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  فعالیة برنامج تدریبي لتنمیة مھارات التفاعل االجتماعي
  في خفض السلوك العدواني لدي األطفال التوحدیین

  أميرة طه بخش ـ أستاذ مشارك ـ كلية التربية ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة/ الدكتورة
  :مقدمة

ال بمختلف تتمثل إحدى مؤشرات حضارة األمم وارتقائها في مدي عنايتها بتربية األجي  
فئاتهم، ويتجلى ذلك بوضوح في مدى العناية التي نوليها لألطفال ذوى االحتياجـات الخاصـة   
وتوفير إمكانات النمو الشامل لهم من جميع النواحي مما يساعد في إعدادهم لحيـاة شخصـية   
واجتماعية واقتصادية ناجحة يؤدي فيها كل منهم دوره في خدمة المجتمع مهمـا كـان حجـم    

أما إهمال هذه الفئة فيؤدي إلي تفاقم مشكالتهم وتضاعف إعاقاتهم ويصـبحون عالـة   . هإسهام
ومن هنا يلزم التدخل اإلرشـادي والعالجـي لمواجهـة مثـل هـذه      . علي أسرهم ومجتمعهم

  .المشكالت المترتبة علي اإلعاقة
ول ومن بين الفئات ذوي االحتياجات الخاصة والتي لم تتلق االهتمام الكافي فـي الـد    

واألطفال التوحديون هم أطفال معاقون بشـكل  ). التوحديون( autismالعربية فئة ذوي األوتيزم 
وهذه اإلعاقة تؤدي بهم إلي القيـام  . واضح في مجال استقبال المعلومات أو توصيلها لآلخرين

ببعض أنماط السلوك غير المناسب للبيئة أو الوسط االجتماعي المحيط بهم مما يـؤثر بالتـالي   
 & Aarons) ١٩٩٢(ويشير أرونز وجيتنز . في قدرة الطفل علي التعلم، وفي توافقه بشكل عام

Gittens    إلي وجود مجموعة من االضطرابات المصاحبة لألوتيزم والتي تظهر مثلـه قبـل أن
يصل عمر الطفل إلي ثالثين شهراً، وتتمثل في اضـطرابات فـي سـرعة أو تتـابع النمـو،      

بة الحسية للمثيرات، واضطرابات في الكالم واللغة والسعة المعرفية، واضطرابات في االستجا
  .واضطرابات في التعلق أو االنتماء للناس واألحداث والموضوعات

إلـي أن   Autism Society of America) ١٩٩٩(وتذهب الجمعية األمريكية للتوحدية   
كمـا أنـه ال   . أو ثقافيةالتوحدية ال ترتبط بأي تاريخ أسري مرضي، أو أي ممارسات أسرية 

إلـي  . توجد حدود اجتماعية أو حدود تتعلق بالعنصر أو الساللة تؤثر علي احتمـال حـدوثها  
جانب أنها ال ترتبط بدخل األسرة أو فرص التعليم فيها، وهو األمر الـذي أدي إلـي رفـض    

ـ . بعض النظريات التي سادت من قبل والتي ربطتها ببعض الممارسات الوالدية اء وفي إحص
وأن نسبة انتشـاره بـين    ٥٠٠:١أصدرته الجمعية رأت فيه أن هذا االضطراب ينتشر بنسبة 

البنين تزيد عن نسبة انتشاره بين البنات بأربعة أضعاف، ومن ثم فهناك حوالي خمسمائة ألـف  
شخص بالواليات المتحدة يعانون من األوتيزم وهو ما جعل هذا االضطراب أكثر شيوعاً حتى 

   Down Syndrome. لة أعراض داونقياساً بزم
إلي أن هناك عدداً من السـمات   Dunlap & Pierce) ١٩٩٩(ويذهب دونالب وبيرس   

التي تميز األطفال التوحديين وذلك في مجاالت العالقات االجتماعية، والتواصـل، والعمليـات   
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لقـائمين علـي   الحسية واإلدراكية، واللعب، والسلوكيات حيث قد يفشل الطفل في التفاعل مع ا
رعايته، ويفضل أن يقضي معظم الوقت بمفرده، وال تبدو عليه السعادة أبـداً، ويبـدي قـدراً    

كما أن . ضئيالً من االهتمام بتكوين صداقات، وتقل استجابته لإلشارات واإليماءات االجتماعية
ناهـا،  لغته تنمو ببطء أو ال تنمو علي اإلطالق، ويردد الكلمات ويكررها دون أن يقصـد مع 

كذلك فهو يبدو وكأنه أصم، . ويستخدم اإلشارات بدالً من الكلمات، ويتسم انتباهه بقصر المدى
وال يحب أن يلمسه أحد، وتعد ردود فعله لالحساسات الماديـة غيـر عاديـة، وال يبـدي أي     

كمـا أن سـلوكه يعـد نمطيـاً     . مبادرات للعب التخيلي أو التظاهري، وال يقلد أفعال اآلخرين
  .رراً، وتنتابه نوبات غضب وبكاء مستمر دون وجود سبب واضحومتك

أن األطفال التوحديين يتسمون بعدم القدرة علي المشاركة في ) ١٩٩٦(ويري حلواني   
العالقات االجتماعية، واضطرابات في القدرة علي عمل صـداقات تقليديـة إذ لـيس لـديهم     

خرين ووجهات نظرهم وأحاسيسهم، وهم المهارات الالزمة لذلك، كما ينقصهم التعاطف مع اآل
غالباً ال ينشغلون في التفاعالت واألعمال التعاونية أو المتبادلة مع اآلخرين، ومن ناحية أخرى 

أنهم ال يبادرون بإجراء حوار مـع اآلخـرين وإن   ) ١٩٩٩(تؤكد الجمعية األمريكية للتوحدية 
ام المسـتمع، وربمـا يهربـون مـن     بدأت المحادثة فإنها تكون محورية ذاتية بعيدة عن اهتم

وإلي جانب ذلك فإننا نالحظ أن الفرد التوحدي يصبح في حالة تهيج وإثارة . منتصف المحادثة
عندما يقترب اآلخرون منه أو يتفاعلون معه، كما أنه في الغالب يرفض أي نوع من االتصال 

ل في االتصال بشخص ويمكن أن يشترك الطف. والتفاعل الطبيعي االجتماعي حتى البسيط منه
كما أن كالمه . آخر من خالل التحدث بتودد وحب أو من خالل التحدث بطريقة الطفل المعتوه

ينقصه الوضوح والمعني، وهو نفسه يعاني من نقص في التواصل البصري وفهم التعبيـرات  
  .الوجهية واإليماءات االجتماعية

النفعالي وعدم االكتـراث بمـن   ومن جانب أخر نالحظ أن سلوكهم يغلب عليه التبلد ا  
حولهم، ويؤثرون االنعزال واالنسحاب في المواقف االجتماعية، وعدم االكتـراث بالمعـايير   
االجتماعية، وسهولة االنقياد وسرعة االستهواء، والشعور بالدونية واإلحباط وضـعف الثقـة   

اء فـي الـذات أو   بالنفس وهو األمر الذي يقودهم إلي السلوك العدواني سواء تمثل ذلك إيـذ 
اآلخرين أو تحطيم الممتلكات، كما أنه قد يؤدي بهم أيضاً إلي بعض االضـطرابات السـلوكية   
األخرى أو السلوكيات المضادة للمجتمع، وإن كان أكثرها شيوعاً بالنسبة لهـم هـو السـلوك    

  .العدواني بأبعاده المختلفة
حيث ال يمتثـل للمعـايير    والسلوك العدواني هو سلوك مقصود وغير مقبول اجتماعياً  

السلوكية المتفق عليها من قبل المجتمع، وهذا السلوك يمكن مالحظته وقياسه، كما أنه يظهـر  
في صورة عدوان بدني أو لفظي أو إشاري مباشر أو غير مباشر تتـوفر فيـه االسـتمرارية    
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. ادية والممتلكاتوالتكرار يهدف إلي إلحاق الضرر أو األذى بالذات أو اآلخرين أو األشياء الم
ويمثل هذا السلوك في حد ذاته عقبة في سبيل العالقات االجتماعية والتفاعالت االجتماعية بين 

ويؤكـد دونـالب   . األطفال التوحديين وأقرانهم أو المحيطين بهم في إطار البيئة االجتماعيـة 
ريـق  أنه يمكن التغلب علي ذلك إلي حد كبيـر عـن ط   Dunlap & Pierce) ١٩٩٩(وبيرس 

تحسين مستوي التفاعالت االجتماعية ومدتها لدي األطفال التوحديين وذلك من خالل االهتمـام  
بتنمية المهارات ذات األهمية في سياق الحياة اليومية وذلك من خالل استراتيجيات لتنمية قدرة 

ـ   ة الفرد علي التواصل، وفهم اللغة، وعلي حدوث التفاعالت االجتماعية في المواقـف المنزلي
إلي أن ذلك يؤدي إلي تحسـين الـوعي   ) ١٩٩٨(ويذهب محمد كامل . والمدرسية والمجتمعية

االجتماعي لدي هؤالء األطفال، ويعمل علي حل العديد من مشـكالتهم االجتماعيـة، وعلـي    
األمر الـذي يجعـل   . تطوير العالقات فيما بينهم، ويزيد من تفاعالتهم االجتماعية مع اآلخرين

إلي حد كبير مع توقعات الجماعة ومن ثم مع المعايير االجتماعيـة وبالتـالي   سلوكهم يتماشى 
يقل سلوكهم العدواني بدرجة كبيرة وتخف حدته وهو ما يكشف عنه التراث السـيكلوجي فـي   
هذا المجال إذ كشفت دراسات عديدة عن أن استخدام برامج من هذا القبيل من شأنها أن تحسن 

تعدل من سلوكهم العدواني، وتحسن أيضاً مـن قـدرتهم علـي    من سلوكيات هؤالء األطفال و
التكيف إذ تمكنوا من خالل مثل هذه البرامج أن يكتسبوا مهارات جديدة تساعدهم علـي األداء  
المقبول في العديد من المواقف التي يتعرضون لها سواء كانت تلك المواقف منزلية أو مدرسية 

ر من الدراسات في هذا الموضـوع مثـل دراسـات    أو مجتمعية وهو ما كشفت عنه نتائج كثي
، وماتســون Giddan) ١٩٩٠(، وجيــدان Creedon) ١٩٩٣(، وكريــدون )١٩٩٧(معمــور 
) ١٩٨٤(، ولويسـلي وآخـرين   Janney) ١٩٨٩(، وجاني .Matson et. al) ١٩٩٠(وآخرين 

Luiselli et. al. ١٩٨٠(، وجولدبرج وإمبر (Goldberg & Imber.  
جهود المبذولة في دول أوروبا وأمريكا لتوفير الرعايـة المناسـبة   وعلي الرغم من ال  

لألطفال التوحديين، وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل معهم، وفتح المدارس الخاصـة بهـم إلـي    
جانب العديد من المراكز المتخصصة والتي يتم من خاللها تقديم الخدمات الصـحية والنفسـية   

وجد في المجتمع العربي بشكل عام أو المجتمـع السـعودي   واالجتماعية وغيرها لهم فإنه ال ي
علي وجه الخصوص أي شكل من أشكال هذا االهتمام فال توجد مراكز أو مدارس خاصة بهم 
إال نادراً جداً، وال توجد كوادر مؤهلة للعمل مع هؤالء األطفال، وليس هناك خدمات منظمـة  

لتحقون بمدارس ومعاهـد التربيـة الفكريـة أو    يمكن أن يتم تقديمها لهم، كما أنهم في الغالب ي
اإلنماء الفكري ويتم تشخيصهم علي أنهم معاقون عقلياً، وهو األمر الذي يحتاج إلـي تفكيـر   
جاد، ودراسة جادة متعمقة حتى نستطيع أن نصل إلي بعض ما حققته الدول المتقدمة في هـذا  

  .الصدد
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تعمل الباحثة من خاللها علي التأكد من وتعتبر الدراسة الحالية محاولة في هذا اإلطار   
مدي فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفاعل االجتماعي في خفض السلوك العدواني لدي 

  .األطفال التوحديين
  :   المصطلحات
   autism): التوحد(ـ األوتيزم 

األوتيزم بأنه مصطلح يشير إلـي االنغـالق علـي      Marica) ١٩٩٠(تعرف ماريكا   
فس، واالستغراق في التفكير، وضعف القدرة علي االنتباه، وضعف القدرة علـي التواصـل   الن

معمـور  (وإقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين، فضالً عن وجود النشاط الحركـي المفـرط   
١٩٩٧.(  

    Social interactions: ـ التفاعالت االجتماعية
طفال من خالل مواقـف الحيـاة   يعرف التفاعل االجتماعي بأنه عملية مشاركة بين األ  

وتشـمل المهـارة فـي    . اليومية تفيد في إقامة عالقات مع اآلخرين في محيط المجال النفسي
التعبير عن الذات واالتصال باآلخرين ومشاركتهم في األنشطة االجتماعيـة وإقامـة حـوار    

  ).Trepagnier, 1996(وصداقة معهم 
   aggressive behavior: ـ السلوك العدواني

بأنه أي فعل يهدف إلي إيقاع األذى أو األلم والضـرر  ) ١٩٩٣(يعرفه جمال الخطيب   
إلي وجـود أربعـة أبعـاد    ) ١٩٩٨(ويذهب سعيد دبيس . باآلخرين أو إلي تخريب ممتلكاتهم

وسوف تأخذ الباحثـة بـذلك نظـراً    . للسلوك العدواني عند المعاقين عقلياً من الدرجة البسيطة
رة بين الفئتين، كما أن فئة التوحديين عادة ما يتم إلحاقها بمراكـز اإلنمـاء   ألوجه التشابه الكثي

  : وهذه األبعاد هي. الفكري مع المعاقين عقلياً
ويتمثل في جذب مالبس الـزمالء والعـض وشـد الشـعر      :أ ـ السلوك العدواني الصريح 

  .والتخريب والبصق والضرب وتحطيم األشياء
ومضـايقة الـزمالء    ويتمثل في الشـتم ): للفظي وغير اللفظيا(ب ـ السلوك العدواني العام  

  .والتحرش بهم واستخدام األلفاظ النابية والبذيئة
ويتمثل في الدخول للفصل والخروج منـه دون اسـتئذان، والقيـام    : ج ـ السلوك الفوضوي 

  .بالشوشرة ورمي األوراق علي األرض دون وضعها في سلة المهمالت
ويتمثل في االنتقام وعـدم القـدرة   : الذات والتحكم في االنفعاالت د ـ عدم القدرة علي ضبط 

  .علي التحكم في السلوك عند االستثارة ورمي أي شيء عند الغضب
  :ـ البرنامج التدريبي المستخدم
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البرنامج التدريبي الحالي هو عملية منظمة مخططة تهـدف إلـي إكسـاب األطفـال       
ل االجتماعي وتنميتها، وتدريبهم بهدف تحقيق قـدر  التوحديين بعض المهارات الالزمة للتفاع

معقول من االتصال باآلخرين وإقامة عالقات اجتماعية مقبولة وناجحة معهم عم طريق تنميـة  
  .قدراتهم واستعداداتهم ومهاراتهم االجتماعية إلي أقصى حد ممكن

  :أھداف الدراسة
المهارات التـي تسـاعد علـي    تهدف الدراسة الحالية إلي تقديم برنامج تدريبي لتنمية   

حدوث التفاعالت االجتماعية بين األطفال التوحديين وأقرانهم والتحقق من مدي فاعليتـه فـي   
خفض السلوك العدواني من جانبهم حيث أن إكسابهم مستوي جيد من هذه التفاعالت يمكن أن 

مقبولـة   يسهم بشكل مباشر في تعديل بعض ما يصدر عنهم من أنماط سلوكية عدوانية غيـر 
كما قد يساعد المعلمين واآلباء علي التعامـل  . ويسهل بالتالي من عملية انخراطهم في المجتمع

مع هؤالء األطفال بشكل مناسب ويمكنهم بالتالي من القيام بالتعديل الممكن للسـلوكيات غيـر   
  .المقبولة اجتماعياً التي تأتي بها هؤالء األطفال

  :      مشكلة الدراسة
لوكيات غير المقبولة اجتماعياً وفي مقدمتها السلوك العدواني والتي يأتي بهـا  تمثل الس  

األطفال التوحديون مشكلة كبيرة تعوق عملية تواصلهم مع المحيطين بهم وتصعب بالتالي مـن  
ويمكن التغلب علي ذلك إلي حد كبير عن طريق تنمية مهاراتهم التـي  . عملية اندماجهم معهم
  :وعلي ذلك تتمثل مشكلة هذه الدراسة في التساؤالت التالية. الجتماعيتساعد علي التفاعل ا

ـ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات المجمـوعتين التجريبيـة     ١
السلوك العدواني الصريح، والسـلوك  (والضابطة في القياس البعدي للسلوك العدواني وأبعاده 

  ؟)السلوك الفوضوي، وعدم القدرة علي ضبط الذاتالعدواني العام اللفظي وغير اللفظي، و
ـ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعـة التجريبيـة فـي    ٢

السـلوك العـدواني الصـريح، والسـلوك     (القياسين القبلي والبعدي للسلوك العدواني وأبعاده 
  ؟)لقدرة علي ضبط الذاتالعدواني العام اللفظي وغير اللفظي، والسلوك الفوضوي، وعدم ا

ـ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعـة الضـابطة فـي    ٣
السـلوك العـدواني الصـريح، والسـلوك     (القياسين القبلي والبعدي للسلوك العدواني وأبعاده 

  ؟ )العدواني العام اللفظي وغير اللفظي، والسلوك الفوضوي، وعدم القدرة علي ضبط الذات
ـ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعـة التجريبيـة فـي    ٤

السـلوك  (للسلوك العدواني وأبعاده ) بعد شهرين من انتهاء البرنامج(القياسين البعدي والتتبعي 
العدواني الصريح، والسلوك العدواني العام اللفظي وغير اللفظي، والسلوك الفوضوي، وعـدم  

  ؟)الذات القدرة علي ضبط
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  :   أھمیة الدراسة
  :ترجع أهمية الدراسة الحالية إلي النقاط التالية  

ـ أن اضطراب التوحد لم ينل حظه من البحث والدراسة في الوطن العربي بوجه عام وفـي  
المملكة العربية السعودية بوجه خاص حيث نجد أنه علي الرغم من الدراسات العديـدة التـي   

في المجتمعات الغربية وما تم إنشاؤه من مراكز خاصة به فـإن  أجريت حول هذا االضطراب 
الدراسات العربية حول هذا االضطراب تعد علي أصابع اليد الواحدة، كما أننا نادراً مـا نجـد   

  .مركزاً متخصصاً يعني بدراسته وتقديم الخدمات ألعضاء هذه الفئة ووالديهم
د تكون فئة مهملة من جانبنا لم تنل االهتمام ـ أن هذه الفئة دون غيرها من الفئات الخاصة تكا

  .الكافي
ـ أن تعديل السلوكيات غير المناسبة اجتماعياً يعد هو جوهر عملية التأهيل المطلوبة ألعضاء 

  .هذه الفئة
ـ أن تبصير معلمي ووالدي هؤالء األطفال بكيفية تعديل سلوكياتهم غير المقبولـة اجتماعيـاً   

اني يمكن أن يسهم في إعدادهم لالندماج مـع أقـرانهم ومـن ثـم     وفي مقدمتها السلوك العدو
  .االنخراط في المجتمع

ـ أن هذه الدراسة يمكن ـ من هذا المنطلق ـ أن نستفيد منها اجتماعياً من حيـث إمكانيـة     
المساهمة في حدوث التفاعالت االجتماعية من جانب هؤالء األطفال ومن ثـم االنـدماج مـع    

  .تسهم في تأهيل هؤالء األطفال نفسياً اآلخرين، كما يمكن أن
ـ أنه ال توجد في المجتمع السعودي سوى دراستين في هذا المجال إحداهما تشخيصية أجراها 

إلـي جانـب دراسـة أخـرى     ) ١٩٩٧(واألخرى برنامجية أجراها معمور ) ١٩٩٦(حلواني 
  .الدراسة الحالية تشخيصية للباحثة الحالية لم تنشر بعد، وهو األمر الذي يضيف إلي أهمية
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  :الدراسات السابقة
فيما يلي عرض ألهم الدراسات التي أجريت في هذا الموضوع والتي يمكن للباحثة أن   

  .تستفيد منها ومما أتبعته من إجراءات أو ما توصلت إليه من نتائج
دراسة هدف من خاللها إلي التأكد من فاعلية برنامج سـلوكي  ) ١٩٩٧(أجرى معمور   

يف من حدة أعراض األوتيزم والتي تتضمن من بين أعراض أخرى العدوانية وذلك في التخف
علي عينة ضمت ثالثين طفالً توحدياً من األطفال الملتحقين بمركز أمل لإلنماء الفري بجـدة،  
واستخدم مقياس تقييم الطفل المنطوي علي ذاته ومقياس كونرز، وأوضحت النتائج فيما يتعلق 

خفاض مستوي العدوانية لدي األطفال كما تعكسها درجـاتهم علـي بعـد    بجانب العدوانية ان
كمـا أجـرى   . العدوانية المتضمن بالمقياس وذلك قياساً بما كانت عليه تلك الدرجات من قبل

دراسة استهدفت التوصل إلي تشخيص فارق لألطفـال التوحـديين قياسـاً    ) ١٩٩٦(حلواني 
ئهم علي بعض المقاييس النفسية وقـوائم المالحظـة،   بالمتخلفين عقلياً واألسوياء من خالل أدا

طفالً من المتخلفـين   ١٧سنة،  ١٥ـ٦طفالً توحدياً تتراوح أعمارهم بين  ٢٧وضمت العينة 
 ٢٧سنة من الملتحقين بمركز أمل لإلنماء الفكري بجـدة،   ١٣ـ٦عقلياً تتراوح أعمارهم بين 

وأوضـحت  . المدارس األهلية بجـدة سنوات ب ٨ـ٦طفالً من األسوياء تتراوح أعمارهم بين 
  .النتائج فيما يتعلق بالعدوانية أن األطفال التوحديين أكثر عدوانية من أقرانهم المتخلفين عقلياً

تـدريب  Creedon,M ) ١٩٩٣(واستهدفت الدراسة التي أجرتها مارجريت كريـدون    
سـنوات علـي    ٩ـ٤طفالً تتراوح أعمارهم بين  ٢١مجموعة من األطفال التوحديين قوامها 

برنامج للتواصل بغرض تحسين مهاراتهم االجتماعية والتخلص من بعض السـلوكيات غيـر   
واعتمد البرنامج علي التعزيـز سـواء المـادي أو اللفظـي     . المناسبة ومن بينها إيذاء الذات

الحركية ـ والفنيـة   (واالقتصاد الرمزي والتقبل االجتماعي إلي جانب االشتراك في األنشطة 
ومع نهاية البرنامج كان بمقدور األطفال تحديد السلوكيات غير ). جتماعية ـ واأللعاب ـ واال

المناسبة، ومساعدة بعضهم البعض، كما ازداد نشاطهم االجتماعي وحدث نقص واضح فـي  
 Giddan) ١٩٩٠(كذلك فقد هدفت الدراسة التي أجراها جيدان . سلوك إيذاء الذات من جانبهم

ية التدريب علي المهام المتعلقة باألعمال المنزليـة والطهـي ورعايـة    إلي التعرف علي فاعل
مراهقاً توحدياً وذلك  ١٥الحيوانات األليفة والزراعة علي التفاعالت االجتماعية لعينة ضمت 

وأوضـحت  . مع أقرانهم، واعتمد البرنامج التدريبي علي تحليل المهارات إلي جانب التعزيز
كيات االجتماعية والتفاعالت االجتماعية لهؤالء المراهقين مـع  النتائج حدوث تحسن في السلو

أقرانهم إلي جانب حدوث نقص دال في السلوكيات غير المقبولة اجتماعيـاً ومنهـا السـلوك    
بدراسـة فعاليـة    .Matson, et al) ١٩٩٠(وإلي جانب ذلك قام ماتسون وآخـرون  . العدواني

توحديين وأقرانهم المعاقين عقلياً وذلـك علـي   التدريب علي مهارة مساعدة الذات لألطفال ال
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سنة وذلك لتعديل بعض  ١١ـ٤طفالً من الفئتين معاً تتراوح أعمارهم بين  ١٠٤عينة قوامها 
المظاهر السلوكية التي تصدر عنهم كالعدوانية واالندفاعية، واعتمدوا في ذلك علـي فنيـات   

تعاقب مراحل تحليل العمل وتوجيه  النموذج والشرح اللفظي للسلوك المطلوب واإلرشاد خالل
وأسفرت النتائج عن فاعلية التـدريب علـي   . الطفل لألداء المستقل باتباع التعليمات والنموذج

مهارات مساعدة الذات وإجراءات تعديل السلوك وإكساب المهارات المستهدفة للمفحوصـين  
  .تها السلوك العدوانيفي تعديل بعض المظاهر السلوكية غير المقبولة اجتماعياً وفي مقدم

دراسة حالة لطفلة تـم تشخيصـها    Janney) ١٩٨٩(ومن ناحية أخرى تناولت جاني   
إكلينيكيا علي أنها تعاني من التوحدية إلي جانب نوبات الغضب وبعـض السـلوكيات غيـر    

 واستخدمت الباحثة برنامجاً تدريبياً تم تصميمه وفقـاً لحاجـات  . المقبولة اجتماعياً كالعدوانية
هذه الطفلة حتى يمكنها التدريب بإيجابية علي قدر معقول من المهارات االجتماعية ومهارات 
التواصل، وتم التركيز علي االشتراك في المهام المختلفة والتفاعالت االجتماعية فـي إطـار   

وأوضحت النتـائج زيـادة التفـاعالت    . األنشطة والمهارات االجتماعية التي تناسب عمرها
بين هذه الطفلة وأقرانها وزيادة سلوكياتها االجتماعية المقبولة وتحسنها ومـن ثـم    االجتماعية

بـإجراء دراسـة    .Luiselli et. al) ١٩٨٤(كما قام لويسلي وآخرون . نقص سلوكها العدواني
تم تشخيص البنت إكلينيكياً علي أنهـا تعـاني مـن    ) ولد وبنت(علي طفلين مضطربين نمائياً 

وتم استخدام برنامج تدريبي سلوكي للحد مـن  . الولد فكان متخلفاً عقلياً اضطراب التوحد، أما
وقـد أدي  . سلوكياتهم العدوانية، واستخدم إجراء االستبعاد لبعض الوقت إلي جانب التعزيـز 

ذلك إلي حدوث نقص  واضح في نوبات الغضب والسلوك العدواني بالنسبة للبنت التوحديـة،  
وبذلك . بة للولد المعاق عقلياً إلي حدوث نقص واضح في العدوانبينما أدي هذا اإلجراء بالنس

  .اتضح فاعلية هذا اإلجراء بالنسبة للطفلين معاً التوحدي والمعاق عقلياً
بتقـديم برنـامج    Goldberg & Imber) ١٩٨٠(كذلك فقد قامت سارة جولدبرج وأمبر   

ل البرنامج التركيز علي إرشادي لمعلم طفل توحدي عدواني في السادسة من عمره، وتم خال
والمتمثلة في تحديد المشكلة، ثـم تحليلهـا،    Berganمراحل حل المشكالت كما قدمها بيرجان 

وقد تضـمن البرنـامج   . فالتخطيط لمنع حدوثها وتنفيذ تلك الخطة، وأخيراً تقييم تلك المشكلة
، وتـم اسـتخدام   أيضاً العمل علي تنمية مهارات الطفل االجتماعية في سبيل خفض عدوانيته

فنيات االستبعاد لجزأ من الوقت، والتعزيز اللفظي والمادي حتى تم تعديل سـلوكه العـدواني   
وأوضحت النتائج أن الفنيات التي تم استخدامها خالل هذا البرنامج التدريبي قد . غير المقبول

دم أدت إلي حدوث نقص دال في عدوانية الطفل إلي جانب حدوث نقص تدريجي في سلوك ع
  .الطاعة من جانبه

  :  تعليق علي الدراسات السابقة
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  :من هذا العرض لتلك الدراسات يتضح ما يلي  
ـ تكاد تتفق نتائج الدراسات علي أن التدريب علي مهارات التفاعل االجتمـاعي والمهـارات   
االجتماعية من شأنه أن يخفض من السلوك العدواني لألطفال التوحديين وأن يقلل منه بشـكل  

  .ل إحصائياًدا
ـ تكاد تجمع تلك الدراسات علي أن البرامج التدريبية ذات التوجه السلوكي مـن شـأنها أن   
تكسب األطفال التوحديين المهارات المستهدفة وأن تعـدل مـن سـلوكياتهم غيـر المقبولـة      

  .اجتماعياً
هتمامـاً  ـ أن غالبية هذه الدراسات قد تم إجراؤها في بيئات أجنبية تولي هـؤالء األطفـال ا  

  .كبيراً وتقدم لهم العديد من الخدمات المتنوعة
ـ ندرة الدراسات العربية في هذا المجال وحاجة المجتمع السعودي إلي إجراء المزيـد مـن   

  .هذه الدراسات وهو ما دفع الباحثة الحالية إلي إجراء دراستها هذه والتحقق من صدق النتائج
  الفروض 

ثل إجابات محتملة لتلك التساؤالت التي أثيـرت فـي   تمت صياغة الفروض التالية لتم  
  .مشكلة الدراسة

ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ١
السلوك العدواني الصريح، والسـلوك العـدواني   (في القياس البعدي للسلوك العدواني وأبعاده 

في االتجـاه  ) الفوضوي، وعدم القدرة علي ضبط الذاتالعام اللفظي وغير اللفظي، والسلوك 
  .األفضل لصالح المجموعة التجريبية 

ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين ٢
السلوك العدواني الصريح، السلوك العدواني العـام  ( القبلي والبعدي للسلوك العدواني وأبعاده 

فـي االتجـاه   ) ير اللفظي، والسلوك الفوضوي، وعدم القدرة علي ضـبط الـذات  اللفظي وغ
  .األفضل لصالح القياس البعدي

ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات المجموعـة الضـابطة فـي     ٣
السـلوك العـدواني الصـريح، السـلوك     ( القياسين القبلي والبعدي للسلوك العدواني وأبعاده 

  ) لعام اللفظي وغير اللفظي، السلوك الفوضوي، عدم القدرة علي ضبط الذاتالعدواني ا
ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعـة التجريبيـة فـي    ٤

السـلوك  (للسلوك العدواني وأبعاده ) بعد شهرين من انتهاء البرنامج(القياسين البعدي والتتبعي 
دواني العام اللفظي وغير اللفظي، السـلوك الفوضـوي، عـدم    العدواني الصريح، السلوك الع

  ).القدرة علي ضبط الذات
  :خطة الدراسة
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     :أوًال العینة
طفالً توحدياً من الملتحقين بمركز أمـل لإلنمـاء    ٢٤تتألف عينة الدراسة الحالية من   

يتضـمنها   الفكري بجدة ممن ينطبق عليهم أربعة عشر بنداً علي األقل من تلك البنـود التـي  
في ضوء المحكات الـواردة فـي   ) ٢٠٠٠(مقياس الطفل التوحدي الذي أعده عادل عبد اهللا 

الطبعة الرابعة من دليل التصنيف التشخيصي واإلحصائي لألمراض واالضطرابات النفسـية  
وتتراوح أعمـارهم  ) ١٩٩٤(الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي  DSM-IVوالعقلية 

على مقياس جوادر وينتمون جميعاً إلى المستوى  ٦٨ـ٥٥ونسب ذكائهم بين سنة  ١٤ـ٧بين 
  .االقتصادي االجتماعي المتوسط

لكـل   ١٢= ن (وقد تم تقسيم أفراد العينة إلى مجمـوعتين متسـاويتين فـي العـدد       
، إحداهما تجريبية تم تطبيق البرنامج التدريبي المستخدم عليها، أما الثانيـة فكانـت   )مجموعة
وتم مجانسة المجموعتين في العمر الزمني، ونسـبة  . لم تخضع ألي إجراءات تجريبية ضابطة

إلى جانب السلوك العدواني كما يتضـح  ) ١جدول (الذكاء، والمستوى االقتصادي االجتماعي 
  ).٢جدول (من التطبيق القبلي للمقياس 

  
  قيمة ت وداللتها للمجانسة بين مجموعتي الدراسة) ١(جدول 

  

لمجموعة التجريبية ا  المتغير
  )١٢=ن(

المجموعة الضابطة 
  )١٢=ن(

  

  ت
  

  الداللة

      ع  م  ع  م  
  غير دالة  ٠.١٤  ٤.١١  ١٢.٠٨  ٣.٦٥  ١٢.٣١  العمر الزمني

  غير دالة  ٠.٢٧  ١٠.١٦  ٦٤.٨٩  ٩.٨٧  ٦٣.٧٥  نسبة الذكاء
  غير دالة  ٠.٤٢  ١١.٩٤  ١٠٠.٩٧  ١٢‚١٢  ١٠٣.١١  المستوى االقتصادي االجتماعي 

 
  ١.٨٠=  ٠.٠٥، )١–ن (لجدولية عند ا) ت(قيمة   

٢.٧٢=  ٠.٠١  
ويتضح من الجدول عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين في المتغيرات الثالثة وهو 

  .ما يعني أنهما متجانستان
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  قيمة ت وداللتها للفرق بين متوسطي درجات ) ٢(جدول 
  المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس

  بعادهالقبلي للسلوك العدواني وأ 
  

  األبعاد
  المجموعة التجريبية

  )١٢=ن( 
  المجموعة الضابطة

  ) ١٢=ن( 
  
  ت

  
  الداللة

      ع  م  ع  م  
  غير دالة  ٠.٦٦  ٩.٤٥  ٣٣.٢٦  ٨.١١  ٣٥.٧٥  السلوك العدواني الصريح

  غير دالة  ٠.٥٩  ٦.٩٣  ٢٤.٢٥  ٧.٣٣  ٢٢.٤٦  السلوك العدواني العام اللفظي وغير اللفظي
  غير دالة  ٠.٨٨  ٦.١٩  ٢٣.٥٢  ٦.٤١  ٢١.١٦  السلوك الفوضوي

  غير دالة  ٠.٦٣  ٢.٤٧  ٥.٦٦  ٢.١٥  ٦.٢٨  عدم القدرة على ضبط الذات
  غير دالة  ٠.١٩  ١٣.١٢  ٨٦.٧١  ١٢.٥٧  ٨٥.٦٨  الدرجة الكلية للسلوك العدواني

  
ويتضح من الجدول عدم وجود فروق دالة بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين     

للسلوك العدواني وأبعاده، وهو ما يـدل علـى تجـانس    التجريبية والضابطة في القياس القبلي 
  .المجموعتين في هذا المتغير

  :األدوات: ثانیًا
  :تم استخدام األدوات التالية  

  :ـ مقياس جوادر للذكاء١
يعد هذا المقياس من مقاييس الذكاء األدائية أي غير اللفظية، وقد لجأت إليـه الباحثـة     

على المقاييس األدائية يعتبر أفضل من أدائهم على المقاييس  نظراً ألن أداء األطفال التوحديين
ويتكون المقياس من لوحة خشبية بها عشرة فراغات لكل منها قطعة خشبية تناسـبه،  . اللفظية

ويقوم الفاحص بإخراج هذه القطع الخشبية من مكانها ويطلب من المفحوص أن يضـعها فـي   
قوم بثالث محاوالت ثم يحسب متوسط الوقـت  ويسمح للمفحوص أن ي. مكانها بأسرع ما يمكن

الذي يستغرقه المفحوص في هذه المحاوالت ليمثل درجته على المقياس التي يتم في ضـوئها  
  .تحديد نسبة ذكائه وذلك بالرجوع إلى دليل المقياس

  ):١٩٩٥(ـ مقياس تقدير المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة، إعداد الشخص ٢
ن خمسة أبعاد تقيس المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة من يتكون هذا المقياس م

خالل وظيفة رب األسرة أو مهنته ومستوى تعليمه ووظيفة األم أو مهنتها ومسـتوى تعليمهـا   
وقد تم استخدام هذا المقياس بغرض تحقيق تجانس . إلى جانب متوسط دخل األسرة في الشهر
وللتأكد مـن  . اؤهم جميعاً من ذوي المستوى المتوسطأفراد العينة في هذا المتغير حيث تم انتق
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صالحية هذا المقياس للتطبيق على البيئة السعودية وجدت الباحثة معامالت ارتباط عالية تبلـغ  
بين مستوى الدخل ومستوى التعليم على التوالي والـدرجات علـى المقيـاس     ٠.٦٣، ٠.٥٩

  .٠.٠١الحالي، وهي نسب دالة عند 
  ):٢٠٠٠(توحدي، إعداد عادل عبد اهللا ـ مقياس الطفل ال٣

من جانب األخصـائي  ) ال(أو ) نعم(عبارة يجاب عنها بـ  ٢٨يتألف هذا المقياس من   
وتمثـل تلـك   . أو أحد الوالدين، وتم تطبيقه في هذه الدراسة من جانب األخصـائي النفسـي  

عرضها فـي   العبارات مظاهر أو أعراض للتوحدية تمت صياغتها في ضوء المحكات التي تم
الطبعة الرابعة من دليل التصنيف التشخيصي واإلحصائي لألمراض واالضـطرابات النفسـية   

إلى جانب مراجعة ) ١٩٩٤(الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي،  DSM-IVوالعقلية 
عبارة على األقل  ١٤ويعني انطباق . التراث السيكولوجي حول ما كتب عن اضطراب التوحد

وال تعطـى درجـة لهـذا    . المقياس على الطفل أنه يعاني من هذا االضـطراب  من عبارات
المقياس، ولكنه يستخدم فقط بغرض تشخيصي وذلك للتأكد من أن الطفل يعـاني فعـالً مـن    

وقـد أعطـت   ). عبارة ١٤(التوحدية وذلك عن طريق انطباق الحد األدنى من العبارات عليه 
ي حتى يحدد مدى انطباق ذلك على الطفـل، ثـم قامـت    الباحثة هذا المقياس لألخصائي النفس

وبهذا يكون قد تم استخدام هـذا  . عبارة على األقل ١٤باختيار أفراد العينة ممن تنطبق عليهم 
  .المقياس للتشخيص فقط

ـ مقياس السلوك العدواني لألطفال المتخلفين عقلياً من الدرجة البسيطة، إعـداد سـعيد   ٤
  ):١٩٩٧(دبيس 

. عبارة يمثل كل منها مظهراً من مظاهر السلوك العدواني ٦٠المقياس من يتكون هذا   
ويطلب من المعلمين ذوي المعرفة اللصيقة بالتالميذ المعاقين عقلياً أن يسـتجيبوا علـى هـذا    
المقياس بما يتمشى مع ما يعرفونه ويخبرونه عن هؤالء األطفال داخل معاهد التربية الفكريـة  

دائماً ـ أحيانـاً ـ نـادراً ـ      (وتوجد أربعة اختبارات أمام كل عبارة هي . التي تعنى بتعليمهم
على التوالي، وبذلك تتراوح الدرجـة الكليـة   ) ـ صفر١ـ٢ـ٣(تحصل على الدرجات ) أبداً

درجة تعني الدرجة المنخفضة انخفاض مظاهر السلوك العـدواني   ١٨٠للمقياس بين صفر ـ  
ثبات المقياس عن طريـق إعـادة التطبيـق بعـد     وبلغ معامل . لدى الطفل، والعكس صحيح

وعن طريـق التجزئـة النصـفية    . ٠.٩٨٨وباستخدام معامل ألفا كرونباخ  ٠.٨١٦أسبوعين 
وباسـتخدام البعـد   % ٩٠وبالنسبة للصدق بلغت نسبة اتفاق المحكمين على المقياس  ٠.٩٧٤

وأظهر التحليل  ٠.٧٣١الخاص بالعدوانية من قائمة كونرز كمحك خارجي بلغ معامل الصدق 
العاملي وجود أربعة عوامل تمثل أبعاداً أساسية للمقياس هي السـلوك العـدواني الصـريح،    
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، والسلوك الفوضوي، وسلوك عدم القدرة على )اللفظي وغير اللفظي(والسلوك العدواني العام 
  .وجميعها معامالت صدق وثبات مناسبة. ضبط النفس

  ):عداد الباحثةإ(ـ البرنامج التدريبي المستخدم، ٥
يهدف البرنامج الحالي إلى تدريب األطفال التوحديين على بعض المهـارات الالزمـة     

لحدوث التفاعل االجتماعي فيما بينهم وبين أقرانهم األمر الذي يمكن أن يؤدي إلـى حـدوث   
ويتألف البرنامج من ثالثين جلسة بواقع ثـالث جلسـات   . انخفاض في معدل سلوكهم العدواني

ويعد هذا البرنامج ذا توجه سلوكي، ويمكن أن تؤدي مثل . ياً مدة كل منها نصف ساعةأسبوع
 & Dunlap) ١٩٩٩(هذه البرامج ذات التوجه السلوكي كما يرى كل من دونـالب وبيـرس   

Pierce    باألطفال والمراهقين التوحديين من خالل تدريبهم على مهارات جديـدة علـى األداء
األمور المنزلية والمدرسية والمجتمعية وحتى فـي األمـور التـي     بشكل مقبول في العديد من

  .تتعلق بالعمل وذلك من خالل تحسين سلوكياتهم المستهدفة
وقد خصصت الباحثة الجلسات  الثالث األولى  مـن البرنـامج للتعـارف باألطفـال       

القبلي لمقياس وإشاعة روح الود والمحبة بينها وبينهم مع إعدادهم للبرنامج إلى جانب التطبيق 
أما الجلسات التسعة التاليـة  . السلوك العدواني من جانب األخصائي النفسي باالتفاق مع الباحثة

والتي تبدأ بالجلسة الرابعة وتنتهي بالجلسة الثانية عشرة فقد عملت الباحثة خاللها على تعلـيم  
ت والتراكيب اللغويـة  األطفال أفراد المجموعة التجريبية على استخدام بعض الكلمات والمفردا

البسيطة، وهو األمر الذي من شأنه أن يزيد من فهمهم لمعاني الكلمات ويزيد مـن مفـرداتهم   
اللغوية ويسهم في إحداث التفاعل بينهم وبين أقرانهم من خالل تدريبهم على إقامـة حـوارات   

ـ مع السـالمة    نعم ـ ال ـ أهالً ـ مرحباً   (فتم تدريبهم على استخدام الكالمات . بسيطة معهم
، ثم تدريبهم بعد ذلك على إقامة حـوارات بسـيطة مـع    )ـ شكراً ـ بارك اهللا فيك ـ آسف  

أقرانهم تتضمن سؤال الطفل لزميله عن اسمه وعنوانه، واسم أبيه وأخوته، وعمل أبيه، واسـم  
ويقـوم الطفـل   . معلمه والمدرسة التي يدرس بها، وأين تسكن أسرته، وكيف يذهب إلى منزله

وبعد ذلك قامت الباحثة بتـدريب  . ثاني بدوره بإقامة نفس المحادثة معه، ثم مع غيره، وهكذاال
األطفال بالرد على من يدق جرس الباب وسؤاله عما يريده مستخدماً ما تم تدريبه عليـه مـن   
قبل، ثم تدريبه بعد ذلك على الرد على التليفون بنفس الطريقة وذلك من خالل استخدام أجهزة 

واستخدمت الباحثة لذلك فنيات الشرح اللفظي للسلوك، والتكرار، والنمذجة حيـث  . ن لعبةتليفو
كانت الباحثة تقوم هي بالسلوك كنموذج وكانت تطلب من األطفال أن يؤدوا مـا قامـت هـي    

كما استخدمت أيضاً فنية االقتصاد الرمزي فكانت تعطـى نجـوم   . بأدائه من خالل لعب الدور
طريقة صحيحة ثم تجمع تلك النجوم في نهاية كل أسبوع وتعطيـه حلـوى   للطفل الذي يؤدي ب

وإلى جانب . بدالً منها، ومن يخطئ في األداء كانت تقوم بالخصم من النجوم التي حصل عليها
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واعتمدت الباحثة في ذلك . ذلك فقد تم استخدام فنية التدعيم، والتعزيز اللفظي من جانب الباحثة
على المهارات في مجموعة من السياقات الموقوفية التي تتشابه إلى على تقديم فرص للتدريب 

  .حد كبير مع مواقف الحياة الواقعية
على تـدريب األطفـال علـى     ٢٠ـ   ١٣كذلك فقد عملت الباحثة خالل الجلسات من   

التواصل البصري عن طريق النظر إلى عيني الزميل الذي يتحدث معه، ثم تدريبهم على فهـم  
وجهية من خالل استخدام صور فوتوغرافية للتعبير عن وجـه حـزين أو وجـه    التعبيرات ال

سعيد، أو وجه غاضب، وهكذا بحيث يحاول الطفل بعد أن يرى الصورة وتشرح له الباحثة ما 
تعبر عنه أن يقوم بتقليد ما رآه في تلك الصورة، ومن ثم استخدمت الباحثة في ذلك إلى جانب 

ثم قامت بعد ذلك بتدريب . اد الرمزي والتدعيم والتعزيز اللفظيالشرح والنمذجة فنيات االقتص
األطفال على فهم بعض اإليماءات واإلشارات االجتماعية كاإليمـاءة بـالرأس للداللـة علـى     

وقد استخدمت الباحثة أيضاً خالل هذه الجلسات فنيات الشرح، والتكـرار،  . الموافقة أو الرفض
واالقتصاد الرمزي، والتعزيز اللفظي وذلـك مـن خـالل    والنمذجة، ولعب الدور، والتدعيم، 

  .كلمات مثل أحسنت، أو بارك اهللا فيك، أو من خالل الربت على الكتف
بتدريب األطفال على العمل واللعب  ٢٧ـ   ٢١هذا وقد قامت الباحثة في الجلسات من   

تعـاون  الجماعي والتعاون من خالل سياقات موقفية تألفت من مواقـف للعمـل واللعـب وال   
ففي مواقف العمل الجماعي تم تدريب األطفال على األخذ والعطـاء مـن خـالل    . والمساعدة

. مواقف لرسم لوحات تتضمن بعض الزهور على أن يقوم األطفال بتبادل األلوان واألقالم معاً
كما تم تدريبهم على التعاون وذلك من خالل مواقف مثل تنظيم وترتيـب الفصـل، وتزيينـه،    

في إعداد وجبة بسيطة حتى وإن تم ذلك عن طريق شرائها المهم أن يقوم كل طفـل  والتعاون 
وإلى جانب ذلك فقد تم تدريبهم أيضـاً  . بجزء أو جانب من المهمة ويؤديه حسب المطلوب منه

كـذلك فقـد تـم    . على مساعدة أي شخص فقير، أو زميل وقعت كتبه وأوراقه على األرض
ية كالجري لمسافة قصيرة، وعمل عقـود مـن الخـرز،    تدريبهم على بعض األلعاب الجماع

واستخدمت الباحثة في سبيل . واللعب بالمكعبات وهو ما يعد إعادة تدريب على األخذ والعطاء
ذلك فنيات الشرح، والتكرار، والنمذجة، ولعب الدور، والتدعيم، واالقتصاد الرمزي، والتعزيز 

  .اللفظي
الجلسات الثالث األخيرة بإعادة تدريب األطفال ومن ناحية أخرى قامت الباحثة خالل   

على بعض المهارات والقدرات االجتماعية واأللعاب الجماعية التي قد تعـين علـى حـدوث    
إلى منع حـدوث  ) ـ أ  ٢٠٠٠(التفاعالت االجتماعية حيث يؤدي ذلك كما يرى عادل عبد اهللا 

. نامج وفعاليته خالل فتـرة المتابعـة  انتكاسه بعد انتهاء البرنامج إذ يسهم في استمرار أثر البر
وقامت الباحثة في سبيل ذلك بإعادة تدريب هؤالء األطفال على التواصل البصري، ثم األخـذ  
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والعطاء، ثم المساعدة والعمل الجماعي، واستخدمت نفس الفنيات التي استخدمتها في الجلسات 
  .السابقة

تصين، وبعد إقراراه من جانبهم وبعد إعداد البرنامج تم عرضه على مجموعة من المخ  
غير أولئك الـذين  ) ٨=ن(قامت الباحثة بدراسة استطالعية على عينة من األطفال التوحديين 

تضمنتهم العينة النهائية للدراسة، وقامت بتطبيق مقياس السلوك العدواني عليهم قبـل تطبيـق   
العدواني وأبعـاده األربعـة   البرنامج وبعده، وكانت النتائج التي تم الحصول عليها في السلوك 

  :خالل الدراسة االستطالعية كما يوضحها الجدول التالي
  

  قيمة ت وداللتها للفرق بين متوسطات درجات) ٣(جدول 
  أفراد عينة الدراسة االستطالعية في  

  )٨=ن (السلوك العدواني وأبعاده 
  الداللة  ت  ع ف  م ف  )البعدي(م   )القبلي(م   أبعاد السلوك العدواني

  ٠.٠١  ٦.٤٩  ٢.١٦  ٥.٢٩  ٣١.١٨  ٣٦.٤٧  السلوك العدواني الصريح
  ٠.٠١  ٥.٨٠  ٢.٠٨  ٤.٥٥  ٢٠.٥٦  ٢٥.١١  السلوك العدواني العام اللفظي وغير اللفظي

  ٠.٠١  ٥.٨٢  ٢.١١  ٤.٦٣  ٢١.١٠  ٢٥.٧٣  السلوك الفوضوي
  ٠.٠١  ٤.٠٣  ١.٦٧  ٢.٥٤  ٤.١٥  ٦.٦٩  عدم القدرة على ضبط الذات

  ٠.٠١  ٧.٣٨  ٦.١٢  ١٧.٠٤  ٧٦.٩٩  ٩٤.٠٣  لعدوانيالدرجة الكلية للسلوك ا

  
  ١.٨٩=  ٠.٠٥، )١ن ـ (الجدولية عند ) ت(قيمة   

٣.٠٠=  ٠.٠١  
  حيث م هي المتوسط الحسابي

  .م ف هي متوسط الفروق بين الدرجات في التطبيقين القبلي والبعدي
  .ع ف هي االنحراف المعياري لفروق الدرجات بين التطبيقين

الفروق بـين التطبيقـين القبلـي والبعـدي فـي الدراسـة       ويتضح من الجدول داللة 
االستطالعية وهو ما يعني فعالية هذا البرنامج في خفض السلوك العداوني ألفراد العينة مـن  

  .جراء تنمية مهارات التفاعل االجتماعي لديهم
  :اإلجراءات: ثالثًا

  .ـ إعداد البرنامج المستخدم
  .ـ اختيار أفراد العينة

  .نسة بين أفراد العينةـ إجراء المجا
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  .ـ التطبيق القبلي لمقياس السلوك العدواني
  .ـ تطبيق البرنامج المستخدم على أفراد المجموعة التجريبية

  .ـ التطبيق البعدي لمقياس السلوك العدواني
  .ـ التطبيق التتبعي لنفس المقياس بعد شهرين من انتهاء البرنامج

  .ومناقشتها وصياغة التوصيات في ضوئها ـ تصحيح االستجابات واستخالص النتائج
هذا وقد تمثلت األساليب اإلحصائية المستخدمة في حسـاب المتوسـطات الحسـابية      

  ):ت(واالنحرافات المعيارية، واختبار 
  :للمجموعات المرتبطة، وذلك من المعادلة التالية  ) أ(
  

  م ف                  
      ١ ن ـ×       =                    ت      

  ع ف                    
  :، وذلك من المعادلة التالية)٢ن=  ١ن( للمجموعات غير المرتبطة   ) ب(
  

  ٢ـ م  ١م        
      = ت        

  ٢٢ع+   ١٢ع      

  ١ن ـ                                   
  

  :النتائج
  :نتائج الفرض األول: أوالً

وق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات توجد فر: "ينص الفرض األول على أنه  
السـلوك  (المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للسـلوك العـدواني وأبعـاده    

العدواني الصريح، والسلوك العدواني العام اللفظي وغير اللفظي، والسلوك الفوضوي، وعـدم  
وللتحقق من صـحة  ". جريبيةفي االتجاه الفضل لصالح المجموعة الت) القدرة على ضبط الذات

للمجموعات غير المرتبطة، وكانـت النتـائج كمـا    ) ت(هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
  :يلخصها الجدول التالي
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  قيم ت وداللتها للفرق بين متوسطات درجات ) ٤(جدول 
  المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس

  البعدي للسلوك العدواني وأبعاده
  دوانيالسلوك الع
  وأبعاده

  المجموعة التجريبية
  )١٢=ن( 

  المجموعة الضابطة
  ) ١٢=ن( 

  
  ت

  
  الداللة

      ع  م  ع  م  
  ٠.٠٥  ١.٩٧  ٧.٦٢  ٣٤‚٦٣  ٧.٨٧  ٢٨.١٢  السلوك العدواني الصريح

  ٠.٠٥  ٢.٢٩  ٧.١٣  ٢٣.٨٧  ٦.٨٤  ١٧.٠٤  السلوك العدواني العام اللفظي وغير اللفظي
  ٠.٠١  ٢.٨٢  ٧.١٠  ٢٤.٣٦  ٦.٥٢  ١٦‚١٦  السلوك الفوضوي

  ٠.٠٥  ١.٨٦  ٢.١٩  ٥.٧٦  ٢.١١  ٤.٠٥  عدم القدرة على ضبط الذات
  ٠.٠١  ٤.٣٦  ١٣.٥٣  ٨٨.٦٢  ١١.٣٨  ٦٥.٤١  الدرجة الكلية للسلوك العدواني

  
ويتضح من الجدول وجود فروق دالة بين متوسطات درجات المجموعتين في السلوك   

في الدرجة الكليـة   ٠.٠١لفروق دالة عند العدواني وأبعاده وذلك في القياس البعدي، وأن هذه ا
بالنسبة لألبعاد الثالثة األخـرى، وأن   ٠.٠٥للسلوك العدواني، والسلوك الفوضوي، ودالة عند 

هذه الفروق لصالح المجموعة ذي المتوسط األصغر وهي المجموعة التجريبيـة وذلـك فـي    
  .صحة الفرض األول األبعاد األربعة للسلوك العدواني والدرجة الكلية، وهو ما يحقق

  :نتائج الفرض الثاني: ثانياً
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات : "ينص الفرض الثاني على أنه  

السـلوك العـدواني   (المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي للسلوك العدواني وأبعاده 
والسلوك الفوضوي، وعـدم القـدرة    الصريح، والسلوك العدواني العام اللفظي وغير اللفظي،

وللتحقق من صحة هذا الفرض ". في االتجاه األفضل لصالح القياس البعدي) على ضبط الذات
للمجموعات المرتبطة، وكانت النتائج كمـا يوضـحها الجـدول    ) ت(استخدمت الباحثة اختبار 

  :التالي
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  قيم ت وداللتها للفرق بين متوسطات درجات) ٥(جدول 
  التجريبية في القياسين القبلي والبعديالمجموعة  

  )١٢=ن (للسلوك العدواني وأبعاده  
  الداللة  ت  ع ف  م ف  )البعدي(م   )القبلي(م   السلوك العدواني وأبعاده

  ٠.٠١  ٦.٥٥  ٣.٨٧  ٧.٦٣  ٢٨.١٢  ٣٥.٧٥  السلوك العدواني الصريح
  ٠.٠١  ٥.٩٠  ٣.٠٥  ٥.٤٢  ١٧.٠٤  ٢٢.٤٦  السلوك العدواني العام اللفظي وغير اللفظي

  ٠.٠١  ٧.٦٢  ٢.١٨  ٥.٠٠  ١٦‚١٦  ٢١.١٦  السلوك الفوضوي
  ٠.٠١  ٣.٨٢  ١.٩٤  ٢.٢٣  ٤.٠٥  ٦.٢٨  عدم القدرة على ضبط الذات

  ٠.٠١  ٩.٦٤  ٦.٩٨  ٢٠.٢٧  ٦٥.٤١  ٨٥.٦٨  الدرجة الكلية للسلوك العدواني

بـين متوسـطي درجـات     ٠.٠١ويتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائياً عند   
جريبية في القياسين القبلي والبعدي للسلوك العدواني وأبعـاده، وهـذه الفـروق    المجموعة الت

وبذلك تحقق هـذه النتـائج صـحة    . لصالح القياس ذي المتوسط األصغر وهو القياس البعدي
  .الفرض الثاني

  :نتائج الفرض الثالث: ثالثاً
سـطي  ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متو  : "ينص الفرض الثالث على أنه  

السـلوك  (درجات المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي للسلوك والعدواني وأبعـاده  
العدواني الصريح، والسلوك العدواني العام اللفظي وغير اللفظي، والسلوك الفوضوي، وعـدم  

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام نفس اإلجـراء المتبـع   )". القدرة على ضبط الذات
  .ن صحة الفرض السابق، ويلخص الجدول التالي نتائج هذا الفرضللتحقق م

  قيم ت وداللتها للفرق بين متوسطات درجات) ٦(جدول 
  المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي 

  )١٢= ن (للسلوك العدواني وأبعاده 
  الداللة  ت  ع ف  م ف  )البعدي(م   )القبلي(م   السلوك العدواني وأبعاده

  غير دالة  ١.٢٧  ٣.٥٨  ١.٣٧  ٣٤.٦٣  ٣٣.٢٦  لعدواني الصريحالسلوك ا
  غير دالة  ٠.٥٦  ٢.٢٥  ٠.٣٨  ٢٣.٨٧  ٢٤.٢٥  السلوك العدواني العام اللفظي وغير اللفظي

  غير دالة  ١.١٩  ٢.٣٤  ٠.٨٤  ٢٤.٣٦  ٢٣.٥٢  السلوك الفوضوي
  غير دالة  ٠.١٨  ١.٨٢  ٠.١٠  ٥.٧٦  ٥.٦٦  عدم القدرة على ضبط الذات

  غير دالة  ١.٠٧  ٥.٩٣  ١.٩١  ٨٨.٦٢  ٨٦.٧١  للسلوك العدوانيالدرجة الكلية 
ويتضح من الجدول عدم داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة فـي    

القياسين القبلي والبعدي للسلوك العدواني وأبعاده، وبذلك تحقق هذه النتـائج صـحة الفـرض    
  .الثالث
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  :نتائج الفرض الرابع: رابعاً
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي   : "رابع على أنهوينص الفرض ال  

) بعد شهرين من انتهـاء البرنـامج  (درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي 
السلوك العدواني الصريح، والسلوك العدواني العام اللفظـي وغيـر   (للسلوك العدواني وأبعداه 

وللتحقق من صحة هذا الفرض )". لقدرة على ضبط الذاتاللفظي، والسلوك الفوضوي، وعدم ا
ويعرض الجـدول  . تم استخدام نفس اإلجراء الذي تم اتباعه للتحقق من صحة الفرض السابق

  .التالي لنتائج هذا الفرض
  قيم ت وداللتها للفرق بين متوسطات درجات ) ٧(جدول 

  المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي 
  )١٢= ن (العدواني وأبعاده للسلوك 

  الداللة  ت  ع ف  م ف  )البعدي(م   )التتبعي(م   السلوك العدواني وأبعاده
  غير دالة  ٠.٨٨  ٢.٤٢  ٠.٦٤  ٢٨.١٢  ٢٨.٧٦  السلوك العدواني الصريح

  غير دالة  ٠.٧٣  ١.٦٩  ٠.٣٧  ١٧.٠٤  ١٧.٤١  السلوك العدواني العام اللفظي وغير اللفظي
  غير دالة  ٠.٨٦  ٢.٢١  ٠.٥٧  ١٦‚١٦  ١٦.٧٣  السلوك الفوضوي

  غير دالة  ٠.٣٦  ٠.٨٢  ٠.٠٩  ٤.٠٥  ٤.١٤  عدم القدرة على ضبط الذات
  غير دالة  ٠.٩٢  ٥.٨٩  ١.٦٣  ٦٥.٤١  ٦٧.٠٤  الدرجة الكلية للسلوك العدواني

ويتضح من الجدول عدم داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في   
  .وك العدواني وأبعاده، وهو ما يحقق صحة الفرض الرابعالقياسين البعدي والتتبعي للسل

  :مناقشة النتائج وتفسیرھا
إلى أن األطفال التوحديين اكثر عدوانية من األطفال المعاقين ) ١٩٩٦(يذهب حلواني   

أن تدريب األطفال التوحديين على بعض المهـارات واأللعـاب   ) ١٩٩٧(عقلياً، ويرى معمور 
) ١٩٩٠(ويـرى ماتسـون وآخـرون    . ض من سلوكهم العـدواني الجماعية من شأنه أن يخف

Matson et. al  أن تدريب هؤالء األطفال على مهارة مساعدة الذات يسهم بقدر كبير في تعديل
بعض المظاهر السلوكية غير المناسبة اجتماعياً التي تصدر عـنهم كالعدوانيـة علـى سـبيل     

مع هذا الرأي حيث يرى أن البـرامج   .Luiselli et.al) ١٩٨٤(ويتفق لويسلي وآخرون . المثال
  .السلوكية تسهم بدرجة كبيرة في حدوث نقص واضح في السلوك العدواني ونوبات الغضب

ومن ناحية أخرى يعد التدريب على التفاعل االجتماعي أسـلوباً إرشـادياً ذا توجـه      
ل التوحـديين  سلوكي يتضمن نوعاً من التعليم التعويضي الذي يمكن أن يسهل علـى األطفـا  

وأوضحت نتائج الدراسـة الحاليـة بعـد    . االندماج مع أقرانهم ومن ثم االنخراط في المجتمع
تطبيق البرنامج التدريبي على التفاعل االجتماعي وجود فروق دالة إحصائياً بين المجمـوعتين  

جموعـة  التجريبية والضابطة في السلوك العدواني وأبعاده وذلك في االتجاه األفضل لصالح الم
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التجريبية حيث انخفض السلوك العدواني لدى أفرادها بدرجة دالة، كما أوضحت أيضاً وجـود  
فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلـي والبعـدي   
للسلوك العدواني وأبعاده وذلك في االتجاه األفضل لصالح القياس البعدي حيث انخفـاض دال  

وتتفق هذه النتائج مـع مـا   . لوك العدواني ألفرادها بعد تطبيق البرنامج التدريبي عليهمفي الس
) ١٩٩٠(وجيـدان   Creedon) ١٩٩٣(وكريـدون  ) ١٩٩٧(توصلت إليه دراسـات معمـور   

Giddan    ١٩٩٠(وماتسـون وآخـرون (Matson et.al   وجـاني)١٩٨٩ (Janney   ولويسـلي
)١٩٨٤( Luiselli et. al. بر وجولد برج وإم)١٩٨٠ (Goldeberg & Imber .   ويمكـن تفسـير

ذلك بأن البرنامج التدريبي المستخدم والذي تم خالله تدريب األطفال التوحديين على التفاعـل  
االجتماعي قد راعى ما يتسم به هؤالء األطفال من انخفـاض مسـتوى قـدراتهم المختلفـة     

ذلك بدأ البرنامج بتدريب األطفال أعضاء ول. وإمكاناتهم واستعداداتهم وقدراتهم اللغوية والعقلية
المجموعة التجريبية على تنمية قدراتهم اللغوية بما يمكنهم من استخدام كثير من الكلمات التي 
تمكنهم من إقامة حوار مع أقرانهم حيث أن مستواهم اللغوي يكون منخفضاً ولذلك يكونوا فـي  

لغوية البسيطة التي يمكن بمقتضاها التعبير حاجة إلى اكتساب العديد من المفردات والتراكيب ال
وإلى جانب ذلك اهتم البرنـامج  . عما يريدونه بشكل مناسب، وهو ما تم بالفعل خالل البرنامج

المستخدم بالتدريب على التواصل البصري حيث يالحظ على األطفال التوحديين عدم التركيـز  
. ر إلى أعينهم أثناء الحـديث معهـم  في أعين المحيطين بهم أو من يتحدث إليهم أو عدم النظ

إلى حـدوث اخـتالف فـي التفاعـل      Trepagnier) ١٩٩٦(ويرجع ذلك كما يرى تريبانيار 
االجتماعي من جانب هؤالء األطفال خالل الشهور األولى من عمـرهم وذلـك مـن خـالل     

حيـث  وقد اهتمت الباحثة بتدريب أفراد المجموعة التجريبية على التواصل البصري . الحملقة
هـو المـدخل الرئيسـي    ) ٢٠٠٠(يعد التواصل البصري كما يرى عبـد الـرحمن سـليمان    

وبذلك تم التركيز على تدريبهم على التواصل غير اللفظـي  . والجوهري لتأهيل هؤالء األطفال
هـذا إلـى   . أيضاً، وهو ما يجب أن يتضمنه أي برنامج تدريبي يتم تقديمه إلى هؤالء األطفال

ى بعض القدرات والمهارات االجتماعية الالزمة للتفاعـل االجتمـاعي مـن    جانب تدريبهم عل
خالل تدريبهم على التعاون والعمل الجماعي والمشاركة واأللعاب الجماعية، وهو ما كان لـه  
أثره الواضح في إقامة عالقات اجتماعية مناسبة بين هؤالء األطفال وأقرانهم حيث يرى محمد 

لى زيادة وعيهم االجتماعي وخبراتهم االجتماعية وهـو األمـر   أن ذلك يؤدي إ) ١٩٩٨(كامل 
الذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث انخفاض واضح في سلوكهم العدواني، وهو مـا يحـدث   
بالفعل من جراء تطبيق البرنامج التدريبي الذي استخدمته الباحثة في دراستها هذه وطبقته على 

ث فقد كشفت نتائجه عن عدم وجود فـروق دالـة   وبالنسبة للفرض الثال. المجموعة التجريبية
إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة في القياسـين القبلـي والبعـدي للسـلوك     
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العدواني وأبعاده وهو أمر منطقي ألن أعضاء هذه المجموعة لم يتعرضوا للبرنامج التـدريبي  
هذه النتائج تؤكد بشكل غير  أو أي خبرات أخرى يكون من شأنها أن تحدث أثراً عليهم، ولكن

مباشر على فعالية البرنامج التدريبي المستخدم حيث أن المجموعة التي لم تتعـرض لـه لـم    
ينخفض سلوكها العدواني، في حين أن المجموعة التي تدربت عليه انخفض السلوك العـدواني  

  .من جانب أفرادها بشكل دال
دالة بـين متوسـطي درجـات     وأوضحت نتائج الفرض الرابع عن عدم وجود فروق  

للسـلوك  ) بعد شهرين من انتهاء البرنـامج (المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي 
العدواني وأبعاده، ويرجع ذلك إلى ما تم خالل المرحلة األخيرة من البرنامج والتي تم خاللهـا  

لعاب الجماعية التي تعين إعادة تدريب األطفال على بعض المهارات والقدرات االجتماعية واأل
)  ـ أ٢٠٠٠(على حدوث التفاعالت االجتماعية وهو األمر الذي يؤدي كما يرى عادل عبد اهللا 

إلى منع حدوث انتكاسة بعد انتهاء البرنامج حيث يعمل على استمرار أثر البرنـامج وفعاليتـه   
باحثة في هذه الدراسـة  بعد أن يكون قد انتهى، وهو ما حدث بالفعل في البرنامج الذي قدمته ال

  .وقامت بتدريب أفراد المجموعة التجريبية عليه
هذا وتلفت الباحثة األنظار إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات تهدف إلى الحد من   

  .أنماط أخرى من السلوكيات االجتماعية غير المقبولة التي تصدر عن األطفال التوحديين
  :التوصیات التربویة

لتوصيات التالية في ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسـة مـن نتـائج    صاغت الباحثة ا  
  .والتي يمكن األخذ بها واالستفادة منها

ـ ضرورة تكاتف األسرة والمدرسة في التشخيص المبكر ألنماط السـلوكيات االجتماعيـة   ١
  .غير المقبولة التي تصدر عن هؤالء األطفال وتحديدها بدقة

إلى جنب على وضع خطط علمية محكمة يمكن من خاللهـا   ـ ضرورة العمل المتكامل جنبا٢ً
  .تحجيم مثل هذه السلوكيات

  .ـ ضرورة وضع برنامج تدريبي خاص بالحد من كل نمط سلوكي غير مقبول٣
ـ ضرورة تدريب األطفال التوحديين على المهارات التي من شأنها أن تسهل مـن عمليـة   ٤

  .همتدريبهم تلك وتساعدهم على االندماج مع أقران
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  .التربية جامعة أم القرى بمكة المكرمة
فعالية التعزيز التفاضلي للسلوك اآلخـر فـي خفـض    ): ١٩٩٨(ـ سعيد بن عبد اهللا دبيس ٣
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  .الرشاد
القاهرة، مكتبـة  . د لدى األطفالالذاتوية، إعاقة التوح): ٢٠٠٠(ـ عبد الرحمن سيد سليمان ٦
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. مقياس تقدير المستوى االقتصادي االجتمـاعي لألسـرة  ): ١٩٩٥(ـ عبد العزيز الشخص ٧
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  :ملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من مدى فعالية برنامج سلوكي تدريبي لتنمية مهـارات التفاعـل     

يين بمركز األمل لإلنماء الفكـري بجـدة   االجتماعي في خفض السلوك العدواني لدى عينة من األطفال التوحد
طفالً ممن ينطبق عليهم أربعة عشر بنداً على األقل من مقياس الطفل التوحدي الذي أعـده عـادل    ٢٤قوامها 

وجميعهم مـن   ٦٨ـ٥٥سنة ونسب ذكائهم بين  ١٤ـ   ٧تتراوح أعمارهم بين  DSM-IVعبد اهللا في ضوء 
قسمين إلى مجموعتين متساويتين في العدد تتألف كل منهما مـن  المستوى االقتصادي االجتماعي المتوسط، م

وتـم اسـتخدام   . طفالً، إحداهما تجريبية تم تطبيق البرنامج التدريبي عليها، أما األخرى فكانت ضـابطة  ١٢
، ومقيـاس المسـتوى   )٢٠٠٠(مقياس جوادر للذكاء، ومقياس الطفل التوحدي من إعداد عادل عبد اهللا محمد 

، ومقياس السلوك العدواني لألطفال المتخلفين عقليـاً مـن   )١٩٩٥(جتماعي من إعداد الشخص االقتصادي اال
وكشفت الدراسة عن النتـائج  . إلى جانب البرنامج التدريبي المستخدم من إعداد الباحثة) ١٩٩٧(إعداد دبيس 

  :التالية
ضابطة فـي القيـاس البعـدي    ـ توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية وال١

  . للسلوك العدواني وأبعاده في االتجاه األفضل لصالح المجموعة التجريبية
ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعـدي  ٢

  .للسلوك العدواني وأبعاده في االتجاه األفضل لصالح القياس البعدي
وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي ـ ال ت٣

  .للسلوك العدواني وأبعاده
ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية فـي القياسـين البعـدي    ٤ 

  .والتتبعي للسلوك العدواني وأبعاده
Effectiveness Of A Training Program For Developing Social Interaction Skills 

On Reducing Aggressive Behavior In Autistic Children 
Associate Professor  –Dr. Amira Taha Bakhsh  

Faculty of Education – Um ElQuraa University – Mecca 

Abstract: 
 To examine the effectiveness of a training program for developing social interaction 

skills on reducing aggressive behavior in a sample of 24 autistic children divided into control 
and experimental groups each consisting of 12 children with age range 7-14 years, and IQ 55-

68, Goder intelligence test, scale for autistic child by A.Abdulla (2000), scale for socio-
economic status of the family by Al-Shakhs (1995), and aggressive behavior scale for 

mentally retarded children by S.Debeis (1997) besides, the training program prepared by the 
researcher were used, and the results revealed that; 

1- There were statistically significant difference between control and experimental 
groups in post-application of scale for aggressive behavior and its dimensions favoring 

the latter. 
2- There were statistically significant differences in aggressive behavior and its 

dimensions for experimental group in pre and post applications of the scale favoring the 
post one. 

3- There were no statistically significant differences in aggressive behavior and its 
dimensions for control group in pre and post-applications of the scale. 

4- There were no statistically significant differences in aggressive behavior and its 
dimensions for experimental group in post-applications of the scale and follow-up.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

