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فعالية التدريب عمى إلى معرفة  الحالية الدراسة ىدفت _خصالمم
وي لدى عينة مف األطفاؿ ذ التواصؿ في خفض السموؾ العدواني

وقد ، في مدينة جدة في المممكة العربية السعودية اضطراب التوحد
حيث قاـ الباحث بتقسيـ عينة  المنيج التجريبيالدراسة  استخدمت 

العمر  في( تجريبية وضابطة)متجانستيف الدراسة إلى مجموعتيف 
وقد تكونت  الزمني ونسبة الذكاء ودرجة التواصؿ قبؿ تطبيؽ البرنامج

مف الطمبة التوحدييف تـ توزيعيـ عمى ( 12)مف  القصديةعينة الدراسة 
في المجموعة الضابطة ( 6)و في المجموعة التجريبية( 6)مجموعتيف 

استخدـ الباحث في  وقد،  متواجدوف في مدارس العبل في مدينة جدةالو 
قائمة ي، و الطفول مقيػاس تقدير التوحد: الدراسة الحالية األدوات األتية

. لؤلطفاؿ التوحدييف" غير المفظي -المفظي " تواصؿ تقدير مستوى ال
برنامج التدريب عمى التواصؿ لدى األطفاؿ ، و(إعداد الباحث)

مقياس السموؾ العدواني لدي األطفاؿ ، و(إعداد الباحث).التوحدييف
وقد تـ استخداـ اختبار ماف وتني ،  [20]إعداد خطاب  .)التوحدييف

(Mann-Whitney Test) البرنامج عمى المجموعة  لمعرفة اثر
  :عف الفرضيات التاليةوقد حاولت الدراسة اإلجابة  التجريبية والضابطة،

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف  -
التجريبية والضابطة عمى مقياس السموؾ العدواني وأبعاده بعد تطبيؽ 

 .البرنامج لصالح المجموعة التجريبية

داؿ إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة يوجد فرؽ  -
التجريبية عمى مقياس السموؾ العدواني وأبعاده في القياسيف القبمي 

 .والبعدي لصالح القياس البعدي

 
 

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة  -
التجريبية عمى مقياس السموؾ العدواني وأبعاده في القياسيف 

 .التتبعيالبعدي و 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف  -
 –المفظي " التجريبية والضابطة عمى قائمة تقدير مستوى التواصؿ 

 .بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية" غير المفظي 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة  -
غير  –المفظي " تقدير مستوى التواصؿ  التجريبية عمى قائمة

 .في القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي" المفظي 

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة  -
التجريبية عمى قائمة تقدير مستوى التواصؿ في القياسيف البعدي 

  .والتتبعي

 .التوحديوف األطفاؿ، لعدوانيالسموؾ ا، التواصؿ :الكممات المفتاحية
مقدمـــت .1  

ـ الطفؿ التوحدي ىو يساسي مف تعمال شؾ أف اليدؼ األ     
تنمية مياراتو المغوية كأداة لبلتصاؿ وكوسيمة لكسر حاجز العزلة 

 إلىعادة الطفؿ إوالى تنمية مياراتو االجتماعية حتى يمكف 
صؿ ضمف المجتمع ودمجو وقيامو بالمشاركة والتفاعؿ والتوا

طفاؿ تدور حولو، وال يستجيب األ ينشطة الحياتية اليومية التاأل
لعممية التواصؿ مف قبؿ اآلخريف  يالتوحديوف عادة بشكؿ طبيع

يعانوف مف مشاكؿ واضحة في عممية التواصؿ والتفاعؿ  أنيـذ إ
نما يفرض قيودا كبيرة وواضحة في ممارسة إمع اآلخريف وىذا 

عيشونيا وتكمف المشكمة الكبرى بالنسبة حياتيـ الطبيعية التي ي

 فعالَة التدرٍة علي التواصل يف خفض السلوك العدوانٌ
 لدى عَنة من األطفال ذوً اضطراب التوحد

 نايف الزارع
 قسم التربيت الخاصت – العزيز جامعت الملك عبد
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وليذا يجب أف  ىقامة العبلقة مع االخر ي إف يلمطفؿ التوحد
قامة ىذه إلممعمـ ىو تطوير القدرة عمى  يساسيكوف اليدؼ األ

 .العبلقات وتطويرىا لدييـ
وتعتبر الحاجة إلى التواصؿ مع اآلخريف مف أىـ الحاجات       

سف أو  أيتحقيؽ ىذا التواصؿ في  اإلنسانية، ويعتبر الفشؿ في
في أية مرحمة يؤدى في معظـ األحياف إلى نتائج غير مرغوبة، 

خصوصًا في  وأحيانًا ما تكوف كارثة عمى النمو النفسي لمفرد
 .[1] مراحؿ النمو الحرجة

ويعتبر اضطراب التوحد أحد فئات اإلعاقة التي تتسـ      
التواصؿ لدى ذوي  بقصور في التواصؿ، إذ يعتبر القصور في

اضطراب التوحد أحد الخصائص األساسية وأحد معايير 
 .[2]تشخيص حاالت التوحد 

التوحد عمى أنو نوع [11]  وتعرؼ جمعية التوحد األمريكية     
والذي يظير في السنوات ( التطورية)مف االضطرابات النمائية 

الثبلث األولى مف حياة الطفؿ، وينتج عف اضطرابات عصبية 
ؤثر في وظائؼ الدماغ، وتظير عمى شكؿ مشكبلت في عدة ت

والتواصؿ المفظي وغير ،التفاعؿ االجتماعي: جوانب مثؿ
وىؤالء األطفاؿ يستجيبوف دائمًا إلى . ونشاطات المعب،المفظي

األشياء أكثر مف استجابتيـ إلى األشخاص، ويضطرب ىؤالء 
وف حركات األطفاؿ مف أي تغيير يحدث في بيئتيـ، ودائمًا يكرر 

جسمانية أو مقاطع مف الكممات بطريقة آلية متكررة، والميـ ىو 
البحث عف أىـ الطرؽ التي تعمؿ عمى رفع مستوى ىؤالء 

كما إف األفراد ذوي اضطراب التوحد فئة غير  ،األطفاؿ التوحدييف
وربما يكوف االختبلؼ . متجانسة مف ناحيتي الخصائص والقدرات

ولكف . اب التوحد أكبر مف التشابوبيف فرد وفرد مف ذوي اضطر 
ىذا ال يعني عدـ وجود خصائص عامة يتشابو بيا األفراد الذيف 

كما أف ىنالؾ عددًا مف . تـ تشخيصيـ باضطراب التوحد
الخصائص العامة التي تميز أفراد ىذه الفئة وتساعد عمى 
تشخيصيـ، حيث أف تشخيص ىذه الفئة يتـ عف طريؽ المظاىر 

 .  [3]السموكية

عتبر المشكبلت المتعمقة بالتواصؿ لدى األطفاؿ ذوي او      
اضطراب التوحد مف الدالئؿ اليامة التي تميزىـ بنوع مف 
الخصائص المغوية والتي تتمثؿ في صعوبة االنتباه إلى الصوت 
اإلنساني رغـ أف لدى الطفؿ التوحدي حاسة سمع عادية، 

ياء المحيطة بو، صعوبة في تكويف جممة كاممة لمتعبير عف األشو 
صعوبة في استخداـ الضمائر في الكبلـ وفي استخداـ حروؼ و 

      . [4]صعوبة في قدرة بعضيـ عمى الكبلـو الجر، 
يعّد السموؾ العدواني أحد السمات لدى بعض األطفاؿ ذوي و      

اضطراب التوحد وليس جميعيـ، وقد يكوف موجيًا نحو الذات أو 
السموؾ العدواني ىو سموؾ مقصود و . نحو اآلخريف والممتمكات
حيث ال يمتثؿ لممعايير السموكية المتفؽ . وغير مقبوؿ اجتماعياً 

يا مف قبؿ المتجمع، وىذا السموؾ يمكف مبلحظو وقياسو، كما يعم
أو لفظي أو رمزي مباشر أو  يأنو يظير في صورة عدواف بدن

لحاؽ غير مباشر، تتوافر فيو االستمرارية والتكرار، وييدؼ إلى إ
الضرر أو األذى بالذات أو اآلخريف أو األشياء المادية 

ويمثؿ ىذا السموؾ في حد ذاتو عقبة في سبيؿ . والممتمكات
تطوير عبلقات اجتماعية وتفاعبلت اجتماعية بيف األطفاؿ بشكؿ 
عاـ، ولدى األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد خصوصًا وبيف أقرانيـ 

دنبلب ويؤكد . جتماعيةأو المحيطيف بيـ في إطار البيئة اال
أنو يمكف التغمب عمى السموؾ العدواني إلى حد كبير  [5]وبايرس 

عف طريؽ تحسيف مستوى التواصؿ والتفاعبلت االجتماعية مف 
خبلؿ االىتماـ بتنمية الميارات ذات األىمية في سياؽ الحياة 
اليومية بتوظيؼ استراتيجيات لتنمية قدرة الفرد عمى التواصؿ وفيـ 

غة، وعمى حدوث التفاعبلت االجتماعية في المواقؼ المنزلية الم
إلى أف ذلؾ يؤدى إلى  [6]ويذىب كامؿ . سية والمجتمعيةوالمدر 

تحسيف الوعي االجتماعي لدى ىؤالء األطفاؿ، ويعمؿ عمى الحّد 
مف العديد مف مشكبلتيـ االجتماعية، وعمى تطوير العبلقات 

 األمر. جتماعية مع اآلخريفاالجتماعية، ويزيد مف تفاعبلتيـ اال
يجعؿ سموكيـ يتماشى إلى حد كبير مف توقعات الجماعة  الذي

ومف ثـ مع المعايير االجتماعية، وبالتالي يقؿ سموكيـ العدواني 
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وىو ما يكشؼ عنو األدب النظري . بدرجة كبيرة وتخؼ حدتو
إذ كشفت دراسات عددية عف أف . والعممي في ىذا المجاؿ

ذات عبلقة بتنمية ميارات التواصؿ والميارات  استخداـ برامج
االجتماعية مف شأنيا أف تحسف مف سموكيات ىؤالء األطفاؿ 
وتعدؿ مف سموكيـ العدواني، وتحسف أيضًا مف قدرتيـ عمى 
التكيؼ إذا تمكنوا مف خبلؿ مثؿ ىذه البرامج أف يكتسبوا ميارات 

مواقؼ التي جديدة تساعدىـ عمى األداء المقبوؿ في العديد مف ال
يتعرضوف ليا سواء كانت تمؾ المواقؼ منزلية أو مدرسية أو 

 [8] . ،[10] ، [13] ، [9]، [7]مجتمعية 
 :مشكمة الدراسة .2

تعد ميارات التواصؿ مف أىـ الميارات التي تسعى برامج      
التربية الخاصة إلى تنميتيا لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة بشكؿ عاـ 

وحد بشكؿ خاص، وذلؾ العتبارىا ولدى ذوي اضطراب الت
. ميارات أساسية مرتبطة بالنمو المغوي والتواصمي والسموكي لدييـ

إذ يتعذر تعّمـ ىذه الميارات مف خبلؿ التعّمـ العرضي أو الخبرات 
الحياتية اليومية لدى ذوي اضطراب التوحد، األمر الذي يحتـ 
                   .إعداد برامج تستيدؼ تنمية الميارات التواصمية

ونظرًا ألىمية التواصؿ في حياة األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد 
كوسيمة لمتعبير عف الحاجات والرغبات وكسموؾ سوي، وكذلؾ 

لدى األطفاؿ ذوي  لتكيفيا نظرًا لوجود أنماط مف السموؾ غير
يذاء الذات،  اضطراب التوحد ومف أىميا السموؾ العدواني وا 

وكية المختمفة الناجمة عف القصور في وغيرىا مف األنماط السم
ميارات التواصؿ وغياب لمقدرة عمى التواصؿ بالطريقة المناسبة، 
والتي تشكؿ تحدّيًا يواجو معممي األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد، 

يبذؿ في  يوتعمؿ عمى استنزاؼ الكثير مف الوقت والجيد الذ
ذى عممية تعديؿ ىذه السموكيات، وتعمؿ عمى التسبب في األ

الذاتي كسموؾ إيذاء الذات أو األذى لآلخريف والممتمكات كسموؾ 
مية والعممّية التعممية ، يعدواني، وكذلؾ تعطيؿ لمعممية التعم

وبالتالي فشؿ األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد في اكتساب الميارات 
النمائية وزيادة شدة االضطرابات والمشكبلت السموكية التي تصدر 

الحالة بما ال يسمح بتقديـ خدمات التربية منيـ، وتفاقـ وضع 
فإنو مف الضروري وضع برامج تدريب لتنمية ميارات ،الخاصة

التواصؿ بيدؼ خفض السموؾ العدواني لدى ذوي اضطراب 
متطمبات حياتيـ وحياة أسرىـ  ببلئـالتوحد لتسييؿ عيشيـ بشكؿ 

 :تكمف مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتيومف ىنا 

ة التدريب عمى التواصل في خفض السموك العدواني يمما فاع
 لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب التوحد ؟

 :ولتحقيؽ أىداؼ البحث تـ صياغة الفروض اآلتية

 :روض الدراسة ف: أ

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعتيف  -1
التجريبية والضابطة عمى مقياس السموؾ العدواني وأبعاده 

 .عد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبيةب

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة  -2
التجريبية عمى مقياس السموؾ العدواني وأبعاده في القياسيف 

 .ألبعديالقبمي والبعدي لصالح القياس 

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة  -3
قياس السموؾ العدواني وأبعاده في القياسيف التجريبية عمى م

 .والتتبعي لبعديا

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعتيف  -4
" التجريبية والضابطة عمى قائمة تقدير مستوى التواصؿ 

بعد تطبيؽ البرنامج لصالح "غير المفظي  –المفظي 
 .المجموعة التجريبية

متوسطي درجات المجموعة  يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف -5
غير  –المفظي " التجريبية عمى قائمة تقدير مستوى التواصؿ 

 .ألبعديلصالح القياس  يفي القياسيف القبمي والبعد" المفظي 
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ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة  -6
التجريبية عمى قائمة تقدير مستوى التواصؿ في القياسيف 

   .يوالتتبع لبعديا

 :ة أىمية الدراس.ب 
تكمف أىمية الدراسة الحالية في أنيا تأتي ضمف التوجيات      

عمى وضع البرامج وذلؾ بالعمؿ القائمة عمى مبدأ الوقاية بالعمؿ 
واالستراتيجيات التي تقي مف حدوث مشكبلت مترتبة عمى حدوث 
اإلعاقة أو الحّد مف أثارىا عمى الطفؿ، فتعمؿ عمى تكيفو مع 

مبات الحياة اليومية أو أداء دوره األقرب لمطبيعي والتكيفي متط
مكانياتو كما أنيا تتصدى ألىـ المشكبلت التي . وفقًا لقدراتو وا 

يتعرض ليا الطفؿ التوحدي وىو القصور في التواصؿ والمشكبلت 
المترتبة عمى ىذا القصور مف حدوث مشكبلت سموكية قد تعطؿ 

كما . ـ والتعمـ بالشكؿ المناسبيممسيرة حياة الطفؿ في تمقي التع
أنو ال شؾ أف ىذا الموضوع لو أىمية نظرية وتطبيقية تتمثؿ في 

: 

بمراجعة بعض الدراسات والبحوث : األىمية التطبيقية-1 
ونتائج ىذه  األطفاؿ التوحدييف أجريت عمى يالسابقة الت

تبيف أنيـ في حاجة ماسة إلى إيجاد البرامج التي تسيـ ،الدراسة
الوقاية مف حدوث المشكبلت السموكية المترتبة عمى القصور  في

لما . في الميارات والتي مف ضمنيا القصور في ميارات التواصؿ
لذلؾ مف أىمية قصوى في تحقيؽ النمو الشامؿ المتكامؿ ليـ 

ومف ىنا يتضح أىمية ىذه الدراسة . وتحسيف تفاعميـ مع اآلخريف
ب األطفاؿ التوحدييف عمى الحتواء مضمونيا عمى برنامج لتدري

مع اآلخريف في المواقؼ " المفظي وغير المفظي " التواصؿ 
 .المختمفة بيدؼ تعديؿ بعض السموكيات العدوانية لدييـ

تتمثؿ فيما تقدمو ىذه الدراسة وما تفيده في  :األىمية النظرية -2
البحوث المستقبمية وتفيد كبًل مف مخططي ومنفذي برامج 

ذوي اضطراب التوحد مف حيث أنيا توضح ومناىج األطفاؿ 
لواضعي ىذه البرامج طبيعة ىذه الفئة وخصائصيـ وما 

يتسموف بو مف خصائص، وتضع أماـ منفذي البرامج 
والعامميف في مؤسسات الرعاية النيارية التوحدييف إطارًا 
عمميًا لتنفيذ مثؿ ىذه البرامج وبحثيا بشكؿ عممي ليتناوؿ 

 . شكبلت بحثية أخرى ذات عبلقةنفس مشكمة البحث أو م

 : ة أىداف الدراس.ج 
      " لى التدريب عمى التواصؿ تيدؼ الدراسة الحالية إ    

 –المنزؿ  –المجتمع )في المواقؼ المختمفة  المفظي وغير المفظي
 .وذلؾ لخفض مستوى السموؾ العدواني لدييـ( المدرسة

 : ية منيا وينبثق من ىذا اليدف العام بعض األىداف الفرع
إعداد قائمة لتقدير مستوى التواصؿ لدى األطفاؿ ذوي  -1

 .اضطراب التوحد
التعرؼ عمى مستوى ميارات التواصؿ لدى مجموعة مف  -2

األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد، ومقارنتيا بمستوى التواصؿ 
 .لدى مجموعة مف األطفاؿ العادييف

 إعداد برنامج لمتدريب عمى ميارات التواصؿ لدى األطفاؿ -3
 .ذوي اضطراب التوحد، وتجريبو

 :  ات الدراسةمصطمح.د
 :األطفال ذوي اضطراب التوحد -1

ىـ الطمبة الممتحقوف في مدارس العبل في محافظة جده 
والذيف شخصوا بأف لدييـ اضطراب التوحد، بناء عمى التقارير 

واضح في  الرسمية المعموؿ بيا في المدرسة، ولدييـ قصور
 .التواصؿ 

 : ل التواص -2

قدرة : يعرؼ الباحث التواصؿ في الدراسة الحالية بأنو ىو   
المفظي " الطفؿ ذي اضطراب التوحد عمى االستقباؿ واإلرساؿ 

بينو وبيف اآلخريف في المواقؼ المختمفة، كما " وغير المفظي 
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يا الطالب عمى المقياس والمعد ييعرؼ بالدرجة التي يحصؿ عم
 .مف قبؿ الباحث

 السموك العدواني  -3

عرؼ السموؾ العدواني بأنو سموؾ غير مقبوؿ اجتماعيًا، يمكف ي 
مبلحظتو وقياسو ، ويظير في صوره عدواف بدني أو لفظي أو 

، وتتوفر فيو االستمرارية والتكرار ، وييدؼ إلى إلحاؽ أشاري
الضرر واألذى بالذات أو باآلخريف أو األشياء المادية وتختمؼ 

كما ويعرؼ بالدرجة  .أخرأسبابو ومظاىره وشدتو مف فرد إلى 
 .مقياس السموؾ العدوانييا الطالب عمى يالتي يحصؿ عم

 :ة دود الدراسح. ىـ 
طفاؿ ذوي اضطراب تقتصر ىذه الدراسة عمى عينة مف األ     

التوحد لدييـ السموؾ العدواني في مدينة جدة، كذلؾ تتحدد الدراسة 
حدد بأدواتيا كذلؾ ت. بالتدخؿ العبلجي باستخداـ برنامج التواصؿ

 . ة البرنامج في خفض السموؾ العدوانييالتي تقيس فاعم
 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  

 : والتي تتمثؿ في  

 معممية وتيني لمداللة اإلحصائية البل –اختبار ماف  -1
 (.لمبيانات غير المرتبطة)

 لمبيانات) معمميةاختبار ويمكوكسوف لمداللة اإلحصائية البل -2
 (.المرتبطة

لمبيانات غير ) معمميةلمداللة اإلحصائية ال" ت " اختبار  -3
 (.المرتبطة

لمبيانات ) معممية لمداللة اإلحصائية ال" ت " اختبار  -4
 (.المرتبطة

 اإلطار النظري .3

إف اكتساب المغة والتواصؿ يعتبر مف أىـ  :التواصؿ     
السنوات الميارات األساسية في مرحمة الطفولة المبكرة خبلؿ 

الخمس األولى مف عمر الطفؿ، وأف القدرة عمى تكويف حصيمة 
لغوية واستخداـ المغة في التواصؿ والتخاطب بشكؿ واضح وسميـ 
يعتبر عامبًل أساسيًا في عممية التعمـ واكتساب الخبرات الحياتية 
والنمو المعرفي واالنفعالي واالجتماعي والتكيؼ السميـ مع 

لفظية وغير " ولذلؾ فإف تنمية المغة . ماعيةمتطمبات الحياة االجت
لؤلطفاؿ ذوي اضطراب التوحد تساعدىـ وتساعد اآلخريف " لفظية 

مف الوالديف والمعمميف واألخصائييف عمى التواصؿ معيـ مما 
يؤدى إلى استقرار اجتماعي ونفسي ويكوف لو مردودة اإليجابي 

مف العمماء  ولقد تناوؿ كثير .عمى الطفؿ وأسرتو وذوي العبلقة
في كتاباتيـ في محاولة  (Communication)مفيـو التواصؿ 

جادة منيـ لتوضيح ىذا المفيـو فتناوؿ الباحثوف في مجاؿ عمـ 
باعتباره القوة الدينامية في العبلقات المتبادلة " التواصؿ " النفس 

  .بيف أعضاء الجماعة وأدائيـ واتجاىاتيـ

مؾ العممية الفنية بأنو ىو ت [14]ويعرفو الشخص     
تتضمف تبادؿ األفكار واآلراء والمشاعر بيف  يالشاممة الت
الوسائؿ واألساليب مثؿ اإلشارات واإليماءات  ىاألفراد بشت

 .وتعبيرات الوجو وحركات اليديف والتعبيرات االنفعالية والمغة 

العامؿ الحيوي في  نياأوتكمف أىميػة التواصػؿ في      
اآلخريف في المجتمع ، كما أف لو دورا إحداث التفاعؿ مع 

أساسي في إشباع الحاجات النفسية واالنفعالية وىو وسيمة 
لمتعبير عف المشاعر واألحاسيس والرغبات وعف طريؽ 
التواصؿ يستطيع الفرد إشباع حاجاتو األساسية البيولوجية 
والنفسية، ويستطيع الفرد تحقيؽ مشاعر االنتماء لجماعة ما 

 .ا مف خبلؿ عممية التواصؿأو لمجتمع م

أف األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد  [2]ويرى الزارع      
يواجيوف مشكبلت في عممية التواصؿ، إذ يعّد القصور في 
ميارات التواصؿ أحد معايير تشخيص حاالت التوحد، وأحد 
الميارات التي تستيدفيا البرامج التواصمية المقدمة لذوي 

وأف القصور في ميارات . اضطراب التوحد بشكؿ رئيس
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التواصؿ يؤدي إلى إحساسيـ باإلحباط ويؤثر عمى التفاعؿ 
االجتماعي ليـ، وبالتالي يوّلد الكثير مف المشكبلت السموكية 

وقد تركز البرامج . ـ والتعّمـيالتي تعيؽ عمميتي التعم
التواصمية عمى المقّدمة لؤلطفاؿ ذوي اضطراب التوحد عمى 

مف ذوي %( 50)غير المفظي، كوف  تنمية ميارات التواصؿ
يصدروف أصوات %( 25)اضطراب التوحد غير ناطقيف، و 

تنموا لدييـ المغة بشكؿ طبيعي %( 25)غير مفيومة، و
 .ولكف االستخداـ االجتماعي لمغة لدييـ غير طبيعي

أف العمماء يصنفوف التواصؿ  [15]ويذكر الدوايده وخميؿ         
 Verbal)واصؿ المفظي إلى نوعيف رئيسيف ىما الت

Communication)   والتواصؿ غير الفظي(Non-verbal 
Communication)   . حيث ينحصر التواصؿ المفظي في تمؾ

ينطؽ بيا الفرد مخاطبًا غيره مف األشخاص، بينما  ياأللفاظ الت
يتسع التواصؿ غير الفظي ليشمؿ العديد مف الوسائؿ نذكر منيا 

 والرجميف، الذراعيف،وضع  بأنواعيا،ت تعبيرات الوجو واإليماءا
فمعظـ النظريات تقسـ التواصؿ . الخ طريقة الجمسة الجذع،وضع 

إلى تواصؿ لفظي وتجعؿ فيو الوظيفة األساسية وتواصؿ غير 
 .لفظي وتجعؿ منو الوظيفة الثانوية

يعتبر السموؾ السوي بشكؿ عاـ أحد وسائؿ : السموؾ العدواني
كما يعتبر . والجماعات جابي بيف األفرادالتفاعؿ االجتماعي اإلي

أف  إضافة إلى. الوسيمة الوحيدة أو األساسية لمتواصؿ فيما بينيـ
السموؾ ىو المحصمة الناتجة لنشاط وفعالية الكائف الحي و 

كما ىو استجابة الفرد لممثيرات . المحيطة بو تفاعمو مع البيئة
فإف . ر لحياة الكائف، وىو مؤش(البيئة)بنوعييا الداخمية والخارجية 

والبيئة دورًا  وتمعب الوراثة، سموؾ لـ تكف ىناؾ حياة ىناؾلـ يكف 
، ميما في تحديد نوعية ذلؾ السموؾ إف كاف سويًا أو عدوانياً 

ويعتبر السموؾ العدواني بعض األحياف بمثابة مفتاح األماف 
 . الذي يساعد عمى التعبير عما يعاني منو لمكائف الحي

موؾ العدواني بأنو سموؾ نشط فّعاؿ ييدؼ مف ويعّرؼ الس
التعريؼ يظير أف  وىذا. يةورائو إلى سّد حاجات أساسّية أو غرائز 

 العدواف يشمؿ جميع الفعاليات اإلنسانّية المتجية نحو الخارج،
المؤكدة لمذات، الساعية وراء سّد حاجات الشخص األساسّية سواء 

طوي عمى اإلكراه وىو سموؾ ىجومي من .كانت بناء أـ تممؾ
وىو بيذا يكوف اندفاعًا ىجوميًا يصبح معو ضبط . واإليذاء

 الشخص لنوازعو الداخمية ضعيفًا، وىو اندفاع نحو التخريب
 .  [16]محمد والتعطيؿ

أف العدواف ىو الشعور الداخمي  [17] ويذكر محمد
واالستياء والعداوة، ويعبر عنيا ظاىريًا في صورة فعؿ  بالغضب
 يءلحاؽ الضرر بشخص أو شا  يقصد بو إيقاع األذى و أو سموؾ 

ما كما يوجو أحيانًا إلى الذات ويظير في شكؿ عدواف لفظي أو 
تبلؼ األشياء  .بدني كما يتخذ صورة التدمير وا 

فيعرؼ الشخص العدواني بأنو الشخص [18] أما عبد القادر 
ينفجر لفظيًا ألتفو األسباب ويسب  الذيذلؾ الشخص 

لـ تشبع حاجاتو بؿ وقد  نيـ بألفاظ جارحة ماوييي اآلخريف
 .عند الغضب ييمجأ إلى العدواف الجسد

وبالنظر في التعريفات المعروضة لمسموؾ العدواني الحظ     
فبعضيـ . الباحث أف الباحثيف لـ يتفقوا عمى تعريؼ محّدد لمعدواف

رّكز في تعريفو عمى األسباب المفسرة لمعدواف وبعضيـ رّكز عمى 
و وبعضيـ ركز عمى العوامؿ يالمترتبة عم واآلثارر العدواف مظاى

إال أف كثيرًا مف . النفسية الكامنة وراء ىذا السموؾ العدواني
التعريفات تتفؽ عمى أف العدواف ناتج عف اإلحباط والفشؿ في 

 .التواصؿ

وىذا يفّسر طبيعة السموؾ العدواني لدى األطفاؿ ذوي      
معّقد تؤثر فيو مجموعة كبيرة مف اضطراب التوحد أنو سموؾ 

العوامؿ تساعد عمى ظيوره بدرجات متفاوتة، تبعًا لشدة ىذه 
ترجع إلى الظروؼ البيئية واالجتماعية والخبرات  يالعوامؿ الت

فيؤالء األطفاؿ لدييـ قصور . تتعرض ليا ىذه الفئة التيالسيئة 



2012حزيراف،  –( 5)، العدد (1)المجمة الدولية التربوية المتخصصة، المجمد   

252 

 

 يحوؿ الذي يفي التواصؿ، وىذا القصور يمثؿ العائؽ األساس
دوف تواصميـ، والتعبير عف حاجاتيـ، ودمجيـ في المجتمع وفي 
أنشطة الحياة اليومية، مما يمعب دورًا أساسيًا في شعور الطفؿ 

 الذيباإلحباط، والعجز المتعّمـ، وىذا العجز سبب في اإلحباط 
يقوده إلى التعبير عف انفعاالتو ومشاعره بطريقة غير مناسبة 

ولذا يرى الباحث أف تدريب األطفاؿ  .تتمثؿ في السموؾ العدواني
ذوي اضطراب التوحد عمى ميارات التواصؿ يقّمؿ مف فرص 
التعرض لئلحباط وبالتالي انخفاض احتمالية ظيور سموؾ 

ويتبني الباحث تعريؼ خطاب . ،  [19] يموىيفميف واأل .عدواني
ينص عمى أف السموؾ  يلمسموؾ العدواني لدى األطفاؿ والذ [20]
ىو سموؾ مقصود وغير مقبوؿ اجتماعيًا يمكف مبلحظتو  يالعدوان

وتتوفر  يوقياسو ويظير في صورة عدواف بدني أو لفظي أو إشار 
فيو االستمرارية والتكرار، وييدؼ إلى إلحاؽ الضرر واألذى 
بالذات أو باآلخريف أو األشياء المادية، وتختمؼ أسبابو ومظاىره 

 .وشدتو مف فرد إلى آخر

السموؾ العدواني بتعدد أسبابو ونظرياتو  يفاتتصنوقد تعددت 
   [21]ومحاور التصنيؼ ويمكف االطبلع عمى  تصنؼ أميف

 :لمسموؾ العدواني وذلؾ عمى النحو التالي

  ويتمثؿ في تقميؿ شأف الذات، وتحقيرىا : العدواف نحو الذات
 .وتدميرىا، وعدـ إتباع النصائح

 الذي يؤذي  ويتمثؿ في السموؾ: خريف العدواف نحو اآل
يا ياآلخريف، مثؿ الخروج عمى الموائح والقوانيف المتعارؼ عم

 . في التعامؿ معيـ 
  ويقصد بذلؾ : العدواف نحو الممتمكات العامة والخاصة

 . إلحاؽ األذى والضرر بيا وتدميرىا وتخريبيا 
  يقصد بو أف يمجأ الفرد إلى السباب : العدواف المفظي

 .صوت والشتائـ والتيديد ورفع ال
 يتمثؿ في الضرب والتكسير لؤلشياء : العدواف المادي

 وتمزيقيا وغمؽ األبواب بشدة 

 يا مف يالعدواف بالخروج عمى المعايير السموكية المتفؽ عم
مثؿ الخروج عمى العادات والتقاليد والقيـ : قبؿ المجتمع

 . الروحية والدينية 
 متجانسة مف  اضطراب التوحد فئة غير واألفراد ذو  يعتبر :التوحد

وربما يكوف االختبلؼ بيف فرد . ناحيتي الخصائص والصفات
ولكف ىذا ال . وفرد مف ذوي اضطراب التوحد أكبر مف التشابو

يعني عدـ وجود خصائص عامة يتشابو بيا األفراد الذيف تـ 
كما أف ىنالؾ عددًا مف الخصائص . تشخيصيـ باضطراب التوحد

فئة وتساعد عمى تشخيصيـ، كوف العامة التي تميز أفراد ىذه ال
إذ . تشخيص أفراد ىذه الفئة يتـ عف طريؽ المظاىر السموكية

  [22] (المركز القومي لمبحوث)يحذر مجمس البحوث الوطني 
مف أف اضطراب التوحد يمكف النظر إليو ووصفو بشكؿ أفضؿ 
عمى أنو يعد بمثابة طيؼ مف االضطرابات التي تختمؼ في مدى 

وعمر الطفؿ عند بداية االضطراب، واالرتباط مع حدة أعراضيا، 
اإلعاقة العقمية أو التأخر المغوي أو : االضطرابات األخرى مثؿ
كذلؾ قد تختمؼ أعراض اضطراب . الصرع عمى سبيؿ المثاؿ

التوحد مف طفؿ إلى آخر حتى إنيا قد تختمؼ عند الطفؿ نفسو 
ا يعتبر مف وقت إلى آخر، إذ ال يوجد سموؾ واحد معيف عادة م

ىو الذي يدؿ عمى ذلؾ االضطراب، كما أنو ال يوجد مف جانب 
آخر أي سموؾ معيف يمكف مف خبللو استبعاد تشخيص التوحد 
عند الطفؿ عمى الرغـ مف وجود شروط عامة ثابتة تستخدـ في 
سبيؿ تشخيص ىذا االضطراب لدى األطفاؿ، وبخاصة فيما 

 .[3]يتعمؽ بأوجو القصور االجتماعي 

أف خصائص اضطراب التوحد  [19] يذكر ىيفميف وأاليموو     
تبدأ بالظيور منذ األشير األولى، ولكنيا تتضح بشكؿ أكبر بعد 
سنتيف أو ثبلث سنوات مف عمر الطفؿ وتستمر حتى مرحمة 

وسيذكر الباحث الخصائص المتعمقة بالجانب . البموغ وما بعدىا
 التواصمي والمرتبطة بأىداؼ البحث
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 :تواصلالمجال  يالخصائص ف
تعتبر المشكبلت المتعمقة بالتواصؿ لدى األفراد ذوي     

اضطراب التوحد مف الدالئؿ اليامة التي تميز األفراد ذوي 
  :اضطراب التوحد التي تتمثؿ في

عدـ تطور الكبلـ بشكؿ كمي واالستعاضة عنو باإلشارة  -1
د مف األفرا%( 50)أنو نحو   [23]إذ يذكر كوينغ. أحياناً 

. ىـ مف غير الناطقيف -إذا لـ يكف أكثر مف ذلؾ  -التوحدييف 
بأف معظـ األطفاؿ الذيف يعانوف  [24] وُيعقب سكويرماف وفيبر

مف اضطراب التوحد تعوزىـ النية لمتواصؿ، ويعتقد البعض أف 
 .مف ىؤالء األطفاؿ ال يستخدموف المغة عمى اإلطبلؽ%(   50)
واقتصارىا عمى بعض تطور المغة بشكؿ غير طبيعي  -2

الكممات النمطية مثؿ ترديد بعض العبارات أو إصدار كبلـ غير 
مفيـو أو معّبر أو ترديد كبلـ سمعو مسبقًا في ظروؼ زمنية 

ويتصؼ نطؽ ىؤالء األطفاؿ بالترديد . ومكانية غير مناسبة
والتكرار العشوائي الخارج عف السياؽ أو تكرار الكممات التي 

، كما يتصؼ حديثيـ بالرتابة أو (Echolalia)يسمعونيا مباشرة 
نطقيـ لمكممة األولى حتى  وىؤالء يتأخر. (Awkward)الغرابة 

سف الثانية، وبالنسبة الستخداـ العبارات فيتأخر ذلؾ لما بعد 
مف األفراد %( 25)وتقدر نسبتيـ بحوالي . الثالثة مف عمرىـ

 . [25]التوحدييف
وث مشكبلت تتعمؽ تطور المغة بشكؿ طبيعي مع حد -3

. باالستخدامات العممية لمغة، سواء كانت المفظية أـ غير المفظية
والمقصود باالستخدامات العممية لمغة توظيؼ بعض األساليب 

لغة الوجو والجسـ، : المغوية في التواصؿ اليومي مع اآلخريف مثؿ
 واألوضاع ،واإليماءات ،والتواصؿ البصري،تعبيرات الوجو: مثؿ

والتركيز عمى ،االنتباه لممتحدث: وميارات االستماع مثؿ ،الجسمية
كذلؾ استعماؿ التنغيـ في و  ،لغتو المفظية وغير المفظية بوضوح

والتركيز عمى الكممات الميمة التي تعتبر أساسية ،أثناء الحديث
وكذلؾ استعماؿ درجة الصوت المناسبة في ،في أثناء الكبلـ

ص الذي النقاش حسب الموضوع وحسب حالة الشخ

والتركيز عمى الكممات التي تحمؿ معاني رمزية لفيـ ،نخاطبو
وأيضًا فسح المجاؿ لآلخريف في النقاش  ،القصد مف ورائيا

. وتجنب المقاطعة وااللتزاـ بالدور في أثناء النقاش أو الحديث
 [26] ، [27] مف األفراد التوحدييف%( 25)وتقدر نسبتيـ بحوالي 

 .  
بعضًا مف الخصائص المغوية [4]  وتضيؼ إىمرز وجونسوف

 :طفاؿ ذوي اضطراب التوحد كما يميلؤل
  صعوبة االنتباه إلى الصوت اإلنساني رغـ أف لدى الطفؿ

التوحدي حاسة سمع عادية، ويكوف انتباىو لؤلصوات التي 
 .تثير اىتمامو مثؿ صوت لعبة محببة لديو

  صعوبة المحاولة لجذب اىتماـ مف حولو عف طريؽ
بأي وسيمة مع العمـ أف الطفؿ العادي يحاوؿ  المشاركة

 .جذب االنتباه واالىتماـ قبؿ إتمامو العاـ األوؿ
  صعوبة في تكويف جممة كاممة لمتعبير عف األشياء المحيطة

 . بو
 صعوبة في قدرة بعضيـ عمى التكمـ . 
  صعوبة في استخداـ الضمائر في الكبلـ وفي استخداـ

 (. إلخ...عمى، في )حروؼ الجر مثؿ 

 :الدراسات السابقة.4

يتضمف ىذا الجزء عرضًا لمدراسات ذات الصمة بالدراسة     
الحالية والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ مراجعة األدب السابؽ 

ويتبيف لنا أف ىناؾ العديد مف . المتعمؽ بموضوع الدراسة الحالية
ىميتيا في خفض السموؾ أالدراسات التي تناولت برامج التواصؿ و 

ف كما ظير عدد قميؿ يالتوحدي األطفاؿلعدواني عند عينات مف ا
مف الدراسات التي تناولت البرامج التدريبية المختمفة لتنمية  
الجوانب االجتماعية والسموكية لدييـ،وقد تباينت ىذه الدراسات مف 
جراءاتيا،  حيث أىدافيا والمنيجية المستخدمة وطريقة تنفيذىا وا 

 ببرامجورغـ االىتماـ العالمي . ستخدـواألدوات والمنيج الم
ف، إال أف عدد الدراسات في الوطف العربي يالتواصؿ لدى التوحدي
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ال زاؿ محدودًا جدًا، وخصوصًا فيما يتعمؽ بنوعية البرامج المقدمة 
وبشكؿ عاـ سيتـ ترتيب ىذه الدراسات . فيالتوحدي لؤلطفاؿ

ا توفر لديو في حدود معرفتو وبم –والبحوث التي جمعيا الباحث
حدث، حيث رتبيا الباحث بدءًا بالدراسات لى األإقدـ األ مف –

 .األقدـ وانتياء بالدراسات األكثر حداثة

تدريب  [9] ريدوفكاستيدفت الدراسة التي أجراىا          
طفبًل، تتراوح ( 21)مجموعة مف األطفاؿ التوحدييف بمغ عددىـ 

      ي بمغ ما بيف سنوات، بعمر نمو لغو  )9-4(أعمارىـ بيف 
شيرًا، وذلؾ عمى برنامج لمتواصؿ، بغرض تحسيف  )24 – 4(

مياراتيـ التواصمية، والتخمص مف بعض السموكيات غير 
وأعتمد البرنامج عمى التعزيز . المناسبة، ومف بينيا إيذاء الذات

سواء المادي والمفظي واالقتصاد الرمزي والتقبؿ االجتماعي، إلى 
 –واالجتماعية  –والفنية  –الحركية )ي األنشطة جانب االشتراؾ ف

ومع نياية البرنامج كؿ بمقدور األطفاؿ ممارسة (. األلعاب
ميارات التواصؿ، وانخفضت لدييـ المشكبلت السموكية، وأصبح 
لدييـ القدرة عمى مساعدة بعضيـ البعض، كما ازداد نشاطيـ 

وحدث نقص واضح في سموؾ إيذاء الذات مف  االجتماعي
 .انبيـج

ة برنامج يإلى التأكد مف فاعمفيدفت  [16]دراسة محمد  وأما     
لمتدريب عمى ميارات التواصؿ في الحد مف السموؾ العدواني لدى 

كونت عينة وقد ت. مجموعة مف األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد
مف اضطراب التوحد، تـ تقسيميـ  يعانوف الدراسة مف عشرة أطفاؿ
وقد توصمت الدراسة إلى . خرى ضابطةإلى مجموعة تجريبية وأ

نتائج مف أىميا حدوث انخفاض في السموؾ العدواني وذلؾ 
بالنسبة لممجموعة التجريبية التي خضعت لمبرنامج بينما 
 .المجموعة الضابطة مازالت تعاني مف حدة السموؾ العدواني

وضع مقياس لتقدير االتصاؿ [30] واستيدفت دراسة نصر 
ؿ ذوي اضطراب التوحد، والتعرؼ عمى مدى المغوي لدى األطفا

تأثير برامج األنشطة العبلجية عمى تنمية ميارات التواصؿ لدى 

عداد برنامج يحتوي  بعض األطفاؿ مف ذوي اضطراب التوحد، وا 
عمى بعض األنشطة لتنمية ميارات التواصؿ المغوي، ووضع 
برنامج إرشادي لآلباء لتعرؼ عمى كيفية التدخؿ مع أطفاليـ 

وتكونت عينة الدراسة مف عشرة أطفاؿ يعانوف مف . اخؿ المنازؿد
 اضطراب التوحد

، وتراوحت نسب ذكاء (اثناف مف اإلناث وثمانية مف الذكور )  
عمى مقياس ستانفورد بينية، والفئة  70: 50ىؤالء األطفاؿ مف 

سنة، وذلؾ بمدرسة الفيرىف  12: 8العمرية ليـ ما بيف 
نتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة باإلسكندرية وتوصمت ال

إحصائية بيف متوسطات درجات تنمية ميارات التواصؿ المغوي 
لعينة الدراسة قبؿ وبعد البرنامج وكانت الفروؽ لصالح التطبيؽ 

ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارات كؿ طفؿ . ألبعدي
ميارات التقميد ثـ التعرؼ "قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج واحتمت 

المراكز األولى في تنمية ميارات االتصاؿ " لفيـ ثـ االنتباهوا
 . المغوي لدى عينة الدراسة

أثر لغة األطفاؿ التوحدييف دراسة عف [31] فميوبرج وأجرى     
المقارنة  إلىالدراسة وقد ىدفت . مف الناحية النفسية عمى سموكيـ

مجموعة مف األطفاؿ و بيف مجموعة مف األطفاؿ التوحدييف 
دواف وذلؾ في مجموعة أبعاد متبلزمة  ذويمف  عاقيف عقمياً الم

( 6) مفعينة الدراسة  وقد تكونت. تضمنت التفاعبلت االجتماعية
( 7-4)في األعمار  معاقيف عقمياً أطفاؿ ( 6)أطفاؿ توحديف، و

 التي نتائج الدراسة مف خبلؿ فترة المبلحظةوكشفت . سنوات
ة إحصائية بيف استمرت عاميف عف وجود فروؽ ذات دالل

ف يستخدموف كممات أقؿ يو حيث كاف األطفاؿ التوحد المجموعتيف،
 ،وأيضًا االنفعالية لجذب االنتباه، ولمتعبير عف العمميات اإلدراكية،

 فاعؿالمواقؼ التي تتسـ بالت فيمما يجعميـ أكثر انسحابًا 
 .عاقيف عقمياً وذلؾ بالمقارنة بأقرانيـ مف الم االجتماعي،
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إلى التحقؽ مف مدى فعالية  [32]ت دراسة بخش وىدف     
برنامج تدريبي لتنمية ميارات التفاعؿ االجتماعي في خفض 

وقد تكونت عينة . السموؾ العدواني لدى األطفاؿ التوحدييف
طفبًل توحديًا مف الممتحقيف بمركز أمؿ لئلنماء ( 24)الدراسة مف 

قؿ مف تمؾ بندًا عمى األ( 14)يـ يبجدة ممف ينطبؽ عم يالفكر 
وتتراوح أعمارىـ  ييتضمنيا مقياس الطفؿ التوحد يالبنود الت

سنة ومف المتخمفيف عقميا القابميف لمتعمـ ( 14-7)الزمنية مف 
درجة ذكاء (  68-55)حيث أف نسبة ذكاؤىـ تتراوح ما بيف 

وأسفرت . وينتموف إلى المستوى االقتصاد واالجتماعي المتوسط
وؽ ذات داللة إحصائية في القياس نتائج الدراسة عف وجود فر 

لصالح المجموعة التجريبية وذلؾ في األبعاد األربعة  يالبعد
تـ  يلمسموؾ العدواني والدرجة الكمية بمعني أف البرنامج الذ

إعداده في خفض السموؾ العدواني مف خبلؿ التدريب عمى 
الميارات االجتماعية قد حقؽ نتائج عالية وثبتت تمؾ النتائج مف 

قامت بو الباحثة لممجموعة  يوالتتبعي الذ يؿ القياس البعدخبل
 .التجريبية
 إلىوالتي ىدفت  [33] أما الدراسة التي قاـ بيا الجارحي     

معرفة فاعمية برنامج تدريبي في تنمية بعض ميارات السموؾ 
المضطربة  التوحدييف وخفض سموكاتيـ األطفاؿالتكيفي لدى 

وقد طبقت ىذه الدراسة عمى عينة  يالمتمثمة بالسموؾ العدوان
تراوحت ( بنات 3ذكور و 7)توحدييف  أطفاؿ (10)مكونة مف 

العينة  أطفاؿوقد تـ تقسيـ  .سنوات (8 -5) الزمنية بيف أعمارىـ
مجموعتيف تجريبية وضابطة وقد تـ تطبيؽ البرنامج عمى  إلى

ه فاعمية البرنامج ودور  إلىالعينة التجريبية وقد خمصت الدراسة 
 تالسموكيافي تنمية الميارات السموكية واالجتماعية وخفض 

 .غير المقبولة العدوانية 

الكشؼ عف فعالية [34] عـ واستيدفت دراسة عبد المن
برنامج إرشادي فردي لتنمية بعض ميارات التواصؿ المغوي لدى 
عينة مف األطفاؿ التوحدييف، باإلضافة إلى تقديـ إطار نظري 

ب التوحد مف حيث مفيومو وأسبابو متكامؿ حوؿ اضطرا
أطفاؿ مف ( 10)وقد تكونت عينة الدراسة مف . وتشخيصو

األطفاؿ التوحدييف مف إحدى مراكز ومؤسسات رعاية األطفاؿ 
ذوي اإلعاقة العقمية، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما 

( 5)أطفاؿ، واألخرى ضابطة تكونت مف ( 5)تجريبية تكونت مف 
تخدـ مقياس الطفؿ التوحدي، وقائمة تشخيص أطفاؿ، وقد اس

التوحد، وقائمة مبلحظة التواصؿ المغوي، والبرنامج اإلرشادي 
وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى أف البرنامج أظير فعالية . الفردي

في تنمية ميارات التواصؿ المغوي التي تضمنيا البرنامج وىي 
 (.التحدث–الفيـ –التعرؼ –ميارة االستماع )عمى الترتيب 

إلى تحسيف  [35] ىدفت دراسة كؿ مف كميفا وأفراميديس و      
التواصؿ بيف األطفاؿ مف ذوي اضطراب التوحد وأقرانيـ مف 

، وكاف ىدؼ الدراسة تحديد كيؼ تستطيع "دائرة األصدقاء"خبلؿ 
دائرة األصدقاء أف تحسف ميارات التواصؿ لدى أطفاؿ التوحد في 

لى قدرة ىؤالء األطفاؿ عمى االستجابة مرحمة ما قبؿ المدرسة وا  
لى المجيود الذي يقوموف بو لبدء  لمحاوالت األقراف في التفاعؿ وا 
االتصاؿ مع األقراف وتمثمت عينة الدراسة في خمس أطفاؿ في 
مرحمة ما قبؿ المدرسة مصابيف باضطراب التوحد، خمس 

وقد تـ استخداـ . وعشروف مف األقراف العادييف وخمس معمميف
صميـ المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية، والقياس القبمي ت

والبعدي ألطفاؿ التوحد اثنيف في المجموعة الضابطة وثبلث في 
وقد أشارت . المجموعة التجريبية وتمقوا جمعييـ العبلج السموكي

نتائج الدراسة إلي زيادة دالة في عدد االستجابات والمبادرات 
وذلؾ بالمقارنة " األقراف"ذيف تمقوا تدخؿ الناجحة ألطفاؿ التوحد ال

بأطفاؿ التوحد الذيف لـ يتمقوا التدخؿ ، وانخفاض داؿ في 
االستجابات والمبادرات السمبية والنمطية ألطفاؿ التوحد الذيف تمقوا 

وذلؾ بالمقارنة بأطفاؿ التوحد الذيف لـ يتمقوا " األقراف"تدخؿ 
ف مف نياية التدخؿ ، التدخؿ وقد استمرت ىذه الفروؽ بعد شيري

وأف عدد االستجابات والمبادرات الناجحة لدى أطفاؿ التوحد الذيف 
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تمقوا التدخؿ ارتفع وظؿ مرتفعًا أثناء مرحمة المتابعة، وذلؾ 
 .بالمقارنة بالمجموعة الضابطة

فاعمية استخداـ برنامج تدريبي " دراسة بعنواف   [36]ؾوأجرت نياز 
لمغوي لدى األطفاؿ التوحدييف في لتنمية بعض ميارات االتصاؿ ا

وىدفت الدراسة إلى ". مرحمة ما قبؿ المدرسة بمحافظة جدة 
الكشؼ عف مدى فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعض ميارات 

لدى ( االنتباه، التعرؼ، التسمية، التعبير، التقميد)االتصاؿ المغوي 
طفمة طفبًل و ( 20)وتكونت عينة الدراسة مف . األطفاؿ التوحدييف

، ممف (الجمعية الفيصمية الخيرية النسائية)بمركز جدة لمتوحد 
سنوات، وقد تـ اختيار العينة  (7-4)تتراوح أعمارىـ الزمنية بيف 

طفؿ وطفمة، ( 50)عشوائيًا مف بيف العينة الكمية قدرىا قواميا 
شيور، وقد أسفرت نتائج ( 5)وأخذت مدة تطبيؽ البرنامج فترة 

وجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات الدراسة إلى أنو ت
أفراد المجموعة التجريبية، ومتوسطات درجات أفراد نفس 
المجموعة، عمى مقياس تقدير ميارات االتصاؿ المغوي لمطفؿ 

كما توجد . التوحدي قبؿ التجربة، وبعدىا لصالح التطبيؽ البعدي
 فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد المجموعة
التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة عمى 

االتصاؿ المغوي لمطفؿ التوحدي، بعد  تمقياس تقدير ميارا
 .تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مدى  [37]وأجرت أحمد      
فعالية برنامج عبلجي سموكي في تنمية بعض التعبيرات االنفعالية 
لدى عينة مف األطفاؿ التوحدييف، والتحقؽ مف مدى فعالية وكفاءة 
البرنامج في تحقيؽ اليدؼ، باإلضافة إلى تقديـ إطار نظري 
متكامؿ حوؿ اضطراب التوحد مف حيث مفيومو ونظرياتو، 

أطفاؿ مف ( 10)وتكونت عينة الدراسة مف . وتشخيصو، وعبلجو
رعاية األطفاؿ  األطفاؿ التوحدييف مف إحدى مراكز ومؤسسات

التوحدييف وذوي اإلعاقة العقمية في المدينة المنورة بالمممكة 
وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما مجموعة . العربية السعودية

وتـ تطبيؽ برنامج العبلج . أطفاؿ( 5)تجريبية تكونت مف 
( 5)السموكي عمييا، واألخرى مجموعة ضابطة تكونت مف 

دراسة مقياس الطفؿ التوحدي، وقائمة وقد استخدـ في ال. أطفاؿ
تقييـ أعراض اضطراب التوحد، ومقياس جوادر لمذكاء، واستمارة 

، (غير العادييف)دراسة الحالة لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة 
وقائمة المظاىر االنفعالية لمطفؿ التوحدي، واستمارة مبلحظة 

نتائج وقد أسفرت . سموؾ الطفؿ التوحدي، والبرنامج السموكي
الدراسة إلى أف البرنامج أظير فعالية في تنمية التعبيرات 

، وكذلؾ تنمية  (حزيف-سعيد)االنفعالية التي تضمنيا البرنامج 
 ،  بعض ميارات العناية بالذات

 . و ميارات التفاعؿ االجتماعي واالنفعالي والحركي
ومف مبلحظة الدراسات السابقة نجد أف العديد مف الدراسات      

ناولت استخداـ برامج التواصؿ لمسيطرة عمى السموؾ العدواني ت
، ودراسة  [29]، ودراسة كريدوف   [35]كميفا وأفراميديسكدراسة 
وىناؾ دراسات تناولت خفض .  [30]، ودراسة نصر[16]محمد 

سموؾ العدواني مف البرامج االجتماعية واالرشادية كدراسة كؿ مف 
كما بينت بعض الدراسات .  [33]، ودراسة الجارحي [32]بخش

فاعمية البرامج التربوية في زيادة التفاعبلت االجتماعية وخفض 
.  [33]الجارحيودراسة   [9]السموؾ العدواني كدراسة كريدوف

وىناؾ بعض الدراسات تناولت فاعمية البرامج القائمة عمى 
الميارات االجتماعية في السيطرة عمى السموكات السمبية عند 

ومف خبلؿ االطبلع   . [32]بخش لتوحدييف كدراسةاألطفاؿ ا
عمى الدراسات السابقة يجد الباحث أف ىناؾ نقصًا في الدراسات 
التي تناولت البرامج التواصمية ودورىا في السيطرة عمى  السموؾ 

 .العدواني بشكؿ مستقؿ 

 راءاتالطريقة واإلج.4
في  يحتوى ىذا الجزء عمى الطريقة واإلجراءات المتبعة     

الدراسة الحالية ، والتي تتضمف منيج الدراسة والخطوات اإلجرائية 
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، وعينة الدراسة ومجانستيا ، وأدوات الدراسة، والمتغيرات ، 
 .واألساليب اإلحصائية المستخدمة فييا

 :وفيما يمي بياف ذلؾ بالتفصيؿ
 : ةمنيج الدراس: أواًل 
نامج لتدريب حيث أف الدراسة الحالية قائمة عمى إجراء بر     

المفظي وغير " األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد عمى التواصؿ 
بيدؼ تعديؿ السموؾ العدواني لدييـ، فقد استخدمت " المفظي 

حيث قاـ الباحث بتقسيـ عينة الدراسة إلى . المنيج التجريبي
متجانسيف في العمر الزمني ونسبة ( تجريبية وضابطة)مجموعتيف 

وشارؾ أطفاؿ . تطبيؽ البرنامج الذكاء ودرجة التواصؿ قبؿ
المجموعة التجريبية، دوف أطفاؿ المجموعة الضابطة في جمسات 

 .البرنامج التدريبي

 :الخطوات اإلجرائية لمدراسة : ثانيًا 
في إجراء الجانب التطبيقي مف الدراسة الحالية، قاـ الباحث  

 : بالخطوات األتية 
ف بمدارس العبل اإلطبلع عمى ممفات جميع التبلميذ المقيدي -1

عاـ ( 12-8)تراوحت أعمارىـ الزمنية بيف  يبجدة والذ
 .درجة( 70-50)ونسبة ذكاء تراوحت ما بيف 

إجراء مقابمة مع بعض أولياء أمور األطفاؿ وعمؿ استطبلع  -2
المفظي وغير "رأى ليـ عف مدى قدرة أطفاليـ عمى التواصؿ 

لعمؿ قائمة مع اآلخريف في المواقؼ المختمفة تمييدًا " المفظي
 .لتقدير مستوى التواصؿ لدييـ

المفظي وغير " تـ بناء قائمة لتقدير مستوى التواصؿ   -3
لدى األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد مع اآلخريف " المفظي 

 .في المواقؼ المختمفة
تـ إعداد البرنامج التدريبي الذي يخدـ أىداؼ الدراسة  -4

 .الحالية
 .تـ تحديد عينة الدراسة ومجانستيا  -5

إجراء القياس القبمي لعينة الدراسة مف خبلؿ قائمة تقدير  تـ -6
 .مستوى التواصؿ

قاـ الباحث بتطبيؽ البرنامج التجريبي عمى أفراد المجموعة  -7
 .التجريبية

قاـ الباحث بإجراء القياس البعدي عمى أطفاؿ المجموعتيف  -8
 .التجريبية والضابطة

مف  قاـ الباحث بتطبيؽ القياس التتبعي بعد مرور شيريف -9
 .نياية تطبيؽ البرنامج

قاـ الباحث باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة  -10
 .واستخبلص نتائج الدراسة

قاـ الباحث بتفسير نتائج الدراسة في ضوء اإلطار  -11
 .النظري والدراسات السابقة

 : عينة الدراسة ومجانستيا: ثالثًا 
 :تحديد عينة الدراسة -أ
سة مف خبلؿ القياـ بالخطوات قاـ الباحث بتحديد عينة الدرا 

 : اآلتية 

حصر أسماء األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد المقيديف  -1
بمدرسة العبل لمتربية الخاصة بمحافظة جدة ممف تراوحت 

عاـ الذيف بمغ عددىـ ( 12-8)أعمارىـ الزمنية ما بيف 
 .طفبلً ( 28)

مف األطفاؿ ممف ليس لدييـ استجابة ( 2)استبعد الباحث  -2
 (.26)فأصبح العدد  مع الباحث 

المفظي وغير "طبؽ الباحث قائمة تقدير مستوى التواصؿ  -3
والتي ىي مف إعداد الباحث عمى عينة الدراسة التي " المفظي

( 8)وأسفر التطبيؽ عف استبعاد . طفبلً ( 26)بمغ قواميا 
طفبًل مف ذوي اضطراب ( 20)أطفاؿ فأصبحت العينة 

 .التواصؿ التوحد ممف يعانوف مف قصور في ميارات
 طبؽ الباحث مقياس السموؾ العدواني لدى األطفاؿ إعداد  -4

( 20)عمى عينة الدراسة التي بمغ قواميا [20] خطاب 
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أطفاؿ ممف لدييـ ( 6)وأسفر التطبيؽ عف استبعاد . طفبلً 
سموؾ عدواني مرتفع جدًا أو منخفض جداً فأصبحت عينة 

ف لدييـ طفبًل مف ذوي اضطراب التوحد مم( 14)الدراسة 
إذ أف ىذه الفئة التي تـ تصفيتيا مف . سموؾ عدواني متوسط

خبلؿ االستبعاد ىي الفئة التي غالبًا ما تستفيد مف مثؿ ىذه 
البرامج ويكوف السبب في ظيور السموؾ العدواني ىو 

 .القصور في ميارات التواصؿ
طفبًل إلى ( 12)وّزع الباحث عينة الدراسة التي بمغ عددىا  -4

. أطفاؿ( 6)، قواـ كؿ منيا (تجريبية وضابطة)مجموعتيف 
وقد راعي الباحث أف يكوف التوزيع فردًا لفرد مف خبلؿ 

 .يا في المقاييس المختمفةيالدرجات التي حصموا عم

التجريبية )قاـ الباحث بعمؿ التجانس بيف مجموعتي الدراسة -6
 (.والضابطة

 : تجانس مجموعتي عينة الدراسة -ب
( التجريبية والضابطة)جانس بيف المجموعتيف قاـ الباحث بالت 

قبؿ تطبيؽ البرنامج وذلؾ مف حيث كؿ مف العمر الزمني، ونسبة 
ولتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث باستخداـ . الذكاء، ومستوى التواصؿ

 (Z)وقيمة   Mann–Whitneyويتني  –اختبار ماف 
لممجموعتيف في المتغيرات المشار إلييا والجدوؿ التالي يوضح 

 : ؾذل

 ( 1) جدول 
 في العمر الزمني ومستوى الذكاء ومستوى التواصل( التجريبية والضابطة)لمتجانس بين المجموعتين  (Z)وقيمة  Mann–Whitneyويتني  –اختبار مان 

 لمجموعةا

 المتغير

 الداللة قيمة  (6=ن)المجموعة الضابطة  (6=ن)المجموعة التجريبية 
 U W Z مجموع الرتب ط الرتبمتوس مجموع الرتب متوسط الرتب

 غير دالة 0.341 35.0 16.0 37.0 6.17 45.0 6.73 السن
 0.282 36.5 11.5 36.30 6.65 40.60 6.25 الذكاء

 0.969 36.0 15.0 34.0 5.5 45.00 4.5 التواصل

ال توجد فروؽ ذات : "وبالنظر في الجدوؿ السابؽ يتضح أنو  
التجريبية )امج بيف المجموعتيف داللة إحصائية قبؿ تطبيؽ البرن

في كؿ مف العمر الزمني ، ونسبة الذكاء ، و قائمة ( والضابطة
تقدير مستوى التواصؿ مما يدؿ عمى التجانس بيف المجموعتيف 

فروؽ  يفي المتغيرات المشار إلييا، ومما يدؿ أيضا عمى أف أ
تظير بيف المجموعات في مستوى التواصؿ يمكف إرجاعيا إلى 

 .يقدـ لممجموعة التجريبية يامج التدريبي الذالبرن

 : أدوات الدراسة: رابعًا 
 : تية استخدم الباحث في الدراسة الحالية األدوات اآل* 
 .[38] السرطاوي، الشمري، اس تقدير التوحد في الطفولةػيمق -1

لؤلطفاؿ " غير المفظي-المفظي"قائمة تقدير مستوى التواصؿ  -2
 (لباحثإعداد ا. ) التوحدييف

برنامج التدريب عمى التواصؿ لدى األطفاؿ التوحدييف                 -3
 (إعداد الباحث )
لتوحدييف                       مقياس السموؾ العدواني لدي األطفاؿ ا -4

 .[20]خطاب إعداد 

 : وفيما يمي وصؼ لؤلدوات التي قاـ الباحث بإعدادىا
" فظي وغير المفظي الم" قائمة تقدير مستوى التواصؿ  -1

 (إعداد الباحث.   )لدى األطفاؿ التوحدييف
 : إعداد الصورة األولية لمقائمة  -
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قاـ الباحث بإعداد الصورة األولية لقائمة تقدير مستوى 
غير المفظي لدى األطفاؿ التوحدييف مع  –التواصؿ المفظي 

 : اآلخريف في المواقؼ المختمفة اتبع الباحث الخطوات التالية

لمدراسة والدراسات السابقة التي تناولت  يراجعة اإلطار النظر م -
 .التواصؿ لدى التوحدييف 

اإلطبلع بعض مقاييس التواصؿ واستمارات قوائـ مبلحظة  -
 التواصؿ لدى التوحدييف 

عمؿ استطبلع رأى لموالديف والمعمميف عف مدى قدرة الطفؿ  -
مع " غير المفظي –المفظي "التوحدي عمى التواصؿ 

 –المدرسة  –المنزؿ )اآلخريف في المواقؼ المختمفة 
مف معممي ىؤالء ( 33)وتـ توزيعو عمى عدد ( المجتمع

 مف أولياء أمور األطفاؿ التوحدييف ( 30)األطفاؿ وعدد 
لؾ قاـ الباحث بصياغة الصورة األولية لمقائمة في ضوء ذ -

عبارة مقسمة إلى بعديف رئيسيف ( 38)والتي تكونت مف 
وذلؾ لعمؿ صدؽ " المفظي وغير المفظي"ىما التواصؿ 
 .وثبات القائمة

 : حساب صدق وثبات القائمة  -
 : قاـ الباحث بحساب الصدؽ والثبات وذلؾ كما يمي  

 : صــدق القائمـــة : أواًل 
 (: القائمة بعد التحكيم)إعداد الصورة األولية لمقائمة -2
قاـ الباحث بعرض القائمة عمى عدد مف أساتذة التربية    

الخاصة، وعمـ النفس، وبعض المتخصصيف العامميف في مجاؿ 
اضطراب التوحد وذلؾ لمحكـ عمى صبلحية القائمة لمتطبيؽ عمى 

تنتمي إليو وطريقة توزيع  يالعينة ومدى انتماء كؿ مفردة لمبعد الذ
وقد أسفر التحكيـ عمى . االختيارات لبلستجابة، إلى غير ذلؾ

عبارة لمقائمة ككؿ ( 35)عمى %( 80)اتفاؽ المحكميف بنسبة 
عادة صياغة ( 4)واالتفاؽ عمى حذؼ  عبارات مف ( 4)عبارات وا 

عبارة تـ االتفاؽ ( 30)القائمة وبالتالي أصبحت القائمة مكونة مف 
 :يا مف قبؿ السادة المحكميف والجداوؿ التالية توضح ذلؾيعم

 (  2)  دول ج
 لدى األطفال التوحديين"المفظي وغير المفظي"نسب اتفاق المحكمين عمى قائمة تقدير مستوى التواصل 

 نسبة االتفاق رقم العبارة نسبة االتفاق رقم العبارة نسبة االتفاق رقم العبارة
1 95% 14 95% 27 90% 
2 85% 15 94% 28 93% 
3 90% 16 75% 29 75% 
4 95% 17 93% 30 85% 
5 85% 18 95% 31 70% 
6 94% 19 85% 32 94% 
7 64% 20 96% 33 95% 
8 75% 21 95% 34 97% 
9 63% 22 70% 35 90% 
10 95% 23 85% 36 85% 
11 93% 24 80% 37 65% 
12 96% 25 100% 38 65% 
13 95% 26 95%   
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 :المحتوى لمقائمةصدق 
طفبًل وطفمة في الدرجة الكمية لمقائمة في مقابؿ درجات نفس المفحوصيف ( 30)قاـ الباحث بتسجيؿ درجات عينة التقنيف وعددىا 

عمى حدة لكؿ مفحوص وبعد ذلؾ قاـ الباحث بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف ( التواصؿ المفظي وغير المفظي)في كؿ بعد مف بعدى القائمة 
. درجات العينة في كؿ بعد مف األبعاد ودرجاتيـ في القائمة ككؿ والجدوؿ التالي يوضح ذلؾبيف 

 ( 3) جدول 
 .لدى التوحديين والدرجة الكمية لمقائمة" غير المفظي –المفظي "معامالت االرتباط بين درجات بعدى قائمة تقدير مستوى التواصل 

 األبعاد          
 البيان 

 المفظي تواصل غيرال التواصل المفظي

 2.489 2.462 معامؿ االرتباط 
 2.21دالة عند  2.21دالة عند  مستوى الداللة 

 (2-ف)28=درجات الحرية  0.361=  0.05حد الداللة اإلحصائية لمعامبلت االرتباط عند مستوى 
 0.463= 0.01حد الداللة اإلحصائية لمعامبلت االرتباط عف مستوى 

يتضح أف معامبلت ارتباط بعدى القائمة  مف الجدوؿ السابؽ 
مما يؤكد أف ( 0.05)مرتفعاف وداالف إحصائيًا عند مستوى 

ذوا ارتباط داّؿ بالقائمة " المفظي وغير المفظي"بعدى التواصؿ 
 .ككؿ ومما يؤكد عمى صدؽ محتوى القائمة

 : اب ثبـات القائمة حس -ب
لقائمة وىى قاـ الباحث باستخداـ طريقتيف لمتأكد مف ثبات ا 

 : إعادة تطبيؽ القائمة، التجزئة النصفية، وذلؾ عمى النحو اآلتي 

  : إعادة تطبيـق القائمة -1

( 30)قاو انباحث بتطبيق انقائًة عهي عيُة انتقُيٍ وعددها  

طفالً وطفهة، ثى أعيد انتطبيق بعد أسبوعيٍ يٍ انتطبيق األول 

ت االرتباط بيٍ عهي َفس انعيُة، ثى قاو انباحث بحساب يعايال

( 0.89)درجات األفراد في انتطبيقيٍ األول وانثاَي فكاٌ يقدارِ  

مما (  0.01)وهو يعايم يرتفع انقيًة دال عُد يستوى دالنة 
يدؿ عمى أف قائمة تقدير مستوى التواصؿ لدى األطفاؿ ذوي 

 .اضطراب التوحد عمى درجة عالية مف الثبات
 : طريقة التجزئة النصفية -2
تية لحساب ثبات القائمة بطريقة بع الباحث الخطوات اآلات   

 : التجزئة النصفية 

( 30)قواميا  يقاـ بتطبيؽ المقياس عمى عينة التقنيف والت     
طفبًل وطفمة، ثـ قاـ الباحث بتصحيح القائمة طبقًا لمفتاح 

 .التصحيح وتسجيؿ درجات األفراد عمى جميع مفردات القائمة
القسـ األوؿ ىو : ة إلى قسميف متكافئيف تجزئة درجات القائم

درجات المفردات الفردية ، القسـ الثاني ىو درجات المفردات 
 . الزوجية
ثـ تـّ حساب معامؿ الثبات بطريقة بيرسوف بيف درجات       

مفردة والمفردات ( 15)األفراد في المفردات الفردية وعددىا 
ؿ االرتباط تساوى مفردة فكانت قيمة معام( 15)الزوجية وعددىا 

(0.683.) 
براوف فكانت  –حساب معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة سبيرماف 

وىى قيمة مرتفعة تدؿ عمى أف ( 0.812)قيمة معامؿ الثبات 
القائمة يتمتع بدرجة عالية مف الثبات في تقديرىا لمستوى التواصؿ 

لدى األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد مع " المفظي وغير المفظي " 
 .آلخريف في المواقؼ المختمفةا

 : الصـورة النهائيت للقائمت 

( 30)تـ التوصؿ إلى الصورة النيائية لممقياس والتي تضمنت    
المفظي وغير " عبارة مقسمة إلى بعديف أساسيف وىما التواصؿ 
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اختيارات ( 3)عبارة لكؿ بعد ولكؿ عبارة ( 15)بواقع " المفظي 
 – 2 – 3)      وترتيب الدرجات ( ًا أبد –أحيانًا  –دائمًا ) وىى 

وكمما ارتفعت درجة الطفؿ عمى القائمة، دّؿ ذلؾ عمى ارتفاع ( 1
 .مستوى تواصمو ، وبالعكس

إعداد رأفت . مقياس السموؾ العدواني لؤلطفاؿ المعاقيف عقميا
 .[20]عوض خطاب ،

 : وصف المقياس وىدفو -أ
سموؾ العدواني ييدؼ ىذا المقياس إلى قياس تقدير المعمـ لم 

لدى األطفاؿ المعوقيف عقميا ممف يتراوح عمرىـ الزمني ما بيف 
درجة ( 70-50)عاـ ونسبة ذكاء يتراوح ما بيف   (  8-14)

 .ذكاء
أبعاد ( 5)عبارة مقسمة إلى ( 75)ويتكوف ىذا المقياس مف 

روعي فى صياغتيا أف . عبارة لكؿ بعد( 15)متساوية بواقع 
 : اضحة وىذه األبعاد ىى تكوف ألفاظيا سيمة وو 

 .السموؾ العدواني البدني المباشر نحو اآلخريف  
 .السموؾ العدواني البدني المباشر نحو الذات

 .السموؾ العدواني نحو الممتمكات العامة والخاصة
السموؾ العدواني المفظي المباشر وغير المباشر الموجو نحو 

 .اآلخريف
ر السموكية المتفؽ عميو مف السموؾ العدواني بالخروج مف المعايي

 .قبؿ المجتمع
ويتمتع ىذا المقياس بمعدالت ثبات وصدؽ مناسبة ، حيث بمغ 

بطريقة جتماف ( 111= ف)معامؿ الثبات بعد تطبيقو عمى عينو 
( ر)، كما تراوحت قيـ  0.83وبطريقة ألؼ كرونباخ  0.78

 0.79– 0.29تساؽ الداخمي بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لبل
ومف جانب أخر فقد تراوحت نسبة  0.01وكميا قيـ دالة عند 

وأوضحت نتائج التحميؿ %( 100-80)صدؽ المحكميف بيف 
العاممي أف عبارات المقياس تتشبع عمى عامؿ واحد بنسبة تبايف 

 .يمكف تسميتو بعامؿ السموؾ العدواني%( 66.1)

عادة ولمتأكد مف صدؽ وثبات المقياس فقد قاـ الباحث الحالي بإ
طفؿ وطفمة مف ( 30)تبمغ  والتيتقنيف المقياس عمى عينة تقنيف 

المعاقيف عقميا والمقيديف بمدرسة التربية الفكرية بالخانكة ويتراوح 
 . عاـ وذلؾ مف خبلؿ الوالديف والمعمميف( 12-8)عمرىـ الزمني 

حيث قاـ بحساب الثبات بطريقة إعادة تطبيؽ المقياس ، وقد      
كما قاـ بحساب صدؽ المحؾ مف ( 0.77)لثبات بمغ معامؿ ا

خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات المقياس ودرجات 
مقياس درجات السموؾ العدواني لؤلطفاؿ المتخمفيف عقميا مف 

وقد بمغ معامؿ االرتباط  [28]الدرجة البسيطة إعداد سعيد دبيس 
ت مما يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة عالية مف الثبا( 0.69)

 .والصدؽ
 :إجراءات تطبيؽ وتصحيح المقياس-ب

وضع معد المقياس لكؿ عبارة مف عباراتو ثبلث اختيارات تتمثؿ 
وقد رتب عبارات المقياس ترتيبا دائريا ( كثيرًا ،أحيانا ، نادرًا  ) في

حسب ترتيب األبعاد الخمسة بحيث يكوف لكؿ اختيار درجة معينة 
( درجتاف )درجات ، والثاني ( ثبلث )حيث يأخذ االختيار األوؿ 

عميو تكوف النيايتاف  ءً وبنا. واحدة وىكذا( درجة )، والثالث 
 225،  75: الصغرى والعظمي لدرجة الفرد عمى المقياس ىما 

 .درجة عمى الترتيب
لدى " المفظي وغير المفظي " برنامج التدريب عمى التواصؿ  -

 (. إعداد الباحث)األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد 
 :ات محتوى الجمس -
قاـ الباحث بإعداد برنامج تدريبي لؤلطفاؿ ذوي اضطراب  

مع اآلخريف في " المفظي وغير المفظي"التوحد عمى التوصؿ 
 :المواقؼ المختمفة ، ويتضمف محتوى ىذه الجمسات عمى

 .تدريب األطفاؿ عمى تحية اآلخريف -
فيـ تدريب األطفاؿ عمى التواصؿ غير المفظي مع اآلخريف و  -

 .اإليماءات المختمفة
تدريب األطفاؿ عمى التواصؿ البصري مع اآلخريف وفيـ  -

 .تعبيرات الوجو المختمفة
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تدريب األطفاؿ عمى التواصؿ مع اآلخريف مف خبلؿ إقامة  -
 .حوارات بسيطة بينيـ

تدريب األطفاؿ عمى التواصؿ مف خبلؿ تبادؿ التفاعؿ فيما  -
 .بينيـ
 .ديـ المساعدة لآلخريفتدريب األطفاؿ عمى تق -
تدريب األطفاؿ عمى التعاوف والمشاركة االجتماعية مع  -

 .اآلخريف
تدريب األطفاؿ عمى زيادة الثقة بالنفس وتقبؿ الفشؿ وتكرار  -

 .المحاولة لموصوؿ إلى النجاح

 .تدريب األطفاؿ عمى التواصؿ مف خبلؿ ممارسة عممية الشراء -
يحتاجيا الطفؿ  التي ىي ويرى الباحث أف ىذه الوحدات    

وتساعده عمى التواصؿ مع اآلخريف بشرط إتقاف التدريب وتقديـ 
يا في المواقؼ المختمفة كما ىو يلو وتدريبو عم التعزيز المناسب

 .الجمسات التنفيذية لمبرنامج واضح في
 : خطة جمسات برنامج التدريب عمى التواصل 

البرنامج ومراحؿ يقدـ الباحث فيما يمي جدوؿ موضح بو جمسات 
 التدريب، وعنواف كؿ جمسة والزمف المحدد ليا

 
 جمسات برنامج التدريب عمى التواصل  ( 4) جدول 

عدد  المرحمة
 الجمسات

 زمن الجمسة عنوان الجمسة رقم الجمسة

التييئة أو 
 التمييد

 األولي  جمستيف
 الثانية 

 التعارؼ والتمييد لمبرنامج 
 البرنامج تييئة األطفاؿ لممشاركة في

 دقيقة60
 دقيقة60

 
 
 
 
 
 
 

 المرحمة
 التدريبية

 دقيقة 45 تدريب األطفاؿ عمى التواصؿ مع اآلخريف مف خبلؿ إقامة حوارات بسيطة معيـ  الثالثة  
 
 
 
 
 
 

 سبعة
 عشر
 جمسة

 دقيقة 45 استكماؿ الجمسة السابقة  الرابعة 
 دقيقة 45 نيـ تدريب األطفاؿ عمى تبادؿ التفاعؿ فيما بي الخامسة 
 دقيقة 45 استكماؿ الجمسة السابقة  السادسة 
 دقيقة 45 يـ يتدريب األطفاؿ عمى تحية اآلخريف وعدـ االعتداء المفظي عم العاشرة 

 دقيقة 45 استكماؿ الجمسة السابقة  الثانية عشرة
 دقيقة 45 تدريب األطفاؿ عمى تقديـ المساعدة لآلخريف  الثالثة عشرة
 دقيقة 45 تدريب األطفاؿ عمى التعاوف والمشاركة االجتماعية مع اآلخريف  الرابعة عشرة
الخامسة 
 عشرة 

 دقيقة 45 استكماؿ الجمسة السابقة 

السادسة 
 عشرة 

 دقيقة 45 مع اآلخريف وفيـ تعبيرات الوجو المختمفة  يتدريب األطفاؿ عمى التواصؿ البصر 

السابعة 
 عشرة 

 دقيقة 45 ألطفاؿ عمى التواصؿ غير المفظي مع اآلخريف وفيـ اإليماءات المختمفة تدريب ا

 دقيقة 45 تدريب األطفاؿ عمى زيادة الثقة بالنفس وتقبؿ الفشؿ وتكرار المحاولة لموصوؿ لمنجاح  الثامنة عشرة
التاسعة 
 عشرة 

 دقيقة 45 تدريب األطفاؿ عمى التواصؿ مف خبلؿ عممية الشراء 

الختاـ  
نياء  وا 

الجمسات 
 والمتابعة

 العشريف  جمستيف 
الحادية 

 والعشريف 

 المراجعة وختاـ الجمسات 
 المتابعة 

 دقيقة 60
 دقيقة60
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 ةنتائج الدراس. 5
توصمت  ييتناوؿ الباحث في ىذا الجزء عرضًا لمنتائج الت     

ديؿ إلييا الدراسة الحالية عف فعالية التدريب عمى التواصؿ في تع
السموؾ العدواني لدى عينة مف األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد، 
ثـ مناقشة ىذه النتائج وتفسيرىا وتقديـ بعض التوصيات 
والمقترحات الخاصة باألطفاؿ ذوي اضطراب التوحد في ضوء ما 

 .أسفرت عنو الدراسة الحالية مف نتائج

 :نتائج الفرض األول
داؿ إحصائيًا بيف يوجد فرؽ " ينص الفرض األوؿ عمى أنو  

متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى 
مقياس السموؾ العدواني وأبعاده بعد تطبيؽ البرنامج لصالح 

 " المجموعة التجريبية 

ويتني   -والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف 
(U) Mann–Whitney   وقيمة(Z)  كأحد األساليب البلبارامترية

متعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات الرتب لدرجات ل
المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي وذلؾ لموقوؼ 
عمى داللة ما قد يطرأ عمى سموكيـ العدواني وأبعاده مف تعديؿ 

وكانت النتائج كما يوضحيا . كما تعكسو درجاتيـ عمى المقياس
 :الجدوؿ اآلتي

 

 

 

 (5)جدول 
 وداللتيا لمفرق بين متوسطات الرتب لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في السموك العدواني وأبعاده في القياس البعدي (U،W،Z)قيم 

 البيان

 

 أبعاد السموؾ العدواني

 المجموعة التجريبية

 6=ف 

المجموعة 
 الضابطة

 6=ن 

U W Z  مستوى
 الداللة

مجموع  متوسط الترتب
 الترتب

متوسط 
 الرتب

موع مج
 الرتب

 0.01دالة عند- 2.91 21.0 صفر 57 9.5 21 3.5 البعد األول
2.898 21.0 صفر 57 9.5 21 3.5 البعد الثاني

 -
 0.01دالة عند

2.887 21.0 صفر 57 9.5 21 3.5 البعد الثالث
 -

 0.01دالة عند

2.903 21.0 صفر 57 9.5 21 3.5 البعد الرابع
 -

 0.01دالة عند

2.898 21.0 صفر 57 9.5 21 3.5 البعد الخامس
 -

 0.01دالة عند

2.892 21.0 صفر 57 9.5 21 3.5 الدرجة الكمية
 -

 0.01دالة عند

السموؾ : حيث يشير البعد األوؿ مف أبعاد السموؾ العدواني إلى
ويشير البعد الثاني مف  .العدواني البدني المباشر نحو اآلخريف

دواني البدني المباشرة السموؾ الع:  أبعاد السموؾ العدواني إلى
: إلى الثالث مف أبعاد السموؾ العدواني البعد ويشير.نحو الذات

البعد  ويشير .السموؾ العدواني نحو الممتمكات العامة والخاصة
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السموؾ العدواني المفظي : الرابع مف أبعاد السموؾ العدواني إلى 
خامس ويشير البعد ال.المباشرة وغير المباشرة الموجو نحو اآلخريف

السموؾ العدواني بالخروج عف المعايير : مف أبعاد السموؾ إلى 
 .يا مف قبؿ المجتمعيالسموكية المتفؽ عم

وبالنظر في الجدوؿ السابؽ يتضح وجود فرؽ داؿ  
إحصائيا بيف متوسطات الرتب لدرجات المجموعتيف التجريبية 
والضابطة عمى مقياس السموؾ العدواني وأبعاده في القياس 

وأف ىذا الفرؽ لصالح متوسطات . والدرجة الكمية لو يدالبع
المجموعة التجريبية ، مما يعني انخفاض درجة السموؾ العدواني 
لدى أفراد العينة التجريبية ومما يشير إلى تحقيؽ الفرض األوؿ 

 .مف فروض الدراسة

 : نتائج الفرض الثاني-2
بيف  يوجد فرؽ داؿ إحصائياً " ينص الفرض الثاني عمى أنو  

متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس السموؾ 
العدواني وأبعاده في القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس 

 .". البعدي

والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف      
Wilcoxon  وقيمة(Z)  كأحد األساليب البلبارامترية لمتعرؼ عمى

متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في داللة الفرؽ بيف 
، وكانت  يالسموؾ العدواني وأبعاده في القياسيف القبمي والبعد

 .النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي

 ( 6 )جدوؿ 
 يقبمي والبعدوداللتيا لمفرؽ بيف متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في السموؾ العدواني وأبعاده في القياسيف ال (Z)قيـ 

 البيان

  

 أبعاد السموك العدواني 

 المجموعة التجريبية

 6=قبمي        ن 

 المجموعة التجريبية
 6=بعدى     ن 

 مستوى الداللة Z قيمة 

مجموع  متوسط الرتب
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 مجموع الرتب

 0.5دالة عند  2.207 21.0 3.50 صفر صفر البعد األوؿ
 0.5دالة عند  2.21 21.0 3.50 صفر صفر البعد الثاني
 0.5دالة عند  2.201 21.0 3.50 صفر صفر البعد الثالث
 0.5دالة عند  2.207 21.0 3.50 صفر صفر البعد الرابع
 0.5دالة عند  2.232 21.0 3.50 صفر صفر البعد الخامس
 0.5دالة عند  2.201 21.0 3.50 صفر صفر الدرجة الكمية

 

حصائيا بيف إالسابؽ يتضح وجود فرؽ داؿ  بالنظر في الجدوؿ
متوسطات الرتب لمدرجات في أبعاد السموؾ العدواني والدرجة 

، وأف  يالكمية وذلؾ لممجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعد
، مما يعني انخفاض  يىذا الفرؽ لصالح متوسطات القياس البعد

يبية في القياس درجة السموؾ العدواني لدى أفراد المجموعة التجر 

، ومما يشير إلى تحقؽ نتائج الفرض الثاني مف فروض  يالبعد
 .الدراسة

 :نتائج الفرض الثالث-3
ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف " ينص الفرض الثالث عمى أنو  

رتب درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس السموؾ  سمتوسطي
والختبار صحة "  العدواني وأبعاده في القياسيف البعدي والتتبعي
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 (Z)وقيمة  Wilcoxonالفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف 
كأحد األساليب البلبارامترية لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف 
متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في السموؾ 

وكانت النتائج كما . والتتبعي يالعدواني وأبعاده في القياسيف البعد
   .الييوضحيا الجدوؿ الت

 (7)جدول 
 والتتبعي يوداللتيا لمفرق بين متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في السموك العدواني وأبعاده في القياسين البعد( Z)قيم 

 البيان

 

 أبعاد السموؾ العدواني

 المجموعة التجريبية

 6=بعدى        ف 

 المجموعة التجريبية
 6=تتبعي    ن 

 ةمستوى الدالل Zقيمة

 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب

 غير دالة- 0.333 9.0 3.0 12.0 4.0 البعد األول
 غير دالة- 0.184 5،5 2.75 4.5 2.25 البعد الثاني
 غير دالة صفر 5.0 2.50 5.0 2.50 البعد الثالث
 غير دالة- 0.577 4.0 2.0 2.0 2.00 البعد الرابع

 غير دالة صفر 10.5 3.50 10.50 3.50 البعد الخامس
 غير دالة- 0.577 2.0 2.0 4.0 2.0 الدرجة الكمية

    
حصائيا بيف إويتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فرؽ داؿ 

متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في القياسيف 
والتتبعي لمسموؾ العدواني وأبعاده المختمفة، مما يدؿ عمى  يالبعد

 .الفرض الثالث مف فروض الدراسةتحقؽ 

 :نتائج الفرض الرابع-4
يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف " ينص الفرض الرابع عمى أنو  

متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى 

بعد " غير المفظي  –المفظي " قائمة تقدير مستوى التواصؿ 
ختبار صحة ىذا وال" تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية 

  Mann–Whitneyويتني  –الفرض تـ استخداـ اختبار  ماف 
كأحد األساليب البلبارامترية لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف 
متوسطات الرتب لدرجات المجموعتيف التجريبية والضابطة وكانت 

 .النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي

 (8)جدول 
في القياس " المفظي وغير المفظي " وسطات الرتب لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في تقدير مستوى التواصل وداللتيا لمفرق بين مت( ,U,W Z)قيم 

 يالبعد
 البيان

 
 أبعاد التواصل

 المجموعة التجريبية
 6=بعدى     ف 

 المجموعة الضابطة
 6=بعدى     ن 

U W Z مستوى الداللة 

متوسط  مجموع الرتب متوسط الرتب
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 0.01دالة عند - 2.918 21.0 صفر 21.0 3.5 57.0 9.5 التواصل المفظي
 0.01دالة عند - 2.892 21.0 صفر 21.5 3.5 57.0 9.5 التواصل غير المفظي

 0.05دالة عند - 2.608 16.5 1.5 16.50 3.30 61.5 8.79 الدرجة الكمية
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اؿ إحصائيا بيف بالنظر في الجدوؿ السابؽ يتضح وجود فرؽ د
" غير المفظي  –المفظي " متوسطات الرتب لمدرجات في التواصؿ 

والدرجة الكمية وذلؾ لممجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس 
وأف ىذا الفرؽ لصالح متوسطات المجموعة التجريبية ،  يالبعد

مما يعني تحسيف مستوى التواصؿ لدى أفراد المجموعة التجريبية 
 .إلى تحقؽ الفرض الرابع مف فروض الدراسةومما يشير 

 :نتائج الفرض الخامس-5

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف " ينص الفرض الخامس عمى أنو  
متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية عمى قائمة تقدير 

في القياسيف القبمي " غير المفظي  –المفظي " مستوى التواصؿ 
الختبار صحة ىذا الفرض تـ ، و " والبعدي لصالح القياس البعدي

كأحد  (Z)وقيمة  Wilcoxonاستخداـ اختبار  ويمكوكسوف 
األساليب البلبارامترية لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات 

المفظي " الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في مستوى التواصؿ 
وكانت النتائج كما  يفي القياسيف القبمي والبعد" غير المفظي –

 .ا الجدوؿ التالييوضحي

 ( 9) جدوؿ 
 يفي القياسيف القبمي والبعد" غير المفظي  –المفظي " وداللتيا لمفرؽ بيف متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في تقدير مستوى التواصؿ ( Z)قيـ 

 البيان

 

 أبعاد التواصـــل

 المجموعة التجريبية

 6=قبمي        ف  -4

 المجموعة التجريبية
 6=دى    ن بع

Z مستوى الداللة 

 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب

 0.05دالة عند - 2.207 21.0 3.5 صفر صفر التواصل المفظي
 0.05دالة عند - 2.214 21.0 3.5 صفر صفر التواصل غير المفظي

 0.05دالة عند - 2.214 21.0 3.5 صفر صفر الدرجة الكمية

حصائيا بيف إلجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ يتضح مف ا 
" غير المفظي –المفظي " متوسطات الرتب لدرجات التواصؿ 

والدرجة الكمية ليما وذلؾ لممجموعة التجريبية في القياسيف القبمي 
والبعدي  ، وأف ىذا الفرؽ لصالح متوسطات القياس البعدي  ، 

لدى " ظي غير المف–المفظي " مما يعني تحسيف مستوى التواصؿ 
أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي  ، ومما يشير إلى 

 . تحقؽ نتائج الفرض الخامس مف فروض الدراسة

 

 

 :نتائج الفرض السادس-6
ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا " ينص الفرض السادس عمى أنو  

بيف متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية عمى قائمة تقدير 
 "في القياسيف البعدي والتتبعي  مستوى التواصؿ

والختبار صحة الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف  
Wilcoxon  وقيمة(Z)  كأحد األساليب البلبارامترية لمتعرؼ عمى

داللة الفروؽ بيف متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية 
في " غير المفظي  –المفظي " في مستوى التواصؿ وبعديو 

وكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ . بعدي  والتتبعيالقياسيف ال
 .التالي
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 (10)جدوؿ 
 وداللتيا لمفرؽ بيف متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في مستوى التواصؿ وأبعاده في القياسيف البعدي  والتتبعي( Z)قيـ 

 البيان       

  

 أبعاد التواصؿ  

 المجموعة التجريبية

 6= بعدى        ف

 المجموعة التجريبية
 6=تتبعي    ن 

 مستوى الداللة Zقيمة 

متوسط  مجموع الرتب متوسط الرتب
 الرتب

 مجموع الرتب

 غير دالة- 0.223 56.0 8.7 57.0 9.5 البعد األول
 غير دالة- 0.145 57.0 9.5 57.0 9.5  البعد الثاني

 غير دالة- 0.123 60.5 8.8 61.5 8.79 الدرجة الكمية
  

حصائيا بيف إويتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فرؽ داؿ 
متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في القياسيف 
البعدي  والتتبعي لمستوى التواصؿ وأبعاده المختمفة، مما يدؿ 

 .عمى تحقؽ الفرض السادس مف فروض الدراسة

 مناقشة النتائج. 6
ة عمى أف التدريب عمى الحالي ةقد أكدت نتائج الدراس    

لو أثر واضح في تعديؿ السموؾ " غير المفظي–المفظي "التواصؿ 
وبذلؾ . العدواني لدى األطفاؿ التوحدييف في المواقؼ المختمفة

توصمت إلييا  يتتفؽ عمومية نتائج ىذه الدراسة مع النتائج الت
، [44]، [43]، [42]،  [40]، [33]، ،[32]، دراسات كؿ مف

[45]. 

وبذلؾ اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ ىذه الدراسات في      
التأكيد عمى أىمية التدريب عمي التواصؿ وتقديـ البرامج السموكية 
لؤلطفاؿ ذوى اضطراب التوحد ، وأف تكوف البرامج المقدمة 
لؤلطفاؿ التوحدييف برامج فردية في سف مبكر ألف كؿ طفؿ 

األطفاؿ التوحدييف ، توحدي ىو حالة فردية خاصة عف غيرة مف 
لذلؾ فيجب انتقاء البرامج المحتوية عمى األنشطة واألساليب 
المناسبة لكؿ طفؿ توحدي ، وىذا ما تـ مراعاتو بالفعؿ في 
الدراسة الحالية مف حيث تصميـ األنشطة المناسبة لمحاالت 

التوحدية المختمفة ، ومبلءمتيا لكؿ طفؿ عمى حده ، وذلؾ بعد 
ديد مف الدراسات السابقة ، وعرض برنامج االطبلع عمى الع

مجموعة األساتذة ) العبلج السموكي عمى السادة المحكميف 
، وبذلؾ فقد اتفقت ( المتخصصيف في عمـ النفس والصحة النفسية

الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات في استخداـ أسموب العبلج 
، النمذجة ، التدعيـ ، التسمسؿ  )السموكي بواسطة فنياتو 

، التي تساعد عمى عممية التواصؿ لدي األطفاؿ ( التشكيؿ
 .  التوحدييف لخفض السموؾ العدواني لدييـ

 دراسة :وىذا ما أكدتو الدراسات السابقة عمى سبيؿ المثاؿ  
       .  [45]ودراسة ،  [30]:دراسةو ، [44] :دراسةو ، [33]

مو مع تـ استخدا يويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف البرنامج الذ
األطفاؿ التوحدييف في الدراسة الحالية وىو التدريب عمى التواصؿ 

معًا اشتمؿ عمى أنشطة وفنيات متعددة " غير المفظي-المفظي "
ومناسبة ليذه الفئة وليا دور فعاؿ في الحد مف سموكيـ العدواني 
حيث كاف تدريب عينة مف األطفاؿ التوحدييف ممف يتسموف 

( 12-8)يتراوح عمرىـ الزمني ما بيف  بالسموؾ العدواني ، ممف
عاـ واألطفاؿ في ىذا العمر الزمني إذا تـ تقديـ برامج لتعديؿ 

ومف .السموؾ العدواني لدييـ يكوف لو األثر في تحقيؽ أىدافو
توجو  ذاأسموبًا إرشاديًا التواصؿ ناحية أخرى ُيعد التدريب عمى 

مكف أف يسيؿ ي يالذ يـ التعويضي، يتضمف نوعًا مف التعميسموك
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عمى األطفاؿ التوحدييف االندماج مع أقرانيـ، ومف ثـ االنخراط 
في المجتمع، وأوضحت نتائج الدارسة الحالية بعد تطبيؽ البرنامج 

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف  يعمى التفاعؿ االجتماع يالتدريب
وأبعاده  يالمجموعتيف التجريبية والضابطة في السموؾ العدوان

التجاه األفضؿ لصالح المجموعة التجريبية، حيث وذلؾ في ا
وأبعاده، وذلؾ في االتجاه األفضؿ  يانخفض السموؾ العدوان

لصالح المجموع التجريبية، كما أوضحت أيضًا وجود فروؽ دالة 
إحصائيًا بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس 

في االتجاه وأبعاده، وذلؾ  يوالبعدي  لمسموؾ العدوان يالقبم
األفضؿ لصالح القياس البعدي ، حيث حدث انخفاض داؿ في 

. يـيعم يألفرادىا بعد تطبيؽ البرنامج التدريب يالسموؾ العدوان
 [9] ،[12] ، تائج مع ما توصمت إليو دراسات نوتتفؽ ىذه ال

[13]،  [10]. 

تـ  يالمستخدـ والذ يلؾ بأف البرنامج التدريبذويمكف تفسير  
ما  حيث تـ مراعاة التواصؿيب األطفاؿ التوحدييف عمى خبللو تدر 

يتسـ بو ىؤالء األطفاؿ مف انخفاض مستوى قدراتيـ المختمفة 
مكاناتيـ واستعداداتيـ وقدراتيـ المغوية والعقمية ولذلؾ بدأ . وا 

البرنامج بتدريب األطفاؿ أعضاء المجموعة التجريبية عمى تنمية 
 ياستخداـ كثير مف الكممات التقدراتيـ المغوية، بما يمكنيـ مف 

يكوف  يتمكنيـ مف إقامة حوار مع أقرانيـ حيث إف مستواىـ المغو 
منخفضًا، ولذلؾ يكونوا في حاجة إلى اكتساب العديد مف 

يمكف بمقتضاىا  يالمفردات والتراكيب المغوية، البسيطة، الت
التعبير عما يريدونو بشكؿ مناسب، وىو ما تـ بالفعؿ خبلؿ 

لى جانب ذلؾ اىتـ البرنامج المستخدـ بالتدريب عمى . جالبرنام وا 
، حيث يبلحظ عمى األطفاؿ التوحدييف عدـ يالتواصؿ البصر 

التركيز في أعيف المحيطيف بيـ أو مف يتحدث إلييـ، أو عدـ 
النظر إلى أعينيـ أثناء الحديث معيـ، ويرجع ذلؾ كما يرى 

Trepagnier  [42]ياالجتماع إلى حدوث اختبلؼ في التفاعؿ 
مف جانب ىؤالء األطفاؿ خبلؿ الشيور األولى مف عمرىـ وذلؾ 

وقد اىتـ الباحث بتدريب أفراد المجموعة . مف خبلؿ الحممقة
 . ي، حيث ُيعد التواصؿ البصر يالتجريبية عمى التواصؿ البصر 

ىو المدخؿ الرئيس والجوىرى لتأىيؿ  [29]كما يرى سميماف     
ـ التركيز عمى تدريبيـ عمى التواصؿ غير وبذلؾ ت. ىؤالء األطفاؿ

يتـ  يبرنامج تدريب يأيضًا، وىو ما يجب أف يتضمنو أ يالمفظ
تقديمو إلى ىؤالء األطفاؿ، ىذا إلى جانب تدريبيـ عمى بعض 

، مف يالقدرات والميارات االجتماعية البلزمة لمتفاعؿ االجتماع
ة واأللعاب والمشارك يخبلؿ تدريبيـ عمى التعاوف والعمؿ الجماع

ما كاف لو أثره الواضح في إقامة عبلقات  الجماعية، وىو
اؿ وأقرانيـ، حيث يرى كامؿ اجتماعية مناسبة بيف ىؤالء األطف

وخبراتيـ  يأف ذلؾ يؤدى إلى زيادة وعييـ االجتماع [6]
مف شأنو أف يؤدى إلى حدوث  ياالجتماعية وىو األمر الذ

و ما يحدث بالفعؿ مف ، وىيانخفاض واضح في سموكيـ العدوان
استخدمتو الباحثة في دراستيا  يالذ يجراء تطبيؽ البرنامج التدريب

وبالنسبة لمفرض الثالث . ىذه، وطبقتو عمى المجموعة التجريبية
فقد كشفت نتائجو عف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف 

والبعدي   يدرجات المجموعة الضابطة في القياسيف القبم يمتوسط
ألف أعضاء ىذه  يوأبعاده، وىو أمر منطق يالعدوانلمسموؾ 

خبرات أخرى  يأو أ يالمجموعة لـ يتعرضوا لمبرنامج التدريب
يـ، ولكف ىذه النتائج تؤكد ييكوف مف شأنيا أف تحدث أثرًا عم

المستخدـ، حيث  يبشكؿ غير مباشر عمى فعالية البرنامج التدريب
، يوكيا العدوانلـ تتعرض لو لـ ينخفض سم يأف المجموعة الت

 يو انخفض السموؾ العدوانيتدربت عم يفي حيف أف المجموعة الت
 .مف جانب أفرادىا بشكؿ داؿ

كما توصمت النتائج أيضًا أف البرامج السموكية ليا تأثير     
إيجابي في تعديؿ السموؾ المضطرب لؤلطفاؿ التوحدييف ، في 

إلي تحديد استثارة انفعاالت الطفؿ التوحدي األمر الذي دفع 
موضوع الدراسة الحالية واليدؼ منيا ىو تعديؿ السموؾ 
المضطرب المتصؿ بالطفؿ والعمؿ عمي استثارة بعض التعبيرات 
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كسابو بعض السموكيات المرغوبة  بواسطة الذي  االنفعالية ، وا 
أعد في األساس مف أجؿ الطفؿ ألتوحدي ،وتفاعمو مع اآلخريف 

دراكو لبلنفعاالت     .السوية بشكؿ أفضؿ وا 

فسر ذلؾ أيضا أنو تـ تدريب األطفاؿ في بعض جمسات وي      
يـ يالبرنامج عمى كيفية إقامة حوار مع اآلخريف والتعرؼ عم

والتعبير عف رغباتيـ وحاجاتيـ الشخصية فالسموؾ العدواني 
يصدر مف المعاؽ عقميا نتيجة فشمو في التواصؿ مع اآلخريف 

أف  [39]  ببلى جيوديث وآخروف  وىذا يتفؽ مع ما أكدتو دراسة
السموؾ العدواني يقؿ حدوثو لدى التوحدييف بصورة واضحة عندما 

 يمعا أ" غير الفظي  –الفظي " يكوف التدريب عمى التواصؿ 
وأف ىذا . فقط" الحوار " أكثر في شكؿ " بدني مع الحوار "

التدريب يستمر داللتو بعد فترة المتابعة بخبلؼ التواصؿ القائـ 
عمى الحوار فإنو يتبلشي مع مرور الوقت نظرًا لخصائص ىؤالء 

 .األطفاؿ

 [19]،االيموو كؿ مف ىيمفف وىذا أيضا يتفؽ مع ما أكده  
أف السموؾ العدواني يصدر مف التوحدييف إببلغ رسالة  مابقولي

معينة أو التعبير عف رغبة أو حاجة أو كرد فعؿ طبيعي لفشمو 
ناحية أخرى فإف السموؾ العدواني في التواصؿ مع اآلخريف ومف 

يصدر مف الطفؿ المعاؽ عقميا يجعؿ اآلخريف يتجنبوىـ  يالذ
يمحؽ الضرر بيـ أو  يويبتعدوف عنيـ نتيجة العدواف الذ

بممتمكاتيـ وينبذونيـ وىذا النبذ يؤدى إلى إحباطيـ مما يقودىـ 
إلى السموؾ العدواني بصورة المختمفة ، وكذلؾ قياـ الباحث 

ب األطفاؿ عمى التواصؿ غير المفظي حيث تـ تدريب بتدري
األطفاؿ عمى التعرؼ عمى بعض اإليماءات االجتماعية المختمفة 

 .بينيـ  وبيف اآلخريف " غير المفظي "لتسحيف التواصؿ 

 وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة ىيمر وآخروف    
لمختمفة ليا أثر ، مف أف التمميحات واإليماءات االجتماعية ا[41]

واضح في تحسيف التواصؿ غير المفظي لذوى التخمؼ العقمي في 

مرحمة ما قبؿ المدرسة خصوصًا إذا تـ استخداـ ىذه اإليماءات 
 .مع المغة المفظية

وكذلؾ لما أشتمؿ عمى أكثر مف نموذج لتدريب الطفؿ عمى      
نوع في ميارة معينة روعي فييا سيولة األلفاظ وبساطة المعني والت

عرض ىذه النماذج واستخداـ التعزيز اإليجابي والسمبي كؿ في 
 الذيكما قاـ الباحث بعرض النموذج . وقتو مع تنوع التعزيزات

يجب أف يتسـ بو الطفؿ في مواقؼ متعددة أحيانا داخؿ المدرسة 
داخؿ المنزؿ مع األسرة أو مع المحيطيف بالطفؿ داخؿ  أو

مف خبلؿ جياز الفيديو الموجود  المجتمع مف األقراف والجيراف
بالمدرسة مف خبلؿ الكمبيوتر وىذه التنوع يؤكد السموؾ عند 

  .الطفؿ ويثبتو
كما أف التزاـ الباحث بالواجب المنزلي في كؿ جمسة مف جمسات 
البرنامج التدريبي جعؿ ىناؾ إتصاؿ دائـ بأسرة الطفؿ حتى يتـ 

ؿ المنزؿ مع أخوتو و داخيتـ تدريب الطفؿ عم يتنفيذ الموقؼ الذ
فكمما كرر الطفؿ المعاؽ عقميا سموؾ إيجابي في موقؼ معيف دؿ 
ذلؾ عمى استمراريتو لديو واكتساب سموؾ جديد ، ولتحقيؽ 
استمرارية أىداؼ البرنامج راعي الباحث أف تكوف أطفاؿ عينة 
البحث مف المقيميف مع أبوييـ وليـ أخوة وال يقيموف بالقسـ 

وذلؾ لما يتمتع بو األطفاؿ الذيف يعيشوف مع الداخمي بالمدرسة 
أسرىـ يوميًا بالرعاية األسرية والمشاركة االجتماعية في البيئة 

وأكثر تكيفا وتفاعبًل في البيئة األسرية عف المقيميف . المنزلية
بالمؤسسات الداخمية ، وما يجدونو األطفاؿ الذيف يقيموف في 

والموائح . عتناء بيـمؤسسات داخمية مف إىماؿ وقسوة وعدـ اال
ـ وتدريب يوالقوانيف خبلؼ ذلؾ حيث تقرر ىذه الموائح أف يتـ تعم

الطفؿ خبلؿ فترة إقامتو الميمية بالمدرسة عمى بعض الميارات 
وعقد بعض األلعاب الجماعية ليـ وتوفير أدوات ووسائؿ ترفييية 
ليـ خبلؿ تمؾ الفترة ، ىذا إلى جانب أف األسرة تخاؼ عمى 

وتحاوؿ دائبة في تعديؿ سموكو مف خبلؿ االستعانة  طفميا 
ببعض األخصائييف أو المدرسيف إلى المنزؿ بعد فترة الدراسة 
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ـ الطفؿ أو تدريبو عمى النطؽ أو غير ذلؾ ، مما ال نجده يلتعم
وىذا إف دؿ فإنما . يقيـ إقامة دائمة داخؿ المدرسة يمع الطفؿ الذ

أعده  يد فترة المتابعة والذيدؿ عمى مدى استمرارية البرنامج بع
 .ويالباحث وتـ تدريب األطفاؿ عم
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Abstract - The present study aimed at identifying the effectiveness of communication training to reduce 

aggressive behavior among a sample of children with autism in the city of Jeddah in Saudi Arabia. The 

study used the experimental method where the researcher divided the sample into two homogeneous 

groups: (experimental and control) in chronological age, IQ, and the degree of communication before 

applying the program. The sample consisted of intentionality (12) of students with autism were distributed 

into two groups (6) in the experimental group and (6) in the control group. The researcher used in the 

current study various tools, namely, Childhood Autism Rating Scale, a check list to assess the level of 

communication "verbal - non-verbal" for children with autism, training program to communicate with 

autistic children, and the measure of aggressive behavior in children with autism developed by Kattab 

(2001), Mann Whitney test was used to know the effect of the program on the experimental group and 

control group, the study tried to answer the following hypotheses:  

- There is a statistically significant difference between the average scores arranged experimental 

and control groups on a scale and dimensions of aggressive behavior after the application of the 

program for the experimental group. 

- There is a statistically significant difference between the average scores of the experimental 

group arranged on a scale and dimensions of aggressive behavior in pre and post measurements for 

POST measurement. 

- There is no statistically significant difference between the average scores of the experimental 

group arranged on a scale of aggressive behavior and its dimensions in the POST measurements and 

Follow up. 

- There is a statistically significant difference between the average scores arranged experimental 

and control groups on the list of assessing the level of communication "verbal - non-verbal" After 

implementing the program for the experimental group. 

- There is a statistically significant difference between the average scores of the experimental 

group arranged a list of assessing the level of communication "verbal - non-verbal" in the pre and 

post measurements for post measurement. 

- There is no statistically significant difference between the average scores of the experimental 

group arranged a list of assessing the level of communication in the post measurements and follow 

up.  
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