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مقدمة
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استراتيجيات المعلّمين في تنمية مهارات التكامل الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب 

 التوحد

 مقارنة بين مدينتي عمان والرياض عبر ثقافية دراسة

 راشدعيسى أنور أحمد د.   .أ           سعادةمحمد موسى أحمد د. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اإلستراتيجيات التي يقوم بها معلمو التربية الخاصة مع األطفال التوحديين الذين الملخص 

المستخدمة في كل بُعد من أبعاد  يعانون من اضطرابات التكامل الحسي في كل من عمان والرياض, وتحديد أكثر اإلستراتيجيات

الدراسة, وتأثير متغيرات الدولة, والجنس, والخبرة, والمستوى التعليمي, والعمر, والحالة االجتماعية على استراتيجيات 

 المعلّمين المستخدمة في تنمية مهارات التكامل الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب التوحد. 

وقام الباحث بتطوير أداة , ( من عمان60( من الرياض و)78( معلماً ومعلمة, منهم )138دراسة من )نت عينة الوقد تكوّ 

 موزعة على سبعة أبعاد.  ,( إستراتيجية27لتحقيق هدف الدراسة باإلعتماد على األدب النظري تضمنت )

يجيات التكامل الحسي حسب المتغيرات وأشارت نتائج الدراسة إلى فروق ذات داللة إحصائية في استخدام المعلمين السترات

, في حين ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير المستوى الدولة, الجنس, العمر, الحالة االجتماعية, الخبرة(التالية )

احث التعليمي, كما تُشير الدراسة إلى حاجة المعلّمين في معرفة استراتيجيات التكامل الحسي بشكل أعمق, وعليه أوصى الب

وآثارها على سلوك  ,لألسر والمختصين حول اضطرابات التكامل الحسي ,الدورات التوعوية وورش العملب القيامبضرورة 

مع توفير وسائل  وأماكن مخصصة لألنشطة  ,وتوفير غرف حسية في مراكز التوحد ,األطفال ذوي اضطرابات التكامل الحسي

  الحسية داخل الفصل.

 الكلمات المفتاحية: التكامل الحسي, فرط الحساسية,  التوحد , المعلمين 

 مقدمة 

فهي اإلعاقة الغامضة لذلك فإن عدد كبير من السلوك التوحدي  ,التوحد مختلفين في السمات والقدرات االطفال ذوي إن

بتعاد عن اآلخرين أو مثل سلوك وضع اليدين على األذنين أو سلوك رفض اللمس واال تفسيره بشكل صحيح,المضطرب لم يتم 

أو اليدين أو سلوك خلع المالبس الجديدة أو الحذاء أو الجوارب  وخاصة منطقة الوجهالماء  لمسبتعاد عن سلوك الصراخ واال

الدرج الكهربائي أو العاب األرجحة, كلها مشاهدة المصعد أو  دأو سلوك البكاء أو الصراخ أو رمي الجسد على األرض عن

م جعلت من الالزم 1943أشار إليها العالم ليوكانر عام  الذيسلوكيات ذات داللة على خلل في المعالجة الحسية في الدماغ 

 الخوض في دراسة أثر المثيرات الحسية في سلوك التوحدين كنتيجة للمعالجة الحسية لديهم.

 مشكلة الدراسة

دراسات والكتب المتعلقة باستراتيجيات التكامل الحسي بالرغم من أهميتها كبرنامج عالجي يتم التعامل للتنا العربية تفتقر مكتب

 ,Dunne دراسة. وبعد دراسة االدب العالمي الذي كتب حول الموضوع مثل التوحدييناالطفال معه في التدخل العالجي مع 

Kintez, 1997, Watling, Dietz, 2007, Ottenbacher, 2012    تمت صياغة مشكلة الدراسة في على شكل االسئلة

  :البحثية التالية

: ما هي استراتيجيات المعلّمين في تنمية مهارات التكامل الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب السؤال األول

 التوحد األكثر استخداماً في كل من عمان )األردن( والرياض )السعودية(؟

( في استراتيجيات المعلّمين في تنمية مهارات α < 0.05: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )السؤال الثاني

التكامل الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب التوحد لصالح معلمي عمان باألردن أو الرياض بالسعودية تبعاً 
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 ألبعاد أداة الدراسة السبعة

( في استخدام المعلّمين الستراتيجيات التكامل α < 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ث: السؤال الثال

 الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب طيف التوحد تبعاً لمتغيرات الدراسة,

 أهداف الدراسة:

 الهدف العام:

تهدف الدراسة إلى مقارنة استراتيجيات المعلّمين في تنمية مهارات التكامل الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال 

 اضطراب التوحد بين مدينتي عمان باألردن والرياض بالسعودية.  

 األهداف الفرعية:

والخصائص والنظريات المفسرة و نتشار والتشخيص والتقييم التعريف باضطراب التوحد من حيث المفهوم ونسبة اال .1

 التدخالت العالجية والتربوية.

 التعريف باألجهزة الحسية في جسم اإلنسان ودورها في السلوك واكتساب المهارات. .2

التعريف بالمعالجة الحسية في الدماغ في تفسير المدخالت المختلفة وبالتالي االستجابة لها وربطها في فهم سلوك الطفل  .3

 التوحدي.

أسر ذوي التوحد بشكل عام والعاملين مع التوحديين بشكل خاص على مشكالت المعالجة الحسية وفهمها  تعريف .4

 واالستراتيجيات التطبيقية في خفض الحساسية التدريجي للمثيرات الحسية لألجهزة الحسية السبعة.

 نسب بينها.مقارنة مدى فعالية االستراتيجيات المطبقة في خفض الحساسية التدريجي واختيار األ .5

 أهمية الدراسة

ن نسب انتشار التوحد تختلف من دراسة ألخرى ومن دولة لدولة ومن عام لعام ولكن تشترك جميعها بأن نسبة انتشار التوحد ا

في ارتفاع كل عام لذا من المهم تسليط الضوء على هذا اإلضطراب وإجراء الدراسات واألبحاث بخاصة على التطبيقات العملية 

التي يمكن تطبيقها وتعميمها, وقد تم إجراء عدد كبير من البحوث والدراسات المتعلقة بجانب التواصل وتم توضيح الناجحة 

األمر الذي يحتم علينا القيام بأبحاث ودراسات عن المعالجة الحسية للتوحديين وتفسير السلوك  ,تطبيقاتها بشكل تفصيلي

حدي المضطرب سواء أكان الخلل متعلق بجانب التواصل أم بسبب المضطرب لتكوين تصور واضح عن سبب السلوك التو

 إلى حد كبير تعديل وتشكيل السلوك.  تمكنناعملية  دخالتخلل في المعالجة الحسية وبعدها وضع خطة وت

 الدراسة مصطلحات

مذاقات التكامل الحسي: يقوم جسم اإلنسان باستقبال المدخالت الحسية حوله من صور وأصوات ومالمس وروائح و .1

وغيرها عن طريق األجهزة الحسية )العين,األذن,األنف,اللسان,الجلد,الجهاز الحوفي والجهاز الدهليزي( لتقوم هذه 

األجهزة الحسية بتحويلها إلى رسائل كهربائية تنتقل إلى  الجهاز العصبي المركزي ليقوم الدماغ بتنظيم هذه المدخالت 

حيث كان أول من أشار إلى مفهوم التكامل الحسي هي  ,بالتكامل الحسي الحسية ودمجها وتفسيرها في عملية تسمى

 (Ayres ,2004)في الستينات من القرن الماضي.  Jean Ayresأخصائية العالج الوظيفي 

 التعريف اإلجرائي للتكامل الحسي: يقصد الباحث بالتكامل الحسي هو استثارة الطفل التوحدي بمدخالت حسية )سمعية,

فمثالً لو ان لدينا طفل يعاني  معين,حسي  مثيرذوقية...( بحسب حاجة الطفل للتخفيف من فرط حساسية  شمية, ية,لمس بصرية,

 ,هنا نقوم بوضع الطفل في لعبة األرجوحة ليدور ويهتز ويلعب ,من حساسية سمعية وال يستطيع حضور الطابور الصباحي

محبّبة مع استمرار تعريضه للمثير الحسي باستثارة الطفل بمدخالت حسية  ,وذلك للتقليل من حساسية الطفل تجاه األصوات

 المزعج.
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للتخفيف من فرط  ,التعريف اإلجرائي لمهارات التكامل الحسي: هي جميع المهارات المكتسبة للطفل التوحدي في إدارة سلوكه

 حساسية جهاز حسي أو أكثر.

ية اضطراب التوحد بأنه اضطراب نمائي يشمل خلال في معظم ( عرفت منظمة الصحة العالم1992التوحد: في عام ) .2

 جوانب نمو الطفل ويصيبه قبل أن يبلغ الثالثة من عمره ويبدو هذا الخلل في مجموعة من األعراض كما يلي:

 .عجز في اإلنتباه.أ 

 .نقص في التواصل.ب 

 .عجز في التفاعل االجتماعي.ج 

 .اضطراب في الكالم.د 

 .ضعف شديد في اللغة.ه 

حث التعريف اإلجرائي للتوحد كما جاء في الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع والذي ينص على أن التوحد "حالة من يتبنى البا

القصور المزمن في النمو االرتقائي للطفل الذي يتميز بأنحراف وتأخر في نمو الوظائف النفسية األساسية المرتبطة بنمو 

المشترك واإلدراك الحسي والنمو الحركي وتبدأ هذه األعراض خالل السنوات  المهارات االجتماعية واللغوية وتشمل اإلنتباه

( 1:4والدة حية وبنسبة اكبر بين الذكور من األناث كنسبة ) 10000الثالث األولى ويصيب حوالي خمسة أطفال في كل 

جتماعية ولم يكتشف حتى األن ويحدث في كل المجتمعات بصرف النظر عن اللون واألصول العرقية أو الطائفية أو الخلقية اال

عوامل سيكولوجية بيئية مسببة لإلصابة بالتوحد بل يغلب الظن بأن العوامل المسببة ذات جذور عضوية في المخ والجهاز 

  "العصبي المركزي

 الدراسة  حدود

 البشري: معلمي ومعلمات األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد. حدال

 المكاني: ويضم المراكز المتخصصة للتوحد في مدينتي عمان )األردن(, والرياض )السعودية(. حدال

 م. 2014الزمني: وهي فترة جمع البيانات التي كانت خالل الفصل الدراسي األول لعام  حدال

 النظري  االطار

تصال باآلخرين والتعامل معهم ويوصف (: هي حالة من العزلة واألنسحاب الشديد وعدم القدرة على اإل1943كانر ) يعرف 

 أطفال التوحد بأن لديهم اضطرابات لغوية حادة.

ا األولى من العمر وتمس اإلضطرابات كل وتعرف الجمعية األمريكية للتوحد: انه يظهر بمظاهره األساسية في الثالثين شهرً 

غة, القدرات المعرفية والقدرات المرتبطة بالناس من : نسبة النمو وما يتبعها من االستجابة للمثيرات الحسية, النطق, الل

 واألحداث واالشياء.

في معظم  اضطراب التوحد بأنه اضطراب نمائي يشمل خلالً  (WHO)( حددت منظمة الصحة العالمية 1992وفي عام )

. 2, عجز في اإلنتباه.1 كما يلي: عراضن يبلغ الثالثة من العمر ويبدو هذا الخلل في مجموعة من األأجوانب النمو ويصيبه قبل 

 .ضعف شديد في اللغة. 5, اضطراب في الكالم. 4, عجز في التفاعل االجتماعي. 3,نقص في التواصل

بأنه ضعف عام  (American psychiatric Association)    ( عرفته الجمعية األمريكية للطب النفسي1994وفي عام )

ويظهر ذلك خالل  ,لفظي والسلوك الحركيالفي التواصل اللفظي وغير  في النمو اللغوي واالجتماعي واللفظي ونقص شديد

الثالث سنوات األولى من عمر الطفل مما يؤثر على قدرته على التعليم والتدريب واكتساب الخبرة وقد يرفض الطفل أي 

باحثين والمتخصصين بعد خبرات جديدة ويظل مرتبطا بتكرار آلي لمقاطع معينة من كلمات محددة ال يغيرها, وتوالت جهود ال

( على انه أحد اإلضطرابات النمائية الحادة والشديدة التي 1995) Bauerذلك لتعريف هذا اإلضطراب, حيث يعرفه بوير

ن المصابين به يعانون من قصور شديد في الصالت االجتماعية وتدهور في مهارات التواصل أتصيب معظم جوانب النمو و
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 يلي مع وجود سلوكيات نمطية شاذة وسلوكيات متكررة وغير سوية.وضعف في مهارات اللعب التخ

(: بأنه اضطراب شامل في النمو االرتقائي يتسم بقصور شديد في اإلدراك الحسي واللغة مع 1995) Hawlinوين اويعرفه ه

متوقف عن العمل وان  نزعة انطوائية انسحابيه وانغالق على الذات وجمود عاطفي وانفعالي ويبدو الطفل وكأن جهازه العصبي

 أحاسيسه متوقفة ويعيش منغلقا على ذاته في عالمه الخاص ويُظهر حركات عشوائية نمطية غير هادفة لفترات طويلة.

التطورية التي تظهر خالل الثالث  (: على انه نوع من اإلضطرابات1997)Wallasce et al كما يعرفه والس وآخرون 

 ,سنوات األولى من عمر الطفل, وينتج من اضطرابات عصبية تؤثر على وظائف المخ فتؤثر بالتالي على مختلف نواحي النمو

فيصعب على الطفل التواصل االجتماعي سواء كان هذا التواصل لفظي أو غير لفظي وقد يستجيب الطفل المصاب بالتوحد 

ودائما يكرر  ,ت التغيير في حركاته النمطية المتكررةحاوالويثور بشدة في مواجهة م ,من االستجابة لألشخاص لألشياء أكثر

 حركات جسمية أو مقاطع من كلمات بطريقة آلية.

( اضطراب التوحد: بأنه عجز شديد في الجهاز العصبي ينتج عنه ضعف واضح في 1999وعرفت دائرة المعارف العامة )

مما يُشير إلى  ,وان هذا اإلضطراب يؤثر على جميع الوظائف الخاصة للمخ ,على التعلم واكتساب المعلوماتقدرات الطفل 

 ,وتظهر أعراض التوحد خالل الثالث سنوات األولى من عمر الطفل ,وجود اضطراب بيولوجي في الناحية التطورية للمخ

ويصدر من الطفل حركات غريبة غير  ,اللعب التخيليوعي وتبدو في عدم القدرة على التخاطب الطبيعي والتواصل االجتما

د في المشاعر يؤديها الطفل لفترات طويلة وال يستطيع االستغناء عنها ويظهر عليه التبلّ  ,هادفة وعشوائية متكررة ونمطية

أطفال التوحد من  وقد يعاني بعض ,ويبدي استجابات عنيفة ضد أي تغيير ,وال يبدي استجابة تجاه األلم والخطر ,حاسيسواأل

 تأخر في النمو العقلي بدرجات متفأوتة.

نه أ( إلى تعريف أكثر شمولية للسمات األساسية لهذا اإلضطراب فقالوا: 2003) Kabot,S,et alوقد توصل كابوت وزمالئه 

 وتظهر في آن وأحد وهي: ,ور تعتمد على بعضها البعضااضطراب يمكن التعرف عليه من خالل ثالثة مح

 ب عصبي يرتبط بنمو المخ.اضطرا .1

 اضطراب نفسي يشمل النمو المعرفي واألنفعالي والسلوكي. .2

اضطراب في النمو االجتماعي يفصح عن عجز شديد في العالقات االجتماعية والتواصل وفشل في االتصال بالبيئة  .3

 ,شديد في نمو اللغة والكالم ولديه قصور ,فالطفل المصاب بالتوحد ال يستطيع االستجابة للمثيرات الحسية ,االجتماعية

ودائما تتضح معالم هذا اإلضطراب خالل السنوات الثالث األولى من  ,ويالحظ عليه سلوكيات تكرارية نمطية غير هادفة

 عمر الطفل.

تظن األسرة ان لديه  ,فعند تشخيص الطفل بأن لديه طيف توحد ,وتجدر اإلشارة ان هناك خلط واسع بين التوحد وطيف التوحد

 ,ن طيف التوحد هو التشخيص ذو الشكل العام الذي يطلق على األنواع التاليةأذ إ ,ن هذا معتقد خاطئأغير  ,أخف أنواع التوحد

 والتي تعتبر أنواع من اإلضطرابات النمائية الشاملة وهي:

ن أطفال التوحد الذين ال يعانون من اإلعاقة وتجدر اإلشارة ا ,اضطراب التوحد الكالسيكي الذي تمت اإلشارة له سابقاً  .1

% من أفراد هذه الفئة 35ويعاني ما نسبته  (High Functional Autism) العقلية يتم تصنيفهم ضمن فئة األداء العالي

من الصرع وعلى ما يبدو ان هناك خطورة متوقعة لزيادة تعرض األطفال التوحديين لنوبات الصرع في مرحلة المراهقة 

 (2011)الزارع,عبيدات, .لة الرشد المبكرة مما يقلل من متوسط عمر هؤالء األفرادومرح

 .اضطراب اسبرجر .2

 .اضطراب الطفولة التفككي .3

 .اإلضطرابات النمائية العامة غير المحددة .4

 التدخالت التربوية

قات االجتماعية والمشكالت هي القدرة على التواصل مع اآلخرين وضعف العال ,ان من أهم المشكالت التي يعاني من التوحد

مكان من هذه المشكالت والعيش بأكبر قدر ممكن من وعليه تم تصميم عدد من البرامج للتخفيف قدر اإل ,ة والمعرفيةيّ الحسّ 
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 االستقاللية والراحة النفسية ومن أشهر هذه البرامج:

 TEACCH  - ومشكالت التواصل المشابهة عالج وتربية األطفال التوحديين  برنامج

 Treatment and)ومشكالت التواصل المشابهة طور الدكتور إريك شوبلر برنامج عالج وتربية األطفال التوحديين

Education of Autistic Related Communication Handicapped Children) TEACCH   م, 1972في عام

بتعليم األشخاص التوحديين, يقوم برنامج تيتش على أسس تأخذ بعين اإلعتبار  وقد كان أول برنامج تربوي مختص

موثقة, وتعتبر أهم ركيزة  التوحد األساسية وطرق تعليم األشخاص التوحديين التي ثبتت فعاليتها في دراسات علمية صفات

م البصري وتعويضهم عن نقاط الضعف والتي تكمن في إدراكه ,هي تعليم األشخاص التوحديين من خالل نقاط قوتهم ,للبرنامج

, والكلمات المكتوبة مثل : الصور ويتم ذلك من خالل تنظيم البيئة واستخدام معينات بصرية ,والبيئة والتي هي فهم اللغة ,لديهم

إذ تقام دورات  ,واألسر ممن يتعاملون مع أشخاص توحديين يهتم برنامج تيتش بتدريب المختصين ,باإلضافة إلى تعليم التالميذ

 تدريبة في جميع أنحاء العالم.

 ,مصحات نفسية لمعالجة األمراض العقلية هو تجنب األشخاص التوحديين الدخول أو البقاء في ,برنامجالالهدف األساسي من 

سة والمجتمع اجتماعية وتحضيرهم للتعامل والتكيّف والعمل في بيئة المنزل والمدرو ويتم ذلك من خالل تعليمهم مهارات لغوية

  (2014)عبد هللا,  .معا بشكل

 مبادئ وطرق التعليم:

 م:عليم المنظّ التّ 

 ,مثل الصور والكلمات المكتوبة ,ودالئل بصرية بطابع مميز, فهي مليئة بمعينات TEACCH سم البيئة التعليمية لبرامجتتّ 

  : بدي السلوكيات التاليةقد يُ فالشخص الذي يعاني من التوحد  ,البيئة بهدف تمكين الطالب من التكيّف مع

 .القلق والتوتر في بيئات اعتيادية مما يعيق تعلم الطفل وتقدمه .1

 .التعلق بالروتين .2

 .صعوبات في فهم بداية ونهاية األنشطة وتسلسل األحداث اليومية بشكل عام .3

  .نتقال من نشاط آلخر أو من مكان آلخرصعوبات في اإل .4

 .صعوبات في فهم الكالم .5

 .فهم األماكن والمساحات في البيئة صعوبات في .6

 نطوقة.عن اللغة الم تفضيل التعلم من خالل اإلدراك البصري تعويضاً  .7

 م لألشخاص التوحديين .ريك شوبلر مفهوم التعليم المنظّ اطور الدكتور 

 TEACCHلبرنامج  بناًء على هذه الدراسة أصبح التعليم المنظم طابعا مميزاً  

  :مالمنظّ  هنالك خمس ركائز للتعليم

 .تكوين روتين محدد .1

  .تنظيم المساحات .2

 .الجداول اليومية .3

 .تنظيم العمل .4

 التعليم البصري .5

 برنامج التواصل البديل باستخدام تبادل الصور )بيكس(:

Picture Exchange Communication System (PECS) 
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على يد كل من  (Delaware Autistic Program)لقد تم تطوير نظام التواصل بتبادل الصور في برنامج ديألور للتوحد 

من اجل تعليم األفراد الذين ال يمتلكون القدرة على استخدام اللغة المنطوقة  (Bondy and Frost,1994)وفروست  بوندي

للمبادرة بالحديث بشكل عفوي مع اآلخرين في بيئاتهم والتعبير عن مقاصدهم ومن أحد مزأيا استخدام بيكس توفيره للمرونة 

ى الطالب الذين ال يملكون الحد األدنى من التحدث الشفوي كما أن الصور لغة عالمية تجعل من الشخص قادر على أن لد

يتواصل بها مع أي شخص وفي أي مكان وهي نظام تواصل ال يتطلب تقليد اللغة المنطوقة أو تقليد للحركات كما هو الحال في 

تطلب التواصل البصري مع أن التواصل البصري يظهر طبيعيا خالل عملية التدريب على النطق ولغة اإلشارة وكذلك ال ي

 (342ص-341,ص2011التبادل. )الزارع,عبيدات,

 وهي:  PECSوهناك ست مراحل تستلزم التدريب على نظام التواصل من خالل تبادل الصور 

 بمساعدة شريك التواصل.المرحلة األولى: يستلزم طلب الحصول على معزز ما مع تبادل الصور أو مجسم 

 المرحلة الثانية: زيادة المسافة بين الطالب وصورة المعزز أثناء عملية التبادل.

 المرحلة الثالثة: يتم تعليم الطالب التمييز بين الصور بحيث يتوفر المزيد من الخيارات.

 المرحلة الرابعة: تستلزم طلب شيء ما.

 تريد؟ المرحلة الخامسة: االجابة على سؤال: مإذا

 .المرحلة السادسة: التعليق كإجابة على سؤال

 التدخل بالتكامل الحسي:

بداية سوف نستعرض المبادئ والمفاهيم األساسية المتعلقة باألجهزة الحسية واإلضطرابات الحسية لنقوم بتوضيح مفهوم 

 التكامل الحسي والتدخل الحسي لذوي اضطرابات طيف التوحد.

 المثير الحسي: 

حيث تتم عملية  ,اء االعصاب كيفية عمل االجهزة الحسية على جلب المعلومات إلى الجهاز العصبي المركزييصنف علم

 (204,ص2011معالجة المعلومات والتي يتبعها تغير في السلوك. )الزارع,عبيدات,

الذي يحلل هذه  ,يوترسل هذه المعلومات إلى الجهاز العصبي المركز ,نقوم بالتعرف على ما يحيط بنا من خالل حواسنا

 ومن هنا نكتسب المعرفة في حياتنا لتتبلور لدينا ردود افعال, حيث تنقسم ردود افعالنا إلى قسمين:  ,المعلومات

 ردود افعال ارادية: مثل مسك الكرة عندما تتوجه باتجاه الوجه عندما يطلب منك ذلك. .1

ية الوجه عند السقوط على ارمي الكرة نحوك أو حمية الوجه عندما يفاجئك شخص باردود افعال غير ارادية: مثل حم .2

 االرض.

ولكن قد تكون ردود افعالنا في بعض االحيان ارادية )طبيعية( وفي الحين اآلخر غير ارادية )مفرطة الحساسية أو مبالغ 

القدم  فمثالً لو قام شخص بلمس باطن قدمك خلسة في مكان مظلم فقد تقوم بالصراخ ورفع ,فيها( وذلك حسب الموقف

 بشكل سريع بينما ال تتغير ردة الفعل عند اضاءة الغرفة.

نقوم باستعراض المثير الحسي واالستجابة له ألن ذوي اضطراب التوحد لديهم مشاكل في استقبال المثيرات الحسية 

 وذلك لألسباب التالية: ,واالستجابة لها
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وقد تشعر بالتوتر وهذا عند  ,فقد تستجيب بشكل مفرط الحساسية ,ضعف اإلنتباه: فلو قام شخص بلمسك من الخلف فجأة .1

 ,ه من ضعف في اإلنتباه فإن استجابتهم قد تكون شديدة الحساسيةونااما بالنسبة لذوي التوحد وما يع ,الشخص الطبيعي

لضعف انتباهه لها أو فقد تقوم األم بالمناداة على ابنها بقولها أحمد فال يستجيب  ,لضعف اإلنتباه وقلة التركيز نظراً 

ثم تذهب نحوه وتنادي بصوت مرتفع وتقول  ,ة أخرى أحمد وال يستجيبثم تنادي مرّ  ,انشغاله في لعبة أو شيء معين

وهنا فإن لإلنتباه دور كبير في حساسية  ,ألنه انتبه اليها فقط في المرة االخيرة ,أحمد فيستجيب بشكل مفرط الحساسية

 مشاكل اإلنتباه عند تقييم حساسية ذوي اضطراب طيف التوحد.ويجدر مراعاة  ,ذوي التوحد

وقد يمنعه من التركيز في  ,وقد يصيبه األرق وال يستطيع النوم ,ضعف التعود: كثير منا ينزعج من صوت مكيف الهواء .2

ز فإن الجها ,ف لساعات طويلة كل يومولكن مع تكرار التعرض لصوت المكيّ  ,فهم معلم الفصل أثناء شرح الدرس

وأحياناً ال يسمع صوت  ,ل وقد ال يستجيب له بتاتاُ أقيستجيب له بشكل و ,د على هذا المثير الحسيالعصبي المركزي يتعوّ 

ولكن عند ذوي التوحد تكون واضحة  ,وهذه حالة تختلف باختالف الجهاز العصبي من شخص لشخص ,ف نهائياُ المكيّ 

 ال ان بعضهم يعانون من حساسية مفرطة تجاه مثيرات معينةهم ومع استمرار تعرضهم للمثير الحسي اإنف ,جداُ 

(Dunn,1997) فقد تكون لدى طفل حساسية سمعية من  ,ويجدر اإلشارة اال ان ذوي التوحد مختلفون من شخص آلخر

 صوت الجرس ويكون االخر مستمتع في ضرب الجرس وهذا ما سيتم توضيحه الحقا.

الوالدة حساسية سمعية مفرطة تجاه صوت المكنسة الكهربائية أو صوت ضعف الذاكرة: لدى معظم األطفال حديثي  .3

فيصبح الطفل وبمجرد رؤية المكنسة الكهربائية يبتعد وينظر اليها من بعيد واالستعداد لصوتها قبل  ,الخالط الكهربائي

ولكن األطفال التوحديين لديهم ضعف في الذاكرة وهم  ,فهو يدرك العالقة الترابطية بين الشيء وصوته ,تشغيلها

, كما أن ضعف الذاكرة يجعل ارتباط مما يزيد من حساسيتهم تجاه المثيرات المختلفة ,ضعيفين في الربط بين االشياء

دي يربط المثير بالمثير فقط, أي اننا في المثال السابق فصوت المكنسة الكهربائية يرتبط بالصوت فقط, ولكن الطفل العا

صوت المكنسة بصورتها ووظيفتها وعليه يطلق استنتاجات منطقية من حيث تشكيلها للخطر أم ال, األمر الذي ال ينطبق 

 عند ذوي التوحد.

اما بالنسبة لذوي  ,ول عمل استراتيجيات حل المشاكل وتقليل التوتر بشكل فعالايح عاديالتأخر الذهني: ان الشخص ال .4

فإن لديهم ضعف شديد في حل  (Fombonne,1999)% 70وز اإلعاقة الذهنية لديهم تتجالتوحد وبما ان نسبة ا

وعليه فإن هذا يزيد من اإلضطرابات الحسية  ,المشكالت والقدرة على التنبؤ والتخطيط باإلضافة إلى ضعف الذاكرة

 لديهم واالستجابة لها.

والقدرة على الربط, فإن الكثير من ذوي التوحد لديهم تثبيت التسجيل للخبرة الحسية السيئة: بالرغم من ضعف الذاكرة  .5

حالة من التثبيت في إدراك مثير حسي مزعج, فكل طفل يبدأ احساسه بشكل مفرط من االستحمام وينخفض تدريجياُ, 

ولكن الكثير من ذوي التوحد  يستجيب بشكل مفرط الحساسية تجاه االستحمام ويستمر عّدة سنوات, األمر الذي ينعكس 

 ى مهارات العناية بالذات.عل

 الجهاز الحسي والسلوك: 

وجد مستقبالت على الجلد تستقبل تفمثالً  ,ان كل جهاز حسي له مخزن أولي يسجل فيه المثير بما يسمى بالمستقبالت الحسية

المعلومات التي تم استقبالها سان تستقبل المثيرات الذوقية وهكذا ومن ثم يتم تحويل وجد مستقبالت على اللّ تالمثيرات اللمسية و

  (Lone,2002) إلستجابة لهامن أجل تفسيرها وا ,عصبية واقلبواسطة ن دماغتُنقل إلى ال ,إلى اشارات كهروكيميائية

 اعتبارات يجب األخذ بها عند تقييم سلوك الطفل:

 مضطرب,فة الجهاز الحسي الفهي األساس في معر ,أهم عملية للتدخل في اضطرابات التكامل الحسي هي عملية التقييم- أ

فلو اخطأنا في التقييم نخطئ في  ,نقوم بوضع الحمية الحسية فة حساسية الطفل المفرطة أو الضعيفة, ثموبعدها نقوم بمعر

أفضل أساليب تقييم  حيث أن ,لذا يجب تقييم الطفل تقييم مشترك من األسرة والمعلّم واخصائي العالج الوظيفي ,التدخل

 هي باستخدام الملف الحسي. ملحق )أ(الحسية  اإلضطرابات

فقد يكون هذا سلوك تقليد  ,ال نستطيع القول ان طفل لديه حساسية سمعية بمجرد ان رأيناه يقوم بوضع يديه على أذنيه- ب

يديه على  وقد يكون واضعاً  ,على االذن من الخلف يديه خلف اذنيه وضاغطا   وقد يكون الطفل واضعاً  ,لزميله بالفصل

فيقوم بتقليل مستوى التوتر  ,عند شعوره بالقلق أو التوتر أو االجهاد فعل ذلكوقد ي ,نيه دون وجود صوت يزعجهأذ

وقد تكون هذه استراتيجية الجهاز العصبي عند بعض التوحديين  ,واالجهاد وتعديل مستوى التنبيه بالضغط على اذنيه

لتكون الحمية الحسية  ,للطفل ذي يمثّل حالةاختيار االحتمال الفكلها احتماالت وعلينا التفكير بعمق في  ,لضبط الذات
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 ناجحة.

 الحساسية المرتفعة والمنخفضة أو الوعاء الكبير والصغير تجاه المثيرات الحسية:

نزعاج من مثل اال ,هو الشعور بالتوتر أو الضيق عند التعرض لمثير معين ,يُقَصد بالحساسية المرتفعة أو الوعاء الصغير

في حين يُقصد بالحساسية المنخفضة أو الوعاء الكبير, حاجة المستقبالت الحسية للمزيد من  ,كيف الهواء مثالً صوت م

مثالً طفل يشعر بالهدوء عندما يقوم بحركة الدوران حول نفسه أو باألرجوحة  ,االستثارة للوصول إلى درجة التنبيه المناسبة

 ول أن الطفل لديه حساسية منخفضة أو وعاء دهليزي كبير.لفترة طويلة )مدة نصف ساعة متواصلة( هنا نق

 يجابية تجاه المثيرات الحسية:االستجابة السلبية واال

 استجابة األطفال تجاه اإلضطرابات الحسية تكون باتجاهين:

 االستحمام.ومة افقد نراه ينزعج أو يبكي عند االستحمام دون مق ,استجابة سلبية: فلو كانت لديه حساسية لمسية مفرطة  .1

وقد يتصرف بشكل  ,وم االستحمام ويرفضهااستجابة أيجابية: ففي المثال السابق تكون استجابته هنا مختلفة فنراه يق  .2

 لذا علينا معرفة طبيعة استجابة كل طفل عند التقييم. ,يجابياألنه يستجيب بشكل  وهنا يكون تقييمه أكثر دقة ,عدواني

 خفض درجة التنبيه أو اليقظة: سلوك االستثارة الذاتية لرفع أو

ف فيها الجسد مع درجة مناسبة يتكيّ إلى تصل  لكي ,إرادي برفع أو خفض درجة التنبيه أو اليقظة يقوم الجهاز العصبي بشكل ال

 ,بشكل نمطي روتيني عندما نشعر بالتوتر وأياباً  فمثالً نقوم نحن بالمشي ذهاباً  ,فوقد ال يتكيّ  ,البيئة المحيطة بمثيراتها المختلفة

فإن الجهاز العصبي يقوم بتفريغ هذه الشحنات الكهربائية إلى طاقة  ,وبعباره أكثر دقة ,فهذا السلوك النمطي يجعلنا نسترخي

بالعكس فإننا نقوم و وهكذا, أو بالنقر باإلصبع خفيفاً  أو بتحريك القدم على األرض وضربها ضرباً  وأياباً  ميكانيكية بالمشي ذهاباً 

بغسل الوجه واليدين وتناول كأس من  فمثالً نقوم صباحاً  ,برفع درجة التنبيه لدينا في حالة انخفاضها بزيادة المثيرات الحسية

 , حيث يمكن تفسير السلوك النمطي التوحدي بحسب ما سبق.القهوة لرفع مستوى اليقظة أو درجة التنبيه لدينا

ساسية في التدخل العالجي المناسب: لو قلنا أن هذا الطفل لديه حساسية منخفضة في الجهاز الحوفي الذي أنّوه بنقطة تعد ركيزة أ

فإننا نقوم باستثارة الجهاز  ,له دور أساسي في إدراك الجسد وهذا الطفل يقوم بسلوك مسك أيدي اآلخرين ليقوموا بالضغط عليه

بل يجب علينا تقديم االستثارة بما يتالءم مع درجة  ,ديم االستثارة بشكل مطلقنقوم بتقيجب أن ولكننا ال  ,الحوفي لديه إلشباعه

فإننا بعدها نتوقف عن تقديم االستثارة الحسية  ,من نشاط حسي مدته خمس دقائق فلو شعرنا أن الطفل تم إشباعه حسياً  ,التنبيه

 ألن درجة اإلشباع الحسي عند كثير من التوحديين مجهولة. 

أو معلم التربية الخاصة أو  أخصائي العالج الوظيفي هي األنشطة والتدريبات الحسية التي تكون بإشراف:الحمية الحسية

 .حجم السلوك المضطرب حسياً مع تناسب ي بما م يومياً مة بشكل منظّ مقدّ  المعتني بالطفل,

وتكون بين أوقات الحمية  ,اليقظة لديهم للطفل لرفع أو خفض درجة التنبيه أو هي النشاط الحسي الذي يقدّ الوجبة الحسية:

ر ما سبق بنظام ونستطيع تصوّ  ,بعد أو قبل موعد جلسة الحمية الحسية الحسية أو عند قيام الطفل بسلوك مضطرب حسياً 

وعند  ,األمر الذي يشبه الحمية الحسية ,فهناك من يجب تحديد كمية الطعام المناسبة له بما يسمى بالحمية الغذائية ء,الغذا

لكي  ,وهكذا الحال في الوجبة الحسية ,الشعور بالجوع فإننا نقوم بإطعامه الشيء البسيط لكي ينتظر موعد وجبته األساسية

, نقوم بتقديم وجبة حسية بسيطة تتمثل في نشاط حسي نشغله عن السلوك المضطرب أو نضبط درجة ينتظر الحمية الحسية

 .سية إلشباع الحاجة الحسية أو تفريغ الطاقة أو ضبط مستوى التنبيه لدى الطفلالتنبيه لديه, إلى أن يأتي موعد الحمية الح

سوف أقوم باستعراض حاالت تم تقييمها ووضع حمية حسية لها ومتابعة هذه الحاالت إلى أن األنشطة والتدريبات الحسية:

قييم والحمية الحسية في ملف يسمى وهذا هو هدف التدخل الحسي حيث أنه يتم توثيق الت ,وصلت إلى إدارة سلوكها بنفسها

 . ملحق )أ(.بالملف الحسي
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 :يشمل الملف ما يلي

الوعاء )أو الحساسية المنخفضة  (الوعاء الصغير)من حيث الحساسية المرتفعة  ,مة إلى قسميناألجهزة الحسية السبعة مقسّ .أ 

   (.الصغير

 .السلوكية للحساسية المنخفضة والمرتفعة مظاهرال.ب 

 .الحمية الحسية.ج 

 .الوسائل المستخدمة.د 

 يتم تحديده بحسب المالحظة السلوكية للطفل.بتاريخ  ,نموذج إعادة تقييم.ه 

 ,سواء عن طريق الملف الحسي أو المقابلة الشخصية أو األداتين وتوثيق ذلك بالملف الحسي ,نتهاء من تقييم سلوك الطفلبعد اإل

وهنا يجدر القول بأن الحمية الحسية ال تهدف إلى عالج الطفل من  ,لخطوة التالية وهي خطوة الحمية الحسيةإلى افإننا ننتقل 

ولكنها تهدف إلى أن يكون الطفل قادراً على إدارة سلوكه بحيث يستطيع التكيّف بأكبر قدر ممكن من  ,الحساسية المفرطة

 ون باتباع اإلرشادات التالية:نقول أن الحمية الحسية تك وفي حالة الطفل عبد هللا ,الفعالية في البيئة التي يتواجد فيها

مع معرفة المعززات األقل تأثيرا والمعززات األكثر  ,إرسال نموذج تقييم المعززات إلى األسرة لمعرفة معززات الطفل.أ 

 .تأثيراً 

فقد نخصص له مكان في ساحة  ,تخصيص مكان يتواجد فيه الطفل أثناء الطابور الصباحي يتناسب مع درجة الحساسية.ب 

 ,وهناك حاالت يجب عزلها تماماً  ,وقد نخصص له مكان في آخر الطابور الصباحي ,ريبة من ساحة الطابوراأللعاب الق

 .يذاء الذاتاأو تقوم بسلوك  ,وهي تلك الحاالت التي تستجيب بشكل عدواني عند تعرضها لمثير حسي مزعج

وهنا يجدر القول بأن المعززات هي عبارة عن  ,فلبحسب استجابة الط إلى المعزز األكثر تأثيراً  تقديم المعزز األقل تأثيراً .ج 

وبالتالي  ,وهذه المثيرات هي مثيرات حسية محبّبة لدى الطفل ,مثيرات حسية قد تكون بصرية أو سمعية أو ذوقية وغيرها

دخل فإن الدماغ يقوم بتفسير السياق بشكل مختلف وهذا هو المعنى العملي للتكامل الحسي الذي يجب أن نستخدمه في الت

 .الحسي

فإننا نزيد من خبرتنا بالطفل وفي األدوات والوسائل واالستراتيجيات الفعالة في تخفيف  ,بعد إجراء هذه التدخالت.د 

وفتح باب  ,مكانوعليه نقوم بتعزيز استجابة الطفل وتعزيز المبادرة لديه بالتقليل من المساعدة قدر اإل ,الحساسية التدرجي

تكون في مكان مخصص ثابت يستطيع الوصول  ,المبادرة أمامه وجمع معززاته الفعالة في حقيبة تسمى بالحقيبة الحسية

وقد يكون الهدف أبسط  ,وبالتالي يكون قادراً على إدارة سلوكه ,واستخدام أدواتها لتخفيف الحساسية السمعية ,إليها الطفل

أن ينتقل الطفل بمفرده إلى مكان هادئ عند سماع صوت مزعج أو أن يعبر عن ذلك من ذلك بأن يكون هدفنا هو فقط 

تحت مظلمة سلوك اإلدارة  ,كل ذلك باإلعتماد على قدرة الطفل وما يمكن تنميته ,بالبطاقة أو أن يتوجه إلى ركن االسترخاء

 .يجابي فعال مع البيئة المحيطةإالذاتية واالستجابة بشكل 

 .النتائج في الملف الحسي وتحديد موعد إلعادة التقييم ومتابعة سلوك الطفل بعدها نقوم بتوثيق.ه 

 

 :(Sensory Rooms)الغرف الحسية 

يسمى المكان المخصص لألنشطة الحسية بعدد من األسماء منها )الغرفة الحسية,الوحدة الحسية,غرفة التكامل الحسي...( أما 

األهداف التي يعمل األخصائي لتحقيقها باستخدام الوسائل أو األدوات  من حيث الوظيفة أو طريقة التشغيل فتختلف بحسب

 الموجودة داخلها.

 نماذج الغرف الحسية:

 هناك ثالث نماذج للغرف الحسية:

حيث يكون الهدف  ,الغرف المضيئة التي تحتوي على وسائل إضاءتها ساطعة تجذب ذوي التوحد على التواصل البصري .1

من هذه الغرفة بشكل رئيسي, تحسين التواصل البصري وبناء جسور تواصل مع الطفل لتحقيق أهداف أخصائي التواصل 

 م األقدر على تشغيلها.أو األخصائي النفسي أو معلم التربية الخاصة فهُ 
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رجح,التسلق,الدوران,الرمي,االلتقاط...( الغرف التي تستثير ذوي التوحد على مهارات التآزر الحركي البصري )القفز,التأ .2

هي تعريض الطفل لمثيرات حسية لمسية بصرية دهليزية حوفية  ,حيث يكون الهدف من هذه التمارين أو األنشطة

والذي يكون أخصائي العالج الوظيفي هو  ,وهذا أساس العالج بالتكامل الحسي ,ومساعدة الطفل على االستجابة التكيّفية

 غيلها.األقدر على تش

 تجدر اإلشارة إلى أن وسائل الغرفة الحسية تكون على شكلين:

 وسائل سلبية غير تفاعلية: مثل مشاهدة إضاءات أو صور يعرضها البروجكتر أمام الطفل. - أ

وتكون مثل هذه الوسائل ذات فعالية  ,وسائل تفاعلية: مثل الكرة التي تصدر ضوء فقط عندما يقوم الطفل بالضغط عليها- ب

 أكبر من النوع األول.

 ما هي أهداف الغرفة الحسية:

 تفريغ النشاط الزائد. .1

فنحن نستطيع إشباع األجهزة الحسية األخرى خارج  ,إشباع الحاجة الحسية وخاصة للجهاز اللمسي والحوفي و الدهليزي .2

 الغرفة الحسية.

 ب لها بشكل مفرط الحساسية.تكيف الطفل مع المثيرات التي يستجي .3

 تحسين التواصل. .4

 االستجابة للتعليمات البسيطة أو المركبة. .5

 خاصة لألطفال الذين ال يجدون معزز قوي يستمتعون به. ,إثراء البيئة بالمعززات .6

 القيام بنشاط يهدف إلى دمج المثيرات الحسية واالستجابة بشكل فعال. .7

 الدراسات السابقة

حيث ان  ,وحتى في ترجمة الكتب المتعلقة بالتكامل الحسي ,في البحوث العربية عن التكامل الحسي يوجد قصور كبير جداً 

ما عن برامج التواصل أو المثيرات البصرية إق بالتوحد هو معظم ما تمت الكتابة عنه سواء بالكتب أو الرسائل الجامعية المتعلّ 

 .أو تنظيم البيئة الصفية

ساس في حجر األ تعتبر ,ل ومبادئ عامةلها أثر كبير في وضع أدوات تقييم واستراتيجيات تدخّ جنبية فإن أما عن البحوث األ

 .التدخل الحسي لذوي التوحد

حيث قامت مجلة العالج الوظيفي األمريكية بنشر دراسة  Winnie Dunne (1997)و  Mary Kintezدراسة الباحثين ففي 

حيث تم تقسيم الدراسة إلى عينتين, مجموعة  ,توحد مع غيرهم من العاديينبعنوان مقارنة أداء األطفال من ذوي اضطراب ال

سنوات, ومجموعة أخرى من األطفال  8أي بمعدل  سنة (13 – 3طفل, أعمارهم تتراوح بين ) 32األطفال التوحديين عددهم 

دام الملف الحسي كأداة باستخ ا, وقامتةسن 6,6( سنوات أي بمعدل 10-3طفل تتراوح أعمارهم بين) 64العاديين عددهم 

 84أما عن نتائج الدراسة كانت استجابات مجموعة األطفال ذوي التوحد مختلفة عن مجموعة األطفال العاديين في  .للدراسة

 تكن هناك % لصالح األطفال العاديين ولم 85وي اأي بنسبة تس ,فقرة كمجموع فقرات الملف الحسي 99فقرة من مجموع 

 فكان أداء التوحد البسيط يقارب ذوي التوحد المتوسط والشديد. ,لشدة التوحد من ذوي التوحد تبعاً  فروق في أداء األطفال

بعمل دراسة  بحثت فيها تأثير دور العالج الوظيفي عن طريق القيام بجلسات تكامل حسي على  Jane Smith (1999)قامت و

حيث قامت الباحثة بدراسة تأثير جلسات التكامل الحسي  ,ةمجموعة من خمسة أطفال من ذوي التوحد في مرحلة ما قبل المدرس

واستمرت ثالثة أسابيع تقوم بجلسات  ,بتصوير لعب األطفال قبل البدء بالبرنامج فيها قامت ,على سلوك اللعب غير الهادف

تائج الدراسة تُشير وكانت ن ,ورش عمل للمعلمين القائمين على تعليم وتدريب األطفال باإلضافة إلى ,تكامل حسي بشكل فردي

  .ن أربعة أطفال في أداء مهارات اللعب الهادف وتقدم ثالثة منهم في التفاعل مع بعضهم البعضبتحسّ 

بعمل دراسة  بحثوا Susan H. Lin; Sharon Cermak; Wendy J. Coster; Laurie Miller  (2005 )  قام كل من
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طفل  60وعددهم  ,يين من أوروبا الشرقيةلعينة من األطفال المتبنّ  ,الحسيفيها تأثير الحرمان األسري على اضطرابات التكامل 

حيث  ,بنيتم تقسيمهم إلى مجموعتين بحسب طول مدة تواجدهم في مؤسسة التّ  , 11سنوات و 8 -4تتراوح أعمارهم ما بين 

 3واجدة في المؤسسة منذ واألخرى مت ,شهر تقريباً  34طفل متواجدين في المؤسسة منذ  30كانت المجموعة األولى تضم 

باإلضافة إلى  (sensory integration & praxis test)حيث قام الباحثون باختبارهم على مقياس  ,شهور تقريباً 

(developmental & sensory processing questionnaire)  حيث أظهرت نتائج الدراسة أن المجموعة التي تواجدت

ومشاكل في  ,وضعف مهارات التقليد ,سلوكيات مضطربة في تنظيم المدخالت الحسيةبني أظهرت فترة طويلة في مؤسسة التّ 

 األجهزة الحسية وخاصة الجهاز الدهليزي والحوفي واللمسي.

بعمل دراسة بحثتا فيه تأثير جلسات التكامل الحسي على نمط  Jean Dietz (2007)و  Rene Watlingقامت الباحثتان 

حيث تم تطبيق  ,على أربعة أطفال من ذوي اضطراب التوحد ABABباستخدام التصميم  ,اللعب والسلوك غير المرغوب

يقاف جلسات التكامل إومن ثم  ,جلسات التكامل الحسي ومالحظة أثر هذه الجلسات على مهارات اللعب والسلوك غير المرغوب

حيث كانت نتائج  ,لوك غير المرغوبالحسي ودراسة أثر جلسات التكامل الحسي على المدى البعيد في مهارات اللعب والس

السلوك  علىحداث أثر كبير إ في ,وفي بيئات محددة ,بأن جلسات التكامل الحسي لها تأثير على المدى القريب تُشير الدراسة

ولكن هذا األثر يكون على المدى القريب وفي حال توقف  ,وخاصة أثناء اللعب وفي الحد أيضا من السلوك غير المرغوب

وهنا نقول أن التغير على مستوى الجهاز العصبي  ,الجلسات يرجع الطفل إلى السلوك السابق من حيث اللعب الغير مرغوب

مساراته صبح فيها تُ  طويلة لكيبل يحتاج إلى فترة زمنية  ,ال يحدث على المدى القريب فإنه قياسه بشكل موضوعي عند

 ك.العصبية أقوى من المسارات العصبية التي تعكس مهارات اللعب الغير مرغوبة وبالتالي يحدث التغيير في السلو

 Yee-Pay Wuang; Chih-Chung Wang; Mao Hsiung Huang; Chwen-Yng Suفي دراسة قام بها كل من و

, التطور العصبي الطبيعي,  تدريب على ما يلي:التكامل الحسيبحثوا فيها أثر ال ,يوان على أطفال معاقين ذهنياً افي ت( 2009)

 .جانب الحس حركي

وكل مجموعة تم تدريبها بناًء على برنامج مما  ,مت على ثالث مجموعات بشكل عشوائيسّ طفل قُ  120وتم اختيار عينة من 

نتائج  اشارت لقياس الفروق بينهم. طفل على اختبار قبلي وبعدي 40مع مجموعة رابعة مكونة من  مع اختبارهم جميعاً  ,سبق

 :الىالدراسة 

 .م ملحوظ لصالح المجموعات التجريبية على المجموعة الضابطةتقدّ .أ 

التي لها دور كبير في  ,م ملحوظ لصالح مجموعة التكامل الحسي في مهارات الحركة الدقيقة وتآزر األطراف العلويةتقدّ .ب 

 .حدااستخدام كلتا اليدين في نشاط و

 .ملحوظ لصالح مجموعة الحس حركي في مهارات الحركة الكبيرةم تقدّ .ج 

بحثتا فيها فعالية التدخالت العالجية في  Helene J. Polatajko; Noemi Cantin  (2010)وفي دراسة قامت بها الباحثتان

الدراسة كمراجعة لألدب حيث كانت هذه  ,العالج الوظيفي لألطفال واليافعين الذين لديهم مشاكل في المعالجة والتكامل الحسي

حيث شملت مراجعة األدب  ,كمشروع من جمعية العالج الوظيفي األمريكية لتحدد فعالية البرامج العالجية لهذه الفئة ,النظري

ووجدت هذه الدراسة أن االختالف الكبير في سمات أفراد العينة  ,بحثت في األساليب العالجية ,دراسة علمية 21ـالنظري ل

 Jean Ayresلتدخالت العالجية القائمة على الوظائف الحياتية وبرامج التدخل الحسية المبُنية على أساس نظرية وأعمارهم وا

األمر الذي يحتم القيام بمزيد من الدراسات المثبتة علميا بشكل  ,ال تجعل من الممكن بناء استنتاجات ثابتة على جميع أفراد العينة

 أفضل.

يات أداء األطفال واليافعين بعنوان تحدّ  Kristie Patten Koenig; Sarah G. Rudney (2010)وفي دراسة قام بها كل من

تأثير مشاكل المعالجة  عنحيث قامت هذه الدراسة بالبحث  ,الذين لديهم مشاكل في البرمجة والتكامل الحسي )مراجعة منظمة(

 ,هارات االجتماعية واللعب وفترات الراحة واالستجماموالتكامل الحسي في المجاالت المتعلقة بمهارات الحياة اليومية والم

 ,كبير على األداء الوظيفيالمشاكل المعالجة والتكامل الحسي  ثرأتُشير إلى وكانت نتائجه هذه الدراسة  ,باإلضافة للتعليم والعمل

 التعليم والعمل., اللعب, الراحة واالستجمام, المهارات االجتماعية, مهارات الحياة اليومية :على النحو التالي

م.  بعمل دراسة بحثت فيها فعالية برنامج التكامل الحسي في العالج الوظيفي لتحسين 2010 ,قامت الباحثة أمل محمود الدوه
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وحت اوتر جريت الدراسة على عينة بلغت ستة أطفال )أربعة من الذكور, واثنين من األناث (أُ م األطفال التوحديين, تعلّ 

ييس لتحديد نقاط القوة والضعف انوات, حيث استخدمت مجموعة من المقاييس التشخيصية للتوحد ومقس 7 - 4 أعمارهم بين

حدوث تغيرات  ىوجاءت نتائج التحليل ال حيث استمر تطبيق البرنامج ثالث شهور, ,لوضع الخطة التربوية الفردية لكل طفل

امتدت اآلثار و ,من خالل تطبيق برنامج التكامل الحسي ,ركة في األنشطة االجتماعيةفي الجوانب الحركية والمشا سلوكية

  .يجابية للجوانب اللغوية رغم محدوديتهااال

بحثت فيها فعالية استراتيجيات التكامل الحسي في التحصيل األكاديمي Kenneth Ottenbacher  (2012  ) ةدراسة الباحث

فرضية على عينة من  48اختبارات بحثت فيها  8حيث شملت الدراسة  ,والمهارات اللغوية وردود األفعال الحركية المنعكسة

يجابية لصالح المجموعة التجريبية في زيادة التحصيل إفروق  تُشير إلىوكانت نتائج الدراسة  ,األطفال المتأخرين ذهنياً 

بالمزيد من البحث في أساليب العالج الوظيفي وأوصت الدراسة  ,األكاديمي وردود األفعال المنعكسة والمهارات اللغوية

   .المستخدمة في برنامج التكامل الحسي

 Isabelle Beaudry وأخصائي العالج الوظيفي   Roseann C. Schaafوفي دراسة قام كل من بروفيسور العالج الوظيفي

إرادي باستخدام التكامل الحسي, بعنوان, عالج التبول الال Eduardo Ramos Polo وأخصائي الجهاز الهضمي لألطفال 

 م.2013لطفل عمره ثالث سنوات في سبتمبر 

 ,هدفت الدراسة لعالج التبول الالإرادي لهذا الطفل التوحدي الذي يعاني من حساسية مفرطة تجاه المثيرات الحسية المختلفة

برنامج التكامل  تطبيق استراتيجيات مت الذ وتنظيف نفسه عمل فائق الحساسية, األمر الذي يجعل من دخوله الحمام واستخدامه

 بأثر رجعي باإلضافة إلى استخدام تحليل الرسم البياني ,الحسي واستخدام الملف الحسي كأداة للدراسة لقياس الحساسية المفرطة

حمام( بشكل وربط البرنامج الحسي مع البرنامج االستقاللي )جدول ال ,للقياس والتدريب على االستقاللية في استخدام الحمام

 متزامن على مدار سبع شهور من العالج و ثالث شهور من المتابعة.

ن ملحوظ في سلوك باإلضافة إلى تحسّ  ,ظهر تحسن ملحوظ في استخدام الطالب للحمام وتنظيف نفسهوكانت نتائج الدراسة تُ 

 ية .فه مع المثيرات الحسّ الطفل وتكيّ 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 مجتمع الدراسة

جميع معلمي ومعلمات األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينتي عمان )االردن( والرياض )السعودية( العاملين في 

م برامج تربوية لفئة أخرى مع العلم انه تم استثناء المراكز التي تقدّ  تتواجد فيها غرفة مثيرات حسية, مراكز متخصصة بالتوحد

اج إلى غرف ووسائل متخصصة لفئة التوحد, التي تتوفر في مراكز التوحد المتخصصة, , ألن التدخل الحسي يحتغير التوحد

 .في حين ان المراكز المتعددة االعاقة تفتقر إلى مثل هذه التجهيزات

 ( توزيع مجتمع الدراسة حسب مستويات كل متغير13جدول رقم )

 النسبة عمان الرياض المستوى متغيرات الدراسة

 17,4 6 18 ذكور الجنس

 82,6 54 60 إناث

 

 العمر

 

 2,2 2 1 20أقل من 

21 – 30 65 54 86,2 

31 – 40 10 5 10,9 
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 0,7 0 1 40فوق  

 
 الحالة االجتماعية

 56,5 36 42 أعزب

 42,0 23 35 متزوج

 0,7 1 0 منفصل

 0,7 0 1 أرمل

 

 مستوى التعليم

 13,0 11 7 دبلوم

 84,8 47 70 بكالوريوس

 1,4 1 1 دبلوم عالي

 0,7 1 0 دراسات عليا

 

 

 الخبرة

 80,4 52 59 سنوات 5-1من 

 10,9 6 9 سنوات 10-5أكثر من 

 8,0 2 9 سنة 15-10أكثر من 

 0,7 0 1 سنة 15أكثر من 

 جمع بيانات الدراسةأداة 

( مستفيداً من اإلطار النظري والدراسات السابقة مثل دراسة ةنامن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بإعداد أداة )استب

Jane Smith  م وهي بروفيسور في العالج الوظيفي صاحبة كتاب العالج الوظيفي لألطفال1999عامCase smith for 

children اسة الباحثين  التي تحدثت فيه عن التكامل الحسي واستراتيجيات التدخل باإلضافة إلى العديد من الدراسات منها در

Mary Kintez Winnie Dunne &  حيث قامت مجلة العالج الوظيفي األمريكية بنشر دراسة بعنوان مقارنة  ,1997عام

 &  Renee L. Watling باإلضافة إلى دراسة الباحثتان ,أداء األطفال من ذوي اضطراب التوحد مع غيرهم من العاديين

Jean Dietz  كما أن أداة  ,التي بحثتا فيها تأثير جلسات التكامل الحسي على نمط اللعب والسلوك غير المرغوب 2007عام

الدراسة تم وضعها وتعديلها أكثر من مرة بحسب آراء المحكمين واستراتيجيات التدخل الفعالة المطبقة على ذوي التوحد التي 

قة من فرق عمل بريطانية على من ما سبق وورش العمل المطبً  مستفيداً  ,لأثبتت فعاليتها وتجربتها مع الباحث على األطفا

وقد  ,, باإلضافة إلى الملف الحسي لمدرسة رادلي لودج التابعة للجمعية البريطانية للتوحدBritish Campion schoolرأسها 

العالقة بالخصائص الشخصية ألفراد تكونت أداة الدراسة من جزأين: الجزء األول يتضمن المتغيرات المستقلة للدراسة ذات 

الدولة(, أما الجزء  ,خبرةالعدد سنوات  ,تعليمالمستوى  ,الحالة االجتماعية ,جنس المعلّم, عينة الدراسة وهي: )عمر المعلّم

 ,فتحدث عن استراتيجيات المعلّمين في تخفيف الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد ,الثاني لألداة

 فقرة موزعة على سبعة أبعاد هي: 27يتكون من و

 الحساسية المفرطة تجاه المثيرات السمعية. .1

 الحساسية المفرطة تجاه المثيرات اللمسية. .2

 .الحساسية المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الدهليزي )المسؤول عن التوازن( .3

)المسؤول عن إدراك الجسد الذي يتم تحفيزه عند الضغط على لحساسية المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الحوفي ا .4

 .الجسد(

 .الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الذوقية .5

 الحساسية المفرطة تجاه المثيرات البصرية. .6
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 الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الشمية. .7

 نة الدراسةعيّ 

في  التي تتواجد فيها غرف مثيرات حسية شملت جميع المعلّمين والمعلّمات في المراكز المتخصصة بالتوحد ,نة قصديةعيّ 

 - 2014مدينتي عمان )االردن( والرياض )السعودية(, وقد تم توزيع أداة الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام 

 م.2015

 منهج الدراسة 

حيث قام بوصف أداء المشاركين على أداة الدراسة في كل من عمان )االردن( والرياض  ,المقارناتبع الباحث المنهج الوصفي 

 )السعودية( والمقارنة بينهما بناء على متغيرات الدراسة واألبعاد والفقرات.

 صدق أداة الدراسة

 الصدق الظاهري لألداة )صدق المحكمين( والدراسة االستطالعية

 صدق المحكمين: 

 المالحقوتم تعديل االستبانة حسب  ,ستبانة على مجموعة من المحكمين األكاديميين المختصين بالتوحدتم عرض اال

(8,7,6,5,4,3,2). 

 العينة االستطالعية:

تم  تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية عشوائية  ,على آراء المحكمين )الصدق الظاهري( وبعد تعديل االستبانة بناءً 

بين  حيث تم حساب معامالت االرتباط )بيرسون( ,مكونة من عشرين معلم/معلمة )عشرة منهم من عمان وعشرة من الرياض(

ا عند تطبيق االستبانة بأن هذه العينة تم استثناؤه األداء على الفقرة مع األداء على الدرجة الكلية كما في الجدول التالي: علماً 

 .بصورتها النهائية

 

 

 (14جدول رقم ) 

 على فقرات الجزء الثاني والدرجة الكلية األداءمعامالت االرتباط بين 

 /الفقرة

 1البعد 

معامل 

 2البُعد\الفقرة االرتباط

معامل 

 3البُعد\الفقرة االرتباط

معامل 

 4البُعد\الفقرة االرتباط

معامل 

 االرتباط

497. 1ف 288. 1ف 146.- 1ف
*

874. 1ف 
**

 

516. 2ف
*

598. 2ف 
**

766. 2ف 
**

865. 2ف 
**

 

509. 3ف
*

582. 3ف 
**

821. 3ف 
**

718. 3ف 
**

 

609. 4ف
**

603. 4ف 
**

594. 4ف 
**

511. 4ف 
*

 

 /الفقرة

 5البعد

معامل 

 6البُعد\الفقرة االرتباط

معامل 

 7البُعد\الفقرة االرتباط

معامل 

 االرتباط

619. 1ف 436. 1ف
**

 177. 1ف 

653. 2ف
**

 387. 2ف 420. 2ف 
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672. 3ف
**

853. 3ف 
**

480. 3ف 
*

 

777. 4ف 427. 4ف
**

634. 4ف 
**

 

في البُعد األول وهي )توجيه الطفل إلى مكان بعيدا  (1)يُشير الجدول السابق إلى أن معامل االرتباط بين األداء على الفقرة رقم 

ولذلك تم حذف الفقرة األولى من  ,وهو معامل ارتباط سالب 0.146)–)عن الصوت الذي يزعجه( واألداء على الدرجة الكلية 

 , التي تم تطبيقها الحقاً على عينة الدراسة.(9كما في ملحق رقم ) األداة في صورتها النهائية

 ق الداخلي ألداة الدراسة:  صدق االتسا

بعد التأكد من صدق المفهوم وصدق المحتوى ألداة الدراسة وتعديلها بناًء على الدراسة االستطالعية, قام الباحث بتطبيقها 

الكلية داة تم حساب معامالت االرتباط بين األداء على الفقرة والبُعد واألداء على الدرجة لألميدانياً, وللتأكد من الصدق الداخلي 

 كما في الجدول التالي:

 على الدرجة الكلية األداءو البُعدعلى الفقر و األداءمعامل االرتباط بين  (15جدول رقم )

 البُعد\الفقرة  معامل االرتباط البُعد\الفقرة  معامل االرتباط البُعد\الفقرة 

معامل 

 البُعد\الفقرة  االرتباط

معامل 

 االرتباط

249. 1ف
**

470. 1ف 
**

587. 1ف 
**

774. 1ف 
**

 

489. 2ف
**

458. 2ف 
**

688. 2ف 
**

777. 2ف 
**

 

642. 3ف
**

693. 3ف 
**

688. 3ف 
**

694. 3ف 
**

 

635. لواأل البُعد
**

646. 4ف 
**

493. 4ف 
**

622. 4ف 
**

 

625. 1ف
**

725. الثالث البُعد 
**

810. الخامس البُعد 
**

857. السابع البُعد 
**

 

645. 2ف
**

667. 1ف 
**

573. 1ف 
**

الدرجة  

 الكلية

1 

631. 3ف
**

600. 2ف 
**

513. 2ف 
**

 

332. 4ف
**

729. 3ف 
**

527. 3ف 
**

 

797. الثاني البُعد
**

737. 4ف 
**

609. 4ف 
**

 

869. الرابع البُعد  
**

699. السادس البُعد 
**

 

 يات الدراسة.اوهي تكفي لغ إحصائياً إلى معامالت ارتباط دالّة  السابق يُشير الجدول

 يات الدراسة.اوهو مقبول لغ 0.875وكانت قيمته  ,تم حساب معامل كرونباخ ألفا أداة الدراسةثبات 

 اجراءات الدراسة الميدانية

( على المراكز المتخصصة بالتوحد م2015 - 2014)توزيع أداة الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام قام الباحث ب

في مدينة عمان وهي: )المركز األردني التخصصي للتوحد, األكاديمية األردنية للتوحد, مركز تواصل للتوحد, جمعية مساندة 

حد األفراد التوحديين( علماً بأن المركز اإلستشاري للتوحد رفض التعاون في تفريغ اإلستبانة, أما عن المراكز المتخصصة بالتو

في الرياض فهي )مركز األمير ناصر بن عبد العزيز للتوحد, مركز والدة األمير فيصل للتوحد, مركز عزام للتوحد( حيث 

 أبدت هذه المراكز تعاون كبير في تفريغ اإلستبانة.

 نتائج الدراسة 

فرط الحساسية لدى أطفال تهدف الدراسة إلى مقارنة استراتيجيات المعلّمين في تنمية مهارات التكامل الحسي لتخفيف 

اضطراب التوحد بين مدينتي عمان باألردن والرياض بالسعودية, إضافة إلى معرفة االستراتيجيات األكثر استخداماً وزيادة 

وزيادة األدب النظري خاصة باللغة العربية ونشر هذه  ,الوعي الستراتيجيات التكامل الحسي وتسليط الضوء عليه

ح كيفية استخدامها واإلطار النظري في التطبيق والتعميم, حيث سعت هذه الدراسة اإلجابة على االستراتيجيات مع توضي

 التساؤالت التالية:

: ما هي استراتيجيات المعلّمين في تنمية مهارات التكامل الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب السؤال األول
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 ردن( والرياض )السعودية(؟التوحد األكثر استخداماً في كل من عمان )األ

( في استراتيجيات المعلّمين في تنمية مهارات α < 0.05: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )السؤال الثاني

 التكامل الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب التوحد لصالح معلمي عمان باألردن أو الرياض بالسعودية تبعاً 

الحساسية , الحساسية المفرطة تجاه المثيرات اللمسية, دراسة السبعة, الحساسية المفرطة تجاه المثيرات السمعيةألبعاد أداة ال

الحساسية المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز , المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الدهليزي )المسؤول عن التوازن(

الحساسية المفرطة تجاه , الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الذوقية, لى الجسد(يتم تحفيزه عند الضغط ع الذيالجهاز الحوفي )

 الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الشمية؟, المثيرات البصرية

( في استخدام المعلّمين الستراتيجيات التكامل α < 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )السؤال الثالث: 

لمتغيرات الدراسة, الجنس/العمر/الخبرة/الحالة  الحساسية لدى أطفال اضطراب طيف التوحد تبعاً الحسي لتخفيف فرط 

 االجتماعية/مستوى التعليم؟

 وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها في ضوء أسئلة الدراسة, وأهدافها: 

ارات التكامل الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب : ما هي استراتيجيات المعلّمين في تنمية مهالسؤال األول

 التوحد األكثر استخداماً في كل من عمان )األردن( والرياض )السعودية(؟

 بالنسبة للبُعد األول: )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات السمعية(

 لواأل للبُعدات المعيارية اإلنحراف( المتوسطات و16جدول رقم )

 المفرطة تجاه المثيرات السمعية()الحساسية 

 الدولة

 لواأل البُعد 3ف 2ف 1ف

 10.5897 2.3333 2.5256 2.8974 المتوسط الحسابي السعودية

 78 78 78 78 ن

 اإلنحراف

 المعياري

.97488 1.19223 1.30600 3.08930 

 10.1000 2.2167 2.0667 3.1333 المتوسط الحسابي األردن

 60 60 60 60 ن

 اإلنحراف

 المعياري

.92913 1.45982 1.57407 3.19268 

 10.3768 2.2826 2.3261 3.0000 المتوسط الحسابي المجموع

 138 138 138 138 ن

 اإلنحراف

 المعياري

.95901 1.32996 1.42444 3.13260 

 

 التسلسل العلمي التالي:عند اختيار فقرات استراتيجيات المعلّمين في تخفيف الحساسية السمعية تم بناؤها بحسب 

لذا فإن إستراتيجية العزل  ,بسلوك عدواني للغيرأو للنفس ستجيب لهافقد ي ,إن من ذوي التوحد من لديه حساسية سمعية شديدة

بأن الفقرة التي  علماً  ,تعتبر إستراتيجية مناسبة كمرحلة أولى من مراحل إدارة السلوك الذاتي لتخفيف العبء الحسي السمعي

تنص على )عزل الطفل عن الصوت الذي يزعجه( قد تم حذفها بناء على تحليل العينة االستطالعية ليصبح البُعد األول مكون 

من ثالث فقرات أولها )توجيه الطفل إلى مثير محبّب يشغله عن الصوت الذي يزعجه( وهنا يتّضح أن سلوك الطفل أصبح اقل 

, بتطبيق أي أن الصوت الذي يزعجه ما زال موجود ,م بالعزل بل يتم توجيه الطفل إلى مثير محبّب يشغلهوبالتالي ال نقو ,شدة
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لتخفيف  مع استمرار المثير المزعجمحبّبة لكي نستثير الدماغ بأصوات أو مثيرات  ,تخفيف الحساسية التدريجياستراتيجية 

لننتقل بعدها إلى اإلستراتيجية الثالثة وهي تعريض الطفل للمثير  ,طفلوبالتالي تتغير استجابة ال ,تركيز على المثير المزعجال

السمعي المزعج ولكن ضمن نسق منظم كما في الفقرة الثانية وهي:  )تعريض الطفل للصوت الذي يزعجه بشكل تدريجي فقد 

من شدة الصوت( وهنا نقوم  ه الطفل إلى صالة األلعاب أثناء الطابور الصباحي أو نضع سماعة  على أذني الطفل تخففنوجّ 

باستخدام السماعة أو التواجد في صالة  ,إلجراءات اإلستباقيةامع تحضير  ,باستثارة الطفل وتعزيز االستجابة التكيّفية لديه

لننتقل بعدها إلى تعريض الطفل للمثير السمعي المزعج ولكن دون وسائل تكيفية فقط بتوفير لوحة يستطيع الطفل  ,األلعاب

فهنا ننتقل إلى التدريب على التعبير عن المشاعر باستخدام البطاقة وقد  ,ه نحوها ليختار نشاط آخر أو اختيار بيئة أخرىالتوجّ 

 ,يةالذلك فإن لوحة اختيار النشاط الحسي توضع بعن ,يقوم بإدارة سلوكه بذاته ويتوجه إلى بيئة أخرى أو يختار وسيلة تكيفية

ل ,أماكن أو أركان مثل ركن االسترخاء وغيرها من األماكن األقل إزعاجا بالنسبة للطفبحيث تحتوي على وسائل تكيفية و

 حيث أن قيام الطفل باختيار نشاط حسي من اللوحة يوجب بالضرورة قدرته على إدارة سلوكه بنفسه. 

ف الحساسية السمعية هي أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي بحسب الجدول السابق أن اإلستراتيجية األكثر استخداماً في تخفي

 الفقرة األولى وهي: )توجيه الطفل إلى مثير محبّب يشغله عن الصوت الذي يزعجه( وهذا يختلف عن الدراسات التي قام بها

Alfred Thomas  ,فيرى  ,من حيث الفرضية التي تقوم عليها االستراتيجيات المستخدمةمؤسس برنامج التكامل السمعي

سية التدريجي يكون بتعريض الطفل للمثير الحسي السمعي المزعج بشكل تدريجي باستخدام الباحث أن تخفيف الحسا

في  Alfred Thomasعلى خالف ما قام به الدكتور الفرنسي المختص في األنف واألذن والحنجرة  ,االستراتيجيات السابقة

اب طيف التوحد المعروف باسم التكامل حيث قام بتطوير برنامج للتخفيف من الحساسية السمعية لذوي اضطر ,الخمسينات

 اً يقوم بتعريض الطفل الذي يعاني من الحساسية المفرطة تجاه المثيرات السمعية ألصوات مختلفة في التردد والشدة بدء, السمعي

تكون على شكل أقراص  ,( هيرتز800-300وح بين )اوهذه الترددات تتر ,من تردد وشدة بسيطة إلى تردد وشدة أكثر حدة

وبالتالي  ,إن ترددات هذه األصوات قريبة من ترددات اللغة Alfred Thomasحيث يفترض  Mozart مضغوطة لموسيقى

 (   Corbett & Constantine, 2006) مما يقلل من الحساسية السمعية ,تحفز الطفل لإلنتباه واالستماع والربط والفهم

باستخدام معدات وأجهزة حديثة مع اختالف الترددات المستخدمة  Alfred Thomas ول منتم تطوير اإلطار النظري المعم 

ثم يقوم الجهاز برفع  ,فهذه األجهزة تكشف عن مدى الترددات التي يشعر الطفل بحساسية سمعية تجاهها ,بحسب حساسية الطفل

-American Speech-Language)  ,علىف الطفل مع األصوات ذات الترددات األلكي يتكيّ  مستوى الترددات تدريجياً 

Hearing Association, 2009 ولكن ما زال الجدل في  ,يجابية في العديد من الحاالتإ( وأظهرت نتائج هذه الدراسات نتائج

بعرض نموذج مختلف للتفسير والتدخل في  Koegel (2004) واتفقت نتائج الدراسة بما قام به ,ة حول النتائجدراسات عدّ 

حيث افترض ان الحساسية ال تكون من األصوات مثل  ,لحساسية التدريجي لذوي الحساسية السمعية المفرطةتخفيف ا

يغل أن ذوي التوحد لديهم خوف غير مبرر ا( حيث افترض كوAlfred Thomasاالفتراضات في النموذج السابق )نموذج 

وقام بدراسات  ,رددات الصوتية أو الصوت بحد ذاتهوهذا الشيء ليس له عالقة بالت ,تظهر لديهم عند تعريضهم لصوت معين

وكان دقيق بشكل كبير في تحديد الصوت مثل صوت  ,قائمة على تعريض الطفل لصوت لدى الطفل حساسية مفرطة تجاهه

د ثم تعريض الطفل لنفس المثير السمعي في البيئة نفسها أكثر من مرة بوجو ,المكنسة الكهربائية وتحديد بيئة حدوث السلوك

واختلفت نتائج الدراسة  ,يجابي في تخفيف الحساسية السمعيةإثر أاألمر الذي كان له  ,معززات للطفل وتحفيزه على االسترخاء

حيث قام باستخدام إستراتيجية التعزيز  ,الذي افترض ان الحساسية السمعية ذات سبب سلوكي بحت( 2008)مع دراسة دفلين 

 :السلبي التفاضلي على النحو التالي

وفي البداية قام  ,سنوات تم تشخيصه باضطراب طيف التوحد مع صعوبات في التعلم 6حد عمره اقام بالدراسة على طفل و

 وكانت على النحو التالي: ,وذلك بتحديد المظاهر السلوكية للحساسية السمعية لذلك الطفل ,بتحديد معيار االختبار القبلي والبعدي

 .. وضع اليدين على األذنين1 

 .. تحريك األصابع بشكل مضطرب )بشكل يظهر الحساسية المفرطة أو التوتر أو القلق(2

 .. أن يدوس الطفل على األرض بشكل متكرر )يدوس باهتزاز( بشكل يظهر الحساسية المفرطة أو التوتر أو القلق3
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 .. أن يظهر الطفل مصاداة عند تعريضه للمثير السمعي المزعج بالنسبة للطفل4

على ان يمتنع  ,حد يقوم المدرب بتعريضه للصوت الذي يشعر الطفل بحساسية مفرطة تجاههاالدراسة على طفل و تم تطبيق

فإن المدرب يستمر في  ,وان التزم الطفل بذلك ,وذلك لمدة خمس ثواني ,الطفل من القيام بأي سلوك يدل على الحساسية السمعية

وإن قام الطفل بسلوك يدل على الحساسية فإن المدرب يعيد الكرة ابتداء  ,ثانية فقط ثم يوقف الصوت 30تعريضه للصوت لمدة 

ويستمر بشكل تدريجي التدريب على هذه اإلستراتيجية  ,من الصفر لتعريضه للصوت إلى ان ال يظهر أي سلوك مما سبق

 جلسة. 17 – 16بمجموع  ياً بمعدل خمس دقائق لكل جلسة ثالث مرات يوم ,ثواني إلى دقيقتين 5ل الطفل من بزيادة مدة تحمّ 

وكانت نتائج الدراسة تُشير إلى فعالية تطبيق إستراتيجية التعزيز السلبي التفاضلي في إطفاء السلوك الظاهر نتيجة الحساسية 

 السمعية.

 أما عن البُعد الثاني: )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات اللمسية(

 الثاني للبُعدالمعيارية  اتاإلنحراف( المتوسطات و17جدول رقم )

 )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات اللمسية(

 الدولة

 3ف 2ف 1ف

 4ف

 الثاني البُعد

 10.0385 2.5641 2.7692 2.7692 1.9359 المتوسط الحسابي السعودية

 78 78 78 78 78 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.43554 1.16131 1.30854 1.24410 3.37463 

 9.6833 2.6667 2.7000 2.7000 1.6167 الحسابي المتوسط األردن

 60 60 60 60 60 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.54142 1.34417 1.33150 1.23050 4.15583 

 9.8841 2.6087 2.7391 2.7391 1.7971 المتوسط الحسابي المجموع

 138 138 138 138 138 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.48550 1.23987 1.31418 1.23475 3.72420 

بحسب التحليل اإلحصائي فإن استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية اللمسية لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد 

وية للفقرة الثانية والثالثة وهما: )تعريض الطفل للمثير اللمسي الذي ااألكثر استخداماً في مدينتي عمان و الرياض كانت متس

فمثالً طفل لديه حساسية مفرطة عند أداء مهارة غسل اليدين والوجه, نقوم أوالً بمسح اليدين باستخدام  ,يزعجه بشكل تدريجي

فوطة مبللة ثم ننتقل إلى غسل اليدين تحت صنبور المياه ثم غسل اليدين بالماء والصابون ثم مسح الوجه باستخدام فوطة مبللة ثم 

يتم تدريب الطالب على لمسها  ,وق أو حقيبة للمثيرات الحسية اللمسيةغسل الوجه بالماء وهكذا( و)تخصيص ركن أو صند

حيث خلصت نتائج الدراسة إلى  DiMatties & Sarnmons (2003)والتعرف عليها بشكل منظم( ويتّفق ذلك مع دراسات 

وهذا هو أساس عالجي  ,يكون لزيادة مشاركة الطفل في أنشطة الحياة اليومية ,أن الهدف األساسي في العالج بالتكامل الحسي

في  ليه فإن استراتيجيات المعلّمين في تخفيف الحساسية التدريجي لنشاط  هادف وظيفياً عو ,في نظريتها Jean Ayres اقترحته

أما عن الفقرة الثالثة في البُعد نفسه وهي )تخصيص ركن أو   ,يتّفق مع المبادئ واألسس النظرية المعمول بها ,بيئة الطفل

تفق مع الدراسات التي حقيبة للمثيرات الحسية اللمسية يتم تدريب الطالب على لمسها والتعرف عليها بشكل منظم( فتّ صندوق أو 

ي أو يشبع حاجته حيث خلصت هذه الدراسات ان الطفل يختار النشاط الحسي الذي يلبّ Jean Ayres (1972 )قامت بها 

 هاولكن ,ختيار نشاط يناسبه إستراتيجية عالجية ذات فعالية كبيرةوبالتالي فإن تخصيص ركن حسي يقوم الطفل با ,الحسية

أن الذي يواجه مشكالت في التكامل الحسي يفقد الخبرة  Patricia Wilbargerى فمثالً تر ,تختلف باختالف حالة الطفل

( Wilbarger,2002) ,اسبهوبالتالي يكون غير قادر على اختيار النشاط الحسي الذي ين ,الحسية المناسبة للعديد من األنشطة

 ,يقوم المعلّم بتخصيص ركن أو صندوق حسي لمسي يختار الطفل وسيلة تناسبه حيثمع الفقرة الثالثة  وهذا يتعارض جزئياً 

 وفي دراسة  ,وال توجد فيها وسيلة غير مناسبة ,لتلبية حاجة الطفل الحسية الصندوق ومحتوياته تم انتقاؤها ضمناً  حيث أن
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(1998) Kranowitz الضغط العميق لتخفيف العبء الحسي  نأن الطفل التوحدي ذو الحساسية اللمسية يبحث عيرى فيها

   .مستقبالت الجلدل

 ,من اللمس الخفيف باقتراح بروتوكول عالجي للتدخل باستخدام الضغط العميق بدالً  Patricia Wilbarger (2002) قامت 

وقد تم شرح هذا البروتوكول بالتفصيل سابقاً ولهذا  ,وبالتالي تخفيف العبء الحسي عن مستقبالت اللمس الموجودة على الجلد

 ,حيث أن الطفل يستطيع تطبيق تقنية التفريش على جسده بنفسه Jean Ayresالبروتوكول مميزات أساسية منبثقة من نظرية 

 .وبالتالي يقوم بإدارة سلوكه ويشبع حاجته الحسية بنفسه ,ليحدد مقدار الضغط على الجسد ومدته

مثل دراسة  ,هناك العديد من الدراسات التي تنتقد فعالية استراتيجيات التكامل الحسي

Kaplan,Polatajko,Wilson,&Faris (1993)  حيث افترضوا أن هذه االستراتيجيات ليس لها تأثير على التطور العصبي

ولكن الدراسات القائمة على  ,دراسات التكامل الحسي غير واضحة في كيفية تأثيرها على الجهاز العصبين أالنمائي للطفل أو 

حيث Koomar & Bundy (2002 )ففي دراسة  ,ثر واضحأمالحظة سلوك الطفل قبل وبعد تطبيق البرنامج الحسي كان لها 

في Cohn (2000 )وفي دراسة قام بها  ,ل االجتماعيخلصت إلى فعالية برنامج التكامل الحسي في تحسين التركيز والتفاع

حيث خلصت نتائج الدراسة  ,اختبار فعالية استراتيجيات التكامل الحسي من وجهة نظر آباء ذوي اضطرابات التكامل الحسي

( اختبرت فيها فعالية 2004) Karezفي دراسة قامت بها وإلى أن األباء لمسوا تحسن ملحوظ في سلوكيات أبنائهم 

وكانت نتائج الدراسة تُشير إلى فعالية استراتيجيات  ,يجابيستراتيجيات التكامل الحسي باستخدام العالج بالفن على السلوك اإلا

بحثت تأثير الحساسية اللمسية على المشاكل العاطفية والتي كانت  Mulcahy (1994)وفي دراسة قام بها  ,التكامل الحسي

     .في حاجة ذوي الحساسية اللمسية إلى مساحة شخصية اكبر وذلك ألداء وظائفهم الحيويةتُشير إلى تأثيرها الكبير وخاصة 

 أما عن البُعد الثالث: )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الدهليزي )المسؤول عن التوازن((

 الثالث للبُعدات المعيارية اإلنحراف( المتوسطات و18جدول رقم )

 (الحساسية المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الدهليزي )المسؤول عن التوازن()

 الدولة

 3ف 2ف 1ف

 4ف

 الثالث البُعد

 10.8462 2.7692 2.5256 2.8974 2.6538 المتوسط الحسابي السعودية

 78 78 78 78 78 ن

 اإلنحراف

 المعياري

.95110 .92005 1.34574 1.13873 3.29138 

 11.2500 2.7667 2.5667 3.1167 2.8000 المتوسط الحسابي األردن

 60 60 60 60 60 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.27293 1.13633 1.41860 1.33234 4.31248 

 11.0217 2.7681 2.5435 2.9928 2.7174 المتوسط الحسابي المجموع

 138 138 138 138 138 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.10069 1.02164 1.37294 1.22200 3.76008 

ضعت إن االستراتيجيات المقترحة في االستبانة لتخفيف الحساسية تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الدهليزي أو التوازن وُ 

حيث  DiMatties & Sarnmons (2003)ويتّفق ذلك مع دراسات  ,مشاركة الفعالة في أنشطة الحياة اليوميةاللتحقيق 

 ,خلصت نتائج الدراسة إلى أن الهدف األساسي في العالج بالتكامل الحسي يكون لزيادة مشاركة الطفل في أنشطة الحياة اليومية

( ويتّضح ذلك في الفقرة الرابعة )استغالل جميع Ayres,1972في نظريتها  ) Jean Ayresوهذا هو أساس عالجي اقترحته 

مثل صعود ونزول درج كهربائي أثناء رحلة ترفيهية وغيرها من  ,يرات متعلقة بالتوازنالفرص الممكنة لتعريض الطفل لمث

من  اً ال بد من التسلسل في التدريب بدء ,الفرص المتاحة(. ولكن للوصول إلى هذه المرحلة والتي تعتبر مرحلة تعميم التدريب

توازنه بشكل تدريجي )ألعاب األرجحة,أكياس وهي تعريض الطفل للمثيرات التي تخل من  ,الفقرة األولى لنفس البُعد

لإلنتقال بعدها في  ,الفلين,الكرات الكبيرة..( حيث أن تخفيف الحساسية التدريجي تعتبر حجر األساس في التدخل الحسي

 ,وهي المشاركة الفعالة في أنشطة اللعب الحسي الدهليزي داخل المركز ,التدريب إلى اإلستراتيجية الثانية
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ولكن تعميم جزئي ضمن بيئة  ,وهنا نقوم بتعميم التدريب ,وتقديم الدعم الالزم للطفل ,األرجحة أو غرف األلعابمثل ألعاب 

وعليه ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي تدريب الطفل على تحسين التوازن داخل  ,مقيدة وهي بيئة المركز بحسب الفقرة السابقة

وهذا يتّفق مع  ,و أكياس الفلين أو الترامبولين بإشراف أخصائي العالج الوظيفيالفصل باستخدام الكرات العالجية الكبيرة أ

دقيقة  15ف بوقت قصير بما يقارب عن استخدام الحمية الحسية بشكل مكثّ  Wilbarger (2002)الدراسات التي قامت بها 

وهي مرحلة التعميم في بيئة الطفل كما في  ,لإلنتقال بعدها إلى المرحلة األخيرة ,لتخفيف الحساسية المفرطة ,خمس مرات يومياً 

)استغالل جميع الفرص الممكنة لتعريض الطفل لمثيرات متعلقة بالتوازن مثل صعود ونزول درج كهربائي  ,الفقرة الرابعة

أي  ,يعلى اكبر متوسط حساب نيةأثناء رحلة ترفيهية وغيرها من الفرص المتاحة( أما عن نتائج الدراسة فقد حصلت الفقرة الثا

 ,في عمان أو الرياض اً في نفس البُعد هي اإلستراتيجية األكثر استخداماً لمعلمي التربية الخاصة سواء نيةأن اإلستراتيجية الثا

دقيقة  15ف بوقت قصير بما يقارب عن استخدام الحمية الحسية بشكل مكثّ  Wilbargerوهذا يتّفق مع الدراسات التي قامت بها 

حيث خلصت  DiMatties & Sarnmons (2003)ويتّفق ذلك مع دراسات  ,فيف الحساسية المفرطةلتخ خمس مرات يومياً 

وهذا  ,يكون لزيادة مشاركة الطفل في أنشطة الحياة اليومية ,نتائج الدراسة إلى أن الهدف األساسي في العالج بالتكامل الحسي

ويختلف مع الدراسات القائمة على استخدام برنامج التكامل  ,في نظريتهاJean Ayres (1972 )هو أساس عالجي اقترحته 

وتختلف نتائج الدراسة  ,الحسي باستخدام ألعاب األرجحة التي تحفز الجهاز الدهليزي في تحسين المهارات اللفظية أو اللغوية

ش فيها سلوك الطفل من حيث الفرضية واالستراتيجيات التي ناق Edward M. Ornitz  (1974)مع الدراسة التي قام بها 

حيث رأى أن أحد أسباب رأرأة العين عند ذويي التوحد هو الحساسية المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز  ,التوحدي بالرأرأة

 وعليه يقوم الطفل التوحدي بتثبيت مجال الرؤية لتخفيف الحساسية المفرطة. ,الجهاز الدهليزي

يتم تحفيزه عند الضغط على  الذيجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الحوفي )أما عن البُعد الرابع: )الحساسية المفرطة ت

 الجسد((

 الرابع للبُعدات المعيارية اإلنحراف( المتوسطات و19جدول رقم )

 (الجسد الذي يتم تحفيزه عند الضغط على الجسد إدراكالحساسية المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الحوفي )المسؤول عن )

 الدولة

 3ف 1ف 1ف

 4ف

 الرابع البُعد

 8.5000 2.3667 1.6333 1.3667 2.5833 المتوسط الحسابي السعودية

 78 78 78 78 78 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.28232 1.39190 1.3745704 1.42015 4.08593 

 7.9500 2.5513 1.8205 1.4359 2.6923 المتوسط الحسابي األردن

 60 60 60 60 60 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.51032 1.46098 1.52900 1.49538 4.96232 

 8.2609 2.4710 1.7391 1.4058 2.6449 المتوسط الحسابي المجموع

 138 138 138 138 138 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.38185 1.41750 1.44133 1.45086 4.47916 

فإننا بالضرورة نتحدث  ,عند الحديث عن الحساسية المفرطة تجاه المثيرات المتعلقة بالجهاز الحوفي أو بالضغط على الجسد

فعندما يتحسس الطفل من اللمس فإنه يستجيب بشكل سلبي تجاه األشخاص فال  ,عن الحساسية المفرطة تجاه المثيرات اللمسية

وهنا يرى الباحث ان الطفل التوحدي غير قادر على  ,وعليه ينزعج من الضغط عليه ,هيق من قيامهم بلمسايقترب منهم أو يتض

ويرى  ط,واحدة تجاه اللمس أو الضغ تهمما يجعل استجاب ,التفريق بين الشعور بالحساسية تجاه اللمس أو الحساسية تجاه الضغط

ويستجيبون تجاهها  ,فهم يسجلون الخبرات الحسية لمدة طويلة ,الباحث أن الخبرة الحسية لدى ذوي التوحد مختلفة عن العاديين

في محاضراتها عن التكامل Temple Grandin ويتّضح ذلك من دراسات ومشاعر شخصية تحدثت عنها  ,بشكل سلبي

وهي أخصائية علم نفس وحاصلة على دكتوراه في علم الحيوان مع العلم انها تعاني من اضطراب طيف التوحد  ,الحسي

  .حساسية المفرطة تجاه المثيرات الحسيةوال

 ,يات تحديد المشكلة بشكل دقيق وتصنيف استراتيجيات التدخل مع العلماالبُعد الرابع لغ معمما سبق فإن عدم دمج البُعد الثالث 
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ديهم حساسية عند التدريب على إدارة السلوك الذاتي لألطفال الذين ل ان هذه االستراتيجيات تتم بشكل متداخل إلى حد كبير

أو المثيرات التي تحفز المستقبالت الحسية الموجود في العضالت والمفاصل  ,مفرطة تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الحوفي

أي بلمس البشرة مباشرة  ,باألخص الضغط على الجلد بشكل مباشر أو غير مباشر ,التي تتم استثارتها عند الضغط على الجسد

مرة أخرى أن الجهاز الحوفي يتم اختصاره بأنه الجهاز  أنّوهوهنا  ,مثل المالبس أو الشعر وغيرهاأو بوجود حاجز يغطيها 

وهذا اختصار خاطئ فإدراك الجسد هو مصطلح يشمل عدد كبير من المهارات التي يعمل لتحقيقه  ,المسؤول عن إدراك الجسد

ولكن لما للجهاز الحوفي من وظائف متعلقة بإدراك الجسد  ,التي تتطلب عمليات معرفية مختلفة ,عدد كبير من األجهزة الحسية

حيث يرى الباحث ان اختصاره بالجهاز الذي يتحفز عند الضغط على الجسد  ,تم اختصاره بالجهاز المسؤول عن إدراك الجسد

حد الذين يعانون الدراسة قائمة على تخفيف الحساسية التدريجي لألطفال ذوي اضطراب طيف التو ألن ,يات الدراسةاأفضل لغ

 هم.ممن حساسية مفرطة عند الضغط على أجسا

قائم على التعريض التدريجي للمثير الحسي  ,إن أساس استراتيجيات التدريب على إدارة السلوك الذاتي لتخفيف الحساسية

د الرابع: الحساسية وعليه فإن فقرات البُع ,المزعج وتدريب الطفل على إدارة سلوكه باستخدام الحمية الحسية التي تناسبه

المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الحوفي )الذي يتم تحفيزه عند الضغط على الجسد( تم اختيارها بناءاً على األسس 

حيث ان الفقرة األولى تنص على )تطبيق إستراتيجية الضغط على المفاصل بإشراف أخصائي العالج  ,النظرية السابقة

فمثالً األطفال الذين لديهم حساسية مفرطة تجاه المثيرات اللمسية نقوم  ,مع فارق بسيط ,ا سابقاً الوظيفي( التي تم شرحه

ولكن هنا لألطفال  ,كمل البروتوكول كما تم شرحه سابقاً ثم نُ  ولكن تفريش عميق أي قوي لتحفيز الجهاز الحوفي ,بالتفريش

الذين لديهم حساسية مفرطة تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الحوفي نقوم بالتفريش السطحي الذي يحفز مستقبالت اإلحساس 

مع التأكيد على أهمية القيام بهذا  ,بالضغط العميق Wilbargerعلى الجلد )المستقبالت اللمسية( وبعدها نقوم بإكمال بروتوكول 

( ألنها األساس في تحفيز traction movementوخاصة عند تقريب و تبعيد المفاصل بما يسمى ) ,بشكل صحيح البروتوكول

 (Wilbarger,2002الجهاز الحوفي )

وهي استخدام أجهزة المساج الكهربائي الستثارة جسد الطفل بمختلف أشكالها )مرتّبة  ,اما عن اإلستراتيجية الثانية

( فهذه إستراتيجية لتعريض الطفل لمثيرات حسية مختلفة عن االحتضان أو اللمس بقوة التي كهربائية,كرسي كهربائي...

وبالتالي تخفف من حساسية  ,فهنا نعرضه لمثير حسي باستخدام أجهزة مساج تقوم باستثارة الجهاز الحوفي ,يتحسس الطفل منها

حيث أثبتت الدراسات أن أجهزة المساج تعطي  ,ه بقوةمما يمكنه من التكيّف عند احتضانه أو لمس ,الطفل تجاه اللمس بقوة

 Takeda,Sato,Uzawa,Iwamotoوذلك يتوافق مع الدراسة التي قام بها  ,م المزمنةالإحساس باالسترخاء وتخفف اآل

 لى فعاليةوكانت نتائج هي الدراسة تُشير إ ,م أسفل الظهر المزمنة باستخدام أجهزة المساج باإلهتزازالآبعنوان تخفيف ( 2004)

 في تخفيف حساسية المستقبالت الحسية. المساج

أما عن اإلستراتيجية الثالثة وهي )تعريض الطفل لمثيرات حسية تضغط على جسده بشكل كامل مثل سترة الضغط, الهامبرغر 

لفترة زمنية  الهالبشري وغيرها من األنشطة الحسية( فهذه أنشطة حسية يقوم المعلّم بتدريب الطفل عليها أو تعريض الطفل 

  .أي بالضغط على الجسد ,ف مع هذا الشعورلكي يتكيّ  ,طويلة

ح فيها حساسية الطفل تجاه المثيرات التي تضغط على جسده مع مراعاة أما عن الفقرة الرابعة وهي )إرسال نماذج لألسرة توضّ 

ة التجربة واألنشطة والحمية الحسية ذلك في اختيار المالبس, األحذية,  ربطات الشعر وغيرها( فهنا نقوم بشرح خالص

 والوسائل المقترحة وآلية العمل.

أما عن نتائج الدراسة بحسب التحليل اإلحصائي فإن اإلستراتيجية األكثر استخداماً لمعلمي مراكز عمان هي نفسها اإلستراتيجية 

يجية الضغط على المفاصل بإشراف أخصائي األكثر استخداماً لمعلمي مراكز الرياض وهي اإلستراتيجية األولى )تطبيق إسترات

العالج الوظيفي( حيث يرى الباحث انه وبالرغم من ان اإلستراتيجية األولى حصلت على أعلى متوسط إال انه ولألسف فإن 

معلمي مراكز التربية الخاصة في كل من عمان والرياض لم يقوموا بتطبيقها بالشكل الصحيح فهي متزامنة مع تطبيق 

ختلف تماماً عن متوسط والذي حصل على متوسط م ,التفريش المقترح تطبيقه في البُعد الثاني بعد الحساسية اللمسية كولوبروت

  الفقرة األولى من هذا البُعد.

تُشير إلى عدم وجود حساسية  Goldfarb (1956)و  Eveloff (1960)و  Anthony (1958) هناك عدد من الدراسات

ن ذوي أوالتي تُشير  مفرطة لدى ذوي التوحد تجاه المثيرات المتعلقة بالجهاز الحوفي أو المثيرات المتعلقة بالضغط على الجسد
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 التوحد ال يفّضلون استخدام حاستي السمع والبصر ويفّضلون استخدام الحواس األخرى )اللمس,الشم,التذوق..(

(Anthony,1958,;Eveloff, 1960; Goldfarb, 1956;Hermelin,1972)  الدراسة التي قام بها  ,ويوافق هذا الدراسات

 بصر,التي تُشير أن الطفل التوحدي قادر على السمع وال Hermelin (1972 ) ( و1952)  Van Krevelen        كل من

 ولكنه أصم وأعمى.

 كما يلي:أما عن الدراسات التي وافقت نتائج الدراسة فكانت 

تُشير إلى فعالية البروتوكول  ,صاحبة بروتوكول التفريش والضغط العميق التي تم ذكره سابقاً  Patrecia Wilbargerدراسة 

ويتّفق هذا مع الدراسة التي قامت بها مؤسسة  , في تخفيف الحساسية لألطفال ذوي الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الحسية

وح أعمارهم ادراسة على عشرين طفل توحدي تترالم حيث قامت ب2001امي ألبحاث التوحد في في جامعة مي ,أبحاث اللمس

وكانت نتائج هذه الدراسة  ,دقيقة لمدة شهر فقط 15ثم تطبيق جلسة مساج لمدة  ,سنوات تم اختيارهم بشكل عشوائي 6 -3بين 

كراري والتفاعل االجتماعي ونمط النوم وحتى في تنمية في تخفيف السلوك النمطي الت ,تُشير إلى فعالية المساج مع ذوي التوحد

 مهارات اللعب لديهم وذلك من وجهة الوالدين والمعلّمين.

 أما عن البُعد الخامس: )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الذوقية(

 الخامس للبُعدات المعيارية اإلنحراف( المتوسطات و20جدول رقم )

 (المثيرات الذوقيةالحساسية المفرطة تجاه )

 الدولة

 3ف 1ف 1ف

 4ف

 الخامس البُعد

 8.4359 2.7564 1.7051 1.5000 2.4744 المتوسط الحسابي السعودية

 78 78 78 78 78 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.47467 1.46607 1.47806 1.20805 3.99542 

 

 الدولة

 3ف 1ف 1ف

 4ف

 الخامس البُعد

 10.3333 2.9667 2.4500 2.1500 2.7667 المتوسط الحسابي األردن

 60 60 60 60 60 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.40660 1.62423 1.48923 1.17843 4.69282 

 9.2609 2.8478 2.0290 1.7826 2.6014 المتوسط الحسابي المجموع

 138 138 138 138 138 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.44757 1.56485 1.52326 1.19550 4.39858 

على اإلطار النظري والعملي على  اً عند وضع فقرات البُعد الخامس, )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الذوقية( تم وضعها بناء

 %.70وزاالنحو التالي, حيث ان نسبة اضطرابات التذوق عند ذوي التوحد تتج

وعليه فإن الفقرة األولى )إرسال  ,األسرة أو المعتني بالطفلبداية فإن تقييم حساسية الطفل تجاه المثيرات الذوقية يكون من 

بأصناف  ىواألخر ,ح فيها أصناف الطعام والشراب التي يرغب في تناولهاواحدة توضّ  ,نموذج لألسرة يحتوي على قائمتين

يدة إلى األقل( لنحدد البداية مرتّبة حسب الرغبة الشديدة إلى األقل أو الحساسية الشد ,الطعام والشراب التي ال يرغب في تناولها

ويبدأ بإدخال أصناف جديدة قد  ,فهنا يقوم المعلّم بتحديد أصناف الطعام التي يتناولها ,أو حجر األساس التي ننطلق منه للتدخل

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الحليب في  ,ي وال يشرب الحليبافمثالً طفل يشرب الش ,تكون ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة

وهنا وقبل الحديث  ,من األصناف التي يتناولها ودمجها بأصناف أخرى اً ي وهكذا نبدأ بوضع الخطة العالجية ابتداءاكوب الش
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يعتمدون على فإن الكثير من ذوي التوحد  ,عن الفقرة الثانية أو اإلستراتيجية الثانية في تخفيف الحساسية تجاه المثيرات الذوقية

وقد تكون حساسيتهم تجاه الطعام نابعة من السلوك التوحدي الروتيني نحو  ,بالطعام أو الشراب وغيرها اّ روتين ثابت سواء

فكثير من ذوي التوحد من تعرض  ,وقد يكون السبب مختلف تمام وهو الخبرة السيئة تجاه مثيرات داخل الفم ,أصناف معينة

األمر الذي يجعلهم يستجيبون  ,لغموض اإلعاقة أو تغذية وريدية أو أنبوب داخل الفم أو األنف لفحوصات طبية عديدة نظراً 

وهنا يجب معرفة أسباب الحساسية الذوقية  ,فيرفضون تناول العديد من أصناف الطعام ,بشكل دفاعي تجاه ما يدخل أفواههم

ي: )القيام بمساج حول الفم من الخارج والداخل لتخفيف إما عن تطبيق اإلستراتيجية الثانية وه ,والتعامل معها بشكل صحيح

وقد يتم استخدام أجهزة المساج الصغيرة تحت إشراف أخصائي عالج وظيفي أو أخصائي نطق  ,حساسية الفم )اللثة واألسنان(

داخل الفم حتى لو لم يتم لننتقل بعدها إلى اإلستراتيجية الثالثة )تقديم أصناف طعام لزجة تذوب  ,ولغة( فتكون قبل تناول الوجبة

مثل الموز أو الخضار المسلوق إلى  ,نتقال إلى أصناف الطعام المتماسكةمثل العسل أو المربى ثم اإل ,مضغها بشكل جيد

قها من يتعامل مع مشاكل الحساسية هي استراتيجيات يطبّ  ,أصناف طعام مقرمشة مثل البسكويت( وهذه الفقرة واللي قبلها

بحيث تستطيع  ,ج في تصنيف الطعام حسب اللزوجةوذلك عند القيام بمساج من الخارج للداخل أو التدرّ  ,قالذوقية بشكل عمي

شرف وعادة ما يكون أخصائي العالج الوظيفي الذي يُ  ,ها داخل الفم فترة طويلةؤالغدد اللعابية إذابتها تماما حتى لو استمر بقا

لننتقل بعدها  ,م أثناء فترة وجبة الطفل أو األسرة عندما يتواجد الطفل في المنزلقها المعلّ ويقترح مثل هذه االستراتيجيات ليطبّ 

 ,ها وأصناف أخرىج في دمج وجبة الطفل بأصناف يحبّ وهنا وبعد التدرّ  ,إلى الفقرة الرابعة )مشاركة الطفل في اختيار وجبته(

فإن تعزيز  ,اللزجة أو المقرمشة المتماسكة اً واءج في تقديم أصناف الطعام سوالتدرّ  ,وتخفيف الحساسية خارج وداخل الفم

 ,ليختار ما يناسبه ,د بأصناف محددة أقدمها لهمع العلم إن االختيار قد يكون مقيّ  ,الطفل على اختيار طعام يفّضله شيء أساسي

 محددة. خياراتولكن ضمن 

وعليه بحسب التحليل اإلحصائي فإن االستراتيجيات األكثر استخداماً لمعلمي مراكز التوحد في كل من عمان والرياض هي 

اإلستراتيجية الرابعة )مشاركة الطفل في اختيار وجبته( ثم اإلستراتيجية األولى )إرسال نموذج لألسرة يحتوي على قائمتين 

بأصناف الطعام والشراب التي ال يرغب في  ىاب التي يرغب في تناولها واألخرح فيها أصناف الطعام والشرواحدة توضّ 

وهي التي حصلت على متوسطات  ,مرتّبة حسب الرغبة الشديدة إلى األقل أو الحساسية الشديدة إلى األقل( على الترتيب ,تناولها

اخل لتخفيف حساسية الفم )اللثة واألسنان( وقد يتم أما الفقرة الثانية )القيام بمساج حول الفم من الخارج والد ,حسابية مرتفعة

استخدام أجهزة المساج الصغيرة تحت إشراف أخصائي عالج وظيفي أو أخصائي نطق ولغة( والفقرة الثالثة )تقديم أصناف 

المتماسكة  نتقال إلى أصناف الطعامطعام لزجة تذوب داخل الفم حتى لو لم يتم مضغها بشكل جيد مثل العسل أو المربى ثم اإل

ويرى الباحث  أقل,مثل الموز أو الخضار المسلوق إلى أصناف طعام مقرمشة مثل البسكويت( حصلت على متوسطات حسابية 

ويقوم  ,حيث ان المعلّم يقوم بإرسال نماذج لألسرة لمعرفة األصناف الغذائية التي يفّضلها الطفل ,أن النتائج منطقية جداً 

أما عن استخدام استراتيجيات  ,لذا فإن هذه االستراتيجيات حصلت على متوسطات مرتفعة ,بتهبمشاركة الطفل في اختيار وج

ج في تدريب الطفل على تناول أصناف والتدرّ  ,عالجية مبُنية على تخفيف الحساسية الذوقية بالقيام بالمساج خارج وداخل الفم

 ,ي يقوم بتدريب المعلّم عليهاذف أخصائي العالج الوظيفي الفهي بإشرا لزوجة الطعام أو بُنيته أو المذاق,طعام مختلفة حسب 

ق فإن مثل هذه االستراتيجيات ال تطبّ  ,ة المحاضرات وورش العملوقلّ  ,ة العاملين فيه في مراكز التربية الخاصةونظرا لقلّ 

 بشكل كافي . 

 ,أبنائهم في ما يتعلق بتناول الطعام % من والدي ذوي التوحد يخبرون عن مشاكل70يُشير مركز أبحاث التوحد إن أكثر من 

وهنا ال نقول عن كمية الطعام بل نتحدث عن محدودية األصناف التي يتناولها التوحديين  ,فهم يتناولون أصناف قليلة من الطعام

  .ممن لديهم حساسية تجاه التذوق

ففي الفقرة األولى يقوم المعلّم بإرسال نماذج  ,إستراتيجية المنحى التدريجي في تخفيف الحساسية الذوقية ,وافقت نتائج الدراسة

ليقوم بدمج  ,مرتّبة حسب درجة أو شدة الحساسية ,لألسرة تحتوي على أصناف الطعام التي يفّضلها الطفل وأخرى ال يتناولها

وضع الحليب مع مثل  ,فقد يكون التغير غير واضح بالشكل ,شرنا سابقاً أوكما  ,أصناف مختلفة من الطعام في الوجبة الواحدة

 تفقويوافق ما سبق إستراتيجية التعريض التدريجي الواردة في دراسات مركز أبحاث التوحد األمريكية كما ت ,ي وهكذااالش

( الذي ينص على وضع صنف جديد على المائدة stepwise approach) نتائج الدراسة إستراتيجية المنهج أو المنحى المتدرج 

أخصائية علم  بشمه أو لمسه وهكذا, قامت الطفل ثم يوضع مرة أخرى في الوجبة التالية ليقوم ,فقط ليقوم الطفل بالنظر إليه

بدراسة حساسية  Emily Kouchner  النفس في مستشفى فيالدلفيا لألطفال والعضو في جمعية صوت التوحد األمريكية

قوم التدخل على تغير أفكار ذوي التوحد من حيث ي ,وقامت بعمل برنامج عالجي سلوكي معرفي ,التذوق عند ذوي التوحد

حيث أن هذه االستراتيجيات  ,وتعزيز تناول الطفل كميات اكبر من الطعام وخاصة في المناسبات االجتماعية ,يجابيةاسلبية إلى 
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 تختلف عن االستراتيجيات المستخدمة في هذه الدراسة.

وعليه يعتمد  مزعج,فقد يتناول مذاق حامض أو حار  ,رض لخبرات سيئةيتعقد وبالتالي  ,أنّوه بأن الطفل يكتشف األشياء بالفم

وقد  ,وذلك ألن المذاق مرتبط بالرائحة ,الطفل على استراتيجيات تختلف من طفل آلخر فقد يقوم طفل بشم الطعام قبل تذوقه

 ,يماءثل والديه لكي يلقنوه باإلوقد يقوم طفل آخر بالنظر إلى من حوله م ,يقوم طفل آخر بتذوق الطعام باستخدام رأس لسانه

 وعليه فإن عدد من االستجابات ممكن ان تظهر بحسب قدرة الطفل على حل مشكالته أو التعامل معها.

 ,ق إلى عدد من التفسيراتحيث تطرّ  ,زوف الطفل التوحدي أو حساسيته تجاه األطعمةرت عُ هناك عدد من الدراسات التي فسّ 

 ما يلي:كات المقترحة التي تختلف عن االستراتيجيات قيد الدراسة وبالتالي عدد من االستراتيجي

 وذلك بسبب اختالالت في فلترة الدماغ للمدخالت الحسية. ,. يواجه الطفل التوحدي حساسية مرتفعة تجاه المثيرات الحسية1

التي ينزعج من بُنية  . الطفل التوحدي يستجيب بشكل مفرط الحساسية من ملمس نسيج بسيط على البشرة بنفس الطريقة2

  .ويرفض تناول بُنية أصناف طعام مختلفة ,فقد يفّضل األصناف المقرمشة فقط ,أصناف من الطعام

على اللسان للتعرف على المذاقات التالية )حامض,حلو,مر,مالح( وقد  توجد ,. مستقبالت التذوق عند اإلنسان أربعة أنواع3

    .فمثالً يتناولون الطعام ذو المذاق الحلو فقط أو المالح فقط ,المذاق يتناول ذوو التوحد أصناف الطعام من نفس

فعند ذوي التوحد قد تكون الرائحة غير المقبولة من وجهة نظرهم كفيلة بعدم  ,. حاسة الشم مرتبطة بحاسة التذوق بشكل كبير4

 تناولهم الطعام .

وعليه فإن ذوي  ,فإنه يشعر بالجوع بعد فترة طويلة مقارنة بالعاديين. عندما يتعود اإلنسان على تناول كميات قليلة من الطعام 5

وهذا يتّفق مع البحث  ,وبالتالي فقدوا الشهية ,ية هم تعودوا على قضاء وقت طويل دون طعاماالتوحد الذين يتناولون الطعام بعن

 فل بالجوع إستراتيجية خاطئة . قيد الدراسة حيث يرى الباحث أن استخدام إستراتيجية تباعد الوجبات لكي يشعر الط

فمثالً قد يكون السبب هو  ,كون سبب للحساسية تجاه تناول أصناف محددة من الطعامت. ميول ذوي التوحد نحو الروتين قد 6

 .مكان في المنزلالرغبتهم في تناول الطعام بنفس الصحن الذي اعتادوا عليه أو بنفس 

 ,بعة في التدخل مع سلوك حساسية التذوق( من أفضل االستراتيجيات المتّ desensitization. تخفيف الحساسية التدريجي )7

تناول يثم بالتدريج  ,وبالتالي يعتاد عليه ,لمسهيشمه أو يالتي تتم عن طريق وضع الصنف الجديد على المائدة لكي يراه الطفل أو 

ية ام الطعام للطفل ذو دريجب التنويه إلى ضرورة أن يكون مقدّ  وهنا ,إلنتقال إلى صنف آخرا ثم جزء بسيط إلى إن يعتاد عليه

أو  ,فمثالً إن كان الطفل يحب تناول البطاطس المسلوقة نضيف على المائدة أصناف مسلوقة مثل الكوسا وغيرها الطفل,جيدة ب

( حيث يقوم alternative mouthfulsكما يتم استخدام إستراتيجية ) ,ان كان الطفل يحب الشوكوالته نضيف المذاقات الحلوة

فإن الطفل يعتاد على رؤية الجديد دائما على  ,الطفل بتناول لقمة من صنف الطعام المفضل ولقمة بعدها من صنف جديد وهكذا

وهذا يتّفق تماما مع البحث قيد الدراسة القائم على تخفيف الحساسية التدريجي لألطفال ذوي  ,المائدة لتقل الحساسية لديه

 اضطراب طيف التوحد .

بحيث تكون القصة عن طفل يتناول صنف جديد من  ,. استخدام إستراتيجية القصص االجتماعية في تخفيف حساسية التذوق8

 ,حدارة في آن ووقد تكون مكتوبة ومصوّ  ,رةمصوّ  أوتكون القصة مكتوبة وقد  ,وكيف أن الجميع استمتعوا بتناوله ,الطعام

وهي تخالف أو  ,حيث يرى الباحث أن القصص االجتماعية ذات فعالية مع عدد قليل من ذوي التوحد في تخفيف حساسية التذوق

 تم غض النظر عن استخدامها في البحث قيد الدراسة.

 مفرطة تجاه المثيرات البصرية(أما عن البُعد السادس: )الحساسية ال 

 السادس للبُعدات المعيارية اإلنحراف( المتوسطات و21جدول رقم )

 )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات البصرية(
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 الدولة

 3ف 1ف 1ف

 4ف

 السادس البُعد

 12.2821 2.9615 2.9359 3.0513 3.3333 المتوسط الحسابي السعودية

 78 78 78 78 78 ن

 اإلنحراف

 المعياري

.96250 1.06780 .99792 1.08643 3.26293 

 األردن

 

 

 12.0167 2.8000 3.1000 3.0667 3.0500 المتوسط الحسابي

 60 60 60 60 60 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.12634 1.19131 1.08456 1.20451 3.69834 

 الدولة

 3ف 1ف 1ف

 4ف

 السادس البُعد

 12.1667 2.8913 3.0072 3.0580 3.2101 المتوسط الحسابي المجموع

 138 138 138 138 138 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.04255 1.11897 1.03583 1.13783 3.44844 

عند وضع فقرات البُعد السادس )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات البصرية( تم انتقاء الفقرات التي تعكس استراتيجيات التدخل 

فكانت الفقرة األولى قائمة على تنظيم البيئة )تنظيم البيئة الصفية  ,المفرطة تجاه المثيرات البصريةلألطفال ذوي الحساسية 

يشمل على عدد من الوسائل  ,)أركان الفصل, الحلقة...( بما يتناسب مع حساسية الطفل( فكلنا يعلم أن فصل التوحد النموذجي

وعليه فإن تنظيم أركان الفصل يجب ان يتناسب مع حساسية  ,يئةواأللعاب المض projectorو  smart boardالبصرية مثل 

الطفل البصرية, أما عن الفقرة الثانية )توفير وسائل مختلفة للتخفيف من شدة الضوء أو أشعة الشمس بما يناسب البيئة الصفية( 

يف من شدة اإلضاءة باستخدام يجب التدخل بالتخف , لذافقد يحتوي الفصل على نوافذ أو قد تكون إضاءة الفصل ساطعة جداً 

أما عن الفقرة الثالثة )تعريض الطفل  ,البيئة الصفية للطفلتشمل تعديالت الفقرة األولى والثانية حيث أن  ,الوسائل المناسبة

ي قائمة على عدد من االستراتيجيات مثل تخفيف الحساسية هلمثيرات بصرية ودمجها بمثيرات حسية محبّبة لدى الطفل( ف

أو  Systematic desensitization” and “graduated exposure        جي أو التعريض التدريجي للمثير المزعجالتدري

(, أما عن الفقرة الرابعة )مشاركة الطفل في اختيار vision therapy) ـبما يعرف ب العالج البصري الذي سيتم توضيحه الحقاً 

حلة من إدارة سلوكه بنفسه حيث يختار نشاط حسي بصري يستطيع التكيّف نشاط حسي بصري يناسبه( فهنا يصل الطفل إلى مر

 معه وأداءه.

بحسب التحليل اإلحصائي فإن اإلستراتيجية األكثر استخداماً لمعلمي التربية الخاصة في الرياض هي الفقرة األولى )تنظيم البيئة 

ما عن الفقرة األكثر استخداماً لمعلمي التربية الخاصة في الصفية )أركان الفصل, الحلقة...( بما يتناسب مع حساسية الطفل( أ

عمان فكانت الفقرة الثالثة )تعريض الطفل لمثيرات بصرية ودمجها بمثيرات حسية محبّبة لدى الطفل( حيث يرى الباحث أن 

 والفروق بينهما بسيطة جداً  ,إلى حد كبير و  امتس أداء معلمين التربية الخاصة في كل من عمان والرياض كان تقريباً 

مما يُشير إلى انتشار نسبة ذوي  ,وعليه فإن أداءهم في هذا البُعد كان جيداً  ,من بعضها البعض والمتوسطات الحسابية قريبة جداً 

مع  ,اوقدرة المعلّمين على التعامل مع هذه الحساسية وفهمهم له ,التوحد الذين تواجههم حساسية مفرطة تجاه المثيرات البصرية

خبرتهم الواضحة في تنظيم البيئة الصفية واستخدام المثيرات والوسائل البصرية بشكل هادف في تعليم وتدريب األطفال 

 التوحديين.

 أما عن الدراسات التي وافقت وخالفت نتائج الدراسة:

لتي أشارت إلى قدرتهم على بدراسة اإلدراك البصري عند ذوي التوحد الموهوبين ا Uta Frithفي أواخر الثمانينات قامت 

في حين لديهم قصور واضح في العالقات  ,وهذا يفسر تفوقهم في الحساب والهندسة ,رؤية التفاصيل بشكل أفضل من العاديين

( حيث weak central coherence theory)        لك النظرية اسم )ضعف التماسك المركزي(توأطلقت على  ,االجتماعية

 ساسية ذوي التوحد تجاه المثيرات البصرية.تؤكد هذه النظرية ح
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مع  ,ان ذوي التوحد لديهم ميل في إدراك التفاصيل أو األجزاءJarrold & Russell  (1997 )تؤكد الدراسات التي قام به 

 مع قصور في إدراك المهام اللفظية والقصصية. ,ضعف في إدراك الشكل العام أو الصورة الكلية

 ,Simon Baron-Cohen, Emma Ashwin, Chris Ashwin, Teresa Tavassoliم كل من اق 

BhismadevChakrabarti  (2009) ةوقدرتهم على رؤي ,بعمل دراسة بحثوا فيها الحساسية البصرية المفرطة لذوي التوحد 

الموهوبين لديهم  وأشارت نتائج الدراسة ان ذوي التوحد ,وذلك عند ذوي التوحد الموهوبين ,التفاصيل بشكل أفضل من العاديين

 قدرة أفضل في إدراك التفاصيل وحساسية بصرية من اإلضاءة العالية أو وميض الفالش.

حيث أنهم يتحسسون من وميض الفالش أو  ,يوجد عدد من الدراسات التي تؤكد على حساسية ذوي التوحد عند التقاط صورة 

 . (Coulter,2009)% 50وز اضوء الكاميرا بنسبة تتج

فعند تركيب مجموعة من قطع  ,وطريقة تفكير ذوي التوحد تجاهها ,عن عدد من المهاراتTemple Grandinتحدثت 

Puzzle بل يقوموا بالتركيز على  ,فإن ذوي التوحد ال ينظرون إلى الصورة الكلية على العلبة لالستدالل على طريقة التركيب

  .هم إدراك للصورة الكليةطع يصبح عندوبعد تركيب ربع أو ثلث الق   ,رؤية التفاصيل

 أما عن البُعد السابع: )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الشمية(

 السابع للبُعدات المعيارية اإلنحراف( المتوسطات و22جدول رقم )

 )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الشمية(

 الدولة

 3ف 1ف 1ف

 4ف

 السابع البُعد

 8.8333 2.8590 2.5769 1.7692 1.6282 المتوسط الحسابي السعودية

 78 78 78 78 78 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.33979 1.34766 1.51631 1.31647 4.40607 

 األردن

 

 

 8.9333 2.7667 2.4333 1.7333 2.0000 المتوسط الحسابي

 60 60 60 60 60 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.58382 1.49425 1.52234 1.40660 5.30707 

 الدولة

 3ف 1ف 1ف

 4ف

 السابع البُعد

 8.8768 2.8188 2.5145 1.7536 1.7899 المتوسط الحسابي المجموع

 138 138 138 138 138 ن

 اإلنحراف

 المعياري

1.45719 1.40807 1.51506 1.35213 4.80032 

باإلعتماد على  ,استراتيجيات أي الفقراتعند وضع فقرات البُعد السابع )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الشمية( تم اقتراح 

فهذه الحاسة لها ارتباط مباشر  ,ولكن لحاسة الشم خاصية مختلفة عن باقي الحواس ,عدد كبير من التدخالت أو االستراتيجيات

ز تحفّ  كما أن الروائح ,وله دور كبير في الذاكرة ,( وهو الجزء المسؤول عن العاطفةlimbic system) ـب تحديداً  ,بالدماغ

وعليه يجب  ,مثل االستفراغ أو العطاس أو الكحة ,حدث ردود أفعال مبالغ فيهامما قد يُ  ,إفراز النواقل العصبية في الدماغ

 التفريق بين نوعين من الحساسية:

 (allergic reaction) .حساسية شديدة يستجيب لها الجسد بشكل مفرط .1

 (sensitive reaction) .ههسلوك الطفل أو مالمح وج علىحساسية تظهر  .2
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فمثالً بالفقرة األولى للبُعد السابع )تفريغ األسرة نموذج الحساسية  ,االستراتيجيات المستخدمة لكل نوع تكون مختلفة إنوعليه ف

واألخرى تحتوي على روائح يتحسس الطفل بشكل مفرط  ,الشمية الذي يحتوي على قائمتين واحدة فيها روائح محبّبة لدى الطفل

فلو كان الطفل حساس بشكل كبير )النوع األول من الحساسية( نقوم باستخدام إستراتيجية العزل  ,عند شمها( تكون بحسب الحالة

 Systematic جينقوم بتطبيق إستراتيجية تخفيف الحساسية التدري ,ولو كان من النوع الثاني ,التي سيتم توضيحها الحقاً 

desensitization and graduated exposure نقوم  ,خاصة عند القلي ,فمثالً لو كان لدينا طفل يتحسس من رائحة الزيوت

ففي المثال السابق نقوم بإحضار وجبة الطعام إلى غرفة  ,التعزيز وبتطبيق استراتيجيات التعريض التدريجي مع التشتيت 

)تعزيز  وتعزيزه باستمرار ,)بعيدا عن الروائح القوية( مع تشغيل التلفاز على قناة مفضلة للطفل ,عن المطبخ المعيشة بعيداً 

 .نهي وجبتإلى أن يُ  تفاضلي(

أما عن اإلستراتيجية الثانية  ,على قائمة الحساسية الشمية نستطيع التدخل بشكل فعال لتخفيف حساسية الشم بناء 

وتدريب الطفل على معرفة مصادر  ,عبر عن الروائح التي تثير حساسية الطفل)استخدام)نماذج/عبوات فارغة/مجسمات( ت

باستخدام  ,الروائح التي لدى الطفل حساسية مفرطة تجاهها( فهذه إستراتيجية قائمة على توسيع المخزون اإلدراكي الشمي

وبالتالي نقوم بتنمية  ,ذه الروائحوذلك لكي يزيد إدراك الطفل بحساسيته الشمية ومصدر ه ,مجسمات حقيقية أو عبوات فارغة

أما عن الفقرة الثالثة )تنظيم البيئة بحيث ال تحتوي على رائحة لدى الطفل  ,سلوك إدارة الذات في التعامل مع الحساسية الشمية

األول الذي حساسية تجاهها مثل العطور أو مزيالت العرق أو ملطفات الجو...( هنا أنّوه إلى استخدام إستراتيجية العزل للنوع 

 :ويكون استخدام استراتيجية العزل بإحدى التدخالت التالية ,يتحسس بشكل كبير من الروائح

 مثل العطور أو البخور وغيرها ,س منهاعدم تعريض الطفل لرائحة يتحسّ . 1

روائح  وتكون في المواقف أو المناسبات التي تفرض على الطفل شم ,وضع مستحضرات تغير إدراك الدماغ للروائح .2

   حيث حصل كل من ,مثل حضور وليمة طعام أو التواجد في متجر بيع اللحوم وغيرها ,يستجيب لها بشكل مفرط الحساسية

Richard Axel & Linda B. Buck (2004 ) على جائزة نوبل على الدراسات التي قاموا بها في دراسة تأثير عدد من

من  تحديداً  ,حيث قاموا بتحضير مرهم عطري يتكون من مواد طبيعية من الصويا وشمع العسل ,الروائح على مستقبالت الشم

حيث انه عند شمها تقوم المستقبالت الشمية بإرسال رسائل  ,التي كان لها األثر الكبير على الدماغ ,الزهور والجذور والبذور

وعليه يقوم هذا الجزء من  ,وله دور كبير في الذاكرة ,فةوهو جزء من الدماغ مسؤول عن العاط limbic systemكيميائية إلى 

ويبقى اثر هذه النواقل لعدة ساعات  ,تعمل هذه النواقل على تغير إدراك الدماغ للروائح الكريهة ,نتاج نواقل عصبيةإالدماغ ب

 بتقنية تسمى بـ

(innovative science of olfactory perception alternating  ) 

 دوالر. 40هم العطرية متوفرة بأسعار بسيطة بما يقارب اه المرحيث أن مثل هذ

أما عن الفقرة الرابعة )تدريب الطفل على التعبير عن انزعاجه من خالل التواصل اللفظي أو غير اللفظي )باإلشارة( أو 

 وذلك إن كانت قدرات الطفل عالية تسمح بتدريبه على هذه المهارة(  ,البطاقة

ائي فإن اإلستراتيجية األكثر استخداماً عند معلمي التربية الخاصة لمراكز عمان والرياض هي الفقرة بحسب التحليل اإلحص

الرابعة )تدريب الطفل على التعبير عن انزعاجه من خالل التواصل اللفظي أو غير اللفظي )باإلشارة( أو البطاقة وذلك إن 

حيث يرى الباحث ان أداء معلمي التربية الخاصة في كل من  ,كانت قدرات الطفل عالية تسمح بتدريبه على هذه المهارة(

  .الرياض وعمان يرتكز على استخدام الصور في تنمية مهارات إدارة السلوك الذاتي

 افمنها ما وافق نتائج البحث ومنها م ,أما عن استراتيجيات التدخل المستخدمة مع ذوي الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الشمية

 كالتالي:خالف وهي 

( حيث تفترض هذه اإلستراتيجية تخفيف مستوى القلق عند الطفل (Deep Breathing Exercisesتمارين التنفس العميق  .1

وذلك قبل تناول وجبة الطعام حيث ان هذه اإلستراتيجية تختلف مع نتائج البحث قيد الدراسة من حيث االفتراضات 
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 تمارين التنفس العميق ال تتناسب مع السلوك الذي نتعامل معه.واستراتيجيات التدخل حيث يرى الباحث أن 

( حيث تتفق هذه االستراتيجة مع نتائج البحث من أن التشتيت إستراتيجية ذات فعالية في helpful distractionالتشتيت ) .2

 (pulliam,2014) تخفيف الحساسية المفرطة لألطفال ذوي الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الشمية

وتُشير نتائج  ,في كل ما سبق ( حيث ان هذه اإلستراتيجية تكون ضمناً Praise and encouragementاستخدام التعزيز ) .3

 .الدراسة ان استخدام التعزيز وحده غير كافي في تخفيف الحساسية الشمية

وتكون في المواقف أو المناسبات التي تفرض على  ,إستراتيجية العزل باستخدام مستحضرات تغير إدراك الدماغ للروائح .4

  .مثل حضور وليمة طعام أو التواجد في متجر بيع اللحوم وغيرها ,الطفل شم روائح يستجيب لها بشكل مفرط الحساسية

ت ( في استراتيجيات المعلّمين في تنمية مهاراα < 0.05: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )السؤال الثاني

 التكامل الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب التوحد لصالح معلمي عمان باألردن أو الرياض بالسعودية تبعاً 

الحساسية  ,الحساسية المفرطة تجاه المثيرات اللمسية ,ألبعاد أداة الدراسة السبعة, الحساسية المفرطة تجاه المثيرات السمعية

الحساسية المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز  ,حفز الجهاز الدهليزي )المسؤول عن التوازن(المفرطة تجاه المثيرات التي ت

الحساسية المفرطة تجاه  ,الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الذوقية ,الجهاز الحوفي )الذي يتم تحفيزه عند الضغط على الجسد(

 الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الشمية؟ ,المثيرات البصرية

إلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات  واإلنحراف المعياري لمتوسطات أداء استراتيجيات المعلّمين في خفض ل

  التالي.الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد كما في الجدول 

( استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب  23جدول رقم )

 طيف التوحد حسب متغير الدولة

 المتوسط ن األبعاد              الدولة

اإلنحراف 

 المعياري

متوسط الخطأ 

 المعياري

 34979. 3.08930 10.5897 78 السعودية البُعد األول

 41217. 3.19268 10.1000 60 األردن

 38210. 3.37463 10.0385 78 السعودية البُعد الثاني

 53652. 4.15583 9.6833 60 األردن

 37268. 3.29138 10.8462 78 السعودية البُعد الثالث

 55674. 4.31248 11.2500 60 األردن

 المتوسط ن األبعاد              الدولة

اإلنحراف 

 المعياري

متوسط الخطأ 

 المعياري

 46264. 4.08593 8.5000 78 السعودية البُعد الرابع

 64063. 4.96232 7.9500 60 األردن

البُعد 

 الخامس

 45239. 3.99542 8.4359 78 السعودية

 60584. 4.69282 10.3333 60 األردن

 36945. 3.26293 12.2821 78 السعودية البُعد السادس

 47745. 3.69834 12.0167 60 األردن

 49889. 4.40607 8.8333 78 السعودية البُعد السابع

 68514. 5.30707 8.9333 60 األردن

الدرجة 

 الكلية

 2.19357 19.37311 69.5256 78 السعودية

 3.16155 24.48927 70.2667 60 األردن

 ,الفروق دالّة إحصائياً  تولمعرفة إذا كان ,إلى وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات واإلنحرافات المعيارية أعاله يُشير الجدول

  التالي.تم حساب قيمة )ت( للفرق بين المتوسطات كما في الجدول 
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 عاداألب

 حسب متغير الدولة األداء( قيمة ت للفرق بين متوسطات 24جدول رقم )

 انحراف الخطأ المعياري ن المتوسطاتبأيت مستوى الداللة درجة الحرية ت

 53826. 48974. 365. 136 910. لواأل البُعد

 64114. 35513. 581. 136 554. الثاني البُعد

 64712. 40385.- 534. 136 624.- الثالث البُعد

 77053. 55000. 477. 136 714. الرابع البُعد

 74042. 1.89744- 011. 136 2.563- الخامس البُعد

 59390. 26538. 656. 136 447. السادس البُعد

 82728. 10000.- 904. 136 121.- السابع البُعد

 3.73333 74103.- 843. 136 198.- الدرجة الكلية

حيث مستوى  ,إلى وجود فرق دال إحصائياً في البُعد الخامس )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات الذوقية( أعاله يُشير الجدول

 إحصائياً على الدرجة الكلية واألبعاد األخرى. لصالح  األردن  بينما ال توجد فروق دالّة  0.011 الداللة  =

يرى الباحث أن نمط حياة األسرة في المجتمع األردني تختلف عنها في المجتمع السعودي, حيث تُشير دائرة اإلحصاءات 

إناث( أما  مليون 3,5مليون ذكور و  6مليون مقيم ) 9,5مليون نسمة, بينهم  30العامة, أن تعداد السعوديين في المملكة يقارب 

مليون نسمة, بينهم أكثر من مليون الجئ, وعليه فإن كثير من العائالت السعودية تعتمد  9,5في األردن, فتعداد السكان يقارب 

على العمالة المنزلية في رعاية أبنائهم التوحديين, بخاصة في تحضير وتناول الطعام, األمر الذي يختلف في العائالت األردنية, 

كفاءة التدريب على تخفيف الحساسية الذوقية لمعلمي عمان )األردن( أفضل من االستراتيجيات المطبّقة لمعلمي مما يجعل من 

 الرياض )السعودية( في ظل ضعف المتابعة األسريّة.

( في استخدام المعلّمين الستراتيجيات التكامل α < 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )السؤال الثالث: 

الحالة , الخبرة, العمر, لمتغيرات الدراسة, الجنس الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب طيف التوحد تبعاً 

 مستوى التعليم؟, االجتماعية

: هل هناك فرق في استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب لإلجابة على السؤال

 غير الجنس؟ طيف التوحد  حسب مت

تم حساب متوسطات األداء في استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد 

 التالي.كما في الجدول  ,حسب متغير الجنس

 طفالين في خفض الحساسية التدريجي لألالمعلّماستراتيجيات  األداء( متوسطات 25جدول رقم )

 يف التوحد حسب متغير الجنسمن ذوي اضطراب ط

 المتوسط ن الجنس

 اإلنحراف

 المعياري

متوسط الخطأ 

 المعياري

 لواأل البُعد

 

 51867. 2.54097 11.7500 24 ذكر

 29763. 3.17780 10.0877 114 أنثى

 59582. 2.91889 9.7917 24 ذكر الثاني البُعد

 36369. 3.88318 9.9035 114 أنثى

 80739. 3.95537 10.4167 24 ذكر الثالث البُعد

 34871. 3.72324 11.1491 114 أنثى

 المتوسط ن الجنس

 اإلنحراف

 المعياري

متوسط الخطأ 

 المعياري

 59226. 2.90146 9.3750 24 ذكر الرابع البُعد

 44220. 4.72137 8.0263 114 أنثى

 65195. 3.19391 8.8750 24 ذكر الخامس البُعد

 43268. 4.61975 9.3421 114 أنثى
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 السادس البُعد

 

 62747. 3.07397 12.1667 24 ذكر

 33105. 3.53470 12.1667 114 أنثى

 79964. 3.91740 8.7083 24 ذكر السابع البُعد

 44220. 4.72137 8.0263 114 أنثى

 46648. 4.98060 8.9123 114 أنثى

 2.80134 13.72372 71.0833 24 ذكر الدرجة الكلية

 2.15682 23.02857 69.5877 114 أنثى

كما  ,تم حساب قيمة ت للفرق بين المتوسطات ,ولمعرفة إذا كانت الفروق دالّة إحصائياً  ,إلى فروق ظاهرية أعاله يُشير الجدول

  التالي.في الجدول 

 ( قيمة ت للفرق بين متوسطات األداء حسب متغير الجنس26جدول رقم )

 

 األبعاد

 قيمة )ت(

 انحراف الخطأ المعياري تبأين المتوسطات مستوى الداللة درجة الحرية ت

 69158. 1.66228 018. 136 2.404 البُعد األول

 83942. 11184.- 894. 136 133.- البُعد الثاني

 84523. 73246.- 388. 136 867.- البُعد الثالث

 1.00300 1.34868 181. 136 1.345 البُعد الرابع

 99067. 46711.- 638. 136 472.- الخامسالبُعد 

 77731. 0.00000 1.000 136 0.000 البُعد السادس

 1.08190 20395.- 851. 136 189.- البُعد السابع

 4.88173 1.49561 760. 136 306. الدرجة الكلية

حيث أن  ,إلى وجود فرق دال إحصائياً في البُعد األول فقط )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات السمعية( أعاله يُشير الجدول

 لصالح الذكور.  0.018 -مستوى الداللة 

( بحث فيها إدراك الذكور ألصوات اإلناث, والتي أشارت إلى أن الذكر يسمع صوت 2010) Paul Deutschبحسب دراسة 

ح أفضل من سماعه لصوت األنثى, وذلك الحتواء صوت األنثى على نغمات )ترددات(, غير نفس جنسه )الذكر( بوضو

موجودة في صوت الذكر, كما أن مكان إدراك المثيرات السمعية في دماغ الذكرمختلف عنه في دماغ األنثى, باإلضافة إلى 

يوية تُشير إلى فروق بين الجنسين في االستجابة قدرة األنثى على ربط الصوت بالشكل تختلف عنها عند الذكر, كلها اختالفات بن

)  Center of Disease Control (CDC) وقد ذكر آخر تقرير صادر عن مركز مكافحة األمراض واتقائهالألصوات, 

طفل  68م أن واحد من كل 2014/3/28وكالة تابعة لوزارة الصحة والخدمات البشرية في الواليات المتحدة األمريكية( بتاريخ 

, وعليه فإن انتشار تقريباً  1:4  بنسبة اإلناث ه عندأكثر شيوعاً عند الذكور منوأنه  ,ي أمريكا مصاب باضطراب طيف التوحدف

سلوك الحساسية السمعية عند ذوي التوحد الذكور أكثر منه عند اإلناث, والتي يعبّر عنها الطفل بالصراخ أو إصدار األصوات 

التي أشارت إلى أن الذكر  Paul Deutschالذكور بشكل أفضل من اإلناث بحسب دراسة  األمر الذي يستجيب له المعلمين

 يسمع صوت نفس جنسه )الذكر( بوضوح أفضل من سماعه لصوت األنثى, وعليه تكون تدخالت المعلمين )الذكور( أفضل.

اصة بسبب قصور جانب اللغة والتواصل األسرة تاُلحظ على الطفل سمات التوحد خالل السنة الثانية أو الثالثة من عمره, خ إن

والتفاعل اإلجتماعي, وبعد تشخيص الطفل باضطراب التوحد يتم تحويله لإللتحاق في برنامج تربوي )مركز متخصص 

بالتوحد( في وحدة التدخل المبكر, في برنامج يُطلق عليه اسم )األم البديلة(, مكّون من كادر نسائي, يقوم بتقييم جوانب النمو 

الطفل وإعداد الخطة التربوية الفردية, ووضع أهداف بمشاركة األسرة, وعليه فإن األسرة في هذه المرحلة تُعطي اهتمام لدى 

كبير جداً لجانب النطق, وتضغط على معلّمات المركز بشكل كبير للتدريب على تطوير الجانب اللغوي, معتقدين أن ذوي 

وحد قد يتم عالجه لو استطاع الطفل الكالم )النطق(, وعليه فإن استراتيجيات التوحد لديهم فقط تأخر لغوي وأن اضطراب الت

إجبار الطفل على ترديد الكالم وخاصة اإلجابة على سؤال شو اسمك؟ أو )قول ماما(, أو )قول بابا( ال تُجدي نفعاً, وقد تؤدي 

 <ية للمعلّمين الذكور العاملين مع فئات عمرية )إلى زيادة الحساسية السمعية, وعليه فإن استراتيجيات تخفيف الحساسية السمع

سنوات( أفضل من استراتيجيات معلّمات التدخل المبكر, خاصة أن األسرة تكون على دراية أفضل في برامج التدخل  6من 

 واالستراتيجيات الصحيحة في التدريب.  
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ساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب : هل هناك فرق في استراتيجيات المعلّمين في خفض الحلإلجابة على السؤال

 طيف التوحد  بين المعلّمين حسب متغير العمر؟ 

تم حساب متوسطات األداء على استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد 

  التالي.حسب متغير العمر كما في الجدول 

على استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد  ( متوسطات األداء 27جدول رقم )

 حسب متغير العمر
 الدرجة الكلية البُعد السابع البُعد السادس البُعد الخامس البُعد الرابع البُعد الثالث البُعد الثاني البُعد األول العمر

اقل من 

 عشرين

 71.3333 9.0000 13.3333 9.0000 7.0000 11.3333 11.0000 10.6667 المتوسط

 3 3 3 3 3 3 3 3 ن

اإلنحراف 
 المعياري

3.05505 3.60555 2.51661 5.00000 2.64575 3.78594 6.92820 26.31223 

 69.1008 8.8824 12.1429 9.2437 8.0336 11.0084 9.7143 10.0756 المتوسط 21-30

 119 119 119 119 119 119 119 119 ن

اإلنحراف 

 المعياري

3.03695 3.80486 3.79003 4.47580 4.47965 3.47213 4.74641 21.63895 

 الدرجة الكلية البُعد السابع البُعد السادس البُعد الخامس البُعد الرابع البُعد الثالث البُعد الثاني البُعد األول العمر

 73.6667 8.6000 12.1333 9.1333 9.8667 10.8000 10.8000 12.3333 المتوسط 31-40

 15 15 15 15 15 15 15 15 ن

اإلنحراف 

 المعياري

3.13202 3.12136 3.89505 4.13809 4.18956 3.52272 5.28880 21.77045 

 97.0000 12.0000 12.0000 14.0000 15.0000 15.0000 13.0000 16.0000 المتوسط 40فوق 

 1 1 1 1 1 1 1 1 ن

 69.8478 8.8768 12.1667 9.2609 8.2609 11.0217 9.8841 10.3768 المتوسط المجموع

 138 138 138 138 138 138 138 138 ن

اإلنحراف 

 المعياري

3.13260 3.72420 3.76008 4.47916 4.39858 3.44844 4.80032 21.66463 

 :التاليللفرق بين المتوسطات كما في الجدول  ANOVAولمعرفة إذا كانت الفروق دالّة إحصائياً تم إجراء تحليل التباين 

 للفرق بين المتوسطات حسب متغير العمر  ANOVA( تحليل التباين 28جدول رقم )

 درجة الحرية مجموع المربعات األبعاد

متوسط 

 مستوى الداللة ف المربعات

 015. 3.593 33.362 3 100.086 بين المجموعات البُعد األول

داخل 

 المجموعات

1244.319 134 9.286   

    137 1344.406 الكلي

 552. 703. 9.820 3 29.459 بين المجموعات البُعد الثاني

داخل 

 المجموعات

1870.686 134 13.960   

    137 1900.145 الكلي

 759. 393. 5.626 3 16.877 بين المجموعات البُعد الثالث

داخل 

 المجموعات

1920.058 134 14.329   

    137 1936.935 الكلي

 193. 1.599 31.670 3 95.010 بين المجموعات البُعد الرابع

داخل 

 المجموعات

2653.599 134 19.803   
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    137 2748.609 الكلي

 760. 390. 7.648 3 22.943 بين المجموعات البُعد الخامس

داخل 

 المجموعات

2627.666 134 19.609   

    137 2650.609 الكلي

 951. 115. 1.398 3 4.195 بين المجموعات البُعد السادس

داخل 

 المجموعات

1624.971 134 12.127   

    137 1629.167 الكلي

 926. 156. 3.651 3 10.953 بين المجموعات البُعد السابع

داخل 

 المجموعات

3145.953 134 23.477   

    137 3156.906 الكلي

 538. 726. 343.005 3 1029.014 بين المجموعات الكلية الدرجة

داخل 

 المجموعات

63272.790 134 472.185   

    137 64301.804 الكلي

ستراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية ال ,إلى فرق دال إحصائياً حسب متغير العمر في البُعد األول ,يُشير الجدول السابق

 اضطراب طيف التوحد.التدريجي لألطفال من ذوي 

يرى الباحث أن نتائج التحليل تتوافق منطقياً مع متغير العمر )الفئة العمرية للمعلمين( في استخدام استراتيجيات تخفيف 

سنة( في تفسير  40سنة ( والثالثة ) أكبر من  20الحساسية التدريجي, مع العلم أنه تم استثناء الفئة العمرية األولى ) أقل من 

فقط, أما عن الفئة الرابعة فتضم معلّم واحد فقط, حيث يرى الباحث أن الفئة  3لتحليل, ألن عدد أفراد الفئة األولى نتائج ا

معلّماً/معلّمة, تستخدم استراتيجيات تخفيف الحساسية التدريجي لألطفال ذوي  15سنة ( التي تضم  40-31العمرية الثالثة ) 

معلّم/معلّمة, حيث أن خبرة المعلّمين  119سنة ( التي تضم  40-31عمرية الثانية ) اضطراب التوحد بشكل أفضل من الفئة ال

ضمن الفئة العمرية الثالثة تتجاوز خبرة المعلمين ضمن الفئة العمرية الثانية, األمر الذي يدل على مشاهدة سلوك الحساسية 

 لتعامل مع سلوك الحساسية السمعية. السمعية بشكل أكبر وتجربة تدخالت أكثر, األمر الذي يجعلهم أفضل في ا

: هل هناك فرق في مستوى استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي لإلجابة على سؤال

 ؟اضطراب طيف التوحد حسب متغير مستوى التعليم

فال من ذوي اضطراب طيف التوحد تم حساب متوسطات األداء على استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألط

  التعليم. مستوى حسب متغير

( متوسطات األداء على استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد حسب 29جدول رقم )

 متغير المستوى التعليمي

 الثاني البُعد لواأل البُعد مستوى التعليم

 البُعد

 الثالث

 البُعد

 الرابع

 البُعد

 الخامس

 البُعد

 السادس

 البُعد

 السابع

الدرجة 

 الكلية

 71.0556 8.7778 13.1111 10.4444 7.7222 10.9444 9.5556 10.5000 المتوسط دبلوم

 18 18 18 18 18 18 18 18 ن

 اإلنحراف

 المعياري

3.14830 2.97484 3.22622 4.11319 4.14760 3.23381 5.59995 21.69975 

 69.4103 8.8291 12.0256 9.0256 8.3248 11.0000 9.8803 10.3248 المتوسط بكالوريوس

 117 117 117 117 117 117 117 117 ن

 اإلنحراف

 المعياري

3.15908 3.85773 3.85290 4.57661 4.42653 3.49744 4.73849 21.85933 

 74.0000 11.0000 11.0000 9.0000 10.0000 10.5000 11.0000 11.5000 المتوسط دبلوم عالي

 2 2 2 2 2 2 2 2 ن
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 اإلنحراف

 المعياري

3.53553 1.41421 3.53553 4.24264 2.82843 2.82843 0.00000 18.38478 

دراسات 

 عليا

 91.0000 12.0000 14.0000 16.0000 7.0000 16.0000 14.0000 12.0000 المتوسط

 1 1 1 1 1 1 1 1 ن

 

 المجموع

 

 المتوسط

 

10.3768 

 

9.8841 

 

11.0217 

 

8.2609 

 

9.2609 

 

12.1667 

 

8.8768 

 

69.8478 

 138 138 138 138 138 138 138 138 ن

 اإلنحراف

 المعياري

3.13260 3.72420 3.76008 4.47916 4.39858 3.44844 4.80032 21.66463 

إلى وجود فرق في متوسطات األداء حسب متغير المستوى التعليمي ولمعرفة إذا كان الفرق دال إحصائياً  أعاله يُشير الجدول

 .(35كما في الجدول رقم ) للفرق بين المتوسطات حسب متغير المستوى التعليمي ANOVAتم حساب تحليل التباين 

 للفرق بين المتوسطات حسب متغير المستوى التعليمي ANOVA( تحليل التباين 30جدول رقم )

 درجة الحرية مجموع المربعات األبعاد

متوسط 

 مستوى الداللة ف المربعات

 902. 192. 1.916 3 5.748 بين المجموعات البُعد األول

داخل 

 المجموعات

1338.658 134 9.990   

    137 1344.406 الكلي

 البُعد الثاني

 

 

 677. 508. 7.125 3 21.376 المجموعاتبين 

داخل 

 المجموعات

1878.769 134 14.021   

    137 1900.145 الكلي

 619. 596. 8.497 3 25.490 بين المجموعات البُعد الثالث

داخل 

 المجموعات

1911.444 134 14.265   

    137 1936.935 الكلي

 884. 218. 4.446 3 13.339 بين المجموعات البُعد الرابع

داخل 

 المجموعات

2735.269 134 20.412   

    137 2748.609 الكلي

 264. 1.341 25.747 3 77.241 بين المجموعات البُعد الخامس

داخل 

 المجموعات

2573.368 134 19.204   

    137 2650.609 الكلي

 565. 681. 8.155 3 24.466 بين المجموعات البُعد السادس

داخل 

 المجموعات

1604.701 134 11.975   

    137 1629.167 الكلي

 844. 274. 6.404 3 19.213 بين المجموعات البُعد السابع
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داخل 

 المجموعات

3137.692 134 23.416   

    137 3156.906 الكلي

 774. 372. 176.851 3 530.552 بين المجموعات الدرجة الكلية

داخل 

 المجموعات

63771.252 134 475.905   

    137 64301.804 الكلي

ال يوجد فرق دال إحصائياً في مستوى استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب طيف 

 التوحد حسب متغير المستوى التعليمي.

هل هناك فرق دال إحصائياً في مستوى استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من  لإلجابة على سؤال:

 ذوي اضطراب طيف التوحد حسب متغير الحالة االجتماعية؟ 

تم حساب متوسطات األداء على استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد 

  التالي. متغير الحالة االجتماعية كما في الجدولحسب 

( متوسطات األداء على استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب طيف 31جدول رقم )

 التوحد حسب متغير الحالة االجتماعية

 البُعد الحالة االجتماعية

 األول 

 البُعد

 الثاني 

البُعد 

 الثالث

 البُعد

 الرابع

البُعد 

 الخامس

البُعد 

 السادس

البُعد 

 السابع

الدرجة 

 الكلية

 أعزب

 

 66.5375 8.3125 8.6500 11.9625 7.4875 10.8500 9.5250 9.7500 المتوسط

 80 80 80 80 80 80 80 80 ن

اإلنحراف 

 المعياري

2.94033 4.10302 4.11265 4.79450 3.72621 4.57317 5.03555 23.59894 

 متزوج

 

 73.5000 9.5000 9.9286 12.4107 9.1250 11.1786 10.2500 11.1071 المتوسط

, 56 56 56 56 56 56 56 56 

اإلنحراف 

 المعياري

3.17764 3.06446 3.24798 3.69797 3.06758 3.99025 4.36098 17.50117 

 منفصل

 

 103.0000 16.0000 16.0000 15.0000 15.0000 12.0000 15.0000 14.0000 المتوسط

 1 1 1 1 1 1 1 1 ن

اإلنحراف 

 المعياري

        

 أرمل

 

 97.0000 12.0000 14.0000 12.0000 15.0000 15.0000 13.0000 16.0000 المتوسط

, 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 المجموع

 

اإلنحراف 

 المعياري

        

 69.8478 8.8768 9.2609 12.1667 8.2609 11.0217 9.8841 10.3768 المتوسط

 138 138 138 138 138 138 138 138 ن

للفرق بين المتوسطات حسب متغير الحالة  ANOVAولمعرفة إذا كانت الفروق دالّة إحصائياً تم حساب تحليل التباين 

 التالي.االجتماعية كما في الجدول 

 للفرق بين المتوسطات حسب متغير الحالة االجتماعية ANOVA( تحليل التباين 32جدول رقم )

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات األبعاد

 011. 3.825 35.350 3 106.049 بين المجموعات البُعد األول
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داخل 

 المجموعات

1238.357 134 9.241   

    137 1344.406 الكلي

 278. 1.299 17.898 3 53.695 المجموعاتبين  البُعد الثاني

داخل 

 المجموعات

1846.450 134 13.779   

    137 1900.145 الكلي

 698. 478. 6.840 3 20.520 بين المجموعات البُعد الثالث

داخل 

 المجموعات

1916.414 134 14.302   

    137 1936.935 الكلي

 028. 3.139 60.165 3 180.496 بين المجموعات البُعد الرابع

داخل 

 المجموعات

2568.113 134 19.165   

    137 2748.609 الكلي

 095. 2.168 40.898 3 122.694 بين المجموعات البُعد الخامس

داخل 

 المجموعات

2527.914 134 18.865   

    137 2650.609 الكلي

 748. 407. 4.909 3 14.726 بين المجموعات البُعد السادس

داخل 

 المجموعات

1614.441 134 12.048   

    137 1629.167 الكلي

 198. 1.578 35.906 3 107.718 بين المجموعات البُعد السابع

داخل 

 المجموعات

3049.188 134 22.755   

    137 3156.906 الكلي

 059. 2.540 1153.306 3 3459.917 بين المجموعات الدرجة الكلية

داخل 

 المجموعات

60841.888 134 454.044   

    137 64301.804 الكلي

إلى فرق دال إحصائياً في استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي أعاله يُشير الجدول 

 اضطراب طيف التوحد حسب متغير الحالة االجتماعية في البُعدين األول والرابع.

يرى الباحث أن نتائج التحليل تتوافق منطقياً مع متغير الحالة اإلجتماعية في استخدام استراتيجيات تخفيف الحساسية التدريجي, 

وخاصة في البُعدين األول والّرابع, مع العلم أنه تم استثناء فئتي الحالة االجتماعية )منفصل( و ) أرمل( في تفسير نتائج التحليل 

معلّماً/معلّمة,  56نهم على معلّم واحد فقط, حيث يرى الباحث أن فئة الحالة اإلجتماعية )متزوج( التي تضم الحتواء كل فئة م

تستخدم استراتيجيات تخفيف الحساسية التدريجي لألطفال ذوي اضطراب التوحد بشكل أفضل من فئة الحالة اإلجتماعية 

الحساسية والبُعد الرابع ) )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات السمعية( معلّم/معلّمة, وخاصة للبُعد األول 80)عازب(, التي تضم 

ألن  (,المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الحوفي )المسؤول عن إدراك الجسد الذي يتم تحفيزه عند الضغط على الجسد

كهربائي, المكنسة الكهربائية...(, األطفال حديثي الوالدة لديهم حساسية مفرطة تجاه األصوات, وخاصة )أصوات الخالط ال
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باإلضافة إلى حساسية مفرطة تجاه المثيرات التي تضغط على الجسد )األحزمة, ربطات الشعر, رباط الحذاء, قبعة الرأس..( 

األمر الذي يجعل من مالحظة المتزوجين لسلوكيات ذوي التوحد الّدالة على الحساسية المفرطة أدق وأفضل من العّزاب, وعليه 

 تكون استراتيجيات التدخل أفضل. 

لإلجابة على سؤال: هل هناك فرق في مستوى استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي 

 اضطراب طيف التوحد حسب متغير الخبرة؟ 

ي اضطراب طيف التوحد تم حساب متوسطات األداء على استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذو

 .(38حسب متغير الخبرة كما في الجدول رقم )

( متوسطات األداء على استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي اضطراب طيف 33جدول رقم )

 التوحد حسب متغير الخبرة

 البُعد الخبرة

 األول 

 البُع

 د الثاني

 البُعد

 الثالث 

 البُعد

 الرابع 

البُعد 

 الخامس

البُعد 

 السادس

 البُعد

 السابع 

الدرجة 

 الكلية

1-5 
 سنوات

 

 

 

 

 68.0721 8.7658 12.1171 9.1892 7.6667 10.9279 9.5946 9.8108 المتوسط

 111 111 111 111 111 111 111 111 ن

اإلنحراف 

 المعياري

3.06746 3.82902 3.82982 4.53137 4.58161 3.51293 4.98535 22.45712 

أكثر من 

5- 10 

 سنوات

 74.2667 8.2000 11.8667 8.8000 10.6000 11.1333 11.0000 12.6667 المتوسط

 15 15 15 15 15 15 15 15 ن

اإلنحراف 

 المعياري

2.16025 3.35942 4.24040 3.24698 3.62925 3.77712 3.89505 15.80898 

أكثر من 

10 

سنوات 

إلى 

 سنة15

 79.6364 10.4545 12.8182 10.1818 10.5455 11.8182 11.1818 12.6364 المتوسط

 11 11 11 11 11 11 11 11 ن

اإلنحراف 

 المعياري

2.46060 2.85721 2.52262 3.61562 3.48764 2.40076 3.85652 17.59132 

أكثر من 

 سنة 15

 93.0000 14.0000 15.0000 14.0000 14.0000 11.0000 11.0000 14.0000 المتوسط

 1 1 1 1 1 1 1 1 ن

 

 المجموع

اإلنحراف 

 المعياري

        

 69.8478 8.8768 12.1667 9.2609 8.2609 11.0217 9.8841 10.3768 المتوسط

 138 138 138 138 138 138 138 138 ن

 

إلى وجود فرق  في األداء في استراتيجيات المعلّمين في خفض الحساسية التدريجي لألطفال من ذوي  أعاله يُشير الجدول

للفرق بين المتوسطات   ANOVAاضطراب طيف التوحد ولمعرفة  إذا كانت الفروق دالّة إحصائياً تم حساب تحليل التباين

 التالي.حسب متغير الخبرة كما في الجدول 

 للفرق بين المتوسطات حسب متغير الخبرة ANOVA( تحليل التباين 34جدول رقم )

 األبعاد

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 ف المربعات

مستوى 

 الداللة
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البُعد 

 األول

بين 

 المجموعات

183.500 3 61.167 7.060 .000 

داخل 

 المجموعات

1160.906 134 8.663   

    137 1344.406 الكلي

البُعد 

 الثاني

بين 

 المجموعات

47.752 3 15.917 1.151 .331 

داخل 

 المجموعات

1852.393 134 13.824   

    137 1900.145 الكلي

البُعد 

 الثالث

بين 

 المجموعات

8.142 3 2.714 .189 .904 

داخل 

 المجموعات

1928.793 134 14.394   

    137 1936.935 الكلي

البُعد 

 الرابع

بين 

 المجموعات

211.615 3 70.538 3.726 .013 

داخل 

 المجموعات

2536.994 134 18.933   

    137 2748.609 الكلي

البُعد 

 الخامس

 

بين 

 المجموعات

35.545 3 11.848 .607 .611 

داخل 

 المجموعات

2615.063 134 19.515   

    137 2650.609 الكلي

البُعد 

 السادس

 

بين 

 المجموعات

14.319 3 4.773 .396 .756 

داخل 

 المجموعات

1614.847 134 12.051   

    137 1629.167 الكلي

 األبعاد

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 ف المربعات

مستوى 

 الداللة

البُعد 

 السابع

بين 

 المجموعات

61.869 3 20.623 .893 .447 

داخل 

 المجموعات

3095.037 134 23.097   

    137 3156.906 الكلي

الدرجة 

 الكلية

بين 

 المجموعات

2232.902 3 744.301 1.607 .191 

داخل 

 المجموعات

62068.902 134 463.201   

    137 64301.804 الكلي

 

في خفض الحساسية المعلمين ستراتيجيات الإلى وجود فرق دال إحصائياً في البُعدين األول والرابع  أعاله يُشير الجدول

 من ذوي اضطراب طيف التوحد حسب متغير الخبرة.التدريجي لألطفال 

يرى الباحث أن نتائج التحليل تتوافق منطقياً مع متغير الخبرة في استخدام استراتيجيات تخفيف الحساسية التدريجي, وخاصة 
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سنوات( تضم 10 -5ة  )معلّم/معلّمة والفئة الثاني 111سنوات( تضم  5 -1في البُعدين األول والّرابع, مع العلم أن الفئة األولى )

سنة(, ألنها  15معلّم/معلّمة في حين تم استثناء الفئة الرابعة ) أكثر من  11سنة( تضم  15 -10معلّم/معلّمة والفئة الثالثة ) 15

سنوات( و  10 -5تحتوي على معلّم واحد فقط, حيث يُشير التحليل اإلحصائي أن استخدام المعلّمين/المعلّمات ذوي الخبرة من )

 5 -1سنة( ذات المتوسطات المتقاربة جداً الستراتيجيات تخفيف الحساسية التدريجي أفضل من الفئة األولى ) 15 -10)

الحساسية المفرطة تجاه المثيرات التي والبُعد الرابع ) )الحساسية المفرطة تجاه المثيرات السمعية(سنوات(, وخاصة  للبُعد األول 

(, ألن زيادة سنوات الخبرة تتناسب مع إدراك الجسد الذي يتم تحفيزه عند الضغط على الجسد تحفز الجهاز الحوفي )المسؤول عن

خبرة المعلّمين/المعلّمات في استخدام استراتيجيات تخفيف الحساسية التدريجي, بسبب مشاهدة عدد أكبر من الحاالت ذات 

ضافة إلى المشاركة في عدد أكبر من المحاضرات الحساسية المفرطة, وعليه مشاهدة عدد أكبر من التدخالت الحّسية باإل

والندوات وورش العمل و اإلجتماعات أسريّة تناقش سلوكيات الطفل ذات المنشأ الحّسي, وعليه فإن الخبرة تزيد من كفاءة 

اتيجيات التدخالت (  سنوات الستر10 -5المعلّم/المعلّمة في التدخل الحّسي, ولكن معرفة المعلّمين/المعلّمات الذين خبرتهم من )

سنوات(, وذلك ألن الخمس سنوات كفيلة بمعرفة وتطبيق 15 - 5الحّسي متقاربة جداّ للمعلّمين/المعلّمات ذوي الخبرة من )

)الحساسية المفرطة تجاه استراتيجيات التدخل الحسي وتكوين استنتاجات علمية وعملية في هذا المجال وخاصة  للبُعد األول 

الحساسية المفرطة تجاه المثيرات التي تحفز الجهاز الحوفي )المسؤول عن إدراك الجسد الذي والبُعد الرابع ) المثيرات السمعية(

(, ألن حساسية المثيرات السمعية وحساسية مثيرات الضغط العميق, شائعة جداً عند ذوي يتم تحفيزه عند الضغط على الجسد

 اضطراب التوحد.

Teachers' strategies in the development of sensory integration skills to reduce 

hypersensitivity in children with autism 

Cross Cultural Comparative study between Amman and Riyadh 

Dr. Mohammed Mousa Saadeh           Prof. Anwar Ahmed Issa Rashid 

Abstract:This study aimed to identify the strategies used by teachers of autistic children with 

sensory integration disorders in both Amman and Riyadh, and the effect of the following 

variables: the country, gender, experience, education level, age, and marital status in the 

development of sensory integration skills to reduce hypersensitivity in children with autism.  

The study sample consisted of (138) teachers, (78) from Riyadh and (60) from Amman, The 

researcher developed a tool to achieve the goal of the study based on the theoretical literature 

included (27) strategies distributed over seven dimensions. 

 results can be summarized as follows, There are statistically significant differences depending 

on the following variables of the study (the country, sex, age, marital status, experience) & There 

were no statistically significant differences in the teachers use of sensory integration strategies in 

the gradual reducing of the sensitivity depending on the educational level variable, the researcher 

recommended the need to deliver awareness courses, and workshops to families and 

professionals about sensory integration disorders and its effects on children with sensory 

integration disorder, and provide sensory rooms in autism centers. 

Key words: Sensory Integration, Hypersensitivity, Autism Teachers 

 

 المراجع:



 
 

40                             Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)2015/August  
Vol.1, No.3 

 انتقال مفهوم اإلستراتيجية إلى ميدان التربية(. 2011إبراهيم, محمد نصحي )

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269420  .  

 . عمان: دار الثقافةد ونظرية العقلالتوحد(.  -2010اإلمام, محمد صالح؛ الجوالده, فؤاد عيد )

 عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.  التوحد و اضطراب السلوك(. 2006البخار, أحمد سليم. )

 .141-103. القاهرة: مجلة كلية التربية. فاعلية برنامج تدريبي تأهيلي للطفل التوحدي. (2001حسن, منى خليفة علي )

عمان: المعتز للنشر و . أهمية اللعب في حياة األطفال الطبيعيين وذوي االحتياجات الخاصة(.  2008الخالدي, أحمد رشيد )

 التوزيع.

 : دليل اآلباء والمعلّمين. العين: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.تعديل سلوك األطفال المعوقين(. 2001الخطيب, جمال )

عمان: دار  لين في المجاالت النفسية والتربوية واالجتماعية.دليل العام :تعديل السلوك اإلنساني(. 2011الخطيب, جمال )

 الفكر.

 عمان: دار وائل للطباعة والنشر. .تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية (.2011الخطيب, جمال )

 عمان: دار الفكر.. التدخل المبكر: التربية الخاصة في الطفولة المبكرة(. 2010الخطيب, جمال؛ الحديدي, منى )

. مجلة دراسات العلوم التربوية. األردنفي حاجات آباء األطفال المعوقين وأمهاتهم  .(2000الحسن, محمد ) ؛الخطيب, جمال
27 (1 )- 15. 

. عمان:  دار إرشاد أسر األطفال ذوي الحاجات الخاصة. (1992الخطيب, جمال؛ السرطاوي, عبد العزيز؛ الحديدي, منى )

 للنشر و التوزيع.حنين 

 عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.. تعديل و بناء السلوك اإلنساني. (2010الروسان, فاروق )

. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر األطفال غير العاديين: مقدمة في التربية الخاصة سيكولوجية(. 2010الروسان, فاروق )

 والتوزيع.

 . عمان: دار الفكر.مة تقدير السلوك التوحديقائ(. 2005الزارع, نايف )

 .عمان: دار الفكر .المفاهيم األساسية و طرق التدخل :دالمدخل إلى اضطراب التوح(. 2010) يفا, نالزراع

 , عمان: دار وائل للطباعة والنشر.التوحد )الخصائص والعالج((. 2004الزريقات, إبراهيم )

 .2القاهرة: مكتبة زهرة الشرق. ط. إعاقة التوحد(. 2001سليمان, عبد الرحمن سيد )

 دليل الوالدين و المختصين في التعامل مع الطفل التوحدي.(. 2004سليمان, عبد الرحمن؛  شند, سميرة؛ سعيد, إيمان )

 . 1القاهرة: مكتبة زهرة الشرق. ط

 الرياض: الجمعية الفيصليّة الخيرية النّسويّة. خفايا التوحد: أشكاله وأسبابه وتشخيصه.أ(.  -2004الشامي, وفاء )

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269420


 
 

41                             Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)2015/August  
Vol.1, No.3 

 . الرياض: الجمعية الفيصليّة الخيرية النّسويّة.تطّورها وكيفيّة التعامل معها: سمات التوحدب(.  -2004الشامي, وفاء )

 خيرية النّسويّة.. الرياض: الجمعية الفيصليّة العالج التوحد: الطرق التربوية والنفسية والطبيةج(.  -2004الشامي, وفاء )

. السعودية: مكتبة الصفحات اضطرابات النطق و الكالم: خلفيتها, تشخيصها, أنواعها,عالجها(. 1997الشخص, عبد العزيز )

 الذهبية.

 دار الزهراء. :. الرياضمدخل إلى اضطرابات التوحد . (2011بدوي, لمياء ) ؛يهابإوي, الببال ؛العثمان, إبراهيم

 . الرياض: دار أسامة.مفهومه/أدواته/أساليبه  :البحث العلمي(. 2005يد )ا, كقعبد الح ؛عبيدات, ذوقان ؛عدس, عبد الرحمن

. عمان: دار الفكر للطباعة القياس و التقويم في التربية الخاصة(. 2000القمش, مصطفى؛ البواليز, محمد؛ المعايطة, خليل )

 والنشر والتوزيع.

 . منشورات مؤسسة الملك خالد الخيرية.توحد كيف نفهمه و نتعامل معهال(. 2006المغلوث, فهد بن حمد )

 . عمان: دار الميسرة.اضطرابات التوحد(. 2011المغلوث, فهد بن حمد )

Alpha Medical Equipment. NOXO oder defense. Retrieved 2007 from 

http://www.alphamedicalequipment.net/olfactorybiosciencesnoxo.html 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (4
th

 edition) (DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Arnould Taylor, William. (1998). A textbook of anatomy and phusiology. Nelson Thornes. P. 52. 

Retrieved 27 January 2015. 

Ayers, A. J. and Mailloux, Z. (1983). Possible pubertal effect on therapeutic gains in an autistic 

girl.  American Journal of Occupational Therapy 34,375-381. 

Ayres, A. J. (1972). Sensory integration and learning disabilities. Los Angles: Western 

Psychological Services. 

Ayres, A. J. (1972). Sensory integrative dysfunction in a young schizophrenic girl. Journal of 

Autism and Childhood Schizophrenia, 2,174-181. 

Ayres, A. J. (1972). Southern California Sensory integration tests. Los Angles: Western 

Psychological Services. 

Ayres, A. J. (1979). Sensory integration and the child. Los Angles: Western Psychological 

Services.  

Ayres, A. J. (1989). Sensory integration and praxis tests. Los Angles: Western Psychological 

Services. 

Ayres, A. J. and Tickle, L. (1980). Hyper-responsivity to touch and vestibular stimuli as a 



 
 

42                             Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)2015/August  
Vol.1, No.3 

predictor of positive response EG sensory integration procedures by autistic children. American 

Journal of Occupational Therapy, 34,375-381. 

Baranek, G. and Berson, G. (1994). Tactile defensiveness in children with developmental 

disabilities: responsiveness and habituation. Journal of Autism and Developmental Disorders 

Vol. 24, No. 4, 457-472. 

Bauman, M. (1991). Microscopic neuroanatomic abnormalities in autism. Pediatrics, 87.791-

796. 

Bauman, M.L. and Kemper, T.L (1985). Histoanatomic observations of the brain in early 

infantile autism. Pediatrics,87.791-796. 

Berk, R. and DeGangi, G. (1983). DeGangi-Berk Test of sensory integration. Los Angles: 

Western Psychological Services. 

Bishop, D.V.M.(1993). Autism executive function and theory of mind a neuro-psychological 

perspective. Journal of Child Psychology and Psychiatry,34,79-293. 

Bloomer, M. and Rose, C. (1989). Frames of reference: guiding treatment for children with 

autism. Developmental Disabilities: A Handbook for Occupational Therapists. The Haworth 

Press, 12-26. 

Bogdashina, O. (2003). Sensory perceptual issues in autism and asperger syndrome: different 

sensory experiences-different perceptual worlds. London Jessica Kingsley Publishers. 

Bonadonna, P. (1981). Effects of a vestibular stimulation program on stereotypic rocking 

behavior. American Journal of Occupational Therapy, 35,775-781. 

Clark, F. (1983). Research on neuropathophysiology of autism and its implications for 

occupational therapy. Occupational Therapy Journal of Research, 3-22. 

Cook, D. (1990). A sensory approach to the treatment and management of children with autism. 

Focus on Autism Behavior, 5 (6), 1-19. 

Cool, S. (1990, Dec.). Use of a surgical brush in treatment of sensory defensiveness; 

commentary and exploration. Sensory Integration Special Interest Newsletter, 4-6. 

Courchesne, E.Townsend, J. and Saitho, O.(1994). The brain in infantile autism: posterior fossa 

structures are abnormal. Neurology,44,214-223. 

Courchesne,E. (1995). New evidence of cerebellar and brainstem hypothesis in autism infants, 

children and adolescents: the MRI imaging study by Hashmoto and colleagues. Journal of 

Autism and Developmental Disorders, 25,19-22. 

Dahlgren, S.O. and Gillberg, C. (1989). Symptoms in the first two years of Life: a preliminary 



 
 

43                             Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)2015/August  
Vol.1, No.3 

population study of infantile autism. European Archives of Psychiatry and Neurological 

Sciences,238,169=174. 

Denclkla, M.B. (1983). The Neuropsychology of social-emotional learning disabilities. Archives 

of Neurology, 40,461-462. 

Dunn, W. (2001).  The sensation of everyday life: empirical, theoretical, and pragmatic 

considerations. The American Journal of Occupational Therapy, 55(6),608-620. 

Dunn, W. and Westman, K. (1993). Sensory profile: the performance of a national sample of 

children without disabilities. American Journal of Occupational Therapy, 51 (1). 

Frith, U. (1970). Studies in pattern detection in normal and autistic children: Immediate recall of 

auditory sequences. Journal of Abnormal Psychology, 76,413-420. 

Grandin, T. (1996). My experiences with visual thinking, sensory problems and communication 

www.autism.org/temple/visual.htmlAutism.  . Centre for the Study ofdifficulties 

Grandin, T. (1996). My experiences with visual thinking, sensory problems and communication 

www.autism.org/temple/visual.html. Centre for the Study of Autism. difficulties 

Inamura, K. N., Wiss, T., and Parham, D. (1990). The effects of hug machine usage on the 

behavioral organization of children with autism and autistic like characteristics. Part I. Sensory 

Integration Quarterly, XVII.  

King, L J. (1987). A sensory integration approach to the education of the autistic child. Sensory 

Integration Approach in Occupational Therapy. The Hawthorne Press, 77-85. 

King, L J. (1991). Sensory integration: an effective approach to therapy and education. Autism 

Research Review International, 5,2. 

Ornitz, E. M. (1983). The functional neuroanatomy of infantile autism. International Journal of 

Neuroscience, 19,85-124. 

Ornitz, E. M. (1985). Neurophysiology of infantile autism. Journal of the American Academy of 

Child Psychiatry, 24,251-262. 

Temple Grandin. How does visual thinking work in the mind of a person with autism? Retrieved 

2009 From http://www.grandin.com/inc/visual.thinking.mind.autistic.person.html) 

Temple Grandin. How does visual thinking work in the mind of a person with autism? Retrieved 

2009 From http://www.grandin.com/inc/visual.thinking.mind.autistic.person.html) 

2013) from-10-retrieved (20 ,Sensory Integration Disorder The free dictionary, 

http://medicaldictionary.thefreedictionary.com/Sensory+Integration+Disorder  

http://www.autism.org/temple/visual.html
http://www.autism.org/temple/visual.html
http://medicaldictionary.thefreedictionary.com/Sensory+Integration+Disorder


 
 

44                             Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)2015/August  
Vol.1, No.3 

2013) from -10-, retrieved (20Sensory Integration Disorder ,The free dictionary

http://medicaldictionary.thefreedictionary.com/Sensory+Integration+Disorder  

Trott, M., Laurel, M., and Windeck, S. (1993). Sense abilities: understanding sensory 

integration. Tucson, Arizona: Therapy Skill Builders. 

Wilbarger, 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. 

Wilbarger, P. and Wilbarger, J. (1991). Sensory defensiveness in children ages 1-12: an 

intervention guide for parents and other caretakers. Santa Barbara California: Avanti 

Educational Programs. 

Williams, M. and Shellenberger, S. (1994). How does your engine run? The Alert Program For 

Self-Regulation. Albuquerque, New Mexico: Therapy Works. 

Williamson, 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. 

Wolf  U, Rapoport MJ, Schweizer TA. (2009). Evauating the affective component of the 

cerebellar cognitive affective syndrome. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 21(3): 245-53. 

www.braingym.org/fag.html 

Yack, E. (1997). Sensory integration and children with pervasive developmental disorders. 

IMPrint, Vo1. 18. 

Rev. Psychiatr. . How to increase serotonin in the human brain without drugsYoung, SN. (2007). 

.18043762 PMID. 2077351 PMC99. –Neurosci. 32 (6): 394 

Zissermann, L. (1992). The effects of deep pressure on self stimulating behaviors in a child with 

autism and other disabilities. American Journal of Occupational Therapy, 46,547-551 

 

الفراغ عند عينة من من طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة  أوقاتنت في  األنتراستخدام 

 جدة

 د: محمد ابوشعيرة

http://medicaldictionary.thefreedictionary.com/Sensory+Integration+Disorder
http://www.braingym.org/fag.html
http://www.braingym.org/fag.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2077351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18043762
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2077351
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Central


 
 

45                             Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)2015/August  
Vol.1, No.3 

 قسم التربية الخاصة –جامعة جدة 

M_abushaira@hotmail.com 

التربية الخاصة في  قسم الفراغ لدى عينة من طالب أوقاتالتعرف على توفر  إلىهدفت الدراسة : ملخصال

 األكثرالمواقع و عدد ساعات استخدام األنتر نت من حيث وقاتنت في هذه األ األنترواستخدام  ,جامعة جدة

. (التخصص والتقدير والسنة الدراسية)متغيرات بعض التبعا ل كتصفحا والمواضيع التي يقرؤون فيها, وذل

 البيانات األول :مفتوح أعد لغايات الدراسة يتكون من جزئين استبيانصميم  تالدراسة تم  أهدافولتحقيق 

فقرات يتكون من  الثانيالديمغرافية حيث ُسئل الطالب  عن التخصص والتقدير والمستوى الدراسي. والجزء 

 األكثرنت والمواقع  األنترالفراغ لديهم وعد ساعات استخدام  أوقاتساعات ستبيان وهي االسئلة حول عدد اال

الب التربية الخاصة في كلية التربية من ططالبا  50متابعة.  شارك في الدراسة  األكثرتصفحا والمواضيع 

. للحصول  2015-2014جامعة جدة ممن درسوا  مقرر مهارات أكاديمية في الفصل الدراسي الثاني للعام 

طالب التربية الخاصة وجود وقت فراغ كبير لدى  إلىالنتائج  أشارت, وتحليلها  البياناتتم جمع على النتائج  

هم يقضون أن, وساعة يوميا  7.7400ت الفراغ الكلي للمشاركين = ة حيث كان متوسط وقفي جامعة جد

 5.8400وقد كان متوسط استخدام األنتر نت الكلي للمشاركين =  نت, األنترساعات كثيرة في استخدام 

التي  وقاتاألأو  الفراغ أوقاتمتوسطات بين المشارين في  إحصائياعدم وجود فرق دال  إلىالنتائج  أشارتو

نت تصفحا  األنترمواقع  أكثر أن إلىالنتائج  أشارتنت تبعا لمتغيرات الدراسة. كما  األنترا في يستخدمونه

 المواضيع تصفحا هي الرياضة والدين واالدب. أكثر أنستغرام ثم التويتر ونهي األ

    الكلمات المفتاحية: التربية الخاصة ,األنتر نت, وقت الفراغ.

Abstract: This study aimed to investigate the availability of leisure among a sample 

of the special education department students at the University of Jeddah, and the 

use of Inter Net in these times in terms of the number of hours use of the Inter Net 

and sites most visited and topics that they browse it according to study variables: 

(major, school year and achievement). To achieve study goals an open 

questionnaire prepared, it consisted of two parts, the first part is about 

demographic data, where students asked about the major, school year and 

achievement score. And second part is about questionnaire paragraphs that 
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participants were asked   about leisure hours, Inter Net browsing times, the most 

visited sites and most topics they follow. The participants of the study were 50 

students from special education departments attended at (Educational Skills) 

course in school year 2014-2015. Results indicated the leisure time mean = 7.7400 

hours/day for the participants, and the mean Inter Net using tame mean= 5.8400 

hours/day for the participants, there are no statistically significant difference 

between participants means according study variables. The most Inter Net sites that 

participant visit are:  Instagram and Twitter.  And the most  topics viewed are  

sports, religion and literature. 

Key words: Special Education, Inter Net, leisure time.   

 :مقدمة 

, ومن تغير السلوك األفرادتغير واضح في سلوك المجتمع و إلىماط الحياة بشكل سريع مما يؤدي أنتتغير 

أو  تاجأو أن تغير في استغالل الوقت الذي يتوزع في الغالب بين وقت العمل )يكون االفرد فيه في حالة تخطيط

في حالة استرخاء  يساعده فيما بعد على االستمرار في  االنسانتقييم شيء ما(  ووقت الراحة ) يكون فيه 

يكون لدى الفرد وقت ال يكون في عمل وال يكون فيه في راحة ويسمى هذا الوقت  األحيانالعمل(. وفي بعض 

هللا عليه وسلم : اَل تَُزوُل قََدَما َعْبد  يَْوَم اْلق يَاَمة  َحتَّى ه جاء في الحديث" قال رسول هللا صلى نبوقت الفراغ. وأل

ْن أَْيَن اْكتََسبَهُ َوف يَم  ه  ف يَم فََعَل َوَعْن َمال ه  م  ْلم  ه  ف يَم أَْباَلهُ أنيُْسأََل َعْن ُعُمر ه  ف يَما أَْفنَاهُ َوَعْن ع  ْسم  رواه " فَقَهُ َوَعْن ج 

يٌح. وهذا يبين الترمذي وقال هََذا َحد   وقت  كانلوقته فيما ينفعه سواء  االنساناستغالل  أهميةيٌث َحَسٌن َصح 

 يتقوى على العبادة في حالة االستيقاظ من النوم. أنحتى وقت النوم اذا نوى أو  فراغأو  راحةأو  عمل

 مشكلة الدراسة 

والسنة المطهرة, ومن خالل متابعة  الكريم أنوذلك في القر االنسانمن خالل متابعة اهتمام االسالم بوقت 

هم بما يفيدهم ويفيد مجتمعهم, ومن خالل مؤسسات المجتمع أوقاتحرص الدولة على االهتمام بالشباب وشغل 

الفراغ عند الشباب , ومن خالل دراسات كل من  )عزيز,  أوقاتشطة لملء أنالمحلي على توفير 

ومن خالل مالحظة األصدقاء ونقاشهم وتابعة طريقة  (,2008, عبد الحافظ, خصاونة , سالمة,2009كاظم,

 هم تم صياغة مشكلة الدراسة على شكل االسئلة البحثية التالية :وقاتاستغاللهم أل



 
 

47                             Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)2015/August  
Vol.1, No.3 

 ما متوسط وقت الفراغ لدى طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة ؟ .1

يرات الدراسة الفراغ عند المشاركين حسب متغ أوقاتفي متوسطات  إحصائياهل هناك فرق دال  .2

 ؟0.05يساوي أو  عند مستوى اقل

 تر نت يوميا ؟نما متوسط استخدام  طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة لأل .3

عند المشاركين حسب متغيرات استخدام االنتر نت في متوسطات  إحصائيافرق دال هل هناك  .4

 ؟0.05يساوي أو  الدراسة عند مستوى اقل

 المواقع التي يستخدمها طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة؟ أكثرما  .5

 المواضيع التي يتصفحها طلبة طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة ؟   أكثرما هي  .6

 الدراسة : أهمية

في  لطالب التربيةو الخاصةها تحدد ولو جزئيا مدى توفر وقت الفراغ أنالدراسة من حيث  أهميةتتضح 

. الطالبتتناسب مع مدة وقت الفراغ المتوفر لهؤالء وواجابتا تعليمية شطة أنمما يساعد على ايجاد  الجامعة

الفراغ المتوفرة لديهم وبالتالي قد تستطيع  وقاتأل الطالبالدراسة تساعد في معرفة كيفية استغالل  أنكما 

 ابي للوقت. بناء برامج توجيهية لتوجيه االستغالل السلبي وتعزيز االستغالل االيج

 مبررات الدراسة: 

 مالحظة وجود وقت فراغ كبير لدى طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة. .1

 قلة الدراسة حول وقت الفراغ عند طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة. .2

فيد فراغ طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة بما يفيدهم وي أوقاتاالتجاه نحو االهتمام بملئ  .3

 حراف السلوكي واالجرام.  نالوطن حتى ال يقعوا في براثن التطرف والمخدرات واأل

 الدراسة : أهداف

 : إلىتهدف الدراسة 

 التعرف على وقت الفراغ المتوفر لدى طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة 

  المواقع تصفحا من قبل طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة. أكثرمعرفة 

  المواضيع تصفحا من قبل طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة. أكثرمعرفة 
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 مصطلحات الدراسة: 

 (2009وقت الفراغ: ) تعريف اجرائي( وقت فائض لدى الشاب  يكون حر التصرف فيه )عزيز ,كاظم,

 

 االطار النظري :

االرتباطات االخرى )عزيز أو  هنيةمن القيود الم االنسانه الوقت الذي يتحرر فيه أنيعرف وقت الفراغ ب

 والحزن بالكآبة والشعور والملل النفس الضجر يبعث في االنسان( وتوفر وقت الفراغ لدى 2009,كاظم,

 ( 2008, عبد الحافظ, خصاونة , سالمة,2009واالهتمام )عزيز, كاظم, والهم

 اكتساب ,والقدرات تشاف المواهباك المتنوعة, والخبرات القيم استغالل وقت الفراغ اكتساب أهميةوتكمن 

الفرد.  حيوية وتجديد الترويح واالسترخاء البدنية, اللياقة اكتساب الهوايات, إشباع الحياتية, المهارات

التوترات  بإزالة وذلك يساعد على اشباع احتياجات الفرد الجسمية كما  ( 1987 )درويش , الحماحمي,

 والعزلة طواءناإل من التخلص من خالل جتماعيةاإلالفرد  حاجات, واشباع الدموية الدورة وتنشيط, العضلية

 التي فعاليةناإل وحاجاته ,والمهارة والمعرفة الخبرة من المزيد كسب طريق عن وحاجاته العقلية ,جتماعياإل

 ( 1990 ) والخولي درويش . ويرى كل من( 1994 )  السدحان .تم كبتها إذا منحرفة سلوكيات إلى تدفعه قد

 بعد والنشاط القوة االسترخاء الستعادة وهي للفرد بالنسبة رئيسية وظائف ثالث يحقق  الفراغ وقت أنب

 جتماعيةاإلوالمشاركة  التجديد, في والرغبة الملل لمعالجة زيادة المعلوماتأو  التغييرو اليومية, األعباء

 . يةاالنسان الشخصية وصقل لتطوير

 تتميز التي المرحلة هذه لخصوصية الفراغ أوقاتب تأثًرا العمرية المراحل أكثر الشباب مرحلة وتمثل

 به تتميز ما أن كما نحو األفضل. التغيير إلى األكيد وميلها السائدة األوضاع على والروح الثورية بالحماسة

 بوقت تأثرها من تزيد مختلفة وبيولوجية واجتماعية نفسية وتغيرات زائدة وطاقة حيوية من هذه المرحلة

 ( 2008, عبد الحافظ, خصاونة , سالمة,2009الفراغ. )عزيز, كاظم,

السلوكي من  البعد: هي رئيسية أبعاد ثالثة في الفراغ تنحصر وقت وظائف أنب ( 2004 ) الفاضل ويرى 

مؤشر حيث يعطي  والبعد النفسي, جتماعيةنون والعادات اإلاه مع الدين والققومدى تواف تصرفات الفرد لخال

 األفراد نإمن هنا ف .جتماعي للفردحيث يبين مدى التوافق والتكيف اإلجتماعي اإل والبعد, على الصحة النفسية

 يجابي مفيد تظهر لديهم مشاكل كثيرة ومتنوعة.إأوقات الفراغ بشكل الذين ال يستطيعون استغالل 

منهم ينتمي ألعمار شابة ما بين % 75 أن حيث, كبيرة  بسرعةنت السعوديين نتراإلمستخدمي  يزداد عدد
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جتماعية كقنوات كات اإلسنة. ويستخدم هذا الجمهور الهواتف الذكية بمعدالت أعلى, ويستخدم الشب 39 – 15

 . )2014اغسطس   ,ترفيهية وأدوات للتواصل. )عالم التقنية

المواقع  أكثر أنو , نت األنترمعظم وقت الفراغ عند الشباب يستخدم في  أن إلى نت  األحصائياوتشير اإل

(, امازون Facebook(, فيسبوك )Google: جوجل)هي اصفحا في المملكة العربية السعودية

(Amazon(تويتر ,)Twitter( انستغرام ,)Instagram  (مايكروسوفت ,)Microsoft(كيك , )Keek ,)

 (2014يوليو  14ية صحيفة مال االقتصادية االلكترون(.)Yahoo,ياهو) (Apple(, ابل )Youtubeيوتيوب)

 

 الدراسات السابقة   

من طلبة جامعة بابل في 109الفراغ لدى عينة مكونة من   أوقات( استثمار 2009درس )عزيز ,كاظم,

ا اعد استبيانية و ثالثة رابعة( وقد طبق عليهم أناث  والمرحلة الدراسية )ثنالعراق من الجنسين الذكور واأل

ب سلبي لدى أنت النتائج كما يلي : وجود جكاندالالت الصدق والثبات, ولغايات الدراسة واستخرجت له 

 الفراغ . أوقاتلصالح الذكور في استثمار  إحصائياالشباب في استغالل اواقت الفراغ لديهم وجود فرق دال 

 الهاشمية الجامعة طلبة لدى شيوًعا األكثر شطةناأل 2008ودرس كل عبد الحافظ, خصاونة , بني سالمة, 

وطبقت الدراسة على عينة  .الكلية ونوع الجنس لمتغيري تبًعا فراغهم اثناء العطل واالجازات أوقات ثناءأ

 " األصدقاء مع الجلوس" شطةناأل أكثر أن إلى الدراسة نتائج أشارتو  .وطالبة طالبًا ( 330 ) مكونة من

 إلى النتائج أشارت الرسمية كما العطل واإلجازات وفي الجامعة خارج "األهل مع الجلوس"و الجامعة داخل

 تبًعا لمتغير الرسمية واإلجازات العطل فيأو  الجامعة داخل سواء ممارسة شطةناأل أكثر في اختالف وجود

 في اختالف وجود عدم إلى النتائج أشارت حين في الكلية نوع لمتغير تبًعا وخارجها الجامعة وداخل الجنس

 تبًعا واإلجازات العطل أيام فيأو  الجنس لمتغير تبًعا بالجامعة الطلبة تواجد أثناء ممارسة شطةناأل أكثر

 .الكلية نوع لمتغير

الفراغ لدى الشباب طبقها على  أوقاتحول  Peterson Pang(2006)ج أنوفي دراسة قام بها بيترسون وب

ب وطالبة من طال 90طالب وطالبة لطلبة مساق مقدمة في علم النفس  في جامعة ميتشيغن و 120عينة من 

الشباب يستثمرون  أن إلىالمسجلين في مساق مقدمة في علم النفس في معهد سميث لالداب وتوصلت الدراسة 

الفراغ لديهم في مشاهدة االفالم ومتابعة القضايا السياسية المهمة واالستماع للموسيقى والمطالة  وقد  أوقات

اث ) بالدراما ن) الرعب والخيال العلمي( بينما تهتم األوعية االفالم التي يهتم بها الذكور أنوجد فرقا في 
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 ,سية (أنواالفالم الروم

 كانالفراغ عند الطلبة في الجامعة االردنية تبعا لمتغير الجنس وم أوقات بدراسة ( 2001 ) وقام السخن

 .طالب وطالب400االقامة والكلية والدخل الشهري لالسرة والتحصيل على عينة مكونة من 

ولعب  شطة الرياضيةنتبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور في األ إحصائيافروق دالة  إلى النتائج أشارتوقد 

لصالح  إحصائيافروق دالة  إلىو للسينما نت والذهاباألنتر لمقاهي والذهاب المقهى في والجلوس الورق

 النتائج وأظهرت . كما للراديو عالبيت واالستما في والجلوس المنزلية باألعمال والقيام اث في  المطالعةناأل

 الطلبة تفوق بينما نتاألنتر مقاهي القرى بارتيادهم في المقيمين الطلبة على المدن في الطلبة المقيمون تفوق

 كما .الورق ولعب المنزلية باألعمال الرياضي والقيام والنشاط األقارب زيارة شطةأن في في القرى المقيمين

 والذهاب المقهى في الجلوس شطةأن المرتفعة يمارسون الدخول ذوي األسر من الطلبة أنب بينت الدراسة

 مشاهدة شطةأن يمارسون المنخفضة ذوي الدخول األسر من الطلبة أما بالسيارة والتنزه نتاألنترلمقاهي 

 النشاط شطةأن في العلمية الكليات تفوق طلبة كذلك النتائج وأظهرت .المنزلية باألعمال التلفزيون والقيام

 والذهاب. المقهى في والجلوس البيت في الرياضي والجلوس

النجاح تبعا لمتغير  جامعة طلبة عند  الترويحية شطةناأل للتعرف على حول دراسة ( 1999 ) حسين واجرت 

على وقد طبقت الدراسة على عينة  التراكمي المعدل اإلقامة, كانم الدراسي, الكلية, المستوى نوع الجنس,

واآلداب. وقد توصلت  والتربية العلوم والهندسة كليات من وطالبة طالب 900عشوائية طبقية مكونة من 

شطة االجتماعية نالتي يرغب بها المشاركون في الدراسة هي األ الترويحية شطةناأل أكثر أن إلىالدراسة 

حسب متغير الجنس  إحصائياالة وجود فروق د إلىالدراسة  أشارتوالرحالت البرية واقلها المجال الفني وقد 

 ية.االنسانلصالح الذكور وحسب متغير الكلية العلمية لصالح الكليات 

الفراغ  أوقاتشطة الترويح ون( للتعرف على المصادر المعرفية أل 1991وفى دراسة الخولى و عبد الباقى )

تبوأ التليفزيون للمرتبة   إلى أنعامل. توصل الباحث 300لدى الشباب العامل طبقت الدراسة على عينة من 

شطة الترويحية بشكل عام , يليه األذاعة , ثم الصحف والمجالت العامة , نى على مستوى كل فئات األاألول

دية نواألقارب واألصدقاء, ثم األ أنثم الصحف والمجالت المتخصصة , ثم المعارض والمتاحف ثم الوالد

لنقابات العمالية أخر مصدر يلجأ إليه العمال الكتساب المعرفة شطة اأنومراكز الشباب فى حين جاءت برامج 

 الترويحي.

 منهجية الدراسة:

 وتحليلها. البياناتاستخدمة الدراسة المنهج الوصفي في جمع 
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 داة الدراسة: أ

الديمغرافية حيث سئل الشباب  البيانات األولمفتوح أعد لغايات الدراسة يتكون من جزئين  استبيانتم استخدام 

وهي االسئلة حول استخدام  ستبيانفقرات اال الثانيعن التخصص والتقدير والمستوى الدراسي. والجزء 

حول محاور الدراسة حيث تم سؤال المشاركين عن عدد  البياناتالفراغ.  تم جمع  أوقاتنت في  األنتر

 األكثرتفصفحا والمواضيع  األكثرنت والمواقع  ألنتراالفراغ لديهم وعد ساعات استخدام  أوقاتالساعات 

 متابعة.

 وتم حساب دالالت الصدق والثبات للدراسة.

تصفحا  األكثرأوال الصدق : تم حساب الصدق حساب معامالت االرتباط بين األداء على  بعدي المواقع 

 (1تداوال مع الدرجة الكلية كما في الجدول رقم) األكثروالمواضيع 

 ( معامل االرتباط بين االداء على االبعاد والدرجة الكلية1جدول )

 الكلية المواقع المواضيع  

 المواضيع

معامل 

ارتباط 

  بيرسون 

1 0.177 .810** 

مستوى 

 الداللة 
  0.22 0 

 50 50 50 ن

 المواقع

معامل 

ارتباط 

  بيرسون 

0.177 1 .720** 

مستوى 

 الداللة 
0.22   0 

 50 50 50 ن

 الكلية

معامل 

ارتباط 

  بيرسون 

.810** .720** 1 

مستوى 

 الداللة 
0 0   

 50 50 50 ن

 0.01يساوي  أو  عند مستوى اقل إحصائيا**دال 

 

  إحصائيامعامالت ارتباط دالة  إلىويشير الجدول 

 0.806الفا =  ت قيمة كرمباخكانتم حساب الثبات من خالل معمل كرمباخ الفا حيث  الثبات: ياأنث

 المشاركون في الدراسة 

 توالذين درسوا  مقرر مهارشارك في الدراسة خمسون طالبا من طالب قسم التربية الخاصة في جامعة جدة 
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 حسب التخصص كما في  وهم موزعين 2015-2014أكاديمية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 (2الجدول رقم)

 كين في الدراسة حسب التخصص( توزيع المشار 2جدول رقم )

 النسبة ن التخصص

 18.0 9 صعوبات تعلم 

 2.0 1 عوق سمعي

 16.0 8 توحد

 28.0 14 اعاقة عقلية

 14.0 7 نطق ولغة

 22.0 11 تربية خاصة

 100.0 50 الكلي

 

 (3كما يتوزع المشاركون في الدراسة حسب متغير المستوى الدراسي كما في الجدول رقم)

 ( توزيع المشاركين حسب المستوى الدراسي3رقم ) جدول

 

 النسبة ن المستوى الدراسي

 6.0 3 الرابع 

 6.0 3 الخامس 

 20.0 10 السادس 

 60.0 30 السابع 

 8.0 4 الثامن 

 Total 50 100.0 

 

 (4وتوزع المشاركون في الدراسة حسب التقدير كما في الجدول رقم)

 الدراسة حسب التقدير(المشاركون في 4جدول رقم )

 

 النسبة ن

 8.0 4 جيد 

 48.0 24 جيد جدا

 44.0 22 ممتاز

 100.0 50 الكلي

 

 :النتائج

 ات الدراسة تم تحليلها لالجابة على اسئلة الدراسة كما يلي : أنبعد جمع بي
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 : ما متوسط وقت الفراغ لدى طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة ؟  األوللالجابة على  السؤال 

التي جمعت من المشاركين  البياناتحرافات المعيارية بناءا على نالفراغ  واأل أوقاتتم حساب متوسطات 

 (5حسب متغيرات الدراسة كما في الجدول رقم )

 المعيارية حسب متغيرات الدراسة حرافاتنالفراغ  واأل أوقات( متوسطات 5جدول رقم )

 المتوسط  ن التخصص

حراف ناأل

 المعياري 

 2.5 5.6667 9 صعوبات تعلم

   7 1 عوق سمعي

 2.39046 9 8 توحد

 3.17355 8.0714 14 اعاقة عقلية

 2.19306 8.1429 7 نطق ولغة

 2.11918 7.9091 11 تربية خاصة

 2.67116 7.74 50 الكلي 

 المتوسط  ن المستوى الدراسي

حراف ناأل

 المعياري 

 1 6 3 الرابع

 1 9 3 الخامس

 3.093 9.3 10 السادس

 2.4138 7.0333 30 السابع

 2.88675 9.5 4 الثامن

 2.67116 7.74 50 الكلي

 المتوسط  ن التقدير 

حراف ناأل

 المعياري 

 3.30404 9.75 4 جيد

 2.21613 7.7083 24 جيد جدا

 2.97064 7.4091 22 ممتاز

 2.67116 7.74 50 الكلي

المتوسط الكلي 

 الفراغ وقاتأل

50 7.7400 2.67116 

 

الفراغ عند المشاركين  وقاتالمتوسط الكلي أل أنفراغ كبيرة عند الطالب, و أوقاتوجود  إلىيظهر الجدول  

وجود فرق في متوسطات  إلىساعة يوميا وهو متوسط مرتفع نسبيا. كما يشير الجدول  7.74في الدراسة= 

 الفراغ عند المشاركين حسب متغيرات الدراسة. أوقات
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الفراغ عند المشاركين حسب  أوقاتفي متوسطات  إحصائيا: هل هناك فرق دال الثانيلالجابة على السؤال 

هناك فروق  أن( نجد 5الجدول رقم ) إلى؟ عند الرجوع 0.05يساوي أو  متغيرات الدراسة عند مستوى اقل

ت هذه الفروق دالة كان الفراغ عند المشاركين في الدراسة. ولمعرفة اذا أوقاتهرية في متوسطات ظا

والذي يستخدم عند وجود متغير   one way ANOVAتم حساب تم حساب تحليل التباين الثنائي   إحصائيا

(كما في الجدول 2010, دودين, 2004من مستوى  يؤثر على المتغيرات التابعة )ابوسريع,  أكثرمستقل له 

 (6رقم )

 تحليل التباين لمتوسطات ساعات الفراغ  حسب متغير التخصص

 مصدر التباين  

مجموع 

 درجة الحرية المربعات 

متوسط 

 .مستوى الداللة ف المربعات 

 169. 1.640 10.985 5 54.925 بين المجموعات 

     6.698 44 294.695 داخل المجموعات 

       49 349.620 الكلي 

 تحليل التباين لمتوسطات ساعات الفراغ  حسب متغير التقدير

 مصدر التباين  

مجموع 

 درجة الحرية المربعات 

متوسط 

 .مستوى الداللة ف المربعات 

 277. 1.320 9.297 2 18.593 بين المجموعات 

     7.043 47 331.027 داخل المجموعات 

       49 349.620 الكلي 

 لمتوسطات ساعات الفراغ  حسب متغير المستوى الدراسي تحليل التباين

 مصدر التباين  

مجموع 

 درجة الحرية المربعات 

متوسط 

 .مستوى الداللة ف المربعات 

 049. 2.596 16.388 4 65.553 بين المجموعات 

     6.313 45 284.067 داخل المجموعات 

       49 349.620 الكلي 

 

في عدد ساعات وقت الفراغ عند المشاركين حسب  إحصائياعدم وجود فرق دال  إلى( 6يشير الجدول رقم )

 متغيرات الدراسة.

تر نت نولالجابة على السؤال الثالث : ما متوسط استخدام  طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جدة لأل

 (7حرافات المعيارية كما فيا لجدول رقم)نيوميا؟ تم حساب المتوسطات واأل
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 نت  عند ا لمشاركين في الدراسة األنترحرافات المعيارية الستخدام ن( المتوسطات واأل7رقم )جدول 

 المتوسط ن التخصص

جراف ناأل

 المعياري 

صعوبات 

 تعلم

9 6.2222 3.41971 

   5.0000 1 عوق سمعي

 3.41216 5.7500 8 توحد

 3.49096 5.0714 14 اعاقة عقلية

 4.93650 7.0714 7 نطق ولغة

 3.11521 5.8636 11 تربية خاصة

 3.49262 5.8400 50 الكلي

المستوى 

 المتوسط ن الدراسي

جراف ناأل

 المعياري 

 6.02771 9.3333 3 الرابع

 1.15470 6.6667 3 الخامس

 2.83039 6.7000 10 السادس

 3.42640 5.4667 30 السابع

 3.30404 3.2500 4 الثامن

 3.49262 5.8400 50 الكلي

 المتوسط ن التقدير 

جراف ناأل

 المعياري 

 5.80230 5.5000 4 جيد

 3.60831 6.4583 24 جيد جدا

 2.92252 5.2273 22 ممتاز

 3.49262 5.8400 50 الكلي

 3.49262 5.8400 50 الكلي 

  

ساعة يوميا  5.84نت الكلي للطالب المشاركين في الدراسة = يشير الجدول إلى أن متوسط استخدام األنتر

 وهذه نتيجة مرتفعة نسبيا. 3.49بأنحراف معياري= 

عند المشاركين استخدام االنتر نت فرق دال إحصائيا في متوسطات لالجابة على السؤال الرابع : هل هناك 

 ؟0.05حسب متغيرات الدراسة عند مستوى اقل أو يساوي 

يشير إلى وجود فرق في متوسطات استخدام األنتر نت حسب متغيرات الدراسة.  (7رقم) الجدول الن 

ولمعرفة اذا كانت هذه الفروق دالة إحصائيا تم اجراء تحليل التباين للفرق بين المتوسطات حسب متغيرات 

 (.8الدراسة كما فيا لجدول رقم )
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نت عند المشاركين في  األنترخدام ( تحليل التباين للفرق بين موسطات ساعات است8جدول رقم )

 حسب متغيرات الدراسة 

 التخصصنت حسب متغير التخصص  األنترتحليل التباين لمتوسطات ساعات استخدام 

 مصدر التباين  

مجموع 

 درجة الحرية المربعات 

متوسط 

 ف المربعات 

مستوى 

 .الداللة

 898. 320. 4.195 5 20.976 بين المجموعات 

     13.108 44 576.744 داخل المجموعات 

       49 597.720 الكلي 

 نت حسب متغير التقدير  األنترتحليل التباين لمتوسطات ساعات استخدام 

 مصدر التباين  

مجموع 

 درجة الحرية المربعات 

متوسط 

 ف المربعات 

مستوى 

 .الداللة

 489. 725. 8.949 2 17.898 بين المجموعات 

     12.337 47 579.822 داخل المجموعات 

       49 597.720 الكلي 

 المستوى الدراسينت حسب متغير  األنترتحليل التباين لمتوسطات ساعات استخدام 

 مصدر التباين  

مجموع 

 درجة الحرية المربعات 

متوسط 

 ف المربعات 

مستوى 

 .الداللة

 175. 1.665 19.268 4 77.070 بين المجموعات 

     11.570 45 520.650 داخل المجموعات 

       49 597.720 الكلي 

نت حسب  األنتربين متوسطات ساعات   إحصائياعدم وجود فرق دال  إلى( 7يشير الجدول رقم )

 متغيرات الدراسة.

: ما أكثر المواقع تصفحا من قبل المشاركين في الدراسة : تم حساب تكرارات  الخامسولالجابة على السؤال 

 (9استخدام المواقع كما في الجدول رقم )

 استخداما األكثر( تكرارات المواقع 9جدول رقم )

 التكرار  الموقع

 12 المنتديات

 19 ستغرامأن

 18 تويتر

 14 جوجل
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 9 صحف الكترونية

 9 فيس بوك

اقلها هو الفيس بوك والصحف  أنستغرام ونالمواقع استخداما هو األ أكثر أن إلى(  9يشير الجدول رقم )

 ( يوضح االعمدة التكرارية  1االلكترونية والشكل رقم )

 

 تصفحا األكثراالعمدة التكرارية للمواقع  1شكل رقم 

الطالب المشاركون في الدراسة تم حساب المواضيع التي يتصفحها  أكثر: ما  السادسولالجابة على السؤال 

 (10تكرارات المواضيع التي يتصفحها الطالب كما في الجدول رقم )

 

 ( تكرارات المواضيع التي يتصفحها الطالب10جدول رقم)

 التكرار الموضوع

 1 اقتصاد

التخصص 

 3 االكاديمي 

 12 دين

 11 ادب

 18 رياضة

 2 علوم

 5 مجتمع

 

 تكرار المواضيع التي يتصفحها الطالب المشاركون في الدراسة يوضح 2والشكل رقم 
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 تصفحا األكثراالعمدة التكرارية للمواضيع  2شكل رقم

 

 المناقشة:

كون المشاركين هم من  إلىارتفاع متوسط ساعات الفراغ لدى المشاركين. وهذا قد يعود  إلىتشير الدراسة 

شطة مجمتمعية أنفئة الشباب وغالبا ال يتم تحميلهم مسؤوليات حياتية بيتية, وعدد كبير منهم غير منخرط في 

 هم غير مسؤولين عن توفير دخل السرهم. نتطوعية, وهم في الغالب ال يعملون بمهنة أل

نت وهذا يتوافق مع  األنتراب  في استخدام التي يقضيها الش وقاتارتفاع متوسط األ إلىالدراسة  أشارتكما 

الفراغ عند الطالب الجامعيين. كما تتوافق مع  أوقاتارتفاع  إلى أشارت( التي 2009دراسة )عزيز, كاظم,

نت.  األنترمقاهي  إلىالفراغ  أوقاتلجوء الطالب الجامعيين في  إلىحيث اشار  2001 ) دراسة )السخن,

ستغرام جوجل والفيس بوك المنتديات الصحف نالمواقع تصفحا هي تويتر  يوتيوب األ أكثر أنوبينت الدراسة 

 االلكترونية على الترتيب. 

المواضيع تصفحا هي  الرياضة والدين واالدب والسياسة والقضايا المجتمعية على الترتيب وهذا  أكثر أنكما 

 (2014يوليو  14االقتصادية االلكترونية  صحيفة مال)مع ما نشرته صحيفة مال االلكترونية  جزئيا يتوافق

 التوصيات :

هم أوقاتعلى االسفادة بشكل اكبر من   للطالب في قسم التربية الخاصةتوصي الدراسة بايجاد دورات تدريبية 

على استغالل مواقع  الطالبمثل دورات ادارة الوقت ودورات التنمية البشرية عموما. كما توصي بتدريب 

في التعلم واكتساب المعرفة وحل الواجبات واثراء  نت بصورة ايجابية واالستفادة منها باكبر قدر ممكن األنتر

 . التعلم
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