المفظي أو غير المفظى. -
 عدم القدرة عمى المبادرة في الحديث مع اآلخرين. -
 الميل إلى المشاركة مع األصغر منيم سنا" فى أى ممارسات إجتماعية. -
دراك القواعد والمعايير اإلجتماعية. -  عدم القدرة عمى فيم وا 
 (.2000قصور فى ميارات العناية بالذات )سعيد حسن ، -
 قصور فى الكفاءة االجتماعية. -
 ضعف التكيف مع البيئة التى يعيشون فييا. -
 صعوبة إقامة عبلقات إيجابية مع اآلخرين. -
 ضعف القدرة عمى التواصل مع االخرين. -
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 تدنى مستوى الميارات الآلزمة لمتواصل سواء المفظى أو غير المفظى. -
 عدم القدرة عمى المبادرة بالحديث مع اآلخرين. -
 قصور فى الميارات االجتماعية. -
 صعوبة تكوين عبلقات أو صدقات مع اآلخرين. -
 صعوبة القدره عمى التعمق باآلخرين واالنتماء إلييم. -
 قات اجتماعية مع أقرانيم.ال ييتمون بإقامة عبل -
 صعوبة الحفاظ عمى تمك العآلقات التى تكونت ألى سبب. -
دراك القواعد والمعايير االجتماعية. -  عدم القدرة عمى فيم وا 
 قصور فى ميارات العناية بالذات. -

( ؛ 2002القصور فى الميارات الآلزمو ألداء مختمف أنشطة الحياة اليومية )عادل محمد،  -
(Koskentausta,et. al., 2007 (،  ولعل ابرز معالم الخصائص االنفعالية يحددىا ) صالح

 ( في عدة نقاط:2002السواح،

 التبمد االنفعالي -

 البلمباالة واالندفاعية   -

 وعدم التحكم في االنفعاالت -

 االنعزال واالنسحاب في المواقف االجتماعية  -

 العدوانية والسموك المضاد لممجتمع -

بالدونية واإلحباط وضعف الثقة بالنفس والتردد وبطء االستجابة والقمق والسرحان وقد يبدو الشعور  -
 " لطيفا" مبتسما" ودودا" في كل األوقات بمناسبة ودون مناسبة.

انعدام التوازن االنفعالي وان كان ىناك فئتان ، فئة مستقرة انفعاليا" إلى حد ما وأخرى غير مستقرة  -
نتان يتفقان في الطاعة وعدم أذية الغير، وفئة غير مستقرة كثيرة الحركة إلى حد ما ولكن االث

 متقمبة المزاج وقد تؤذى غيرىا وىذه تحتاج إلى رعاية أكثر.

اضطراب مفيوم الذات لدى ىؤالء االطفال، ألنيم غالبا" يتعرضون لخبرات مؤلمة كالفشل  -
كما يشعرون بالنقص وعدم الكفاءة وعدم واإلحباط في المنزل والمدرسة والشارع أكثر من العاديين 

الرضا عن الذات والشعور بالدونية ينمي االستعداد لمقمق واالتكالية وجميعيا استعدادات سموكية 
 لمتوافق السيئ كما أن مفيوم الذات عند ىؤالء األطفال غير واقعي وتقديرىم لذواتيم غير ثابت.
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ت السموك االنسحابي لدى عينو من ذوى اإلعاقة الفكرية وىناك العديد من البحوث والدراسات التي تناول
 البسيطة من مرحمة الطفولة المبكرة. 

( ىدفت إلى التعرف عمى مستوى حدوث االنسحاب 0002تناولت دراسة سيير سميمان الصباح )
ة في مدينو االجتماعي لدى المعاقين ) ذىنيًا ، سمعيًا، بصريًا ، حركيًا ( والممتحقين بمراكز التربية الخاص

 عمان، وأيضا التعرف عمى العبلقة مابين مستوى السموك االنسحابي ومتغيرات 
) نوع اإلعاقة، درجة اإلعاقة، عمر المعوق، جنس الطفل المعوق( وكذلك سعت الدراسة إلى  مدى 
 مساىمة ىذه المتغيرات في تفسير التباين عمى سموك االنسحاب االجتماعي، وتكونت عينو الدراسة من

( طفل معاق، وأشارت نتائج الدراسة إلى أعمى مستوى لحدوث االنسحاب االجتماعي كان لدى 200)
األطفال ذوى اإلعاقة الفكرية ثم اإلعاقة السمعية ثم اإلعاقة البصرية وأخيرا اإلعاقة الحركية .وىناك فروق 

اقة ودرجة اإلعاقة، أما ذات داللة إحصائية في سموك االنسحاب االجتماعي ترجع إلى متغيري نوع اإلع
بالنسبة لمتغيري عمر وجنس الطفل المعاق فبل توجد فروق ذات داللة إحصائية في سموك االنسحاب 
االجتماعي،كما أظيرت النتائج أن متغيري الدراسة المستقمة )درجة اإلعاقة ، نوع اإلعاقة ( قد فسرا ما 

بينما لم تفسر المتغيرات األخرى شيئًا ذات  % من التباين عمى سموك االنسحاب االجتماعي ، 2قيمتو 
 داللة إحصائية.

( دراسة ىدفت إلى الدراسة إلى تشخيص األداء الفارق لؤلطفال 2000كما َأجرت أميره البخش )
التوحديين وأقرانيم المعاقين فكريًا فيما يتعمق باالنسحاب االجتماعي، وكانت عينو الدراسة مكونو من 

( 02-0ين )( حالو لكل مجموعو من مجموعتي الدراسة، وتراوحت أعمارىم ما ب22( حالو بواقع )22)
(، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بين المجموعتين في 20-22سنة ونسب ذكائيم بين )

االنسحاب في المواقف والتفاعبلت االجتماعية والدرجة الكمية لمسموك االنسحابي، وذلك لحساب األطفال 
 نيم المعاقين ذىنيًا.التوحديين في الحاالت الثبلثة، حيث كانوا ىم األكثر انسحابا عن أقرا

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى تفاعل األم مع طفميا من Huang ,Kubota, 2007وقام )
ذوى متبلزمة داون والذي يعانى من مشاكل عامة في المغة سواء تعبيرية أو نطقية، وتكونت عينو الدراسة 

طفل تايواني تراوحت أعمارىم  (02( سنوات، و)2إلى  2( طفل ياباني ممن تتراوح أعمارىم من )02من )
سنوات، وكشفت نتائج الدراسة إلى تحسن لغة األطفال كذلك زيادة التفاعل بين األميات  2إلى  2من 

 وأبنائين وتحسن سموك األطفال وانخفاض المشكبلت السموكية.
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( دراسة ىدفت إلى أثر التفاعل بين الوالدين وأطفاليم Graham & Scudder, 2007وأجري )
وائم ممن يعانون من اضطراب في لغتيم واثر ذلك عمى زيادة التفاعل االجتماعي لدييم ، وتكونت عينو الت

( 2الدراسة من توائم يعانى من متبلزمة داون وتوائم يعانى من اضطراب نمائي عادى وعمر العينة )
لخطاب الوالدين سنوات ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن ىناك اختبلف في تطور خطاب األبناء تبعًا 

 وانعكس زيادة التفاعل بين الوالدين واألبناء عمى سموك التوائم في زيادة التفاعل االجتماعي لدييم .
( دراسة ىدفت إلى معرفة أثر برنامج مستند إلى المعب عمى 2002وبحث فيد عبد الحافظ عواد )

طالبا  20عينة الدراسة مكونة من االنسحاب االجتماعي لؤلطفال ذوى اإلعاقة الفكرية البسيطة، وكانت 
( سنة تم توزيعيم بطريقو عشوائية إلى مجموعتين مجموعة 02 -2أو طالبة تراوحت أعمارىم ما بين )

( طالبًا وطالبة ، وأشارت النتائج 20( طالبًا وطالبو ومجموعو ضابطة تكونت من)20تجريبية تكونت من)
لمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى القياس إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد ا

البعدي في مستوى السموك االنسحابي و إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة 
 التجريبية في مستوى االنسحاب االجتماعي تعود إلى متغير الجنس.

ية برنامج إرشادي لخفض ( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن فاعم2000وقام صالح سالم السويمم )
( طفبًل 20السموك االنسحابي لدى األطفال القابمين لمتعمم من المعاقين فكريًا.وتكونت عينة الدراسة من )

( أطفال من 00من االطفال القابمين لمتعمم من المعاقين عقميًا من الذكور، وشممت عينة الدراسة النيائية )
( وبمستوى 22-22( سنة، ونسبة ذكائيم مابين)02-0بين )المنسحبين؛ وتتراوح أعمارىم الزمنية ما

اجتماعى اقتصادى ثقافى متوسط، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطي 
رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس السموك االنسحابى فى القياس البعدى لصالح 

إحصائية بين متوسطى رتب المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى المجموعو التجريبية، وتداللة 
 والتتبعى ) بعد شيرين من تطبيق البرنامج(. 

( دراسة ىدفت إلى الكشف عن مشكمة االنسحاب االجتماعي لدى األطفال 2000واجرت مريم سمعان)
ودرجة التخمف العقمي لؤلطفال المتخمفين عقميا وعبلقتو بالمتغيرات التالية: معاممة الوالدين الخاطئة، 

والجنس، وكانت عينة الدراسة من األطفال المتخمفين عقميا القابمين لمتعمم والتدريب من مراكز التأىيل في 
مدينة دمشق، وتوصمت النتائج إلى أن قيمة معامل االرتباط بين االنسحاب االجتماعي لدى األطفال 

، وتعني أن شدة االنسحاب 0.20ة من قبل الوالدين تساوي المتخمفين عقميا، وأساليب المعاممة الخاطئ
تزداد مع زيادة المعاممة الخاطئة. وأن قيمة معامل االرتباط بين االنسحاب االجتماعي ودرجة التخمف 
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، تعني تراجع االنسحاب مع زيادة درجة الذكاء. وأن قيمة معامل االرتباط بين 0.22-العقمي تساوي 
، وتعني وجود تأثير ضعيف لمجنس عمى االنسحاب 0.02لجنس تساوي االنسحاب االجتماعي وا

 االجتماعي.
( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى أنواع المشكبلت السموكية 2002كما أجرى عبد الرحمن سيد )      

ناث(،  المنتشرة لدى ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة والمتوسطة وعبلقتيا بكل من متغيري الجنس) ذكور، وا 
( طفبًل من ذوى اإلعاقة الفكرية البسيطة 22ل الذكاء، والعمر الزمني، وتكونت عينة الدراسة من )ومعام

( إناث، وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية طبقًا 22( ذكور،)20والمتوسطة)
امل الذكاء في لمتغير الجنس ) ذكور، إناث(، بينما ظيرت فروق ذات داللة  إحصائية طبقًا لمتغير مع

اتجاه ذوي اإلعاقة الفكرية المتوسطة الذين كانت لدييم  مشكبلت سموكية أكبر منيا لدي ذوي اإلعاقة 
الفكرية البسيطة، وظيرت كذلك فروق ذات داللة إحصائية طبقًا لمتغير العمر الزمني في اتجاه المرحمة 

موعو توصيات، واقتراح بعض البحوث سنة(، وانتيت الدراسة  بتقديم مج 20 -02العمرية الثالثة )
 المستقبمية ذات الصمة.

( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية برنامج  2002وتناولت كريمو عبد المجيد عبد الشافي )  
تدريبي لعبلج اضطرابات النطق وأثره في السموك االنسحابي لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة، 

( أطفال 2ونة من مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل منيا )وكانت عينة الدراسة مك
(، وتراوحت أعمارىم من 22( إلى )22من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة، وتراوحت نسبة ذكائيم من )

( سنوات، وأشارت النتائج إلى فاعمية البرنامج التدريبي في عبلج اضطرابات النطق لدى 0(إلى )2)
 وي اإلعاقة الفكرية البسيطة، وانخفاض سموكيم االنسحابي.األطفال ذ
( دراسة ىدفت إلى الكشف عن العبلقة االرتباطية بين االكتئاب 2002واجرى)مصباح إبراىيم، 

والسموك اإلنسحابى لدى األطفال المعاقين فكريًا القابمين لمتعمم، والكشف عن وجود فروق فى مستوى 
( من األطفال المعاقين فكريًا القابمين لمتعمم 20وتتضمن عينة الدراسة ) االكتئاب ترجع لمتغير الجنس.

( سنة،وأسفرت النتائج عن 02-00( إناث،وأعمارىم تراوحت مابين )22( ذكور،)22من الجنسين منيم )
( بين االكتئاب والسموك االنسحابى لدى 0000وجود ارتباط موجب ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)

 ن فكريًا القابمين لمتعمم. المعاقي
( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن السموك االنسحابي لدى الطبلب 2002وقام عمى بن محمد بكر)

ذوي اإلعاقة السمعية، اإلعاقة الفكرية في ضوء بعض المتغيرات )المرحمة التعميمية، والبيئة التعميمية( كما 
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مًا لمتبلميذ المعاقين سمعيًا والمعاقين فكريًا في ( معم022يدركيا معمموىم،وتكونت عينة الدراسة  من )
معاىد وبرامج التربية الخاصة في المرحمة االبتدائية بمدينو الرياض، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين مشكمة السموك االنسحابي بين الطبلب ذوى اإلعاقة السمعية ، وذوى 

ود فروق دالة بينيما في بعد المواقف االجتماعية ،إن التفاعبلت االجتماعية ىي اإلعاقة الفكرية، وعدم وج
األكثر انتشارًا بين التبلميذ ذوى اإلعاقة السمعية ويمييا الثقة بالنفس ثم المواقف االجتماعية، ووجود فروق 

معية حسب ذات داللة إحصائية بين مشكمة السموك االنسحابي لدى معممي التبلميذ ذوى اإلعاقة الس
 المرحمة العمرية في بعد التفاعبلت االجتماعية لصالح التبلميذ األصغر سنًا. 

( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن مدى فاعمية 2002وقامت عفاف حسن عبد العزيز حسين)
برنامج القصص المصورة ولعب الدور في خفض السموك االنسحابي لدى األطفال ذوى اإلعاقة الفكرية 

( سنوات، 0-2( طفبل من المعاقين ذىنيًا وتتراوح أعمارىم من )20نت عينة الدراسة من )البسيطة، وتكو 
وأكدت النتائج عمى وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطي مجموعتين التجريبية والضابطة عمى 

 مقياس السموك االنسحابي في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
( دراسة ىدفت إلى الكشف عن فاعمية برنامج معرفي سموكي 2002جا)كما أجرى محمد غازي ر 

لخفض حدة السموك االنسحابي لدى أطفال اإلعاقة الفكرية القابمين لمتعمم. وتكونت عينة الدراسة من 
( طفبًل من أطفال اإلعاقة الفكرية القابمين لمتعمم، وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعمية البرنامج في 20)

 السموك االنسحابي لدى أفراد المجموعة التجريبية.خفض حده 
( دراسة ىدفت إلى التحقق من فعاليو البرنامج التدريبى لخفض 2002وطبقت ميا صبرى أحمد)

بعض اضطرابات النطق وأثره فى خفض السموك االنسحابى لدى عينة من األطفال ذوى اإلعاقة الفكرية 
( سنوات، وأسفرت النتائج 0-2كرية، تتراوح أعمارىم ما بين )( طفبًل ذوى إعاقة ف02الخفيفة، تكونت من)

عن وجود فروق ذات داللة إحصائيو بين متوسطي رتب درجات القياس القبمى والبعدى فى السموك 
االنسحابى وأبعاده لدى كبل من المجموعو التجريبية والمجموعة الضابطة. وال توجد فروق ذات داللة 

جات المجموعة التجريبية فى السموك االنسحابى وأبعاده فى كل من إحصائية بين متوسطى رتب در 
 القياس البعدى بعد انتياء البرنامج مباشرة والقياس التتبعى.

(ىدفت إلى الكشف عن فاعمية برنامج تدريبى لتنمية الميارات 2002وقامت)فاطمو سعيد احمد،
اقو الفكرية البسيطة. وقد تكونت عينة األجتماعية لخفض العزلة االجتماعية لدى المراىقين ذوى اإلع

( تبلميذ من المراىقين ذوى 2الدراسة من مجموعتين، إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، قوام كل منيما)
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( عامًا.وقد أوضحت نتائج الدراسة 02( إلى)02اإلعاقة الفكرية البسيطة، والذين تتراوح أعمارىم مابين)
 ت االجتماعية وبالتالى خفض العزلة االجتماعية لدى أفراد العينة.فاعمية البرنامج فى تنمية الميارا

( دراسو ىدفت إلى تخفيف بعض اضطرابات النطق وأثره فى خفض 2000وطبق)اسامو عبد المنعم،
( 02السموك اإلنسحابى لدى عينة من األطفال المعاقين فكريًا القابمين التعمم، تكونت عينو الدراسة من)

( سنوات تم تقسيميم إلى مجموعتين 0-2عقميًا القابمين لمتعمم تراوحت أعمارىم بين) طفبًل من المعاقين
(أطفال، وكانت نتائج الدراسة تشير إلى وجود 2مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة كل مجموعو عددىا)

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات القياس القبمى والبعدى فى أضطرابات النطق 
 لدى المجموعة التجريبية.وأبعاده 
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 مجمو الجزائر. 2(. النمو المعرفى عند جان بياجيو. ج2000أحمد عوض الترتوى. )
 : دار وائل لمتوزيع والنشر.0(. المرجع فى الصحو النفسيو نظرية جديدة. عمان ، ط 2000أديب الخالدى. )

(. فعاليو برنامج تدريبى لتخفيف بعض اضطرابات النطق واثره فى خفض السموك 2000)اسامو عبد المنعم عيد حسن. 
االنسحابى لدى عينو من االطفال المعاقين عقميا ) القابمين لمتعمم(. معيد الدراسات العميا لمطفولو ، جامعو عين 
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 والتوزيع.
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 اضطرابات التواصل وعبلجيا. القاىره، مكتبو األنجمو المصريو. (.2002امال عبد السميع مميجى. )
 (. تربية األطفال المعاقين عقميًا. القاىرة: دار الفكر العربي.2002امل معوض اليجرسى. )

(. فاعميو برنامج مقترح ألداء بعض األنشطة المتنوعة عمى تنمية الميارات االجتماعية لؤلطفال 2000أميره طو البخش. )
 .220 -202، 00اقين عقميًا القابمين لمتعمم. مجمة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر ، الصفحات المع

(. التدخل المينى لطريقو العمل مع الجماعات والتخفيف من حده االنسحاب االجتماعى 2000اميره عبد العزيز محمد. )
الجتماعيو والعموم االنسانيو،كميو الخدمو لمفتيات المحرومات من الرعاية األسرية. مجمو دراسات فى الخدمو ا

 .2220-2222االجتماعيو ، جامعو حموان، الصفحات 
 (. دراسات فى سيكولوجيو العزلو الوجدانيو. عمان: دار الجنان لمنشر والتوزيع .2002إيمان محمد حمدان. )

ح اجتماعية مختمفة من النساء األرامل. (. االسناد االجتماعى وعبلقتو بالعزلو األجتماعية لدى شرائ2000بشري مبارك. )
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 ،عمان االردن: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.0(. المشكبلت النفسيو وعبلجيا. ط2000بطرس حافظ بطرس. )
 (. طرق تدريس المضطربين سموكيًا وانفعاليًا. عمان: دار المسيره.2000بطرس حافظ بطرس. )

 (. المشكبلت النفسية وعبلجيا. االردن ، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.2002حافظ بطرس. ) بطرس
(. مستوى التفاعل االجتماعى لمطمبو ذوى صعوبات التعمم مع الطمبو العاديين فى المدارس العاديو 2002جمال الخطيب. )

 .02 -02، الصفحات 22فى ضوء بعض المتغيرات. دراسات العموم التربويو ، 
 (. دراسات فى الصحو النفسيو واالرشاد النفسى . القاىره: عالم الكتب.2002حامد عبد السبلم زىران. )

. عمان / االردن: دار 2(. تعديل السموك : الفرد واالسرة والمدرسة والحياة،ط2000حسين المحايدين وأديب النوايسة. )
 الشروق لمنشر والتوزيع.

 .0(. مقدمو فى صعوبات التعمم . القاىره: دار الفكر العربى: ط2002حميده السيد العربى. )
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(. الخجل وعبلقتو بكل من الشعور بالوحده النفسيو واساليب معاممو الوالدين لدى عينة من 2002حنان بنت اسعد. )
 طالبات المرحمة المتوسطو بمدينو مكة المكرمة. رسالة ماجستير ، كمية التربية، جامعة ام القرى.

 (. سيكولوجية النمو الطفولة والمراىقة. : مكتبة األسكندرية.2002يل ميخائيل معوض. )خم
 . دار الفكر لمطباعو والنشر والتوزيع ، عمان.0(. االضطرابات السموكيو واالنفعاليو ،ط2000خولو احمد يحيى. )
 االردن .عمان.. دار الفكر ،  2(. االضطرابات السموكيو واانفعاليو، ط2000خولو احمد يحيى. )

(. الفروق فى أداء الوظائف التنفيذيو بين االطفال التوحدين ذوى األداء الوظيفى المرتفع 2002رحاب حمد حمدى. )
 -واالطفال المعاقين ذىنيًا بدرجو بسيطو فى المممكو. رسالو ماجستير: جامعو الخميج العربى، كميو الدراسات العميا 

 البحرين.
(. مدى فعالية برنامج إرشادى لخفض حدة االضطرابات السموكية لدى األطفال المعاقين 0000)رشا احمد محمد عمى. 

 عقميًا القابمين لمتعمم. رسالو دكتوراه غير منشوره ، معيد الدراسات العميا لمطفولة: جامعة عين شمس .
، 2دى ذوى االعاقو الفكريو. ع (. فاعميو التدريب المعرفى فى تحسين الوظائف التنفيذيو ل2000ساره داوود صالح. )

 .022: 200صفحة 
(. فاعميو برنامج ارشادى لرفع الكفاءه األجتماعيو لدى المعاق عقميًا القابل لمتعمم. رسالو 2000سحر عبد الفتاح خير اهلل. )

 دكتوراه ، كميو التربيو ، جامعو بنيا .
 لمنشر والتوزيع . عمان. . دار صفاء0(. الصحو النفسيو لمطفل، ط2002سعاد منصور غيث. )
(. التربية الخاصة لذوى االعاقات العقميو والبصريو والسمعيو والحركيو. عمان.االردن: الدار 2000سعيد حسن العزه. )

 العمميو الدوليو لمنشر والتوزيع.
بعمر الروضو (. السموك عند اطفال التوحد 2000سميره عبد المحسن كاظم ، ضحى عادل العانى ، أريج محمد الشرفى. )
 .220-222، الصفحات 20)دراسو تشخيصيو(. مجمو البحوث التربويو والنفسيو البحرين العدد 

(. االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المعوقين. رسالة ماجستير، الجامعة األردنية: 0002سيير سميمان الصباح . )
 عمان: األردن.

ين ممارسو خدمو الفرد االجتماعيو وتنميو الكفاءه االجتماعيو (. العبلقة ب20002شعبان عبد الصادق عوض عزام. )
مجمو دراسات فى الخدمو االجتماعيو والعموم  2ج  20لبلطفال ذوى السموك االنسحابى بالمؤسسات اإليوائيو. ع 

 االنسانيو.
مين لمتعمم من المعاقين (. فعاليو برنامج ارشادى لخفض السموك االنسحابى لدى االطفال القاب2000صالح سالم السويمم. )

 عقميًا. معيد الدراسات التربوية: جامعة القاىرة.
(. فعاليو التدريب عمى التواصل فى تعديل السموك االنسحابى لدى االطفال ضعاف 2002صالح عبد المقصود السواح. )

 السمع. رسالو ماجستير، كميو التربيو جامعو بنى سويف.
 معرفى السموكى اسس وتطبيقات . القاىره : دار الرشاد .(. العبلج ال2000عادل عبد اهلل. )

 (. اإلعاقات العقمية. القاىرة: دار الرشاد.2002عادل عبد اهلل محمد. )
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(. المشكبلت السموكية ذوى اإلعاقة العقمية البسيطة والمتوسطة وعبلقتيا بكل من متغير 2002عبد الرحمن سيد سميمان . )
 الذكاء. جامعو عين شمس: مركز اإلرشاد النفسي.الجنس والعمر الزمني ومعامل 

 (.www.Nefsak.com(. معجم التربيو الخاصو . دار القمم ، دبى )2002عبد العزيز السرطاوى. )
(. قاموس التربية الخاصة والتأىيل لذوى األحتياجات الخاصة. القاىرة: مكتبة األنجمو 2002عبد العزيز السيد الشخص. )

 المصرية.
(. فعاليو برنامج ارشادى تدريبى لممعاقين عقميًا وامياتيم فى عبلج بعض اضطرابات 2002ح رجب عمى مطر. )عبد الفتا

 النطق لدى ىؤالء االطفال. المؤتمر العممى الرابع ، جامعو بنى سويف.
ليل األباء (. االرشاد النفسى التربوى بين النظريو والتطبيق مسؤوليات وواجبات د2000عبد الفتاح محمد الخوجا. )

 والمرشدين . عمان: دار الثقافو لمنشر والتوزيع .
(. مشكبلت االطفال"تشخيص وعبلج ألىم عشر مشكبلت". القاىرة: دار السبلم لمطباعو والنشر 2000عبد الكريم بكار. )

 والترجمو.
 رة: دار الفكر العربى..القاى2(. سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة وتربيتيم. ط2002عبد المطمب أمين القريطى. )
(. فاعمية القصص المصورة، ولعب الدور في خفض السموك االنسحابي لدى األطفال 2002عفاف حسن عبد العزيز. )

 ذوى التخمف العقمي البسيط ) المتخمفين عقميًا(. رسالة دكتوراه، كمية تربية، جامعة بنيا.
التبلميذ ذوى االعاقو السمعيو وذوى االعاقو العقميو كما  (. مظاىر السموك االنسحابى لدى2002عمى بن محمد بكر. )

 يدركيا معمموىم فى ضوء بعض المتغيرات . دراسو مقارنو. مجمو العموم التربويو والنفسيو .
 (. الطب النفسى األجتماعى )النظرية والتطبيق(. دمشق: دار المعرفة.2000عمى جمبى. )

تدريبى لتنميو الوظائف التنفيذيو لخفض السموك العدوانى لدى االطفال  (. فاعميو برنامج2002عمر السيد حمادة. )
،  2مصر ، مج  -مؤسسو التربيو الخاصو والتأىيل  -المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم. مجمة التربية الخاصو والتأىيل 

 .22 - 02، الصفحات 02ع 
 ردن: دار الفكر العربى.األ -(. مقدمة فى اإلعاقة العقمية. عمان 2000فاروق الروسان. )

(. فاعمية برنامج تدريبى لتنميو الميارات االجتماعيو لخفض العزلو االجتماعيو لدى المراىقين 2002فاطمو سعيد احمد. )
 .0ذوى االعاقو الفكريو البسيطو. المجمو الدوليو لعموم وتأىيل ذوى االحتياجات الخاصو، ع 

ج إلى المعب عمى االنسحاب االجتماعي لؤلطفال ذوى اإلعاقة العقمية البسيطة. (. ثر برنام2002فيد عبد الحافظ عواد. )
 رسالة ماجستير، الجامعة األردنية: كمية الدراسات العميا،األردن.

المشكبلت المصاحبو(.  -التعميم  -(. اضطؤاب التوحد فى ضوء النظريات )المفيوم 2002فوزيو عبد اهلل الجبلمده. )
 الزىراء.الرياض : دار 

(. فاعمية برنامج تدريبي لعبلج اضطرابات النطق وأثره في السموك االنسحابي لدى 2002كريمة عبد المجيد عبد الشافي. )
 األطفال ذوى اإلعاقة العقمية البسيطة . جامعو األزىر، : كمية التربية.

 وأساليب تربيتيم. الرياض: دار عالم الكتب.(. المعاقون أكاديميًا وسموكيًا خصائصيم 2002كمال سالم زيدان السرطاوى. )
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 (. األضطرابات السموكية. عمان : دار صفاء لمنشر والتوزيع.2002السيد عبيد. ) بياء الدين ماجدة
 (. اإلعاقة العقمية. عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع.2002ماجدة بياء الدين السيد عبيد. )

يستند إلى المعب الجماعى لمحد من السموك االنسحابى وتحسين مفيوم  (. فعاليو برنامج عبلجى2000محمد الخصبو. )
الذات والتكيف االجتماعىمدى الطمبو الوافدين فى المرحمو االساسيو بدولو االمارات العربيو المتحده. رسالو دكتوراه، 

 جامعو عمان العربيو: االردن.
 : دار الزىراء.(. نظريات الشخيصيو . الرياض2002محمد السيد عبد الرحمن. )

(. االنسحاب االجتماعى تعرريفو واسبابو وطرق عبلجو، جامعو نجران. المممكو العربيو 2000محمد سالم محمد. )
 السعوديو.

(. الفروق فى اداء الوظائف التنفيذية بين االطفال التوحديين ذوى االداء الوظيفى المرتفع 2002محمد عبد الرازق ىويدى. )
، 020، ع 20الكويت، مج  -ذىنيًا بدرجو بسيطو فى المممكو العربيو السعوديو. المجمة التربوية واالطفال المعاقين 
 .002 - 20الصفحات صص 

(. فعاليو برنامج عبلجى يستند إلى المعب الجماعى لمحد من السموك االنسحابى 2000محمد عبد العزيز الريمين. )
بو الوافدين فى المرحمو االساسيو بدولو االمارات العربيو المتحده. وتحسين مفيوم الذات والتكيف االجتماعى لدى الطم

 رسالو دكتوراه: كميو العموم التربويو والنفسيو،جامعو عمان العربيو،االردن.
(. فعالية برنامج معرفي سموكي في خفض حدة السموك االنسحابي لدى أطفال اإلعاقة العقمية 2002محمد غازي رجا . )
 .022مجمة القراءة والمعرفة مصر،  القابمين لمتعمم.

(. فعاليو العبلج بالمعب الموجو فى تخفيف االنسحاب لدى الطفل التوحدى. مجمة العموم 2002محمد محجوب احمد. )
 .2002التربوية ، العدد االول ، الجزء االول يناير

الخاصة فى ضوء اساليب الدمج. محرر (. اعداد معممى التبلميذ العاديين لمتكفل بذوى األحتياجات 2000محمد مقداد. )
 فى . محمد مقداد : وليد كمال القفاصى.

 واالنواع وبرامج الرعايو، القاىره: مجموع النيل العربيو. (. االعاقو النفسيو المفيوم2002مدحت ابو النصر. )
. مجمو جامعو دمشق، مج (. االنسحاب االجتماعى لدى االطفال المتخمفين وعبلقتو ببعض المتغيرات2000مريم سمعان. )

 (.2)ع22
(. االنسحاب االجتماعى لدى االطفال المتخمفين عقميا وعبلقتو ببعض المتغيرات: دراسو ميدانيو فى 2002مريم سمعان. )

 .2، ع 22نفسيو، مج مراكز رعايو وتأىيل المعوقين ذىنيًا فى محافظو دمشق. مجمة جامعة دمشق العموم التربوية وال
(. أثر برنامج لمتعمم النشط فى خفض حدة السموك اإلنسحابى لدى المعاقات عقميًا. رسالة 2002نين. )مشيرة سالم حس

 ماجستير، كمية التربية : جامعة القاىرة.
(. االكتئاب وعبلقتو بالسموك االنسحابى لدى االطفال المعاقين فكريا القابمين لمتعمم. 2002مصباح ابراىيم عبد الحميد. )

 ر غير منشوره: معيد البحوث والدراسات العربيو، المنظمو العربيو لمتربيو والثقافو والعموم، القاىره.رسالو ماجستي
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(. الفروق في مراكز التحكم وتقدير الذات بين ذوى صعوبات القراءه والعاديين من تبلميذ 2002القمش. ) نورى  مصطفى
 المرحمو االبتدائيو. مجمو اتحاد الجامعات المصريو.

 ،دار المسيرة.0(. االضطرابات السموكية واالنفعالية. عمان: ط2002نورى القمش والمعايطو خميل عبد الرحمن. ) مصطفى
(. االضطرابات السموكية واالنفعالية . األردن ، عمان : دار 2002مصطفى نورى القمش وخميل عبد الرحمن المعايشة. )

 المسيرة لمتوزيع والنشر.
: دار المسيرة 2(. االضطرابات السموكية واالنفعالية. عمان،ط2000بد الرحمن المعايطة. )مصطفى نورى القمش وخميل ع
 لمنشر والتوزيع والطباعة.
 ، الكويت(.2(. سمسمة االضطرابات النفسية فى الطفولة والمراىقة. )مجمد 2000مكتب االنماء االجتماعى. )

 حتياجات الخاصو القابمين لمتعمم . القاىره: عالم الكتب.(. دراسات نفسيو معاصره لذوى اال2000مكى محمد مغربى. )
(. فعاليو برنامج تدريب فى خفض اضطرابات النطق وأثره عمى السموك االنسحابى لدى االطفال 2002ميا صبرى احمد. )

بويو والنفسيو مركز المعمومات التر  -ذوى االعاقو الفكريو الخفيفو. مجمو التربيو الخاصو، كميو عموم االعاقو والتأىيل 
 .02والبيئية، ع 

 (. مشكبلت الطفولة بين النظرية والتطبيق. حموان: دار الفكر.2002ناديو حسن أبو سكينة. )
(. االنسحاب االجتماعى وسمات الشخصيو ألطفال والمراىقين بالعشوائيات. االسكندرية: 2002نور عمى سعد درويش. )

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر .
(. المدخل إلى التربيو الخاصو . االمارات العربيو ، دبى : 2002. )وزيدان السرطاوى جميل الصمادىالقريوتى و  يوسف

 دار القمم لمتوزيع والنشر.
(. فعالية االرشاد المعرفى السموكى فى خفض الشعور باالنسحاب االجتماعى وأثره فى زيادة 2002والء كرم محمد محمد. )
 األطفال ذوى العسر القرائى. رسالة ماجستير غير منشورة: كمية التربية،جامعو الزقازيق.الثقو بالنفس لدى 
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