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 بناء مقياس للكشف عن اضطرابات املعاجلة احلسية 

يني وذوي دن فاعليتها يف عينة من األطفال العاموالتحقق 

 نتباهاال عفوذوي اضطراب ض اضطراب طيف التوحد

 كي املفرطروالنشاط احل 

 )*( صرند. سهى أمحد أمني 

 امللخص:

 دينياعاةجة اسحيية لد  اطأفاا  الاعاالدراسة إىل بناء مقياس للكشف عن اضطراابت امل ذههدفت ه

/ النشاط اسحركي املارط. والتحقق من فاعلية  واطأفاا  ذوي اضطراب االنتباه ،اطأفاا  ذوي اضطراب التوحد

عن حاالت اطأفاا  ذوي اضطراب املاعاةجة اسحيية ومتييزها عن اطأفاا  ذوي اضطراب لكشف هذا املقياس يف ا

التوصل إىل دالالت صدق   وذلك من خال ،املارط اسحركي اطشب االنتباه/ النفيف التوحد وأفاا  ذوي اضطرا

( ذوي 02و)( عاديون، 848عوا كما يلي: ) ز ( حالة تو 082ة من )سار وتكونت عينة الد ،وثبات املقياس

 ،وي اضطراب فيف التوحد، مت اختيارهم بطريقة قصديةذ( 20و) ،اضطراب االنتباه/ النشاط اسحركي املارط

 (. 9 -0) ،(2 -4( سنوات ضمن فئتني )9 -4تراوحت أعمارهم بني )

يبة نحيث بلغت  ،صدق احملتو  يفت ثلواليت مت ،الت صدق املقياسالإىل توفر د ئجوقد أشارت النتا

(. كما % 99 - % 02املاردات وارتبافها أبباعاد املقياس اليباعة املكونة للمقياس بني ) اتااق احملكمني على 

. كما توافر دالالت صدق يأسلوب التحليل الاعامل ال من خ ىل دالالت عن صدق البناء للمقياسالتوصل إ مت

                                                           

  جاماعة اإلسكندرية. -كلية رايض اطأفاا     - علم ناس الطال املياعد اذ)*(أست
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حيث بلغت قيمة الثبت ، ت دالالت ثبات املقياس بطريقة اتااق املقيمنير افو الداخلي. كما ت االتياق

ألاا كرونباخ بني املقبولة  ماعامل ،بطريقة التجزئة النصاية لك توافرت دالالت ثبات املقياسذ(. ك22908)

 (. 22942 -22088( وعلى اطأباعاد الرئييية بني )22990واملرتااعة وبلغت قيمة الثبات على املقياس ككل )

( على اطأباعاد 082= ن)فراد الاعينة طأرجات اخلام درافات املاعيارية للحنومت حياب املتوسطات واال

 رجة الكلية. دلاة والتاملخ

/  هوي اضطراب االنتباذ - التوحد فيفوي اضطراب ذية: يية: اضطراابت املاعاةجة اسحالكلمات املاتاح

 رط. االنشاط اسحركي امل

 مقدمة:

واضطراابت  ييةواملاعاةجة اسح  Sensory Integration (SI)ييلقد تزايدت البحوث يف التكامل اسح

طراابت ضوا Sensory Processing Sensory processing Disorders (SPD) املاعاةجة اسحيية

اطأخرية يف عدد من الاعلوم  دو قيف الاع Sensory Modulation Disorders (SMD) يياسح التكيف

 يات، الرتبية الرايضية. ئعلم الواب ،والتمريض بالط ،والتخصصات منها علم الناس

ية يعن اضطراابت املاعاةجة اسح فك البحوث هو الكشتله عام إن هدف جو ومن املمكن القبو  ب

 Sensory Integration Therapyي يج والتكامل اسحالية قائمة على الاععالج جداد برامعوالاعمل على إ

(S.I.T) يياع ني من نوعية اسحياة اليتيلتح( ش فيها الطال الذي ياعاين منSPDسوا )هذاهو ياعاين من  ء 

 زم الضطراابت أخر . ا االضطراب مالهذطراب فقط أو أن ضالا

اهلائل من الدراسات املنشورة يف هذا اجملا  البحثي على شبكة املاعلومات أو على القدر  سوباعك

خص طأولكن يف بيئتنا الاعربية أو اب ،املختلاة ةجنبيطأفأغلب هذه الدراسات إن كان أكثرها ابللغات ا، اإلنرتنت
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ف تليني وذوي اإلعاقة مبخابلرغم من انتشار هذا االضطراب بني اطأفاا  الاعاد ،فالدراسات تؤدي قليلة ،احمللية

 فئاهتم. 

لى ما حيدث يف الاعامل احمليط وتكمن مهمة اسحواس عتاعترب اسحواس هي أدواتنا اطأساسية للتاعرف 

(Sensesيف ثال )ة من اسحواس عنصر اكتشاف سفكل حا ،واإلرسا  ،والتحويل ،ث عناصر هي االكتشاف

 ييتجيب بطريقة خاصة لنو  ماعني من الايمن اخلاعى ميتقبل وهو عبارة عن خليلة أو جمموعة يخاص به ي

لتنقل املاعلومات للمراكز الاعصبية مث  ،فهي حتو  فاقة املثري اخلارجي لطاقة خاصة على شكل إاثرة عصبية ،الطاقة

عصيب إىل اةجهاز الاعصيب  زصورة( ال ياعا ،ضوء ،)صوت زوذلك بتحويل فاقة احملا ،تتم االستجابة للمحاز

ل منطقة التحو  للدماغ ثي ميذمير ابملهاد ال اماعين اق اطأعصاب. ولكل عصب حي نظام حيعن فري ،املركزي

 مثلفهناك منافق  ،هقتمنط ات الاعصبية كل حبيب ز ياعاحييا منافق إسقاط حيية خاصة تنقل اإل اولكل نظام

 اسحركات الاعامة.  ،البصر ،اليمع

 تتمثلثة أقيام حياس ثال( أن لإل0229) ين عايلحمن: عبد الغاار عبد اةجبار وسوسن  الكر كذ وي

ابملثري إال إذا وصل لدرجة ماعينة من الشدة تيمى  ر)ووصاته( فالاعضو اسحاس ال يتأث (،يف شدته )كم اإلحياس

طلق على أقل درجة من شدة املنبه ت (. واليتAbsolute Thresholdية الاارقة )يك الدرجة الاعتبة اسحتل

ن الكائن إا وهي تاصل بني رؤية املنبه أو عدم رؤيته أو مساعه. ذلك ههبا ومتيز  االحياس سعضو اسحييتطيع 

ته. والارق بني شديت دات شتلعن البيئة الايزيقية من منبهات مهما اخ صدرلكل ما ي احياس سالاعضوي لي

ئذ دنة عنرجة ماعيدحياس هبا إال إذا وصل هذا الارق يف الشدة لاإل ساسح واثنني من املنبهات ال ميكن لاعض

 ييمى الاعتبة الاارقة. 

 اسات تتصف ابآليت: سن اإلحإوهبذا ميكن القول 

 ت اسحيية. قبالتميكن جتاوزها مع املي ود الدي حيلكل نظام ح -8
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 م أو يف جزء كبري منه. يري من اةجغحياس قد يؤثر يف جزء صن اإلإإذا  ،ي مد يلكل نظام ح -0

 ومنه ما يؤثر ملدة قصرية. ا يؤثر ملدة فويلة، فمنه م ،من حيث التأثري ،لكل نظام حيي مدة -0

لذا تاعد اسحواس الوسائل اخلارجية ةجهاز الطال الاعصيب اليت يتلقى الطال عن فريق التنبهات اسحيية 

البصرية اليماعية والشمية واللميية والذوقية، وحتوهلا إىل صور تتضمن تنظيم الطال إلحياساته وتصنياها حبيث 

بصرية واليماعية واللميية والشمية والذوقية ماعاين تنبع من اتصا  يؤدي إىل تكوين اخلطوط يضاي على صورها ال

يف اإلحياس على فبياعة  ياعتمد الاعموم فإن اتصا  الطال بيئته الرئييية سحياة الطال الاعقلية والنايية. وعلى وجه

جة وجود حالة من عدم التوازن                                                                    تكوين جهازه الاعصيب والذي جياعله دائما  على اتصا  ميتمر بكل ما حوله نتي

الناشئ عن اسحاجات اليت جيب إشباعها واملؤثرات اخلارجية يف بيئته، مما يرتتب عليه اجتاه اسحواس إىل عوامل اإلاثرة 

من التوازن والرضا،  ق مع حاجات الطال لتاعود إىل حالةخارج اةجيم للحصو  على مدخالت حيية مرضية تتواف

 تؤثر يف اسحواس كثرية ومتاعددة وكل جمموعة منها تؤثر يف نو  من اسحواس، وعندما يتااعل واملثريات اخلارجية اليت

يت ختص كل صاب اسحيية املرتبطة ابلدماغ والالطال مع تلك املثريات فإنه يبقى إدراكها بنقل ماعلوماهتا عرب اطأع

 عضو.

ستدعاء. وهبذه ن جاهزة لالحيث ترتجم وترمز وتصف إىل عدد من اإلدراكات وتدمج يف الذاكرة لتكو 

فكار واملشاعر طأك اسحواس لياعرب عن اتلوذلك طأنه ييتخدم  ،مع بيئته االكياية يكون الطال أكثر تكيا

 .( Schaafet al, 2011ت اجتماعية انجحة )واالنااعاالت اليت تقوده إىل تااعال

 يتال ةواسحيي ةاعلومات اسحركيامل ةينقوت  هو الذي يقوم ابستقبا يباةجهاز الاعص نا خنلص إىل أنومن ه

 منها. ة ادتاواالساسحواس  يقه عن فر يتصل إل

والتكامل اسحيي  Sensory integrationية ابلتكامل اسحيي جك الاعمليات الاعصبية البيولو تلوتيمى 

ن البيئة بواسطة إذن هو الاعملية الاطرية الاعصبية البيولوجية اليت تشري إىل تكامل وأتويل املثريات اسحيية القادمة م
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إىل أن هناك عدد من املاعلومات اسحيية اليت ال حصر هلا   Cara Fox et al (2014)نم حيث تشري كال ،املخ

أن ينظم ويكامل بني كل هذه وعلى املخ  دانجي وذلك من كل مكان يف ،تدخل إىل خمنا يف كل سحظة

ظم وتنيق وذلك إذا نحاجة إىل أن تااعل وتوتكون يف  ،اثبت وسريع جدا اليت تتدفق عالية بشكل  سيساطأحا

ن يكون أييتطيع  خفإن امل سحاسياطأ ههذوإذا أمكن تدبر أمد  ،أراد الشخص أن يتحرك ويتاعلم بااعلية

 املاعاين، وعندها ميكن أن حيدث التاعلم. اهيم وييتقى امث امل ،ركاتدامل

 ،قي اطأعني واطأذنتليف عملية ( Lynn J. and Ceal R, 2004لذلك فالتكامل اسحيي كما تذكره )

حتدث داخل الاعديد  صاهلا للمخ. هذه الاعمليةإين للماعلومات و ز وإحياس التوااملااصل والام واطأنف  ،تالاعضال

هشة دولكن املثري لل ،عليه  للاعملنيكل فرف عصيب يقوم ابستقبا  حتايز ماع  ،ية داخل اةجيميمن اطأجهزة اسح

 اعاعصاب تاعمل مطأأي أن ا خ،نتاج الصورة داخل املإل دواجتفراف الاعصبية تاطأ تلفأن مجيع املاعلومات من خم

ا يريد الطال أن يضع قباعة على محين الللتنييق وتييري املاعلومات. وهذا التاعاون يطلق عليه التكامل اسحيي، فمث

 ؟ ثرأسه فماذا حيد

 يقوم ابستخدام عيناه للنظر للقباعة.  -8

 ر مبكان القباعة ابلضبط. اعشته ومااصله ليييتخدم الطال عضال -0

بينما يقوم بتحريك ذراعه طأعلى يف اجتاه القباعة، فإن اةجهاز امليئو  عن التوازن ييتجيب ويياعده على  -0

 تاعديل وضاعه. 

 مام أبصاباعه. طأك القباعة من ايلديه خيربه أبن مي سإحياس اللم -4

باعة طأعلى ويضاعها على رأسه. مث حيرك الق ،ابلقباعة أبصاباعه ات واملااصل أنه أميك جيدف الاعضالشتك -9

 )التخطيط اسحركي( 
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 . ةثبواثلد  الطال جتاعله ياعلم أن القباعة تيتقر على رأسه  سحاسة اللم -2

 ن والتاعديل مع الوضع اةجديد. وز ت واملااصل داخل الرقبة بتيجيل الارق يف التقوم الاعضال -0

 ،ااعل مع البيئة احمليطة بكااءةشخاص حىت ييتطياعوا التوهلذا فالتكامل اسحيي ضروري ابلنيبة لأل 

كما أنه يؤثر يف التوازن ويف نظام اةجيم.   ،حيث ياعد التكامل اسحيي أمر ضروري سحدوث عملية للتآزر اسحركي

ى، وميكن أن ير  التكامل اسحيي على هيئة يقة هامة ابلتكامل اسحوياعد االستقرار االنااعايل ياعترب الذات له عال

حيث خيرب  ،كون درجة كبرية من التكامل اسحيي والباعض اآلخر ميتلكون درجات أقللتمتوالية، فباعض الناس مي

وهناك  ،بصورة كاملة سحاسيس هناك من ييتطيع أن ينظم االيرجات متنوعة من التكامل اسحيي، فلداطأفراد 

 متصل للمهارة يف املاعاةجة والتكامل اسحيي. 

هو قدرة الطال على الشاعور والاهم وتنظيم أن التكامل اسحيي  Nancy Pollach, 2006وتشري  

يم ووضع مجيع ظأي أن التكامل اسحيي ياعمل على تن ،املاعلومات اسحيية من داخل جيده والبيئة اخلاصة به

داء أو الوظياة متزنة وسليمة طأفحينما يكون ا ،ت اسحيية املتاعلقة ابلارد سواي. داخل وظياة عقليةاملدخال

التكامل اسحيي  سإذ أن تاعلم سلوك جيد هو إنتاج سلوك جيد كما يناعك ،كيايةوحركات اةجيد هي اطأخر  ت

إذ أن الطال يتااعل  ية قوية ابلنمو االجتماعقأنه له عال كما   ،ونظرة الطال حوله نايه ريف منو وتطور املشاع

 لاعامل من حوله. اية ويقيم ويوفر رؤيته اسحقيقية عن ينظمة اسحخال  اطأمن 
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أن التكامل احلسي هو منظمة املعلومات احلسية    Jeam Ayers (1989)عليه  تا ما أكدهذو  

أن التكامل احلسي هو عبارة عن عملية ما تظهر يف عقل  اواليت تدخل يف طي االستخدام وتقول أيض

 يلها وحماولة التكيفجاستقبال املعلومات وتس مبا حيدث حوله يف العامل عن طريقاإلنسان ومتكنه من الشعور 

يقوم مبعاجلة  خامل نإقلها العقل البشري من مصادر احلواس املختلفة و يناملعلومات اليت  وتنظيم وتفسري 

وم بتنظيمها قوبعد ذلك ي ،وعيى الالو ا عن طريق احلواس وهو عادة على مستهقاتلمجيع املعلومات اليت ي

فاءة وحيتاج الفرد إىل ميكانيزمات مة واحلركة بكئومات بطريقة مالعلك املتلخاص الستجابة لشح لألوالسما 

 داخلية تساعده يف التنظيم الذايت وهي: 

 :Modulationالتعديل 

لك لتنظيم أنشطته ذيل( أو على )توقف( و غعلى )تش ماالاعصبية إ حاتياحيث يقوم املخ بتوجيه امل

حيتاج اإلنيان إىل  الفمث ،ظيم للمهمة أو للنشاط الذي نقوم بهتنفهو يقوم باعملية ال  ،وابلتايل ميتو  نشافنا

توقف( لكي )جيب أن تكون موجهة على ا مك  ،اعب ألاعاب رايضيةتليل( لكي غالاعصبية موجهة على )تش ااتيحامل

  تركيز كبري. إىليف مهمة حتتاج  زنرك

 (:Inhibition)التثبيط 

عندما ال نكون  م املخ إبضاعاف الروابط املوجودة بني املدخل اسحيي واملخرج اليلوكي، وذلكحيث يقو 

دة، فمثال أثناء جلوس يف غرفة املدرسة فإن املدخل اسحيي املاعلومات اسحيية طأداء مهمة حمديف حاجة إىل تلك 

حيتاج إىل تثبيط منع صوت املروحة لرتكز على انتباه املاعلم، حيث من املمكن أن يصبح نظامنا اسحيي مارط 

 ضرورية. ريغية الجار اخلب املاعلومات جحنأن  عطيتوذلك إذا مل يي Over Stimulatedاالستثارة 
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 : (Habituation) التعود

عند  الفمث  ،بطهايض اسوف يقوم تلقائي خية املألوفة فإن امليماعتادين على الرسائل اسح حعندما نصب

حظه لو كن باعد ذلك ال نالللى جيدان هو بداية االهتمام، فعارة فإن عملية وضع حزام اطأمان يركوب الي

 . هشاعر بوجودن

  :Facilitationالتسهيل 

حيث يقوم املخ بتقوية الروابط بني املدخل اسحيي واملخرج اليلوكي وذلك عن فريق إرسا  رسائل 

 الوذلك مث ،على سبيل املثا  الشاعور ابهلدوء(أو رسائل اليرور ) (ياس ابلدوارحاالستياء )على سبيل املثا  اإل

كما أنه سوف ياعطينا   ،اج إىل وقف النشاطتتيهيل يتيح الارصة للتاعرف مىت حيعند اةجلوس على كرسي هزاز، فال

 (. 0222إشارة االستمرار يف اطأنظمة املصناعة )أمين الربديين، 

وتاعترب القدرة ، ميارسوها اة اليتتلاطأنشطة املخ خال التكامل اسحيي عند ماعظم اطأفاا  من  مووين

 س القادمة. سيحاطأكذلك القدرة على التوافق مع ا  ،الاعملية التخطيطية اسحركية نتيجة فبياعية هلذه

أن هناك  Jeam Ayresوكما تذكر  ءفاا  ال ينمو بشكل كفطأإال أن التكامل اسحيي عند باعض ا

وهذا جياعل باعضهم شديدي التأثر  ،اسحالة مع اطأفاا  اآلخرونميتقر كما و س أفاا  اةجهاز الاعصيب لديهم لي

ا ابلقلق والضغط و يصاب ،ا ابرتباك من التجماعات االجتماعيةو ضوضاء الكبرية أو يصابأو يف حالة ال اعافاي

 لروتينية. اري غالنايي من املطالب والت

ئم ت اسحيية على حنو مالظم املدخالتنتال تتكامل وال  ي،وياعد اضطراب يف التكامل اسحيي خلل وظيا

وغالبا ما يشاعر  ،اسحواس بطريقة سليمة خال مليتقبلية من على ماعاةجة املاعلومات اعدم القدرة  فليؤدي إىل ،للمخ

ى الكااءات عليه صاعوابت يف التغلب على الضغوط واملطالب وهذا يؤثر دالطال هنا باعدم االرتياح عن نايه ول
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 ،ايبت االجتماعية والقدرة على التاعلم اإلجيالاضر ابسحياة اليومية والتااعحتشتمل على اطأداءات لل واليتاطأدائية 

 تنظيم االنااعاالت

اعار شاالست نوقف قرو تا نمطراب يف التكامل اسحيي يظهر حينضأن اال Jean Ayres, 1979وتوضح 

التطور والتاعلم  يفبكااءة مما يؤدي بدوره إىل نقص و اسحيية عن البحث عن اإلشارات أو الاعمل بشكل قوي 

 بط االنااعاالت. ضو 

حصائي اخلامس ( يف الدليل الشخصي اإلSPDية )ياسحوقد استخدم مصطلح اضطراابت املاعاةجة 

أن هذا املصطلح أدرج ابلااعل كائة أو اضطراب ميتقل وهو ياعينه أنه  DSM5( APA, 2013اطأمريكي )

حيث ييتقبل املدخل اسحيي غري  ،يةييم املخرجات اخلاصة ابملاعلومات اسحظت وتنةجة املدخالماعاخلل يف 

ن يتجنب الطال املثري أيف فإن املخ يكون واقع حتت محل زائد مما يتيبب  ،جداالااعا  املاعلومات بصورة كبرية 

فاملخ يبحث عن مزيد من  ،يكون استقبا  املاعلومات بصورة صغريةن عندما أصحيحه يف  ساسحيي، والاعك

الرسائل  ث ال ييتقبل املخحي ،(8) اةتلخم. وحيدث لديه عدم تنظيم عصيب والذي أيخذ أشكا  ةيياملثريات اسح

ييتقبل املخ  امحين ،(0) اقضنييتقبل الرسائل اسحيية بشكل متحيث  (0) وذلك بيبب تاكك اخللية الاعصبية

 الرسائل اسحيية على حنو غري مرتابط. 

يف اطأوساط الاعلمية  اواساع اليت أاثرت جدال( من االضطراابت SPDرب اضطراب املاعاةجة اسحيية )توياع

ل اضطراب فيف ثماالضطراب وتداخلت أعراضه مع الكثري من االضطراابت املختلاة  وقد اعترب هذا، والبحثية

 فرط النشاط.  /عجز االنتباه  ،التوحد

حيتاج  ية من الضرورايت واليتيعن اضطراابت املاعاةجة اسح فمن أمهية وجود أداة عربية للكش اقوانطال

صة. لذا فقد فكرت الباحثة يف حماولة إلنشاء مقياس تياجات اخلاحإليها املتخصصني يف جما  الاعمل مع ذوي اال

اطأفاا  الاعاديني وذوي اضطراب فيف التوحد واطأفاا  ذوي   ية لديعن اضطراابت املاعاةجة اسح فللكش
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ث التوجهات النظرية دميتايدة بكل اةجهود اليابقة يف هذا اجملا ، ماعتمدة على أح ،/ فرط اسحركة عجز االنتباه

درجة  سوالبحوث اليت متت يف هذا امليدان. وعلى أساس أن يكون املقياس مقيم إىل أباعاد نقي ونتائج الدراسات

 ،يةيله الكشف عن أنه جانب أصابه اضطراب املاعاةجة اسحاالضطراب عند هؤالء اطأفاا ، ليتحدد من خال

 جية. ت عالفاا  من تدخالحتتاجه هذه الائة لأل اليتحدد فيما باعد م

 : مشكلة الدراسة

زمة مع الية من أكثر االضطراابت اليت تظهر على اطأفاا  مباردها أو تظهر متيياعد اضطراب املاعاةجة اسح

ا تظهر يف اآلاثر املرتتبة ملفاا  طأورة على اخطوتاعد هذه االضطراابت من أكثر االضطراابت  ،اضطراابت أخر 

دراسة  تكدأحيث  ،ينر خهتم االجتماعية مع اآلعليه حيث يؤثر يف أداءاهتم يف اسحياة اليومية ويؤثر على تااعال

(Hadas Mizrarhi, 2012 )أن  % 82 -9فاا  من ن هذا االضطراب يؤثر على ما ال يقل من جممل اطأأ

در ق/ فرط اسحركة ي عجز االنتباه ،اضطراب فيف التوحد مثلفاا  طأنيبة انتشاره بني الائات املختلاة من ا

ذه االضطراابت ه( على أن Lucy. Jane & Daram, 2012دراسة )ت كدوأيضا أ % 88 -42حبوايل 

 تاطأفاا  من اجملتماعات ويواجهون صاعوابت يف التكيف مع متغريات البيئة احمليطة. وأيضا أكدتؤثر يف انيحاب 

فاا  اطأخر  طأداءات الوظياية للائات اطأ( أن هذه االضطراابت تؤثر يف اJane Cas. et. al, 2014دراسة )

ASD ADHD اسة در هتم تتاعقد أكثر. وقد اتاقت شكالممما جياعل  ،طة اليومية شيف اطأنAmiram El 

Batrauret. et al, 2014 ية اليليب على حاالت اطأفاا  ذوي يعلى مد  أتثري االضطراابت املاعاةجة اسح

 اضطراب فيف التوحد. 

فقد دلت أحاديثهم  ،الحتياجات اخلاصةت اطأفاا  ذوي ااامليتدمية مع آابء وأمه اللقاءات خال ومن 

ل هؤالء اطأفاا  الذين لديهم ثمل مع متاعاري يف الثأو ماعلمني هؤالء اطأفاا  صاعوابت كهم اء و على مواجهتهم س

من املاعلمني واآلابء  الماعاةجة حيية وأيضا يواجه كو ما نيميه اضطراابت أية يات اسحز ت يف ماعاةجة احملامشكال
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نه أاملاعاةجة اسحيية ومشخص يت فال لديه اضطراب يف قد أي الفاا  فمثت سحاالت اطأالتشخيصا مشكلة يف

  ما قامت به الباحثة / فرط اسحركة. ومن خال يء على عجز االنتباهشوناس الي اضطراب فيف التوحد ذو فال 

لب التشخيصات لديهم لد  الائات فكانت أغ ةاملوجودة يف مراكز خمتلاة عن التشخيصات تلاحظات خممن مال

م تشخيصات طأفاا  أهنال يوجد  ،إعاقة عقلية اندفاعية، عجز انتباه وشلل دماغينشاط زائد/ )اضطراب توحد 

أو   ASDعندها  ابلرغم أنه توجد حاالت كثرية ال يوجد، أبي شكل أو منط موجود فيه (SPDلديهم )

ADHD  أوADD  ةجة اسحيية. ولكن كل ما ياعانون منه اضطراابت يف املاعا 

ياعملون مع هذه الائات عن كياية ائيني واملاعلمات واملاعلمني الذين صخوالستايار الباحثة واليؤا  لأل

يتم إنه يف أغلب اطأحوا  ما "فاا  فكان الرد طأاملاعاةجة اسحيية عند هؤالء اتشخيص أو الكشف عن اضطراب 

ولكن قد توجد قوائم اسحيية  ،SPDاضحة للكشف عن أداة و  جدن قبل اطأخصائيني الناييني وال تو م اجتهادي

   عليه. الاالضط حيميلد  باعض اطأفباء فقط وال  Short Sensory (SSP) Profileاملختصر 

. ومن هنا فكرت Sensory Profile (Dunn, 1999) Ques tionnaireوقوائم اطأسئلة اسحيية 

خصائيني والاعاملني مع هؤالء طأية مبيط لييتطيع اياسحاملاعاةجة  تالباحثة يف إعداد مقياس للكشف عن اضطرااب

 . االضطراب الذي ياعاين منه الطال فاا  تطبيقه لتحديد نو  املشكلة أوطأا

 لة التالية: سئكلة الدراسة يف األشم تومن هنا تبلور 

ة الصدق الاعاملي واالتياق اللما دالالت صدق املقياس ماعربا عنها بد -8

 ؟ يدق التكوين الارضالداخلي وصدق املاردات وص

 ونباج؟ كر  ها بطريقة التجزئة النصاية وألااما دالالت ثبات املقياس ماعربا عن -0

 ني حاالت نو  الائة واملرحلة الاعمرية؟ ب فاعلية املقياس على التمييز ما -0



527 

 5102يوليو  –السنة السادسة  –العدد التاسع عشر  –جملة الطفولة والرتبية 

 ة:راسدال ةهميأ

  صدقالالت الية تتوفر فيها ديعن اضطراابت املاعاةجة اسح للكشفتكمن أمهية الدراسة يف توفري أداة 

فيف اضطراب  - ية من )الاعادينييياعانون من اضطراابت املاعاةجة اسح لتشخيص حاالت الذين ،والثبات

 / النشاط اسحركي املارط.  ذوي اضطراب االنتباه - التوحد

 ييهل  عمدي مد  ( سنوات وهو9 -4) ي اطأعمار منغطتكمن أمهية مقياس الدراسة يف أنه ي

 ت ليرعة التدخل. االضطرااب ذهعن ه لكشفا

   اب فيف التوحد طر ضوي اذتوفري مقياس ياعني الاعاملني يف مراكز الرتبية اخلاصة ابلكشف عن اطأفاا

أو يناي ون وجود إعاقة أخر . مما يؤكد د ،يةييهم اضطراابت ماعاةجة حد/ فرط اسحركة ل االنتباه ضاعف

 . زكر امل شخيص احملو  به الطال إىلتال

 مور يف هذا اجملا  أبداة ميكن أن تاعطي فكرة عن هذه طأراسة يف تزويد أولياء اكما تظهر أمهية الد

 افاا  حيث أيخذ كل من أباعاد املقياس وصاطأضطراابت وأمنافها ونيبتها ومد  أتثريها على ااال

عن شكل وخصائص الباعد مما يايد يف حتديد اسحاالت اليت ميكن أن يتم إجراء إحالة هلا ملرحلة  اتاصيلي

 وذلك للتحديد الدقيق للحالة.  ،خيص فارقيتش

 اطأحباث والدراسات عن امليتو  احمللي يف املزيد من ق النقطة النط ضعأن تيهم هذه الدراسة بو  نميك

 اسحاالت من اطأفاا .  الكشف أو التدخل ملثل هذهجما  

 ضطراابت املاعاةجة اي يف جما  اشندرة الدراسات اليت أجريت على امليتو  احمللي يف إعداد مقياس ك

 على حدود علم الباحثة.  (9 -4فاا  من )اسحيية لأل
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 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة إىل:

 اةجة اسحيية لدي اطأفاا  الاعاديني وأفاا  اعبناء مقياس للكشف عن اضطراابت امل

 / فرط اسحركة.  اطأفاا  ذوي عجز االنتباه ،ذوي اضطراب فيف التوحد

 :راسةدمصطلحات ال

 ب املعاجلة احلسية: اضطراSensory Arocessing Disorders  ،ل مال يتكاهو اختال  وظياي

اة من تليؤدي إىل درجات خم نومن املمكن أ خ،ئم يف املالوال ينتظم فيه املدخل اسحيي على حنو م

 وك. لويف الي، وماتاعلت يف النمو ويف ماعاةجة املالكشم

( وتاعرف Hadas Cizrahi, 2012ية )يل مع املثريات اسحعم والتاايوالتنظيري االت ى قدرة الدماغ عليفأو هو خلل 

 ساسحوا خال ومات امليتقبلة من اعلتاعد عجز يف املاعاةجة الذهنية الاعصبية للم  ،يةيالباحثة اضطراابت املاعاةجة اسح

ر اضطراب املاعاةجة ويؤث ،يةياخلاصة ابملاعلومات اسح تتنظيم أو تاعديل أو تكييف املخرجا يفوهذا اخللل يؤثر 

ت التااعال ،االستحمام ،كادمييطأاطأداء ا ،كل والنوممثل اطأداء الطال ملهارات اسحياة اليومية أاسحيية على كياية 

 يم االنااعايل. ظسوء التن ،يةباالجتماعية اليل

 توحد لاضطراب طيف اAutism Spectrum Disordersالتوحد مبثابة  فيفاب طر ضا اعد: ي

ي وغري الاظي والتااعل االجتماعي من جانب الطال ظأو تطورية تؤثر على التواصل اللا يةائمنإعاقة 

ثة من عمره مما جياعل من شأنه أن لهذا االضطراب بشكل عام قبل أن يصل الطال الثا روعادة ما يظه

 (.  2008 ،س م. كوفانمجي & على أداء الطال )دانيا  ب فاالهان  اسلب ؤثري
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   ة / فرط احلرك هبانتف االضعاضطرابAttenian deficit Hyperacivity هو منط دائم :

طأفاا  يكون أكثر ا ضد  باعلفا  يوجد داالن -ط النشاط فر اه/ باالنتلاعجز أو قصور أو صاعوبة يف 

 American) مونليتو  امس ا نيفاهنم ر يني من أقداد الاعار   اطأفدحظ لالوتواترا وحدة عما ي ،تكرار

Psychiatric Association, 2000). 

 ذات الصلة مبوضو  ماعني )اضطراابت  قة ةجمع البياانت واملاعلومات واسحقائءم: هو أداة مالمقياس

ية يف يمن الاعبارات تصف سلوكيات اطأفاا  اسح ادعداستمارة تتضمن خال  ويتم من  (املاعاةجة اسحيية

ت اؤاليالتهذه اية للطال ابإلجابة على / مقدمي الرع / املاعلمة اة يطلب من الوالدينتلسباعة جماالت خم

 ية. يفاا  اسحطأاليت تصف سلوكيات ا

 : ي والدراسات السابقةاإلطار النظر

تؤكد وتوضح الاعديد من الدراسات أن اضطراب املاعاةجة اسحيية يقف خلف الكثري من أمناط اضطراابت 

اضطراب التحدي  ،املشكلةاليلوكيات  ،كةاضطراب نقص االنتباه وفرط اسحر  ،فيف التوحد: اضطراب ثلأخر  م

أمهية املاعاةجة  ،Sensory Processirيوضح عن ماهية املاعاةجة اسحيية وغريها من االضطراابت. ومن هنا البد 

اطأفاا  ماهية أعراض  عندحتدث اضطراب املاعاةجة اسحيية  ، كيفمث توضح اضطراب املاعاةجة اسحيية ،اسحيية

 ما هي اطأمناط اسحيية املاعاةجة؟  ،اضطراب املاعاةجة اسحيية

اضطراب املاعاةجة ية تقييم يا، مث كASD ،ADHDاملاعاةجة اسحيية لد  تاعرض الباحثة أمناط تيمث 

 اطأفاا . اسحيية عند 
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 :Sensory Processingماهية املعاجلة احلسية 

صادر امل خمتلفالقادمة من  ل مع املثرياتعياة عصبية ذهنية الختبار وختزين والتااوظ يية هياملاعاةجة اسح

(Ben- Sesson, 2009.)  

ت اسحيية ضروري لنجاح ردود اطأفاعا  املاعدلة وضروري لرتتيبات اسحياة دخالمالتنظيم الناجح لل إن

فاا  وابلتايل تؤثر على منوهم اةجيدي والنمو ن أمناط املاعاةجة اسحيية تؤثر على التجارب اليومية لألإإذن  ،اليومية

 (. Engel- Yeger, 2008االجتماعي واطأداء اطأكادميي )الاعافاي 

 أهمية املعاجلة احلسية:

من األنظمة  تريه واستخدامه للمعلومافسسية إىل كيفية تسجيل وختزين العقل وتاحل ةتعود املعاجل

 دي والتوازن.سمس والشم والوعي اجللوق والذى الرؤية والسمع والتلسية عمة احلظتمل األنشسية، وتاحل

 :Brenda Smith Myles eral, 2005( 0أنظر اجلدول التايل )

 (0جدول )

 يوضح أماكن ووظائف األنظمة  احلسية

 الوظيفة املكان النظام

 اللمس

البشرة: إن كثافة توزيع اخللية ختتلف 

يف منافق اةجيم املختلاة ومنافق 

الكثافة تشمل الام واطأيدي 

 واملنافق اسحياسة.

بيئة وما فيها تغطي ماعلومات عن ال

قوام وإذا ما  ال –الضغط  –)اللمس 

حادا أم سيئا  مكان صلبا أو لينا أ

 إىل حد ما )اسحرارة والربودة واطأمل(.
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 الوظيفة املكان النظام

 التوازن

اطأذن الداخلية: يتم إاثرهتا عن فريق 

حركات الرأس ومدخالت اسحواس 

 اطأخر  وخاصة البصر.

توفر ماعلومات حو  اإلحياس 

وحو  ما  بوضاعية اةجيد يف املياحة

أو من حولنا وختربان  حنن إذا كنا

 حو  اليرعة واجتاه حركاتنا.

 الوعي اةجيدي

الاعضالت واملااصل واليت ياعززها 

وينشطها بواسطة تقلصات اسحركة 

 والاعضالت.

ات حو  مكان جزء من ملو توفر ماع

 وكيف يتحرك.اةجيم 

 البصر
شبكية الاعني وإمث حتايزها عن فريق 

 الضوء.

ت حو  الاعناصر توفر ماعلوما

واطأشخاص وتياعدان يف تاعريف 

اسحواجز وحنن نتحرك عرب الوقت 

 والاضاء.

 اليمع
اطأذن الداخلية واليت يتم حتايزها 

 بواسطة أمواج اهلواء والصوت.

توفر ماعلومات عن اطأصوات يف 

 –عايل  –البيئة )ارتاا  الصوت 

 –باعيد  –قريب  –منخاض 

 انعم(.

يوفر ماعلومات حو  اطأنوا  املختلاة ميائية يف الام: امليتقبالت الكي التذوق
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 الوظيفة املكان النظام

مرتبطة بشدة مع النظام املتاعلق 

 حباسة الشم.

 –حادق  –من اطأفاعمة )حلو 

 حار املذاق(. –ماحل  –الذ  

 الشم

امليتقبالت الكيميائية يف تركيب 

اطأنف: وما هو مرتبط مع نظام 

 التذوق.

يوفر ماعلومات حو  الروائح املختلاة 

 –الذ   –عها )عان وفاسد وأنوا

 –روائح فيبة اطأزهار  -حريف 

 ابرفاانت(.

ية دون حاسة ست احلالعقل عرب مجيع حواسنا، مجيع املدخال اية من البيئة دومست احلالاملدخ حتفز

 ت احلسية إما: املدخال ،الشم يتم تنقيتها عرب العقل قبل إرساهلا إىل مناطق أخرى يف العقل

  اب لرت ذلك جزئيات ا علىة مثلغري مهمة أو غري مؤثرة واطأ  اعتبارهامتيتم جتاهلها إذا

أو حيدث  سظهر يف ضوء الشمتما داها إال عنر يف اةجو من حولنا ويف كل مكان يف اةجو ولكننا ال ن

 جتاهل جتاهها. 

 الصلة ابملوضو  اليابق على أهنا سرتسل إىل املكان  تمهية ذاحظة وتاعيني اطأمال

كر هل نقوم أبي اإليها مث ن رظتنما فاعلى سبيل املثا : تطلق الاعربة صاري مث  ببيبب للاعقل ساملنا

 شيء آخر أم ال؟ 

 ري مع الوقت غت غري متمباعىن لو )يف حالة إذا( ما كانت املدخال يتم التجاهل اعتياداي

 . ادائم (املثا : )ارتداء ساعة يد أو خامتعلى سبيل 
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 مع البيئة احمليطة ولكن إذا   اوتكيا اأكثر توافقشخاص طأية جتاعل ايأن املاعاةجة اسح

 كانت سليمة ولييت مضطربة. 

 :Sensory Processing Disorders (SPD)اضطراب املعاجلة احلسية 

مثريات لاالستجابة ل ايريوتز يف املاعاةجة الذهنية الاعصبية لتمييز وتاعديل جية عيياعد اضطراب املاعاةجة اسح

  .(Miller era, 2007يية )اسح

على القدرات الوظياية والتنموية يف اجملاالت املاعرفية واسحركية  اؤثر سلبيي( أن SPDوميكن الضطراب )

 (. AAn, Miller, Milberger & Mclntosh, 200, 287والشاعورية واليلوكية )

  دوهو ماع % 9920 دينياطأفاا  الاعا( لد  SPDري اطأحباث اسحديثة إىل أنه ماعد  انتشار )شت

 هذا تشارن انإ ،(Cara Fox eral, 2014صلي )طأيف اجملتمع ا % 8020: 920 ثلانتشار كبري حيث مي

 ،دحاضطراب فال التو  ،/ فرط اسحركة االنتباه نقص اضطراب ويذ فاا طأا لثم خر اطأ لائاتا بني االضطراب

 (.Richdal and Schrech, 2009) % 88 :92النمو، يقدر اضطراابت نقص 

اضطراابت  مثلط ابضطراابت مرحلة الطاولة اطأخر  وابلتأخر النمو تلما خي ا( غالبSPDطراب )ن اضإ

فاا  يظهرون أمناط طأا طأن هؤالء( ADHD)/ فرط اسحركة  ( واضطراب نقص االنتباهASDفيف التوحد )

مت تضمني  (Cheung & Sui, 2009ك االعاقات )تلين ال ياعانون من ذحيية غري فبياعية مقارنة ابطأفاا  ال

مية مريكية الطباعة اخلاطأيف كتب الدليل التشخيصي اخلاص ابةجماعية ا (SPDاضطراب املاعاةجة اسحيية )

DSM-5  ( كاضطراب ميتقلAPA, 2013.) 
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  :كيف حتدت املعاجلة احلسية

إدراكها من  ية هي املاعلومات املوجودة يف البيئة احمليطة واليت يتميإن املاعلومات اسحيية أو املثريات اسح

ما يؤكل وما  ات وأيضويتم استقبا  املثريات اسحيية من )اطأصوات والضوء واملااصل وحركة الاعضال ،اسحواس  خال

الاعصيب عليه أن  زواةجها ،أي تواجد املثريات من حولنا يف الليل والنهار ،يشرب( ياعطى اإلحياس ابإلاثرة

 ك الاعملية. تللف أو يتجاهلها وسبق أن أوضحناه ا يف اخلباعدهيات أو ز ييتجيب عليه أن ييتجيب لتلك احملا

 اتجاابهتم فبقساوا يف اتلشخاص خيطأفا ،زهااالطريقة جتاه حم اسوال ييتجيب مجيع اطأشخاص بن

يقى سة مظلمة للرتكيز وأخر  ييمع املو شخص حيب اةجلوس يف غرف الهم اةجيدية والاعقلية والنايية فمثصخلصائ

فوري،  بشكلية يإن املاعاةجات الاعصبية تياعد اطأشخاص على استياعاب وماعاةجة املاعلومات اسحاهلادئة للرتكيز. و 

فإذا مت جتميع املاعلومات  ،يمنا وسلوكنا فيما باعدجويقوم املخ بتوجيه  ،الاعصيب املركزي ييقها داخل املخ فاةجهاز 

ات اجتماعية اعالقهذا يف إقامته ل ويياعده ،ئمفإن حياة الارد تاعمل بشكل مال خ،ومتزن داخل امل صحيحبشكل 

 (. Parham LD, eral, 2007بية )جياا

 املعاجلة احلسية: من أين تبدأ مشكلة 

... اخل. ا وفال آخر نشط جد اجد ااثبت نر  فاال الية من فال آلخر فمثيات اسحز احملا ةف ماعاةجتلخت

خيل اةجهاز نتب أن ( أننا جيJeam Ayres, 1979فتوضح ) ،كيف حتدث املاعاةجة اسحس يف املخ  مولكي تاه

بلمبات عند  ةومضاء حية متداخلة باعضها الباعض وموصلة مبااتيئابهر كلا سالكشابكة من اطأمالاعصيب أنه كتلة 

فتضاء ملبة واحدة لكل حماز حيى، بينما  ،ا ير  أو يتاعرف ملثري حيي(م)حين الفاعند الطال اهلادئ مث ،فرافاطأ

 ( ملبة. 89يضئ لديه ) زاحملا اسفإن ن ،االنشاط جد الطال املارط يف
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يه القدرة على حتليل دفإن الطال الثاين ال يكون ل وبيبب رد الااعل املبالغ الذي انتهجه الطال الثاين

ي أو ياسح يف التكامل ختال ب يطلق عليها اسن أي رد فاعل غري مناذوتنظيم أفكاره أو االرتقاء على توازنه. إ

 اضطراب ماعاةجة حيية. 

 كريقة غري الئقة، وذلطيتصرف ب  SPD( أن الطال الذي لديه Nancy Polloch, 2006وتذكر )

 يجدسال ملكان وضع جيده، فإنه ط: يف حالة عدم ماعرفة الاللماعلومات ابلطريقة الطبياعية فمثلم فهمه ديرجع لاع

 ال بعطبالف ،اعيهاذر  لىع قميصها مامأك ياسحإ على اليت ةالطال أوقدم، ال بكرة اعبلوال االتصا  يف صاعوبة

 راسي. دل الصا يف الاتتلقاهد قتاعليمات اليت لنصات إىل اأو اإلز رتكيلا تيتطيع

 : تأثري اضطرابات املعاجلة احلسية

  .(Akn, Miller, 2004) فاقو على التكيف مع امل صخاشاطأ قدرةااءة و على ك تؤثر -8

 (.Hofman, 2007وقلق، وتوتر ) ة عنفييحفة استجاابت عنياة ر ية املاييصاحب االستجابة اسح -0

رتام حان، كما تؤثر على اقر اقة مع اطأصدات العالقثر على ؤ تؤثر على كااءة ومهاراته االجتماعية وت -0

 (. Parhan, 2001) اتهذالطال ل

4- SPD   ةيليمالشة اعيدة اسحياة والقدرة على املجو يل قلياعمل على ت (Engel, Yeger, 2008  .) 

9- SPD  اهبابون صالذين ي شخاصماعىن لأل السحياة بجتاعل ا (Pohl, Dunn, 2003 ). 

2- SPD  نشطة طأتؤثر على التااعل مع البيئات الايزايئية والبشرية وتيبب يف انيحاب اطأشخاص من ا

 .(Ahn, R. R., et al., 2004اليومية )

تا  تمجند من اس وخنلص أن اضطراب املاعاةجة اسحيية تؤثر على إنتاجية الشخص ومن املمكن أن

وقدرهتم مضطربة يف  هتم اإلجيايب مع اآلخريناعالاأما يف اطأفاا  فتؤثر على ت، الشخص ومشاركته يف اسحياة 
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انااعالية أيضا تيبب هلم نوابت  ، ملهارات اسحركيةإىلاالفتقار  ،واملدرسةنشطة اليومية يف املنز  ماعاانة يف اطأ ،اللاعب

لديهم صاعوابت يف  SPDفاا  مما ياعانون من سلوكيات جتنبية والاعديد من اطأ اوأيض غري ميببة وال ميكن شرحها

 ادئة. هت اسحيية وقد ال ييتطياعون مواصلة حالة تكيف استجاابهتم للمدخال

 : عراض الضطراب املعاجلة احلسيةألات واالقالع

م اطأفاا  ياقيف  يتيبب SPDأن  (Polly Godurn E & Lis Mchendy A, 2005) ركذ ي

إىل  مدي هبؤ قيقة تدم بطريقة غري هاديأج خال يية اليت تصل إليهم عن فريق البيئة أو من سحا تمباعاةجة املدخال

يية اليت ييلكها اسحوسوف نيتاعرض اطأمناط  ي،يتياج اسححب اسحيي، االنالتج مثلاة تليية خمحأمناط 

 . شائاعةأما اطأعراض ما هي إال مؤشرات  ،اطأفاا  فيما باعد

 :عاجلة احلسية وهي كما يليملاضطراابت ا

 سواسحركة واملشاهدة والصوت فاعادة ما يتجنب الطال ألوان وروائح وملم سشديد اسحياسية إىل اللم -8

يرفض  أو يءية أذنه أو أعينه أو يصرخ أو يتقغطت  أشياء ماعينة وأيضا يتجنب )أصوات ماعينة من خال

تحمام السلديهم استجاابت مضطربة ل اأيض ،تطلب اسحركةت نشطة اليتاسحركة أو االشرتاك يف اطأ

 ة الرعاية الذاتية.طوغريها من أنشوالتمشيط 

فهؤالء اطأفاا  قد يرتطموا أو يقوموا ابلدورات أو  ،واسحركة والرؤية واطأصوات سعدم االستجابة إىل اللم -0

سنوات )اعتادت 4غ من الاعمر )فالة تبل اليبحثون عن االستثارة اسحيية فمث وعادة ما ،إلقاء أنايهم

وعند سحب هذه الاعربة فيرياعا ما تتجه حنو  بيدها،ت عربة متيكها العلى اخلبط يف اسحائط باعج

 شخاص حميطني هبا(. االرتطام أب
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على تايري املاعلومات القادمة عن م قدرة الطال عدبيبب  وذلك قد يكون ،أتخر يف النمو املبكر للغة -0

كما أنه جيد صاعوبة يف ماعرفة الطريقة اليت يتحرك هبا الام لتقليد ،  فريق اليمع بطريقة صحيحة

 اطأصوات امليموعة. 

 أشياء واليت تؤدي إىل  3أن هناك Jean Ayres, (1979)ملا ذكرته  ااالفتقار إىل فهم الذات: فبق -4

طأشياء : رؤية الطال الفتقاره القدرة على القيام ابصورة شخصية سلبية للطال عن نايه. وهي كاآليت

ردود اطأفاعا  اليلبية من اآلخرين احمليطني جتاه ما يااعله الطال ومشاعر اإلحباط اليت  جيد،بشكل 

 كل هذا يؤدي إىل تكوين صورة ذات سلبية.  تصب الطال.

يكون قادرين على  الالداخلي ففاا  ياتقدوا الرتتيب طأصاعوابت القيام ابلوظائف النقدية: فهؤالء ا -9

املهام نتهاء من حيتاجوا إىل مياعدة لال امرتكيب التاكري ودائم امئودانظم م يف مكان ءااطأرجحة أو التق

 املوكلة إليهم.

 ياتقد هؤالء االفاا  القدرة اليليمة على التاعلم.  -2

فيكونوا غري قادرين على ضبط التوازن والتخطيط اسحركي  ،طة اسحيية اسحركية شلديهم صاعوابت يف اطأن -0

ت يف الاعضالصري فياتقدوا القدرة على التحكم صاعوبة يف التآزر اسحركي البيهم لد ضاعيف،لديهم 

 و ضاعياة لديهم. أو فقرية دوالتكوين تب ومهارات الكتابة ،ميك القلم ،ر  ابطأخصغالص

ويتميزوا ابلاعنف ونوابت هياج  Conducer Disordersديهم سلوكيات تتميز ابضطراب التحدي ل -8

 ستثارة وعدم مرونة يف تقبل التغريات اليت حتدث يف البيئة من حوله.بة وسهل االبغري مي

 فاعية. ندعدم تركيز ا، ت يف التواصل البصري واالنتباه املشرتكلديهم مشكال -9

 لديهم عدم نضج يف انااعاالهتم أو يف التنظيم االنااعايل لديهم. -82
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 على أفراف اطأصابع. مشي –حركات منطية متكررة مثل الدوران ورفرفة اليدين وخبط الرأس  -88

 اضطراابت يف الاعالقات االجتماعية وتكوين صداقات. -80

ييتجيب بصورة أقل مما ينبغي للمثري اسحس، فتجد الطال مثال غري شاعر ابطأمل، تذبذب يف  -80

 االستجاابت بني املارفة واملنخاضة لد  حماز.

 إىل نقطة ماعينة. جيد هؤالء اطأفاا  صاعوبة يف تقييم حجم الاراغ الذي حيتاجون للوصو   -84

وآخرين  ،اإلحجام أو اإلفراط يف االتصا  البحثي ابلناس احمليطني فمنهم من يتجنب املاعانقة ابلناس -89

 . فراطين إبر خاآلمية ن االلتصاق ومالو بحي

 اة. تلاملخ ئحلوان والرواطأالتاعامل مع الرمل والاعجائن وا لديهم استجاابت شاذة يف -82

حيب أن خيلاعه ويصرخ إذا  الماعني فس س له ملمبينة فقد حيب ملس ماعبلديهم استجاابت شاذة ملال -80

 ،شديدة ج( تيبب له هتي... اخل اةجوخ – )الاراءمثل حينها يلبيها  بسالفباعض امل سبدله أو الاعك

 طيه أثناء النوم.غ تيتشياء الطأا اوأيض

 لديه مشاكل يف التزام اهلدوء لارتات، فمنهم من هو دائم الصراخ. -88

 سية:األمناط احل

 ية: سأمناط رئيسية للمعاجلة احل Dunn (2007)  2يصور 

 حياس. البحث عن اإل -8

 نب االحياس. جت -0

 ية. ياسية اسحياسح -0
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 ياس الضاعيف. حأو االالتيجيل  -4

 Dunn (2007) حيم الداخلي للارد. وأوضظ: البداية والتنية قائمة على متغرياتسمناط احلك األتل

واليت تاعين  "ةيالبدا"وبطريقة أخر   ،اعصيب واسرتاتيجيات التنظيم الداخليقة بني وظائف اةجهاز الوجود عال

هنا سليلة حيث تاعين البداية أ، وتوصف على شيط اةجهاز الاعصيبتنزمة لت الالالالكمية الكافية من املدخ

لب مثريات قوية والبداية املرتااعة تتط املنخاضة وجود القليل من املثريات اسحيية املطلوبة لتنشيط اةجهاز الاعصيب

حظة واالستجابة للمثريات غري مشاهبة داخل الارد الواحد الف البداايت يف املالن اختإالاعصيب. ز لتبييط اةجها

ميكن للارد أن يكون بدايته  ،يي. فاعلى سبيل املثا نو  املدخل اسح لف داخل الارد الواحد على حيبتولكن خت

 . ساللم هصوات ولديه بداية مرتااعة اجتاضاعياة لأل

التنظيم الداخلي ترتاوح اسرتاتيجيات  ،هو التنظيم الداخلي Dunn (2007)أما احملتو  الثاين يف منوذج 

االسرتاتيجيات  وياعرف ،دمة واليلوكيات للتاعامل مع اإلاثرة اسحييةخاطأساليب امليتوهي  ، من سليب إلجيايب

ل البقاء يف مكان مزعج على الرغم من ثباعدم الراحة )م اليلبية : أبهنا عدم القيام أبي فاعل ابلرغم من الشاعور

أبهنا القيام أبفاعا  للتحكم يف  صف يو  س،أما االسرتاتيجيات االجيابية فهي ابلاعك ،االنزعاج من اطأصوات املرتااعة

ات ري املث ان مزعج أو مزدحم إلباعاد نايه عناملثا  قيام الطال برتك مككمية ونو  املدخل اسحيي فاعلى سبيل 

 ة له. بلنيابة جعز امل

خص والتنظيم الداخلي، كما هو موضح ابلشكل التايل يشك األمناط شالتفاعل بني بداية ال إنن ذإ

 م: ه: و Dunnاألربعة الرئيسية يف منوذج 

  اسحيي. ثريعن املالبحث  -8

 . جتنب املثري اسحيي -0
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 اسحياسية اسحيية. -0

 اإلحياس الضاعيف.   -4

  الداخلياسرتاتيجيات التنظيم  البداية

 إجيايب سليب 

 حبث عن املثري اسحيي استجابة ضاعياة مرتااعة

 جتنب املثري اسحيي جتنب املثري اسحيي منخاضة

( ) Dunn Model of Sensory Processing 

 :Sensation Seehingالبحث عن املثري احلسي  -8

ا النمط هذطأفاا  الذين لديهم وا يابية للتنظيم الداخلإجيواسرتاتيجية  ،النمط بداية مرتااعةميثل هذا 

فإن هؤالء اطأفاا  أقل   ،ب البداية املرتااعة اجتاه املثريات اسحييةبوبي  ،حياهتم  اليومية ة يفييابملثريات اسح

ية إلرضاء يم يبحثون عن التجارب اسحهاسحيي. ولذلك ف خلاثرة الزائدة عن فريق املداحتماال أن يتاعرضوا لإل

 ء من حوهلم أبيديهم وجلدهم. يشكل  سن بلمو يقومس يابملثري اللمي نيلاعو فاا  املاطأ الفض ،احتياجاهتم

  :Sensation Avoidingجتنب املثري احلسي  -0

خيلق منط لتجنب املثري اسحيي، مييل  يبية للتنظيم الداخلإجيايشتمل على بداية منخاضة واسرتاتيجية 

نخاضة بشكل سريع من املواقف بيرعة. حتدث البداية املا النمط إىل االنيحاب هذفاا  الذين ياعانون من طأا

هذا اليلوك  ،ومن مث االنيحاب اليريع ،اسحيية ميكن أن تؤدي إىل االستثارة اسحيية الزائدة توزايدة املدخال
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ت اسحيية لتجنب الشاعور ابالرتباط. وهؤالء اطأفاا  الذين ياعانون من هذا كمية املدخال  التحكم يف يايد يف

 أفاعمة ماعينة.  اسحياسية ضد ملثل. وابسأن يرتكوا غرفة مزدمحة جتنب للضوضاء أو التاعرض للم تملن احملالنمط م

 :Sensory Sensitivityاحلساسية احلسية  -0

وهؤالء  ،ختلق حالة من اسحياسية اسحيية روتشتمل على بداية منخاضة واسرتاتيجية سلبية لتنظيم املشاع

حيث  ،ولكن أكثر من جمرد االنيحاب من مكان وجود املثري ،ثريات اسحييةاطأفاا  لديهم إحياس عايل ابمل

إمنا ال يكون لديهم االختبار  ،ويف حاالت كثرية ،ن يف املوقف ويتااعلون ماعهقو فهم يث ،يكون لديهم أسلوب سليب

الء اطأفاا  ل ذلك النمط يقومون بتغطية أذهنم جتنب الضوضاء. فهؤ ثأفاا  مت الفمث ،يف البقاء أو االنيحاب

 ييتطياعون الييطرة على املثريات يف البيئة.  القابلني للتحدي طأهنم  ،رياعوا التأثرس ،غري صبورين

 :Law Registrationاالستقبال الضعيف للمثري  -4

شل يف امما ييبب هلم ال  ،يم داخلي سليبنظم بداية مرتااعة وتهل اطأشخاص مما لديثالنمط ميهذا 

فاا  ال طأا ءؤالهب اسرتاتيجيتهم اليلبية يف التنظيم الداخلي، بحظها اآلخرون بييالحظة املثريات اليت مال

 البداية املرتااعة لديهم، ولذلك يبدو عليهم عدم وجود استجابة أو رد فاعل.  ءية إلرضاياسحالت ون للمدخاعيي

اآليت: جمموعات من االضطراابت اسحيية وهم ك  3لديه SPDفإن  Miller (2006)لنموذج  اووفق

اضطراب اسحركة القائمة على ،  Sensory Modulation Disorder (SMD)اسحيي  التكيفاضطراب 

 Sensoryاضطراب التمييز اسحيي ،  Sensory – Based Motor Disorder (SBMD)س اإلحيا

Discrimination Disorder (SDD) ، والذي ميكن أن حيدث بشكل ميتقل، أو ابالشرتاك مع اضطراب

 وترتاوح شدته ما بني متوسط وقوي.   ،آخر
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: Sensory Modulation Disorderاحلسي ل مالتكا بطراضا (8)

يم ظإىل الاشل يف تن( SMD، ويشري )Miller (2007)مت توصياه بواسطة  أو  تصنيف

 ( Miller et al., 2007, P. 228يية )ت اسحدرجة وشدة وفبياعة ردود اطأفاعا  جتاه املدخال

سية تحكم يف ردود أفعاهلم اجتاه املثريات احللفئة يواجهون صعوابت يف اال لك تأن األطفال يف

 -Ben- Sesson et al. (2009); Engleمن  املثري. ويشري كال وشدةون سلوكيات تطابق طبيعة ر ويزه

Yeger (2008); Miller et al (2007)  ي: ستكيف احللعية من اضطراابت ار أمناط ف 2إىل أن هناك 

 ية الزائدة سابة احلاالستج(SOR) Sensory Over- Responsively : 

كبرية ومدة فويلة مقارنة ابطأفاا    ةو قي بشكل سريع وبيلمثري اسحلتجابة الس  لافيه اطأفا لوميي

كد ويؤ  ية وفبياعة اجتماعية ضاعياة.جيبوا اجتاه اطأحداث حباسة ومزايتجن أن يكحيث مي ،ينيدالاعا

Miller (2006) حاسة واحدة الدالة على وجود  م يفالز ال نكن أن يكون رد فاعله زائد عمي لاطأن ال

على  ال تشتمل مثليت( واSORرات )شاملؤ  متثلو  ، أكثر من حاسةنيس أو ابالشرتاك بمه اخلسحوا

، ميهداجملاعد أو بوجود الطني أو الصمغ أيراء أو امللمس املمس ال اطأشخاص الذين ينزعجون عادة من 

 رباقة. لا ءاو ع أو اطأضفاليا شمس، أو من ضوء الماعورهشأو  مهافر من قص أظ

  االستجابة احلسية املنخفضة (SUR) Sensory Underresponsivity: 

ية، ويبدو يم ابملثريات اسحهتماابة أو االجتسدم االعري إىل شي( SURب )طراضن اإوعلى الاعكس ف

 ،ة هلممية القاديلى اكتشاف املاعلومات اسحعرة قدعدم ال على اطأشخاص املصابني هبذا االضطراب: 

يتم وصاهم ابملنيحبني اجتماعيا والغري ما  ادةوع ،ويظهر عليهم افتقارهم للاعافاة أو اسحافز الداخلي

 ،متوقاعني على أنايهم ي،وال يوجد لديهم دافع داخل. (Schaaf et al., 2011ين )ر خمهتمني ابآل

اطأفاا  الذين ال يبكون عندما هذه املؤشرات تظهر يف  نأ  Engle Yeger (2008)يضا يؤكد أو 
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يبدو  ينذوهؤالء ال، ة بدنية جديدةطالذين يرفضون حماولة جتربة أنشواطأفاا   ،يتاعرضون ةجرح خطري

 (. Baranek et al., 2006رين )خعدم إقباهلم على اآل اوأيض ،م الوعي مبا جير  حوهلمدعليهم ع

  الياعي وراء االحياسSensory Seeking (SS) ويوصاهم :Miller (2006); 

Engle Yeger (2008) حبث متواصل للمثريات اسحيية  ،من املثريات اسحيية بشكل غري عادي

 ،ل القازثامليتمرة موتظهر سلوكيات اسحركة  ،نشطة االجتماعيةيف اطأ اأن يؤثر سلبالقوية والذي ميكن 

ن الشاعور ابالهتزازات مون حنو فرص متكنهم اعاطأفاا  ييء فهؤال ،الضرب باعنف ،ينر خوالتصادم مع اآل

 و النكهات القوية. ذضلون الطاعام اوهؤالء ي، القوية

 Sensory- Based Motor (SBM) اإلحساس:  اضطراب احلركة القائم على (5)

Disorder: 

ية يحأو اسحركة استجابة ملثريات  ،واسحركةصاعوابت يف الثبات  دبوجو  Miller (2006)ووصاه 

س م ابسحركة وحييتوازن والذي ييمح للجلئو  عن ايبا  واةجهاز املستقوهو الاعجز يف حواس اال ا،خصيص

 بوضاعه يف املكان. 

م ياضطراب حتديد مكان اةج Dyspraxiaومها  (SBMDاب )ر ضطالوهناك منطان فرعيان ل

Postural Disorder . 

Dyspraxia: 

 ،ديةيية سحركات جيت يف ترمجة املاعلومات اسحالاب لديهم مشكا االضطر هذاطأفاا  الذين ياعانون من 

فاا  يبدو عليهم التخلف وعدم الرشاقة يف اسحركة طأوهؤالء ا ،حركات خبطوات متاعددةوحركات غري مألوفة أو 

اسحركة الشاملة  ال ا االضطراب يف اختهذر هميكن أن يظ ،يهم مشاكل يف الكتابةدون بطريقة فوضوية وللوأيك

 (. Miller, 2000لبييطة )وا
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 ان اجلسم: كم ديد/ حت اجلسم عاضطراب وض -

ابلصاعوبة يف  ميعلى أنه اضطراب يت Miller (2006); and Kranowtz (2005)حيدد كال من و 

اخللل أبن وا اطأفاا  الذين ياعانون من هذا ويصا يحرك بنشاط يم للقياماةج ىة الكافية علر طياسحااظ على الي

أن  Miller (2006)ون بيهولة، ويؤكد قطغري قادرين على االتزان وييضاعيف ابلاعضالت،  يهم إحياسدل

 (. SPDهذا االضطراب يشرتك مع أمناط فرعية أخر  من )

 : يةاحلس ييزمت/ الة فر اضطراب املع (2)

Sensory Discrimination Disorder (SDD): 

كثر من اطأنظمة أيف واحد أو  شاهبةتامل س اطأحاسيبنيم القدرة على التمييز داب لاعر ذا االضطهري شي 

( وقت أفو  SDDواسحركة، حيتاج هؤالء اطأفاا  املصابني ) موق، الشذالت ،عيمالرؤية، ال ،سمل اللثيية، ماسح

دون يب همبة جتاعلصاعو ه الهذفإن  Millerملا أكد عليه  افقوو ، الاعادينييية مقارنة ابطأفاا  ملاعاةجة املاعلومات اسح

واليت ياعيقهم يف الاصل الدراسي، أثناء اللاعب، ة، مما تؤدي إىل أمناط سلوكية سلبية كيدرا الناحية اإل من نريخمتأ

 حيث تظهر لديهم مشكالت تتاعلق ابلثقة ابلناس.
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 (0شكل )

 (SPDية الضطراب )لفرعا واألمناطيوضح التصنيفات 

 ةطاسو وصفه ب كما مت

Kranowitz (2005); Miller (2006) 
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 :ADHD, ASDملعاجلة احلسية لدى األطفال اضطراب ا -

ه ابضطراب املعاجلة القت( وعADHDفرط )امل يتباه والنشاط احلركنوال: اضطراب نقص االأ

 (: SPDاحلسية )

اضطراب يف جمموعة من اخلصائص اليت تيري إىل  Dills (2001)( كما عرفه ADHDياعد اضطراب )

وتتصف  ،اجتماعي وىف أكثر من وضع ،هنا تظهر يف أكثر من موقفوتتميز أب ،والنشاط الزائد ،ضاعف االنتباه

شائاعة  اسحييةابت املاعاةجة صاعو وتاعد  ،هبا الطالمير   خر  اليتاطأواقف االجتماعية ابالستمرارية وتتاعارض مع امل

 (. ADHD) بـبني اطأفاا  املصابني 

قة واضحة عال كناأن ه Batya Engel, Yeger & Danillaziv (2011)اسة در وقد كشات 

ة على سرادحيث أجريت ال ،طة الرتوحييةشواطأن (SPDقة بني )ات عن الاعالشوك ،(SPD( و)ADHDبني )

منهم ياعانون من  89 ،(ADHD)منهم مصابون  09و  ،( سنوات82 -2( ذكرا ما بني )98عينة قوامها ) 

( عن SPDومت تقييم ) ،ينيد  عاأفاا 09 م االنتباه ودمنهم مت تشخيصهم باع 84 ،اضطراب فرط النشاط

( ADHDفاا  )بني اطأ (SPDالدراسة اناعكاس ) تلك جوأظهرت نتائ ،(SSPوفيل اسحيي القصري )فريق الرب 

وكانت أكثر نشطة الرتوحيية طأ( اهتمام أقل ابSPD( واملصاحب له )ADHDوي )ذفاا  طأوأظهر ا، هاعأبنوا

لب على هؤالء ي( يؤثر ابلSPDأي أن اضطراب ) ،باه(( )اضطراب نقص ضاعف االنتADDفئة أتثرا )

ية منتشر بني فئات اضطراب يأن اضطراب املاعاةجة اسح Lucy Jane Miller (2012)ت دفاا . وقد أكاطأ

(ADHD)، ئم يف فاا  حتدايت مع التاعلم وحتقيق النجاح يف املدرسة والتصرف بشكل مالطأوهلذا يواجه هؤالء ا

التحكم يف اليلوك االندفاعي وتنظيم بشكل كامل داخل جمتماعاهتم نتيجة للصاعوبة يف أو املشاركة  ،املنز 

 ميتوايت النشاط. 



207 

 5102يوليو  –السنة السادسة  –العدد التاسع عشر  –جملة الطفولة والرتبية 

نشطة طراب املاعاةجة اسحيية يؤثر على اطأداء الوظياي يف اطأضأن ا Schaaf et al (2013)كما أكد 

 وقت االستحمام(.  ،نشطة الروتينيةاطأ ،النوم ،)اطأكل ثلاليومية م

 ،فييولوجية وعصبية لديه اناعكاسات( ADHD( املنتشرة بني اطأفاا  مما لديهم )SPD)كما أن 

فاا  أحت أبن هناك استجابة حيية عالية بني صغار ضواليت أو  Mangeot (2001)ارت إليه أشوهذا ما 

يي القصري قياسها بواسطة الربوفيل اسحواليت مت اديني اع( مقارنة أبقراهنم الADHDاملدارس مما ياعانون من )

(SSP( )Mclntosh, 1999) كما وجد كال من ،Parusk, Sohmer, Steinberg, Kait (2007)  أن

ت اسحيية واليت اة للمدخالتليهم ماعاةجة مركزية خملدني جتاه االستجابة املارفة سواسحيا( ADHDاطأفاا  )

الستجابة املارفة. وكان قد أكد ( بدون حياسية جتاه اADHDته واملقارنة مع أفاا  )( وتيجيالEEGتقاس )

Dunn (2002) ( أن اطأفاا  املصابنيADHD لديهم صاعوابت يف القدرة على استياعاب املاعلومات اسحيية )

 ة واجملمو  واملنز . رسأدائهم ومشاركتهم يف املد ئمة والذي قد يؤثر بدوره علىبطريقة مال

 هانتببة كبرية مما لديهم مشاكل يف االأن ني Shanley D., M et al. (2001)وقد أوضحت دراسة 

ومن اليهل  ،ات اسحييةز للمحا ا( حياسون جدADHDلديهم اضطراابت يف املاعاةجة اسحيية وأوضحت أن )

 االستجاابت اسحيية التكياية.  أن ينزعجوا من التغريات البيئية يف مرحلة الرضاعة ولديهم صاعوابت يف

ويؤثر اضطراب املاعاةجة  (SPDيشاركها يف اطأعراض )قد  (ADHDونيتخلص مما سبق أن أفاا  )

مشتمل على ي ي مثري حيطأوجياعل استجاابهتم استجابة  (ADHDاطأفاا  ذوي )اسحيية أتثري سيء على 

 Marurek et alمن  الوهذا ما أكدته دراسة ك ،على الضغوط تشتملردود أفاعاهلم  ،اللمس واسحركة ،اطأصوات

(2012), Reynolds and Lane (2008) . 
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  (:ASD) بطراضوا احلسية ةت املعاجلابار طضا ا:يناث

واليت هدفت إىل ماعرفة كياية أتثري عملية  Amira N. El Batraui et al (2014)أشارت دراسة 

وأيضا هدفت هذه  ،املاعاةجة اسحيية الغري عادية على تااعل الطال مع عامله وكياية مشاركته يف الوظائف اليومية

ين ينمووا ذك الئين ياعانون من التوحد وأولذات بني املاعاةجة اسحيية لد  اطأفاا  الالفإىل دراسة االختالدراسة 

اة اليت تؤثر على منط تلاملخاعتيادي واستكشاف الاعوامل االجتماعية والدميوغرافية واليريرية والثقافية  بشكل

 حدياعانون من التو  الفا 02ومت تقييم  ،ب التوحدد  اطأفاا  الذين ياعانون من اضطرالاسحيية صاعوابت املاعاةجة 

دون على الاعيادات اخلارجية مبركز الطب النايي جاماعة ين يرتدذسنوات من ال (82 -0ترتاوح أعمارهم بني )

ومت مقارنتهم مبجموعة ضابطة متطابقة من اطأفاا   ،عني مشس ابلقاهرة وميتشاى الياعودي اطأملاين جبدة

 حل تطور فبياعية.مرا ذوي (02)صحاء اطأ

ومت قياس ماعد  الذكاء  ،مت استخدام االستبيان امللف اسحيي لتقييم استجاابت اطأفاا  اسحيية اليومية

ووجد أن  ،فاا مقياس الذكاء وقياس شدة أعراض التوحد مقياس تصنيف التوحد لأل هينبواسطة ستاناورد بي

ومخية من أصل تياعة عوامل  ،فئة 84من أصل  82فاا  املصابني ابلتوحد سجلوا ماعاةجة حيية أقل من طأا

أو أكثر من فئات امللف من امللف للحيي، مجيع املرضى الذين ياعانون من التوحد سجلوا فرق واضح يف واحد 

ارتبطت نيبة  ،د أكرب من الائات اسحيية املتضررةدسنوات( ع 82 -0) انساسحيي. أظهر اطأفاا  اطأكرب 

 فاا  الذين ياعانون من التوحد فرق بني اةجنيني يفأظهر اطأ ،من الائات اسحيية املتأثرة أكثر باعدد الذكاء اطأعلى

، اسحييوعدد الائات املتأثرة من امللف  ،هناك ارتباط بني شدة مرض التوحدمل يكن  ،اطأمناط اسحيية املتضررة

يتخلص من هذه الدراسة نيني. املرضى الياعودرض الاعينة املصرية اخنااض درجات الائات اسحيية عن م وأظهر

إىل صاعوابت يف اطأداء ة واليت تؤدي ياعوبة يف ماعاةجة ودمج املاعلومات اسحيصفاا  املصابني ابلتوحد لديهم ن اطأأ

والذكاء  سواةجن نلليا أمناط ماعاةجة املشاكل اسحيية ختتلف وفق ،االوظياي يف جماالت رئييية من املهن يومي
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الاعمل مع  ،فاا  الذين ياعانون من التوحدالضوء على أمهية التقييم الشامل الاردي لأل النتائج تيلطة، فقاثوال

ج التكاملي اسحيي ابإلضافة إىل الن الاعمجيب أن يتض همفيف التوحد وأسر لذين ياعانون من اضطراب ااطأفاا  

 النهج القائم على الوظياة من أجل حتيني أدائهم اليومي. 

ت ( لديهم مشكالASD) فاا طأا من % 82أن  Jane Case- Smith et al (2014)كما أكد 

، وأيضا قد أكدوا أن اليبب يف االضطراابت املوجودة لد  ةيف املاعاةجة اسحيية وحياسية مرتااعة أو منخاض

التنظيم الذايت املضطرب  -ميتوايت النشاط  -االنتباه املضطرب  -زمات )الالثل ( مASDأفاا  )

لذا جيب استخدام الربامج التدخلية   ،قد ترجع إىل اضطراابت يف التكيف اسحيي  ،تزنة(واالنااعاالت غري امل

 االضطراابت اليابقة.  اضام التكيف اسحيي خلستخدال

 ;Richdaleand Schreck (2009); Green- Sasson (2010)من  كاليه  علوهذا ما اتاق 

Been – Sasson et al (2009) يياسحت املاعاةجة الان مشكرت اق(  ة لدASD ابلقلق، فاطأفاا  ذوي )

 االنااعايل التنظيم يف التمشك يهمدول عنياة أفاعا  دودر  ،يحي  مثري دوا ابالنتباه الزائد لز يماالستثارة الزائدة، يت

مهارات اتصا   ميهد( مما ليس لASD) اطأفاا  لد  كثرأ تكون الضغوط أن يذكروا اوأيض بية،لس واستجاابت

 . مقلقه نعللتاعبري ك لوي وذغل

مناذج ضاعياة يف  - ة يف النوملشكمأمناط  هم( لديASD  )فااأن اطأ Reynolds (2012)وأوضح 

( ASDأن أفاا  ) Russell Lang et al (2012)وقد أشار  ،ابلنومياس حت اإلالوابطأخص مشكم نو لا

وات داطأ  ات حو ظلديهم حتا كونيوقد  ،مسلابلر  اخلاصة خبصرية والشاهية اطألات اليماعية واز يتجنبون احملا

رمون قيدة أو قد ال يدن آذاهنم يف حالة مسا  ضوضاء شو طغس ماعني أو منوذج بصري، وقد يماليت هلا مل

 .Bonggat P & Holl, L. J. (2010)( عليهم ب انتباههم )شخص يناديذةج زاتابالستجابة به حملا
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ف تلكل خمشيب كل منهما بجتيي دحو لتوي اضطراب اذأن اطأفاا   Yack (2002)وقد أكد 

 .Ginny L. V & Juane Hوكان يف دراسة  ،لاة من اإلاثرةتايت خمو ميت مية ولديهيت اسحالخلمدل

( على الوصو  إىل امليتو  املثايل ASD)فاا  اعدة اطأيلاة ملتخم ييةة حطتخدام أنشسإىل ا دفهت (2009)

 رة. إلاثمن ا

اا  الاعاديني يبلغ ف( بني اطأSPDار )ش  انتدأن ماع Cara Fox et al (2014)ت دوقد أك

أوجدت الدراسة                          ( يف اجملتمع اطأصلي، وأيضا  % 920ميثل )، حيث اار كبري جدش  انتد( وهو ماع% 9920)

 ( سنوات. 0 -9اليلوكية لد  اطأفاا  ) التن املشكمقة ميامهة اضطراب املاعاةجة اسحيية ووجود الكثري الع

 طراب املعاجلة احلسية: كيف يقيم اض -

م مبناقشة باعض قو وسوف ن ،( يف اطأفاا SPDيية )يم وجود اضطراب املاعاةجة اسحيناك عدة فرق لتقه

 (. SPDم )ييف تقي اتخدامها عامليسااطأدوات اليت يتم 

  :The Sensory Profile (SP)الربوفيل احلسي   -

قة الداء والاعطألوكيات اطأفاا  واسي يصف بند، والذ 809هو عبارة عن منوذج استقصاء مكون من 

كما يصاها ، ية يف اسحياة اليوميةيوتاعترب ردود أفاعا  اطأفاا  )جتاه التجارب اسح ،يةيبينهم وبني اطأمناط اسح

ميكن أن نشري إىل ردود اطأفاعا  الزائدة )بداية منخاضة( أو ردود أفاعا  منخاضة )بداية مرتااعة( حيا   ،آابءهم(

  (.Cheung & siu, 2009)سحيية ات الاملدخ

اء الاعملي يف دأتثري املاعاةجة اسحيية على اطأ سوهو مصمم لكي ياعك ،(SSPالربوفيل اسحيي القصري )إن 

تمل حيفإن اطأفاا  الذين يظهرون سلوكيات شاذة  Engel Yeger (2008)ملا أشار إليه  اوفق، اسحياة اليومية

 واليت تؤثر على حياهتم اليومية. إصابتهم مبصاعب يف املاعاةجة اسحيية 
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التذوق والشم  (،بنود 2 االختبار اليماعي ) ،بنود( 0) سأقيام تتضمن اللم  7تتألف هذه اطأداة من

الضاعف الاعامة  ،بنود( 0زم )اعي وراء املثريات اسحيية االستجابة اطأقل من الاليال ،بنود( 0اسحركة )  ،بنود( 4)

 بنود(.  9اليمع والرؤية ) ، بنود( 2منخاضة )

( الدرجات احملتملة من 9 -8من )ا نقاط ترتاوح تدرجيي 9يتم قياس البنود على مقياس مكون من 

ومن  ،ف يف اطأداءتالخاملرتااعة أداء منوذجي والدرجات املنخاضة تشري اال حيث تاعكس الدرجة ،(892 -08)

 مث أمناط ماعاةجة حيية شاذة.

 : (SEQية )م التجارب احلسئقوا -

مت ، Baranek, David Poe, Stone and Watson (2006)ه يف دراسة أجراها ئمت إجرا

وكان هدف الدراسة اختبار  ،فاا  الاعادينيطأ( واASDفاا  املصابني )ية لأليمناط اسحطأبني ا زييماستخدامه للت

 (ASD  الصغار املصابني )مناط اسحيية وصاات اطأفااطأميكن أن مييز بدقة بني ا (SEQعما إذا كان )

 واالضطراابت املصاحبة واطأفاا  الاعاديني.

دقائق( حيث يقوم مقدم الرعاية أو اطأخصائي االجتماعي بتقييم ردود  82) ال خ يفا النموذج هذيتم 

وهذا االختبار  ،حداث الياعيدة(يف اطأ بية للضوء ابالكتئاسماعني، حيا سملم ب نجت مثلاطأفاعا  اليلوكية )

 سنوات(.  2إىل  شهور  9يف الارتة الاعمرية ما بني ) يتم
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 :أجزاء  2بند مقسم إىل  50( على SEQيشتمل )

بناء على مقياس  ،ييةاسحد  تكرار اطأحداث اخلاصة ابلتجربة اعيقوم اطأخصائي بتصنيف م :و طأاةجزء ا

Likert مرة  (8) ،( أحياان0) با،( غال0) ا( دائم4ويشري ) ،( ال يوجد9س نقاط حيث تشري إىل )مذو اخل

 فرتة ما.  ال واحدة خ

 اةجزء الثاين: ييتخدم مقياس ثنائي )بناعم وال(. 

مياعدهتم على   ،إعطاء الدعممثل )يلوك لا يلاةجزء الثالث: يصف أساليب حمددة ييتخدم لتاعد

 أو التدخل(. ، التاعامل

مشرتك  الفا  258اشتملت الدراسة علىحيث ، Baranek et al (2006)ويف الدراسة اليت قام هبا 

واليت تشمل  (PDDاضطراابت النمو والتطور ) ،(ASDال فا 92شهر ) 82إىل  9عمارهم من أترتاوح 

أعاقات أخر  فاال(،  MR/ DD( )00وأتخر عقلي )عاقات تنموية إ ،(فاال 00) رزمة اسربجفاا  متالاطأ

فاا  طأوا فاال(، 09وأتخر يف مهارات اسحركة ) ،االستقبا  البصري، ستقباليةل أتخر يف اللغة التاعبريية واالثم

 (. فاال 882الاعاديني )

، (ASDفاا  الصغار )طأيف حتديد اطأمناط اسحيية يف ا اجد ا( كان مايدSEQوقد أشارت النتائج أن )

 اعراض اسحيية كانت اطأكثر ارتااعاطأخص فإن طأواب ،ومتييزها عن اإلعاقات التنموية اطأخر  أو التطور الطبياعي

يليها جمموعة اطأفاا  املشخصة   ،(PDD) بـيليها جمموعة اطأفاا  املشخصة ، (ASDيف اطأفاا  املصابني )

 فاا  الاعاديني. قل يف اطأأوكانت  ،(DDابلتأخر التنموي املختلط )

 هل االستجابة املنخاضة اجتاثم ،ينة( مايد يف متييز اطأمناط اسحيية املاعSEQابإلضافة إىل أنه كان )

 ف االجتماعية. قاملثريات اسحيية يف املوا
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ل من الطبياعي اجتاه املثريات  طأق( عن غريها من االضطراابت، حيث أن االستجابة اASومتيز أفاا  )

م ( لديهASD( من أفاا  )% 29وأثبتت الدراسة أن ) ،كانت واضحة يف اجملموعات ذوي اضطراب التوحد

 . دينيأعراض حيية مرتااعة مقارنة ابطأفاا  الاعا

فاا  باعمل دراسة ملقارنة أمناط املاعاةجة اسحيية لأل Ciu, Chenug (2009)قام  رثوللتوضيح أك

وأفاا  بدون إعاقات الكتشافات وجود اختالفات يف املاعاةجة اسحيية بني ، (ADHD) ،(ASD) بـاملصابني 

 تلك الائات من عدمه.

( وأفاا  مت 8842ن = إعاقات )ه الدراسة أفاا  بدون هذا  يف افموعتان من اطأشارك جم

 . (882=  ( )نADHDأو ) (ASD) بـتشخيصهم 

 (82 -0أعمارهم من ) ،ولد بدون إعاقات (989( بنت و)925اجملموعة اطأوىل اشتملت على )

 ضاانت. ونج كونج وحهيف  يمدارس ابتدائ 7من  امت اختيارهم عشوائيت، وانس

 8822 -020من ) هم( ترتاوح أعمار ASD) بـفال مصابني   72الثانية فكانوا  ةأما مشرتكني اجملموع

والذين مت جلبهم من املراكز  ،(سنة 80 -428من ) معمارهأ ،(ADHD) بـفال مصاب  884و ،سنوات(

 ج. ونك  ونجهج النايي للطال واملراهق يف الاخلاصة ابلاع

لة دوهي نيخة ماع Chiuese Sensory Profile (CSP) يي الصيين مط اسحثون النحم الباداستخ

ند ب 822مكون من  ءتقصاسو عبارة عن منوذج اهو  ا، مت توضيحه سابقليتومرتمجة من النمط اسحيي ا افياثق

ذو  Livedس مقيادام ختسلوكي ابيال ابلتصنيفاصة اخلالارعية  سان من املقاييثنوا ييةحأنظمة  2 لييج

 . وجدال ي =  5، إىل ادائم = 8ي يرتاوح من ذ، والنقاط سمخلا
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 ثلمت 0بينما درجة  ،احنرافات أقل من املتوسط وتشري إىل مشاكل حتمية ثلمت 0الدرجات أقل من 

 كلة حمتملة. شاحنرافات فوق املتوسط وتشري إيل م

 خطة الدراسة وإجراءاتها:

              أوال : العينة:

ص قاطأفاا  ذوي اضطراب ن الث فئات من اطأفاا : اضطراب التوحد،تكونت عينة الدراسة من ث

وقد مت اختيار الاعينة ، (9 -4ن ترتاوح أعمارهم ما بني )ذيفاا  الاعاديني الطأاالنتباه والنشاط اسحركي املارط وا

ة الاعمرية كما يف ريي الائغحيب مت ةومت توزيع الاعين ،ومراكز الرتبية اخلاصة، ة من املدارس الاعاديةصديبطريقة ق

 (. 0و  )داةج

 (2ول )جد

 (58)ن = مرية عة الفئي الري ة حسب متغعينيع أفراد الز تو 

 اجملموع 2-7 2-2 احلالة/ الفئة العمرية

 848 28 82 عاديون

 20 00 09 متوسط( -اضطراب توحد )بييط

 02 84 92 اضطراب نقص االنتباه والنشاط اسحركي املارط

 082 829 808 اجملمو 
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يد( وحاالت دالش - سيطبيد كل من حاالت اضطراب التوحد )الددم معايري لتحعتخدام سومت ا

 :وذلك على النحو التايل ،ةسراداضطراب نقص االنتباه والنشاط احلركي املفرط ضمن عينة ال

 :االعتماد يف حتديد حاالت اضطراب التوحد على األساليب التالية -

ساليب شخصية خاصة أه اسحاالت املبنية على هذيها تصنياات املراكز اليت توجد ف -أ

 ،(ATECجية الضطراب التوحد )الالقائمة التشخيصية الاع ،(C.A.R.Sل )ثبكل مركز م

( C.A.R.Sوقد قامت الباحثة ابستخدام ) ،(GARSاضطراب التوحد )ومقياس جيليام لتقدير 

 للتأكد من حاالت اضطراب التوحد. 

اضطراب االنتباه والنشاط اسحركي املارط على  االعتماد يف حتديد حاالت -ب

لتقدير اليلوك  رل: قوائم كونثس اخلاصة بكل مركز ميايقتشخيص املراكز اليت توجد هبا اسحاالت وامل

Conner's Rating Scales Conner, 1997. 

 ة:سرادأدوات ال

 لدى األطفال:  ةحلسيا ةمقياس الكشف عن اضطراابت املعاجل

 ( "0"ملحق  - ثةالباح )إعداد:

 اهلدف من املقياس:  -أ

مقننة للكشف  ةادفاا  قامت الباحثة إبعداد أطأية لد  ايية مقياس اضطراابت املاعاةجة اسحمهطأ انظر 

تخدامها س( حىت ييهل اASD( )ADHD  الاعاديني )اية لد  اطأفايعن ميتوايت اضطراب املاعاةجة اسح

  واملاعلمني هلؤالء اطأفاا .ئينياخصخال  مالحظة اآلابء واطأوتطبيقها من 
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  إعداد املقياس: -ب

طفال متابعة اخلطوات قامت الباحثة إبعداد الصورة األولية ملقياس اضطراابت املعاجلة احلسية لأل

 :التالية

 اةجة اعلت أمناط وأنوا  اضطراابت املتناو والدراسات اليابقة اليت  النظري مراجاعة اإلفار

 . داتار فادة يف حتديد وصياغة املوذلك لإل ،(ASD( )ADHD)فاا  الاعاديني يية وخباصة لألاسح

 يص خوائم تقييم وتشقيس واالختبارات و يقامت الباحثة ابستعراض املقا

 :أو عبارات تسهم يف إعداد املقياس ومنها اسية واليت تضمنت بنوداالضطراابت املعاجلة احل

 .The Short Sensory Profileي املختصر يالربوفيل اسح -8

 (Engel- Yeger, 2008, Cheuncy Siu, 2009د: )إعدا

 .Sensory Experinees Questionnaireيية قائمة التجارب اسح -0

 (Baranek et al., 2006)إعداد: 

 .Infant/ Todler Sensory Profileبروفيل الرضع واطأفاا  اسحيي  -0

 (Dunn W., 2002)إعداد: 

 .فاا  واطأفاا  الصغارألي ليم اسحتقيياس اليمق -4

The Sensory Rating Scales for Infants and Young Children 

 اللوذلك من خ ،ستفادة منها يف حتديد مفردات املقياسعية لالالطثة إبجراء دراسة استحقامت البا

فة تلاملقابلة مع عينة من اآلابء واملعلمني واألخصائيني يف العديد من املراكز اخلاصة ابإلعاقات املخ
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(. وكان من أهم ما أسفرت عنه 21=  واملعلمني واألخصائيني )ن كانت عدد عينة اآلابءو  ،ابإلسكندرية

 ة هو: يعالتطسالدراسة اال

  .الطال ينزعج إذا مسع صوت عايل 

 الاراء.  سالطال ال حيتمل ملم 

 ا يذهب على الرمل.ميصرخ الطال حين 

 ال حيب املراجيح.  الطال 

 ضواء. طأالطال ال حيب ا 

  طأملعليه عدم اإلحياس ابالطال يبدو . 

 الطال يصرخ.  سا أملمحين 

  . ال حيب الوجود يف أماكن فيها أفاا 

 ضل اللاعب مع أفاا  أصغر. اي 

 اخل.  ال يقبل على اطأكل الصلب ... 

ت هانت ،عيةستطالس سالاة الذكر ونتائج الدراسة االيويف ضوء الدراسات اليابقة واإلفار النظري واملقاي

 ية. يوصياغة عبارات مقياس اضطراابت املاعاةجة اسح ،حتديدالباحثة إىل 

رضت املقياس على عمث  ،عبارة يف صورهتا اطأولية (89ومتت صياغة عبارات املقياس حبيث تتضمن )

وباعض املتخصصني الاعاملني يف جما   ،الرتبية اخلاصة ،الطب ،جمموعة من احملكمني من أساتذة الصحة النايية

ار التحكيم سوقد أ ،حية القائمة للتطبيق على الاعينةوذلك للحكم على صال ،ياجات اخلاصةفاا  ذوي االحتطأا
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( عبارات مكررة وصياغة 9ااق على حذف )تواال عبارة للمقياس ككل (82عن اتااق احملكمني نيبة على )

 ة. ااعيض

 : طفالألاضطرابات املعاجلة احلسية لعن الصورة النهائية ملقياس الكشف 

وقد قامت الباحثة برتتيب الاعبارات  ،( أباعاد0( عبارة موزعني على )82لصورة النهائية من )تتكون ا

 بطريقة دائرية. 

 حياسية منخاضة(. –وتتوز  الاعبارات وفق اضطراابت املاعاةجة اسحيية )حياسية زائدة 

  :ح املقياسصحيقة تطري

( )تنطبق 8طبق لاعدة مرات )ن( هي: تاستجاابت 9( عبارة وأمام كل عبارة )82ن املقياس من )و يتك

... حبيث تكون أقل درجة  ( ال تنطبق9) ،ال تنطبق ا( دائم4) ،ال تنطبق ا( غالب0، )أحياان (0) (،ماحد على 

وتاعين بكلما ارتااعت  ،يةييد  الرقم املنخاض على وجود أحد اضطراابت املاعاةجة اسح حيث( 422 -82)

 صحيح.  ساضطراب ماعاةجة حيية والاعكياعين أن لديه  الدرجات الطال ف

 تقنني القائمة:

 عة على األبعاد التالية: ز عبارة مو ( 81مت اخلروج ابلصورة النهائية للمقياس اليت تكونت من )

 االتزان.وباعد خاص مباعاةجة  ،باعد خاص ابملاعاةجة اليماعية والبصرية 

 الناجتة عن س يحاسارة الداخلية وباعد خاص مباعاةجة اطأثباعد خاص مباعاةجة االست

 . ساللم

 لتنظيم الداخلي. باعد خاص اب ،شم( -)تذوق  شياءية لأليباعد خاص ابملاعاةجة اسح 
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  اللاعب.  -االنااعالية  -باعد خاص ابضطراب يف النواحي االجتماعية 

 أباعاد الصورة النهائية طأداة الدراسة وتوزيع الاقرات على كل باعد.  ضح( يو 0واةجدو  )

 (2جدول )

 دعيع الفقرات على كل بز ية ملقياس اضطراابت املعاجلة احلسية وتو ئأبعاد الصورة النها

 عدد الفقرات البعد الرقم

 02 املاعاةجة اليماعية البصرية 8

 89 ماعاةجة التوازن )اسحركة( 0

 8 ماعاةجة االستثارة الداخلية: سلوك البحث عن إحياس 0

 82 ماعاةجة اطأحاسيس الناجتة عن اللمس 4

 82 الشم( –ماعاةجة اطأحاسيس الناجتة )التذوق  9

 9 اللاعب –االنااعايل  –ماعاةجة اخلاص ابلنواحي االجتماعي  2

 8 ماعاةجة التنظيم الداخلي 0

 عبارة 82 اجملمو  
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 تقنني املقياس:

 ثبات املقياس: -أ

على عينة  -ئة النصاية التجز  -ماعامل ألاا كرونباخ  - مت التحقق من ثبات املقياس بطريقة إعادة االختبار

 سة.الدرا

 : يةالتال قاس ابلطر ياملق تباثعلى  تالالدوصل إىل ت المت

 جزئة النصفية: تطريقة ال (0

قة التجزئة النصفية عن طريق حساب معامل االرتباط بني يقامت الباحثة حبساب الثبات بطر 

 اس ككل: يت االرتباط ألبعاد املقالالدرجات للجزئني املتساويني من املقياس ويوضح اجلدول التايل معام

  (2جدول )

 يةصفريقة التجزئة النبطاالرتباط ألبعاد املقياس ككل معامالت 

معامل االرتباط بني  أبعاد املقياس م

 اجلزئني

 معامل الثبات

 2289 2282 املاعاةجة اليماعية البصرية 8

 2282 2208 ماعاةجة التوازن )اسحركة( 0

 2288 2288 داخلية: سلوك البحث عن إحياسماعاةجة االستثارة ال 0

 2209 2200 ماعاةجة اطأحاسيس الناجتة عن اللمس 4
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 2202 2208 الشم( –ماعاةجة اطأحاسيس الناجتة )التذوق  9

 –االنااعايل  –ماعاةجة اخلاص ابلنواحي االجتماعي  2

 اللاعب

2200 2209 

 2200 2208 ماعاةجة التنظيم الداخلي 0

 2284 2282 املقياس ككل 8

 

 اخلي: دساق التاال (5

ائج أن ماعامل الثبات ابستخدام  نباخ، أظهرت النتتخدام فريقة ألاا كرو سمت حياب االتياق الداخلي اب

ت الثبات على اطأباعاد املكونة للمقياس بني الت ماعامغوكذلك بل (،2299ونباخ قد بلغ للدرجة الكلية )كر 

 ة ثبات مرتااعة. اللبد عمما يد  على أن املقياس يتمت (2299 -2289)

 حساب صدق املقياس:

 التكوين الفرضي:  قصد (8

وكذلك بني  ،ير صدق التكوين الارضي ابستخدام مصاوفة االرتباط بني اطأباعاد املكونة للمقياسقدمت ت

 ويوضح اةجدو  التايل ذلك:درجات اطأباعاد الكلية للمقياس 
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 (2جدول )

 طفالألجة الكلية ملقياس اضطراابت املعاجلة احلسية لها والدر عضت ارتباط األبعاد ببالمعام

 8 7 2 2 2 2 5 0 البعد م

        - املاعاةجة اليماعية البصرية 8

       - 22999 ماعاةجة التوازن )اسحركة( 0

0 

ماعاةجة االستثارة الداخلية 

)سلوك البحث عن 

 إحياس(.

22990 22900 -      

4 
ماعاةجة اإلحياس الناجتة 

 سعن اللم
22990 22994 22990 -     

9 
ماعاةجة اطأحاسيس الناجتة 

 الشم( –عن )التذوق 
22990 22992 22994 22999 -    

2 

املاعاةجة اخلاصة ابلنواحي 

 –االنااعالية  –االجتماعية 

 اللاعب

22990 22998 22990 22990 22998 -   

  - 22990 22990 22992 22992 22992 22999 ماعاةجة التنظيم الداخلي 0

  - 22990 22998 22990 22998 22998 22990 الدرجة الكلية 8
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 (.2228عند )

وذلك عند  اموجب اويتضح من اةجدو  اليابق أن مجيع أباعاد املقياس ترتبط بباعضها الباعض ارتباف

 كلية. لباعاد ابلدرجة اطأ( وكذلك درجات ا2228  )تو مي

 مني: كحملصدق ا -0

وقد روعي  ،والطب والرتبية اخلاصة سمن احملكمني املتخصصني يف علم النامت عرض املقياس على عشرة 

 . ااالتااق على ماردات املقياس اتم حت اليت أقرها احملكمون حبيث أصباطأخذ ابلتاعديال

 : قياساملق مفردات دص -0

اس يقمن اطأباعاد اليباعة للم دملاعرفة صدق ماردات املقياس مت حياب درجات ارتباط عبارات كل باع

 . نتمي له واةجدو  التايل يوضح ذلكوالدرجة الكلية اليت ت

 (2دول )ج

 عدكلية للبلية والدرجة اسمن أبعاد مقياس اضطراابت املعاجلة احل عداالرتباط بني عبارات كل ب التقيم معام

 سابعالبعد ال البعد السادس البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاين البعد األول

ردة
املف

قم 
ر

 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
 

8 22202 0 22898 0 22080 4 22894 9 22908 2 22998 0 22898 

8 22940 9 22028 82 22088 88 22808 80 22880 80 22884 84 22888 
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 سابعالبعد ال البعد السادس البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاين البعد األول

ردة
املف

قم 
ر

 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
 

89 22899 82 22200 80 22888 88 22088 89 22898 02 22808 08 22090 

00 22000 00 22980 09 22808 04 22882 00 22800 08 22898 09 22088 

02 22290 08 22208 00 22822 02 22980 04 22988 09 22988 02 22829 

00 22948 09 22082 48 22989 00 22880 40 22828 40 22909 44 22998 

08 22288 42 22922 92 22290 48 22009 92 22088 90 22988 90 22988 

49 22088 40 22289 20 22089 49 22888 98 22209 99 22982 22 22089 

42 22008 99 22088   90 22808 98 22298 22 22288   

94 22888 20 22808   24 22898 29 22000     

28 22082 08 22888           

20 22092 00 22908           
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 سابعالبعد ال البعد السادس البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاين البعد األول

ردة
املف

قم 
ر

 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
ردة 

املف
قم 

ر
 

اط
الرتب

ا
 

28 22888 09 22980           

29 22208 02 22828           

02 22948 00 22208           

00 22248             

04 22222             

08 22898             

09 22898             

 (2228دالة عند ) 22888 82

 ي:الصدق العامل -2

ات الاعوامل املشرتكة على أباعاد مقياس اضطراابت تشباعحليل الاعاملي للمقياس مت ماعرفة تال خال من 

( 902988باعاد املقياس عن تشباعها على عامل واحد بنيبة تباين )وقد أسار التحليل الاعاملي طأ ،املاعاةجة اسحيية

عن عامل واحد  اجيد اا الاعامل تاعرب تاعبري هذكون اليت ت اخلمية باعادطأا ذه أن هينوهذا ياع ،وهي نيبة تباين كبرية
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مما يؤكد متتع املقياس بدرجة صدق مرتااعة  ،اضطراابت املاعاةجة اسحيية الذي وضع املقياس طأجله ابلااعل هو 

 ايل يوضح ذلك. تو  الدواةج

 (7) دولج

اضطراب  -طفال العاديني نة من )األيية لعسألبعاد مقياس اضطراابت املعاجلة احل العامليج التحليل ئتان

 املفرط( ي/ النشاط احلرك تباهنراب االطاض - توحد

 األبعاد م
قيم التشبع 

 ابلعامل
 نسبة الشيوع

 22994 22998 املاعاةجة اليماعية البصرية 8

 22924 22989 ماعاةجة التوازن )اسحركة( 0

 22909 22990 ماعاةجة االستثارة الداخلية: سلوك البحث عن إحياس 0

 22990 22990 ماعاةجة اطأحاسيس الناجتة عن اللمس 4

 22994 22980 الشم( -ماعاةجة اطأحاسيس الناجتة )التذوق  9

 22928 22988 اللاعب –االنااعالية  –املاعاةجة اخلاصة ابلنواحي االجتماعية  2

 22992 22990 ماعاةجة التنظيم الداخلي 0

   42988اةجذر 
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 األبعاد م
قيم التشبع 

 ابلعامل
 نسبة الشيوع

 الكامن

نيبة 

 التباين
992980   

 

 ج ومناقشتها: ئالنتا

مت  ،الت نو  الائة واملرحلة الاعمريةحاجابة عن اليؤا  الرئييي )فاعالية املقياس على التمييز بني ولإل

 ( ذلك. 8ويوضح اةجدو  التايل ) ،ة(سحياب املتوسطات اسحيابية واالحنراف املاعياري لكل فئة من فئات الدرا

 (8جدول )

 ية لدرجة أبعاد مقياس اضطراابت املعاجلة احلسية والدرجة الكليةر ايفات املعراالحناملتوسطات احلسابية وا

 البعد
 توحد عاديون

اضطراب ضعف انتباه/ 

 نشاط حركي مفرط

 ع م ع م ع م

 82200 99220 9222 28208 88290 99249 اطأو 
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 البعد
 توحد عاديون

اضطراب ضعف انتباه/ 

 نشاط حركي مفرط

 ع م ع م ع م

 8248 42290 9299 99288 9228 40288 الثاين

 0292 42240 8829 44220 9242 40280 الثالث

 82292 22288 82292 22288 80208 90288 الرابع

 88220 44292 99289 2020 8820 94222 اخلامس

 82290 92249 0228 4428 8820 90229 اليادس

 8820 44292 0209 42200 88292 99249 اليابع

 0824 098200 20202 009220 00280 02024 الدرجة الكلية

داء على أباعاد املقياس طأ( يف ا2228  )تو مي عندذات داللة إحصائية  اأظهرت النتائج أن هناك فروق

اضطراب  -ثة )عاديون ياس على التمييز بني اسحاالت الثالقمما يشري إىل قدرة امل ،ملتغري اسحالة اوالدرجة الكلية تباع

وتاعزي هنا قدرة  ،/ النشاط اسحركي املارط( أفاا  ذوي اضطراب ضاعف االنتباه ،بييطة ،رجة متوسطةدتوحد ب

ن املقياس بين ألى التمييز بني الائات الاعمرية إىل عته ر اة وعدم قدتلبني اسحاالت املخ زييماسة على التر مقياس الد

  .(DSM-5, 2013)مس اطأمريكي اخلا يحصائالدليل اإل ساسي اعتمادا على احملكات الواردة يفأبشكل 
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 توصيات الدراسة:

 . لاةتاملخ أبنواعها ييةاسح املاعاةجة اضطراب حاالت عن شفكلاب يهتم اسيمق على الرتكيز -

 . اتطوير وترمجة مقياس وقوائم هتتم ابلكشف عن حاالت اضطراابت املاعاةجة اسحيية يف أعمار مبكرة جد -

وماعلمات مدارس الرتبية اخلاصة ومدارس  يعمل على التدريب على هذا املقياس ملاعلم شعقد ور  -

 عن حاالت اضطراابت املاعاةجة اسحيية.  للكشفاملقياس  حتصحيو طبيق الاعاديني لتدريبهم على ت

ج الوظياي الية والتكامل اسحيى والاعياسحاضطراابت املاعاةجة  إجراء الاعديد من الدراسات الىت تثري جما   -

 فاا . طأف الائات من اتلملخ

 اجع: رامل

ل اسحيي عند واضطراب التكام للغةة بني االق. الاع(0222)ن فرج الربديين أمي -

 ماعة عني مشس. ا . رسالة ماجيتري غري منشورة. كلية اآلداب. جاطأفاا

(. سيكولوجية 0228) هللاترمجة: عاد  عبد  ن.فماس م كو مجي ،االهانه – يا دان -

 ر الاكر. دا :اصة(. عمانخلة يف الرتبية اقدمم)مهم اعلياطأفاا  غري الاعاديني وت

(. اإلدراك اسحيي اسحركي لد  0229ايل )عبد الغاار عبد اةجبار، سوسن حين غ -

الطلبة املتاوقني واملتأخرين دراسيا يف املدارس اإلعدادية. جملة البحوث الرتبوية والنايية. كلية 

 .22 -00(. 00الرتبية بنات. جاماعة بغداد.   )
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Prevalence of Parents Perceptions of Sensory Processing Disorders



 د. سهى أمحد أمني نصر  221

 5102يوليو  –السنة السادسة  –العدد التاسع عشر  –جملة الطفولة والرتبية 

 Among Kindergarten Children. American Journal of 

Occupational Therapy. 58. 287-293. 

- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM.5). Washington. DC: 

APA. 

- Amira N. El Batraui, Nermin M. Schakar and Doaa A. 

Khalifa (2014). Difficulty in Processing and Integration Sensory 

Information in Patients with Autism Acase- Control Study- Middle 

East Current Psychiatry. 21:176-184. 

- Ayres, A. J. (1989). Sensory Integration and Praxis Test 

(SIPT) Los Angeles: Western Psychological Services. 

- Ayres. A.J. (1972). Sensory Integration and Learning 

Disorders, Los Angeles: Western Psychological Services. 

- Baranek G.T. David FJ. Poe MD. Et al. (2006). Sensory 

Experiences Questionnaire: Discriminating Sensory Features in 

Young Children with Autism, Developmental Delays, and Typical 

Development. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 47- 

591-601. 

- Batya Engel- Yeger and Daniella Ziu on (2011). The 

Relationship Between Sensory Processing Difficulties and Leisure 

Activity Preference of Children with Different Types of ADHD, 

Research in Developmental Disabilities. 32. 1154- 1162. 



220 

 5102يوليو  –السنة السادسة  –العدد التاسع عشر  –جملة الطفولة والرتبية 

- Ben- Sasson A. Hen L. Fluss R., et al. (2009). A Meta 

Analysis of Sensory Modulation Symptons in Individuals with 

Autism Spectrum Disorders. J. of Autism and Developmental 

Disorders. 39:1-11. 

- Ben- Sasson, A., Carter, A.S., Briggs- Gowen, M.J. (2009). 

Sensory Over-Responsively in Elementary School: Prevalence and 

Social- Emotional Correlates. Journal of Abnormal Child 

Psychology, 37, 705- 716. Dol.10.1007/s 10802- 0089295-8. 

- Ben- Sossen. A. Hen, L. Fluss, R. Cermak, S.A., Engel- 

Yeger, B & Gal E. (2009). A Meta- Analysis of Sensory 

Modulation Symptoms in Indivi-duals with Autism Spectrum 

Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders. 39:1-

11. 

- Bonggat, P.W. & Hall, L.J. (2010). Evaluation of the Effects 

of Sensory Integration- Based Intervention by Preschool Special 

Education Teacher. Education and Tainting in Autism and 

Developmental Disabilities. 45.294-302. 

- Cara Fox, Pamela C., Snow Kerry Holland (2014). The 

Relationship Between Processing Difficu-lties and Behavior in 

Children Age 5-9 Who are at risk of Developing Conduct Disorders 

Emotional and Behavioural Difficuties, Vol. l9(l). 

- Cermak S.,A., Curtin C. and Bandini LG (2010) Food 

Selectivity and Sensory Sensitivity in Children with Autism 



 د. سهى أمحد أمني نصر  225

 5102يوليو  –السنة السادسة  –العدد التاسع عشر  –جملة الطفولة والرتبية 

Spectrum Disorders. J. of the Ameircan Dietetic Association. 110: 

238-346. 

- Chewmg P.P. & Siu A.M. (2009). A Comparison of Parents 

of Sensory Processing in Children with and Without 

Developmentally Disabilities. Research in Developmental 

Disabilities, 30.1468-1480. 

- Dunn W. & Bennett, D. (2002). Patterns of Sensor 

processing in Children with ADHD. Occupational Therapy. Journal 

of Research. 22. 4-15. 

- Dunn, W. (1999). Short Sensory Profile. San Antonio, TX: 

Psychological Corporation. 

- Dunn, W. (2002). Infant/ Toddler Sensory Profil San 

Antonio TX: Therapy Skills Builders. 

- Dunn, W. (2007). Supporting Children to Participate 

Successfully in Everyday Life by Using Sensory Processing 

Knowledge. Infants & Young Children. 20(2). 84-101. 

- Engel- Yeger, B. (2008). Sensory Processing. Patterns and 

Daily Activity Preferences of Israeli Children. Canadaian Journal of 

Occupa-tional. 

- Ginny L. Van Rie and Juane Heflin (2009). The Effect of 

Sensory Activities on Correct Responding for Children with 

Autism Spectrum Disorders. Research In Autism Spectrum 

Disorders. 3. 783-796. 



222 

 5102يوليو  –السنة السادسة  –العدد التاسع عشر  –جملة الطفولة والرتبية 

- Greem S.A. and Ben- Sasson A (2010). Anxiety Disorders 

and Sensory Over- Responsibility in Children with Autism 

Spectrum Disorders: Is There a Causal Relationship? J. of Autism 

and Developmental Dosorders. 40:1495-1504. 

- Hodas Mizrahi (2012). Sensory Awareness in the Classroom 

A Work Shop for Preschool Teachers on Sensory Processing 

Disorder (SP). Master of Arts in Educational Psychology. 

- Hofman. S.G.& Bitran, S. (2007). Sensory- Processing 

Sensitivity in Social Anxiety Disorder: Relationship to Harm 

Avoidance and Diagnostic Subtypes. J. of Anxiety Disorders, 21. 

9440954. 

- Jame Case- Smith, Lindy L Weaver and Mary A. Fristad 

(2014). Asystematic Review of Sensory Processing Interventions- 

for Children with Autism Spectrum Disorders, , Autism, 1-16. 

- Karnowitz, C.S. (2005). The Out of- Sync Child: 

Recognizing and Coping with Sensory Processing Disorder. New 

York: New York Penguin Group (USA) Inc. 

- Lucy Jan Miller, Darci M. Nielson and Sarah A. Schoen 

(2012). Attention Deficit Hyperactivity- Disorder and Sensory 

Modulation Disorder A Comparison of Behavior and Physiology. 

Research in Developmental Disabilities. 33: 804-818. 

- Lynn J. Horouitz and Cecile Rost (2004). Helping 

Hyperactive Kids. A Sensory Integration Approach: Techniques 



 د. سهى أمحد أمني نصر  222

 5102يوليو  –السنة السادسة  –العدد التاسع عشر  –جملة الطفولة والرتبية 

types for Parents and Professionals- Hunter House in Publications 

Data. 

- Mazurek MO. Vasa RA., Kalb LG et al (2012). Anxiety, 

Sensory Over- Responsibility, and Gastrointestinal Problems in 

Children with Autism Spectrum Disorders. Journal of Abnormal 

Child Psychology 41:165-176. 

- Miller L.J., Anzalone ME., Lane SJ., et al (2007a). Concept 

Evoluation in Sensory Integration: A Proposed Nosology for 

Diagnosis. The American Journal of Occupational Therapy 61:135-

140. 

- Miller L.J., Coll JR. and Schoen SA (2007b). A 

Randomized Controlled Pilot Study of the Effectiveness of 

Occupational Therapy for Children with Sensory Modulation 

Disorder. The American Journal of Occupational Therapy 61: 228-

238. 

- Miller, L.J.(2006). Sensational Kids: Hope and Help for 

Children with Sensory Processing Disorder (SPD). New York: New 

York Penguin Group (USA) Inc. 

- Miller, L.J., Coll, J.R. & Schoen, S.A. (2007). A 

Randomized Controlled Pilot Stud of The Effectiveness of 

Occupational Therapy for Children with Sensory Modulation 

Disorder. The American Journal of Occupational Therapy. 61(2). 

228-238. 



222 

 5102يوليو  –السنة السادسة  –العدد التاسع عشر  –جملة الطفولة والرتبية 

- Nancy Pollock (2006). Sensory Integration. Can 

Child Center for Childhood. Disability Research 6P. 

- Parhan L.D., Cohn ES., Spetzer S., et al. (2007). Fidelity in 

Sensory Integration Intervention Resea- rch. The American J. of 

Occupational Therapy 61: 216-227. 

- Phol P.S. Dunn. W. & Brown C. (2003). The Role of 

Sensory Processing in the Everyday Lives of Older Adults of JR: 

Occupation Participation and Health. 23. 99-105. 

- Polly Godwin Emmons and Liz Me Kendry Anderson 

(2005). Understanding Sensory Dysfunction. London: Jessica 

Kinsley Publishers. 

- Provost B., Oenter P. (1993). The Sensory Rating Scale for 

Infant and Young Children Development and Reliability Phys 

Occup Therapy Pediatric. 13:15-35. 

- Reynolds S. and Lane SJ (2008). Diagnostic Validity of 

Sensory Over- Responsivily: A Review of the Literature. Journal of 

Autism and Developmental Disorders 38: 516-529. 

- Reynolds S., Lane S. and Thacker L. (2012). Sensory 

Processing, Physiological Stress, and Sleep Behaviors in Children 

with and Without Autism Spectrum Dosirder. OTJR: Occupation, 

Participation and Health 32: 246-257. 

- Richday AL and Schreck K.A. (2009). Sleep Problems in 

Autism Spectrum Disorders: Prevalence. Nature. And Possible 



 د. سهى أمحد أمني نصر  222

 5102يوليو  –السنة السادسة  –العدد التاسع عشر  –جملة الطفولة والرتبية 

Biopsychosocial Aetiologies. Sleep Medicine Reviews. 13. 403-

411. 

- Russell Lang, Mark O'Reilly, OL'we Healy, Mandy Rispoli, 

Helena Lydon et al (2012). Sensory Integration Therapy for Autism 

Spectrum Disorders: A Systematic Review, Research in 

Autism Spectrum Disorders 6.1004- 1018. 

- Schaaf RC., Benevides R., Mailloux, Z. et al (2013). An 

Intervention for Sensory Difficulties in Children with Autism: A 

Randomized Trial. Journal of Autism and Developmental 

Disorders. Epub Ahead of Print 10 November 2013. 

- Schaaf, R.& Blanche, E.l. (2011). Comparison of Behavioral 

Intervention and Sensory- Integration Therapy in the Treatment of 

Challenging Behavior. Journal of Autism and Developmental 

Disorders. 41.1436-1438. 

- Schaff R.C., Toth- Cohen S., Johnson SL., et al (2011). The 

Every Day Routines of Families of Children with Autism: 

Examining the Impact of Sensory Processing Difficulties on the 

Family. Autism 15: 373-389. 

- Shanley Donelan Mangeot, Lucy Jame Miller, Daniel N. 

Mcintosh, Jody Simon, Randi J. Hagerman and Edward Coldson 

MD. (2001). Sensory Modulation Dysfunction in Children with 

Attention- Deficit- Hyperactivity Disorder, Developmental 

Medicine & Child Neurology, 43, 399- 406. 



227 

 5102يوليو  –السنة السادسة  –العدد التاسع عشر  –جملة الطفولة والرتبية 

- Yok E. Aquilla, P., & Sutton (2002): Building Bridges 

Sensory Integration (2nd ed.) Las Vegas. N.V: Sensory Solutions. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

