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املمص
ىدفت الدراسة الحالية إلى تصميـ برنامج إرشادي تكاممي والوقوؼ عمي مدي فعاليتة لمحد مف

السموؾ اإلنسحابي لؤلطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )21طفبلً مف الذكور

مقسميف إلى مجموعتيف متساويتيف إحداىما ضابطة واألخري تجريبية ،وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمي

المنيج التجريبي ،وأستخدمت األدوات التالية:

 :2اختبار المصفوفات المتتابعة المموف (جوف رافف).

:1مقياس تقدير سموؾ التمميذ لفرز حاالت صعوبات التعمـ لمايكمبست ( ،ترجمة وتقنيف مصطفي محمد

كامؿ.)1005

 :3مقياس السموؾ االنسحابي(إعداد الباحث).

:4البرنامج اإلرشادي التكاممي (إعداد الباحث).
وقد توصمت الدراسة إلي النتائج التالية:

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات القياس القبمي والبعدي لمعينةالتجريبية عمي مقياس السموؾ االنسحابي بعد تطبيؽ البرنامج لصالح القياس البعدي.

 يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات الرتب لدرجات المجموعتيف التجريبيةوالضابطة عمي مقياس السموؾ االنسحابي بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية فيالقياس البعدي بعد تطبيؽ البرنامج والقياس التتبعي بعد شيريف مف انتياء التطبيؽ عمى أبعاد
مقياس السموؾ االنسحابي.

الكممات المفتاحية :صعوبات التعمـ -السموؾ االنسحابي -البرنامج اإلرشادى.
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Abstract
This Study Aims At Designing counseling program and shed light on its
effectiveness to reduce withdrawal behave
or in a sample of children with learning disabilities; The study sample
comprises of (12) withdrawal students with learning disabilities in the sixth
grade (male) divided into experimental and control group; This study
depends on the experimental approach
Tools of the study:
1-(CPM) Coloured Progressive Matrices.(John Raven).
2- The Pupil Rating Scale Screening for Learning Disability" Myklebust"
(localized by Mustafa Kamel, 2005)
3- Withdrawal behavior Scale (prepared by the researcher)
4-integrative counseling program (prepared by the researcher)
Results Of The Stady:
The Study revealed the following results:
1. There are statistically significant differences between the averages of the
experimental and control groups scores on the withdrawal behavior scale
after the application of the program in favor of the experimental group.
2. There are no statistically significant differences between the averages of
the post and follow-up measurement of the experimental group on the
withdrawal behavior scale used two month after the application of the
program.
Keywords: Learning Disabilities-Withdrawal Behavior– Counseling
Program.
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مقدمة:
ال شؾ أف توفير الرعاية النفسية واإلرشادية لمطبلب بصفة عامة وذوي صعوبات التعمـ بصفة

خاصة يعد واجباً عمي المجتمع نحو أبنائو ،لكي يستطيع تحقيؽ ما يسعي إليو ،وصعوبات التعمـ
بصفة عامة ،والصعوبات االنفعالية والسموكية بصفة خاصة ،خطر يدؽ كؿ المجتمعات دوف تمييز،

فمف الممكف أف تتعرض لو األسر بمختمؼ مستوياتيا االقتصادية والثقافية.

وىذا ما دفع الباحثيف في ميداف صعوبات التعمـ مف دراسة الجوانب االنفعالية لدي ذوي

صعوبات التعمـ ،لما ليا مف آثار سمبية عمي شخصية الطفؿ والتي تمعب دو ارً حاسماً في أدائو
المدرسي وتحصيمو ،وما قد تسببو مف شعور الطفؿ باإلحباط والتوتر وعدـ الثقة بالنفس نظ ارً لعجزه

عف مسايرة زمبلئو ومجاراتيـ في الدراسة وفشمو في تحسيف معدؿ تحصيمو الدراسي ،كما يتدنى تقديره

لذاتو وربما ينمي مفيوماً سالباً عف الذات ،وبمرور الوقت تفتر ىمتو وتتزايد اعتماديتو عمي
غيره(.في :السيد عبدالحميد،1003،ص.)7

ويشير(سميماف عبدالواحد،1020،ص )523إلي أف األفراد ذوي صعوبات التعمـ يفتقروف إلى

الميارات االجتماعية في التعامؿ مع أقرانيـ ،ويفتقروف إلي الحساسية لآلخريف واإلدراؾ المبلئـ

لممواقؼ االجتماعية ،حيث يظير الكثير مف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ انسحاباً مف المواقؼ
االجتماعية والعزلة واالستغراؽ في أحبلـ اليقظة والكسؿ والخموؿ ،إف مثؿ ىؤالء األطفاؿ ال يكونوف
صداقات بسبب افتقارىـ لمميارات االجتماعية المناسبة لفعؿ ذلؾ ،ويتصؼ ىؤالء األطفاؿ بالسموؾ

االنسحابى الزي يعد ظاىرة سموكية معقدة ذات جوانب متعددة ،وقد تكوف ىذه الظاىرة دليبلً عمى عجز
في األداء ،أو عجز في الميارات ،وفى كمتا الحالتيف فيذه الظاىرة يصاحبيا فقداف االىتماـ باألحداث،
واألشخاص األمر الذى يقود لبلكتئاب والخجؿ والخوؼ وغير ذلؾ مف األنماط السموكية غير المقبولة.
كما يعتبر االنسحاب شكؿ متطرؼ مف االضطراب في العبلقات مع المحيطيف بالطفؿ ،فعندما ال يقضى

الطفؿ وقتاً في التفاعؿ مع األخريف تكوف النتيجة عدـ حصولو عمى تفاعؿ اجتماعي كاؼ واالنسحاب
ىو استجابة أكثر شدة في سعى الطفؿ إلى تجنب اآلخريف وىو تجنب متعمد عمى عكس

الخجؿ(.في:مريـ سمعاف،1020،ص)27

كذلؾ يفشؿ األطفاؿ المنسحبوف في المشاركة في األنشطة الجماعية كما أنيـ يترددوف في

تفاعبلتيـ مع اآلخريف مما يؤدي إلي تجاىميـ أو معاممتيـ معاممة سيئة تؤدي إلي زيادة انعزاليـ وأف

سبب فشميـ أو ترددىـ يعود إلي افتقارىـ إلي الميارات االجتماعية في التعامؿ واالتصاؿ مع اآلخريف

سواء في المعب أو في الحديث(.في :جماؿ القاسـ،1000،ص.)261

وبناء عمي ما سبؽ يتضح أف السموؾ االنسحابي يؤثر سمباً عمي الفرد والمجتمع فكاف البد مف
ً
تقديـ برامج إرشادية لتخفيؼ حدة السموؾ االنسحابي لدي األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ،وذلؾ لفعاليتيا
وىذا ما أوضحتو دراسة في(:والء كرـ1021،؛رياض حسف.)1009،
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حيث إف البرامج اإلرشادية تعمؿ عمي مساعدة الفرد عمي أداء دوره في مجتمعو بتوافؽ وانسجاـ ،كما
إنيا تعتبر مف الوسائؿ الميمة والمساعدة لممتعمـ عمي تكويف شخصيتو ،وبنائيا ،بحيث يستطيع

التوافؽ مع نفسو ومع البيئة المحيطة بو(.في :أشرؼ عبدالقادر،1009 ،ص.)10

ومف ىذا المنطمؽ سعت الدراسة الحالية إلي تقديـ برنامج إرشادي تكاممي يساىـ في خفض السموؾ

االنسحابي لدي األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ.

وتأسيساً عمي ما سبؽ يمكف أف تصاغ المشكمة الحالية في السؤاؿ الرئيس التالي:

ما فعالية برنامج إرشادي تكاممي في خفض السموؾ االنسحابي لدي األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ؟

ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيسي عدة أسئمة فرعية وىي:

 -1ىؿ تختمؼ متوسطات رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة عمي مقياس السموؾ
االنسحابي بعد تطبيؽ البرنامج؟

 - -2ىؿ تختمؼ متوسطات رتب درجات القياس البعدي والتبعي لمعينة التجريبية عمي مقياس
السموؾ االنسحابي بعد شيريف مف تطبيؽ البرنامج؟

أٍداف الدراشة:
ىدفت الدراسة الحالية إلي-:

التعرؼ عمي مدي فعالية البرنامج اإلرشادي المستخدـ في خفض السموؾ االنسحابي لدي األطفاؿ ذوي

صعوبات التعمـ.

أٍنية الدراشة:
أوالً :األٍنية اليظرية- :
 .2تسيـ نتائج ىذه الدراسة في توفير أساس لدراسات تجريبية الحقو تقترح أساليب مختمفة
لمتخفيؼ مف معاناة ىذه الفئة مف ذوي صعوبات التعمـ.

 .1تقدـ ىذه الدراسة توصيات حوؿ دور البرامج اإلرشادية التكاممية في خفض السموؾ االنسحابي
لدي ذوي صعوبات التعمـ.

 .3تأصيميا النظري لئلرشاد التكاممي ،السموؾ االنسحابى،و صعوبات التعمـ مف خبلؿ إطارىا
النظري ليستفيد منو الميتموف بيذه المجاالت.

ثاىياً :األٍنية التطبيقية- :
 .2تسيـ الدراسة الحالية في مساعدة المعمميف وأولياء األمور ،والمتخصصيف وأصحاب القرار في
ىذا الشأف مف وضع حموؿ وبرامج لمحد مف السموؾ االنسحابي لؤلطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ،

مما يتيح الفرصة لدمجيـ اجتماعياً مع أقرانيـ ،وذلؾ لتحسيف فرص تعمميـ األكاديمي.

 .1إعداد مقياس لمسموؾ االنسحابي لدي ذوي صعوبات التعمـ.
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 .3بناء وتطبيؽ برنامج إرشادي تكاممي في خفض السموؾ االنسحابي

لدي األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ.

مصطمحات الدراشة:
-2برنامج إرشادي : Counseling Program

وتعرؼ الدراسة الحالية البرنامج اإلرشادي بأنو مجموعة مف الترتيبات التي تتـ بشكؿ منظـ

ومخطط يستند إلي مجموعة مف األسس والمبادئ العممية التي تتطمبيا الدراسة الحالية ،ويشتمؿ

البرنامج عمي عدة فنيات إرشادية مثؿ :فنيات اإلرشاد السموكي ،واإلرشاد بالمعب ،والسيكو دراما ،بما

يتناسب مع اليدؼ مف الدراسة وىو خفض السموؾ االنسحابي لؤلطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ.

 -1السموؾ االنسحابي :Behavior Withdrawal

يعرفو (عمي شعيب ،عبداهلل محمد ،1024 ،ص ) 392بأنو ىو شكؿ متطرؼ مف االضطراب

في العبلقات مع اآلخريف ،وتبدأ باالنفصاؿ عف اآلخريف في أغمب األوقات ألسباب ليست ضمف
سيطرة الشخص ،ثـ يأخذ الفرد باالنسحاب بشكؿ متعمد أكثر فأكثر.

وتعرفو الدراسة الحالية بأنو" :العزوؼ عف مشاركة األقراف في األنشطة المدرسية المختمفة

مصحوباً باضطراب في العبلقات االجتماعية مع المعمـ واألقراف واألسرة والمجتمع".

 -3صعوبات التعمـ

:Learning Disabilities

يعرفيا (أشرؼ عبدالقادر ،1009 ،ص )294بأنيا تشير إلى تأخر أو اضطراب أو تخمؼ في

واحدة أو أكثر مف عمميات الكبلـ ،المغة ،القراءة ،التيجئة ،الكتابة ،أو العمميات الحسابية ،نتيجة لخمؿ

وظيفي في الدماغ أو اضطراب عاطفي ،أو مشكبلت سموكية .ويستثني مف ذلؾ األطفاؿ الذيف يعانوف

مف صعوبات التعمـ الناتجة عف حرماف حسي أو تخمؼ عقمي ،أو حرماف ثقافي.

 -4األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ

تعرفيـ(زينب شقير ،1006 ،ص )169ذوي صعوبات التعمـ بأنيـ ىؤالء التبلميذ الذيف

يظيروف تباعد بيف أدائيـ الفعمي في مجاؿ أو أكثر مف المجاالت األكاديمية (كما يقاس باالختبارات

التحصيمية ) وأدائيـ المتوقع (كما يقاس باختبارات الذكاء أو القدرات العقمية) ويكوف ذلؾ في شكؿ
قصور في أدائيـ لممياـ المرتبطة بالمجاؿ األكاديمي بالمقارنة بأقرانيـ في نفس العمر الزمني

والمستوي العقمي والصؼ الدراسي ،ويستبعد مف ىؤالء ذوو اإلعاقات المختمفة).

وتعرفو الدراسة الحالية بأنو :اضطراب في واحدة أو أكثر مف العمميات المعرفية(الفيـ ،االدراؾ،

التذكر ،القدرة عمي حؿ المشكبلت) وكذلؾ فيـ المقروء أو فيـ المكتوب أو القراءة أو الكتابة أو
التيجي أو االستدالؿ الرياضي والذي قد يرجع إلي خمؿ بسيط في وظائؼ المخ ويستثني مف ذلؾ

حاالت اإلعاقة المختمفة(اإلعاقة العقمية والحسية) وكذلؾ الحرماف البيئي والثقافي.
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اإلطار اليظري لمدراشة:
احملور األول :الصموك االىصحابي:
ثاىياً :تعريف الصموك االىصحابي:
يعرفو بيترسوف ( )Peterson, et al;2002:P1بأنو شعور األطفاؿ بأنيـ وحيدوف وال أحد

غيرىـ يواجو مشاكميـ في محيطيـ وليس ليـ مف يؤيد اتجاىيـ وىـ غير قادريف عمي مواجية

الصعوبات وىذه الصعوبات تؤدي إلي انخفاض الذات.

ويعرفو روسيمت( )Rossilt,2003,p115بميؿ الفرد إلي االبتعاد عف عوائؽ إشباع دوافعو

وحاجاتو وكذلؾ مف مصادر توتره ،وقمقو ،وعف مواقؼ اإلحباط والصراع الشديد أيضاً.

ويري (صالح السواح،1007،ص )43أنو سموؾ يتضمف عدـ قدرة الطفؿ عمي التفاعؿ

االجتماعي مع مف يحيطوف بو ،وعدـ إقامة حوار مع الجماعة مما يؤدي إلي اليروب منيـ وانسحابو

منيـ وعدـ التفاعؿ واالندماج معيـ.

وتذكر (حميدة العربي،1022،ص )76أف السموؾ االنسحابي ىو اضطراب في العبلقات

االجتماعية مع اآلخريف يتمثؿ في االنطواء والميؿ إلي العزلة ،ووجود صعوبات في عقد صداقات

حميمة أو االستمرار بيا ،واالنشغاؿ بالذات والعالـ الداخمي لمفرد ،والخجؿ واالرتباؾ والتردد والتحفظ في
المواقؼ االجتماعية بصفة عامة.

وتعرفو الدراسة الحالية بأنو :العزوؼ عف مشاركة األقراف في األنشطة المدرسية المختمفة مصحوباً

باضطراب في العبلقات االجتماعية مع المعمـ واألقراف واألسرة والمجتمع.

مظاٍر الصموك االىصحابي- :
تتمثؿ أىـ مظاىر السموؾ االنسحابي في العزلة االجتماعية واالنطواء والخجؿ ،وفيما يمي عرض

ليذه المظاىر:

أ :العزلة االجتماعية:

تعتبر العزلة االجتماعية ىي إحدى أشكاؿ العبلقات المشوشة بيف األطفاؿ ،وسببيا ىو عدـ تفاعؿ

األطفاؿ مع اآلخريف ،إنو سموؾ تجنبي لآلخريف ،ولمعزلة عند الطفؿ عبلقة بالتحصيؿ الدراسي المتدني
لو في المدرسة وعدـ تكيفو ،وىؤالء األطفاؿ سيطوروف سموكيات مثؿ الجانحيف ،كما أف ىؤالء األطفاؿ

يفتقروف إلي التعمـ االجتماعي والقدرة عمي إقامة عبلقات مع اآلخريف(.في :حميدة

العربي،1025،ص.)127

ب :اإلنطواء

الشخص االنطوائي ىو شخص خجوؿ وحساس ،يفضؿ العزلة وييرب مف الناس ومف التجمعات،

وال يقوي عمي المواجية وعمي التعبير عف رأيو ،ويشعر بضيؽ شديد حيف يضطر لمتعامؿ مع الناس،
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كما يعاني الشخص االنطوائي أحياناً مف صعوبات في الكبلـ عند التحدث مع اآلخريف ،مثؿ الفأفأه أو
بطء الكبلـ أو التردد فيو ،كما يجد صعوبة في االنسجاـ مع اآلخريف ،ويكوف عبلقات محدودة مع مف

ىـ أصغر منو ،يترتب عمي ذلؾ مشكبلت عدة مثؿ :االكتئاب ،قمة الطاقة والحماسة ،بما يقمؿ القدرة

والكفاءة عمي الدراسة والعمؿ(.في :مدحت ابو النصر،1005،ص.)66

ويشترؾ كؿ مف االنطواء و االنسحاب في كثير مف المظاىر ،مثؿ التمركز حوؿ الذات وانشغالو

بأفكاره

ومشاعره

الخاصة

كرـ،1021،ص.)41

بدالً

مف

انفتاحو

عمي

اآلخريف

وتفاعمو

معيـ(.في:

والء

ج :الخجؿ:

الخجؿ ىو درجة عالية مف االرتباؾ والخوؼ واالنكماش يشعر بيا الطفؿ حيف يمتقي بأشخاص

مف خارج محيطو(عبدالكريـ بكار،1020،ص ،)225ويتصؼ الشخص الخجوؿ بأنو أكثر قمقاً وتوت ارً
وأقؿ لباقة وثقة في التداخؿ والتفاعؿ االجتماعي كما أنو يميؿ إلي العزلة واالنشغاؿ بالذات وتأمؿ ما

فييا مف نقص والميؿ لمصمت حيف خروجو عف الجماعة(.في :حناف بنت أسعد،1001،ص.)28

احملور الجاىي :األطفال ذوى صعوبات التعمه
تعريؼ صعوبات التعمـ:

فيما يمي استعراض لبعض ىذه التعريفات.

تعريؼ جمعية األطفاؿ والكبار ذوي صعوبات التعمـ (:)2985

تعتبر صعوبات التعمـ حالة مستمرة ،ويفترض أف تكوف ناتجة عف عوامؿ عصبية تتدخؿ في

نمو القدرات المفظية وغير المفظية ،وتوجد صعوبات التعمـ كحالة إعاقة واضحة مع وجود قدرة عقمية

عادية إلي فوؽ العادي ،وأنظمة حسية حركية متكاممة وفرص تعميـ كافية ،وتتنوع ىذه الحالة في درجة

ظيورىا وفي درجة شدتيا ،وتؤثر ىذه الحالة خبل ؿ حياة الفرد عمي تقدير الذات ،التربية ،المينة،

التكيؼ

االجتماعي،

وفي

السرطاوي،1002،ص.)44

أنشطة

الحياة

اليومية(.في:

زيداف

السرطاوي

وعبدالعزيز

تعريؼ الجمعية األمريكية لصعوبات التعمـ (The Learning Disabilities )2986
Association.

نص تعريؼ الجمعية األمريكية لصعوبات التعمـ ( )LDAعمي أف صعوبات التعمـ إعاقة مستقمة

بذاتيا عف بقية اإلعاقات األخرى ،ومستديمة مدي حياة الفرد ،ويمتد تأثيرىا إلي النواحي النفسية

واالجتماعية والمينية واالنشطة الحياتية اليومية(.في :إبراىيـ أبونياف،1002،ص.)27

تعريؼ المجنة القومية المشتركة لصعوبات التعمـ (National Joint )2994
Committee For Learning Disabilities (NJCLD).
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"تعد صعوبات التعمـ بمثابة مصطمح عاـ يشير إلي مجموعة غير متجانسة مف االضطرابات التي

تظير عمي ىيئة صعوبات ذات داللة في اكتساب واستخداـ القدرة عمي االستماع ،أو التحدث ،أو

القراءة ،أو الكتابة ،أو التفكير ،أو القدرة الرياضية أي القدرة عمي إجراء العمميات الحسابية المختمفة،
وتعد مثؿ ىذه االضطرابات جوىرية بالنسبة لمفرد ،ويفترض أف تحدث لو بسبب حدوث اختبلؿ في

األداء الوظيفي لمجياز العصبي المركزي ،وقد تحدث في أي وقت خبلؿ فترة حياتو ،ىذا وقد تحدث
مشكبلت في السموكيات الدالة عمي تنظيـ الذات ،واإلدراؾ االجتماعي إلي جانب صعوبات التعمـ ،ولكف

مثؿ ىذه المشكبلت ال تمثؿ وال تعتبر صعوبو مف صعوبات التعمـ(.في :عبدالصبور

منصور،1020،ص)14

ويحدد(السيد عبدالحميد،1003،ص )216األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ

بأنيـ مجموعة غير

متجانسة مف األفراد في الفصؿ العادي ذو ذكاء متوسط أو فوؽ المتوسط لدييـ اضطراب في العمميات

النفسية و يظير آثارىا في التبايف الواضح بيف التحصيؿ المتوقع منيـ والتحصيؿ الفعمي في فيـ

واستخداـ المغة وفي المجاالت األكاديمية األخرى ،وىذه االضطرابات ترجع إلي خمؿ في الجياز العصبي

المركزي ،وال ترجع صعوبة التعمـ إلي إعاقة حسية ،أو بدنية ،وال يعانوف مف الحرماف البيئي ،سواء
كاف ذلؾ يتمثؿ في الحرماف الثقافي أو االقتصادي أو نقص الفرصة لمتعمـ ،كما ال ترجع الصعوبة إلي

االضطرابات النفسية الشديدة.

ويوضح ستيؿ ( )Steele,2005,p8أف الطفؿ ذو صعوبة التعمـ ىو الذي يظير تباعداً شديداً

بيف التحصيؿ الدراسي ،والقدرة العقمية في واحدة أو أكثر مف المناطؽ التالية :التعبير الشفيي ،الفيـ

االستماعي  ،التعبير الكتابي ،ميارة القراءة األساسية ،الفيـ القرائي ،العمميات الرياضية ،االستدالؿ

الرياضي ،وال يكوف تحصيؿ الطالب مناسب لعمره الزمني ومستوي القدرة لديو.

وتعرؼ (عواطؼ عبداهلل،1025،ص )11صعوبات التعمـ بأنيا حالة ينتج عنيا تدني مستمر في

التحصيؿ األكاديمي لمتمميذ أو التمميذة مقارنة بزمبلئيـ في الصؼ الدراسي وال يعود السبب إلي وجود

تخمؼ عقمي أو إعاقة بصرية أو سمعية أو حركية أو عدـ االستقرار النفسي أو الظروؼ األسرية
واالجتماعية ،ويظير التدني أو الصعوبة في ميارة أو أكثر مف ميارات التعمـ ،العمميات الحسابية أو

الميارات األساسية لمقراءة والكتابة أو العمميات الفكرية (الذاكرة ،التركيز ،التمييز) أو القدرة عمي

االستماع أو األدراؾ والتفكير والكبلـ.

وتعرفو الدراسة الحالية بأنو :اضطراب في واحدة أو أكثر مف العمميات المعرفية(الفيـ  ،االدراؾ،

التذكر ،القدرة عمي حؿ المشكبلت) وكذلؾ فيـ المقروء أو فيـ المكتوب أو القراءة أو الكتابة أو

التيجي أو االستدالؿ الرياضي والذي قد يرجع إلي خمؿ بسيط في وظائؼ المخ ويستثني مف ذلؾ
حاالت اإلعاقة المختمفة(اإلعاقة العقمية والحسية) وكذلؾ الحرماف البيئي والثقافي.
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يتضح مف التعريفات السابقة أف ىؤالء األطفاؿ تظير لدييـ صعوبات التعمـ في صورة خمؿ أو

تباعد بيف مستوي الذكاء ومستوي التحصيؿ الفعمي كما أنيـ يعانوف مف اضطراب في واحدة أو أكثر
مف العمميات النفسية.

ومً حمكات التعرف عمي األطفال ذوي صعوبات التعمه :
-2التبايف بيف مستوي القدرة العقمية ومستوي التحصيؿ األكاديمي.

يعني ذلؾ أف مستوي تحصيؿ التمميذ ينخفض بشكؿ واضح عف المستوي المتوقع في ضوء قدراتو

العقمية ،ويجب أف يظير التبايف بيف مستوي القدرة العقمية والقابمية لمتحصيؿ في جانب أو أكثر مف

الجوانب التالية :التعبير المفظي ،اإلصغاء واالستيعاب المفظي ،الكتابة ،القراءة ،استيعاب المادة

المقروءة ،العد ،االستدالؿ الحسابي ،ويري معظـ المختصيف أف درجة التبايف يجب أال تقؿ عف

انخفاض يوازي صفيف دراسييف ،ويتطمب الكشؼ عف ذلؾ تطبيؽ مقاييس ذكاء ،وتطبيؽ أكثر مف

اختبار تحصيمي لمتأكد مف أف انخفاض مستوي التحصيؿ األكاديمي ليس انخفاضاً عارضاً(.في:
عبدالصبور منصور،1020،ص.)160

-1محؾ االستبعاد:

ويقصد بو استبعاد الحاالت التي يرجع السبب فييا إلي التخمؼ العقمي أو إعاقات بصرية أو

سمعية واضطرابات انفعالية أو حرماف ثقافي أو نقص فرص التعميـ باعتبارىا حاالت إعاقة متعددة،
ويعتمد ىذا المحؾ في استبعاد الحاالت التي ترجع إلي( :التخمؼ العقمي – إعاقة حسية – حاالت

االضطراب النفسي الشديد – حاالت الحرماف البيئي والثقافي واألقتصادي)(.في :نصرة

جمجؿ،1005،ص.)128

 -3محؾ المؤشرات العصبية:

يمكف لمتمميذ وفقاً ليذا المحؾ أف يدخؿ ضمف ذوي صعوبات التعمـ إذا كاف ىناؾ اشتباه أو شؾ

في إصابتو بخمؿ وظيفي بسيط في المخ يظير في شكؿ اضطرابات سموكية ،ويتـ التعرؼ عمي ىذه

االضطرابات مف خبلؿ األداء عمي اختبارات مناسبة مثؿ الجشطمت البصري /الحركي ،أو اختبار الفرز

العصبي السريع(.في :خيري المغازي،1004،ص.)12

-4محؾ التربية الخاصة:

ويشير ىذا المحؾ إلي أف التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ يحتاجوف طرقاً خاصة في التعميـ لعبلج

مشكبلتيـ ،تتناسب مع الصعوبات التي تواجييـ ،وىذه الطرؽ تختمؼ عف الطرؽ العادية المتبعة في

التعميـ ،ويجدر اإلشارة إلي أف التشابو بيف التبلميذ الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ ،وبيف أقرانيـ

بطيء التعمـ ،يتأتى مف المظير الخارجي أحياناً ،الذي يتمثؿ في انخفاض التحصيؿ بيف التبلميذ ذوي

صعوبات التعمـ ولدي أقرانيـ العادييف(.في :مجدي عزيز،1003،ص.)92
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-5محؾ المشكبلت المرتبطة بتأخر النضج:

يعكس ىذا المحؾ الفروؽ الفردية بيف الجنسيف في القدرة عمي التحصيؿ والنضج ،حيث نجد أف

معدالت النمو تختمؼ مف فرد آلخر ،مما يؤدي إلي صعوبة تييئتو لعمميات التعمـ(.في :سميماف

عبدالواحد،1020،ص.)239

الدراشات الصابقة:
دراسات تناولت فعالية البرامج اإلرشادية في خفض السموؾ االنسحابي.

دراسة ىبو عبدالرحمف ()1025

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي فاعمية العروض المسرحية في تخفيؼ حدة اإلنطواء والخجؿ لدي

تبلميذ المرحمة اإلبتدائية ،وقد طبقت الدراسة عمي عينة قواميا( )10تمميذاً بالصؼ السادس اإلبتدائي

( )20تبلميذ مف الذكور واإلناث كمجموعة تجريبية ،و( )20تبلميذ مف الذكور واإلناث كمجموعة
ضابطة ممف لدييـ درجة مرتفعة في اإلنطواء والخجؿ.

وقد اعتمدت الدراسة الحالية عمي مجموعة مف األدوات منيا مقياس الذكاء المصور إعداد :أحمد

زكي صالح( ،)2987ومقياس اإلنطواء والخجؿ إعداد :الباحثة ،ومجموعة العروض المسرحية :إعداد

الباحثة.

وقد توصمت الدراسة الي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في درجات اإلنطواء والخجؿ كدرجة كمية وكأبعاد فرعية في القياس

البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
دراسة حسناء حسيف ()1024

ىدفت إلي التعرؼ عمي فعالية اإلرشاد بالمعب في تخفيؼ السموؾ اإلنسحابي لديِ عينة مف

أطفاؿ المرحمة االبتدائية بمدينة المنيا في المرحمة العمرية( )22:6سنو بمتوسط عمري( )8.13والذيف
يعانوف مف السموؾ اإلنسحابي ،وطبؽ عمييـ مقياس السموؾ اإلنسحابي لعادؿ عبداهلل(،)1001

وبرنامج اإلرشاد بالمعب الموجو والحر إعداد الباحثة ،وتوصمت الدراسة إلي أف البرنامج اإلرشادي

القائـ عمي المعب لو تأثير إيجابي داؿ عمي أبعاد مقياس السموؾ اإلنسحابي لدي أطفاؿ عينة البحث
فقد أدي إلي تخفيؼ حدة السموكيات اإلنسحابية لدييـ ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف

القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في أبعاد مقياس السموؾ اإلنسحابي وفي إتجاه القياس البعدي.

دراسة محمد عبدالعزيز ()1020

ىدفت ىذه الدراسة إلي استقصاء فاعمية برنامج عبلجي يستند إلي المعب لمحد مف السموؾ

اإلنسحابي وتحسيف مفيوـ الذات والتكيؼ االجتماعي لدي الطمبة الوافديف في المرحمة األساسية بدولة

اإلما ارت العربية المتحدة ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )114طالباً وطالبة )221( ،تجريبية وضابطة
ذكور )221( ،تجريبية وضابطة إناث ،وزعت بالتساوي بيف العينتيف التجريبية والضابطة ،في منطقة
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عجماف التعميمية بدولة اإلمارات وتـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية ،وتـ تطوير أربع أدوات لمدراسة ىي
السموؾ اإلنسحابي ،ومقياس مفيوـ الذات ،ومقياس التكيؼ االجتماعي ،وبرنامج عبلجي يستند عمي

المعب الجماعي.

وأظيرت الدراسة وجود أثر لمبرنامج العبلجي بالمعب في الحد مف السموؾ اإلنسحابي وتحسيف

مفيوـ الذات والتكيؼ االجتماعي لدي الطمبة الوافديف في المرحمة األساسية بدولة اإلمارات.

دراسة عفاؼ حسف ()1008

ىدفت الدراسة إلي التحقؽ مف مدي فعالية القصص المصورة ولعب الدور في خفض السموؾ

االنسحابي لدي األطفاؿ المتخمفيف عقمياً "فئة التخمؼ البسيط " وقد أجريت الدراسة عمي عينة قواميا

( )10طفبلً مف المتخمفيف عقمياً فئة التخمؼ البسيط الذيف يتراوح أعمارىـ مف ( )9:7سنوات ،ويتراوح
نسبة ذكائيـ بيف ( )70:55مف الممتحقيف بمدرسة التربية الفكرية بامبابو ،حيث تـ تقسيميـ إلي

مجموعتيف متساويتيف بواقع ( )20أطفاالً لممجموعة التجريبية و( )20أطفاالً لممجموعة الضابطة ،وقد

تمت المجانسة بيف المجموعتيف في متغيرات الذكاء والعمر ،والمستوي االجتماعي االقتصادي والثقافي

لؤلسرة ،والسموؾ االنسحابي.

وقد أثبتت نتائج الدراسة فعالية القصص المصورة ولعب الدور في خفض السموؾ اإلنسحابي لدي

األطفاؿ المتخمفيف عقمياً فئة التخمؼ البسيط.
دراسة عاطؼ فوزي ()1008

ىدفت الدراسة إلي معرفة أثر المعب الجماعي في خفض حدة السموؾ االنسحابي لدي األطفاؿ

المتخمفيف عقميا "القابميف لمتعمـ" ،وقد أجريت الدراسة عمي األطفاؿ المتخمفيف عقمياً بالمرحمة االبتدائية
وقد بمغ حجـ عينة الدراسة ( )40تمميذاً بعد تحقيؽ التجانس بيف أفراد العينة مف حيث السف
والمستوي االجتماعي االقتصادي لؤلسرة ،وتـ تقسيميـ إلي مجموعتيف بالتساوي األولي تجريبية

والثانية ضابطة بمدي عمري ( )21:9سنو ،وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس السموؾ التكيفي

لؤلطفاؿ ،ومقياس السموؾ االنسحابي لؤلطفاؿ ،ومقياس المستوي االقتصادي االجتماعي لؤلسرة

المصرية ،وبرنامج المعب لخفض السموؾ االنسحابي لؤلطفاؿ.

وقد أسفرت نتائج الدراسة عف فعالية برنامج المعب الجماعي في خفض حدة السموؾ االنسحابي

لؤلطفاؿ المتخمفيف عقمياً القابميف لمتعمـ.
دراسة مارجوليف ()Margolin,2002

ىدفت إلي مساعدة مجموعة مف الشباب المنسحبيف اجتماعيا مف أجؿ إكسابيـ ميارات اجتماعية

وزيادة مشاركتيـ مع زمبلئيـ في المدرسة ،وقد تكونت العينة مف ( )17طالباً مف إحدى مدارس مدينة
شيكاغو األمريكية حيث خضعوا إلي برنامج إرشادي ،وتدريب عمي الميارات االجتماعية ،وقد أظيرت

النتائج أف ىؤالء الشباب كانوا يفتقروف إلي الدعـ العائمي واالجتماعي ،وكاف لدييـ مشاعر مف
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اإلحباط والقمؽ وعدـ الثقة بالنفس مما أسيـ في ظيور مشاعر العزلة لدييـ ،وبعد إخضاعيـ إلي

البرنامج اإلرشادي أظيرت النتائج فعالية البرنامج اإلرشادي المستخدـ في تنمية الميا ارت االجتماعية

لدي العينة.

دراسة ريؼ ()Reeve,2001

استيدفت الدراسة تطبيؽ برنامج إرشادي لعبلج السموؾ اإلنسحابي والعزلة االجتماعية لدي عينة

مف األطفاؿ بمغ عددىـ ( )13طفبلً مف خبلؿ االندماج في السموؾ االجتماعي وذلؾ باستخداـ

استراتيجيات مختمفة تستيدؼ زيادة السموؾ اإليجابي المساند لؤلطفاؿ وقد استخدمت الدراسة برنامجاً

إرشادياً مبنياً عمي التعزيز االجتماعي لزيادة ارتباط األطفاؿ سموكيات اجتماعية إضافية ،وتوصمت
الدراسة إلي اكتساب األطفاؿ سموكيات المعب الجماعي والتعاوف والبعد عف العزلة واإلنسحاب واألحبلـ

الخيالية لدي األطفاؿ.

دراسات تناولت السموؾ االنسحابي لدي ذوي صعوبات التعمـ.

دراسة باف عدناف وحسيف فالح ()1025

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي السموؾ اإلنسحابي لؤلطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ،والسموؾ

اإلنسحابي لؤلطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ المدمجيف في المدارس ،والسموؾ اإل نسحابي لؤلطفاؿ ذوي

صعوبات التعمـ الغير مدمجيف في المدارس ،والتعرؼ عمي داللة الفروؽ بيف المدمجيف وغير

المدمجيف .وبمغت عينة الدراسة ( )50طفبلً بواقع ( )15طفبلً ذوي صعوبات التعمـ مدمجيف ،و()15

طفبلً مف ذوي صعوبات التعمـ غير مدمجيف ،وقاما الباحثاف بإعداد قائمة تشخيص صعوبات التعمـ

لغرض التأكد مف عينة ذوي صعوبات التعمـ ،واعداد مقياس السموؾ اإلنسحابي ،وقد أستخدـ االختبار
الثاني لعينة واحدة ،ولعينتيف مستقمتيف ،ومعامؿ ارتباط بيرسوف وقد أظيرت نتائج الدراسة أف عينة

البحث مف ذوي صعوبات التعمـ يعانوف مف السموؾ اإلنسحابي ،وأف عينة األطفاؿ المدمجيف لدييـ

سموؾ انسحابي ،وذوي صعوبات التعمـ الغير مدمجيف لدييـ سموؾ انسحابي ،ولمعرفة داللة الفروؽ
بيف العينتيف ،أشارت نتائج الدراسة أف عينة األطفاؿ الغير مدمجيف لدييـ سموؾ إنسحابي مقارنة

باألطفاؿ المدمجيف.

دراسة والء كرـ()1021

ىدفت الدراسة إلي إعداد برنامج إرشادي يعتمد عمي فنيات اإلرشاد المعرفي السموكي لؤلطفاؿ

ذوي العسر القرائي ،والتعرؼ عمي فعاليتو في خفض الشعور باالنسحاب االجتماعي وأثره في زيادة

الثقة بالنفس لدي العينة .وتكونت عينة الدراسة النيائية مف( )10طفبلً وطفمة مف األطفاؿ ذوي العسر

القرائي ،واشتممت عمي()20أفراد مجموعة تجريبية و( )20أفراد مجموعة ضابطة وتمت إجراءات
الدراسة عمي العينة التجريبية وأسفرت النتائج عف فعالية البرنامج اإلرشادي المستخدـ في خفض

االنسحاب االجتماعي لدي أفراد المجموعة التجريبية وزادت الثقة بالنفس لدييا.
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دراسة رياض حسف()1009

ىدفت الدراسة إلي إعداد برنامج إرشادي سموكي فردي وجماعي والتعرؼ عمي مدي فعالية

البرنامج اإلرشادي المقترح في تحسيف التحصيؿ الدراسي بصفة عامة والمغة العربية (القراءة) بصفة

خاصة .ضمت العينة ()31تمميذاً وتمميذه مف التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ مف تبلميذ الصؼ السادس

االبتدائي وقسمت العينة إلي مجموعتيف تجريبية وتضـ ( )26تمميذاً وتمميذه وضابطة وتضـ ()26

تمميذاً وتمميذه  ،وقد أسفرت النتائج

عف وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة عمي مقياس السموؾ اإلنسحابي لصالح المجموعة التجريبية وأف ىذا الفرؽ

يوضح انخفاض مستوي درجة السموؾ االنسحابي لدي أفراد العينة التجريبية.

دراسة شنج،وكانج).)Sheng.Kang(2009

ىدفت إلي دراسة االنسحاب االجتماعي ورفض األقراف واألقراف الضحايا في طبلب المدارس

التايوانية الوسطي مف خبلؿ دراسة العبلقات بيف االنسحاب االجتماعي ورفض األقراف وايذاء األقراف

بيف طبلب المدارس المتوسطة التايوانية مف ذوي صعوبات التعمـ ،تكونت عينة الدراسة مف()129

طالباً مف طبلب الصؼ السابع مف المدارس المتوسطة في تايوف .وقد استخدمت بيانات مف المرشديف
متعددة بما في ذلؾ تقارير المعمميف واألقراف .وأظيرت النتائج اف االنسحاب والرفض واإليذاء ارتبطت

بشكؿ كبيرباألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ.

دراسة لينيت وآخروف).(Lynnette,C., et al.2007

ىدفت إلي دراسة التدخؿ السموكي وزيادة السموؾ المناسب لطالب منسحب ،تناولت ىذه الدراسة

اآلثار المترتبة لخطة تدخؿ قائـ عمي تقييـ السموؾ المناسب في الفصؿ لدي طالب ذو صعوبات تعمـ
مف أصؿ التيني في الصؼ الثالث ،وقد استخدمت الدراسة ثبلثة استراتيجيات رئيسية مرتبطة بشكؿ

مباشر مع نتائج التقييـ في خطة تدخؿ سموكية لمطفؿ المنسحب اجتماعياً في ىذه الدراسة :تنمية

الميارات االجتماعية وادارة الذات ووساطة األقراف وأسفرت النتائج عف تحسف فوري ممحوظ في السموؾ
االجتماعي المناسب في الفصؿ واالنتياء مف عممو االكاديمي.

دراسة نبيمة عبدالفتاح ()1006

ىدفت الدراسة إلي التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادي في تخفيؼ بعض االضطرابات النفسية

المترتبة عمي صعوبات التعمـ لدي عينة مف تبلميذ المرحمة االبتدائية ،وتكونت عينة الدراسة مف ()40

تمميذاً مف تبلميذ الصؼ الخامس بالمرحمة االبتدائية مف ذوي صعوبات التعمـ ،ممف تتراوح أعمارىـ

الزمنية ما بيف ( )23:20سنو ،وتـ تقسيميـ بالتساوي إلي مجموعتيف مجموعة تجريبية ومجموعة

ضابطة ،قواـ كؿ مجموعة( )10تمميذاً ،بعد أف تـ التجانس بينيما في كؿ مف المستوي االجتماعي
االقتصادي لؤلسرة ،والصؼ الدراسي ،والعمر العقمي ،ومستوي الذكاء ،ومستوي التحصيؿ الدراسي،

وصعوبات التعمـ ،ومستوي االضطرابات النفسية الشائعة.
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وقد أثبتت نتائج الدراسة فعالية البرنامج اإلرشادي في تخفيؼ بعض االضطرابات النفسية المترتبة

عمي صعوبات التعمـ لدي التبلميذ عينة الدراسة مثؿ القمؽ واالنسحاب.
دراسة نجاة صادؽ ()1005

تيدؼ ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمي العبلقة االرتباطية بيف أسموب الحماية الزائدة والسموؾ

اإلنسحابي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )500طالباً وطالبة مف الصؼ الثاني والثالث ،واستخدمت

الباحثة مقياس الحماية الزائدة المكوف مف( )34فقرة ،ومقياس االنسحاب االجتماعي المكوف مف()51
فقرة ،وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية تبيف أف ىناؾ عبلقة طردية بيف الحماية الزائدة والسموؾ

اإلنسحابي.

 فروض الدراشة:في ضوء اإلطار النظري وما أسفرت عنو الدراسات السابقة مف نتائج تمت صياغة فروض

الدراسة كالتالى .:

الفرض األوؿ -:ينص الفرض الثاني عمى أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب
درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة عمي مقياس السموؾ االنسحابي بعد تطبيؽ البرنامج لصالح

المجموعة التجريبية.

الفرض الثاني -:ينص الفرض الثاني عمى أنو :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب
درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي بعد تطبيؽ البرنامج والقياس التتبعي بعد شيريف

مف انتياء التطبيؽ عمى أبعاد مقياس السموؾ االنسحابي والمجموع الكمي.

الطريقة واإلجراءات.
أوالً -منيج الدراسة:

اعتمد الباحث عمى المنيج شبو التجريبي لمناسبتو طبيعة الدراسة ،حيث تـ استخداـ التصميـ

التجريبي لمجموعتيف  ،إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة  ،باستخداـ القياس القبمي والبعدي
لممجموعتيف ثـ القياس التتبعي لممجموعة التجريبية ،وذلؾ لمعرفة مدى فاعميتو ،حيث أف متغيرات

الدراسة:

أ-المتغير المستقؿ :البرنامج اإلرشادي التكاممي.
ب -المتغير التابع :السموؾ االنسحابي.

ج -المتغيرات الوسيطة :الجنس،العمر ،المستوي االجتماعي االقتصادي ،مستوي الذكاء.
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ثانياً  -حدود الدراسة:

تتمثؿ حدود الدراسة فيما يمى:

الحدود البشرية  :تكونت عينة الدراسة مف( )21تمميذاً مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي

ذوي صعوبات التعمـ الذيف لدييـ السموؾ االنسحابي مقسميف إلي مجموعتيف متساويتيف تجريبية

وضابطة.

الحدود المكانية  :تـ تطبيؽ البحث في بعض مدارس التعميـ العاـ االبتدائي بمحافظة بورسعيد (

مدرسة السيدة نفيسة االبتدائية ،مدرسة جبر الشامي االبتدائية ،مدرسة سميماف وىداف االبتدائية).
ثالثاً -عينة الدراسة :

تكونت عينة الدراسة االستطبلعية مف ( )86طفبلً مف أطفاؿ مدارس التعميـ العاـ االبتدائي بمحافظة

بورسعيد ،وذلؾ بيدؼ التأكد مف الخصائص السيكو مترية ألدوات البحث (الصدؽ -الثبات) ،وكذلؾ

إلتاحة الفرصة كاممة لتطبيؽ وحدات البرنامج المختمفة وفقاً لما ىو مخطط ليا زمنياً ومكانياً عمي

العينة النيائية التي تـ اشتقاقيا مف العينة االستطبلعية.

وبمغ عدد أفراد العينة األساسية لمدراسة ( )21طفبلً مف ذوي صعوبات التعمـ الذيف يعانوف مف

سموؾ انسحابي ،وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا( )6أفراد ،وأخري ضابطة

وعددىا( )6أفراد.

مجانسة أفراد العينة:

تـ مجانسة أفراد العينة موضوع الدراسة في كؿ مف  :الجنس ،السف ،المستوي االجتماعي

االقتصادي ،مستوي الذكاء.

مف حيث السف :تـ اختيار عينة الدراسة مف بعض مدارس التربية والتعميـ بمحافظة بورسعيد وكميـ

مف سف ( )21-22سنو مف الذكور مقسميف إلى مجموعتيف كؿ مجموعة ( )6أطفاالً.
مف حيث نسبة الذكاء- :

اعتمد الباحث عمي اختبار المصفوفات المتتابعة لرافف.
مف حيث المستوى االقتصادي واالجتماعي- :

وقد تـ ضبط ىذا المتغير باختيار العينة مف األطفاؿ متوسطي المستوى االجتماعي االقتصادي

لؤلسرة وذلؾ مف خبلؿ بياناتيـ مف واقع سجؿ كؿ طفؿ بالمدرسة (مكاف تواجد العينة).
رابعاً  -أدوات الدراسة:

استخدـ الباحث األدوات التالية:

 -1اختبار المصفوفات المتتابعة لرافف(.اختبار ذكاء).

 -2مقياس تقدير سموؾ التمميذ لفرز حاالت صعوبات التعمـ لمايكؿ بست ( ،ترجمة وتقنيف مصطفي
محمد كامؿ.)1005

العدد الواحد والعشروٌ – يياير  2017و

883

جممة كمية الرتبية – جامعة بورشعيد

 -3مقياس السموؾ االنسحابي (إعداد الباحث).
 -4البرنامج اإلرشادي التكاممي (إعداد الباحث).

مقياس السموؾ االنسحابي لؤلطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ(.إعداد الباحث).

أعػػد الباحػػث ىػػذا المقيػػاس بيػػدؼ قيػػاس السػػموؾ االنسػػحابي لؤلطفػػاؿ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ بمػػا

يتناسب مع أىداؼ الدراسة وطبيعة العينة.
بناء المقياس-:

لبناء ىذا المقياس أطمع الباحث عمي بعض البحوث والدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بالسموؾ

االنسحابي ،وبناء عميو تـ وضع مفردات المقياس المستخدمة في الدراسة الحالية ،وقد تبيف أف

السموؾ االنسحابي لدي األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يدور حوؿ مجموعة مف األبعاد وىي عبلقة الطفؿ

بكؿ مف(:العبلقة بالمدرسة -العبلقة بالزمبلء -العبلقة بالمعمـ -العبلقة باألسرة -العبلقة بالمجتمع).

وقد تكوف المقياس في صورتو األولية مف( )55عبارة تقيس ( )5أبعاد وىي العبلقة بالمدرسة

ويتضمف( )20عبارات ،العبلقة بالزمبلء ويتضمف( )20عبارات ،العبلقة بالمعمـ ويتضمف( )20عبارات،

العبلقة باألسرة ويتضمف( )21عبارة ،والعبلقة بالمجتمع ويتضمف( )23عبارة.
الخصائص السيكومترية لممقياس:

أوالً  :الصدؽ:

يعتبر الصدؽ مف أىـ الشروط الواجب توافرىا في أداة القياس التي يمكف االعتماد عمى نتائجيا فػي

عمميػػة التقيػػيـ والتشػػخيص ،ويقصػػد بالصػػدؽ :أف تكػػوف األداة صػػالحة لقيػػاس الصػػفة أو الخاصػػية أو
الظاىرة التي وضعت مف أجميا.في(:عبدالصبور منصور،1020،ص.)87

وبنػاء عميػو تػـ حسػػاب صػدؽ مقيػاس السػموؾ االنسػػحابي لؤلطفػاؿ ذوي صػعوبات الػتعمـ بطػػريقتيف

وىما:

-الصدؽ الظاىري (صدؽ المحكميف).

-الصدؽ البنائي (صدؽ التكويف الفرضي).

الصدؽ الظاىري (صدؽ المحكميف).

قاـ الباحػث بعػرض المقيػاس فػي صػورتو األوليػة عمػي عػدد( )20محكمػاً مػف أسػاتذة عمػـ الػنفس

والصػحة النفسػػية بالجامعػات المصػػرية والعربيػة (ممحػػؽ رقػػـ(  )1إلبػداء الػرأي ومبلحظػاتيـ حػػوؿ مػػدي
وضػػوح ومبلئمػػة صػػياغة مفػػردات المقيػػاس ،ومػػدي االتسػػاؽ بػػيف العبػػارات والبعػػد ،ووضػػوح التعميمػػات،

وتعديؿ أو حذؼ أو إضافة ما يرونو مناسب.

وبعد عرض المقيػاس عمػي السػادة المحكمػيف تػـ حسػاب نسػب االتفػاؽ عمػي كػؿ عبػارة مػف عبػارات

المقياس مف حيث مدي تمثيؿ أبعاد المقياس وعباراتو لقياس السموؾ االنسحابي لؤلطفاؿ ذوي صعوبات

الػػتعمـ كمػػا حػػدده التعريػػؼ اإلجرائػػي .وقػػد قػػاـ الباحػػث بنػػاء عمػػى اتفػػاؽ السػػادة المحكمػػيف بحػػذؼ ()5
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عبارات قمت نسبة اإلتفاؽ عمييا عف  %90ويراىػا المحكمػيف أنيػا غيػر مبلئمػة وال تتناسػب مػع ىػدؼ

المقياس لتصبح عبارات المقياس في شكميا النيائي ( )50عباره مقسمو عمي األبعاد الخمسة لممقياس

كالتػػالي :العبلقػػة بالمدرسػػة( )20عبػػارات ،العبلقػػة بػػالزمبلء( )9عبػػارات ،العبلقػػة بػػالمعمـ( )20عبػػارات،

العبلقة باألسرة( )22عبارة ،العبلقة بالمجتمع( )20عبارات.
-1الصدؽ البنائي:

لحسػػاب الصػػدؽ البنػػائي قػػاـ الباحػػث بحسػػاب التجػػانس الػػداخمي لممقيػػاس ،مػػف خػػبلؿ حسػػاب

معامبلت اال رتباط بيف درجات الطبلب عمى كؿ مفػردة والدرجػة الكميػة لمبعػد التػي تنتمػي إليػو  ،لمفػردات
المقياس البالغ عددىا ( )50مفردة  ،وجاءت النتائج كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:

جدوؿ(  :) 4قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد في مقياس السموؾ
االنسحابي

البعد األوؿ

البعد الثالث

البعد الثاني

البعد الخامس

البعد الرابع

ـ

معامؿ االرتباط

ـ

معامؿ االرتباط

ـ

معامؿ االرتباط

ـ

معامؿ االرتباط

ـ

معامؿ االرتباط

2

**0.770

22

**0.721

10

**0.736

30

**0.755

42

**0.705

1

**0.578

21

**0.670

12

**0.695

32

**0.668

41

**0.722

3

**0.786

23

**0.667

11

**0.780

31

**0.740

43

**0.765

4

**0.806

24

**0.707

13

**0.782

33

**0.662

44

**0.763

5

**0.768

25

**0.754

14

**0.715

34

**0.755

45

**0.738

6

**0.788

26

**0.769

15

**0.742

35

**0.801

46

**0.616

7

**0.815

27

**0.825

16

**0.743

36

**0.823

47

**0.749

8

**0.787

28

**0.778

17

**0.748

37

**0.829

48

**0.697

9

**0.774

29

**0.809

18

**0.774

38

**0.808

49

**0.728

20

**0.771

19

**0.756

39

**0.752

50

**0.641

40

**.787

(**) دالو عند مستوي ( )0.02

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية دالػة عنػد

مسػػتوي داللػػة إحصػػائية (  ، )0.02ممػػا يػػدؿ عمػػى أف مؤش ػرات الصػػدؽ جيػػدة ،ممػػا يجعميػػا مقبولػػة

عممياً.

وكذلؾ حسبت معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد ،والدرجة الكميػة لممقيػاس ككػؿ ،وجػاءت

النتائج كما بالجدوؿ التالي:

جدوؿ ( :)5قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة البعد والدرجة الكمية في مقياس السموؾ االنسحابي.
البعد

معامؿ االرتباط (ر)

العبلقة بالمدرسة

**0.917

العبلقة بالزمبلء

**0.917

العبلقة بالمعمـ

**0.923
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العبلقة باألسرة

**0.934

العبلقة بالمجتمع

**0.890

(**) دالو عند مستوي ( )0.02

ومما سبؽ يتضػح أف مؤشػرات التجػانس الػداخمي لمقيػاس السػموؾ االنسػحابي عاليػة ،ممػا يجعميػا

مقبولة عممياً.
ثانيا  :الثبات

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب الثب ػات بطريقػػة الفػػا كرونبػػاخ لممقيػػاس ككػػؿ  ،حيػػث أف عػػدد مفػػردات

المقياس ( )50مفردة ،وبمغت قيمة معامؿ الفا كرونباخ( )αلممقياس ككؿ ()0.985

كما تـ حساب قيـ معامؿ ثبات الفا كرونباخ( )αلممقياس ككؿ بعد استبعاد درجة كؿ مفردة عمػى

حدة وجاءت النتائج كما بالجدوؿ التالي:

جػػدوؿ ( :)6قػػيـ معػػامبلت الفػػا كرونبػػاخ لممقيػػاس ككػػؿ بعػػد اسػػتبعاد درجػػة كػػؿ مفػػردة عمػػى حػػدة فػػي

مقياس السموؾ االنسحابي.
البعد األوؿ

البعد الثالث

البعد الثاني

البعد الخامس

البعد الرابع

ـ

قيمة ()α

ـ

قيمة ()α

ـ

قيمة ()α

ـ

قيمة ()α

ـ

قيمة ()α

2

0.983

22

0.983

10

0.983

30

0.983

42

0.983

1

0.984

21

0.983

12

0.983

32

0.983

41

0.983

3

0.983

23

0.983

11

0.983

31

0.983

43

0.983

4

0.983

24

0.983

13

0.983

33

0.983

44

0.983

5

0.983

25

0.983

14

0.983

34

0.983

45

0.983

6

0.983

26

0.983

15

0.983

35

0.983

46

0.984

7

0.983

27

0.983

16

0.983

36

0.983

47

0.983

8

0.983

28

0.983

17

0.983

37

0.983

48

0.983

9

0.983

29

0.983

18

0.983

38

0.983

49

0.983

20

0.983

19

0.983

39

0.983

50

0.984

40

0.983

وعند مقارنة قيمة معامؿ الثبػات الفػا( )αبعػد حػذؼ كػؿ مفػردة عمػى حػدة بقيمػة الفػا( )αالكميػة

لممقياس ،كانت قيمة الفا( )αالكمية لممقياس أكبر مف جميع قيـ الفا( )αبعد حذؼ كؿ مفردة؛ مما يػدؿ
عمى توافر شرط الثبات بدرجة مقبولة عمميا في مقياس السموؾ االنسحابي

 -4البرنػػامج اإلرشػػادي لخفػػض السػػموؾ االنسػػحابي لػػدي األطفػػاؿ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ( .إعػػداد/

الباحث).
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قػػاـ الباحػػث بإعػػداد برنػػامج إرشػػادي معتمػػد عمػػي فنيػػات اإلرشػػاد السػػموكي فػػي خفػػض حػػدة السػػموؾ

االنسحابي لدي األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ وقد تضمف البرنامج فنيات التعزيز و النمذجة ولعب الدور

والح ػوار والمناقشػػة باإلضػػافة لئلرشػػاد بالمعػػب والسػػيكو درامػػا وذلػػؾ بيػػدؼ تػػدعيـ السػػموكيات اإليجابيػػة

وخفض السموكيات الغير مرغوب فييا وخفض حدة السموؾ االنسحابي لدي ذوي صعوبات التعمـ.
مرحمة التخطيط واإلعداد لمبرنامج:

قاـ الباحث باإلعداد لمبرنامج بعػد االطػبلع عمػي العديػد مػف البػرامج والدراسػات السػابقة التػي تناولػت

البػػرامج اإلرشػػادية المختمفػػة مثػػؿ دراسػػة عاليػػة البسػػيوني( ،)1005ودراسػػة ريػػاض حسػػف(،)1009
ودراسة(ضفاؼ عدناف( ،)1021ودراسة والء كرـ( ،)1021وىذا االطبلع بيػدؼ التعػرؼ عمػي مكونػات
البرنامج وتحديد الخطوات التي يجب إتباعيا عند بناء البرنامج وقد استفاد الباحث في تحديػد الخطػوات

وتصميـ البرنامج وىي كاآلتي:

أٍنية الربىامخ:
 :2تنبع أىمية البرنامج الحالي مف أىمية النتائج التي توصمت إلييا الدراسات والبحوث السابقة.

 :1تظيػر أىميػة البرنػػامج مػف طبيعػػة الفئػة المسػػتيدفة فيػو وىػػـ الطػبلب المنسػػحبيف اجتماعيػا مػػف

ذوي صػػعوبات الػػتعمـ حيػػث أف البرنػػامج يسػػمط الضػػوء عمػػي فئػػة لػػـ تمقػػي حقيػػا الطبيعػػي فػػي البحػػث
والدراسة وىي تعاني مف تيميش حقيقي داخؿ المجتمع.

 :3يفيد البرنامج العامميف في مجاؿ التربية الخاصة والمدارس العادية ويفيد الفئات المستيدفة.

 :4قد يستفيد الباحثوف الجدد مف خبلؿ تسميط الضوء عمي ىػذه الفئػة وفػتح المجػاؿ أمػاميـ وطػرح

موضوعات جديدة.

 :5خفض حدة السموؾ االنسحابي وآثاره وتحسيف التوافؽ النفسي واالجتماعي.

اليدؼ العاـ لمبرنامج:

ييدؼ البرنامج إلي معرفة مدي فعالية برنامج إرشػادي تكػاممي فػي خفػض حػدة السػموؾ االنسػحابي

لدي األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ.

زمً الربىامخ:
تـ تطبيؽ البرنامج خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني فػي الفتػرة مػف 10مػارس 1026إلػي 8مػايو1026

بواقػػع ثػػبلث جمسػػات اسػػبوعياً ،وتػػـ االنتيػػاء مػػف تطبيػػؽ البرنػػامج قبػػؿ بػػدء امتحانػػات الفصػػؿ الدراسػػي
الثاني ،وتـ استدعاء األطفاؿ عينة البحث إلجراء القياس التتبعي بعد شيريف مف تطبيؽ البرنامج

استغرؽ البرنامج ( )8أسابيع بواقع  11جمسة إرشادية تتراوح الجمسات ما بيف  45دقيقة إلػي 60

دقيقة ،ما عدا جمسػة واحػدة مػدتيا  4سػاعات بسػبب طبيعػة الجمسػة وىػي رحمػة فػي مػدينتي بورسػعيد

وسػوؼ يتحمػؿ الباحػػث تكاليفيػا وسػوؼ يػػتـ أخػذ موافقػػة أوليػاء األمػور وادارة المدرسػػة ،باإلضػافة إلػػي
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جمسة توعية إلدارة المدرسة بأىمية البرنامج وطبيعتػو وجمسػة ألوليػاء األمػور وجمسػات القيػاس القبمػي

والبعدي والتتبعي.

الفئة املصتَدفة مً الربىامخ:
األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ممف يعانوف مف السموؾ االنسحابي ،وعينة الدراسة مػف طػبلب الصػؼ

السػػػادس االبتػػػدائي ،وعػػػددىـ ( )21طفػػػبلً مقسػػػميف إلػػػى مجمػػػوعتيف ،إحػػػداىما تجريبيػػػة ( )6أطفػػػاؿ،
واألخرى ضابطة ( )6أطفاؿ.

االشرتاتيحية اإلرشادية املصتصدمة يف الربىامخ:
أوالً :استراتيجيات معرفية:
 .2اإلرشاد الديني:

ييدؼ اإلرشاد الديني إلي تحرير المسترشد مػف االضػطراب النفسػي ومػف الشػعور بػاإلثـ والػذنب

والخطيئة التي تيدد أمنو النفسػي واسػتقراره ،كػذلؾ مسػاعدتو عمػي تقبػؿ ذاتػو واشػباع حاجاتػو وتحقيػؽ

التوافؽ والسبلـ النفسي لو ،ومف ثـ تنمية بصيرتو(.عدناف الفسفوس،1022،ص.)269
 .1الواجبات المنزلية:

تتحػػدد الواجبػػات المنزليػػة بأنيػػا الميػػارات واألنمػػاط السػػموكية المتعممػػة أثنػػاء اإلرشػػاد ،ويػػتـ تكميػػؼ

العميؿ بتنفيذىا في شكؿ تعيينات يقوـ بيا في المنزؿ أو في حياتو اليومية عموماً ،وذلؾ بعد أف يكوف
تدرب عمييا أثناء عممية اإلرشاد ،وىي فنية معرفية سموكية(.سميرة شند،1008،ص.)133
 .3المناقشة والحوار:

ىػي أسػموب مػػف أسػاليب التػدريب الجمػػاعي ،حيػث يغمػب فيػػو الجػو شػبو العممػػي ،ويمعػب عنصػػر

التعميـ واعادة التعميـ دو ارً رئيسياً حيث يعتمد أساساً عمي إلقاء محاضرات يتخمميا مناقشات سيمة عمي
المسترشديف يتخمميا ويمييا مناقشػات لشػرح بعػض المعمومػات والمفػاىيـ العمميػة ألفػراد العينػة بأسػموب

مبسط(.اسامو عبدالمنعـ،1024،ص.)98

ثانياً :استراتيجيات سموكية:

.2التعزيزReinforcement :

ىو إثابة الطالب عمػي سػموكو السػوي ،بكممػة طيبػة أو ابتسػامة عنػد المقابمػة أو الثنػاء عميػو أمػاـ

زمبلئو أو منحو ىدية مناسبة ،أو الػدعاء لػو بػالتوفيؽ والفػبلح أو إشػراكو فػي رحمػة مدرسػية مجانػاً أو

االىتمػاـ بأحوالػػو.....الخ ،ممػػا يعػزز ىػذا السػػموؾ ويدعمػػو ويثبتػػو ويدفعػو إلػػي تكػرار نفػػس السػػموؾ إذا
تكرر الموقؼ(.عدناف الفسفوس،1022،ص.)40
 .1لعب الدورRole Play :

حيث يجتاز التبلميذ في كؿ جمسة عقب نمذجتيا موقؼ يسػاعدىـ عمػي اكتسػاب الميػارات التػي يػتـ

التدريب عمييا تمميذاف أو ثبلثة حسب عدد الشخصيات الموجودة في الموقؼ ليقوموا بتمثيؿ أدوار تمؾ
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التركيز مع زمبلئيـ واإلنصات إلييـ لكي يناقشػوف زمبلئيػـ بعػد انتيػائيـ مػف لعػب الػدور مػع مبلحظػة
ىذه المناقشة والتركيز عمي النقاط المرتبطػة بالميػارة موضػع التمثيػؿ ،وكػذلؾ تمخػيص النتػائج النيائيػة

لممناقشة(.أحمد عكاشة ،أماني عبدالمجيد،1021،ص.)232
 .3النمذجةModeling :

يقصد بيا إتاحة نموذج سػموكي مباشػر لمطفػؿ ،حيػث يكػوف اليػدؼ ىػو توصػيؿ معمومػات حػوؿ

النموذج السموكي المعروض لمطفؿ بقصد إحداث تغير ما فػي سػموكو أو إكسػابو سػموكاً جديػداً ،وتشػمؿ
النمذجة عدة أنواع منيا(:النمذجة المباشرة -النمذجة الضمنية -النمذجة بالمشاركة)(.محمد الشػناوي،

محمد السيد.)2998،

 .4اإلرشاد بالمعبPlay Counseling :

ويعػػرؼ اإلرشػػاد بالمعػػب بأنػػو نشػػاط حػػر موجػػو أو غيػػر موجػػو  ،يكػػوف عمػػي شػػكؿ حركػػة أو عمػػؿ

يمارس فردياً أو جمعياً ويستغؿ طاقة الجسـ الحركية والذىنية  ،وىو نشاط تعميمي ووسيط فعاؿ يكسػب
األطفاؿ الذيف يمارسونو ويتفاعموف مع أنواعو المختمفة دالالت تربوية انمائية ألبعاد شخصيتيـ العقمية

والوجدانية(.دينا مصطفي،1020،ص.)208
 .5السيكو دراماPsychodrama :

السيكو دراما ىي أسموب اسقاطي يتيح الفرصة لمشخص صاحب المشكمة ،أو مجموعة األشخاص

الذيف يعانوف مف مشكبلت أف يقدموا عرضاً درامياً يعبروف فيو عف إحباطاتيـ ،ولممواقؼ التػي تعرضػوا
فييػػػا لمخػػػداع أو لمعنػػػؼ أو اإليػػػذاء بأنواعػػػو ،فػػػي بيئػػػة مصػػػغرة يتحػػػرروف فييػػػا مػػػف مشػػػاعر القمػػػؽ

والخوؼ(.دينا مصطفي،1020،ص.)240

ويعتبر المبدأ األساسي في السيكو دراما ىو التمقائية التي عرفيػا مورنيػو بأنيػا قػدرة الشػخص عمػي

مواجية كؿ موقؼ جديد بطريقة سميمة ،وأف ىدؼ السيكو دراما ىػو تنميػة قػدرة الفػرد عمػي لعػب أدواره
في الحياة عمي نحو مبدع ليتمكف الفرد مف مواجية مطالب الحياة فػي المواقػؼ الجديػدة التػي يواجييػا

بطريقػػػػة سػػػػميمة بػػػػدالً مػػػػف أف يسػػػػتخدـ أنماطػػػػاً جديػػػػدة مػػػػف االسػػػػتجابات قػػػػد ال تتوافػػػػؽ مػػػػع الواقػػػػع

الصحيح.)Corey,G.,2001,P71(.
الحدود اإلجرائية لمبرنامج:

-زمنياً :الترـ الثاني مف العاـ الدراسي (1026/1025ـ) ،يستغرؽ البرنامج ( )8أسابيع بواقع 11

جمسة لكؿ أسبوع ( )3جمسات كؿ جمسة مف 60:45دقيقة.

مكانياً :يتـ تنفيذ البرنامج في مدرسة السيدة نفيسة االبتدائية في األماكف اآلتية:

حجرة المكتبة – حجرة الدراسة – ممعب المدرسة – الحديقة
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الطريقة التي يقوـ عمييا البرنامج:

يقوـ البرنامج عمى إتباع طريقة اإلرشاد الجماعي لما ليػذه الطريقػة مػف مميػزات وتبعػاً لمػا تفتضػيو

طبيعة الدراسة الحالية واالستفادة مف أكبر عدد مف المستيدفيف بأقؿ جيد وأسرع وقت.

عرض الربىامخ عمى احملكنني :
تػػـ عػػرض البرنػػامج اإلرشػػادي فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػاتذة فػػي مجػػاؿ الصػػحة

النفسية ،وعمـ النفس ،وذلؾ ألخذ آرائيـ ومقترحاتيـ فيما يمى :

 خطوات البرنامج التي تـ تحديدىا.اسبة عدد الجمسات ،ومدة كؿ جمسة. مناسبة الفنيات واألدوات التي ستستخدـ. -مناسبة اإلجراءات ألىداؼ كؿ جمسة.

 مناسبة األنشطة المصاحبة ليدؼ كؿ جمسة. -مناسبة ما سبؽ لعينة الدراسة التجريبية.

وقد تمثمت آراء األساتذة المحكميف فيما يمى :

 أف تتناسب عدد جمسات البرنامج مع مشكمة السموؾ االنسحابي التي تتناوليا الدراسة. أف تتدرج الجمسات واألنشطة مف السيؿ إلى الصعب. -ضرورة تصنيؼ الفنيات تبع كؿ نظرية

 -مناسبة عدد الفنيات المستخدمة مع الجمسة بحيث تحقؽ اليدؼ منيا.

الدراشة االشتطالعية:
تػػـ تطبيػػؽ بعػػض جمسػػات البرن ػامج بعػػد إج ػراء التعػػديبلت التػػي طمبيػػا المحكمػػيف عمػػي عينػػة مػػف

األطفاؿ ذوي السموؾ االنسحابي ،وكاف عدد العينة االستطبلعية ( )3أطفاؿ وذلػؾ لمعرفػة أىػـ تسػاؤالت
واستفسػػارات التبلميػػذ والمعممػػيف ،ومعرفػػة مػػدي مبلئمػػة أدوات وأنشػػطة البرنػػامج وكػػذلؾ مػػدة الجمسػػات،

وبذلؾ أصبح البرنامج مضبوطاً عممياً وصالحاً لمتطبيؽ عمي العينة األساسية.
تقييه الربىامخ:
يتـ التقييـ عمي ثبلث مراحؿ:

المرحمة األولػي :قبػؿ تطبيػؽ البرنػامج وذلػؾ مػف خػبلؿ القيػاس القبمػي ،وذلػؾ لتحديػد درجػة السػموؾ

االنسحابي لدي أفراد العينة التجريبية والضابطة.

المرحمة الثانية :اثناء جمسات البرنامج يتـ عمي العينة التجريبيػة فقػط وذلػؾ لمبلحظػة التغييػر الػذي

يط أر عمي السموؾ عقب كؿ نشاط

المرحمة الثالثة :التقييـ األخير وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ المقياس مرة أخري (القياس البعدي) ومقارنتػو

بالقياس القبمي لمتأكػد مػف وجػود تحسػف قػد طػ أر عمػي مسػتوي أفػراد العينػة التجريبيػة ،كمػا سػيتـ تقيػيـ
العدد الواحد والعشروٌ – يياير  2017و

890

جممة كمية الرتبية – جامعة بورشعيد

مدي استمرار فعالية البرنامج ،وذلؾ مف خػبلؿ تطبيػؽ القيػاس التتبعػي بعػد شػيريف مػف انتيػاء تطبيػؽ

البرنامج.

األشاليب اإلحصائية
لمتحقؽ مف صحة الفروض

تـ استخداـ األساليب اإلحصائية البلبارامترية التالية :

 :لمكشػػػؼ عػػػف داللػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات

 اختبػػار مػػػاف ويتنػػػيMann-Whitneyالمجموعات الصغيرة المستقمة.

 اختبػػار ويمكوكسػػوف ) : Wilcoxon (Wلمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطاتالمجموعات الصغيرة المرتبطة.

ىتائخ الدراشة وتفصريٍا:
اختبار صحة الفرض األول :
يػػػػنص الفػػػػرض األوؿ أنػػػػو :يوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات الرتػػػػب لػػػػدرجات

المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة عمػػػي مقيػػػاس السػػػموؾ االنسػػػحابي بعػػػد تطبيػػػؽ البرنػػػامج لصػػػالح

المجموعة التجريبية.

والختبػار صػحة ىػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار مػاف ويتنػي) ( Mann-Whitneyلمعرفػة داللػة

الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الصغيرة المستقمة ،وكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي:

جدوؿ () نتائج اختبار ماف ويتني( ( Mann-Whitney Uلمفروؽ بيف متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة عمى أبعاد مقياس السموؾ االنسحابي والمجموع الكمي
الضابطة(ف= )6

التجريبية(ف= )6

U

Z

الداللة

ـ

االبعاد

57

3.50

21

0.00

1.99-

داؿ عند 0.02

2

العبلقة بالمدرسة

9.50

3.50

21

0.00

3.09-

داؿ عند 0.02

1

العبلقة بالزمبلء

9.50

57

21

0.00

1.94-

داؿ عند 0.02

3

العبلقة بالمعمـ

9.50

57

3.50

0.00

1.92-

داؿ عند 0.02

4

العبلقة باألسرة

9.50

57

3.50

21

1.96-

داؿ عند 0.02

5

العبلقة بالمجتمع

9.50

57

3.50

21

0.00

1.89-

داؿ عند 0.02

المجموع الكمي

9.50

57

3.50

21

0.00

متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ() وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى ( ، )0,02بػػيف متوسػػطى

رتػػب درجػػات أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة عمػػى أبعػػاد مقيػػاس السػػموؾ االنسػػحابي
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والمجموع الكمي لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنػامج ؛ ممػا يعنػي وجػود اخػتبلؼ بػيف أفػراد
المجموعة التجريبية عػف أفػراد المجموعػة الضػابطة بعػد تطبيػؽ البرنػامج اإلرشػادى فػي خفػض السػموؾ

االنسػػحابي لػػدي األطفػػاؿ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ وىػػذا يرجػػع إلػػى فعاليػػة البرنػػامج فػػي خفػػض السػػموؾ
االنسحابي ،ويرجع ذلؾ إلى زيادة إنتاجيػة التفاعػؿ اإلجتمػاعي اإليجػابي مػع اآلخػريف مػف قبػؿ الوالػديف
والمؤسسات التعميمية المختمفة ومعالجة اإلنطواء والخجؿ واإلندماج مع أآلخريف.

تفصري ىتائخ الفرض األول:
أظيػػػرت نتػػػائج ىػػػذا الفػػػرض وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطى رتػػػب درجػػػات أفػػػراد

المجموعػػة التجريبيػػة فػػى القيػػاس القبمػػى والبعػػدى عمػػى مقيػػاس السػػموؾ االنسػػحابي لػػدى األطفػػاؿ ذوى
صعوبات التعمـ ،حيث يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ( )Zكانت جميعيا دالػة عنػد  0.05لصػالح

القياس البعدى.

ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ وفقػػا ألف اسػػتخداـ العػػبلج المعرفػػى السػػموكى ،والػػذى يتضػػمف فنيػػات معرفيػػة

وفنيػات سػموكية ،يحقػؽ أعظػػـ األثػر فػى النتػػائج المرجػوة مػف البػرامج اإلرشػادية المقدمػة لؤلطفػػاؿ ذوى
صعوبات التعمـ ،حيث يتناسب مع طبيعتيـ مف ناحية وخصائصيـ مػف ناحيػة أخػرى وخاصػة فػى الفئػة

العمرية مف ( )21-22سنة ( عينة البحث الحالى) والتى تتشكؿ خبلليا شخصيتيـ المستقبمية.

ومف الفنيات المستخدمو التعزيز -اإلرشاد بالمعب -والسيكودرما والتى ساعدت الطبلب ذوى صعوبات

التعمـ عمى تخفيض السموؾ االنسحابى لدييـ .

وىذا يتفؽ مع دراسة عواطؼ صالح ،1022 ،في أف االىتماـ بتنمية الميارات اإلجتماعية لؤلبناء مف

خبلؿ األىتماـ بضرورة الشػعور بػالقبوؿ وعػدـ الػرفض اإلجتمػاعي سػواء مػف قبػؿ اإلخػوة أو األقػراف أو

المعمميف وغيرىـ مف كبار السف  ،كذلؾ تنمية ميارات األستماع والمشاىدة لبعض المواقؼ اإلجتماعيػة

كعمؿ سيناريوىات مختمفة عف األدوار اإلجتماعية الصحيحة والخاطئة لتنمية الميارات اإلجتماعية لػدي

األطفاؿ ذوى صعوبات التعمـ وتعزيز النجاح اإلجتماعي وتنمية القدرات اإلجتماعية المختمفة لدييـ.

فقد أثبتت الدراسػات فعاليػة البػرامج فػي خفػض االنسػحاب االجتمػاعي ،وتنميػة الميػارات اإلجتماعيػة

وخفػػض درجػػة الشػػعور بالخجػػؿ  .ويتفػػؽ ذلػػؾ مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف حسػػناء حسػػيف  ، 1024ومحمػػد

عبدالعزيز  1020و ريؼ  1002ودراسة عاطؼ فوزى 1008عمى فاعمية برامج اإلرشػاد بالمعػب فػى

تخفيػؼ حػدة السػػموكات اإلنسػحابية ويتفػؽ ذلػػؾ مػع دراسػػة ىبػة عبػدالرحمف 1025والتػػى أكػدت أيضػاً

فاعمية العروض المسرحية فى تخفيؼ حدة االنطواء والخجؿ ،كما أضافت ضفاؼ عدناف  1021وأمجد

جمعة 1005أف لمبرامج اإلرشاية أثر فى تخفيؼ العزلة االجتماعية،

وي ػرى الباحػػث أنػػو لخفػػض السػػموؾ االنسػػحابى لػػدى األطفػػاؿ ذوى صػػعوبات الػػتعمـ ال بػػد أوال زيػػادة

التفاعبلت االجتماعية مع االخريف كمػا اسػتخدمت النمذجػة كأحػد الفنيػات السػموكية ،والتػى تسػتند إلػى
افتػراض أف االنسػػاف قػػاد ار عمػػى الػػتعمـ عػػف طريػػؽ مبلحظػػة سػػموؾ اآلخػػريف وتعرضػػيـ بصػػورة منتظمػػة
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لمنماذج ،ويعطى الشخص فرصة لمبلحظة النموذج ويطمب منو أداء نفس العمؿ الذى يقوـ بو النمػوذج

( لويس مميكة)2990 ،

فى حيف استخدمت فنية لعب الدور كفنية سموكية .وشكؿ مف أشػكاؿ السػيكودراما حيػث تبعتبػر مػف
الفنيات التي تبستخدـ مع المكوف االنفعالي في خفض السموؾ االنسحابى ويتكػرر لعػب الػدور حتػى يػتـ
تعمـ السموؾ المرغوب (زينب شقير" 1000،ب").

وقػػد سػػاعدت ىػػذه الفنيػػات األطفػػاؿ ذوى صػػعوبات الػػتعمـ فػػى الدراسػػة الحاليػػة مػػف خػػبلؿ مبلحظػػة

النموذج (الباحث) وتقميده ،حيػث يصػبحوف أكثػر وعيػا بأسػموب تفػاعميـ مػع اآلخػريف ،ويتفػؽ ذلػؾ مػع

دراسة ( محمد النوبى )1004 ،؛ ودراسة (عبد الغنى إبراىيـ .)1003 ،

ويرى الباحث أف األطفاؿ ذوى صعوبات التعمـ بحاجة إلػى العديػد مػف البػرامج اإلرشػادية التكامميػة،

وخاصة فى المرحمة اإلبتدائية ،والتى تعد مف أىـ المراحؿ العمرية فى حياتيـ.

 -اختبار صحة الفرض الثاني:

يػػنص الفػػرض الثػػاني عمػػى أنػػو :ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطى رتػػب درجػػات أفػراد

المجموعة التجريبية في القياس البعدي بعد تطبيػؽ البرنػامج والقيػاس التتبعػي بعػد شػيريف مػف انتيػاء
التطبيؽ عمى أبعاد مقياس السموؾ االنسحابي والمجموع الكمي.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسػوف) Wilcoxon (Wلداللػة الفػروؽ بػيف

متوسطات المجموعات الصغيرة المرتبطة  .وكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( )20

نتائج اختبار ويمكوكسف ) Wilcoxon (Wلمفروؽ بيف متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية في القياسيف البعدى والتتبعي عمى أبعاد مقياس السموؾ االنسحابي والمجموع الكمي

ـ

االبعاد

2

العبلقة بالمدرسة

1

العبلقة بالزمبلء

3

العبلقة بالمعمـ

4

العبلقة باألسرة

5

العبلقة بالمجتمع

نوع الرتب

عدد الرتب

متوسط الرتب

مجموع الرتب

الرتب السالبة

1

1

4

الرتب الموجبة

1

3

6

التساوي

1

الرتب السالبة

0

0

0

الرتب الموجبة

4

2.50

10

التساوي

1

الرتب السالبة

1

2.75

5.50

الرتب الموجبة

3

3.17

9.50

التساوي

2

0.38-

2.86-

0.54-

الرتب السالبة

2

2.25

4.50

الرتب الموجبة

3

3.50

10.50

التساوي

1

الرتب السالبة

2
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1.50

Z

0.822.30-

الداللة
غير داؿ

غير داؿ

غير داؿ

غير داؿ
غير داؿ
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المجموع الكمي

الرتب الموجبة

3

التساوي

1

2.83

8.50

الرتب السالبة

0

0

0

الرتب الموجبة

6

3.50

21.00

التساوي

0

0.92-

غير داؿ

ويتضػح مػف الجػدوؿ السػػابؽ ( ) 20عػدـ وجػود فػروؽ دالػػة إحصػائيا عنػد مسػػتوى (، )0,05

بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية فػي القياسػيف البعػدى والتتبعػي عمػى أبعػاد مقيػاس

السموؾ االنسحابي والمجموع الكمي ؛ مما يعني عدـ وجود اخػتبلؼ بػيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة فػي

القياسيف البعدى والتتبعي في السموؾ االنسحابي،

ممػػا يػػدؿ عمػػى اسػػتمرار الثبػػات النسػػبى فػػى نتػػائج القياسػػيف البعػػدى والتتبعػػى عمػػى أبعػػاد مقيػػاس

السموؾ االنسحابي لدى األطفػاؿ ذوى صػعوبات الػتعمـ بعػد مػرور شػيريف مػف إنتيػاء تطبيػؽ البرنػامج،
وىػػذا يرجػػع إلػػى أف اسػػتخداـ البرنػػامج اإلرشػػادى التكػػاممي ،باإلضػػافة إلػػى اسػػتخداـ بعػػض الفنيػػات مػػف

أىميػػا (التعزيػػز -لعػػب الػػدور -النمذجػػة -اإلرشػػاد بالمعػػب – السػػيكودراما-اإلرشػػاد الػػدينى-المناقشػػة
والحػوار -والواجبػػات المزلية)باإلضػػافة إلػػى انػػدماجيـ فػػى مجػػتعيـ مػػف خػػبلؿ العديػػد مػػف المواقػػؼ التػػى
أتاحتيا الجمسات واألنشطة المقدمة فى البرنامج اإلرشاى التكاممى  ،كما استمرت خبلؿ فترة المتابعة.

تفسير نتائج الفرض الثاني:

أظيرت نتائج ىذا الفرض أنة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب درجات أفػراد

المجموعة التجريبية في القياس البعدي بعد تطبيػؽ البرنػامج والقيػاس التتبعػي بعػد شػيريف مػف انتيػاء

التطبيؽ عمى أبعاد مقياس السموؾ االنسحابي والمجموع الكمي.

ويمكف تفسير ذلؾ وفقا ألف البرنامج اإلرشادى التكاممى فى البحث الحػالى ،ركػز عمػى التنػوع فػى

األنشطة المقدمة لؤلطفاؿ ذوى صعوبات التعمـ  ،والتى تعمؿ أيضا عمػى التػرابط بػيف الػتعمـ والممارسػة،
وتخفيؼ السموؾ اإلنسحابى ودمجيـ مع أقػرانيـ مػع الحػرص عمػى تػدعيميـ بػبعض الوسػائؿ كوسػائؿ

مساعدة لفيـ المعمومات المقدمة وتذكرىا ،واالىتماـ أيضاً بتعزيزىـ مف أجؿ دفعيـ عمػى االسػتمرار فػى
البرنامج وأداء ما يطمب منيـ ،مع التأكيد عمػى ممارسػة العديػد مػف األنشػطة المتنوعػة ،ممػا أدى إلػى

خفض السموؾ اإلنسحابى لدى لؤلطفاؿ ذوى صعوبات التعمـ واستمرار فاعمية البرنامج .

توصيات الدراشة- :
فػػي ضػوء النتػػائج التػػي أسػػفرت عنيػػا الدراسػػة الحاليػػة يقػػدـ الباحػػث بعػػض التوصػػيات التػػي مػػف

شأنيا أف تسيـ في الحد مػف السػموكيات المضػطربة وخاصػة السػموؾ االنسػحابي لؤلطفػاؿ بصػفة عامػة

واألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ بصفة خاصة ،ويمكف إيجاز تمؾ التوصيات فيما يمي-:

 ضرورة تفعيؿ دور األخصائي النفسي داخؿ المدارس وتوفير الوقت الػبلزـ لػو واالمكانيػات التػي
تمكنو مف مبلحظة ودراسة سموؾ التبلميذ.
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 ضرورة اإلىتماـ بتوفير األنشطة المدرسية المختمفة(الرياضية -الفنية -اإلجتماعية -الثقافية-
الترفييية) لكافة الطبلب.

 ضػػرورة األعتمػػاد عمػػي مبػػدأ تعزيػػز السػػموؾ اإليجػػابي والبعػػد عػػف أسػػاليب العقػػاب حتػػي يشػػعر
األطفاؿ باألمف في المناخ المدرسي.

 ضػػرورة التعػػاوف بػػيف المعممػػيف واالخصػػائييف فػػي المدرسػػة فػػي تحديػػد حػػاالت الطػػبلب ودراسػػة
إحتياجاتيـ.

 ينبغي أف تتعاوف األسرة مع المدرسة في التعريؼ بخصائص سموكيات أطفاليـ.

 يجب أف يعمؿ أفراد األسرة عمي توفير مناخ أسري أمف ،يسوده التعاوف والمشاركة.

البحوث املقرتحة- :
استكماالً لمجيد الػذى بدأتػو الدراسػة الحاليػة وفػى ضػوء مػا انتيػت اليػو ىػذه الدراسػة مػف

نتائج رأى الباحث إمكانية القياـ بدراسات أخرى متنوعػة تيػتـ باالطفػاؿ ذوى صػعوبات الػتعمـ

بحيث تتناوؿ ىذه الدراسات المقترحة الموضوعات اآلتية-:

 فاعميػػة بعػػض الب ػرامج فػػى تخفيػػؼ حػػدة السػػموؾ االنسػػحابى لػػدى العػػادييف وذوى االحتياجػػات
الخاصة.

 فعالية البرامج اإلرشادية التكاممية والفنيات العبلجية في تعديؿ سموكيات األطفاؿ العادييف وذوي
اإلحتياجات الخاضة.

 فعالية البرامج اإلرشادية التكاممية في توكيد الذات وزيادة التفاعؿ اإلجتماعي لدي األطفاؿ ذوي
صعوبات التعمـ.
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املراجع
املراجع العربية:
إب ػراىيـ سػػعد أبونيػػاف ( .)1002صػػعوبات الػػتعمـ طػػرؽ التػػدريس واالسػػتراتيجيات المعرفيػػة ،الريػػاض:
حقوؽ الطبع والنشر أكاديمية التربية الخاصة،ط.2

أحمد فتحي عكاشة ،أماني فرحات عبدالمجيد ( .)1021تنمية الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ الموىوبيف
ذوي المشكبلت السموكية المدرسية ،المجمة العربية لتطوير التفوؽ ،العدد( ،)4المجمد الثالث.

أسػػامة عبػػدالمنعـ عيػػد حسػػف ( .)1024فعاليػػة برنػػامج تػػدريبي لتخفيػػؼ اضػػطرابات النطػػؽ وأثػػره فػػي

خفػض السػموؾ االنسػحابي لػدي عينػة مػف األطفػاؿ المعػاقيف عقميػاً" القػابميف لمػتعمـ" ،رسػالة ماجسػػتير،
معيد الدراسات العميا لمطفولة ،جامعة عيف شمس.

أشرؼ أحمد عبد القادر( .)1009اإلرشاد النفسي لذوي االحتياجات الخاصة .القاىرة :مكتبة الزىراء.

السيد عبدالحميد سميماف ( .)1003صػعوبات الػتعمـ (تاريخيػا ،مفيوميػا ،تشخيصػيا ،عبلجيػا) ،ط،1

القاىرة :دار الفكر العربي.

باف عدناف عبدالرحمف ،حسيف فالح حسيف ( .)1025السػموؾ اإلنسػحابي لػدي األطفػاؿ ذوي صػعوبات

الػػتعمـ المػػدمجيف وغيػػر المػػدمجيف فػػي المػػدارس -دراسػػة مقارنػػو -جمعيػػة كميػػات معاىػػد وأقسػػاـ العمػػؿ
االجتماعي العربي ،مؤتمر العمؿ االجتماعي السنوي ،بيروت ،مجمة سنوية ،العدد.3

جماؿ متقاؿ القاسـ ( .)1000االضطرابات السموكية ،ط ،2عماف :دار الصفاء لمنشر والتوزيع.

حسناء حسيف حامػد ( .)1024فعاليػة اإلرشػاد بالمعػب فػي تخفيػؼ السػموؾ اإلنسػحابي لػدي عينػة مػف

أطفاؿ المرحمة االبتدائية بمدينة المنيا ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة المنيا.

حميدة السيد العربي ( .)1025مقدمة في صعوبات التعمـ ،القاىرة :دار الفكر العربي،ط.2

حناف بنت أسعد محمد ( .)1001الخجؿ وعبلقتو بكؿ مػف الشػعور بالوحػدة النفسػية وأسػاليب المعاممػة

الوالدية لدي ع ينة مف طالبات المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجسػتير ،كميػة التربيػة،
جامعة أـ القري.

خيري المغازي عجاج ( .)1004صعوبات القراءة والفيـ القرائي ،المنصورة :دار الوفاء.

دينا مصطفي ( .)1020سيكودراما ،القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

رياض حسف عطيػة( .)1009فعاليػة بػرامج إرشػادي سػموكي فػي تخفيػؼ السػموؾ االنسػحابي وتحسػيف
التحصيؿ الدراسي لدي التبلميذ ذوي صعوبات تعمـ القراءة ،رسالة ماجستير ،كميػة التربيػة ،جامعػة كفػر

الشيخ.

زيداف أحمد السرطاوي ،عبدالعزيز مصطفي السرطاوي ( .)1002مدخؿ إلي صعوبات الػتعمـ ،الريػاض:

أكاديمية التربية الخاصة.
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زينػػػب محمػػػود شػػػقير( .)1006خػػػدمات ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة .القػػػاىرة .حقػػػوؽ الطبػػػع محفوظػػػة

لممؤلؼ.

زينب محمود شقير ( .)1000اضطرابات المغة والتواصؿ" الطفؿ الفصامي -األصػـ -الكفيػؼ -التخمػؼ

العقمي) ،القاىرة :مكتبة النيضة المصرية.

سميماف عبدالواحد يوسؼ ( .)1020المرجػع فػي صػعوبات الػتعمـ النمائيػة واألكاديميػة ،القػاىر :مكتبػة

األنجمو المصرية.

سميرة محمد شند ( .)1008فاعمية برنامج إرشادي انتقػائي تكػاممي فػي تنميػة مكونػات اإليجابيػة لػدي
عينة مف المراىقيف ،مجمة كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،ج ،1العدد.31

صالح عبدالمقصود السواح ( .)1007فعالية التدريب عمي التواصؿ في تعديؿ السموؾ اإلنسػحابي لػدي
األطفاؿ ضعاؼ السمع ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة بني سويؼ.

عاطؼ فػوزي حسػف ( .)1008أثػر المعػب الجمػاعي فػي خفػض حػدة السػموؾ اإلنسػحابي لػدي األطفػاؿ

المتخمفيف عقمياً" القابميف لمتعمـ" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة كفر الشيخ.

عبدالصبور منصور محمد ( .)1020التقييـ والتشخيص في التربية الخاصة ،الرياض :دار الزىراء.

عبدالغني إبراىيـ ( .)1003فعالية السيكودارما وجداوؿ النشاط المصور في الحد مف السػموؾ العػدواني

لدي األطفاؿ الصـ ،المجمة التربوية ،)28(،يناير ،كمية التربية ،جامعة جنوب الوادي.

عبدالكريـ بكار ( .)1020مشكبلت األطفاؿ" تشخيص وعبلج ألىـ عشر مشكبلت" ،القاىرة :دار السبلـ
لمطباعة والنشر والترجمة.

عػػدناف أحمػػد الفسػػفوس ( .)1022المرجػػع البسػػيط فػػي أسػػاليب تعػػديؿ السػػموؾ ،ط ،2حقػػوؽ الطبػػع
محفوظة لممؤلؼ.

عفػػاؼ حسػف عبػػدالعزيز حسػػيف ( .)1008فعاليػػة القصػػص المصػػورة ولعػػب الػػدور فػػي خفػػض السػػموؾ
اإلنسحابي لدي األطفاؿ ذوي التخمؼ العقمي البسيط ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة بنيا.

عمػػػي محمػػػود شػػػعيب ،عبػػػداهلل عمػػػي محمػػػد( .)1024قضػػػايا معاصػػػرة فػػػي صػػػعوبات الػػػتعمـ "النظريػػػة
والتطبيؽ" .القاىرة :دار جوانا لمنشر والتوزيع.

عواطؼ عبداهلل عبدالحميد ( .)1025دور مؤسسات التربية في إدمػاج أطفػاؿ صػعوبات الػتعمـ ،جمعيػة
كميات معاىد وأقساـ العمؿ االجتماعي العربي ،مؤتمر العمؿ االجتماعي السنوي ،بيروت ،مجمة سنوية،

العدد.3

لويس كامؿ مميكة ( .)2990العبلج السموكي وتعديؿ السموؾ ،الكويت :دار القمـ لمنشر والتوزيع.

مجدي عزيز ابراىيـ ( .)1003منػاىج تعمػيـ ذوي االحتياجػات الخاصػة فػي ضػوء متطمبػاتيـ اإلنسػانية
واالجتماعية والمعرفية ،القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.
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محمػػد عبػػدالعزيز الكػػريميف ( .)1020فاعميػػة برنػػامج عبلجػػي يسػػتند إلػػي المع ػب الجمػػاعي لمحػػد مػػف
السػػموؾ اإلنسػػػحابي وتحسػػػيف مفيػػػوـ الػػػذات والتكيػػػؼ االجتمػػػاعي لػػػدي الطمبػػػة الوافػػػديف فػػػي المرحمػػػة
األساسية بدولة اإلمارات العربية ،رسالة دكتوراه ،كمية العموـ التربوية والنفسية ،جامعػة عمػاف العربيػة،

األردف.

محمػػد محػػروس الشػػناوي ،محمػػد السػػيد عبػػدالرحمف ( .)2998التخمػػؼ العقمػػي :األسػػباب ،التشػػخيص،

البرامج ،القاىرة :دار قباء.

مدحت أبو النصر ( .)1005اإلعاقة النفسية المفيوـ واألنواع وبرامج الرعاية ،القاىرة :مجموعػة النيػؿ

العربية.

مػػريـ سػػمعاف(.)1020االنسػػحاب االجتمػػاعي لػػدي المتخمفػػيف عقمي ػاً وعبلقتػػو بػػبعض المتغيرات.رسػػالة
ماجستير.كمية التربية .جامعة دمشؽ.

نبيؿ عبدالفتاح حافظ ( .)1006صعوبات التعمـ والتعميـ العبلجي ،القاىرة :مكتبة زىراء الشرؽ ،ط.1

نجػػاة صػػادؽ الشػػمري (" .)1005الحمايػػػة الزائػػدة لموالػػديف وعبلقتػػو بالسػػػموؾ اإلنسػػحابي لػػدي طمبػػػة
المرحمة المتوسطة" ،رسالة ماجستير ،كمية األداب ،الجامعة المستنصرية ،العراؽ.

نصرة محمد عبدالمجيد جمجؿ ( .)1005التعمـ العبلجػي األسػس النظريػة والتطبيقػات العمميػة ،القػاىرة:

مكتبة النيضة المصرية.

ىبو عبدالرحمف عبدالسبلـ ( .)1025فعالية العروض المسرحية في تخفيؼ حدة االنطواء والخجؿ لدي

تبلميذ المرحمة االبتدائية ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية النوعية ،جامعة كفر الشيخ.

والء كػػرـ محمػػد األمػػازي( )1021فعاليػػة اإلرشػػاد المعرفػػي السػػموكي فػػي خفػػض الشػػعور باالنسػػحاب
االجتمػػاعي وأثػػره فػػي زيػػادة الثقػػة بػػالنفس لػػدي األطفػػاؿ ذوي العسػػر القرائػػي .رسػػالة ماجسػػتير .كميػػة

التربية .جامعة الزقازيؽ.
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