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 الصفحات التمهيدية  الفهرس 

 

  ت الفهرس 

 

 

 شكر و تقدير 

ى

ودعدنيىأنىأتقدد ىبززودلىالذدكرىلكدلىمدنىدداه ىبانزدازىهدذاىالبحد ىوىأخد ىىىىىىىىىىى
ىبالذكرى:

التي أشرفت على هذه الرسالة من بدايتها حتىى  الدكتورةىالفاضلةىرزاءىرواد -
 مة  ظاتها و آرائها القي  و نهايتها. و لم تبخل علي لحظة بعلمها الغزير و ملح

 

 : لتكرمهم بمناقشة هذا البحث و هم    األفىاضل أعضاء لجنة المناقشةألساتذة  ا -

 المحترمة الدكتورة عالٌة الرفاعً      المحترمة     األستاذة الدكتورة مها زحلوق

 

 في هذا البحث .  الذين شاركواجميع األطفىال التوحدينن -

 .العاملين في مركز النور التخصصي لذوي االحتياجات الخاصة بمدينة حمص   -

السىىا ة المحكمىىين مىىن أسىىاتذة و مشىىرفين و مىىدراء مراكىىز التربيىىة الخاصىىة لمىىا   -
 أبدوه من تعاون و مالحظات و اقتراحات أثرت هذا البحث .

 و شكري الخالص إلى كل من قدم لي  عماً ما ياً أو معنوياً و أخص بالذكر:  -

ىالدودةىمنىىمرريىالمحترمةىىىىانىنبكانىالمحتر ىىىىىىىىىىىنبكىمكندسال
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 1 التعريف بالبحث 

 

 مقدمة ال
تعددرعاية ددمعوقيعددن  نعيددنعينجعو ات ةصددةنعوقمةكددمعيددنعوقيهددلمنعوقتددإعتنوصدد عوقيصتيعددةنع يع ع

يدنع نوصبدننعوقا دةقعن درعع ملنعيصتيععينعوقيصتيعةنعيدنعنصدنرعبةدالمع ع ةدتبةنعالبدةعيدنعم داور م

وقتددإعتللددلعيددنع ددراتبمعيلددأعوقل ددةمعالددجرنوا مع ددإعوقيصتيددععمكدد النوعالبددن عمنعملندداعيددنعمبددنو عو ية ددمع

ليددددةعكددددةا عنصنر ددددةعتالة بددددة ع ددددإعنصبددددةنع.عيلددددأعوقنصدددد عوقيلالددددنلعيلةابددددمعالة هددددمة عوقعددددةر  ن

بظاوقيصتيعددةنعا ددتع  ددنع دديمعوقويددمعيددنعينجعو ات ةصددةنعوقمةكددمعوقلن دداعيددنعوقيعددةيمنعوقتددإع

يعع يمعوقويدمعيدنعو رراووعنوقلةدنقعنياةنقدمعع تراصنعوقيعةيلم,عومتلونعالةمتمفع لةومعللعيصتيع

عنوقتنص ع قأعاية تبمعتال لة عقيالرمعتلة ؤعوقوا عال نعو ةن ةو.عوقتمل عيببمع قأعو هوةقعيل بم,

مكالانع ض معتعلد معوقيعدة  نعا تع إعالرو معوقلانعوقنةينعيهاعالرمنعوقاية معوقيبظيمعقليعة  نعع

إعنوقعةقيإ,نمكالانع بةكعوتصة ةنعتترو رع نتبةع نية عالعرعتاتلعيلةبمعلال اقعيلأعوقيةتن  نعوقيال

ممددديع دددؤ وعو يودددةلع دددإعو يتالدددةاعقلن دددنفعيلدددأعم ضدددلعو ةدددةق  عوقيمييدددمععقالضددداناعع دددنمعتبدددةرج

نومددتمفعوقوددانقعوقوار ددمعالدد نععنضدداناقعتبددن ع دديمعو ةددةق  عن لددة عقبددن عو ية ددةن,عقلتعةيددلعيعبددم,

ع.(63, ع9111,) قبةيإعم اور ة

تينددلعبةددالمع ع يلددنععن ددإع ية ددمعق ةددنعبددةراقعنعيددنعو ضددياوالةنعوقبيةي ددم,ع ية ددمعوقتناددرتعددرععن

تصة لبةعنقلببةعقدمعتبدلعاظبدةعيدنعو  تيدةمعيلدأعوقيةدتنيعوقالاندإع دإعوقدرنلعوقبةي دمع دإعاد نعمببدةع

 دمعمدملعن رعرورعو  تيةمعبةال ة عالبيمعوقويدمع دإعوقدالمرعوقعاالعبصرعو تيةية عيترو رو ع إعوقرنلعوقيتلريم,

علودددمعقبددديمعو ية دددمعيندددلعوقيوتن دددم,متيعلدددرعوةدددتمرينعتةدددي ةنعلن ددداقعنقنععوقةدددبنونعوقعهددداقعو م ددداق,

 اصددععوةددتمرومع دديمعوقتةددي ةنع قددأع يددن ععنع.ي ددةنعوقيونقددمعنعو تنةدد م,ع,وقتنار ددمعم,و صتاوا دد

عبظاو عقتهدةالببة عرعوقتهم  عينعم معوقكعنالةنعوقتإعتنوص ع يمعوقويمعنععوقتهم  عوقوةاقعقلتنار,



 التعريف بالبحث  الفصل األول

 

 2 التعريف بالبحث 

 

نيعظددددمعوقالددددةان نع هدددد اننع قددددأع ضدددد معوقتهددددةال عالدددد نعةددددلنكعوقتناددددرعنةددددلنكععيددددعع يددددةنعير ددددرق,

وضدددددياوالةنععنو ية ددددمعوقةدددديع م,نع كددددةمعوقيونقددددم,عنعوضددددياوالةنعممددددايعينددددلعو ية ددددمعوقعلل دددددم,

نع يلاعمل لعمنعوقتنارعق عيصينيمعيدنعيادررونعوقهمكد معع(,262, ع9111)الم ن,وقتنوكل

ع إع:

 .وضياو عنوضحع إعو اتلةوعو صتيةيإعوقلغنجعيكان عالجبيةيعةلنل معبيي م -9

 .ن ةقالة عيةعتلننعيكانالمعالبةالمعيلةوعيبمو عريلمعةلنل معتبتجعينعمةالة عيتعررق, -2

 وضياوالةنع إعوقتوةيلعو صتيةيإع. -6

 ع(.633,ع 9114مل ل)عيولع10000للععينع(4: 2بةالمعارنتعو ضياو عيةعال ن) -4

 بدتجعيددنعيددرمععوقتنادرع ددنعوضددياو عوبوعدةقإع ددإعوقعم ددةنعو صتيةي دمعيددععو مددا نمنعالددراع دايععن

 ددؤناعيقددكع ددإععنمةكددمع ددإعوقتعال دداعيببددةعالةقنصدد ,منعالةقلغددمعنعوقلددراقعيلددأع بددمعوقتعال دداونعو بوعةق ددم

الة ضددة مع قددأعضددعفعوقلددراقع,عوقعم ددةنعو صتيةي ددمعيددععظبددناعالعدد عوقيظددة اعوقةددلنل معوقبيي ددم

نالعدد عو  تيةيددةنععنصددنرعوقبهددةيعوقاالددإعوقيودداي,,عنضددعفعوقلددراقعيلددأعوقتنوكددلعيلددأعو بتالددةم,

ع.وقيلنة مع  اع ةاللمعقلتغ  ا

نو صبدرقععنو ةدةق  عوقعمص دمعوقار ندم,عوقاةرتع دإعتهدم  عوضدياو عوقتنادر,الةقا معينعوقتيناعنع

وةةنع قأعراع  عمنعوقةال عوقاي ةإعناووعارنتع يوعو ضياو ع  اعيعانف,ن يوع اتةجععوقيال م,

نصددر اعالةقدديلاعمنع دديمعوقويددمعتعددةبإعوقعر ددرعيددنع.(94 ,ع9111) ةدديةي ل,ير ددرقع ددإع دديوعوقيصةل

نوقيجعتبةنقت عوقراوةةنعوقار نمعاللن اعينعو  تيةمعنوقالاتعوقعليإع نع ةعنقعلعينعمالارعوقيهلمنع

   SENSORY  INTEGRATIONمنوقتلةيدلعوقاةدإعيجعو مدتملعوقدنظ وإ.ع,وضدياو عوقعيل دمعوقاةد م

DYSFUNCTIONقأع مددتملع ددإعيعةقصددمعوقيعلنيددةنعوقتددإعتغبلددلع قددأعوقددرية عيددنعيا ددقعع ن ددنع هدد اوإ
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وقيوةكدددل(عا دددتعتادددرتع ددديمعوقيعةقصدددمع دددإععوقصلدددر,عوقعضدددمن,عوقانوس)وقع بدددةن,و ييب ن,عو بدددف,

نعمنلع يتاوفعالةضياو ععمبظيمعاة معيتبنيم, لةنع دإععوقتلةيلعوقاةإعيجعو متملعوقنظ وإنوإ

 دإعالةال عورر ةرع يمعوقاةقمعنوقتدإعلدةنعوةديبةعع1955  عةنعوقلانعوقيةضإع إعيةم تةع بعبتكفي

عنعمنلعيدنع دةمعالراوةدمعو ضدياو .Jean Ayres رصد نع  ا دعوقملدلعوقتلدةيلإعوقاةدإ.نتعروقالرو دمع

عيدنيانعم ا درقلدرععنع معنةدلنكعو يودةلعوقيعدة  ن.لةبنعتهتباعالةلتهة بةعوقكلمعال نعوقعيل دمعوقاةد

  SENSORYبهدانعيدنعملو دمعوقتلةيدلعوقاةدإع دإعلتةالبدةع1973 بظا دمعوقتلةيدلعوقاةدإعن دإعيدةمع

INTEGRATIONAND LEARNING DISORDERS ن دددرعكددديينعمرنونعتل ددد معوقتلةيدددلعوقاةدددإعينجعع

عمنعيددةع عدداف( OT)الددد OCCUPATIONAL THERAPY قددأعوقعددمجعوقددنظ وإع ايددرعنعو مدتملعوقددنظ وإ.

ن دنعتاةد نع دراقعوقيودلعع.(SIبــ)  ايرقد عنعSENSORY  INTEGRATION  العدمجعوقتلةيدلعوقاةدإععم ضدة ع

ييةع دؤرجع قدأعتاةدنع دإعمرووعوقنظدةيفعنيبدةاونعوقعد  ععيلأعيعةقصمعنتبظ معوقيعلنيةنعوقاة م

ن نق سعقتعل معوقيولعيبةاونعصر رقعاللعيلأعوقعلسعينعيقكع ب ععوقتيناوقعةم,عوقتيناوقعةيوإعنعن

عنعيبدةاونعوقعد  ,عوقمريدمعقتبي دمعقيةةيرقعرية عوقيودلعيلدأعتين اوقعيل دةنعوقتدإعتادررعوقنظدةيف

ن دنيمجعادر تعبةدال ة ع دإعوقدالمرععP.35,.(Smith,2005)ع ارجعمنعصيدةيإع تمعوقعمجعالهلل

عوقعاال مع.

 :  لبحثمشكمة ا -أولً 

ييددةعيددةعالتبظدد معوقيعلنيددةنعوقاةدد مععيوددل اددرتعوضددياو عوقتلةيددلعوقاةددإعيبددريةع ع لددنمعريددة ع

وقددديجعقر دد عوضدددياو عتلةيدددلععيودددلنعريددة عوقليدددةعم,عةلالهدددللع عيددعو ةدددتصةالميلأع  ددداع ددةراعع صعلدد 

و صيددةقإعيلددأعوقتيناع دديوعو ضددياو عنع ؤناع.عددةرجوقعيوددلاةددإع عيددلعالهددللعيمتلددفعيددنعريددة عوق

ع  ددداعن  ايتبةةدددلمعمننق دددمعوقبينيص دددمعةدددتلننعبة كدددمعيهدددةالت ع دددإعتصةاالددد عوقيوليدددةعمنعقليودددلعنع
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رية ددد ع  ددداعوبصةربهدددةيةنعوقا دددةقعوقعةر دددمع يلدددنعمنعتلدددننعهدددة معالةقبةدددالمعقددد ع نعليدددةعمنعع عةقدددم,

 نعمنلع يتدددددددداوفععنع.(Smith,2005,P.41)عوقيعلنيددددددددمعوقاةدددددددد م ددددددددةرايلأعتبظدددددددد معنيعةقصددددددددمع

ةنعوقلدانعوقيةضدإع دإع لدةنع دإعيتنةديعتةدع بعوقتلةيدلعوقاةدإعيجعو مدتملعوقدنظ وإالةضياو ع

وقملددلعوقتلددةيلإعوقاةددإ.نتعرع ددإعوقالرو ددمعالةددال عورر ددةرع دديمعوقاةقددمعنوقتددإعلددةنعوةدديبةع1955  يددةمع

منلعينع ةمعالراوةمعو ضياو .نلةبنعتهتباعالةلتهة بةعوقكدلمعالد نعوقعيل دمعوقاةد معنةدلنكععر  ا 

يددنعملو ددمعوقتلةيددلع1973 ددإعيددةمعبهددانععبظا ددمعوقتلةيددلعوقاةددإعنتينياعقلددرععنعو يوددةلعوقيعددة  ن.

مرنونععكديينعليدةع .SENSORY  INTEGRATIONAND  LEARNING  DISORDERSةوقاةدإع دإعلتةالبد

ع.Smith,2005,p.45))عتل  معوقتلةيلعوقاةإعينجعو متملعوقنظ وإ

الةقاصن ع قأعوقتاوتعوقة لنقنصإعنو الاةتعنوقراوةةنعوقتإعتبةنقنعميودةلعوقتنادر,عتالد نعمنعلن داو ععن

ا د عوقليدسعيدنععيندلع)عميودةلعوقتنادرعوقتدإع الدر بةةنعوقةدلنلعالعد عوقعليدةوعنوقالدةان نعراةدنوينع

قيدددسعو يضدددةوع–ا ددد عمبدددنو عيادددررقعيدددنعو يعيدددمعمنعو قالةدددمعع–وقتدددجاصحعنعوقلودددرعع–و مدددا نع

منالتددنوعمنععنعيددرمعوقهددعناعالددة قمعيبددرعاددرنتع كددةالمعيددةع(ع–و كدديرومعع–وقتبةةددل معقبددمعمنعقغ ددا مع

 دديوع عددنرع قددأعوضددياو ع ددإعوقعيل ددمعوقاةدد معقددريع ددؤ وعو يوةل.ن دديوعو ضددياو ع ددنعكددعنالمع

رية عميوةلعوقتنارع إعيعةقصمعوقيعلنيدةنعوقاةد معوقتدإع تللة دةعيدنعوقادنوسعييدةع دؤناع دإعيا لدمع

مع دددإعو ةدددتصةالمعمنيدددر معو ةدددتصةالعيودددايع لدددننعوقيودددلمنعوةدددتصةالمعوقيودددلعقبددديمعوقيعلنيدددم.ع  يدددةع

مرووعميودددددةلعوقتنادددددرعنعوقعدددددةر  نعع9111ليدددددةع دددددةانعل بتدددددرعنعرننععم دددددلعيدددددنعوقدددددمرم.عت منوةدددددتصةال

عالبددنر%عيددنعع38 نصددرعوقالةانددةنعمنعع,عThe sensory progileيةددتمري نعوقيلددفعوقاةددإع

ينددلععنعقددمعتبيالددقعيلددأعو يوددةلعوقعددةر  ن,وبياللددنعيلددأعميوددةلعوقتناددرع ددإعادد عوقيل ددةسعوقيةددتمرم

نع بدددددةكعوقعر دددددرعيدددددنعوقلتددددد عنع.(P.62,Nancy,2004)نعو كدددددنونع دددددايعوقاةةةددددد معقليدددددس
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وقيلددة نعوقتددإعتبددة  عو ةددتصةالةنعو ةددتنبةي معقلتاو ددرعوقاةددإعوقتددإع الددر بةعالعدد عو يوددةلعوقددي نع

ع,9114,الةاوب ددددكعنعال اصةددددننع9119,ع ددددةاال اع9131)م ا رعنعت لتددددلع عددددةبننعيددددنعوقتناددددرعينددددل

تصدددةا عوقالدددةقغ نعوقدددي نع عدددةبننعيدددنعوقتنادددرعنعنكدددونوعينعنعم ضدددة ع نصدددرعتلدددةا اعع(9111ا تهدددةارع

ع,9133و ةددددددددددتصةالةنعوقةددددددددددلال معنعوقاةةةدددددددددد ةنع  اوقةددددددددددن معقياوددددددددددرونعيع بددددددددددمعينل) اوبددددددددددر نع

نع نعوقعر ددرعيددنع دديمعوقتلددةا اعوقيالةهدداقع ددرعم ددرنع.(9114,يةل ددةن9112ةددلن ةالن,ع9112نق ددةيس

يددامقعتعددةبإعيددنع نع ددإعع–9133بهددانع اوبددر نعا ددتعوقنصددنمعوقيتبنيددمعقبظا ددمعوقتلةيددلعوقاةددإ.ع

ل ددددددفعمنعماةةدددددد سعياددددددررقعتلددددددننع  دددددداعيؤي ددددددمعق مددددددا نعتددددددؤناعيلددددددأعةددددددلنلبةعنععع-وقتناددددددرع

ة ع للدددمعصدددرو عنعيهدددتتمعو بتالدددةمع دددرعتصعلبدددةعم يهدددمعيع بدددمعيدددنعوقن ددديلدددأعةدددال لعوقيندددةل:ع,يهدددةيا ة

مببدةع دإعةدنععتهدا ع اوبدر نعل دفنع,عمكنونعيع بمعتكاخعنعتغيإعميب بة رعتصعلبةعنععيكال م,نع

الانددنعيددنعوقضدددغيعوقعي ددقعلةقيوددل,نل فعةددةير ةع ددديوعيلددأعوقبددرنوعنعتبظدد معبظةيبدددةععوقياو لددم

 نعتصةا ع اوبر نعيتيةاللمعيعع اض ةنعمالا رعنعوقاةإعنعوقتلل لعينعاةةة تبةعوقيوايمعقليس.ع

بيةيجعع9113.ليةعاوصععلا بة ةنعنعنو را معال نعوقعيل معوقاة معنعوقةلنكمناب ترعينعا تعوقعم

%عينعو يوةلعمالرنوعمةةق  عيعةقصمعاة مع19يولعتنارجعنعنصرنوعمنعع211وقيعةقصمعوقاة معقدع

%علةبدددنعارنرعم عدددةقبمعيةق دددمعصدددرو ,نعمالدددريع91%علةبدددنعارنرعم عدددةقبمعضدددع وم,ع61  ددداعيةر دددم)

ليدددةعمنالتدددنعع(.(Smith,2007,p.35عيدددنعو ةدددتصةالةنعوقضدددع ومعنعوقعةق دددمعصدددرو (عة ع%عير صددد63

ع- إعينعمالاروقعةيل نع إعيصةلعوقعمجعوقنظ وإعنوقتلةيلعوقاةإ-نعMiller 1999ي للاراوةةنع

 نعو يوددةلعوقددي نع عددةبننعيددنعوقتناددرعقددر بمعوضددياو ع ددإعوقعيل ددمعوقاةدد مييةع ددبعلسعةددلالة عيلددأع

 دةقالع ع لدننعرويددرعوقتاو درينعيا دقعيددرممنع,عيا لدمعوةدتصةالتبمعقليعلنيددمعوقاةد معوقتدإع تللنببددة

نوقددالع عو مدداع لددننعم ددلع نددةاقعيددنعيا ددقعالعدد ععمعن اددةنلعتصبالبة)يتصبدد عاةددإ(.اةدد معيع بدد
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عملندداعيددنع  ددامقليبالدد عيةةددمعاةصددمععو ماقر دد عنوقددالع عوقيددرممنعوقاة م)يةددتص  عاةددإعم ددل(.

  Sensory  Integrationن يوعيةع ةيأعالةقتلةيلعوقاةإعيجعو متملعوقنظ وإع.ع)الةاتعاةإ(

Dysfunction  . 
نعنعع ملنامبدددنو عوضدددياو عوقتلةيدددلعوقاةدددإعهددد نية عنوقددديجعتبةنقتددد علن ددداينعوقراوةدددةنع نوضدددياو عوإ

بظةمعيوتددددإعوقتاو ر,نوقبظددددةمعوقليةددددإ,ن يمعتلا الددددة عتددددجتإعيصتيعددددمعيبددددرعوقيوددددلعوقوقبظددددةمعوقددددر ل رج,نع

عنظ وإ دددرعلهدددونعراوةدددةنعير دددرقعيلدددأعمنعوةدددتمرومعوةدددتاوت ص ةنعنتلب دددةنعوقعدددمجعوقدددعنعوقنوادددر.

عراوةدددددددمعيببةعوقيعتيدددددددرقعيلدددددددأعبظا دددددددمعوقتلةيدددددددلعوقاةدددددددإعتةدددددددبمع دددددددإعيعةقصدددددددمع ددددددديمعو ضدددددددياوالةت

(Lynn.et.al.2009)ةيل دددمع ب دددةنعوقعدددمجعوقدددنظ وإع دددإعيدددمجعو ةدددتصةالةنع  ددداععنوقتدددإعمنالتدددع 

(ع ةيل معوقاي معوقاة مع إعمو عBen&Cartar,2009ليةعمنالنعراوةم)وقعةر معقلين اونعوقلية م,

(عنعراوةمعAnita & Bundy 2010)راوةمع,نعليقكوقيالةقغع  بةعقلين اونعيوت معوقتاو رو ةتصةالةنع

(Miller & Sarah.2010عو)ةيل ددمعوقعددمجعوقددنظ وإعنعيددمجعوقتلةيددلعوقاةددإع ددإععتددةمنالتعةنتددلق 

(عوقتإعBeth ,et,al.2011مو عوضياو عوقتلةيلعوقاةإعقريعي بمعينعميوةلعوقتنار,عنراوةمع)

 ةنعبظةمعن لالا اع إعمود عوقيهدةللعوقوين دمعقدريعميودةلعوقتنادرعوقدي نع عدةبننعمظبانع ةيل مع ب

(عوقتدإعمنالدنعSpringer,et,al.2014نعراوةدمع)عينعوضياو عوقتلةيدلعوقاةدإع دإعوقبظدةمعوقليةدإ,

(عوقتددإعWatts,2014,نعراوةددمع) ةيل ددمعتلب ددمعوقكددرا معوقنل لددمع ددإعتبريددمعي بددمعيددنعميوددةلعوقتناددر

عيوت ددددددمعوقتاو ددددددرنو ةددددددتصةالةنعوقيالددددددةقغع  بددددددةعقلين دددددداونعوقاةدددددد مععSIالدددددد نعيددددددمجعع ددددددمال بددددددنعوقعم

(Lynn,2006,P.23ع.ع)ع

 دددإع ددديوعوقيصدددةلعن ع نصدددرعراوةدددةنععيدددنعبدددراقعوقراوةدددةنعنعو الادددةتعوقيصتيعدددةنعوقعاال دددمعنعتعدددةبإ

وةدددتاوت ص ةنعبظا دددمعوقتلةيدددلععيلدددأعوقددديجع عتيدددرعنظ وإب دددةنعوقعدددمجعوقددد يادددررقعنيبظيدددمعقراوةدددمع

نالددةنعيددريع عةق تدد ع ددإعيددمجعوضددياو عوقتلةيددلعوقاةددإعيجعو مددتملعوقنظ وإ. ليددةعمنعوقاةددإعنوإ
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ييلعوقالةانمع إعيصةلعو ية معالهدللعيدةمعنعوقتنادرعالهدللعمدة عقيدرقعتر درعيلدأعوقةدالععةدبنون,ع

ةعتمادظعيصينيدمعيدنعالة ضة معقياوصعتبةع رال ةنعوقالاتعوقيتعللدمعالينضدن عوقالادتعوقادةقإعصعلبد

 ددايع)وقددنظ وإعقددريعميوددةلعوقتناددرعينددلوقبلددةيعوقياتاليددمعالةضددياو عوقتلةيددلعوقاةددإعيجعو مددتملع

وقتعلقعةيةنعين لمعرننعمنع كة عالةقرنوا,انلعو ه ةوعقةلمعنعوقرناونعوقةا ععانلعبوة عمنعوقااع

و كدديرومعقصةددرم,منيبريةع ليةدد عمار,ع,وقغضدد عيبددرعقيددسعوقيددةوإوقيعددةمعوقلةةصة ددمعنعالددةقاالن عوق

قبددددديوع ةدددددتبرفعوقالادددددتع........وقخ(منع ع ةددددديععوقدددددرويمعالة هددددد ةوعمنعو هدددددمة عنلجبددددد ع ع ددددداي

ع دددإالابدددةيجعتدددرا الإع عتيدددرعيلدددأعوةدددتاوت ص ةنعبظا دددمعوقتلةيدددلعوقاةدددإععوقاةق دددةقن نفعيلدددأع ةيل دددم

ن دجتإعيقدكعوبيم دة ععتنادر.وقميودةلعوقاةإعيجعو متملعوقنظ وإعقدريعمو عوضياوالةنعوقتلةيلع

الجهلةلعوضياو عوقتلةيلعوقاةدإعقدريعميودةلععيعا معوقعةيل نع إعيصةلعوقتاال معوقمةكمينعتين اع

 وقةؤولعوقاي سعوقتةقإ:عنوقالاتعوقاةقإعتتاررعينعمملعو صةالمعييهللمعع  نعنيل  وقتنار.

الوظيفي ما فاعمية برنامج تدريبي في خفض اضطراب التكامل الحسي ذي الختالل 

ع؟ التوحد لدى أطفال

 ينعمملعية لإ:عوقاةقإعالاتتبالععم ي معوقع:بحثأهمية ال –ثانياً 

عميوةلع تةل -1 عقري عوقنظ وإ عو متمل عيج عوقاةإ عوقتلةيل عوضياو  عينضن  عيلأ عوقضنو ي

نل فع ارتع؟عيةع إعيظة امع؟عيةع إعع,ضياو  يوعو ع  مينعا تعها عنتنض حعيةعوقتنار,

 نتنض حعتجن امعيلأعميوةلعوقتنارع.؟عمبنوي ع

نبظا دددمععنظ وإتبةنقدددنع عةق دددمعوقعدددمجعوقددد(عيلدددأعادددرعيلدددمعوقالةاندددم)عيدددرمعنصدددنرعراوةدددةنعياال دددم -2

و نقدأع دإعوقصيبنا دمعوقعاال دمعالاتعيدنعوقالادنتعوقعوعرع يلية .عوقتلةيلعوقاةإعقريعميوةلعوقتنار
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 دإعمود عوضدياو عوقتلةيدلعوقاةدإعيجعو مدتملععنظ وإو تينعالوةيل معوقعدمجعوقدوقتإعوقةنا مع

 وقنظ وإعقريعميوةلعوقتنار.

و يودةلعوقدي نع عدةبننعيدنعوقلةيي نعيلأعاية دمعمنععنيعلي لقةقمعتلر معوةتاوت ص ةنعيلي مع عيع -3

 )وضياو عوقتلةيلعوقاةإ(.وقعيل معوقاة م إعوضياو عوقتنارعنعقر بمع

عمتلدددفعقةدددلنكوقمةكدددمع دددإعوقبظددداعالهدددللعييةدددةيرقعو الدددةوعنوقعدددةيل نع دددإعيصدددةلعوقتاال دددمع -4

 ع.الةمعنوقتاو رعنو تكةلعنوقتوةيلوةتاوت ص ةنعقر ةرقعو بتتلر معنعع,ميوةقبم

 : بحثأهداف ال -ثالثاً 

 ق  عوقالاتعوقاةقإع  بد ع بدرفعع ةعأعوقعمصإعوقترا الإعوقيجنوقيبظناعع,الات إعضنوعيهللمعوق

ع:عتال قعية لإ قأع

مو عالع عيظة اعوضياو عوقتلةيلعوقاةإعيجعو متملعوقنظ وإعقريعميوةلعوقتنارعع-(9

ع عال ن عمييةا م عتتاون  عةبنعع1ع–ع3نوقي ن عوقالابةيج عممل عين ع, عون عوقترا الإ عمير قبيوعوقيج

عوقغا .

و ناعوقيجعمارن عوقالابدةيجعوقتدرا الإع دإعمود عيظدة اعوضدياو ععوةتياوا مععتعافعيريع-(2

ع6م دداورعي بددمعوقالاددتعالعددرعوقتن ددفعوقوعلددإعقلتيال ددقعالوتدداقعريب ددمعاددررنعالدددعوقتلةيددلعوقاةددإعقددريع

عمةةال ععينعتةا خعوبتبةوعوقالابةيجع.ع

ع

ع

ع

ع
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 : بحثال فرضيات–رابعاً 

 الفرضية األولى :

عراصدةنعميودةلعإالد نعيتنةديع(α≤0,05يبرعيةتنيعوقر قمع)ع عتنصرع انقعيونعر قمع اكةي م

يل ددةسععيلددأعمالعددةروقضددةاليمع ددإعوقل ددةسعوقالعددرجععراصددةنعميوددةلعإيتنةدديوقيصيدنيت نعوقتصا ال ددمعنع

عنوقراصمعوقلل معقليل ةسع.وقتل  معوقتاو رجع

 الفرضية الثانية :

راصدةنعميودةلععإ(ععالد نعيتنةديα≤0,05 عتنصرع انقعيونعر قمع اكةي ميبرعيةتنيعوقر قمع)

)وقبظددةمعيل ددةسعوقتل دد معوقتاو رجمالعددةرععوقيصيددنيت نعوقتصا ال ددمع ددإعوقل ةةدد نعوقلاللددإعنعوقالعددرجعيلددأ

 .عوقراصمعوقلل معقليل ةسنععوقليةإ,وقر ل رج,يوتإعوقتاو ر(

 الفرضية الثالثة:

وقتصا ال ددددمع ددددإععراصددددةنعميوددددةلعوقيصينيددددمعإ عتنصددددرع ددددانقعيونعر قددددمع اكددددةي معالدددد نعيتنةددددي

عقليل ةسع.وقراصمعوقلل مععنع,يل ةسعوقتل  معوقتاو رجعيلأعمالعةر(وقالعرجعنوقيؤصل)وقل ةة ن

 : بحثحدود ال -خامسًا 

 ددإعير بددمعوقالاتعوقاددةقإعيلددأعي بددمعيددنعو يوددةلعوقتناددر  نع ددإعياولددرعوقتاال ددمعوقمةكددمعو تكدداع

ع رعتاررعالةقارنرعوقتةق مع:نعع,اي 

الدددددرعوقيتنوصدددددر نع دددددإعيع  نيودددددةلعوقتنادددددرتلنبدددددنعي بدددددمعوقالادددددتعيدددددنعو عالحـــــدود البشـــــرية :

 ةبنونع.ع1ع–ع3ال نععير بمعاي .عوقعياعوقتمككإعقينجعو ات ةصةنعوقمةكم,وقبناع
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ع(98/1/2196يلدأعوقع بدمعو ةدتيمي مع دإعوقوتداقعوقييتدرقعالد ن)عتيال دقوقتدمعالحدود الزمانيـة: 

نعقغة ددددددددددمعع(9/6/2194نددددددددددمعالددددددددددرمعوقتيال ددددددددددقعوقالابددددددددددةيجعالتددددددددددةا خ)(,28/92/2196)عنقغة ددددددددددمع

وقل دةسعوقيؤصدلعندمعتدمعتيال دقع(.6/1/2194يال قعوقالعرجعالتدةا خع)نعمصاجعوقتع(61/3/2194)

(عنعالدددددددديقكعتلددددددددننعوقاددددددددرنرعوقريةب ددددددددمعقلالاددددددددتع ددددددددرعويتددددددددرنعيددددددددةعالدددددددد نع26/1/2194)عالتددددددددةا خ

ع.(ع26/1/2194 قأع)ع(98/1/2196)

 وقبناعوقتمككإعقينجعو ات ةصةنعوقمةكمع.يالرع:بحثالحدود المكانية لم

ع عوقاةدإعنيل ددةسعوقتل دد معوقتاو ددرجصددايعوةدتمرومعيل ددةسعوقوادد: بحــثلم الموضــوعيةالحــدود 

 .عالاتمع إعوقلجروقعاي ةع) يرورعوقالةانم(ترا الإع ضة مع قأعوقالابةيجعوق

عاإلجرائية : هتعريفاتو بحث مصطمحات ال -سادساً 

 Sensory  Integration  (SI )التكامل الحسي :  -1

وقعيل معوقعكال معوقتإعتبظمعنتعةقجعوقيعلنيةنعوقاة معوقتإعتغبللع قدأعوقدرية عيدنعمدملعمي ببدةع نع

نتارتع يمعوقيعةقصمع إعم نو بةعنمبن بةعنعاةةمعوقتنورن,نصلنربةعنعيضمتبةعنعيوةكلبةعنعنآيوببةع

ن ددإعتاددرتعالهددللعتللددةيإعيبددريةععوقبظددةمعوقعكددالإعوقيالرج)وقددرية ,نوقعينرعوقولاج,نو يكددة (

 .(P.28,Ellen,Paula,Shirley,2002)ع صيععوقصةمعوقيعلنيةنعيالاعوقانوس

يلدأعيعةقصدمعوقيعلنيدةنعوقاةد معوقتدإع دنع دراقعوقيودلعوقتنادرجع:ععيعرف التكامل الحسي إجرائياً 

ييدةعع(وقبظدةمعيوتدإعوقتاو درع,وقبظةمعوقدر ل رج)وقبظةمعوقليةدإو بظيدمعوقاةد م ةعيدنعوقال يدمعيالاع تللة

عوقيتن ددع,  اعةقعرنوب ددمعيبددرعوقليددسعوقيتينلددمعال قددأعومتوددةوعوقيظددة اعوقةددلنل مع  اوقيا نالددمعنع ددؤرجع

 لدةسععن.وقيهدةللعوقوين دمنعع,كدعنالةنعو لدل,عوقاللدةوعنعوقةدلال موقالل,عوقضدا عنع,ع دايعوقبهدةي

عععالةقراصمعوقتإع اكلعيل بةعوقيولعيلأعيلة  سعاليةا معوقتهم  .
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ع Sensory Integration Dysfunction:الختالل الوظيفي والتكامل الحسي ذ--2

عوقددددينقعنعوقانوس)وقاؤ م,وقةدددديع,وقليس,معوقيعلنيددددةنعوقتدددإعتددددجتإعيدددنع دددنعكددددعنالمع دددإعوةددددتمرو

 ةقعر درعيدنعو يودةلع ع لنبدننع دةرا نعيلدأعمنعع راوكعوقصةم(ع دإعوقا دةقعوق ني دم.عوقاالم,وقهم,

 ةقالع ع لننعرويرعوقتاو رعع لرينوعوةتصةالمعيمييمعمنع عةقمعقالع عو هلةلعينعوقيرملعوقاةإ,

ععدددةرجقيدددرملعاةدددإعملنددداينعوقيودددلعوقعنآما اتدددةجعاةصدددمعيةةدددمعنآمام دددلع ندددةاقعقليدددرملعوقاةدددإ,

(Wilbarger & Wilabrger,1991,p.120ع).ع

ــف التكامــل الحســي ذ ــًا  وويعري ــوظيفي إجرائي وضددياو ع ددإعييل ددمعوقيعةقصددمع ددنعع:الخــتالل ال

ا دتعبصدرعع دؤناع دإعةدلنلبم.عوقاة مع ك  ع ةقال معميوةلعوضياو عوقتنادرعاليمتلدفعراصةتد عن

عنببةمنعوقيبالبةنعوقاة معوقتإع تللع ةتص الننعاليا لمعكا امعقليرممنعيعظمع ؤ وعو يوةلع 

عيدددر معو ةدددتصةالمعمنمنعع,وقيدددرممنيوايدددة ع دددإعو ةدددتصةالمعقبددديمعبدددنعميدددةع عيدددنعمدددملعوقادددنوس.

ييددةع ددؤناعةددلالة عيلددأعبهددةيةنعوقا ددةقعوق ني ددمعع ةددتص  عالهددللعم ددلعييددةع صدد عقليبالبددةنعوقاةدد م.

نيبدةاونعوقعبة دمععنوقعم دةنعو صتيةي دم,عنوقتيناوقاالإ,عوقتعلم,الة ضة مع قأعتجن امعيلأعييل مع

 لدددةسعالةقراصدددمعوقتدددإععنو ع/عنيةدددتنيعوقبهدددةيع  اوقعدددةرج/عياتودددععصدددرو عمنعيدددبمو عصدددرعوقيوت دددم,

 عع اكلعيل بةعوقيولعيلأعيلة  سعاليةا معوقتهم  .

  Occupational Therapy   (OT ):  العالج الوظيفي–3

ن ددددنعيا لددددمعقعددددمجعو يوددددةلعوقددددي نع عددددةبننعيددددنعيهددددلمنعيعةقصددددمعوقتبال بددددةنعوقاةدددد معنتددددريأع

 Sensory Integration Dysfuncationالةضدددياوالةنعوقتلةيدددلعوقاةدددإعيجعو مدددتملعوقدددنظ وإع

Disordersكدددعنالةنعع الر ددديوعوقبدددن عيدددنعوقعدددمجعيلدددأعتاةددد نع دددراقعريدددة عو يوةل)وقتنادددرج,.ع

وقدي نع عدةبننعيدنعوضدياوالةنعوقتلةيدلعوقاةدإعن ةدةير معيلدأععع(ADHDيتمريدمعرونن,ععوقتعلم,
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قليس,وقهددم,وقر ل رجع,وقينق,ويددمعيددنعوقاددنوسعوقةالعم/وقالكا,وقةيعريددجعوقيعلنيددةنعوقاةدد معوقلةر

وإعوقواو ع(/عييةع يلنعوقدرية عيدنعتبظد مع ديمعوقيعلنيدةنع)ينضععوقصةييوتإعوقتاو رع)وقتنورن(,

ييةع صعدلعوقيلدلع دةراو عالهدللعم ضدلعيلدأعمنع لدنمعالة ةدتصةالمعوقاة معنيعةقصتبةعالهللعكا حع

نالةقتددةقإعتاةدد نعآرووعوقنظددةيفعنيبددةاونعوقعدد  ععوقيمييدمعقليعلنيددمعوقاةدد معوقتددإع تللة ددةعرية دد ,

 عتيدددرععنع,يلددأعوقلعددد عنوقيددا عوقعدددمجع لددنمعنعععددةيوإعنوقتيناوقعدددةم.نوقانت بددةنعوق ني دددمعنوقتيناوق

ع.(Miller,2006,p.69)عبظا معوقتلةيلعوقاةإعيالةرئيلأع

ــــ ــــهو يع ــــًا ب ن ــــوظيفي إجرائي ــــالج ال ) ب ددددةنعنوقوب ةنعيصينيددددمعيددددنعو بهدددديمعوقيبظيددددمع:رف الع

وقتإعتةةيرع ب ةنعوقتبال  عنعوقتبريم(,عوقبهةيةنعوقر ل ر معنعيوت معوقتاو ر,وقاي معوقاة من لالا ا,

قاةد معوقلةريدمعيدنعو بظيدمعوقاةد مع)وقبظدةمعوعيلدأعريدجعوقيعلنيدةنميوةلعوقتنار)ي بدمعوقراوةدم(ع

وقبظةمعيوتإعوقتاو ر(عنعوقعيلعيلأعتبظ يبدةعنعيعةقصتبدةعالهدللعكدا حع,وقبظةمعوقر ل رجوقليةإ,

نالةقتدةقإعيةدةيرتبمععييةع ؤرجع قأعمو عوضياو عوقتلةيلعوقاةإعقر بمع إعو بظيمعوقيديلناق,

نعيةدددةيرتبمعلددإع لنبددنوعملندداعتال دددرو عيلددأعتجر ددمعنظ وددتبمعالهدددللعم ضددلعضددينعيةقيبم,نم ضددة ع

ع إعوقيبةمعوق ني مع.ععوبتالة ة ع

   :الفاعمية-4

ع(ع944,ع9131)الرنج,ع إعوقلراقعيلأعتال قعوقبت صمعوقيلكنرقعقيعة  اعياررقعيةاللة ع

ـــةتعـــرف  ـــًا ب ن ـــا الفاعمي قالادددتعمعينضدددن عوبدددةيجع دددإعو بظيدددمعوقاةددد قلالاععراصدددمعوقتدددجن اع:إجرائي

يلدأعيل دةسععالادتلكرعالبدةعتلدر اونعم داورعي بدمعوق عيوتإعوقتاو ر(,نع–وقر ل رجع–)وقليةإوقاةقإ

وقديجععنع, ديوعوقالادتق يودةلعوقتنادر  نعوقيةدتمرمع دإعع,نيل ةسعوقتل  معوقتاو رجوقوا عوقاةإ

ع.عالاتاليةع تبةة ععنم او عوقعية ةينعوقالةانمعال يرور 
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 األطفال التوحديون : -5

تينا معتؤناعالهللعيلانظعيلأعوقتنوكلعوقلوظدإعنع  داعوقلوظدإع ية مع معو يوةلعوقي نعقر بمع

وقعيداعتظباعو ياو عوقروقدمعيل د عالهدللعيلادنظع الدلعةدنعوقنةقندمعيدنععنعنعوقتوةيلعو صتيةيإ.

وقتاالدددنج,عنعيدددنعوقمكدددةي عنعوقيظدددة اعو مدددايعوقتدددإعتددداتاليععيودددلنعتدددؤناعةدددلال ة عيلدددأعمرووعوق

ااقعنعوقاالدةنعوقبيي دمعنعيلةنيتد عقلتغ داعوقال يدإعمنعالةقتنارع نعوبهغةلعوقيودلعالةقبهدةيةنعوقيتلد

يلةنيت عقلتغ اع إعوقانت نعوق نيإ,ع ضة مع قأعو ةتصةالةنع  اعو يت ةر معمنعوقيال ع معقلمالاونع

 ع(.ع66,عع2114وقاة مع)وقرا لةن,ع

وقصيع ةنععو يوةلعوقيلتالننعالةقياولرعنعالجببم : إجرائياً  بحثال في هذا نواألطفال التوحدييعرف 

الجببمع عةبننعينعوقتنارععCARS نعيل ةسععDSM-IVن قعيلة  سعنوقي نعهمكنوععوقيمتكم,

جببمع عددةبننعيددنعوقتلةيددلعوقاةددإعيجعو مددتملعوقددنظ وإعن لددة عقيلددة  سعلدديقكعهمكددنوعالددنععوقالةدد ي,

  يرورعوقالةانم(ع.عاليةا معوقتهم  عنعوقتل  مع)
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 مقدمةال

 و سوؼ يتـ العرض مف خالؿ محوريف أساسييف  ,عرضًا لإلطار النظرييتضمف هذا الفصؿ 

  سػػػػ اباأل ومعػػػػدؿ انت,ػػػػار , ,و سػػػػوؼ يتنػػػػاوؿ تعريػػػػؼ التوحػػػػد مفهػػػػـو التوحػػػػد المحػػػػورا وؿ ,

 واألساليب العالجية. ثـ ت,خيص التوحد,و مف  خصائص,وال

 اضػػػطراب التلامػػػؿ الحسػػػال ذي اظخػػػتالؿ الػػػوظيفال وظيػػػ  يػػػتـ تنػػػاوؿ نظريػػػة  محػػػور الثػػػانيال:

 التلامػػػػػؿ الحسػػػػػال,ليفية معالجػػػػػة الػػػػػدماغ لامعاومػػػػػات الحسػػػػػية,الحواس السػػػػػ عة والحػػػػػواس الخفيػػػػػة,

 ضطراب التلامؿ الحسال,ليؼ يحدث اظضطراب,أس ا  ,أنواع ,مظاهر  .ا

 المحور ا وؿ   مفيوـ التوحد 

ل دايػػػػػة ظهوراحعايػػػػػة  التػػػػػاريط التطػػػػػوري حعايػػػػػة التوحػػػػػد يعطينػػػػػا ظهمػػػػػًا ألثػػػػػر ,ػػػػػموليةإف دراسػػػػػة 

  Leoحيػث وصػؼ ليػو لػانر  1943 ويرجع الت,ػاؼ هػذا النػوع مػف احعايػة إلػ  عػاـوالت,ػاظها,

kanner حيػػث لفػػت ,ظػػال جامعػػة هػػارظرد ظػػال الوظيػػات المتحػػدة اظمريليػػة يػػاـ  ػػ  مػػف خػػالؿ  حػػث

ية غيػػر عاديػػة ألحػػد ع,ػػر طفػػاًل لػػانوا مصػػنفيف عاػػ  أنهػػـ متخافػػيف اهتمامػػ  وجػػود أنمػػاط سػػاول

ظحػظ  و لقػد Early  infantie  autism عقايػًا.وأطاؽ عاػيهـ مصػطاض اضػطراب الذاتويػة الطفايػة

تجػػػاوب مػػػع انغاليهػػػـ اللامػػػؿ عاػػػ  الػػػذات واظ تعػػػاد عػػػف الوايػػػع واظنطػػػوا  والعزلػػػة وعػػػدـ اللػػػانر 

 1944ا ن,ر  ظال المقاؿ الذي لت ػ  حػوؿ هػؤظ  األطفػاؿ.وظال عػاـ .وهذا مالمثيرات التال تحيط  هـ

آخػر  عنػواف إعايػة الذاتويػة لػدف األطفاؿ.و ػالرغـ مػف أف هاتػاف  مقػاظً Asperger لتػب اسػ رجر 

لهمػػا المقالتػػاف ظيتػػا  عػػض النقػػد ظػػال ذلػػؾ الويػػت إظ أنػػ  سػػرعاف مػػا ظهػػرت  عػػض النتػػائ  المؤيػػدة 

و دراسػػػػػة  ,Dsbert 1952أو خارجها.مثػػػػػؿ دراسػػػػػات دسػػػػػ رتسػػػػػوا  داخػػػػػؿ الوظيػػػػػات المتحػػػػػدة 

منػػذ عػػاـ لمػػا أنػػ   (.ٗٔ,صٕ٘ٓٓعمػػارة,)Weil 1953  سػػة ويػػؿادر  ,وMahler 1953مػػاهار
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 Children,وذهػػػػػػاف الطفولػػػػػػة  Autismاسػػػػػػتخدمت تسػػػػػػميات متعػػػػػػددة منهػػػػػػا التوحػػػػػػد1943

Psychosis)والػػنمط غيػػر السػػوي ظػػال النمو ال,ػػاذ,Atypical Development أف  وفال ػػاحث.ويػػرف

هذ  التسميات تعلس التطور التاريخال لمصطاحإعاية التوحد.وعا  الػرغـ مػف أف لػانر يػاـ  رصػد 

دييػػؽ لخصػػائص هػػذ  الفئػػة مػػف األطفػػاؿ ويػػاـ  تصػػنيفهـ عاػػ  أنهػػـ ظئػػة خاصػػة مػػف حيػػث نوعيػػة 

ا احعايػػة وأعراضػػها التػػال تميزهػػا عػػف غيرهػػا مػػف احعايػػات وللػػف اظعتػػراؼ  هػػا لفئػػة يطاػػؽ عايهػػ

مصطاض التوحد لـ يتـ إظ ظال عقد الستينات حيث لانت ت,خص حاظت هذ  الفئػة عاػ  أنهػا نػوع 

مػػػا ورد ظػػػال الػػػدليؿ اظحصػػػائال لت,ػػػخيص األمػػػراض العقايػػػة ظػػػال ًالمػػػف الفصػػػاـ الطفػػػولال وذلػػػؾ وظق

ُن,رت الط عة  عندما1980(ولـ يتـ اظعتراؼ  خطأ التصنيؼ إظ ظال عاـ DSM- 2الط عة الثانية 

عاية التوحدDSM 3-Rدلة المع حيث ألػدت أف إعايػة التوحػد . (والتال ظريت  وضوح  يف الفصاـ وا 

ور مػا يرجػع هػذا الخاػط إلػ  وجػود  عػض األعػراض الم,ػترلة مثػؿ  .ليست حالة م لرة مف الفصػاـ

اظختالؼ ظال األعراض ألثػر مػف الت,ػا   نس ة نطوا عا  الذات واظنعزالية,وللف ظال الوايع أف األ

.وذلػػػؾ أف حػػػاظت إعايػػػة التوحػػػد تخاػػػو تمامػػػًا مػػػف أعػػػراض الهاوسػػػة أو الهذا ات.و ػػػذلؾ ظقػػػد  ينها

(ال,ػػروط DSM- 3ظػػت إعايػػة التوحػػد عاػػ  أنهػػا اضػػطراب نمػػائال ولػػيس انفعالال,ولقػػد وضػػض عرّ 

 المتوجب مراعاتها ظال وضع ت,خيص التوحد هال :

 ض ظال الثالثيف ,هرًا األول  مف عمر الطفؿ .عراظهور األ  -ٔ

 ضطراب ,امؿ ظال اظستجا ة لامجتمع المحيط .ا -ٕ

 يصور ,ديد ظال تطور الاغة .-ٖ

أوالترديػػد   Ecolaliaإذا مػػا اسػػتطاع الطفػػؿ النطػػؽ ظهنػػاؾ نمػػط محػػدد لانطػػؽ مثػػؿ الترديػػد ا لػػال-ٗ

 .   أنا  دظً  مف أنت , أو  العلس (المتأخر أو خاط ظال استعماؿ الضمائر
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 ت الجػػػو والمحيط.وميػػػؿ إلػػػ  الحيوانػػػات والتعاػػػؽ  األ,ػػػيا  .انفعػػػاؿ ,ػػػديد وغيرمتػػػوازف لتغيػػػرا -٘

مػا  هػووهػذا ال,ػرط األخير  Autismظ يملف الحصوؿ عا  تخيالت وتصورات و هاوسة ظػال الػػ -ٙ

 ,ٕ٘ٓٓدحض اظعتقادات السائدة لتصنيؼ هذ  الفئة عا  أنها نوع مف الفصػاـ الطفولال خطػاب,

حصػػػائال لت,ػػػخيص ار الرا ػػػع مػػػف الػػػدليؿ األولقػػػد تػػػـ تصػػػنيؼ إعايػػػة التوحػػػد ظػػػال اظصػػػد.(٘٘ص

ضػػػػػػػػػػػػػػػمف مجموعػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف اظضػػػػػػػػػػػػػػػطرا ات النمائيػػػػػػػػػػػػػػػة  (DSM-IV)1994األمػػػػػػػػػػػػػػػراض العقايػػػػػػػػػػػػػػػة

 Developmenhal Disorder.Pervasiveال,اماة المختاطة(

 

 

 

 

 
 

 ( أنواع االضطرابات النمائية الشاممة المختمطة1الشكؿ )                 

 (ٖٗصٜٜٚٔ,الخطيب وآخروف )

أعػراض عاػ  األيػؿ  ٙظهػور  ت ػدو ظػال دد الدليؿ ثالث محلات ظضطراب التوحد الطفػولالحلقد و 

المجموعات األول  والثانية ,رط أف يلوف ظيهػا اثنتػاف مػف أعػراض المجموعػة األولػ   أو ألثر مف

 و ػذلؾ   .األيػؿ  احضػاظة إلػ  عػرض واحػد عاػ  األيػؿ مػف لػؿ المجمػوعتيف الثانيػة والثالثػة عاػ 

  أن  يعانال مف عالمات التوحد وهال ماياال : عد الطفؿيُ 

 

 

 االضطرابات النمائٌة الشاملة)المختلطة(

Pervasive Developmental  Disorders 

التوحدا  

Autism 

 أعراض رٌت
Rett 

Syndrome 

 أعراض اسبرجر
Aserger 

Syndrome 

اضطراب الطفولة 
 التحللً)التفككً(

Childhood 
Disintegrative 

Disorder  
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 المجموعة ا ولى  

 عا  األيؿ مف األعراض التالية : اثنتيفجود يصور ليفال ظال يدرات التفاعؿ احجتماعال  و 

يصور واضض ظال استخداـ صور متعددة مف التواصاغير الافظال مثؿ تاليال العيوف أو تعا ير  -أ

 اظجتماعية واظتصاؿ مع ا خريف . الموايؼ الوج  أو حرلات و أوضاع الجسـ ظال

 مع العمر أو مرحاة النمو . الف,ؿ ظال تلويف عاليات مع األيراف تتناسب -ب

إنجاز  الهوايات أو ا خريف ظال األن,طة الترظيهية أو يصور ظال القدرة عا  الم,ارلة مع -ج

 معهـ .أعماؿ م,ترلة 

 أو التع ير عف الم,اعر.الم,ارلة الوجدانية أو اظنفعالية  غياب -د

 : المجموعة الثانية

 التالية : تصاؿ لما يلت,فها واحد عا  األيؿ مف األعراضيصور ليفال ظال القدرة عا  اظ

تأخير أو غياب تاـ ظال نمو القدرة عا  التواصؿ  اللالـ  التخاطب(وحد    دوف مساندة أي  -أ

 . لاغة(نوع مف أنواع التواصؿ غير الافظال لاتعويض عف يصور ا

 الحديث مع   النس ة لألطفاؿ القادريف عا  التخاطب وجود يصور ظال القدرة عا  الم ادأة -ب

 ال,خص ا خر وعا  مواصاة هذا الحديث .

 التلرار والنمطية ظياستخداـ الاغة . -ج

 غياب القدرة عا  الم,ارلة ظال الاعب أو التقايداظجتماعال الذي يتناسب مع العمر والنمو. -د

 جموعة الثالثة  الم

تل,ؼ عنهااألعراض  ايتصار أن,طة الطفؿ عا  عدد محدود مف الساوليات النمطية لما -(ٔ

 : مماياال واحد عا  األيؿ ظال 
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استغراؽ أو اندماج لاال ظال واحدأو ألثر مف األن,طة أواظهتمامات النمطية ال,اذة ظال  -أ

 ط يعتها أو ,دتها .

اظلتزاـ واظلتصاؽ  ساوليات وأن,طة روتينية أو طقوسال الجمود وعدـ المرونة الواضض ظال -ب

 جدوف منها 

الجذع إل  األماـ  مثؿ طقطقة األصا ع أو ثنال,حرلات نمطية تمارس  تلرار غير هادظة -ج

 . ...إلط......والخاؼ أو حرلة األذرع أو األيدي أو يفز 

 طوياة . لاعب  ها لمدةا ان,غاؿ طويؿ المدف  أجزا  أو أدوات أو أجساـ مع استمرار -د

عمر الطفؿ ظال واحد  ر أو ,ذوذ وظيفال يلوف يد  دأ ظال الظهور ي ؿ العاـ الثالث مفتأخ  -(ٕ

 مما ياال:

 . استخداـ الاغة ظال التواصؿ أو اظتصاؿ1-

 الاعب الرمزي أو احيهامال التخياال  لعب أدوار الل ار(.2-

 اظجتماعال. التفاعؿ3-

 .(٘ٛ, صٕٓٓٓ جاي رج, Rett لريتغياب أعراض متالزمة ا  -(ٖ

    بالتوحد تعريؼ -(ٔ

واسػػتخدـ آخػػروف مصػػطاض   Schizophreniaوصػػؼ  عػػض العامػػا  التوحػػد لػػدف األطفػػاؿ  أنػػ  

ظػػال مجػاؿ الت,ػػخيص احلاينيلػال للونػ  يتجنػػب العديػد مػػف  Childhood-Autismالتوحػد الطفػولال 

لساولية التػال يملػف أف تقػع ظػال مجػاؿ الفصػاـ إذ أف هناؾ العديد مف النماذج ا التفسيرات النظرية.

وت دأ نماذج الساوؾ التوحدي مف الطفولػة أو خػالؿ السػنوات األولػ  مػف العمػر ثػـ يأخػذ  الطفولال.

سػػاوؾ الطفػػؿ  ػػالتطور  عػػد عمػػر ثػػالث سػػنوات.ومهما تعػػددت المصػػطاحات التػػال تػػدؿ عاػػ  وجػػود 
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و نفعاليػػة غيػػر العاديػػة اظضػػطرا ات األالتوحػػد ظػػال سػػاوؾ األطفػػاؿ إظ أنػػ  يمثػػؿ ,ػػلاًل مػػف أ,ػػلاؿ 

نفعػالال لألطفػػاؿ غال ػًا مػػا يظهػػر ظػال السػػنوات الػثالث األولػػ  مػػف نوعػًا مػػف أنػواع احعايػػة لانمػػو األ

العمروتتمثؿ ظال  عض صور القصور والتصرظات غير الط يعية وظال النمػو اظجتمػاعال والعػاطفال 

عػػرض مجموعػػة مػػف التعريفػػات العر يػػة  والتػػال تسػػتدعال معػػ  الحاجػػة إلػػ  التر يػػة الخاصة.وسػػيتـ

,ػػػػلاؿ اظضػػػػطرا ات النمائيػػػػة التػػػػال تحػػػػدث ظػػػػال أجن يػػػػة حػػػػوؿ مفهػػػػـو التوحػػػػد الػػػػذي يعػػػػد مػػػػف واأل

أوؿ عػالـ اهػتـ  دراسػة  - المختص  الطػب النفسػال لألطفػاؿ -ٖٜٗٔلانر ر تع. و يمرحاةالطفولة

 Early infantieم لػر التوحػد الطفػولال المصػطاض أطاػؽ عايػ  حيػث مظاهر التوحد عند األطفػاؿ 

autism  ّالمظاهر ا تية:مف مظهر  ظهر اضطرا ًا ظال ألثر مفالذي يُ  ؿالطف :ذلؾ أن   ظوعر 

 . صعو ة تلويف اظتصاؿ والعاليات مع ا خريف 

 .  انخفاض ظال مستوف الذلا 

 . العزلة واظنسحاب ال,ديد مف المجتمع 

  ا خروف أماـ الطفؿ .احعادة الروتينية لالامات والع ارات التال يذلرها 

 . احعادة والتلرار لألن,طة الحرلية 

 . اضطرا ات ظال المظاهر الحسية 

  اضػػػػطرا ات ظػػػػال الاغػػػػة أو ظقػػػػداف القػػػػدرة عاػػػػ  اللػػػػالـ أو امػػػػتالؾ الاغػػػػة ال دائيػػػػة ذات النغمػػػػة

 الموسيقية .

 ,ص ٕ٘ٓٓضعؼ اظستجا ة لامثيرات العائاية الجا ال,ٔ٘). 

أمػا .(ٛٔصٜٚٚٔ,عايػؿ  أنػ  المتجػ  نحػو الػذات ض التوحػدمصػطا معجػـ عاػـ الػنفس حددلما 

ؼ التوحد الطفولال  أن "أولئؾ األطفاؿ الذيف يعانوف مف اظنسػحاب ظقد عرّ  Smith1979سميث 
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ال,ػػػػػديد مػػػػػف المجتمع,وظقػػػػػداف التواصػػػػػؿ,أو الف,ػػػػػؿ ظػػػػػال تطػػػػػوير العاليػػػػػات مػػػػػع ا خريف,الترديػػػػػد 

ر,احعػػػػػػػػػػادة المماػػػػػػػػػػة لألطفػػػػػػػػػػاؿ ونطػػػػػػػػػػػؽ الملػػػػػػػػػػانيلال لالامػػػػػػػػػػات والع ارات,السػػػػػػػػػػا ية ظػػػػػػػػػػػال التع ي

ويعػػرؼ الحفنػػال إعايػػة التوحػػد " أنهػػا اظن,ػػغاؿ  الػػذات ألثػػر .(Cohen,1981,P.32 اللامػػات

مػػػػف اظن,ػػػػغاؿ  العػػػػالـ الخارجال,واظن,ػػػػغاؿ  الػػػػذات هػػػػو حرلػػػػة العمايػػػػة المعرظيػػػػة اتجػػػػا  ا,ػػػػ اع 

ياع وف و  توحدييفالحاجة,والطفؿ التوحدي هو طفؿ منسحب  ,لؿ متطرؼ,ويد يجاس األطفاؿ ال

لساعات ظال أصا عهـ أو  قصاصػات الورؽ,ويػد  ػدا عاػيهـ اظنصػراؼ عػف هػذا العػالـ إلػ  عػالـ 

خػاص  هػػـ مػػف صػنع خياظتهـ,لمػػا يتسػػـ التفليػر لػػديهـ  اظن,ػػغاؿ  الػذات حيػػث تسػػيطر رغ ػػات 

حػداث الفرد وحاجات  عا  ن,اط  العقاال علس التفلير الوايعال حيث تسيطر ط يعة األ,ػيا  واأل

خمسػػة مظػػاهر 1980ويػػذلر هيػػوارد وزمالئػػ  ظػػال عػػاـ (.  ٓٛ,ص ٜٛٚٔ الحفنػػال,عاػػ  تفلير "

 تميز حاظت ظصاـ الطفولة وهال :

  ضعؼ اظستجا ات الحسية نحو ا خريف إذ ظ يستجيب الطفؿ لامثيرات الحسػية التػال تصػدر

 أمام  لالحديث مع  أو اظ تساـ ل .

 ف الموايؼ اظجتماعية .اظنسحاب التاـ أو العزلة التامة م 

 .إثارة الذات وخاصة أ,لاؿ احثارة المتلررة لتحريؾ األيدي واألرجؿ 

 .إثارة الذات وخاصة أ,لاؿ إيذا  الذات الجسدي إل  درجة نزؼ الدـ أو العض 

  اظعتمػػػػاد عاػػػػ  ا خػػػػريف حتػػػػ  ظػػػػال مهػػػػارات الحيػػػػاة اليوميػػػػة لتنػػػػاوؿ الطعػػػػاـ أو ال,ػػػػراب أو

 .(ٜٛص ٜٜٛٔ,, الروساف اظستحماـ

إعايػة التوحػد تحػت مسػم  اظجتراريػة ويعرظهػا " أنهػا اظهتمػاـ المرضػال  1988لما تنػاوؿ الدسػويال

 ػػالنفس,مع عػػدـ م ػػػاظة  ػػا خريف ومػػع ميػػػؿ لاتراجػػع إلػػ  خيػػػاظت ال اثولوجيػػة,أي أف الػػذي يػػػنظـ 
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ـ عاػػػ  تفليػػػر المػػػر  أو إدرال ,حاجاتػػػ  ورغ اتػػػ  ال,خصػػػية حيػػػث يلػػػوف ذلػػػؾ حسػػػاب التنظػػػيـ القػػػائ

إعايػػػػة  1988ويعػػػػرؼ ع ػػػػد الحميػػػػد و لفػػػػاظال(. ٔ٘ٔ,صٜٛٛٔسػػػػويال,الدالحقيقػػػػة الموضػػػػوعية"  

التوحػػػد  أنهػػػا انسػػػحاب الفػػػرد مػػػف الوايػػػع إلػػػ  عػػػالـ خػػػاص مػػػف الخيػػػاظت واألظلػػػار,وظال الحػػػاظت 

هػػػو الطفػػػؿ الػػػذي ظقػػػد اظتصػػػاؿ  Autisticالمتطرظػػػة توهمػػػات وهاوسات,ويقصػػػد  الطفػػػؿ التوحػػػدي 

وهػػو منسػػحب تمامػػًا ومن,ػػغؿ ان,ػػغاًظ لػػاماًل  خياظتػػ   ـ يحقػػؽ هػػذا اظتصػػاؿ يػػط, ػػا خريف أو لػػ

إيذا   أنماط ساولية مثؿ  ـر األ,يا ,أو لفها والهزهزة,ومف خصائص  المميزة الالم اظة,  وأظلار  و

(. ٘ٔ٘,صٜٜ٘ٔع ػػد الحميػػد واللفػػاظال,الػػذات,العجز عػػف تحمػػؿ الغير,عيػػوب النطػػؽ أو الخرس 

التوحد" أنػػػ  اضػػػطراب ,ػػػديد ظػػػال عمايػػػة التواصػػػؿ والسػػػاوؾ  1992وع د الحلػػػيـويعػػػرؼ ال,ػػػخص,

,ػػػػهرًا مػػػػف العمر.ويػػػػؤثر ظػػػػال  (41   30يصػػػػيب األطفػػػػاؿ ظػػػػال مرحاػػػػة الطفولػػػػة الم لػػػػرة مػػػػا  ػػػػيف  

سػػاولهـ,ويجعاهـ تقري ػػًا يفتقػػروف إلػػ  اللػػالـ المفهػػوـ ذي المعنػػ  الواضػػض,لما يتصػػفوف  ػػاظنطوا  

 ا خريف وت اػد الم,ػاعر,ويد ينصػرؼ اهتمػامهـ أحيانػًا إلػ  الحيوانػات  عا  أنفسهـ وعدـ اظهتماـ

ويعرظػػ  الخطيػػب والحديػػدي .(ٕ٘ص ,ٕ٘ٓٓ عمػػارة, " أو األ,ػػيا  غيػػر اظنسػػانية وياتصػػقوف  هػػا

إعايػة ظػػال النمػو تتصػؼ  لونهػػا مزمنػة و,ػديدة وهػال تظهػػر ظػال السػنوات الػػثالث   أنػ " 1997عػاـ 

ضػػطراب عصػػ ال يػػؤثر سػػا ًا عاػػ  وظػػائؼ الػػدماغ ومػػف أهػػـ األولػػ  مػػف العمػػر وهػػال محصػػاة ظ

 األعراض الساولية لاتوحد هال :

 . اضطراب معدؿ نمو المهارات الجسمية واظجتماعية والاغوية 

 :ال صر,السػػػػمع,الامس,  اسػػػػتجا ات ,ػػػػاذة لاخ ػػػػرات الحسػػػػية ويػػػػد تتػػػػأثر حاسػػػػة واحػػػػدة أو ألثػػػػر

 التوازف, و اظستجا ة لأللـ وغير ذلؾ.

  الرغـ مف تواظر  عض القدرات العقاية المحدودة. إل  مهارات اللالـ والاغة أو تأخرها,اظظتقار  
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 ,ٕ٘ٛص,ٜٜٚٔطرؽ ,اذة ظال التعامؿ مع الناس واأل,يا  واألحداث الخطيب وآخروف). 

أنػ   "التوحد عا  National Research  council,2001مجاس ال حث الوطنال األمريلال يعّرؼ و 

ة, ولػػػػػ  عاليػػػػػة لمتنوعػػػػػة ظػػػػػال ال,ػػػػػدة واألعػػػػراض والعمػػػػػر عنػػػػػد احصػػػػػا طيػػػػؼ مػػػػػف اظضػػػػػطرا ات ا

 التخاػػػؼ العقاال,تػػػأخر الاغػػػة المحدد,والصػػػرع( وهػػػذ  األعػػػراض تتنػػػوع  ػػػيف  اظضػػػطرا ات األخرف

األطفاؿ وضمف الطفؿ  نفس   مرورالزمف ظال يوجد ساوؾ منفرد  ,لؿ دائـ لاتوحد وظ يوجػد سػاوؾ 

التوحػػد حتػػ  مػػع وجػػود ت,ػػا هات يويػػة خصوصػػًا ظػػال العيػػوب يسػػتثنال تاقائيػػًا الطفػػؿ مػػف ت,ػػخيص 

التوحػػػد الطفػػػولال  أنػػػ " نػػػوع مػػػف  2003لمػػػا يصػػػؼ الرخػػػاوي.(ٖ٘ص ٕٓٓٓ,,اظجتماعيػػػة جاي رج

نغالؽ عا  الذات منذ الوظدة حيث يعجز الطفػؿ حػديث الػوظدة عػف التواصػؿ مػع ا خػريف  ػد ًا األ

ف لػػاف يػػنجض ظػػال عمػػؿ عاليػػات جزئيػػة مػػع  أجػػزا  األ,ػػيا  الماديػػة  التػػالال يعػػاؽ نمػػو  مػػف أمػػ  وا 

 لمػػػػا تعػػػػّرؼ الجمعيػػػػة الوطنيػػػػة لألطفػػػػاؿ(.ٕص ,ٕٗٓٓالاغػػػػوي واظجتمػػػػاعال والمعرظال الرخػػػػاوي,

أن  المظاهر المرضػية األساسػية  "التوحد عا  :National Society for Autistic Childrenفيالتوحدي

 ضمف اظضطرا ات التالية:,هرًا ويت ٖٓالتال تظهر ي ؿ أف يصؿ عمر الطفؿ إل  

 اضطراب ظال سرعة أو تتا ع النمو. -

 اضطرا ات ظال اظستجا ات الحسية لامثيرات. -

 اضطرا ات ظال اللالـ والاغة والمعرظة. -

 (.ٕ٘,ص ٕٚٓٓ يوؿ,اضطراب ظال التعاؽ أو اظنتما  لاناس واألحداث والموضوعات   -

دة مف حيث تأثيرها عا  ساوؾ الفرد مف ألثر احعايات صعو ة و,  Autismوتعت ر إعاية التوحد

أو التط يػع مػع المجتمػع أو التػدريب أو احعػداد المهنػال أو تحقيػؽ  الذي يعانال منها ويا ايت  لاػتعاـ

درجػػػػة ولػػػػو  سػػػػيطة منالسػػػػتقالؿ اظجتمػػػػاعال واظيتصػػػػادي والقػػػػدرة عاػػػػ  حمايػػػػة الػػػػذات إظ  درجػػػػة 
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التػػػدخؿ  ألخػػػرف تتعاػػػؽ  الت,ػػػخيص ووالصػػػعو ات ا لعػػػدد محػػػدود مػػػف األطفػػػاؿ. محػػػدودة و النسػػػ ة

هذ  المهمة أن  حتػ  ا ف  أو التأهيؿ اظجتماعال والمهنال,ور ما ما زاد مف صعو ة لتعديؿ الساوؾ

وراثيػػة  هػػؿ هػػال لميصػػؿ المهتمػػوف إلػػ  اتفػػاؽ عػػاـ عاػػ  العوامػػؿ المسػػ  ة لهػػذا النػػوع مػػف احعايػػة,

للنهػػا  هػػذا أو ذاؾ و عػػامايف أوهػػال ليسػػتجينيػػة أو  يئيػػة اجتماعيػػة أو  يوليميائيػػة أوهػػال نتيجػػة ال

 .(ٖٙ, ص ٕٓٓٓنتيجة لعوامؿ أخرف ظزلنا نجهاها تماما  سايماف,

 الصعو ات أيضًا إل  ثالث عوامؿ : هذ يملف ارجاع و 

تت,ا   مع أعراض إعايات أو أمراض  هال أف أعراض إعاية التوحد ت,ترؾ أو العامؿ ا وؿ 

ادرجة أف لثير مف ماظنفعالية وحاظت الفصاالعاطفية أخرف مثؿ التخاؼ العقاال واحضطر ات

 عاما  النفس لانوايعت رونها حالة ظصاـ م لرة ي دأ ظهورها ظال مرحاة الطفولة.

ال حوث التال تجري عا  إعاية التوحد حديثة نس يًا ألف المعرظة  ها  دأت  هو أفالعامؿ الثاني 

  عينات . درجة أل ر ظال الس ظال الخمسينات و  درجة محدودة

التويؼ الماحوظ لنمو يدرات  هو الت,خيص والتأهيؿ المسؤوؿ عف صعو ات العامؿ الثالث 

الطفؿ الذي يعانال مف إعاية التوحد وال يئة المحيطة لما لو أف عائقًا أويؼ  احتصاؿ  يف

ال الجهازالعص ال عف العمؿ و التالال يترتب عا  ذلؾ تويؼ القدرة عا  تعاـ الاغة أوالنموالمعرظ

ظعالية عماية التط يع اظجتماعال ومف الط يعال أف يترتب عا  ذلؾ  ونموالقدرات العقاية و

المحيطة   ط  أو ر ما ظال  القصورظال نمو يدرات الطفؿ وتعذرالتفاعؿ واظتصاؿ  يف الطفؿ وال يئة

ة ويضاؼ إل  هذ  الصعو ات أف إعاي.الحاظت ال,ديدة استحالة نجاح  رام  التأهيؿ اظجتماعال

مف حاظت التوحد يصاح ها تخاؼ عقاال,وعماية  %70إعاية دائمة وتطورية وألثر مف دالتوح

 ,التأهيؿ والتر ية والرعاية تلادتلوف دائمة ومدف الحياة وأف تويؼ لاظة محاورالنمو احدارلال
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الاغوي( تؤدي إل  لؿ ذلؾ. احضاظة إل  أف الطفؿ التوحدي  حاجة إل  عدة ,احجتماعال, الحسال

أخصائال نطؽ( ط يب  -أخصائال اجتماعال -ختصاصات لارعاية ومنها أخصائال نفسالا

 عظاـ(,تعايـ منظـ لوادر مؤهاة ومدارس مجهزة( - أنؼ وأذف وحنجرة -أعصا وراثة

 .(ٖٙ, ص ٖٜٜٔإلهامال, 
 

 مف خالؿ ما سبؽ 

تػػال ات المصػػطاحلا ال ػػاحثيف تعػػدد ظػػال اسػػتخداـ  يوجػػديت ػػيف أنػػ  لػػأي مصػػطاض أو مفهػػوـ عامػػال 

ظال عض يسػػػػػػػػػػػمي  توحػػػػػػػػػػد الطفولػػػػػػػػػػػة الم لر,والتوحػػػػػػػػػػد الطفولياظجترارية,اظن,ػػػػػػػػػػػغاؿ تع ػػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػػ ,

 الػػذات,وال عض ا خػػر يسػػمي  التوحػػد.و غض النظػػرعف تعػػدد التسػػميات إظ أنهػػا ت,ػػير إلػػ  لامػػة 

عػراض الخاصػة  إعايػة التوحػد هناؾ اتفاؽ  يف ال احثيف عا   عػض األ ت يف لما.Autismواحدة 

 :وهال

 احصا ة  التوحد تلوف خالؿ السنوات الثالثة األول  مف عمر الطفؿ . إف -ٔ

اتفاؽ معظـ التعريفات عا  أف الطفؿ التوحدي يلوف لدي  نزعػات انسػحا ية انطوائيػة ,ػديدة  -ٔ

العالـ الخارجال,يصػػػػور واضػػػػض ظػػػػال ان,ػػػػغاله  وين,ػػػػغؿ  ذاتػػػػ  ألثػػػػر مػػػػف مػػػػف الوايػػػػع المحػػػػيط  ػػػػ ,

الافظال,عػػػػػػدـ القػػػػػػدرة عاػػػػػػ  اسػػػػػػتخداـ الضمائر,السػػػػػػاوؾ  الاغة,صػػػػػػعو ة التواصػػػػػػؿ الافظػػػػػػال وغيػػػػػػر

وعايػ  ظػإف التوحػد هػو  طفػؿ 10000لػؿ مػف  (4 -  2النمطال,ويحدث هذا  نسػ ة تتػراوح مػا  ػيف  

عػدـ اظهتمػاـ و  يغاػب عاػ  الطفػؿ اظنسػحاب واظنطػوا ,و  .حالة مف حػاظت اظضػطرا ات النمائيػة

و  تجنػػب التواصػػؿ خاصػػة التواصػػؿ ال صػػري,و  حسػػاس  هػػـ أو  م,ػػاعرهـ, وجػػود ا خػػريف أو اح

لديػ  سػػاوؾ  الاغػة لديػػ   اظضػطراب ال,ػديد ويغاػػب عايػ  التػردد والتلػػرار لمػا يقولػ  ا خػػريف, تتميػز
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 عػػدـ إدراؾ المخػػاطر, عػػدـ ال,ػػعور  ػػاأللـ, ا  ذاتهػػا,ان,ػػغاؿ  ػػأجزا  األ,ػػيا  ولػػيس  األ,ػػي نمطػال,

 صعو ات ظال معالجة المعاومات الحسية. 

 ؿ انتشار إعاقة التوحد  معد -(2

أعاػػف المرلػػز ولقػػد يظهرالتوحػػد ظػػال جميػػع أنحػػا  العػػالـ و مختاػػؼ الجنسػػيات والط قػػات اظجتماعية.

أف اضػطراب التوحػد ألثػر Detroit  Medical  Center (1998الط ػال  مدينػة ديترويػت اظمريليػة  

–2يصػيب عاػ  األيػؿ  وهػو يسػتمر مػدف الحيػاة و  .Down's  Syndrom,يوعًا مػف متالزمػة داوف 

(أضػػعاؼ احناث.وهػػذا مػػا ألػػد  1  4وت اػػن نسػػ ة إصػػا ة الػػذلور  طفػػؿ,10000(أطفػػاؿ مػػف لػػؿ 4

و  نػػػػػا  عاػػػػػ  دراسػػػػػات مسػػػػػحية واسػػػػػعة المػػػػػدف ظػػػػػال الوظيػػػػػات المتحػػػػػدة, 1998Edelson)إيدلسػػػػػو 

أطفػػػػاؿ للػػػػؿ ( 5–4حصػػػػائية عػػػػف التوحػػػػد يػػػػررت أنػػػػ  يحػػػػدث  معػػػػدؿ  انجاترا,وألثػػػػر الدراسػػػػات اح

أف إعايػة  1999Autism  Society  America))مريليػة لاتوحػدطفؿ,لمػا أعانػت الجمعيػة األ10000

ف نسػ ة انت,ػارها  ػيف ال نػيف  10000–20(مف األطفاؿ  ما يعػادؿ  500  1 التوحد تحدث  نس ة (,وا 

( أف نسػػػ ة انت,ػػػار إعايػػػة التوحػػػد  ػػػيف  2003(.لمػػػا ألػػػد لػػػوليف اورورؾ 1: 4إلػػػ  ال نػػػات هػػػال  

% وهػػػذا يعنػػػال أف 0,06مريليػػػة هػػػال سػػػنة ظػػػال الوظيػػػات المتحػػػدة األ12 -  3ف سػػػف األطفػػػاؿ مػػػ

 .(ٕ٘, صٕٗٓٓ:   زيداف ( طفاًل لديهـ إعاية التوحد10000  60هناؾ 

 الخصائص المميزة لمتوحد  -(3

  Socail  Characteristicsالخصائص االجتماعية  -أوالً 

اظجتمػػاعال   اسػػتق اؿ المعاومػػات المعرظيػػة يعػػانال األطفػػاؿ التوحػػديوف مػػف م,ػػلالت ظػػال التفاعػػؿ 

واظنفعاليػة وايصػالها لرخػريف مػػف خػالؿ تع يػرات الوجػ  والجسػػـ ونغمػة اللالـ(.وتعت ػر الم,ػػلالت 

ظال جوانب التفاعؿ اظجتماعال مف أهـ المؤ,رات والدظظت التال يتـ مف خاللها ت,خيص التوحد. 
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التفاعػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػدف األظػػػػػػػػػػػػراد وظيمػػػػػػػػػػػػا ياػػػػػػػػػػػػال المظػػػػػػػػػػػػاهر التػػػػػػػػػػػػال تػػػػػػػػػػػػدؿ عاػػػػػػػػػػػػ  الم,ػػػػػػػػػػػػلالت ظػػػػػػػػػػػػال 

 .(Hallahan,et,al,2003,P.79 التوحدييف

 عدـ التواصؿ البصري -(1

طفاؿ التوحديوف  تجنب التواصؿ ال صري مع ا خريف و ػذلؾ ظػإنهـ يفقػدوف معرظػة أظلػار يتميز األ

التواصػػػؿ ال صػػػري هػػػاـ يعت ر و  ا خػػػريف ورغ ػػػاتهـ وتامػػػس م,ػػػاعرهـ ويػػػرا ة مػػػا يػػػدور ظػػػال أذهػػػانهـ.

وتعتمد  ظ ينمو اجتماعيًا  طريقة سايمة.التفاعؿ اظجتماعال مع ا خريف,و دون  ظإف الطفؿ  لعماية

 الخطيػػب وآخػػروف  التػػدريب عاػػ  التواصػػؿ ال صػػري ظػػالنسػػ ة ل يػػرة مػػف ال ػػرام  التر ويػػة أساسػػًا 

 .(ٕ٘,ص ٕٚٓٓ,

 مشكالت في المعب  -(2

 هـ عػف لعػب أيػرانهـ مػف األطفػاؿ طفاؿ التوحديوف مػف م,ػلالت ظػال الاعػب واخػتالؼ لعػيعانال األ

اظظتقار إل  أيضًا و  ,اظتقارهـ إل  الاعب الرمزي لدف التوحدييفاعب الاألخريف.ومف أهـ خصائص 

 والطريقة غير العادية ظال استخداـ الاعب.  محدودية األلعاب, , والتخيؿ واح داع

 صعوبة في فيـ مشاعر اآلخريف  -(3

و ات ظال ظهػـ وتفسػير تع يػرات ا خػريف المتمثاػة ظػال احيمػا ات طفاؿ التوحديوف مف صعأليعانال ا

و التالال ظإف لديهـ عدـ التراث  م,اعرا خريف لما أف لديهـ  ون رات الصوت والحرلات الجسمية,

صػعو ات ظػػال التع يػػرعف م,ػػاعرهـ  اسػػتخداـ تع يػػرات الوجػػ   مػػا يتناسػػب مػػع الموايػػؼ اظجتماعيػػة 

 .(Smith,2005,P.125  المختافة
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 عدـ القدرة عمى تكويف صداقات واالحتفاظ بيا -(4

طفػػاؿ التوحػػدييف ظ يسػػتطيعوف تلػػويف صػػدايات حيػػث أنهػػـ  سػػ ب اظنسػػحاب اظجتماعال,ظػػإف األ

 غيػػػػر يػػػػادريف عاػػػػ  ظهػػػػـ المثيػػػػرات اظجتماعيػػػػة التػػػػال تصػػػػدرعف ا خػػػػريف وليفيػػػػة اظسػػػػتجا ة لهػػػػا,

 .(٘ٚ, ص  ٕٕٓٓجتماعية السائدة حليـ , احضاظة إل  عدـ معرظتهـ  العادات والتقاليد اظ

  Communication  Characteristicsالخصائص التواصمية  -ثانيًا 

ظهػـ  تؤثراحعاية ظال التواصؿ لدف األطفاؿ المتوحديف عا  لؿ مف المهػارات الافظيػة وغيرالافظيػة,

اؿ الػذيف ظ يتلامػوف األطفػو إف  يوصفوف  أف لديهـ تاخرًاأو يصػورًا لايػًا ظػال تطورالاغػة المنطويػة.

وعندما ظ يتطػوراللالـ ظػإف الخصػائص اللالميػة مثػؿ اية ظال إيامة محادثات مع ا خريف.لديهـ إع

 توصؼ الاغػة القواعديػةظط قة الصوت والتنغيـ ومعدؿ الصوت واظيقاع ون رة الصوت تلوف ,اذة.

لمػا أف  مرت طػة  ػالمعن .  استعماؿ لغة تلرارية أونمطية مثؿ تلرارلامػات أو جمػؿ لدف التوحدييف

 إذ أف لهػا معنػ  مػع األ,ػخاص الػذيف يػألفوف أسػاوب تواصػاهـ ظقػط. لغتهـ لها خصوصية غري ة,

و  سػػئاة والتعايمػػات ال سػػيطة.ظهػػـ الاغػػة لػػديهـ متػػاخرًا جػػدًا,وهـ غيػػر يػػادريف عاػػ  ظهػػـ األلمػػا أف 

للامػػات مػػع احيمػػا ات لفهػػـ الجوانػػب اظجتماعيػػة  الاغػػة ظهػػـ غيػػر يػػادريف عاػػ  دمػػ  اأيضػػًا تتأثر 

 هـمػنتقري ػًا % ٓ٘يماؾ األ,خاص المصا وف  التوحد م,الؿ ,ديدة ظال التواصػؿ حػوالال الحديث.

ظ يلتس وف لالمػًا مفيػدًا,و عض األ,ػخاص الػذيف يمتالػوف اللػالـ يلػوف تواصػاهـ غيرعادي,حيػث 

 وهال نوعاف : Echolaliaيتسـ  إعادة لالـ ا خريف,وهال حالة مميزة تدع  المصاداة 

 الترديد الفوري والذي يعقب سماع اللامات مف الغير م ا,رة . النوع االوؿ  

الترديد المتأخر والذي يحػدث  عػد سػماع اللامػات أو الع ػارات مػف الغيػر  فتػرة زمنيػة النوع الثاني  

 . (٘ٚ,صٕ٘ٓٓأياـ أحيانًا المغاوث, عدة تتراوح مف ديائؽ إل 
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 cognitive characteristics  الخصائص المعرفية -ثالثًا 

إلػ  حػدود احعايػة  % مف األطفاؿ التوحدييف يدرات عقاية متدنيػة تصػؿ أحيانػاً  ُٓٚيظهرألثر مف 

ف مػا نسػ ت  حػوالال   ٓٔالعقاية وتصؿ ظال أحيػاف أخػرف إلػ  احعايػة العقايػة المتوسػطة وال,ػديدة وا 

والحسػػاب والموسػػيقا والفػػف أو يػػد % مػػنهـ يظهػػروف يػػدرات مرتفعػػة ظػػال جوانػػب محػػددة مثػػؿ الػػذالرة 

يظهػػروف يػػدرات يرائيػػة م لػػرة  ػػدوف اسػػتيعاب.لما ُيظهراألطفػػاؿ التوحػػدييف اضػػطرا ات ظػػال اظنت ػػا  

والن,اط الزائد والت,تت السريع وظقداف اظهتماـ  المهمات  عد ويػت يايػؿ مػف اظنخػراط  ها.و سػ ب 

التوحدييف الداظعية لاقياـ  المهمات والن,ػاطات  ان,غالهـ  الساولات النمطية الروتينية يفقد اظطفاؿ

.أمػػػػػػا مػػػػػػػزاج العادييفالمطاو ػػػػػػة مػػػػػػنهـ وظ يظهػػػػػػػر اللثيػػػػػػر مػػػػػػػنهـ الػػػػػػدواظع التػػػػػػػال يظهرهػػػػػػا أيػػػػػػػرانهـ 

وم,اعراألطفاؿ التوحدييف ظيملف وصػفها  أنهػا سػطحية غيػر متفاعاػة مػع األ,ػخاص أو األحػداث 

اجات  ظورًا وللن   ,لؿ عاـ يميؿ إلػ  سػرعة ظقد يوصؼ الطفؿ التوحدي  السعادة طالما ل يت احتي

الغضػػب وعػػدـ السػػعادة وال لػػا  لفتػػرات طوياػػة وثػػورات الغضػػب التػػال عػػادة مػػا تلػػوف  سػػ ب تغييػػر 

الروتيف.ومػػع أف التوحػػدييف يػػادروف عاػػ  تػػذلر األحػػداث والموايػػؼ ال صػػرية إظ أف لػػدف معظمهػػـ 

تاميحػات التػال تسػاعدهـ عاػ  عمايػة تػذلر م,لالت ظال الذالرة تتمثؿ ظال حػاجتهـ المسػتمرة إلػ  ال

 (.ٖٛ,صٕٗٓٓ ال,يط ذيب,األحداث

 السموكات واالىتمامات والنشاطات  -رابعاً 

رف  ,ػػػػلؿ متلػػػػرر ظػػػػال التوحػػػػد واظضػػػػطرا ات ذات الصػػػػاة هػػػػال مػػػػف الخصػػػػائص األخػػػػرف التػػػػال تُػػػػ

ؿ طقوسػال  ,ػل لتوحػدييفياعػب األطفػاؿ احيػث  اظن,غاؿ واظنهماؾ  أ,يا  محدودة وضيقة المدف

عجػوف مػف اهتماـ مفرط  أ,يا  مف نوع محدد,وهـ ينز  يظهروف ,أوطوياةلساعات معينة و  أ,يا  

 لأف يلوف ,ال  ظال غير ملان  أو جديد ظال الصؼ أو المنػزؿ( أو أي أي تغيير يحدث ظال ال يئة
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,ولػػػػػػػػديهـ مقاومػػػػػػػػة ,ػػػػػػػػديدة Samenessعاػػػػػػػػ  التماثػػػػػػػػؿ  وفيحػػػػػػػػاظظلمػػػػػػػػا  تغييػػػػػػػػر ظػػػػػػػػال الػػػػػػػػروتيف,

 . (Hallahan,et,al ,2003,P. 89 تنقؿلاتغيرأوال
 

 تصنؼ أىـ خصائص التوحد فيمايمي  يمكف  مف خالؿ ماسبؽ 

 لؿ األطفاؿ التوحدييف وتتمثؿ ظال : عند  والتال توجد األساسية  مجموعة األعراض -ٔ

 القصور الاغوي . -ٔ

 ضعؼ التفاعؿ اظجتماعال. -ٕ

 الساوؾ النمطال المتصؼ  التلرار . -ٖ

 يلوف ي ؿ عمر الثالثة. -ٗ

 صور ظال أدا   عض المهارات اظستقاللية والحياتية .ي -٘

 لؿ األطفاؿ التوحدييف : عند التال يد ظ توجد  احضاظية  مجموعة األعراض -ٕ

 انخفاض مستوف الوظائؼ العقاية . -ٔ

 ضعؼ اظستجا ة لامثيرات الخارجية . -ٕ

 ال رود العاطفال ال,ديد . -ٖ

يذا  الذات . -ٗ  نو ات الغضب وا 

 what causes autism أسباب التوحد   -(5

لقػػد أجريػػت اللثيػػر مػػف األ حػػاث لاتعػػرؼ عاػػ  أسػػ اب التوحػػد, وللنهػػا لػػـ تقػػدـ حتػػ  يومنػػا هػػذا إظ 

القايػػػػؿ مػػػػف النتػػػػائ  لػػػػذلؾ ظالتوحػػػػد ُيعػػػػّد مػػػػف األلغازالمحيرة,وهػػػػذا مػػػػا اسػػػػتقطب اهتمػػػػاـ اللثيػػػػر مػػػػف 

وحػػػد,إذ لػػػيس مػػػف العاما ,و نػػػا  عاػػػ  ذلػػػؾ ظهػػػرت تفسػػػيرات عديػػػدة ظػػػال محاولػػػة منهػػػا إلػػػ  ظهػػػـ الت
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المسػػػػػػػػتغرب أف نجػػػػػػػػد اللػػػػػػػػـ الهائػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف التفسػػػػػػػػيرات إظ أنهػػػػػػػػا ظ تتعػػػػػػػػدف أف تلػػػػػػػػوف ظرضػػػػػػػػيات 

 واحتماظت.ولعؿ وجود صعو ة ظال معرظة األس اب التال تلمف ورا  التوحد تعود إل  ا تال:

 عدـ اظتفاؽ  يف المختصيف عا  ط يعة احصا ة واضطرا ات التطور العاـ. -ٔ

 خصائييف وتجار هـ.الت,خيص يعتمد عا  األ -ٕ

 طريقة الدراسة ال حثية لاحاظت. -ٖ

 (.ٕٛ,ص ٕ٘ٓٓ,تعقيد اظضطراب نفس  المغاوث -ٗ

التال يملف أف يعزف  األس ابوستتطرؽ ال احثة إل  أ رز العوامؿ والتفسيرات التال حاولت توضيض 

 التوحد: رإليها ظهو 

 ا سباب العائدة لمتنشئة ا سرية)االـ الثالجة ( -1

ات األول  التال وضعت لتفسيرالتوحد,وهال ظرضية يديمة جدًا,وتؤلد هذ  الفرضية وتعد مف الفرضي

عايػػة تطورنمػو الطفؿ,حيػث يػرف أصػػحاب ,عاػ  دور الوالػديف ظػال التسػػ ب ظػال هػذ  اظضػطرا ات وا 

وجهػػة النظػػر هػػذ  أف إعايػػة التوحػػد ناتجػػة عػػف إحسػػاس الطفػػؿ  ػػالرظض مػػف والديػػ  وعػػدـ إحساسػػ  

 عػض الم,ػلالت األسػرية وهػذا يػؤدي إلػ  خػوؼ الطفػؿ وانسػحا   مػف  عاطفتهـ ظضاًل عف وجػود 

هذا الجو األسري وانطوائ  عا  نفس  و التالال تظهرعاي  أعراض التوحد.حيث ظحظ لانر إف أحد 

الوالػػػديف أو لالهمػػػا يلػػػوف ذي مسػػػتوف ذلػػػا  عػػػالال,وأنهـ يعماػػػوف ظػػػال المجػػػاظت العاميػػػة والفنيػػػة 

,يلرسػػػػوف أويػػػػاتهـ لمهػػػػنهـ وألعمػػػػالهـ ألثػػػػر منهػػػػا لعػػػػائالتهـ,وأف الدييقة,وصارميف,منعزليف,جدييف

لػػديهما ضػػعؼ و ػػرود عاطفال.ولقػػد عرظػػت هػػذ  الفرضػػية  نظريػػة النخ ػػة.لما يػػرف لػػانر  ػػأف توحػػد 

عػػد أو انعػػزاؿ األب عػػف المجتمػػع  صػػورة الطفولػػة الم لػػر يػػد يلػػوف عائػػدًا إلػػ  وراثػػةالطفؿ لعامػػؿ  ُ 

ي ػػة التػػال يعتمػػد عايهػػا األ ػػواف الغري ػػاف أثنػػا  تر يػػة طفاهمػػا أو ماحوظػػة أو لنتيجػػة لألسػػاليب الغر 
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 سػػػ ب تػػػداخؿ تاػػػؾ الم,ػػػالؿ معػػػًا.إظ أنػػػ  ظ يوجػػػد مػػػا يؤيػػػد تاػػػؾ النظرية,ظعنػػػد القيػػػاـ  نقػػػؿ هػػػؤظ  

األطفػػاؿ التوحػػديف لاعػػيش مػػع عػػائالت  دياػػة لعػػالج لػػـ يلػػف هنػػاؾ تحسػػف لحالتهـ,لمػػا أنػػ  لػػوحظ 

لوالديف,لما وجد أف  عض حاظت التوحد ت دأ مف الػوظدة حيػث ظ وجود أطفاؿ أصحا  لدف نفس ا

يلػػػػوف لتعامػػػػؿ الوالػػػػديف مػػػػع الطفػػػػؿ أي دور,ولػػػػذلؾ تػػػػـ التوصػػػػؿ إلػػػػ  أف التوحػػػػد يصػػػػيب جميػػػػع 

و التػػالال ظ,ػػؿ هػػذا العامػػؿ  العػػائالت,وظال جميػػع األوطػػاف واألعػػراؽ والجنسػػيات, والػػذلور واحنػػاث,

 .( ٖٙ,صٜٜٗٔوين ,لس ب ظال ظهور التوحد 

 ا سباب الوراثية الجينة -2

نظرًا لادورالذي تاع ػ  الموروثػات الجينيػة ظػال نقػؿ اللثيػر مػف الخصػائص ال ,ػرية مػف الوالػديف إلػ  

 التػػػالو  -طفاهػػػـ لػػػالاوف والطػػػوؿ وال,ػػػلؿ وغيرها, احضػػػاظة إلػػػ  اللثيػػػر مػػػف اظضػػػطرا ات الحيويػػػة

وللػػف  -عاػػ  خارطػػة اللروموسػػوـتوصػػؿ العاػػـ الحػػديث إلػػ  معرظػػة الػػ عض منها,ومعرظػػة ملانهػػا 

حت  ا ف لـ يتـ معرظة أي مورثيلوف س  ًا لحدوث التوحد,ويد أوضحت  عض الدراسات اف هناؾ 

( fragil x   وراثيػػػة مػػػع التوحػػػد ظقػػػط وهػػػذا اللروموسػػػـو الػػػذي يطاػػػؽ عايػػػ ة اتصػػػاظت ارت اطيػػػ

صػػعو ات الػػتعاـ ولػػ  هػػذا اللروموسػػـو ,ػػلؿ وراثػػال حػػديث مسػػ ب لاتوحػػد والتخاػػؼ العقاػػال و يعت ر و 

لروموسػػػوـ يلػػػوف ,ػػػائعًا  ػػػيف دور ظػػػال حػػػدوث م,ػػػلالت سػػػاولية مػػػف مثػػػؿ الن,ػػػاط الزائد,وهػػػذا ال

نسػ ة  لػديها ألثر مف احناث.لما أف  عض األ حاث التال أجريػت عاػ  التػوائـ المتطا قػةتزدادالذلور 

التػػػػػػوأميف  احصػػػػػػا ة  التوحػػػػػػد واظضػػػػػػطراب ألثػػػػػػر مػػػػػػف التػػػػػػوائـ غيرالمتطػػػػػػا قيف,ومف المعػػػػػػروؼ أف

 .(ٗ,صٕٚٓٓ جورداف و  يوؿ,      المتطا قيف ي,ترلاف ظال نفس الترلي ة الجينية
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 ا سباب البيولوجية -3

تنحصرهذ  األس اب ظال الحاظت التال تس ب إصا ة ظال الدماغ ي ؿ الوظدة أو أثنائهػا أو  عػدها وظ 

   األس اب:رت اط  ينهما غامض وس ب غير مؤلد,ومف هذترت ط  التوحد لذلؾ ظاأل

 إصا ات ي ؿ الحمؿ: مثؿ مرض الزهري الذي يؤدي إل  الزهري الوراثال. -

 احصا ات أثنا  الحمؿ: لإصا ة األـ  أمراض معدية لالحص ة األلمانية. -

أثنػا  الػوظدة يػد ت,ػلؿ عوامػؿ احصا ات أثنا  الوظدة: إف الم,الؿ التال مػف المملػف أف تحػدث  -

لسجيف,النزيؼ,إصػػػػػػا ات الػػػػػػرأس ونزيػػػػػػؼ و ؿ نقػػػػػػص األلحصػػػػػػوؿ التوحػػػػػػد,ومف هػػػػػػذ  الم,ػػػػػػالخطر 

 المط,استخداـ ا ظت أثنا  الوظدة, ل ر سف األـ.

درجػػة( والتػػال يػػد تػػؤثر  ػػدورها ظػػال  ٘.ٔٗإصػػا ة الطفػػؿ  ػػالحرارة العاليػػة  عػػد الػػوظدة  ألثػػر مػػف  -

سػ  ًا وف متداخاػة ويػد تلػوف المط مف خالؿ إتالؼ جز  من .وجميع األس اب الط يػة السػا قة يػد تلػ

 (. ٘ٓٔ,صٜٜٔٔ حمودة,التوحدلظهور 

 ا سباب البيوكيميائية  -4

ف لػاف ال ػػاحثوف غيػر متألػػديف  تاعػب اضػػطرا ات الليميػا  الحيويػػة دورًا ل يػرًا ظػػال حػدوث التوحػػد,وا 

مػف ليفيػػة حدوثػ ,ومع أهميػػة ودور األسػ اب األخرف,ظالليميػػا  الحيويػة تاعػػب دورًا مهمػًا ظػػال عمػػؿ 

األعصاب تتلوف مف مجموعػة مػف الخاليػا المتخصصػة التػال تسػتطيع أف جسـ احنساف.إف المط و 

تنقػػؿ اح,ػػارات العصػػ ية مػػف األعضػػا  إلػػ  الػػدماغ و ػػالعلس مػػف خػػالؿ مػػا يسػػم   الموصػػالت 

العصػػ ية وهػػال مػػواد ليميائيػػة  ترليػػزات مختافػػة مػػف ويػػت ألخػػر اعتمػػادًا عاػػ  الحالػػة الط يعيػػة.إف 

نقػػؿ المعاومػػات  ػػيف الخالياوتػػذلر  عػػض الدراسػػات أف وجػػود المهمػػة األساسػػية لهػػذ  النػػايالت هػػال 

خاؿ ظال النايالت العص ية يد ينت  عن  حالة التوحدومف النايالت العص ية التال يسػ ب زيادتهػا أو 
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نقصػػػػانها ظهػػػػور حػػػػاظت مػػػػف التوحػػػػد هػػػػو السػػػػيروتينيف وهػػػػو ذو تػػػػأثير ,ػػػػامؿ عاػػػػ  الجسػػػػـ ولػػػػ  

لقػػد ألػػػدت  ( وزيادتػػ  تػػؤدي إلػػ  السػػاوؾ المتهػػور,ودور السػػاوؾ الهػػادؼ لإلنسػػاف مثؿ مسػػؾ القاػػـ

ظػػػال الن,ػػػاط الحرلػػػال والػػػذي لػػػ  دور ال حػػػوث زيادتػػػ  ظػػػال أجسػػػاـ األطفػػػاؿ التوحػػػدييف,وهناؾ الدو امين

لإلنساف,ولذلؾ هناؾ ال لتيت األظيونال,والذي أث تت األ حاث إف زيادت  تؤدي إلػ  التوحدوتسػتخدـ 

ألدوية العالجية والتال أث تت التجارب ظائدتها ظػال الحػد لتقايؿ أو ض ط وجود هذ  النايالت  عض ا

 . ( ٘ٛٔ,صٜٜٛٔ مايل ,  مف  عض التصرظات والساوؾ غير العادي عند األطفاؿ التوحدييف
 ا سباب االيضية -5

 مف الغػذا ( خػارجال المن,ػأ peptideتفترض تاؾ األس اب أف يلوف التوحد نتيجػة وجػود ال ي تايػد 

 ال داخػؿ الجهازالعصػ ال المرلزي,وهػذا التػأثير يػد يلػوف  ,ػلؿ م ا,ػر وهو يؤثر عاػ  النقػؿ العصػ

أومف خالؿ التأثيرعا  تاؾ الموجودة والفاعاة ظال الجهازالعص ال,مما يؤدي إل  أف تلوف العمايات 

 ي تايػػد( تتلػػوف عنػػد حػػدوث التحاػػؿ غيراللامػػؿ لػػ عض األغذيػػة التػػال   داخاػػ  مضػػطر ة,وهذ  المػػواد

لقمض,ال,عير,ال,ػػػػوظاف,ولذلؾ اللػػػػازيف الموجػػػػود ظػػػػال الحايػػػػب ومنتجػػػػات تحتػػػػوي عاػػػػ  الغاػػػػوتيف لا

األل ػػػػػػاف.وللف هػػػػػػذا التسػػػػػػ ب لػػػػػػ  نقػػػػػػاط الضػػػػػػعؼ,ظهذ  المػػػػػػواد ظ تتحاػػػػػػؿ  اللامػػػػػػؿ ظػػػػػػال اللثيػػػػػػرمف 

األ,ػػخاص,ومع ذلػػؾ لػػـ يصػػا وا  التوحد,ويػػد يػػاؿ الػػ عض ا خػػر أف الطفػػؿ التوحػػدي لديػػ  م,ػػالؿ 

د إلػ  المػط ومػف ثػـ تأثيرهػا عاػ  الػدماغ وحػدوث أعػراض ظال الجهازالعص ال يسمض  مرورهذ  الموا

التوحػػػد والػػػذي يؤلػػػد عاػػػ  ذلػػػؾ اسػػػتفراغ الطفػػػؿ  ,ػػػلؿ مسػػػتمر لاحايػػػب واظلزيمػػػا الموجػػػودة خاػػػؼ 

ضطرا ات التنفس لدي   رل تي  واحمساؾ واحسهاؿ وا 

                                       Campbell & Guava,1995,p.1262 ). 

 



النظري الجانب الفصل الثانً   

 

 34 الجانب النظري

 

 العصبيةا سباب  -6

تفتػػرض هػػذ  األسػػ اب أف التوحػػد يظهػػر لػػدف األطفػػاؿ نتيجػػة عػػدة عوامػػؿ عضػػوية نتيجػػة العيػػوب 

ويػد دعمػت األدلػة العاميػػة هػذا اظظتػراض ظػال عػدد مػػف  التػال تلػوف ظػال الجهػاز العصػػ ال المرلػزي,

 الجوانب:

ية إف معظػػـ األعػػراض ظػػال التوحػػد مثػػؿ الخمػػػوؿ ومسػػتوف اظسػػتجا ة والحرلػػة لامثيػػرات السػػػمع -

 وال صرية مرت طة  وظيفة الجهاز العص ال المرلزي.

 معظـ الفحوصات العص ية لألطفاؿ المتوحديف تظهر ,ذوذات ظال اح,ارات العص ية. -

إف معظـ األطفاؿ المتوحديف عنػدما يػدخاوف ظػال مرحاػة المراهقػة يظهػروف اضػطرا ات معروظػة  -

  ارت اطها الوثيؽ  الجهاز العص ال المرلزي.

 إل  أف األطفاؿ المتوحديف لديهـ تخطيط لهر ائال دماغال ,اذ.لثيرة تقارير لما  أ,ارت ال -

أ,ارت  عض التقاريرأف التلويف المعقد ظال جذع النخاع لاطفؿ التوحدي ر ما يف,ؿ ظػال التزويػد  -

  درجة إثارة مناس ة.

يػد أف هناؾ خاؿ ظال الق,رة الدماغية وهال الط قة األلثر  عػدًا عػف الػدماغ و  وال عض أ,ار إل  -

 يلوف المسؤوؿ عف اظختالؿ الوظيفال الافظال واحدرالال.

وتقوؿ  عض الفرضيات أف اظخػتالؿ الػوظيفال ظػال نصػؼ اللػرة األيسػر لاػدماغ والػذي ظ يػدعـ  -

وظػائؼ النصػؼ األيمػػف, ويظهػر هػذا اظخػػتالؿ عاػ  ,ػػلؿ ,ػذوذ  الاغػة لػػدف التوحػدييف المعروظػػة 

 .(٘٘, ص ٖٕٓٓسايماف,    التجريدية والتلرارية
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 ا سباب المتعمقة بتكويف الدماغ ذاتو  -7

لقػػػد أظهػػػرت  عػػػض اظخت ػػػارات التصػػػويرية لػػػدماغ األطفػػػاؿ التوحػػػدييف اختالظػػػات غيػػػر عاديػػػة ظػػػال 

ت,ػػليؿ الػػدماغ مػػع وجػػود ظػػروؽ واضػػحة  ػػالمخيط, ويػػد وجػػد ضػػمور ظػػال حجػػـ الػػدماغ خصوصػػًا 

ف حجػػـ المخػػيط لػػدف % مػػٖٔالفصيصػػات الدوريػػة ريػػـ سػػتة وسػػ عة ويػػد يصػػؿ هػػذا الضػػمور إلػػ  

% مف األظراد التوحػدييف لػديهـ ٘٘-ٓ٘األطفاؿ المصا يف  التوحد,لما أظهرت نتائ  األ حاث أف 

 طدليؿ واضض عا  إصا تهـ  تاؼ األدا  الوظيفال لجذع الم

                                                     Alloy,et,al 1999,P.105).) 

 ابقة ا سباب الس إلىبالنظر 

تفاؽ التاـ عا  س ب واحد لحدوث احصا ة  التوحد,ومف المملف أف يلوف هذا ط يعيًا عدـ احيظهر 

ألف حػػػدوث احصػػػا ة يعػػػود ألسػػػ اب عػػػدة,وللف هنػػػاؾ حقيقػػػة أف هػػػذا اظضػػػطراب لػػػـ يتحػػػدد  عػػػد 

ال العوامؿ واألس اب المؤديػة إلي .ظقػد يلػوف  سػ ب وجػود اختالظػات حيويػة وعصػ ية ظػال الػدماغ التػ

ت ػػػدو مػػػف خػػػالؿ تحايػػػؿ الصوراظ,ػػػعاعية المغناطيسػػػية,أووجود اخػػػتالؼ ظػػػال ترليػػػب الػػػدماغ لػػػدف 

الطفػػؿ التوحػػدي,أـ أنػػ  سػػ ب جينػػال أو نتيجػػة خاػػؿ ظػػال الجهػػاز العصػػ ال المرلػػزي أو نتيجػػة لهػػذ  

 العوامؿ مجتمعة.وعاي  تأخذ ال احثة  اظتجا  التلاماال .

 Diagnosis of Autismتشخيص التوحد   -(6

ليلػوف مظاػة لوصػؼ مجموعػة مػف  1980ُيستخدـ مصطاض اظضػطراب النمػائال ال,ػامؿ منػذ عػاـ 

ف لاف  ينهما اختالظات, الحاظت تجمعها عوامؿ م,ترلة, وهال اضػطرا ات عصػ ية تػؤثر عاػ   وا 

 وعػػػادة مػػػا تظهػػػر حػػػوالال السػػػنة الثالثػػػة مػػػف العمػػػر, مجموعػػػة مػػػف منػػػاطؽ النمػػػو الفلػػػري والحسػػػال,

 عوامؿ الم,ترلة التالية:ويجمع  ينها ال
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 نقص ظال التفاعؿ والتواصؿ اظجتماعال. -

 نقص المقدرات اح داعية والتخياية.-

 نقص ظال التواصؿ الافظال وغير الافظال.-

 لررة.توجود نس ة ضئياة مف الن,اطات واظهتمامات التال عادة ما تلوف ن,اطات نمطية م-

خيصػية المن,ػورة عالميػًا,ومف ألثرهػا ي ػوًظ ويستخدـ ظال الويت الحاضػر مجموعػة مػف المعػاير الت,

( والصػػػادرعف جمعيػػػة األط ػػػا  النفسػػػييف DSMهػػػو مػػػا ورد ظػػػال الػػػدليؿ الت,خيصػػػال واححصػػػائال  

 ICD ( وهنػػػػاؾ معيػػػػار ت,خيصػػػػال  متػػػػوظر ظػػػػال التصػػػػنيؼ العامػػػػال لألمػػػػراض APA  األمريليػػػػة

المعاييرالتاليػة مػف ت,ػخيص التوحػد ظػإف مف أجؿ  و .((WHOوالصادرعف منظمة الصحة العالمية 

 المهـ أف تلوف موجودة:

 يجب أف تلوف هناؾ عالية نوعية مف حيث التفاعؿ اظجتماعال. المعيار ا وؿ  -ٔ

وغيرالافظػػال المتصػػػاة  أف يلػػوف هنػػاؾ عاليػػػة نوعيػػة ظػػال التواصػػؿ الافظػػال, المعيػػار الثػػاني  -ٕ

 نمو ال مستوف 

هتمامػػات السػػاولية المناسػػ ة ي,ػػير إلػػ  مخػػزوف محػػدود مػػف الن,ػػاطات واظ المعيػػار الثالػػث  -ٖ

 (.٘ٛ,صٕٔٓٓلمستوف نمو الفرد, وأنماط تلرارية ونمطية مف الساوليات ال,مري,

 وعند ت,خيص حاظت التوحد,ظ د مف مراعاة  عض اظعت ارات الت,خيصية, وتتمثؿ ظال:

ت نػػػػال القػػػػائميف عاػػػػ  عمايػػػػة الت,ػػػػخيص م ػػػػدأ الت,ػػػػخيص مػػػػف خػػػػالؿ ظريػػػػؽ ت,ػػػػخيص متعػػػػدد  -

 التخصصات.

 تماؿ إجرا ات الت,خيص لألطفاؿ التوحدييف عا  مجاظت نمائية ووظيفية متعددة.ا, -
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اسػػتخداـ أظضػػؿ الوسػػائؿ لت,ػػخيص الطفػػؿ التوحػػدي  نػػا  عاػػ  المعرظػػة العاميػػة والخ ػػرة والحلػػـ  -

 احلاينيلال المهنال المختص مع التألد مف مالئمتها لخصائص واحتياجات الطفؿ.

,خيص طفاها مع مراعاة دعمها وت,ػجعيها لمالحظػة الطفػؿ ا,تراؾ أسرة الطفؿ ظال إجرا ات ت -

 وتقيمي  جن ًا إل  جنب مع المهنييف المختصيف.

النهػػائال لانتائ ,وصػػياغة التقريرالنهػػائال  أسػػاوب يسػػهؿ اؾ جميػػع أعضػػا  الفريػػؽ ظػػال التقرير ا,ػػتر  -

 ظهم  وتوصيات يملف تط يقها.

 (.ٕٔٔ,صٕٗٓٓخيص  الزراع,إ قا  التواصؿ الم ا,ر والمستمر  يف أعضا  ظريؽ الت, -

يقػػػـو  ت,ػػػخيص التوحػػػد ظريػػػؽ ط ػػػال يتلػػػوف مػػػف أخصػػػائال طػػػب نفسػػػال أطفػػػاؿ وأخصػػػائال طػػػب و 

أعصػػػاب أطفػػػاؿ وأخصػػػائال سػػػمع وتخاطب,وهنػػػاؾ ضػػػرورة  ػػػأف تلػػػوف المقا اػػػة الت,خيصػػػية عػػػدة 

مرات,وذلػػؾ ظسػػت عاد  عػػض األسػػ اب المملػػف عالجهػػا و تحديػػد مػػدف حػػدة احعايػػة  احضػػاظة إلػػ  

 د الطرؽ العالجية المناس ة .تحدي

 أىـ أدوات قياس وتشخيص التوحد   -أوالً 

  Autism Child Scaleمقياس الطفؿ التوحدي  -(1

( يعمػػػػؿ عاػػػػ  التعػػػػرؼ عاػػػػ  األطفػػػػاؿ التوحػػػػدييف وتحديػػػػدهـ 2002إعػػػػداد عػػػػادؿ ع ػػػػدا  محمػػػػد  

 المتخافػػػيف عقايػػػًا. وتمييػػػزهـ عػػػف غيػػػرهـ مػػػف األطفػػػاؿ ذوي اظضػػػطرا ات المختافػػػة وعػػػف األطفػػػاؿ

 .( ٛٚٔ,صٕٚٓٓ الخطيب وآخروف ,
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  Vineland  Adaptive  Behavior Scales مقياس فايمند لمنضج االجتماعي -(2

يعت رهػػػػذا المقيػػػػاس مػػػػف أيػػػػدـ مقػػػػاييس السػػػػاوؾ التليفػػػػال ويهػػػػدؼ إلػػػػ  ييػػػػاس وت,ػػػػخيص المهػػػػارات 

( أ عاد تلّوف ظػال ٛيتألؼ مف  ( سنة,و ٕ٘اظجتماعية, ويغطال الفئات العمرية منذ الميالد وحت   

 .ظقرة (ٚٔٔمجموعها  

 Self Helping General العناية  النفس  ,لؿ عاـ

 Self Helping Dressing العناية الذاتية  المال س 

 Self Helping Eating العناية الذاتية  الطعاـ 

 Communication اظتصاؿ 

 Self- Direction توجي  الذات 

 Locomotion التنقؿ 

 Socialization التن,ئة اظجتماعية 

 Occupation المهنة 

 . (ٕ٘ٔ,صٕٓٓٓ الروساف,  

 القائمة التشخيصية لمتوحد -(3

القائمػػة التاليػػػة تسػػػاعد ظػػػال الل,ػػػؼ عػػػف وجػػػود التوحػػػد عنػػػد األطفػػػاؿ,ظ يوجػػػد  نػػػد يملػػػف أف يلػػػوف 

ظػػإف ت,خيصػػػًا  هػػذ  السػػمات,ألثػػرمف  (أوٚحاسػػمًا  ,ػػلؿ لامػػؿ لوحػػد ,ظال حالػػة أف طفػػاًل أظهػػر 

 لاتوحد يجب أف يؤخذ ظال اظعت ار  صورة جادة. 

 الصعو ة ظال اظختالط والتفاعؿ مع ا خريف.  -ٔ

 يقاـو تغيير الروتيف.  -ٕ
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 ضحؾ ويهقهة غير مناس ة.  -ٖ

 ظ يحب العناؽ.  -ٗ

 ظرط الحرلة.  -٘

 انعداـ التواصؿ ال ,ري.  -ٙ

 تدوير األجساـ والاعب  ها.  -ٚ

 جساـ أو األ,يا .ارت اط غير مناسب  األ -ٛ

 .  ( Schopler,1999,P.5 ظاتر الم,اعر أساوب متحفظ و -ٜ

 أداة تقدير السموؾ لألطفاؿ التوحدييف وغير ا سوياء -(4

Behavior rating instrument for autistic & atypical children , )briaac( . 

وتتػألؼ القائمػة مػف ruttenbrg & Werner & wolf , 1977 طػور  لػؿ مػف روتن ػرغ وويرنػر وولػؼ

واظسػػػػػػتجا ات  ثمانيػػػػػػة أ عػػػػػػاد ظرعيػػػػػػة.العاليات مػػػػػػع اظخريف,ومهػػػػػػارات التواصػػػػػػؿ,وحرلات الجسػػػػػػـ

 درجػػات لتسػػجيؿ اسػػتجا ة الطفػػؿ, ٓٔاظجتماعية,النطؽ,الاغػػة التع يرية,ولاقائمػػة سػػاـ متػػدرج مػػف 

يحصػػؿ عايهػػا  حيػػث يقػػـو المالحػػظ  مراي ػػة سػػاوؾ الطفػػؿ داخػػؿ األسػػرة,ويتـ تسػػجيؿ الدرجػػة التػػال

 (.٘ٔٔ,صٕٗٓٓ  الزراع, الطفؿ ظال لؿ ظقرة
 

ظهرت هذ  القائمػة مػف Autism Behavior Checklist(ABC)قائمة تقدير السموؾ التوحدي -(5

وتهػدؼ إلػ  التعػرؼ Krug, Arick & Almond, 1980, 1979,ي ػؿ لػؿ مػف لػراؾ واريػؾ والمونػد,

 .(Hallahan,et,al , 2003,P. 250 الساوؾ التوحدي ظال مرحاة الطفولة عا 
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 Checklist for Autism in Toddlers ( CHAT )قائمة التوحد لألطفاؿ دوف السنتيف -(6

 ( ,ػػهرًا  ٛٔصػػممت لمالحظػػة السػػاوليات الم لػػرة ظضػػطراب التوحػػد لألطفػػاؿ ا تػػدا ًا مػػف سػػف   

عػة عاػ  ( أسػئاة موز  ٜتعت ر أداة ل,ؼ أو مسض وليست أداة ت,خيص ويحتوي المقياس عا    و 

يسػميف يسػـ خػاص  الوالػػديف ويسػـ خػاص  مالحظػات الفاحص.وتتضػػمف القائمػة السػاوليات التػػال 

 غال ًا ما تظهر لدف ذوي التوحد ظال سف م لرة والتال تعت ر مؤ,رًا لوجود اضطراب التوحد وهال:

 ظ,ؿ ظال القدرة عا  الاعب التمثياال أو التخياال . .ٔ

 يصور ظال الم,ارلة ظال الاعب الجماعال . .ٕ

 ور ظال اظنت ا  الم,ترؾيص .ٖ

autism)\disabilitiesmental\disability\http://www.fedo.net(. 

 Gilliam Autism Rating Scales (GARS,1995 ) مقياس جيمياـ لمتوحد -(7

سن  ظقد يستخدـ هذا المقياس  ٕٕ – ٖيط ؽ عا  حاظت التوحد ممف تتراوح أعمارهـ ما  يف 

 مف ي ؿ األهؿ أو المختصيف ويقيس الجوانب التالية :

 التواصؿ والتفاعؿ اظجتماعال . .ٔ

 الساوؾ النمطال المتلرر . .ٕ

 .(ٕٙٔ,صٕ٘ٓٓ خطاب, اظضطرا ات التطورية .ٖ

 Sensory Integrationاضػػطراب التكامػػؿ الحسػػي ذي االخػػتالؿ الػػوظيفي  ثػػانيالمحػػور ال

Dysfunction  

 التكامؿ الحسي  خمفية  -أوالً 

إف ظهػػـ ليفيػػة تأثيرالنظػػاـ الحسػػال ال ,ػػري عاػػ  يػػدرتنا ظػػال إنجازالمهػػاـ اليوميػػة  ,ػػلؿ هػػادئ ولػػاٍؼ 

التػػػال طػػػورت نظريػػة التلامػػػؿ الحسػػػال خػػػالؿ لػػاف مػػػف خػػػالؿ الحيػػاة العمايػػػة لامعاِلجػػػة المهنيػػة أيريز 

http://www.fedo.net/disability/mental
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السػ عينات مػػف القػػرف الماضػػال. حيػػث مػػا  ػػيف السػػتينات و  UCLعماهػا ظػػال معهػػد األ حػػاث الدماغيػة

أصػػ حت مقتنعػػة  ػػػأف التفسػػير المػػػنظـ والفّعػػاؿ واسػػػتخداـ المعاومػػة الحسػػػية لػػ  األولويػػػة عاػػ  لػػػؿ 

 Sensoryظال لتا ها "التلامؿ الحسال والطفػؿ" " 1979زولقد لت ت أيري مظاهر الساوؾ احنسانال,

Integration and The Child" ال التطػورالط يعال ظقامػت  وصػؼ عف الدور الذي تاع   الحواس ظػ

السنوات الس ع األول  مف الحياة  الفترة الزمنية الحرجة,ظعندما ينمو دماغ الطفؿ ظإن  يصػ ض ألثػر 

.إف هػػذ  العمايػػة مػػف التلامػػؿ و التػػالال ينػػت  اسػػتجا ة مناسػػ ةظّعاليػػة ظػػال اسػػتخداـ المعاومػػة الحسػػية 

التلامػػؿ الحسػػال " مصػػطاض زد صػػاغت أيريػػالحسػػال تسػػهؿ التفاعػػؿ الحقيقػػال  ػػيف الطفػػؿ وعالم .ولقػػ

لتصؼ العماية الحسػية المضػطر ة Sensory Integration Dysfunction ذي اظختالؿ الوظيفال"

إلػػ   يحيػػث ظحظػػت  ػػأف األ,ػػيا  ال,ػػاذة ظػػال اسػػتجا ات الػػدماغ لامعاومػػة الحسػػية يملػػف أف تػػؤد

والقػػدرات الخاصػػة  الن,ػػاط, ظرطوالتناسػػؽ, وتنظػػيـ الحرلػػة, م,ػػالؿ ت,ػػمؿ الصػػعو ات ظػػال اظنت ػػا ,

 .(P.45,Lynn,2006 احدراؾ الحسال,والعالية مع األيراف,والتحصيؿ األلاديمال 

ف ظهمًا دييقًا لادماغ وليفية تصنيف  وتوظيف  لامعاومة الحسية وو  تعديؿ  و تنظيـ اظنت ا  واحثارة, ا 

أف العديػد  Knicker bocker 1980اسػتجا اتنا الحرليػة ي قػ  أمػرًا محيرًا.لمػا اظترضػت نيلر السػر

مػػػف السػػػاوليات التػػػال ي ػػػديها األظػػػراد الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف التوحػػػد يػػػد تتعاػػػؽ  اظسػػػتجا ات المفرطػػػة 

أواظسػػػػػتجا ات األيػػػػػػؿ مػػػػػػف السػػػػػوية لامعاومػػػػػػة الحسػػػػػػية.وايترحت أف المقػػػػػدرة الحسػػػػػػية التخطيطيػػػػػػة 

لمػػا  تحسػػيف السػػاوؾ.تتوظرع رن,ػػاطات محػػددة يػػد تسػػاعد ظػػال تسػػوية اظسػػتجا ات لامقػػدرة الحسػػية و 

إل  أف األظراد الذيف يعانوف مف التوحػد لػديهـ صػعو ة ظػال تنظػيـ وتعػديؿ  Ornitz 1993أ,ارأورنيتز

ل  أف صػػػعو ات المعال ات جػػػة الحسػػػية هػػػذ  يػػػد تسػػػهـ ظػػػال السػػػاولودمػػػ  التحفيػػػزات الحسية.وأ,ػػػارا 

الت,ػػػريحية وجػػػود حػػػاظت لمػػػا أث تتالدراسػػػات  التحفيزيػػػة الذاتيػػػة وال,ػػػذوذ ظػػػال المسػػػتويات التن يهيػػػة.
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ادف هػذ  المنػاطؽ وظػائؼ أن و,ال,ذوذ التطورية ظال المخيط والمناطؽ الحوظية ألدمغة أظراد التوحد

 التلامايػػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػػال ت,ػػػػػػػػػػػمؿ التعػػػػػػػػػػػديؿ ظػػػػػػػػػػػال المقػػػػػػػػػػػدرة الحسػػػػػػػػػػػية الحسػػػػػػػػػػػيةهامػػػػػػػػػػػة داخػػػػػػػػػػػؿ العماية

 Bauman&Kemper.1994,P.53). 

اظستجا ات اظستثنائية لاتحفيز الحسال التال  لما أف هناؾ العديد مف اللتب والمقاظت التال تنايش

أدوات تقيػػػػيـ التلامػػػػؿ الحسػػػػال ذي اظخػػػػتالؿ  زأيريػػػػ لقػػػػد صػػػػممت والتوحػػػػد. ي ػػػػديها  عػػػػض أطفػػػػاؿ

خاػؿ الوظيفال وعّامت العديد مف المعالجيف المهنييف ليؼ يقّيموف ويعػالجوف األطفػاؿ الػذيف لػديهـ 

تجػارب ال ػالغيف الػذيف يعػانوف مػف التوحػد و  لمػا تمػت لتا ػة تقػاريرعف.وظيفال ظال التلامؿ الحسال

 معينػػػػػػػػػػػػػػةحسػػػػػػػػػػػػػػية  وصػػػػػػػػػػػػػػفوا اظسػػػػػػػػػػػػػػتجا ات السػػػػػػػػػػػػػػا ية والحساسػػػػػػػػػػػػػػيات غيرالسػػػػػػػػػػػػػػوية لمحفػػػػػػػػػػػػػػزات 

 Grandin&Williams .1991P.37.) العديػد مػف هػذ  التقاريرالم ا,ػرة يػد أيػدت الوجػو   أفو

 Temple Grandin غرانديف ن,رت تيم ؿ ,1985,1986ظفال عاـ  .المتنوعة لنظرية التلامؿ الحسال

وهػػػػػال أمػػػػػرأة تعػػػػػانال مػػػػػف اضػػػػػطراب التوحػػػػػد,لتا يف ي,ػػػػػمالف وصػػػػػؼ لحساسػػػػػيتها لامػػػػػس والضػػػػػو  

تلػػػػوف غيرمؤذيػػػػة لرخػػػػريف تػػػػؤثرعا  سػػػػاولها  واألصػػػػوات.وهال تنػػػػايش ليػػػػؼ أف أحاسػػػػيس محػػػػددة

يػػػد تجعاهػػػا أيم,ػػػة معينػػػة مػػػف الثيػػػاب ياقػػػة جػػػدًا وم,ػػػتتة اظنت ػػػا   وم,ػػػاعرها.عا  سػػػ يؿ المثػػػاؿ,

ليؼ التمست الضغط  ت,رح غرانديف يد تجعاها أصوات معينة تصرخ وتغطال أذنيها.وو , وعص ية

العميػػػؽ لالطفػػػؿ وليػػػؼ سػػػاعدها هػػػذا الضػػػغط عاػػػ  الهػػػدو  وتنظػػػيـ نظامهػػػا الحسػػػال والتقايػػػؿ مػػػف 

"مزلػػػػػػؽ  مزرعػػػػػػة والت,ػػػػػػفت غرانػػػػػػديففػػػػػػال مرحاػػػػػػة المراهقػػػػػػة زارت ظ .حساسػػػػػػيتها المفرطػػػػػػة لامػػػػػػس

سػػتعمؿ لحصػػر وحجزالما,ػػػية عػػف طريػػؽ ممارسػػة  ضػػغط عاػػػ  هػػذ  الوسػػياة ت و منحدرالما,ػػية "

وتصؼ  ,معتقدة أف ذلؾ سيوظرلها الضغط الذي التمست  دائماً  جوانب الجسـ.طا ت دخوؿ المزلؽ(

مػػف ثػػـ  ,ليػػؼ اسػػترخت عنػػدما لانػػت داخػػؿ المزلػػؽ وليػػؼ أصػػ حت أظلارهػػا منظمػػة  ,ػػلؿ أظضػػؿ
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 زانػػػػديف متطا قػػػػة مػػػػع ظرضػػػػيات أيريػػػػ نػػػػت " آلػػػػة الضػػػػغط أوالعنػػػػاؽ" الخاصػػػػة  هػػػػا.إف تجػػػػارب غر 

ظػال  يفيػد تقريرهػا عف"آلػة العصػرأوالعناؽ"و وأورنتيزمف حيػث العاليػة  ػيف العمايػة الحسػية والسػاوؾ.

تقوية اظستجا ة احيجا ية لاضػغط العميػؽ,وهال خطػة منظمػة ومهدئػة اُيترحػت مػف ي ػؿ المعػالجيف 

 Donna أيضػًا دونػا وليػامس ايترحػت هػذ  النظريػة ويػد.(Grandin,1996,P.125الػوظيفيف 

Williams  وهػػال امػػرأة أخػػرف تعػػانال مػػف اضػػطراب التوحػػد,حيث وصػػفت الصػػعو ات التػػال تعػػانال

,ظ أحػد somebody somewhereمنها مع العماية الحسية ظال لتا يها. ,خص مػا ظػال ملػاف مػا 

نظػػػرة داخايػػػة خارجيػػػة  وظػػػال لتا هػػػا التوحػػػد: (No body Nowhere 1992,1994ظػػػال أي ملػػػاف 

Autism :An Inside – out  Approach 1996عػدة خطػط لمسػاعدة األظػراد  (,يػدمت وليػامس

 الػػػػػػػػػػػػذيف يعػػػػػػػػػػػػانوف مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػتوحد وايترحػػػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػػػتخداـ الضػػػػػػػػػػػػغط العميػػػػػػػػػػػػؽ لتقنيػػػػػػػػػػػػة مهدئػػػػػػػػػػػػة

 Williams,1996,P.236.) 

  Lucy Jeanظػال العقػػد الماضػػال أدف ال حػػث العامػال الػػذي يادتػػ  الػػدلتورة لوسػال جػػيف ميااػػر  و

Miller  تأييػػد اسػػتخداـ مصػػطاض اضػػطراب العمايػػة الحسػػية إلػػ  SPD)Sensory Processing 

Disorder. ولػػاف أحػػد أهػػـ األهػػداؼ الرئيسػػية لهػػذ  الحماػػة هػػو أف ُيق ػػؿ هػػذا المصػػطاض ظػػال الػػدليؿ

إف الميػػػػؿ ظػػػػال المسػػػػتق ؿ سػػػػيتج  عاػػػػ  األرجػػػػض إلػػػػ  اسػػػػتخداـ مصػػػػطاض  و "DSM-Ivالت,خيصػػػػال"

مػػػػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػػػػطاض التلامػػػػػػػػػػػػؿ الحسػػػػػػػػػػػػال ذي اظخػػػػػػػػػػػػتالؿ  اضػػػػػػػػػػػػطرا ات العمايػػػػػػػػػػػػة الحسػػػػػػػػػػػػية  ػػػػػػػػػػػػدظً 

 (.  (Miller,2006,P.56الوظيفال

 How  we process stimulis or sensoryكيؼ نعالج التنبييات أو المعمومات الحسية  -ثانياً 

 information 
إف التن ي  أو المعاومات الحسية هال المعاومة الموجودة ظال  يئتنا المحيطة والتال نتاقاها مف خالؿ 

ظػػنحف نتاقػػ  التن يػػ  مػػف األصػػوات والضػػو  ولػػذلؾ الحرلػػة مػػف خػػالؿ عضػػالتنا  (ٕحواس ال,ػػلؿال
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.نحف نتعػرض  ,ػلؿ حقيقػال إلػ  اتإحساسػات أو تن يهػ أيضػاً  وما نألا  ون,ر   يعطينا, ومفاصانا

 أو ويجب عا  أنظمتنا العص ية إما أف تستجيب لهذ  التن يهات لاظة أنواع التن يهات لياًل و نهارًا,

 ,أو تختار رظضها .السا قة  تدمجها مع خ رتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( التنبييات والمعمومات الحسية التي يتمقاىا الجياز العصبي لدى ا نساف2الشكؿ)

ظ يستجيب لؿ ,خص  الطريقة نفسها إل  نفس المن هات.والمهـ هو مػا تػتـ اظسػتجا ة نحػو  ومػا 

المن هػػػات التػػػال نسػػػتجيب لهػػػا مختافػػػة  النسػػػ ة للػػػؿ  ظ تػػػتـ اظسػػػتجا ة نحػػػو نمف المملػػػف أف تلػػػوف

ظلػػػؿ ,ػػػخص لػػػ   نيتػػػ  الجينيػػػة الخاصػػػة المسػػػئولة عػػػف صػػػفات  الجسػػػدية والنفسػػػية والتػػػال , ,ػػػخص

 ينما يفضؿ آخر  إف أحد األ,خاص يحبُّ ال يئة المظامة,:مثالً  يةال,خص   دورها ت,لؿ احتياجات

 ينمػا يرلػػز آخػػروف  ,أظضػؿ ظػػال ال يئػة الهادئػػةيرّلػػز  عػض النػػاس  ,ػػلؿ  و الغرظػة لثيػػرة احضػا ة,

 ط يعيػػػة ,ػػػلؿ أظضػػػؿ عنػػػد عػػػزؼ الموسػػػيق ,إّف لػػػؿم أنػػػواع اظسػػػتجا ات مملنػػػة ضػػػمف الحػػػدود ال

 Anderson,1996,P.125 ). 
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  From Stimuli to Reactionمف التنبيو إلى رد الفعؿ -أ

  ومعالجتػ  واظسػتجا ة نحػو  ظػال تساعدنا العمايات المتعاقة  جهازنػا العصػ ال عاػ  اسػتيعاب المن ػ

يػتـ اسػتق اؿ المعاومػات مػف خػالؿ الحػواس المختافػة والجهازالعصػ ال .(ٔ يئتنا المحيطة  نا الصورة

ويقػػػوـ الػػػدماغ  إعػػػادة تنسػػػيقها,لما يقػػػوـ الػػػدماغ أيضػػػًا  عػػػد تنظػػػيـ المعاومػػػات  تحديػػػد , المرلػػػزي

المعاومػات األخػرف,ومف ثػـ يقػـو  توجيػ  المعاومات الوثيقة الصاة  الموضوع وليفية ارت اطهػا مػع 

إذا تـ جمع المعاومات ظال الدماغ  ,لؿ مناسب ظإف حياتنا اليوميػة سػتميؿ إلػ  و جسمنا وساولنا.

أدا  وظائفهػػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػػهولة.وهذا يسػػػػػػػػػػػػػػاعد عاػػػػػػػػػػػػػػ  تأسػػػػػػػػػػػػػػيس يواعػػػػػػػػػػػػػػد المهػػػػػػػػػػػػػػارات اظجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة 

 . Smith,2005,P.93)الجيدة 

 الرؤية                  التوازف                                
 

الشـ                   السمع                                                  

                             التذوؽ                             الشعور                          

 ةالحرك                                                                   
 

 

 

 

 (  العمميات العصبية  التي تساعدنا في معالجة المثيرات1) الصورة
 

حيػػث أف م,ػػالؿ معالجػػة التن يػػ  يػػد تظهػػر , أحيانػػًا ظ يتعامػػؿ األطفػػاؿ مػػع المن هػػات  ,ػػلؿ جيػػد

ظػػإف معالجػػة التن يهػػات يػػد تختاػػؼ مػػف طفػػؿ  خر.عاػػ  سػػ يؿ  عػػالوة عاػػ  ذلػػؾ, .ة طػػرؽ عديػػد

يػػد يػتلاـ أحػػد األطفػػاؿ  يػػد يلػػوف ن,ػيطًا جػػدًا,أوا خر األطفػػاؿ يػد يلػػوف هادئػػًا جػدًا  ينماأحػػد :المثػاؿ

 طريقػػة جيػػدة ويػػد ظ يفعػػؿ الطفػػؿ الثػػانال هػػذا,أو يػػد تتسػػ ب م,ػػالؿ معالجػػة المن هػػات  حرلػػة أحػػد 

 األطفاؿ  طريقة تختاؼ عف الطريقة التال يتحرؾ  ها  ايال األطفاؿ.

عاينا تخيؿ الجهازالعص ال ل, لة أسالؾ لهر ائيػة منثػورة ظػال لاظػة  عمؿ هذ  العمايةآلية ولمعرظة 

يضػال  واحػد  حيػث اظتجاهات مع يواطع لهر ائيةوروا ط موصولة  نهايتها مػع مصػا يض لهر ائيػة
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يملػف أّمػا عنػد الطفػؿ التوحػدي ظػإف نفػس المن ػ  ,منها ظقط  لالستجا ة لمن   ما عند الطفؿ العػادي

لف يلوف يػادرًا عاػ    مص احًا.و نتيجة لرد الفعؿ الم الن ظي  ظإنع,ر أف يضيئ عا  األيؿ خمسة 

تحايػػػؿ أوترتيػػػػب أظلػػػار  أوا  قائهػػػػا ظػػػال حالػػػػة تػػػوازف.إّف ردود األظعػػػػاؿ غيػػػر المناسػػػػ ة لامن ػػػ  تسػػػػم  

 . (SID  Ayres,1983,P.159  اظختالؿ الوظيفال لاتلامؿ الحسال

  Arousalاإلثارة  -ب

ملانيػػػة ترليزنػػػا عاػػػ  تنفيػػػذ مهػػػاـ احثػػػارة هػػػال حالػػػة النظػػػاـ العصػػػ  ال التػػػال تتعاػػػؽ  ليفيػػػة انت اهنػػػا وا 

ّف  محددة.إّف مستوف احثارة لػدينا يحػدد مقػدار يػدرتنا عاػ  اسػتق اؿ محفأػَزات ألثػَر ظػال أي لحظػة. وا 

سػػاعة تتضػػمف ظتػػرة زمنيػػة نلػػوف ظيهػػا مسػػتيقظيف وأخػػرف نلػػوف ظيهػػا نػػائميف.ونحف عنػػدما  ٕٗلػػؿ

جاهزيف لتاقال المعاومػات الجديػدة واظسػتماع  انت ػا ,  تق ايف لامحفزات ونلوف مس نلوف مستيقظيف

واأللؿ  َمودمة,و إدراؾ الحواس,وامتالؾ ال,عور ليفية تحرلنا.وللف عندما نناـ ظإننا ندرؾ المحفػزات 

ظ نتػػذلرألثر مػػف أننػػا حصػػانا عاػػ  نػػـو مػػريض ظػػال الايػػؿ.إف  وعنػػدما نسػػتيقظ ظإننػػا غال ػػاً   صػػعو ة.

 . يوضض ذلؾ (ٖ ال,لؿ و أر ع مستويات مختافة مف احثارة  الايؿ والنهارلإيقاع 
 

 

 في نـو عميؽ    
 مستيقظوف     
 جاىزوف لممعمومات     
 مركزوف عمى مثيرات محددة    

 
 

 

 

 ( كمية التحفيز المطموبة لإلثارة تتوقؼ عمى حالة وعينا في ىذه المحظة.3الشكؿ )

 Deep  Sleep النوـ العميؽ-(1

 نحتاج إل  عدد ضخـ مف المحفزات لتثير انت اهناوهذ  هال الحالة الط يعية. عندما نلوف نائميف
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   Awakeاالستيقاظ -(2

نجد أنفسنا ظال مرحاة تلّيؼ وظقًا لاظروؼ حيػث نسػتطيع أف نلػوف  عندما نلوف نصؼ مستيقظيف

حتاج حثارة انت اهنا إل  محفزات أيؿ  طريقة أوتوماتيلية.ون وهذا يتـمنت هيف إل  واجب محدمد ظقط 

إفم مػػا يحػدث مػف حولػػؾ ظػ ممػا نحتػاج ظػػال حالػة النوـ,عنػدما ترتػػاح أو عنػدما تلػوف مسػػتيقظًا لاتػو:

 ي دو أن  يمر ع رؾ م ا,رة,وأنت ظقط تسجؿ المحفزات التال تعت رها  الفعؿ مهمة .

  Ready for information االستعداد لتمقي المعمومات-(3

, لمػا عت ر مستيقظيف تماماً إذا لاف مستوف احثارة لدينا يسمض لنا  تاقال المعاومات المناس ةنحف نُ 

المحفػػػػزات األخػػػػرف غيػػػػر  ُتهمػػػػؿ ينمػػػػا  ف اظنت ػػػػا  ُيوجػػػػ  إلػػػػ  معاومػػػػات محػػػػددة مثػػػػؿ األصػػػػواتأ

و التالال,عندما يلػػػوف األطفػػػاؿ ظػػػال حالػػػة إثػػػارة ظػػػال الصػػػففإنهـ يسػػػتطيعوف تت ػػػع صػػػوت الضػػػرورية.

 مع استمرارهـ  مراي ة ما يفعا   قية األطفاؿ. المعاـ

  Focused  on  Specific Stimuliالتركيز عمى محفزات معينة -(4

ل  م,لاة  ظال مستوف احثارة الرا ع, يلوف لدينا الدرجة األل ر مف الترليز ونوج  انت اهنا الم ا,را 

ئييف ألثرلامعاومات التال نستطيع أف نلوف أيضًا انتقا محددة أو ,خص محدد.ظال هذا المستوف

ونلوف أيؿ  ظال ال يئة المحيطة  نا وللف  درجة أيؿ نحصؿ عايها.ور ما نالحظ محفزات أخرف

يرا ة لتاب مثاؿ ذلؾ: القدرة عا  . ظقط حيث أننا نوج  انت اهنا لما نريد أف نحصاعاي  انت اهًا لها

 .(P.106,Smith,2004  ظال  اص مزدحـ

  Registrationالتسجيؿ  -ج

لنا ظال  اعندما نتاق  المعاوماتيجب أف تلوف ُمسجاة عا  أنها معاومات ذات معن .مثاًل إذ

ظإف دماغنا سيسجؿ أننا غير متوازنيف.إف لمية المعاومات الممتصة المتعاقة  تواُزفِ ال خطرظقداف
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إل   لما أف لمية المعاومات يجب أف تصؿ, هذ  الحالة تعتمد عا  ليفية ترليزنا ظال تاؾ الاحظة

الملاف المناسب مف الدماغ لُتعّرؼ عا  أنها معاومات ذات مغزف.إف األنظمة المعقدة لاخاليا 

تدظؽ المعاومات حت  تصؿ  أو منع العص ية  ظال الدماغ  تعمؿ عا  إرساؿ المعاومات لتسهيؿ

 إل  الملاف المخصص لها ظال الدماغ . 

  Modulationالتعديؿ   -د

ادماغ التال تعمؿ عا  تاقال  الض ط  ما نحتاج   مف المحفزات التعديؿ هو وظيفة منظمة ل

 ر جدًا وظ القايؿ جدًا,ظ القاسالعديدة ظال أي دييقة ممنوحة مف أجؿ الحفاظ عا  التوازف.ظ اللثي

 هذ    ,لؿ  ارع, جداً و ظ الناعـ جداً .نحف  حاجة لتوازف صحيض لنقـو  لؿ ,ال  عاينا ظعا 

يؿ ظال تحقيؽ أهداظناعف طريؽ المعاومات الواردة مف خالؿ الحواس إل  الطريقة يساعدنا التعد

عندما تتعاوف األجهزة المطاو ة  ,لؿ ظّعاؿ ظإف مقدارًا صحيحًا مف و النظاـ العص الٍّ  ,لؿ مالئـ.

يستطيع الدماغ معرظة أية  ط يعية. التعديؿ سيحدث وسيلوف  احملاف معالجة المعاومات  صورة

 عد أن   و ,(ٗات نحتاجها لنحاظظ عا  مستوف ترليزنا األساسال ال,لؿمجموعة مف المحفز 

 الوصوؿ لهذا المستوف ظقط نستطيع اختيار رد الفعؿ المناسب.

 

 

 

تشير ا سيـ إلى كيفية إعادة الدماغ توازَف مستوى التركيز( 4لشكؿ)ا  

 أمثمة لمشكالت التعديؿ تتضمف 

 لدف رلوب السيارة أو القاؽ  س ب الحرلة(. حساسية عالية لاحرلة مثاؿ:ال,عور  الدوخة 

 الخوؼ مف اظرتفاعات مثاؿ: ظ يجرؤ عا  إ عاد رجاي  عف األرض(. 

 عال   جدا  

مستوى أساسً -مستوى أساسً -مستوى أساسً -مستوى أساسً  

 
 منخفض جدا  
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 . حساسية عالية لامس المفاجئ 

 حساسية عالية أل,يا  معينة. 

 ( .Ayres & Tickle,1980,p.73  حساسية عالية لاضجة 

  Processing  information  and  responseمعالجة المعمومات واالستجابة  -ؿ

ظفال  وظ تتـ اظستجا ة  ,لؿ واع, يفسرها تلوف هناؾ استجا ة,  عد أف يعال  الدماغ المعاومات و

 الاحظػػػة التػػػال نلػػػوف ظيهػػػا معرضػػػيف لخطرالسػػػقوط يتاقػػػ  الػػػدماغ المعاومػػػات الػػػواردة مف العينػػػيف,

عػػرؼ مويػػع جسػػمنا الػػذي والتػػال تجعػػؿ الػػدماغ ي ( ومرلػػز التػػوازف والمفاصػػؿ, والعضػػالت, والجاػػد,

تغيرظجػػػأة,وعا  أسػػػاس هػػػذ  المعاومػػػات يخطػػػط الػػػدماغ لالسػػػتجا ة.إف اظسػػػتجا ة المناسػػػ ة تلػػػوف 

ذا لانػػت اسػػتجا تنا  طيئػػة ياػػياَل ً   ػػالويوؼ, سػػتمراراظ توترالعضػػالت الػػذي يسػػاعد عاػػ   ظقػػد ظ  وا 

يسػتطيع الػدماغ , و ذفاأل نلوف يػادريف عاػ  القيػاـ  ػالتلّيؼ ظػال الويػت المناسػب لمنػع السػقوط أو

ظليفيػة  لاسػتجا ة. ي دو عدـ اظستجا ة أيضػاَ  حيث ردةأيضًا أف يقررعدـ اظستجا ة لامعاومات الوا

 هػذ  اظسػتجا ة تسػّم  سػاولًا.و  ,استجا تنا حدراؾ حواسػنا يحػدد ظػال النهايػة ليفيػة اسػتجا تنا ل يئتنػا

ألف  الغضػػب ال,ػػديد ظقػػطمثاؿ ذلػػؾ دلػػة.الم,ػػلالت إذا اسػػتج نا  قػػوة ,ػػديدة لامحفػػزات المعت تظهػػر

 ما اصطدـ  نا  الصدظة. ,خص

إف األطفاؿ الذيف يعانوف مف م,لالت المعالجة الحسية معرضوف غال ًا ظستجا ة غير مالئمة.يد 

إذا تأخرنػا  مالحظػة : عاػ  سػ ياللمثاؿ.الم,لالت أيضػًا إذا لػـ نسػتجب  قػوة لاظيػة لامن ػ هذ  تظهر 

ذا لػـ أننا خطونا عا  ,ال  ح اد ظفال هذ  الحالة يد تس ب استجا تنا المتأخرة ضػررًا أل ػر لقػدمنا.وا 

يلػف  اسػػتطاعتنا تخفػيض المن ػػ  ظإننػا نسػػتطيع الػدظاع عػػف أنفسػنا  القتػػاؿ أو الهػروب  سػػ ب لوننػػا 

وهػػػال اسػػػتجا ات  دائيػػػة ,تجمػػػديتاؿ,هروب,خوؼ,و : وتسػػػم  هػػػذ   اسػػػتجا ات .التّسػػػمر أو ,خػػػائفيف
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    (٘ ال,ػػػلؿ وهػػػذا مػػػا يوضػػػح  العصػػػ ال المصػػػمـ لحمايتنػػػا مػػػف الخطر  ػػػدأت  واسػػػطة الجهاز 

Lynn,2006,P.158.) 

 االستجابة                                                     التنبيو                         

 
 

 

  

 اروف بال وعي  بيف أربع استجابات بدائية ( عندما يتـ تحفيز ا طفاؿ الذيف لدييـ استجابة دفاعية لمصوت أو الممس يخت5الشكؿ )

  Senses Sevenالحواس السبعة   -ثالثاً 

حيث يستطيع الطفؿ حديث الوظدة أف ي,عر الامس ,عندما يولد الطفؿ تلوف جميع الحواس موجودة

لمػػا تعمػػؿ حاسػػة التػػوازف ولػػذلؾ تسػػتطيع العضػػالت والمفاصػػؿ أف , ويسػػمع ويػػرف وي,ػػـ ويتػػذوؽ

حسا حيػث ,س الحرلة.ومع ذلؾ ما يزاؿ عا  الطفؿ أف يتعاـ ليفيػة اسػتخداـ الحػواستدرؾ مويع وا 

رسػاؿ مهػاـ ظ أف النظاـ العصػ ال يحتػاج إلػ  التطورالػذي يجعػؿ النظػاـ الحسػال  ألماػ  يعمػؿ معػًا,

محددة إل  أجزا  مختافة مف الدماغ.و التالال يتـ تأسيس اظرت اطات التال تنسؽ المساهمة وتحاظظ 

 ( يوضض ذلؾ .  ٙ ال,لؿ ,خص.إف عماية التعاُّـ هذ  تسم  تطورالحواسعا  توازف ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعور باالرتباك بسبب المحفز

 قتال

 هروب

 تجّمد

 خوف

تالق  

 هروب

 تجّمد

 خوف
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 لتعميـا                                                            
 ا كاديمي                                                            

 

 نشاطاتال     السموؾ                                                 
 اليومية                                                                     

 
 ميارات المغة         إدراؾ الحيز     مركز وظائؼ                                        

 المسموعة        المكاني          االنتباه                                              
 التناسؽ بيف اليد والعيف    اإلدراؾ البصري       تعديؿ الوضعية                                    

 

 مخطط الجسـ         نضج الفعؿ االنعكاسي         قدرة حجز الطاقة               
 

 

 

 

 الوقوؼ بطريقة آمنة   دراؾ لجانبي الجسـ        اإل                  التخطيط الحركي                      

 النظاـ الشمي       النظاـ البصري              النظاـ السمعي                    النظاـ الذوقي                 
 

 ذاتي التحفيزالنظاـ                                       النظاـ الدىميزي                       النظاـ الممسي            

 
   

 Williams &Shellenberger( تطور ا نظمة الحسية لدى ا نساف 6الشكؿ) 

 www.sensoryresources.com ) 

 The Touch System : the  sense  of touchالنظاـ الممسي  حاسة الممس -أوالً 

 إن  النظاـ الحسال األوؿ الذي يعمؿ ظال الرحـ ومف المهـ أف تعمؿ هذ  الحاسة  لفػا ة منػذ الػوظدة

 حيػػث يمتاػػؾ األطفػػاؿ حػػديثوالوظدة ردات ظعػػؿ تاقائيػػة ضػػرورية مػػف أجػػؿ ال قػػا  عاػػ  ييػػد الحيػػاة,. 

جػػػوههـ  اتجػػػا  خػػػالؿ الامس.تسػػػمض حاسػػػة الامػػػس لهػػػـ  ػػػأف يػػػديروا و مػػػف والتػػػال يػػػد يػػػتـ تحفيزهػػػا 

ي,ػػعروف  الهػػدو  ظػػال ال طانيػػة  و يؤسسػػوف روا ػػط عاطفيػػة مػػع آ ػػائهـ, صػػدورأمهاتهـ ليرضػػعوا,و

إف إحسػاس الامػس ضػروري مػف أجػؿ النمووالتطػور,ومف  الداظئة الناعمة عندما ي,عروف  النعػاس.

خاليػا تزودنػا وهػذ  ال, يتألؼ جادنا مف خاليا حسػية صػغيرة جػداً  .أجؿ ال قا  عا  ييد الحياة أيضاً 

ولػـ لػاف , ومثػاؿ عاػ  ذلؾ:ال,ػعور مدف دؼ  أو  ػرودة ال يئػة, المعاومات حوؿ محيطنػا الم ا,ػر

واظختالظػات الُمالحظػة  ثقؿ الثياب أو  ياضػات السػرير,تأثير و  لمس ,خص ما لنا لطيفًا أو ياسيًا,

زًا ل يرًا لاخاليػا الحسػية نمتاؾ ترلي. لما أنناعا  جادنا الناتجة عف ضغط الهوا  عندما ُيفتض ال اب

 األنظمة العصبٌة الرئٌسٌة

 اإلدراك المعرفً الذكاء,الفكر,العقل

 

 تطور

 األنظمة

 اإلدراك الحسً
 الحركً 

 المهارات 
 الحسٌة

 

 الحسٌة

 تطور

http://www.sensoryresources.com/
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والمنطقة المحيطة ع رؤوس األصا  و و  ال,فا , ظال  عض مناطؽ الجاد المنطقة التال تحيط  الفـ,

هػذ  المنػاطؽ مػف الجسػـ مهمػة لا قػا  عاػ  ييػد و أف  ,مقارنة  المناطؽ األخرف ( أعضا  التناسؿ

 .الحياة ألنها تتضمف الوظائؼ األساسية لأللؿ وال,رب والتلاثر

هػػذ  المسػػتق الت , و يتاقػػ  النظػػاـ الامسػػال معاومػػات حػػوؿ الامػػس مػػف الخاليػػا المسػػتق اة ظػػال الجاػػد

موجػػػودة عاػػػ  لامػػػؿ أجسػػػامنا تزودنػػػا  المعاومػػػاتحوؿ الامػػػس الخفيػػػؼ والضػػػغط واظهتػػػزاز ودرجػػػة 

دراؾ الجسػـ ويد, الحرارة واأللػـ رتػ  وتسػاهـ التغذيػة الراجعػة المػأخوذة مػف النظػاـ الامسػال ظػال تطػورا 

عا  التخطيط الحرلال.إف لؿ ن,اط ظال الحياة اليومية,لارتدا  المال س وتنظيؼ األسػناف وال,ػعر 

واأللػػؿ والػػذهاب إلػػ  الحمػػاـ والروتينػػات المنزليػػة والعمػػؿ المدرسػػال وواج ػػات العمػػؿ متويػػؼ عاػػ  

 النظاـ الامسال الوظيفال.

تميزيػػة تلمػػؿ  عضػػها الػػ عض  يػػدرات دظاعيػػة و يمتاػػؾ النظػػاـ الامسػػال مػػع جميػػع األنظمػػة الحسػػية,

إنػ  ين هنػا عنػدما نلػوف عاػ  اتصػاؿ مػع ,ػال  حيث  طواؿ حياتنا.اح أف النظاـ الويائال ألثر دائية

 ويلػوف النظػاـ الويػائال ظػال ال دايػة مسػيطرًا,,ما يد يلوف خطيرًا ويثيرأجسامنا لتقاوـ األذف المحتمػؿ

 عتمػاد عاػ  النظػاـ التميػزي  ,ػلؿ متزايػد.وللف عندما يص ض النظاـ العص ال ملتمؿ النمون دأ  اظ

يدرتهـ محدودة عاػ  اسػتخداـ حاسػة  لما أفيثاراألطفاؿ حديثو الوظدة  سهولة أل ر الامس الخفيؼ,

ولامػػػػػػا ل رالطفػػػػػػؿ تػػػػػػزداد هػػػػػػذ  القػػػػػػدرة وتصػػػػػػ ض ضػػػػػػرورية لاػػػػػػتعاـ  ,الامػػػػػػس ظستل,ػػػػػػاؼ الط يعػػػػػػة

وي قػػػ  النظػػػاـ الويػػػائال  امعاومػػػاتيصػػػ ض النظػػػاـ التميػػػزي جهازارسػػػاؿ هػػػاـ ل, حيػػػث ولتطورالػػػدماغ

 .(Fisher,et,al,1991,P.75   مستعدًا لارد عا  أي تهديد محتمؿ

ظػػػال لتا هػػػا //طفػػؿ خػػػارج حػػػدود السػػػيطرة // Carol Kranowitz 1998 ُتاقػػب لػػػاروؿ لرانػػػويتز

 The out –of –sync child :Recognizing and Coping with اظعتراؼ  خاؿ التلامؿ الحسال ومعالجت .

Sensory Integration Dysfunction  
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إن  لقب مالئـ,حيث أن  يوضض رد الفعؿ الذي يحدث  النظاـ " ! Uh – Oh"النظاـ الويائال  نظاـ 

 " وظال أويات أخرف يلوف رد الفعؿ  الويائال.ظفال  عض األويات يلوف النظاـ العص ال ضعيؼ,

ف و  , أف ن,عر نوعية المادة التال نامسها يسمض لنا النظاـ التميزي. ظًعاؿ الخوؼ,الهروب,أواللفاح" ا 

وسطض الفراولة ذي  ومامس الق,رة الزغ ية لادراؽ, القدرة عا  ال,عور الامس الناعـ أل وينا,

النتو ات,ومامس مفاتيض ال يانو تحت أصا عنا لاها متويفة عا  النظاـ التميزي.وتصف  لرانويتز 

ف العمؿ الناجض لانظاـ الامسال .تعاقة  الامسألن  يزودنا  التفاصيؿ الم "Ah – Hah نظاـ"  وا 

وعندما تلوف عمايات التلامؿ الحسال  يعتمد عا  التوازف  يف لال النظاميف التميزي والويائال.

 والتوجي ,والتفسير,والتعديؿ الحسال سايمة,ظإننا نعرؼ أية لمسة من هة وأية لمسة ممتعة,لاتسجيؿ

 .( Carol,1998,P.205  استل,اظهامنا تاج تح ة لمسةوأي تجاهاها, عاينالمسة  ةوأي
 

   Discrimination  using Touch:التمييز باستخداـ الممس-(1

 

نسػتطيع أف  تتاق  أنواع مختافة مف الخاليا الحسية أنواعاً مختافة مػف المعاومػات ولنتيجػة لػذلؾ, 

يع أف ن,ػػعر حرارة لػػؿ نميػػز أنواعػػًا مختافػػة مػػف األلـ,مثػػؿ األلػػـ الحػػاد أو ألػػـ اظحتراؽ,حيػػث نسػػتط

حسػػاس النعومػػة أوالخ,ػػونة لالضػػغط  ونالحػػظ أيضػػًا الذ ػػذ ات ع رجاػػدنا. نامسػػ , ,ػػال  لمػػا نميزا 

ظػػإذا لمسػػنا ,ػػخص مػػا نسػػتطيع ال,ػػعور ذلؾ مػػف دوف الرؤيػػة.مف المحتمػػؿ التمييػػز يف  عاػػ  جاػػدنا,

يػػػػز ,ػػػػال  نسػػػػتطيع  سػػػػهولة تميو القمػػػػاش األنعػػػػـ والقمػػػػاش األخ,ػػػػف  اسػػػػتخداـ أطػػػػراؼ األصػػػػا ع.

ونستطيع  سهولة أف نتحرف ظيما إذا لنا ظال صندوؽ ل يرماال   جدًا لح ة الرمؿ ظال أظواهنا,صغير 

ومػف دوف النظرنسػتطيع زراألزرار.ولػذلؾ   لرات ال الستيؾ أو ظػال حػوض السػ احة وأعيننػا مغاقػة,

نػػػوع مػػػف دوف النظرنسػػػتطيع أف نعاػػػـ ظيمػػػا إذا لانػػػت وجوهنػػػا وسخًة,ونسػػػتطيع حتػػػ  أف نقػػػوؿ مػػػا 
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ذا لاف يحرينائًا أو اردًا,رط ًا أو جاظًا أو الوسط.وظيما إذا لاف داظ نسمال وظيفة الجاػد هػذ :  القػدرة . ا 

 (.ٚعا  التمييز ال,لؿ

إف المعاومػػػػػات الامسػػػػػية األوليػػػػػة حػػػػػوؿ  يديؾ(:اححسػػػػػاس   وجػػػػػود يػػػػػدؾ ظػػػػػال جي يػػػػػؾ تػػػػػأتال مػػػػػف 

اومػػػات تتحػػػد مػػػع المعاومػػػات وهػػػذ  المع.المسػػػتق الت الموجػػػودة ظػػػال جاػػػدؾ وأصػػػا عؾ وراحتػػػال يػػػدؾ

ذا (المعاومػات يادمػة مػف المفاصػؿ والعضػالت   مثػؿ حػس الحرلػة,الواردة مف الحػواس األخػرف .وا 

حيػث . لاف ال,ال  الذي  تمسل  يصدرصػوت رنػيف ظػإف المعاومػات السػمعية تلػوف مندمجػة أيضػاً 

انعػداـ وجػود  مػا أفل أف ذالرتؾ تلوف يادرةعا  وضع لػؿ هػذ  المعاومػات لتقػـو  توليػد  رد الفعػؿ

 استجا ة هال أيضًا ,لؿ مف أ,لاؿ رد الفعؿ.
 

 

 
 
 

( معاجة الجياز العصبي المركزي لممعمومات التي تأتي مف الحواس ودمجيا مع الموجود في الذاكرة مف أجؿ توليد ردة  7الشكؿ ) 

 الفعؿ المناسبة

                                            Dunn & Fisher,1993,p.175). 
 

   The  Normal  Development  of  Touchالتطور الطبيعي لممس -(2

الجاػػد أوظً حػػوؿ الفػػـ  حػػدود ثالثػػة  إحسػػاس طػػورتيسػػ ض الجنػػيف داخػػؿ الػػرحـ ظػػال السػػائؿ الػػداظئ. ي

أسا يع ونصؼ مف الحمؿ,ويستخدـ الجنيف ظم  وأصا ع  وأصا ع يدميػ  لالستل,ػاؼ.لما أف لػدف 

ػػػها.ت دأراحتا اليػػػديف األجنػػػة معاومػػػات  حسػػػية لاظيػػػة حيصػػػاؿ إ هػػػامهـ إلػػػ  أظػػػواههـ مػػػف أجػػػؿ مصأ

ثػػـ الاسػػاف والظهػػر و جانػػب الجذع.و عػػد ظال األرجػػؿ  ػػامتالؾ الحػػس ي ػػؿ الػػذراعيف.يت عها ال,ػػعور 

 .ًا أر عة أ,هريص ض لدف جاد ال طف واألرداؼ إحساس

 معلومات من الحواس األخرى

 رد الفعل  حواس اللمس النظام العصبً المركزي 

 الذاكرة 
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الويائيػػة لامػػس ظيسػػتجيب الوليػػد  اححسػػاس الموجػػود ظػػال جاػػد الطفػػؿ حػػديث الػػوظدة يث ػػت السػػمةأف 

لامس,ظعنػػد المالطفػػة  جػػداً  لتغيػػرات درجػػات الحرارة.لمػػا أف الجاػػد المغطػػال لوجػػ  الرضػػيع حسػػاس

 يسػػتجيب الرضػػيع  ال حػػث عػػف َحَامػػة األـ.عنػػد لمػػس أصػػا ع أيػػدي األطفػػاؿ وأيػػدامهـ عاػػ  الوجػػ 

 .وهال ضرورية لا قا  هذ  هال ردود األظعاؿ,ظإنهـ يستجي وف  ضـ األصا ع

يػػتعاـ الطفػػؿ أف يميػػز مػػا ,حيػػث خػػالؿ نمػػو األطفاؿ هنػػاؾ أنػػواع مختافػػة مػػف الامػػس سػػهاة التمييػػز

يتق ا  مف المحفزات,ويعرؼ أيها غيرالمريض,وأيها المؤلـ,لمػا أف معظػـ األطفػاؿ غال ػًا مػا يخت ػروف 

 أف حفاضػػة األطفػػاؿ الوسػػخة ظ تضػػايؽ  عػػض األطفػػاؿ الصػػغارلما وخزاح ػػرة عاػػ  أنهػػا مؤلمػػة,

يلػوف مؤ,ػرًا عاػ  ليفيػة  -أحيانػًا - لا الطفػؿ,ال  مزع  جػدًا.و أن ينما يجدها األطفاؿ ا خروف 

الوالػديف  درجػة األسػ  التػال يمػر  هػا  مػف خػالؿ   لا  يستطيع إخ ارال   عف طريؽلما أن ,عور ,

 (.Clark,1983,P.275  استجا ت  لوضع معيف
 

 The Auditory System: the sense  ofhearningالنظاـ السمعي  حاسة السمع -ثانياً 

 

حيػػث , يولػػد الصػػوت مػػف خػػالؿ اظهتػػزازات التػػال يػػتـ إرسػػالها ع ػػر الهػػوا   مسػػاعدة أمػػواج الضػػغط

ـم  يػػدخؿ القنػػاة الخارجيػػة لػػألذف, و وينتقػػؿ ع رالهػػوا  أوالسػػائؿ يتحػػرؾ اظهتػػزاز مػػف مصػػدر , ومػػف ثَػػ

لػػاب  تتألؼ األذف,و يػػدخؿ ع ػػر ط اػػة األذف إلػػ  األذف الوسػػط  الوسػػط  مػػف ثػػالث عظيمػػات: الرأ

تسػلف هػذ  العظيمػات الػثالث ظػال النظػاـ العصػ ال األلثػر صػال ة  (.ٕلصػورة والسنداف والمطرية ا

ظال الهيلؿ العظمال لإلنساف ألنها حساسة جداً وتحتاج إل  حماية مضاعفة. ُتْرَسؿ اظهتزازات مف 

ئؿ حػػوؿ القويعػػة التػػال ت,ػػ   الصػػدظة األذف الوسػػط  ع ػػر غ,ػػا  رييػػؽ وهو"غ,ػػا  الط ػػؿ" ظػػال السػػا

إلػ  ي,ػرة الػدماغ  ترسؿ الخاليا العص ية  الدييقة المصممة لاسمع ظال القويعػة اظهتػزاز, ثـ الماتفة
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أف هػذ  العمايػة تحػدث ظػال لاتػا و وترسؿ الخاليا العص ية الموجودة ظػال الػدماغ تقريرالصػوت إلينػا,

 يف.تاألذن

 

 
 

 

 ا ذف(   2) الصورة

ُترسػػؿ اهتػػزازات العظيمػػة إلػػ  ثػػـ  مثػػؿ اهتػػزازات الهػػوا , ع رالعظيمػػات, األصػػوات أيضػػاً تنتقػػؿ لمػػا 

يؤثأر  حيث ُيَحامؿ الصوت.تساعد اهتزازات الصوت الرئيسية عا  تحفيزنظاـ التوازف. الدماغ, ي,رة

 لؿٌّ مف النظاـ السمعال ونظاـ التوازف ظال ا َخر ,لؿ يوي

                                                 Dunn & Westman,1996,P.83 ). 

  Important   Hearingأىمية السمع -(1

سػػمع والنظػػاـ الػػدهايزي مهػػـ إف اظتصػػاؿ  ػػيف ال إف السػػمع والحرلػػة تقري ػػاً مرت طػػاف  ,ػػلؿ عصػػ ال

األعصاب الموجودَة ظال لال النظاميف هال  الفعػؿ جػزآف مػف نفػس العصػب المرلػب وت,ػترؾ جدًا و 

الطريقػػة التػػال تػػؤثر ظيهػػا هػػذ  األعصػػاب   عضػػها هػػال مثػػاؿ  ,و أفا  الرئيسػػية الم,ػػترلةظػػال األجػػز 

 (ٛال,لؿ لما موضض ظال   ,جميؿ لاتلامؿ الحسال

 

 
 

 

ىذه المعمومات في  ُتحمَّؿُ  و الدىميزي. السمع عَبر ا ذف, والعظيمات  وا عصاب  الموجودة في ا ذف الداخمية والنظاـ ( يتـ8الشكؿ )
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االهتزازات عبر  
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تقػػـو األعصػػاب الدهايزيػػػة  ػػاللثير لامسػػػاعدة عاػػ  السػػمع و تسػػػاعد الطػػرؽ اظهتزازيػػػة التػػال تنقػػػؿ 

 ة مختافػةنحف نعاػـ  ػأف األصػوات المسػموعو .المعاومات ع رخاليا السمع لاتملف مف عماية السمع

عنػػػدما إف السػػػمع الجيػػػد يلػػػوف صػػػع ا وتحوياهػػػا إلػػػ  معاومػػػات مفيػػػدة.عػػػف ظهػػػـ ومعالجػػػة اللامػػػات 

ئة  الصمالخ.ولثيراً ما يحيؿ معظػـ األط ػاُ  األطفػاَؿ ,لالت الجسدية مثؿ ا ذاف الممتاتتواجد الم

الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف هػػػذ  الم,ػػػلاة إلػػػ  الط يػػػب المخػػػتص  ػػػػ أذف,أنؼ,حنجرة(مف أجػػػؿ التقييـ.يقػػػيـ 

ج يحتػػاحيػػث ,  عػػض المعالجينأيضػػًا الوظػػائؼ المتنوعػػة المتعاقػػة  ػػالمص وال اػػع وحرلػػات الاسػػاف

مػػف التػػال تقػػع تحػػت لػػؿ  تُْفػػَتُض ينػػاة أوسػػتاش المػػص وال اػػع إلػػ  التوترالعضػػاال المناسػػب.ظعندما ن اػػع

ظػإذا لػاف الطفػؿ ظ ي اػع  ,ػلؿ   يف األنؼ وال اعػـو واألذف الوسػط .األذنيف يلوف اظتصاؿ سهال 

ويػػػػد يزيػػػػد ذلػػػػؾ مػػػػف خطػػػػورة م,ػػػػلالت  ظمػػػػف المحتمػػػػؿ أف تلػػػػوف ينػػػػاة أوسػػػػتاش مسػػػػدودة. مالئػػػػـ,

ف ,ألذف. مثػػػاؿ: إصػػػا ات األذف الوسػػػط ,التهاب األذف الوسػػػط (ا % تقري ػػػًا مػػػف األطفػػػاؿ  ٘ٛوا 

إذا لػاف الطفػؿ يعػانال مػف إصػا ات أذف  ويعانوف مف عػدوف األذف الوسػط  ي ػؿ عػامهـ الخػامس.

متلػػررة خػػالؿ السػػنة األولػػ  مػػف عمر ,ظػػإف ذلػػؾ سػػيؤدأي إلػػ  ظقػػداف السػػمع أو م,ػػلالت سػػمعية أو 

السػػمع سػػايماً وللػػف العمػػؿ المتسػػؽ  لػػألذف الوسػػط  يصػػ ض  مػػا ي قػػ  وغال ػػاً . التػػوازفم,ػػلالت ظػػال 

مضػػطر ًا وغيػػر يػػادرًا عاػػ  العػػودة إلػػ  العمػػؿ  ,ػػلؿ لاال.لػػذلؾ ظػػإف احصػػغا  والترليػػز يملػػف أف 

 . (P.17,King,1987  صع اً  يص ض

 The  Normal  Development  of  Hearingالتطور الطبيعي لحاسة السمع  -(2

مػف ديػات القاػب والتػنفس إلػ   ظال ظترة الحمايسػمع الجنػيف جميػع أنػواع الضػجي  الصػادرة عػف األـ

يتـ  و ,الرحـ المحيط    داخؿع رالسائؿ  الجنيف أذف إل  تنتقؿ اظهتزازات هضـ الطعاـ وال,راب.

 ظ, يتحػػػرؾ الجنػػػيف ظػػػال ال,هرالسػػػادس عاػػػ  إيقػػػاع صػػػوت األـ  هػػػا ع رالعظيمػػػات. أيضػػػًا ال,ػػػعور
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يسػػتطيع الجنػػيف ظهػػـ مػػا تقولػػ  األـ وللػػف يسػػتطيع ظهػػـ المحتويػػات العاطفيػػة لارسػػالة.إف احيقاعػػات 

والتػػرانيـ المحػػددة لصػػوت أـ الطفػػؿ والاغػػة التػػال تتلامها مثػػؿ: الاغػػة التػػال سػػوؼ تصػػ ض الاغػػةَ األـ 

 تخترؽ النظاـ العص ال لاطفؿ. لاطفؿ(

إغػالؽ ال ػاب  عنػؼ  مثػؿ: مػف األصػوات القويػة يلػوف خائفػا الطفػؿ أر عػة أسػا يععندما يلػوف عمر 

 غال ػػًا مػػا يتراظػػؽ لسػػب المهػػارات الاغويػػة مػػع التسػػاب المهػػارات الحرليػػة, أوالتزميػػر  زمورالسػػيارة.

ف هػذ  إحػدف الطػرؽ و يسػتدير  اتجػا  الصػوت. و  احضاظة إلػ  أف الطفػؿ يسػتطيع أف يرظػع رأسػ  ا 

ػالت الملانيػةلملػاف و الرئيسية التال يطور ظيها األطفػاؿ اححسػاس  ا الاحظػة التػال يلػوف  ظفػال .الصأ

يالحظػوف الجهػة التػال يػأتال منهػا الصػوت.إف سػوؼ  ظيها األطفاؿ يادريف عا  اظستجا ة لاصػوت

أف الحرلػػة المتحػػدة  و أيضػػاً تحفيزأذنػػال الطفػػؿ لصػػوت احنسػػاف ولألصػػوات األخػػرف أمػػر مهػػـ جػػدًا.

ًاألنها تصػػػػػؿ األعصػػػػػاب السػػػػػمعية األصػػػػػوات األخػػػػػرف هػػػػػال مهمػػػػػة أيضػػػػػو مػػػػػع صػػػػػوت احنسػػػػػاف 

 واألعصاب الدهايزية ولذلؾ يستطيع لؿٌّ مف هذ  األجهزة دعـ وظائؼ ا خرف.

إل  طفؿ  عا  الظهرهو مستاؽ و ظال السنة األول  مف الحياة ينتقؿ الطفؿ مف ,خص اخت رالعالـ 

والويفػػات تن,ػػأ ظجميػع الحرلػػات  ر مػػا الم,ػػال أحيانػػًا, و والويػوؼ, يسػتطيع الػػدوراف  ػػدوف مسػػاعدة,

يجػػػػب أف يلػػػػوف األطفػػػػاؿ يػػػػادريف عاػػػػ  أف يقا ػػػػوا ي ػػػػؿ يػػػػدرتهـ عاػػػػ  , حيػػػػث وظػػػػؽ ترتيػػػػب محػػػػدد

سػػتطيع اسػػتخداـ هػػذ  ونيػػادريف عاػػ  الزحػػؼ ي ػػؿ يػػدرتهـ عاػػ  الم,ال. وايجػػب أف يلونػػ,و الجاػػوس

 لطفػؿاألوضاع والويفات حثارة إحساس التوازف المتصؿ  النظاـ الدهايزي ظال األذف الداخاية لدف ا

 و س ب هذا اظتصالفإف التحرؾ والتوازف يحفزاف التطورالدهايزي والاغوي.

 ظإنػ  يميػؿ إلػ  تفضػيؿ األصػوات الناعمػة, ,ػهراً ٕٔظال الويت الػذي يصػؿ ظيػ  الطفػؿ إلػ  عمػر و

يسػػتطيع الطفػػؿ الصػػغيرأف  حيػػث تػػتـ تهدئػػة الطفػػؿ  الصػػوت المػػألوؼ.وظال عمرالثمانيػػة ع,ر,ػػهراً 
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إذا سػألت , ظػويستطيع تلرارأصوات الحيوانات ويستجيب لألوامرال سػيطة اضحة,يقوؿ أحيانًا لامة و 

 الطفؿ ,يئًا ما ظإن  يحاوؿ أف يجعؿ احجا ة واضحة  مساعدة احيما ات.

نػة مػف لامػات متعػددة وعندما ي ان الطفؿ عمرالسنتيف,يستطيع أف يصػوغ جمػالً  يتعػرؼ الطفػؿ ,ملوم

األطفػػاؿ الػػذيف .أنمثػػؿ صػػوت الهػػاتؼ أو جػػرس ال اب,رفعاػػ  األصػػوات القادمػػة مػػف الغرظػػة األخػػ

ويستخدـ  يمتالوف سمعاً جيداً يعّدلوف ,عورياً األصوات التال تصدرعنهم غض النظرعف لغتهماألـ,

 ليستن طو اظستجا ة مف آ ائهـ. جميع األطفاؿ أصواتًا مثؿ : ما , دا , دو ,

 ويػرا ة القصػائد, والغنا ,والتحػدث,  ,تصػ ض الن,ػاطات لاظسػتماع إلػ  الموسػيق ظال عمرالحضػانة

 تسػػتخدـ هػػذ  الن,ػػاطات األصػػوات  احضػػاظة إلػػ  الحرلػػة,و  والاعػػب مػػع األطفػػاؿ ا خػػريف مهمػػة.

 يحتاجػػػػػػػػػػػػػػػ  الطفػػػػػػػػػػػػػػػؿ  الضػػػػػػػػػػػػػػػ ط مػػػػػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػػػػؿ تطػػػػػػػػػػػػػػػوير المهػػػػػػػػػػػػػػػارات الاغويػػػػػػػػػػػػػػػة وهػػػػػػػػػػػػػػػال مػػػػػػػػػػػػػػػا

 Ayres,et,al,1983,P.222 ). 

 The  Visual  System : the sense of sight النظاـ البصري   حاسة البصر-ثالثاً 

النظػػػر والرؤيػػػة تعنػػػال  لاتػػػا اللامتػػػيف:و  النظروالرؤيػػػة. يتضػػػمف نظامنػػػا ال صػػػري لاتػػػا الػػػوظيفيتيف:

 ت,ليؿ صورة ظال الدماغ.ظتقـو  أما الرؤية , يستخدـ النظرالعينيف لجمع المعاومات أ,يا  مختافة.

يملف أف يوصؼ النظاـ و  نظر.يحدث اللثير ظال الدماغ خالؿ عماية الرؤية مقارنة مع عماية ال

حيػػػث أف لديػػػ  تػػػأثير هػػػاـ عاػػػ  معالجػػػة المن هػػػات ا تيػػػة مػػػف  ال صػػػري لمالػػػة األنظمػػػة الحسػػػية,

يجاػس ظػال يطػار  مػا مػثاًل إذا لػاف ,ػخص  قية الحواس األخرف. السيطرة عا   يملن و الحواس.

ف عينيػ  تفسػراف الحرلػة يتحػرؾ أل يعتقػد  أنػ  ظ يتحرؾ وهنػاؾ يطػارآخر  ػدأ  ػالتحرؾ  جان  ,ظأنػ 

ظالنظاـ  إف عضالت عيني  يد ُخِدَعْت  هذ  الفوض . مف خالؿ المعاومات التال تاقتها.ظال الوايع,

التػال ت,ػغؿ الملػاف حيػث يػتـ إرسػاؿ  ال صري يخ ر األعضا  الحسية ظال األذنيف  حدوث الحرلػة
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ححسػػػاس  الحرلػػػة ظػػػال حف أجهػػػزة ا التن يهػػػات إلػػػ  العضػػػالت,ظيعتقد ال,ػػػخص أنػػػ   ػػػدأ  ػػػالتحرؾ,

 (.Ayers,1972,P.132   اححساس  الحرلة زودت  العضالت والمفاص

   The  Importance  of  sightأىمية النظر -(1

حيػث يسػتطيع أف يحػذرنا وأف  إف النظر مهـ ألنػ  يخػدـ مجموعػة متنوعػة مػف الوظػائؼ الحاسػمة,

والعاطفيػػة إنػػ  ياعػػب دورًا  والاغويػػة, يػػة,يسػػاهـ أيضػػًا ظػػال تطورالمهػػارة الحرل  يئتنػػا  و ظػػال يوجهنػػا 

 رئيسيًا ظال ليفية اخت ارنا لعالمنا.
 Warning  and  Orientationالتحذير والتوجيو -(2

لمػػا هػػو الحػػاؿ مػػع  قيػػة األنظمػػة الحسػػية,ظإف الوظيفػػة األلثػػر أهميػػة لانظػػاـ ال صػػري هػػال تحػػذيرنا 

ثيػػػرًا مّنا.لمػػػا تسػػػتطيع المعاومػػػات ظهػػػو يحػػػذرنا إذا لػػػاف هنػػػاؾ ,ػػػال  خطيػػػر يقتػػػرب ل مػػػف الخطػػػر,

ال صػرية أف تسػاعدنا  توجيػ  أنفسػنا ظػال الفػراغ و ػذلؾ,هال تػدعنا نعػرؼ أيػف نحػف ولػـ مػدف  عػدنا 

و  اتحػػاد الصػػورمع ,عػػف أ,ػػيا  معينػػة.ظإذا ايتػػرب مّنػػا ,ػػال  مػػا ظإننػػا نسػػتطيع أف نػػرف  أنػػ  يقتػػرب

,ػػال  مػػا منػػا ومػػف أي اتجػػا  سػػوؼ يملننػػا تخمػػيف المسػػاظة التػػال يقتػػرب ظيهػػا  المحفػػزات الصػػوتية

 يصؿ إلينا.

 Emotional,Language,and Motor skills تطػور الميػارات الحركيػة والمغويػة والعاطفيػة-(3

development 

( ٜيساعدنا النظاـ ال صري أيضًاعا  ت,ليؿ صورة ظػال دماغنػا عػف ليفيػة مامػس األ,ػيا   ال,ػلؿ

ظعنػػػػدما يػػػػرف الطفػػػػؿ الدمية,ظإنػػػػ  يضػػػػـ  ها(ولمثػػػػاؿ جيػػػػدعا  ذلؾ: رؤيػػػػة الطفػػػػؿ دميػػػػة مػػػػا ولمسػػػػ

المعاومػػات ال صػػرية مػػع ليفيػػة ال,ػػعور ها وليفيػػة مامسػػها ظػػال ظمػػ .إف المحفػػزات ا تيػػة مػػف أجهػػزة 

والصورة  ليفيػة ,ػلؿ  ومف أجهزة إحساس حرلة العضاة ظال األصا ع, اححساس الذويية ظال الفـ,

 ية مر عػػػةحت  لػػػو لػػػـ يسػػػتطع  عػػػد أف يػػػتـ تجميعهػػػا حتػػػ  يػػػتعاـ الطفػػػؿ  أنهػػػا دميػػػة خ,ػػػ ,ةالدميػػػ
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لاطفػػؿ ظػػال اسػػتعداد   يصػػفها.إف عمايػػة الرؤيػػة وال,ػػعور والمعالجػػة  ػػالفـ ولاتػػا اليػػديف ت,ػػلؿ يواعػػد

 القادـ لامدرسة.

: يلوف األطفػاؿ مسػتعديف لامدرسػة عنػدما يعرظػوف ويػدرلوف األ,ػلاؿ األساسػية.وعا  سػ يؿ المثػاؿ

عػػرؼ عاػػ  التفاحػػة ظػػال الصػػورة,و يصػػ ض لديػػ  تصػػورعف يلػػوف الطفػػؿ مسػػتعدًا لامدرسػػة عنػػدما يت

ليفيػة مامػػس التفاحة,ومعرظػة مػػاذا يسػػتطيع ال,ػخص أف يعمػػؿ  التفاحػة ومػػا هػػو طعػـ التفاحػػة ومػػا 

يريػ  تطورالاغػة عنػدما ي ػدأ الطفػؿ  اظهتمػاـ ال,ػديد  تع يػرات ظػـ .لمػا هال ألوانها التػال تتواجػد ظيها

هذا,وهلذا يتعاـ أف يقرف األصػوات مػع حرلػات الفػـ.إف  ووج  المتحدث حيث يستمتع الطفؿ  فعؿ

 . (Fisher,1991,P.193) هذا تفاعؿ معقد,ويتطاب تقايد حرلات الفـ عند تعاـ  التلاـ

 

 

 
 
 

 

 

 ( قياـ النظاـ البصري بتشكيؿ صورة في الدماغ عف كيفية مممس ا شياء.9)الشكؿ 

الصػػورة  ظػػإذا لػػاف الطفػػؿ مسػػتاقياً  ظػػال السػػرير ليػػةتاعػػب العينػػاف دورًا مهمػػًا ظػػال تطورالمهػػارات الحر 

  سػػيعمؿ لػػدف الطفػػؿوهنػػاؾ دميػػة ذات أجػػزا  متحرلػػة معاقػػة ظويهػػولمس الدميػػة مصػػادظةظعندها  (ٖ

, ظيسػػتمر  نظامػػاف حسػػيماف رئيسػػيماف همػػا :الرؤيػػة والامػػس و ػػذلؾ يعتقػػد الطفػػؿ  ػػأف ذلػػؾ تػػأثير مسػػؿٍّ

يػػػتعاـ الطفػػػؿ أف ينّسػػػؽ األنمػػػاط  و هػػػذ  الطريقػػػة, ميػػػة. تلػػػرار حرلػػػة الػػػذراع التػػػال تسػػػ ب حرلػػػة الد

 ( (Isbell,2005,P.163الحرلية إل  حرلات  مرنة وللف األهـ مف ذلؾ هو الحرلات الهادظة

 

 تعل م التحرك خالل النظر 

 تعل م التحدث من خالل النظر 

 اإلدراك  المكانً

 كٌف ٌبدو شًء ما مشابه لذلك االحساس ؟

 التحذٌر 
 الرؤية 

 اتصال العين والعواطف  
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 يمعب ىذا الطفؿ بالدمية ذات ا جزاء المتحركة. (3)الصورة

 Visual  Perceptionاإلدراؾ البصري -(4

ظػإذا  visual perceptionظهـ مػا تػرا  أعيُننػا يسػم  احدراؾ ال صػري  إف القدرة عا  إدراؾ وتفسير و

لػػاف الطفػػؿ الػػذي ذلػػر ظػػال المثػػاؿ السػػا ؽ يػػرف الدميػػة ذات األجػػزا  المتحرلػػة ثانيػػة ظر مػػا يحػػاوؿ 

ويسػػػم  العمػػػؿ  لمسػػػها وخاصػػػة إذا لػػػاف إدراؾ الطفػػػؿ لهػػػا عاػػػ  أنهػػػا دميػػػة ذات أجػػػزا  متحرلػػػة,

 motor  planامس الدميػػة ذات األجػػزا  المتحرلػػة  الخطػػة الحرليػػة الػػواعال الػػذي يتخػػذ  الطفػػؿ لػػي

إف هػذ  الخطػة , تسمض الخطة الحرلية لنػا  ػالتخطيط أو تحديػد ليفيػة الحرلػة و ػذلؾ نصػؿ لاهػدؼ

ال  ليػػػتالئـ مػػػع التمحػػػدأي ومػػػف المملػػػف أف يتغيػػػر هػػػذا المحػػػيط  عػػػض ال,ػػػ تقػػػع ظػػػال محػػػيط الػػػدماغ.

 ذا لانػػػػػػػػػػػػػػػت معاقػػػػػػػػػػػػػػػة ظػػػػػػػػػػػػػػػال مسػػػػػػػػػػػػػػػتوف مختاػػػػػػػػػػػػػػػؼمثػػػػػػػػػػػػػػػؿ ليفيػػػػػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػػػػػس الدميػػػػػػػػػػػػػػػة إ, التػػػػػػػػػػػػػػػالال

 (Bauman,1994,P.145 

    Experiencing  The  Worldاختبار العالـ -(5

نحف نستخدـ دماغنا لنخطط ليفية استخداـ أجسامنا,نحف ننظر إل  التنفيذ وتأثيرات حرلتنػا تمامػًا 

ـم لمػس الدميةمثؿ الطفؿ ظال المثاؿ ا -ٔ:ر عػة أنظمػةأ.يتضػمف تعريػؼ الصػور لسا ؽ ظقد ظحظ ُث

ال,ػػػعور مويع ذاتػػػال التحفيز الحرلػػػة و  -ٖالامسػػػال لمس الاع ػػػة(, -ٕالنظػػػاـ ال صػػػري رؤية الاع ػػػة(,

حيػػػث يػػػتعاـ , السػػػمعال  يػػػتـ سػػػماع األصػػػوات(هذ  هػػػال الطريقػػػة ظخت ارالعػػػالـ-ٗاأليػػػدي واألذرع(,

 الطفؿ عف الويت,والملاف,والس ب والتأثيرع ر هذ  اظلت,اظات المساية. 
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  Eye  Contact  and  Securityلعيف واتصاليا أمف ا-(6

 نظر إل  عينال  عضهما. ال عندما يتحدث ,خصاف ويع راف عف م,اعرهما ظال لثير مف الثقاظات

 و لقػػد تػػـ تمجيػػد اتصػػاؿ العػػيف ظػػال ال,ػػعر وغيػػر  مػػف األدب لإ,ػػارة إلػػ  الصػػراحة لعػػدة يػػروف.و 

إف . العينال مع مف يعتنال  هـ  ,لؿ رئيسالتعتمد حاجات اظرت اط والتناغـ لارضع عا  اظتصاؿ 

إف األطفػػاؿ  ا مػػف. يػػدرة الطفػػؿ عاػػ  اظرت ػػاط والتنػػاغـ هػػال العامػػؿ األلثػػر أهميػػة ظػػال تطػػورالرا ط

 ظإذا لنت معج اً  مولود جديدظسيخيب أماؾ إذا لانت عينا الطفؿ مغاقتيف. الرضع منفتحوف جداً 

و  الم هجة التال تحصؿ عايها مع المولود الجديد.إف اظتصاؿ العينال هو أحد الت ادظت العديدة 

إف األساوب المنفتض الذي ينظرظي  لؿ مف األمهات واألطفاؿ إل  عينال ا خر م,ا   لالتصاؿ 

العينال ظال المخاط ة الصادية الصريحة و ر ما يلوف هذا هو الس ب الذي يجعؿ الناس يحاولوف 

ليهـ,م وهزالخ,خا,ة,أو حمؿ  ثؿ إصدار الضجي ,ظعؿ لؿ ,ال  يستطيعون  لجعؿ الطفؿ ينظرا 

ي دو أف األطفاؿ يلونوف مهتميف  القياـ  اظتصاؿ العينال عندما يلونوف  و الطفؿ  طرؽ مختافة.

يستطيع ال,خص ال الن و  ,وسخًا,أو حينما يلونوف ظضولييف جائعيف أوعندما يلوف الحفاض(

  األماف حساساحال الن تستطيع نقؿ الحّساس يرا ة اللثير ظال عيوف األطفاؿ.إف عينال ال,خص 

 أف الطفؿ لدي  القدرة عا  أدا  الوظائؼ ولذلؾ اححساس  الثقة  وال,عور  أن  مح وب, اطفؿل

 (.Kientz & Dunn,1997,P.152  ظال الحياة اليومية

  The  Normal  development  of  sightالتطور الطبيعي لمرؤية  -(7

وللػف  وللػف ال صػر يتحسػف. يسػتطيع األطفػاؿ الرؤيػة, دة ظ يػزدادإف يياس عينػال الطفػؿ  عػد الػوظ

اة وللػف الطفػؿ يسػتطيع   عػد, ف القدرة عا  تنسيؽ حرلة العيف لـ تتطػورلما أ .ليس  طريقة مفصم

ألن   .إف الفهـ العميؽ ليس مملنًا  عد   المحيطةالقري ة  تمييز حرلة األ,يا  المتحرلة  ظال ال يئة
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يرًا  يف لاتػا العينػيف.إف الترليػز عاػ  وجػ  الوالػد أو المعتنػال  الطفػؿ خطػوة مهمػة ل  يتطاب تنسيقاً 

لؿ خػاص عاػ  ,ػعر  , حيث يجد الطفؿ أن  مف السهؿ أف يتعرؼ, جدا عند تعّاـ الطفؿ الترليز

,  اهتمػػاـ عاػػ  وجػػ  الوالػػديف عنػػد معانقتػػ  أو إطعامػػ  عينيػػ  رلزالطفػػؿلما ي ػػ , ظػػروة رأس المعتنػػال

وعنػػدما يصػػ ض  فػػؿ ال ػػالن مػػف العمػػر ,ػػهريف يسػػتطيع أف يقاػػد تع يػػرات وجهّيػػة معينػػة.حتػػ  أف الط

ي ػػدأ الطفػػؿ  تمييػػز  يصػػ حوف يػػادريف  ,ػػلؿ أظضػػؿ عاػػ  الػػتحلـ  حرلػػات عيػػونهـ. األطفػػاؿ أل ػػر,

األ,يا  الثا تة  احضاظة إل  المتحرلة منها و يستطيع رؤية عينيؾ  وضوح عندما تطعمهػو يػتعاـ 

ئ األمر ليؼ أف مص حامػة الثػدي يرضػي  ويػتعاـ ظحقػاً ليػؼ ت ػدو الحامػة.ويتويع الطفؿ ظال  اد

  .الحايب الطفُؿ أف يتـ احتضان   سرعة عندما يرف ثديًا أو زجاجة

حقيقػال  ػيف النظػاـ التعػاوف الهػذا هػو  دايػة و  أ,هر ي دأ الطفؿ  التحرؾ, ٛو  ٙظال الفترة ما  يف 

لامػػػا ايتػػػرب  , و يديػػػ   ,ػػػعر ستي ف ,ػػػيئاً مايػػػذهب خافػػػ  وظالطفػػػؿ يػػػر  .ال صػػػري والحػػػواس األخػػػرف

ال,ػال  أل رعنػدما تسػقط عاػ  ,ػ لية عينػال هػذا الطفؿ مف الوصوؿ إل  ال,ال  لاما لانت صػورة 

أصػ حت "يػرف" الػدماغ  ػأف الصػورة  الطفؿ.يتـ تاقال الصور مف خالؿ الحواس وتصؿ إلػ  الػدماغ

ال صػػيرة يطور  تعاـ الطفػػؿ عػػف الفػػراغ المحػػيط  ػػ  وأل رلامػػا تحػػرؾ الطفػػؿ  اتجاهها.و هػػذ  الطريقػػةي

ف توجيػ  ظهػـ يسػتطيعو  ظػإنهـ يتعامػوف الترليػز عاػ  األ,ػيا   عيػونهـ. ولاما نما األطفػاؿ .الملانية

تناوب الترليػز عاػ  جسػـ واحػد و عػد ذلػؾ عاػ  الجسػـ ا خػر.إف الاعػب أعينهـ  اتجا  ,ال  ما أو 

, عهـ وأيػديهـ  ,ػلؿ جيػد وليػؼ يتعػاماوف مػع  األ,ػيا  األلعاب يعاـ األطفاؿ ليؼ يحرلوف أصا 

تطوريػة مهمػة ظػال تطػور تنسػيؽ المرحاػة الويحدث ذلؾ  ينما ينظر الطفؿ إلػ  مػا يقػوـ  ػ .إف هػذ  

 .( P.179,Chu,1991  اليد مع العيف
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 :The Olfactory and Gustatory  النظػاـ الشػمي والػذوقي   حاسػة الشػـ والتػذوؽ-رابعػاً 

The sense of Smell snd Taste  

يػػتـ إدراؾ هػػاتيف الحاسػػتيف غال ػػًا لنظػػاـ , يتضػػمف احدراؾ الحسػػال لاػػذوؽ وال,ػػـ حاسػػتيف مختافتػػيف

يعػال  لػال النظػاميف:  حيػث لمعالجػة المحفػزات ظػال الفػـالػ عض واحد ألنهما يعمػالف مػع  عضػهما 

ظلت,ػػػاؼ نلهػػػة  لمحفػػػزات الليميائيػػػة.تعمؿ حاسػػػتا ال,ػػػـ والػػػذوؽ مػػػع  عضػػػهما االػػػذويال وأل,ػػػمال 

يحيػػث يػػتـ تحفيزاألعصاب ال,ػػلؿ  يػػذهب مػػذاؽ مػػا يػػتـ ألاػػ  ع ػػرالفـ إلػػ  التجويػػؼ األنػػؼ,الغػػذا 

تسػػػتطيع إدرالػػػالفرؽ  ػػػيف التفاحػػػة اله,ػػػة  ظاػػػف إذا أغمضػػػت عينيػػػؾ وأغاقػػػت ظتحتػػػال أنفػػػؾ,ظػػػ (.ٓٔ

هػػػو أيػػػوف  وال طاطػػػا.إف ال,ػػػـ مهػػػـ جػػػداً  ألنػػػ  يسػػػاعد ظػػػال إثػػػارة ذالػػػرة التػػػذوؽ.ظال الوايػػػع ,إف ال,ػػػـ

 ذوؽتمرة مف ال ٕٓٓٓ٘ب

 

 
 

 

 
 

 (  كيفية معالجة النظاميف الذوقي والشمي لممحفزات الكيميائية10الشكؿ ) 
 

  Smellالشـ -(1

منػػذ اليػػػـو ظ ,النظػػػاـ الغريػػزي لحاسػػة ال,ػػػـ  مالحظػػة اسػػػتجا ة الطفػػؿ لػػروائض مختافػػػة يملػػف رؤيػػة 

ائحتهػػا.إف حاسػػة ال,ػػػـ يػػادرة عاػػ  تحديػػػد يسػػتطيع الطفػػػؿ تمييػػزاألـ مػػف خػػػالؿ ر  األوؿ مػػف الػػوظدة

مػػػف خػػػالؿ  ذلػػػؾ رفنػػػأف  يملػػػف مػػػف النظػػػاميف السػػػمعال وال صػػػري. السػػػاوؾ ي ػػػؿ أف يسػػػتطيع لػػػالً 

التع يػػرات الوجهيػػة لاطفػػؿ الػػذي لػػـ ي اػػن عمػػر  سػػوف خمػػس ع,ػػرة سػػاعة تقري ػػًا,إذا لػػاف يجػػد رائحػػة 

لعؽ ال,ػػػفا ,أو اسػػػػترخا  معينػػػة جذا ػػػة أو غيضػػػػة.ويملف مالحظتهػػػا مػػػػف خػػػالؿ رضػػػاعة الطفػػػػؿ,و 

ائحة الر  

مالح  , الذوق: حلو , حامض , مر   

 كٌف تشعر به فً فمك ؟ 

 ماذا ٌشبه ؟ 
 كٌف ٌبدو؟

 هل ٌصدر صوتا؟

 المعالجة فً الدماغ 

 ممم لذٌذ 
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إف هػػػػذ  اظسػػػػتجا ة   الحظ أنػػػػ  سػػػػيقوـ  صػػػػرؼ الوجػػػػ  عنػػػػد ال غيضػػػػة منهػػػػا.نالمعػػػػالـ الوجهية.وسػػػػ

إنػػ  يسػػاعد  .limbic systemالنظػػاـ الحػػوظال  الغريزيػػة مسػػجاة ظػػال جػػز  مػػف الػػدماغ يعػػرؼ  اسػػـ:

     :ةؼ هامإف حاسة ال,ـ لها أر ع وظائ و .الطفؿ ظال تحديد األ,يا  الصالحة لأللؿ

 إنها تقدـ الحماية. 

 والجنسية. العاطفيةلاحياة  مهّماً ًا أساسيًا إنها تقدـ عنصر  

 إنها تساعد عا  تن ي  الذالرة ألف الروائض مخزنة ظال الذالرة. 

 إنها تساعد عا  التساب الطعاـ وال,راب. 

ـ جهاُز ال,ـ خاليا حسية ألثر مف الذوؽ. حوالال مايوف خاية مافوظة ظال غ,ائي ف خاؼ يص ة يضُّ

للػػػف إذا تػػػـ ن,ػػػرها خػػػارج و , وت اػػػن مسػػػاحتها  مقػػػدار ظفراح هػػػاـ إنهػػػا منطقػػػة صػػػغيرة جػػػداً  األنػػػؼ

ف. ألماها جادالر ما تلوف أل ر مف منطقة  السطض مف الهوا  الذي نتنفس  ظقط ينتقؿ عا   %ٕ وا 

وائػػض لػػؿ ,ػػال  نسػػتطيع ,ػػم  يعتمػػد عاػػ  سػػ ع ر و , حسػػاس جػػداً  نػػؼاألللػػف و  طػػوؿ هػػذ  الخاليػػا,

 . (P.304,Ayres,et,al,1983  .رئيسية

  Tasteالتذوؽ -(2

ليػػػػؼ نعػػػػرؼ طعػػػػـ ,ػػػػال  مػػػػان تتاقػػػػ  أجهػػػػزة اظسػػػػتق اؿ الحسػػػػية ظقػػػػط  ضػػػػعة جزئيػػػػات مػػػػف مػػػػادة 

أجهزة اظسػتق اؿ الحسػية الذوييػة وال,ػمّية رط ػة دائمػًا,حت  تلػوف يػادرة عاػ  ت ق  ف يجب أمحددة.

و ظػال داخػؿ الفػـ أجهػزة اسػتق اؿ  وال,ػفتيف, وسػقؼ الحاػؽ, َثة,لدف الاساف والاأ  التقاط تاؾ األجزا .

 احضػػاظة إلػػ  أجهػػزة إحسػػاس لمحفػػزات الضػػغط.أو مػػا ُيعػػرؼ  ػػأجهزة اظسػػتق اؿ الجسػػدية  لاتػػذوؽ,

, إنهػػا تقػػع عػػادة يػػرب  ػػراعـ الػػذوؽ ظػػال الفػػـ والحنجرة. هػػذ  الطريقػػػة .somato-sensoryالحسػػية 

يػواـ ,ػال   مثػؿ: طو ة والدؼ  وال ػرد وصػفات أخػرف لاطعػاـيملف أف نالحظ الامس والضغط والر 
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مجػػػزأ, أماس(.تسػػػاعد لػػػؿ هػػػذ  الخػػػواص عاػػػ  تحديػػػد طعػػػـ  دائػػػري أو متعػػػرج, رييػػػؽ, مػػػا  يػػػاس,

إف المػػػػواد , تتحػػػػد المػػػػواد الليماويػػػػة ظػػػال الػػػػروائض مػػػػع أجػػػػزا  الهػػػوا  وي,ػػػػعر  هػػػػا األنػػػػؼو  الغػػػذا ,

ف و   لميات محددة مف الما  ظال الطعػاـ وال,ػراب. الليماوية التال تساعد ظال تحديد الذوؽ مرت طة ا 

أجهػػزة اححسػػاس الذوييػػة مثؿ الخاليػػا التػػال تسػػتق ؿ المحفػػزات الذوييػػة( تتواجػػد عاػػ  ألسػػنة الرضػػع 

وعاػػػػ  لػػػػوزتال  ولػػػػدف ال ػػػػالغيف أجهػػػػزة إحسػػػػاس ذوييػػػػة ظػػػػال مقدمػػػػة الفـ سػػػػقؼ الحاػػػػؽ(, واألطفػػػػاؿ,

غيرة  لهػػػذ  المػػػواد الليماويػػػة ت,ػػػلؿ سػػػطحا أيضػػػًا.إف أجهػػػزة اححسػػػاس الصػػػوظال الحنجػػػرة الحاػػػؽ,

لنتػػػو ات صػػػغيرة ومنخفضػػػات عاػػػ   رويتها  السػػػطض الخػػػارجال لا رتقالػػػة.ويملنم,ػػػا هاً  لاػػػذي عاػػػ

الن حػوالال تسػػعة آظؼ طرظػال الاسػاف تسػم  الحايمػػات الذوييػة.ي ان عػدد الحايمػات الذوييػػة عنػد ال ػ

أّمػا النػاس األل ػر سػنا ظػإف لاواحػد ,  لثيػر أّما األطفاؿ الرضػع ظاػديهـ ألثػر مػف ذلػؾ ,حايمة ذويية

إف حايمػػات ظػ ,عاػ  مػػر السنييف.ولسػو  الحػػظ حايمػة ظقػػط ألف  عضػها يمػػوت ٓٓٓ٘مػنهـ حػػوالال 

 الذوؽ التال ت ق  عا  ييد الحياة لها أجهزة إحساس ليماوية أيؿ.

الليماويػػة  ولاحايمػػة ظتحػػة صػػغيرة تسػػمض  ػػدخوؿ المػػواد تلػػوف الحايمػػات الذوييػػة مغطػػاة  الجاػػد, و 

ويػػتـ تاقػػال المػػواد الليماويػػة مػػف خػػالؿ أجهػػزة اححسػػاس,ويحدث التفاعػػؿ الليمػػاوي الػػذي , المنحاػػة

يتواظػػػػػؽ مػػػػػػع تحفيػػػػػػز إحػػػػػدف النلهػػػػػػات األساسػػػػػػية األر ػػػػػع:  الحاو,الحػػػػػػامض,المر, المالض(.و هػػػػػػذ  

ؼ ألػؼ ليػ ٖٓإلػ   ٕٓالطريقة,يتـ تحفيز النظػاـ العص ال.يسػتطيع لػؿ  ػرعـ ذويػال أف يحفػز مػف 

ويػػتـ اسػػت دالها خػػالؿ اثنتػػال  عصػػ ال.إف حيػػاة الحايمػػات الذوييػػة يصػػيرة  حػػوالال ع,ػػرة أيػػاـ ظقػػط(

 ع,رة ساعة.

 تتواجػػػػد الحايمػػػػات الذوييػػػػة لاطعػػػػاـ الحاػػػػو وال,ػػػػراب مثؿ: نلهػػػػة الفراولػػػػة(عا  رأس الاسػػػػاف ذاتػػػػ .

أما اف.و األطعمػػػة المالحػػػة مثؿ: ريػػػائؽ ال طاطػػػا( عاػػػ  الجػػػز  األمػػػامال مػػػف الاسػػػػ حايمػػػات تػػػذوؽو 
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ظػال وسػط الاسػاف,ويملنؾ أف تجػد الحايمػات  ظهػال النلهات الحامضة مثؿ: الايموف( حايمات تذوؽ

يفضػؿ األطفػاؿ  ,ػلؿ  (الذويية التال ُتِ,عر  النلهات الُمرة ظال نهاية الاسػاف مثؿ: اللرنػب الصػغير

ؿ أعصػاب محػددة تنقػ .ظحقػاً  ظػال الحيػاة عاـ النلهػات الحاػوة ظقػط و يتعامػوف إدراؾ النلهػات الُمػرة

الػدماغ  إلػ  مف الدماغ معاومات حوؿ الطعػـ إلػ  القسػـ المتوسػط مػف الػدماغ و تصػؿ المعاومػات

يجمػػع الػػدماغ المعاومػػات مػػع   عػػد تاقػػال معاومػػات ذوييػػة رئيسػػية وثانويػػة مػػف الق,ػػرةو (, الثالمػػوس 

مػا نخت ػر   يلػوف  هػذا ال,ػلؿ و المزيد مف المعاومػات المعقػدة التػال تصػؿ عػف طريػؽ حاسػة ال,ػـ.

 ترليػػػػػػػػػػػب الطعػػػػػػػػػػػـ والرائحػػػػػػػػػػػة -ظػػػػػػػػػػػال الوايػػػػػػػػػػػع -هػػػػػػػػػػػو و  نلهػػػػػػػػػػػة( الظػػػػػػػػػػػال النهايػػػػػػػػػػػة  لاححسػػػػػػػػػػػاس 

 www.sinerwork.com). 

  The Importance of Smell and Tasteذوؽ   تأىمية الشـ وال-(3

الػذوؽ دورًا رئيسػّيًا ظػال تناولنػا إف الطعاـ وال,راب ضرورياف مف أجؿ العيش حيػث ياعػب ال,ػـ مػع 

أوًظ :إف الوظيفػػة األهػـ توجهنػا أللػػؿ  وظيفتػيف هػامتيف ال,ػـلاطعػاـ الصػحيض.وتقدـ حاسػتا الػػذوؽ و 

 .discriminatingوهذا ما يسم  الوظيفة التمييزية  ما نجد  ,هياً ونعت ر  مغذيًا.

 و لطعػػاـ وال,ػػراب المختافػػة.روائػػض, وأ,ػػلاؿ مػػف ا و نحػػف يػػادروف عاػػ  التمييػػز  ػػيف عػػدة نلهػػات,

ظػػالمرالز التػػال تػػتحلـ   ػػالجوع. دورًا رئيسػػيًا ظػػال إيقػػاظ ال,ػػعور- احضػػاظة إلػػ  النلهػػة -ياعػػب ال,ػػـ

مػػػف قرب التقػػػع ظػػػال الػػػدماغ  ػػػ واألحاسػػػيس احيجا يػػػة لاجسػػػـ  ,ػػػلؿ عػػػاـ, ,ا,ػػػـاحيجا ال ل ال,ػػػعور 

ال ال,ػػػػعور  ال,ػػػػ ع والػػػػتحلـ ظػػػػ  الػػػػذي ياعػػػػب دورًا رئيسػػػػياً إف الهي وثالمػػػػوس" الوطا " ذوؽ.تػػػػزالمرل

متصػػػػػالف  ػػػػػأجهزة الػػػػػذوؽ وال,ػػػػػـ   الم,ػػػػػترؾ ظػػػػػال إنتػػػػػاج الم,ػػػػػاعر(جوع( والجهازالحوظال ال ال,ػػػػػعور 

 تحفيػػػػز أيضػػػػًا ل,ػػػػعور الجوع وللػػػػف ظ يػػػػؤثراف ظقػػػػط  ا ,ػػػػـهػػػػذا هػػػػو سػػػػ ب أف الػػػػذوؽ وال الحسػػػػية.

يقـو الدماغ  نلهة غري ة تخيؿ الفطر , ذوؽ وال,ـ وظيفة ويائيةتلدف ال ثانيًا: .واألحاسيسالم,اعر 

http://www.sinerwork.com/
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 هنا ال,ػخص دماغ مع النلهات األخرف المعروظةهذ  النلهة الغري ة ظال  نؾ ذالرة ال  المقارنة  يف

ألثر  دائيةيتذوؽ الفطر ثػـ  ت استجا  , وأما الطفؿ سوؼ تلوفال الن سيقوـ  ترؾ الفطر وعدـ ألا 

إنهمػا يقومػاف  حيحة لحمايػة جسػميهما.مف الطفؿ وال ػالن  طريقػة صػ ي صق  حاظ.لقد استجاب لالً 

مػػػف أجػػػؿ  جيػػػد,و هػػػذا يلػػػوف  ػػػذلؾ مػػػف خػػػالؿ تمييػػػز النلهػػػات الغري ػػػة التػػػال غال ػػػًا مػػػا تلػػػوف مػػػرة

صحتهما.لؿ ,ال  يدرل  الاساف ي,ـ مف خالؿ خاليا األنؼ الحسية.وأيضػًا  تسػاعد العينػاف  ظػال 

 مثػػاؿ ذلػػؾ ". هػػؿ أعرظػػ نالػػتحلـ  ضػػ ط مػػا يػػتـ وضػػع  ظػػال داخػػؿ الفـ."هػػؿ ذلػػؾ صػػالض لأللػػؿن 

 ال,ػـ تتحد مع اححساس  النلهة ظال الفػـ  ال,هية ورائحتها  ال صر( يطعة مف الفطيرة ت دو جذا ة

 . Smith,2004,P.210) و التذوؽ ( 

  The Normal development of smell and tasteالتطور الطبيعي لمشـ والذوؽ -(4

إف لػاًل مػف . رحػـ األـ,وهو السػائؿ المحػيط  ػالجنيف( ظػالالموجػود ي ؿ الػوظدة الػنخط  يتذوؽ الطفؿ

يسػتطيع الطفػؿ أف يميػز  ػيف و ذوؽ الحسػية تلػوف متطػورة  ,ػلؿ جيػد عنػد الػوظدة.تػأجهزة ال,ـ وال

النلهػات  - ,ػلؿ عػاـ-رائحة حايب صػدر أمػ  ورائحػة حايػب األمهػات األخريات.ويفضػؿ األطفػاؿ

ظػػال  .دة  اظعتمػػاد عاػػ   الحاػػوف والميػػا  الغازيػػةالحاػػوة ويملػػف أف يعػػيش لثيػػر مػػف األطفػػاؿ  سػػعا

يجػد  عػض األطفػاؿ و السنوات األول  مف العمر يتعاـ الطفؿ تمييػز الطعػـو والػروائض ألثػر ظػألثر.

 عػػض , ويػػد يلػػوف  ينمػػا ظ يجػػدها  ػػايال األطفػػاؿ لػػذلؾ تلػػوف لذيػػذة, ألغذيػػة ت,ػػلياة واسػػعة مػػف ا

محددة.وسػػيألؿ أطفػػاؿ آخػػروف لػػؿ مػػا يػػتـ وضػػع  األطفػػاؿ لػػديهـ أولويػػات واضػػحة ولػػر  ألطعمػػة 

ذوؽ للؿ طفػؿ حسػب سػرعت  الخاصػة,ويطور لػؿ طفػؿ التفضػيالت تحاسة ال,ـ وال تتطورأمامهـ.

يػػػتعاـ األطفػػػاؿ تمييػػػز روائػػػض متراظقػػػة مػػػع الخطرمثؿ:النػػػار.ويملف أف و .الاػػػروائض التػػػال يسػػػتمتع  هػػػ

 (.(Miller,1998,P.275 اطؼ أيضاً ت,لؿ الروائض جز ًا ل يراً مف ذلريات األحداث والعو 
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 الحواس المخفية  -رابعاً 

 

إلػ  "الحػواس الخفيػة" والتػال تعمػؿ ظػال المسػتوف الالواعػال مػف احدراؾ  1980 عػاـلقػد أ,ػارت أيريػز 

سػػػػـ ظػػػػال وهػػػػذ  الحػػػػواس هػػػػال النظػػػػاـ الػػػػدهايزي التوازف والحرلػػػػة(والنظاـ ذاتػػػػال التحفيز موضػػػػع الج

غيػػر  ظنحف نػػدرؾ  ,ػػلؿ واعػػال الحػػواس الخمسة النظر,السمع,ال,ػػـ والتػػذوؽ,الامس( وللننػػاالفػػراغ(.

ف وجػػػػود سػػػػ عة حػػػػواس و ػػػػدوف تلامػػػػؿ متواصػػػػؿ  ذاتػػػػال التحفيػػػػز(,مػػػػدرليف لحاسػػػػتاّل الدهايزي و  وا 

لامعاومة الحسية مف النظاميف المذلوريف سػا قًا و ػالتوازي مػع واحػدة مػف الحػواس الخمػس لػالامس 

نلػوف يػادريف عاػ  أف نػؤدي عمانػا  ,ػلؿ لامػؿ.مثاًل,الجاوس عاػ  اللرسػال يتطاػب  مثاًل ظإننا لػف

والنظاـ ذاتال التحفيز"  والنظاـ الدهايزي, تلاماًل عاليًا  يف األنظمة الثالثة"النظاـ الامسال, و تناسقاً 

 (Ellen, et,al.2002,P.156لتتملف مف الجاوس دوف الويوع أرضًا 
  The  Vestibular  System :The  senseة التوازف والتكيؼالنظاـ الدىميزي  حاس-أوالً 

of Balance  and  Orieutation  

ُيسم  نظامنا الدهايزي  استمرار  نظاـ التوازف,أو نظاـ األتزاف وهذا ضػمف المجػاؿ العامال.حيػث  

لػػ  أف تاػؾ المصػػطاحات محػػدودة نوعػًا مػػا ألف النظػػاـ الػدهايزي يتضػػمف ألثػػر  لثيػر مػػف التػػوازف و 

 تػػػػأثير ضػػػػػخـ عاػػػػ  حياتنا.تتواجػػػػػد ينػػػػوات التػػػػػوازف ظػػػػال األذف الداخايػػػػػة وتؤلػػػػؼ النظػػػػػاـ الػػػػػدهايزي

 الً مػػػث, ومػػػف خػػػالؿ النظػػػاـ الػػػدهايزي تسػػػتطيع أجسػػػامنا التليػػػؼ خػػػالؿ التغيرالط يعػػػال (ٔٔ ال,ػػػلؿ

 . ؿنحو الخاؼ,أو جان يًا,أو لألعا  أو األسف  التحرؾ  أجسامنا نحو األماـ,أو عندما نحتاج إل
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 الداخمية وتأليؼ النظاـ الدىميزي( تواجد قنوات التوازف في ا ذف 11الشكؿ ) 
 

ل  النظاـ الدهايزي عا  أن  ملّوف مف خمسة أجزا  مختافة وهال:  يملف أف ُينظرا 

 مرلزحرلال لاقياـ  حرلات ثالثية األ عاد . 

 مرلزعاطفال لتنظيـ الذات. 

 ياع ظال الملاف.مرلز إدرالال مما يجعانا ظ ن,عر  الض 

 المرلزالزمانال/الملانال الذي يتـ ظي  ر ط األجساـ واألحداث والناس الذيف نصادظهـ. 

 مرلزالتوجي  لدم  المحفزات ال صريةوالسمعية ظال الزماف والملاف مع المعاومات الدهايزية. 

تعامػؿ مػع إف نظػاـ التػوازف األساسػال ظػال األذف الداخايػة يسػاعدنا ظػال المحاظظػة عاػ  توازننػا وأف ن

ظمػػف خػػالؿ  الجاذ ية.والنتيجػػة هػػال أف حاسػػة اظتػػزاف ضػػرورية لنػػا حتػػ  ن,ػػعر األماف ظػػال أجسػػامنا.

التوجي  المتعاوف ألعيننا وآذاننا نتاق  المعاومات حوؿ مػدف العمػؽ وال عػد ظتسػاعدنا أعيننػا وآذاننػا 

 (.P.214,Lynn,2005  عا  تعييف ملاننا ظال ال يئة
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 The  Importance  of  the  Vestibular  Systemزي أىمية النظاـ الدىمي-(1

ويخ رنا ظيمػا إذا لنػا  ,يزودنا النظاـ الدهايزي  معاومات عف الحرلة والجاذ ية وتغيرأوضاع الرأس 

نتحرؾ أـ أننا مازلنا وايفيف, احضاظة إلػ  أنػ  يخ رنػا  اتجػا  وسػرعة حرلتنا.ويسػاعدنا عاػ  تث يػت 

سػػالنة.إننا تقػػؼ ا ظيمػػا إذا لانػػت األ,ػػيا  تتحػػرؾ مػػف حولنػػا أـ أنهػػا أعيننػػا عنػػدما نتحػػرؾ ويخ رنػػ

نحف يػػادريف عاػػ  تحديػػد ظيمػػا إذا لػػاف وضػػعنا ,و نطورعاليتنػػا  ػػاألرض مػػف خػػالؿ النظػػاـ الػػدهايزي

 إف النظاـ الدهايزي هو جز  أساسال ألظعالنا لاها., أظقيًا أوعموديًا حت  دوف استخداـ أعيننا

النظػػػاـ الػػػدهايزي لديػػػ  دورحاسػػػـ ظػػػال تعػػػديؿ جميػػػع األنظمػػػة الحسػػػية  إلػػػ  أف1979 زأ,ػػػارت أيريػػػ

وصػػفت هػػذ  العمايػػة  وظحظػػت أف النظػػاـ الػػدهايزي يسػػاعد ظػػال عمايػػات اللػػ ض والتسػػهيؿ. األخػػرف.

تسػاعد , و  ػ"ض ط الحجـ"حيث تزداد وتتنايص المعاومات اسػتنادًا إلػ  احتياجػات وأوضػاع محػددة

س القادمػػػػة مػػػػع التنظػػػػيـ الػػػػذاتال وتسػػػػمض لنػػػػا  المحاظظػػػػة عاػػػػ  هػػػػذ  القػػػػدرة عاػػػػ  موازنػػػػة األحاسػػػػي

 نحف نحتاج إلػ  معالجػة المعاومػات الدهايزيػة  ديػة ظسػتخداـ  صػرنا, المستويات المالئمة لإلثارة.

عػػػداد وضػػػعية الجسػػػـ والمحاظظػػػة عاػػػ  التػػػوازف,  وتهدئػػػة أنفسػػػنا, والحرلػػػة, والتخطػػػيط ألظعالنػػػا, وا 

 وتنظيـ ساولنا  ,لؿ صحيض.

وتتػػػا ع التغذيػػػة الراجعػػػة مػػػف النظػػػاـ الػػػدهايزي ليػػػتـ اسػػػتخدامها  رالنظػػػاـ الػػػدهايزي ي ػػػؿ وظدتنػػػا,يتطو 

تقع المستق الت الحسية ضمف أ نيػة أذاننػا القنوات نصػؼ الدائريػة  وتلرارها ظال لؿ جوانب حياتنا.

األ نيػة عندما يتحرؾ السػائؿ ظػال األذف يحػرؾ خاليػا السػمع المتوضػعة ظػال هػذ  ظ ري ة واللييس(قوال

يػػرت ط النظػػاـ , و وهػػذا يػػؤدي إلػػ  مالحظػػة التغيػػرات ظػػال الجاذ يػػة واألنػػواع المختافػػة مػػف الحرلػػة

ن,ػػأت المسػػتق الت السػػمعية مػػف مسػػتقالت , ولقػػد الػػدهايزي  عاليػػة يويػػة جػػدًا مػػع النظػػاـ السػػمعال

 .(Ayres,1979,P.57  الجاذ ية
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لغة مع رة  ,ػلؿ متلررعنػدما ي,ػارؾ الطفػؿ ظػال يالحظ ا  ا  والمعالجوف الوظيفيوف لفظًا متزايدًا و 

وظػػال أغاػػب األحيػػاف ظػػأف  ـ  عػػض األطفػػاؿ عنػػدما يؤرجحػوف,تمػتغال ػػًا ي, عػض الن,ػػاطات الحرليػػة

والػػػرلض  األطفػػػاؿ الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف تػػػأخرات لغويػػػة يػػػادريف عاػػػ  انتػػػاج لامػػػات ألثرعنػػػد القفػػػز,

لػػ  أف ذلػػؾ يحػػدث ز أ,ػػارت أيري أوال,ػػجار ظػػال ال,ػػارع ولقػػد  سػػ ب الػػروا ط  ػػيف األنظمػػة الدهايزيػػة ا 

يمتاػػػؾ النظػػػاـ ال صػػػري أيضػػػًا عاليػػػة حميميػػػة مػػػع النظػػػاـ الػػػدهايزي حيػػػث يؤثرالنظػػػاـ و والسػػػمعية.

الجسػـ يساعد النظامػاف ال صػري والػدهايزي  و والتت ع والترليز. الدهايزي عا  تطورحرلات العيف,

 ظػاـ الػدهايزي ضػرورية لن,ػاطات العضػاة,ظالمعاومات ا تيػة مػف النعا  ال قا   وضعية عموديػة.

ف ن,اط العضاة ضروري مف أجؿ الوضعية والحرلة مػف الوظػائؼ  ويمتاؾ النظاـ الدهايزي لػالً .وا 

الويائيػػػػة والتميزية.تسػػػػتطيع الحرلػػػػة تحفيػػػػزردود األظعػػػػاؿ المخصصػػػػة لمنػػػػع السػػػػقوط لػػػػدف المولػػػػود 

 خصصػػة لحمايػػة الجسػػـ مػػف األذف.لامػػا تطورالػػدماغ تطػػورت ردود أظعػػاؿ ألثرنضػػجًا مو الجديػػد.

يسػجاوف إنجػازًا ظػال اححسػاس والجاذ يػة عنػدما , ظاألطفػاؿ الصػغارالذيف يتعامػوف الم,ػال ويتعثػروف

لمػػا يسػػجؿ ال ػػالن الػػذي , يسػػقطونحيث يمػػدوف أذرعهػػـ آليػػًا لحمايػػة رؤوسػػهـ وأجسػػامهـ مػػف السػػقوط

قػػؽ اظسػػتقرار إ عاد رجايػػ  عػػف يقػػؼ ظػػال زورؽ  ػػأف الػػزورؽ غيرمسػػتقر ويسػػتطيع أتوماتيليػػًا أف يح

 عضػػػػػهما والجاػػػػػوس منخفضػػػػػًا عااالمقعد.يسػػػػػتطيع النظػػػػػاـ الػػػػػدهايزي التمييػػػػػز يف حرلػػػػػات التسػػػػػارع 

ظهويسػػػػػتطيع أف يل,ػػػػػؼ الحرلػػػػػات التػػػػػال تلػػػػػوف  طيئػػػػػة وسػػػػػريعة , واح طػػػػػا  والحرلػػػػػات الدورانيػػػػػة

مثؿ  وال عض ا خر, مثؿ الهزالخفيؼ لما أف  عض األحاسيس الدهايزية تلوف مهدئة, ,أوالمتواترة

يسػتطيع النظػاـ الػدهايزي أف يجػاوب عاػ   و الحرلات السريعة تستطيع أف تهي  النظاـ العصػ ال.

 أهـ ثالثة أسئاة ظال حياتنا:

 أيف أنا ن -ٖ                          أيف األسفؿن-ٕأيف األعا ن -ٔ 
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مػف المحتمػؿ أف تميػؿ  رأسػؾ و  ست,عر  الجاذ يػة  ,ػلؿ غيػر واعإذا أردت أف تعرؼ أيف "األعا "

 أيضػػػًا ين,ػػػط الخاليػػػا الحسػػػية الموجػػػودة ظػػػال العضػػػالت والمفاصػػػؿ وو  نحػػػواألعا  لتاقػػػال نظػػػرة.

تلػػوف حرلػػات العػػيف والػػرأس  يجػػب أف ظفػػال النظػػاـ الػػدهايزي الػػذي يعمػػؿ  ,ػػلؿ جيػػد العينيف.يحفػػز 

 متناسقة.

تػؤدي هػذ  المطالػب إلػ   هػاعند الحرلة عا  جسمؾ أف يتهيأ لموضع جديد ظال لؿ مػرة تخطػو ظيظ

إذا أردت أف ,و والعينيف,والخاليػػػا الحسػػػية ظػػػال العضػػػالت والمفاصػػػؿ التعػػػاوف  ػػػيف نظػػػاـ التػػػوازف,

ظػإف الحرلػة يجػب أف تلػوف متحػدة , تعرؼ أيػف أنت,ظأنػت تحتػاج إلػ  نقطػة مرجعيػة متوازنة.لػذلؾ

إف الخاليػػا الحسػػية ظػػال ,و مػػع الويػػوؼ  ث ػػات ولاقيػػاـ  ػػذلؾ يلػػوف اظسػػتقرار مطاو ػػا ظػػال المفاصػػؿ

ن  هػػؿ أنػػا وايػػؼ  هػػدو : سػػؤاؿلإلجا ػػة عاػػ  النظػػاـ الػػدهايزي تػػؤمف المعاومػػات لجعػػؿ ذلػػؾ مملنػػاً و 

ترسػػػؿ الخاليػػػا الدهايزيػػػة المعاومػػػات عػػػف الجاذ يػػػة إلػػػ  الػػػدماغ الػػػذي يػػػنظـ هػػػذ  المعاومػػػات مػػػع 

صػحيض ظػال العضػالت يجػب أف يلػوف التوترال , و عايػ المعاومات الواردة مف العضالت والمفاصؿ

عا  الويوؼ  هدو  و ,لؿ لاؼ لتوجي  نفسؾ.ويجب أف يلػوف رأسػؾ مث تػًا معززًا حت  تلوف يادراً 

حساسػػػػاتؾ الجسدية,تسػػػػتطيع أف تحػػػػدد  الضػػػػ ط أيػػػػف  و ري تػػػػؾ يوية.و اسػػػػتخداـ عينيػػػػؾ وأذنيؾ,وا 

 (.Isbell,2003,P.183أنت 
  development of  the Vestibular System The Noemalالطبيعي لمنظاـ الدىميزي التطور -(2

يتحرؾ الجنيف غير الملتمؿ داخؿ الرحـ مػع األـ ويّليػؼ نفسػ  حتػ  يصػ ض رأسػ  مث تػاً حتػ  ظتػرة 

نهايػػػة الحمؿ.و عػػػد الػػػوظدة م ا,ػػػرةظ يسػػػتطيع الوليػػػد أف يتحػػػرؾ لثيرًا.وعنػػػدما يل رتتحػػػرؾ العينػػػاف 

 ويحاوؿ الرأس أف يّليؼ نفس  لاحرلة.
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رالرضػػػيع ثالثػػػة إلػػػ  سػػػتة أ,ػػػهريلوف لديػػػ  سػػػيطرة جسػػػدية لاظيػػػة لالنقػػػالب وي ػػػدأ عنػػػدما يلػػػوف عم

يرظػػع الطفػػؿ رأسػػ  عنػػدما يسػػتاقال عاػػ   طنػػ .و يف ال,هرالسػػادس إلػػ  ,و ال,عور إحسػػاس اظسػػتدارة

الثػػػامف ع,ػػػريتعاـ الطفػػػؿ الرضػػػيع رظػػػع رأسػػػ  عاليػػػًا والجاػػػوس والويػػػوؼ والم,ػػػال ويػػػتعاـ الطفػػػؿ أف 

 يتحلـ  الجاذ ية.

ال,ػػػعور تػػزداد سػػرعة حرلػػػات الطفػػؿ ظيػػتعاـ  ػػأف   ػػيف عمرالثمانيػػة ع,ر,ػػهرًا والػػػثالث سػػنوات, مػػا

حيػػػث يسػػػتمد الطفػػػؿ المتعػػػة مػػػف التسػػػاؽ والتحرؾ,ويصػػػ ض أظضػػػؿ ظػػػال اسػػػتخداـ   إحسػػػاس السػػػرعة

 .يجاس  ,لؿ أسرع ويستطيع أف يتدحرج ويقؼ و ذراع  لينهض  عد السقوط,

 والتػػػأرجض. نزظؽ,ظسػػػوؼ يسػػػتمتع  ػػػاح إلػػػ  أر ػػػع سػػػنوات, وعنػػػدما يلػػػوف عمرالطفػػػؿ مػػػا  ػػػيف ثػػػالث

وعنػدما يلػوف عمػر  مػا  ػيف أر ػع . وخاصة الرلض  ,لؿ دائري ظالطفؿ لدي  احتيػاج ل يػر لاحرلػة

إلػػػ  ثمػػػانال سػػػنوات,ظإنم  سػػػيرغب  الاعػػػب  األلعػػػاب التػػػال يلػػػوف ظيهػػػا ألثػػػرمف ,خصػػػأوالاعب  اع ػػػة 

غب الطفؿ عػادة  الاعػب خارجػًا عمراثنتال ع,رة سنة,ير  ما  يف عمر الثمانال سنوات إل  ,المطاردة

 لمػػا وح ػػؿ القفػػز, والتػػزل , الاعػػب الن,ػػاطات المفضػػاة مثػػؿ لػػرة القػػدـ, حيػػث يتضػػمف, احملافيػػدر 

و الػػذهاب إلػػ   وهػػو يسػػتمتع  ػػاعتال  الترام ػػوليف, يرغػػب الطفػػؿ أف يػػرلض  سػػرعة والتسػػاؽ عاليػػًا.

و إف األوضػػاع التػػال  السػػيارات التػػال تصػػطدـ   عضػػها.  رلػػوب الدوامػػة وييػػادة مدينػػة المالهػػال و

 واسػػتخداـ اللم يػػػوتر, مثػػػؿ الجاػػوس ظػػال المدرسػػػة أو م,ػػاهدة التافػػػاز,-مػػػف الجاػػوس تتطاػػب لثيػػراً 

تلػػوف متناو ػػة مػػا  ػػيف الحرلػػة  –واظسػػتاقا  عاػػ  األرض أوالجاػػوس  وضػػعية األرجػػؿ المتصػػال ة 

 .( Miller,2001,P.2004  والاعب
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 حاسة الشعور في العضالت والمفاصؿ  ـ ذاتي التحفيزالنظا-ثانياً 

ThePropriocptiveSystem:The  sense  of  feeling  in  the  Muscles  and Joints  

إف أجسامنا مؤلفة مف هيلؿ مف العظاـ مث تػة معػًا  الغضػاريؼ واألر طػة واألوتػار,و ُيسػمم  ملػاف 

ـ أوتارالعضػالت لػر ط العضػالت  العظـ.عنػدما وتسػتخد اظتصاؿ  يف عظميف أو ألثػر  المفصػؿ,

 تنفيذ  للال يقـو ال,خص تص ض أوسع وأيصرثـ تحرؾ العظـ المتصؿ  ها.و ت دأ العضاة  التقاص

يجػػب أف تػػتقاص عػػدة عضػػالت مػػف إحػػدف المجموعػػات  ينمػػا  حرلػػة عاديػػة مثؿ: التقػػاط الحقي ػػة(

ولامحاظظة عا  وضع  ظةالمناس ة.يجب عا  ال قية اظسترخا  ولؿ ذلؾ يجب أف يحدث ظال الاح

يتوجػػػب عاػػػ   عػػػض العضػػػالت أف تلػػػوف متػػػوترة  ينمػػػا يتوجػػػب عاػػػ  العضػػػالت المت قيػػػة  خػػػاص

  التساوي أف تلوف مسترخية إل  حد ما.

و تمضػػال اح,ػػارات الحسػػية إلػػ  العمػػود الفقػػري والػػدماغ.الاحظػػة التػػال تتحػػرؾ ظيهػػا عضػػاة ما,ظػػال 

ظػػػإف العضػػػالت تعمػػػؿ  مثػػػؿ: اسػػػتدارة الػػػرأس غيرة ظػػػال الموضػػػعالجاذ يػػػة وع رالتغيػػػرات الصػػػع رتأثير 

ظّلػػر  مػػدف صػػعو ة أف  أو ر مػػا لاحفػػاظ عاػػ  الوضػػع نفسػػ .  اسػػتمرار لتحػػاظظ عاػػ  التػػوازف العػػاـ

أو أْف ت ق  وايفًا عا  رجايؾ  دوف نقؿ وزنؾ مف رجؿ إل    ,لؿ مستقيـ لمدة طوياة, ت ق  جالساً 

 أخرف.

والغضػػػاريؼ  ػػػالتزامف مػػػع  وأوتػػػار عضػػػالتنا, موجػػػودة ظػػػال مفاصػػػانا,تقػػػـو المسػػػتق الت الحسػػػية ال

مسػػتق الت الجاذ يػػة ظػػال النظػػاـ الػػدهايزي  تزويػػدنا  المعاومػػات التػػال تخػػص ويفتنػػا وليػػؼ نسػػتطيع 

 تغييرهػػػػا عنػػػػدما نرغػػػػب  ػػػػذلؾ.يملف أف تنفػػػػذ الحرلػػػػة  ,ػػػػلؿ جيػػػػد إذا لػػػػاف النظػػػػاـ العصػػػػ ال َيْنُقػػػػؿ

ُتْرِسػػؿ جميػػع العضػػالت  اجسػػـ إلػػ  العمػػود الفقػػري والػػدماغ.معاومػػات دييقػػة عػػف الوضػػع الحػػالال ل

وتػػػػػتـ ع رمسػػػػػتق الت ذاتيػػػػػة التحفيػػػػػز صػػػػػغيرة , معاومات عػػػػػف وضػػػػػع الجسػػػػػـمرار والمفاصػػػػػؿ  اسػػػػػت

 جػػػػػػدًا,أوع رأجهزة اححسػػػػػػاس الموجػػػػػػودة ظػػػػػػال الجاػػػػػػد واألعصػػػػػػاب واألليػػػػػػاؼ العضػػػػػػاية واألر طػػػػػػة و
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    وضػػػػػػعية الويػػػػػػوؼ أو الحرلػػػػػػةحيػػػػػػث تزودنػػػػػػا أجهػػػػػػزة اححسػػػػػػاس هػػػػػػذ   اححسػػػػػػاس , لغضػػػػػػاريؼا

 Ayres,1972,P.176 .) 

  The  Importance  of  the  Proprioceptiveأىمية النظاـ ذاتي التحفيز  -(ٔ

ألنػػ   hidden sensory systemذاتػػال التحفيػػز أحيانػػًا  النظػػاـ الحسأػػال الَمْخِفػػالأ  نظػػاـاليسػػم  

وللػف إذا  يع لػيس واضػحًا عاػ  خػارج الجسػـ.ومفاصانا وأوتارنا وهو ظال الوا مستِتٌر ظال عضالتنا,

ظهػال تػزودؾ  اححسػاس  لػؿ ,ػال  مػف  ,لنا ظ نماؾ هذ  الحاسة المهمة جدًا,ظسوؼ نسقط  الفعؿ

لػػػ  مسػػػاعدتؾ عا  ال,ػػػعور(  احصػػػ ع  الويفػػػة إلػػػ  ليفيػػػة وضػػػع ذراعػػػؾ ظػػػال لّمػػػؾ ورا  ظهػػػرؾ وا 

ل  يديؾ.ض عندما تط ع نّصًا مف دوف النظر الصحي  ا 

 و الػػػذاتال هػػػواحدراؾ الالواعػػػال لوضػػػع الجسػػػػـ.إن  يخ رنػػػا عػػػف وضػػػع أعضػػػا  جسػػػػمنا,إف التحفيز 

ينقػػؿ لنػػا مقػػدارالقوة الضػػرورية  وعاليػػتهـ  النػػاس واألجسػػاـ األخػػرف. عاليػػتهـ مػػع  عضػػهـ الػػ عض,

إف المسػػتق الت مػػف أجػػؿ النظػػاـ  قػػـو  الجهػػد الػػالـز وتسػػمض لنػػا  التساسػؿ ظػػال حرلتنػػا.نلاعضػالت ل

مسػتقرة ظػال العضػالت واألوتػار التال تػر ط العضػالت  العظاـ(,واألر طػة وأغ,ػية  التحفيزي الحسال

"مستق الت ميلانيليػة"ظال الجاػد وهػال والنسي  الضاـ وهناؾ (المفاصؿ ال طانية الحامية للؿ مفصؿ

حيػػث  ذاتػػال التحفيزلاحرلػػة والجاذ يػػةتسػػتجيب مسػػتق الت النظػػاـ تسػػتجيب لامرونػػة والػػتقاص أيضًا.

ذاتػال ؿ  ػيف النظػاـ الػدهايزي والنظػاـ إل  أنؾ ظ تستطيع ظعايًا أف تفص 1991روفآخو ظي,رأ,ار 

ذاتػػال ظػػنحف نعتمػػد عاػػ  نظامنػػا , التحفيػػز,ألف اللثيػػر مػػف وظػػائفهـ متداخاػػة مػػع  عضػػها الػػ عض

 التحفيزليساعدنا عا  إن,ا  إحساس الامس واظخت ارات الحرلية.

عضػػالتؾ ومفاصػػاؾ حػػوؿ اللتاػػة يػػزودوؾ  ظػػإف جاػػدؾ ووضػػع عنػػدما تمسػػؾ لتاػػة مر عػػة ظػػال يػػدؾ

 عندما تجاػػس ظػال ملػػاف ل,ػػرب لػوب مػػف ال,ػاي السػػريع ظػال معػػرض مػػا,و  المعاومػات عػػف ال,ػلؿ.
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  ضػمف ذاتال التحفيزليخ رؾ  أف جسمؾ يجاس  هدو الدهايزي يلوف متحدًا مع نظامؾ ظإف نظامؾ 

 ػػػػاحدراؾ غيرالمقصػػػػود  ذاتػػػػال التحفيزالفعػػػػاؿ يزودنػػػػاإف النظػػػػاـ  .هػػػػذا الملػػػػاف ل,ػػػػرب لػػػػوب ال,ػػػػاي

نسػػػػػتطيع أف , و يسػػػػػاعدنا هػػػػػذا احدراؾ عاػػػػػ  إن,ػػػػػا  مخطػػػػػط جسػػػػػـ أو خريطػػػػػة جسػػػػػـ ألجسػػػػػامنا.

النهايػػة ألجسػامنا خػػالؿ ن,ػػاط مػا.ويملف لهػػذا الوضػػع  وضػع ال دايػػة و نست,ػيرهذ  الخريطػػة لتقريػػر

ذالػرات  وتسػاهـ خريطػة الجسػـ المسػتخدمة  أف ُيحفظ عف ظهرياب ويسػتعمؿ ثانيػة ظػال المسػتق ؿ.

 الحرلة ظال تطور يدرات التخطيط الحرلال.

سػػاعد والتخطػػيط الحرلػػال هػػو القػػدرة عاػػ  خاػػؽ وتنظػػيـ األظعػػاؿ الحرليػػة وتنفيػػذها  التساسػػؿ.ويد ت

ذاتيػػة التحفيزالػػدماغ عاػػ  تنظػػيـ حػػاظت احثػػارة.إف هػػذ  اححساسػػات حساسػػات أنػػواع محػػددة مػػف اح

وتعمػػػػؿ  جد.تتضػػػػػمف هػػػػذ  الن,ػػػػػاطات,لعب  ددمػػػػتتمػػػػزودة  ن,ػػػػاطات تتطاػػػػػب مػػػػف العضػػػػػالت أف 

المصػػارعة والصػػراع العنيػػؼ وللػػـ لػػيس الماللمػػة وسػػحب العر ػػات الثقياػػة ومضػػن األطعمػػة التػػال 

 (.                                                               P.305,Willbarger,et,al.1994ًا  تلوف صا ة وسهاة التلسيرمع

سػػات أف تمتاػػؾ يػػدرات مهدئػػة ومثيػػرة معػػًا معتمػػدة عاػػ  النظػػاـ العصػػ ال تسػػتطيع  عػػض اظحسا و

إذا لنػػت تعمػؿ ظػػال ملت ػؾ لويػػت طويػؿ و ػػدأت ت,ػعر النعاس,يد تقػػررأف تقػؼ وت,ػػد  مػثاًل,.المسػتقؿ

ظال أويات أخرف,يد تلوف ظال ملت ؾ تعمؿ وأنت  و جسمؾ ليساعدؾ عا  أف تص ض متيقظًا ألثر.

إف الويػػوؼ وال,ػػد , ظػػدرًا عاػػ  إنهػػا  العمػػؿ ظػػال الموعػػد المحػػدد لػػ ياػػؽ ألنػػؾ غيرمتألػػد إذا لنػػت يػػا

 ا  وخفض ياقؾ .يساعدانؾ عا  اظسترخ

يسػػتخدـ العديػػد منػػا  .ذاتيػػة التحفيػػز عاػػ  خفػػض اظسػػتجا ات التفاعايػػة المفرطػػةتسػػتطيع المسػػاهمة 

تلػوف جالسػًا  حساسػات غيرالمريحػة  ,ػلؿ غيرمقصػود.ظمثاًل عنػدماذاتية التحفيزح عػاد احالمساهمة 

عا  لرسال ط يب األسنانواح رة التال تخدرظمؾ تثقػب لثتلفإنػؾ تمسػؾ وتعصػرأذرع اللرسػال لاتغاػب 
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عاػػػػ  األلـ.وعنػػػػدما يلتػػػػب اسػػػػتاذ الجامعػػػػة عاػػػػ  السػػػػ ورة ويواصػػػػؿ لسرالط ,ػػػػورظإنؾ ت,ػػػػد لتفيػػػػؾ 

 . (Lynn,2005,P.189 المزعجة وذراعيؾ ويديؾ وتصر أسنانؾ وذلؾ لاحد مف تاؾ الضجة

  A  Sense  of  How  you  Carry  Youselfاإلحساس بكيفية حممؾ لنفسؾ -(2

تمّلػػػف الخاليػػػا الحسػػػية الصػػػغيرة ظػػػال العضػػػالت لػػػؿ واحػػػد منػػػا مػػػف ال,ػػػعور  الطريقػػػة التػػػال نحمػػػؿ 

ومف دوف هذا ال,عور لف نػتملف أيضػًا مػف القيػاـ  حرلػة لينػة أو  (ٕٔونحرؾ أجسامنا  ها ال,لؿ 

يتوجػػػب عاينػػػا  اسػػػتمرار تصػػػحيض وضػػػع  س,أواظسػػػتاقا  ظػػػال الوضػػػع نفسػػػ .ال قػػػا  وايفػػػيف أو الجاو 

تحػػػػػدث  إف هػػػػػذ  التصػػػػػحيحاتظػػػػػ أجسػػػػػامنا مػػػػػف خػػػػػالؿ القيػػػػػاـ  تعػػػػػديالت الوضعية.و ,ػػػػػلؿ عػػػػػاـ,

عددًا مف أجهزة اححسػاس توجػد ظػال الجػذع  رغـ أف أوتوماتيليا مف دوف الحاجة إل  التفلير  ها.و 

ذاتيػػة التحفيػػز هػػال ظػػال عضػػالت العػػيف وعضػػالت اليػػد ت ظػػإف أل ػػر لثاظػػة مػػف المسػػتق الواألرجؿ,

وعضػػالت الري ة.و سػػ ب هػػذ  اللثاظػػة الثقياةظإنػػ  لػػيس مػػف المفػػاجئ أف نعػػرؼ  ػػأف هػػذ  المنػػاطؽ 

 تساهـ  تناسؽ جيد لايد مع العيف.

 

 
 
 

ٌـّ ليكوف ا نساف قادراً  عمى12الشكؿ)  الحركة بشكؿ جيد. ( اإلحساس الجيد بالشعور بالعضالت والمفاصؿ ىو عامؿ ىا

 التطورالطبيعي لمنظاـ ذاتي التحفيز -(3

The  Normal  development  of theProprioceptivesystem 
 

ظ عػػد  تتحػػرؾ مفاصػػؿ الطفػػؿ ظػػال الػػرحـ  ػػنفس الطريقػػة التػػال سػػتتحرؾ ظيهػػا ظػػال الحيػػاة ظحقػػًا.     

ظػإف جميػع  ت تأثيرالجاذ يػة,يتحرؾ األطفاؿ  ,لؿ ماحوظ  فعالية أيؿ.وعنػدما يصػ حوف تحػ الوظدة

لتحريؾ رأس   عد  فال ال دايةظ يلوف الطفؿ الصغير مستعداً . ظالحرلات يجب أف يتـ تعامها مجدداً 

لعصبً النظام ا

 المركزي 

اإلحساس عملٌة التحفٌز الذاتً =

 بالمفاصل والعضالت 

 معلومات من الحواس األخرى 

 ــ توقٌت الحركة 
ــ قوة العضلة 

 المالئمة 
 ــ التنسٌق المالئم 

 ــ االسترخاء 
 ــ وضعٌة الجسم 
ــ الحركة فً 

 الفراغ 
ــ اإلحساس 

 باالتجاه
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الرأس.يسػػتق ؿ الطفػػؿ معاومػػات حسػػية لذلؾ ظ ػػد أف يػػتـ هز أو لمسػػاندة وزف الػػرأس  ػػدوف مسػػاعدة.و 

 ػػػدأ تنسػػػيؽ اليػػػد مػػػع العػػػيف وتغاػػػؽ. يأو عنػػػدما تفػػػتض األيػػػدي  األرجػػػؿ ياػػػيالً عنػػػدما تنحنػػػال األذرع و 

يدرتػػ  عاػػ  رظػػع الػػرأس مػػف  وخاصػػة عنػػد التحػػرؾ. إفّ  عنػػدما ي ػػدأ الطفػػؿ  ػػالنظر إلػػ  يديػػ , التطور 

ح عاػ   طنػ  ظحقػًا هػال  دايػة عندما يلوف مستاقيًا عاػ  ظهػر  وعنػد رظػع رأسػ  أثنػا  اظن طػاالسرير 

 مهارات حرلية جيدة. تطور

,  طنػػ  يملػػف أف ي,ػػجع  عاػػ  اسػػتخداـ عضػػالت ري تػػ  لرظػػع رأسػػ إف وضػػع الطفػػؿ من طحػػًا عاػػ  

قط عنػػػدما تلػػػوف ظ ب ميانػػػا لوضػػػع أطفالنػػػا  العر ػػػات.إنهػػػا درجػػػة تطػػػور مهمػػػة نتغاضػػػ  عنهػػػا  سػػػ

إف  وجذِعِ  يويةو إملان  أف يسند وزف رأس  ظمف المالئـ هز الطفؿ الرضيع.عضالت ري ة الطفؿ 

إذا لانػت عضػالت الري ػة غيػر يويػة  مػا ظيػ  اللفايػة  راً نطاط الطفؿ يملػف أف يلػوف خطيػ استخداـ

ظػإف المعاومػات الحسػية  لتسند الرأس.ومف خالؿ تلرار جميع أنواع الحرلات والوضػعيات المختافػة

 ظال العضالت والمفاصؿ تعطال الطفؿ اححساس  جسم ,ولازحؼ دور مهـ

مػػػا ظػػػال طػػػرؽ متعالسػػػة: ظػػػال تطػػػور المهػػػارات الحرليػػػة ألنػػػ  يتضػػػمف تناسػػػؽ جػػػان ال الجسػػػـ لايه 

يػتـ الػتحلـ  الجانػب اليسػاري مػف جسػمنا و  ,ظالجانب اليساري يتمدمُد عندما ينحنال الجانب اليمينال

ومػػف خػػالؿ تحريػػؾ جزئػػال الجسػػـ  طريقػػة , مػػف ي ػػؿ النصػػؼ األيمػػف مػػف الػػدماغ والعلػػس  ػػالعلس

 (.ٗلصورة اتعاونية مرنة ظإف اظتصاظت تتـ  يف يسمال الدماغ الذي ينسؽ اح,ارات  

 

 
 

 (يتـ إرساؿ إشارات مستمرة مف الذراعيف والرجميف إلى الدماغ مف خالؿ القياـ بالزحؼ4)الصورة 
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إف الاعػػػب  المسػػػػاند , إف الحرلػػػات الل يػػػرة تحفػػػز عػػػدة أجهػػػزة إحسػػػاس ظػػػال العضػػػالت والمفاصػػػؿ

ف تتطػػػػور واللػػػػرات واألدوات الل يػػػػرة يسػػػػاعد ظػػػػال تطػػػػور حاسػػػػة الحرلػػػػة والتحفيػػػػز الػػػػذاتال .يملػػػػف أ

 ,ػػػلؿ صػػػحيض عنػػػدما تلػػػوف (  المهػػػارات الحرليػػػة الدييقػػػة مثؿ الحرلػػػات الدييقػػػة لايػػػديف واألصػػػا ع

عا  س يؿ المثػاؿ: لػيس مػف المملػف أف يػتعاـ الطفػؿ اللتا ػة .ضالت الجذع يوية  ما ظي  اللفايةع

 حػػاؿ, ي ػػؿ أف يسػػتطيع الجاػػوس  ظهػػر ثا ػػت ويث ػػت اللتفػػيف والمػػرظقيف ظػػال وضػػع اللتا ػػة.عا  أيػػة

 تأتال هذ  القدرة  سرعة عندما تتـ معالجة جميع المعاومات الحسية  فعالية.

و تتضػمف األلعػاب التػال تمػارس ظػال الخػال   يرغػب األطفػاؿ  الاعػب خارجػًا, ظال المرحاة اظ تدائية

يعت ػر ذلػؾ ,و التويؼ,والرمال,والسػقوط والقفزو عا  األغاب ن,اطات حرلية إجمالية مثػؿ الػرلض,

إف هذ  الن,اطات ضرورية لت,ليؿ أساس جيد لقدرات حرلية  اـ أنماط حرلية أساسية.جز  مف تع

  ػػػػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػػػػؿ اللتا ألثػػػػػػػػػػػػػر تقػػػػػػػػػػػػػدمًا وحتػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػػؿ تطػػػػػػػػػػػػػور مهػػػػػػػػػػػػػارات حرليػػػػػػػػػػػػػة دييقػػػػػػػػػػػػػة

 Fisher,et,al.1991,P.350). 

ف اظتسػػاؽ واظتحػػاد  ػػيف هػػذ  األنظمػػة هػػو أمػػر ظػػال غايػػة األهميػػة, : يت ػػيف أمػػا سػػبؽ مػػف خػػالؿ

جز  مهـ مف أجؿ القدرة عا  التحرؾ  ,لؿ جيػد,ظإذا نظرنػا إلػ  مػا يحػيط  نػا أو إلػ  ظالرؤية هال 

إف  مػػثاًل: وخاصػػة إذا لنػػا نجػػرب حرلػػة جديػػدة. أنفسػػنا ظػػال المػػرآة ظسيصػػ ض التحػػرؾ أسػػهؿ عاينػػا

 تط يؽ خطوة ريص جديدة أماـ المرآة أسهؿ مف القياـ  ها مف دوف تاؾ التغذيػة ال صػرية الراجعػة.

عاـ تنفيػػذ حرلػػات دييقػػةظنحف ننظػػر  اسػػتمرار إلػػ  أيػػدينا.لما يسػػاعد السػػمع أيضػػًا عاػػ  وعنػػدما نػػت

ظيجػػب عاينػػا أف نعتمػػد  ,ػػلؿ لاػػال عاػػ   ظػػإذا أغاقنػػا أعيننػػا وآذاننػػا تقويػػة حاسػػة التليػػؼ الملػػانال,

ضػػع ثػػـ  ضػػع عصػػا ة لاعػػيف  نفسػػؾ :مثػػاؿ ذلػػؾ التحفيػػز الػػذاتال وأف نثػػؽ  إحسػػاس التػػوازف لػػدينا.
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تالحػظ  أنػػؾ أصػػ حت غيػػر متألػد مػػف نفسػػؾ وتصػػ ض  سػػوؼ ثػػـ امػػش. أذنيػػؾ وِيػؼ,أصػا عؾ ظػػال 

 حرلاتؾ عسيرة وصع ة.

تخ رنا حاسة  ,هال النظاـ الدهايزيو وهناؾ حاسة مهمة أخرف تؤثرظال ليفية حمانا ألنفسنا وتحرلنا 

هػػذ   إف, التػػوازف عػػف ليفيػػة موضػػع رأسػػنا ظػػال الفراغ,وظيمػػا إذا لنػػا نتحػػرؾ أـ ظ,وأيػػف نلػػوف ا ف

المعاومات ضرورية مف أجؿ توترالعضاة واظسترخا  المطاوب مف أجػؿ الحرلػات المهدئػة.لما أف 

حاسة ال,ـ والتذوؽ تؤثراف أيضًا ظال ليفية حمانا ألنفسنا وتحرلنا.مثاًل عنػدما ي,ػتُـّ ,ػخص رائحػة 

ذا لػاف . اتجػا  الرائحػة يػدماً  رأس  ينساؽ ,ال  ما ,هال مػا سػيأخذ نفسػًا ظر  يتويػع رائحػة مألوظػة, وا 

هػذا يواجػ   تظهػر عنػدما لػذلؾ و إف اظسػتجا ة  العلسػية عميقًا لصنع حيزلتاػؾ الرائحػة ظػال رئتيػ .

ي عػػد  يػػد و ت,ػػلؿ العضػػالت الموجػػودة ظػػال وجهػػ  تل,ػػيرة. حيػػث .ذو رائحػػة لريهػػةال,ػػخص ,ػػيئًا 

ها ر مػا يرغػب و عػد يغاػؽ ظتحػات أنفػ  أحيانػًا,يػد  رأس  عف الرائحػة وتتوترعضػالت ري تػ  وظهرهػو

يػ  يحتػاج أف يسػتخدـ عضػالت رجاػ  وذراع ظإنػ  لاقيػاـ  تاػؾ الحرلػات, ظال مغادرة الملػاف  سػرعة.

لما أن  ظال حالة الويفة والحرلة تعمؿ لؿ الحواس مع  عضها   .وجذع  حت  يستدير ويذهب  عيداً 

الذاتيػة تقػارف مػع لتزود الدماغ  أوضض صورة مملنػة.إف المعاومػات التػال يػتـ تاقيهػا مػف المحفػزات 

ل  حد ما,ي,لؿ الدماغ خريطة داخاية وصورة لاعػالـ ظػال  المعاومات ا تية مف األجهزة األخرف. وا 

الرأس.و هذ  الطريقة يملف أف تقارف إ,ارة أمرما مع الصورة وأخيرًا يتـ إرسالها معًا إل  العضالت 

 ظيتحرؾ ال,خص  الطريقة المناس ة.

ال زؿ التال ت,ػلؿ صػورة واضػحة  مف ة تع رعف تلامؿ الحواس لقطعولقد يامت ال احثة  رسـ صور 

ومترا طةوذلؾ ظال حالة التلامؿ الحسال,ويطع مف ال زؿ المتناثر ظال حالة اخػتالؿ التلامػؿ الحسػال 

 (ٙ,  ٘الصورة   يف الحواس الس عة لإلنساف.
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  What  is  Sensory  Integrationما ىو التكامؿ الحسي   -خامساً 

التلامؿ الحسال هوالعماية العص ية المخصصة لتنظيـ المدخالت الحسية مػف أجػؿ القيػاـ  وظػائؼ 

حيث تتاق  أدمغتنا المعاومات مف الجسـ وتُْفسػرتاؾ المعاومػات  طريقػة تملننػا مػف , الحياة اليومية

أيضػػًا  و ونحػػف نسػػتخدـ حواسػػنا لنػػتعاـ ونتطػػور  العػػالـ مػػف حولنػػا. الحيػػاة وال,ػػعور ال قػػا عا  ييػػد

 ظنحف نتعاـ منذ  د  حياتنا عػف الحػواس للال نتفاعؿ  ,لؿ مناسب ضمف ال يئة التال نتواجد ظيها.

 عاػػػػ  أيػػػػة حاؿ,ظػػػػإف معظمنػػػػا غيػػػػر واع و  والرؤيػػػػة والسػػػػمع والتػػػػذوؽ وال,ػػػػـ. مػػػػف الامػػػػس الخمػػػػس

 تيف المهمتػػػيف أيضػػػًا. حيػػػث أف إحساسػػػنا  الحرلػػػة والتوازف الحاسػػػة الدهايزيػػػة(لاحاسػػػتيف احضػػػاظي

حاسػتنا , لمػا أف ُيفسرالمعاومات ع رأذننػا الداخايػة ليحػدد إف لانػت أجسػامنا تتحػرؾ أـ تقػؼ سػالنة

ظال مدينػة المالهػال  مثاؿ ذلؾ: عندما نلوف خ رأدمغتنا  أف أجسامنا تتحرؾ ع رظراغ ما,الدهايزية تُ 

 لمػػػا أف الاع ػػػة الدورانيػػػة ظػػػال غرظػػػة مظامػػػة تمامػػػًا وظ يسػػػتطيع نظرنػػػا أف يقػػػدـ المعاومػػػات.ونرلػػػب 

إحساسنا  موضع الجسـ إحساس ذاتال التحفيز( يػزود أدمغتنػا  المعاومػات عػف أجػزا  جسػمنا وأيػف 

ذاتػػػػػػال التحفيػػػػػػز عاػػػػػػ  تحديػػػػػػد موضػػػػػػع حيػػػػػػث يسػػػػػػاعدنا الػػػػػػوعال  إحسػػػػػػاس , يلونػػػػػػوف ظػػػػػػال الفػػػػػػراغ

 .د األدراج دوف النظرأسفؿ أيدامنانا وظال أي ويت لاف,مما يسمض لنا  صعو رؤوسنا,وأذرعنا,وأرجا

الفقػػري  يحػػدث التلامػػؿ الحسػػال ظػػال النظػػاـ العصػػ ال المرلزيوالػػذي ي,ػػمؿ لػػاًل مف الػػدماغ والعمػػود

واألعصػػػػػاب(.حيث تحػػػػػدث العمايػػػػػة  ,ػػػػػلؿ تاقػػػػػائال عنػػػػػدما يجمػػػػػع الجسػػػػػـ المعاومػػػػػات ع رالجاػػػػػد 

 لتػابمػا  قػرا ة   يقػـو ,ػخصخاية والعيف واألنػؼ والفػـ. ظعنػدما والعضالت والمفاصؿ واألذف الدا

اللامػػات ظػػال هػػو يقػػرأ . ظ دمػػ  العديػػد مػػف المسػػاهمات الحسػػية مػػف جسػػدعاػػ  يعمػػؿ   ,ظػػإف دماغػػما

رف المنظرالخافػػال لاغرظػػة المحيطػػة يػػعػػال  معاومػػة حسػػية أخرافػػال نفػػس الويت:يػػد يالصػػفحة  ينمػػا 

 التفاؼ ال طانيػة ,ػعر ي افازظال الغرظة المجاورة وحديث األطفاؿ؛سمع أصوات التدظئة المرلزية والتيو 
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,عرأيضػػػًا ي ,ػػػـ رائحػػػة احتػػػراؽ ال,ػػػمعة,ور مايو ,,ػػػر  يتػػػذوؽ ,ػػػراب الايمػػػوف الػػػذي يو  , ظػػػوؽ رجايػػػ

يقػػػـو هنػػػا ,متصػػػال تاف التحفيز الػػػذاتال(  رجػػػال لألعاػػػ  و  جاس عاػػػ  األريلة الدهايزية(ورأسػػػهي ػػػأن

لامعاومػػات  يسػػتجيب ة األساسػػية و هػػال القػػرا ة و للنػػ   ػػنفس الويػػتالوةظيفيػػ الػػدماغ  ػػالترليزعا 

هػذا هوالتلامػؿ  حيػث يسػتطيع الجسػـ أف يػؤدي الوظيفػة الط يعية.و  حسية  طريقة دييقة و منظمةال

 .  (SI Miller,2006,P.56ويرمز ل   ػ الحسال 

  ? How  does  Sensory  Integration  Occurكيؼ يحدث التكامؿ الحسي ؟ -أواًل (

خمػػس عناصرتسػػاعد عاػػ    1996عػػاـ Williamson & Anzaloneانزالػػوفو  وليامسػػوفحػػدد 

 الت,اؼ ليفية حدوث التلامؿ الحسال وهال:

 التسجيؿ الحسال . 

 التليؼ . 

 التفسير . 

 تنظيـ اظستجا ة . 

 انجازاظستجا ة . 

 Sensory   Registration   التسجيؿ الحسي  -(1

دما نص ض مدرليف لاحدث الحسال",ال  ما يامسنال" أو" لقد سمعت يحدث التسجيؿ الحسال أوًظ عن

حتػػػػػ  تصػػػػػؿ إلػػػػػ  عت ػػػػػة أو,ػػػػػدة  نحػػػػػف ظ نػػػػػدرؾ أنػػػػػواع محػػػػػددة مػػػػػف المػػػػػدخؿ الحسػػػػػالو  ,,ػػػػػيئا"

تتنػػوع طػػواؿ اليوـ,معتمػػدة عاػػ  التجػػارب العاطفيػػة والحسػػية السػػا قة ولػػـ  محددة.و"العت ػػة الحسػػية"

دما يلػوف الفػرد ياقػًا أومثػارًا جػدًا ظػإف عت تػ  الحسػية تلػوف عنػظ الفرد ُمن   أوُمنفعؿ وما الػذي يتويعػ 

ر مػػا تسػػجؿ مػػدخؿ حسػػال يػػد تجاهاػػ  ظػػال ويػػت مػػامثاًل: إذا لنػػت مسػػتيقظًا ظػػال الايػػؿ  و منخفضػػة,



النظري الجانب الفصل الثانً   

 

 86 الجانب النظري

 

وت دأ تالحظ أو"تسجؿ" األصوات التال ,  س ب "الضجي " ظر ما تص ض مثارًا  ,لؿ عاٍؿ وحذرًا جداً 

والتػال عػادة  لذي يصدرمف األ,يا  الثا تة ظال المنزؿ مثؿ ال راد(تصدرمف صعود الساللـ والطنيف ا

ف العديد مف األطفاؿ وال الغيف الذيف يعانوف مف التوحد و  ظ تنت   أ دًا لها أثنا  اليوـ. مفرطػال  هػـا 

اظستجا ة لامحفزات الحسية أو لديهـ ضعؼ ظال تسجيؿ المعاومات الحسية ويد ظ ينت هوف عنػدما 

وظ ي,عروف  األلـ مثؿ  ايال الناس ويستجي وف ظقط عندما تلوف احثارة الحسية  يناديهـ ,خص ما

 م الن ظيها  ,لؿ ل ير.

نمػػاذج المعالجػػة الحسػػية لػػػ  1998عػػاـ  Greenspan and Weiderروايػػدو لرينسػػ اف ولقػػد راجػػع

% مػف األطفػاؿ ٜٗطفؿ يعانوف مف أمػراض اضػطراب التوحػد  أ,ػلال  المختافة.ووجػدوا أف  ٕٓٓ

% لانػػػت ردود ٜٔ% لانػػػت ردود أظعػػػالهـ ضػػػعيفة,وٜٖأ ػػػدو أسػػػاليب معالجػػػة حسػػػية غيرعاديػػػة  

% مػػزي  مػػف اظسػػتجا ات الضػػعيفة والعاليػػة جػػدًا(.وأف ردود الفعػػؿ ٖٙأظعػػالهـ عاليػػة جػػدًا, وأ ػػدف 

األطفػػػاؿ الػػػذيف هػػػـ ظو ,لامػػػدخؿ الحسػػػال ر مػػػا  تلػػػوف متنوعػػػة ومتقا ػػػة جػػػدًا خػػػالؿ الػػػروتيف اليػػػومال

ظهػػػـ ,  يف لامػػدخؿ الحسػػال يػػد يلونػػوف ظػػال نفػػس الويػػت حساسػػيف جػػدًا لامػػدخؿ الحسػػالغيرمسػػتجي

لحمػػايتهـ مػػف Shutdown " غيرمسػػتجي يف ألف جهػػازهـ العصػػ ال لديػػ  مػػا يسػػم   ػػػ "ويػػؼ لاعمػػؿ

 المحفزات الحسية القادمة .

 أمثمة عف االستجابات المفرطة  

 . القاؽ مف أصوات معينة 

 .  الحساسية لاضو 

 أنسجة ثياب معينة.  احنزعاج مف 

 . لر  الروائض واألطعمة خوؼ غيرمنطقال مف األرتفاعات والحرلة 

 . استجا ات خوؼ متلررة 
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 أمثمة عف االستجابات المتدينة  

 تجاهؿ األصوات المفاجئة أو العالية . 

 الط ٓٓٓوالجروح  واللدمات, عدـ إدراؾ لاصدمات المؤلمة , 

 غياب ظستجا ات الخوؼ . 

 امحيط واأل,خاص أواأل,يا  .ياة انت ا  ل 

 ياة الدوخة عند السرعة المفرطة . 

 استجا ات متأخرة . 

 Orientation التكيؼ   -(2

يسػػمض التليػػؼ الحسػػال لافػػرد  ػػأف يلػػوف منت هػػًا لامعاومػػات الحسػػية الجديػػدة التػػال يتاقاها.",ػػال  مػػا  

اومػػات حسػػية يامػػس ذراعػػال" أو" أسػػمع صػػوت طنػػيف حػػوؿ رأسػػال"نحف يػػادريف عاػػ  تحديػػد أيػػة مع

تحتػػػاج إلػػػ  انت اهنػػػا وأيػػػة معاومػػػات يملػػػف تجاهاهػػػػا.إف ذلػػػؾ يحػػػدث مػػػف خػػػالؿ التليػػػؼ الحسػػػػال 

ووظػػائؼ اللػػ ض والتسػػهيؿ .إف دماغنػػا م ػػرم  ليعػػدؿ أو يػػوازف المعاومػػات الحسػػية القادمػػة لاعمػػػؿ 

 ظ نستطيع التعامؿ مع المحفزات الحسية لاها الموجودة ظال  يئتنا., لما أننا  لفا ة

 .مفيد لاحالة المحػددة تحفيز اختيار ظايس  استطاعتنا لاف لدف المدخؿ الحسال أهمية متماثاة, إذا

عنػػػدما تتحػػػدث عاػػػ  الهاتؼ,يحػػػدد دماغػػػؾ  ػػػأف الصػػػوت ظػػػال الهػػػاتؼ مهػػػـ ويحتػػػاج إلػػػ  انت اهػػػؾ 

ف التليػػػػؼ أ ويقرر ػػػػأف أصػػػػوات التافاز,واظحسػػػػاس  ثيا ػػػػؾ ومجوهراتؾ,وملػػػػاف يػػػػديؾ لػػػػيس مهمػػػػًا.

عماية  1979زأيري , هتولقد  لتنظيـ مستوف ن,اط الدماغ,ولذلؾ يستوي ن,اطنا. الحسال ضروري

 "حػادًا جػدًا" أو" التليؼ  جهازالتحلـ  الصوت ظإذا لاف مػا نتاقػا  مػف المعاومػات الحسػية"عاٍؿ جػدًا"

إف هػػػذ  العمايػػة العصػػػ ية  ,تػػػدظؽ المعاومػػات تاظػػ  جػػدًا" ظػػػإف دماغنػػا يسػػػتطيع أف يمنػػع أو"يػػرظض"

تدعنا نرلزعا  الملالمة هذ  إف عماية المنع  و ,مف اظهتماـ  األحاسيس التال ظ معن  لها تمنعنا
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ظإننػػا نعتمػػد  "الصػػوت", عنػػدما نحتػػاج إلػػ  تقويػػةو  الهاتفيػػة وتجاهػػؿ األصػػوات القادمػػة مػػف التافػػاز.

 يحػػدث عاػػ  التسػػهيؿ. إف عمايػػة التسػػهيؿ تسػػاعدنا عاػػ  اظنت ػػا  لاصػػوت واظتجػػا  إلػػ  المتحػػدث.

ذلػػػؾ عنػػػدما يلػػػوف هنالػػػؾ تػػػوازف  ػػػيف التسػػػهيؿ  التليػػػؼ الحسػػػال والنتػػػائ   صػػػورة غيػػػر مقصػػػودة و

لػػدف العديػػد مػػف األطفػػاؿ الػػذيف يعػػانوف مػػف التوحػػد تليػػؼ حسػػال ضػػعيؼ.إف التسػػجيؿ  أفوالمنػػع.

مػا غيريػادرعا   طفػؿ :مثػاؿ ذلػؾالنموذجال والتوجي  يملػف أف يتػداخال مػع عمايػة التسػجيؿ والل ض.

يمػػػات لفظيػػػة أوالتفاعػػػؿ مػػػع ا خػػػريف ألنػػػ  مهػػػتـ  إحاساسػػػات الهػػػوا  التػػػال ظ معنػػػ  لهػػػا ات ػػػاع تعا

 ويملػػف أف يلػػوف طفػػؿ آخرمرت ػػؾ وغيػػر, والُمقا اػػة لوجهػػ  أو من,ػػغؿ  ػػذرات الغ ػػارالتال ظػػال الهػػوا 

 (.Miller,1998,P.262 وياقًا أي دي خوظًا  و مرتاح ألحاسيس معينة

    Interpretationالتفسير  -(3

مػػف  يطعػػة لقػػد تػػـ لمػػس ذراعػػال " تطيع دماغنػػا أف يتػػرجـ المعاومػػات الحسػػية ويصػػؼ أنواعهػػايسػػ

إف القدرة عا  ترجمة المعاومات الحسية يسمض لنػا  تحديػد مػف الػذي يملػف اظسػتجا ة لػ   الحرير".

ف و  نحػػػف نقػػػارف التجػػػارب الحسػػػية الجديػػػدة مػػػع القديمػػػة منهػػػا. وظيمػػػا إذا لانػػػت اظسػػػتجا ة ُمهػػػددة. ا 

هازالعصػػػ ال م ػػػرم  لالسػػػتجا ة لامػػػدخؿ الحسػػػال لحمايتنػػػا مػػػف األذف أيضػػػًا,مثاؿ ذلػػػؾ: تخياػػػال الج

ظجػأة ,و يرمتويعػة  سػ ب رحاػة عمػؿ إلػ  الغػدتقرئيف لتا ًا.عودة زوجػؾ غ نفسؾ ظال المنزؿ لوحدؾ

يتسػػارع َنفَسػػِؾ  م ا,ػػرة يا ػػؾ يخفػػؽ  سػػرعة و, يقػػـو ,ػػخص مػػا  الر ػػت  ,ػػلؿ خفيػػؼ عاػػ  لتفػػؾ

لاػػرلض أو لضػػرب ال,ػػخص الػػذي  جسػػدؾ جػػاهز, هنػػا وتقفػػزيف مػػف عاػػ  اللرسػػالوتعػػرييف ظجػػأة 

 عندما تدرليف أن  زوجلفأف جسمؾ يسػترخال وتعػود ديػات يا ػؾ وتنفسػؾ لاوضػع الط يعػال.,و لمسؾ

عا  حمايػػػة ناإف هػػػذاما يعػػػرؼ  مقاومػػػة الجهازالعصػػػ ال" الخػػػوؼ,الهروب,أو القتػػػاؿ" التػػػال تسػػػاعد

هػػذ  المقاومػػة م ا,ػػرة ديػػات القاػػب والتػػنفس وتحػػوؿ مجػػرف الػػدـ تزيػػد  .مػػف إملانيػػة األذف أجسػػامنا
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ظػإذا , تلػوف هػذ  المقاومػة مالئمػة ظػال  عػض األويػات,و  عيدًا عف النظاـ الهضمال إلػ  العضػالت

 تمثاػػتظػػأف اسػػتجا ة جسػػدؾ و التػػال لػػاف ال,ػػخص الػػذي ير ػػت عاػػ  لتفػػؾ لصػػًا  ػػدًظ مػػف زوجؾ,

 عاػػ  يػػد سػػاعدتؾ لمزيػػد مػػف دمػػؾ إلػػ  عضػػالتؾوتػػدظؽ ا معػػدؿ ضػػر ات يا ػػؾ وتنفسػػؾ,  ازديػػاد

 لهروب مف الاص  ,لؿ أظضؿا

                                         Willamson & Anzalone,1996,215 ) . 

إف الاغة والذالرة والتطورالعاطفال غيرالسوي ظال األظراد الذيف يعانوف مف التوحد تتعارض مع القػدرة 

ظػػة أو ُمتػػذلَرة عاػػ  نحػػو مالئػػـ وظ عاػػ  ترجمػػة المعاومػػات الحسػػي ة.ظ تلػػوف التجػػارب الحسػػية معر 

 وفتلػػػوف التجػػػارب الحسػػػية المألوظػػػة والممتعػػػة متصػػػاة  ػػػالعواطؼ اظيجا يػػػة.يعانال األظػػػراد التوحػػػدي

منم,الؿ مع أطوارالتسجيؿ والتوجيػ  الحسػال و التػالال ظػإف هػذ  الم,ػالؿ تعػوؽ عمايػة التفسػير.مف 

عاومػػات الحسػػية إذا لػػاف مػػدخانا الحسػػال م,ػػوهًا ومتنايضػػًا أويويػػًا جػػدًا أو الصػػعب جػػدًا ترجمػػة الم

يملػػػف أف  و ضػػػعيفًا جػػػدًا.ر ما تلػػػوف األحاسػػػيس مسػػػجاة  استمرارلأحاسػػػيس جديػػػدة أوغيرمألوظػػػة.

 ي دواللوف مثؿ ملاف مر ؾ عندما ظ يلوف هنالؾ إحساس أومعرظة.

 صػػػورة سػػػا ية,ويد يلػػػوف األطفػػػاؿ  يصػػػؼ الهػػػدؼ مػػػف اظسػػػتجا ة "الػػػدظاعال الحسػػػال" إف مصػػػطاض

ف لجميػػع أنػػواع المػػدخؿ الحسػػال أوححسػػاس محػػدد.وتلوف اظسػػتجا ة الدظاعيػػة متغيػػرة لاغايػػة ييدظػػاع

السػػلانية العامػػة لػػديهـ % مػػف اللثاظػػة ٘ٔإلػػ  أف 1991 عػػاـ ويا رغػػرثا تػػة حيػػث أ,ػػارت  وغيػػر

اد الػػذيف يعػػانوف مػػف التوحػػد أ,ػػلاؿ ضػػعيفة ومتوسػػطة أوحػػادة مػػف الدظاعيػػة الحسػػية.إف نسػػ ة األظػػر 

والػػذيف هػػـ دظػػاعيوف حسػػيوف ليسػػت معروظػػة وللػػف مػػف المحتمػػؿ أف األعػػداد خطيػػرة وهػػذا يػػؤثرعا  

يعمػؿ األطفػاؿ الػدظاعيوف الحسػيوف تحػت مسػتويات عاليػة مػف القاػؽ .الساوؾ الػذي ُيالحػظ  سػهولة

"الخػػوؼ,الهروب,أو  اتلمػػا لػػو لػػانوا يقػػذظوف  األحاسػػيس التػػال ظ يح ونهػػا, و ي,ػػجع ذلػػؾ اسػػتجا 
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حيػػث  يصػػ حوا مفرطػػال الحػػذر ولػػديهـ عت ػػات حسػػية منخفضػػة, القتاؿ"و مػػا أنهػػـ  حالػػة مثػػارة جػػداً 

 تجعاهـ مستجي يف لامدخؿ الحسال  ,لؿ أل ر.

مثػػػػؿ الضػػػػغط الامسػػػػال العميقػػػػأف تسػػػػاعد ظػػػػال تقايػػػػؿ  تسػػػػتطيع أنػػػػواع محػػػػددة مػػػػف المػػػػدخؿ الحسػػػػال

لحسػػػػال,إف اظصػػػػطداـ  األ,ػػػػيا  والوثػػػػب والضػػػػغط  ػػػػيف مػػػػدخؿ اااظسػػػػتجا ات التفاعايػػػػة المفرطػػػػة ل

ي,ػارؾ  عػض  و يػدالوسػائد واألثػاث ر مػا تلػوف اسػتراتيجية مهدئػة ومنظمػة ويجػدها الطفػؿ ناجحػة.

األطفاؿ ظال أنواع معينػة مػف سػاوليات اظلتمػاس الحسػال ظلت,ػاؼ األحاسػيس غيػر المريحػة.عا  

جة مف خػالؿ الطنػيف أوالغمغمػة لاويايػة مػف مقدار زائد مف الضيخاؽ  عض األطفاؿ س يؿ المثاؿ,

 . (( Willbarger,1991,P.275  الضجة غير المتويعة أوالمهيجة

 أمثمة عف السموكيات الدفاعية الحسية  

أوتجنب الامس مف ا خريف,ظ يحب الاعب الفوضوي,مثار  س ب الاصايات  : دظاعية الامس 

 وأيم,ة محددة مف الثياب .

خػػائؼ وظ يحػػب الحرلػػة أوتغييرموضػػع الجسػػـ,غير مرتػػاح :   الجاذ يػػةعػػدـ األمػػاف المتعاػػؽ  

 لاتغيرات ظال مواضع رئيسية,خائؼ مف رظع رجاي  عف األرض .

مفرط الحساسية لألصوات العالية والمفاجئة أوألصوات محددة.الخوؼ مف :  الدظاعية السمعية 

  عض األدوات مثؿ الملنسة اللهر ائية أومجفؼ ال,عر .

مفرط الحساسية ألنواع يويػة أومختافػة مػف الضػو  يتجنػب أو ينظػر عينيف :  ال صريةالدظاعية  

نصػػػػؼ مغمضػػػػتيف ظػػػػال أ,ػػػػعة ال,ػػػػمس,تجنب اظتصػػػػاؿ العينػػػػال,ظ يحػػػػب الػػػػوه  الصػػػػادر مػػػػف 

 التافزيونات واللم يوترات .
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مزي  مف الحساسية المفرطة لامس والرائحة والطعـ,يلر  نوع ومامس  : الدظاعية الفموية 

 محددة يجد صعو ة ظال تنظيؼ أسنان  وغسؿ وجه .أطعمة 

يػػد تلػػوف حساسػػية مفرطػػة لارائحػػة والطعـ:يػػد يغاػػؽ  عػػض األطفػػاؿ ظمهػػـ وأنػػوظهـ  : غيرذلػػؾ 

  يسػػتطيعوف التعػػرؼ عاػ  أصػػناؼ محػددة مػػف الطعػػاـ مػف خػػالؿ التػػذوؽ و  سػ ب روائػػض محػددة,

 Miller,et,al,2004,P.5) . 

  Organization  of  a  Responseتنظيـ االستجابة   -(4

, نحػف نختػػار اظسػػتجا ة و يقػرر دماغنػػا ظيمػا إذا لانػػت اظسػػتجا ة لارسػالة الحسػػية ضػػرورية أـ ظ,

درالية.مثاؿ ال عوضػػة التػػال تقػػؼ عاػػ  جسػػدؾن  ذلػػؾ يملػػف أف تلػػوف اظسػػتجا ة جسدية,حسػػية,أوا 

 يملنؾ اختياراظستجا ة لذلؾ الحدث الحسي طرؽ مختافة :

 " سأضرب ال عوضة " . ---------استجا ة جسدية 

 " أنا ياؽ.ظ أريد أف تادغنال ال عوضة ". ----------استجا ة حسية 

 " أختارأف أتجاهؿ ال عوضة " .---------استجا ة إدرالية 

إف الصػػعو ات التػػال تتراظػػؽ مػػع التسػػجيؿ والتنظػػيـ أو التفسػػيرتؤثرعا  القػػدرة ظػػال تنظػػيـ اظسػػتجا ة 

جا ة المالئمػة لامػدخؿ الحسػال ظ يملػف أف تلػوف منظمػة إذا لػاف معنػ  إف اظست ,لامدخؿ الحسال

تلوف اظستجا ة م الن ظيها إذا لػاف المػدخؿ الحسػال تمػت ترجمتػ  و يد المدخؿ الحسال غيرواضض.

عاػػ  أنػػ  مػػؤٍذ.إف اسػػتجا ة"الخوؼ,الهروب,أو القتاؿ"يػػد تلػػوف ظّعالػػة  النسػػ ة لا عض,ويػػد ظ يلػػوف 

إف التطورالحسػال و  لطايػة ألف المػدخؿ لػـ ُيسػجؿ  النسػ ة لاػ عض ا خػر.هنالؾ اسػتجا ة مػزودة  ا

واحدراؾ غيرالسوي ظال األظراد الػذيف يعػانوف مػف التوحػد يتعػارض  ,ػلؿ أل رمػع القػدرة عاػ  تنظػيـ 
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إف ردود أظعالهـ العاطفية ر ما تلوف منخفضة جدًا أو م الن ظيها ويخت روف م,الؿ ظال , اظستجا ة

 . ظنت ا ,وصياغة ومقارنة الخيارات وا تلارخطط األدا المحاظظة عا  ا

  Execution of  a  Responseتنفيذ االستجابة    -(5

إف تنفيػػػذ اظسػػػتجا ة الحرليػػػة واحدراليػػػة أوالعاطفيػػػة لارسػػػائؿ الحسػػػية هػػػال المرحاػػػة النهائيػػػة لعمايػػػة 

ف ذلػػؾ الفعػػؿ ُيحػػدث ظػػإذا لػػاف هنالػػؾ اسػػتجا ة حرلية مثاؿ:ضػػرب ال عوضػػة(,ظإ التلامػػؿ الحسػػال.

وت ػدأ العمايػة  –تجر ة حسية جسدية حيث أف الدماغ يتاقػ  معاومػات حػوؿ حرلػة ومامػس الجسػـ 

ملانيػػات التخطػػيط  مػػف جديػػد.إف القػػدرة عاػػ  تنفيػػذ اسػػتجا ة مالئمػػة يعتمػػد عاػػ  العناصرالسػػا قة وا 

ف إم لانيػػة التخطػػػيط الحرلػػال المالئمػػة.إف التخطػػيط الحرلػػػال هػػو إملانيػػة تنفيػػذ ن,ػػػاطات هادظػػة.وا 

 ظػال1998روايػد لرينسػ اف و حيػث يػاـ اتوحػد.لالحرلال الضعيفة مدرلػة  ,ػلؿ متزايػد لميػزة  ػارزة 

ظصػػػػرحوا  حالػػػػة مػػػػف األطفػػػػاؿ الم,خصػػػػيف عاػػػػ  أنهػػػػـ يعػػػػانوف مػػػػف اضػػػػطراب التوحػػػػد, ٕٓٓنقدلػػػػػ

 % مف األطفاؿ اخت روا  عض أنواع م,الؿ التخطيط الحرلال.ٓٓٔ أف

 يتعارض  ,لؿ خطيرمع القدرة عا  التخطيط واظستجا ة الحرليػة. إف التخطيط الحرلال الضعيؼ

ر 1993داظيد هيؿ و ماتاظير يدـ ييمـ لاعديد مػف السػاوليات المراي ػة ظػال األظػراد الػذيف يعػانوف  ت صم

لقػد  مف التوحد وأ,اروا إل  ارت اط يوي  يف ساوليات معينة وأنواع معينة مػف اضػطرا ات الحرلػة.

ومتالزمػة   رلنسػوف, تتضمف دا  ا ات الحرلية المت,ا هة ظال حاظت عصي ة أخرفعرمظوا اظضطر 

أ,ػػػاروا إلػػػ  اظضػػػطرا ات الحرليػػػة التػػػال تػػػؤدي إلػػػ  التخطػػػيط الحرلػػػال  و ,و,ػػػذوذ الحرلػػػة.توريت

توحيػػد وت ػػديؿ األظعػػاؿ الحرلية.لػػذلؾ,ظإف  إيقػػاؼ و تنفيػػذ و الضػػعيؼ والػػذي يػػنعلس عاػػ   ػػد  و

ظػػػال أوالطفػػػؿ الػػػذي ي,ػػػترؾ  عف عنػػػد إعطائػػػ  تعايمػػػات متصػػػاة  الحرلػػػة,الطفػػػؿ الػػػذي ظ ي ػػػدو مػػػذ

إيقاؼ أظعاؿ  أو, صعو ة ظال  د  وت ديؿ ر ما يلوف لدي ذاتية التحفيز ات المواظب عايها أو الساول
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التحرؾ.يػػػػػد يسػػػػػ ب أويسػػػػػهـ التلامػػػػػؿ الحسػػػػػال الضػػػػػعيؼ  هػػػػػذ  الصػػػػػعو ات ألف المعالجػػػػػة اللاظيػػػػػة 

 ن,ػػػػػاطات التحػػػػػرؾ تغييػػػػػر تنظػػػػػيـ و  يئػػػػػة ضػػػػػرورية لتنفيػػػػػذ ولامعاومػػػػػات الحسػػػػػية مػػػػػف الجسػػػػػـ وال

 Williamson & Anzalone,1996,P.315 )  . 

 أف   يظيرمف خالؿ ما سبؽ 

حدوث عماية التلامؿ الحسال  يف األنظمة الحسػية السػ عة الموجػودة لػدف األنسػاف ليسػت  العمايػة 

ات الحسػػية التػػال يتاقاهػػا ال,ػػخص السػػهاة أو ال سػػيطة ظهػػال تتطاػػب إدرالػػًا واضػػحًا ألنػػواع المعاومػػ

عت ػػة حسػػػية محػػػددة تسػػاعد عاػػػ  تسػػػجيؿ المعاومػػة  ,ػػػلؿ صػػػحيض واظسػػتجا ة  ػػػردود أظعػػػاؿ تواظر و 

ظال تلوف مفرطة الحساسية وظ متدنيػة.لما تتطاػب يػدرة مػف ال,ػخص عاػ  تحديػد مػا هػال  مناس ة,

مػػف ثػػـ تنظػػيـ اظسػػتجا ة المعاومػػة الحسػػية المهمػػة ومػػا هػػال المعاومػػة غيرالمهمػػة ظيػػتـ تجاهاهػػا, و 

وتنفيذها.وهلػػػػذا ي قػػػػ  ال,ػػػػخص ظػػػػال حالػػػػة تػػػػوازف خػػػػالؿ الػػػػروتيف اليػػػػومال لحيات .وهػػػػذ  الخطػػػػوات 

ألنػػ  يعمػػؿ تحػػت مسػػتويات عاليػػة جػػدًا مػػف  المتلاماػػة والمتساسػػاة ظ تتػػواظر لػػدف الطفػػؿ التوحػػدي

اهػػػا وهػػػذا  ػػػدور  يسػػػ ب احثػػػارة والقاؽ,وهػػػو غيػػػر يػػػادر عاػػػ  الترليػػػز واظنت ػػػا  لامعاومػػػات التػػػال يتاق

ظهػػور  عػػض السػػاوليات غيػػر المرغو ػػة منها:تجنػػب الناس,ياػػة اظهتمػػاـ  ال يئة,صػػعو ة اظنتقػػاؿ 

ظػػػراط ظػػػال الحرلة,الخر ,ػػػة,إحداث والتنقؿ,حساسػػػية مفرطػػػة لألصػػػوات والامس,الػػػدوراف السػػػريع ,اح

 .الساوليات الفموية غير المرغو ةالضجي ,القفز والتأرجض ظال الملاف,

  the Results of Sensory Integrationنتائج التكامؿ الحسي  -اً سادس

يسػػػػهـ التلامػػػػؿ الحسػػػػال ظػػػػال تطػػػػورالتنظيـ الػػػػذاتال والراحػػػػة والتخطػػػػيط الحرلػػػػال والمهػػػػارات الحرليػػػػة 

التنظػيـ  –ظقػرتيف غيرمػألوظتيف همػا  الحػالال  حػثتنػاوؿ اليواظنت ا  والقرا ة مف أجػؿ التعاـ.وسػوؼ 

 . الذاتال والتخطيط الحرلال
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  Self-Regulationالتنظيـ الذاتي   -(1

المحاظظػػة إف التنظػػيـ الػػذاتال هػػو يػػدرة النظػػاـ العصػػ ال عاػػ  تن يهوتغيرمسػػتويات احثػػارة والن,ػػاط و 

.إف احثػػارة هػػال مسػػتوف قػػا لاحاجػػة لن,ػػاطات ومحفػػزات معينػػةهػػذ  المسػػتويات وظتتغير  ,حيػػثعايها

ف القدرة عا  المحاظظة عا و التن ي  الخاص  نا. حاظت مالئمة عند احثػارة تطػورمف يػدرتنا عاػ   ا 

ف الحالة الط يعية لإلثػارة ضػرورية مػف أجػؿ  التوازف تنظيـ أوتعديؿ( المدخؿ الحسال ظال محيطنا,وا 

 تطور احملانيات التالية :
 اظنت ا  إل  الواج ات . 

 سيطرة اظندظاع . 

 تحمؿ احح اط . 

 توازف ردود األظعاؿ العاطفية . 

 

.إف حالػػػػة اح نسػػػػتخدـ جميعنػػػػا اسػػػػتراتيجيات متنوعػػػػة لتنظػػػػيـ  ثػػػػارة الخاصػػػػة  نػػػػا تتغيرطػػػػواؿ اليػػػػـو

إف حالػػػػة احثػػػػارة الخاصػػػػة  نا النسػػػػ ة لمعظمنػػػػا تػػػػنخفض عنػػػػدما نسػػػػتيقظ ون ػػػػدأ  مسػػػػتويات إثارتنػػػػا.

يػػػزداد مسػػػتوف إثػػػارتهـ  عػػػد حمػػػاـ سػػػريع,ال عض  األعمػػػاؿ الروتينيػػػة اليومية. النسػػػ ة لػػػ عض النػػػاس

أنهػػـ يقظػػيف  األخػػر عض الػػ وي,ػػعر القهػػوة, يف  تنػػاوؿ ظنجػػافياج إلػػ  زيػػادة اللػػاظا خػػر ر مػػا يحتػػ

 ,لؿ أل ر  عد الهرولة ظال الص اح ال الر. يعمؿ العديػد مػف األطفػاؿ وال ػالغيف الػذيف يعػانوف مػف 

التوحػػد تحػػت مسػػتويات عاليػػة مػػف القاػػؽ تسػػ ب زيػػادة ظػػال احثػػارة.ومع احثػػارة الزائػػدة تلػػوف العت ػػات 

أخفض,وهنػػػاؾ تسػػػجيؿ لمقػػػدار زائػػػد مػػػف المػػػدخؿ الحسػػػال,لذلؾ ظػػػإف العديػػػد مػػػف األطفػػػاؿ  الحسػػػية

 وال الغيف الذيف يعانوف مف التوحد لديهـ صعو ة ظال تنظيـ الذات.
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إف الم,ػػلالت التػػال تتواجػػد مػػع تنظػػيـ الػػذات يػػد تسػػهـ ظػػال العديػػد مػػف السػػاوليات المالحظػػة ظػػال 

السػػػػػاوليات تجاهػػػػػؿ أواسػػػػػتجا ات م ػػػػػالن ظيهػػػػػا  األظػػػػػراد الػػػػػذيف يعػػػػػانوف مػػػػػف التوحػػػػػد تتضػػػػػمف هػػػػػذ 

 والقدرة المتضار ة لالهتماـ  الواج ات,صػرؼ اظنت ا ,والسػيطرة التحفيزيػة الضػعيفة. لاتحفيزالحسال,

يد تلوف اظستراتيجيات المهدئػة المت,ػا هة مفيػدة ظػال تخفػيض القاػؽ  .وردود ظعؿ عاطفية متقا ة و

سػػوا  لػػانوا  التوحػػد, يسػػتطيع األطفػػاؿ الػػذيف يعػػانوف مػػفو  ,وتقييػػد اظسػػتجا ات الدظاعيػػة الحسػػية

    تعاّػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػتراتيجيات متنوعػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػاعدهـ ظػػػػػػػػػػال تنظػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػذات يػػػػػػػػػػادريف عاػػػػػػػػػػ  الافػػػػػػػػػػظ أـ ظ,

 Siegel,1996,P.293.) 

 Motor  Planningالتخطيط الحركي   -(2

لقياـ   .إف إف التخطيط الحرلال التط يؽ العماال(هال عماية تقريرما يتوجب عا  جسمؾ ظعا  ثـ ا

آتية مف الاغة اليونانية وتعنال مف أجؿ العمؿ.ي,ير لؿ مف التخطيط الحرلال و Praxis لامة 

Praxis يساهـ  إنجازاألعماؿ و إل  العماية نفسها التال تتضمف تفلير و تخطيط وتساسؿ و

جرا  اظستجا ات لامدخؿ  التخطيط الحرلال مع عمايات التلامؿ الحسال عا  تنظيـ وا 

عتمد التخطيط الحرلال عا  التغذية الراجعة الحسية مف الجسـ والمحيط,  احضاظة إل  الحسال.ي

إنها عماية معقدة جدًا تتضمف العديد مف  اعتماد  عا  الاغة والذالرة ومهارات التفلير واحدراؾ.

 أجزا  و وظائؼ الدماغ.

 تتضمف الخطوات الموجودة في التخطيط الحركي   

 خاؽ ظلرة . 

 تغذية الراجعة الحسية لتحديد حالة الجسـ ال دائية .استخداـ ال 

  د  العمؿ . 

 تساسؿ الخطوات المطاو ة ظال العمؿ . 
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 تعديؿ األعماؿ وظقًا لذلؾ . 

 إيقاؼ العمؿ . 

 

 رحاػػػة ظػػػال  بػػػارني تجاػػػس عاػػػ  الرؼ.يقررأنػػػ  يريػػػد أف يأخػػػذبػػػارني  دميػػػة روبػػػي ي,ػػػاهد

 اعيػػ   ,ػػلؿ لامػػؿ ليصػػؿ إلػػ يجػػب عايػػ  أف يقػػؼ عاػػ  رؤوس أصػػا ع  ويمػد ذر  عر تػ .

ظال العر ة.إف العر ة  ايضعه و بارني ثـ عاي  أف يم,ال مساظة يصيرة  ينما يحمؿ بارني

أف يسػتخدـ يوتػ   روبػيثقياة جدًا  النس ة لطفػؿ ظػال الثالثػة مػف عمر ,لػذلؾ يتوجػب عاػ  

قرب العنػػدما يلػػوف  ػػ تحرؾ  سػػرعة,وللن  حذرجػػدًا و طيػػئليجرالعر ػػة ضػػمف الغرظػػة .هػػوي

زاوية الغرظة حت  ظيخدش الجدراف.للن  سػرعاف مػا يتعػب ويضػجر مػف هػذ  الاع ػة. مف 

 وس.اميلال م ويذهب لا حث عف عضالت , ويتويؼ عف جرالعر ة, روبييرخال 

وللػػف العمايػػة التػػال تسػػمض لػػ   اظ,ػػتراؾ ظػػال هػػذا الن,ػػاط معقػػدة   سػػيطة جػػدًا, ت دون,ػػاطات رو ػػال

مجػػرد  همػػااػػـ  ػػأف  ػػارنال والعر ػػة عَ  جػػر  ػػارنال ظػػال العر ػػة.هو لػػاف عايػػ  أف يػػدرؾ أوًظ ظلػػرة. جػػداً 

وَعػػرؼ أنػػ  اسػػتطاع أليػػًا تحريػػؾ  ػػارنال مػػف عاػػ   . ػػارنالدم ,وتذلرمتعػػة التجر ػػة عنػػد الاعػػب مػػع 

وظهػػػػػػػػػػػـ وظػػػػػػػػػػػائؼ العر ة.تسػػػػػػػػػػػم  هػػػػػػػػػػػذ  العمايػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػ"التخيؿ"والتال تتضػػػػػػػػػػػمف األجػػػػػػػػػػػزا   الػػػػػػػػػػػرؼ,

الحرلػػال يعتمػػد عاػػ  عمايػػة التلامػػؿ الحسػػال حيػػث  الاغوية,احدرالية,التذلريػػة والعاطفيػػة. ظػػالتخطيط

ُيزودنػػا التلامػػػؿ الحسػػػال  معاومػػػات مػػػف جسػػػمنا ومحيطنػػػا التػػػال نحتاجهػػػا لمسػػػاعدتنا عاػػػ  تخطػػػيط 

 تعديؿ حرلاتنا. وتنفيذ ومراي ة و

(   احيحػػػػا اتحرلال.ظقػػػػدرة الطفػػػػؿ الرضػػػػيع عاػػػػ  علس,ػػػػلؿ أولػػػػال مػػػػف التخطػػػػيط ال التقايػػػػد هػػػػو

ظػػػال تطورالطفؿ.وهوأيضػػػًا مهػػػـ مػػػف أجػػػؿ التطػػػور الحرلال,إضػػػاظة إلػػػ  التعا يرالوجهيػػػة حػػػدث مهػػػـ 

 والرضػػع يتحرلػػوف و وآ ػػائهـ و مػػا أف األطفػػاؿ الصػػغار التواصػػؿ والتػػرا ط  ػػيف األطفػػاؿ الصػػغار
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يلت,ػػفوف عػػالمهمفهـ يتعامػػوف ليػػؼ ير طػػوف  ػػيف األجسػػاـ والنػػاس والجاذ يػػة األرضػػية.ومف خػػالؿ 

 ط جسمهـ.هذ  األحاسيس يطوروا خريطة أو مخط

التجارب الحرلية ذالرات يملف أف ُيعتمػد عايهػا ظػال المسػتق ؿ عنػدما تلػوف األنمػاط الحرليػة تخاؽ 

ظػػال  إف ذلػػؾ يسػػمض لنػػا  تعمػػيـ المهارات,و ػػذلؾ نسػػتطيع أدا  أظعػػاؿ مت,ػػا هة, المت,ػػا هة متلػػررة.

ؿ موسػػػعة أو ل نػػػا  أظعػػػا أمػػػالف مختافة.ونسػػػتطيع أف نقتػػػ س مػػػف الخطػػػة الحرليػػػة الموجػػػودة سػػػا قاً 

يصػػعد اظطفػػاؿ الصػػغارعا  الػػدرجات وينزلػػوف مئػػات المػػرات ليتعامػػوا وضػػعية مثػػاؿ ذلػػؾ : جديػػدة.

أجسامهـ مقارنة مع الدرجات ولـ عايهـ أف يرظعوا أرجاهـ أو يخفضونها,ويحفظوف األصوات التال 

عدوف الدرجات وليؼ ي,عروف عندما تضػرب أرجاهػـ الػدرجات,ظال ال دايةيصػ أيدامهـ عا تصدرها

فيمػػا ف مػػف أف أرجاهػػـ تتحػػرؾ  ,ػػلؿ مالئم ػػ ط  وينظػػروف إلػػ  أيػػدامهـ ظػػال األسػػفؿ ليلونػػوا متألػػدي

 عد يسػتطيعوف اجتيازالػدرجات  سػرعة ويسػتطيعوف صػعود الػدرجات ظػال الحضانة,والروضػة وعاػ  

ط وهػال ,ػلؿ آخػرمف التخطػي,الزحايطة ظال حديقة األلعاب.لمػا ي ػدأ األطفػاؿ  تطويريػدراتهـ ال نائيػة

 و,ؾ الخرز,وترتيب األثاث ل نا  حصف., الحرليويتضمف ترليب الملع ات حن,ا  األ راج

إف اظنجازالنػاجض لهػػذ  المهػػاـ يتطاػػب تغذيػػة الراجعػػة مػف أجسػػامنا مقارنػػة مػػع األ,ػػيا  والقػػدرة عاػػ  

تحديػػػػد ميػػػزات األ,ػػػػيا  المختافػػػػة.إف اتحػػػاد اظنػػػػدظاع مػػػػع التغذيػػػة الراجعػػػػة لاتخطػػػػيط  المالحظػػػة و

مػع اظنػدظاع نسػتطيع تويػع ,و الحرلال يساعدنا عا  تحديد ما سيحدث وماذا يحدث عنػدما نتحػرؾ

هػػذ  هػػال العمايػػة التػػال أف  ,والقػػوة والسػػرعة المطاو ػػة حلمػػاؿ الفعػػؿ الحرلػػال الخطػػوات الضػػرورية,

تسػػػاعدنا ظػػػال التحضػػػيرلرظع حقي ػػػة السػػػفرأوليس ال قالػػػة.إف التغذيػػػة الراجعػػػة هػػػال المعاومػػػات التػػػال 

 يسمض لنا  مراي ة وتعديؿ حرلاتنا حسب الحاجة. و هذااقاها  ينما ننجزظعؿ حرلينت
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تعاـ مهػػارة جديػػدة مثؿ,الحيالػػة والتػػنس والقيػػادة أوالتزل ,عايػػؾ أف ت ػػذؿ درجػػة عاليػػة مػػف نػػعنػػدما 

وظ  ,موجػػودتتعػػب  سػػرعة,واحتماؿ ظ,ػػاؾ , ويػػد الطايػػة والترليزظػػال ال دايػػة حنجازالحرلػػة المطاو ػػة

 اً أف ت,ػػػػػارؾ ظػػػػػال المحادثػػػػػة  ,ػػػػػلؿ عرضػػػػػال ألف انت اهػػػػػؾ لاػػػػػ  يجػػػػػب أف يلػػػػػوف موجهػػػػػ تسػػػػػتطيع

ذا لػاف لػديؾ تخطػيط حرلػال جيػد سػوؼ تجتازهػذ  المرحاػة التعايميػة  سػرعة.و  ,نحوالمهمة  و التالالا 

لسػت دائمػػًا  حاجػة لاتفليػػر والتخطػػيط  ,ػلؿ واع ظيمػػا يتعاػؽ  لػػؿ حرلاتػػؾ حيػث يملنػػؾ الم,ػػارلة 

طوياػة  ينمػا تقػوـ  محادثػة جديػة.إف اللتا ػة  يػدؾ غيػر المسػيطرة يػد توضػض ظال الن,اطات لفتػرات 

إف التخطػػػيط . لترليزعنػػػد إلمػػػاؿ مهمػػػة غيػػػر مألوظػػػةمػػػدف الصػػػعو ة التػػػال تعػػػانال منهػػػا مػػػف أجػػػؿ ا

إن  يسمض لنا أف نقوـ  مهاـ مألوظة دوف أف يتوجب عاينػا  الحرلال الجيد تناغـ حقيقال وطاية ظّعالة

وة نقػػوـ  ها.يسػػتطيع العديػػد منػػا القيػػادة مػػف ملػػاف العمػػؿ إلػػ  المنػػزؿ  ينمػػا التفليػػر خػػالؿ لػػؿ خطػػ

نخطط لن,اطات المسا  ثـ نصؿ إل  المنزؿ مف دوف أف يتوجػب عاينػا تػذلر ال,ػوارع التػال مررنػا 

 .(Trott et al,1993,P.154 المزدحمة   ها لتجن حرلة السير

  Impaired  Motor  Planning) التخطيط الحركي الضعيؼ ( Dyspraxiaخمؿ التناسؽ 

إف م,ػلاة التخطػيط الحرلػال التػال  يعنال صعو ة ظال التخطيط الحرلػال. "Dyspraxia" إف مصطاض

األنظمػة الامسػية  تستطيع ظرضية التلامؿ الحسال أف توجهها تتضمف معالجة ظّعالة لامعاومات مف

ف األطفػػػاؿ الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف هػػػذا النػػػو و  ذاتيػػػة التحفيػػػز.والدهايزيػػػة أو  ع مػػػف م,ػػػلالت التخطػػػيط ا 

يملػػف أف تتحسػػف  الحرلػػال لػػديهـ صػػعو ة ظػػال تعاػػـ مهػػاـ حرليػػة جيػػدة,وللف مػػع التمػػريف المتلػػرر

ت قػػ  مقػػدرتهـ مقيػػدة  مهػػاـ خاصػػة يمارسػػونها وظ يقومػػوف  ػػالتعميـ عاػػ  مػػع ذلػػؾ وللػػف ,مقػػدرتهـ

طايػػة يجػػب أف ي ػػذؿ مقػػدار زائػػد مػػف ال.(Fisher et al,1991,P.207الن,ػػاطات المماثاػػة 

الػػػذالرة غيراللاظيػػػة لاتجػػػارب   سػػػ ب مخطػػػط الجسػػػـ المحػػػدود ووذلػػػؾ  لترليزحنجازالمهػػػاـ الحرليػػػةاو 
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.إف صعو ات التخطػيط الحرلػال يػد تلػوف مر لػة ومح طػة جػدًا.وغال ًا مػا يعػرؼ الطفػؿ مػا رليةالح

 مػػعوللنػػ  ظ يسػػتطيع أف يػػر ط ضػػرورة التخطيطػػات الحرليػػة منػػ   يريػػد أف يفعاػػ  ويفهػػـ المطاػػوب

إف األدا  الحرلال لألطفاؿ الذيف يعانوف مف م,الؿ ظال التخطػيط الحرلػال ظػال أغاػب .إنجازالواجب

 (مثػؿ الشػقمبةإنهـ يستطيعوف تأدية  عػض الحرلػات المعقػدة  سػهولة , حيثاألحياف هومتضارب جداً 

و إف يػػدراتهـ الحرليػػة متػػأثرة  ,ػػلؿ ماحػػوظ  ػػالتط يؽ, ويعػػانوف مػػف صػػعو ة مػػع األظعػػاؿ األ سػػط.

معقػدة وللػنهـ  Legoيسػتطيع  عػض األطفػاؿ إن,ػا  أ نيػة و ,مستوف اظعيا ,ويدرتهـ عا  الترليز

يقػػػدرأطفاؿ آخػػػروف عاػػػ  رسػػػـ لوحػػػات ناضػػػجة جػػػدًا , ظيسػػتطيعوف تقايػػػد تصػػػميمات لتايػػػة  سػػػيطة

 وللنهـ يعانوف مف صعو ة ل يرة ظال تعاـ ليفية ط عها.

إف , تساسؿ وانسجاـ وتصنيؼ الن,اطات الحرلية م,لالت التخطيط الحرلال ظال القدرة عا  تؤثر

عمايػػات التغذيػػة الراجعػػة واألنػػدظاع لاتخطػػيط الحرلػػال تقػػـو  التسػػوية  ,ػػلؿ ماحػػوظ عنػػدما يلػػوف 

م,ػػلالت التخطػػيط الحرلػػال مػػع أدا  مهػػارات العنايػػة الذاتيػػة تتػػداخؿ  هنالػػؾ م,ػػلاة تلامػػؿ حسػػال.

لػػذلؾ يتػػأثر  مفػػرد ,  ارتػػدا  المال ػسمثػػؿ  إلمػػاؿ المهػاـ ظػػالألف الطفػؿ يػػد يعػػانال مػف أدا  صػػعب 

تداخاػػػ  مػػػع حرلػػػات ال,ػػػفا  أوالاسػػػاف   سػػػ بأيضاً  اظنتػػػاج اللالمػػػال  ػػػالتخطيط الحرلػػػال الضػػػعيؼ

 أوحرلات الفؾ الضرورية لت,ليؿ أصوات ولامات متساساة.

وف  عض الم,لالت الحرلية المخت رة مف ي ؿ األظراد الذيف يعان1993عاـ لقد ظحظ دونيالف وظير 

 مػػػف التوحػػػد م,ػػػا هة لاصػػػعو ات المخت ػػػرة مػػػف ي ػػػؿ األظػػػراد الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف مػػػرض  ارلينسػػػوف

 م,ػػػلالت تويػػػؼ أو تغيرالحرلػػػػات, لان,ػػػاطات الحرليػػػة, تتضػػػمف هػػػذ  الم,ػػػلالت ال ػػػد  المتػػػأخر

.إف سػػ ب م,ػػلالت التخطػػيط صػػعو ات عامػػة مػػع تنفيػػذ الحرلػػة يػػة وصػػعو ة اتحػػاد األظعػػاؿ الحرل

يػد تتضػمف العوامػؿ المسػاهمة  يف يعػانوف مػف التوحػد مػف الصػعب تحديػد ذفػاؿ الػالحرلال ظال األط



النظري الجانب الفصل الثانً   

 

 100 الجانب النظري

 

يػد ظ يطوراألطفػاؿ إدراؾ الجسػـ والػذالرات مػف ,و ضعؼ ظال الوظائؼ التذلرية والاغوية والمعرظيػة

أجؿ التجارب الحرلية الضرورية جدًا لاتخطيط الحرلال.إف م,لاة مػا  ػالتخطيط الحرلػال يػد تلػوف 

ف حيػػث أاوليات غيرالعاديػػة ال اديػػة مػػف ي ػػؿ األطفػػاؿ الػػذيف يعػػانوف مػػف التوحػػد إحػػدف عوامػػؿ السػػ

ويػػد يصػػ ض األطفاؿ"عػػاجزيف عػػف  ليػػتـ تعامهػػااألظعػػاؿ الجديػػدة تتطاػػب اللثيػػرمف الطايػػة والترليػػز 

يد يعانال  عض األطفػاؿ مػف صػعو ة إيقػاؼ ظعػؿ واحػد , لما المتا عة "ظال التخطيط الحرلال القديـ

إف ذلؾ يد يساعد عا  تفسير عض الساوليات الدؤو ػة والمالحظػة ظػال األطفػاؿ ,و لا د   فعؿ آخر

 . الذيف يعانوف مف التوحد

ظإف خيارات  لألن,طة يد تلوف محدودة  ,ر عا   عض التخطيطات الحرلية ظقطإذا لاف الطفؿ ياد

و دم   فعاليػة.إف اظستمتاع  الدم  واستخدامها يد يلوف صع ًا  س ب عدـ القدرة عا  استخداـ الػ

ظال  عض األحياف يد يلوف  عض األطفاؿ غيريادريف عا  ترتيب ن,ػاطات الػدم   التعايػب الػذي 

يلوف ضروريا  النس ة لاعب التخياال.يػد يفضػؿ األطفػاؿ ن,ػاطات حرليػة إجماليػة غيرترلي يػة مثػؿ 

واللػػرات الاعػػب الخ,ػػف  ػػدًظ مػػف ألعػػاب تتطاػػب حرلػػات متعاي ػػة أو محػػددة مثػػؿ الاعػػب  المضػػارب 

 Ellen.et.al,2002,P.189 ). 

 التكامؿ الحسي يعمؿ عمى   يتبيف أفمما سبؽ 

 تنظيـ مستويات احثارة . 

 زيادة القدرة عا  التعامؿ مع صرؼ اظنت ا  وتخفيض  . 

 تخفيض القاؽ . 

 زيادة الراحة ظال ال يئة . 

 تعزيز اظتصاؿ . 
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 تحسف آدا  تنوع المهارات وزيادة اظستقاللية . 

 وال الغيف . أليرافؿ التفاعالت اظيجا ية مع اتسهي 

 تقايؿ الساوليات غير المرغو ة . 

 تقاف .إآدا  المهارات الحرلية الجديدة   

 Sensory  Integration  Dysfcuntionالتكامؿ الحسي ذي االختالؿ الوظيفي  -سابعًا 

د روف أمرالمدخؿ ويتعاـ معظـ الناس ليؼ يتليفوف ويت ,يجرب لؿ ,خص صعو ات حسية طارئة

وظ تسػ ب صػعو ة خػالؿ الن,ػاطات اليوميػة.عا   "مالئمػة"تلػوف لذلؾ استجا تهـ لامدخؿ  الحسال,

  سػػاطة  سػػوؼ يقػػـو ويصػػ   وجود الالصػػقات ظػػال ظهريمسػػ يؿ المثػػاؿ,إف أحػػدًا مػػا ظيحػػب ال,ػػعور 

 ,يقػػًا متعرجػػاً .أوأف ,خصػػًا مصػػا ًا  دوارالسػػيارات عنػدما يرلػػب طر مػػف ملانهػا إزالػة هػػذ  الالصػػقات 

 ػػؿ  .SPD,إف هػػذ  ليسػػت أمثاػػة عػػف الترليػػز عاػػ  القيػػادة ظقػػطيسػػتطيع  ألنػػ يختػػارأف يقػػود  يػػد ظأنػػ 

قد تعّاـ هؤظ  الناس ليػؼ ل  األحرف,هـ يظهروف و وضوح م,الؿ منعزلة عف المعالجة الحسية.و

ف يػػدرتنا لمػػا أ ,لػػذلؾ هػػـ ظ ي,ػػعروف  ػػأنهـ غيرمرتػػاحيف.الجديد يغيػػروف أو يتال مػػوف مػػع الوضػػع

 .عا  ظهـ المدخؿ الحسال واظستجا ة ل   طريقة وظيفية تت ع تدرجًا تطويرياً 

قػػديـ اسػػتجا ة مالئمػػة أو ظّعالػػة لػػ عض أنػػواع تظ يلونػػوا يػػادريف عاػػ  التوحػػد أطفػػاؿ إف العديػػد مػػف 

حيػػػػث يلػػػػوف  عػػػػض األطفػػػػاؿ و سػػػػهولة زائػػػػدي التحفيزلمػػػػدخالت حسػػػػية محػػػػددة , المػػػػدخؿ الحسػػػػال

أطفػػػاؿ آخػػػروف يلونػػػوف عاػػػ  الطػػػرؼ المنػػػايض مػػػف الساسػػػاة وهػػػؤظ  األطفػػػاؿ  تجن هػػػا. يحػػػاولوف

يحتػػاج المن ػػػ  للػػػف ظ يعػػػرؼ ليػػػؼ  مػػػنهـ ظػػػال عضة, ف أيػػػؿ إثػػػارة لػػػ عض المػػدخالت الحسػػػييلونػػو 

و أف  ألثػػػرمف الطفػػػؿ الط يعػػػال. الحسػػػال مػػػدخؿاوآخػػػروف يحتػػػاجوف حاجػػػة ماسػػػة ل,يحصػػػؿ عايػػػ 
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لػػديهـ م,ػالؿ معالجػػة حسػية ُتعيػػؽ م,ػارلتهـ ظػػال الػتعاـ وظػػال  األطفػاؿ ظػػال أي مػف طرظػػال الساسػاة

 ( .Miller,2006,P.183   ن,اطات الحياة

 إف األطفاؿ الذيف يعانوف مف تلامؿ حسال غير مالئـ أو" خاؿ تلامؿ حسال" ر ما لديهـ .
 استراتيجيات غيرمالئمة ومتنايضة لاتحفيز الحسال  . 

 واس .صعو ة ظال تنظيـ وتحايؿ المعاومات مف الح 

 يدرة منخفضة حيصاؿ أو" تلامؿ "المعاومات مف الحواس . 

 يدرة محدودة لالستجا ة لامعاومات الحسية  طريقة مالئمة وذات معن  . 

 صعو ة ظال استعماؿ المعاومات الحسية لتخطيط وتنفيذ األظعاؿ. 

 لدي  حساسية مفرطة,أو نقص حساسية أو لدي  حساسيات ممزوجة لاتحفيزالحسال . 

 المدخؿ الحسال . يتفادف 

 ياتمس المدخؿ الحسال. 

 غيرمتألد مف وضعية الجسـ . 

 تخطيط حرلال سال  . 

 تنسيؽ سال ,أدا  حرلال متنايض,صعو ات ظال تعاـ مهارات حرلية جيدة . 

 ي,رد  سهولة,مهارات منتظمة محدودة . 

 ,متيقظ جدًا .مثار ,لؿ زائد,مستوف ن,اط عاؿ 

 ا ال لاذات .ستقدير منخفض, مثار ,لؿ متدنال,مستوف ن,اط 

 

الػذي يعػانال مػف اضػطراب المعالجػة الحسػية لديػ  دمػاغ يخت رصػعو ةل يرة ظػػال  التوحػدي إف الطفػؿ

التليؼ أو تنظيـ اظستجا ات لامدخالت الحسية,هذا يعنال أّف الطفؿ إّماأن  ظ يتفاعؿ  ,لؿ لػاؼ 
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لػػػػػاؼ لمػػػػدخؿ الحسػػػػال.ظالطفؿ الػػػػذي ظ يسػػػػتجيب  ,ػػػػلؿ ا مػػػػػع أو أنػػػػ  يتفاعػػػػؿ  ,ػػػػلؿ يػػػػوي جػػػػداً 

لامعاومػػات الحسػػيةيدع  المسػػتجيب األيؿ,أّماالطفػػؿ الػػذي يتفاعػػؿ  ,ػػلؿ يػػوي جػػدًا مػػع المعاومػػات 

ال,ػلؿ    ظػال هػو موضػض لمػا(مفرط اظسػتجا ة متجنب حسػال أو  احػث حسػال  عت ريُ  الحسية ظهو

ٖٔ)  Nancy,2005,P.95 .) 

 

 

 

 (أشكاؿ اضطراب التكامؿ الحسي13الشكؿ ) 
 

 Sensery Over-responsiveness Avoiderالمتجنب الحسي -1
 

األنظمػػة  واحػػد أو ألثػػر مػػفالػػواردة مػػف  هوطفػػؿ مفػػرط اظسػػتجا ة لإلحساسػػات : المتجنػػب الحسػػال

الحسية الامسال,وال صري,والسمعال,والحرلة,والتوازنووضػػػػػػػػػػع الجسـ,والتذوؽ,وال,ػػػػػػػػػػـ(.إف التجنػػػػػػػػػػب 

 نقػػؿالطفػػؿ غيريػػادرعا  دمػػاغ هػػذا  حيػػث يلػػوف ,هوال,ػػلؿ األلثػػر ,ػػيوعًا لام,ػػلاة الحسػػية الحسػػال

 يسػػتجيب لمعاومػػات حسػػية معينػػة و ر مػػا يلػػوف الطفػػؿ مفػػرط احثػػارة و  ,ػػلؿ ظّعػػاؿ. اظحساسػػات

يلػػػوف  عػػػض . إحساسػػػات عديػػػدة مػػػف يػػػد يخػػػاؼالطفػػػؿ  خطػػػر أو ,ػػػال  مؤلـ,لمػػػا أف هػػػذالأنهػػػا 

ف مخيفػػة يحػاولوف الػػذهاب  عيػػدًا عػف األ,ػػيا  أوالن,ػػاطات التػال تلػػو  المتجن ػيف الحسػػييف سػػا ييف و

ي قػػ  المتجنػػب  يختػػاروف القيػػاـ  ن,ػػاط أيػػؿ خوظػػًا أو"هػػـ يتحػػدثوف مػػف  عيػػد". مػػثالً   النسػػ ة لهـ.هػػـ

لػػؿ يختػػارأف ياعػػب ظػػال صػػندوؽ الرما الحسػػال  عيػػدًا عػػف التػػأرجض واظنػػزظؽ عاػػ  أرض الماعػػب و

اسػتجا اتهـ .أّما متجن وف حسيوف آخروف يػد يلونػوف عػدوانييف أولػديهـ ن,ػاط زائػد ظيمػا يتعاػؽ  يوـ

 مثؿ اظصطداـ والضرب أوالرلؿ. لإلحساسات ويتفاعاوف مع الساوليات  ,لؿ غيرمناسب,

التكامل الحسًاضطراب   

الحسًلمتجنب ا الحسًالباحث   الحسً األقللمستجٌب ا   
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حيػػث يتفاعػؿ هػػذا , هونمػػوذج مطػا ؽ لثيػرًا لاتجنػػب الحسػال إف التجنػب الامسػال أو"الػػدظاع الامسػال"

جن ػيف هناؾ أنواع مختافة مػف المتو  طريقة سا ية إل  أ عد حد. الطفؿ مع التجارب الامسية الامس(

يصػرخوف  ظ عض األطفاؿ يتجن وف األصػوات وهػـ يملػف أف يخت ئػوا أو يغطػوا آذانهػـ و الحسييف,

لاسػتجا ة ألصػوات معينػة.وال عض متجن ػوف دهايزيوف حرلػة( يلونػوف خػائفيف مػف التحػرؾ ولػػذلؾ 

هػػػؤظ  األطفػػػاؿ يػػػد يفضػػػؿ هػػػـ يرظضػػػوف التسػػػاؽ والتػػػأرجض أو رلػػػوب معػػػدات الماعػػػب الخارجية,و 

 (.Miller,2006,P.200 تحت ,جرة أو مظاة  دًظ مف ذلؾ الجاوس
 

 Sensory Seekerالباحث الحسي -2

إف الطفػػػؿ الػػػذييلوف  احػػػث حسػػػييحتاج حاجػػػة ماسػػػة إلامن ػػػ  زائػػػد مػػػف واحػػػد أو ألثػػػرمف األنظمػػػة 

الحسية الامسال,ال صري,السػػػػمعال,الحرلة والتػػػػوازف,إدراؾ الجسػػػػموالتذوؽ وال,ػػػػـ(هذا الطفػػػػؿ ي حػػػػث 

 راٍض عف مقدار التن يػ  الحسػال الػذي يتاقػا .   ألثرمف األطفاؿ ا خريف وظ ي دو أ دًا أن عف التن ي

يحتػػػاج  ػػػاحثوف ,  ينمػػػا ماسػػػة إلػػػ  المػػػدخالت الامسػػػية ال احػػػث الحسػػػال يملػػػف أف يحتػػػاج حاجػػػةظ

وهذاالطفؿ لدي  مجازظة ظال الحرلة.عا  أرض  حسيوف آخروف حاجة ماسة إل  التجارب الحرلية.

ظػػػوؽ  عاػػػؽ  ػػػالمقاوبالت,إلػػػ  األسػػػفؿالقفػػػز  سػػػاؽ أعاػػػ  معػػػدات التػػػأرجض ومػػػف ثػػػـالتؿ مثػػػ الماعػػػب

 ذا الطفػؿ لديػ  صػعو ة ظػال ال قػا  ثا تػًا,  , لما أنػلاسقوط عا  األرض الحواجزالحديدية واألنطالؽ

 أويهتػػػز أو يػػػنطط نفسػػػ . هويقػػػؼ ويجاػػػس مػػػرات عديػػػدة,, ظوخصوصػػػًا خػػػالؿ الن,ػػػاطات الهادئػػػة

الطفؿ ,ظيف الحسػػػػييف حاجػػػػة ماسػػػػة إلػػػػ  مػػػػدخالت الصػػػػوت والتػػػػذوؽ وال,ػػػػـويحتػػػػاج  عػػػػض ال ػػػػاحث

الذيي حث عػف مػدخالت سػمعية يملػف أف يتحػدث  صػوت عػاؿ,ويملف أنيدنػدف إلػ  نفس ,أويتج,ػأ 

يرظػػػع درجػػػة الصػػػوت إلػػػ  أعاػػػ  حػػػد    ويػػػعاػػػ  أذنCDيضػػػع م,ػػػغؿ الػػػػ يدأيضػػػاً و   ,ػػػلؿ متلػػػرر,

 . أصديائ ا ياجأ إل  ,ـ معامي  و م,مال ظر  ي حث عف مدخؿ مملف.أّما الطفؿ الذي
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 Sensory Under-Responersالمستجيب الحسي ا قؿ -3

 إّف الطفػػػػػؿ ذو اظسػػػػػتجا ة األيػػػػػؿ ظ ي ػػػػػدو أنػػػػػ  يهػػػػػتـ  المػػػػػدخالت مػػػػػف واحػػػػػد أوألثػػػػػرمف األنظمػػػػػة

الحسية الامسال,ال صري,السػػمعال,الحرلة والتوازف,موضػػع الجسػػـ,التذوؽ وال,ػػـ(.هذا الطفػػؿ يعطػػال 

 ,ػػػلؿ  طػػػال  جػػػدًا أويحتػػػاج  يتفاعػػػؿ يػػػد لامػػػدخؿ الحسػػػال مػػػف األطفػػػاؿ ا خػػػريف و اسػػػتجا ة أيػػػؿ

إف العديػػد مػػف المسػػتجي يف األيػػؿ يتػػأثروف عنػػد  مػػدخالت يويػػة  ,ػػلؿ اسػػتثنائال ي ػػؿ أف يسػػتجيب.

 ظ ينت هػػػوف عنػػػدما يصػػا وف  ػػػأذف غيػػػر لمػػػا أنهػػـ هـ, خػػػريف أوأثنػػا  األصػػػطداـا طفػػػاؿ األلمػػس 

ياع ػػوف  أو ؽ الجاػػد نتيجػػًة لدمػػة مػػا.إف المسػػتجي وف األيػػؿ ظ يتفػػاعاوفإزريػػا خطيرمثػػؿ الجػػروح و

ر مػػا يتجاهػػؿ الطفػػؿ ا خػػر  ل ػػًا مػػا يلػػوف هادئػػًا ومنسػػح ًا,أوظهػػذا الطفػػؿ غا أيػػرانهـ ,ػػلؿ جيػػد مػػع 

واع لأل,ػػيا  األخػػرف التػػال تحػػدث  ظي ػػدو و لأنػػ "ظال عالمػػ  الخػػاص الصػػغير"وغير,  ,ػػلؿ لامػػؿ

لػػ  المهػػارات   النتيجػػة نجػػد أنػػ  و ,صػػًا عنػػد اظسػػتجا ة لاطا ػػاتحولػػ  و يلػػوف  طيئػػًا خصو  يفتقرا 

 عػػض األطفػػاؿ أيػػؿ اسػػتجا ة لامػػدخالت الدهايزيػػة  و .أيرانػػ ليتواصػػؿ  ,ػػلؿ ظّعػػاؿ مػػع  اظجتماعيػػة

 ظفػال الخػارج ر مػا يجاسػوف وحيػديف يرغ ػوف  الاعػب أو الحرلػة,ذاتيػة التحفير,حيػث ظ المػدخالت و 

ي ػػػدو  أيضػػػاً و ب و ر مػػػا ي ػػػدو هػػػؤظ  األطفػػػاؿ خريػػػال  المقارنػػػة مػػػع آخريف.يتجولػػػوف حػػػوؿ الماعػػػ أو

المسػػتجي يف األيػػؿ غيػػر مػػدرليف لامػػدخالت السػػمعية وال صػػرية ظػػال ال يئػػة  مػػا ظيهػػا الصورال صػػرية 

 .( Miller,2006,P.217  األصوات أو واأل,يا , الجديدة,

 أف  يظير لنا سبؽ  مف خالؿ ما
 

ثوف الحسػػػيوف والمسػػػتجي وف الحسػػػيوف األيػػػؿ يتفػػػاعاوف مػػػع المػػػدخالت المتجن ػػػوف الحسػػػيوف وال ػػػاح

الحسية  طريقػة غيرسػوية,حيث يسػتجيب المتجنػب الحسػال  ,ػلؿ ل يرجػدًا,ويحتاج ال احػث الحسػال 

إف مف المملف لما .جداً  ضعيؼلحسال األيؿ  ,لؿ ويستجيب المستجيب ا حاجة ماسة ألثرظألثر,
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فات المتجنػػػب الحسػػػال المميػػػزة وصػػػفات ال احػػػث الحسػػػال  النسػػػ ة ألحػػػداألطفاؿ أف يلػػػوف لديػػػ  صػػػ

المميزة.ي حػػػػث  عػػػػض األطفػػػػاؿ عػػػػف نػػػػوع واحػػػػد مػػػػف اححساسػػػػات ويتجن ػػػػوف نوعػػػػًاآخرمف المػػػػدخؿ 

ين,ػد الطفػؿ الحرلػة والتػوازف لمػا ظػال التجارب الدهايزية(,للنػ  أيضػًا  يػدالحسال.عا  س يؿ المثاؿ,

هػػػػوعا  هذا الطفاتويػػػػع والن,ػػػػاطات الفوضػػػػوية.يمتاػػػػؾ دظاعػػػػًا لمسػػػػيًاويتجنب الضػػػػو ,والامس غيرالم

 ػػنفس الويػػت هػػو  و    احػػث حسػػال دهايػزي(جانػب واحػػد مػػف الساسػاة  النسػػ ة لامػػدخالت الدهايزيػة

 . متجنب حسال لمسال( الجانب ا خرمف الساساة  النس ة لإلحساسات الامسيةعا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف الحواس السبعة( اختالؿ التكامؿ الحسي بي 6الصورة ) 
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 ناولتيا البحث الحالي تا نظمة الحسية التي ي

رلزعا  األنظمػػػػة ال حػػػػث الحػػػػالييتتنػػػػاوؿ نظريػػػػة التلامػػػػؿ الحسػػػػال جميػػػػع األنظمػػػػة الحسػػػػية وللػػػػف 

ذاتية التحفيزظال الدرجة األول .وسوؼ نرف ما يحدث عندما ي,تغؿ التلامؿ  و والامسية, الدهايزية,

 حدث عندما يلوف التلامؿ الحسال لاطفؿ غيرظّعاؿ.ثـ نرف ما ي الحسال  لفا ة,

   Tactile  Dysfunctionالخمؿ الممسي -أوالً 

إف أطفاؿ التوحد الذيف يعػانوف مػف خاػؿ ظػال النظػاـ الامسػال لػديهـ زيػادة أو نقصػاف ظػال الحساسػية 

و  ,لامػػس أو م,ػػلالت ظػػػال التمييزالامسػػال. يسػػػجؿ ويوجػػ   عػػػض األطفػػاؿ المػػػدخؿ الحسػػال  ػػػإظراط

يلونػػوف غيػػر يػػادريف عاػػ  ل ػػت أوحجػػب أحاسػػيس  لػػديهـ م,ػػلالت مػػع التعػػديؿ الحسػػال و يلػػوف

الامس.ظهػػـ مػػدرليف لمامػػس ثيػػا هـ عاػػ  جاػػودهـ,ولمامس ,ػػعرهـ عاػػ  ريػػا هـ,ونّظراِتهـ المسػػتندة 

عاػػ  أنوظهـ,و التػػالال يعػػانوف مػػف صػػعو ة ظػػال نقػػؿ انت ػػاههـ إلػػ  أحاسػػيس أخرف,مثػػؿ اظنت ػػا  إلػػ  

لمػا يفسػر و يسػتجيب  عػض  .التػال يتاقونهػا ف جػدًا  رسػائؿ الامػسو ـ مغمور صوت ,خص ماألنه

 . خطير مس الخفيؼ غيرالمؤذي عا  أن  أمراألطفاؿ لا

ف  سػػ ب ا,ػػتغاؿ أنظمػػتهـ و ف لمسػػيو يصػػؼ األط ػػا  والمعػػالجوف هػػؤظ  األطفػػاؿ عاػػ  أنهػػـ دظػػاعي

لخطرمهػدد أو ,ػال  مػا يجػب  الدظاعية أوياتًا إضاظية,حيث اعت رت العديد مف األحاسيس الامسػية

ظ يسػػػمض  اسػػػتق اؿ   يػػػد ظ يعػػػانال الطفػػػؿ مػػػف صػػػعو ة ظػػػال لمػػػس المػػػواد أو النػػػاس وللنػػػو  ,تجن ػػػ 

وملػػػرهيف عاػػػ   وعػػػدوانييف سػػػاوليًا, ي ػػػدو هػػػؤظ  األطفػػػاؿ ياقػػػيف ومػػػراي يف, الامػػػس مػػػف ا خػػػريف,و

. مػف ال يئػة ا تػاللحسػال وغيرمػرت يف ليتحلمػوا  المػدخؿ ا الم,ارلة ظال ن,ػاطات المنػزؿ والمدرسػة,

 "الخػػػػوؼ,الهرب,أو القتػػػػاؿ" اظحتػػػػراس واظخت ػػػػارالمتلرر لػػػػرد ظعػػػػؿ إف اححسػػػػاس الػػػػدائـ  الحػػػػذرأو

 يستهاؾ اللثيرمف الطاية,و التالال سيلوف هنالؾ طاية وانت ا  أيؿ لاتعاـ والتفاعؿ .
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وتقػـو  غاضػ ة وتصػرخ,سارا,تص ض اسار أف تنظؼ أسناف  ساراظال لؿ مرة تحاوؿ ظيها أـ 

مساؾ ظلها  ث ات لتدخؿ ظر,اة األسناف إلػ  ظػـ  أف تػتـ عمايػة  يجػب.سػاراأمها  حضنها وا 

ظسػػوؼ تعػػض  ومع مقػػدارل ير تنظيػؼ األسػػناف  سػػرعة ظر,ػػاة األسػػناف  سػػارامف الضغط(,وا 

وتحػػػػػػػػػاوؿ الهرب.ويلػػػػػػػػػوف رد ظعاهػػػػػػػػػػا م,ػػػػػػػػػا هًا عنػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػص أظاظرهػػػػػػػػػػا وغسػػػػػػػػػؿ ,ػػػػػػػػػػعرها 

  الن,اطات لوحػدها.وظ تسػتطع أمهػا أف تفهػـ لمػاذا تعاـ القياـ  هذاسارواظستحماـ.ترظض 

 مف األس . اللثير لها اطات تخاؽ هذ  الن,
 

أطفاؿ آخروف مستجي يف  ,لؿ متدنال لامس,لديهـ مستويات إثارة منخفضػة وظ يسػجاوا أو يوجهػوا 

 أحاسيس الامس إظ إذا لانت ,ديدة جدًا.ظ يحصؿ هؤظ  األطفػاؿ عاػ  تغذيػة راجعػة مناسػ ة عػف

دراؾ الجسػػـ والتخطػػيط الحرلػػال  ,ػػلؿ ماحػػوظ.عا   الملػػاف الػػذي تػػـ لمسػػهـ ظي ,وهػػذا يعريػػؿ تطػػورا 

, س يؿ المثاؿ,إف م,لالت النطؽ والتغذيػة يػد تلػوف مرت طػة  اظسػتجا ة المتدنيػة لألنظمػة الامسػية

حيػػث مػػف الصػػعب عاػػ  الاسػػاف أف يحػػرؾ الطعػػاـ أوي,ػػلؿ األصػػوات إذا لػػاف هنالػػؾ ضػػعؼ ظػػال 

 أنهػـ غيػر ظهػـ يسػجاوف الامػس للػف ي ػدو يػد يخت ػر عض األطفػاؿ تميزلمسػال ضػعيؼ, فػـ.أجزا  ال

ويعػػانوف مػػف  لػػديهـ صػػعو ة ظػػال التمييػػز  ػػيف األنسػػجة, ألف يػػادريف عاػػ  تحديػػد ميػػزات مػػا يامسػػو 

وظ يطػػػورا  م,ػػػلالت ظػػػال اسػػػتخداـ أحاسيسػػػهـ  ػػػالامس لا حػػػث عػػػف األ,ػػػيا  ظػػػال الػػػُدرج أوالحقي ػػػة,

رات الامسػػػية.إف معرظػػػة ليفيػػػة مامػػػس األ,ػػػيا  تسػػػاهـ ظػػػال يػػػدرتنا عاػػػ  اسػػػتعماؿ الػػػذالرات لالخت ػػػا

 األ,يا .

 ,إف التمييزالامسال الضعيؼ يد يسهـ ظال الم,لالت التال تن,أ مع إدراؾ الجسـ والتخطػيط الحرلػال

ظ سػػًا يفػػازات صػػوظية ثخينة.أيضػػًا  و أنػػت ظلرظػػال الصػػعو ة التػػال تواجههػػا عنػػد اسػػتعماؿ األ,ػػيا 

ض األطفػػاؿ الػػذيف لػػديهـ اسػػتجا ة متدنيػػة لامػػس مػػف رد ظعػػؿ متػػأخرلامس.مثاًل,إف األلػػـ يعػػانال  عػػ
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النات  عف جرح أوحرؽ يد يتـ اظحساس     عد ساعات مف حدوث  ولػيس ظػال الويػت الػذي يحػدث 

ظإننػػا  عنػػد القيػػاـ  عمػػؿ مػػا والتعػػرض لػػألذف ظ النسػػ ة لمعظمنػػا ,إف هػػذا ظعػػاًل يسػػ ب ياقػػًا أمنيػػاً , ظيػػ 

م ا,رة عا  اخت اراأللـ أوعدـ  لاف الطفؿ غيريادر أما إذا  األلـ ونتويؼ عف العمؿ م ا,رة. ن,عر

 تزداد نس ة األذف.سوؼ اظرتياح ظإن  سوؼ يستمر العمؿ و التالال 

ضاظية مف أحاسيس الامػس تلػوف مسػتويات احثػارة لػديهـ  إف  عض األطفاؿ الذيف ياتمسوف مقاديرا 

مس ليزودوا أنظمتهـ العص ية  المػدخؿ الحسػال المطاػوب,يامس هػؤظ  يتويوف إل  الا و منخفضة,

ف الرغ ػػة القويػػة لامػػس تجعاهػػـ متهػػوريف ظػػال تعقػػ هـ لامػػس, ف عػػدـ القػػدرة  األطفػػاؿ لػػؿ ,ػػال ,وا  وا 

عاػػػ  التجػػػاوب  ال,ػػػلؿ المالئػػػـ ألحاسػػػيس الامػػػس  النسػػػ ة لهػػػؤظ  الػػػذيف يسػػػتجي وف لامػػػس عاػػػ  

 التػػالال يلػػوف تػػأثير   و طورالعديػػد مػػف المهػػارات  ,ػػلؿ خطيػػريػػد تعريػػؿ القػػدرة عاػػ  ت نحػػوغيرمريض

 (.Dunn&Fisher,1993,P.354  اظجتماعال وخيمًا عا  التطورالعاطفال و

مػػف خػػالؿ عمػػؿ ال احثػػة مػػع أطفػػاؿ التوحػػد والػػذيف ظحظػػت عاػػيهـ  عػػض السػػاوليات التػػال لانػػت و 

ب اللامنة ورا  حدوثها,و عد ال حث الداظع ورا  ال حث والتنقيب لفهـ ط يعة هذ  الساوليات واألس ا

ودراسػة اضػطراب التلامػؿ الحسػال لػدف أطفػاؿ التوحػػد يامػت ال احثػة  وضػع  عػض اح,ػارات التػػال 

 احضػػاظة إلػػ  رسػػـ  عػػض الصػػور ال حػػث الحاليتػػدؿ عاػػ  هػػذا اظضػػطراب ظػػال األنظمػػة موضػػوع 

 التال تدؿ عا   عض هذ  اح,ارات ولقد أطاقت عايها ال احثة اسـ 

 عالـ الحمراء//// ا 

 و ىو نفس المقب الذي أطمقتو لوسي ميممر عمى مظاىر اضطراب التكامؿ الحسي ذي االختالؿ الوظيفي.
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 ا عالـ الحمراء المتجنب الممسي   -1

 يستجيب لامس غيرالمتويع  أساوب سا ال مثؿ الضرب والرلؿ,أو عواطؼ مفرطةلال لا   

 (ٚ العناؽ أويؤلد عا  الامس الصورة : ظ يحب أف ُيق ؿ أوُيامس للف ر ما ي دأ  

 ( ٛصعب احرضا  ظيما يتعاؽ  األلؿ  الصورة: 

 ( ٜيلر  الامس مف ي ؿ ا خريف الصورة : 

 ( ٓٔيتفاعؿ مع غسؿ الوج   غضب أو  إنفعاؿ ,ديد  الصورة: 

 ( ٔٔيغضب عند أخذ  إل  صالوف الحالية ويرظض يص ,عر  الصورة : 

 (ٕٔجودة ظال األل سةلالقمصاف مثاًل  الصورة :يغضب  ,دة مف الاصايات المو  

 (ٖٔيم,ال عا  أطراؼ األصا ع  الصورة : 

 (ٗٔيرظض أف يرتدي الق عات أو أف يا س الثياب  الصورة: 

 (٘ٔالصورة :   يغضب عند يص األظاظر 

 ا عالـ حمراء   الباحث الممسي -2

 ُيظهرحاجة ماسة لامس. 

 ( ٙٔيصطدـ  األ,يا  أوالناس الصورة: 

 ريادرعا  إ قا  يدي  إل  جانب جسد .غي 

 يفرؾ األ,يا  ظوؽ ذراعي  أو رجاي  . 

 يفضؿ طعامًا  اردًا جدًا أوحارًا ومايئًا  التوا ؿ. 

 يقترب لثيرًا مف ا خريف عند الاعب أوالتحدث. 

 يامس ا خريف  استمرار . 



النظري الجانب الفصل الثانً   

 

 111 الجانب النظري

 

 ا عالـ حمراء المستجيبوف الممسيوف ا قؿ  -3

 ف لاف  (ٚٔلجسـ متسط أويذر  الصورة :الوج  أو ا ظ ي,عرا 

 .ظ يستجيب لامس الاطيؼ 

 .)ل  اظهتماـ  الفنوف الخالية  عا  س يؿ المثاؿ:الطال  والغرا  والطيف  يفتقرا 

 .  لدي  صعو ة ظال التحلـ  مهارة  الدم  الصغيرة أو  األ,يا 

 : ٛٔظ يميز درجة الحرارة إف لانت  اردة أمحارة  الصورة) 

 مختافة مف األيم,ة  مثال,ياس و,ائؾ وناعـ ( .غيرواع لألنواع ال 

 ظال تعاـ طريقة ل س وخاع الثياب  نفس  .   طيئ 
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 ( ال ٌحب التقبٌل أو العناق7الصورة ) 

 ( ٌغضب من غسل الٌدٌن أو الوجه 01الصورة ) 
 ال ٌقبل اللمس من اآلخرٌن ( 9الصورة  )

 ( صعب األرضاء فً االكل 8الصورة ) 

 ( ٌغضب بشدة من اللصاقات فً االلبسة 01الصورة )  ى صالون الحالقة ( ٌغضب عند أخذه إل00الصورة)
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 ظافر( ٌغضب من قص األ04الصورة )  

 (ٌحب المشً على رؤوساألصابع02الصورة)

 (ٌصطدم بالناس واألشٌاء05الصورة)

 ( ٌرفض لبس القبعة و القفاز  03الصورة )

 درجة الحرارة( ال ٌمٌز 08الصورة)

 

 ( ال ٌشعر إن كان الوجه متسخا  أم ال   07الصورة )
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  Vestibular Dysfunction  الخمؿ الدىميزي-ثانياً 

لنظػػاـ الدهايزي.يػػد يلػػػوف تيػػة مػػػف اا معاومػػات اليخت ػػر عض أطفػػاؿ التوحػػػد صػػعو ة ظػػال معالجػػػة 

.  األطفاؿ مفرطال اظستجا ة أو ضعيفال اظستجا ة لألحاسػيس الدهايزيػة أولػديهـ حساسػية مختاطػة

يلػػوف األطفػػاؿ الػػذيف يسػػتجي وف  ,ػػدة لألحاسػػيس الدهايزيػػة خػػائفيف مػػف أي تغيػػرات ظػػال الجاذ يػػة 

مػػػا ُي,ػػػاهد هػػػؤظ  األطفػػػاؿ  غال ػػػاً ,و ظهػػػـ يترجمػػػوف هػػػذ  التغيػػػرات عاػػػ  أنهػػػا مؤذيػػػة  الفعؿ, والمويػػػع

ولأنهـ ظػال حالػة عػدـ اسػتقرارجاذ ال.ظهـ ظيح ػوف المرتفعػات أو أف ترتفػع أيػدامهـ عػف األرض.وظ 

 جاذ يتهـ. يح وف أف يتغيرمرلز

يػػد ُتحػػدث هػػذ  األوضػػاع اسػػتجا ة حسػػية دظاعيػػة وتُن,ػػط رد ظعػػؿ" الخػػوؼ,الهروب أوالقتػػاؿ" عض 

المتطا ػػات التػػال تتعاػػؽ  الجاذ يػػة حيػػث ينزلػػوف عاػػ  أيػػديهـ األطفػػاؿ حساسػػييف جػػدًا لاتغيػػرات ظػػال 

لما يتجن ػوف رلػوب ,وأرجاهـ ليمروا ع ر المدخؿ,أوليتغا وا عا  الخوؼ مف صعود ونزوؿ الساللـ

الدراجات والاعب ظال ألعاب الماعب وظيسػتطيع  عػض األطفػاؿ أف يتحماػوا التغيػرات ظػال وضػعيات 

 الرأس,وخاصة عند يا هـ عا  ظهورهـ 

ظال حوض اظستحماـ مراي ًا  طت  المطاطية وهال تتنطط ظال الما .لاف جد   سعيدجاس 

إلػػػػ  الػػػػورا  ليضػػػػع رأسػػػػ  سػػػػعيدعاػػػػ  و,ػػػػؾ أف يغسػػػػؿ لػػػػ  ,ػػػػعر ,حيث  ػػػػدأ  إمالػػػػة رأس 

 رعػػػبو توسػػػعت عينػػػا جػػػد   ػػػذعرو مػػػا الػػػذي ظعاػػػ  وسػػػ ب األذف  سػػػعيد الما .ظصػػػرخ 

 ط  وللنػػ  صػػرخ مػػرة أخرف.يررالجػػد أف ومتحرلػػًا  ػػسػػعيدلحفيػػد نحاوؿ مػػرة ثانيػػة,مطمئنًا 

رأسػ   ينمػا هػو   مػف خػالؿ وضػع من,ػفة عاػ  عينيػ  وسػلب المػا  عاػسعيديغسؿ ,ػعر

 .  ظضا  عا  اظستاقا  ظال الما  ذلؾ,وللنسعيد لـ يحب  .جالس
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 وي,ػػعروف  التهديػػد. يػػد عػػض أطفػػاؿ التوحػػد  عػػدـ األرتيػػاح مػػع أنػػواع محػػددة مػػف الحرلػػة و  ي,ػػعر

,اح يف أوغيرمرتاحيف مع  فيص حو  أوظ  األطفاؿ  الدوار أو  الغثياف مع الحرلة,يصاب هؤ  ر ما

حرلػػة السيارات,والمصػػاعد,واألراجيض,أوظال رلػػوب ألعػػاب مدينػػة المالهال.وهػػذا يسػػ ب مقػػدارًا ل يػػرًا 

سػػػا ال عاػػػ  اظلت,ػػػاؼ  إف الرغ ػػػة ظػػػال تجنػػػب الحرلػػػة لهػػػا تػػػأثيرو مػػػف القاػػػؽ يمياػػػوف إلػػػ  تجن ػػػ .

تصػػػػ ض المهػػػػارات الحرليػػػػة الدييقػػػػة واألجماليػػػػة  ظ يلت,ػػػػؼ الطفػػػػؿ ال يئػػػػة عنػػػػدماظ ئػػػػة.الط يعػػػػال لا ي

وعنػدما ظ تلػوف األظعػاؿ ممارسػةظ يملػف أف يػتـ حفظهػا عػف ,تص ض متأخرة  التالال غيرممارسة و

 ظهرياب وتؤثرعا  تطورالتخطيط الحرلال  ,لؿ سا ال.

اوف القياـ  الن,اطات الحرلية الدييقة وهػـ يفض ما إف األطفاؿ الذيف يعانوف مف ياؽ السقوط غال اً 

ألثػػر مهػػارة  هػػا ألنهػػـ يسػػتطيعوف ممارسػػتها ظػػال وضػػع جسػػمانال مسػػتقر وخػػاٍؿ مػػف الحرلة.عنػػدما 

يفسػػػػراألطفاؿ ,ػػػػال  مػػػػا عاػػػػ  أنػػػػ  مخيػػػػؼ أوغيرمريض,ظػػػػإنهـ يحػػػػاولوف تجن ػػػػ  ويػػػػد يصػػػػ حوا ياقػػػػيف 

المنػػزؿ والمدرسة,ويصػػ ض تط يػػؽ  ويقػػاـو األطفػػاؿ التػػدريب ظػػال العديػػد مػػف الن,ػػاطات ظػػال,وخػػائفيف

المهػػػػارة اظجتماعيػػػػة والتفػػػػاعالت ظػػػػال الماعػػػػب و احػػػػة المدرسػػػػة محػػػػدودة ألنهػػػػـ يتجن ػػػػوف الن,ػػػػاط 

 الجسػػديو التالال يفرضػػوف عزلػػة عاػػ  أنفسػػهـ.إف اظحساسػػات الدهايزيػػة,مثؿ الهزأوالحرلػػة احيقاعيػػة

منظمػة يد تلوف مروعػة وغير نما ,  يتلوف مهدئة جدًا ومنظمة لنظاـ عص ال ظّعاؿ لدف طفؿ ما يد

 مفرط الحساسية لاحرلة.لطفؿ 

هنالػػؾ الطفػػؿ الػػذي ياػػتمس الحرلػػة.إف ذلػػؾ الطفػػؿ ظػػال حالػػة ن,ػػاط  ظػػال النهايػػة المعالسػػة لاساسػػاة

إف التسػػاؽ واظصػػطداـ والقفػػز والسػػقوط والت,ػػقاب هػػال ,و دائػػـ وظ ي دوأنػػ  يػػادرعا  الجاػػوس  هػػدو 

طفػػاؿ,ظهـ يػػد ظ يسػػجاوا الحرلػػة ظػػال الػػدماغ  ,ػػلؿ صػػحيض,أوأف حرلػػات مألوظػػة  النسػػ ة لهػػؤظ  األ

األطفاؿ هؤظ  يديلوف و نظامهـ العص ال يتطاب مقدارًا ل يرًا مف الحرلة لي قوا من هيف ومنتظميف.
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أمرًا صػع ًا جػدًا.ظهـ يعػانوف  مف الزمف ويتهذا ما يجعؿ  قائهـ منت هيف أليمحرضيف جدًا لاحرلةو 

لماؿ عمؿ مف صعو ة ظال  قائهـ ع ا  طاولة الع,ا ,والجاوس ظال الدائرة مف أجؿ سماع يصة,أوا 

ف رغ ػػػتهـ لاحرلػػػة تفػػػوؽ يػػػدرتهـ عاػػػ  تعاػػػـ المهػػػارات الجديػػػدة لمػػػا أ وهػػػـ جالسػػػيف ظػػػال مقاعػػػدهـ.

 والتعامؿ معها .

رلضػت إلػ  الزاويػة وتسػاقت المنزلقػة ويفػزت لألسػفؿ  مف الحاقػة الصػ احية و ايال يفزت

للنهػػػا  وهػػػال سػػػعيدة وايػػػال   عػػػادت ويعيػػػدها إلػػػ  الحاقػػػة. ايػػػال ػػػػنهػػػض المسػػػاعد لياحػػػؽ 

نػادرًا مػا تجاػس خػالؿ ويػت  ايػالإفثـ خرجت مرة أخػرف مػف الحاقػة. جاست لديائؽ ظقط,

الوج ػػػة الخفيفػػػة وترغػػػب  ألػػػؿ لقمػػػة صػػػغيرة مػػػف الطعاـ,والم,ػػػال حػػػوؿ الطاولػػػة,ثـ تعػػػود 

لرسػال هػزاز ظػال ويػت الحاقػة أف تجاػس ظػال  ايػاللتألؿ لقمة صغيرة أخرف.عندما سُػمض لػػ

 تحسنت يدرتها عا  ال قا  جالسة  ,لؿ ماحوظ. والوج ة الخفيفة,

إف أطفاؿ التوحد الذيف لديهـ استجا ة متدنية لامسػاهمة الدهايزيػة يػد ظ يػدرلوف متطا ػات الجاذ يػة 

أثنػػا  قري ػػة المراي ػػة الأو يػػد ظ يسػػجاوف نوعيػػات الحرلػػات  ,ػػلؿ لاؼ.يحتػػاج هػػؤظ  األطفػػاؿ إلػػ  

ف احدراؾ , لمػػػا أالاعػػػب ألنهػػػـ غال ػػػًا ظ ُيقػػػّدروف المخػػػاطرالتال يتعرضػػػوف لهػػػا عنػػػد التسػػػاؽ والقفػػػز

واظستعداد لاتخطيط الحرلال وارتلاسات التوازف الضرورية وتساسؿ الحرلات ظ يحػدث دائمًا,يػد ظ 

 عدؿ الحرلات.يتـ تخطيط أوض ط الحرلات  ,لؿ جيد,ويتاق  األطفاؿ تغذية راجعة نايصة للال تُ 

يسػػتطيع الخاػػؿ الػػدهايزي أف يفضػػال إلػػ  م,ػػالؿ ظػػال التنظػػيـ الػػذاتال لمػػا لػػ  دور ظػػال تعػػديؿ جميػػع 

ف اظسػػػػػػػتجا ات المتنايضػػػػػػػة لامسػػػػػػػاهمة الحسػػػػػػػية,وعدـ اظسػػػػػػػتقرارالعاطفال لما أاألنظمػػػػػػة الحسػػػػػػػية.

وف معػػالـ صػػعو ة ظػػال تحويػػؿ اظنت ػػا  والمحاظظػػة عايػػ  ر مػػا تلػػال ومسػػتويات احثػػارة غيرالمالئمػػة,و

سػػػاولية لاخاػػػؿ الػػػدهايزي.إف القػػػدرة ظػػػال السػػػيطرة عاػػػ  متطا ػػػات الجاذ يػػػة هػػػال إنجػػػاز رئيسػػػال ظػػػال 
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يحتاج األطفػاؿ إلػ  إنجازهػذهالمعالـ لتطويرحاسػة يويػة لاحمايػة.ظهـ يحتػاجوف إلػ  و تطوراحنساف.

 أف يلونػػػػػوا مرتػػػػػاحيف ظػػػػػال الحرلػػػػػة ظخت ػػػػػاراللثيرمف  هجػػػػػة الطفولػػػػػة وهػػػػػال مهمػػػػػة جػػػػػدًا مػػػػػف أجػػػػػؿ

 .( P.210,Dunn&Fisher,1993 ورالتط

 ا عالـ حمراء المتجنب الدىميزي )الحركة والتوازف (   -1

 :ٜٔيخاؼ مف معدات أرض الماعب مثؿ المنزلقات وأراجيحاألطفاؿ الصورة ) 

 .يخاؼ مف المصاعد والساللـ الميلانيلية اللهر ائية الدوارة 

 ٕٓيدماها مرتفعة عف األرض الصورة: لدي  ره ة مف اظرتفاعات أو يلرهها عندما تلوف) 

  ؿ الدرج مثال,تمسؾ سورالقض اف الحديدية  يديها اظثنتيف( .نزو يخاظصعود أو 

 ا عالـ حمراءالباحث الدىميزي ) الحركة والتوازف (  -2

 (ٕٔغير يادرعا  ال قا  ثا تة  الصورة: 

 يرلض عوضًا عف أف تم,ال . 

 التمامؿ,التأرجض لاورا  ولألماـ,الوثب(.:التذ ذب,مثاًل يلوف ظال حرلة مستمرة  

 (ٖٕ+ ٕٕظ يصاب  الدوراف,وظ يهتـ  طريقة دورانهالسريع هنا وهناؾ . الصورة: 

 (ٕٗيتحرؾ يجاس وينهض لثيرًا أثنا  تناوؿ الطعاـ الصورة: 

 ( ٕ٘يألؿ ما هو غير صالض لأللؿ  الصورة : 

 عالـ حمراء االمستجيب الدىميزي ا قؿ ) الحركة والتوازف (   -3

 يلوف عرضة لاحوادث المفاجئة  مثال, يسقط ظال النزهات وظ يمسؾ نفس  (. 

 ظ يحب التجارب الحرلية الجديدة . 

 يميؿ ألن  يجاس ويقؼ,أو يستاقيهنا وهناؾ ألثرمف ا خريف ممف هـ ظال نفس عمر . 
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 (ٕٙيحطـ الدم  واألغراض األخرف  دوف يصد  الصورة: 

 ب اليدوية لالملع ات أو الخرز أو الماليط . ظ يعرؼ الاعب  األلعا 

 (.ٕٚالصورة:  يتعثر لثيرًا ويصطدـ  الناس واأل,يا  

ُيظهرًا تفضياًل يويًا ل عض األطعمة القاسية أو الاينة حيث يألاها عف لؿ وج ة الصورة  

:ٕٛ) 
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 (ٌخاف من األراجٌح واأللعاب09الصورة)
 (ٌخاف أن ترتفع قدماه عن األرض11الصورة)

التذبذب والتأرجح لألمام ( 12+)(11الصورة)
 ( غٌر قادر على البقاء ثابتا  10الصورة) واربالد وال ٌصابالخلفو
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 ( ٌحطم الدمى بدون قصد 15الصورة )

 القاس أوٌظهر تفضٌال  للطعام اللٌن  (18الصورة )

 األكل( ٌنهض بشكل متكرر أثناء13الصورة)

 (ٌأكل ما هو غٌر صالح لألكل 14الصورة)

 ٌتعثر كثٌرا  وٌصطدم بالناس  (17الصورة )
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  Proprioceptive  Dysfunctionلخمؿ ذاتي التحفيز ا-ثالثاً 

 عػػػض األطفػػػاؿ أوظ يعػػػالجوف عاػػػ  نحػػػو مالئػػػـ المعاومػػػات ا تيػػػة مػػػف العضػػػػالت ظ يسػػػتجيب 

يؤدي إل  تغذية راجعػة نايصػة عػف  دور  هذا و  ,والمفاصؿ واألوتار واألر طة أواألنسجة الرا طة

لمػا  اتعػويض عػف إدراؾ الجسػـ الضػعيؼ,يجػب عاػيهـ اسػتخداـ الرؤيػة ل وحرلػة الجسػـ و وضع

يػػػػد تلػػػػوف  و لػػػػديهـ ترتيػػػػب سػػػػال  لاحرلػػػػات,وتلوف إملانيػػػػة التخطػػػػيط الحرلػػػػال معرضػػػػة لاخطػػػػر

ذاتػػال التحفيزمصػػحو ًا  م,ػػالؿ الخاػػؿ وعػػادة يلػػوف  المهػػارات الحرليػػة الدييقػػة واحجماليػػة متػػأخرة.

 مع األنظمة الامسية والدهايزية.

 .ويصػػػػػػػػطدـ  رظايػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػدما يحت,ػػػػػػػػدوف عنػػػػػػػػد دائمػػػػػػػػًا يصػػػػػػػػطدـ  األ,يا اليػػػػػػػػـلػػػػػػػػاف

ال ػػػػاب  ,ػػػػدة عنػػػػدما يريػػػػد ظتحػػػػ  مػػػػف أجػػػػؿ معام ,ظيصػػػػطدـ ال ػػػػاب  اليػػػػـال اب.ويػػػػدظع

 يل س  ,دة ويمزؽ  الصفحة.   صعو ة ألن اليـ الجدار.وياوف 

ظيسػػتطيع  عػػض األطفػػاؿ ترتيػػب موضػػع أجسػػامهـ  ,ػػلؿ صػػحيض ليرل ػػوا عاػػ  دراجػػة أو ليخطػػوا 

الصػعب عاػيهـ تغيرأوضػاعهـ عنػد القيػاـ  ن,ػاط مػا لالسػتجا ة لمتطا ػات هػذا عا  الساـ ا لػيفمف 

يجػػػػػد  عػػػػػض األطفػػػػػاؿ صػػػػػعو ة ظػػػػػال التحػػػػػرؾ نحػػػػػو اليمػػػػػيف  مػػػػػثاًل  ظعنػػػػػد الاعػػػػػب  ػػػػػاللرة, الن,ػػػػػاط

ولػػدف  عػػض األطفػػاؿ صػػعو ة ظػػال الاعػػب  الػػدم   واليسػػارأوالقفزظلتقاط لػػرة آتيػػة مػػف موايػػع مختافػػة.

قة التال يض طوف ظيها أجسامهـ لاتحرؾ  ,لؿ مالئـ أوالتحلـ  أجزا  متألديف مف الطري ألنهـ غير

 الاع ة.

ي ػدوف  و رعةيتع ػوف  سػ حيػث ,خريػ لػأنهـ  ظهراألطفاؿ الذيف يعانوف مف م,الؿ ذاتية التحفيػزيَ 

غاظايف ألن  يتوجب عايهـ العمؿ  جٍد وترليز ليحددوا موضع أجسامهـ.إف أحد مؤ,رات الصػعو ة 

سػػػػاهمة ذاتيػػػػة التحفيزهوعػػػػدـ القػػػػدرة عاػػػػ  تحديػػػػد مقػػػػدارالقوة الضػػػػرورية لإلمسػػػػاؾ ظػػػػال المعالجػػػػة الم
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 األجساـ  ,لؿ متلػرردوف يصػد.وتلوف األعمػاؿ اللتا يػة ظوضػوية,تتلسر  األ,يا  أوتحريلها حيث 

جدًا ومف الصعب يرا تها أو تلوف مجهدة   اهتةوتلوف اللتا ة  ,ويد يلوف العمؿ الملتوب ماخ طاً 

 .ومرهقة جدًا 

لانػػت تعػػانال مػػف صػػعو ة ظػػال اسػػتخداـ أيػػة أداة ظػػال يػػدها.ظال أغاػػب األحيػػاف لانػػت اميػػر

ظر,ػػػاة أسػػػنانها تقػػػع مػػػف يػػػدها عنػػػدما لانػػػت تنظيػػػؼ أسػػػنانها.وظ ي ػػػدوأنها لانػػػت تسػػػتطيع 

تػػد رأمر ظر,ػػاة ال,ػػعر  ػػؿ لانػػت تم,ػػط ,ػػعرها  خافيػػة ظر,ػػاة ال,ػػعر.ولانت تمسػػؾ يامهػػا 

عانال مف صعو ة ظال  ذؿ ضغط لاؼ عا  رأس يامها  ,لؿ غيرمحلـ وي دو أنها لانت ت

تسػػػتخدـ  اميػػػرحيػػػث أف أحرظهػػػا  ػػػدت ضػػػعيفة ومصػػػاغة  ,ػػػلؿ سػػػال .ولانت ,الرصػػػاص

 عندما  صرها لتوج  حرلتها ولتتحلـ  األجساـ الموجودة  يف يديها.ظهال ظ تستطع اللتا ة 

ل  الس ورة أو إل  اللتاب .  تنظرا 

حساسػػات إة متدنيػػة لامسػػاهمة ذاتيػػة التحفيزيػػد ي حثػػوف عػػف إف األطفػػاؿ الػػذيف يعػػانوف مػػف اسػػتجا 

ضػاظية لزيػادة معػرظتهـ  أمػالف أجسػػامهـ ظػال الفراغ.تسػتطيع هػذ  المسػاهمة األضػػاظية  ذاتيػة التحفيزا 

حساس ال,خص  األماف.هنالػؾ  عػض األطفػاؿ الػذيف ي حثػوف  اسػتمرارعف  أف تزيد إدراؾ الجسـ وا 

وف ويعػػػالجوف هذاالمػػػدخؿ عاػػػ  نحػػػو لػػػاؼ أوألنهػػػـ يسػػػتخدموف المػػػدخؿ ذاتػػػال التحفيػػػزألنهـ ظ يتاقػػػ

التن ي  ذاتال التحفيز لتخفيض إحساسهـ المفرط لألحاسيس األخرف.يحب هؤظ  األطفاؿ ظال أغاب 

األحيػػػاف أف ُيهػػػزوا أو أف يضػػػر وا ظهػػػورهـ ورؤوسػػػهـ  األريلػػػة أواللراسػػػال.ويح وا أف يقفػػػزوا عاػػػ  

 ثاث,وأف يخت ئوا  ال طانيات.األسرة واألرائؾ,وأف ُيعصروا  يف األ

حسػػػػػػػاس جػػػػػػػدًا لامػػػػػػػس واألصػػػػػػػوات,وللن  لػػػػػػػاف يحػػػػػػػب أف يلػػػػػػػوف معصػػػػػػػورًا  تػػػػػػػـولػػػػػػػاف 

أومحضػػوناً.لاف يضػػغط عاػػ  لػػؿ ,ػػال . ولػػاف يحػػب األلعػػاب الخ,ػػنة وظ يسػػتطيع النػػوـ 
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مح ط وغاضػب أوغيػرمنظـ, ظإنػ  تـوإظعندما توضع ال طانيات عاي   إحلاـ.عندما يلوف 

ع أو ظهػػػر أو رجػػػؿ أحػػػد والديػػػ .وظال ألغاػػػب األحيػػػاف يمنحػػػ  والػػػد  يضػػػع ذينػػػ  عاػػػ  ذرا

تدليلات عا  ظهر  لمساعدت  عا  ال قا  هادئا.ولاف ظال أحياف لثيرة يجد ظراغػات ضػيقة 

عػف الضػغط يحتػؿ معظػـ ويتػ  تـو يضع نفس  ظيها أويدظف نفس  تحت الوسادات.إف  حث

 وطايت  .

  حساسات التال يحتاجها لنظاموف محاولة لاتزود  احيد تل عف المدخؿ ذاتال التحفيزتـوإف  حث 

التفاعاية تخفيؼ استجا ت   ظالالعص ال لي ق  هادئًا ومنظمًا.يد يساهـ الضغط الامسال العميؽ 

.إف القدرة عا  اظستجا ة لامدخؿ ذاتال التحفيز ,لؿ صحيض هال المفرطة لامس واألصوات

 مف أجؿ المدخؿ ذاتال التحفيز  ,لؿ غريزي أمرحاسـ لاتطورالحرلال.يستخدـ العديد مف األطفاؿ

مفيدة يستطيع ظيها ا  ا  والمعاموف والمعالجوف وغيرهـ  اتتنظيـ أنظمتهـ العص ية.إنها استراتيجي

 مية سهولة تعايمها األطفاؿ لدمجها ظال روتينات حياتهـ اليو 

 (Fisher &Carol,1998,P.279)                                                          . 
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 عالـ حمراء ا المتجنب ذاتي التحفيز   -1

 . ي دو متع ًا أو لسوًظ  ,لؿ لاال 

 :ٜٕيغضب عند تم,يط ال,عر أو وضع أي ,ال  عا  ال,عر الصورة) 

 .) يتجنب الن,اطات الجسدية  الرلض والقفز والنط أو الوثب السريع 

 :ٖٓيتمامؿ لثيرًا أثنا  اظستحماـ. الصورة ) 

 . يغضب عند مساعدت  ظال ارتدا  الثياب 

 .  يغضب و ,دة مف غسيؿ يدي  و وجه 

   ظ يقضـ الطعاـ  قوة لاظية مثؿ يطع التفاحة أو يمص السندويش  دًظ مف يطعها لقمة

 (ٖٔلقمة الصورة:

  ال وضع يد  ظال معطف ( .ظ ظ يحب ا خريف الذيف يحرلوف جسد  ظ يريدؾ أف تساعد 

 أعالـ حمراء  تحفيز ) موضع الجسـ ( الباحث ذاتي ال-2

 . اظصطداـ  الجدراف واأل,يا  أو الناس  

 .يقضـ أظاظر  أويمص إ هامهأوأصا ع   اللامؿ 

 : ٕٖيظهر وضوح ساوليات عدوانية لالضرب والرلؿ أوالعض الصورة ) 

  غيرمدرلااحيزال,خصػػػػػال لألطفػػػػػاظ خريف يقرب وجهػػػػػ  إلػػػػػ  وجهػػػػػؾ أويسػػػػػتاقال عايػػػػػؾ عنػػػػػدما

 يجاس(.

 : ٖٖيطاب منؾ أف تر ط حذا    ,لؿ محلـ جدًا  الصورة) 

 . يضرب األرض  قدميها  ينما تم,ال 

 : ٖٗيح,ر نفس   يف األثاث  الصورة) 
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    يضع األ,يا  ظال ظم   ما ظيها يميص  وأيالم  الرصاص وال,رائط وألعا. 

  ٖ٘ل سة ظوؽ  عضها ال عض . الصورة يطع مف األ 3–2يحب أف يا س ) 

  ٖٙاأللعاب  عنؼ ,ديد  الصورة :يتعامؿ مع.) 

  ٖٚال,ولة ( الصورة: –يحب عاؾ أو مص أدوات الطعاـ الماعقة ) 

 ا عالـ حمراءالمستجيب ذاتي التحفيز ا قؿ ) موضع الجسـ (  -3

 . طيئ ظال تعاـ طريقة خاع و ارتدا  مال س   نفس  

 نط والقفزعا  الح ؿليس لدي  تناسؽ ظيالمهارات حرلية ل يرة مثاًل:الم,ال والرلض وال 

 : ٖٛظ ي لال عندما يحدث أذف خطير الصورة) 

 . يلسرالدم  ألف لدي   صعو ة ظال التعامؿ  مهارة مع األ,يا 

 . يحب أنواع محددة مف الطعاـ 

 : ٜٖظ ي,عر إذا اصطدـ  ,ال  ما أو اصطدـ    أحدًا ما  الصورة ) 

 ة مف السندوي,ةظ يقضـ الطعاـ  قوة لاظية مثؿ يضـ التفاحة أو يطع لقم 
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 ٌتململ كثٌرا  عنداالستحمام( 21)الصورة  ( ٌغضب عند تمشٌط شعره  19الصورة )

 ٌمص الطعام بدال  من قضمه( 20الصورة )
 ( سلوكٌات عدوانٌة كالركل  21الصورة )

 ٌحب ربط الحذاء بإحكام (  22الصورة )
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 ثاث ( ٌحشر نفسه بٌن األ23الصورة )

 ( ٌلعق أدوات الطعام  27الصورة )

 اصطدامه بأحد عند ال ٌشعر ( 29الصورة ) ( ال ٌبكً عند األذى  28الصورة )

ٌلبس أكثر من قطعة فوق بعضها ( 24الصورة )

 البعض

 ٌتعامل بعنف مع األلعابوالدمى ( 25الصورة )
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 مف خالؿ ما سبؽ يبدو أف   

قػػديـ اسػػتجا ة مالئمػػة أو ظّعالػػة لػػ عض أنػػواع المػػدخؿ تيػػادريف عاػػ   التوحػػدغير العديػػد مػػف أطفػػاؿ

يحػػػػاولوف الحسػػػال.حيث يلػػػػوف  عػػػػض األطفػػػػاؿ و سػػػػهولة زائػػػػدي التحفيزلمػػػػدخالت حسػػػػية محػػػػددة و 

يلونعا  الطرؼ المنايض مف الساساة وهؤظ  األطفاؿ يلونوف أيػؿ إثػارة و ال عض األخر  تجن ها.

وآخػػػروف  ,ظػػػال عض يحتػػػاج المن ػػػ  للػػف ظ يعػػػرؼ ليػػػؼ يحصػػػؿ عايػػػ , لػػ عض المػػػدخالت الحسػػػية

األطفػػاؿ ظػػال أي مػػف طرظػػال وأف ألثػػرمف الطفػػؿ الط يعػػال.الحسػػال امػػدخؿ ليحتػػاجوف حاجػػة ماسػػة 

عيػػؽ م,ػػارلتهـ  التػػالال ظهػػور سػػاوليات غيػػر مق ولػػةمما ي و لػػديهـ م,ػػالؿ معالجػػة حسػػية الساسػػاة

 . اليومية  ةظال ن,اطات الحيا ظال التعاـ و

 Autism Treatmentsعالج التوحد  -(7

 ,حيث أفلػػػػيس هنػػػػاؾ عػػػػالج أو طريقػػػػة يملػػػػف تط يقهػػػػا عاػػػػ  جميػػػػع األطفػػػػاؿ المصػػػػا يف  التوحػػػػد

ت األطفػػػاؿ يسػػػتخدموف طريػػػًا متنوعػػػة لاعػػػالج وتنػػػدرج ظػػػال المتخصصػػػيف ظػػػال هػػػذا المجػػػاؿ وعػػػائال

مجماهػػا ضػػمف المجػػاظت التر ويػػة والط يػػة والنفسػػية,وهذ  الطػػرؽ العالجيػػة يػػد تػػؤدي إلػػ  تحسػػيف 

السػػػػػػػػػػاولات اظجتماعيػػػػػػػػػػة والتواصػػػػػػػػػػاية,وتقاؿ مػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػاوليات السػػػػػػػػػػا ية مثؿ زيػػػػػػػػػػادة الحرلػػػػػػػػػػة 

تػػػال تػػػؤدي إلػػػ  التػػػأثيرعا  عمػػػؿ الطفػػػؿ ون,ػػػاط  إيػػػذا  الذات,الحػػػدة( وال ,والن,ػػػاط,التلراروالنمطية

وتعايم .وتؤلػػد ال ػػرام  العالجيػػة عاػػ  أهميػػة العػػالج وترليػػز  ي ػػؿ سػػف المدرسػػة,مف خػػالؿ العمػػؿ 

تخصصػيف مػف أجػؿ مسػاعدة الطفػؿ ليتعػايش مػع م,ػالا  ظػال المنػزؿ مالت,ارلال ما  يف العائاػة وال

 ر ظػػال العػػالج تلػػوف النتػػائ  أظضػػؿ لاطفػػؿ ي ػػؿ دخػػوؿ المدرسػػة,وتؤلد ال حػػوث انػػ  مػػع ال ػػد  الم لػػ

 www.autism.ca/treat.htm). 

http://www.autism.ca/treat.htm
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وتسػػطراألد يات مجموعػػة متنوعػػة مػػف العالجػػات التػػال تسػػاهـ ظػػال تخفيػػؼ آثارالتوحػػد عاػػ  الطفػػؿ 

 ومنها:

 العالج التر وي. -

 العالج الط ال. -

 ائية.العالج  استخداـ الحمية الغذ -

 .( AITالعالج  التدريب السمعال   -

 العالج   الموسيق  . -

    و هو ما يرلز عاي  ال حث الحالال Sensory  Integration(SI)   العالج  التلامؿ الحسال -

لػػاف لمػػادة العػػالج الػػوظيفال  عػػض   دايػػة العقػػد الثػػامف مػػف القػػرف الع,ػػريف,  ػػيف العقػػد الخػػامس و

 تصػػػؼ الممارسػػػة العالجيػػػة. مهػػػارات الاعػػػب و يػػػة ال,خصػػػية وترلزعاػػػ  تطويرالعنا التػػػال المراجػػػع

لػػاف لهػػا  1979, 1972لتا يهػػا عػػف نظريػػة التلامػػؿ الحسػػال ظػػال عػػاـ عنػػدما ن,ػػرت الػػدلتورة أيريػػزو 

حيػث يػدمت  نيػة جيػدة لفهػـ العوامػؿ التػال يػد تتعػارض مػع  تأثيرهاـ عا  تط يؽ العالج الػوظيفال.

حدثت نظرية التلامؿ الحسال تطورظال احجػرا ات التقيميػة يدرة الفرد عا  الم,ارلة ظال الن,اطات.أ

 ػػػدأ المعػػػالجوف الوظيفيػػػوف  ال حػػػث عػػػف ليفيػػػة تجػػػاوب  الجديػػػدة واظسػػػتراتيجيات التدري يػػػة أيضػػػًا.

األ,خاص الذيف يعالجونهـ ألنواع األحاسيس المختافة ومراي ة ظيما إذا استطاعوا تنظػيـ واسػتخداـ 

أصػػ حت نظريػػة التلامػػؿ الحسػػال  نيػػة مفيػػدة لامعػػالجيف ثػػـ  ظ. المعاومػػات الحسػػية  ,ػػلؿ ظعػػاؿ أـ

الػػوظيفييف الػػذيف يعماػػوف مػػع األ,ػػخاص الػػذيف يعػػانوف مػػف التوحػػدألف اللثيػػرمف هػػؤظ  األ,ػػخاص 

لػػػديهـ ردود ظعػػػؿ غيرعاديػػػة لامحفػػػزات الحسػػػية.إف دورالعػػػالج الػػػوظيفال ظػػػال معالجػػػة األظػػػراد والػػػذيف 
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ذلػػػؾ لألسػػػ اب   ػػػالتنظيـ ظػػػال التسػػػعينات ظػػػال المقػػػاـ األوؿ ويعػػػانوف مػػػف التوحػػػد يػػػد التسػػػب زيػػػادة 

 :   التالية

 النظرية المتطورة وتط يؽ التلامؿ الحسال . 

 تقصال أس اب  يولوجيا الجماة العص ية لاتوحد . 

لتا ة التقاريرالم ا,رة مف ي ؿ ال الغيف الذيف يعانوف مف التوحد والذيف وصفوا الصعو ات التال  

 الحسية .واجهتهـ مع العماية 

يعت ػػرالعالج الػػوظيفال طريقػػة لعػػالج األطفػػاؿ الػػذيف يعػػانوف مػػف م,ػػلالت معالجػػة التن يهػػات  و

 Sensory  iIntegrationتدع   اضطرا ات التلامؿ الحسال ذي اظختالؿ الوظيفال  الحسية و

Dysfuncaton  Disorders . يرلزهػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف العػػػػػالج عاػػػػػ  تحسػػػػػيف يػػػػػدرة دمػػػػػاغ

الػػػػػػذيف يعػػػػػػانوف مػػػػػػف اضػػػػػػطرا ات  (ADHDعو ات التعاـ,متالزمػػػػػػة داوف, األطفاؿ التوحدي,صػػػػػػ

التلامػػػػػػػػػؿ الحسػػػػػػػػػال ويسػػػػػػػػػاعدهـ عاػػػػػػػػػ  دمػػػػػػػػػ  المعاومػػػػػػػػػات الحسػػػػػػػػػية القادمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػواس 

ذاتػال التحفيز موضػع الجسػـ ظػال  ال,ػـ,الدهايزي التوازف(,, التذوؽ,الامس الس عة/ال صر,السمع

الحسػػية ومعالجتهػػا  ,ػػلؿ صػػحيض ممػػا الفػػراغ (/ممػػا يملػػف الػػدماغ مػػف تنظػػيـ هػػذ  المعاومػػات 

يجعػػػؿ الطفػػػؿ يػػػادرًا  ,ػػػلؿ أظضػػػؿ عاػػػ  أف يقػػػوـ  اظسػػػتجا ة المالئمػػػة لامعاومػػػة الحسػػػية التػػػال 

يتاقاهػػػػػػػػا دماغػػػػػػػػ ,و التالال تحسػػػػػػػػيف آدا  الوظػػػػػػػػائؼ ومهػػػػػػػػارات العػػػػػػػػيش والروتينػػػػػػػػات اليوميػػػػػػػػة 

ات لوتقاص الساو , احثارةو وتحسيف اظنت اهوخفض أحاسيس القاؽ والتطورالعاطفال والتطورالعاـ.

نهػػػا أوتحسػػػيف سػػػرعة التعاـ.وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ ن,ػػػاطات مػػػف المفتػػػرض , غيرالمناسػػػ ة

ويعتمد  .عا  الاعب والمرح لذلؾ هو ذو ظائدة هامة جداً تؤثرعا  النظاـ العص ال.ويقوـ العالج 

 عا  م ادئ نظرية التلامؿ الحسال.
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, لػرات الضػغط ,صاصػاؿ ,اع مثؿ أرجوحػاتوت,مؿ األدوات الالزمة لاعػالج العديػد مػف األنػو  

 د(الضػػػغط ال,ػػػدي,التػػػأرجض القفػػػز , واليف(.أمػػػا أسػػػاليب المعالجػػػة ظت,ػػػمؿ  التػػػدليؾ ,ظػػػرش, دمػػػ 

 LYNN,2006,P.135 ). 

 مف خالؿ ما سبؽ يبدو مف الواضح  

أف هذا التنوع الل ير ظال األساليب العالجية ظضطراب التوحد يدؿ عا  مػدف اظهتمػاـ مػف جانػب 

ف نجػػػػػػاح  عػػػػػػض أسػػػػػػاليب التػػػػػػػدريب عػػػػػػ دد ل يػػػػػػر مػػػػػػف المختصػػػػػػييف ظػػػػػػال المجػػػػػػػاظت المختافػػػػػػة,وا 

والتأهيؿ,والتفاعؿ التر وي واظجتماعال مع حالة مف حاظت األطفػاؿ التوحػدييف ظ يعنػال  الضػرورة 

ذلػػؾ ألف للػػؿ طفػػؿ توحػػدي خصائصػػ  المحػػددة التػػال تميػػز   و نجاحهػػا ظػػال لػػؿ الحػػاظت المماثاػػة,

وهػػذا معنػػا  أيضػػًا أف أيػػة خطػػة عالجيػػة أو تأهيػػؿ ات ػػع ظػػال تأهيػػؿ طفػػؿ  اؿ,عػػف غيػػر  مػػف األطفػػ

معيف ظ يعنال  الضرورة أنها سوؼ تحرز نفس القدر مف النجػاح لػو ط قػت عاػ  طفػؿ آخر,ظالػؿ 

لػػػ  مػػػا يناسػػػ   مػػػف أسػػػس ومنػػػاه  و أسػػػاليب  و نوعيػػػة ودرجػػػة إعايتػػػ , و طفػػػؿ ظروظػػػ   ويدراتػػػ ,

 لاتدريب والتأهيؿ.
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الدراسات التي تناولت مظاهر اضطراب التكامل  
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 مقدمة ال

يتناوؿ هذا الفصؿ عرضًا لمدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة التي هدفت إلى الكشؼ 

سػػػوؼ و  , فػػاؿ التوحػػدأالحسػػػي لػػد  عػػف فاعميػػة برنػػامب تػػدريبي فػػػي افػػا اضػػ راب التكامػػؿ 

, حيػث لػػـ تنػد أيػة دراسػة عربيػة تناولػت نفػس الموضػػوع . الدراسػات االننبيػة فقػ الباحثػة عػرا ت

وهػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػت اعت الباحثػػػػػػػػػػػػػػػة التوصػػػػػػػػػػػػػػػؿ إلي ػػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػد الرنػػػػػػػػػػػػػػػوع إلػػػػػػػػػػػػػػػى المصػػػػػػػػػػػػػػػادر 

وسيتـ عرض ا حسب تسمسم ا الزمني مػف األقػدـ إلػى  المعرفية,ومواقعاالنترنت,واألبحاث األننبية,

تنوعػػػػػت فػػػػػي األونػػػػػة األايػػػػػرة الدراسػػػػػات حػػػػػوؿ التكامػػػػػؿ الحسػػػػػي واضػػػػػ راب التكامػػػػػؿ  األحػػػػػدث.

الحس,وسػػوؼ تحػػاوؿ الباحثػػة عػػرا الدراسػػات فػػي ا ػػاريف األوؿ الدراسػػات التػػي أهتمػػت بدراسػػة 

المظاهراألساسية ل ذا االض راب لد  أ فاؿ التوحػد.والثاني الدراسػات التػي تناولػت فعاليػة العػبلج 

نظريػػة التكامػػؿ الحسػػي فػػي عػػبلج هػػذا االضػػ راب.كما أف أكثرالدراسػػات  مبػػادئياتػػو و نفالػػوظيفي و 

ومػف أكثػر  لد  أ فػاؿ التوحػد. ذاتية التحفيز نظمة الممسية والدهميزية وتناولت االض راب في األ

الحميػػػة  نظػػػاـ ويمبر ػػػر, الفنيػػػات والتقنيػػػات المسػػػتادمة فػػػي هػػػذل الدراسػػػات هػػػي الضػػػ   العميػػػؽ,

 تقنيات التنبيو. ات الت دئة وتقني الحسية,

 : التكامل الحسي ذي الختالل الوظيفي الدراسات التي تناولت دراسة مظاهراضطراب -أولا 

 (Smith,et,al,2004)دراسة سميث وآاروف  -(1

  Sensory Issues in children with Asperger syndrome   and Autism  :عنوان الدراسة

 أ فاؿ التوحد وأ فاؿ متبلزمة اسبرنر"القضايا الحسية عند  "
تػػدؿ التأكػػد إف كػػاف أ فػػاؿ متبلزمػػة اسػػبرنر وأ فػػاؿ التوحػػد يبػػدوف مظػػاهر حسػػية :هدددا الدراسددة

 عمى ونود اض راب التكامؿ الحسي ذي االاتبلؿ الوظيفي .
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 .  Dunn,Sensory Profile,1994:الممؼ الحسي لػ دوف :أدوات الدراسة 

 .: اعتمدت الدراسة عمى المن ب المقارف منهج الدراسة 

 فػػؿ اسػػبرنر و نميػػد أفػػراد العينػػة مػػف  86 فػػؿ توحػػدي و 86تكونػػت العينػػة مػػف عينددة الدراسددة:

فػػػػي كػػػػبل  إنػػػػاث ( 6ذكػػػػور و 88سػػػػنة ) 14 – 9نفػػػػس العمػػػػر الزمنيفػػػػي سػػػػف المراهقػػػػة بمتوسػػػػ  

ة فػي الحيػػاة اليوميػػة بنػػدًا تصػؼ االسػػتنابات الحسػػي 125المنموعتيف.ويتكػوف الممػػؼ الحسػي مػػف 

لؤلنظمة)الممسي,الدهميزي,ذاتيالتحفيز,البصري,السمعي,الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ والتذوؽ(ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ التناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 الحركي,االستنابات العا فية واالنتماعية.

أظ ػػروا نفػػس (التوحػد ومتبلزمػػة اسػػبرنر)امصػػت الدراسػة إلػػى أف أفػػراد المنمػػوعتيفنتددا ج الدراسددة:

 وكانت كالتالي .االستنابات الحسية لممثيرات البيئية 
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 التوحد اسبرجر مجالت المقياس

 %26,59 %23,92 النظام السمعي  -1

 %32,15 %31,18 النظام البصري -2

 %66,75 %61,13 النظام الممسي-3

 %43,7 %44,58 النظام الدهميزي-4

 %22,69 %22,21 النظام الذاتي التحفيز -5

 %21,88 %19,95 التناسق الجسدي -6

 %56,78 %48’47 الستجابات العاطفية -7

 %33,69 %32,16 الستجابات الجتماعية -8

 %49,98 %45,6 السموك -9
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 (Miller.et,al.2007)دراسة ميممر وآاروف  -(2

 Prevalence of sensor processing disorders SPD for children withعنوان الدراسة:

Autism  " مد  انتشاراض رابات العممية الحسية لد  أ فاؿ التوحد " 

 تفحص مد  انتشار اض رابات العممية الحسية لد  أ فاؿ التوحد.  هدا الدراسة:

 أدوات الدراسة :  

 .  Dunn,Sensory Profile,1994الممؼ الحسي لػ دوف : -1

 Durand Motivation Assessment Scale 1986مقياس التقييـ التحفيزي لػ دوراند :  -2

 اعتمدت الدراسة عمى المن ب المسحي .  منهج الدراسة :

 – 5ما بيف األعمار إناث  388ذكور و 1288 فؿ توحدي  1588تكونت مف  عينة الدراسة:

 سنة. 11

% مػػف أفػػراد العينػػة كػػاف لػػدي ـ اضػػ رابات فػػي العمميػػة 89,94ونػػد البػػاحثوف إف نتددا ج الدراسددة:

% فػي النظػاـ السػمعي)بكاص وصػراخ بسػبب ضػنة مفانئػة مثػؿ صػوت نػرس المنػزؿ, 15الحسية.

ت  ية األذف باليد والدندنة,عدـ االستنابة لم مبات,محبة األشياص التػي تصػدر أصػوات عاليػة نػدًا 

% فػػػي النظػػػاـ البصري)وضػػػد النظػػػارات الشمسػػػية فػػػي الميػػػؿ والن ار,تحػػػديؽ فػػػي 9مثػػػؿ المثقػػػاب(

% في النظاـ الممسي)عدـ تقبؿ الحضف والتقبيؿ,المشػي 25ة,التحديؽ بأصابد اليد(األضواصالبلمع

% فػي النظػاـ الدهميزي)الحركػة 25عمى رؤوس األصابد,الرد بعدوانية عمػى الممػس  يػر المتوقػد( 

% فػػػػي االسػػػػتنابات 15الدائمػػػػة,الاوؼ مػػػػف صػػػػعود ونػػػػزوؿ الػػػػدرج,الركا عوضػػػػًا عػػػػف المشػػػػي(

 .www.Sensoryint.com)في السموؾ) %18,8العا فية واالنتماعية 
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 ( Jean & Tami & Shula.2008نيف و تامي و شوال ) دراسة -(3

 Sensory Modulation Disorders : A Risk factor  for  participation in  عنوان الدراسة:

daily life activities   
 " الحياة اليوميةاض رابات التعديؿ الحسي:عامؿ ا ر عمى المشاركة في أنش ة  " 

التعػػرؼ عمػػى مػػد  ا ػػورة اضػػ راب التعػػديؿ الحسػػي)وهو نػػوع مػػف اضػػ رابات  هدددا الدراسددة:

وهػػو  التكامػػؿ الحسػػي(عمى القيػػاـ بأنشػػ ة الحيػػاة اليوميػػة.وذلؾ باسػػتاداـ الممػػؼ الحسػػي القصػػير

 يػة,المتدن االسػتنابات البصػر, السػمد, والتذوؽ, الشـ يشمؿ الممس, بياف سموكي 38يتألؼ مف 

 والباحث الحسي.

 أدوات الدراسة :  

 Dunn,The Short Sensory Profile,(SSP,2002)لػ دوف :القصير  الممؼ الحسي  -1

 بياف سموكي يشمؿ الممس,الشموالتذوؽ,السمد,االستنابات المتدنية . 38يتألؼ مف  وهو

 اعتمدت الدراسة عمى المن ب المقارف .  منهج الدراسة :

مػن ـ لػدي ـ اضػ راب فػي التعػديؿ الحسػي  44 فؿ توحدي  78: تكونت العينة مف عينة الدراسة

لػػػيس لػػػدي ـ اضػػػ راب التعػػػديؿ  34و.سػػػنوات 5إنػػػاث( العمػػػر  11ذكػػػور, 33)MSDويرمػػػز لػػػو بػػػػ 

 سنوات. 6إناث ( العمر  16ذكور و 18) الحسي 

 : كاف لدي ـ المشاكؿ التالية MSD فاؿ الذيف لدي ـ بينت الدراسة أف األ نتا ج الدراسة:

% في الروتينات 11,52% في المعب ووقت الفراغ,36,89% في العناية اليومية, 39,5

 .% في السموؾ االنتماعي14,82. والعادات

                (Developmental Medicine &Children Neurology.2008) 
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 (Schoen,et,al.2008دراسة سكويف وآاروف ) -(4

 : Pilot  Study  of  the sensory  Over-Responsivity Scale الدراسة: عنوان

 Assessment  and  Inventory   
 " دليؿ دراسة عف مقاييس االستنابة الحسية المبالغ ب ا:التقييـ وقائمة البيانات "

األولػػى كػػاف  وذلػػؾ باتبػػاع مػػرحمتيف. تقيػػيـ االسػػتنابات العاليػػة لممثيػػرات الحسػػية. هدددا الدراسددة:

 ال دؼ من ا الكشؼ عف اض رابات العممية الحسية لد  أفراد عينة الدراسة الحالية.

 أدوات الدراسة :  

  Dunn, Adult Sensory Profile(ASP)الممؼ الحسي لمبال يف لػ دوف  -1

  Sensory Over – Responstive (SOR)ممؼ االستنابات المبالغ في ا  -2

 سنة. 55 – 3شاص تراوحت أعمارهـ بيف  125تكونت مف  عينة الدراسة:

 اعتمدت الدراسة عمى المن ب الوصفي التحميمي .  منهج الدراسة :

 شػاص مػف أفػراد العينػة كػاف ت ػورهـ  بيعػي, 68كانت نتينة المرحمػة األولػى أف نتا ج الدراسة:

كػػاف لػػدي ـ أعػػػراا حسػػية.وفي المرحمػػة الثانيػػػة  بػػؽ البػػاحثوف عمػػػى األفػػراد الػػذيف أظ ػػػروا  65و

بنػػػػػدًا ت  ػػػػػي )النظػػػػػاـ  76والػػػػػذي اشػػػػػتمؿ عمػػػػػى  SORأعػػػػػراا حسػػػػػية ممػػػػػؼ االسػػػػػتنابة العاليػػػػػة 

% 85الممسي,البصري,السمعي,الدهميزي,ذاتيالتحفيز,الشػػػـ والتػػػذوؽ(.بينت نتػػػائب هػػػذل المرحمػػػةأف 

% في النظاـ الممسي)وضػد األشػياص فػي الفـ,الحانػة الماسػة 35نابات مبالغ في ا :كاف لدي ـ است

تممػػػػس األاػػػػريف  البشػػػػرة, فرؾلممس,لمػػػػس األعضػػػػاص التناسػػػػمية بشػػػػكؿ مفر ,حشػػػػو الفػػػػـ بال عػػػػاـ,

% فػػي النظػػاـ السػػمعي)البكاص والصػػراخ,محبة األصػػوات 17تفضػػيؿ أنػػواع مػػف ال عػػاـ( ,رباسػػتمرا

 % فػػػػي النظػػػػاـ البصػػػػري 9,46األصػػػػوات العاديػػػػة ت  يػػػػة األذف باليػػػػد( العاليػػػػة نػػػػدًا,الاوؼ مػػػػف 

% فػي النظػاـ 29,85الحركة,التحديؽ بأصابد اليػد(  )وضد النظارات الشمسية بشكؿ دائـ,ااتبلؿ



 الدراسات السابقة  الفصل الثالث 
 

 139 الدراسات السابقة

 

الدهميزي)عػػػػػدـ التناسػػػػػؽ بالحركة,عػػػػػدـ القيامبالتنػػػػػارب الحركية,الدورانوالتأرن ,الػػػػػدفد واالصػػػػػ داـ 

 سػػػػموكيات , مػػػػذاتي التحفيز)تننػػػػب النشػػػػا , التمتػػػػد باالصػػػػ داـ% فػػػػي النظا28,13بػػػػاناريف( 

 (.www.Sensoryesources.com) رب  الحذاص باحكاـ( كالضرب والركؿ,

 (Ben &Briggs.2009)دراسة بيف و برينز  -(5

 Sensory Over-Responsivity for children with Autism  :الدراسة عنوان

:Prevalenceand Social-Emotional Correlates  
 االستنابة الحسية المبالغ في ا لد  أ فاؿ التوحد وتأثيرها عمى الرواب  االنتماعية العا فية""

اب  االنتماعيػة والعا فيػة و االستنابة الحسية المبػالغ في ػا عمػى الػر عف تأثير  الكشؼهدا الدراسة:

 لد  أ فاؿ التوحد.

 أدوات الدراسة : 

بنػدًا  76يتضػمف  Sensory Over – Responstive (SOR)ممػؼ االسػتنابات المبػالغ في ػا 

ي  ػػػػػػي نميػػػػػػد األنظمػػػػػػة الحسػػػػػػية)النظاـ الممسي,البصري,السػػػػػػمعي,الدهميزي,ذاتي التحفيز,الشػػػػػػـ 

 والتذوؽ(

إناث تراوحت  75ذكور,و 175 فؿ توحدي  258: وتكونت عينة الدراسة مف عينة الدراسة

 .وات سن  9 – 6أعمارهـ بيف

 اعتمدت الدراسة عمى المن ب الوصفي التحميمي .  منهج الدراسة :

فػي نميػد ,% مػف أفػراد العينػة كػاف لػدي ـ اسػتنابة مبػالغ في ػا87بينػت الدراسػة أف نتا ج الدراسدة:

األنظمة.وكاف ل ذل االستنابات تأثيرًا كبيرًا ندًا عمى العبلقات االنتماعية.ولقد كانت االسػتنابات 

             % البػػػػػػػػػػػرود العػػػػػػػػػػػا في.  25,85العدوانيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػموؾ,%37,78% األنػػػػػػػػػػػزواص,35كالتػػػػػػػػػػػالي

((J.Abnorm childpsychol.2009  
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 ( Scott & Dunn,2010) دراسة سكوت ودوف  -(6

 Sensory processing in children with and without autism: A: عنددوان الدراسددة

comparative study using the short sensory profile 
 " باستاداـ الممؼ الحسي القصير العادييف" العممية الحسية لد  أ فاؿ التوحد واأل فاؿ 

 .مقارنة بيف أ فاؿ التوحد واأل فاؿ العادييف فيما يتعمؽ بالعممية الحسية  هدا الدراسة:

( يؼ توحد و 281(عمى الشكؿ التالي )562تكونت عينة الدراسة اإلنمالية مف ) عينة الدراسة:

إنػػػػػاث/ و  45ذكػػػػور و 211توحػػػػد / (256عػػػػادييف وتكونػػػػت عينػػػػة  يػػػػؼ التوحػػػػد مػػػػف )( 281)

 ( اسػبرنر نمػيع ـ مػف الػذكور.14إنػاث / و) 1ذكػور و  28(اض رابات النمائيػة الشػاممة / 21)

سنوات  6 – 3والعمر كاف يتراوح بيف  إناث( 46ذكور و  235لعادييف فقد تكونت مف)أما عينة ا

. 

 أدوات الدراسة :

 Dunn,The Short Sensory Profile,(SSP,2002)لػ دوف :القصير  الممؼ الحسي 

 اعتمدت الدراسة عمى المن ب المقارف  .  منهج الدراسة :

% مف أفراد عينة  يؼ التوحد كاف لدي ـ ااتبلؿ في 95توصؿ الباحثاف إلى أف  نتا ج الدراسة :

العممية الحسية عمى مقياس الفحص الحسي القصير,مد ااتبلؼ في درنػات االسػتنابات الحسػية 

مػػػف أفػػػراد العينػػػة هػػػـ بػػػاحثوف حسػػػيوف ومسػػػتنيبوف  242% لػػػد  86,18ف أحيػػػث بينػػػت النتػػػائب 

مػػػػف العينػػػػة فػػػػي النظػػػػاـ الممسػػػػي,  218% لػػػػد  77,68بينما حسػػػػيوف أقػػػػؿ فػػػػي النظػػػػاـ السػػػػمعي,

 % مف العينة في النظاميف الشمي والتذوقي. 68,95و

                        (American journal of occupational therapy, 2010) 
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 .(Shelley ,et ,al.2012)دراسة شيمي وآاروف -(7

 Sensory Processing ,ProblemBehavior ,Adaptive Behavior,and عندوان الدراسدة:

Cognition for children with autism speatrum Disorder  . 

  فاالض راب  يؼ التوحد"أ,تكيفالسموؾ,واإلدراؾ عند المشكؿ"العممية الحسية,السموك

وميزات العممية الحسية في عمر المدرسػة لؤل فػاؿ التوحػدييف أاستكشاؼ اصائص هدا الدراسة:

فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالعبلقػػػػػة بػػػػػيف  و يػػػػػؼ التوحد)التوحد,االضػػػػػ رابات الت وريػػػػػة األاػػػػػر   يرالمحػػػػػددة(

 دراؾ الوظيفي.اض راب العممية الحسية ومشاكؿ السموؾ,التكيفالسموكي,اإل

متبلزمػػػػػػة  6متبلزمػػػػػػة اسػػػػػػبرنر,125 فػػػػػػؿ توحػػػػػػدي,و 75تكونػػػػػػت العينػػػػػػة مػػػػػػف عينددددددة الدراسددددددة:

 سنة. 23 – 15عمارريت.وتراوحت األ

 (   (SSP,2002: استادـ الباحثوف الممؼ الحسي القصيرت الدراسة أدوا

 اعتمدت الدراسة عمى المن ب الوصفي التحميمي .  منهج الدراسة :

% مػف أفػراد العينػة كػاف لػدي ـ اضػ رابات فػي العمميػة الحسػية 89:بينػت النتػائب أف نتا ج الدراسة

البكػػاص عنػػد األذ ,تكسػػيرالدمى,عدـ القػػدرة % فػػي النظػػاميف الػػدهميزي وذاتػػي التحفيز)عػػدـ 24تمثػػؿ

النشا ,الاموؿ والكسؿ(  الاشف,فر  عمى التعامؿ مد األلعاب الص يرة,وضد االشياص بالفـ,المعب

% فػػػي النظػػػاـ الممسي)ال ضػػػػب مػػػف مممػػػػس المػػػاص والصابوف,ال ضػػػب مػػػػف قػػػص وتمشػػػػي  35,4

ة عنػد الممػس  يرالمتوقػد( الشعر,المشي عمى رؤوس األصػابد,رفا بعػا أنػواع األلبسػة,العدواني

% فػػػػػي النظػػػػػاـ السػػػػػمعي)التعمؽ باأللعػػػػػاب التػػػػػي تصدرأصػػػػػواتعالية,الاوؼ مػػػػػف األصػػػػػوات 15,5

 % فػػػي النظػػػاـ البصػػػري)التحديؽ باألشػػػياص المتحركػػػة كػػػالمراوح,18,94العادية,الدندنػػػة المفر ػػػة( 
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 الػػػػػػػػػػػدائـ وضػػػػػػػػػػػد النظػػػػػػػػػػػارات الشمسػػػػػػػػػػػية بشػػػػػػػػػػػكؿ دائـ,وضػػػػػػػػػػػد اليػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػى العينيف,االصػػػػػػػػػػػ داـ

 .( American journal of occupational therapy .2012)شياص(باأل

 (. Sarah.et.al.2014دراسة سارا و آاروف) -(8

 The Disorders Diagnosis in the sensory processing for children   عنوان الدراسدة:

with autism and typical  
 التوحد واأل فاؿ العادييف"تشايص االض رابات في العممية الحسية لد  أ فاؿ  "

 مقارنة العممية الحسية بيف التوحد والعادييف.هدا الدراسة:

 (36)سػػنة 28 – 13عمػػارهـ مػػا بػػيف أشػػاص تراوحػػت  128: تكونػػت العينػػة مػػف عينددة الدراسددة

 توحدييف.(  92و) شاص عادي

بنػػػػػػدًا  34وهويتػػػػػػألؼ مػػػػػف  1994: اسػػػػػػتادـ البػػػػػاحثوف الممػػػػػؼ الحسػػػػػػي لػػػػػػ دوف أدوات الدراسدددددة 

 ت  ي)النظاـ السمعي,النظامالممسي,النظامالدهميزي,النظامذاتي التحفيز(

 المن ب المقارف .عمى : اعتمدت الدراسة منهج الدراسة 

امصػت الدراسػة إلػى أف أ فػاؿ التوحػد يعػانوف مػف اضػ رابات فػي العمميػة الحسػية نتا ج الدراسدة:

% فػػي النظػػاـ 15,9نظمػػة الحسػػية.أل% مػػن ـ ردورد أفعػػاؿ  يرعاديػػة فػػي معظػػـ ا89حيػػث أظ ػػر 

% 15البصػػري)التحديؽ باألشػػياص المتحركة,التحػػديؽ بأصػػابد اليػػد,االنزعاج مػػف األضػػواص العاديػػة( 

 فػػػػػػي النظػػػػػػاـ السػػػػػػمعي)التعمؽ باألصػػػػػػوات العاليػػػػػػة نػػػػػػدًا,الاوؼ مػػػػػػف صػػػػػػوت الصػػػػػػفارة أوصػػػػػػوت

حماـ والتواليت و سيؿ ال % في النظامالممسي)عدـ تقبؿ أمور35,83زمورالسيارة,الدندنة والتأرن (

 33,14وسػػناف(الممس,لمػػس اناػػريف بشػػكؿ مفر ,ال ضػػب عنػػد تنظيػػؼ األ الونػػو واليػػديف,رفا

 Americanالدهميزي وذاتي التحفيز)الحركة المفر ة كالدوراف السريد,والتأرن  لؤلماـ والامؼ()

journal of occupational therapy. 2014 ). 
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العالج الوظيفي في خفض اضطراب التكامل الحسي  فنياتالدراسات التي تناولت فعالية  -ثانياا 

 :ذي الختالل الوظيفي

 .( Lynn.et.al,2009)دراسة لين وآخرون  -(1

 Efficacy Thechniques the occupational  therapy in therapy  عندوان الدراسدة:

sensory integration dysfcuntion disorders for children with autism   
"فاعمية تقنيات العبلج الوظيفي في عبلج اض رابات التكامؿ الحسي ذي االاتبلؿ الوظيفي لد   

 ا فاؿ التوحد"
التحقػػػػؽ مػػػػف فاعميػػػػة تقنيػػػػات العػػػػبلج الػػػػوظيفي فػػػػي عػػػػبلج اضػػػػ رابات التكامػػػػؿ  هدددددا الدراسددددة:

الحسػػػػي,والتي تمثمػػػػت فػػػػي االسػػػػتنابات  يػػػػر العاديػػػػة لممثيػػػػرات الممسػػػػية/ مسػػػػتنيب لمسػػػػي أقػػػػؿ/ 

أثناص  سؿ الونو و اليديف, صعوبة التحكـ باأللعاب الصػ يرة,  ؿالتممم)العدوانية أثناص االستحماـ,

وكػػػذلؾ  و أو يسػػػمـ عميو,عػػػدـ اإلحسػػػاس بػػػاأللـ عنػػػد حػػػدوث أذ  ا يػػػر(ال يتفاعػػػؿ مػػػد مػػػف يقبمػػػ

االستنابة  بر العادية لممثيرات الدهميزيػة/باحث دهميزي/مثؿ:فر النشػا ,التأرن  والتذبػذب لؤلمػاـ 

,ال ضػػػب عنػػػد وضػػػعو فػػػي الحضػػػف, ال ضػػػب مػػػف الػػػذهاب إلػػػى صػػػالوف الحبلقػػػة, ,التمممؿوالوراص

 الت ور, العدوانية(

 6 – 3إناث, يتراوح العمر بيف 4ذكور و  11 فؿ توحدي  15تكونت العينة مف  الدراسة:عينة 

 سنوات .

 أدوات الدراسة:  

 Dunn,Sensory Profile 1994:مقياس الممؼ الحسي لػ دوف  -1

 Durand, Motivation Assessment Scale1986مقياس التقييـ التحفيزي لػ دوراند: -2
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 المتضمف فنيات نظاـ ويمبر ر)الض   العميؽ,تدليؾ األيدي والبرنامب التدريبي العبلني -3

 ونشا ات الت دئة والتنظيـ)النوـ عمى كرة الض  , ( الرمؿ,التدليؾ بالفرشاة صندوؽ األكتاؼ,

 الض   عمى نانبي النسد( لبس الصدرية الثقيمة, ال ادئة, األرنحة

 جراءات الدراسة: إ

 مقياس التقييـ التحفيزي كمقياس قبمي وبعدي .استادـ الباحثوف الممؼ الحسي و  -1

 – 68(أسابيد, ثبلثة نمسات في األسبوع بمعدؿ 9 بؽ الباحثوف البرنامب العبلني لمدة ) -2

 دقيقة   98

 نتا ج الدراسة : وجد الباحثون مايمي :

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوس ات درنات أفراد العينة في القياسيف القبمي والبعدي,  -1

 وذلؾ لصال  القياس البعدي .

 تحسف في قدرة أفراد العينة عمى القياـ بم مات العناية الذاتية . -2

 تحسف في التفاعؿ ابلؿ المعب أو األنش ة الممسية . -3

 زيادة االنتبال والتركيز . -4

 زيادة القدرة عمى النموس ب دوص ,وتقبؿ اناريف . -5

 (www.Sinetwork.org)ااتفاص سموؾ العدوانية . -6

 ( Roseann&Smath& Miller.2009)روزين وسميث وميممر  دراسة-(2

 Occupational  Therapy  Using A Sensory Processing Disorder   عنوان الدراسة:

for children with autism   

 استعماؿ العبلج الوظيفي في عبلج اض راب العممية الحسية لد  أ فاؿ التوحد" "
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نيات العبلج الوظيفي فنية / نظاـ ويمبر ر/ كواحدة مف فالتحقؽ مف مد  فاعمية  هدا الدراسة:

 . الحمية الحسية فنية في عبلج اض راب التكامؿ الحسي ذي االاتبلؿ الوظيفي باإلضافة إلى

مػػػف الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف اضػػػ راب التوحػػػد   فػػبلً ( 12تػػػـ ت بيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػى)  عيندددة الدراسدددة:

 DSM-IV(حسػػب  78 – 55ونسػػبة ذكػػائ ـ بػػيف)  وات(سػػن 9 – 6البسػػي  تتػػراوح أعمػػارهـ بػػيف)

مػن ـ 4فراد العينة مف اض راب فػي التكامػؿ الحسػي  فػي النظػاميف الممسػي و الػدهميزي )أيعاني 

 لد  أفراد المنموعتيف . من ـ  باحث دهميزي( 8و) متننب لمسي(

والبكػاص اتنػال الممػس  يػر  ,كاف لدي ـ استنابة الركؿ أو الضرب أو الصػراخ المتننبيف الممسييف

رضػػػػاص فػػػػي االكؿ,اليقبػػػػؿ أف يممسػػػػو أحػػػػد أوأف المتوقد,مشػػػػي عمػػػػى رؤوس االصابد,صػػػػعب اإل

ُيقبمو, ضػػب شػػديد عنػػد  سػػؿ الونػػو أواليدينتػػذمرمف بعػػا أنػػواع المبلبػػس وأحيانػػا رفػػا لػػبس 

والذيف شاصوا كباحثيف  ت والبقاص عاريًا,االن واص والبقاص نانبا حتى ال يممسو أحد.الثياب أوالقبعا

كػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػدي ـ نشػػػػػػػػػػا  زائد,ت وروعػػػػػػػػػػدـ االنتبػػػػػػػػػػال لمماػػػػػػػػػػا ر,ركا عوضػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػف  دهميػػػػػػػػػػزيف

المشػػػػي,تمممموتذبذب,تأرن  لؤلمػػػػاـ والػػػػوراص,ال يصػػػػاب بالػػػػدوار مػػػػف كثػػػػرة الػػػػدوراف حػػػػوؿ الػػػػنفس 

 .األشياص المحي ة ب ـ ص دامبالندراف و واألشياص المونودة في المكاف,اال

 أدوات الدراسة:  -

    Dunn,Sensory Profile 1994مقياس الممؼ الحسي لػ دوف : -1

 Durand, Motivation Assessment Scale1986مقياس التقييـ التحفيزي لػ دوراند:-2

ويقػػػـو البرنػػػامب عمػػػى البرنػػػامب التػػػدريبي العبلنػػػي الػػػذي اعتمػػػد عمػػػى فنيػػػات العػػػبلج الػػػوظيفي -3

ويقػػدـ ابػػرات لمسػػية  الم يػػؼ الضػػ   العميػػؽ عمػػى األكتػػاؼ و األيػػدي واألرنؿ,والظ ر,والتػػدليؾ

)ال بلص,أنواع ماتمفة مف االقمشة,الرمؿ,مبتؿ وناؼ, بػارد وحار,العػاب ماتمفػة  ماتمفة وبالتدريب
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ممسػػػيف(. وفنيػػػة الحميػػػة )لممتننبػػػيف المػػػف أنػػػؿ التػػػدريب التػػػدريني عمػػػى تقبػػػؿ الممس (البنيػػػة ..الػػػ 

نشػػػػػػا ات العمػػػػػػػؿ الثقيؿ)القفز,التسػػػػػػػمؽ, الحسػػػػػػية لؤل فػػػػػػػاؿ البػػػػػػاحثيف الػػػػػػػدهميزيف وهػػػػػػي تتضػػػػػػػمف 

الدحرنة,اضػػافة وزف يحممػػو ال فػػؿ,القفز عمػػى الترامبوليف,سػػحب عربػػة ثقيمػػة)بما يتناسػػب مػػد قػػدرة 

 ال فؿ(,االرت اـ أوالتدحرج عمى وسادة مصممة لذلؾ,الوثب عمى كرة الض   .

 جراءات الدراسة:إ-

 و المؤنؿ. استادـ الباحثوف الممؼ الحسي و مقياس التقييـ التحفيزي كمقياس قبمي وبعدي -1

 / دقيقة75كؿ نمسة /  /أسابيد ثبلث نمسات أسبوعيا,مدة 9البرامب لمدة /   بؽ الباحثوف -2

 نتا ج الدراسة: -

درنػػات أفػػراد المنمػػوعتيف فػػي ونػػد البػػاحثوف فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػ ات   -1

 القياس البعدي وذلؾ لصال  المنموعة التنريبية .

كانت النتائب كالتالي:بالنسبة لممتننب الممسي )تقبمو لآلاريف وعدـ الرد بعدوانيةوعنؼ لمػف  -2

يممسػػػػػو أو ُيقبمػػػػػو,تعمـ م ػػػػػارات العنايػػػػػة الذاتية,عػػػػػدـ التػػػػػذمر مػػػػػف بعػػػػػا المبلبػػػػػس ,عػػػػػدـ أذيػػػػػة 

مباحػػػث الػػػدهميزي) انافػػػاا الت ػػػور والسػػػموؾ الفوضػػػوي,ااتفاص حركػػػات التػػػأرن  النفس(بالنسػػػبة ل

 المتوازف(. االندماج في النشا ات النماعية,المشي لؤلماـ والوراص,

أسػػابيد قػػاـ البػػاحثوف بالقيػػاس المؤنػػؿ فكانػػت النتػػائب عػػدـ ونػػود فػػروؽ ذات داللػػة  3بعػػد  -3

يبية في القياسيف البعدي والمؤنػؿ وهػذا دليػؿ إحصائية بيف متوس ات درنات أفراد العينة التنر 

 . عمى فاعمية العبلج الوظيفي

 (American journal of occupational therapy.2009)                           
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 ((Ben & Carter.2009 بين وكارتر دراسة -(3

 The Effectiveness A Sensory Diet In Therapy Sensory  عنددوان الدراسددة:

Integration Disorder For Child With Autism   
 الحسي لد   فؿ توحدي" تكامؿ" فعالية الحمية الحسية في عبلج اض راب ال

التحقؽ مف مد  فاعمية فنيػة الحميػة الحسػية كون ػا مػف فنيػات العػبلج الػوظيفي فػي هدا الدراسة:

 توحدي. لد   فؿ عبلج اض راب النظاـ ذاتي التحفيز)متننب ذاتي التحفيز(

/  75/   فػي الثامنػة مػف عمػرل نسػبة ذكائػوبسػي تـ ت بيػؽ الدراسػة عمػى  فػؿ توحػدعينة الدراسة:

 يعػاني مػفولديو اض راب في النظاـ ذاتي التحفيز مػف نػوع) متننػب ذاتػي التحفيػز( وكػاف ال فػؿ 

القفػػػػػز ,)الركاال يشػػػػػارؾ فػػػػػي النشػػػػػا ات الحركيػػػػػة–وزف زائػػػػػد ونسػػػػػد هزيػػػػػؿ  –كسػػػػػؿ و امػػػػػوؿ

صػعب , تناسؽ ضعيؼ لحركػات النسػد, يتعب بسرعة, ....(اليحب أف يممسو أحد أو يحركو أحد

 األرضاص في األكؿ.

 أدوات الدراسة : 

 The Short Sensory Profile(SSP,2002)الممؼ الحسي القصير لػ دوف : -1

ي مػػدابًل البرنػػامب التػػدريبي المتضػػمف فنيػػة الحميػػة الحسية)نشػػا ات العمػػؿ الثقيػػؿ والتػػي تع ػػ-3

 نشػػػي ًا لمعضػػػبلت وال ضػػػاريؼ,وهي تسػػػاعد عمػػػى منػػػد وكػػػب  ردات الفعػػػؿ المزعنػػػة لئلحساسػػػات

الضػػػػ   بػػػػيف  –نػػػػراب المبلكمػػػػة  –الزحػػػػؼ دااػػػػؿ االفعػػػػى –األنػػػػزالؽ مػػػػف عمػػػػى السػػػػمـ–)التسػػػػمؽ

 المعب الفوضوي(  –المعب ضمف ايمة الكرات  الض   عمى المفاصؿ اليديف واألرنؿ –الوسادات

 : قاـ الباحثاف بمايمي  الدراسة:إجراءات 

 استادـ الباحثاف الممؼ الحسيالقصير كقياس قبمي وبعدي . -1
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مساعدة ال فؿ كي يتعمـ أف يتعرؼ عمى أنزاص نسمو /مثبًل ميزات الونو, الذراعيف,  -2

 الرأس / الرنميف,

 الكواحؿ / –المرافؽ  –االنتقاؿ إلى أنزاص أكثر تحديدًا / أصابد اليديف والقدميف  -3

نمسات أسبوعيًا مدة كؿ  4/ أسابيد بمعدؿ 8 بؽ الباحثاف فنية الحمية الحسية لمدة /  -4

 دقيقة . 35نمسة 

حصائية بيف الت بيؽ القبمي والبعدي عمى إوند الباحثاف فروؽ ذات داللة  نتا ج الدراسة:

 ب كالتالي :مقياس الممؼ الحسي القصيرذلؾ لصال  الت بيؽ البعدي .حيث كانت النتائ

 زيادة نشا  ال فؿ وتقبمو لؤلقراف والبال يف  . -1

 زيادة تقبمو لمعب والنشا ات الحركية . -2

 تناسؽ نيد بيف أنزاص النسد . -3

 افا ردة الفعؿ العدوانية عندما يممسو أو يحركو أحد . -4

 .(    J.Abnorm  child  psychol,2009)  تقبؿ أنواع ماتمفة مف األ عمة  -5

 

 ( Anita &Bundy.2010أنيتا و بوندي)دراسة  -(4

  Effectiveness  using  a sensory integration approach  in  :الدراسدة عندوان

Occupational  therapy   
 د  فعالية استاداـ  ريقة التكامؿ الحسي في العبلج الوظيفي "م  "

مػػػف  ػػػرؽ العػػػبلج نيػػػات التكامػػػؿ الحسػػػي ك ريقػػػة ف: التعػػػرؼ عمػػػى مػػػد  فعاليػػػة هددددا الدراسدددة

 الوظيفي.في التقميؿ مف أثراض راب التكامؿ الحسي لد  عينة مف أ فاؿ التوحد.

 9–5 فػػؿ تراوحػػت أعمػػارهـ  28: وتألفػػت العينػػة مػػف منمػػوعتيف األولػػى التنريبيػػة عينددة الدراسددة

 11إنػاث و 9 فػؿ توحػدي) 28ذكور(,والعينة الثانية الضاب ة تألفت مف  16إناث و  4سنوات )
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سػػنوات وكػػاف نميػػد أفػػراد عينػػة الدراسػػة يظ ػػروف ردود أفعػػاؿ  9–6تراوحػػت أعمػػارهـ بػػيف  ذكػػور(

دراؾ إ يرعاديػػػة اتنػػػال النشػػػا ات الحركيػػػة )باحػػػث دهميػػػزي( الت ور,المنازقػػػة فػػػي الحركػػػة وعػػػدـ 

الا ر,ضػػػػػػػػرب الػػػػػػػػرأس فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػائ  ,الركػػػػػػػػؿ والعا(والػػػػػػػػبعا اناراتنػػػػػػػػال المثيػػػػػػػػرات ذاتيػػػػػػػػة 

انوا يظ ػػػػػروف اسػػػػػتنابات متدنيػػػػػػة كاالنسػػػػػحاب,البكاص,عدـ تقبػػػػػػؿ التحفيز)مسػػػػػتنيب أقؿ(حيػػػػػث كػػػػػػ

 الحركة,رفا الروتينات اليومية.

 أدوات الدراسة : 

 Dunn,Sensory Profile 1994:مقياس الممؼ الحسي لػ دوف  -1

 Durand, Motivation Assessment Scale1986مقياس التقييـ التحفيزي لػ دوراند: -2

التػػػأرن  الب ػػػيص  لؤلمػػػاـ و لمػػػوراص فػػػي فنيػػػات الت دئػػػة مثؿ:البرنػػػامب التػػػدريبي والػػػذي تضػػػمف  -3

 ,ب انية  أو األرنوحة  الشبكية, أفعى الحضف, لبس الصدرية الثقيمة,الضػ   عمػى نػانبي النسػد

)لمباحػػػػػػػث الدهميزي(,وأيضػػػػػػػا فنيػػػػػػػات التنبيػػػػػػػو مثػػػػػػػؿ :القفػػػػػػػز عمػػػػػػػى ضػػػػػػػ   الكػػػػػػػرة باتنػػػػػػػال الحائ ,

 السريد)لممستنيب ذاتي التحفيز األقؿ(.الترامبوليف,القفز عمى كرات الض  ,التأرن  

 إجراءات الدراسة:

 في القياس القبمي والبعدي والمؤنؿ .التقييـ التحفيزي استادـ الباحثاف الممؼ الحسي و  -1

 دقيقة يوميًا. 128/ أسابيد بمعدؿ18 بؽ الباحثوف البرنامب عمى العينة التنريبية  لمدة / -2

 :نتا ج الدراسة

وند الباحثاف فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوس ات درنات المنموعتيف الضاب ة والتنريبية  

في القياس البعدي وذلؾ لصال  المنموعة التنريبية,حيث كانت النتائب كالتالي زيادة في التركيز 



 الدراسات السابقة  الفصل الثالث 
 

 150 الدراسات السابقة

 

وعي واالنتبال,التوقؼ عف الحركة الزائدة,ااتفاصمظاهرالسموؾ العدواني العا,الركؿ,وزيادة ال

 بما   النسـ . 

أسابيد بالقياس المؤنؿ حيث بينت النتائب عدـ ونود فروؽ ذات داللة  5ثـ قاـ الباحثاف بعد  -

إحصائية بيف الت بيؽ البعدي والمؤنؿ مما دؿ عمى استمرار أثر البرنامب المستادـ في هذل 

 (thpawenterprises.comwww.Sou)الدراسة 

 ( Sarah & Miller & Kathy.2010)سارا وميممر و كاتيدراسة  -(5

 Effectiveness  The Program Occupational Therapy in therapy  عندوان الدراسدة:

disorder the SensoryUnder- Responsivity For Children With Autism   
لدىعينػة مػف أ فػاؿ المتدنيػة "فعالية برنامب العبلج الوظيفي في عبلج اض راب االستنابة الحسية 

 "التوحد

:التعرؼ عمى مد  فاعمية العػبلج الػوظيفي فػي افػا اضػ راب االسػتنابة الحسػية هدا الدراسة

 لد  عينة مف أ فاؿ التوحد. /مستنيب لمسي األقؿ/المتدنية

 فػػبًل مػػف أ فػػاؿ التوحػػد بػػيف البسػػي  والمتوسػػ  تتػػراوح أعمػػارهـ  /12تكونػػت مػػف/ عينددة الدراسددة:

وكػػػاف نميػػػد أفػػػراد العينػػػة يظ ػػػروف اسػػػتنابات /  78- 58ونسػػػبة ذكػػػائ ـ بػػػيف /  / 6 – 3بػػػيف/

متدنية اتنال المثيرات الممسية)المسػتنيب الممسػي األقؿ(مثػؿ صػعوبة األرضػاص فػي األكؿ,ال ضػب 

ص  سؿ الونو واليديف,عدـ الشعور بػاأللـ عنػد حػدوث أذ  عند تبديؿ المبلبس,نوبات ال ضب أثنا

 ا ير,عدـ التفاعؿ مد مف يسمـ عميو أو يقبمو.

 أدوات الدراسة : 

 Dunn,Sensory Profile 1994:مقياس الممؼ الحسي لػ دوف  -1

 Durand, Motivation Assessment Scale1986مقياس التقييـ التحفيزي لػ دوراند:-2

http://www.southpawenterprises.com/
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التدريبي والذي تضمف فنيات العبلج الوظيفي المتمثمة في فنيات نظاـ ويمبر ر, البرنامب -3

 الحمية الحسية.

 : قاـ الباحثيف بمايمي :إجراءات الدراسة

 في القياس القبمي والبعدي والمؤنؿ .التقييـ التحفيزي استادـ الباحثاف الممؼ الحسي و  -1

 128نمسػات أسػبوعيًا, بمعػدؿ 3/ أسػابيد 9/  بؽ الباحثوف البرنامب عمى عينة الدراسة  لمػدة -2

 دقيقة يوميًا.

 :نتا ج الدراسة 

وند الباحثاف فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الت بيؽ القبمي والبعدي عمى مقياس الممؼ الحسي 

 وعمى مقياس التقييـ التحفيزي وذلؾ لصال  الت بيؽ البعدي .حيث كانت النتائب كالتالي :

 العينة عمى القياـ بروتينات العناية الذاتية .تحسف في قدرة أفراد  -

 زيادة االنتبال والتركيز . -

 تحسف في التفاعؿ مد مف يتعامؿ معو . -

عدـ ونود فروؽ بيف القياسيف البعدي و المؤنؿ, مما يدؿ عمى فاعمية البرنامب  الم بؽ  -

 في هذل الدراسة .

(  The  American journal of occupational therapy. 2010)                 

 ( Miller & Sarah.2010دراسة ميممر و سارا ) -(6

-Effect Occupational therapy in treatment of Over    عندددوان الدراسدددة

Responsivetothe sensory stimulis for children with autism   
  فاؿ التوحد"أ"فعالية العبلج الوظيفي في معالنة االستنابة المبالغ في ا لممثيرات الحسية لد  
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الكشؼ عف تأثير العبلج الوظيفي في معالنة االستنابات العاليػة لممثيػرات الحسػية هدا الدراسة:

 ( Fight or Fight)سػػتنابة التػػي تسػػمى"ال روب أو ال ػػروب"االلػػد  أ فػػاؿ التوحػػد وتمثمػػت فػػي 

رفػػػا القيػػػاـ بم ػػػاـ العنايػػػة  كتننػػػب الممػػػس مػػػف اناريف,ال ضػػػب عنػػػد آاػػػذل إلػػػى مكػػػاف مػػػزدحـ,

 الدائـ.البكاص والصراخ  نانبًا, األنزواص ,الذاتية

 عينة الدراسة:

والمنموعة  إناث( 2ذكور و 18 فؿ توحدي ) 12تكونت العينة مف منموعتيف األولى الضاب ة 

 سنوات.9 – 6تراوحت أعمارهـ األعمار إناث(. 3ذكور, 9) فؿ توحدي  12الثانية التنريبية

 أدوات الدراسة : 

    Dunn,Sensory Profile 1994مقياس الممؼ الحسي لػ دوف : -1

الض    البرنامب العبلني والذي تضمف فنيات نظاـ ويمبر ر, إضافة إلى تقنيات مثؿ"-2

وتقديـ ابرات  المثة,االستمقاص عمى كرة الض  . تدليؾ الظ ر واألكتاؼ,تدليؾ النانبي لمنسـ,

 لمسية ماتمفة لتعزيز التمييز الممسي /ناعـ ,اشف/ / ر ب , ناؼ / / ليف ,قاس / 

 إجراءات الدراسة: 

  بؽ الباحثوف الممؼ الحسي في الت بيؽ القبمي والبعدي والمؤنؿ. –1

 دقيقة يوميًا  138 – 98/ أسابيد بمعدؿ  6 بؽ البرنامب العبلني  لمدة / -2

ونػػد البػػاحثوف فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الت بيػػؽ القبمػػي والبعػػدي وذلػػؾ نتددا ج الدراسددة: -

 لصال  الت بيؽ البعدي حيث أظ رأفراد العينة التنريبية النتائب التالية :
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 زاد تقػػػػبم ـ لآلاريف)مثػػػػؿ عػػػػدـ البكػػػػاص عنػػػػدما يقتػػػػرب مػػػػن ـ أحػػػػد ما(تقبػػػػؿ القيػػػػاـ ب سػػػػيؿ الونػػػػو,

دوف  ضػػػػب أو بكاص.ارتيػػػػاح مػػػػف ق بػػػػؿ األهػػػػؿ فػػػػي  األظػػػػافر االسػػػػناف,وقص السػػػػتحماـ,وتظيؼوا

 اص حاب أ فال ـ إلى األماكف العامة .

أسابيد بالقياس المؤنػؿ حيػث بينػت النتػائب عػدـ ونػود فػروؽ ذات داللػة  3ثـ قاـ الباحثاف بعد  -

البرنػػامب المسػػتادـ فػػي هػػذل  إحصػػائية بػػيف الت بيػػؽ البعػػدي والمؤنػػؿ ممػػا يػػدؿ عمػػى اسػػتمرار أثػػر

 .(The  American  journal of occupational therapy .2010 )الدراسة 

 (Beth ,et,al.2011)دراسة بيث وآخرون -(7

  Efficacy of Willbarger Protocol on Eating Problems in children   عندوان الدراسدة

with Autism   " األكؿ لد  أ فاؿ التوحدويمبر رعمى مشاكؿ  تأثيرنظاـ " 

الكشؼ عف فعالية نظػاـ ويمبر ػر فػي عػبلج مشػاكؿ الفمويػة المتعمقػة باألكػؿ/مص  هدا الدراسة:

نواع محػددة مػف أبقاص المقمة فػي الفػـ دوف بمػد لمػدة تتناوزالسػاعة,التعمؽ بػإال عاـ بداًل مف قضمو,

 كمكالتراب والبحصاأل عمة,تناوؿ ما هو يرصالحمؤل

 سنوات. 6 – 3إناث بعمر  2,  ذكور 18 فؿ توحدي  12تكونت العينة مف الدراسة:عينة 

 أدوات الدراسة :

 The Short Sensory Profile(SSP,2002)دوف الممؼ الحسي القصير لػ -1

 Durand, Motivation Assessment Scale1986:مقياس التقييـ التحفيزي لػ دوراند-2

البرنامب التدريبي المتضمف فنيات نظاـ ويمبر رالمتضمف)الض   الدائري عمى المن قة  –3

 الواقعة بيف األنؼ والشفة العميا,الض   عمى مفاصؿ الفكيف, تدليؾ المثة(.
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 إجراءات الدراسة: 

 استادـ الباحثوف الممؼ الحسي القصير في القياس القبمي والبعدي والمؤنؿ . -1

دقيقة,وأيضا قبؿ تناوؿ ونبة  98/ أسابيد وكاف ي بؽ كؿ 5البرنامب  لمدة / قاـ الباحثوف -2

 ال عاـ مباشرة .

وند الباحثوف فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي وذلؾ  نتا ج الدراسة:

 لصال  القياس البعدي حيث أظ ر أفراد المنموعة التنريبية النتائب التالية :

ة تناوؿ ال عاـ,زيادة تقبم ـ ألنواع عديدة مف األ عمة,عدـ تناوؿ األشياص تحسنًا في  ريق

  يرالصالحة لؤلكؿ,زيادة القدرة عمى المضغ والقضـ بشكؿ سميـ.

ثـ قاـ الباحثوف بعد / أسبوعيف / بالقياس المؤنؿ لمتاكد مف استمرار النتائب التي أحدث ا  -

البرنامب المستادـ فكانت النتائب عدـ ونود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الت بيؽ البعدي 

والمؤنؿ مما يدؿ عمى األثر الكبير الذي أحدثو البرنامب المستادـ    

(www.Sensoryresources.com). 

 .(Shelley &Barbara,2012دراسة شيمي و باربارا) -(8

 Use the occupational therpy in treatment problems praxis عنددوان الدراسددة:

forchildren with autism   

 مشاكؿ التا ي  الحركي لد  أ فاؿ التوحد" معالنةاستاداـ العبلج الوظيفي في  "

التعػػرؼ عمػى مػد  فعاليػػة العػبلج الػوظيفي فػي معالنػػة مشػاكؿ التا ػي  الحركػػي  هددا الدراسدة:

 فػػاؿ التوحػػد والتػػي تمثمػػت لػػد  العينػػة في)عػػدـ التػػوازف اػػبلؿ الوقػػوؼ والمشي,االصػػ داـ ألػػد  

التػي تت مػب م ػارة يدويػة كالمكعبات,عػدـ  الدائـ بالناس واألشياص,عدـ القدرة عمػى المعػب باأللعػاب

 القدرة عمى صعود ونزوؿ الدرج, السقو  المتكرر مف عمى الكرسي(

http://www.sensoryresources.com/
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 سنوات. 6 – 3إناث(العمر 4ذكور, 8 فؿ توحدي ) 12تكونت العينة مف  عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة :

 Dunn,Sensory Profile 1994:مقياس الممؼ الحسي لػ دوف  -1

 Durand, Motivation Assessment Scale1986ييـ التحفيزي لػ دوراند:مقياس التق-2

 مثػؿ نشػا ات العمػؿ الثقيػؿ)القفز, التسػمؽ, البرنامب التدريبي المتضمف فنيات العبلج الػوظيفي-3

الوثػػب  الدحرنة,إضػػافة وزف يحممػػو ال فؿ(باإلضػػافة إلػػى أنشػػ ة التنبيػػو )القفػػز عمػػى الترامبػػوليف,

 التسمؽ والتأرن  السريد (. عمى كرة الض  ,

 إجراءات الدراسة:

 استادـ الباحثوف الممؼ الحسي ومقياس التقييـ التحفيزي في القياس القبمي والبعدي   -1

 دقيقة يوميًا مد فواصؿ زمنية  128 – 88/ أسابيد بمعدؿ  8البرامب لمدة/   بؽ الباحثوف-2

 نتا ج الدراسة:

(بػيف القياسػيف القبمػي 8,85داللػة إحصػائية عنػد مسػتو  الداللػة )أظ رت النتائب ونود فروؽ ذات 

والبعػػدي وذلػػؾ لصػػال  القيػػاس البعػػدي حيػػث أظ ػػر أفػػراد العينػػة بعػػد ت بيػػؽ البرنػػامب تحسػػنًا فػػي 

المشػػي,زيادة القػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػد األلعػػاب اليدويػػة,زيادة الػػوعي بما ػػ  النسػػـ ممػػا أد  إلػػى 

 (.Lynn,2006,p.210)حسف التناسؽ النسدي الحركيالتقميؿ مف االص داـ بالناس,ت

 ( June,2012)دراسة جون  -(9

 Hyper-Responsivity to touch and vestibular stimulis and sensory  عنوان الدراسة:

integtstion therapy for children with autism   
 لممثيرات الممسية والدهميزية وعبلج التكامؿ الحسي لد  ا فاؿ التوحد" المفر ةاالستنابات  "

 في االستنابات الممسية والدهميزية. التكامؿ الحسي اظ ار تأثير عبلج  هدا الدراسة:
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إنػػػاث(  5ذكػػور, 15(  فػػؿ توحػػدي)28تكونػػػت مػػف منمػػوعتيف األولػػى التنريبيػػػة)عينددة الدراسددة:

إناث( تراوحت أعمارنميد أفػراد عينػة الدراسػة بػيف 8ذكور, 13( فؿ توحدي)28والثانية الضاب ة)

لممثيػػرات (كػػاف لػػد  أفػػراد المنمػػوعتيف اسػػتنابات مفر ػػة  78 – 55سػػنوات بدرنػػة ذكػػاص ) 9–5

)متننب لمسػػػػي(مثؿ ال ضػػػػب مػػػػف الممس,العدوانيػػػػة عنػػػػد تبػػػػديؿ المبػػػػاس, رفػػػػا المبػػػػاس الممسػػػػية

الػدوراف المثيػرات الدهايزيػة)باحث دهميزي(نػال الم سوؿ حديثًا,رفضاالستحماـ.واستنابات مفر ة ات

السػػريد حػػوؿ نفسػػو واألشػػياص,التأرن  لؤلمػػاـ والامؼ,القفز,عػػدـ الثبػػات اثنػػاص االسػػتحماـ أو اثنػػػاص 

 تناوؿ ال عاـ.

 أدوات الدراسة: 

   Dunn,Sensory Profile 1994الممؼ الحسي لػ دوف : -1

مثػؿ : الضػ   العميػؽ والشػديد عمػى (SIالبرنامب التدريبي المتضػمف فنيػات التكامػؿ الحسػي) – 2

األكتػاؼ واأليػدي واألرنؿ,الظ ر,والتػػدليؾ الم يؼ.ويقػدـ ابػػرات لمسػية مػف اػػبلؿ صػندوؽ الرمػػؿ 

 .والنشا ات الممسية مف أنؿ التدريب التدريني عمى تقبؿ الممس

 إجراءات الدراسة:

 الممؼ الحسي والتقييـ التحفيزي في القياس القبمي والبعدي والمؤنؿ  بؽ الباحثوف  -1

 دقيقة يوميًا . 98 – 68/ أسابيد بمعدؿ 18 بؽ الباحثوف البرنامب لمدة / -2

 نتا ج الدراسة: 

ونػػػػػد البػػػػػاحثوف فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػػ ات المنموعػػػػػة التنريبيػػػػػة ومتوسػػػػػ ات 

البعػػػدي وذلػػػؾ لصػػػال  القيػػػاس التقيػػػيـ التحفيػػػزي القيػػػاس القبمػػػي و المنموعػػػة الضػػػاب  عمػػػى مقيػػػاس 

كانت النتائب التالية:زيادة التركيز واالنتبال,زيادة ال دوص والسكينة,عدـ ال ضب عند ارتػداص و .البعدي
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المباس النديد,انافاا مسػتو  ال ضػب والعدوانيػة.زيادة الػوعي بما ػ  النسػـ,زيادة التفاعػؿ مػد 

 اناريف.

أسػػػػابيد بالقيػػػػاس المؤنػػػػؿ فكانػػػػت النتػػػػائب عػػػػدـ ونػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة  5احثوف بعػػػػد قػػػػاـ البػػػػ -

إحصػػائية بػػيف القياسػػيف البعػػدي والمؤنػػؿ ممػػا يػػدؿ عمػػى اسػػتمرار أثػػر البرنػػامب المسػػتادـ وفاعميتػػو 

 .(The journal Autism developmental disorders.2012)في هذل الدراسة 

 ( Ramos.2013دراسة راموس ) -(11

 Use the occupational therapy in treatment a sensory integration  :عنوان الدراسة

disorders for a 3 –year-old  boy   
 3"اسػػتاداـ العػػبلج الػػوظيفي فػػي معالنػػة اضػػ رابات التكامػػؿ الحسػػي لػػد   فػػؿ توحػػدي عمػػرل 

 سنوات"

رابات التكامػػؿ الحسػػي فػػي التعػػرؼ عمػػى تػػأثير العػػبلج الػػوظيفي فػػي معػػالب اضػػ هدددا الدراسددة:

 النظاـ ذاتي التحفيز .النظاـ الممسي و 

سػنوات.حيث كػاف يظ ػر ال فػؿ اسػتنابات مبػالغ  3 فػؿ توحػدي يبمػغ مػف العمػر عينة الدراسدة:

في ػػػػػا لممثيػػػػػرات الممسية)المسػػػػػتنيب الممسػػػػػي األقؿ(/ال ضػػػػػب الشػػػػػديد عنػػػػػد آاػػػػػذل إلػػػػػى صػػػػػالوف 

الونػػػو أواالسػػػتحماـ,رفا مسػػػؾ اليػػػد مػػػف ق بػػػؿ  الحبلقة,ال ضػػػب الشػػػديد والعدوانيػػػة عنػػػد  سػػػيؿ

اناريف,تناوؿ كمية محددوة مف ال عاـ/واستنابات  يرعادية لممثيرات ذاتية التحفيز)باحث ذاتي 

التحفيز(/التػػػػػػػػػػػػػػأرن  الدائـ,فر النشا ,البكاصالمتواصؿ,القفزوالتصفيؽ,االصػػػػػػػػػػػػػػ داـ و السػػػػػػػػػػػػػػقو  

 المتكرر(.

 أدوات الدراسة: 

 Dunn,Sensory Profile 1994:لػ دوفمقياس الممؼ الحسي  -1
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 Durand, Motivation Assessment Scale1986مقياس التقييـ التحفيزي لػ دوراند:-2

برنامب ويمبر ر لممشاكؿ البرنامب العبلني التدريبي والمتضمف فنيات العبلج الوظيفي -3

تدليؾ الم يؼ. الممسية /الض   العميؽ والشديد عمى األكتاؼ واأليدي واألرنؿ,الظ ر,وال

والنشا ات الممسية. ولممشاكؿ ذاتية التحفيز يتضمف البرنامب  نشا ات العمؿ الثقيؿ)دفد 

الض   عمى نانبي النسد,االسترااص عمى كرة الض   عربات ثقيمة,إضافة وزف يحممو ال فؿ,

 .باألضافة إلى تقنيات الت دئة والتنظيـ .

 إجراءات الدراسة: 

  بؽ الممؼ والتقييـ في القياس القبمي والبعدي  -1

 دقيقة يوميًا. 98نمسات في األسبوع بمعدؿ   5/  أسابيد 7ممدة/  بؽ البرنامن-2

 نتا ج الدراسة: 

البعػػػدي وذلػػػؾ لصػػػال  القيػػػاس ونػػػد البػػػاحثوف فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف القياسػػػيف القبمػػػي و 

فػػػػػي تقبػػػػػؿ اناػػػػػريف وعػػػػػدـ الػػػػػرد بعدوانيػػػػػة لممػػػػػس  حيث أظ ػػػػػر أفػػػػػراد المنموعػػػػػة تحسػػػػػناالبعػػػػػدي.

 زيػػادة االنتبػػال و  يرالمتوقػػد,تعمـ م ػػارات العنايػػة الذاتيػػة,ااتفاص حركػػات التػػأرن  لؤلمػػاـ والػػوراص,و

 .(Education and Traning in developmental disabilities.2013)التركيز

 (.Springer,et,al.2014)دراسة سبرينغر وآخرون  -(11

 The use of Weighted Viest as colming  technigue for children  الدراسدة: عندوان

with autism   "  فاؿ التوحدأاستاداـ الصدرية الثقيمة كتقنية ت دئة مد  " 

في التقميؿ مف االستنابات السمبية لد  عينة : اثبات فعالية تقنية "الصدرية الثقيمة"هدا الدراسة

 مف أ فاؿ التوحد.
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 18ذكور, 15 فؿ توحدي ) 25تكونت العينة مف منموعتيف األولى تتألؼ مف الدراسة:عينة 

( سنوات .وكاف أفراد العينة لدي ـ اض راب في النظاـ ذاتي  9 –6العمر يتراوح ).إناث(

التحفيز)باحث ذاتي( حيث يظ روف سموكيات مثؿ: النشا  المفر ,العدوانية,االص داـ الدائـ 

 بالناس واألشياص,المنازفة والت ور.

 أدوات الدراسة : 

    Dunn,Sensory Profile 1994مقياس الممؼ الحسي لػ دوف : -1

 Durand, Motivation Assessment Scale1986س التقييـ التحفيزي لػ دوراند:مقيا-2

البرنػػامب العبلنػػي المتضػػمف تقنيػػات الت دئػػة )الصػػدرية الثقيمػػة: وهػػي عبػػارة عػػف تقنيػػة تعمػػؿ  -3

عمى ت دئة وتنظيـ اإلثارة وارتااص الن از العصبي وتقميؿ االسػتنابات المبػالغ في ػا وت دئػة ال فػؿ 

النشا .وتساعد هذل التقنية عمى تقميػؿ االسػتنابات السػمبية التػي يمكػف أف يسػتادم ا ال فػؿ مفر  

 العدواف,البكاص,االاتباص والسمبية.:  لتننب المداؿ الحسيمثؿ

 :إجراءات الدراسة

  بؽ الباحثوف الممؼ الحسي ومقياس التقييـ التحفيزي في القياسيف القبمي والبعدي . -1

أسابيد.وكانت ألية الت بيؽ تتـ بالشكؿ التالي:  8نية "الصدرية الثقيمة" لمدة  بؽ الباحثوف تق-2

دقيقة ثـ يامع ا لبضعة دقائؽ.ثـ يمبس ا وهكذا.وكاف  28يمبس ال فؿ الصدرية بوزف محدد لمدة 

الباحثوف يقوموف بزيادة الوزف الموضوع بالصدرية بشكؿ تدريني حتى ال يتكيؼ الن از العصبي 

 محدد.مد الوزف ال
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وند الباحثوف فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي وذلؾ  نتا ج الدراسة:

.حيث أصب  أفراد العينة أكثر هدوص وقدرة عمى البقاص ثابتيف ضمف النشا   لصال  القياس البعدي

 الذي يتواندوف فيو,زيادة االنتبال والتركيز,زيادة التعامؿ مد اناريف.

(The journal autism developmental disabilities.2014) 

 ( Watts.2014) واتس  دراسة( 12

-Relationship between sensory integration therapy  and Over  عنوان الدراسة:

responsive for children with autism   

 " لد  أ فاؿ التوحد  لمبالغ في اواالستنابة ا التكامؿ الحسيالعبلقة بيف عبلج  "

( واالسػػػتنابة المبػػػالغ في ػػػا  SIالكشػػػؼ عػػػف العبلقػػػة بػػػيف عػػػبلج التكامػػػؿ الحسػػػي )هددددا الدرسدددة:

لممثيػػػػرات الحسػػػػية ذاتيػػػػة التحفيز)متننػػػػب ذاتػػػػي التحفيػػػػز( لػػػػد  أ فػػػػاؿ التوحػػػػد والتػػػػي تمثمػػػػت فػػػػي 

 معب,عدوانيػػة وبس,صػعوبات فػي ال)االمتنػاع عػف قضػـ ال عاـ,التمممػؿ والتعػػب أثنػاص ارتػداص المبل

 صرير األسناف( , ضب

تراوحت أعمارهـ ما بيف  إناث(  3ذكور,و 9 فؿ توحدي) 12تكونت العينة مف عينة الدراسة:

 سنة 9 -6

 أدوات الدراسة : 

    Dunn,Sensory Profile 1994مقياس الممؼ الحسي لػ دوف : -1

 Durand, Motivation Assessment Scale1986مقياس التقييـ التحفيزي لػ دوراند:-2

 والمتضػػمنة : النشػػا ات الدهميزيػػة و SIالبرنػػامب التػػدريبي الػػذي يعتمػػد عمػػى فنيػػات  عػػبلج   -3

القفػػػز عمػػػى  –التسػػػمؽ –نشػػػا ات دمػػػب المػػػداؿ الممسػػػي بالمػػػداؿ ذاتػػػي التحفيػػػز -ذاتيػػػة التحفيػػػز

 القفز عمى كرات الض   . -الترامبوليف 
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 إجراءات الدراسة:

  بؽ الباحثوف الممؼ الحسي ومقياس التقييـ التحفيزي في القياسيف القبمي والبعدي و المؤنؿ  -1

 .دقيقة يوميًا  45–38نمسات في االسبوع بمعدؿ  4/ أسابيد  9 بؽ البرنامب لمدة / -2

 نتا ج الدراسة:

القياس  وند الباحث فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس القبمي والبعدي وذلؾ لصال  -1

 البعدي .حيث أظ رت النتائب مايمي :

 . زيادة في قدرة أفراد العينة عمى قضـ ال عاـ والمضغ والبمد 

 . تنوع كمية ونوعية األ عمة التي بدأ  أفراد العينة بتناول ا 

 . تحسف في قدرت ـ عمى التعامؿ مد األلعاب 

 . ااتفاص السموؾ العدواني 

  التوقؼ عف صرير األسناف  (WWW.Sinetwork.ork  ). 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة : -ثالثاا 

 يمكف التعميؽ عمى الدراسات السابقة وفؽ مايمي :

 مف حيث األهداؼ : -(1

هدفت بعا الدراسات إلى التعرؼ عمى مظػاهر اضػ راب التكامػؿ الحسػي لػد  أ فػاؿ التوحػد  -

الحسػػػي فػػػي معظػػػـ األنظمػػػة  و يػػػؼ التوحػػػد,والتي أشػػػارت نتائن ػػػا إلػػػى ونػػػود اضػػػ راب التكامػػػؿ

)الممس,السمد,البصر,الشػػػػػػػػػػموالتذوؽ,الدهميزي,ذاتي التحفيز(وعبلقت ػػػػػػػػػػا بالسػػػػػػػػػػموؾ واالسػػػػػػػػػػتنابات 

( Jean,et,al,2008( و)Smith,et,al,2004)العا فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واالنتماعية.كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 ( Shelley,et,al,2012و)  ( Scott & Dunn ,2010و)(  (Schoen,et,al.2008و
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لحسػػػي لػػػد  أ فػػػاؿ الدراسػػػات إلػػػى معرفػػػة مػػػد  انتشػػػار اضػػػ راب التكامػػػؿ اكمػػػا هػػػدفت بعػػػا  -

% مػػػػف أ فػػػػاؿ التوحػػػػد لػػػػدي ـ  89,94( التػػػػي أظ ػػػػرت أف  (Miller,et,al,2007 التوحػػػػد كدراسػػػػة

 اض راب في العممية الحسية.

وهػدفت بعػػا الدراسػػات إلػػى تنػاوؿ العبلقػػة بػػيف التوحػػد واالسػتنابات المبػػالغ في ػػا واالسػػتنابات  -

 دراسة ( وSchoen,et,al,2008تدنية لممثيرات الحسية الممسية والدهميزية.كدراسة)الم

(Ben & Breggs,2009.) 

أيضػًا هػدفت بعػا الدراسػات إلػػى إنػراص مقارنػة بػيف التوحػػدييف والعػادييف فيمػا يتعمػؽ باضػػ راب -

 يػر عاديػة % مف التوحػدييف كػاف لػدي ـ ردود أفعػاؿ 89العممية الحسية,حيث أظ رت نتائن ا إف 

 (   Sraha,et,al,2014( و و)Jean &Tami&Shula,2008في معظـ األنظمة الحسية.كدراسات )

 مف حيث العينة : -(2

 ( Miller,et,al,2007)دراسػػػػػػات ضػػػػػػمت عينت ػػػػػػا أ فػػػػػػاؿ فػػػػػػي مرحمػػػػػػة ال فولػػػػػػة المبكػػػػػػرة ومن ػػػػػػا: -

 (Scott&Dunn,2010) و(  Lynn,et,al,2009) و( Schoen,et,al,2008)و(  Jean,et,al,2008)و

 ( .Beth,et,al,2011)و 

 ((Roseann,et,al,2009دراسات ضػمت عينت ػا أ فػاؿ فػي مرحمػة ال فولػة المتوسػ ة : ومن ػا  -

 (June,2012)و (Anita&Bundy,2010)و( Miller&Sarha,2010)و( Ben,et,al,2009) و

 . ( Springer,2014)و

و  (Smith,et,al,2004)دراسػػػػػػػػات ضػػػػػػػػمت عينت ػػػػػػػػا أشػػػػػػػػااص فػػػػػػػػي سػػػػػػػػف المراهقػػػػػػػػة ومن ػػػػػػػػا :  -

(Schoen,et,al,2008 )و(Shelley,et,al,2012 )و (Sarah,et,al,2014. ) 
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( Schoen,et,al,2008:)دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت عينت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااص بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يف ومن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  -

 (Sarah,et,al,2014)و ( Shelley,et,al,2012)و

)    ( وLynn,et,a,2009( و) Ben & Carter,2009:)دراسات كانت عينت ػا صػ يرة العػدد ومن ػا  -

Sarah&MillerKathy,2010و )Beth,et,al,2011)(و )June,2012(و )Ramos,2013) 

 (Watts,2014و) 

 ( Miller,et,al,2007)و (Smith,et,al,2004)دراسػػػػػػػػات كانػػػػػػػػت عينت ػػػػػػػػا كبيػػػػػػػػرة العػػػػػػػػدد ومن ػػػػػػػػا: -

 (Scott&Dunn,2010) و(Ben & Breggs,2009و)(Jean,et,al,2008 ()Schoen,et,al,2008)و

 (Shelley,et,al,2012)و

 مف حيث المن ب : -(3

و  ( Miller,et,al,2007)يعػػػػػػػػػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػات اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػدت المػػػػػػػػػػػػػػػػن ب المسػػػػػػػػػػػػػػػػحي ومن ػػػػػػػػػػػػػػػػا : -

(Schoen,et,al,2008) . 

 (Ben & Carter,2009)و (Smith,et,al,2004):مد المن ب الوصفي التحميمي ومن اوالبعا اعت -

 . (Shelley,et,al,2012)و 

 ( وJean & Tami & Shula,2008وبعا الدراسات اعتمد المن ب المقارف ومن ا :)-

 (Scott&Dunn,2010 ( و )Sarah,et,al,2014) . 

 و ( Lynn,et,al,2009) واعتمدت دراسات أار  عمى المن ب التنريبي ومن ا :-

(Anita &Bundy,2010)و(Sarah&MillerKathy,2010)  و(Beth,et,al,2011)و(June,2012 )

 . (Watts,2014)و  (Ramos,2013)و  ( Shelley,et,al,2012و )

 مف حيث األدوات : –( 4

 Dunn,Sensory Profile,1994بعا الدراسات استادمت الممؼ الحسي لػ دوف  -
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 The Short Sensory Profileالقصير لػ دوف.بعا الدراسات استادمت الممؼ الحسي  -

  Dunn, Adult Sensory Profile(ASP)البعا استادـ الممؼ الحسي لمبال يف -

 وكما استادمت دراسات أار  مقياس التقييـ التحفيزي  لػ دوراند -

 Durand, Motivation Assessment  Scale 1986 

  Sensory Over – Responstive في ا.ودراسات استادمت ممؼ االستنابات المبال ة  -

 مكانة البحث الحالي من الدراسات السابقة : –رابعاا 

والدراسػات  البحػث الحػاليمف ابلؿ إمعاف النظر في الدراسات السابقة نبلحػظ مػد  االرتبػا  بػيف 

 السابقة حيث نبلحظ مايمي :

اضػ راب التكامػؿ الحسػي يتشابو هذا البحث مد دراسات متعددة حاولت التعرؼ عمػى مظػاهر -1

 (Schoen,et,al,2008)و ( Miller,et,al,2007)و(Smith,et,al,2004) لػػد  التوحػػدييف مثػػؿ دراسػػة

 (Ben & Breggs,2009و )

اسػػػػػػػتادـ هػػػػػػػذا البحػػػػػػػث بعػػػػػػػا األدوات المونػػػػػػػودة فػػػػػػػي الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة . ومن ػػػػػػػا الممػػػػػػػؼ -2

 الحسي,مقياس التقييـ التحفيزي, فنيات العبلج الوظيفي .

يتقػػارب حنػػـ العينػػة فػػي البحػػث الحػػالي مػػد العديػػد مػػف الدراسػػات مػػف حيػػث العػػدد الصػػ يرالذي -3

 و( Lynn,et,a,2009) و( Ben & Carter,2009:)/ مثؿ دراسة  28   -12يتراوح/

 (Sarah&Miller&Kathy,2010 )وBeth,et,al,2011)) و(June,2012) و(Ramos,2013) 

 ( Watts,2014)و

استادـ البحث الحالي معظـ ال ػرؽ العبلنيػة التػي اسػتادمت ا بعػا الدراسػات السػابقة ومن ػا -4

وفنيػات  (Sarah & Miller & Kathy,2010و )(Ben & Carter,2009)فنيػة الحميةالحسػية دراسػة 

 نشا ات العمؿ الثقيؿ,  ((Beth,et,al,2011و ( Lynn,et,al,2009) نظاـ ويمبر ر
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(Shelle&Barbara.2012)و(Watts,2014) وتقنية الصدرية الثقيمة(Springer ,et ,al ,2014) 

أيضًا من ب البحث الحالي هو المن ب التنريبي يتشابو مد مػن ب الدراسػات التػي اهتمػت بعػبلج -5

 اض راب التكامؿ الحسي لد  أ قاؿ التوحد و يؼ التوحد . 

  ياتمػػػؼ البحػػػث الحػػػالي عػػػف الدراسػػػات السػػػابقة بكون ينػػػاوؿ االضػػػ راب فػػػي األنظمػػػة الحسػػػية

 الثبلثة )الممسي,الدهميزي ,ذاتي التحفيز(معًا وهي مف أحدث المواضيد المدروسة. 

  ياتمؼ أيضًا البحث الحالي عف الدراسات السابقة بكون يتضػمف معظػـ فنيػات العػبلج الػوظيفي

إلى افا اض راب التكامؿ الحسي ذي االاػتبلؿ الػوظيفي لػد  أ فػاؿ والتي ت دؼ بمنمم ا 

 التوحد .

 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة في البحث الحالي : –خامساا 

قػػػدـ هػػػذا الفصػػػؿ بمنممػػػو وصػػػفًا تحميميػػػًا لػػػبعا الدراسػػػات والبحػػػوث السػػػابقة ذات صػػػمة مباشػػػرة 

وات والمت نوالنتائب.وتقػػػدر الباحثػػػة أونػػػو بموضػػػوع البحػػػث الحػػػالي,مف حيػػػث ال ػػػدؼ والعينػػػة واألد

 االستفادة مف الدراسات السابقة الواردة ب ذا الفصؿ بمايمي :

االسػػتفادة مػػف أفكػػار البػػاحثيف السػػابقيف فػػي كيفيػػة ااتيػػار وتصػػميـ أدوات البحػػث الحػػالي مثػػؿ  -

 تصػػػميـ ب اريػػػة تشػػػايص وتقيػػػيـ اضػػػ راب التكامػػػؿ الحسػػػي ذي االاػػػتبلؿ الػػػوظيفي لػػػد  أ فػػػاؿ

عداد البرنامب التدريبي المعتمد عمى فنيات العبلج الوظيفي لافا مظاهر االض راب   التوحد,وا 

 وضد فروا البحث الحالي . -

 في ااتيار المن ب المناسب لمبحث الحالي . -

 تفسير النتائب االحصائية الااصة بالبحث الحالي . -
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ارنػػػة مػػػد نتػػػائب الدراسػػػات مناقشػػػة نتػػػائب البحػػػث الحالي,وتبيػػػاف مػػػد  مػػػا حققػػػو هػػػذا البحػػػث  مق -

 السابقة .

يبلحظ مف عرا الدراسػات السػابقة و التػي تناولػت اضػ راب التكامػؿ الحسػي ذي االاػتبلؿ  

 :  مايمي  الوظيفي لد  أ فاؿ التوحد

  عػػػػدـ ونػػػػود دراسػػػػات عربيػػػػة تناولػػػػت فاعميػػػػة العػػػػبلج الػػػػوظيفي فػػػػي افػػػػا اضػػػػ راب التكامػػػػؿ

عرفة م)في حدود عمـ الباحثة ( وعميو أنري البحث الحالي الم تـ  الحسي,وعدـ توافرها في سورية

 -فنيػات نظػاـ ويمبر ػر –فاعمية برنامب تدريبي يقـو عمى فنيات العبلج الوظيفي) الحميػة الحسػية 

تقنيػػات التنبيػػو ( فػػي افػػا اضػػ راب التكامػػؿ الحسػػي فػػي األنظمػػة  –فنيػػات الت دئػػة و التنظػػيـ 

ومػػػف ثػػػـ مقارنػػػة  النظػػػاـ ذاتػػػي التحفيػػػز ( –النظػػػاـ الػػػدهميزي  –ممسػػػي الحسػػػية الثبلثػػػة ) النظػػػاـ ال

 النتائب التي سيتوصؿ إلي ا البحث الحالي مد نتائب الدراسات السابقة . 
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 المقدمة 

,اااػػػءً  ث ث ػػػص  ػػػن   احتتنػػػ اؿ احث  فػػػذ  ػػػص  ػػػذا احءاػػػؿ حػػػرض إ ػػػرا ات احث ػػػث ااحتػػػص تت فػػػؿ 

اا داات  اختي ر ػػػػ , ت  نسػػػػ  ,اطري ذ احينػػػػت  ف  يػػػػث      ,ا يءيػػػػذ ث ػػػػثحل  ت ػػػػص ا اػػػػلص حل

ض احخطػاات اج راييػذ احتػص ,اضػثط  ااج را ات ثنػ   احثرنػ    احتػدريثص,احر احث ثاح ستخد ذ  ػص 

,اأخيرًا ا سػػػػلاب اج اػػػػ يص اح سػػػػتخدـ ح ع ح ػػػػذ احثي نػػػػ ت احتػػػػص تػػػػـ حث ػػػػث ػػػػ  احث  فػػػػذ  ػػػػص اتاتثع

 .اح ااؿ حلي  

 :بحث منيج ال -أولً 

ث ػػػث اح ااذحػػػؾ ث حتثػػػ ر أف  ػػػذ Experimental Methodاحث  فػػػذ حلػػػه اح ػػػن   احت ريثػػػص احت ػػػدت 

يعت د حله  ث دئ نظريػذ احت   ػؿ اح سػص ا نيػ ت احعػ ج  يثص دؼ إحه إحداد ثرن    تدر ت ريثص ي

حخءض اضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص حدى أطء ؿ احتا د احثسػيط   ػف  احاظيءص

سػػػػناات  ػػػػص  دينػػػػذ   ص,اح ػػػػد تػػػػـ ت سػػػػيـ احعينػػػػذ إحػػػػه    ػػػػاحتيف  7 – 4تتػػػػرااح أح ػػػػ ر ـ ثػػػػيف 

 احثرنػػ    حلي ػػ    احتػػص ال يطثػػؽ Control Groupأس سػػيتيف    يليػػ  احه م اح   احػػذ احضػػ ثطذ 

 .احتدريثص 

   احتص طثؽ حلي   احثرن    .Experimental Groupاحف نيذ م اح   احذ احت ريثيذ  

 متغيرات البحث : –ثانيُا 

ت فػػؿ اح تريػػر اح سػت ؿ  ػػص احث ػث اح ػػ حص ثءنيػ ت ا اسػػتراتي ي ت احثرنػػ    المتغيرر المتررتقل :  

 ت    ص خءض اضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص حدى أ راد احعينذ.احتدريثص ا   حلي

ت فؿ اح ترير احت ثص  ص احث ث اح  حص ث ظ  ر اضطراب احت   ػؿ اح سػص ذي  المتغير التابع : 

 االخت ؿ احاظيءص حدى أ راد احعينذ . 
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 :و عينتو لبحث مجتمع ا -ثالثًا 

ثأنػػا اح   حػػذ احتػػص ي ػػتـ ث ػػ  احث  ػػث,ا احتػػص يريػػد أف يعػػرؼ اح  ت ػػص ا اػػلص  :البحررث  مجتمررع

 ػد حػا خ اػيذ اا ػدة حلػه ا بػؿ ت يػز  حػف ذ حلتع ػيـ حلي ػ ,ااح  ت ص احػذي يياؿ إحػه نتػ ي  ب ثلػ

 ث ػػػػثت ػػػػاف اح  ت ػػػػص ا اػػػػلص حلا  (.90000007غيػػػػر   ػػػػف اح  ت عػػػػ ت أا اح   حػػػػ ت   ػػػػ ثر,

 ا  عيػ ت احترثيػذ احخ اػذ  ػص  دينػذ   ػص ف   يص أطء ؿ احتا د اح س ليف  ػص  را ػز  اح  حص

ا احذيف تـ تازيع ـ  ف خػ ؿ احثرنػ    احتػدريثص ا حينػ ت احاػدؽ ا  طء ً  (503ااحث حغ حدد ـ  

 احفث ت. ا سيتـ شرح ذحؾ ال   ً . 

 :و خصائصيا  بحثعينة ال

 م شراط اختي ر حينذ احث ث 

 ( سناات . 7 – 4أف ت ص  ص اح دى احع ري    -

 ـ  ظ  ر اضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص  ص ا نظ ذ احت حيذ أف تثدا حلي -

 ثط ريذ احتشخيص  إحداد احث  فذ ( . احل س, احد ليزي , ذاتص احت ءيز (  سب    ييس 

   ددات اختي ر احعينذ م 

م تػـ اختيػ ر حينػذ احث ػػث ضػ ف ا طءػ ؿ احتا ػدييف اح سػ ليف  ػص  ر ػز احنػػار  محرددات جغراييرة

تخااص حذاي اال تي   ت احخ اذ,  ص  دينذ   ص. ا بػد  ػ ف اختيػ ر احث  فػذ ح ػذا اح ر ػز اح

 حعدة أسث ب  ن   م 

 .  حينذ احث ث  ص اح ر ز اح ذ ارتا ر  

 س احذ احتاااؿ  ص ا   حص ض ف اح ر ز .  

 تا ر احاس يؿ ا ا داات ا احثييذ احت نيذ اح ن سثذ حطثيعذ احث ث .  
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 ا ب ح ت خ اذ تالح حتطثيؽ احثرن    احتدريثص .  تا ر  س   ت ااسعذ 

تػػا ر  عل ػػيف سػػثؽ أف تػػـ تػػدريث ـ  ػػف بثػػؿ احث  فػػذ ا ح لػػاا  ع ػػ   ػػص   ػػ ؿ تطثيػػؽ ثعػػض  

 يخضعاف حلع ج  ص اح ر ز   ني ت احع ج احاظيءص  ص أطء ؿ احتا د احذيف   ناا  سث  ً 

  ييذ ا  ديرة حل ر ز . ا اد احث  فذ ثش ؿ يا ص  ص نءس اح ر ز ث  ـ ح ل    أخا 

 حينذ احث ث م 

ا    DSM-IVاح عت ػدة  ػص اح ر ػز ا  ػص  ر ػز احنػار ا ػؽ اح عػ يير حينػذ احث ػث  ػف تػـ اختي ر 

CARSي س احء ص اح سص / إحداد احث  فذ / .احعينذ  أطء ؿأ   ت طث ت احث  فذ حله  . ا   

. تػػػـ طءػػػ ً  (50 اف,ا ثلػػػغ حػػػدد ـاحنتػػػ ي  ثػػػأف أطءػػػ ح ف تا ػػػديا  ػػػ ف احترشػػػيح ا  ػػػً  ح ػػػ  أظ رتػػػا 

ث حتػػػػ حص حػػػػدـ تػػػػاا ر  ا/ أطءػػػػ ؿ حعػػػػدـ انطثػػػػ ؽ ثنػػػػاد   يػػػػ س احء ص اح سػػػػص(حلي ـ, 4/ اسػػػػتثع د

( طءً    ف تنطثؽ حلي ـ شراط 92ث ص . حاظيءصاضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ ا ظ  ر 

 ت فً  ث ح ي س ( ض ثطذحا ت ريثيذ ااح   اح ت اح ت   يذ  اح استخد ت احث  فذ تا يـا  احث ث,

 إن ث.(  4,   ( ذ ار 4( طءً  تا ديً    09   بااـ  ؿ  ن  اح ثلص ا احثعدي ا اح ؤ ؿ

 تـ احتأ د  ف ت  نس اح   احتيف احت ريثيذ ا احض ثطذ  ف خ ؿ م  ح د ا

  .  احع ر ث حسناات 

  در ذ احتا د احثسيط  سب   ي سCARS  . 

 ي س احء ص اح سص(تشخيص ا احت ييـ در  ت ـ حله    ييس ثط ريذ اح    
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 ( يوضح توزع أيراد عينة البحث تبعًا لمحكات التجانس .1جدول )

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 الفحص الحتي CARS العمربالتنوات م الفحص الحتي CARS العمربالتنوات م

1 6,4 30 53 1 6 32 50 

2 6 32 55 2 6 31 48 

3 7,2 33 58 3 7 30 53 

4 8 30  57 4 8,9 33 56 

5 9 31 57 5 8,11 30 56 

6 6,9 31 52 6 9 33 49 

7 7 32 49 7 6 32 39 

8 7 32 47 8 7,5 31 50 

9 6 31 36 9 7 32 53 

11 9 30 52 11 8,4 30 56 

11 6,8 31 49 11 9 32 51 

12 9 32 50 12 6 31 49 

 

حذ إ ا ييذ ثيف اح   احذ احت ريثيذ ااح   احذ احض ثطذ ا حلت  ؽ  ف حدـ ا اد  راؽ ذات دال

احءػراؽ ا ياضػ    اح ػداؿ احتػ حص اتنص حلتعرؼ حلػه طثيعػذ  – ص احع ر, تـ تطثيؽ اختث ر   ف 

 م

 لدللة الفروق بين المجموعتين بالنتبة لمعمر الزمني وتني( –نتائج اختبار) مان  (2الجدول )

 

ا ػػػص أ ثػػػر  ػػػف  سػػػتاى احدالحػػػذ ( 460300( ثلرػػػت  Uث را عػػػذ اح ػػػداؿ احسػػػ ثؽ ن ػػػد أف بي ػػػذ  

  ص احع ر غير داؿ إ ا ييً  .  أي أف احءراؽ ثيف اح   احتيف(,0.05اال تراضص 

المتغير 

 المقاس

 متتوى الدللة Uقيمة  مجموع الرتب ط الرتبمتوت ن المجموعة

 غير دالة إحصائياً  68.511 146.51 12.21 12 التجريبية العمر الزمني

 153.51 12.79 12 الضابطة
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احلت  ػػػػؽ  ػػػػف حػػػػدـ ا ػػػػاد  ػػػػراؽ ذات دالحػػػػذ إ اػػػػ ييذ ثػػػػيف اح   احػػػػذ احت ريثيػػػػذ ا اح   احػػػػذ  

اتنص حتعرؼ  –(, تـ تطثيؽ اختث ر   ف CARSاحض ثطذ  ص در ذ احتا د احثسيط حله   ي س  

 حله طثيعذ احءراؽ ا ياض    اح داؿ احت حص م

 (CARSيي الدرجات عمى مقياس ) وتني(لدللة الفروق بين المجموعتين –مان نتائج اختبار)  (3جدول )ال

 

ا ػػػص أ ثػػػر  ػػػف  سػػػتاى احدالحػػػذ ) 00050 ( ثلرػػػت U  ث را عػػػذ اح ػػػداؿ احسػػػ ثؽ ن ػػػد أف بي ػػػذ 

أي أف احءػػػػراؽ ثػػػػيف اح   ػػػػاحتيف  ػػػػص در ػػػػذ احتا ػػػػد احثسػػػػيط حلػػػػه   يػػػػ س  (,0.05اال تراضػػػػص  

 CARS)  .  ًغير داحذ إ ا يي 

احلت  ؽ  ف حدـ ا اد  راؽ ذات دالحذ إ ا ييذ ثيف اح   احذ احت ريثيذ ا اح   احذ احض ثطذ 

اتنػػص حتعػػرؼ حلػػه طثيعػػذ  –احء ص اح سػػص(, تػػـ تطثيػػؽ اختثػػ ر  ػػ ف  ػػص احػػدر  ت حلػػه   يػػ س 

 احءراؽ ا ياض    اح داؿ احت حص م

 الفحص الحتي(يي الدرجات عمى مقياس ) وتني(لدللة الفروق بين المجموعتين –ان نتائج اختبار) م (4جدول )ال

ا ػػػػص أ ثػػػػر  ػػػػف  سػػػػتاى احدالحػػػػذ ( 40( ثلرػػػػت    Uث را عػػػػذ اح ػػػػداؿ احسػػػػ ثؽ ن ػػػػد أف بي ػػػػذ   

أي أف احءػػػراؽ ثػػػيف اح   ػػػاحتيف  ػػػص احػػػدر  ت حلػػػه   يػػػ س  احء ػػػص ,(0.03اال تراضػػػص ح ػػػ   

 غير داحذ إ ا ييً . اح سص(

 متتوى الدللة U المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المقياس
 مجموع الرتب متوتط الرتب مجموع الرتب متوتط الرتب

 
CARS 

 غير دال 1.131 3818 71 4211 69.51

القيمة  U Z المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المقياس
 الحتمالية

متتوى 
متوتط  الدللة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

مجموع  متوتط الرتب
 الرتب

 
 
 

 غير دال 1.433 -1.78 58.51 136.51 11.38 163.51 13.63 النظام الممتي
 غير دال 1.684 -1.41 65 157 13.18 143 11.92 النظام الدىميزي

 غير دال 1.977 -1.12 71.51 149.51 12.46 151.51 12.54 النظام ذاتي التحفيز
 غير دال 1.487 -1.69 61 138 11.51 162 13.51 الفحص الحتي
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( ن د أنا ال تا د  راؽ ذات دالحذ إ ا ييذ ثيف اح   ػاحتيف 2( ا  5( ا  9را عذ اح دااؿ  ث 

احػػػدر  ت حلػػػه  –CARSدر ػػػذ احتا ػػػد احثسػػػيط  -يثيػػػذ ا احضػػػ ثطذ  ػػػص  ػػػؿ  ػػػف   احع ػػػر احت ر 

 ( أي أف اح   احتيف  ت  نستيف .   ي س احء ص اح سص

 م  ص ث ثداات احأت فلت : بحثدوات الأ – رابعًا 

 ي س  ط ريذ تشخيص اضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص حدى أطء ؿ احتا دث   

  إحداد احث  فذ( .احء ص اح سص ا   ي س احت ييـ احت ءيزي ( 

  إحداد احث  فذ(احثرن    احتدريثص حخءض اضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص . 

 

الختالل الوظيفي لدى أطفال التوحد  بطارية تشخيص اضطراب التكامل الحتي ذي -(1

 تتأحؼ احثط ريذ  ف بس يف م )إعداد الباحثة(

 القتم األول : مقياس الفحص الحتي  -1

ت ديد اح ظػ  ر احع  ػذ حا ػاد اضػطراب احت   ػؿ اح سػص ذي االخػت ؿ احػاظيءص  ىدف المقياس :

ص تظ ػػػر  ػػػص اػػػارة سػػػناات. ااحتػػػ 7 – 4حػػػدى أطءػػػ ؿ احتا ػػػد احثسػػػيط   ػػػف تتػػػرااح أح ػػػ ر ـ ثػػػيف 

 ؤشرات  سيذ سلا يذ ات    اح فيرات اح سيذ يظ ر   احطءؿ,يتـ تانيء   ثريذ احدراسذ ض ف أ د 

 (احنظ ـ ذاتص احت ءيز –احنظ ـ احد ليزي –احنظ ـ احل سصأثع د اح  ي س حله ا نظ ذ اح سيذ  

 مقياس التقييم التحفيزي القتم الثاني :  -2

اضػػطراب احت   ػػؿ اح سػػص ذي االخػػت ؿ احػػاظيءص  ػػص ا نظ ػػذ  ت يػػيـ اتشػػخيصىرردف المقيرراس :

 (احنظػ ـ احػذاتص احت ءيػز –احنظػ ـ احػد ليزي –احتص تـ احت  د    ف ِبثؿ احث  فذ ا ص احنظ ـ احل سػص

 ث  ػػػث  سػػػص, ,ب  سػػػص ت نػػػ حػػػدى أطءػػػ ؿ احتا ػػػد احثسػػػيط , يػػػث يػػػتـ ت ديػػػد نػػػاع االضػػػطراب 

 .  نظ ذ اح سيذ احتص يرطي   اح  ي س ص اا د أا ا فر  ف ا ( ست يب  سص أبؿ 
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 :  ر إحداد احثط ريذ ث ح را ؿ احت حيذخطوات إعداد بطارية التشخيص : 

 المرحمة األولى :   

االط ع حله احدراس ت احنظريذ اتشػ ؿ  را عػذ نظريػذ احت   ػؿ اح سػص ثشػ ؿ  ص  ذ  اح ر لذ تـ 

حنظري ت اح ءسػػػرة حا,ااسػػػتعراض حػػػ ـ ااضػػػطراب احت   ػػػؿ اح سػػػص ثشػػػ ؿ خػػػ ص أسػػػث ثا, ظ  ر ,ا

احدراسػػ ت احسػػ ث ذ احتػػص تن احػػت دراسػػذ  ظػػ  ر اضػػطراب احت   ػػؿ اح سػػص ااحدراسػػ ت احتػػص تن احػػت 

احعػػ ج ااالطػػ ع حلػػه ثعػػض االختثػػ رات ااح  ػػ ييس اال نثيػػذ ااحتػػص تضػػ نت ثنػػاد احثػػ رات ذات 

 0772Sensoryاػػػػػػلذ ث اضػػػػػػاع احدراسػػػػػػذ اح  حيػػػػػػذ ا ن ػػػػػػ  اح لػػػػػػؼ اح سػػػػػػص حلث  ػػػػػػث دااف 

profile,Dunn,1994  9009, ااح لؼ اح سص اح اير حلث  ث دااف 0770,اثط ري ت أيريز  

The Short  Sensory Profile,Dunn,2002(SSP)ا . ا  يػ س احت يػيـ احت ءيػػزي حػػ دارانػػد.

ذحػػؾ حت ػػايف   ػػرة  ت   لػػذ حػػف  ء ػػـا اضػػطراب احت   ػػؿ اح سػػص ا حػػف احخاػػ يص اح  يػػزة حػػا ا 

ب ا اج ػرا ات اح تثعػذ  ػص خءػض  ظػ  ر , ا  ػذ  اح ر لػذ  ػف أ ػـ  اػ در اح عر ػذ أ ـ ا س حي

  ص إحداد ا ثن   اح   ييس . 

 المرحمة الثانية :  

, ااح ػػدؼ  ػػف إحػػداد  ػػذ   ػػص  ػػذ  اح ر لػػذ تػػـ ت ديػػد اح ء ػػـا احػػدبيؽ الضػػطراب احت   ػػؿ اح سػػص

خػػػت ؿ احػػػاظيءص  ػػػص ي االااحػػػذي ت لػػػه  ػػػص اح شػػػؼ حػػػف اضػػػطراب احت   ػػػؿ اح سػػػص ذ احثط ريػػػذ,

حػػدى أطءػػ ؿ احتا د حينػػذ  (ذاتػػص احت ءيػػز احنظػػ ـ,احػػد ليزي احنظػػ ـ, احنظ ـ احل سػػصا نظ ػػذ اح سػػيذ

 ( . احث ث
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 المرحمة الثالثة :  

 ص  ذ  اح ر لذ تـ اي غذ احعث رات احداحذ حله  ؿ ثعد  ف أثع د    ييس احثط ريذ ا بد راحص 

 حند اي غذ احعث رات   يلص م 

 حرذ احعث رات ت اف س لذ اثسيطذ اااض ذ . -أ 

 تنت ص حلثعد احذي ي تاي   . -ب 

 المرحمة الرابعة :  

  ص  ذ  اح ر لذ تـ إحداد احثط ريذ  ص اارت   ا احيذ م 

 اح سـ ا اؿ م   ي س احء ص اح سص  -(0

 ثندًا  ازحذ حله ف فذ أنظ ذ  سيذ ا ص م 44يتأحؼ اح  ي س  ف /  :وصف المقياس / 

 ( ثندًا  System  The Touch   99احنظ ـ احل سص م -0

 ا اا حػػـ ا در ػػذ اح ػػرارة, ااحضػػرطااال تزاز, ا ػػا احنظػػ ـ احػػذي يزادنػػ  ث ح علا ػػ ت  ػػاؿ احل ػػس,

ف  ػػؿ نشػػ ط ت اح يػػ ة  يع ػػؿ احنظػػ ـ احل سػػص حلػػه تطػػاير إدراؾ اح سػػـ احلػػه احتخطػػيط اح ر ػػص.ااج

احشػعر,اا  ؿ,احذ  ب إحػه اح  ػ ـ ااحراتينػػ ت  ات شػيطاحيا يػذ   رتػدا  اح  ثػس, تنظيػؼ االسن ف,

احطثيعيػػذ غير  اي ػػيس   يػػ س احء ػػص اح سػػص رداد ا  عػػ ؿ حلػػه احنظػػ ـ احل سػػص, ذ تابءػػ اح نزحيػػذ,

 حل فيرات احل سيذ ا احتص تظ ر  ص سلا ي ت  فؿم

 احعداانيذ حند  داث احل س غير اح تابص . -0

, ات شيط احشعر,تنظيؼ االسن ف ااحا ا ااحيديفر ض اح ي ـ ث   رات احعن يذ احذاتيذ بص  -9

 االست   ـ(.

 ب شذ أا ا حثسذ .ر ض أنااع   ددة  ف ا  -5
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 ر ض أنااع   ددة  ف ا طع ذ .  -2

 االثتع د حف  احنش ط ت ت نثً  حل س . -3

 ( ثندًا The Vestibular System     99احنظ ـ احد ليزي م -9

لا ػ ت حػا تػأفير ضػخـ حلػه  ي تن , يػث يزادنػ  ث ح عا ا احنظ ـ احذي يعطينػ  احشػعار ثػ حتاازف ,ا 

 أاض ح حرأس,    يزادن  ث ح علا  ت احتص ت  ين   ف احس اط ا ا ذى.حف اح ر ذ ااح  ذثيذ اترير 

اي ػػيس   يػػ س احء ػػص اح سػػص رداد ا  عػػ ؿ غيػػر اح ن سػػثذ حل فيػػرات احد ليزيػػذ ااحتػػص تظ ػػر  ػػص 

 سلا ي ت  فؿ م

 اد احدرج .احخاؼ  ف اح رتءع ت أا اع -0

 اح ءز ااحافب  ص اح   ف . -9

 احتذثذب ااحت ل ؿ ااحتأر ح حأل  ـ  ااحخلؼ . -5

 احت ار احدـ إدراؾ اح خ طر. -2

 ( ثندًا The  Propriocptive System      99احنظ ـ ذاتص احت ءيز م -5

 النػا  سػتتر  ػص احعضػ ت ااح ء اػؿ ا Hidden Sensory Sysremايسػ ه ث حنظػ ـ اح خءػص 

ا ػا يزادنػػ  ث ج سػ س ث ػؿ شػػص   ػف احابءػذ إحػػه  ا غيػػر ااضػح حلػه خػػ رج اح سػـ, ػ ا اتػ ر ا

ا  ػػداراح اة اح ز ػػذ حلعضػػ ت  ا يخثرنػػ  حػػف اضػػص أحضػػ   اح سػػـ,  يءيػذ اضػػص احػػذراع  ػػص اح ػػـ,

, ايسػػػ ح حنػػػ  ث حتسلسػػػؿ  ػػػص اح ر ػػػ ت.اي يس   يػػػ س احء ػػػص اح سػػػص رداد  حل يػػػ ـ ث ح  ػػػد احػػػ ـز

 ت سػػـ  ػػص احءػراغ( ااحتػػص تظ ػػر  ػػص سػػلا فيػػرات ذاتيػذ احت ءيز  اضػػص اح ا  عػ ؿ غيػػر احع ديػػذ حل 

  فؿ م 
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 االاطداـ ث آلخريف أا االشي   ااح دراف . -0

 سلا ي ت حداانيذ  فؿ احر ؿ , احعض , احضرب . -9

 حعؽ ا ص أشي   غير ا ح ذ حأل ؿ  احث ص,ا حع ب , احتراب ( . -5

 احتعرض احدايـ ح اادث احس اط أفن   اح ر ذ .  -2

 اح سـ احف نص م   ي س احت ييـ احت ءيزي  -(9

 : وصف المقياس 

(  ءردة  ترطص ا نظ ذ اح سيذ  اضاع احدراسذ اح  حيذ ا ؿ نظ ـ 900يتأحؼ اح  ي س  ف  

د يرطص خ سذ  اانب أس سيذ (  ءردة  ازحذ حله ف فذ أثع د  رحيذ ا ؿ ثع47يتأحؼ  ف  

  ص اح داؿ احت حص .      ا  اضح   االضطراب ثش ؿ ااضح.ييظ ر  

 ( يوضح عدد بنود القوائم الخمتة التي تتضمنيا األبعاد الفرعية لمقياس التقييم التحفيزي .5جدول)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام ذاتي التحفيز النظام الدىميزي النظام الممتي القوائم

المتجنب 

 الحتي

الباحث 

 الحتي

المتتجيب 

 الحتي القل

المتجنب 

 الحتي

الباحث 

 الحتي

 المتتجيب

 الحتي القل

المتجنب 

 الحتي

الباحث 

 الحتي

المتتجيب 

 الحتي  القل

 العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد

 5 5 5 5 5 5 4 4 4 قائمة األكل

 4 4 4 4 4 4 5 5 5 قائمة الثياب

قائمة العناية 

 الذاتية

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 قائمة المعب

ئمة الميارات قا

 الجتماعية

4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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 المرحمة الخامتة :  

احتأ ػػػد  ػػػف اػػػدؽ ا فثػػػ ت احثط ريػػػذ, يث يعػػػد احاػػػدؽ أ ػػػد اح ؤشػػػرات احرييسػػػيذ احتػػػص ي ػػػب أف 

ا يعػػػد اسػػػيلذ حل  ػػػـ حلػػػه  ػػػدى اػػػ  يذ اح  يػػػ س,ااح عراؼ حػػػف , يتاػػػؼ ث ػػػ  اح  يػػػ س اح يػػػد

 (. 005,  9004بي س    اضص ح ي سا  أثا ح ـ , احادؽ أنا دبذ اح  ي س  ص 

يتعلػػؽ اػػدؽ اح  تػػاى ث ػػدى  ء يػػذ  ءػػردات اح  يػػ س احتػػص  (Contentvalidity):لمحترروىصرردق ا 

 يءتػػرض أف ي يسػػ   اح  يػػ س,ا ي  ػػف احل ػػا  إحػػه حػػدد  ػػف اح    ػػيف حل  ػػـ حليػػا,إذا  ػػ ف ثنػػد  ػػ 

ذا  ػػ ف ي يسػػا  ا  ي فػػؿ ت فػػيً  اػػ دبً   ػػ  اضػػص حػػا, (. ثعػػد إحػػداد 006, ص 9004أثػػا حػػ ـ , اج

احثط ريػػذ ثاػػارت   ا احيػػذ تػػـ حرضػػ   حلػػه    احػػذ  ػػف احسػػ دة اح    ػػيف  ػػف أسػػ تذة ا  درسػػص 

ا ذحػػؾ احنءسػػص ا احترثػػاي  ػػص    عػػذ د شػػؽ .  ليػػذ احترثيػػذ  ػػص بسػػ ص احترثيػػذ احخ اػػذ,ا اح يػػ س

 جثدا  آراي ـ  ص اح  ي س  ف ناا ص م 

 . دى  ن سثذ احء رات  -

  دى س  ذ احاي غذ احلرايذ حء رات اح  ي س . -

 . احثعضإض  ذ   رات آخرى يران    ن سثذ,أا  ذؼ ثعض   ,أا تعديؿ اي غذ  -

  دى انت     ؿ   رة  ف احء رات حلثعد .  -

  يث ا ثعد   ص    ظ ت اح    يف ا تثايث  , تـ تعديؿ اح  ي س ثن   حله  ذ  اح   ظ ت,

ؼ أ ع ؿ يثدا,يءضؿ,ي ب(ااحثد   ث شرة ث حءعؿ  فؿ يل س,ياطدـ, ابترح أ د اح    يف  ذ

يت  ـ( إال  ص ثعض احثناد احتص تتطلب ا اد  ,    ب  ت احث  فذ ثن   حله طلب أ د اح    يف 

 ا اح داؿ احت حص  . ث ستثداؿ  ل ذ طءلؾ ثػ طءلص
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 تقييم التحفيزي( الفقرات التي حذيت يي مقياس الفحص الحتي  و مقياس ال6الجدول ) 

 مقياس التقييم التحفيزي مقياس الفحص الحتي البعد

 المتتجيب األقل الباحث المتجنب النظام الممتي العبارات ذات الرقم النظام الممتي

 الميارات الجتماعية  العبارات ذات الرقم 22 - 21 

5 – 6  
 الميارات الجتماعية 

5 

 الميارات الجتماعية 

1 
 المتتجيب األقل الباحث المتجنب النظام الدىميزي العبارات ذات الرقم يزيالنظام الدىم
 الميارات الجتماعية  العبارات ذات الرقم  19 – 16 

2 
 المعب
5 

 الميارات الجتماعية 

5 – 6  

 المتتجيب األقل الباحث المتجنب النظمم ذاتي التحفيز العبارات ذات الرقم   النظمم ذاتي التحفيز
 الثياب العبارات ذات الرقم  9 – 3 

5 

 المعب
5 

 المعب

2 

 

 ف أ ـ أنااع احادؽ احتص ي  ف استخدا    حلت  ؽ  ف ادؽ ا داة,  :صدق التتاق الداخمي

ايرتثط  ذا احناع  ف احادؽ ث حت  ؽ  ف االتس ؽ ثيف  ءردات اح  ي س ا دى ارتث ط   ث حدر ذ 

( طءً  تا ديً , فـ  سب 63 حيذ ثلغ حدد    اح د طث ت احثط ريذ حله حينذ استطاح ليذ.

احت ييـ احت ءيزي ( ا ثيف احدر ذ  – احء ص اح سص ثط ثيف  ؿ ثعد  ف أثع د  ؿ   ي س احترا

 اح ليذ حل  ي س . 

 بطارية التشخيص و التقييم  لمقاييس ( ارتباط األبعاد مع الدرجة الكمية7الجدول )

 القرار للةالد معامل الرتباط ف البعد المقياس

ص
حء 
ا

سص 
اح 

 

  لمتي

85 

 

 دال  0,00 **0,852

 دال 0,00 **0,520 دىميزي

 دال 0,00 **0,604 ذاتي التحفيز

زي
 ءي
 احت
ييـ
احت 

 

  لمتي

85 

 دال 0,00 **0,798

 دال 0,00 **0,823 دىميزي

 دال 0,00 **0,764 ذاتي التحفيز
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احثط ريذ    ي س احء ص اح سص,  ي س احت ييـ  ف اح داؿ احس ثؽ يتضح أف  ً   ف بس ص 

احت ءيزي( يت تص ثدر  ت ادؽ داخلص   ثاحذ  ص أثع د   ل  , يث أف   يص االرتث ط ت   نت 

 (. 0,05داحذ إ ا ييً  حند  ستاى احدالحذ  

 مؤشرات ثبات البطارية : 

 حت ءيزي(  ف خ ؿ ,   ي س احت ييـ ا   ي س احء ص اح سصتـ احتأ د  ف فث ت بس ص احثط ريذ

(طءً  تا ديً  63باا      صتـ تطثيؽ اح   ييس حله احعينذ االستط حيذ ا احتالثبات باإلعادة : 

 (Kendall's Tau-b ( يا ً , افـ  س ب  ع  ؿ تراثط   نداؿ03 ؽ ثعدفـ ت ت إح دة احتطثي

 ف  ع  ؿ ارتث ط   نداؿ ت حص يثيثيف در  ت ا طء ؿ  ص احتطثي يف ا اؿ ا احف نص, ا اح داؿ اح

 . التشخيص و التقييم بطارية( معامالت ثبات كاندال لمقاييس 8الجدول )

 

/ ا   يص  0,89ا   0,78 ف اح داؿ احس ثؽ ن د أف در ذ فث ت اح   ييس تراا ت    ثيف / 

( اتعطص  ؤشرًا  يدًا حله  0,05ييً  حند  ستاى احدالحذ   ذ  اح ع   ت   ثاحذ ا داحذ إ ا 

 فث ت اح   ييس.

 القرار الدللة معامالت ثبات باإلعادة  البعد ن  المقياس 

ي 
حت

ص ال
فح

ال
 

 دال 0,00 0,78 لمتي 85

 دال 0,00 0,84 دىميزي 85

 دال 0,00 0,81 ذاتي التحفيز 85

 دال 0,00 0,87 الدرجة الكمية

زي 
حفي

 الت
ييم

التق
 

 دال 0,00 0,85 لمتي 85

 دال 0,00 0,81 دىميزي 85

 دال 0,00 0,88 ذاتي التحفيز 85

 دال 0,00 0,891 الدرجة الكمية
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 التتاق الداخمي :

   يػػػ س احء ػػص اح سػػػص,  ي س  ب  ػػت احث  فػػذ ث سػػػ ب بي ػػذ االتسػػػ ؽ احػػداخلص ح سػػػ ص احثط ريػػذ

(, اح ثينػػذ  ػػص اح ػػداؿ Coronbach- Alphaاحت يػػيـ احت ءيزي(ث سػػتخداـ  ع دحػػذ أحءػػ   رانثػػ خ  

/ حلػه ا ثعػ د احءرحيػذ. 0,86ا   0,79تراا ت بي ذ اح ع   ت ثعػد ت ليػؿ احنتػ ي  ثػيف/  ( ا7 

( ا بي ػذ  ع  ػؿ احفثػ ت اح لػص 0,84اثلرت بي ذ  ع  ؿ احفثػ ت اح لػص ح  يػ س احء ػص اح سػص   

 (.  0,87ح  ي س احت ييـ احت ءيزي  

 ( الثبات بالتتاق الداخمي ) ألفا كرونباخ (9الجدول )
 

 

 

 

 

 

 : بطاريةالصورة النيائية لم

 قتمي البطارية :وصف 

 ( ثنػدًا  ازحػذ حلػه40ي تػاي حلػه   ثعػد احت  ػيـ   يػ س احء ػص اح سػص أاثحالقتم األول : 

ذاتص احت ءيز( تعطص  ؤشرًا حف ا اد اح ظ  ر احع  ػذ  –احد ليزي –ف فذ أنظ ذ  سيذ  احل سص

ا يطثػػػؽ  ػػػػص اح يػػػ س اح ثلػػػص   ػػػػط حل شػػػؼ حػػػػف اح ظػػػ  ر احع  ػػػػذ  الضػػػطراب احت   ػػػؿ اح سػػػػص.

 ح ضطراب .

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ  البعد ن  س المقيا

ي 
حت

ص ال
فح

ال
 

 0,79 لمتي 85

 0,82 دىميزي 85

 0,80 ذاتي التحفيز 85

 0,84 الدرجة الكمية

زي 
حفي

 الت
ييم

التق
 

 0,81 لمتي 85

 0,86 دىميزي 85

 0,87 ذاتي التحفيز 85

 0,87 الدرجة الكمية
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/ ال     0( ثنػػدًا ا اج  ثػػذ حلي ػػ  م   نعػػـ   90 ػػؿ نظػػ ـ ي تػػاي حلػػه   تصررحيح المقيرراس :

( ا  ؿ طءؿ ي اؿ حلػه احدر ػذ  90( در ذ ا احدني   40اءرًا ( تثلغ احدر ذ احعلي  حل  ي س  

   حلي     ي س احت ييـ احت ءيزي  (     داف ال يدخؿ ض ف اح   احذ احتص سيطثؽ 90 

 ازحػذ حلػه  ثنػداً ( 076ي تاي حلػه  ثعد احت  يـ    ي س احت ييـ احت ءيزي أاثحلقتم الثاني :ا

ا ؿ نظ ـ ي تاي حله ف فذ أثع د أس سيذ ا ؿ ثعد ي تاي حله خ سذ باايـ  ف فذ أنظ ذ  سيذ

  رحيذ .

–( ثنػدًا  ازحػذ حلػه ف فػذ أثعػ د  اح ت نػب اح سػص44يتأحؼ  ػؿ نظػ ـ  ػف  تصحيح المقياس :

اح سػػت يب اح سػػص ا بػػؿ (,  ػػؿ ثعػػد ي تػػاي حلػػه خ سػػذ بػػاايـ  رحيػػذ مب ي ػػذ –احث  ػػث اح سػػص

ا ب ي ػػذ احع بػػ ت اال ت  حيػػذ. –ب ي ػػذ احلعػػب  –ب ي ػػذ احعن يػػذ احذاتيػػذ  –ب ي ػػذ احفيػػ ب  –ا  ػػؿ 

( در ػػذ ا 076/ ال   اػػءرًا ( تثلػػغ احدر ػػذ احعليػػ  حل  يػػ س    0ت ػػاف اج  ثػػذ حلي ػػ  م  نعػػـ   

 (. ا ثذحؾ ت اف احثط ريذ ث س ي      زة حلتطثيؽ حت  يؽ أ داؼ احث ث اح  حص . 44دني   اح
 

 

 البرنامج التدريبي : -(4

 لسءذ احثرن    ا اح   ذ إحيا م  

طارت  ػيف أيريز ػػذ  احنظريػػذ  ػػص ح ػػد اسػتند احثرنػػ     ػػص  لسػػءتا حلػه نظريػػذ احت   ػػؿ اح سػػص, يف

حعاػػػػػػثيذ ااحسػػػػػػلا يذ ث ػػػػػػدؼ  ع ح ػػػػػػذ اجاػػػػػػ ث ت احد  غيػػػػػػذ احخ سػػػػػػين ت اسػػػػػػتن دًا إحػػػػػػه احث ػػػػػػاث ا

اتطايراح ػػػػػػدرات احتعلي يػػػػػػذ حألشػػػػػػخ ص ذاي احاػػػػػػعاث ت احتعلي يػػػػػػذ.ا ف أ ػػػػػػـ اح ثػػػػػػ دئ احعاػػػػػػثيذ 

(إف اح علا ػ ت احتػػص تا ر ػ  اح ػااس اح تعػددة أ فػػر 0احءسػياحا يذ احتػص ب  ػت حلي ػػ   ػذ  احنظريػذ  

(إف احترذيذ احرا عذ اح سيذ ضراريذ حػألدا  9 ءرد  . تأفيرا  ف اح علا  ت احتص تا ر   أي   سذ ث

(إف  ػػػػػػذع احػػػػػػد  غ  يػػػػػػاي  ػػػػػػص ح ليػػػػػػذ احت   ػػػػػػؿ اح سػػػػػػص تنظيـ اح علا ػػػػػػ ت اح سػػػػػػيذ 5اح ر ػػػػػػص. 
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(إف احػػد  غ يػػنظـ ذاتػػا اسػػت  ثذ حل تطلثػػ ت 2بثػػؿ أ ػػزا  احػػد  غ ا خػػرى.   ا ع ح ت  ( نػػا يتطػػار

(إف احنشػػ ط اح ر ػػص 4 يً  احلػػه ن ػػا  تسلسػػؿ. (إف احت   ػػؿ اح سػػص يتطارتػػدري3احاظيءيػػذ حلثييػػذ. 

يلعػػب دارًا ح  يػػً     ػػً   ػػص احت   ػػؿ اح سػػص ثسػػثب اح علا ػػ ت احتػػص يا ر ػػ   ػػاؿ اضػػص اح سػػـ 

 اتاازنا ااحتريرات احتص ت دث  يا.

طري ػذ حعػ ج ا طءػ ؿ احػذيف يعػ ناف  ػػف  ا أيضػً  يسػتند حلػه  نيػ ت احعػ ج احػاظيءص ا احػذي يعػد

احت   ػػؿ اح سػص.اير ز  ػذا احعػػ ج حلػه ت سػيف بػػدرة د ػ غ احطءػؿ ا سػػ حدتا   شػ  ت اضػطراب

 احل ػػس, ,احشػػـ احتػػذاؽ احسػػ ص احثاػػر, حلػػه د ػػ  اح علا ػػ ت اح سػػيذ اح  د ػػذ  ػػف اح ػػااس احسػػثعذ

احد ليزي اح ر ػػذ ااحتػػاازف(,ذاتص احت ءيز  اضػػص اح سػػـ  ػػص احػػد  غ(    ي   ػػف احػػد  غ  ػػف تنظػػيـ 

ا ع ح ت ػػػ  ثشػػػ ؿ اػػ يح   ػػػ  ي عػػؿ احطءػػػؿ أ فػػػر بػػدرة حلػػػه االسػػػت  ثذ   ػػذ  اح علا ػػػ ت اح سػػيذ

ثطري ػػذ    ي ػػذ حل علا ػػذ اح سػػيذ احتػػص يتل   ػػ  د  غػػا,اث حت حص ت سػػيف أدا  احاظػػ يؼ ااح  ػػ رات 

 ا نيػ ت نظريػذ احت   ػؿ ثػ دئ احيا يذ,ااحتطاراحع ـ,ااحتطاراحع طءص.ايعت د احع ج حله  ااحراتين ت

( ا دراسػػذ Smith,et,al.2004حعديػػد  ػػف احدراسػػ ت ا  نثيػػذ  فػػؿ دراسػػذ      أ ػػدت ااح سػػص.

 Miller.et,al.2007ا,) Jean,et,al.2008 ا )(Scott &Dunn,2010 ا ػػذحؾ دراسػػذ

 Shelley ,et ,al.2012,) ػػف  شػػ  ت اضػػطراب  يعػػ ناف  ػػف أطءػػ ؿ احتا ػدأف احعديػد  ػػف 

حه اخػػػػػت ؿ  ػػػػػص  ع ح ػػػػػذ احع ليػػػػػذ اح سػػػػػيذ,أااحت   ؿ اح سػػػػػص ذي االخػػػػػت ؿ احػػػػػا  ظيءص ا ػػػػػا يشػػػػػيراج

أف االسػػػت  ثذ احشػػػ ذة  يػػػث أفثتػػػت  ػػػذ  احدراسػػػ ت اح علا ػػػ ت احتػػػص تنت ػػػؿ إحػػػه احػػػد  غ حثراح ااس.

االنتثػ  ,تنظيـ اح ر ػذ  ذ  اح علا  ت اح سيذ تؤدي إحه  ش  ؿ ي  ف أف تشػ ؿ اػعاث ت ححلد  غ 

 .االن  زا  ػػ دي صا بػػراف ,احع بذ  ػػص  سػػتاى احنشػػ ط,اح درات احخ اػػذ ثػػ جدراؾ اح سػػص, ؽاحتن سػػ

 ػػػػػػػذحؾ أ ػػػػػػػدت دراسػػػػػػػ ت أخػػػػػػػرى   حليػػػػػػػذ  نيػػػػػػػ ت احعػػػػػػػ ج احاظيءص اح  يػػػػػػػذ اح سػػػػػػػيذ, نيذ نظػػػػػػػ ـ 
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حػػػدى  احضػػػرط احع يػػػؽ(  ػػػص خءػػػض  ظػػػ  ر اضػػػطراب احت   ػػػؿ اح سػػػص ,احف يلػػػذ ايلثرغر,احاػػػدريذ

  ( اBen & Carter ,2009( ا Roseann,et.al,2009 فػػػؿ , أطءػػػ ؿ احتا ػػػد

(Miller&Sarah,2010)   ا دراسذSpringer,et,al.2014) Lynn,2006,p.23). 

اثذحؾ  أف  ن ؾ  ثررات بايذ الستخداـ  ني ت احعػ ج احػاظيءص احسػ ث ذ احػذ ر ص خءػض اضػطراب 

احت   ػػؿ اح سػػص ذي االخػػت ؿ احػػاظيءص  ػػص ا نظ ػػذ اح سػػيذ   احل سػػص, احػػد ليزي, ذاتػػص احت ءيػػز( 

 د حلػػه  ػػذ  احءنيػػ ت  ػػص ثنػػ   احثرنػػ    احتػػدريثص اح سػػتخدـ  ػػص احث ػػث اثنػػ   حلػػه ذحػػؾ تػػـ االحت ػػ

 اح  حص .

 أ  يذ احثرن    م 

 تنثفؽ أ  يذ  ذا احثرن     ف اح دؼ احذي ا ـ  ف أ لا اتت فؿ  ص م

 خءض  دة اضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص حدى أطء ؿ احتا د . -1

  ت اح ي تيذ احيا يذ ثش ؿ أ ضؿ .زي دة بدرة احطءؿ حله اح ي ـ ث حراتين -2

 زي دة بدرة احطءؿ حله احلعب  ص أبرانا ثطري ذ   ي ذ . -3

 زي دة االنتث   حدى احطءؿ ابدرتا حله احتء حؿ  ص اآلخريف  -4

 ا   نيذ تطثي ا  ف بثؿ اح را ز احع  لذ  ص    ؿ احتا د .  -5

 تخطيط احثرن    م 

 

 احءيذ احتص أحد ح   احثرن    م  –أ 

اد احثرن    ث يث يخدـ ا طء ؿ اح شخايف ض ف اضطراب احتا د ا اح نت يف حلءيذ تـ إحد

( سناات ث جض  ذ إحه تدريب أ   ت ا طء ؿ  حينذ احث ث(حله  يءيذ تطثيؽ  7 – 4احع ريذ  

 ثعض احءني ت احتص ترا   احث  فذ  ن سثذ حلتطثيؽ  ص اح نزؿ .
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 أ داؼ احثرن    م –ب 

احدراس ت  ص احترثيذ احخ اذ إحه اي  د أ ضؿ ا سػ حيب ا احطرايػؽ احتػص  تسعه  عظـ ا ث  ث ا

تس حد ا طء ؿ ذاي اال تي   ت احخ اذ حله استر ؿ أباػه  ػ  حػدي ـ  ػف ط بػ ت ا إ   نيػ ت 

 ػػف أ ػػؿ االحت ػػ د حلػػه أنءسػػ ـ ا احت يػػؼ  ػػص اح  ت ػػص. ا  ػػص  ػػذا احثرنػػ    سػػعت احث  فػػذ إحػػه 

ج احاظيءص حخءض اضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص تاظيؼ  ني ت ا ت ني ت احع 

 حدى أطء ؿ احتا د  حينذ احث ث(,ا  ي  يلص أ داؼ احثرن    .

اختثػػػ ر  ػػػدى   حليػػػذ ثرنػػػ    تػػػدريثص بػػػ يـ حلػػػه  ثػػػ دئ نظريػػػذ احت   ػػػؿ اح سػػػص ا اح ػػػدؼ احعػػػ ـ م 

ؿ احػػاظيءيءص ا نظ ػػذ  نيػػ ت احعػػ ج احػػاظيءص  ػػص خءػػض اضػػطراب احت   ػػؿ اح سػػص ذي االخػػت 

 اح سيذ احف فذ  احل سص, احد ليزي , ذاتص احت ءيز( حدى أطء ؿ احتا د .

 ا  داؼ احءرحيذ م 

خءض  ظ  ر اضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص  ص احنظ ـ احل سص , ا  –أااًل 

 اح ت فلذ ث حد  ع احل سص ا تش ؿ   يلص م 

  ظ  ر احتص تثدا  ص اح اانب احت حيذ اح ت نب اح سص احل سص م اح -(0

  ب ي ذ ا  ؿ م 

 .ر ض استخداـ أداات احطع ـ   اح لع ذ  ا احشا ذ (  -0

 احتعلؽ ثأنااع   ددة  ف ا طع ذ . -9

 احرضب حند ادخ ؿ تعديؿ حله تر يثذ احطع ـ . -5

 م ا احعن يذ احذاتيذ ب ي ذ احفي ب 

 احرضب حند غسؿ احا ا ا احيديف , احند االست   ـ .  -0
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 احرضب حند ت شيط احشعر أا باا .  -9

 احرضب حند تثديؿ احفي ب أا ر ض احفي ب اح ديدة , أا اح رساحذ  ديفً  .  -5

 خلص اح  ثس  ص أي    ف .  -2

 اح شص حله رؤاس ا ا ثص .  -3

 ب ي ذ احلعب ا اح   رات اال ت  حيذ م 

 احتعلؽ ث حد ه اح اناحذ  ف نسي   عيف أا   دة  عينذ . -0

 ا حااف ( . –احالا ؿ  –ا حع ب احل سيذ  اح ع اف  حدـ احتء حؿ  ص -9

 حدـ االنتث   ح ف يلعب  عا . -5

 اعاثذ احت  ـ ث حد ه احاريرة . -2

 حدـ ت  ؿ اح ع ن  ت ا اح ث ت  ف اآلخريف . -3

 نعزاؿ حف اآلخريف ت نثً  حل س .ا  -4

 ال يتء حؿ  ص  ف يسلـ حليا أا ي ثلا. -5

 احرضب حند تاا د   ص اآلخريف  ص    ف ارير  دًا . -6

 اح ست يب اح سص احل سص  ا بؿ م اح ظ  ر احتص تثدا  ص اح اانب احت حيذ -(9

  ب ي ذ ا  ؿ م 

 اال تن ع حف تن اؿ احطع ـ  ص أغلب ا  ي ف .  -0

 حدـ احشعار ثا اد ث  ي  احطع ـ  اؿ   ا . -9
 ب ي ذ احفي ب ا احعن يذ احذاتيذ م 

 . ـ حله ا رض ح ريً   ته  ص  اؿ احشت  احنا  -0
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 حدـ إدراؾ تثدؿ در ذ  رارة اح    . -9
 ب ي ذ احلعب ا اح   رات اال ت  حيذ م 

 .حدـ احتء حؿ  ص ا خريف خ ؿ ا حع ب احل سيذ  -0

 اعاثذ احت  ـ ث حد ه احاريرة . -9

 اليشعر ث  حـ حند تعرضا  ذى     فؿ اح راؽ ا اح راح  أا احرضاض . -5

  حؿ  ص  ف يسلـ حليا أا ي ثلا .ال يتء -2

 نا ال يرا  أا ال يس عا. أال ينتثا ح ف يلعب  عا ا  -3

 االنعزاحيذ ا احسلثيذ .  -4

. ا  احد ليزياحنظ ـ  خءض  ظ  ر اضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص  ص  –ف نيً  

 تش ؿ   يلص م 

 انب احت حيذ احث  ث اح سص احد ليزي م اح ظ  ر احتص تثدا  ص اح ا  -(0

 ب ي ذ ا  ؿ م 

 اح لاس ا احن اض اح ت رر أفن   تن اؿ احطع ـ . -0

 تءضيؿ ا طع ذ اح  سيذ  دًا أا احلينذ  دًا   ط. -9

 تن اؿ احطع ـ ثش ؿ  اضاي . -5

 ب ي ذ احفي ب ا احعن يذ احذاتيذ م 

  رط اح ر ذ أفن   ارتدا  احفي ب. -0

 اح ذا . –اح ء ز  –ر ض اح زاـ  -9

 ن   االست   ـ داخؿ ا خ رج  اض االست   ـ.احتن ؿ اح ءرط أف -5
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 احرضب حند آخذ  إحه ا حاف اح  بذ ا ا ث ر  حله اح لاس  ث دا . -2

 ب ي ذ احلعب ا اح   رات اال ت  حيذ م 

 احلعب احخطير ا اح ءز  ف  اؽ ا ف ث احع حص . -0

 اال تزاز ا احتعلؽ ا احداراف احسريص , احتاءيؽ . -9

 اس ث دا .احت ل ؿ حند ا ث ر  حله اح ل -5

 .  احرضب  ف اح لاس  ص  ضف أي شخص -2

  ذاتص احت ءيزخءض  ظ  ر اضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص  ص  احنظ ـ  –ف حف ً 

 ا تش ؿ   يلص م 

 احث  ث اح سص ذاتص احت ءيز م اح ظ  ر احتص تثدا  ص اح اانب احت حيذ  -(0

 ب ي ذ ا  ؿ م 

 حس ح ت طايلذ . احتعلؽ ثاضص احعل ذ أا اح ا ص  -0

 تن اؿ اح ثاب اح   ذ ثداًل  ف احطع ـ اح طثاخ  -9

 حعؽ ا  ص أداات احطع ـ  احشا ذ ا اح لع ذ( -5

 ب ي ذ احفي ب ا احعن يذ احذاتيذ  م 

 احتعلؽ ث  حثسذ احضي ذ ا اح  سيذ .  -0

 احرضب حند حدـ شد اح زاـ أا رثطذ  ذا  ث اة  ثيرة .  -9

 اضص اح ثع ت داخؿ ا خ رج اح نزؿ . -5

 ارتدا  أ فر  ف بطعذ  ف اح  ثس  اؽ ثعض   احثعض .  -2

 حلؾ  رش ة ا سن ف .  -3
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 احتعلؽ ثءرش ة احشعر اح  سيذ ا احخشنذ . -4

 ب ي ذ  احلعب ا اح   رات اال ت  حيذ   م 

 اعاد ا نزاؿ احس حـ حس ح ت طايلذ  ناع  ف احلعب .  -0

 احعداانيذ خ ؿ احلعب .  -9

 احتع  ؿ ثعنؼ  ص ا حع ب .  -5

 راؾ اح خ طر خ ؿ احلعب ا احت رؾ . حدـ إد -2

  شر نءسا  ص أ   ف ضي ذ  دا  ثيف اح نثذ ا اح  يط (.  -3

 احتعلؽ ث ح لاس  ص اح ضف ا أف يتـ احضرط حليا ثشدة ثااسطذ احذراحيف .   -4

 اح ست يب اح سص ذاتص احت ءيز ا بؿ م اح ظ  ر احتص تثدا  ص اح اانب احت حيذ  -(9

  ب ي ذ ا  ؿ م 

  ـ  ثداًل   ف  بض ا . ص احطع -0

 اث    احل  ذ  ص احءـ حس ح ت طايلذ .  -9

 اح ضغ احثطص   داً  . -5

 ب ي ذ احفي ب ا احعن يذ احذاتيذ م 

 احارير حند تنظيؼ ا سن ف . -0

 احس اط اح ت رر حل زاـ أا احثنط ؿ حند حثس   أا خلع   . -9

رة ر ؿ اعاثذ اضص أحض    سد   ص اح   ف اح ن سب   ص احفي ب  احر ؿ  ص  ء -5

 احثنط ؿ(.
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اعاثذ تعلـ    رات احعن يذ احذاتيذ  غسؿ احا ا ا احيديف ( ثسثب ضعؼ اح   رات اح ر يذ  -2

. 

 احتعب احسريص حند تثديؿ اح  ثس. -3

 ب ي ذ احلعب ا اح   رات اال ت  حيذ م 

 احعداانيذ أفن   احلعب . -0

 احخاؼ  ف االرتء ح ت أا احنش ط ت اح ر يذ احسريعذ . -9

  ب احتص تتطلب اح فير  ف اح لاس  اح  عث ت , ا حااف (احتعلؽ ث  حع -5

 احرضب  ف احنش ط ت اح ر يذ . -2

 اج را ات احع ليذ حتنءيذ احثرن    م –ج 

   تاى احثرن    م –أااًل 

يت اف احثرن     ف  لس ت تدريثيذ, رى إحداد    ف بثؿ احث  فذ استن دًا إحه    احذ  ػف  نيػ ت 

ص, ا أحدت حت يـ     ت أ راد احعينذ اح ست د ذ ث حث ػث اح ػ حص. ا ذحػؾ ا ت ني ت احع ج احاظيء

  ف خ ؿ م

 احتناع  ص ا نشطذ ااحتدريث ت  ته ال يتسرب اح لؿ إحه ا طء ؿ . -0

  راح ة احءراؽ احءرديذ ثيف أ راد احعينذ احت ريثيذ . -9

 اختي ر ا نشطذ ااحءني ت اح  ي ذ   راد احعينذ احت ريثيذ . -5

 حخطاات احاا دة تلاى ا خرى ثطري ذ   تسلسلذ .إتث ع ا -2

أف ي اف احتدريب  ص ا    ف اح خااذ حذحؾ ر ف اح ر ذ اج   حيذ,ر ف احل س, ر ف  -3

 ت ني ت احتنثيا,ات ني ت احت ديذ ااحتنظيـ (.
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 فذ  ف اح ن سب تطثي     ص احثيت أف يستخدـ ا  ؿ ثعض احءني ت ااحت ني ت احتص ترا   احث   -4

 

 إعداد البرنامج من أجل تحقيق األىداف المرجوة منو من خالل :و تم 

(  لسذ  دة  ؿ  لسذ تترااح 290تدريب ا طء ؿ  اذحؾ  ف خ ؿ  لس ت تدريثيذ ثلغ حدد    

س حذ تدريثيذ  أسثاحيً   (90تدريثيذ  ص احيـا احاا د,أي  ( س ح ت2دبي ذ,   يع دؿ   (53 -50 

ح ظػػ  ر االضػػطراب احتػص يثػػدي   أ ػراد حينػػذ احث ػث. ا تػػـ اسػػتخداـ  تثعػ ً  ح ػدة ف فػػذ شػ ار ت ريثػػً .

أ فػر  ػػف  نيػػذ  ػػص اح لسػػذ احاا ػػدة, اأيضػػً   ػػ ف  نػ ؾ  نيػػ ت ف ثتػػذ تطثػػؽ  ػػص ن  يػػذ  ػػؿ  لسػػذ, ا 

   ف ذحؾ ث ضار ا  ش ر ذ ا ـ ح لس ت احتدريب.

 مإحداد ات  يز    ف احتطثيؽ اا داات اح ز ذ حذحؾ,حله احن ا احت حص   

 .ر ف احل س م حتطثيؽ نظ ـ  ايلثرغر ا احنش ط ت احل سيذ  اد   تدريث ت احل س  ص ذاتص احت ءيز 

 .ر ف اح ر ذ اج   حيذ محلنش ط ت احد ليزيذ اذاتيذ احت ءيز.ا ا بس يف داخلص اخ ر ص 

 .ـ  5× ـ  2ر ف نش ط ت احت ديذ ااحتنظيـ + نش ط ت احتنثيا م اؼ ح دي 
 

 ت اح ستخد ذ  ص احثرن    ماحءني  -ف ني ً 

اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص حدى أطء ؿ است دؼ احثرن    حدد  ف  ظ  ر اضطراب احت   ؿ 

طراب حدى أ راد ,ااستخدـ احثرن    احعديد  ف احءني ت ا احت ني ت حل د  ف  ظ  ر االضاحتا د

 ا  ي  يلص شرح ح ذ  احءني ت ا احت ني ت .احعينذ احت ريثيذ . 

 ػػػا نظػػػ ـ ح  ػػػص اح ػػػدؼ  نػػػا ت ليػػػؿ احػػػد  ع اح سػػػص ااح لػػػؽ, ازيػػػ دة احرا ػػػذ  ػػػص :ويمبرغرررر نظرررام

اي ػػـا احثرنػػ     .دبي ػػذ 70احثييذ.ايتضػػ ف احثرنػػ    احضػػرط احل سػػص احع يػػؽ أفنػػ   احياـ.اي  ػػدـ  ػػؿ 

 حله   يلص م

  ضرط ح يؽ حله  لد احذراحيف ااحظ ر ااحر ليف ااح تءيف. 

1 
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  ر ؿ. ضرط حله  ء اؿ ا ذرع اا 

  استخداـ  رآة اريرة حند تن اؿ احطع ـ. 

 . اح لاس حله  رة احضرط حند تن اؿ ا ثذ احطع ـ 

  خءض  رط اح س سيذ  ص احءـ. 

 احنش ط ت احء ايذ اح ر يذ . 

 ا ص  ءيدة حلطءؿ ( ءراة احشعرحا ص تستخدـ حدى احع دييف  أداة تدحيؾ    رش ة احشعر اح  تزة

أا أي شص  حا ح بذ ثزينذ احشعر.ا إف اج س س احزايد شعر  احتا دي احذي ير ض ت شيط  

 (Ellen & Paula,2006,23 احطءؿد  غ  ف اال تزاز يرسؿ  فيرات  سيذ إحه احا در 

 اػػ ـ ح  ي ػػذ اح   ػػ ت اح سػػيذ احخ اػػذ   ػػص ثرنػػ    نشػػ ط   ػػداؿ ا خطػػط,:الحميررة الحتررية

ي ػػ  ظ حلػػه  سػػتاي ت أ ضػػؿ  ػػف  احلطءػػؿ ااح ػػدؼ  ن ػػ  تػػأ يف اح ػػدخؿ اح سػػص احاػػ يح حي  ػػؽ 

اجفػ رة ااحع ػؿ  ػص اح  ػ ز احعاػثص.ا تسػ حد حلػه احت ليػؿ  ػف االسػت  ث ت احاب ييػذ أااالسػت  ث ت 

  ػػ احد  حيػذ اح سػيذ احتػص ي  ػػف أف تؤفرسػلثً  حلػه احتاااػؿ اال ت ػػ حص.ا ص أداة سػلا يذ  ع  حػذ  ن

 ا تتض ف   يلص م , نظ ذ ا ن زة ثش ؿ   يـ

 لنشاطات الممتية :ا -أوًل 

 تعلـ اج س س ث  ا ثص م -أ (

 .ثن   ا ثراج  -1

 . اح ت ب ذي احاء  ت اح   شيذ -2

 اح  يثذ احس ريذ .  -3

 أحع ب احءؾ ا احتر يب .  -4

2 
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 ا ا ثص احدث ذ . -5

 اخراج ا  س ـ احاريرة أا اح ثاب  ف اح ع اف .  -6

 احت  ط احء ااحي   ث ح  بط .  -7

 ص احل س م د   اح دخؿ ذاتص احت ءيز   -ب(

 .  احرسـ ث  ا ثص حله اح سـ ( احتنظيؼ  -0

 .ط احذ احالا ؿ  -9

 . ضرط اشد ا اثص -5

 ضرط احد ه  ص اح    أا اح اا  احطلؽ .  -2

 .ان ديؽ اح ر  رة احل سيذ  -3

 د ص سي رات ث ستي يذ  اؽ احر ؿ (. –  اح شص  اؽ احر ؿ س  ذ احر ؿ  -4

 ( . Ellen & Paula,2006,26  احرسـ ث  ا ثص حله سطح   يؿ -5

 

ذاتيػذ احت ءيػز تػأفيرًا بد ت اف اح  ءزات احد ليزيذ ا النشاطات الدىميزية و ذاتية التحفيز : -ثانيًا 

   ً  حله اح   ز احعاثص ت يؿ اح ر  ت احسريعذ إحه أف ت اف  نث ذ ااح ر ػ ت احثطييػذ إحػه أف 

 ـ احعاػثص حلػه أف يث ػه  نظ ػً  ذاتيػذ احت ءيػز احنظػيذ. تس حد اج س س ت احد ليزيذ ا ت اف   د

 ا تتض ف  م   تاازنً   ا

 احافب حله  رات احضرط اح ثيرة ,أا  رشذ بدي ذ ,أا  رشذ اح    . -0

 احتأر ح  ص ثط ني ت,ا ر ا ذاحع ديذ,ا ر ا ذ احشث يذ ,إط ر احسي رة . -9

 احتز لؽ حله اح نزح ذ . -5
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 ش اح تيف ب  ش احشاادر( ا ي ب م انص ا نء ؽ  ف اح رتاف اح اي اب ؽاحز ؼ حثر ا نء  -2

أف ت اف ا نء ؽ  ن سثذ ح  ـ احطءؿ,    يس ح حا احز ؼ داخؿ  ذ  ا نء ؽ اي  ف اضص ر ؿ 

حله أرضيذ  ذ  ا نء ؽ أا س  دة خشنذ.اتؤدي إحه تزايد احيديف ث ح دخؿ اح سص احل سص, زي دة 

 ح سـ. ا خطط احتن سؽ ثيف  زيص اح سـ احعلاي ااحسءلص, ر ص احاحص ث

 اح شص حله احيديف  اؽ احر ؿ أا حله ا رض أا حله احتراب .  -3

 .احلي راد ص م ث ستخداـ شرايط  ط طيذ  س ي ذ أا  ف اح   ش  \س ب  -4

 احر ض الن  ز    ذ بايرة  إحه انداؽ احر ؿ ا إ ض ر احداالب ا   ر  فً  ( . -5

 نشاطات العمل الثقيل : –ثالثًا 

    تب ,  عث ت ,أحع ب ,في ب  رساحذ ( د ص احعرث ت احف يلذ   ي  -0

 ,أا  يس ب  ش   لا  ث حءاؿ أا  ثاب احذرة ......احخ ر ص  رة ف يلذ \احت  ط  -9

 ر اب درا ذ ف فيذ احع  ت . -5

 أ ي س اح ثاب اح   ذ . -2

 احتسلؽ حله  اا ز اح راد,أا شث ذ اح ث ؿ . -3

 اح ءز حله  رات احضرط .  -4

 طط الجتم :أنشطة لزيادة الوعي بمخ –رابعًا 

 . دح   ت احتاازف ا ف خلء   اح رآة  -0

 اح لاس حله س  دة اريرة  تن سب   ـ احطءؿ اذحؾ حتعلي ا اح يز احشخاص احخ ص  -9

احتعرؼ حله أ زا  اح سـ اذحؾ  ف خ ؿ احاباؼ أ  ـ اح رآة اأف ندؿ احطءؿ حله  ؿ  ز   -5

 ص حا احآلخريف اح يز احشخا ف أ زا   س ا ا ذا يس حد   ص  عر ذ  اضص  سد  ا 

 (. Smith,2005,p.343احخراؼ (   –احدب  –ت ليد  شيذ ا اات   اح طذ  -2
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ي  ػػػف أف تسػػػ حد احطءػػػؿ احتا ػػػدي احػػػذي يعػػػ نص  ػػػف اػػػعاث ت تتعلػػػؽ  :تقنيرررات التنظررريم والتيدئرررة

ث ح فيرات اح سيذ احذاتيذ.ا ذ  احت ني ت تس حد  ص إرخ   اح   زاحعاثص ات ليؿ االست  ث ت اح ث حغ 

  حل دخؿ اح سص.ات ديذ احطءؿ ذي احنش ط اح ر ص احزايد ات علػا بػ درًا حلػه احػت  ـ  ػص  ااسػا ث 

ثشػ ؿ أ ضػؿ اث حتػ حص زيػ دة االنتثػ   ااحتر يزحنداحطءؿ.اتسػ حد  ػص ت ليػؿ االسػت  ث ت احسػلثيذ احتػص 

ختثػ   اال –احر ػؿ  –احث ػ    –احعػدااف  \ي  ف أف يستخد    ا طء ؿ حت نب اح ػدخؿ اح سػص  فػؿ 

 ا تتض ف   يلص م \احسلثيذ  –

 احتأر ح احثطص   حأل  ـ ا حلارا   ص ثط نيذ  أا ا ر ا ذ  احشث يذ . -0

 .أ عه اح ضف  -9

 . احضرط حله   نثص اح سد -5

 . ضرط اح رة ث ت    اح  يط  -2

 . احتأر ح ااالسترخ   حله  رة احضرط  -3

 .( Smith,2005,p.275احادريذ احف يلذ    -4

ي ب أف ت اف  ذ  احنش ط ت  ضثاطذ ثاارة أدؽ حت نص اجف رة احزايدة .ا ص  :تقنيات التنبيو

 أ فر تر يزًا ا انتث  ً  ف ياثح تس حد  ف  ا  تء حؿ أبؿ حل دخؿ اح سص اسلثص ا ال  ث ؿ  ص أ

 احتأر ح احسريص . -0

 احلعب ثشد اح ثؿ . -9

 .  احترا ثاحيف هاح ءزحل -5

 ( .Smith,2005,p.284  اح ءز حله  رشذ اح    أا اح اا  . -2
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 ( يوضح المظاىر المتتيدية و الفنيات المتتخدمة يي البرنامج11الجدول )

 الفنيات و التقنيات المتتخدمة المظاىر المتتيدية اتم البعد

 The Touch Systemالنظام الممتي

 المتجنب الحتي الممتي 

 

 الدياع الممتي
 

 ةيرط الحتاتية الفموي

)الممعقة و  ريض اتتخدام أدوات الطعام

 الشوكة(

 التعمق بأنواع محددة من األطعمة 

 الغضب عند ادخال تعديل عمى تركيبة الطعام 

 ينيات نظام ويمبرغر:

الفكين,والشفاه تحضيرًا لمطعرام الضغط عمى 

واقعرة برين األنرف و الضغط عمى المنطقرة ال

 . الشفة العميا

 
 

مظاىر تتعمق بالعناية 

 الذاتية و الثياب

 

 

 

عند غتيل الوجو و اليدين, وعند الغضب 

 التتحمام

 الغضب عند تمشيط الشعر أو قصو . 

الغضب عند تبديل الثياب,أو ريض الثياب 

 الجديدة, أو المغتولة حديثًا.

 خمع المالبس يي أي مكان  . 

 المشي عمى رؤوس األصابع .

 ينيات نظام ويمبرغر:

 الضغط العميق عمى جمد األذرع و األرجل.

 وة الرأس .تدليك ير 

 النشاطات الممتية  الحمية الحتية :

 المشي يوق الرمل .

 

 

 

 

 مظاىر تتعمق بالمعب 

 و الميارات الجتماعية 

 

 

التعمق بالدمى المصنوعة من نتيج معين أو 

 مادة معينة .

 –عدم التفاعل مع األلعاب الممتية )المعجون 

 األلوان(. –الصمصال 

 عدم النتباه لمن يمعب معو.

 وبة التحكم بالدمى الصغيرة .صع

 عدم تحمل المعانقات و القبالت من اآلخرين .

 النعزال عن اآلخرين تجنبًا لممس.

 ل يتفاعل مع من يتمم عميو أو يقبمو.

 

 

 النشاطات الممتية ينيات الحمية الحتية:

 تعمم الحتاس باألصابع : -أ(

 ناء األبراج  . ب

 شد و ضغط األصبع  .

دمج المدخل ذاتي التحفيز مع  -ب(

 :الممس

 .تاحة الرمل ) ديع العربات ( 

 . صندوق المغامرات الممتية 
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ب عند تواجده مع اآلخرين يي مكان الغض

 صغير جدًا .

 طاولة الصمصال . 

 المتتجيب الحتي الممتي األقل

 الدياع الممتي
 

 يرط الحتاتية الفموية

 المتناع عن تناول الطعام غالباً 

 وجود بقايا الطعام حول يمو ,شعور بعدم ال

) تناول الطعام أمام  ينيات نظام ويمبرغر

 المرآة (.

 

 

مظاىر تتعمق بالعناية 

 الذاتية و الثياب

 

 النوم عمى األرض عاريًا حتى يي يصل الشتاء

 عدم إدراك تبدل درجة حرارة الماء .

 ينيات الحمية الحتية :

 تعمم الحتاس باألصابع : -أ(

 شي .الكتاب القما

دمج المدخل ذاتي التحفيز مع  -ب(

 :الممس

 .الرتم باألصابع عمى الجتم 

 طاولة الصمصال . 

 

 مظاىر تتعمق بالمعب 

 و 

 ميارات الجتماعية

عدم التفاعل مع األخرين خالل األلعاب 

 الممتية 

 صعوبة التحكم بالدمى الصغيرة .

ليشعر باأللم عند تعرضو ألذى ما مثل 

 أو الرضوض .  الحروق و الجروح

 ل يتفاعل مع من يتمم عميو أو يقبمو .

نو ل يراه أو ل كأل ينتبو لمن يمعب معو و 

 معو.النعزالية و التمبية .تي

 النشاطات الممتية ينيات الحمية الحتية :

 تعمم الحتاس باألصابع : -أ(

 األصابع الدبقة . 

 ألعاب الفك و التركيب .

يز مع دمج المدخل ذاتي التحف -ب(

 :الممس

 اخراج األشياء المخفية ( )تاحة الرمل

 النشاطات الدىميزية و ذاتية التحفيز :

 صعود و نزول المنزلقة.  

 The  VestibularSystemالنظام الدىميزي

 الباحث الحتي الدىميزي 

) الضغط عمى مفاصل ينيات نظام ويمبرغريوض المتكرر أثناء تناول الجموس و الن 
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 مظاىر تتعمق باألكل 

 .الطعام 

قاتية جدًا أو المينة جدًا التفضيل األطعمة 

 يقط.

 تناول الطعام بشكل يوضوي .

رات الضغط عند تناول الفكين,اتتخدام ك

/ ألنيا تمنح المثير الحركي الذي  الطعام

+   يتطمبو الجياز العصبي لدى الطفل/(

 .الضغط عمى األكتاف ( 

 

 

 

مظاىر تتعمق بالعناية 

 ية و الثيابالذات

 

 

 يرط الحركة أثناء ارتداء الثياب.

 الحذاء. –القفاز  –ريض الحزام 

التنقل المفرط أثناء التتحمام داخل و خارج 

 حوض التتحمام.

الغضب عند آخذه إلى صالون الحالقة و 

 الجموس بيدوء.اجباره عمى 

 

 

 ينيات التيدئة و التنظيم :

 . الجتم   الضغط عمى جانبي

 عمى كرة الضغط . التترخاء

 التأرجح اليادئ )أرجوحة قماشية ( 

 النشاطات الدىميزية و ذاتية التحفيز:

 الركض لنجاز ميمة قصيرة .

 تاحة الرمل ) ديع التيارات البالتتيكية(

 

مظاىر تتعمق بالمعب  

 والميارات الجتماعية

 

 

المعب الخطير و القفز من يوق األثاث العالي 

. 

ق و الدوران التريع , التصفيق الىتزاز و التعم

. 

 التمممل عند اجباره عمى الجموس بيدوء.

 الغضب من الجموس يي حضن أي شخص

ينية الحمية الحتية : نشاطات العمل 

 الثقيل 

 التتمق عمى الحواجز . 

 ديع عربات ثقيمة . 

 الوثب عمى كرة الضغط . 

 أكياس الحبوب الثقيمة . 

 The Propriocptive Systemالنظام ذاتي التحفيز

 الباحث الحتي ذاتي التحفيز 

 

 

 مظاىر تتعمق باألكل

التعمق بوضع العمكة أو المصاص لتاعات 

 طويمة . 

 تناول الحبوب الجاية بدًل من الطعام المطبوخ 

 لعق و مص أدوات الطعام )الشوكة و الممعقة(

 ينيات نظام ويمبرغر :

 محيط الشفاه و الضغط عمى الخدود تدليك 

 مثة بفرشاة أتنان متوتطة النعومة تدليك ال
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مظاىر تتعمق بالعناية 

 الذاتية و الثياب

 

 التعمق باأللبتة الضيقة و القاتية . 

الغضب عند عدم شد الحزام أو ربطة حذاء 

 بقوة كبيرة . 

 وضع القبعات داخل و خارج المنزل .

ارتداء أكثر من قطعة من المالبس يوق 

 بعضيا البعض . 

 عمك يرشاة األتنان . 

 التعمق بفرشاة الشعر القاتية و الخشنة .

 ينيات نظام ويمبرغر : 

الضغط عمى األذرع و األرجل  باتتخدام 

 الفرشاة .

 الضغط عمى المفاصل . 

 تقنيات التيدئة و التنظيم : 

 ضغط الكرة باتجاه الحائط .

 ينية الحمية الحتية :

 طاولة الصمصال ./ ديع .    تحب 

 

مظاىر تتعمق بالمعب  

 والميارات الجتماعية

 

صعود و نزول التاللم لتاعات طويمة كنوع 

 من المعب . 

 العدوانية خالل المعب . 

 التعامل بعنف مع األلعاب . 

 عدم إدراك المخاطر خالل المعب و التحرك . 

حشر نفتو يي أماكن ضيقة جدا )بين الكنبة 

 و الحائط (. 

لحضن و أن يتم الضغط التعمق بالجموس يي ا

 عميو بشدة بواتطة الذراعين .  

 

 تقنيات التيدئة و التنظيم :

 الصدرية الثقيمة . 

 أيعى الحضن . 

 الضغط عمى جانبي الجتم .

 النوم و تدليك العمود الفقري .

 المتتجيب الحتي ذاتي التحفيز األقل

 

 

 مظاىر تتعمق باألكل

 

 

 مص الطعام بدًل من قضمو .

 المقمة يي الفم لتاعات طويمة . ابقاء 

 المضغ البطيء جداً  .

 ينيات نظام ويمبرغر:

مفاصل الفكين و ينيات ويمبرغر : تدليك 

الميتزة + تدليك محيط  بالفرشاة الخدود 

النشاطات الفموية الشفاه باألصابع .

اتتخدام أدوات طعام ذات مقابض الحركية. 

 ثقيمة .
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مظاىر تتعمق بالعناية 

 تية و الثيابالذا

 

 

 

 

 الصرير عند تنظيف األتنان .

التقوط المتكرر لمحزام أو البنطال عند لبتيا 

 أو خمعيا .

صعوبة وضع أعضاء جتده يي المكان 

المناتب  يي الثياب) الرجل يي حفرة رجل 

 البنطال(.

صعوبة تعمم ميارات العناية الذاتية )غتل 

الوجو و اليدين ( بتبب ضعف الميارات 

 ية .الحرك

 التعب التريع عند تبديل المالبس.

 :ينيات الحمية الحتية

 تعمم الحتاس باألصابع : -أ(

 اخراج الجتام الصغيرة من المعجون .

 التقاط الفاصولياء بالمالقط . 

دمج المدخل ذاتي التحفيز مع  -ب(

 :الممس

 ضغط الدمى يي الماء أو اليواء الطمق .

 ل . الرتم باألصابع عمى التطح المائ

 :و ذاتية التحفيز دىميزيةالنشاطات ال

 .تحب / ديع 

 المشي عمى األيدي . 

 

 مظاىر تتعمق بالمعب

 

 العدوانية أثناء المعب .

الخوف من الرتفاعات أو النشاطات 

 الحركية التريعة .

التعمق باأللعاب التي تتطمب الكثير من 

 الجموس) المكعبات , األلوان (

 ركية .الغضب من النشاطات الح

 
 
 
 
 

 نشاطات دىميزية و ذاتية التحفيز: 

 الزحف عبر األنفاق الكرتونية .

 صعود و نزول المنزلقة .

 . أنشطة العمل الثقيل

 ركوب الدراجة ثالثية العجالت .

 التقاط كرات ثقيمة .

 : التنبيو أنشطة

القفز عمى  -التأرجح التريع 

القفز عمى  -شد الحبل  -الترامبولين

 ء أو الماء . يرشة اليوا

 

 

 عدم إدراك الحيز الشخصي لو و لآلخرين.

 اليدوء و التمبية . 

 أنشطة لزيادة الوعي بمخطط الجتم :

التعرف عمى أجزاء الجتم باتتخدام 
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مظاىر تتعمق 

 بالميارات الجتماعية

ل يشعر عند الصطدام باألشخاص أو 

 األشياء .

 المرآة .

ة  تعميمو الجموس عمى التجادة الصغير 

 . و مقاس الطفلتتناتب مع حجم 

 صعود و نزول الدعامات . 

 الخروف. –القطة  –تقميد مشية الدب 
 

 ا داات اح ستخد ذ  ص احثرن    م -ف حف ً 

 اندابيذ (. –ب  شيذ  –إط ر سي رة –ا را يح  ح ديذ  -0

  رات احضرط اح ثيرة ,ااحاريرة . -9

 ر ؿ  لاف . -5

    س احطءؿ + شل ان ت + شرايط الا ذ . ط االت + راسص +  رآة + س  دة  ف -2

 ا حااف اح  ييذ  حلا ا ااحيديف (. -3

 احترا ثاحيف . -4

 احالا ؿ -5

 أب شذ  ختلءذ اح ل س ااح   س . -6

 ادريذ بدي ذ تن سب    س احطءؿ . -7

 ذرة ............احخ (. – اؿ  –  ص  –حدس  – ثاب    ذ  رز  -00

 حانص ا نء ؽ . ثط ني ت + ب  ش شاادر + حلب  رتانيذ    س  ثير -00

 (. س ت ث ستي يذ اأحع ب اريرة اح  ـ  سي رات, رات,  عث ت, د ه, دااحيب, ثطذ -09
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  أ   ث حنسثذ حعدد  لس ت احثرن   , ااحءني ت, ا دة اح لسذ,   ف اح لسذ,  ريؽ احع ؿ ,احتدريث ت

 اح نزحيذ, احت ييـ. ياض    اح داؿ احت حص م

 الجماعية  الفردية و  ت البرنامج( بطاقة التعريف بجمتا11الجدول )

 خالل ثالثة شيور  اً يوم 66 عدد أيام جمتات البرنامج

 يومي الجمعة و التبت  عدا طيمة أيام األتبوع ما توزع الجمتات عمى األيام

 ظيراً  1صباحًا حتى  9من التاعة  المدة الزمنية خالل اليوم 

 جمتات يوميًا  7 عدد جمتات اليوم الواحد 

ع ينيات البرنامج خالل اليوم توز 

 الواحد 

يشتمل كل يوم تدريبي عمى مجموعة من الحصص بحيث تغطي األنظمة 

 الحتية الثالثة ) الممتي , الدىميزي , ذاتي التحفيز (

 دقيقة  35– 31 زمن الجمتة 

 القاعة المخصصة لكل تدريب مكان التدريب 

ثة بمشاركة أميات األطفال)عينة البحث( و تم تطبيق البرنامج من قبل الباح يريق العمل 

 المعممات العامالت يي المركز 

 العديد من الوتائل المتاعدة عمى تحقيق األىداف مثل  الوتائل المتتخدمة 

 األقمشة -األراجيح  –األلعاب  –الصمصال  –كرات الضغط 

جال المنتمية إليو و تم توضيحيا تختمف باختالف األىداف المحققة تبعًا لمم أتماء الفنيات و التقنيات 

 يي الكتابة التفصيمية لمجمتات 

 

 

 

 

 إجراءات الجمتة 

 

تم وصف ذلك بشكل يومي بحيث يوضح برنامج كل نظام حتي بعد أن يت

 تم تجييز المكان الخاص بالتدريب بحيث تضمنت مايمي :

التطح المائل –طاولة الصمصال  –صندوق المغامرات  ركن الممس :

 .ع حجم الطفل + كرتي خاص لممعممة و طاولة تتناتب مكرتي .
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  : ف أس تذة احترثيذ احخ اذ ث   عذ د شؽ ا 5تـ حرض احثرن    حله  تحكيم البرنامج  )

دينذ   ص, ا (  ف اختا اص احتا د  ص  9(  ف أس تذة  ليذ احترثيذ ث   عذ احثعث, ا  0 

 (  ف  عل  ت اح ر ز. ا ذحؾ حل  ـ حله م 5(  ف أ   ت ا طء ؿ احتا دييف,   5 

 اي غذ ا  داؼ  ف اح لس ت . -

  دى   ي ذ اج را ت حت  يؽ أ داؼ  ؿ  لسذ . -

  دى  ء يذ حدد اح لس ت ا احز ف اح ـز ح ؿ  لسذ . -

 يف ا احتص تلخات ثػ م ثعد ذحؾ أ ريت احتعدي ت اح  د ذ  ف بثؿ احس دة اح    

 زي دة حدد اح لس ت احتدريثيذ . -

 دبي ذ   ط. ( 53إحه  50ت ديد  دة اح لسذ احتدريثيذ  -

: لمنشاطات الدىميزية و ذاتية التحفيز, وىو قتمين ركن الحركة اإلجمالية 

داخمي و خارجي . يتضمن األراجيح,المنزلقة, الترامبولين ,األنفاق الكرتونية 

. 

م يتضمن  4× م  3صف عادي ركن نشاطات التيدئة و التنظيم, و التنبيو:

 األراجيح القماشية, كرات الضغط . 

ويشمل ما قامت بو الباحثة من تتجيل لمالحظاتيا أثناء الجمتة أو بعد  التقييم 

النتياء منيا مباشرة, بغية أخذ التغذية الراجعة عن البرنامج و معرية تير 

 تحقق األىداف و آلية التطوير باألداء .

ت التي كمفت األميات يي البرنامج بتنفيذىا يي المنزل الفنيات و التدريبا التدريبات المنزلية 

 بعد أن تم تطبيقيا بشكل حي يي الجمتة من قبل الباحثة . 
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ت سيـ اح لسذ احتص ت تاي أ فر  ف استراتي يذ إحه حدة  لس ت, ا ثذحؾ بس ت اح لسذ  -

 احاا دة إحه ف ث  لس ت أا  لستيف  سب احءني ت احتص تتض ن   .

 (  لسذ .290 ن     يت اف  فا ثذحؾ أاثح احثر  

  : إجراءات تطبيق البرنامج 

 تـ تطثيؽ احثرن     ف خ ؿ أرثص  را ؿ  ص م

 ( يبين مراحل تطبيق البرنامج 12الجدول ) 

 مراحل تطبيق البرنامج المرحمة

 مرحمة القياس القبمي الولى

 مرحمة تطبيق البرنامج التدريبي الثانية

 عديمرحمة القياس الب الثالثة

 مرحمة القياس المؤجل الرابعة
 

  : تقييم البرنامج 

تـ ت ييـ احثرن    احتدريثص ث دى تأفير   ص خءض اضطراب احت   ؿ اح سص ذي االخت ؿ احاظيءص 

حدى أطء ؿ احتا د  ف خ ؿ اح ي س اح ثلص ا احثعدي ا اح ؤ ؿ ا اح   رنذ ثيف نت ي  اح   احذ 

اح   احتيف احت ريثيذ ا احض ثطذ, ااختث ر احدالالت اج ا ييذ. ا احت ريثيذ ذات  , ا ثيف نت ي  

 بد اتخذ احت ييـ ف ث  را ؿ . 

 احت ييـ اح ر لص م  –أااًل 

تـ احت ييـ اح ر لػص  ػص ن  يػذ  ػؿ  لسػذ  ػف  لسػ ت احثرنػ   , اذحػؾ  ػف خػ ؿ ت  ػؽ أ ػداؼ  ػؿ 

اح   ظػػ ت ا احتريػػرات احسػػلا يذ  يػػث   نػػت ت ػػـا احث  فػػذ ث ح   ظػػذ اح ث شػػرة ا تسػػ يؿ   لسػذ,

ح ػػػؿ طءػػػؿ  ػػػف أطءػػػ ؿ احعينذ,ا ن بشػػػذ ا   ػػػ ت ا اح عل ػػػ ت ا اج  ثػػػذ حلػػػه أسػػػيلت ف ا  ت ثعػػػذ 
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احتدريث ت اح نزحيذ.  ف خػ ؿ د تػر اح ت ثعػذ احيا يػذ احػذي   نػت احث  فػذ تطلػص حليػا  ػص ثدايػذ  ػؿ 

  لسذ . 

 احت ييـ احثعدي م –ف نيً  

نػػ    تػػأفير   ػػص خءػػض اضػػطراب احت   ػػؿ اح سػػص ذي االخػػت ؿ احػػاظيءص حػػدى تػـ ت يػػيـ   حليػػذ احثر 

أطء ؿ احتا د اح ش ر يف ثعد تطثي ا احذي استررؽ ف فذ أش ر ث سػتخداـ   يػ س احت يػيـ احت ءيػزي, 

اأ ريػػػت اح   رنػػػذ ثػػػيف اح ي سػػػيف اح ثلػػػص ا احثعػػػدي ثػػػيف نتػػػ ي  ا طءػػػ ؿ  ػػػص اح   احػػػذ احت ريثيػػػذ ا 

 ت ي  ا طء ؿ  ص اح   احتيف احض ثطذ ا احت ريثيذ. أنءس ـ, ا ثيف ن

 احت ييـ اح ؤ ؿ م  –ف حفً  

 ػػػص خءػػػض اضػػػطراب احت   ػػػؿ اح سػػػص ذي االخػػػت ؿ  تػػػـ ت يػػػيـ  ػػػدى اسػػػت راريذ   حليػػػذ احثرنػػػ   

أس ثيص  ف تطثيؽ احثرن    ا ذحؾ  ف خػ ؿ  5ثعد  رار , احاظيءص حدى أطء ؿ احتا د اح ش ر يف

 ص  ثيف نت ي  ا طء ؿ  ص اح   احذ احت ريثيذ ييـ احت ءيزي,ات ت اح   رنذ تطثيؽ   ي س احت

 اح ي سيف احثعدي ا اح ؤ ؿ.
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 القوانين و المعادلت اإلحصائية المتتخدمة يي البحث :-خامتًا 
 

(   ػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ أسػػػػ حيب  09 يػػػػث أف   ػػػػـ حينػػػػذ احث ػػػػث اح ػػػػ حص  ػػػػف احنػػػػاع احاػػػػرير ف   

 د ا نسب حطثيعذ  تريرات احث ث,ا  ـ احعينذ ابد ت فلت  ذ  ا س حيب  ص مإ ا ييذ تع

   اح تاسط اح س ثصMean . ثريذ    رنذ اح تاسط ت اح س ثيذ ) 

  االن ػػراؼ اح عيػػ ريStd.Deviation    ح عر ػػذ  ػػدى احتشػػتت اح طلػػؽ حل ػػيـ  ػػاؿ أاسػػ ط)

 اح س ثيذ .

    اختث ر   ف اتنصMann-Whitney ءراؽ ثيف  تاسط ت احرتب حل   اح ت ( حدراسذ اح

 اح ست لذ .

   اختثػػػػ ر ايل ا سػػػػافWillcoxon ) حدراسػػػػذ احءػػػػراؽ ثػػػػيف  تاسػػػػط ت احرتػػػػب حل   احػػػػ ت.

 اح رتثطذ    الختث رات اح ثليذ ا احثعديذ  ص  ذا احث ث .

   ع  ؿ االرتث ط سثير  ف ثرااف SpermanBromn .ثريذ احت  ؽ  ف فث ت اح   ييس) 

 نداؿ    ع  ؿ تراثط  Kendall's Tau-b . ثريذ احت  ؽ  ف فث ت اح   ييس) 

   ع  ؿ أحء   رانث خ Coronbach-Alpha . ثريذ احت  ؽ  ف فث ت اح   ييس) 
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 مقدمة ال

البحث مف خالؿ استعراض الفرضيات الخاصة يعرض ىذا الفصؿ النتائج التي توصؿ إلييا 

قة التي تناوليا البحث مف خالؿ ببالبحث ومناقشة كؿ منيا عمى حدة,وربطيا بالدراسات السا

 التشابو و االختالؼ. وفيمايمي عرض ليذه النتائج .

 الفرضية األولى :
 

درجات ي بين متوسط ( α≤ 0,05عند مستوى الداللة ) داللةإحصائية ذات فروق توجد ال

في القياس  المجموعة الضابطة درجات أطفال يأطفال المجموعة التجريبية ومتوسط

 و الدرجة الكمية لممقياس . عمى أبعاد مقياس التقييم التحفيزي,البعدي,

 (Man-Whitney Test)و بغية التحقؽ مف داللة ىذه الفروؽ, تـ استخداـ اختبار ماف وتني 

لمعينات المستقمة صغيرة الحجـ, لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف المجموعتيف )التجريبية و 

 الضابطة( عمى مقياس التقييـ التحفيزي,بعد تطبيؽ البرنامج,ويمخص الجدوؿ اآلتي ىذه النتائج.
 

بطة والتجريبية في متوسطي درجات المجموعتين الضا بين الفروق لداللة) ويتني - مان(اختبار ( يبين نتائج13جدول )
 .الدرجة الكمية لممقياس و القياس البعدي عمى أبعاد مقياس التقييم التحفيزي,

 
 

( و مقارنػػػػة القيمػػػػة U( و بتحميػػػػؿ القػػػػيـ االحصػػػػائية الختبػػػػار ) 13الجػػػػػػػػدوؿ ) تشػػػػير النتػػػػائج فػػػػي

إلػػػػى وجػػػػود فػػػػرؽ ذو داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي درجػػػػات  (0.05مػػػػت مسػػػػتو  الداللػػػػة ) "P" االحتماليػػػػة

( وىػػي أصػػغر مػػف مسػػتو  الداللػػة 0,000( فػػي القيػػاس البعػػدي )Uالمقياس,حيػػث كانػػت قيمػػة )

القيمة  U Z المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المقياس
 االحتمالية

مستوى 
متوسط  الداللة

 الرتب
مجموع 

 الرتب
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب

 دال 1.111 -4.19 1.111 78 6.51 222 18.51 النظام الممسي 
 دال 1.111 -4.17 1.111 78 6.51 222 18.51 النظام الدىميزي

 دال 1.111 -4.16 1.111 78 6.51 222 18.51 النظام الذاتي التحفيز
 دال 1.111 -4.17 1.111 78 6.51 222 18.51 التقييم التحفيزي
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( 6,50التجريبية لمقيػاس التقيػيـ التحفيػزي) (, و أف متوسط رتب المجموعة0.05االفتراضي ليا )

(عمػػػػػػػػػػى الدرجػػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػنفس 18,50أقػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف متوسػػػػػػػػػػط رتػػػػػػػػػػب المجموعػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػابطة)

المقياس.ويشيرانخفاض الدرجات لد  أطفاؿ المجموعة التجريبيػة عمػى الدرجػة الكميػة لممقيػاس بعػد 

ظيفي,ويسػتدؿ مػف تطبيؽ البرنامج إلى خفض مظاىر اضػطراب التكامػؿ الحسػي ذي االخػتالؿ الو 

الػذي تػـ تطبيقػو عمػى أفػراد المجموعػة التجريبيػة قػد أد  إلػى  النتائج السابقة بأف البرنػامج التػدريبي

(, ممػػا )الممسػػي,الدىميزي, ذاتػي التحفيػز انخفػاض ممحػوظ لمظاىراالضػطراب فػػي ا نظمػة الحسػية

 داللة ذات فروق وجود: "يجعمنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ بالفرضية البديمة ليا التي تنص ب

طفطال المجموعطة التجريبيطة أ درجطات يبين متوسطط ( α≤ 0,05عند مستوى الداللة ) إحصائية

طفططال المجموعططة الضططابطة فططي القيططاس البعططدي,عمى أبعططاد مقيططاس التقيططيم أ درجططات يومتوسططط

 التحفيزي, والدرجة الكمية لممقياس.

( و بتحميػػػػػؿ القػػػػػيـ االحصػػػػػائية 13فػػػػػي الجػػػػػدوؿ) وبالنظر بعػػػػػاد المقيػػػػػاس المطبػػػػػؽ: تشػػػػػير النتػػػػػائج

إلػػػػػى وجػػػػػود فػػػػػرؽ  (0.05" مػػػػػت مسػػػػػتو  الداللػػػػػة )P( و مقارنػػػػػة القيمػػػػػة االحتماليػػػػػة" Zالختبػػػػػار) 

كمػػػػػػا تعكسػػػػػػػيا  المجموعتيف)التجريبيػػػػػػة و الضػػػػػػابطة( رتػػػػػػػب يذو داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية فػػػػػػي متوسػػػػػػط

فػػػػػي  Z"كانػػػػت قيمػػػػة "الػػػػدرجات عمػػػػى باعػػػػد النظػػػػاـ الممسػػػػي مػػػػف مقيػػػػاس التقيػػػػيـ التحفيزي,حيػػػػث 

( فيػػػػػػي دالػػػػػػة  0,05أصػػػػػػغر مػػػػػػف ) (, وىػػػػػػو 0,05( بمسػػػػػػتو  الداللػػػػػػة)4,19القيػػػػػػاس البعػػػػػػدي )

درجططططات ي وق ذات داللططططة إحصططططائية بططططين متوسطططططوجططططود فططططر إحصػػػػائياه, وىػػػػو مػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى 

عططططد النظطططططام الممسطططططي أطفططططال المجمطططططوعتين )التجريبيططططة و الضطططططابطة ( فططططي القيطططططاس البعدي,ب  

 لصالح المجموعة التجريبية .  حفيزي,من مقياس التقييم الت
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( و Z( و بتحميػػػػػػؿ بتحميػػػػػػؿ القػػػػػػيـ االحصػػػػػػائية الختبػػػػػػار) 13فػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ) كمػػػػػػا تشػػػػػػير النتػػػػػػائج

(إلػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػرؽ ذو داللػػػػػػػػػة 0.05" مػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػتو  الداللػػػػػػػػػة )Pمقارنػػػػػػػػػة القيمػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػة"

رتػػػػػػػب المجموعتيف)التجريبيػػػػػػة و الضػػػػػػػابطة (كمػػػػػػػا تعكسػػػػػػػيا الػػػػػػػدرجات  يإحصػػػػػػائية فػػػػػػػي متوسػػػػػػػط

فػػػػػي القيػػػػػاس  Z"عمػػػػػى باعػػػػػد النظػػػػػاـ الػػػػػدىميزي مػػػػػف مقيػػػػػاس التقيػػػػػيـ التحفيزي,حيػػػػػث كانػػػػػت قيمػػػػػة "

( فيػػػػػػػػػػػي دالػػػػػػػػػػػة  0,05(, وىػػػػػػػػػػػو أصػػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػػف ) 0,05( بمسػػػػػػػػػػػتو  الداللػػػػػػػػػػػة)4,17البعػػػػػػػػػػػدي )

درجططططات  ين متوسطططططوجططططود فططططروق ذات داللططططة إحصططططائية بططططيإحصػػػػائياه, وىػػػػو مػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى 

عططططد النظططططام الطططططدىميزي ب   ( فططططي القيططططاس البعطططططدي,يططططة و الضطططططابطة)التجريبأطفططططال المجموعتين

 لصالح المجموعة التجريبية .  من مقياس التقييم التحفيزي,

( و بتحميػػػػػػؿ بتحميػػػػػػؿ 13و بالنسػػػػػػبة لبعػػػػػػد النظػػػػػػاـ ذاتػػػػػػي التحفيػػػػػػز تشػػػػػػير النتػػػػػػائج فػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ)

" مػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػتو  الداللػػػػػػػػػة P( و مقارنػػػػػػػػػة القيمػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػة" Zالقػػػػػػػػػيـ االحصػػػػػػػػػائية الختبػػػػػػػػػار) 

رتػػػػػػػب المجموعتيف)التجريبيػػػػػػػة  ي(إلػػػػػػػى وجػػػػػػػود فػػػػػػػروؽ ذو داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية فػػػػػػػي متوسػػػػػػػط0.05)

والضػػػػػػابطة( كمػػػػػػػا تعكسػػػػػػيا الػػػػػػػدرجات عمػػػػػػى باعػػػػػػػد النظػػػػػػػاـ ذاتػػػػػػي التحفيػػػػػػػز مػػػػػػف مقيػػػػػػػاس التقيػػػػػػػيـ 

(,  0,05لداللػػػػػػػة)( بمسػػػػػػػتو  ا4,16فػػػػػػػي القيػػػػػػػاس البعػػػػػػػدي ) Z"التحفيزي,حيػػػػػػػث كانػػػػػػػت قيمػػػػػػػة "

وجططططططود فططططططروق ذات ( فيػػػػػػي دالػػػػػػة إحصػػػػػػائياه, وىػػػػػػو مػػػػػػا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى  0,05وىػػػػػػو أصػػػػػػغر مػػػػػػف )

درجطططات أطفطططال المجمطططوعتين )التجريبيطططة و الضطططابطة ( فطططي  يداللطططة إحصطططائية بطططين متوسطططط

عططططططد النظططططططام ذاتططططططي التحفيططططططز مططططططن مقيططططططاس التقيططططططيم التحفيزي,لصططططططالح ب   القيططططططاس البعططططططدي,

 المجموعة التجريبية .
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 مناقشة الفرضية األولى : 

(  α≤ 0,05عنػد مسػتو  الداللػة )أظيػرت نتػائج ىػذه الفرضػية وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية 

درجػػات أطفػػاؿ المجموعػػة الضػػابطة  يأطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات يبػػيف متوسػػط

 س .في القياس البعدي عمى أبعاد مقياس التقييـ التحفيزي, والدرجة الكمية لممقيا

وتعػػػػػزو الباحهػػػػػة ىػػػػػذه النتػػػػػائج إلػػػػػى البرنػػػػػامج المسػػػػػتخدـ فػػػػػي ىػػػػػذا البحػػػػػث مػػػػػف حيػػػػػث أدواتػػػػػو و 

إجراءاتػػػػػو و فنياتػػػػػو و طػػػػػرؽ تحقيػػػػػؽ أىدافػػػػػو و طريقػػػػػة التقييـ.حيػػػػػث أف البرنػػػػػامج الحػػػػػالي مكهػػػػػؼ 

بدرجػػػػػػة كبيػػػػػػرة و شػػػػػػامؿ لمعديػػػػػػد مػػػػػػف الجوانػػػػػػب التػػػػػػي تظيػػػػػػر فييػػػػػػا أعػػػػػػراض اضػػػػػػطراب التكامػػػػػػؿ 

قائمػػػػػػة المعػػػػػػب و الميػػػػػػارات  –قائمػػػػػػة العنايػػػػػػة الذاتيػػػػػػة   -قائمػػػػػػة الهيػػػػػػاب –)قائمة ا كػػػػػػؿالحسػػػػػػي

سػػػػػاعة عمػػػػػؿ  (4)( جمسػػػػػة بمعػػػػػدؿ7,حيث بمغػػػػػت عػػػػػدد جمسػػػػػاتو فػػػػػي اليػػػػـو الواحػػػػػد )االجتماعيػػػػة(

فعميػػػػػة شػػػػػاممة لمجوانػػػػػب المسػػػػػتيدفة بالبحث,إضػػػػػافة إلػػػػػى ذلػػػػػؾ فػػػػػ ف فنيػػػػػات البرنػػػػػامج المسػػػػػتخدـ 

و فػػػػػػي  يتػػػػػػو فػػػػػي مجػػػػػػاؿ االعاقػػػػػػة بشػػػػػكؿ عػػػػػػاـمسػػػػػتمدة مػػػػػػف العػػػػػالج الػػػػػػوظيفي الػػػػػػذي أهبػػػػػت فاعم

التي بػػػػػػدورىا سػػػػػاعدت فػػػػػي زيػػػػػادة و تنميػػػػػة قػػػػػدرة أطفػػػػػػاؿ مجػػػػػاؿ عػػػػػالج التوحػػػػػد بشػػػػػكؿ خػػػػػاص.و 

المجموعػػػػػػة التجريبيػػػػػػة عمػػػػػػى االسػػػػػػتجابة بشػػػػػػكؿ صػػػػػػحي  لممهيػػػػػػرات الحسػػػػػػية التػػػػػػي يتمقونيػػػػػػا فػػػػػػي 

 البيئة المحيطة بيـ 

 النظاـ الممسي : -(1)

بػيف  ( α≤ 0,05عند مسػتو  الداللػة )ذات داللػة إحصػائيةوجود فػروؽ  (13يتض  مف الجدوؿ )

درجات أطفاؿ المجموعتيف)التجريبية والضابطة( في القيػاس البعػدي,عمى مقيػاس التقيػيـ  يمتوسط

البرنامج المصػمـ التحفيزي,باعد النظاـ الممسي.وىذا نتيجة الستفادة أطفاؿ المجموعة التجريبية مف 

 كمػا تبػدو فػػي فنيػة الحميػة الحسػػية طتو مجموعػة مػػف الفنيػات, و الػذي اعتمػد باالضػافة إلػػى أنشػ
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Sensory Dite ا صػابت الدبقػة  –شػد وضػغط ا صػبت  -بنػاء ا بػراج) النشػاطات الممسػيةبالمتمهمة

طاولػة  –التنظيػؼ )الممسي مت المدخؿ ذاتي التحفيػزالكتاب القماشي( و نشاطات دمج المدخؿ  –

,وأيضػػاه تبػػدو فػػي فنيػػات نظػػاـ ويمبر ػػر سػػاحة الرمػػؿ ( –صػػندوؽ المغػػامرة الممسػػية  –الصمصػػاؿ 

Wilaberger Protocol  والمتمهمػػػػػة فػػػػػي الضػػػػػغط العميػػػػػؽ عمػػػػػى المفاصؿ,والضػػػػػغط عمػػػػػى المهػػػػػة

عمػى إضػافة إلػى الضػغط والتػدليؾ بالفرشػاة والخدود,لمتخفيؼ مف المشاكؿ الفموية المتعمقة باالكؿ.

ميػؿ مػف السػموكيات الدفاعيػة أو ولقػد سػاعدت ىػذه الفنيػات عمػى التق.وا كتػاؼجمد ا ذرع وا رجػؿ 

خريف,الػرد قتػراب مػف ا والمتمهمػة فػي تجنػب ا Tactile defensivenessمػا يسػمى بالػدفاع الممسػي

سػناف و سػيؿ الغضب عند تنظيػؼ ا , صابتا  بعدوانية اتجاه مصدر الممس,المشي عمى رؤوس

 . و بطء االستجابة لممهيرات الممسية . دراؾ درجة الحرارةإالوجو واليديف,عدـ 

 النظاـ الدىميزي : -(2)

بػيف ( α≤ 0,05عند مسػتو  الداللػة )حصػائيةإ( وجػود فػروؽ ذات داللػة 13يتضػ  مػف الجػدوؿ )

درجػػػات أطفػػػاؿ المجموعتيف)التجريبيػػػة و الضػػػابطة( فػػػي القيػػػاس البعػػػدي عمػػػى مقيػػػاس  يمتوسػػػط

التقييـ التحفيزي,باعد النظػاـ الػدىميزي.وتر  الباحهػة إف ىػذا يػدؿ عمػى فاعمية)النشػاطات الدىميزيػة( 

مهؿ الوهب عمى كرات الضغط, التأرج ,التسمؽ,التزحمؽ عمى المنزلقة,وكذلؾ الضغط عمى جانبي 

لتأرج  واالسػػترخاء عمػػى كػػرة الضػػغط .ولقػػد سػػاعدت ا نشػػطة التػػي طبقتيػػا الباحهػػة عمػػى الجسػػد,ا

تقديـ المدخؿ الحسي الدىميزي)الحركي(الصحي  ليحقؽ ويحافظ عمػى مسػتويات أفضػؿ مػف االهػارة 

الحسػػية  الدىميزيػػة ممػػا يػػؤدي إلػػى معالجػػة المعمومػػات الحسػػية الدىميزيػػة بدقػػة.وبالتالي التقميػػؿ مػػف 

فعػػػاؿ  يػػػر العاديػػػة اتجػػػاه المهيػػػرات الدىميزيػػػة والمتمهمػػػة فػػػي الخػػػوؼ مػػػف معػػػدات الممعػػػب ردود ا 

رج  والتذبذب لألماـ والخمؼ والػدوراف السػريت حػوؿ نفسػو وا شػياء الوهػب أ)ا راجي  والزحميطة(الت

 والتصفيؽ,عدـ إدراؾ مخاطر المرتفعات أو الخوؼ مف أقؿ ارتفاع ,البكاء والتمممؿ . 
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 اـ ذاتي التحفيز :النظ -(3)

بػيف  ( α≤ 0,05عند مسػتو  الداللػة )(" وجود فروؽ ذات داللة إحصائية13يتض  مف الجدوؿ )

درجػػػات أطفػػػاؿ المجموعتيف)التجريبيػػػة و الضػػػابطة( فػػػي القيػػػاس البعػػػدي عمػػػى مقيػػػاس  يمتوسػػػط

لتحفيز(مهػػػؿ شػػػاطات ذاتيػػػة االتقيػػػيـ التحفيزي,باعػػػد النظػػػاـ ذاتػػػي التحفيز.ىػػػذا يعػػػود إلػػػى فاعميػػػة )الن

باالضػػػػافة إلػػػػى  الترامبػػػػوليف, القفزعمػػػػى ,المشػػػػي عمػػػػى اليػػػػديف,القفز عمػػػػى كػػػػرات الضػػػػغط,التأرج 

ئة والتنظيـ مهؿ الصدرية نشاطات العمؿ الهقيؿ مهؿ دفت عربات هقيمة وأيضا تبدو في تقنيات التيد

عمػػى مفاصػػؿ ,أفعى الحضػػف,ىذا باالضػػافة إلػػى فنيػػة نظػػاـ ويمبر ػػر المتمهمػػة فػػي الضػػغط الهقيمػػة

ا ذرع وا رجؿ.وبما إف النظػاـ ذاتػي التحفيػز ىػو نظػاـ مخفػي فػي العضػالت والمفاصػؿ وا ربطػة 

فػ ف ا نشػطة السػابقة الػذكر تقػدـ المػدخؿ الحسػي ذاتػي التحفيػز الصػحي  لتحقػؽ وتحػافظ ,وا وتار

مهيػػػرات عمػػػى مسػػػتويات أفضػػػؿ مػػػف االهػػػارة الحسػػػية ذاتيػػػة التحفيػػػز ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى معالجػػػة ىػػػذه ال

بدقػػػػػة.والتقميؿ مػػػػػف االسػػػػػتجابات  يرالمناسػػػػػبة ليػػػػػا مهؿ:الغضػػػػػب عنػػػػػد تحريكػػػػػو مػػػػػف قبػػػػػؿ شػػػػػخص 

آخر,االصػػػػػػطداـ بالنػػػػػػاس والجدراف,العدوانية,السػػػػػػمبية,التعرض الػػػػػػدائـ لمسػػػػػػقوط ,نوبػػػػػػات الغضػػػػػػب 

وبػػػالنظر إلػػػى الدراسػػػات السػػػابقة نجػػػد أف نتػػػائج المزاجية,عػػػدـ البكػػػاء عنػػػد التعػػػرض  ذ  خطير.

(والتػي أشػارت إلػى تحسػف ممحػوظ لػد  2009مت نتػائج دراسػة اليػف وآخػروف)الي تتفؽ البحث الح

أفػػػػػراد العينػػػػػةمف خػػػػػالؿ اسػػػػػتخداـ فنيػػػػػات العػػػػػالج الوظيفي)نظػػػػػاـ ويمبر ر,الحميةالحسية,نشػػػػػاطات 

( والتي أشػارت الػى وجػود تحسػف فػي ردود 2010)مت نتائج دراسة أنيتا وبونديتتفؽ التيدئة(.كما 

نػػػة التجريبيػػػة اتجػػػاه النشػػػاطات الحركيػػػة,مهؿ اختفػػػاء مظاىرالعدوانيػػػة,زيادة الػػػوعي أفعػػػاؿ أفػػػراد العي

 (2010تتفػؽ مػت نتػائج دراسػة سػارا وميممػر وكػاتي)و أيضػاه بمخطط الجسـ,زيادة التناسؽ الحركي.

أظيرت نتائجيػا فاعميػة العػالج الػوظيفي فػي عػالج االسػتجابات المتدنيػة فػي النظػاـ الممسػي  والتي

( والتػػي أوضػػحت فعاليػػة العػػالج 2012.وأيضػػا مػػت نتػػائج دراسػػة شػػيمي وباربػػارا )الدراسةأفػػراد  لػػد 



 نتائج البحث  الفصل الخامس
 

 212 الجانب العملي 

 

الوظيفي في معالجة مشاكؿ التخطػيط الحركػي لػد  أفػراد العينػة وتمهمػت النتػائج فػي زيػادة ميػارات 

 والتقميؿ مف االصطداـ والسقوط  المعب,تحسف التناسؽ الجسدي الحركي,

 الفرضية الثانية : 

 طفالدرجات أ يبين متوسط( α≤0,05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد 

المجموعة التجريبية في القياسين القبمي و البعدي, عمى أبعاد مقياس التقييم التحفيزي,والدرجة 

 الكمية لممقياس .

روؽ بػيف وبغية التحقؽ مف داللة ىذه الفروؽ,تـ اسػتخداـ اختبػار ويمكوكسػف لمكشػؼ عػف داللػة الفػ

القياسػػػػػػػػػيف)القبمي والبعػػػػػػػػػدي(,كما تعكسػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػدرجات الكميػػػػػػػػػة والفرعيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى مقيػػػػػػػػػاس التقيػػػػػػػػػيـ 

 التحفيزي,ويمخص الجدوؿ اآلتي ىذه النتائج.

القياسين  متوسطي دالجات أطفال المجموعة التجريبية في  ( نتائج اختبار)ويمكوكسن(لداللة الفروق بين14الجدول)

 القبمي و البعدي عمى مقياس التقييم التحفيزي و أبعاده .

نوع  ن 

 القياس

متوسط  الرتب ع م

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قيمة

Z 

القيمة 

 Pاالحتمالية

 الداللة

 كمي
12 
 

 دال  0,002 3,07- 0,00 0,00 الموجبة 30,42 137,92 قبمي

 78 6,50 السالبة 3,96 12,08 بعدي إحصائياً 

النظام 

 الممسي 

 دال  0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 29,56 49,75 قبمي  12

 78 6,50 السالبة 3,15 41,16 بعدي إحصائياً 

النظام 

 الدىميزي

 دال  0,005 2,83- 3 1,50 الموجبة 32,91 34 قبمي 12

 75 7,50 السالبة 3,16 3,08 بعدي إحصائياً 

النظام ذاتي 

 التحفيز 

 دال  0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 32,10 53,19 قبمي 12

 78 6,50 السالبة 3,24 4,17 بعدي إحصائياً 

 

( و مقارنػػػػػػة القيمػػػػػػة Zالقػػػػػػيـ االحصػػػػػػائية الختبػػػػػػار) ( وبتحميػػػػػػؿ 14تشػػػػػػير النتػػػػػػائج فػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ )

  ي(إلػػػػى وجػػػػود فػػػػروؽ ذو داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي متوسػػػػط0.05" مػػػػت مسػػػػتو  الداللػػػػة)Pاالحتماليػػػػة"
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( وىػي أصػغر مػف 0,05( بمسػتو  الداللػة)3,07")  Zدرجات المقياس الكميػة, حيػث كانػت قيمػة"

(,فيػػي دالػػة إحصػػائياه. وىػػو مػػا يػػؤدي إلػػى رفػػض الفرضػػية 0,05مسػػتو  الداللػػة االفتراضػػي ليػػا )

بطين (  α≤ 0,05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسطتوى الداللطة الهانية و قبوؿ الفرضػية

جات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبمي و البعدي, عمطى أبعطاد مقيطاس در  يمتوسط

 لممقياس, لصالح القياس البعدي . التقييم التحفيزي,والدرجة الكمية 

تػػـ اسػػتخداـ  بغيػػة التحقػػؽ مػػف داللػػة الفػػروؽ, والنظػػاـ الممسػػي( )بالنظر بعػػاد المقيػػاس المطبػػؽ و

عػد با  الفروؽ بيف القياسيف)القبمي والبعدي(,كما تعكسو درجػاتاختبار ويمكوكسف لمكشؼ عف داللة 

حيػث كشػفت نتػائج التطبيػؽ القبمػي وجػود نػوعيف مػف الممسػي عمػى مقيػاس التقيػيـ التحفيزي, النظاـ

المسػػتجيب  و أنػػواع االضػػطراب لػػد  أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة وىمػػا )المتجنػػب الحسػػي الممسػػي,

 دوؿ اآلتي ىذه النتائج.يمخص الج و الحسي الممسي ا قؿ(,

القياسين جات أطفال المجموعة التجريبية في ر متوسطي د لداللة الفروق بين ( نتائج اختبار)ويمكوكسن(15الجدول )

 القبمي و البعدي عمى مقياس التقييم التحفيزي, ب عد النظام الممسي .

 التقييم التحفيزي 

 النظام الممسي 

نوع  ن

 القياس

متوسط  الرتب ع م

 الرتب 

مجموع 

 الرتب

 قيمة

Z 

لقيمة 

 ""Pاالحتمالية

 الداللة
سي

لمم
ي ا

حس
ب ال

تجن
الم

 

 دال 0,002 3,05- 0,00 0,00 الموجبة 29,56 49,75 قبمي  12 قائمة األكل 

 78 6,50 السالبة 3,15 4,16 بعدي إحصائيا

 دال 0,002 3,07- 0,00 0,00 الموجبة 6,24 68,58 قبمي 12 قائمة الثياب

 77,98 6,51 السالبة 1,37 13,91 بعدي إحصائيا

قائمة العناية 

 الذاتية 

 دال 0,005 2,83- 3 0,00 الموجبة 5,60 70,83 قبمي 12

 75 6,46 السالبة 0,96 13,75 بعدي إحصائيا

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 32,91 34 قبمي 12 قائمة المعب 

 78 6,49 السالبة 3,16 3,75 بعدي إحصائيا

الميارات 

 االجتماعية 

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 3,88 69,25 قبمي 12

 78,4 6,50 السالبة 0,97 13,75 بعدي إحصائيا
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( و مقارنػة القيمػة االحتماليػة Z( و بتحميػؿ القػيـ االحصػائية الختبػار)15تشير النتائج فػي الجػدوؿ)

رتػب أفػراد المجموعػة  ي( إلى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية في متوسػط0,05مت مستو  الداللة )

( و (Z  "3,06التجريبيػػة كمػػا تعكسػػو الػػدرجات عمػػى بعػػد / المتجنػػب الممسػػي /حيػػث كانػػت قيمػػة "

( فػي مجػاؿ النظػاـ الممسػي 3,16" ) Zكذلؾ الدرجات عمى بعد / المستجيب ا قػؿ/ كانػت قيمػة " 

 ودوجما يشير إلى ( فيي دالة إحصائياه. وىو 0,05مف مقياس التقييـ التحفيزي, وىو أصغر مف )

بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات أطفػػػاؿ (  α≤ 0,05)عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػةفػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية 

ـ التحفيػػػزي, بعػػػد النظػػػاـ ة التجريبيػػػة فػػػي القياسػػػيف القبمػػػي و البعػػػدي عمػػػى مقيػػػاس التقيػػػيالمجموعػػػ

 .الممسي  

 

 

 

الدرجة 

 الكمية 

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 6,74 208,66 قبمي 12

 78 6,54 السالبة 2,77 40,91 بعدي إحصائيا

قل 
 األ

س
لمم

ي ا
حس

ب ال
تجي

مس
ال

 

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 35,91 36 قبمي 12 قائمة األكل

 77,98 6,52 السالبة 3,14 3,65 بعدي إحصائيا

 دال 0,002 3,05- 0,00 0,00 الموجبة 3,87 70,50 قبمي 12 قائمة الثياب

 78 6,50 السالبة 0,88 15,41 بعدي إحصائيا

قائمة العناية 

 الذاتية

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 3,88 70 قبمي 12

 78,01 6,50 السالبة 1,11 14,83 بعدي إحصائيا

 دال 0,005 2,83- 0,00 0,00 الموجبة 32,10 53,91 قبمي  12 قائمة المعب

 78 6,46 السالبة  3,24 4,17 بعدي إحصائيا

الميارات 

 االجتماعية

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة  3,87 70,50 قبمي 12

 78 6,51 السالبة  0,88 15,41 بعدي إحصائيا

الدرجة 

 الكمية

 دال 0,001 3,06- 0,00 0,00 الموجبة  6,43 212,08 قبمي 12

 78 6,49 السالبة  1,94 29,50 بعدي إحصائيا
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 : نتائج النظام الممسي ناقشةم 

 المتجنب الحسي الممسي : -(1

 : البنود الخاصة باالكل 

بػػػػيف ( 0,05(" وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائيةعند مسػػػػتو  الداللػػػػة )15يتضػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ )

الممسػػػي,البنود  أطفػػػاؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي القياسػػػيف)القبمي والبعػػػدي( النظػػػاـرتػػػب  يمتوسػػػط

ىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى فاعميػػػة )فنيػػػات نظػػػاـ ويمبر ػػػر( والتػػػي تمهمػػػت فػػػي خفػػػض فػػػرط كؿ".الخاصػػػة با 

الحساسية في الفـ مف خالؿ الضغط عمى طوؿ قاعدة ا سناف العميا مػت تػدليؾ المهػة وكػذلؾ عمػى 

لطعػاـ.و الضػػغط اه لتنػػاوؿ اتحضػير  وذلػػؾ ة إلػى الضػػغط عمػى الخػػدود والشػفاهالفػؾ السفمي,باالضػػاف

التقميؿ مف المشػاكؿ الفمويػة المتعمقػة  ساعد فيعمى المنطقة الواقعة بيف ا نؼ والشفة العميا.وىذا 

 كؿ.با 

 : البنود الخاصة بالثياب والبنود الخاصة بالعناية الذاتية 

( بػػػػيف 0,05ت داللػػػػة إحصػػػػائيةعند مسػػػػتو  الداللػػػػة)(" وجػػػػود فػػػػروؽ ذا15يتضػػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ )

رتػػب أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيف) القبمػػي والبعػػدي( النظػػاـ الممسػػي,البنود  يمتوسػػط

الخاصػػة بالهيػػػاب والبنػػود الخاصػػػة بالعنايػػة الذاتيػػػة " تػػدؿ ىػػػذه النتيجػػة عمػػػى فاعميػػة) فنيػػػات نظػػػاـ 

إضػػافة إلػى تػػدليؾ ,جمػد الػػذراعيف وا رجػؿ طػوؿ عمػػىوالتػدليؾ والتػي تمهمػػت فػي الضػػغط  ويمبر ػر(

(.حيػث سػاعدذلؾ فػي المحافظػة عمػى و أيضػاه تػدليؾ فػروة الرأس باطف اليد تمييػداه لمنشػاط الممسػي

مستويات أفضؿ مف االهارة الحسية الممسػية, ف الطفػؿ التوحػدي يعمػؿ تحػت مسػتويات عاليػة مػف 

الحسػػػية عمػػػى أنيػػػا شػػػيء مػػػؤذ أو ميػػػدد وبالتػػػالي االهػػػارة الحسػػػية لػػػذلؾ يسػػػجؿ دما ػػػو المعمومػػػات 

يستجيب ليا بطريقة  يػر فعاالػة كالتجنػب مػف خػالؿ اليػروب أواالنفعػاؿ كالعدوانيػة والبكاء.كمػا اف 
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النظػػػاـ الوقػػػائي لممػػػس ىػػػو المسػػػيطر لػػػد  الطفػػػؿ التوحػػػدي ويظيػػػر ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ السػػػموكيات 

لػػذلؾ اسػػتخدمت الباحهػػة  Tactile defensivenessالدفاعيػػة والوقائيػػة والتػػي تسػػمى بالػػدفاع الممسػػي

وذلؾ مف أنشطة متعددة تساعد عمى زيادة القدرة التميزية لمنظاـ الممسي لد  أفراد العينة التجريبية 

المذكورة في البرنامج التدريبي وكاف ليذه الفنية دور  )النشاطات الممسية(خالؿ فنية الحمية الحسية

عمقػػة ب رتػػداء المالبس,والعنايػػة الذاتيػػة.كما طمبػػت الباحهػػة مػػف كبيػػر فػػي التخفيػػؼ مػػف المشػػاكؿ المت

لبسػة  طفػاليف,و االبتعػاد عػف ا لبسػة التػي يوجػد ا ميات االىتماـ بنوعية ا قمشة عنػد شػراء ا 

 فييا كهير مف الخيوط القاسية أو الدرزات النافرة والتي قد تعطي الطفؿ إحساساه مؤلماه.

 : البنود الخاصة بالمعب 

( بػػػػيف 0,05(" وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائيةعند مسػػػػتو  الداللػػػػة)15يتضػػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ )

المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي القياسػػػيف)القبمي والبعػػػدي( النظػػػاـ الممسػػػي,البنود  رتػػػب أطفػػػاؿ يمتوسػػػط

الخاصػػػة بميػػػارات المعب.تػػػدؿ ىػػػذه النتيجػػػة عمػػػى فاعميػػػة فنيػػػة الحميػػػة الحسػػػية المتمهمػػػة فػػػي تعمػػػـ 

( و دمػج المػدخؿ ذاتػي التحفيػز مػت الممػس ضػغط وشػد ا صػبت بنػاءا براج,) با صػابتاالحساس 

حيػػث سػػاعد ذلػػؾ عمػػى زيػػادة قػػدرة  (وطاولػػة الصمصػػاؿ سػػاحة الرمػػؿ, ,المغػػامرة الممسػػيةصػػندوؽ )

 و أفراد العينة التجريبيػةعمى التعامػؿ مػت ا لعػاب اليدويػة بشػكؿ أفضػؿ بواسػطة اليػديف وا صػابت,

 و المعب الجاؼ معاه. لمعب الرطب )الطيف, المعجوف, ا لواف(أيضاه تقبؿ ا

 : البنود الخاصة بالميارات االجتماعية 

( بػػػػيف 0,05(" وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائيةعند مسػػػػتو  الداللػػػػة)15يتضػػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ )

الممسػػػػي,البنود  رتػػػػب أطفػػػػاؿ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي القياسػػػػيف)القبمي والبعػػػػدي(النظاـ يمتوسػػػػط

الخاصة بالميارات االجتماعية " تر  الباحهة أف ىذه النتيجة منطقية حيث أنيا عممت عمى عالج 
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 لػد  أفػراد العينػة التجريبيػة و )التجنب الحسػي الممسػي(ؿ المبالغ فييػا لممهيػرات الممسػيةردود ا فعا

ي أصػػػب  بالتػػػالي فػػػأف ىػػػذا كػػػاف لػػػو أهػػػر كبيػػػر عمػػػى الميػػػارات االجتماعيػػػة فبمػػػا أف الطفػػػؿ التوحػػػد

وبالتػػػالي االسػػػتجابة ليػػػا ,أقػػػدرعمى تقبػػػؿ المهيػػػرات الممسػػػية وتميزىػػػا ومعالجتيػػػا عمػػػى نحػػػو صػػػحي 

يجػػابي عمػػى الميػػارات االجتماعيػػة مػػف خػػالؿ تقبمػػو إلػػة,فال بػػد أف يػػنعكس ذلػػؾ بشػػكؿ ابطريقػػة فعا 

نشطة لآلخريف,تحمؿ القبالت والمعانقات,عدـ العدوانية عند حدوث الممس المفاجئ,الدخوؿ في ا 

 الممسية الجديدة,االندماج مت اآلخريف . 

 المستجيب الحسي الممسي ا قؿ : -(2

 : البنود الخاصة باألكل 

( بػػػػيف 0,05(" وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائيةعند مسػػػػتو  الداللػػػػة)15يتضػػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ )

, البنػػود رتػػب أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيف) القبمػػي والبعػػدي( النظػػاـ الممسػػي يمتوسػػط

)فنيػػة نظػػاـ ويمبر ر(المتمهمػػة بالضػػغط عمػػى المهػػة والخػػدود وىػػذا يػػدؿ عمػػى فاعمية الخاصػػة با كػػؿ"

العضػػالت تحضػػيراه لمطعاـ,وأيضػػاه عػػف طريػػؽ وضػػت مػػرآة أمػػاـ الطفػػؿ أهنػػاء فاه مػػف أجػػؿ توتر والشػػ

رية بسػػبب صػػتنػػاوؿ الطعػػاـ وتعميمػػو مسػػ  فمػػو بعػػد كػػؿ لقمػػة وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تقػػديـ تغذيػػة راجعػػة ب

إف . ,تقػديـ أنػواع مػف ا طعمػة مختمفػة السػماكةالراجعة التي تأتي مف حاسة الممسضعؼ التغذية 

 ىذه التدريبات ساعدت عمى التخفيؼ مف المشاكؿ المتعمقة با كؿ لد  أفراد العينة .

 : البنود الخاصة بالثياب والبنود الخاصة بالعناية الذاتية 

( بػػػػيف 0,05فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائيةعند مسػػػػتو  الداللػػػػة)(" وجػػػػود 15يتضػػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ )

البنود بيػػػػة فػػػػي القياسػػػػيف)القبمي والبعػػػػدي(النظاـ الممسػػػػي,المجموعػػػػة التجري رتػػػػب أطفػػػػاؿ يمتوسػػػػط

فنيػػة الحميػػة  تػػدؿ ىػػذه النتيجػػة عمػػى فاعميػػة" بالهيػػاب و البنػػود الخاصػػة بالعنايػػة الذاتيػػة الخاصػػة 
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, ,الرسػػـ با صػػابت عمػػى ا يػػدي وا رجػػؿطاولػػة الصمصاؿ)الحقيبػػة السػػحرية, الحسػػية المتمهمػػة في

التي ساعدت عمى تقديـ المدخؿ الممسي الصحي  الذي يحتاجو الطفؿ المستجيب (الكتاب القماشي

الممسػػػػػي ا قػػػػػؿ حتػػػػػى يسػػػػػتجيب لممهيػػػػػرات الممسػػػػػية بشػػػػػكؿ صػػػػػحي ,ا مر الػػػػػذي أد  إلػػػػػى تنبيػػػػػو 

ي الجمػػد وذلػػؾ سػػاعد عمػػى زيػػادة قػػدرة الطفػػؿ عمػػى إدراؾ المهػػرات المسػػتقبالت الحسػػية المتواجػػدة فػػ

,ا مر الػػذي انعكػػس بشػػكؿ ايجػػابي عمػػى قدرتػػو فػػي القيػػاـ لممسػػية التػػي يتعػػرض ليػػا بشػػكؿ أفضػػؿا

 بروتينات الحياة اليومية.

 :  البنود الخاصة بميارات المعب 

 ( بيف0,05اللة)(" وجود فروؽ ذات داللة إحصائيةعند مستو  الد15يتض  مف الجدوؿ )

رتب أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياسيف) القبمي والبعدي( النظاـ الممسي, البنود  يمتوسط

الحمية  اتفنيبالتي طبقتيا الباحهة والمتمهمة وىذا يدؿ عمى فاعمية ا نشطة بميارات المعب" 

إضافة . و دفت السيارات فوؽ الرمؿ + ألعاب الفؾ و التركيب الحسية)تعمـ االحساس با صابت(

ساعد عمى زيادة قدرة الطفؿ  ) صعود و نزوؿ المنزلقة( وىذاإلى ا نشطة الحركية الجماعية 

المستجيب الممسي ا قؿ عمى تقبؿ ا نشطة الممسية المختمفة,وزيادة قدرتو عمى التعامؿ مت 

 ا لعاب التي تتطمب ميارة )ألعاب الفؾ والتركيب(.

 :  البنود الخاصة بالميارات االجتماعية 

( بػػػيف 0,05عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة) (" وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية15يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

ي, البنػػود رتػػب أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيف) القبمػػي والبعػػدي( النظػػاـ الممسػػ يمتوسػػط

تعػزو الباحهػة النتػائج إلػى ا نشػطة التػي طبقتيػا والتػي كػاف اليػدؼ منيػا  وبالميارات االجتماعيػة "

زيادة قدرة أفراد العينة عمى إدراؾ وتميز المهيرات الممسػية المختمفػة التػي يتمقونيػا فػي بيئػتيـ خػالؿ 
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أهػر ايجػابي عمػى الميػارات االجتماعيػة مػف خػالؿ ردة الفعػؿ  اليػ التػي كػافتعامؿ اآلخريف معيػـ ,

 اتجاه ىذه المهيرات,واالبتعاد عف االستجابات السمبية ليا.الصحيحة 

لى الدراسػػػػات السػػػػابقة نجػػػػد أف النتػػػػائج الحاليػػػػة  و تتفػػػػؽ مػػػػت نتػػػػائج دراسػػػػة روزيػػػػف وسػػػػميث بػػػالنظرا 

والتي أظيرت نتائجيا فاعمية فنيػة الحميػة الحسػية فػي عػالج االسػتجابات الممسػية ( 2009وميممر)

التػي أظيػرت  )2009تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مت نتائج دراسة اليػف )و الوقائية )المتجنب الممسي(.

نتػػائج  كمػػا تتفػػؽ.عمػػى االسػػتجابات الممسػػية المبػػالغ فييا)متجنػػب لمسػػي( SIنتائجيػػا تػػأهير عػػالج 

( والتػػػػػي أهبتػػػػػت فاعميػػػػػة العػػػػػالج 2010مػػػػػت نتػػػػػائج دراسػػػػػة سػػػػػارا وميممػػػػػر وكػػػػػاتي ) البحػػػػػث الحػػػػػالي

الحميػػػة الحسػػػية( فػػػي عػػػالج االسػػػتجابات المتدنية)المسػػػتجيب  الوظيفي)فنيػػػات نظػػػاـ ويمبر ر,فنيػػػة

التػػي  (2011الممسػػي ا قؿ(.وأيضػػاه تتفػػؽ نتػػائج البحػػث الحػػالي مػػت نتػػائج دراسػػة بيػػث وآخػػروف )

.تتفؽ نتػائج تعمقػة با كػؿمبينت نتائجيا فاعمية )فنيات نظاـ ويمبر ر( في عالج المشكؿ الفمويػة ال

عمػػػػػى  SIالتػػػػػي أظيػػػػػرت نتائجيػػػػػا تػػػػػأهير عػػػػػالج )2012ف )ىػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػت نتػػػػػائج دراسػػػػػة جػػػػػو 

 .مسية المبالغ فييا)متجنب لمسي(االستجابات الم

وبغية التحقػؽ مػف داللػة الفػروؽ,تـ اسػتخداـ النظاـ الدىميزي( )بالنظر بعاد المقياس المطبؽأيضاه و 

اختبار ويمكوكسف لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف القياسيف)القبمي والبعدي(,كما تعكسو درجػات باعػد 

حيػث كشػفت نتػائج التطبيػؽ القبمػي وجػود نػوع واحػد النظاـ الػدىميزي عمػى مقيػاس التقيػيـ التحفيزي,

و يمخػص الجػدوؿ اآلتػي )الباحث الػدىميزي(,ث وىوضطراب لد  أفراد عينة البحفقط مف أنواع اال

 ىذه النتائج.
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القياسين القبمي و متوسطي دالجات أطفال المجموعة التجريبية في  لداللة الفروق بين ( نتائج اختبار)ويمكوكسن(16الجدول )

 البعدي عمى مقياس التقييم التحفيزي, ب عد النظام الدىميزي .

 

( و مقارنػػػػػػة القيمػػػػػػة Z( و بتحميػػػػػػؿ القػػػػػػيـ االحصػػػػػػائية الختبػػػػػػار)16تشػػػػػػير النتػػػػػػائج فػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ)

رتػػب  ي( إلػػى وجػػود فػرؽ ذي داللػػة إحصػػائية فػي متوسػػط0,05" مػػت مسػػتو  الداللػة )Pاالحتماليػة"

" Zأفراد المجموعة التجريبية كما تعكسو الدرجات عمى بعد / الباحث الدىميزي /حيػث كانػت قيمػة "

( فيػػي 0,05( فػي مجػاؿ النظػػاـ الػدىميزي مػف مقيػػاس التقيػيـ التحفيػزي, وىػػو أصػغر مػف )2,83-)

 α≤ 0,05)عنػد مسػتو  الداللػةفػروؽ ذات داللػة إحصػائية  ودوج يشير إلىوىو ما دالة إحصائياه.

بػػيف متوسػػطات درجػػات أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيف القبمػػي و البعػػدي عمػػى مقيػػاس  (

 التقييـ التحفيزي, بعد النظاـ الدىميزي . 

 

 

 التقييم التحفيزي 

 النظام الدىميزي 

نوع  ن

 القياس

متوسط  الرتب ع م

 الرتب 

مجموع 

 الرتب

 قيمة

Z 

لقيمة 

 ""Pاالحتمالية

 الداللة

زي 
ىاي

 الد
سي

الح
ث 

باح
ال

 

 دال  0,002 3,05- 0,00 0,00 الموجبة 6,24 68,58 قبمي  12 قائمة األكل 

 78 6,50 السالبة 1,30 13,91 بعدي إحصائيا

 دال  0,002 3,07- 0,00 0,00 الموجبة 5,64 70,96 قبمي 12 قائمة الثياب

 77,98 6,54 السالبة 0,96 13,55 بعدي إحصائيا

قائمة العناية 

 الذاتية 

 دال  0,002 3,06- 3 0,00 الموجبة 3,87 69,25 قبمي 12

 78,06 6,46 السالبة 0,89 13,75 بعدي إحصائيا

 دال  0,002 3,07- 0,00 0,00 الموجبة 29,56 49,75 قبمي 12 قائمة المعب 

 77,92 6,51 السالبة 3,15 4,16 بعدي إحصائيا

الميارات 

  االجتماعية

 دال  0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 32,91 3,45 قبمي 12

 78,01 6,50 السالبة 3,16 3,75 بعدي إحصائيا

الدرجة 

 الكمية 

 دال  0,002 2,83- 2 0,00 الموجبة 32,41 137,67 قبمي 12

 78 6,50 السالبة 3,96 12,08 بعدي إحصائيا
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 الباحث الدىميزي : :نتائج النظام الدىميزي مناقشة 

 : البنود الخاصة باألكل 

( بػػػيف 0,05مسػػػتو  الداللػػػة)(" وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد 16يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

دىميزي,البنود القبمي والبعػػدي( النظػػاـ الػػالمجموعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيف)أطفػػاؿ  رتػػب يمتوسػػط

) فنيػػة نظػػاـ ويمبر ػػر( والتػػي تمهمػػت بالضػػغط العميػػؽ عمػػى ىػػذا يػػدؿ عمػػى فاعميػػةالخاصػػة با كؿ".

تنػاوؿ الطعػاـ حيػث  أهنػاءجموس عمػى كػرة الضػغط المفاصؿ الفكيف بحركات دائرية,باالضافة إلى 

سػاعد ذلػؾ عمػى تقػديـ المػدخالت الحسػية الدىميزيػة التػي يسػعى إلييػا الباحػث الػدىميزي مػف خػػالؿ 

 تناوؿ الطعاـ . أهناءكتو المفرطة حر 

 :  البنود الخاصة باثياب والبنود الخاصة بالعناية الذاتية 

( بػػػيف 0,05مسػػػتو  الداللػػػة)(" وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد 16يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

الػػدىميزي,البنود رتػػب أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيف) القبمػػي والبعػػدي( النظػػاـ  يمتوسػػط

نظػاـ فنيات الخاصة بالهياب والبنود الخاصة بالعناية الذاتيػة " تػر  الباحهػة أف ىػذا يعػود إلػى فاعميػة

إضػافة  ,العصػبيمى تيدئة الجياز ع عد الجسد و الذي سا جانبيعمى الضغط التي تمهمت بويمبر ر 

واالسػػترخاء عمػػى كػػرة  اليػػادئ با رجوحػػة القماشػػية, التػػأرج المتمهمػػة ب التنظػػيـالتيدئػػة و إلػػى فنيػػة 

يؤدي إلى تزويد الباحث الػدىميزي بحركػة متنا مػة وبطيئػة مػف أجػؿ التيدئػة وتعزيػز الذي الضغط 

باالضػػػػافة إلػػػػى النشػػػػاطات الدىميزيػػػػة و ذاتيػػػػة  االسػػػػترخاء مػػػػف خػػػػالؿ وضػػػػعية الػػػػرأس المنخفضػػػػة.

وىذا كاف لو أهػر كبيػر فػي التقميػؿ  (الرمؿ دفت السياراتساحة  –التحفيز)الركض النجاز ميمة ما 

 مف الحركة الزائدة خالؿ القياـ بروتينات الحياة اليومية.
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 :  البنود الخاصة بالثياب بميارات المعب 

( بػػػيف 0,05داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة) (" وجػػػود فػػػروؽ ذات16يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

الػػدىميزي,البنود  النظػػاـرتػػب أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيف)القبمي والبعػػدي(  يمتوسػػط

, يػػؿ )التسػػمؽ عمػػى الحػػواجزنشػػاطات العمػػؿ الهق الخاصػػة بميػػارات المعػػب" وىػػذا يػػدؿ عمػػى فاعميػػة 

فػػي التقميػػؿ مػػف (التي سػػاعدت أكيػػاس الحبػػوب+ الوهػػب عمػػى كػػرات الضػػغط  دفػػت العربػػات الهقيمػػة,

سموكيات التيور وعدـ إدراؾ المخاطر,والتقميؿ مػف فػرط النشػاط المتمهػؿ فػي القفػز فػوؽ ا هػاث أو 

 االىتزاز والدوراف السريت . 

 :  البنود الخاصة بالثياب بالميارات االجتماعية 

( بػػػيف 0,05مسػػػتو  الداللػػػة)(" وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد 16يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

النظامالػدىميزي, البنػود متوسطات رتب أطفاؿ المجموعػة التجريبيػة فػي القياسػيف) القبمػي والبعػدي( 

الخاصػػػػة بالميػػػػارات االجتماعيػػػػة"تر  الباحهػػػػة أف ىػػػػذه النتيجػػػػة منطقيػػػػة حيػػػػث أف انخفػػػػاض ردود 

والتذبػػذب لألمػػاـ والخمػػؼ ,التيػػور  ا فعػػاؿ المبػػالغ فييػػا لممهيػػرات الدىميزية)الحركػػة الدائمػػة,التأرج 

لػد  أفػراد العينػة التجريبيػة كػاف لػو أهػػر  وعػدـ إدراؾ المخاطر,الػدوراف السريت,الغضػب والعدوانيػة(.

كبير عمى الميارات االجتماعية حيث أصبحوا أكهر قدرة عمى الجموس بيدوء,وتقبؿ ا خريف,وكمػا 

 أصب  المحيطيف بيـ أكهر قدرة عمى التعامؿ معيـ.

بػالنظر إلػى الدراسػػات السػابقة نجػد أف نتػػائج البحػث الحػالي تتفػػؽ مػت نتػائج دراسػػة اليػف وآخػػروف و 

 والتػػػي أظيػػػرت فاعميػػػة فنيػػػات العػػػالج الػػػوظيفي )الضػػػغط العميػػػؽ عمػػػى جػػػانبي الجسػػػد, (2009)

ف االسترخاء عمى كرة الضغط بوضعية الرأس المنخفض, مما أد  إلى التقميؿ م اليادئة, ا رجحة

والتػي بينػت  (2009ميممػر) وتتفؽ مت نتائج دراسػة روزيػف وسػميث و .سموكيات بدرجة كبيرةىذه ال
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والوهػب عمػى  فاعمية الحمية الحسية )نشاطات العمؿ الهقيؿ مهؿ الفقز والتسمؽ ودفت عربات هقيمػة(

كػػرات الضػػػغط,حيث وجػػد البػػػاحهوف انخفػػاض فػػػي سػػموؾ التيور,والسػػػموؾ الفوضػػوي,االندماج فػػػي 

والتػػي  (2010الجماعية,والمشػػي المتوازف.وأيضػػاه تتفػػؽ مػػت نتػػائج دراسػػة أنيتػػا وبونػػدي )النشػػاطات 

فػػػي خفػػػض ردود ا فعػػػاؿ  يػػػر العاديػػػة اتجػػػاه المهيػػػرات  SIأهبػػػت فاعميػػػة عػػػالج التكامػػػؿ الحسػػػي 

الدىميزية,وكانت نتائج الدراسة زيادة الوعي بمخطط الجسـ,زيادة التركيػز واالنتبػاه, اختفػاء مظػاىر 

فػػي خفػػض  SIوالتػػي أظيػػرت تػػأهير عػػالج  (2012انية.وكػػذلؾ تتفػػؽ مػػت نتػػائج دراسػػة جػػوف)العدو 

لألمػػاـ والخمػػؼ الػػدوراف السػػريت حػػوؿ  االسػػتجابات المبػػالغ فييػػا اتجػػاه المهيػػرات الدىميزيػػة كالتػػأرج 

 حيػث بينػت نتائجيػا زيػادة االنتبػاه والتركيػز لػد  أفػراد عينتيػا.و نفسو وا شػياء القفػز فػوؽ ا هػاث.

 زيادة اليدوء والسكينة,انخفاض مستو  الغضب والعدوانية.

بغيػػة التحقػػؽ مػػف داللػػة الفػػروؽ,تـ  و ) النظػػاـ ذاتػػي التحفيػػز( بعػػاد المقيػػاس المطبػػؽأيضػػاه بالنظر و 

اسػػتخداـ اختبػػار ويمكوكسػػف لمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ بػػيف القياسػػيف)القبمي والبعػػدي(,كما تعكسػػو 

حيػث كشػفت نتػائج التطبيػؽ القبمػي التحفيػز عمػى مقيػاس التقيػيـ التحفيزي,درجات باعد النظاـ ذاتي 

 )الباحػث الحسػيذاتػي التحفيػز وىي ا نواع الهالهة مف اضطراب التكامؿ الحسػي فػي النظػاـ وجود

 .يمخص الجدوؿ اآلتي ىذه النتائج  واالقؿ(, ذاتي التحفيز  ,المستجيب الحسيذاتي التحفيز

القياسين القبمي و جات أطفال المجموعة التجريبية في ر متوسطي د لداللة الفروق بين اختبار)ويمكوكسن(( نتائج 17الجدول )

 البعدي عمى مقياس التقييم التحفيزي, ب عد النظام ذاتي التحفيز  

 التقييم التحفيزي 

 النظام ذاتي التحفيز

نوع  ن

 القياس

متوسط  الرتب ع م

 الرتب 

مجموع 

 الرتب

 قيمة

Z 

لقيمة 

 االحتمالية

P"" 

 الداللة

ي 
حس

ث ال
باح

ال

يز 
حف

 الت
تي

ذا
 

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 6,43 66,58 قبمي 12 قائمة األكل

 78,01 6,49 السالبة 1,88 1,56 بعدي إحصائيا

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 5,65 70,94 قبمي 12 قائمة الثياب
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( و مقارنػة القيمػة االحتماليػة Z( و بتحميػؿ القػيـ االحصػائية الختبػار)17الجػدوؿ)تشير النتائج فػي 

"P( إلػػػى وجػػػود فػػػرؽ ذي داللػػػة إحصػػػائية فػػػي متوسػػػط0,05" مػػػت مسػػػتو  الداللػػػة )رتػػػب أفػػػراد  ي

" Zالمجموعػػػة التجريبيػػػة كمػػػا تعكسػػػو الػػػدرجات عمػػػى بعػػػد/ الباحػػػث ذاتػػػي التحفيػػػز/ كانػػػت قيمػػػة " 

( فػي مجػاؿ 3,06") Zد / المستجيب ذاتي التحفيز ا قػؿ/ كانػت قيمػة" الدرجات عمى بع(,و 3,07)

( فيػػي دالػػة إحصػػائياه. 0,05النظػػاـ ذاتػػي التحفيػػز مػػف مقيػػاس التقيػػيـ التحفيػػزي, وىػػو أصػػغر مػػف )

بػػػيف (  α≤ 0,05)عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػةفػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية يشػػػير إلػػػى وجػػػود وىػػػو مػػػا 

 إحصائيا 78 6,50 السالبة 1,84 1,52 بعدي

قائمة العناية 

 الذاتية

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 3,55 65,32 قبمي 12

 78 6,47 السالبة 1,84 1,51 بعدي إحصائيا

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 29,04 49,75 قبمي  12 قائمة المعب

 77,96 6,50 السالبة  1,88 1,56 بعدي إحصائيا

الميارات 

 االجتماعية

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة  5,45 68,54 قبمي 12

 78 6,49 السالبة  1,93 2 بعدي إحصائيا

 دال 0,002 3,07- 0,00 0,00 الموجبة  9,74 208,66 قبمي 12 الدرجة الكمية

 78 6,52 السالبة  2,77 40,91 بعدي إحصائيا

ل  
األق

يز 
حف

 الت
تي

 ذا
سي

الح
ب 

تجي
مس

ال
 

 

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 3,55 65,32 قبمي 12 ائمة األكل

 78 6,50 السالبة 1,43 1,13 بعدي إحصائيا

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 3,78 70,50 قبمي 12 قائمة الثياب

 78 6,54 السالبة 1,88 15,41 بعدي إحصائيا

قائمة العناية 

 الذاتية

 دال 0,002 3,07- 0,00 0,00 الموجبة 3,88 70 قبمي 12

 78 6,49 السالبة 1,11 14,83 بعدي إحصائيا

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 3,88 69,52 قبمي  12 قائمة المعب

 78,04 6,47 السالبة 0,97 11,75 بعدي إحصائيا

الميارات 

 االجتماعية

 دال 0,002 3,07- 0,00 0,00 الموجبة 5,60 70,83 قبمي  12

 78,09 6,50 السالبة 0,96 12,75 بعدي إحصائيا

 دال 0,002 3,06- 0,00 0,00 الموجبة 6,46 222,08 قبمي 12 الدرجة الكمية

 78 6,50 السالبة 2,94 27,50 بعدي إحصائيا
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التجريبيػػة فػػي القياسػػيف القبمػػي و البعػػدي عمػػى مقيػػاس التقيػػيـ متوسػػطات درجػػات أفػػراد المجموعػػة 

 .حفيزي, بعد النظاـ ذاتي التحفيزالت
 

 الباحث الحسي ذاتي التحفيز : –( 1)  :نتائج النظام ذاتي التحفيز مناقشة 

 : البنود الخاصة باالكل 

بػػػيف  (0,05( وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة )17يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

 رتػػػب أطفػػػاؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي القياسػػػيف)القبمي والبعػػػدي( النظػػػاـ ذاتػػػي التحفيػػػز, يمتوسػػػط

محػػػيط الشػػػفاه مػػػت تػػػدليؾ نظػػػاـ ويمبر ػػػر)  البنػػػود الخاصػػػة باالكؿ".تػػػدؿ ىػػػذه النتيجػػػة عمػػػى فاعميػػػة

حيػػث تػػزود ىػػذه ا نشػػطة , وتػػدليؾ المهػػة بفرشػػاة أسػػناف متوسػػطة الخشػػونة( الضػػغط عمػػى الخػػدود

الطفػػؿ بالمسػػاىمة ذاتيػػة التحفيػػز الميدئػػة وزيػػادة المػػدخؿ الحركػػي الفمومي,إضػػافة إلػػى تقػػديـ شػػيء 

يحبو الطفؿ ليقـو بمضغو خالؿ فترات متقطعة مف ا نشطة الحركية,حيث يساعد ذلؾ عمى تقديـ 

المػػػػػػػدخؿ الحسػػػػػػػي االضػػػػػػػافي الػػػػػػػذي ينشػػػػػػػده الباحػػػػػػػث الحسػػػػػػػي مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ التعمػػػػػػػؽ بالعمكػػػػػػػة أو 

 لمكسرات والحبوب الجافة عمى الطعاـ المطبوخ, لعؽ أدوات الطعاـ.المصاص,تفضيؿ ا

 :البنود الخاصة بالثياب والنبود الخاصة بالعناية الذاتية 

بػػػيف  (0,05( وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة )17يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

رتب أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياسيف)القبمي والبعدي( النظاـ ذاتي التحفيز,البنود  يمتوسط

فنيػة نظػاـ ويمبر ػر المتمهمػة اعميةالخاصة بالهياب والبنود الخاصة بالعناية الذاتية "وىذا يدؿ عمى ف

ى باالضػػػافة إلػػػى الضػػػغط عمػػػ باسػػػتخداـ فرشػػػاة فػػػي الضػػػغط والتػػػدليؾ عمػػػى جمػػػد ا ذرع وا رجػػػؿ

كمػػا اسػػتخدمت الباحهػػة فراشػػي شػػعر مختمفػػة مػػف حيػػث النعومػػة والخشػػونة, فبمػػا أف جػػزء .المفاصػػؿ

مػػف المسػػتقبالت ذاتيػػة التحفيػػز تتواجػػد فػػي الجمػػدف ف اسػػتخداـ ىػػذه الفنيػػة تسػػاعد فػػي تقػػديـ المػػدخؿ 
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س الحسي الػذي يطمبػو الباحػث ذاتػي التحفيػز مػف خاللميمػو إلػى ا لبسػة الضػيقة وذات النسػيج القػا

ـ الباحهػة ااستخدبا ضافة إلى  .قوة حكاـ و والخشف وأيضا ميمو إلى شد الحزاـ أو أربطة الحذاء ب

نشاط سػحب/دفت باسػتخداـ القمػاش المطػاطي والػذي يػؤدي إلػى زيػادة الػوعي بالجسػـ وتطػويرالجزء 

ممػا سػاعد عمػى ) تقنيػات التيدئػة والتنظيـ(وأيضػاه اسػتخداـ  ا عمى مف الجسـ,وزيادة قػوة القبضػة.

اسػػترخاء الجيػػاز العصػػبي وبالتػػالي التقميػػؿ مػػف االسػػتجابات الحسػػية المبػػالغ فييا.ممػػا كػػاف لػػو أهػػر 

 كبير في زيادة قدرةأفراد العينة عمى القياـ بميارات العناية الذاتية بارتياح كبير جداه . 

   البنود الخاصة بميارات المعب 

بػػػيف  (0,05ة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة )( وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػ17يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

رتب أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياسػيف)القبمي والبعػدي(النظاـ ذاتػي التحفيز,البنػود  يمتوسط

) تقنيػػػات التيدئػػػة والتنظػػػيـ (المتمهمػػػة بالصػػػدرية " وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى فاعميػػػةرات المعػػػبالخاصػػػة بميػػػا

واالسترخاء مػت تػدليؾ الظيػر  البطفالضغط عمى جانبي الجسد النـو عمى  ,أفعى الحضف ,الهقيمة

وا كتاؼ,مما ساعدعمى التخفيػؼ مػف السػموكيات  يػر العاديػة مهػؿ العدوانيػة,فرط النشػاط,التعامؿ 

 العنيؼ مت ا لعاب.

 :  البنود الخاصة بالثياب بالميارات االجتماعية 

بيف  (0,05إحصائية عند مستو  الداللة ) ( وجود فروؽ ذات داللة17يتض  مف الجدوؿ )

رتب أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياسيف)القبمي والبعدي(النظاـ ذاتي التحفيز, البنود  يمتوسط

الخاصة بالميارات االجتماعية " و تر  الباحهة أف ىذه النتيجة منطقية حيث أف انخفاض ردود 

ز لد  أفراد العينة التجريبية كاف لو أهر كبير عمى ا فعاؿ المبالغ فييا لممهيرات ذاتية التحفي

 الميارات االجتماعية .
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 المستجيب الحسي ذاتي التحفيزا قؿ : –( 3)  

 : البنود الخاصة باالكل 

بػػيف  (0,05( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو  الداللػػة )17يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ )

 رتػػب أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيف)القبمي والبعػػدي( النظػػاـ ذاتػػي التحفيػػز, يمتوسػػط

يؾ مفاصػػػؿ الفكػػػيف نظاـ ويمبر ػػػر المتمهمػػػة بتػػػدلاصػػػة باالكػػػؿ "وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى فاعميػػػةالبنػػػود الخ

باستخداـ أداة التدليؾ الميتزة,وتدليؾ محيط الشفاه با صابت.و أيضاه النشاطات الفموية الحركية) 

وىذا بػػػدوره أد  إلػػػى انخفػػػاض المشػػػاكؿ الفمويػػػة نفػػػل الشػػػمت(. –كنػػػز المضػػػغ  –نفػػػل الفقاعػػػات 

لبمت.وأيضػاه اسػتخدمت المتمهمة بصعوبة استخداـ قوة كافية لتقطيت الطعػاـ با سػناف أو المضػغ وا

أدوات طعػػاـ ليػػا مقػػابض خشػػبية  نيػػا تعطػػي وزنػػا أضػػافياه عمػػى يػػد الطفؿ.كػػؿ مػػا سػػبؽ يعطػػي 

فاصػؿ مدخالت حسية قوية تساعد عمى تنبيو المسػتقبالت الحسػية ذاتيػة التحفيػز المتواجػدة فػي م

 , و أيضاه في مفاصؿ ا يدي و الرسغ .وعضالت وأربطة الفكيف والفـ

  الخاصة بالثياب والنبود الخاصة بالعناية الذاتية:البنود 

بػػػيف  (0,05( وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة )17يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

 رتػػػب أطفػػػاؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي القياسػػػيف)القبمي والبعػػػدي( النظػػػاـ ذاتػػػي التحفيػػػز, يمتوسػػػط

البنود الخاصة بالهياب والبنود الخاصة بالعناية الذاتية "وىذا يدؿ عمى فاعميػة فنيػة الحميػة الحسػية 

إخػراج الفػوؿ أو ا جسػاـ الصػغيرة مػف قطعػة المعجػوف ) االحسػاس با صػابتتعمػـ المتمهمة بنشػاط 

ى نشػاطدمج إضػافة إلػ(+ التقػاط حبػات الفاصػولياء بػالمالقط باستخداـ ا بياـ وا صبت ا وؿ فقط

ضػغط الػدمى فػي  –)الرسـ با صابت عمى السط  المائػؿالمدخؿ ذاتي التحفيز مت المدخؿ الممسي

وتدليؾ راحة اليديف قبؿ تعميمو إرتػداء المالبػس أو قبػؿ القيػاـ بتنظيػؼ الوجػو  ,(اليواء أو في الماء
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يػؤدي ذلػؾ إلػى  ( با ضافة إلى النشاطات الدىميزية ) سحب / دفت و المشػي عمػى اليػديفواليديف.

تقديـ مدخؿ حسي إضافي يساعد عمى تقوية العضالت الحركية الدقيقة,مما انعكس بشكؿ ايجابي 

 عمى الروتينات اليومية.

  البنود الخاصة بميارات المعب: 

بػػػيف  (0,05( وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة )17يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

 ذاتػػػي التحفيػػػز, رتػػػب أطفػػػاؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي القياسػػػيف)القبمي والبعػػػدي( النظػػػاـ يمتوسػػػط

 –فنية الحميػة الحسػية )الزحػؼ عبػر ا نفػاؽ "وىذا يدؿ عمى فاعمية الخاصة بميارات المعب البنود

(  التقاط كرة هقيمة –)ركوب الدراجة هالهية العجالتوأنشطة العمؿ الهقيؿصعود و نزوؿ المنزلقة (.

القفػػز عمػػى  –شػػد الحبػػؿ  –القفػػز عمػػى الترامبػػوليف  –التػػأرج  السػػريت ) أنشػػطة التنبيػػوإضػػافة إلػػى 

التػػي سػػاعدت عمػػى تزويػػد النظػػاـ ذاتػػي التحفيػػز بمعمومػػات صػػحيحة عػػف فرشػػة المػػاء أو اليػػواء( 

الجسـ وتسػاىـ ىػذه إدراؾ موضت الجسـ في الفراغ,مما يؤدي إلى إنشاء مخطط الجسـ أو خريطة 

الخريطة مت ذاكرات الحركة في تطور قدرات التخطيط الحركي.والتخطيط الحركػي ىػو القػدرة عمػى 

خمؽ وتنظيـ ا فعاؿ الحركية وتنفيذىا بالتسمسؿ وبالتالي يساعد في تطور حاسػة الحركػة والتحفيػز 

 . الذاتي.وىذا كاف لو دور كبير في تطور ميارات المعب لد  أفراد العينة 

 :  البنود الخاصة بالثياب بالميارات االجتماعية 

بػػػيف  (0,05( وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة )17يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

رتػػػب أطفػػػاؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي القياسػػػيف)القبمي والبعػػػدي( النظػػػاـ ذاتػػػي التحفيػػػز,  يمتوسػػػط

تدؿ ىذه النتيجة عمى فاعميػة أنشػطة زيػادة الػوعي بمخطػط البنود الخاصة بالميارات االجتماعية " 
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تقميػػػد مشػػػية القطػػػة و  –الجمػػػوس عمػػى السػػػجادة الصػػػغيرة  –الجسػػـ ) التعػػػرؼ عمػػػى أجػػػزاء الجسػػػـ 

 صعود و نزوؿ الدعامات ( –الدب 

وبػػػػػالنظر إلػػػػػى الدراسػػػػػات السػػػػػابقة نجػػػػػد أف نتػػػػػائج البحػػػػػث الحػػػػػالي تتفػػػػػؽ مػػػػػت نتػػػػػائج دراسػػػػػة بػػػػػيف 

ي أهبتت فاعمية فنيات العػالج الػوظيفي )نشػاطات العمػؿ الهقيػؿ(, الضػغط عمػى (الت2009وكارتر)

تتفؽ نتائج ىػذه و  ,المفاصؿ في خفض االضطراب في النظاـ ذاتي التحفيز)متجنب ذاتي التحفيز(

(التػػػي بينػػػت فاعميػػػة العػػػالج الػػػوظيفي فػػػي عػػػالج 2012الدراسػػػة مػػػت نتػػػائج دراسػػػة شػػػيمي وباربػػػارا)

طفؿ توحدي لدييـ اضطراب في النظاـ ذاتي التحفيز)مستجيب  12لد  مشاكؿ التخطيط الحركي 

(التػػي أظيػػرت فاعميػػة فنيػػة 2014وتتفػػؽ مػػت نتػػائج دراسػػة سػػبرينغر وآخػػروف) ذاتػػي التحفيػػز ا قػػؿ(

وتتفؽ أيضا , )باحث ذاتي التحفيز(زالصدرية الهقيمة في خفض االضطراب في النظاـ ذاتي التحفي

والتػػي كشػػفت العالقػػة بػػيف عػػالج التكامػػؿ  (2014ج دراسػػة واتػػس )مػػت نتػػائ البحػػث الحػػالينتػػائج 

أفػػػػػراد لػػػػػد   الحسػػػػػي  واالسػػػػػتجابة المتدنيػػػػػة لممهيػػػػػرات الحسػػػػػية ذاتيػػػػػة التحفيز)متجػػػػػب ذاتػػػػػي اقػػػػػؿ(

, إلػى أف العػالج 1997تر  الباحهة إف نتائج البحث الحالي تتفؽ مت ما أشارت إليو ميممػر .العينة

التوحػد مػف شػانو أف يخفػؼ مػف اضػطراب التكامػؿ الحسػي ذي  الوظيفي عند استخدامو مػت أطفػاؿ

ف  االختالؿ الػوظيفي مػف جيػة,و انػدماجيـ فػي التفػاعالت االجتماعيػة المختمفػة مػف جيػة أخػر  وا 

خفض االضطراب الحسي لد  ىؤالء ا طفاؿ يسيـ في تحسػيف اسػتجابتيـ لممهيػرات الحسػية التػي 

تقبػؿ اآلخػريف  يػؤدي إلػى تحسػف فػي التركيػز واالنتبػاه, يتمقونيـ مف خالؿ البيئة المحيطػة بيػـ ممػا

 بالتالي شعور الطفؿ التوحدي باالرتياح في بيئتو. والتفاعؿ معيـ و
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 الفرضية الثالثة :
 

رتب أطفال  يبين متوسط ( α≤ 0,05)عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللةإحصائية

 المجموعة التجريبية عمى مقياس التقييم التحفيزي في القياسين البعدي والمؤجل .

( لمكشؼ عف داللة Wilcoxonبغية التحقؽ مف داللة ىذه الفروؽ,تـ استخداـ اختبار ويمكوكسف)

الفػػػروؽ بػػػيف القياسػػػيف)البعدي و المؤجؿ(,لػػػد  اطفػػػاؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة,كما تعكسػػػو الػػػدرجات 

 كمية لمقياس التقييـ التحفيزي, ويمخص الجدوؿ ا تي ىذه النتائج . ال

المجموعة التجريبية في القياسين البعدي  درجات أطفال يبين متوسط الفروق لداللة (ويمكوكسون( اختبار (يوضح نتائج18الجدول )
 مجاالتو الفرعية . والمؤجل عمى مقياس التقييم التحفيزي و

 

 

" و مقارنة القيمة االحتمالية مت zوبتحميؿ القيـ االحصائية الختبار" (18النتائج في الجدوؿ)تشير 

رتػب  درجػات  يإحصػائية بػيف متوسػط داللػة ذات فػروؽ ( إلى عػدـ وجػود 0,05) مستو  الداللة

الداللة  مستو  أكبرمف ( وىو 0,0072) بمستو  الداللة z( "1,81-)المقياس,حيث كانت قيمة "

 ال توجططد: الهالهػػةوىػػو مػا يحقػؽ صػػحة الفرضػية  ( فيػػي  يػر دالػػة إحصػائياه.0.05االفتراضػي ليػا)

فططي القياسططين  المجموعططة التجريبيططة درجططات أطفططال يفططروق ذات داللططة إحصططائية بططين متوسططط

 ".البعدي والمؤجل عمى مقياس التقييم التحفيزي ومجاالتو الفرعية 

 التقييم التحفيزي
 

 نوع  ن
 القياس

متوسط  الرتب  ع م
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الداللة

 القرار

 غير دال 0.257 -1.13 8 4 الموجبة 3.15 4,16 بعدي 12 النظام الممسي

 20 4 السالبة 2,57 3,91 مؤجل

 غير دال 1 0.001 5 2.50 الموجبة 3.16 3,75 بعدي 12 النظام الدىميزي

 5 2.50 السالبة 3,16 3,75 مؤجل

النظام ذاتي 
 التحفيز

 غير دال 0.061 -2 1 1 الموجبة 3,24 4,16 بعدي 12

 9 1.50 السالبة 3,24 3,83 مؤجل

الدرجة الكمية 
 لمتقييم التحفيزي 

 غير دال 0.072 -1.81 8 4 الموجبة 3,96 12,08 بعدي 12

 37 2.29 السالبة 4,12 11,50 مؤجل
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و بتحميؿ بتحميؿ القيـ االحصائية  (18تشير النتائج في الجدوؿ)وبالنظر  بعاد المقياس المطبؽ: 

ذات فػػروؽ  عػػدـ وجػػودإلػػى (0.05مقارنػػة القيمػػة االحتماليػػة مػػت مسػػتو  الداللػػة )بو "  zالختبػػار " 

(, عمػػى باعػػد النظػػاـ الممسػػي مػػف مقيػػاس التقيػػيـ ية فػػي القياسػػيف )البعػػدي و المؤجػػؿداللػػة إحصػػائ

 مسػػػتو  أكبػػػرمفو ىػػػو  (0.257)بمسػػػتو  الداللػػػة  Z ( "1,13-)" حيػػػث كانػػػت قيمػػػة التحفيزي.

 يي  ير دالة إحصائيا. ف (0,05)الداللة االفتراضي ليا 

مقارنة القيمػة ب " و zو بتحميؿ بتحميؿ القيـ االحصائية الختبار"  (18النتائج في الجدوؿ)تشير كما 

إحصػػائية فػػي القياسػػيف )البعػػدي ة عػػدـ وجػػودذات داللػػإلػػى  (0.05االحتماليػػة مػػت مسػػتو  الداللػػة)

" Z " حيػػػػث كانػػػػت قيمػػػػة مػػػػف مقيػػػػاس التقيػػػػيـ التحفيػػػػزي. الػػػػدىميزيالمؤجػػػػؿ(,عمى باعػػػػد النظػػػػاـ و 

يػػي  يػػر ف (0,05الداللػػة االفتراضػي ليػػا ) مسػػتو  أكبػرمفو ىػػو  (1)بمسػتو  الداللػػة  (0,001)

 دالة إحصائيا. 

مقارنػػػة ب " و zو بتحميػػػؿ بتحميػػػؿ القػػيـ االحصػػػائية الختبػػػار"  (18تشػػػير النتػػػائج فػػي الجػػػدوؿ)كمػػا 

عػػػدـ وجػػػودذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي القياسػػػيف إلػػػى  (0.05القيمػػػة االحتماليػػػة مػػػت مسػػػتو  الداللػػػة)

حيػث كانػت قيمػة"  مف مقياس التقييـ التحفيػزي. ذاتي التحفيز)البعدي و المؤجؿ(,عمى باعد النظاـ 

Z  "(-2)  يػي ف (0,05الداللػة االفتراضػي ليػا ) مستو  أكبرمفو ىو  (0,061)بمستو  الداللة

  ير دالة إحصائيا. 

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:  

 عنططد مسططتوى الداللططة حصططائيةإ" عططدم وجططود فططروق ذات داللططة  أظيػػرت نتػػائج الفرضػػية الهالهػػة

 و درجطططططات أطفطططططال  المجموعطططططة التجريبيطططططة فطططططي القياسطططططين)البعديي بطططططين متوسطططططط (0,05)

 مجاالتو الفرعية" و,المؤجل(عمى مقياس التقييم التحفيزي
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تعػػػزو الباحهػػػة ذلػػػؾ إلػػػى مػػػا تػػػـ خػػػالؿ المرحمػػػة ا خيػػػرة مػػػف البرنػػػامج )جمسػػػات تهبيػػػت السػػػموؾ  و

حيػػػث قامػػػت الباحهػػػة ب عػػػادة تطبيػػػؽ معظػػػـ ا نشػػػطة والفنيػػػات التػػػي تضػػػمنيا البرنػػػامج  المكتسػػػب(

بالتطبيؽ في المنزؿ بعد االنتياء منالتطبيؽ الفعميممبرنامج مف قبػؿ باالضافة إلى استمرار ا ميات 

الباحهة.وىذا ا مر الذي سػاىـ بشػكؿ أساسػي فػي اسػتمرار أهػر ذلػؾ البرنػامج وفاعميتػو وىػو ا مػر 

 الذي يسيـ في منت حدوث انتكاسة بعد االنتياء مف التطبيؽ الفعمي لمبرنامج .

أف نتائج البحث الحالي تتفؽ مػت نتػائج روزيػف وسػميث وميممػر وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد 

(التػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أفػػراد متوسػػطات درجػػات أفػػراد 2009)

العينػػة التجريبيػػة  فػػي القيػػاس البعػػدي والمؤجػػؿ عمػػى مقيػػاس الفحػػص الحسػػي و التقيػػيـ التحفيػػزي . 

(التػي أظيػرت عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية 2010وتتفؽ أيضاه مت نتػائج أنيتػا وبونػدي )

بػػػيف أفػػػراد متوسػػػطات درجػػػات أفػػػراد العينػػػة التجريبيػػػة  فػػػي القيػػػاس البعػػػدي والمؤجػػػؿ عمػػػى مقيػػػاس 

(التػي أظيػرت عػدـ 2010الفحص الحسي و التقييـ التحفيزي .وكما تتفػؽ مػت نتػائج ميممػر وسػارا )

طات درجػػات أفػػراد العينػػة التجريبيػػة  فػػي القيػػاس وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أفػػراد متوسػػ

البعػػػدي والمؤجػػػؿ عمػػػى مقيػػػاس الفحػػػص الحسػػػي و التقيػػػيـ التحفيػػػزي .كػػػذلؾ تتفػػػؽ مػػػت نتػػػائج بيػػػث 

(التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفػراد متوسػطات درجػات 2011وآخروف )

مقيػاس الفحػص الحسػي القصػير و التقيػيـ  أفراد العينة التجريبية  في القياس البعدي والمؤجؿ عمػى

(التػػػػي أظيػػػػرت عػػػػدـ وجػػػػود  فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 2014التحفيػػػػزي. وأيضػػػػاهتتفؽ مػػػػت نتػػػػائج واتػػػػس )

إحصػػائية بػػيف أفػػراد متوسػػطات درجػػات أفػػراد العينػػة التجريبيػػة  فػػي القيػػاس البعػػدي والمؤجػػؿ عمػػى 

 مقياس الفحص الحسي و التقييـ التحفيزي .
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 التوصيات : –ثانياً 

في خفض اضطراب التكامؿ الحسي ذي  المقترح تدريبيالمبرنامج ل الحالي بحثفي ضوء نتائج ال

االختالؿ الوظيفي لد  عينة مف ا طفاؿ التوحدييف ومف خالؿ التعامؿ مت ىؤالء ا طفاؿ أهناء 

طفاؿ خبرة الباحهة الميدانية مت أو  االطالع عمى البرامج المقدمة ليذه الفئة,و  تطبيؽ البرنامج,

 فقد توصمت إلى مجموعة مف التوصيات في ىذا المجاؿ :  التوحد.

ضرورة زيادة االىتماـ بفئة التوحدييف وعمؿ برامج خاصة ليـ واستراتيجيات تعميمية وتربوية  -1

 عمى أسس عممية وموضوعية تراعي ىؤالء ا طفاؿ وخصوصية االعاقة لدييـ 

 التوحدييف .إعداد كوادر خاصة مؤىمة لمعمؿ مت ا طفاؿ  -2

 عقد محاضرات وندوات حوؿ اضطراب التكامؿ الحسي بسبب حداهة الموضوع . -3

تدريب العامميف في مجاؿ التربية الخاصة عمى تطبيؽ بطارية تشخيص و تقييـ  اضطراب  -4

 التكامؿ الحسي ذي االختالؿ الوظيفي لد  فئات االعاقة ا خر  .

طراب التوحد واضطراب التكامؿ الحسي في إجراء مزيد مف الدراسات لكشؼ العالقة بيف اض -5

 مراحؿ عمرية أخر , أو لد  أطفاؿ التوحد الشديد .

 البحوث المقترحة : –ثالثاً 

 مد  فاعمية برنامج حركي لتنمية التخطيط الحركي لد  أطفاؿ التوحد . -1

 . الصعبأطفاليـ  سموؾ كيفية إدارةبرنامج تدريبي آلباء أطفاؿ التوحد لتعميميـ  -2

 فاعمية العالج الوظيفي لتنمية التواصؿ المفظي و ير المفظي لد  أطفاؿ التوحد.مد   -3

 مد  فاعمية تقنيات التيدئة في عالج السموؾ العدواني لد  عينة مف أطفاؿ التوحد. -4

 . برنامج تدريبي لتنمية التواصؿ البصري لد  أطفاؿ التوحد -5
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 ممخص البحث 

فاعمية برنامج تدريب في خفض اضطراب التكامل الحسي ذي االختالل 

 الوظيفي لدى أطفال التوحد 

 إعداد : 

 ىيفاء مرعي الفقرة

 إشراف :

 د . رجاء عواد 

الكشػػؼ عػػف فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػى مبػػادئ نظريػػة التكامػػؿ  : إلػػىيػػدؼ البحػػث الحػػالي ي

الػػػوظيفي فػػػي خفػػػض اضػػػطراب التكامػػػؿ الحسػػػي ذي الحسػػػي, وبعػػػض فنيػػػات و تقنيػػػات العػػػالج 

فاعمية البرنامج بعد تعرؼ مد  استمرارية ي لد  عينة مف ا طفاؿ التوحدييف. و االختالؿ الوظيف

 .التوقؼ الفعمي عف تطبيقو بقترة زمنية حددت بػ هالهة أسابيت مف تاريل انتياء البرنامج 

التجريبي و صممت بطاريػة لتشػخيص و تقيػيـ  و لتحقيؽ ىذه ا ىداؼ استخدمت  الباحهة المنيج

 ,مظاىر اضطراب التكامؿ الحسي ذي االختالؿ الوظيفي في ا نظمة الحسية) الممسي, الػدىميزي

ذاتي التحفيز( لد  ا طفاؿ التوحدييف .تألفت مف قسميف ا وؿ :مقياس الفحص الحسي, و القسـ 

/ إضافة إلى البرنامج  0, ال =  1ة بػ / نعـ = الهاني : مقياس التقييـ التحفيزي . و كانت االجاب

 ( طفؿ .  12تـ تطبيؽ البرنامج عمى ) و قد التدريبي.
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 :  عمى النحو التاليالنتائج و قد جاءت أىـ 

درجات أطفاؿ  ي( بيف متوسطα≤0,05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) وجود -

درجػػات أطفػػاؿ الضػػابطة فػػي القيػػاس البعػػدي عمػػى أبعػػاد مقيػػاس  يالمجمػوعتيف التجريبيػػة ومتوسػػط

 التقييـ التحفيزي و الدرجة الكمية  لممقياس .

درجات  ي(  بيف متوسطα≤0,05عند مستو  الداللة ) فروؽ ذات داللة إحصائية وجود -

)   أطفاؿ المجموعتيف التجريبية في القياسيف القبمي و البعدي عمى أبعاد مقياس التقييـ التحفيزي 

 .  و الدرجة الكمية لممقياسذاتي التحفيز (  –الدىميزي  –النظاـ الممسي 

درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في  يفروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط عدـ وجود -

 لبعدي و المؤجؿ (عمى أبعاد مقياس التقييـ التحفيزي, والدرجة الكمية لممقياس .القياسيف )ا

 و قد توصؿ البحث إلى مجموعة مف التوصيات و المقترحات منيا : 

ضرورة زيادة االىتماـ بفئة التوحدييف وعمؿ برامج خاصة ليـ واستراتيجيات تعميمية وتربوية  -1

 عمى أسس عممية وموضوعية تراعي ىؤالء ا طفاؿ وخصوصية االعاقة لدييـ 

 إعداد كوادر خاصة مؤىمة لمعمؿ مت ا طفاؿ التوحدييف . -2

 ة الموضوع .عقد محاضرات وندوات حوؿ اضطراب التكامؿ الحسي بسبب حداه -3

تدريب العامميف في مجاؿ التربية الخاصة عمى تطبيؽ بطارية تشخيص و تقييـ  اضطراب  -4

 التكامؿ الحسي ذي االختالؿ الوظيفي لد  فئات االعاقة ا خر  .

إجراء مزيد مف الدراسات لكشؼ العالقة بيف اضطراب التوحد واضطراب التكامؿ الحسي في  -5

 أطفاؿ التوحد الشديد .مراحؿ عمرية أخر , أو لد  
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 المراجع

 المراجع العربية 

مدى فاعليةة برنةاما العةبا بالحيةاي اليوميةة فة  ألحفةل األي ةا   و  (: 1997اسماعيل محمد بدر)-1

 المؤتمر الدولي الرابع لمركز األرشادالنفسي,أيلول,المجلدالثاني,كليةالتربية,جامعة عين شمس. الألوحد

فةةةةةةيةولوجية ال خةةةةةةاس الياحةةةةةةة درافةةةةةةة فةةةةةة  حالةةةةةةة (:1999إلهااااااامي عبااااااد العزيااااااز إمااااااا )-2

 ,القاهرة,دار الكتب 1.طال األوية

ال ةةروف فةة  اليحةةاخو الفةةلوةية والألربويةةة ألي ةةا  المألوحةةدول واألي ةةا  :( 2000البلشااة,أيمن)-3

   . 2000.رسالةماجستيرغيرمنشورة,جامعة الخليج العربي,البحرين عا  المأليل يل عقليا  

,ناادوة لحةةا س الألوحةةدأهميةةة افةةأليداا مةةواخا ال ةةيع فةة  الألعةةر  والألةةدي  (: 2001البلشااة,أيمن)-4

لتشااخيا الطبااي والتقيااي  التربااوال لااجوال الحتياجااا  الخاةااة)منة ا عاشة(,المنطقااة الشاارشية,المملكة 

 السعودية. 

 , دمشق , سوريا . 2, ط الألوحد الي ول (: 2005الجلبي,سوسن)-5

  درافةةةة أل ييحةةةية لليحةةةاخو الفةةةلوةية والعقليةةةة وا ن عاليةةةة ل ي ةةةا(:2000الجلبي,سوسااان)-6

 ,حزيران .36,مجلة العلو  التربوية والنفسية,العدد المحابينبالألوحد الي ول  ف  العراف

 .,مكتبةمدبولي,القاهرةموفوعة علا الن س والألحلي  الن ف (: 1978الحفني,عبد المنع )-7

,الجامعةاألردنية,مكتباة الفا ل للنشار المدي  إلى الألربيةة الياحةة(: 1997الخطيب,جمال وآخرون )-8

 . 1والتوزيع,ط 

, دار 1,ط مقدمةةةةةةةة فةةةةةة  ألعلةةةةةةةيا  و  الحاجةةةةةةةاس الياحةةةةةةةة(:2007الخطيب,جمااااااال وآخااااااارون)-9

 الفكر,عمان,األردن.

.معهاااد الدراساااا  برنةةةاما ألةةةدريب  ل ي ةةةا  المعةةةوميل(:  2004الخطيب,جماااال والحديااادال,من )-11

 والبحوث التربوية,جامعة القاهرة.

شاابكة العلااو  األفةةةار والمنةةاها والم ةةاة  وجرةةاس ن ةةر ميايرافةةأليراد (:2003الريخاااوال,يحي )-11

 النفسية العربية ,النترني  .

 ,عمان,األردن. 2, طأفاليع القياس والأل ييو ف  الألربيةالياحة(:2000الروسان ماروق)-12

 ,عمان, األردن. 2, ط أفاليع القياس والأل ييو ف  الألربية الياحة(: 2006الروسان,ماروق)-13

 , دار وانل,عمان,األردن.1, ط  الألوحد اليحاخو والعبا(: 2004الزريقا ,ابراهي )-14

 , دارالفكر,عمان,األردن. 1, ط ماخمة ألقديرالفلوك الألوحد (:  2004الزراع,نايف)-15
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 ,الرياض,مركز جدة للتوحد عبا الألوحد,اليرف الألربوية والن فية واليبية(: 2004الشامي,وماء)-16

 ,سلسلةالتوحد,مركز جدة للتوحد.ي ايا الألوحد أ ةاله وأفبابه وأل ييحه(: 2004الشامي,وماء)-17

مةةةةةاموس الألربيةةةةةة الياحةةةةةة وأل هيةةةةة  (: 1992الشاااااخا,عبد العزياااااز والدماطي,عباااااد ال فاااااار)-18

 القاهرة,مكتبةاألنجلوالمةرية,غيرالعادييل

تعرياااااااف  -زمةةةةةةةاسي ةةةةةةة  يةةةةةةةاو بةةةةةةةيل ا عامةةةةةةةاس والمألب(:2004الشاااااااربيني,لطفي زكرياااااااا)-19

 دار الفكرالعربي . ,القاهرة 1وتشخيا.ط

نةةدوي الأل ةةةييو اليبةة  والألقيةةةيا الن فةة  والألربةةةو  لةة و  الحاجةةةاس (: 2001الشاامرال,طار )-21

)منااة ا عاشااة( جامعااة الخلاايج العربااي  اامن برنااامج مؤسسااة ساالطان باان عبااد العزيااز آل سااعود الياحةةة

 للتربية الخاةة.

برناما ألدريب  لأليوير المراراس الألواحلية وا جألماعية وا فةألقبلية ألحميا (:2004الشيخ,جيب)-21

 .  ال األية لدى األي ا  الألوحدييل ومياس فاعليأله

,مكتبااااااة الملاااااا  ةةةةةةة  مةةةةةةا يرمةةةةةةك معرفألةةةةةةه عةةةةةةل ا ةةةةةةيراع الألوحةةةةةةد(:  2005الم لوث,مهااااااد)-22

 ,الرياض,السعودية .1مهد,ط

حةةدييل,جوانع النمةةو ويةةرف جوانةةع النمةةو األي ةةا  الألو(: 2007بيول,سااتيورا  و جوردان,ريتااا)-23

 ,)ترجم  رمع  محمود(,القاهرة,عال  الكتب. 1,ط ويرمالألدريس

الي ةةةةةةة  الألوحد  الةةةةةةة األ  ا جألرار يالقيةةةةةةةاس والأل ةةةةةةةييو (: 1999بخي ,عباااااااد الااااااارحي  )-24
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,السانة الرابعاة عشار,القاهرة.اتحاد هيناا  رعاياة 49.مجلة الطبيعاة حاق للمعوق,العاددل يحية األي ا 

 الفنا  الخاةة والمعوشين . 

,مركز األفاليع العبجية ال عالة ف  الألوحد مجلة معوماس الي ولة(:2001خليل,عمر بن الخطاب)-33

 ,أيار ,جامعة األزهر.9معوشا  الطفولة,العدد

األنرةةاك الن فةة  لةةدى أبةةاف وأمرةةاس األي ةةا  الألوحةةدييل وعبمألةةه بةةبع  (: 2004زيدان,عةااا )-34

 ,جامعة المنومية. ,كلية التربية1.مجلة البحوث النفسية, العددالمألغيراس ال يحية واألفرية
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 دارالفكر,عمان,األردن., 1, طا  يراباس الفلوةية وا ن عالية(:2000يحي ,خولة)-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع 
 

 241 المراجع

 

 

 المراجع األجنبية 

 

1- Alloy,I Lauren B,Jacobson,Neil S ,and acoella,jon.(1999) 

abnormal psychology: current perspective,newyourk. 

2- Achieving normal :Emory Autism Center for early 

intervention,(2006),Emory magazine,http-www-emory-edu-MAGAZINE-

autummn 2006-ofnote_autism_files,(2006). 

3- Anderson, E, and P. Emmons.(1996).Unlocking the Mysteries of 

SensoryDysfunction: A Resource for Anyone Who Works with or Lives 

with a Child with Sensory Issues. Arlington ,TX: Future Horizons. 

4- Ayres, A,J.(1972).Sensory integration and learning disorders .Los 

Angeles: Western Psychological Services. 

5- Ayres.A.J, and Heskett.W.(1972),Sensory Integration Dysfunction 

inyoung schizophrenic girl.journal of Autism and childhood 

schizophrenia,2.174,181. 

6- Ayres.A.J.(1972).Southern California sensory Integration 

Tests.LosAngeles.western psychological servives. 

7- Ayres ,A .J.(1979).Sensory integration and the child:25 the  

anniversary edition(14th ed ).Los Angeles: Western Psychological 

Services. 

8- Ayres, A.J. and Tickle, L.(1980).Hyper-resposivity to touch and 

vestibularstimuli as a predictor of positive response EG sensory 

integrationprocedures by autistic children. American Journal of 

Occupational Therapy 34,375-381. 

9- Ayres, A.J. and Mailloux, Z.(1983),Possible pubertal effect on 

therapeuticgains in an autistic girl. American Journal of Occupational 

Therapy 34,375-381. 



 المراجع 
 

 242 المراجع

 

10- Bauman,M. and Kemper,T.(1994)neurobiology 

ofAutism.Baltimore:Johns Hopkins. 

11- Campbell.M. &Guava.J(1995)psychopharmacology in child 

andaddescencepsychiatry.A review of the past seven years,part 

2,Journal of the American Academy of child & adolescent 

psychiart.vol.(34). 

12- Carorl .K, C.(1998)The Out of Sync Child. New York: Skylight Press 

Books. 

13- Clark, F.(1983).Research on neuropath physiology of autism 

and itsimplications for Occupational therapy. Occupational Therapy 

Journal of Research,3,3-22. 

14- Chu.S. (1991)Sensory Integration and Autism. A review of the 

literature.sensory integration Quarterly,X I X.(3). 

15- Creenspan,S. and Wieder.S.(1998)the child with 

specialneeds,EncouragingIncellectual  and  Emotional 

Growth.reading,Mass:Addison – Wesley. 

16- Dunn, W. and Fisher ,J.(1993).Sensory Registration, Autism and 

TactileDefensiveness. Sensory Integration Special Interest Section 

Newsletter.6(2),3-4. 

17- Dunn, W. and Westman, K(1996).The Sensory Profile: The 

persormanceof a national sample of children without disabilities. 

American Journal of Occupational Therapy,51(1). 

18- Ellen Yack, and Paula Aquilla, and Shirley Sutton,(2002).Bullding 

Bridges: through Sensory Integration.  

19- Fisher, A, Murray, E, and Bundy, A.(1991).Sensory Integration 

Theoryand Practice, Philadelphia, F.A. Davis Company. 

20- Grandin .T.(1984) My experiences as an autistic child and review 

ofselectedliterature,Journal of orthomolecular Psychiatry 13.144.174. 



 المراجع 
 

 243 المراجع

 

21- Grandin.T. and Scariano.(1986)Emergence:labeledautism. 

Novato,California . Arenapress. 

22- Grandin.T.(1995)Thinking in pictures another reports from my 

life withautism.new York Double day Inc. 

23- Grandin ,T.(1992).Clming effects of deep touch pressure in 

patients withautistic disorder ,college students, and animals .Journal 

of Child and Adolescent Psychop-harmacology,2(1),63-72, 

24- Hallahan ,Daniel, Pand Kauffman, James, M(2003)exceptional 

learnersintroduction to special education .bosto, new york. 

25- Isbell ,C,& R.T.Isbell.2005.the inclusive learning center book 

forpreschool children with special needs. 

26- Isbell ,C .&Isbell ,R.(2007).Sensory Integration, A Guide for 

Preschool Teachers. 

27- Kientz, M. and Dunn, W.(1997).A comparison of the performance 

ofchildren with and without autism on the sensory profile. American 

Journal of Occupational Therapy,51.(7),530-537. 

28- King, L .J.(1987).A sensory integration approach to the 

education of theautistic child. Sensory Integration: and  effective 

approach to therapy and education. Autism Research Review 

International.5,2. 

29- Lynn, Horowitz (2006).Helping Hyperactive Kids  a Sensory 

Integration Approach. Techniqesand Tips for parents and 

professionals. 

30- Miller. L. J. and Mcitosh, N(1998).The diagnosis, treatment, and 

etiologyof sensory modulation disorder. Sensory Integration Special 

Interest Section Quarterly,21(1). 

31- Miller, L.J.J. Reisman, D.N. Mcintosh, and J .Simon ."AN 

EcologicalModel of sensory Modulation". In The Nature of Sensory 



 المراجع 
 

 244 المراجع

 

Integration with Diverse populations. Edited by S. Smith-Roley, E. 

Imperatore-blanche, and R. C. Schaaf .San Antonio ,TX: The 

Psychological Corporation,2001,57-88. 

32- Miller, L.J. and B. Brett-Green ."Current DSI Program Research at 

theKID foundation". Sensory Integration Special Interest Section 

Quarterly 27:4(2004),American Occupational Therapy Association. 

33- Miller, Lucy Jane (2006). Sensational Kids. Hope and Help for 

Childrenwith Sensory Processing Disorder (SPD).  

34- Nancy Peske, (2005)Raising a Sensory Smart child, Penguin 

Books. 

35- Ornitz, E.M, Lane, S. Suigiyama ,T. de Trversay ,J(1993).Startle 

modulation studies in autism. Journal of Autism and Developmental 

Disorders,Vol.23,vo.4,619-637. 

36- Rogers S.J.,Osaki, Diane Hall, Terry, Reaven Judy. (2000) The 

DenverModel: An Integrated Approach to Intervention for Young 

Children withAutism, A Guideline for Parents, Autism and 

Developmental DisabilitiesService. JFK Center & University of 

Colorado Health Sciences Center. Denver, Colorado. 

37- Smith, K.A, &Gouze, K,R.(2004)the sensory-sensitive child: 

PracticalSolutions for Out-of-Bounds Behavior. 

38- Smith,D.(2004)introduction to special education: teaching in an 

age of opportunity.boston. 

39- Trott.M. Laurel.M. and Windeck.S.(1993) Sensory-

Abilities:understandingsensoryintegration.Tucson, Arizona:therapy 

skill builders. 

40- Willbarger.P(1984) planning and adequate sensory diet: 

Application of sensory processing theory during the first year of life zero 

to three,vol.10,7-12. 



 المراجع 
 

 245 المراجع

 

41- Wilbarger, P, and  J, Wilbarger.(1991).Sensory Defensiveness 

inChildren Aead 2-12. Santa Barbara ,CA: Avanti Educational 

Programs. 

42- Williams. M. and Shellenberger, S.(1994)How Does your Engine 

Run? The Alert Program for Self-Regulation. Albuquerque, New Mexico: 

Therapy Works. 

43- Willbarger.P(1995).the sensory dietactivity programs based on 

sensory processing theory.sensory integration special interest section 

newsletter.18,2 

44- Willamson, G. and Anzalone, M.(1996).Sensory Integration: a Key 

component of the evaluation and treatment of young children with 

severe difficulties in relating and communicating. Assessing and 

Treating Infants and Young Children with Severe Difficulties in Relating 

and Communicating. Arlington, VA :Zero to Three,29-36. 

45- Whiteley.P(2003)Glutem/Casen free Dite Evaluation 

Questionnaire,Autismm research unit,university/of sunderland. 

 WEB  SITES : 

- WWW.SINETWORK.ORG 

- WWW.SENSORYINT.COM 

- WWW.SENSORYRESOURCES.COM 

- WWW.SOUTHPAWENTERPRISES.COM 

- http://www.fedo.net\disability\mental disabilities\autism 

- www.edeservices.org 

- www.gulfkids.co 

 The American Journal of Occupational Therapy (2007).52,263-286 

.September / October.45. Number,5.  

 The American Journal of Occupational Therapy (2209). VOL .45.324-

350.DOI: 12.5014/AJOT, 00356 

http://www.sinetwork.org/
http://www.sensoryint.com/
http://www.sensoryresources.com/
http://www.southpawenterprises.com/
http://www.fedo.net/disability/mental
http://www.edeservices.org/
http://www.gulfkids.co/


 المراجع 
 

 246 المراجع

 

 The American Journal of Occupational Therapy (2010). DOI. 11. 1207 

/ S 10303-0308-0605-2 . 

 The American Journal of Occupational Therapy ,September /October 

(2012).VOL .66.586-594.DOI: 10.5014/AJOT.2012,004168. 

 Developmental Medicine & child Neurology.VOL:50,Issue 

12.Pages.932-937.December (2008). 

 American psychiatric Association(2000) Diagnostic and stastical 

manual of mental disorders(4th ed text-revised)washintondc author. 

 The  Journal  Autism Developmental Disorders.DOI. 10.1007/S10803-

008-0605-3 . 

 J,Abnorm child psychol(2009)37:705-716.DOI 10.1007/s 10802-008-

9295 

 The American Journal of Occupational Therapy .68,522-

530.September/October. 2014. 68. Number,5 .  

 Education and Traning in Developmenatl Disabilities,(2004).39(4),283-

290 

 The American Journal of Occupational Therapy .62,393-406 

.September / October. (2008). 62. Number,4 .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
      

 
      

 
 

 المالحق الخاصة بالبحث 
 
 
 

 أسماء السادة المحكمٌن ألدوات البحث . 

 أسماء السادة المحكمٌن لترجمة مفردات اللؽة االنكلٌزٌة. 

 بطارٌة التشخٌص فً صورتها النهابٌة .  

 البرنامج التدرٌب المستخدم بعد التحكٌم . 
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 أسماء السادة المحكمٌن ألدوات البحثالملحق األول :  

 

 

  لترجمة مفردات اللغة االنكلٌزٌةالمحكمٌن السادة أسماء   : ثانًالملحق ال

 

 و المصطلحات التً تم تحكٌم ترجمتها هً : 

1)- sensory over-responsiveness avoider  ًالمتجنب الحس :. 

2)- sensory seeker  . ًالباحث الحس : 

3)- sensory under-responers  . المستجٌب الحسً األقل : 

 . حكمٌن على صحة الترجمة و اعتماد المصطلحات حٌث اجمع الم

باختصاصً اللؽة االنكلٌزٌة و ذلك بسبب استعانت الباحثة خالل مرحلة ترجمة المادة النظرٌة 

, وللتأكد من دقة الترجمة و األمانة العلمٌة حٌث احتاجت بعض حداثة الموضوع صعوبةو 

الفقرات والبنود إلى صٌؽة متعمقة جداً لٌتم تقدٌمها بأسلوب سهل الفهم و لكن بنفس الوقت 

 بالمحتوى العلمً لها . االحتفاظ

 

 

 الكلٌة والجامعة الدرجة العلمٌة االسم م

 جامعة دمشق أستاذ مساعد بقسم التربٌة الخاصة دانٌا القدسً 1

 جامعة دمشق مدرس بقسم التقوٌم والقٌاس النفسً قوشحةرنا  2

 جامعة البعث استاذ مدرس بقسم االرشاد النفسً أحمد سلوطة 3

 جامعة دمشق مدرس بقسم التربٌة الخاصة آذار عبد اللطٌؾ 4

 جامعة دمشق مدرس بقسم التربٌة الخاصة عالٌة الرفاعً 5

  دكتور فً مجال التوحد وسام منذر 6

  دكتور فً مجال التوحد عدنان سكر 7

 الكلٌة والجامعة الدرجة العلمٌة االسم م

 جامعة دمشق قسم المناهجفً مدرس  د.سناءالجٌشً 1

 جامعة دمشق   أستاذ دكتور فً قسم المناهج  أ.د.علً سعود حسن  2
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 البطارٌة فً صورتها النهائٌة:   لثالملحق الثا

بطارٌة تشخٌص وتقٌٌم مظاهر اضطراب التكامل الحسً ذي االختالل الوظٌفً لدى أطفال 

 التوحد 

 القسم األول : مقٌاس الفحص الحسً

 تقوم الباحثة بدراسة بعنوان

فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً خفض اضطراب 

الحسً ذي االختالل الوظٌفً لدى  التكامل

 أطفال التوحد

 عزٌزتً المربٌة : \عزٌزتً األم 

تقوم الباحثة بدراسة مقارنة بٌن أطفال التوحد واألطفال العادٌٌن تهدؾ إلى التعرؾ على 

اضطراب التكامل الحسً ذي االختالل الوظٌفً وعالقته باضطراب التوحد وٌتطلب إجراء هذه 

الدراسة تعببة بنود المقٌاس المرفق لٌتسنى للباحثة استكمال الجزء المٌدانً من الدراسة لذا أرجو 

( مقابل الفقرة فً المكان  √لتكرم باإلجابة على جمٌع فقرات المقٌاس وذلك بوضع إشارة ) ا

.علماً بأن  بنعم أو الالمناسب الذي ٌتفق مع السلوك الذي ٌصدر عن طفلك وذلك باإلجابة إما 

 المعلومات التً تدلون بها لن تستخدم إال ألؼراض البحث العلمً.

 

 بٌانات عامة :

 ( فً المكان المناسب داخل المربع  √الرجاء وضع إشارة )        

 

 أنثى        ذكر                               الجنس :  

 ..............................................العمر : ...... 

 

 الباحثة                                                                 
 هٌفاء مرعً الفقرة                        
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القسم األول: مقٌاس الفحص الحسً الضطراب التكامل الحسً ذي االختالل الوظٌفً ألطفال 

 التوحد

 النظام اللمسً : –أواًل 

النظام اللمسً: هو الحارس بٌن أجسادنا والعالم. وهومن أهم األنظمة الحسٌة السبعة المهمةة إلةى 
رؤوس جلةةدنا)حول الفةةم والشةةفاه,توضةةع فةةً %مةةن أعضةةاء الحةةس الحسةةٌة ت 07أبعةةد حةةد. وإن 

مةن  األصابع, المنطقة المحٌطة بأعضةاء التناسةل(.وٌتلقى النظةام اللمسةً معلومةات حةول اللمةس
علومةات إن هذه المستقبالت موجودة علةى كامةل أجسةامنا وتزودنةا بالمالخالٌا المستقبلة فً الجلد.

شونة والنعومة....الخ. وتساهم األلم ودرجة الحرارة, الخحول اللمس الخفٌؾ والضؽط,االهتزاز,
مةةن النظةةام اللمسةةً فةةً تطةةور إدراك الجسةةم وقدرتةةه علةةى التخطةةٌط  المأخوذةالتؽذٌةةة الراجعةةة

ارتةداء المالبةةس, تنظٌةةؾ األسةنان, الشةةعر, األكةةل,  \الحركةً. وإن كةةل نشةةاط فةً الحٌةةاة الٌومٌةةة
متوقؾ علةى النظةام \العمةلالذهاب إلى الحمام. والروتٌنات المنزلٌة والعمل المدرسً و واجبةات 

اللمسً الوظٌفً. ٌمتلك النظام اللمسً مع جمٌةع األنظمةة قةدرات دفاعٌةة وتمٌزٌةة تكمةل بعضةها 
 (Miller & Fuller,2006البعض طوال حٌاتنا)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

دسجة تطاتق  تُىد انًقياط  و

 اإلجاتة

 نعم
(1) 

 ال
(0) 

   ٌتجنب طفلً االقتراب من اآلخرٌن. 1

   ٌتجنب طفلً اللعب الفوضوي )الحر( . 2

   ٌفرك طفلً أو ٌعض بشرته . 3

   ٌبدو طفلً نشٌطاً جداً . 4

   ٌضع طفلً كل ما ٌقع بٌده فً فمه باستمرار. 5

   ٌفرك طفلً المنطقة التً لمست من وجهه أو جسده . 6

   طفلً عنٌداً جداً . 7

   الشتاء والبرد .ٌنام طفلً على البالط حتى فً فصل  8

   ٌرغب طفلً فً البقاء عارٌاً باستمرار . 9

   ٌحب طفلً أنواعاً محددة من األلبسة . 11

   ٌستمتع طفلً بفرك األسطح الخشنة جداً بؤطراف أصابعه  . 11

   ٌفرك طفلً جسده أو وجهه بالدمى ذات الفرو . 12

   الٌدٌن .بتفاعل طفلً بعنف وغضب مع غسل الوجه أو  13

   ٌكره طفلً لبس الثٌاب المغسولة حدٌثاً. 14

   ٌنتزع طفلً القبعات أو الجوارب .  15

   ٌكره طفلً اللمس من قِبل اآلخرٌن . 16

   ٌُظهر طفلً حاجة ماسة جداً للمس. 17

   ٌكره طفلً ملمس ورق الحمام على جلده . 18

علبببى الحصبببى أو العشبببب أو حتبببى علبببى ٌحبببب طفلبببً المشبببً دائمببباً حبببافً القبببدمٌن  19
 الرصٌف.

  

   ال ٌستخدم طفلً كل ٌده وٌفضل استخدام رإوس األصابع . 21

  المجموع  
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 : النظام الدهلٌزي –ثانٌاً 
 

فةً األذن الداخلٌةة و ٌثةارعن طرٌةق الةرأس, الرقبةة, العةٌن, وحركةات ٌتوضع النظام الةدهلٌزي 
الجسةةد. وٌزودنةةا النظةةام الةةدهلٌزي بمعلومةةات عةةن الحركةةة والجاذبٌةةة وتؽٌةةر أوضةةاع الةةرأس. 
وٌساعدنا فً الحفاظ على توازننا عن طرٌق اخبارنا فٌما إذا كنا فً سكون أم نتحرك, والسرعة 

حركةة األشةٌاء حولنةا. ونحةن نحتةا  إلةى معالجةة المعلومةات  وفً أي اتجاه نحن نتحرك. وأٌضاً 
الدهلٌزٌةةة بدقةةة السةةتخدام بصةةرنا, وإعةةداد وضةةعٌة الجسةةم والمحافظةةة علةةى التةةوازن والتخطةةٌط 
ألفعالنةةا, والحركةةة, وتهدبةةة أنفسةةنا وتنظةةٌم سةةلوكنا بشةةكل صةةحٌ . وٌمتلةةك النظةةام الةةدهلٌزي كةةل 

 (. Miller & Fuller,2006وظابؾ الوقابٌة والتمٌزٌة )

 
 

 
 
 
 
 

دسجة تطاتق  تُىد انًقياط  و

 اإلجاتة

 نعم
(1) 

 ال
(0) 

   نشاطات ملعب األطفال .ٌتجنب طفلً  1

   ٌخاف طفلً من المرتفعات العادٌة أومن صعود الساللم . 2

   ٌتجنب طفلً النشاطات الحركٌة السرٌعة . 3

   ال ٌدرك طفلً مخاطر المرتفعات العالٌة جداً أو األجهزة المتحركة .  4

   ٌضرب طفلً األشٌاء باستمرار . 5

   طوٌلة دون الشعور بالدوار .ٌدور طفلً حول نفسه لساعات  6

من المستحٌل تقرٌباً أخذ طفلً إلى السوق, السٌنما, أماكن أخرى ال ٌسمح له فٌها  7
 باستمرارٌة الحركة.

  

انفجارٌاً عندما ٌطلب منه الجلوس ساكناً أوالتوقف عن الشًء  \ٌصبح طفلً غاضباً  8
 الذي ٌقوم به. 

  

أوالتملمؤلوالتؤرجح لؤلمام والخلف أوالوثب فً ٌتحرك طفلً باستمرار)التذبذب  9
 المكان (.

  

ٌُظهرطفلً حباً لؤلماكن التً فٌها ضجة فً المطاعم واألسواق أوقاعة األلعاب  11
 الخارجٌة.

  

   ٌركض طفلك عوضاً عن أن ٌمشً. 11

   ٌرغب طفلً فً البقاء على األرجوحة طوال الٌوم وٌغضب عند منعه. 12

   ٌخاف طفلً صعود أو نزول الدرج )ٌمسك سورالقضبان الحدٌدٌة بٌدٌه االثنتٌن (.  13

ٌقاوم طفلً التغٌر فً حركة أو موقع الرأس)إرجاع الرأس للخلف من أجل غسله من  14
 الشامبو(. 

  

   ٌخاف طفلً عندما ترتفع قدماه عن األرض . 15

   األطفال اآلخرٌن.ٌعانً طفلً من تناغم عضلً ضعٌف مقارنة مع  16

   ٌُظهرطفلً غضباً أوعدوانٌة أثناء ارتداء الثٌاب. 17

   ٌتململ طفلً كثٌراً جداً. 18

   ٌقوم طفلً بمجازفات غٌر ضرورٌة فً ملعب األطفال وفاعة األلعاب الرٌاضٌة. 19

   ٌحافظ طفلً على رأسه منتصباً عند أداء أٌة مهمة.  21
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 النظام الذاتً التحفٌز : –ثالثاً 
 

هةةو اإلدراك الالواعةةً لوضةةع الجسةةم. تتوضةةع مسةةتقبالت النظةةام الةةذاتً التحفٌةةز فةةً العضةةالت 
واألربطة وأؼشٌة المفاصل والنسٌج الضام بالتزامن مع مستقبالت الجاذبٌة فةً النظةام الةدهلٌزي 

وهةةً تسةةتجٌب للمرونةةة والةةتقلص. وتسةةتجٌب مسةةتقبالت وهنةةاك مسةةتقبالت مٌكانٌكٌةةة فةةً الجلةةد 
النظام الذاتً التحفٌز للحركة والجاذبٌة. وتخبرنا عن وضع أعضاء جسمنا وعالقتهم مع بعضهم 
البعض. ومقدارالقوة الضرورٌة للعضالت لتقوم بالجهد الالزم وتسم  لنا بالتسلسةل فةً حركتنةا. 

 & Millerض االسةةتجابات التفاعلٌةةة المفرطةةة. )وتسةةاعدنا المسةةاهمة الذاتٌةةة التحفٌةةز علةةى خفةة
Fuller<2006   ) 

  وال نستطٌع الفصل بٌن النظام الدهلٌزي والنظام الذاتً التحفٌز والنظام اللمسً ألن الكثٌرمن

 . متداخلة مع بعضها البعض وظابفهم

 

 
 
 
 

 

 

دسجة تطاتق  تُىد انًقياط  و

 اإلجاتة

 نعم
(1) 

 ال
(0) 

   مثل)القفز أو الضرب أو المالكمة أو التسلق (.ٌحب طفلً النشاطات  1

ال ٌحببب طفلببً األخببرٌن الببذٌن ٌحركببون أعضبباء مببن جسببده)ال ٌرٌببد أن تسبباعده فببً  2
 وضع ٌده فً جٌب معطفه ( .

  

   ٌتمتع طفلً باالصطدام بالجدران واالشٌاء أو الناس. 3

   ٌُظهر طفلً سلوكٌات عدوانٌة كالضرب أو الركل أو العض. 4

ٌُربط حذاءه بشكل محكم جداً. 5    ٌحب طفلً أن 

   ٌضع طفلً إبهامه أو كامل أصابع ٌدٌه فً فمه . 6

ٌعانً طفلبً مبن صبعوبة فبً انسبجام مهبارات العضبالت الكبٌرة)المشبً أو البنط أو  7
 الركض(.

  

   ال ٌبكً طفلً عندما ٌتؤذى أذى خطٌراً .   8

غٌر الطعام مثل )الشبعر أو أقبالم الرصباص  ٌقوم طفلً بلعق أو مص أو مضغ مواد 9
 أو الثٌاب أو المكعبات أو التراب .........الخ ( .

  

   لدى طفلً تؤخر فً بعض مهاراته الحركٌة )مثل التصفٌق مع الموسٌقا (. 11

   عٌون طفلً مغلقة أو ُمسبلة . 11

   ٌعانً طفلً من صعوبة فً رفع السحاب وزر األزرار. 12

   طفلً بشكل قاٍس فً محاولة لكسب مدخل حسً إضافً. ٌلعب 13

   ٌعانً طفلً فً أغلب األحٌان من نوبات غضب مزاجٌة. 14

   ٌحب طفلً الدمى المتحركة عن الٌدوٌة . 15

   . ٌخبط طفلً أقدامه على األرض بقوة أثناء المشً 16

   ٌضع طفلً إبهامه أو كامل أصابعه فً فمه . 17

   أن ٌوضع فوقه غطاء ثقٌل جداً أو وضعه تحت عدد من وسادات . ٌحب طفلً 18

   ٌصعب إرضاء طفلً بؤي نوع من الطعام . 19

   ٌتعرض طفلً كثٌراً لحوادث السقوط واالصطدام أثناء الحركة . 21



 المالحق 
 

 252 المالحق

 

 القسم الثانً : مقٌاس التقٌٌم التحفٌزي 

 النظام اللمسً  -أوالً 

 

 

تطاتق دسجة  تُىد انًقياط و

 اإلجاتة

 نعم المتجنب الحسً اللمسً –أوالً  
(1) 

 ال
(0) 

   البنود الخاصة باألكل : -(1

   ٌغضب طفلً عند مالمسة أدوات الطعام لفمه مثل)الملعقة أو الشوكة(. 1

   ٌؤكل طفلً أنواعاً محددة من الطعام . 2

   المعكرونة إلى الحساء(ٌغضب طفلً عند ادخال تعدٌل على تركٌبة الطعام)إضافة  3

   ٌغضب  طفلً إن لم ٌكون فمه ووجهه نظٌفاً جداً بعد األكل .  4

   البنود الخاصة بالثٌاب : -(2

   ٌكره طفلً الثٌاب الداخلٌة وٌفضل أن ٌلبسها بالمقلوب ألنه ٌنزعج من الخٌاطة. 1

   ٌلبس طفلً وبشكل مفرط الثٌاب الواسعة والكبٌرة المقاس . 2

ٌغضب طفلً من اللصاقة التً توضع خلف قبة القمٌص أو الكنزة)التً ٌكتب علٌها ماركة  3
 الصناعة (.

  

   ٌرفض طفلً ارتداء الثٌاب إذا كانت مكوٌة حدٌثاً. 4

   ٌخلع طفلً مالبسه وبشكل دائم وفً أي مكان . 5

   البنود الخاصة بالعناٌة الذاتٌة : -(3

   إلى صالون الحالقة وٌرفض قص شعره.ٌغضب طفلً عند أخذه  1

   ٌرد طفلً بعنف على ملمس الماء أو الصابون على ٌدٌه وجسمه . 2

   ٌكره طفلً تمشٌط شعره أو أي شًء ٌوضع على الشعر. 3

   ال ٌتحمل طفلً ملمس البشكٌر على بشرة وجهه.  4

   ٌرفض طفلً وبشدة استخدام كرسً التوالٌت تجنباً لمالمسة الكرسً لجلده  5

   البنود الخاصة باللعب : -(4

   المعجون(.. –ٌحب طفلً اللعب الجاف عن الرطب ) الطٌن  1

الدمى بشكل مختلف عما أعدت له)قد ٌستخدمها لهدف حسً أكثر من  ًٌختار طفل 2
 استخدامها للعب(.

  

   طفلً بشكل مفرط بالدمى المصنوعة من نسٌج معٌن .ٌلعب  3

   ٌمٌل طفلً إلى الدمى المتحركة بدالً من الٌدوٌة . 4

   البنود الخاصة بالمهارات االجتماعٌة : -(5

   ال ٌتحمل طفلً المعانقات أو القُبالت من اآلخرٌن. 1

   ٌرفض طفلً وبشدة مسك ٌدٌه من قِبل شخص آخر. 2

ٌُلمس لكن ربما ٌبدأ هو بالعناق أو ٌإكد على اللمس.ال ٌحب  3 ٌُقبل أو أن     طفلً أن 

ٌستجٌب طفلً للمس غٌر المتوقع بطرٌقة سلبٌة مثل الضرب أو الركل أو العض أو  4
 الصراخ و البكاء .
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دسجة تطاتق  تُىد انًقياط و

 اإلجاتة

 نعم الباحث الحسً اللمسً –أوالً  
(1) 

 ال
(0) 

   البنود الخاصة باألكل : -(1

   ٌؤكل طفلً بشكالً فوضوٌاً جداً أثناء تناول الطعام . 1

   ٌؤكل طفلً كمٌات كبٌرة جداً من الطعام . 2

   ٌحشو طفلً فمه بالطعام . 3

   ال ٌؤكل طفلً الطعام إال إذا كان حاراً جداً . 4

   البنود الخاصة بالثٌاب : -(2

   الثٌاب الضٌقة جداً .ٌرغب طفلً بارتداء  1

ٌلبس طفلً وبشكل مفرط األلبسة التً لها ملمس الفرو)الثٌاب الصبوفٌة أو البطانٌبات أو  2
 فرو الحٌوانات ........الخ(.

  

   ٌمشً طفلً على رإوس أصابعه وٌرفض لبس الحذاء. 3

   ٌمضغ طفلً قبة القمٌص أو الكم أو القلم .............الخ .. 4

   طفلً التقٌد بالثٌاب مثل )الحزام أو معصم القفاز أو ثنٌة الكم أو القبة(.ٌكره  5

   البنود الخاصة بالعناٌة الذاتٌة : -(3

   ٌغسل طفلً وجهه وٌدٌه بشكل مفرط . 1

   ٌقوم طفلً بتفتٌل خصل شعره بشكل دائم ولساعات طوٌلة . 2

   والقاس .ٌحب طفلً استخدام المناشف ذات الملمس الخشن  3

   ٌمشط طفلً شعره مرات عدٌدة خالل الٌوم . 4

   ٌتحرك طفلً كثٌراً أثناء غسٌل وجهه وٌدٌه . 5

   البنود الخاصة باللعب : -(4

   ٌمٌل طفلً إلى اللعب الفوضوي بشكل مفرط . 1

   ٌلعب طفلً بالماء أو بمواد التنظٌف بشكل مفرط. 2

   النسٌج القماشً الذي ٌعطٌه مدخالً لمسٌاً قوٌاً ٌلعب طفلً باأللعاب ذات  3

   ٌلعب طفلً وبشكل مفرط بالتراب أو الرمل أو الطٌن أو المعجون . 4

   البنود الخاصة بالمهارات االجتماعٌة : -(5

   ٌقترب طفلً كثٌراً من اآلخرٌن عند اللعب معهم أو التحدث إلٌهم. 1

   بشكل مفرط .ٌلمس طفلً الناس أو األشٌاء  2

   ٌلمس طفلً األعضاء التناسلٌة له أو لغٌره بشكل محرج . 3

   ٌُظهر طفلً عنفاً وعنداً خالل وجوده بٌن الناس . 4
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دسجة تطاتق  تُىد انًقياط و

 اإلجاتة

 نعم المستجٌب الحسً اللمسً األقل –أوالً  
(1) 

 ال
(0) 

   البنود الخاصة باألكل : -(1

   ال ٌشعر طفلً بوجود بقاٌا الطعام حوله فمه. 1

   ٌمرر طفلً أي شًء ٌؤكله أو ملعقة الطعام على شقتٌه قبل أن ٌؤكله . 2

   ٌؤكل طفلً أنواعاً محددة من الطعام وٌرفض التغٌر. 3

   ٌمتنع طفلً عن الطعام فً أغلب األحٌان. 4

   البنود الخاصة بالثٌاب : -(2

   اللباس الصوفً فً كل الفصول .ٌرتدي طفلً  1

   ٌجد طفلً صعوبة مع التغٌرات الموسمٌة أو التغٌرات بسبب الطقس . 2

   ٌغضب طفلً عند تغٌر ثٌابه . 3

   قطع من المالبس السمٌكة فوق بعضها البعض حتى فً الحر .  2,3ٌلبس طفلً  4

   ٌمٌل طفلً إلى أنواعاً محددة جداً من األلبسة . 5

   البنود الخاصة بالعناٌة الذاتٌة : -(3

   ٌجد طفلً صعوبة فً استخدام كرسً الحمام. 1

   ٌغضب طفلً عند تمشٌط شعره أو جمعه مع بعضه البعض . 2

   ال ٌنتبه طفلً لوجود فرشاة األسنان فً فمه وأحٌاناً ٌإذ نفسه بها . 3

   االستحمام.ٌُظهر طفلً عدوانٌة أو غضباً شدٌداً أثناء  4

   ٌتململ طفلً كثٌراً عندما أغسل له وجهه وٌدٌه .  5

   البنود الخاصة باللعب : -(4

ال ٌتفاعل طفلً مع األلعاب اللمسٌة الجدٌدة التً تقدم له)المعجون أو ألوان الوجه  1
 والٌدٌن(

  

   ٌجد طفلً صعوبة فً التحكم بمهارة بالدمى الصغٌرة أو األشٌاء 2

   ٌنتبه طفلً لمن ٌلعب معه وٌنشغل باللعبة التً بٌن ٌدٌه .ال  3

   ٌختار طفلً دمى ٌعرفها مسبقاً لٌتجنب المفاجآت . 4

   البنود الخاصة بالمهارات االجتماعٌة :  -(5

ٌُقبله أو ٌسلم علٌه وكؤنه ال ٌراه أو ال ٌسمعه. 1    ال ٌتفاعل طفلً مع من 

   تعرضه ألذى معٌن .ال ٌشعر طفلً باأللم عند  2

ٌُلمس من قِبل اآلخرٌن. 3    ٌرد طفلً بعنف عندما ٌصطدم بشًء ما وعندما 

   ٌغضب طفلً عند تواجده مع اآلخرٌن إذا كان المكان صغٌراً جداً .  4
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 النظام الذاتً التحفٌزي  -ثانٌاً 

دسجة تطاتق  تُىد انًقياط و

 اإلجاتة

 نعم  ذاتً التحفٌز المتجنب الحسً   –أوالً  
(1) 

 ال
(0) 

   البنود الخاصة باألكل . -(1

   ٌمص طفلً الطعام)السندوٌش( بدالً من قضمها لقمة ,لقمة. 1

   ٌضع طفلً اللقمة فً فمه لمدة طوٌلة دون أن ٌبلعها. 2

   ال ٌمضغ طفلً الطعام بطرٌقة مالئمة وقد ٌإدي ذلك إلى االختناق. 3

   ٌؤكل طفلً بشكل مفرط األطعمة الملساء أو الناعمة)لبن, الجبن األصفر, حلوى( 4

ٌسند طفلً جسده وٌضع ٌده تحت ذقنه أو ٌسند رأسه على ذراعه أو جسمه قبالة  5
 الطاولة لٌثبت نفسه من أجل الطعام . 

  

   البنود الخاصة بالثٌاب . -(2

   الثٌاب .ٌغضب طفلً عند مساعدته فً ارتداء  1

   ٌخلع طفلً مالبسه ببطء شدٌد . 2

   ٌتعب طفلً أثناء لبس الثٌاب .  3

   ٌحب طفلً أنسجة محددة من قماش األلبسة . 4

   البنود الخاصة بالعناٌة الذاتٌة . -(3

   ٌغضب طفلً من تمشٌط شعره . 1

   ٌغضب طفلً وبشدة من غسٌل ٌدٌه ووجهه. 2

   أسنانه)صرٌر(عندما أنظفها له .ٌضغط طفلً على  3

   ٌتململ طفلً كثٌراً أثناء االستحمام . 4

   ٌجد طفلً صعوبة فً استخدام كرسً التوالٌت اإلفرنجً .  5

   البنود الخاصة باللعب  . -(4

   ٌُظهر طفلً عدوانٌة شدٌدة أثناء اللعب . 1

   ٌتعب طفلً من اللعب مع األطفال اآلخرٌن بسرعة. 2

   ٌحب طفلً األلعاب التً تتطلب الكثٌر من الجلوس)تركٌب المكعبات ,األلوان(. 3

   ال ٌحب طفلً القٌام بنشاطات جسمٌة جدٌدة .   4

   البنود الخاصة بالمهارات االجتماعٌة . -(5

   ٌغضب طفلً عند مسك ٌده لمساعدته فً عمل ما . 1

   ٌُظهر طفلً تهور أو مجازفة فً تحركاته عند وجوده بٌن الناس أو األطفال .  2

   ٌُظهر طفلً سلوكٌات عدوانٌة كالضرب أو العض أو الرفس . 3

ال ٌدرك طفلً الحٌز الشخصً لآلخرٌن)ٌقترب كثٌراً جداً من الوجه أو ٌستلقً  4
 علٌك عندما ٌجلس (.

  

 

 

 

 

 



 المالحق 
 

 256 المالحق

 

 

 

 

 

 

 

تطاتق دسجة  تُىد انًقياط و

 اإلجاتة

 نعم ذاتً التحفٌز الباحث الحسً   –أوالً  
(1) 

 ال
(0) 

   البنود الخاصة باألكل . -(1

ٌحب طفلً كثٌراً وضع العلكة أو المصاص لساعات طوٌلة وٌغضب فً حال منعه من  1
 ذلك .

  

   ال ٌؤكل طفلً إال األطعمة ذات التوابل القوٌة .  2

األطعمة التً تتكسر )أصابع مملحة, حبوب جافة(أو األطعمة ٌحب طفلً كثٌراً  3
 العلكٌة)لحم أو كرامٌل(.

  

   ٌتناول طفلً كمٌات كبٌرة جداً من الطعام .  4

   ٌلعق طفلً و مص أدوات الطعام )الملعقة أو الشوكة(. 5

   البنود الخاصة بالثٌاب . -(2

   واسعة قلٌالً. ٌحب طفلً الثٌاب الضٌقة جداً وٌغضب إن كانت 1

   ٌغضب طفلً عند عدم شد حزام البنطال على خصره بقوة كبٌرة . 2

   ٌلبس طفلً الجوارب والقبعات بشكل دائم داخل البٌت وخارجه .  3

   قطع من المالبس فوق بعضها البعض . 3, 2ٌرتدي طفلً  4

   البنود الخاصة بالعناٌة الذاتٌة . -(3

   أمشط شعره بفرشاة خشنة وقاسٌة .ٌغضب طفلً إن لم  1

   ٌحب طفلً المناشف ذات النسٌج القاس ٍ و الخشن . 2

   ٌبقى طفلً تحت مٌاه الدوش فً الحمام لساعات طوٌلة وٌغضب عند اخراجه .  3

   ٌستمتع طفلً بالضغط القوي على علبة الشامبو أو معجون األسنان .  4

   ٌعلك طفلً فرشاة األسنان عندما أنظف له أسنانه .  5

   البنود الخاصة باللعب . -(4

   ٌُظهر طفلً سلوكٌات عدوانٌة كالضرب أو الركل أو القفز أثناء اللعب. 1

   ال ٌخاف طفلً من االرتفاعات والنشاطات ذات الحركة السرٌعة . 2

   الساللم كنوع من اللعب .ٌقضً طفلً ساعات طوٌلة فً صعود ونزول  3

   ٌتعامل طفلً مع األلعاب بعنف شدٌد . 4

   البنود الخاصة بالمهارات االجتماعٌة . -(5

   ٌحب طفلً الجلوس فً الحضن وأن ٌتم الضغط علٌه بشدة بواسطة الذراعٌن . 1

ن الجلوس بٌن ٌحشر طفلً نفسه فً أماكن صغٌرة جداً)بٌن الكنبة والجدار(بدالً م 2
 الناس أو األطفال 

  

   ٌلتمس طفلً الضغط العمٌق و المعانقات . 3

   ٌلتمس طفلً من اآلخرٌن التدلٌك على الظهر و ٌرتاح عندما ٌحصل علٌه .  4
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دسجة تطاتق  تُىد انًقياط و

 اإلجاتة

 نعم ذاتً التحفٌز األقل . المستجٌب الحسً   –أوالً  
(1) 

 ال
(0) 

   البنود الخاصة باألكل . (1

ال ٌقضم طفلً الطعام بقوة كافٌة مثل قضم التفاحة أو تقطٌع قطعة اللحم أو قطع  1
 لقمة من السندوٌشة . 

  

   ٌمضغ طفلً وٌبلع الطعام ببطء شدٌد جداً . 2

   ٌؤكل طفلً الطعام المطحون فقط . 3

   المكرونة إلى الحساء (.ٌغضب طفلً عند تغٌر تركٌبة الطعام )مثالً, إضافة  4

   ٌتعب طفلً عند تناول طعام ٌحتاج إلى مضغ قوي)سندوٌش, جزر, تفاح....الخ(. 5

   البنود الخاصة بالثٌاب . (2

   ٌُسقط طفلً األشٌاء من ٌده باستمرار)الحزام أو البنطال(عند لبسها أو خلعها. 1

الثٌاب)الرجل فً حفرة ٌجد طفلً صعوبة فً حركة أعضاء جسمه عند ارتداء  2
 رجل البنطال (.

  

   ٌتعب طفلً بسرعة عند تغٌر ثٌابه . 3

   ٌجد طفلً صعوبة فً تعلم ارتداء وخلع مالبسه بنفسه . 4

   البنود الخاصة بالعناٌة الذاتٌة . (3

   ٌرمً طفلً األشٌاء باستمرار)معجون األسنان, الفرشاة, الشامبو(. 1

   مهمة ما)االنحناء إلى المغسلة لغسل الوجه(. لوضعٌة جسده ال كماال ٌغٌر طفلً  2

   ٌمارس طفلً ضغطاً شدٌداً على معجون األسنان مثالً فٌخرج منه الكثٌر جداً. 3

   ال ٌكمل طفلً المهمات مثل)غسٌل الٌدٌن(بسبب ضعف المهارات الحركٌة . 4

   الذاتٌة)غسٌل الوجه والٌدٌن....الخ( .ٌجد طفلً صعوٌة فً تعلم مهارات العناٌة  5

   البنود الخاصة باللعب . (4

   ٌستخدم طفلً قوة زائدة أو غٌر كافٌة عند اللعب بالدمٌة . 1

   عجالت(3ال ٌستطٌع طفلً تعلم مهارات حركٌة جدٌدة مثل ركوب الدراجة)ذات  2

   ٌخاف طفلً من االرتفاعات أو من السرعة أثناء اللعب .  3

   ال ٌستمتع طفلً بالنشاطات الحركٌة . 4

   البنود الخاصة بالمهارات االجتماعٌة  . (5

   ٌجلس طفلً بعٌداً منعزالً و ٌنظر إلى شًء ما لوقت طوٌل . 1

   ٌُظهر طفلً هدوًء وسلبٌة خالل وجوده بٌن الناس . 2

   ال ٌشعر طفلً إنه اصطدم بشًء ما أو اصطدم به أحداً ما .  3

   ٌنكمش طفلً على نفسه فً زاوٌة الغرفة وهو واضعاً أصابع ٌدٌه فً فمه .  4
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 النظام الدهلٌزي  -ثالثاً 

 

 

 

دسجة تطاتق  تُىد انًقياط و

 اإلجاتة

 نعم المتجنب الحسً الدهلٌزي  –أوالً  
(1) 

 ال
(0) 

   البنود الخاصة باألكل : (1

   جداً .ٌتناول طفلً الطعام بشكل فوضوٌاً  1

ال ٌحافظ طفلً على انتباهه للمهمة عندما تتغٌر حركة رأسه لٌتكٌف مع وضع  2
 اإلمساك بالشوكة أو الملعقة .

  

   ٌجد طفلً صعوبة فً اتباع أكثر من خطوة خالل تناول الطعام . 3

   ٌجد طفلً صعوبة فً موازنة جلسته أثناء تناول الطعام . 4

   الطعام المقرمش مثل) البطاطا المقلٌة, الخبز المحمص...الخ(.ال ٌؤكل  طفلً إال  5

   البنود الخاصة بالثٌاب : (2

ٌرغببب طفلببً بارتببداء الثٌبباب وهببو جببالس وٌغضببب إن طلبببت منببه الوقببوف إلكمببال  1
 ارتداء ثٌابه.

  

   ٌصاب طفلً باإلنهاك والتعب أثناء تغٌر ثٌابه . 2

االستجابة للتوجٌهات أو إلتمام  مهمة محددة أثناء ٌُظهر طفلً بطء شدٌد فً  3
 ارتداء الثٌاب.

  

   ٌفقد طفلً التكٌف عندما ٌتحرك رأسه)مثال: لٌنظر لؤلسفل لٌلبس الحذاء(. 4

   البنود الخاصة بالعناٌة الذاتٌة : (3

   ٌخاف طفلً من الدخول إلى حوض الحمام . 1

التوالٌت وخاصة إن كانت قدماه مرتفعة عن ٌخاف طفلً من الجلوس على كرسً  2
 األرض .

  

   ٌفقد طفلً توازنه وبشكل دائم أثناء تغٌر وضعٌة رأسه عند االستحمام. 3

   ٌغضب طفلً عند إرجاع رأسه للوراء من أجل غسله من الشامبو . 4

   ٌغضب طفلً عند تنظٌف أسنانه .  5

   البنود الخاصة باللعب : (4

طفلً وبشكل مفرط من التجارب الحركٌة الجدٌدة)القفز أو الوثب أو ٌخاف  1
 الجري(.

  

   ٌغضب طفلً غضباً شدٌداً من البٌئة الملٌئة بالحركة . 2

   ٌُظهر طفلً مزاجاً صعباً وغضباً فً قاعة اللعب . 3

   ٌخاف طفلً من معدات أرض الملعب)األراجٌح, المنزلقات, الحواجز, األنفاق (. 4

   البنود الخاصة بالمهارات االجتماعٌة . (5

   ٌُظهر طفلً نوبات غضب مزاجٌة أثناء وجوده بٌن الناس . 1

   السٌارة . \ٌتقٌؤ طفلً عند ركوب الباص  2

   ٌصاب طفلً بالدوار بسبب مراقبة األطفال وهم ٌتحركون حوله . 3

   ٌجلس طفلً لساعات طوٌلة وٌغضب عند تحرٌكه. 4
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دسجة تطاتق  تُىد انًقياط و

 اإلجاتة

 نعم الباحث الحسً الدهلٌزي  –أوالً  
(1) 

 ال
(0) 

   البنود الخاصة باألكل . (1

   ٌتحرك طفلً ٌجلس وٌنهض بشكل متكرر أثناء تناول الطعام . 1

   ٌتناول طفلً الطعام مع القٌام بحركات اهتزازٌة لؤلمام والخلف أو للٌمٌن والٌسار 2

   ٌُظهر طفلً تفضٌالً قوٌاً لبعض األطعمة القاسٌة أو اللٌنة حٌث ٌؤكلها عند كل وجبة 3

   ٌحب طفلً تشكٌلة متنوعة من السكرٌات . 4

   ٌؤكل طفلً كثٌراً األطعمة التً تحدث صوتاً عند مضغها)الخٌار, الجزر, الشٌبس( 5

   البنود الخاصة بالثٌاب . (2

   أثناء ارتداء الثٌاب .ٌُفرط طفلً فً الحركة  1

   ٌغضب طفلً بشدة عند اجباره على ارتداء الثٌاب بسرعة . 2

   ٌسقط طفلً غالٌاً وبشكل مفاجئ أثناء ارتداء الثٌاب . 3

   ٌكره طفلً الثٌاب التً ٌمكن أن تقٌد له حركته)الحزام, القفاز, الحذاء(. 4

   البنود الخاصة بالعناٌة الذاتٌة . (3

   ٌتنقل طفلً كثٌراً أثناء االستحمام من داخل حوض الحمام إلى خارجه . 1

   ٌحب طفلً فرشاة األسنان الهزازة وٌغضب فً حال عدم استعمالها. 2

   ٌتحرك طفلً كثٌراً خالل غسل الوجه أو الٌدٌن . 3

ٌغضب طفلً كثٌراً عند أخذه إلى صالون الحالقة وذلك بسبب اجباره على الجلوس  4
 بهدوء أثناء قص الشعر .

  

   ٌغضب طفلً كثٌراً عند اجباره على انهاء غسٌل وجهه وٌدٌه بسرعة . 5

   البنود الخاصة باللعب . (4

القفز من فوق \ٌحب طفلً اللعب الخطٌر مثل القفز من على األثاث العالً فً المنزل 1
 .\الخزانة مثالً 

  

راجٌح, قطار األلعاب, الكثٌر من الحركة)األٌمٌل طفلً إلى النشاطات التً تتطلب  2
 المنزلقات(

  

   ٌقفز طفلً بشكل مفرط فوق األثاث )الكنبة , السرٌر (. 3

   ٌكثر طفلً من االهتزاز, والتعلق بالمقلوب, أو الدوران السرٌع .  4

   البنود الخاصة بالمهارات االجتماعٌة . (5

   شخص .ٌكره طفلً الجلوس بهدوء فً حضن أي  1

   ٌتململ طفلً كثٌراً عند اجباره على الجلوس بهدوء . 2

   ٌغٌر طفلً موضع الكرسً باستمرار . 3

   ٌدٌر طفلً جسمه كله لٌنظر إلً . 4
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دسجة تطاتق  تُىد انًقياط و

 اإلجاتة

 نعم المستجٌب الحسً الدهلٌزي األقل   –أوالً  
(1) 

 ال
(0) 

   باألكل .البنود الخاصة  (1

   ال ٌستطٌع طفلً استخدام أدوات الطعام)الملعقة أو الشوكة(إال بصعوبة . 1

   ال ٌوازن طفلً جلسته أثناء تناول الطعام . 2

فتح علبة الحلٌب  \ال ٌستطٌع طفلً القٌام بالنشاطات الحركٌة التً تتطلب أكثر من خطوة 3
 .\ومؤل كؤس الحلٌب 

  

   ٌمٌل طفلً إلى االستعجال خالل تناول الطعام لٌتجنب فقدان التوازن .  4

   ٌتعب طفلً بسهولة أثناء تناول الطعام . 5

   البنود الخاصة بالثٌاب . (2

   ٌسقط طفلً فجؤة أثناء ارتداء ثٌابه . 1

   عملٌة ارتداء الثٌاب .  لال ٌتحرك طفلً بمرونة عند الضرورة ال كما 2

جلٌه فً ٌفقد طفلً توازنه أثناء ارتداء الثٌاب وبشكل خاص عند االنحناء لوضع أحد ر 3
 البنطال أو الجوارب 

  

   ٌغضب طفلً عند تغٌر ثٌابه وهو فً وضع الوقوف . 4

   البنود الخاصة بالعناٌة الذاتٌة . (3

   . ٌجد طفلً صعوبة فً الوقوف منتصباً  أثناء االستحمام أو غسٌل الٌدٌن 1

حمام وغسل الجزء ٌجد طفلً صعوبة فً التوازن عند الدخول والخروج من حوض االست 2
 السفلً من جسمه 

  

   ٌجد طفلً صعوبة فً الجلوس بمفرده على كرسً التوالٌت وغالباً ما ٌخطئ الهدف  3

   ٌتعب طفلً كثٌراً من تنظٌف أسنانه وغسٌل وجهه وٌدٌه . 4

   ٌحتاج طفلً طقوس صارمة خالل االستحمام .  5

   البنود الخاصة باللعب . (4

   ٌحطم طفلً الدمى واألغراض األخرى بدون قصد . 1

   ال ٌعرف طفلً اللعب باأللعاب الٌدوٌة كالمكعبات أو الخرز أو المالقط . 2

   ٌحب طفلً التحطٌم أو الضرب أو االصطدام خالل اللعب . 3

   ٌستطٌع طفلً أن ٌتحكم بجسده أثناء تغٌرات فً الوضعٌة التً قد تحدث خالل اللعب .ال  4

   البنود الخاصة بالمهارات االجتماعٌة . (5

   ٌتعثر طفلً كثٌراً وٌصطدم بالناس واألشٌاء . 1

   توازن طفلً ضعٌفاً جداً وٌسقط دائماً عن الكرسً . 2

   وجوده بٌن الناس و بدون سبب واضح لذلك .ٌبكً طفلً وٌصرخ كثٌراً خالل  3

الجلوس بالقرب من شخص ما وذلك بسبب  \ٌجد طفلً صعوبة فً االقتراب أو الوقوف 4
 التوازن غٌر المكتمل . 
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 : البرنامج التدرٌبً المستخدم بالبحث بعد التحكٌم رابعالملحق ال

 

فعالٌة برنامج تدرٌبً لخفض اضطراب التكامل 
 ذي االختالل الوظٌفً لدى أطفال التوحد الحسً
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 البرنامج التدرٌبً المستخدم بالبحث بعد التحكٌم

 
 انجهسة األونى : جهسة تًهيذية

وجود فرٌق العمل )الباحثة , األمهات تقبل وجود األطفال مع بعضهم البعض و مع  انهذف انعاو
 , المعلمات (

أن ٌتحرك األطفال بحرٌة لوحدهم فً جمٌع األركان و القاعات المخصصة لتطبٌق  انهذف انسهىكي
 البرنامج أثناء وجود فرٌق العمل .

 دقٌقة 37 صيٍ انجهسة

 زٌة و ذاتٌة التحفٌز .ركن النشاطات الدهلٌ –ركن الحركة اإلجمالٌة  –ركن اللمس  يكاٌ انتذسية

 فواكه . –كٌك  –عصٌر  –مادٌة : شٌبس  انًعضصات

 المالحظة المباشرة انفُيات انًستخذية

 األلعاب و المعدات الموجودة فً أماكن التدرٌب . انىسائم انًستخذية

 اللعب الحر  أسًاء األَشطة

 

 

 

 

 

 إجشاءات انجهسة

بعد ان تم تجهٌز المكان بما ٌتناسب مع خطوات و إجراءات تطبٌق البرنامج بحٌث 
 ٌتضمن ماٌلً : 

ركن اللمس , ركن الحركة اإلجمالٌة ,قاعة تقنٌات التنبٌه, قاعة تقنٌات التهدبة و 
 التنظٌم 

تم إدخال االطفال )عٌنة البحث(الذٌن تم اختٌارهم بشكل مقصود وفق الشروط 
المحددة للعٌنة من ناحٌة العمر, الذٌن لدٌهم اضطراب فً النظام اللمسً إلى ركن 

اللمس , والذٌن لدٌهم اضطراب فً النظام الدهلٌزي و ذاتً التحفٌز إلى ركن 
. و من ثم ترك األطفال حرٌة التحرك و الحركة اإلجمالٌة و قاعة التهدبة و التنظٌم 
دقٌقة بوجود فرٌق العمل. و ٌبدأ فرٌق  37العمل كما ٌشاؤون ضمن كل ركن لمدة 

 العمل بمالعٌة األطفال و مشاركتهم األلعاب لمدة نصؾ ساعة . 

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل  انتقييى
تقبلهم لبعض األدوات و  –تبلهم لمكان  –ت التالٌة)طرٌقة تحرك األطفال المعلوما

 كٌفٌة تفاعلهم مع فرٌق العمل ( –المعدات و الوسابل 
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 جهسات انًتجُة انحسي انهًسي

 خفض مظاهر االضطراب المظاهر المتعلقة باألكل  انهذف انعاو

 أن ٌبقى الطفل هادباً خالل فترة التدرٌب . -1 سهىكيةاألهذاف ان
أن ٌستخدم الطفل أدوات الطعام)الشوكة و الملعقة( لوحده عندما ٌطلب منه  -2

 ذلك أثناء التدرٌب.
أن ٌتقبل الطفل التعدٌالت التً تدخلها الباحثة على الطعام الذي ٌقدم له أثناء  -3

 .التدرٌب 
 واع مختلفة من األطعمة .نأن ٌأكل الطفل أ -4

 

( دقٌقة مع استراحة 22( دقابق , و الثانٌة ) 8دقٌقة مقسمة لفترتٌن األول )  37 صيٍ انجهسة
 بٌن الفترتٌن لمدة دقٌقتٌن . 

 ركن اللمس  يكاٌ انتذسية
 مادي  //  معنوي انًعضصات

 الشفة العلٌا() الضؽط على مفاصل الفكٌن , و فنٌات نظام وٌلبرغر انفُيات انًستخذية

 شوكة / –ملعقة  –أدوات الطعام / صحن .قفازات طبٌة, كرسً و طاولة  انىسائم انًستخذية
 فردٌة  َىع انجهسة 

 

 

 

 

 إجشاءات انجهسة

 التدرٌب األول : الضغط العمٌق لمفاصل الفكٌن 
تجلةةس الباحثةةة علةةى كرسةةً مقابةةل الطفةةل,ثم تمةةارس نةةوع مةةن  الخطببوة األولببى:

الضةةةؽط العمٌةةةق علةةةى مفاصةةةل الفكةةةٌن بحركةةةات دابرٌةةةة باتجةةةاه عقةةةارب السةةةاعة 
وبالعكس, وثةم الضةؽط علةى المنطقةة الواقعةة بةٌن األنةؾ و الشةفل العلٌةا بحركةات 

بحركةةات  دابرٌةةة و بضةةؽط عمٌةةق, ثةةم تنتقةةل بالضةةؽط علةةى منطقةةة الخةةدود أٌضةةاً 
 ٌة باتجاه عقارب الساعة و بالعكس.دابر

تلبس المعلمة قفاز طبةً تةم تمةارس ضةؽط خفٌةؾ و لطٌؾ)ٌشةبه  الخطوة الثانٌة :
الضؽط الممارس على جفن العٌن(و ذلك على امتداد طول اللثة العلٌا ثم على طول 

 اللثة السفلى, وذلك تحضٌراً لتناول الطعام .
 

 

نهتأكذ  انتطثيقات انعًهية 

 ألهذافيٍ تحقق ا

ٌن  تقرٌباً ٌتم البدء بعد تطبٌق الباحثة للفنٌات و التدرٌبات السابقة لمدة شهر
بالتطبٌقات العملٌة للتأكد من فاعلٌة هذه الفنٌات فً خفض السلوكٌات ؼٌر 

 المرؼوبة و للتحقٌق التؽذٌة الراجعة الالزمة لتحقٌق النتابج المرجوة . 
 بهدؾ تدرٌبه على استخدام أدوات الطعام .تقدٌم وجبات طعام ٌحبها الطفل : -1
بهدؾ تدرٌبه على تناول أنواع مختلفة من تقدٌم وجبات طعام متنوعة : -2

 األطعمة , وعدم التعلق بنوع واحد .

 

 

 

 

 قييىتان

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة أثناء الجلسة مباشرة بمساعدة إحدى 
المعلمات بما ٌشمل المعلومات التالٌة )ردة فعل الطفل , الوقت الذي استؽرقه 

عدد  –التدرٌب . عدد المرات التً رفض فٌها الطفل استخدام أدوات الطعام 
 لطعام الجدٌدة (المرات التً لم ٌقبل فٌها الطفل تناول وجبات ا

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

1    

2    

     الخ .....

 

 انتذسيثات انًُضنية

 

 3طلبت الباحثة من األمهات تطبٌق الفنٌة السابقة قبل كل وجبة طعام, أي ماٌعادل 
 مرات فً الٌوم الواحد . 

 جلسات عال   مظاهر االضطراب الخاصة بالنظام الحسً اللمسً
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 خفض يظاهش االضطشاب  فيانًظاهش انًتعهقة تانثياب  انهذف انعاو

 أن ٌجلس الطفل بهدوء عندما تقوم المعلمة بالتدلٌك .  .1 انسهىكية  األهذاف
أن ٌمشً الطفل على الرمل حافً القدمٌن عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  .2

 التدرٌب .

الثانٌة ) ربع ساعة(. بٌنهما ( دقابق, و 0دقٌقة موزعة على فترتٌن األول ) 35 صيٍ انجهسة
 استراحة لمدة دقٌقتٌن .

 ساحة الرمل  –ركن اللمس  يكاٌ انتذسية
 مادي  //  معنوي  انًعضصات

 ) الضؽط العمٌق على جلد الذراعٌن و األرجل و األكتاؾ (فنٌة وٌلبرغر انفُيات انًستخذية
 النشاطات اللمسٌة . فنٌة الحمٌة الحسٌة :

 المشً فوق الرمل (.ساحة الرمل ) 

 فرشاة  ذات نعومة متوسطة . رمل  انىسائم انًستخذية

 فردٌة  َىع انجهسة 
 

 إجشاءات انجهسة

 

 

 

 التدرٌب األول : الضغط العمٌق 
تجلس الباحثة مقابل الطفل تمسك ذراع الطفل و تقوم بالضؽط  الخطوة األولى :

العمٌق على امتداد الذراع باستخدام فرشاة , وذلك من خالل تمرٌر الفرشاة من 
أعلى الذراع نزوالً باتجاه المعصم و أطراؾ األصابع, تكرر الباحثة ما سبق مع 

 الذراع الثانً .
سابقة مع األرجل حٌث تبدأ من أعلى الفخذ تعٌد الباحثة الخطوة ال الخطوة الثانٌة :

 نزوالً إلى أطراؾ أصابع القدم .
تقوم الباحثة بإجراء ضؽط مماثل و باستخدام الفرشاة على طول الخطوة الثالثة : 

 لوح الكتؾ .
 تعزز الباحثة الطفل لبقابه هادباً خالل التدرٌب . الخطوة الرابعة :

 التدرٌب الثانً : المشً فوق الرمل .
تمسةةك الباحثةةة بٌةةد الطفةةل و تأخةةذه إلةةى سةةاحة الرمةةل و تحةةاول  الخطببوة األولببى:

 الدخول معه و تشجٌعه على لمس الرمل بقدمٌه و المشً علٌه .
فً حال امتناع الطفل )و هو ؼالباً ما ٌحدث ( تقوم الباحثة بوضع  الخطوة الثانٌة :

و تمسك الرمةل و  الطفل فً حضنها  و تجلس على الرمل و هو جالس على قدمٌها
 تحاول وضعه على أرجل الطفل, حتى ٌشعر بملمس الرمل على جسده .

تحاول الباحثة انزال الطفل من فوق أرجلها بالتدرٌج و تشجٌعه  الخطوة الثالثة :
 على الوقوؾ فوق الرمل .

تكرر الباحثة الخطوات السابقة حتى ٌتشجع الطفةل وٌقبةل المشةً  الخطوة الرابعة :
 فوق الرمل وحده . تعزز الباحثة جمٌع استجابات الطفل .

 

 

 

 

 قييىتان

 

 

 

 

 
 

تقةةوم الباحثةةة بتسةةجٌل مالحظاتهةةا السةةلوكٌة بعةةد انتهةةاء الجلسةةة مباشةةرة بمةةا ٌشةةمل 
بالفرشةةاة علةةى جسةةده, المعلومةةات التالٌة)تسةةجٌل اسةةتجابة الطفةةل للضةةؽط الممةةارس 

تسةجٌل اسةةتجابته للمةةس الرمل,عةةدد نوبةةات الؽضةب, الوقةةت الةةذي اسةةتؽرقه تطبٌةةق 
 ( من التدرٌب الثانً (.1,2,3الخطوات)

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

1    

2    

3    

    الخ ............

 

 

 انتذسيثات انًُضنية

 

مرات فً الٌوم . لما له  من نتابج  3التدرٌب األول  كلفت الباحثة األم بتطبٌق
 سرٌعة فً خفض  مظاهر الحساسٌة  اللمسٌة لدى الطفل .
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 خفض االضطشاب في انًظاهش انًتعهقة تانعُاية انزاتية انهذف انعاو

خالل فترة  األذرع و األرجل بتدلٌك أن ٌجلس الطفل بهدوء أثناء قٌام المعلمة  -1 سهىكيةاألهذاف ان
 . التدرٌب 

خالل فترة  تدلٌك فروة الرأسب أن ٌجلس الطفل بهدوء أثناء قٌام المعلمة -2
 . التدرٌب 

أن ٌقوم الطفل بؽسل وجهه و ٌدٌه بمساعدة المعلمة عندما ٌطلب منه ذلك  -3
 خالل فترة التدرٌب .

أن ٌقوم الطفل بتنظٌؾ أسنانه بمساعدة المعلمة عندما ٌطلب منه ذلك خالل  -4
 فترة التدرٌب .

أن ٌقوم الطفل بتمشٌط شعره بمفرده أو بمساعدة المعلمة عندما ٌطلب منه ذلك  -5
 خالل فترة التدرٌب .

( دقابق, و الثانٌة ) ربع ساعة(. بٌنهما 0موزعة على فترتٌن األول ) دقٌقة  37 صيٍ انجهسة
 استراحة لمدة دقٌقتٌن .

 ركن اللمس  يكاٌ انتذسية

 //  معنويمادي   انًعضصات

 التدلٌك المترافق مع الضؽط الخفٌؾ  , تدلٌك فروة الرأس . فنٌات نظام وٌلبرغر : انفُيات انًستخذية

صابون  لوشن للجسم , طاولة و كرسً , مشط ذو فراؼات كبٌرة بٌن أسنانه . انىسائم انًستخذية
 زٌنة للشعر ) لؤلطفال ( . معجون األسنان و الفرشاة .  –أطفال 

 فردٌة  َىع انجهسة  

 

 

 

 

 إجشاءات انجهسة

 التدرٌب األول : التدلٌك المترافق مع الضغط الخفٌف . 

على ذراع الطفل ثم بوضع نوع من لوشن األطفال تقوم الباحثة  الخطوة األولى :
 .مسك الذراع من األعلى 

تقوم الباحثة بتحرٌك ٌدٌها باتجاه معاكس مع ضؽطاً بسٌطاً ولكنه  الخطوة الثانٌة :
عمٌقاً بنفس الوقت,وذلك من األعلى باتجاه األسفل حتى أطراؾ األصابع. وتكرر 

 مرات 3ما سبق 
تنتقل الباحثة للذراع الثانً ثم األرجل وٌتم تطبٌق نفس الخطوات  الخطوة الثالثة :

 السابقة .   

 تدلٌك فروة الرأس .التدرٌب الثانً : 

ٌجلس الطفل على الكرسً و تقؾ المعلمة خلفه, تبدأ بتدلٌك  الخطوة األولى :
 لطٌؾ لفروة الرأس مع ضؽط خفٌؾ جداً و هً تؽنً له .

تحضر المعلمة مشط ذو فراؼات كبٌرة بٌن أسنانه, تبدأ بتمشٌط  الخطوة الثانٌة :
 لم بحكم أنه شدٌد الحساسٌة .شعره بلطؾ شدٌد و ذلك تجنباً ألحسلس الطفل باأل

 تعزز المعلمة الطفل لبقابه هادباً خالل التدرٌب . الخطوة الثالثة :

انتطثيقات انعًهية  نهتأكذ 

 يٍ تحقق األهذاف

 

ٌن  تقرٌباً ٌتم البدء بعد تطبٌق الباحثة للفنٌات و التدرٌبات السابقة لمدة شهر
الفنٌات فً خفض السلوكٌات ؼٌر بالتطبٌقات العملٌة للتأكد من فاعلٌة هذه 

 التؽذٌة الراجعة الالزمة لتحقٌق النتابج المرجوة .  أمٌنالمرؼوبة و للت
حٌث تقوم الباحثة بتدرٌب الطفل على ؼسل وجهه و  القٌام بغسل الوجه و الٌدٌن : -1

 و ذلك بهدؾ التأكد من إحداث التؽٌر لدى الطفل فٌما ٌتعلق بتقبله لملمس الماء و  ٌدٌه 
 الصابون  على جلد ٌدٌه و وجهه . 

تقوم الباحثة بتدرٌب الطفل على استعمال فرشاة األسنان و تنظٌؾ تنظٌف األسنان : -2
و ذلك باستعمال معجون األسنان الخاص باألطفال و أن ٌكون ذو نكهة محببة أسنانه 
 للطفل .

 سبة للبنات كانت الباحثة تساعد الطفل فً تمشٌط شعره و تنزٌنه بالنتمشٌط الشعر : -3
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تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل  قييىتان
 نوبات الؽضب ( . ,للتدلٌك المعلومات التالٌة)تسجٌل استجابة الطفل 

 

 

 استجابة الطفل رقمها رقم المحاولة

1   

2   

3   

   الخ ...........
 

 انتذسيثات انًُضنية

 

صباحاً قبل أن تبدأ بتمشٌط تطلب الباحثة من األم تطبٌق ما سبق فً البٌت ٌومٌاً 
 شعره

 خفض يظاهش االضطشاب في انًظاهش انًتعهقة تانهعة و انًهاسات االجتًاعية   انهذف انعاو

 ان ٌضع الطفل ٌده بٌن أٌدي المشاركٌن فً بناء االبرا  . -1 انسهىكيةاألهذاف 
 السٌارة البالستٌكٌة فوق الرمل بمشاركة باقً االطفال .أن ٌدفع الطفل  -2
أن ٌنقل الطفل االشٌاء الموجودة فً صندوق المؽامرة اللمسٌة إلى أٌدي  -3

 المشاركٌن معه فً النشاط .
أن ٌمسك الطفل الصلصال بكلتا ٌدٌه عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  -4

 التدرٌب.
أشكال مختلفة من الصلصال أن ٌقوم الطفل بمساعدة المعلمة بتشكٌل  -5

 عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب .

 دقٌقة لكل نشاط  37 صيٍ انجهسة

 ركن الحركة اإلجمالٌة . –ساحة الرمل  يكاٌ انتذسية

 مادي  // معنوي  انًعضصات

 فنٌات الحمٌة الحسٌة: النشاطات اللمسٌة  انفُيات انًستخذية
 , ضؽط و شد األصبع .سٌارات , دفع ال اللمسٌة المؽامراتبناء األبرا  , صندوق 

 صندوق بالستٌك , حبوب مجففة,أقمشة مختلفة,سٌارات بالستٌكٌة ,  انىسائم انًستخذية

 جماعٌة َىع انجهسة 
 

 إجشاءات انجهسة

 

ال تطبق هذه األنشطة جمٌعا بنفس الجلسة و أنما توزع على جلسات حسب ما تراه 
 مناسبا للتؽٌر الذي ٌحدث عند الطفل,حٌث أن هذه األنشطة جماعٌة .الباحثة 

 التدرٌب األول : بناء األبراج 
أطفال مع المعلمة  3تقسم الباحثة األطفال إلى مجموعات صؽٌرة  الخطوة األولى :

 و إحدى األمهات .
 تنفذ كل مجموعة الخطوة التالٌة . الخطوة الثانٌة :
 هٌداألخر  الطفل ٌده وتؽطٌها الباحثة بٌدها, ثم ٌضع الطفلٌضع الخطوة الثالثة :

ثم , وهكذا حتى تتالمس جمٌع األٌدي . ٌدها فوق ٌد الطفل األمفوق ٌد الباحثة,تضع
نطلب من الطفل سحب ٌده)ٌتدخل المعلم المساعد فً سحب ٌد الطفل( وندع الطفل 

 ٌرى كٌؾ سحبنا الٌد بسرعة ونكرر العملٌة. 
 تعزز المعلمة األطفال الستجابتهم  لبناء األبرا  باألٌدي .  الرابعة :الخطوة 

 التدرٌب الثانً : دفع العربات 
 تأخذ الباحثة األطفال إلى ساحة الرمل .  الخطوة األولى :
تشجع الباحثة الطفل على مسك السٌارة البالستٌكٌة )سٌارة  الخطوة الثانٌة :

 نحنى على جسمه وتمسك ٌدٌه الموضوعتامتوسطة الحجم( وتقؾ خلؾ الطفل وتن
. و ٌتم اللعب بشكل جماعً والطفل معاً هً فوق السٌارة وتقوم بدفع السٌارة 
 بمشاركة األمهات و المعلمات .

 التدرٌب الثالث :صندوق المغامرات اللمسٌة .
أطفال مع  3توزع الباحثة األطفال إلى مجموعات صؽٌرة  الخطوة األولى :
 المعلمة و األم .
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 تأخذ الباحثة كل مجموعة  إلى صندوق المؽامرة اللمسٌة  الخطوة الثانٌة :
تجلس األطفال على شكل حلقة حول الصندوق و بمسافات قرٌبة الخطوة الثالثة :

 من بعضهم البعض باإلضافة إلى األم و المعلمة .
 تقوم كل من الباحثة و المعلمة و األم بمسك أٌدي األطفال  وة الرابعة :الخط

ووضعها داخل الصندوق و إخرا  شًء ما من األشٌاء الموجودة فٌه .و ٌحاول 
 كل طفل أن ٌضع الشًء الذي خر  معه فً ٌد الطفل الثانً . و هكذا  

 ٌة أو جسدٌة .الخطوات السابقة كلها تتم بالمساعدة سواء كانت لفظ مالحظة :
 التدرٌب الرابع : ضغط و شد األصبع .

هً على واحدة  ُتجلس الباحثة الطفل على كرة الضؽط وتجلسالخطوة األولى :
 أخرى مقابل الطفل 

تمسك بكؾ الطفل بالٌد الٌسرى وتمسك أحد أصابعه بأصابع ٌدها الخطوة الثانٌة :
الٌمنى وتشد ذلك األصبعمع الؽناء له أو العد ....أصبع واحد .......أصبعان 

 ...........ثالثة أصابع ....وهكذا 
 على كؾ الطفل الثانً . تكرر الباحثة ما سبق  الخطوة الثالثة :

 التدرٌب األول : طاولة الصلصال 
 

 تأخذ الباحثة الطفل إلى طاولة الصلصال   لخطوة األولى : ا

 –الصلصال مثل البطة  نتقوم الباحثة بتشكٌل بعض األشٌاء م الخطوة الثانٌة :
 الكرة ............الخ . –الوردة 

تشةجع الباحثةة الطفةل علةى لمةس الصلصةال ولةو باألصةابع فقةط ثةم  الخطةوة الثالثةة :
ثم جمعه من  تدرٌجٌاً ٌمسك الطفل الصلصال بكامل راحة ٌدٌه,أو فرد الصلصال و

 . .أو تشكٌل ما ٌحب األطفال بشكل عام تشكٌله من مادة الصلصال
: تتم هذه األنشطة بجو من الصخب و الضحك باألضافةإلى  ( 1مالحظة  )

 نً و الموسٌقى .األؼا
هذه التدرٌبات تطبق أٌضا مع األطفال الذٌن استجابتهم أقل من  ( :2مالحظة )

 الالزم للمثٌرات اللمسٌة 

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل  قييىتان
 لالنشطة الجماعٌة   ( .المعلومات التالٌة)تسجٌل استجابة الطفل 

 

 استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

1   

2   

3   

   الخ ..............

 

تطبٌق تدرٌب صندوق المؽامرة اللمسٌة بحكم أن محتوٌاته من األم  الباحثة  طلبت انتذسيثات انًُضنية
تتوافرفً المنزل , و أٌضا تدرٌب بناء األبرا  , لكنها لم تطلب تطبٌق باقً 

كما كانت الباحثة التدرٌبات و ذلك لعدم تمكن األهل من توفٌر المعدات الالزمة . 
أطفال العابلة تطلب من األمهات اصطحاب أطفالهن إلى الحدابق العامة مع بعض 

من أجل معرفة مدى التحسن الحاصل عند الطفل من جراء تطبٌق البرنامج فٌما 
 ٌتعلق باللعب و التعامل مع األخرٌن .
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 ستجية انحسي انهًسي األقم جهسات انً

 خفض مظاهر االضطراب المظاهر المتعلقة باألكل انهذف انعاو

أن ٌقوم الطفل بمس  فمه بعد تناول كل لقمة عندما ٌطلب منه ذلك أثناء  -1 األهذاف انسهىكية
 التدرٌب . 

 دقٌقة  تقرٌباً   37 – 25من  صيٍ انجهسة 

 ركن اللمس  يكاٌ انتذسية 

 معنوي  //  مادي انًعضصات 

 فنٌات نظام وٌلبرؼر : استخدام المرآة أثناء تناول وجبة الطعام  .  انفُيات انًستخذية 

 طاولة + كرسً + مرآة + أدوات الطعام . انىسائم انًستخذية 

 فردٌة  َىع انجهسة  

 استخدام المرآة أثناء األكل ) للمستجٌب األقل ( إجشاءات انجهسة 
التةً علٌهةا  الخطوة األولى : تجلس الباحثة الطفل على كرة الضةؽط مقابةل الطاولةة

 وجبة الطعام .
المرآة أمام الطفةل مةع وجبةة الطعةام تجلةس وراءه مةن تضع الباحثة الخطوة الثانٌة :

الجهةة الٌمنةةى وتسةاعده فةةً تنةاول الطعةةام مةع النظةةر إلةى المةةرآة لٌةرى كٌةةؾ ٌضةةع 
به الطفل للطعةام الةذي ٌبقةى الملعقة فً فمه.وذلك لتحقٌق تؽذٌة راجعة بصرٌة ولٌنت

 .ه فمحول 
وتضعه فً ٌد الطفل وتقوم تمسك الباحثة ٌد الطفل وتسحب مندٌالً  الخطوة الثالثة :

 مس  الفم بعد األكل .علٌه كٌؾ ٌجب  تعلمبمس  فمه وهً ممسكة ٌد الطفل لٌ
 

 

 

 

 انتقييى 

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل 
عدد المرات التً تقول  –الطفل للنظر بالمرآة  المعلومات التالٌة)تسجٌل استجابة 

فٌها الباحثة ارفع ٌدك و امس  فمك ( الوقت الذي استؽرقه التدرٌب .و ٌنظم ذلك 
 ضمن الجدول التالً :

 

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

1    

2    

3    

    الخ............

 

 

التواصل البصري  أو النظر فً المرآة لٌرى فمه أو قد ٌكون الطفل ؼٌر قادر على  يالحظة حىل انجهسة 
وجهه, و هنا علٌنا االستمرار بالتطبٌق مع وضع الٌد تحت ذقن الطفل و تثبٌت 
وجهه لكً ٌنظر. و أٌضاً ٌمكن تطبٌق بعض التدرٌبات التً تعمل على زٌادة 

 التواصل البصري قبل تطبٌق هذه الفنٌة .

طلبت الباحثة من األهل تطبٌق التدرٌب السابق فً المنزل مع ضرورة  االنتباه إلى  انتذسيثات انًُضنية
عدم الؽضب فً حال لم ٌستجٌب الطفل و التحلً بالصبر  وضبط النفس عند 

 حدوث نوبات الؽضب عند الطفل جراء تطبٌق هذا التدرٌب . 
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 انعُاية انزاتية و تانثياب يظاهش االضطشاب انًظاهش انًتعهقةخفض  

أن ٌرسم الطفل باأللوان على ذراعه أو قدمه بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك  -1 سهىكيةاألهذاف ان
 خالل فترة التدرٌب 

أن ٌلمس الطفل الحٌوانات الموجودة فً الكتاب القماشً بمفرده عندما ٌطلب  -2
 منه ذلك خالل فترة التدرٌب . 

 أن ٌلمس الطفل الصلصال بكلتا ٌدٌه عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب  -3
أن ٌضع الطفل الصلصال فً القوالب بمساعدة المعلمة عندما ٌطلب منه ذلك  -4

 خالل فترة التدرٌب .

(  15و الثانٌة) للتدرٌب األول ( دقٌقة  15دقٌقة مقسمة إلى فترتٌن األولى) 35 صيٍ انجهسة
 .دقابق  5 -3مع استراحة بٌن الفترتٌن مدتها  الثانً  للتدرٌبدقٌقة

 ركن اللمس  يكاٌ انتذسية
 مادي  // معنوي انًعضصات

 التنظٌؾ ( –فنٌات الحمٌة الحسٌة : النشاطات اللمسٌة ) الكتاب القماشً  انفُيات انًستخذية

 األقمشة + حقٌبة قماشٌة كتاب قماشً , ألعاب صؽٌرة الحجم , أنواع مختلفة من انىسائم انًستخذية

 جماعٌة  َىع انجهسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجشاءات انجهسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدرٌب األول : التنظٌف ) الرسم على الجسم  و المسح ( 
الخطوة األولى :  تبدأ الباحثة مع الطفل بالتنظٌؾ وهو عبارة عن رسم أشكال أو 

المابٌة وفراشً صوراً صؽٌرة على ذراع أو رجل الطفل وذلك باستخدام األلوان 
 مختلفة الملمس واألحجام

 الخطوة الثانٌة : تقوم الباحثة بمس  األشكال و الصور التً رسومتها على جسم 
باستخدام األقمشة أٌضاً ذات ملمس مختلؾ فمرة تستخدم الباحثة فرشاة  الطفل

ناعمة وقماش خشن ومرة أخرى فرشاة خشنة وقماش ناعم وهكذا مع التنوٌع 
 المتكرر .

تكرر الباحثة ما سبق مع تبادل األدوار بأن ٌرسةم الطفةل بمسةاعدة  الخطوة الثالثة :
 المعلمة على ذراع و أرجل الباحثة ثم القٌام بالمس  . 

نكرر ما سبق مع أطفةال أخةرٌن ٌقومٌةون بالرسةم و المسة  علةى  الخطوة الرابعة :
 أذرع و أرجل بعضهم البعض و ذلك بمساعدة المعلمة و الباحثة . 

 تعزز الباحثة سلوك األطفال .الخطوة الخامسة : 
 

 التدرٌب الثانً : لمس صفحات الكتاب القماشً .
وتستخدم ه, الطفل على وسادة الحبوب وتجلس مقابل تضع الباحثة  الخطوة األولى:

 . الكتاب القماشً والذي ٌحتوي على أقمشة مختلفة الملمس
المصنوعة من تمسك ٌد الطفل وتضعها فوق صورة القطة ) الخطوة الثانٌة :

المصنوع من ,ثم تنقلها إلى الجهة الثانٌة وهً القنفذ )قماش الحرٌر( وتقول ناعم
 .وتقول خشن  (القنب

 تكرر الباحثة ما سبق مع كل أنواع اللمس .الخطوة الثالثة :
 تعزز الباحثة الطفل عند تمرٌر أصابع ٌدٌه على الصور القماشٌة فً الكتاب .

 

 : طاولة الصلصال  التدرٌب الثالث
 

 تأخذ الباحثة الطفل إلى طاولة الصلصال   الخطوة األولى : 

 –الصلصال مثل البطة  نحثة بتشكٌل بعض األشٌاء متقوم البا الخطوة الثانٌة :
 الكرة ............الخ . –الوردة 

تشةجع الباحثةة الطفةل علةى لمةس الصلصةال ولةو باألصةابع فقةط ثةم  الخطةوة الثالثةة :
ثم جمعه من  تدرٌجٌاً ٌمسك الطفل الصلصال بكامل راحة ٌدٌه,أو فرد الصلصال و

 . تشكٌله من مادة الصلصال .أو تشكٌل ما ٌحب األطفال بشكل عام
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 قييىتان

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل 
نوبات الؽضب  –استجابته ألنواع اللمس المختلفة التً قدمت لهالمعلومات التالٌة)
 التً قد تحدث  ( .

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

1    

2    

3    

    الخ..........

 

طلبت الباحثة من األمهات االعتماد على أنواع األلبسة و األقمشة الموجودة فً  انتذسيثات انًُضنية
المنزل من أجل تدرٌب الطفل على أنواع اللمس المختلفة , إضافة إلى استخدام 

 األلوان , وصنع عجٌنة صحٌة فً المنزل الستخدامها بدالً من الصلصال . 

 خفض يظاهش االضطشاب في انًظاهش انًتعهقة تانهعة و انًهاسات االجتًاعية   انهذف انعاو

أن ٌصعد الطفل و ٌنزل عن المنزلقة بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  -1 سهىكية األهذاف ان
 التدرٌب .

أن ٌمؤل الطفل الدالء بالرمل و من ثم ٌفرؼه بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  -2
 التدرٌب . 

أن ٌخر  الطفل األشٌاء المخفٌة تحت الرمل بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  -3
 التدرٌب .

أن ٌقوم الطفل بشد أصبع الطفل األخر أو أصبع الباحثة عندما ٌطلب منه ذلك خالل  -4
 فترة التدرٌب .

 أن ٌفك الطفل و ٌركب اللعبة بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب . -5

 لكل نشاط  دقٌقة  37 انجهسةصيٍ 

 ركن اللمس  يكاٌ انتذسية

 مادي  //  معنوي  انًعضصات

 فنٌات الحمٌة الحسٌة : النشاطات اللمسٌة  انفُيات انًستخذية

رمل و دالء و  –منزلقة  –مجسمات صؽٌرة  –مكعبات  –كرسً  –طاولة  –صلصال  انىسائم انًستخذية
  -مجرفة 

 

 جماعٌة  َىع انجهسة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 إجشاءات انجهسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدرٌب األول : صعود و نزول المنزلقة :
 الخطوة األولى : تقسم الباحثة األطفال إلى مجموعات صؽٌرة .

الخطوة الثانٌة : كل مجموعة تقوم المعلمة أو األم الموجودة فٌها بمساعدة األطفال 
 نزول المنزلقة خلؾ بعضهم البعض .على صعود و 

 

 : اللعب بالرمل . التدرٌب الثانً
الخطوة األولى : تجلس الباحثة مع الطفل فوق الرمل وتمسك ٌده وتساعده فً مؤل 

 .  الدالء بالرمل ثم إفراؼه مرة أخرى وذلك لعدة مرات
تقوم الباحثة بحمل الرمل بقبضة ٌدها ووضعه فوق أرجل الطفل  الخطوة الثانٌة :

 رجل بالرملمع الفرك البسٌط لؤلذرع واأل
تأخذ الباحثة الطفل إلى الزاوٌة التً خصصتها إلخفاء األشٌاء تحت  الخطوة الثالثة:

الرمل,وتقوم الباحثة بالحفر فً الرمل حتى تعثر مثالً على الدوالب الصؽٌر 
األصفر المخفً تحت الرمل,ثم تشجع الطفل على ذلك.وهذا ٌتم بمساعدته وذلك 

 ء المخفًبمسك ٌدٌه والحفر وإخرا  الشً

( حتى ٌتم إخرا  عدد من األشٌاء 2الخطوة الرابعة: تكرر الباحثة الخطوة )
 تعزز الباحثة استجابات الطفل .المخفٌةتحت الرمل .

 : شد األصبع  التدرٌب الثالث
هً على واحدة  ُتجلس الباحثة الطفل على كرة الضؽط وتجلسالخطوة األولى :

 أخرى مقابل الطفل 
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تمسك بكؾ الطفل بالٌد الٌسرى وتمسك أحد أصابعه بأصابع ٌدها الخطوة الثانٌة :
الٌمنى وتشد ذلك األصبعمع الؽناء له أو العد ....أصبع واحد .......أصبعان 

 ...........ثالثة أصابع ....وهكذا 
 على كؾ الطفل الثانً . تكرر الباحثة ما سبق  الخطوة الثالثة :

 كٌب : ألعاب الفك و التر التدرٌب الرابع
تتمتةةع بمٌةةزة الفةةك و التركٌةةب        تحضةةر الباحثةةة ألعةةاب صةةؽٌرة الخطببوة األولببى : 
 مكعبات ( -سٌارات صؽٌرة   –صبً أو بنت  –) أجسام حٌوانات 
ك اللعبةةة إلةةى اجزابهةةا المكونةةة لهةةا و تقةةوم الباحثةةة أمةةام الطفةةل بفةةالخطببوة الثانٌببة : 

تمسةةك ٌةةدي الطفةةل و تقلةةد الباحثةةة بةةدورها المعلمةةة المسةةاعدة الجالسةةة خلةةؾ الطفةةل 
ة, وهةةً تةةردد لةةه هةةذا دوالب السةةٌارة األول و هةةذا الةةدوالب الثةةانً تفكٌةةك اللعبةةفٌ

 ........الخ .
تقوم الباحثة بتركٌب أجزاء اللعبة من جدٌد و بنفس الخطوة السابقة الخطوة الثالثة :

. 
 تكرر الباحثة ما سبق مع بقٌت األلعاب . الخطوة الرابعة :

تكةةرر الباحثةةة الخطةةوات السةةابقة مةةع التخفٌةةؾ مةةن التلقةةٌن :  الخطببوة الخامسببة 
 الجسدي و المساعدة حتى ٌتمكن الطفل من فك و تركٌب اللعبة و المكعبات بمفرده.

 

و الضحك باألضافة إلى األؼانً و  مرح: تتم هذه األنشطة بجو من المالحظة 
 الموسٌقى .

 

 واحدة و أنما ٌتم التنوٌع بٌنها ال ٌتم تطبٌق هذه التدرٌبات جمٌعها فً جلسة  يالحظة خاصة تانجهسة 

 

 

 

 

 قييىتان

 

 

 

 
 

 

تقةةوم الباحثةةة بتسةةجٌل مالحظاتهةةا السةةلوكٌة بعةةد انتهةةاء الجلسةةة مباشةةرة بمةةا ٌشةةمل 
قدرتةةه علةةى اخةةرا   –) تسةةجٌل اسةةتجابة الطفةةل للعةب الجمةةاعً  المعلومةات التالٌةةة

قدرتةه علةى  –قدرتةه علةى صةعود ونةزول المنزلقةة  –االشٌاء المخفٌة تحت الرمل 
 فك و تركٌب األلعاب (

 

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

1    

2    

3    

    الخ ...........

 

 

 انتذسيثات انًُضنية

كبٌر نسبٌاً تضع فٌه رمل و تخفً كلفت الباحثة األم باستخدام حوض بالستٌك 
المخفٌة  تحت الرمل ألعاب و أشٌاء صؽٌرة و تقوم مع الطفل بإخرا  هذه االشٌاء

 . إضافة إلى تطبٌق التدرٌبات األخرى .الرمل  فً
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 االضطشاب انًتعهقة تاألكميظاهش خفض  انهذف انعاو

 أن ٌجلس الطفل هادباً خالل فترة التدرٌب . -1 نسهىكيةاألهذاف ا
أن ٌجلس الطفل بهدوء على كرة الضؽط أثناء تناول الطعام عندما ٌطلب منه  -2

 ذلك خالل فترة التدرٌب . 
أن ٌتناول الطفل وجبة الطعام و هو جالس و بطرٌقة مهذبة عندما ٌطلب منه  -3

 فترة التدرٌب .ذلك خالل 

/ دقابق ٌطٌق خاللها الضؽط على  0مقسمة على فترتٌن األولى مدتها / دقٌقة  37 صيٍ انجهسة
/ دقٌقة ٌتناول خاللها الطفل وجبة الطعام .  27مفاصل الفكٌن . والثانٌة مدتها / 

 مع فترة استراحة بٌن الفترتٌن مدتها دقٌقتٌن . 

 اإلجمالٌة ) القسم الداخلً (الركن الحركة  نتذسيةيكاٌ ا

 مادي  //  معنوي انًعضصات

 فنٌات نظام وٌلبرغر: انفُيات انًستخذية
 الضؽط على مفصل الفكٌن .

 استخدام كرة الضؽط أثناء تناول الطعام . 
 الضؽط على األكتاؾ .

 وجبة الطعام  –طاولة و كرسً  –كرة الضؽط  انىسائم انًستخذية

 فردٌة َىع انجهسة

 التدرٌب األول : الضغط على مفاصل الفكٌن . إجشاءاتانجهسة

تجلس الباحثة على كرسً مقابل الطفل,ثم تمارس نوع من الضؽط  الخطوة األولى:
العمٌق على مفاصل الفكٌن بحركات دابرٌةة باتجةاه عقةارب السةاعة وبةالعكس, وثةم 

ابرٌةة و بضةؽط الضؽط على المنطقة الواقعة بةٌن األنةؾ و الشةفل العلٌةا بحركةات د
بحركةات دابرٌةة باتجةاه عقةارب  عمٌق, ثم تنتقل بالضؽط على منطقة الخدود أٌضةاً 

 الساعة و بالعكس.
تلبس المعلمة قفاز طبً تم تمارس ضؽط خفٌؾ و لطٌؾ)ٌشبه  الخطوة الثانٌة :

الضؽط الممارس على جفن العٌن(و ذلك على امتداد طول اللثة العلٌا ثم على طول 
 اللثة السفلى, وذلك تحضٌراً لتناول الطعام .

 التدرٌب الثانً : الجلوس على كرة الضغط أثناء تناول الطعام . 
تحضر الباحثة طاولة صؽٌرة تناسب حجم الطفل و تضع علٌها  الخطوة األولى :
 وجبة الطعام . 

تضع كرة الضؽط أمام الطاولة و تجلس الطفل علٌها للبدء بتناول  الخطوة الثانٌة :
 الطعام . 

تقؾ المعلمة المساعدة خلؾ الطفل و ذلك لمنعه من القٌام عن  الخطوة الثالثة :
 الكرة خالل تناول الطعام . 

تساعد الباحثة الطفل بتناول وجبة طعامه و عند محاولته القٌام  لخطوة الرابعة :ا
 تقوم المعلمة بالضؽط على أكتاؾ الطفل الجباره على البقاء جالساً فوق الكرة .

 تعزز الباحثة سلوك الطفل . الخطوة الخامسة :
 

 يالحظات حىل هزِ انجهسة 

 

 

 

إن الجلوس على كرة الضؽط أثناء تناول الطعام تمن  المثٌر الحسً الحركً الذي 
ٌتطلبه الجهاز العصبً للطفل التوحدي/ الباحث الدهلٌزي / كما أن الضؽط على 

 األكتاؾ عند محاولته 
 ( قبل تناول الطعام .  1ٌطبق التدرٌب ) 

 الدهلٌزي  جلسات عال   مظاهر االضطراب الخاصة بالنظام الحسً
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 قييىتان

انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل  تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد
الجلوس  –)تسجٌل ردة فعل الطفل أثناء الضؽط على الفكٌن  المعلومات التالٌة

الوقت المستؽرق بالجلوس فً كل مرة  –بهدوء على الكرة أثناء تناول الطعام 
 ٌعطى فٌها األمر و ٌنظم ذلك ضمن الجدول التالً :

 مدة جلوس الطفل وقتها رقم المحاولة

   

   

   

   

 

( قبل تناول كل وجبة من وجبات  1طلبت الباحثة من األمهات تطبٌق التدرٌب )  انتذسيثات انًُضنية
 الطعام . و تطبٌق التدرٌب الثانً خالل تناول وجبة الطعام . 

 انثياب يظاهش االضطشاب انًتعهقة تخفض  انهذف انعاو

 فترة التدرٌب . هادباً خالل أن ٌجلس الطفل -1 سهىكية األهذاف ان
 أن ٌتأرج  الطفل بهدوء عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب .  -2
أن ٌبقى الطفل مسترخٌاً على كرة الضؽط عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  -3

 التدرٌب .
 أن ٌجلس الطفل هادباً عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب .  -4

( دقابق ٌطبق خاللها الضؽط الجانبً  5 -3فترتٌن األولى )  موزعة علىدقٌقة 35 صيٍ انجهسة
( دقٌقة تقرٌباً ٌطبق خاللها تمارٌن التهدبة . مع وجود فترة  25, والثانٌة ) 

 استراحة بٌن الفترتٌن مدتها دقٌقتٌن .

 الركن الحركة اإلجمالٌة ) القسم الداخلً ( نتذسيةيكاٌ ا

 مادي  //  معنوي انًعضصات

 نٌات نظام وٌلبرؼر: الضؽط على جانبً الجسد ف انًستخذية انفُيات
 تقنٌات التهدبة : التأرج  الهادئ .

 أرجوحة قماشٌة , كرة الضؽط  . –فرشة ذات سماكة رقٌقة  انىسائم انًستخذية

 ( . 3+  2( و جماعٌة للتدرٌب )  1للتدرٌب ) فردٌة  َىع انجهسة 

 

 

 إجشاءاتانجهسة

 التدرٌب األول : الضغط على جانبً الجسد 
الخطوة األولى : تحضر المعلمة فرشة رقٌقة بطول ضعفً طول الطفل, وتضعها 

 على األرض .
الخطوة الثانٌة : تطلب من الطفل النوم على الفرشة, وفً حال رفضه لذلك تقوم 

 بمسك ٌده و مساعدة على النوم .
 على الجنب .الخطوة الثالثة : ٌجب أن ٌنام الطفل 

الخطوة الرابعة : تطوي المعلمة الجزء المتبقً من الفرشة بٌحث ٌأتً فوق جسد 
الطفل الخطوة الخامسة : تمارس المعلمة نوع من الضؽط على جانب جسد الطفل 
من فوق الفرشة ,على شكل ضؽطات عمٌقة تبدأ من األكتاؾ نزوالً إلى أطراؾ 

 أصابع القدمٌن.
 وز الثوانً .و هذه الخطوة ال تتجا

 الخطوة السادسة : تقلب المعلمة الطفل إلى الجانب األخر و تكرر ما فعلته سابقاً 
 تعزز المعلمة الطفل على استجابته معها .

 : التؤرجح الهادئ ) فً القسم الداخلً(  ثانًالتدرٌب ال

الخطوة األول : بحكم تجهٌز الباحثة للمكان فإن هذه األرجوحة موجودة و جاهزة 
 الستعمال ل

 الخطوة الثانٌة : تضع الباحثة الطفل داخل األرجوحة . 
 دقٌقة  15الخطوة الثالثة: تبدأ باألرجحة الهادبة و الخفٌفة . 

الخطوة الرابعة : تنزل الباحثة الطفل من األرجوحة ثم تضعه على كرة 
الضؽط على بطنه بشكل ٌتدلى الرأس لؤلسفل بشكل أمن , و تقوم 
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 على ظهر الطفل, مما ٌساعده على الشعور بالراحة و الهدوء. بتدلٌكاتخفٌفة
ق . ( دقاب15و تستمر فً ذلك لمدة )   

 

 

 

 

 قييىتان

 

 

 

 
 

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل 
استجابة لؤلرجحة  –للضؽط الجانبً  المعلومات التالٌة)تسجٌل استجابة الطفل

مدة استرخابه على كرة الضؽط ( و ٌنظم ذلك ضمن  –الهادبة  ومدى ثباته خاللها 
 الجدول التالً  

 
 

 مدة استرخاء الطفل وقتها رقم المحاولة

   

   

   

 

 

 انتذسيثات انًُضنية
تطبٌق التدرٌبات السابقة فً المنزل مع ضرورة تحمل طلبت الباحثة من األمهات 

و ضرورة تعزٌز نوبات الؽضب التً قد ٌبدٌها الطفل أثناء التطبٌق فً البٌت . 
 الطفل و أن كانت استجابته بسٌطة .

 خفض االضطشاب في انًظاهش انًتعهقة تانعُاية انزاتية انهذف انعاو

أن ٌركض الطفل النجاز المهمة التً تطلبها الباحثة منه عندما ٌطلب منه ذلك -1 األهذاف اإلجشائية
 خالل فترة التدرٌب . 

أن ٌدفع الطفل السٌارات البالستٌكٌة فوق الرمل بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك -2
 خالل فترة التدرٌب .

منه أن ٌقوم الطفل بؽسل وجهه و ٌدٌه بمفرده و بدون حركة زابدة عندما ٌطلب -3
 ذلك خالل فترة التدرٌب . 

 أن ٌقوم الطفل بتمشٌط شعره بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب . -4
 أن ٌجلس الطفل بهدوء عندما ٌقوم الحالق بقص شعره خالل فترة التدرٌب . -5
أن ٌقوم الطفل بارتداء و خلع مالبسه بمساعدة المعلمة و بدون حركة زابدة -6

 عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب . 

 دقٌقة  37 صيٍ انجهسة

 الركن الحركة اإلجمالٌة ) القسم الداخلً ( نتذسيةيكاٌ ا

 مادي  //  معنوي انًعضصات

 النشاطات الدهلٌزٌة و ذاتٌة التحفٌز  فنٌات الحمٌة الحسٌة : انفُيات انًستخذية
 الركض النجاز مهمة قصٌرة . -
 دفع سٌارات بالستٌكٌة فوق الرمل .  -

 سٌارات بالستٌكٌة . –حوض بالستٌك  –ألعاب و مكعبات  انىسائم انًستخذية

 جماعٌة   َىع انجهسة 

 التدرٌب األول : الركض النجاز مهمة قصٌرة . إجشاءاتهجهسة
تضع الباحثة حوض بالستٌكً مملوء بالمكعبات و األلعاب و  األولى :الخطوة 

م تضع حوض أخر  4المجسمات الصؽٌرة كالفواكه أو الحٌوانات . و على مسافة 
 فارغ .

تمسك الباحثة بٌد الطفل و تطلب منه أن ٌمسك مثالً البطة و ثم الخطوة الثانٌة : 
 ضع البطة فٌه .تركض معه لعند الحوض الفارغ و تطلب منه أن ٌ

الخطوة الثالثة: قد ال ٌكون الطفل قادراً على مسك األشٌاء و هنا تقوم الباحثة بتقدٌم 
مساعدة جسدٌة للطفل من خالل مسك أصابع ٌدٌه و مساعدته على األمساك 

بالشًء المطلوب و كذلك عند اإلفراغ تساعده فً فت  أصابعه و ترك الشًء الذي 
 الفراغ .فً ٌده ٌسقط فً الحوض 

الخطوة السابقة حتى ٌتم نقل كل األشٌاء الموجودة تكرر الباحثة  الخطوة الثالثة : 
 فً الحوض الممتلا .
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 تعزز الباحثة سلوك األطفال .الخطوة الرابعة :
 

 التدرٌب الثانً : دفع السٌارات البالستٌكٌة .
 تأخذ الباحثة األطفال إلى ساحة الرمل .  الخطوة األولى :
تشجع الباحثة الطفل على مسك السٌارة البالستٌكٌة )سٌارة  الخطوة الثانٌة :

 نمتوسطة الحجم( وتقؾ خلؾ الطفل وتنحنى على جسمه وتمسك ٌدٌه الموضوعتا
. و ٌتم اللعب بشكل جماعً والطفل معاً هً فوق السٌارة وتقوم بدفع السٌارة 
 بمشاركة األمهات و المعلمات .

 
 

انتطثيقات انعًهية نهتأكذ يٍ 

 تحقق األهذاف 

 

 

 

ٌن  تقرٌباً ٌتم البدء بعد تطبٌق الباحثة للفنٌات و التدرٌبات السابقة لمدة شهر
بالتطبٌقات العملٌة للتأكد من فاعلٌة هذه الفنٌات فً خفض السلوكٌات ؼٌر 

 . المرؼوبة و للتأمٌن التؽذٌة الراجعة الالزمة لتحقٌق النتابج المرجوة 
 ؼسل الوجه و الٌدٌن . -1
 تمشٌط الشعر .  -2
 قص الشعر فً المركز من قبل حالق تم التعاقد معه خالل فترة التدرٌب  -3
 ارتداء و خلع المالبس . -4

 

 قييىتان

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل 
الوقت المستؽرق لكل تدرٌب  –طرٌقة استجابة الطفل للتدرٌبات المعلومات التالٌة)

وجود التلقٌن و مكانه فً كل مرة ٌعطى فٌها األمر( و ٌنظم ذلك ضمن الجدول  –
 التالً :

 

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

    

    

    

 

 

طلبت الباحثة من األمهات تطبٌق التدرٌبات السابقة فً المنزل و إذا تعذر على  انتذسيثات انًُضنية
األهل تطبٌق التدرٌب الثانً لعدم توفر المكان المناسب فٌمكن األكتفاء بالتدرٌب 

 األول فقط . 

 تانهعة و انًهاسات االجتًاعيةخفض االضطشاب في انًظاهش انًتعهقة  انهذف انعاو

 أن ٌتسلق الطفل الحواجز عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب . -1 سهىكيةاألهذاف ان
أن ٌقوم الطفل بإفراغ محتوٌات السلة فً المكان المخصص لذلك عندما ٌطلب  -2

 منه ذلك خالل فترة التدرٌب . 
 أن ٌثب الطفل على كرة الضؽط عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب .  -3
لمرسوم على األرض و هو حامل أكٌاس أن ٌسٌر الطفل بهدوء على الخط ا -4

 الحبوب عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب .
 أن ٌتقبل الطفل الجلوس بهدوء عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب . -5

/ دقٌقة لكل تدرٌب , مع وجود فترة استراحة  14موزعة على فترتٌن / دقٌقة  37 صيٍ انجهسة
 . بٌن الفترتٌن مدتها دقٌقتٌن

 حركة اإلجمالٌة ) القسم الداخلً  + القسم الخارجً (الركن ال نتذسيةيكاٌ ا

 مادي  //  معنوي انًعضصات

 نشاطات العمل الثقٌل فنٌات الحمٌة الحسٌة :  انفُيات انًستخذية
 التسلق على الحواجز . -
 عربات ثقٌلة .دفع  -
 الوثب على كرة الضؽط .  -
 أكٌاس الحبوب الجافة . -
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كتب  –عربات التسوق  –أكٌاس قماشٌة مملوءة بالحبوب الجافة  –كرات الضؽط  انًستخذية انىسائم
 حواجز التسلق .  –ألعاب  –مالبس  –مكعبات  –

 جماعٌة    َىع انجهسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجشاءاتهجهسة

 التسلق على الحواجز .التدرٌب األول : 
 تأخذ الباحثة الطفل إلى المكان المخصص للتدرٌب .  الخطوة األولى :
 تدع الطفل ٌتسلق على الحواجز و ٌقفز ثم ٌتسلق و ٌقفز . الخطوة الثانٌة :
 دقٌقة  14ٌستمر الطفل فً التسلق لمدة  الخطوة الثالثة:

 ثم تبدأ الباحثة مع الطفل بالتدرٌب الثانً .
 العربات الثقٌلة .التدرٌب الثانً : دفع 

تحضةةر الباحثةةة واحةةدة مةةن عربةةات التسةةوق الصةةؽٌرة أو عربةةة  الخطببوة األولببى :
الطفولةةة )التةةً ٌلعةةب بهةةا البنات(وتضةةع فٌهةةا مجموعةةة مةةن الكتةةب أو المكعبةةات أو 

 األلعاب.
وٌقوم الطفل بدفع هذه العربة إلى حوض كبٌر وضةعته الباحثةة فةً  الخطوة الثانٌة :

هةا وإفةراغ هةذه المحتوٌةات والعةودة بالعربةة نهاٌة الساحة وعلى الطفل الوصةول إلٌ
 إلى نقطة البداٌة . فارؼة

وتضةةع الباحثةةة شةةًء مةةن الحةةواجز فةةً طرٌةةق الطفةةل وعلٌةةه  الخطببوة الثالثببة :
 تجاوزها بطرٌقة صحٌحة حتى ٌصل إلى الحوض وهكذا .

 ٌتم التطبٌق بمساعدة المعلمة أو الباحثة . مالحظة :
 ات الضغط .التدرٌب الثالث : الوثب على كر

 الخطوة األولى : تحضر الباحثة كرة الضؽط بحجم كبٌر ) ٌناسب حجم الطفل (
 الخطوة الثانٌة : تجلس الطفل على كرة الضؽط و تقؾ خلفه أو أمامه .

 
 
 
 
 
 

 تمسك الطفل مت تحت األبط .الخطوة الثالثة :
 .تساعد الطفل فً القفز فوق الكرة بوضٌعة الجلوسالخطوة الرابعة :

ٌتم التوقؾ لمدة ثوانً ثم تعاود الباحثة مساعدة الطفل على الخطوة الخامسة : 
 القفز من جدٌد . و تعزز الباحثة سلوك الطفل .

 التدرٌب الرابع : المشً مع حمل أكٌاس الحبوب .
سم  37م و عرض  3تقوم الباحثة برسم خطٌن مستقٌمٌن بطول  الخطوة األولى : 

 و ذلك باستخدام الالصق الملون .
: تجهز الباحثة أكٌاس مملوءة بالحبوب الجافة و هً عبارة عن  الخطوة الثانٌة

جوارب قدٌمة ٌتم وضع الحبوب فٌها و من ثم خٌاطتها و رسم وجه علٌها باستخدام 
 الخٌوط الملونة .

ٌجب أن ٌكون وزن هذه األكٌاس خفٌفاً ٌتناسب مع قدرة الطفل على مالحظة :
 حملها و السٌر فٌها .

 . ٌتم تعلٌق هذه األكٌاس على معصم الطفل أو على خصره
تقؾ الباحثة مع الطفل فً بداٌة الخط المرسوم و هً ممسكة الخطوة الثالثة :

بكتفه, ثم تطلب منه السٌر ببطء حتى نهاٌة الخط . و عندما ٌحاول الطفل االفالت 
منها و الركض بسرعة تقوم الباحثة بالضؽط على كتفه مع القول سر بهدوء. و 

 تحاول الباحثة ضبط سرعة الطفل بهذه الطرٌقة . 
 عندما ٌصل الطفل إلى نهاٌة الخط ٌتم تعزٌزه مباشرة .ة :الخطوة الرابع

تعود الباحثة مع الطفل من نهاٌة الخط إلى بداٌته بنفس  الخطوة الخامسة : 
 الطرٌقة السابقة . و أٌضا ٌتم تعزٌز الطفل عند وصوله إلى بداٌة الخط . 

درة الطفل ٌتم زٌادة الوزن تدرٌجٌاً و لكنه ٌبقى فً حدود ق الخطوة السادسة :
 على حمله .و تطبٌق الخطوات السابقة .
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تنتقل الباحثة بعد فترة من التدرٌب إلى وضع حواجز على الخط الخطوة السابعة :
المرسوم , و على الطفل تجاوزها دون االصطدام بها و بنفس الطرٌقة السابقة تتبع 

 الباحثة نفس الخطوات .
الجسدي بشكل تدرٌجً و االنتقال إلى التلقٌن ٌتم تخفٌؾ التلقٌن الخطوة الثامنة : 

اللفظً و مع الوقت ٌتم إلؽاء التلقٌن بشكل نهابً. و ٌكون على الطفل االنتظار فً 
 أول الخط حتى ٌطلب منه السٌر إلى نهاٌته و علٌه السٌر بهدوء و ببطء .

 

 

نهتاكذ يٍ انتطثيقات انعًهية 

 تحقق األهذاف 

 

ٌن  تقرٌباً ٌتم البدء للفنٌات و التدرٌبات السابقة لمدة شهربعد تطبٌق الباحثة 
بالتطبٌقات العملٌة للتأكد من فاعلٌة هذه الفنٌات فً خفض السلوكٌات ؼٌر 

بدأت حٌث  المرؼوبة و للتحقٌق التؽذٌة الراجعة الالزمة لتحقٌق النتابج المرجوة .
لى الحدابق العامة القرٌبة الباحثة بالخرو  مع أفراد العٌنة ) الباحث الدهلٌزي( إ

من مركز التدرٌب و بصحبة األمهات و المعلمات بهدؾ تعمٌم النتابج التً حصلت 
عند األطفال . وأٌضاً مراقبة سلوكه خالل تواجده فً حدٌقة عامة و ضمن األطفال 

 وكان هذا ٌتم مرتٌن فً االسبوع .  و الناس األخرٌن .

 

 قييىتان

 د انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشملمالحظاتها السلوكٌة بعتقوم الباحثة بتسجٌل 
الوقت المستؽرق لكل  –طرٌقة استجابة الطفل للتدرٌبات  )المعلومات التالٌة : 

وجود التلقٌن و مكانه فً كل مرة ٌعطى فٌها األمر( و ٌنظم ذلك ضمن  –تدرٌب 
 الجدول التالً :

مدة التسلق/الوثب/دفع  وقتها رقم المحاولة
ربات / السٌر على الع

 الخط المرسوم

 وجود التلقٌن
 جسدي / لفظً

1    

2    

3    

    الخ .............

 

طلبت الباحثة من األمهات تنفٌذ التدرٌبات السابقة فً المنزل بعد تدرٌبهن على  انتذسيثات انًُضنية
االنتباه إلى طرٌقة ضبط السلوك باستخدام الفنٌات السابقة من قبل الباحثة , و 

نوبات الؽضب التً قد ٌظهرها الطفل و أٌضاً ضبط االنفعاالت فً حاالت عدم 
 استجابة الطفل للتدرٌب فً المنزل .



 المالحق 
 

 278 المالحق

 

 
 
 

 جهسات انثاحث انحسي راتي انتحفيض 

 مظاهر االضطراب المتعلقة باألكلخفض  انهذف انعاو

 أن ٌجلس الطفل هادباً خالل فترة التدرٌب . -1 نسهىكيةاألهذاف ا
 أن ٌتناول الطفل وجبة الطعام )المطبوخ( التً تقدم له خالل فترة التدرٌب . -2
أن ٌستخدم الطفل أدوات الطعام ) الشوكة و الملعقة( دون القٌام بلعقها أو  -3

 مصها خالل فترة التدرٌب . 

( دقابق لتطبٌق فنٌات نظام  8موزعة على فترتٌن مدة كل منها )دقٌقة  27 صيٍ انجهسة
 دقابق بٌن الفترتٌن .  4وٌلبرؼر مع استراحة لمدة 

 اإلجمالٌة ) القسم الداخلً (الركن الحركة  نتذسيةيكاٌ ا

 مادي  //  معنوي انًعضصات

 فنٌات نظام وٌلبرغر : انفُيات انًستخذية
 تدلٌك اللثة بواسطة فرشاة أسنان متوسطة الخشونة. –تدلٌك محٌط الشفاه و الخدود 

 وجبات الطعام . –طاولة + كرسً  –فرشاة أسنان ذات خشونة متوسطة  انىسائم انًستخذية

 فردٌة  انجهسةَىع 

 تدلٌك محٌط الشفاه و الضغط على الخدود .التدرٌب األول :  إجشاءاتانجهسة
و تجلس مقابله ثم  تضع الباحثة طاولة و كرسً مناسبٌن لحجم الطفلالخطوة األولى : 

تقوم بتدلٌك محٌط الشفاه لدى الطفل مع ضؽط خفٌؾ + النقر الخفٌؾ علٌها, وثم تقوم 
 بالضؽط على الخدود و ذلك لزٌادة توتر العضلة و تحضٌراً لتناول الطعام .

 تنتقل الباحثة إلى تطبٌق التدرٌب الثانً .الخطوة الثانٌة :  
 

 بواسطة فرشاة األسنان .تدلٌك اللثة التدرٌب الثانً : 
تحضر الباحثة فرشاة أسنان ذات ملمس خشن بنسبة مقبولة و ذلك الخطوة األولى : 

 من خالل تجرٌبها على جلد الٌدٌن الختبار مدى خشونتها .
برتقال ( و  –خوخ  –تجهز الباحثة عصٌر محبب للطفل ) تفاح الخطوة الثانٌة :

 تضعه فً كأس تبلل الفرشاة , و تنتقل إلى الخطوة الثالثة .
بعد تبلٌل الفرشاة تقوم الباحثة بوضعها على شفاه الطفل لٌتذوق الخطوة الثالثة : 

 طعم العصٌر و ٌتقبل فت  فمه . تقوم بتدلٌك اللثة بهدوء و بحركات خفٌفة .
 فلى .تبدأ باللثة العلٌا ثم تنتقل إلى اللثة الس

و تعزز  تعٌد الباحثة تبلٌل الفرشاة و تكرار الخطوة السابقة . الخطوة الرابعة :
 سلوك الطفل .

 انتطثيقات انعًهية

 

ٌن  تقرٌباً ٌتم البدء بعد تطبٌق الباحثة للفنٌات و التدرٌبات السابقة لمدة شهر
بالتطبٌقات العملٌة للتأكد من فاعلٌة هذه الفنٌات فً خفض السلوكٌات ؼٌر 

 المرؼوبة و للتحقٌق التؽذٌة الراجعة الالزمة لتحقٌق النتابج المرجوة . 
 

 بهدؾ تدرٌبه على استخدام أدوات الطعام .تقدٌم وجبات طعام ٌحبها الطفل : -1
بهدؾ تدرٌبه على تناول أنواع مختلفة من : تقدٌم وجبات طعام متنوعة -2

 األطعمة , وعدم التعلق بنوع واحد .
 

 دقٌقة أثناء التدرٌب فً المركز و أٌضاً فً البٌت  07ٌعاد تطبٌق الفنٌات كل  حىل هزِ انجهسة يالحظات 

 

 قييىتان

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة أثناء الجلسة مباشرة عن طرٌق االستعانة 
 –بإحدى المعلمات بما ٌشمل المعلومات التالٌة ) تقبل الطفل لتدرٌب تدلٌك اللثة 

عدد المرات التً رفض فٌها تناول  –ردة فعله أثناء  تدلٌك محٌط الشفاه و الخدود 
الوقت الذي  –ٌامه بلعق و مص أدوات الطعام عدد مرات ق –الطعام المطبوخ 
التؽٌرات السلوكٌة الواضحة على سلوك الطفل أثناء تناوله  –استؽرقه التدرٌب 

 و ٌنظم ذلك وفق الجدول التالً :للطعام ( 
 
 

 ذاتً التحفٌز    جلسات عال   مظاهر االضطراب الخاصة بالنظام الحسً
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 استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

1   

2   

3   

    الخ ..........

 دقٌقة . 07األم بتطبٌق التدرٌب األول و الثانً كل كلفت الباحثة  انتذسيثات انًُضنية
أسابٌع من التدرٌب البدء بتقدٌم وجبات   3و أٌضاً طلبت الباحثة  من األم  بعد 
 –مختلط ( و السماكة ) سابل  –قاس  –طعام مختلفة من حٌث النوعٌة ) لٌن 

 مختلط ( –سمٌك 

 انثياب يظاهش االضطشاب انًتعهقة تخفض  انهذف انعاو

 أن ٌجلس الطفل هادباً خالل فترة التدرٌب . -1 نسهىكيةاألهذاف ا
أن ٌقوم الطفل بدفع الكرة باتجاه الحابط و الضؽط علٌها عندما ٌطلب منه ذلك  -2

 خالل فترة التدرٌب .
أن ٌقوم الطفل بتعببة القوالب بالصلصال عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  -3

 التدرٌب .   
ضؽط على الصلصال و تشكٌل أشكال مختلفة عندما ٌطلب أن ٌقوم الطفل بال -4

 منه ذلك خالل فترة التدرٌب .   
 أن ٌجلس الطفل بهدوء عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب . -5

( دقابق تتضمن تطبٌق الضؽط  17موزعة على قترتٌن األولى ) دقٌقة  35  صيٍ انجهسة
. مع فترة استراحة  3أو  2تتضمن التدرٌب (دقٌقة 27باستخدام الفرشاة و الثانٌة ) 

 دقابق بٌن القترتٌن . 3مدتها 

 الركن الحركة اإلجمالٌة ) القسم الداخلً ( نتذسيةيكاٌ ا
 ركن اللمس .

 مادي  //  معنوي انًعضصات

 الضؽط باستخدام الفرشاة . فنٌات نظام وٌلبرؼر: انفُيات انًستخذية
 الصلصال .طاولة فنٌات الحمٌة الحسٌة:

 ضؽط الكرة باتجاه الحابط . تقنٌات التهدبة و التنظٌم :

صلصال و قوالب  –طاولة و كرسً  –متوسط الخشونة فرشاة ذات ملمس  انىسائم انًستخذية
 كرة ضؽط كبٌرة .  –بالستٌكٌة 

 ( .  2( و جماعٌة ) التدرٌب   1) التدرٌب  فردٌة  َىع انجهسة

 الضغط باستخدام الفرشاة . األول :التدرٌب  إجشاءاتانجهسة
تجلس الباحثة مقابل الطفل تمسك ذراع الطفل و تقوم بالضؽط  الخطوة األولى :

العمٌق على امتداد الذراع باستخدام فرشاة , وذلك من خالل تمرٌر الفرشاة من 
أعلى الذراع نزوالً باتجاه المعصم و أطراؾ األصابع, تكرر الباحثة ما سبق مع 

 الذراع الثانً .
سابقة مع األرجل حٌث تبدأ من أعلى الفخذ تعٌد الباحثة الخطوة ال الخطوة الثانٌة :

 نزوالً إلى أطراؾ أصابع القدم .
تقوم الباحثة بإجراء ضؽط مماثل و باستخدام الفرشاة على طول  الخطوة الثالثة :

 لوح الكتؾ .
 تعزز الباحثة الطفل لبقابه هادباً خالل التدرٌب . الخطوة الرابعة :

 

 طاولة الصاصال .التدرٌب الثانً : 
 تأخذ الباحثة الطفل إلى طاولة الصلصال   لخطوة األولى :ا

 –الصلصال مثل البطة  نتقوم الباحثة بتشكٌل بعض األشٌاء م الخطوة الثانٌة :
 الكرة ............الخ . –الوردة 

تشجع الباحثةة الطفةل علةى لمةس الصلصةال ولةو باألصةابع فقةط ثةم  الخطوة الثالثة :
 ثم جمعه من  تدرٌجٌاً ٌمسك الطفل الصلصال بكامل راحة ٌدٌه,أو فرد الصلصال و

 . .أو تشكٌل ما ٌحب األطفال بشكل عام تشكٌله من مادة الصلصال
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 التدرٌب الثالث :ضغط الكرة باتجاه الحائط 
تضع الباحثة كرة الضؽط الكبٌرة أمام الحابط وتمسك الطفل باتجاه  الخطوة األولى :

 هذه الكرة
إجراء نوع من تساعده على و الطفل وتمسك ٌدٌهخلؾ الباحثة قؾ تالخطوة الثانٌة :

 . الضؽط على الكرة باتجاه الحابط
الخطوة الثالثة:تكرر الباحثة ذلك مع زٌادة قدرة الضؽط تدرٌجٌاً.ضؽط 

إرخاء وهكذ \.... ضؽط  إرخاء \الكرة   

 ال تطبق هذه التدرٌبات دفعة واحدة فً كل جلسة و أنما ٌتم التنوٌع فٌما بٌنها . يالحظات حىل هزِ انجهسة 

 

 

 

 

 قييىتان

 

 

 

 

 

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة أثناء الجلسة مباشرة عن طرٌق االستعانة 
بإحدى المعلمات بما ٌشمل المعلومات التالٌة ) طرٌقة استجابة الطفل للضؽط 

قدرة الطفل على ضؽط الكرة ( و  –تقبل الطفل للصلصال  –باستخدام الفرشاة 
 ظم ذلك وفق الجدول التالً المدة المستؽرقة فً تطبٌق كل تدرٌب . و ٌن

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

    

    

    

    

 

 طلبت الباحثة من األمهات تطبٌق التدرٌبات السابقة فً المنزل . انتذسيثات انًُضنية

 انعُاية انزاتية يظاهش االضطشاب انًتعهقة تخفض  انهذف انعاو

 ٌجلس الطفل هادباً خالل فترة التدرٌب .أن  -1 نسهىكيةاألهذاف ا
أن ٌقوم الطفل بسحب و دفع الشرابط المطاطٌة عندما ٌطلب منه ذلك خالل  -2

 فترة التدرٌب .   
أن ٌقوم الطفل بخلع قبعته عند دخوله المركز عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  -3

 التدرٌب . 
ٌطلب منه ذلك   أن ٌقوم الطفل بتنظٌؾ أسنانه بالفرشاة دون علكها عندما -4

 خالل فترة التدرٌب .  
أن ٌقوم الطفل بخلع قطع الثٌاب التً ٌرتدٌها فوق بعضها البعض عندما ٌطلب  -5

 منه ذلك خالل فترة التدرٌب .
أن ٌمشط الطفل شعره بفرشاة الشعر العادٌة التً تقدمها له الباحثة عندما  -6

 ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب .

( دقابق تتضمن تطبٌق الضؽط  17دقٌقة موزعة على قترتٌن األولى )  35 صيٍ انجهسة
. مع فترة استراحة  2( دقٌقة تتضمن التدرٌب 27باستخدام الفرشاة و الثانٌة ) 

 دقابق بٌن القترتٌن . 3مدتها 

 الركن الحركة اإلجمالٌة ) القسم الداخلً ( نتذسيةيكاٌ ا
 ركن اللمس .

 مادي  //  معنوي انًعضصات

 على المفاصل  .فنٌات نظام وٌلبرؼر: الضؽط  انفُيات انًستخذية
 الحمٌة الحسٌة : سحب / دفع . فنٌات 

 شرابط مطاطٌة . انىسائم انًستخذية

 فردٌة  َىع انجهسة

 الضغط على المفاصل . التدرٌب األول : إجشاءاتانجهسة

 باحثةبذراع الطفل ٌد ال لباحثةمسك ات ٌنام الطفل على ظهره,الخطوة األولى :
الٌمنى )تحت مفصل  االٌسرى تمسك الذراع من األعلى)فوق مفصل الكوع(وٌده

 الكوع(
 قوٌة . ضؽطات 5 -3من الكوع مفصل الضؽط على  ٌتم الخطوة الثانٌة :
 5 – 3و ٌتم الضؽط علٌه من  مفصل الرسػتنتقل الباحثة إلى  الخطوة الثالثة :
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 ضؽطات قوٌة .
 .الثانً تطبق الباحثة نفس الخطوات السابقة مع الذراع الرابعة :الخطوة 

الخطوات السابقة مع األرجل ) مفصل الركبة  نفسالباحثة  تطبقالخطوة الخامسة :
 و مفصل الكاحل ( .
تترك الباحثة الطفل مسترخً على األرض لثوانً ثم تعزز  الخطوة الخامسة :

 سلوكه .
 

 .الثانً : سحب / دفع التدرٌب 
من النوع المطاط         :  تحضر الباحثة شرابط قماشٌة  سمٌكة الخطوة األولى 

 , و ٌفضل أن تكون ملونة . ) اللٌكرا( 
تقؾ الباحثة مقابل الطفل و تعطٌه طرؾ الشرٌط لٌمسك به و تقوم :الخطوة الثانٌة 

 المعلمة المساعدة بمساعدة الطفل على األمساك بطرؾ الشرٌط . 
تقوم الباحثة بشد الشرٌط نحوها بٌنما المعلمة التً تمسك بٌد  :الخطوة الثالثة 

الطفل تخلق نوع من المقاومة من خالل مسك ٌد الطفل و منعه من االنسحاب نحو 
 الشرٌط . سحبالباحثة عندما ت

تقوم المعلمة المساعدة التً تقؾ خلؾ الطفل و الممسكة بٌده :الخطوة الرابعة 
نحو الطفل و بالمقابل الباحثة تخلق نوع من المقاومة للسحب الذي ط  بسحب الشرٌ

 ٌقوم به الطفل بمساعدة المعلمة .
تكرر الباحثة الخطوات السابقة مرات عدٌدة حتى ٌصب  الطفل :الخطوة الخامسة 

 قادراً على سحب الشرٌط بمفرده بدون مساعدة .
 تعزز الباحثة سلوك الطفل . :الخطوة السادسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًهية  نهتأكذ انتطثيقات انع

 يٍ تحقق األهذاف

 

تقرٌباً ٌتم البدء  ٌن بعد تطبٌق الباحثة للفنٌات و التدرٌبات السابقة لمدة شهر
بالتطبٌقات العملٌة للتأكد من فاعلٌة هذه الفنٌات فً خفض السلوكٌات ؼٌر 

 المرؼوبة و للتحقٌق التؽذٌة الراجعة الالزمة لتحقٌق النتابج المرجوة . 
 تنظٌف األسنان :  -1

تأخذ الباحثة الطفل إلى المؽسلة و تساعده فً تنظٌؾ أسنانه باستخدام الفرشاة . و 
 هنا على الطفل أن ٌتقبل تنظٌؾ أسنانه بدون ؼضب أو علك للفرشاة . 

 تمشٌط الشعر : -2
تقوم الباحثة بمساعدة الطفل فً تمشٌط شعره بواسطة فرشاة عادٌة )ال قاسٌة جداً 

ا على الطفل أن ٌتقبل تمشٌط شعره بالفرشاة العادٌة و ال ناعمة جداً (و أٌضاً هن
 التً تستخدمها الباحثة. 

 خلع المالبس اإلضافٌة :-3
تقوم الباحثة بإزالة المالبس اإلضافٌة التً ٌرتدٌها الطفل و ذلك بالتدرٌج حتة ٌتقبل 
البقاء بقطعة واحدة من الثٌاب فقط. إضافة إلى شد الحزام و الحذاء بشكل عادي 

 دون مبالؽة فً ذلك . 
 تبدٌل نوعٌة المالبس :-4

تقوم الباحثة خالل فترة التدرٌب بإلباس الطفل مالبس متنوعة من حٌث السماكة و 
واسعة ( و ذلك  –اللٌن ( و من حٌث المقاس ) ضٌقة  –الناعم  –الملمس) القاس 

 لمراقبة سلوك الطفل و مدى تقبله لؤللبسة المتنوعة التً تقدم له . 

 

 

 

 قييىتان

 

 

 

 

 

السلوكٌة أثناء الجلسة مباشرة عن طرٌق االستعانة  تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها
) تسجٌل استجابة الطفل للضؽط على  بإحدى المعلمات بما ٌشمل المعلومات التالٌة

 طرٌقة سحبه و دفعه للشرٌط القماشً المطاط ( –المفاصل 

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

1    

2    

3    

    الخ ...........

 

طلبت الباحثة من األمهات تنفٌذ التدرٌبات السابقة فً المنزل بعد تدرٌبهن على  انتذسيثات انًُضنية
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طرٌقة ضبط السلوك باستخدام الفنٌات السابقة من قبل الباحثة , و االنتباه إلى 
نوبات الؽضب التً قد ٌظهرها الطفل و أٌضاً ضبط االنفعاالت فً حاالت عدم 

 للتدرٌب فً المنزل .استجابة الطفل 

 تانهعة و انًهاسات االجتًاعيةيظاهش االضطشاب انًتعهقة خفض  انهذف انعاو

 أن ٌجلس الطفل بهدوء عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب .  -1 نسهىكيةاألهذاف ا
 أن ٌبقى الطفل هادباً عند تطبٌق الضؽط الجانبً خالل فترة التدرٌب .  -2
أن ٌقوم الطفل بتطبٌق المكعبات و هو مرتدي الصدرٌة الثقٌلة أو واضعاً أفعى  -3

 الحضن عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب . 

( دقابق ٌطبق فٌها الضؽط  5 – 3مقسمة على فترتٌن األولى مدتها ) دقٌقة  35 صيٍ انجهسة
ا ٌطبق فٌها تدرٌب الصدرٌة ( دقٌقة تقرٌب 25الجانبً أو التدلٌك . و الثانٌة مدتها ) 

 دقابق . 5الثقٌلة أو أفعى الحضن . مع استراحة بٌن الفترتٌن مدتها 

 ركن التهدبة و التنظٌم  نتذسيةيكاٌ ا

 مادي  //  معنوي انًعضصات

 تقنٌات و فنٌات التهدبة و التنظٌم :  انفُيات انًستخذية
 تدلٌك العمود الفقري . –الضؽط الجانبً  –أفعى الحضن  -الصدرٌة الثقٌلة  

فرشة  –جوارب لصنع أفعى الحضن  –صدرٌة صؽٌرة مناسبة لمقاس الطفل  انىسائم انًستخذية
 رقٌقة طولها ضعؾ طول الطفل . 

 (  1( و جماعٌة ) التدرٌب  3+  2فردٌة ) التدرٌب  َىع انجهسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )انصذسية انثقيهة(

 

 

 

 إجشاءاتانجهسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انحضٍ ( ) أفعى

 : الصدرٌة الثقٌلة أو أفعى الحضن  ولالتدرٌب األ
تحضر المعلمة مجموعة من األلعاب أو مكعبات, على الطفل  الخطوة األولى :

 الجلوس بهدوء و تطبٌق المكعبات .
الخطوة الثانٌة : تلبس المعلمة الطفل الصدرٌة الثقٌلة) صدرٌة قدٌمة من 

األرز,الذرة,الفول,..... الخ.  \مقاس الطفل,نضع فً الجٌب حبوب مثل 
% من وزن الطفل.وهً تساعد الطفل 17وٌجب أن ٌكون ثقلها ٌساوي 

دقٌقة ثم  27على التهدبة وزٌادة الوعً بالجسم. وٌجب أن ٌلبسها الطفل 
وذلك حتى ال ٌتكٌؾ ٌخلعها لبعض الدقابق ثم ٌلبسها.وزٌادة الوزن بالتدرٌج 

(أو تضع على أكتاؾ أو فً حضنه األفعى لجهاز العصبً مع األوزان
تساعد الطفل التوحدي على الجلوس بهدوء,وتزٌد الضؽط اللمسً )

ذاتً التحفٌز. و العمٌق,وتقدم مدخل  
وتتألؾ من جورب طوٌل ٌمؤل بالرز أو العدس أو الفاصولٌا.نؽلق الجورب 

.  عن طرٌق الخٌاطة  
تساعد المعلمة األطفال على تركٌب المكعبات أو اللعب باأللعاب  الخطوة الثالثة :

 الموجودة أمامهم . تعزز المعلمة الطفل لبقابه هادباً أثناء اللعب .
 

 : الضغط على جانبً الجسد  ثانًالتدرٌب ال
تحضر المعلمة فرشة رقٌقة بطول ضعفً طول الطفل, وتضعها  الخطوة األولى :

 رض .على األ
تطلب من الطفل النوم على الفرشة, وفً حال رفضه لذلك تقوم  الخطوة الثانٌة :

 بمسك ٌده و مساعدة على النوم .
 ٌجب أن ٌنام الطفل على الجنب . الخطوة الثالثة :
تطوي المعلمة الجزء المتبقً من الفرشة بٌحث ٌأتً فوق جسد  الخطوة الرابعة :

 .الطفل 
تمارس المعلمة نوع من الضؽط على جانب جسد الطفل من  الخطوة الخامسة :

فوق الفرشة ,على شكل ضؽطات عمٌقة تبدأ من األكتاؾ نزوالً إلى أطراؾ أصابع 
 القدمٌن.و هذه الخطوة ال تتجاوز الثوانً .

 تقلب المعلمة الطفل إلى الجانب األخر و تكرر ما فعلته سابقاً  الخطوة السادسة :
 ل على استجابته معها .تعزز المعلمة الطف

 : تدلٌك الظهر بدأ من الرقبة إلى نهاٌة العمود الفقري . لثالتدرٌب الثا
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تجهز الباحثة  مكان التدرٌب من حٌث وضع موسٌقى هادبة و الخطوة األولى :
 استخدام فرشة مرٌحة لٌنام علٌها الطفل . 

على بطنه فوق المكان المخصص لذلك , وفً حال  ٌنام الطفل الخطوة الثانٌة :
 امتناعه عن ذلك تقوم الباحثة باجباره على النوم من خالل التلقٌن الجسدي .

تقوم الباحثة بتدلٌك ظهر الطفل فوق العمود الفقري بدأ من الرقبة  الخطوة الثالثة :
الفقري  نزوالً إلى نهاٌة الظهر . و ذلك من خالل ضؽط خفٌؾ على فقرة العمود

 بواسطة ٌدٌها األثنتٌن بحٌث ال ٌتم رفع الٌد عن ظهر الطفل إال مع نهاٌة التدرٌب .
 / دقابق حتى ٌسترخً الطفل . 5تستمر الباحثة بالتدلٌك لمدة /  الخطوة الرابعة :

/ دقابق و ذلك حسب قدرة  15 – 17مالحظة : قد ٌستمر هذا التدرٌب لمدة / 
 الطفل على االسترخاء .

 تعزز الباحثة سلوك الطفل لبقابه هادباً . طوة الخامسة :الخ
 ه على حاله . قد ٌؽفى الطفل مع نهاٌة التدرٌب و هنا ٌمكن تركمالحظة :

 

 

 

ًهية  نهتأكذ انتطثيقات انع

 يٍ تحقق األهذاف

 

 

 

ٌن  تقرٌباً ٌتم البدء بعد تطبٌق الباحثة للفنٌات و التدرٌبات السابقة لمدة شهر
العملٌة للتأكد من فاعلٌة هذه الفنٌات فً خفض السلوكٌات ؼٌر  بالتطبٌقات

المرؼوبة و للتحقٌق التؽذٌة الراجعة الالزمة لتحقٌق النتابج المرجوة . حٌث  بدأت 
الباحثة بالخرو  مع أفراد العٌنة ) الباحث ذاتً التحفٌز( إلى الحدابق العامة القرٌبة 

علمات بهدؾ تعمٌم النتابج التً حصلت من مركز التدرٌب و بصحبة األمهات و الم
عند األطفال . وأٌضاً مراقبة سلوكه خالل تواجده فً حدٌقة عامة و ضمن األطفال 

 و الناس األخرٌن . وكان هذا ٌتم مرتٌن فً االسبوع .

 

 

 

 

 قييىتان

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل 
الرتداء الصدرٌة الثقٌلة أو وضع أفعى  التالٌة)تسجٌل استجابة الطفلالمعلومات 
مدى تقبله للضؽط  –مدة استرخابه  عند التدلٌك  –و مدى ثباته خاللها  –الحضن 

 الجانبً ( و ٌنظم ذلك ضمن الجدول التالً  

 مدة استرخاء الطفل وقتها رقم المحاولة

   

   

   

   

 

طلبت الباحثة من األمهات تطبٌق التدرٌبات السابقة فً المنزل مع ضرورة تحمل  انتذسيثات انًُضنية
نوبات الؽضب التً قد ٌبدٌها الطفل أثناء التطبٌق فً البٌت . و ضرورة تعزٌز 

 الطفل و أن كانت استجابته بسٌطة .

 جهسات انًستجية انحسي راتي انتحفيض األقم

 مظاهر االضطراب المتعلقة باألكل خفض  انهذف انعاو

 أن ٌبقى الطفل هادباً خالل فترة التدرٌب .  -1 نسهىكيةاألهذاف ا
 أن ٌقوم الطفل بمضػ عصا الكنز عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب  -2
 ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب أن ٌقوم الطفل بنفخ الفقاعات بمفرده عندما  -3
 الشموع عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب .أن ٌقوم الطفل بإطفاء  -4
أن ٌتناول الطفل وجبات الطعام باستخدام أدوات طعام ذات مقابض خشبٌة  -5

 عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب . 
 أن ٌقطع الطفل الشندوٌشة بأسنانه عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب  -6

( دقابق تتضمن تطبٌق الضؽط  17ٌن األولى ) دقٌقة موزعة على قترت 35 صيٍ انجهسة
مع فترة  ( 3أو   2 ) ( دقٌقة تتضمن التدرٌب27باستخدام الفرشاة و الثانٌة ) 

 دقابق بٌن القترتٌن .  3استراحة مدتها 

 ركن الحركة االجمالٌة ) القسم الداخلً (   نتذسيةيكاٌ ا

 مادي  //  معنوي انًعضصات

 فنٌات نظام وٌلبرؼر :  انفُيات انًستخذية
 تدلٌك مفاصل الفكٌن و الخدود بالفرشاة المهتزة .
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 . النشاطات الفموٌة الحركٌة 
 استخدام أدوات الطعام ذات مقابض ثقٌلة .

أدوات طعام )شوكة + ملعقة ( ذات –شمع   -فرشاة  تدلٌك الوجه  ذات اهتزاز  انىسائم انًستخذية
 شاش , عصٌر .لعبة الفقاعات  –وجبات طعام محببة للطفل  –مقابض خشبٌة 

 ( 3+  2( و جماعٌة ) التدرٌب  1) التدرٌب فردٌة  َىع انجهسة

 . بؤداة  التدلٌك التدرٌب األول : تدلٌك مفاصل الفكٌن و الخدود إجشاءاتانجهسة
بواسطة   وجهها أمام الطفل تجلس الباحثة مقابل الطفل و تقوم بتدلٌك الخطوة األولى : 

بأداة التدلٌك ) وهً أداة تستخدمها النساء لتدلٌك عضالت الوجه من أجل تنشٌط الدورة 
و هً تؽنً  أؼنٌة محببة لؤلطفال , حتى ٌطمبن  الدموٌة و المحافظة على حٌوٌة البشرة(

باطنالٌد  تدلٌك ٌدالطفل وجه الكؾ وبو أٌضا تقوم الباحثةالطفل  و ال ٌشعر بالخوؾ , 
 لتقبل الطفل لملمس الفرشاة لوجهه .  تمهٌدا

 تبدأ الباحثة تدرٌجٌاً بتدلٌك مفاصل الفكٌن مع االستمرار  بطمأنة الطفل الخطوة الثانٌة : 
من خالل تدلٌك وجهها ثم وجهه أو تدلٌك ٌدها ثم ٌده و هكذا تدرٌجٌاً حتى ٌتقبل الطفل 

 استخدام أداة التدلٌك على وجهه .
تحاول الباحثة تبادل األدوار مع الطفل بحٌث تسم  له القٌام بتدلٌك وجهها  الخطوة الثالثة:

 أو أن تسم  له بتدلٌك ٌده أو وجهه بنفسه و لو بشكل خفٌؾ .
 ( دقابق تقرٌباً  0تستمر الباحثة بالخطوات السابقة لمدة )  الخطوة الرابعة :

 . من التدرٌب و هو الضغط على محٌط الشفاهالجزء الثانً ثم تنتقل الباحثة إلى تطبٌق 
 

 تبقى الباحثة بنفس الوضعٌة السابقة .: الخطوة األولى 
تقوم الباحثة بعمل تدلٌك خفٌؾ مع ضؽط على محٌط الشفاه : الخطوة الثانٌة 

 باستخدام أطراؾ األصابع .
 / دقابق . 3تستمر الباحثة بالتدلٌك لمدة / الخطوة الثالثة : 

 النشاطات الفموٌة الحركٌة .الثانً :التدرٌب 
 عصا المضػ . –نفخ الشمعة  –و هً عبارة عن نفخ الفقاعات 

 و هً لعبة معروفة و متوفرة فً األسواق نفخ الفقاعات :  -1
التدرٌب جماعً تجمع الباحثة األطفال مع المعلمات من أجل  الخطوة األولى :

 التطبٌق بحٌث ٌقؾ كل طفل و بخلفه المعلمة المساعدة .
علمة بمسك ٌد الطفل و مسك  أداة نفخ الفقاعات و تقوم كل م الخطوة الثانٌة :

 اخراجها من مكانها ثم النفخ علٌها حتى تتطاٌر الفقاعات أمام الطفل .
فً حال عدم تمكن الطفل من معرفة كٌفٌة النفخ تقوم المعلمة  ثة :الخطوة الثال

التً تقؾ خلفه بوضع فمها قرٌب جدا من خد الطفل أثناء النفخ حتى ٌشعر بالهواء 
الذي ٌخر  من فمها و ٌتمكن من تقلٌدها , كما ٌمكنها مسك شفاه الطفل و شدها 

قلٌد حركة الشفاه خالل ) حركة التصفٌر( لٌتمكن الطفل من تبلطؾ إلى األمام 
 النفخ .

تستمر الباحثة و المعلمات و األطفال فً نفخ الفقاعات  و تعزٌز  الخطوة الرابعة :
 سلوك األطفال .

و مساعدة الطفل  تتبع الباحثة نفس الخطوات السابقة من تدرٌبنفخ الشمع : -2
 على نفخ الشمعة . حتى ٌتمكن الطفل من إطفاء الشمعة بمفرده .

و هو عبارة عن عصا ) كالتً ٌستخدمها  أو كنز المضػ . المضغ :عصا  -3
أطباء الحنجرة عند الفحص الطبً ( فً نهاٌتها تعلق الباحثة قطع من الشاش 

 التوت.....الخ(  –البرتقال  –النظٌؾ و المؽموس بعصٌر محبب للطفل ) التفاح 
 تجلس الباحثة مقابل الطفل و تحضر عصا المضػ مع العصٌر . الخطوة األولى : 
تقوم الباحثة بتمرٌر العصا على شفاه الطفل حتى ٌتذوق طعم  الخطوة الثانٌة :

العصٌر , و بالتالً ٌقوم بفت  فمه لتتمكن الباحثة من وضع العصا عند األضراس 
 ( .  الخلفٌة من الفك ) الجزء المصنوع من الشاش المؽموس بالعصٌر

إذا لم ٌتمكن الطفل من تحرٌك فكه الحداث حركة المضػ التقلٌدٌة الخطوة الثاثلة :
. تقوم الباحثة بمسك فكه السفلً و تحرٌكه بشكل دابري و بطرٌقة لطٌفة حتى 

 ٌتمكن الطفل من معرفة كٌفٌة القٌام بالحركة المطلوبة للمضػ .
الطفل و تؽمسها مجددا  تخر  الباحثة عصا المضػ من فم الخطوة الرابعة :



 المالحق 
 

 285 المالحق

 

 
 

 

 بالعصٌر و تكرر الخطوة السابقة .
تكرر الباحثة الخطوات السابقة حتى ٌتمكن الطفل من تعلم  الخطوة الخامسة :

 و تعزز سلوك الطفل .عملٌة مضػ الطعام . 
تستخدم الباحثة بعد فترة من التدرٌب قطع الكرمٌل لتدرٌب  الخطوة السادسة :
 الطفل على المضػ .

هذه التدرٌبات تقوي حركات الشفاه و تساعد الطفل على تقلٌد حركات  مالحظة :
النفخ و التصفٌر و البلع و المضػ .........الخ . و ٌجب التنوٌع بٌنها و لٌس 

 تطبٌقها دفعة واحدة . 
 التدرٌب الثالث : استخدام أدوات الطعام ذات المقابض الثقٌلة .

و هذا ٌرسل تنبٌهات حسٌة ذاتٌة التحفٌز  التً تعطً وزناً أثناء استعمالها . 
إضافً للمستقبالت إضافٌة إلى مفاصل الٌدٌن و األصابع مما ٌساعد على تنبٌه 

الحسٌة ذاتٌة التحفٌز المتواجدة فً أربطة و مفاصل األصابع و بالتالً زٌادة 
 التحكم باستخدام أدوات الطعام . 

تجهز الباحثة وجبة طعام محببة للطفل و تحضر أدوات الطعام ألولى : الخطوة ا
 .  ذات المقابض الخشبٌة

تساعد الباحثة الطفل على مسك الملعقة و حمل كمٌة من الطعام ثم الخطوة الثانٌة :
 رفع الٌد باتجاه الفم و تناول اللقمة . 

ضؽط بسٌط أٌضاً من تكرر الباحثة الخطوة السابقة مع إضافة الخطوة الثالثة :
 ٌدها على ٌد الطفل مما ٌساعده على االحساس  بوزن الملعقة فً ٌده .

 حتى ٌتناول الطفل وجبته كاملة .و تستمر الباحثة فً تنفٌذ ما سبق 
تستمر الباحثة فً تنفٌذ الخطوات السابقة مع التخفٌؾ من التلقٌن الخطوة الرابعة :

ٌتمكن الطفل من استخدام أدوات الطعام  الجسدي و سحب المساعدة تدرٌجٌاً حتى
 بمفرده . و تعزز الباحثة سلوك الطفل فً جمٌع الخطوات السابقة . 

 

 

 قييىتان

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل 
مدى قدرته على  –لتدلٌك مفاصل الفكٌن  المعلومات التالٌة)تسجٌل استجابة الطفل

 –التلقٌن و مكانه فً كل مرة ٌعطى فٌه األمر  ودنفقخ الفقاعات و الشمعة , وج
 قدرته على استخدام أدوات الطعام ( و ٌنظم ذلك ضمن الجدول التالً 

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

1    

2    

    الخ .............

 

طلبت الباحثة من األمهات تطبٌق التدرٌبات السابقة فً المنزل و التحلً بالصبر و  انتذسيثات انًُضنية
الهدوء بسبب بطء االستجابة من قبل الطفل . أو بسبب نوبات الؽضب التً قد 

ٌظهرها أثناء التطبٌق فً المنزل بحكم أنه تعود سابقاً على طرٌقة مختلفة فً تناول 
 الطعام . 

 (  Aيظاهش االضطشاب انًتعهقة تانثياب و انعُاية انزاتية ) خفض  انهذف انعاو

أن ٌخر  الطفل األجسام الصؽٌرة من المعجون عندما ٌطلب منه ذلك خالل  -1 نسهىكيةاألهذاف ا
 فترة التدرٌب . 

أن ٌلتقط الطفل حبات الفاصولٌاء بالمالقط بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك خالل  -2
 فترة التدرٌب .

ع الطفل الشرابط المطاطٌة عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة أن ٌسحب  و ٌدف -3
 التدرٌب .

أن ٌضؽط الطفل الدمٌة بٌدٌه فً الماء أو الهواء عندما ٌطلب منه ذلك خالل  -4
 فترة التدرٌب .

( دقٌقة لكل تدرٌب مع فترة 15موزعة على فترتٌن مدة كل منهما ) دقٌقة  35 صيٍ انجهسة
 دقابق تقرٌباً  .  4استراحة  بٌن الفترتٌن مدتها 

 ركن الحركة االجمالٌة ) القسم الداخلً ( نتذسيةيكاٌ ا
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 مادي  //  معنوي انًعضصات

 تعلم اإلحساس باألصابع  -فنٌات الحمٌة الحسٌة : أ  انفُيات انًستخذية
 اخرا  األجسام الصؽٌرة من المعجون .

 التقاط حبات الفاصولٌاء بالمالقط .
 النشاطات الدهلٌزٌة و ذاتٌة التحفٌز : -ب 

 ضؽط الدمى فً الهواء أو الماء .
 سحب  / دفع 

حمص   –حبوب جافة ) فاصولٌاء  –معجون األطفال  –ألعاب و مجسمات صؽٌرة  انىسائم انًستخذية
دمى بالستٌكٌة لٌنة تصدر صوت عند  –شرابط مطاطٌة  –فول ( مالقط بالستٌك 

 الضؽط علٌها .

 جماعٌة  َىع انجهسة

 

 

 

 

 

 

 إجشاءاتانجهسة

 إخراج أجسام صغٌرة من المعجون . التدرٌب األول :
تحضر الباحثة صحن فٌه مجموعة من االجسام الصؽٌرة أو حبات الفول  الخطوة األولى : 

 معجون األطفال . و
تجلس مقابل الطفل و تقطع المعجون إلى قطع ضؽبرة بحجم ٌسم   الخطوة الثانٌة : 

 بوضع حبة الفول أو الجسم الصؽٌر بداخلها و إؼالقها .
تضع الباحثة حبة الفول داخل قطعة المعجون و تؽلقها باستثناء طرفها  الخطوة الثالثة :

لطفل من اإلمساك بالمعجون و فتحه و إخرا  ٌبقى مفتوحا بشكل بسٌط حتى ٌتمكن ا
 الموجود بداخله . 
تقوم المعلمة المساعدة بمسك ٌد الطفل ) اإلبهام و السبابة من كل ٌد ( و الخطوة الرابعة : 

مساعدته على فت  قطعة المجون من الجهة التً تركت مفتوحة بشكل بسٌط جدا ً . ثم 
 ولة . ٌمسك الطفل حبة الفول و ٌضعها على الطا

تعٌد الباحثة وضع حبة الفول من جدٌد داخل قطعة المعجون و تؽلقها  الخطوة الخامسة :
 و تكرر ما سبق . مع ضرورة تعزٌز الطفل فً كل خطوة . بنفس الطرٌقة 

تكرر الباحثة الخطوات السابقة مع التخفٌؾ تدرٌجٌاً من التلقٌن  الخطوة السادسة :
 أن ٌفت  الطفل قطعة المعجون بمجرد أن ٌمسكها بٌدٌه . الجسدي أو اللفظً . إلى أن تصل

 بالمالقط . مكعبات الضغٌرةالتقاط حبات ال التدرٌب الثانً :
 تضع الباحثة مكعبات ذات حجم ضؽٌر على الطاولة أمام الطفل الخطوة األولى : 
تحضر ملقط بالستٌك الذي ٌستعمل فً حمل مكعبات الثلج  الخطوة الثانٌة :

 لوضعها فً العصٌر .
تمسك ٌد الطفل و تساعده فً مسك الملقط ثم التقاط المكعبات  الخطوة الثالثة :

 بواسطة الملقط و وضعها  فً  مكانها المخصص على الطاولة .
تكرر الباحثة الخطوات السابقة حتى ٌتمكن الطفل من نقل جمٌع الخطوة الرابعة :

 المكعبات الموجودة على الطاولة . 
تكرر الباحثة الخطوات السابقة مع التخفٌؾ تدرٌجٌاً من التلقٌن  الخطوة الخامسة :

اللفظً و الجسدي . و ٌتمكن الطفل من نقل المكعبات بمفرده من مكان إلى مكان 
و تعزز الباحثة دوماً سلوك الطفل فً  ن الملقط الذي بٌده .أخر دون أن تسقط م

 كل خطوة من الخطوات السابقة . 
 ضغط الدمى فً الهواء أو الماء .التدرٌب الثانً : 
تحضر الباحثة حوض من الماء و تضع قلٌالً من الصبؽة التً الخطوة األولى : 

محبب للطفل .+ وضع  تستعمل لؤلؼذٌة و ذلك من أجل إعطاء لون للماء  قد ٌكون
بعض من سابل الجلً الذي ٌمن  الماء عند النفخ فقاعات و بالتالً ٌتكون معنا عند 

 ضؽط الدمى فً الماء فقاعات ملونة و هذا شًء جداً محبب للطفل .
وعة من متضع الباحثة الحوض أمام الطفل و ثم تضع بداخله مج الخطوة الثانٌة :

إحداث الضؽط علٌها و  تمأرنب  و التً ٌ –مٌكً موس  –فٌل  –بطة األلعاب 
 بنفس الوقت . صوت

تمسك الباحثة بٌد الطفل و تساعده على مسك إحدى الدمى و من الخطوة الثالثة : 
, و ٌتم الضؽط داخل الماء مما ثم الضؽط علٌها بواسطة ضؽط ٌدها فوق ٌده 
 ٌؤدي إلى إحداث فقاعات ملونة ٌحبها الطفل .

مع التخفٌؾ تدرٌجٌاً من تقدٌم المساعدة تكرر الباحثة ما سبق: الخطوة الرابعة 
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 الجسدٌة للطفل حتى ٌتمكن من الضؽط بمفرده على الدمٌة .
تعٌد الباحثة الخطوات السابقة و لكن ٌتم ضؽط الدمى فً  الخطوة الخامسة :

 الهواء و لٌس فً الماء .
 سحب  / دفع  .التدرٌب الثانً : 
من النوع المطاط         :  تحضر الباحثة شرابط قماشٌة  سمٌكة الخطوة األولى 

 , و ٌفضل أن تكون ملونة . ) اللٌكرا( 
تقؾ الباحثة مقابل الطفل و تعطٌه طرؾ الشرٌط لٌمسك به و  :الخطوة الثانٌة 

 تقوم المعلمة المساعدة بمساعدة الطفل على األمساك بطرؾ الشرٌط . 
احثة بشد الشرٌط نحوها بٌنما المعلمة التً تمسك بٌد تقوم الب :الخطوة الثالثة 

الطفل تخلق نوع من المقاومة من خالل مسك ٌد الطفل و منعه من االنسحاب نحو 
 الباحثة عندما تسحب الشرٌط .

تقوم المعلمة المساعدة التً تقؾ خلؾ الطفل و الممسكة بٌده  :الخطوة الرابعة 
الباحثة تخلق نوع من المقاومة للسحب الذي بسحب الشرٌط  نحو الطفل و بالمقابل 

 ٌقوم به الطفل بمساعدة المعلمة .
تكرر الباحثة الخطوات السابقة مرات عدٌدة حتى ٌصب  الطفل  :الخطوة الخامسة 

 قادراً على سحب الشرٌط بمفرده بدون مساعدة .
 تعزز الباحثة سلوك الطفل . :الخطوة السادسة 

 

 يالحظات حىل هزِ انجهسة 

 

ال تطبق هذه التدرٌبات دفعة واجدة فً الجلسة و لكن ٌتم التنوٌع بٌنها خالل 
 الجلسات .

 

 

 

 

 قييىتان

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل 
التلقٌن و مكانه فً كل مرة ٌعطى  ودوج - المعلومات التالٌة)تسجٌل استجابة الطفل

 فٌه األمر( و ٌنظم ذلك ضمن الجدول التالً 

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

    

    

    

    

 

 كلفت الباحثة األمهات بتطبٌق التدرٌبات السابقة مع وجود أطفال أخرٌن من العابلة  انتذسيثات انًُضنية
 

 ( B يظاهش االضطشاب انًتعهقة تانثياب و انعُاية انزاتية ) خفض  انهذف انعاو

 

 

 
 

 

 نسهىكيةاألهذاف ا

أن ٌقوم الطفل بالرسم على السط  المابل عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  -1
 التدرٌب . 

أن ٌقوم الطفل بالمشً على الٌدٌن فوق الرمل بمساعدة المعلمة عندما ٌطلب  -2
 التدرٌب.منه ذلك خالل فترة 

أن ٌقوم الطفل بتنظٌؾ أسنانه بمساعدة المعلمة عندما ٌطلب منه ذلك خالل  -3
 فترة التدرٌب .

أن ٌقوم الطفل بارتداؤ مالبسه بمساعدة المعلمة عندما ٌطلب منه ذلك خالل  -4
 فترة التدرٌب .  

أن ٌقوم الطفل بؽسل وجهه و ٌدٌه بمساعدة المعلمة عندما ٌطلب منه ذلك  -5
 تدرٌب .  خالل فترة ال

أن ٌقوم الطفل بارتداء البنطال و وضع الحزام  بمساعدة المعلمة عندما ٌطلب   -6
 منه ذلك خالل فترة التدرٌب .  

( دقٌقة لكل تدرٌب مع فترة 15دقٌقة موزعة على فترتٌن مدة كل منهما )  35 صيٍ انجهسة
 دقابق تقرٌباً  . 4استراحة  بٌن الفترتٌن مدتها 

 ركن الحركة االجمالٌة ) القسم الخارجً ( نتذسيةيكاٌ ا

 مادي  //  معنوي انًعضصات
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 دمج المدخل ذاتً التحفٌز مع اللمس –فنٌات الحمٌة الحسٌة : أ  انفُيات انًستخذية
 الرسم باألصابع على السط  المابل 

 النشاطات الدهلٌزٌة و ذاتٌة التحفٌز : -ب 
 . فوق الرمل المشً على الٌدٌن 

ألوان صحٌة ) ال تؤذي الجلد و هً متوفرة فً األسواق ( سط  مابل من أعداد  انًستخذيةانىسائم 
 رمل  .  –الباحثة 

 جماعٌة  َىع انجهسة

 المائل .اللوح  الرسم باألصابع على التدرٌب األول : إجشاءاتانجهسة
 مجوؾ المابل و هو عبارة عن مستطٌل لوحتقوم الباحثة بإعداد الالخطوة األولى : 

 مصنوع من الحدٌد و مؽطى بمادة الفلٌكس األبٌض و التً ٌتم تبدٌلها عند الحاجة لذلك .

تضع الباحثة األلوان )الصحٌة( على الطاولة وتؽمس ٌدها فً الخطوة الثانٌة : 
األلوان وتقوم بالشخبطة على اللوح وتشكٌل خطوط أو أشكال ال معنى لها ألن 

األلوان بالٌد والقٌام بالشخبطة على اللوح الهدؾ هو أن ٌلمس الطفل هذه 
نحاول بالتدرٌج تعوٌد الطفل على لمس األلوان إن كان الخطوة الثالثة :المابل.

 .لمسها مزعج بالنسبة له 

تمسك الباحثة بٌد الطفل و تؽمسها باأللوان و تساعده على الشخبطة على الخطوة الرابعة : 
 الطفل .و تعزز سلوك . اللوح الذي أمامه 

 المشً على الٌدٌن فوق الرمل .التدرٌب الثانً : 

 
 
 
 
 
 

 
 تأخذ الباحثة الطفل إلى ساحة الرمل .الخطوة األولى : 
 تساعد الباحثة الطفل فً المكوث على أطرافه األربعة . الخطوة الثانٌة :
تمسك الباحثة بأقدام الطفل و تحاول رفع جسمه تدرٌجٌا بٌنما  الخطوة الثالثة :

المعلمة ممسكة بأٌدي الطفل على األرض و ذلك من أجل التخفٌؾ من أحساسه 
 بالخوؾ عند ارتفاع أقدامه عن األرض و انعكاس حركة جسده .

تبدا الباحثة بالطلب من الطفل المشً على ٌدٌه و تقوم المعلمة الخطوة الرابعة :
مساعدة الطفل بنقل ٌدٌه فً حركات متبادلة حتى ٌتمكن الطفل من إدراك حركة ب

 المشً على الٌدٌن . 
تستمر الباحثة فً تشجٌع الطفل حتى تصل إلى نهاٌة الساحة ثم الخطوة الخامسة : 

 تنزل الطفل و تعطٌه استراحة بسٌطة .
 إلى بداٌة الساحة بعد االستراحة تعٌد الباحثة ما سبق  للعودةالخطوة السادسة :
تعزز الباحثة سلوك الطفل . و االنتباه إلى ردة فعل األطفال عند الخطوة السابعة : 

تطبٌق هذا التدرٌب ألن معظم األطفال لدٌهم ضعؾ فً استطاعة أٌدٌهم على حمل 
 ضعٌة المقلوبة .وزن أجسامهم فً هذه الو

 

 

 

 

 

 انتطثيقات انعًهية 

 نهتأكذ يٍ تحقق األهذاف

 

 

 

ٌن  تقرٌباً ٌتم البدء بعد تطبٌق الباحثة للفنٌات و التدرٌبات السابقة لمدة شهر
بالتطبٌقات العملٌة للتأكد من فاعلٌة هذه الفنٌات فً خفض السلوكٌات ؼٌر 

 المرؼوبة و للتحقٌق التؽذٌة الراجعة الالزمة لتحقٌق النتابج المرجوة . 
 تنظٌف األسنان :  -1

تأخذ الباحثة الطفل إلى المؽسلة و تساعده فً تنظٌؾ أسنانه باستخدام الفرشاة . و 
 .  صرٌر باألسنانهنا على الطفل أن ٌتقبل تنظٌؾ أسنانه بدون ؼضب أو 

 : غسل الوجه و الٌدٌن -2
و هنا ٌجب تقوم الباحثة بتدرٌب الطفل على ؼسل وجهه و ٌدٌه باستخدام الصابون 

على القٌام بهذ المهارة أفضل من الوضع السابق قبل تطبٌق أن تكون قدرة الطفل 
 البرنامج التدرٌبً .
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 :ارتداء المالبس و خلعها -3
تقوم الباحثة بتعلٌم الطفل كٌفٌة ارتداء المالبس و خلعها / البنطال كٌؾ نضع 

 / و الٌد فً كم الكنزة .........الخ الرجل فً حفرة رجل البنطال 

 

 

 

 قييىتان

الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل تقوم 
وجود التلقٌن و مكانه فً كل مرة ٌعطى  - المعلومات التالٌة)تسجٌل استجابة الطفل

 فٌه األمر( و ٌنظم ذلك ضمن الجدول التالً 

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

1    

2    

3    

    الخ............

 

 كلفت الباحثة األمهات بتطبٌق التدرٌبات السابقة مع وجود أطفال أخرٌن من العابلة  انتذسيثات انًُضنية

 ( Aتانهعة ) يظاهش االضطشاب انًتعهقة خفض  انهذف انعاو

 

 

 

 

 نسهىكيةاألهذاف ا

ٌطلب منه ذلك أن ٌقوم الطفل بالزحؾ داخل األنفاق الكرتونٌة بمفرده عندما  -1
 خالل فترة التدرٌب .

أن ٌقوم الطفل بصعود و نزول المنزلقة بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك خالل  -2
 فترة التدرٌب . 

أن ٌقود الطفل الدراجة ذات العجالت الثالثة بالمساعدة عندما ٌطلب منه ذلك  -3
 خالل فترة التدرٌب . 

الكرة الثقٌلة التً ترمى إلٌه عندما ٌطلب منه ذلك خالل  بمفرده أن ٌلتقط الطفل -4
 فترة التدرٌب .

عندما ٌطلب منه ذلك خالل  ٌلتقطهاالكرة الثقٌلة التً  بمفرده الطفل ٌومًأن -5
 فترة التدرٌب .

( دقٌقة لكل تدرٌب مع فترة 15موزعة على فترتٌن مدة كل منهما )  دقٌقة  35 صيٍ انجهسة
 دقابق تقرٌباً  . 4استراحة  بٌن الفترتٌن مدتها 

 ركن الحركة اإلجمالٌة ) القسم الخارجً (  نتذسيةيكاٌ ا

 مادي  //  معنوي انًعضصات
 

 ذاتٌة التحفٌز :النشاطات الدهلٌزٌة و   -فنٌات الحمٌة الحسٌة : أ  انفُيات انًستخذية
 الزحؾ عبر األنفاق الكرتونٌة .

 صعود ونزول المنزلقة . 
 ركوب الدراجة ثالثٌة العجالت . 

 التقاط الكرة الثقٌلة .

كرة مملوءة  –عجالت  3الدراجة ذات  –أنفاق كرتونٌة )إعداد الباحثة( رمل  انىسائم انًستخذية
 منزلقة . –بالحبوب أو الطحٌن 

 جماعٌة  َىع انجهسة

 

 انجهسة إجشاءات

 الزحف عبر األنفاق الكرتونٌة .التدرٌب األول :

ثم تبدأ الباحثة بتدرٌب الطفل على عبور األنفاق التً صممتها من  الخطوة األولى :
الكرتون وقماش الشوادر وتشجع الباحثة الطفل على المكوث على الركبتٌن والٌدٌن 
 ودخول النفق والسٌر بداخله حتى ٌصل إلى نهاٌته وعندما ٌصل الطفل ٌتم تعزٌزه.

ثم تعود الباحثة بالطفل إلى بداٌة النفق وهكذا.واألنفاق هً نةوعٌن  الخطوة الثانٌة :
مستقٌمة ومتعرجة وتبدأ الباحثة مع الطفل بالنفق المستقٌم ثم تنتقل بعد عدة أٌام إلةى 

 النفق المتعر . 
 صعود ونزول المنزلقة :  التدرٌب الثانً :

 .تقسم الباحثة األطفال إلى مجموعات صؽٌرة الخطوة األولى : 
الخطوة الثانٌة : كل مجموعة تقوم المعلمة أو األم الموجودة فٌها بمساعدة 

 األطفال على صعود و نزول المنزلقة خلؾ بعضهم البعض .
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 عجالت . 3ركوب الدراجة ذات  : الثالثالتدرٌب 
 عجالت مناسبة لحجم و عمر الطفل  3تحضر الباحثة درا  ذات  الخطوة األولى :
ٌركب الطفل على الدراجة و تقؾ الباحثة من خلفه و تقوم بدفعه  الخطوة الثانٌة :

مع بعض  بهدوء مع التركٌز على وضع قدمٌه على الدواسة مع العلم أنه فً البداٌة
 .ٌمكن التدرٌب بدون التركٌز على ذلك  األطفال

تنزٌد الباحثة من سرعة دفعها للطفل تدرٌجٌاً بما ٌتناسب مع تقبل الخطوة الثالثة :
 لطفل لذلك . ا

تقوم الباحثة بادخال  طفل أخر لٌقوم بدفع الدراجة بحٌث ٌقؾ  الخطوة الرابعة :
خلؾ الدراجة و الباحثة  تقؾ من خلفه ممسكة بٌدٌه فوق مقود الدراجة و دفعها 

 لؤلمام بسرعة مقبولة لؤلطفال . 
الراكب تقوم الباحثة بتبدٌل مواقع األطفال حٌث ٌصب  الطفل  الخطوة الخامسة :

على الدراجة هو من سوؾ ٌدفعها و الذي كان ٌدفع الدراجة سوؾ ٌقودها .و تكرر 
 الباحثة ما سبق مع جو من المرح و الضحك . و تعزز سلوك األطفال 

تكرر الباحثة ما سبق حتى ٌتمكن الطفل من ركوب الدراجة  الخطوة السادسة :
ل عصا توضع خلؾ مقعد ذات العجالت الثالثة مع مساعدة بسٌطة و هً على شك

 .الدراجة تقدم دفع بسٌط ٌساعد الطفل على تحرٌك الدواسات و السٌر بالدراجة 
 الكرة الثقٌلة .  و  رمً   التقاط : الرابعالتدرٌب 

تجهز الباحثة الكرات الثقٌلة و هً عبارة عن بالونات من النوع  الخطوة األولى :
 السمٌك ٌتم تعببتها بالرز أو الطحٌن ثم إؼالقها باحكام .

تقؾ الباحثة مع األطفال و المعلمة السماعدة على شكل خطٌن  الخطوة الثانٌة :
 متقابلٌن .

ترمً الباحثة الكرة للطفل و علٌه التقاطها و هنا تتدخل المعلمة  الخطوة الثالثة :
 المساعدة  و تمسك  بذراع  الطفل  و تساعده على التقاطها دون خوؾ .

بعد مساعدة المعلمة الطفل على التقاط الكرة  تقوم بمساعدته  الخطوة الرابعة :
. تلتقطها الباحثة و ترمٌها للطفل الثانً و ٌتم تكرار ما على رمٌها باتجاه الباحثة 
 سبق مع الطفل األول . 

تقوم الباحثة بتطبٌق التدرٌب من خالل األطفال فٌما بٌنهم بحٌث الخطوة الخامسة :
 ٌرمً كل طفل لؤلخر و بالعكس . 

 تعزز الباحثة سلوك األطفال فً جمٌع الخطوات السابقة .الخطوة السادسة : 
 

 ال تطبق جمٌع هذ التدرٌبات مع بعضها و أنم ٌتم التنوٌع فٌما بٌنها خالل الجلسات. حظات حىل هزِ انجهسة يال

 

 قييىتان

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل 
وجود التلقٌن و مكانه فً كل مرة ٌعطى  - المعلومات التالٌة)تسجٌل استجابة الطفل

 فٌه األمر( و ٌنظم ذلك ضمن الجدول التالً 

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

1    

2    

3    

    الخ..........

 

 كلفت الباحثة األمهات بتطبٌق التدرٌبات السابقة مع وجود أطفال أخرٌن من العابلة  انتذسيثات انًُضنية
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 (   Bتانهعة ) يظاهش االضطشاب انًتعهقة خفض  انهذف انعاو

أن ٌتأرج  الطفل بأرجوحة الدوالب بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  -1 نسهىكيةاألهذاف ا
 التدرٌب . 

الطفل فوق الترامبولٌن بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة أن ٌقفز  -2
 التدرٌب .

 أن ٌشد الطفل الحبل بمساعدة  المعلمةعندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب  -3
أن ٌقفز الطفل فوق فرشة الماء بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  -4

 التدرٌب .

( دقٌقة لكل تدرٌب مع فترة 15موزعة على فترتٌن مدة كل منهما )  دقٌقة  35 صيٍ انجهسة
 دقابق تقرٌباً  . 4استراحة  بٌن الفترتٌن مدتها 

 ركن الحركة االجمالٌة ) القسم الخارجً (  نتذسيةيكاٌ ا

 مادي  //  معنوي انًعضصات

 أنشطة التنبٌه :  انفُيات انًستخذية
 التأرج  السرٌع . 

 الترامبولٌن .القفز على 
 لعبة شد الحبل .

 القفز على فرشة الماء أو الهواء . 

حمص   –حبوب جافة ) فاصولٌاء  –معجون األطفال  –ألعاب و مجسمات صؽٌرة  انىسائم انًستخذية
دمى بالستٌكٌة لٌنة تصدر صوت عند  –شرابط مطاطٌة  –فول ( مالقط بالستٌك 

 + حماالت حدٌد . حبل قنب سمٌك .دوالب سٌارة بحجم مناسب  الضؽط علٌها .

 جماعٌة  َىع انجهسة

 
 

 جشاءاتانجهسةإ

 التؤرجح السرٌع .التدرٌب األول :
تقوم الباحثة بتجهٌز األرجوحة وهً دوالب سٌارت ذو حجم مناسب  الخطوة األولى :

البه بمادة عازلة  و من ثم وضع حماالت من أجل تحوٌله إلى للطفل تقوم بتنظٌفه و ط
 أرجوحة و تثبٌته على  الحامل المجهز فً المكان المخصص للتدرٌب . 

تضع الباحثة الطفل على األرجوحة التً صنعهتا و تبدأ بأرجحته بهدوء  الخطوة الثانٌة :
 طفل .و ذلك وفق السالمة العامة لل تدرٌجٌاً ثم تزٌد سرعة األرجحة

 ٌمكن وضع الطفلٌن معاً خالل تطبٌق الخطوة السابقة . الخطوة الثالثة : 
تترك الباحثة األرجوحة لتهدأ قلٌالً ثم تعٌد األرجحة من جدٌد .و تعزز الخطوة الرابعة : 

 الباحثة سلوك األطفال . 

 القفز على الترامبولٌن . التدرٌب الثانً :
 الخطوة األولى : ٌتم اختٌار الترامبولٌن المناسب لحجم الطفل . مع االنتباه 

 إلى السالمة العامة أثناء التطبٌق .
الخطوة الثانٌة : تضع الباحثة الطفل واقفاً فوق الترامبولٌن و تمسك بٌدٌه 

و تشجعه على القفز , وفً حاالت الخوؾ الشدٌد ٌمكن أن ٌبقى الطفل جاثم 
من الوقوؾ .على الركبتٌن و القفز بدال   

الخطوة الثالثة : ٌمكن أن تقؾ المعلمة المساعدة مع الطفل فوق 
القفز . وهذا ٌعطٌه الترامبولٌنو مسكه من تحت األبط و مساعدته على 

 إحساس باألمن
الخطوة الرابعة : تتوقؾ الباحثة عن القفز قلٌالً ثم تجدد مساعدة الطفل على 

 القفز . 
الخطوة الخامسة: تكرر الباحثة الخطوات السابقة حتى ٌتمكن الطفل من 
القفز فوق الترامبولٌن بمفرده و بدون مساعدة أو خوؾ . و تعزز الباحثة 

فً كل الخطوات السابقة .  سلوك األطفال  
 شد الحبل . : الثالثالتدرٌب 

 مم . 8ٌتم احضار حبل من القنب ذو سماكة  الخطوة األولى : 
توزع الباحثة األطفال و المعلمات المساعدات إلى مجموعتٌن  الخطوة الثانٌة :

بطرؾ الحبل و تقوم المعلمة بوضع ,ٌمسك الطفل األول من المجموعة األولى 
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ٌدها فوق ٌده ممسكة بالحبل معه, و الطفل الثانً ٌمسك الطرؾ الثانً من الحبل و 
ع ٌدها فوق ٌده أو أٌضاً تقوم المعلمة الثانٌة بمسك الحبل مع الطفل من خالل وض

 أمام ٌده بحٌث تساعده على شد الحبل . 
تطلق الباحثة صوت بالصفارة للبدء باللعبة , تقوم كل معلمة بشد الخطوة الثالثة : 

, و ٌتم ذلك مع التصفٌق و التشجٌع الحبل إلى طرفها و هً تقول للطفل اسحب 
 أو مع وجود أحد األمهات .من قبل الباحثة و معلمة أخرى 

تستمر المعلمتان بشد الحبل حتى ٌفوز أحد الطرفٌن و ٌتم الرابعة : الخطوة 
 التصفٌق له . تعزز الباحثة سلوك األطفال . 

تكرر الباحثة الخطوات السابقة حتى ٌتمكن األطفال من شد الخطوة الخامسة :
 الحبل بمفردهم و بدون مساعدة . 

 القفز على فرشة الماء أو الهواء . : الرابعالتدرٌب 
تحضر الباحثة فرشة من نوع المطاط السمٌك المصنوع خصٌصاً الخطوة األولى : 

لنفخه عن طرٌق الهواء أو الماء . و تقوم بنفخها عن طرٌق مضخة الماء حتى 
 شكل مربع . تأخذ حجمها الطبٌعً على 

الماء و تمسك بٌده و تساعده تقؾ الباحثة مع الطفل فوق فرشة  الخطوة الثانٌة : 
 على القفز , و فً حال كان ٌستطٌع القفز وحده فٌمكن ذلك بدون مساعدة .

/ دقابق و قد  17تدع الطفل ٌستمتع بالقفز فوق الفرشة لمدة / الخطوة الثالثة : 
 ٌزداد الوقت تدرٌجٌاً مع التدرٌب . 

 ٌمكن أن تنتقل الباحثة من القفز إلى الدحرجة فوق الفرشة المابٌة  الخطوة الرابعة :
و القفز أو الدحرجة فوق هذه الفرشة محببة بالنسبة لؤلطفال بسبب التموجات التً 

 ٌصنعها الماء تحت أقدامهم و ٌمنحهم احساس رابع بالمداعبة و المرح .
 تعزز الباحثة سلوك الطفل فً جمٌع الخطوات السابقة . 

 ال تطبق جمٌع هذه التدرٌبات فً جلسة واحدة و أنما ٌتم التنوٌع فٌما بٌنها . يالحظات حىل هزِ انجهسة 

 

 

 

 قييىتان

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل 
وجود التلقٌن و مكانه فً كل مرة ٌعطى  - المعلومات التالٌة)تسجٌل استجابة الطفل

 فٌه األمر( و ٌنظم ذلك ضمن الجدول التالً 

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

    

    

    

    

 

 كلفت الباحثة األمهات بتطبٌق التدرٌبات السابقة مع وجود أطفال أخرٌن من العابلة  انتذسيثات انًُضنية

 يظاهش االضطشاب انًتعهقة  تانًهاسات  االجتًاعية خفض  انعاوانهذف 

 

 

 

 

 نسهىكيةاألهذاف ا

 أن ٌنظر الطفل إلى المرآة عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة التدرٌب . -1
أن ٌضع الطفل ٌده على الجزء من جسمه  الذي تذكره الباحثة عندما ٌطلب  -2

 منه ذلك خالل فترة التدرٌب .
بهدوء على سجادته الخاصة به عندما ٌطلب منه ذلك خالل أن ٌجلس الطفل  -3

 فترة التدرٌب .
أن ٌقلد الطفل مشٌة الحٌوانات التً تطبقها الباحثة أمامه عندما ٌطلب منه ذلك  -4

 خالل فترة التدرٌب . 
أن ٌصعد و بنزل الطفل الدعامات بمفرده عندما ٌطلب منه ذلك خالل فترة  -5

 التدرٌب .

( دقٌقة لكل تدرٌب مع فترة 15موزعة على فترتٌن مدة كل منهما )  دقٌقة  35 صيٍ انجهسة
 دقابق تقرٌباً  . 4استراحة  بٌن الفترتٌن مدتها 

  نتذسيةيكاٌ ا

 مادي  //  معنوي انًعضصات

 :  لزٌادة الوعً بمخطط الجسم  أنشطة  انفُيات انًستخذية
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 التعرؾ على أجزاء الجسم باستخدام المرآة .
 الجلوس على السجادة الصؽٌرة . 

 الخروؾ ...............الخ (  –الدب  –تقلٌد مشٌة ) القطة 
 صعود ونزول الدعامات .

دعامات  –سجادة صؽٌرة تناسب حجم الطفل  –مرآة مناسب لطول جسم الطفل  انىسائم انًستخذية
 بالستٌكٌة أو خشبٌة  ملصق خلفها مرآة تعكس حركة األرجل علٌها .

 ( 4 – 3 – 2) التدرٌب   جماعٌة (    1فردٌة ) التدرٌب  َىع انجهسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجهسة إجشاءات

 التعرف على أجزاء الجسم باستخدم المرآة .التدرٌب األول :
تقؾ الباحثة مع الطفل أمام المرآة و تشٌر إلى جسد الطفل  و تقوم هذا الخطوة األولى : 

 ( و هً تمس  جسده كامال من الرأس إلى أصابع القدمٌن . وابلجسم مثال ) 
حٌث  األقدام  –األذرع   -الجزع   -تبدأ بأجزاء الجسم الكبرى . الرأس  الخطوة الثانٌة :

 ذراع وابل .........الخ .  –بطن وابل  –تشٌر إلى كل جزء و تذكر اسمه مثالً رأس وابل 
 ٌق الخطوة السابقة و تعزز سلوك انتباه الطفل لها.تستمر الباحثة فً تطب الخطوة الثالثة :
تبدأ الباحثة مع الطفل فً الطلب منه اإلشارة إلى الجزء الذي تذكر اسمه  الخطوة الرابعة :

مثال وٌن رأس وابل ؟ و على الطفل أن ٌضع أصبعه أو ٌده على رأسه . هنا ٌتم االستعانة 
بحٌث تبقى الباحثة ممسكة بالطفل و وجهه بالمعلمة المساعدة من أجل بالتلقٌن الجسدي  , 

 ه المعلمة فً اإلشارة إلى العضو الذي ٌذكره الباحثة .اتجاه المرآة بٌنما تساعد
بعد فترة من التدرٌب تنتقل الباحثة إلى التعرٌؾ باألجزاء األدق من :  الخامسةالخطوة 

 ...........الخ / -الكتؾ  -الظهر   –األصبع  –الٌد  –الجسم مثل / القدم 
 تطبق الباحثة ما سبق مع مالم  الوجه أٌضاً .  الخطوة السادسة :

 الجلوس على السجادة الصغٌرة . التدرٌب الثانً :
تبدأ الباحثة الجلسة بتدرٌب الطفل على إدراك الحٌز الشخصً له ولآلخرٌن وذلك 

 من خالل تدرٌبه بالجلوس على سجادة صؽٌرة تناسب حجم الطفل وحدوده ,
الباحثة من كل طفل الجلوس على السجادة المخصصة له  تطلب:  لخطوة األولى ا

وهذا أشكال أو مواصالت ...........الخ وتعطٌه مجموعة من المكعبات لتركٌب 
 . ٌتم بمساعدة المعلمة المساعدة لها 

مع عندما ٌحاول الطفل تجاوز سجادته الخاصة به ٌتم إعادته إلٌها الخطوة الثانٌة :
 من األخرٌن كثٌرا و البقاء بمكانه المخصص .تلقٌن جسدي بعد االقتراب 

تكرر الباحثة ما سبق مع التركٌز على تلقٌن الطفل بأن ٌبقى فً الخطوة الثالثة :
تعزز الباحثة سلوك مكانه المخصص له , وعدم االقتراب كثٌراً من األخرٌن . 

 الطفل .
 القطة (  –الخروف  –تقلٌد مشٌة ) الدب : الثالثالتدرٌب 

ٌؤدي هذا التدرٌب إلى زٌادة الوعً بالجسم و زٌادة الوزن على المفصل و 
 العضالت لتحقٌق تناسق أعلى بٌن جانبً الجسد . 

تقوم الباحثة بتقلٌد مسٌة القطة مع اصدار  صوت نٌو نٌونٌو و  الخطوة األولى :
 هً تسٌر على طول مكان التدرٌب . 

الطفل على تقلٌد حركات الباحثة و تصدر تقوم المعلمة بمساعدة  الخطوة الثانٌة :
 هً الصوت إن كان الطفل ال ٌستطٌع إصدار األصوات .

تكرر الباحثة ما سبق حتى ٌتمكن الطفل من تقلٌدها فً حركات الخطوة الثالثة : 
 مشٌة و صوت القطة . ثم تنتقل إلى تقلٌد الدب أو الخروؾ  .

 جسدي تدرٌجٌاً . و ٌعزز سلوك الطفل.ٌتم التخفٌؾ من التلقٌن الالخطوة الرابعة : 
 صعود و نزول الدعامات  : الرابعالتدرٌب 

 تدخل الباحثة الطفل إلى القسم الداخلً المخصص لهذا التدرٌب  الخطوة األولى :
تطلب من الطفل وضع قدمه على أول درجة من دعامات  الخطوة الثانٌة :

التوازن, و فً حال رفضه ذلك تساعده و تشجعه و تحاول مسك قدمه ووضعها 
 – 3علة الدرجة, ثم القدم الثانٌة , وهكذا حتى أخر درجة ) والدعامات ال تتجاوز 

 ( درجات . 4
 ٌرى أٌن ٌضع قدمه تنزل الطفل درجة درجة , و هً تدٌر رأسه ل الخطوة الثالثة:

فالمرآة تساعد الطفل فً الحصول على تؽذٌة راجعة بصرٌة تعوض التؽذٌة 
الراجعة الجسدٌة الناقصة , مما ٌساعد على زٌادة الوعً بحركاة قدمٌه عند صعود 
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 و نزول األدرا  الحقا ً .

 ٌتم التنوٌع فٌما بٌنها .ال تطبق جمٌع هذه التدرٌبات فً جلسة واحدة و أنما  يالحظات حىل هزِ انجهسة 
 

 

 قييىتان

تقوم الباحثة بتسجٌل مالحظاتها السلوكٌة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بما ٌشمل 
وجود التلقٌن و مكانه  - للنشاط الجماعً المعلومات التالٌة)تسجٌل استجابة الطفل

 فً كل مرة ٌعطى فٌه األمر( و ٌنظم ذلك ضمن الجدول التالً 
 

 وجود التلقٌن استجابة الطفل وقتها رقم المحاولة

    

    

    

    

 

كلفت الباحثة األمهات بتطبٌق التدرٌبات السابقة مع وجود أطفال أخرٌن من العابلة  انتذسيثات انًُضنية
 و اصطحاب أطفالهن إلى الحدابق العامة و مراقبة سلوكهم خالل  تواجدهم فٌها .

ال تطبق هذه التدرٌبات جمٌعها فً نفس الجلسة و أنما ٌتم التنوٌع بٌنها خالل  يالحظة خاصة تانجهسة 
 جلسات التدرٌب . 
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ABSTRACT 

THE AIM OF THIS RESEARCH WAS: 

- Detection of the effectiveness of a training program based on the 

principles of sensory integration theory and the technics of 

occupational therapy in reducing  the  sensory integration 

dysfunction disorder of the children with autism . 

Investigation how the continued effectiveness of the program after 
the end of the application . 

- To achieve these goals, the researcher used an experimental 

approach and designed a battery to diagnose and evaluate the 

sensory  integration on dysfunction one of the children if simple 

autism. Tow-levels included to answer( yes = 1 , no = 0 ),and the 

training program. The program has applied on(12) children . 

- The results of the research indicated the following :  

1)- there was statistically significant difference at ≥α  0,05 between 
mean scores of children in both experimental group and control 
group in the dimensional measure on the distances of the sensory 
screening scale and the total degree of the scale . 
2)- there was statistically significant difference at ≥α  0,05 between 
mean scores of children in the experimental group in the intertribal 
and dimensional measure on the distances of the motivation 
assessment scale and the total degree of the scale . In this supposal we 
have the following sub-division: 
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a)- there was statistically significant difference at ≥α  0,05 between 
mean scores of children in the experimental group in the intertribal 
and dimensional measure on the distances of the motivation 
assessment scale and the total degree of the scale ,dimension the 
tactile system. 
b)- there was statistically significant difference at ≥α  0,05 between 
mean scores of children in the experimental group in the intertribal 
and dimensional measure on the distances of the motivation 
assessment scale and the total degree of the scale , dimension the 
vestibular system. 
c)- there was statistically significant difference at ≥α  0,05 between 
mean scores of children in the experimental group in theintertribal 
and dimensional measure on the distances of the motivation 
assessment scale and the total degree of the scale , dimension the 
proprioceptive system. 
3)- there  was  no statistically significant difference at ≥α  0,05 
between mean scores of children in the experimental group in the 
dimensional  and postponed measure on the distances of the 
motivation assessment scale and the total degree of the scale and the 
total degree of the scale. 
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