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كما أشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني الدرجة الكلية ملقياس احلركات 
النمطية والدرجة الكلية ملقياس الربوفيل احلسي، كما أن احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف حصلت 

ات االرتباط بينها وبني االضطراابت احلسية السمعية، مث تليها على التوايل: الفمية، على أعلى درج
املتعددة، الدهليزية، اللمسية، البصرية. بينما مل ترتبط احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم بكل من بعد 

ابت االضطراابت البصرية، وبعد االضطراابت اللمسية، وبعد االضطراابت اللمسية وبعد االضطرا
 املتعددة. مما يشري إىل أن حركات األطراف تتأثر ابالضطراابت احلسية أكثر من أتثر حركات اجلسم هبا.

 : احلركات النمطية، االضطراابت احلسية، التوحد، اململكة العربية السعودية.الكلمات املفتاحية
Abstract: 

      The purpose of this study was to identify the relationship between the 

typical movements and sensory disorders for children with autism and to 

identify the psychological profile form of sensory disorders, and the 

psychological profile form of the typical movements for children with 

autism. The study sample consisted of (30) autism children within the 

range of (6- 10) years chosen from the autism program at the institute of 

intellectual education of the general directorate for education in Al- Ahsa 

province in Saudi Arabia. A measure of stereotypical movements, and 

sensory profile scale (Dunn, 1999) were used and applied to autism 

children. The results showed that there was variation in the form of 

psychological profile of sensory disorders, and oral disorders among the 

study sample more than other disorders, followed by auditory disorders 

and then multiple disorders, vestibular disorders, tactile disorders, and 

visual disorders. Stereotyped movement of parties in autism children 

spread more than stereotyped movements of the body. There is also a 

positive statistically significant correlation between the total score of 

stereotype movements scale and the total score of sensory disorders scale, 

The stereotypes movements of the parties were associated more strongly 

with sensory disorders, because the stereotypical movements of the 

parties got the highest degree of correlation between them and the audio 

disorders, followed by oral disorders then multi-disorders, vestibular 

disorders, tactile disorders then visual disorders. While the stereotypical 

movements of the body were not associated with visual disorders, touch 

disorders, multi disorders. This suggests that the movements of the parties 

were affected by sensory disorders more than movements of the body. 

Key words: Stereotyped Movements, Sensory Disorders, Autism, The 

Kingdom of Saudi Arabia. 
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 مقدمة:

يعد اضطراب التوحد من االضطراابت النمائية اليت تظهر أعراضه قبل أن يصل الطفل الثالثة من عمره، 
ويعوق الطفل عن منوه االجتماعي والتواصلي، كما يتسم بوجود سلوكيات منطية تكرارية واهتمامات 

قيدا، ألنه يؤثر على كثري وأنشطة منطية مقيدة. ويعد التوحد من أكثر االضطراابت التطورية صعوبة وتع
من مظاهر النمو املختلفة وابآليت يؤدي به إىل االنسحاب للداخل واالنغالق على الذات، ويضعف 

 اتصاله بعامله اخلارجي احمليط به رافضا أي نوع من التفاعل حىت من أقرب الناس إليه.
وحد، وله أمهية كبرية يف التشخيص يعد السلوك النمطي من السلوكيات الشائعة لدى األفراد املصابني ابلت

املبكر الضطراب التوحد بشكل عام، فهو يشكل أحد اجملاالت التشخيصية الرئيسية الثالثة الضطراب 
(. والبحوث قليلة نسبيا حول السلوك النمطي، ابملقارنة مع السلوك Barber, 2008التوحد )

 (. Watt, 2006االجتماعي وجماالت االتصال التشخيصية )
خذ السلوكيات النمطية أشكاال متعددة، بعضها يرتبط ابحلواس، وبعضها اآلخر يرتبط رحركة األطراف وأت

)اليدين والرجلني(، ومنها ما يرتبط رحركة اجلسم، أو ابلتفكري أو بطقوس حمدودة، وهناك سلوكيات تتعلق 
ة الطبيعية جزءا ضروراي (، وتعد احلركات النمطي0334ب،  -ابألشياء وسلوكيات ال تتعلق هبا )الشامي

( وتكون بوادر لنمو األطفال يف القدرة على احلركة Piek, 1995للنمو احلركي لدى األطفال العاديني )
 (.Prechtl, 1993والتحكم )

كثريا ما يقوم الطفل التوحدي لفرتات طويلة أبداء حركات معينة يستمر يف أدائها بتكرار متصل لفرتات 
سمه، أو رأسه، أو الطرق إبحدى يديه على كف اليد األخرى، أو تكرار طويلة: كهز رجله، أو ج

إصدار نغمة، أو صوت، أو مههمة بشكل متكرر، وقد ميضي الساعات مركزا نظره يف اجتاه معني، أو 
حنو مصدر ضوء، أو صوت قريب، أو بعيد، أو حنو عقارب ساعة احلائط، وال تكون هذه األفعال أو 

جابة ملثري معني، بل هي يف واقع األمر استثارة ذاتية تبدأ أو تنتهي بشكل مفاجئ األمناط السلوكية است
وتلقائي، مث يعود إىل وحدته املفرطة وانغالق التام على نفسه وعامله اخليايل اخلاص ورغبة قلقة متسلطة 

 (.0330يف البقاء طويال على حالته كما هي )شبلي، 
تجمد بعضهم يف مكانه لساعات طويلة دون أي حركة، وميشي بعضهم على أطراف أصابعهم، وقد ي

ويسمي اخلرباء هذه السلوكيات األمناط السلوكية النمطية اجلامدة الشاذة أو سلوكيات تنشيط أو إاثرة 
 (.Barber et al., 2008; 1997و حالوة، بالذات )أ

فضل نوعا معينا من الطعام ورمبا يكون الطفل التوحدي مولعا ابألضواء أو األنوار أو األشكال، ورمبا ي
بناء على تفضيل لونه، ويفضل بعض األطفال التوحديني منطا معينا من احلركات كأن يقذفوا يف اهلواء، 
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أو أن يدوروا حول أنفسهم دون أن يشعروا ابلدوار، بينما يشعر آخرون خبوف شديد من حركة املصعد، 
 (.0332)عامر،  ويتوق بعضهم إىل االستمتاع بلفحة اهلواء يف وجوههم

يالحظ من خالل العرض املوجز أن احلركات النمطية والسلوكيات احلسية املتكررة غري العادية من أبرز 
مظاهر السلوك النمطي والتكراري لدى األشخاص التوحديني، حيث يظهر هؤالء أمناطا خمتلفة من 

من ذوي االضطراابت النمائية األخرى احلركات النمطية ومن املظاهر احلسية غري العادية أكثر من أقراهنم 
(Gal, Dyck& Passmor, 2009; Ermer& Dunn, 1998 وأهنم أكثر استمرارا يف القيام )

( وهذا حاولت هذه الدراسة Watt, Wetherby, Barber& Morgan, 2008هبذه احلركات )
ديني النمطية. وهذه توضيح طبيعة العالقة بني هذين اجلانبني البارزين يف سلوكيات األفراد التوح

االضطراابت احلسية متنوعة، حيث تظهر اترة مسعية كأن يتجاهل الطفل التوحدي أصواات مرتفعة جدا  
كالفرقعة أو صوت انفجار، وال يبدي أي استجابة لتلك األصوات، ويف الوقت نفسه فإنه يتأمل وينزعج 

ك السيارة. أو صوت جرس اهلاتف، أو لبعض األصوات الروتينية املعتادة مثل: نباح كلب، وتشغيل حمر 
صراخ أحد األطفال، أو حتريك املقاعد ابلصف أو البيت، أو صوت أمواج البحر، أو حفيف أوراق 

 (.0332الشجر، أو تساقط املطر عل السقف )الشيخ، 
واترة أخرى تظهر االضطراابت احلسية بصرية كأن يتجاهل الطفل التوحدي األشياء اليت يفضل مجيع 

فال رؤيتها، يف حني قد يظل لفرتات طويلة ينظر وحيملق يف شيء يدور أو يف جزء من لعبة خاصة األط
به كعجلة السيارة مثال. كما تظهر هذه االضطراابت ملسية حيث يالحظ على بعض هؤالء أهنم غري 

ألمل إذا ما حساسني للربد أو األمل، فقد خيرج الطفل التوحدي يف الربد القارص دون مالبس، وال يشعر اب
رأسه ابحلائط أو الطاولة أو الكرسي، ويظهر رغم  بوقع علي األرض أثناء اجلري أو اللعب، وقد يضر 

ذلك وكأنه ال يشعر ابألمل، يف املقابل جند لديه حساسية جلدية كبرية، جتعله يبتعد عندما حياول أحد 
يالحظ اآلابء على أطفاهلم  األشخاص ملسه أو معانقته. واترة أخرى تظهر االضطراابت مشية حيث

التوحديني أهنم يفحصون العامل من حوهلم من خالل الشم، فهم يشمون أجساد آابئهم أو ألعاهبم اخلاصة 
أو حىت األجهزة الكهرابئية ابملنزل. أيضا تظهر هذه االضطراابت يف جانب التذوق حيث يفضل 

ها على أساس طعمها، أو يقومون األطفال ذوو اضطراب التوحد، ويرفضون بعض األطعمة دون غري 
بتذوق األشياء كلحس األقالم أو النوافذ. أو وضع كل شيء يف الفم لفحصه سواء كان هذا الشيء لعبة 

(. كذلك يعاين األطفال التوحديون من 0334ب،  -أو أداة من األدوات املوجودة حوله )الشامي
م يف الفراغ، ومن عالمات االضطراابت احلسية اضطراابت يف احلواس الدهليزية، واليت هتتم مبكان اجلس
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الدهليزية شعور الطفل التوحدي ابلقلق أو احلزن عندما يرتك املكان، أو يتجنب أدوات املالعب أو 
 (.Dunn, 1999األلعاب املتحركة كاألرجوحة، أو يلف ويدور حول نفسه كثريا. )

لنمطية واضطراابت املعاجلة احلسية، وهل يوجد هلذا حاولت الدراسة احلالية، إلقاء الضوء على احلركات ا
 سنوات(. 03-6عالقة بينهما لدى األطفال التوحديني، الذين ترتاوح أعمارهم بني )

 الدراسات السابقة:
 لقد قسمت الدراسات إىل ثالثة حماور، ورتبت زمنيا وفق كل حمور:

 احلركات النمطية لدى األطفال التوحديني: -احملور األول
د من الدراسات حول احلركات النمطية واالضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني والعالقة أجري عد

 بينهما ومن هذه الدراسات:
(، بدراسة Matson, Dempsey& Fodstad, 2009قام كل من: ماتسون، دميبسي وفودستاد )

االضطراب النمائي عن السلوك النمطي والتكراري لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، واألطفال ذوي 
الشامل، هبدف الكشف عن شدة أعراض السلوك النمطي والروتيين لدى أطفال طيف التوحد. وذلك 

( طفال تضم أطفاال مصابني ابلتوحد، وأطفال يعانون من اضطراب منائي 063على عينة مكونة من )
االت اإلعاقة غري حمدد، أو مل يشخصوا على أهنم طيف توحد بل يف خطر التأخر النمائي أو ح

سنوات(، واستخدم مقياس فرز مسات التوحد للرضع واألطفال  2-0اجلسمية، وتراوحت أعمارهم بني )
(The Baby and Infant Screen for Children With autism Traits BISCUIT .)

فال طأوأشارت النتائج إىل أن أطفال التوحد أظهروا مستوى أعلى للسلوك الروتيين والنمطي، يليهم 
 االضطراب النمائي غري احملدد.

Barber, 2008كما قامت ابربر ) ال من ( بدراسة عن طبيعة السلوك التكراري والنمطي لدى األطف
الفئة وذلك  ذوي طيف التوحد، هبدف اكتشاف أسباب ووظائف السلوك التكراري والنمطي لدى هذه

( 00ن ذوي طيف التوحد، و )شهرا( م 04-02( طفال أعمارهم بني )22على عينة مكونة من )
( طفال عاداي مطابقني هلم 00طفال من ذوي التأخر النمائي ممن ليس لديهم أعراض طيف التوحد، و )

ي والتواصلي يف العمر، ومت استخدام مناذج السلوك مسجل على شريط فيديو، ومقياس السلوك الرمز 
The Communication and Symbolic Behavior Scales (CSBS) (Prizant& 

Wetherby, 2002) . 
أشارت النتائج إىل أن األطفال من ذوي طيف التوحد أقل يف نسبة سلوك التنظيم اجليد خالل أتديتهم 
احلركات النمطية من أطفال ذوي التأخر النمائي واألطفال العاديني، كذلك أظهرت جمموعة طيف 

رحركات اجلسم من جمموعيت أطفال التأخر   والتكراري املعلقينالتوحد معدال أعلى يف السلوك الروتي
 النمائي والعاديني.
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 ,Watt, Wetherby, Barber& Morganكذلك قام كل من: وات، وذريب، ابربر ومورغان )

( بدراسة عن السلوك النمطي والتكراري لدى األطفال الذين يعانون من اضطراابت طيف التوحد 2008
ة التكرار والنمطية يف سلوك هذه الفئة من األطفال، وذلك على يف السنة الثانية من العمر، هبدف دراس

خر يف النمو أ( طفال من ذوي الت02( طفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، و )23عينة مكونة من  )
شهرا( من العمر.  04-02( طفال عاديني، أعمارهم بني )23بدون أعراض طيف التوحد و )

 The Communication and Symbolicوك الرمزي )استخدمت الدراسة مقياس التواصل والسل

Behavior Scales (CSBS) Wetherby& Prizant, 2002 كما استخدمت أشرطة ،)
شهرا من العمر، كما استخدمت مقاييس مولني للتعليم املبكر  02الفيديو عندما كان الطفل أكثر من 

(The Mullen Scales of Early Learning (MSEL) Mullen, 1995) أشارت النتائج .
إىل أن األطفال الذين يعانون من طيف التوحد أظهروا تكرار أعلى وأطول مدة يف السلوكيات النمطية 
املرتبطة ابألشياء واملرتبطة رحركات اجلسم، كما أظهروا سلوكيات حسية متكررة أعلى من جمموعيت أطفال 

 خر النمائي واألطفال العاديني.أالت
 راابت احلسية لدى األطفال التوحديني:االضط -احملول الثاين

 (Schoen, Miller, Brett- Green& Nielsen, 2009)قام سكوين، ميلر، رت قرين ونلسن 
 هبدف مقارنة االضطراابت احلسية بني أطفال ذوي ابت احلسية لدى األطفال التوحدينيبدراسة االضطرا

( طفال، موزعني 44عينة مكونة من ) اضطراب التوحد وأطفال ذوي اضطراابت التعديل احلسي، على
( طفال من ذوي اضطراب التعديل 00( طفال من ذوي اضطراب التوحد، و )00على جمموعتني: )

 The Short Sensory Profile)احلسي، واستخدمت الدراسة مقياس الربوفيل احلسي املختصر 

(SSP) Dunn, 1999)ضعف يف االستثارة  ، وأشار النتائج إىل أن األطفال التوحديني لديهم
الفسيولوجية والتفاعل احلسي بينما كان التفاعل عاليا بعد كل مثري لدى أطفال ذوي اضطراب التعديل 
احلسي. كما أشارت إىل أن األطفال التوحديني لديهم حساسية مفرطة للطعم والرائحة، واستجابة 

تعديل احلسي أبدوا سلوكا حسيا ضعيفة حسية للطعم والرائحة، بينما األطفال يف جمموعة اضطراب ال
 شاذا يف السعي والطلب.

بدراسة االضطراابت احلسية لدى  (Minshew& Hobson, 2008)كما قام منشو وهوبسون 
 Sensory Sensitivityاألطفال التوحديني، هبدف دراسة اإلفراط والقصور يف احلساسية احلسية 

( 60، على عينة مكونة من )High- functioning -لدى األطفال التوحديني ذوي األداء العايل
من اإلانث(.  00من الذكور و  44سنة( ) 04-4طفال من ذوي التوحد تراوحت أعمارهم بني )
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 Sensory Sensitivity Questionnaire)استخدمت الدراسة استبانة احلساسية احلسية 

(SSQ)لة من اإلفراط والتفريط يف . أشارت النتائج إىل أن أطفال الوحد يظهرون درجة كبرية ذات دال
احلساسية يف كل اجملاالت احلسية. وأن اخلربة املستمرة لالحنرافات حلسية املضطربة قد يكون هلا أتثري منع 
العمليات الضرورية اليت من خالهلا تتطور مهارات التفاعل والتعلق والتواصل. كما تزداد احلساسية احلسية 

أطفال التوحد. ويستقبل األطفال التوحديون املعلومات احلسية بطرق  للمثريات مع التقدم يف العمر لدى
وسائل ختتلف كثريا عن األطفال العاديني، كما أن اخللل يف جمال واحد يف النمو احلسي قد يؤثر على 

 &Tomcheck)النواحي العاطفية واالجتماعية واللغوية واملعرفية. كذلك قام كل من تومتشك دن  

Dunn, 2007)  اسة االضطراابت احلسية لدى هؤالء األطفال التوحديني، هبدف دراسة نسبة بدر
( طفال توحداي وعينة 020انتشار االضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني، على عينة مكونة من )

سنوات(، ابستخدام مقياس الربوفيل احلسي  6-0مطابقة من األطفال العاديني يف املدى العمري )
، وقد أشارت نتائج الدراسة (The Short Sensory Profile (SSP) Dunn, 1999)املختصر 

من األطفال التوحديني يف سن ما قبل املدرسة لديهم اضطراابت حسية. وكانت اكرب الفروق  %42أن 
 يف االستجابة الضعيفة للمثريات، والفلرتة السمعية، واحلساسية اللمسية.

 النمطية واضطراابت املعاجلة احلسية:العالقة بني احلركات  -احملور الثالث
بدراسة هدفت إىل  (Gal, Dyck& Passmor, 2010)كما قام كل من غال، دايك وابمسور 

البحث عن العالقة بني االضطراابت احلسية واحلركات النمطية لدى األطفال املصابني ابضطراابت 
سية يف انتشار وشدة احلركات حسية أو تطورية أو العاديني، واكتشاف مدى أتثري االضطراابت احل

( طفال، 000النمطية. ومدى ارتباط احلركات النمطية ابإلعاقة الذهنية، وذلك على عينة مكونة من )
( طفال، أطفال 03سنة(، وزعت إىل مخس جمموعات: أطفال عاديون عددهم ) 00-6أعمارهم بني )

( طفال، أطفال معوقون مسعيا 23( طفال، أطفال معوقون بصراي عددهم )04معوقون ذهنيا عددهم )
( طفال، واستخدم يف هذه الدراسة مقياس الربوفيل 26( طفال، أطفال توحديون عددهم )26عددهم )

 & The Short Sensory Profile (SSP) (McIntosh, Miller, Shyu)احلسي املختصر، 

Dunn, 1999)  وكذلك مقابلة تقدير احلركات النمطية وحركات إيذاء الذات(The Stereotyped 

and Self- Injurious Movement Interview (SSIMI) Turner, 1999 b) . 
أشارت النتائج إىل أن األطفال الذين يعانون من اضطراابت حسية كانوا يعانون من انتشار احلركات 

ة العينات النمطية وشدهتا أكثر من بقية اجملموعات األخرى، وأن عينة األطفال التوحديني متيزت عن كاف
األخرى ففي هذه اجملموعة كان كل من االضطراابت احلسية واحلركات النمطية األكثر انتشارا وشدة 
رحيث حصل األطفال التوحديون على أداء أعلى يف احلركات النمطية، من اجملموعات األخرى، كما 



 يتم. أمني علي الكوي                                                                                                  
                       مدةأ.د. خولة أمحد حيىي احلوا          العالقة بني احلركات النمطية واالضطراابت احلسية                         

 د. السيد سعد اخلميسي                                       لدى األطفال التوحديني يف اململكة العربية السعودية

545 

 

تتفاعل مع االضطراابت أشارت النتائج إىل أن اإلعاقة الذهنية ال تسهم يف احلركات النمطية ولكنها 
 احلسية لزايدة انتشار وشدة احلركات النمطية. 

بدراسة  (Chen, Rodgers& McConachie, 2009)كما قام تشني، رودجرز ومكوانشي 
السلوكيات النمطية واملتكررة، واالضطراابت احلسية والعمليات املعرفية لدى أطفال طيف التوحد. هبدف 

كيات النمطية واملتكررة وبني كل من االضطراابت احلسية، والعمليات الكشف عن العالقة بني السلو 
( طفال من ذوي طيف التوحد 04املعرفية لدى أطفال طيف التوحد. وذلك على عينة مكونة من )

شخصوا على أهنم توحديون من ذوي األداء العايل أو مصابني مبتالزمة أسربجر، ترتاوح أعمارهم بني 
راسة على أولياء أمور األطفال حيث استخدم اختبار األشكال املتضمنة سنة(. وطبقت الد 2-06)

The Embedded Figures Test (EFT) (Witkin et al.,1971)  والربوفيل احلسي املختصر
(SSP) وقائمة األعمال الروتينية لدى ألطفال ،The Childhood (Evans et al., 1997) 

(Routines Inventory (CRI)من العينة أظهرت منطا حسيا  %0ج الدراسة إىل أن . أشارت نتائ
كان لديهم اختالف واضح. وقد حصلت   %06كان لديهم اختالف حمتمل، و   %00عاداي، و 

)التنقية السمعية( على النسبة األعلى، بينما حصلت احلساسية الدهليزية واحلساسية البصرية واحلساسية 
أن هناك ارتباطات دالة بني درجة  كما أشارت إىل   االختالف الواضح.السمعية على أقل نسبة يف

االضطراابت احلسية وبني عدد السلوكيات املقيدة والنمطية. كما أشارت النتائج إىل أن هناك عالقة بني 
أسلوب العمليات املعرفية لدى أطفال طيف التوحد. وبني السلوك النمطي التكراري، كما ال توجد نفس 

 ,2008)لوب العمليات املعرفية واالضطراابت احلسية. كذلك قامت روبنسن تلك العالقة نفسها بني أس

Robinson)  ،بدراسة املهارات اليومية واالضطراابت احلسية واملهارات احلركية لدى األطفال التوحديني
هبدف فحص العالقة بني املهارات احلركية واالضطراابت احلسية ومهارات احلياة اليومية، وذلك على 

سنوات(. استخدمت الدراسة  0، 2-2( طفال توحداي، تراوحت أعمارهم بني )03كونة من )عينة م
 ,The Mov- ment Assessment Henderson& Sugden)بطارية التقومي احلركي لألطفال 

1992) Battery for Children  MABC ومقياس الربوفيل احلسي املختصر ،The Short 

Sensory Profile (SSP) Dunn,1999( ومقياس املهارات العملية للعناية ابلذات ،)The 

Functional Skills to Care For Self( ومقياس جرد العجز لتقومي األطفال ،Scale of the 

pediatric (Evaluation of Disability Inventory (PEDI) (Haley et al., 1992) .
منهم  %22حة يف األداء احلركي و من العينة أظهرت صعوابت واض %02أشارت الدراسة إىل أن 

( من األطفال 4و ) %02( من األطفال أداء مثاليا بنسبة 0يعاين من اضطراابت حسية، وقد أحرز )
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من النتيجة  %43( من األطفال يف االختالف املؤكد بنسبة 2و ) %42يف االختالف احملتمل بنسبة 
دة يف االستجابة احلسية للمثريات البيئية مقارنة الكلية. األطفال التوحديون كانوا يعانون من نقص أو زاي

من األطفال يف فئة األداء النموذجي للحساسية احلركية  %03أبقراهنم من األطفال العاديني. وسجل 
والسمعية البصرية. كما أشارت النتائج إىل أن أعلى تكرار لالختالفات الواضحة حدثت يف التصفية 

ة والبحث احلسي، وخفض الطاقة أو ضعفها. أما ابلنسبة ملهارات السمعية، مث االستجابة املنخفض
العناية الذاتية، فقد حصلوا على معدل ينحرف عن املتوسط أكثر من احنرافني معياريني. وتشكل 

 املهارات احلركية واالضطراابت احلسية نسبة كبرية يف تباين مهارات احلياة اليومية لألطفال.
السابقة، أن هناك اتفاقا بني الدراسات على أن األطفال التوحديني يالحظ من مراجعة الدراسات 

أظهروا سلوكا منطيا وتكراراي أعلى من األطفال الذين لديهم اضطراابت منائية بدون توحد ومن األطفال 
العاديني، وأن االضطراابت احلسية تنتشر بشكل كبري لدى األطفال التوحديني. وأن أبرز االضطراابت 

يهم كانت االضطراابت السمعية، وأهنم لديهم حساسية مفرطة للطعم والرائحة، وكذلك احلسية لد
احلساسية اللمسية واالستجابة الضعيفة حنو مشاعر اآلخرين، كما أشارت الدراسات إىل وجود ارتباط 
بني السلوك النمطي واالضطراابت احلسية. الدراسات السابقة درست العالقة بني احلركة النمطية 

ضطراابت احلسية يف ظل وإطار عام وهو السلوك النمطي، وهو متنوع، فالسلوكات النمطية هلا واال
أشكال متعددة، بعضها يرتبط ابحلواس، وبعضها اآلخر يرتبط رحركة األطراف، ومنها يرتبط رحركة اجلسم، 

يد نوع السلوك ومنها يرتبط ابلتفكري أو بطقوس حمددة، ولقد اختار الباحثون موضوعاهتم من خالل حتد
النمطي، وهو احلركات النمطية ومدى عالقتها ابالضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني يف اململكة 

 العربية السعودية.
 مشكلة الدراسة:

يتزامن وجود مظاهر االضطراابت احلسية مع مظاهر السلوك النمطي واملتكرر لدى األطفال التوحديني 
عني يف جانب من جوانب النمو لدى الفرد قد يؤثر يف منو جانب آخر، إال إن حدوث اضطراب منائي م

ولكن من الصعب حتديد طبيعة هذه العالقات التفاعلية، فال ميكن اجلزم أبن حدوث االضطراابت 
احلسية تسبب السلوك النمطي لدى األطفال التوحديني أو العكس، وذلك على الرغم من أن اضطراابت 

، وأن هناك (Gabriels et al., 2008)ن وجودها مع وجود السلوك النمطي املعاجلة احلسية يتزام
عالقة ذات داللة إحصائية بني االضطراابت احلسية والسلوك النمطي، ولكن معظم تلك الدراسات 
درست العالقة بني احلركات النمطية واالضطراابت احلسية يف ظل إطار عام، وهو السلوك النمطي 

يعد السلوك النمطي من السلوكيات الشائعة لدى األشخاص املصابني ابلتوحد، التكراري وهو متنوع. 
، (Barber, 2008)فهو يشكل احد اجملاالت التشخيصية الرئيسة الثالثة الضطراب طيف التوحد 



 يتم. أمني علي الكوي                                                                                                  
                       مدةأ.د. خولة أمحد حيىي احلوا          العالقة بني احلركات النمطية واالضطراابت احلسية                         

 د. السيد سعد اخلميسي                                       لدى األطفال التوحديني يف اململكة العربية السعودية

544 

 

وتعد احلركات النمطية من أبرز السلوكيات النمطية لدى األطفال التوحديني، فاحلركات النمطية أوسع 
استاقا من أفراد اجملموعات األخرى، فهي ليست سلوكيات معزولة بل موجودة كجزء من نطاقا وأكثر 

ويف اجلهة  (Gal, Dyck& Passmor, 2009)متالزمة، وهي جمموعة مرتابطة من السلوكيات 
لدى األطفال  %42املقابلة تعد االضطراابت احلسية أحد وجوه السلوك النمطي حيث توجد بنسبة 

 &Baker, Lane, Angley)صف هؤالء أبمناط معينة من االضطراابت احلسية التوحديني. كما يت

Young. 2008) 
 ومن مربرات إجراء الدراسة:

  قلة الدراسات العربية اليت تناولت العالقة بني احلركات النمطية واالضطراابت احلسية لدى
 األطفال التوحديني يف حدود علم الباحثني.

 ركات النمطية اليت ترتبط ابالضطراابت احلسية لدى األطفال مل حتدد الدراسات السابقة احل
التوحديني. من هنا حدد الباحثون املشكلة بنوع السلوك النمطي وهو احلركات النمطية ومدى 
عالقتها ابالضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني. وما االضطراابت احلسية األكثر ارتباطا 

 مع احلركات النمطية؟.

 بلورة املشكلة ابلسؤال اآليت: وهكذا ميكن
ما العالقة بني احلركات النمطية واالضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني يف اململكة العربية 

 السعودية؟.
 أسئلة الدراسة:

ما شكل الربوفيل النفسي للحركات النمطية لدى األطفال التوحديني يف اململكة العربية  .0
 السعودية؟.

نفسي لالضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني يف اململكة العربية ما شكل الربوفيل ال .0
 السعودية؟.

هل يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بني احلركات النمطية واالضطراابت احلسية لدى األطفال  .0
 التوحديني يف اململكة العربية السعودية؟.

 أهمية الدراسة:
تضيف كثري من العلم واملعرفة حول احلركات النمطية و  للدراسة أمهية من جانبني: اجلانب النظري، حيث

االضطراابت احلسية والعالقة بينهما من خالل األدب النظري والدراسات حول املوضوع. اجلانب 
 التطبيقي، حيث يستفاد من نتائجها يف:
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  مساعدة العاملني يف اجملال يف طريقة التعامل مع الطفل التوحدي والتنبؤ بسلوكه من خالل
 لتعرف إىل مدى ارتباط احلركات النمطية ابالضطراابت احلسية.ا

 بؤ بسلوكه من خالل نمساعدة العاملني يف اجملال يف طريقة التعامل مع الطفل التوحدي والت
 التعرف إىل مدى ارتباط احلركات النمطية ابالضطراابت احلسية.

 ليت هتدف إىل تعديل تلك مساعدة العاملني يف اجملال يف وضع إجراءات التدخل املناسبة ا
 املشكالت احلركية واحلسية لدى األطفال التوحديني، أو املسامهة يف احلد منها.

 أهداف الدراسة:
 التعرف إىل شكل الربوفيل النفسي للحركات النمطية لدى األطفال التوحديني. .0

 التعرف إىل شكل الربوفيل النفسي لالضطراابت احلسية لديهم. .0

 باط احلركات النمطية ابالضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني.التعرف إىل مدى ارت .0

 مصطلحات الدراسة:
: عرفت اجلمعية األمريكية اضطرا ابلتوحد أبنه نوع من االضطراابت يف تطور منو Autismالتوحد 

الطفل، ويظهر خالل السنوات األوىل من عمر الطفل، وتؤثر على خمتلف نواحي النمو ابلسلب وتظهر 
النواحي االجتماعية والتواصلية والسلوك النمطي واالهتمامات واألنشطة واجلوانب املعرفية واالنفعالية  يف

 (.Baker, Lane, Angley & Young, 2008والعاطفية والسلوكية )
هم الطالب الذين شخصوا ابلتوحد من قبل الطب النفسي،  التعريف اإلجرائي لألطفال التوحديني:

 ج التوحد التابعة إلدارة تعليم البنني ابألحساء يف اململكة العربية السعودية.وامللتحقون بربام
: هي سلوكيات حركية يظهرها األشخاص Stereotypes Movementsاحلركات النمطية 

التوحديون بصورة متكررة، وتكون هذه السلوكيات يف معظم األحيان منتظمة يف تكرارها، تظهر يف 
تبط رحركة األطراف )اليديني والرجلني(، ومنها ما يرتبط رحركة اجلسم أشكال عديدة، منها ما ير 

 (.0334ب،  -)الشامي
التعريف اإلجرائي للحركات النمطية: الدرجة اليت حيصل عليها الطالب التوحدي على مقياس احلركات 

 النمطية املستخدم يف الدراسة.
ائف املتصلة ابإلحساس الذي : هي اخللل يف الوظSensory Disorders االضطراابت احلسية

حيدث يف اجلهاز العصيب املركزي، وتتضمن االستقبال والتعديل، والتكامل، وتنظيم للمثريات احلسية 
(Bundy, Lane, Murray&Fisher, 2002.) 

التعريف اإلجرائي لالضطراابت احلسية: الدرجة اليت حيصل عليها الطالب التوحدي على مقياس الربوفيل 
 تخدم يف الدراسة.احلسي املس
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 منهج الدراسة:
املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي االرتباطي. وقد اختري نظرا ملالءمة املنهج مع طبيعة 
الدراسة وأهدافها يف التعرف إىل أبرز احلركات النمطية، وأبرز االضطراابت احلسية لدى األطفال 

 التوحديني والكشف عن مدى االرتباط بينهما.
 إجراءات الدراسة:

: اجملتمع املستهدف يف هذه الدارسة هم الطلبة الذكور التوحديون املسجلون يف برانمج جمتمع الدراسة
التوحد مبعهد الرتبية الفكرية التابع لإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة األحساء يف اململكة العربية 

 ( طالبا.46السعودية، وقد بلغ عدد أفراد هذا اجملتمع )
 ج( طالبا من األطفال التوحديني الذكور املسجلني يف برام03تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

التوحد مبعهد الرتبية الفكرية التابع لإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة األحساء يف اململكة العربية 
سنوات( مبتوسط  03-6أعمارهم بني ) السعودية. وقد اختريوا ابلطريقة القصدية. وقد تراوحت

 ( يوضح توزيع العينة وفقا ملتغري العمر.0(، واجلدول )02،0( سنوات، واحنراف معياري )00،2)

 (1اجلدول )
 توزيع العينة وفقا ملتغري العمر

 
 النسبة املئوية العدد العمر

 %0300 03 سنوات 2أقل من  -6من 
 %6630 03 سنوات 03-2من 

 %033 03 اجملموع
 شروط اختيار عينة األطفال التوحديني:

أن يكون الطفل مشخصا على أنه من ذوي التوحد )وفق معايري التشخيص املستخدمة يف  .0
 العهد(.

 سنوات. 03-6أن تكون الفئة العمرية للطفل من  .0

 أن ال تكون هناك إعاقات مسعية أو بصرية أو حركية أو مشكلة يف اجلهاز العضلي أو العصيب. .0
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( من املعلمني احلاصلني على درجة البكالوريوس يف الرتبية 0، فقد تكونت من)عينة املقدرينأما 
( سنوات يف العمل يف جمال تدريب وتعليم األطفال 2-0اخلاصة، وترتاوح سنوات اخلربة لديهم بني )

 التوحديني، وال تقل خربة كل معلم من املقدرين ابلطفل عن سنة دراسية.

 د استخدمت األدوات اآلتية يف الدراسة:لق -أدوات الدراسة
 (Dunn, 1999: Sensory Profileمقياس الربوفيل احلسي ) -أوال

 املقياس يف صورته األصلية:
يهدف إىل قياس استجابة األطفال للمواقف واألحداث تبعا للنظم احلسية لديهم، ومدى أتثري ذلك 

( فقرة، ويطبق 002احلياة اليومية، ويتكون من ) على األداء الوظيفي للمعاجلة احلسية عند األطفال يف
( سنوات. اجملال األول: املعاجلة احلسية، ويتكون من ستة أبعاد فرعية، 03-0على األطفال من عمر )

هي: املعاجلة السمعية، املعاجلة البصرية، املعاجلة الدهليزية، املعاجلة اللمسية، املعاجلة املتعددة احلواس 
)الشفوية(. اجملال الثاين: التعديل، ويشمل مخسة أبعاد فرعية، هي: املعاجلة احلسية واملعاجلة الفمية 

املتعلقة ابلتحمل/ التناغم، التنظيم السلوكي املتعلق بوضعية اجلسد وحركته، تعديل احلركة اليت تؤثر على 
ملدخالت مستوى النشاط، تعديل املدخالت احلسية اليت تؤثر على االستجاابت العاطفية، تعديل ا

البصرية اليت تؤثر على االستجابة العاطفية ومستوى النشاط. واجملال الثالث: االستجاابت السلوكية 
والعاطفية، ويتكون من ثالثة بعاد فرعية، وهي: االستجاابت العاطفية واالجتماعية، والنتائج السلوكية 

 من املعاجلة احلسية والبنود املوضحة لعتبات االستجابة.
 ياس يف صورته األصلية:صدق املق

 حتقق الباحثون من صدق املقياس ابستخدام الطريقتني اآلتيتني:
 صدق احملتوى وصدق املفهوم. .0

 ثبات املقياس يف صورته األصلية. .0

استخدام معامل كرونباخ ألفا لبحث االتساق الداخلي، وتراوحت معامالت االتساق الداخلي بني 
عادة االختبار على طفلة واحدة، ومت تقدير الدرجة من (، كذلك استخدمت طريقة إ3440 -3440)

(، ويف التطبيق الثاين حصلت على 62444قبل الوالدين، وقد حصلت يف التطبيق األول على درجة )
(06،20.) 

 للتطبيق يف الدراسة احلالية: Sensory Profileإعداد مقياس الربوفيل احلسي 
 طوات اآلتية:إلعداد املقياس للتطبيق قام الباحثون ابخل
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وإجراء بعض التعديالت لكي يناسب مشكلة للدراسة، وقد اقتصر  ،ترمجة املقياس إىل اللغة العربية
، وذلك ملناسبته ملشكلة Sensory prcessing -املقياس على اجملال األول وهو املعاجلة احلسية

 الدراسة.
يف هذه الدراسة. حسب  وقد استخرجت دالالت صدق وثبات ملقياس الربوفيل احلسي املستخدم

 الصدق هلذا املقياس بطريقتني:
 الصدق الظاهري: .0

من احملكمني من األساتذة واملتخصص يف هذا اجملال، منهم  4عرض مقياس الربوفيل احلسي على 
أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية اخلاصة جبامعة امللك فيصل ابألحساء، وأخصائيون يف الطب النفسي 

لنفسي ابألحساء، ومعلمات الرتبية اخلاصة مبركز عالية للتدخل املبكر مبملكة البحرين، مبستشفى الطب ا
هبدف احلكم على مدى انتماء الفقرات للبعد، ومدى مناسبتها للعينة، ومن حيث صياغة الفقرات 

اليت اللغوية، وكذلك إضافة فقرات مقرتحة، واتفق احملكمون على صالحية املقياس، وقد مت قبول الفقرات 
 فأكثر، وهي كما أييت: %22حصلت على نسبة اتفاق 

أضيفت كلمة" يصدر" يف بداية الفقرة األوىل من البعد األول لتصبح:" يصدر استجاابت سلبية 
لألصوات العالية أو غري املتوقعة: )مثال: الطفل يصرخ أو خيتبئ عند مساع صوت املكنسة الكهرابئية، أو 

 .نباح الكلب، أو جمفف الشعر(
( يف بعد 2فصلت ثالث فقرات، حيث كانت حتتوي على عبارات مركبة إىل فقرتني مستقلتني، كفقرة )

"، يستمتع ابألصوات الغريبة/ يسعى إلحداث فوضى جملرد الفوضىاملعاجلة السمعية، حيث كانت:" 
ة أو يتجنبها ( يف بعد املعاجلة البصرية، حيث كانت:" يظهر عدم الرضا عن األضواء الساطع03والفقرة )

( يف بعد املعاجلة احلسية الفمية، 20)مثال، يبتعد عن ضوء الشمس القادم من انفذة السيارة("، والفقرة )
 حيث كانت:" يقتصر على درجة حرارة معينة وتركيب طعام معني".

مع  ( يف بعد املعاجلة البصرية، وهي:" ينزعج من األنوار الساطعة بعد تكيف اآلخرين00حذفت الفقرة )
( وهي" يغطي عينيه أو ينظر جبانيب عينيه حلمايتها من الضوء".  02اإلضاءة"، ألهنا تكرار للفقرة )

( يف بعد املعاجلة احلسية الفمية، وهي:" صعب يف اختيار الطعام خاصة 22كذلك حذفت الفقرة )
معينة وتركيب  مكوانت الطعام"، ألهنا تكرار للفقرة السابقة عليها، وهي:" يقتصر على درجة حرارة

 طعام معني".
(" ال 2اتفق احملكمون على وجود ست فقرات رحاجة لتعديل يف الصياغة، وقد عدلت وهي: الفقرة )

يستطيع العمل يف وجود ضوضاء يف اخللفية )مثال: ثالجة تعمل ابملروحة("، عدلت إىل:" ال يستطيع 
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(" ال يستجيب عند 0ات(. والفقرة )العمل يف وجود ضوضاء" )مثال: ثالجة تعمل ابملروحة تصدر صو 
مساع امسه، وأنت تعرف أن مساع الطفل جيد وطبيعي:" مت تعديلها إىل" ال يستجيب عن النداء على 

(" جيد صعوبة يف تركيب القطع يف اللغز مقارنة مع األطفال يف 00الرغم من أن مسعه طبيعي". والفقرة )
طع الناقصة يف لعبة تركيب الصور )البازل( مقارنة مع مثل عمره" عدلت إىل" جيد صعوبة يف تركيب الق

(" يرفع رأسه ألعلى حىت عندما ينحين أو يستند على شيء" 00األطفال يف مثل عمره". والفقرة )
)مثال: يبقى جامدا خالل النشاط(، عدلت إىل:" حيتفظ بوضع الرأس ألعلى حىت عندما ينحين أو 

د االحنناء على احلوض أو املنضدة"، عدلت إىل:" يرتبك عند (" يتوه ويرتبك بع00مييل". والفقرة )
(:" يسعي إىل كل أنواع احلركات وهذا يعطل أعماله 04االحنناء على احلوض أو احلمام"، والفقرة )

اليومية" )مثال: ال يستطيع اجللوس هبدوء(، عدلت إىل:" يقوم أبداء حركات كثرية، وهذا يعطل أعماله 
 يستطيع اجللوس هبدوء(.اليومية" )مثال: ال 

 (:0وميكن توضيح تعديالت احملكمني يف اجلدول )
 (2اجلدول )

 تعديالت احملكمني لفقرات مقياس الربوفاي احلسي

 األبعاد
عدد 

العبادات 
 قبل التحكيم

البنود 
 احملذوفة

تعديل 
الصياعة 
 اللغوية

عبارات ال 
 إضافة بنود تنتمي للبعد

عدد 
العبارات 

بعد 
 التحكيم

طراابت االض
 السمعية

2 - 0 - 0 4 

االضطراابت 
 البصرية

4 0 0 - 0 4 

االضطراابت 
 الدهليزية

00 - 0 - - 00 

االضطراابت 
 اللمسية

02 - - - - 02 

االضطراابت 
 املتعددة

0 - - - - 0 

 00 0 - 0 0 00االضطراابت 
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 الفمية
 تي:أوبعد التعديل أصبح املقياس يف الدراسة احلالية كما ي

 فقرة موزعة على ستة أبعاد هي: 66من  يتكون
 فقرات. 4البعد األول: االضطراابت السمعية وعدد الفقرات 
 فقرات. 4البعد الثاين: االضطراابت البصرية وعدد الفقرات 

 فقرة. 00البعد الثالث: االضطراابت الدهليزية وعدد الفقرات 
 فقرة. 02البعد الرابع: االضطراابت اللمسية وعدد الفقرات 

 فقرات. 0البعد اخلامس: االضطراابت احلسية املتعددة وعدد الفقرات 
 فقرة. 00البعد السادس: االضطراابت احلسية الفمية )الشفوية( وعدد الفقرات 

 صدق االتساق الداخلي ملقياس:
لقد أجريت دراسة استطالعية ملقياس الربوفيل احلسي هبدف حساب معامل الصدق، وطبقت على عينة 

( طفال من برانمج التوحد مبعهد الرتبية الفكرية التابع لإلدارة العامة 03فال التوحديني عددهم )من األط
(، واحنراف 044سنوات(، مبتوسط حسايب ) 03-6للرتبية والتعليم ابألحساء. ترتاوح أعمارهم بني )

س الربوفيل (. وقد تراوحت معظم معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية ألبعاد مقيا0400معياري )
و  3430(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة )34400و  34400احلسي والفقرات اليت تنتمي إليه )

3432.) 
 حساب الثبات ملقياس الربوفيل احلسي يف الدراسة احلالية:

حتقق الباحثون من ثبات مقياس الربوفيل احلسي لألطفال التوحديني على عينة الدراسة االستطالعية 
( معامالت ثبات  0( طفال ابستخدام معادلة )كرونباخ ألفا(، ويبني اجلدول )03، وعددهم )نفسها

 وفيل احلسي:رب كرونباخ ألفا لألبعاد الفرعية ملقياس ال
 (3اجلدول )

 معامالت ثبات ألفا لألبعاد الفرعية ملقياس الربوفيل احلسي
 معامل الثبات األبعاد  معامل الثبات األبعاد
 33022 االضطراابت اللمسية 33434 لسمعيةاالضطراابت ا

 33600 االضطراابت املتعددة 33000 االضطراابت البصرية
 33420 االضطراابت الفمية 33643 االضطراابت الدهليزية
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( أن معامالت الثبات ألبعاد مقياس الربوفيل احلسي تتمتع مبعدالت ثبات مرتفعة 0يتضح من اجلدول )
 (.34420 -34643ترتاوح بني )

أما سلم اإلجاابت للفقرات فهو ال حيدث مطلقا، حيدث اندرا، حيدث أحياان، حيدث غالبا، حيدث 
 دائما.

 طريقة تصحيح املقياس:
: حيدث 0ا(، )قحسبت درجات فقرات الربوفيل احلسي على قائمة متدرجة من: )صفر: ال حيدث مطل

ائما(، وتعين الدردة املرتفعة أن الطفل لديه : حيدث د4: حيدث غالبا(، )0: حيدث أحياان(، )0اندرا(، )
 حساسية حسية عالية، والدرجة املنخفضة تدل على وجود حساسية حسية منخفضة.

 مقياس احلركات النمطية )إعداد الباحثني(: -ثانيا
ف إىل شدة احلركات ر عل التوحديني، والذي يهدف إىل التلقد أعد مقياس احلركات النمطية لألطفا

فقرة موزعة على بعدين مها: احلركات النمطية  04ى األطفال التوحديني، ويتكون املقياس من النمطية لد
 ( فقرة.02( فقرة، واحلركات النمطية اخلاصة ابألطراف )04اخلاصة ابجلسم )

 خطوات بناء املقياس:
 . مراجعة األطر النظرية املتعلقة بسلوك احلركات النمطية لدى األطفال التوحديني.0
 طالع على املقاييس اليت تتضمن سلوك احلركات النمطية لألطفال التوحديني مثل: اال .0

  مقياس تقدير احلركات النمطية وحركات إيذاء الذاتThe Stereotypes and (Self- 

Injurious movement Interview (SSIMI) (Turner, 1999b) 

، وهو استبانة تتكون (Tumer, 1999b): وهو صورة معدلة من مقياس مقابلة السلوكيات املتكررة 
فقرة، يطبقها الطبيب املعاجل، ويقيس حركات اجلسم النمطية، ومعاجلة األشياء، وسلوك إيذاء  00من 

 الذات.
 املعدل  -مقياس السلوك التكراريRepetitive Behavior Scale- Revised (RBS-

R) (Bodfish, Symons& Lewis, 1999) فقرة مستمدة  40: هذا املقياس مكون من
(، ويتألف من ستة أجزاء هي: السلوك املتكرر، وحيتوي RBSمن مقياس السلوك املتكرر )

 2فقرات، السلوك القهري، وحيتوي على  2فقرات، سلوك إيذاء الذات وحيتوي على  6على 
فقرة،  00فقرات، السلوك الروتيين، وحيتوي على  6فقرات، السلوك الطقوسي، وحيتوي على 

 فقرات. هذا املقياس شامل ويغطي كل السلوكيات التكرارية. 4لتعلق وحيتوي على سلوك ا

 ( حيث 0330مقياس قائمة اخلصائص السلوكية والرتبوية لألطفال التوحديني ألمين البلشة ،)
 فقرة. 00يتضمن املقياس الفرعي اخلاص ابلسلوك النمطي والتكراري 
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 فقرة موزعة على بعدين: 04ل على . وضع املقياس يف صورته األولية وقد اشتم0
  احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم: تعين احلركات اليت يؤديها الطفل التوحدي من خالل جسمه

 04ابلكامل، أو من خالل جزء من جسمه عدا األطراف )اليدين والرجلني(، ويتكون من 
 فقرة.

 طفل التوحدي من خالل احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف: تعين احلركات اليت يؤديها ال
 فقرة. 02األطراف )اليدين، الرجلني(، ويتكون من 

 وقد استخرجت دالالت صدق وثبات ملقياس احلركات النمطية املستخدم يف هذه الدراسة.
 حساب صدق مقياس احلركات النمطية املستخدم يف الدراسة احلالية:

 حسب الصدق هلذا املقياس بطريقتني:
ب صدق املقياس من خالل عرضه على تسعة من األساتذة واملتخصصني حس الصدق الظاهري:. 0

يف هذا اجملال، والذين استعني هبم يف حتكيم مقياس الربوفيل احلسي هبدف احلكم على املقياس من حيث 
ى آراء مدى انتماء الفقرة للبعد، ومن حيث صياغة الفقرات اللغوية وإضافة فقرات مقرتحة. وبناء عل

احملكمني وتوجيهاهتم عدلت بعض البنود، واتفق احملكمون على صالحية املقياس، حيث حصلت 
فقرات رحاجة لتعديل يف الصياغة  0كما اتفق احملكمون على وجود   %033العبارات على نسبة 
 اللغوية، وقد عدلت.

النمطية، هبدف حساب  : لقد مت إجراء دراسة استطالعية ملقياس احلركاتصدق االتساق الداخلي. 0
( طفال من برانمج 03معامل الثبات والصدق، ومت تطبيقها على عينة من األطفال التوحديني عددهم )

التوحد مبعهد الرتبية الفكرية التابع لإلدارة العامة للرتبية والتعليم ابألحساء. وقد مت التوصل إىل بياانت 
الدرجة الكلية للبعد من مقياس احلركات النمطية  صدق األداة من خالل حساب معامالت االرتباط بني

 والفقرات اليت تنتمي إليه.
وقد تراوحت معامالت االرتباط بني الفقرة والبعد الذي تنتمي إليه يف مقياس احلركات النمطية دالة 

 (.3432( و 3430( وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة )34433 -34446إحصائيا وترتاوح بني )
بات ملقياس احلركات النمطية املستخدم يف الدراسة احلالية: حتقق الباحثون من ثبات مقياس حساب الث

( طفال ابستخدام معادلة )كرونباخ 03احلركات النمطية على عينة من األطفال التوحديني وعددهم )
 ألفا(.

 (4اجلدول )
 معامالت ثبات األبعاد الفرعية ملقياس احلركات النمطية
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 الثباتمعامل  األبعاد
 33433 احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم

 33406 احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف
( أن معامالت الثبات ألبعاد مقياس احلركات النمطية تتمتع مبعدالت ثبات مرتفعة 4يتضح من اجلدول )

 (.33406 -34433ترتاوح بني )
طلقا، حيدث اندرا، حيدث أحياان، ويتضمن سلم اإلجاابت للفقرات مخس درجات، وهي: ال حيدث م

 حيدث غالبا، حيدث دائما.
: حسبت درجات مقياس احلركات النمطية على قائمة متدرجة من )صفر: ال طريقة تصحيح املقياس

 : حيدث دائما(. 4: حيدث غالبا(، )0: حيدث أحياان(، )0: حيدث اندرا(، )0حيدث مطلقا(، )
ألطفال التوحديني بتحديد العبارات اليت تنطبق على الطفل بوضع : يقوم مقدرو اطريقة تطبيق املقياسني

( أمام كل عبارة تنطبق على الطفل، ففي حال وصفت العبارة سلوكا يقوم به الطفل بصورة √عالمة )
( أمام رقم العبارة داخل العمود الذي عنوانه: )حيدث دائما(. √دائمة ومستمرة فإن املقدر ويضع إشارة )

( أمام رقم √العبارة سلوكا غالبا ما يقوم به الطفل، فإن املقدر يضع املقدر إشارة )ويف حال وصفت 
العبارة داخل العمود الذي عنوانه )حيدث غالبا(. ويف حال وصفت العبارة سلوكا أحياان ما يقوم به 

وإذا رأى  ( أمام رقم العبارة داخل العمود الذي عنوانه )حيدث أحياان(.√الطفل فإن املقدر يضع إشارة )
( √املقدر أن العبارة تصف سلوكا للطفل ال يقوم به إال يف حاالت أو مواقف قليلة جدا، فيضع إشارة )

أما رقم العبارة  داخل العمود الذي عنوانه )حيدث اندرا(. أما إذا رأى أن العبارة تصف سلوكا ال يقوم 
عبارة داخل العمود الذي عنوانه )ال ( أمام رقم ال√به الطفل يف أي وقت من األوقات. فيضع إشارة )

 حيدث مطلقا(.
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

ولإلجابة عن السؤال األول هو: )ما شكل الربوفيل النفسي للحركات النمطية لدى األطفال التوحديني 
يف اململكة العربية السعودية؟(. فقد استخرجت متوسطات تكرارات الدرجة الكلية لكل بعد من أجل 

( 4ل على شكل الربوفيل النفسي ملقياس احلركات النمطية لدى األطفال التوحديني، واجلدول )احلصو 
 يبني تلك املتوسطات.

 (5اجلدول )
 متوسطات الدرجة الكلية لكل بعد ملقياس احلركات النمطية

 متوسط الدرجة الكلية البعد الرقم
 3342 احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف 0
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 3344 ية اخلاصة ابحلسماحلركات النمط 0
( يتبني أن متوسط الدرجة الكلية للحركات النمطية اخلاصة ابألطراف أعلى بقليل 2من خالل اجلدول )

من متوسط الدرجة الكلية للحركات النمطية اخلاصة ابجلسم، وميكن توضيح الربوفيل النفسي ملقياس 
 (:0احلركات النمطية من خالل الشكل )

 
 (0الشكل )

 يل النفسي ملقياس احلركات النمطيةالربوف
(، كما بلغ 3344أشارت نتائج السؤال األول إىل أن متوسط احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم بلغ )

(، وهذا يعرب عن انتشار كال النوعني من احلركات 3342متوسط احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف )
ه الدراسات السابقة اليت تناولت احلركات النمطية لدى النمطية لدى عينة الدراسة احلالية، وهذا ما أيدت

األطفال التوحديني، ولذلك اعتربت حلل حركات النمطية من احملكات التشخيصية الضطراب التوحد 
(American psychia- ric Association, 2000.) 

 احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم 
ية من السمات اليت يتصف هبا اضطراب التوحد، فلذلك ليس من املستغرب أن يقوم احلركات النمط

األشخاص التوحديون أبداء حركات منطية أكثر من العاديني أو ذوي اإلعاقة الذهنية، أو ذوي اإلعاقة 
السمعية، أو ذوي اإلعاقة البصرية. ومن املثري لالهتمام مالحظة طفل واحد فقط يف جمموعة األطفال 

لتوحديني، مل يقم أبداء احلركات النمطية، فاحلركات النمطية لدى األفراد التوحديني أوسع نطاقا وأكثر ا
اتساقا من أفراد اجملموعات األخرى. فاحلركات النمطية ليست سلوكيات معزولة. بل موجودة كجزء من 

ذا يظهر (. لGal, Dyck& Passmor, 2009متالزمة، وهي جمموعة مرتابطة من السلوكيات )
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حركات آلية تكرارية لنوع أو آلخر من السلوك، حيث أن  -وليس كلهم -العديد من األطفال التوحديني
 (.0334ب،  -من األطفال التوحديني كانوا ميارسون حركات منطية متكررة )يف: الشامي 02%

من احلركات النمطية أشارت نتائج السؤال األول إىل أن احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف أكثر انتشارا 
اخلاصة ابجلسم لدى عينة الدراسة، وأن أبرز هذه احلركات هي رفرفة الذراعني واليدين، وتتفق هذه 

( إىل أن أكثر هذه احلركات بروزا هي الرفرفة ابأليدي. 0334ب،  -النتيجة مع ما أشارت إليه )الشامي
يدين لدى عينة الدراسة يرجع إىل طبيعة ولعل السبب يف بروز حركات األطراف كالرفرفة للذراعني ولل

سنوات( وهي فرتة تعد ضمن مرحلة الطفولة اليت تربز  03-6الفئة العمرية اليت تناولتها الدراسة )من 
فيها احلركات النمطية حيث حيدث السلوك املتكرر يف العام الثاين من عمر الطفل التوحدي )حممد، 

ى األطفال التوحديني يف سن ما قبل املدرسة )عبدهللا، (. كما أن احلركات النمطية تظهر لد0330
0330 .) 

ويظهر على الطفل التوحدي منذ الصغر السلوكيات النمطية التكرارية عند التفاعل مع حميطة )الشمري، 
(، لكن عادة حيدث السلوك النمطي لدى األطفال، مث ينخفض أو خيتفي يف مرحلة البلوغ يف 0333

يكربون رمبا أيخذ السلوك النمطي شكل الطقوس أو االهتمامات مبوضوعات  معظم احلاالت، وعندما
(، حيث أشار إىل أن املشكالت املرتبطة 0440(. وهذا ما أكده كامل )0334ب،  -حمددة )الشامي

ابلسلوك النمطي والتكراري قد تقل يف فرتة البلوغ؛ وألن القيام رحركات األطراف أسهل من القيام 
لنسبة إىل األطفال، لذا برزت احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف بشكل أكرب من رحركات اجلسم اب

احلركات النمطية اخلاصة، ابجلسم. ولإلجابة عن السؤال الثاين، وهو )ما شكل الربوفيل النفسي 
لالضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني يف اململكة العربية السعودية؟(. فقد استخرجت متوسطات 

ات الدرجة الكلية لكل بعد من أجل احلصول على شكل الربوفيل النفسي لالضطراابت احلسية تكرار 
( يبني متوسطات الدرجات الكلية لكل بعد ملقياس الربوفيل 2لدى األطفال التوحديني، واجلدول )

 احلسي مرتبة ترتيبا تنازليا:
 (6اجلدول )

 حلسيمتوسطات الدرجة الكلية لكل بعد من مقياس الربوفيل ا
 متوسط الدرجة الكلية األبعاد الرقم
 03020 االضطراابت الفمية 0
 03003 االضطراابت السمعية 0
 03004 االضطراابت املتعددة 0
 03022 االضطراابت الدهليزية 4
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 33420 االضطراابت اللمسية 2
 33460 االضطراابت البصرية 6

لنفسي لالضطراابت احلسية، حيث إن االضطراابت أشارت النتائج إىل وجود تفاوت يف شكل الربوفيل ا
احلسية الفمية )الشفوية( هي أكثر االضطراابت انتشار لدى عينة الدراسة، مث تليها يف االنتشار على 

 التوايل: االضطراابت احلسية السمعية، واملتعددة، والدهليزية، واللمسية، والبصرية.
 (:0قياس احلسي من خالل الشكل )وميكن توضيح شكل الربوفيل النفسي ألبعاد امل

 

 
 

 (2الشكل )
 الربوفيل النفسي ألبعاد املقياس احلسي

يعزو الباحثون هذا التفاوت إىل أن األطفال التوحديني يتصفون رحساسية مرتفعة أو منخفضة للمثريات 
 -Talayاحلسية الفمية والسمعية واملتعددة والدهليزية والبصرية، وهذا ما أشارت إليه دراسة )

Ongan& Wood,2000 أن األطفال التوحديني يتصفون، إما ابستجاابت حسية منخفضة أو )
مرتفعة جتاه املثريات احلسية، وهي ذات داللة كبرية مقارنة مع األطفال العاديني، كما أن االستجاابت 
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 ,.Baranek et alاحلسية للمثريات قد ترتدد بني اإلفراط والقصور لدى الفرد التوحدي نفسه. )

( ويعزو الباحثون حصول االضطراابت احلسية الفمية على أكثر االضطراابت احلسية انتشارا لدى 2006
عينة الدراسة إىل طبيعة حاسة التذوق اليت مييل الطفل بغض النظر عن أصابته ابضطراب التوحد إىل 

معها، حيث يبدو ان  استخدامها أكثر من بقية احلواس، سعيا منه الكتشاف بيئته احمليطة والتفاعل
معاجلة املثريات التذوقية يف الدماغ أسهل من معاجلة املثريات األخرى لدى الطفل ولكن عندما يصاب 

من األشخاص التوحديني يعانون من إعاقة  %02الطفل ابضطراب منائي كالتوحد الذي ذكرت أن 
وقصور العمليات اإلدراكية  (، واليت تسبب اخنفاضا يف القدرات املعرفية لديه0442ذهنية مليكة )

(، كما يقرتن وجود اضطراب التوحد بوجود اضطراابت حسية 0330احلسية، وغريها )يف: جميد، 
( إىل أن Tomchek& Dunn, 2007مبختلف مظاهرها حيث أشارت دراسة تومتشك ودن )
إما على  ، وتظهر هذه االضطراابت%43االضطراابت احلسية تنتشر لدى األطفال التوحديني بنسبة 

شكل حساسية زائدة أو منخفضة أكثر من الطبيعي للمثريات احلسية. ومبا أن املعاجلة الفمية تعد من 
أكثر املعاجلات ميال لدى الطفل لذلك كان أتثري اضطراب التوحد عليها أكرب من أتثريه على املعاجلات 

 األخرى.
راابت انتشارا لدى عينة الدراسة؛ كذلك يسوغ حصول االضطراابت احلسية الفمية على أكثر االضط

ألهنم يعانون من استجاابت حسية غري عادية جتاه األطعمة والروائح، وهذا ما أيدته دراسة لورد، روتر 
( حيث أشارت إىل أن اضطراابت التذوق والشم Lord, Rutter& Lecouteur, 1994وليكوتري )

خرى لدى األطفال التوحديني، ودراسة ليكام، هي أكثر االضطراابت انتشارا من االضطراابت احلسية األ
( حيث أشارت Leekam, Nieto, Libby, Wing& Gould,2007نييتو، لييب، وينج، وغولد )

إىل انتشار أمناط من االضطراابت احلسية كالتذوق املتكرر لألشياء يف فئات عمرية خمتلفة لدى األطفال 
 أن األطفال التوحديني لديهم حساسية مفرطة التوحديني. كذلك أشارت نتائج بعض الدراسات إىل

( وقد ال يستطيع Schoen et al., 2009للطعم والرائحة، واستجابة ضعيفة حسية للطعم والرائحة. )
الطفل التوحدي، بسبب ما يتصف من اضطراابت حسية اجتاه املثريات احلسية، التفرقة بني طعم األشياء 

(. لذلك يبدو على الطفل 0330 الطعوم الكريهة )عبدهللا، (. كما لدى بعضهم ميل إىل0330)جميد، 
التوحدي أنه مييل إىل استخدام حاسيت الشم والتذوق بشكل منطي وغري عادي يف التعلم االستكشايف ملا 

(. لذلك يالحظ على بعضهم االستمرار يف اكتشاف 0332 حوله أكثر من احلواس األخرى )عامر،
(. ويف الطرف املقابل بعض األطفال التوحديني لديهم 0332 بيومي،)فم األشياء عن طريق وضعها يف ال

حساسية مشية مرتفعة، مما جيعلهم ينزعجون من الروائح النافذة والقوية، فقد يصرخون أو يبكون عند 
الدخول إىل احلمام، أو املطبخ، أو ينفرون من اجللوس جبوار أي شخص يضع عطرا، فيالحظ عليهم 

اقرتاب آابئهم، ليس ألهنم ال حيبون آابئهم، وإمنا ال يستطيعون حتمل رائحتهم، وذلك ملا  أهنم يهربون عند
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يعانونه من حساسية مشية مرتفعة. كما يبدو أن كثريا من الروائح ليس مقبولة لديهم، بعضهم يرفض 
م قبل أن يقرر املشاركة يف نشاط معني بناء على رائحة األشياء احمليطة هبم، فمثال رمبا يقوم بشم الطعا

أكله، ورمبا يقوم بشم األشياء قبل دخوله يف نشاط معني، وعندما تكون الروائح مزعجة، فإهنم حياولون 
 (.0303اهلروب منها، ورمبا يرفضون االقرتاب من األنشطة )الزراع وعبيدات، 

 مستغرب منه، إن حصول االضطراابت احلسية السمعية على املرتبة الثانية يف االنتشار، فهذا أمر غري
ألنه تبني من خالل نتائج بعض الدراسات أهنا حصلت على االنتشار األعلى لدى األطفال التوحديني 

(Talay- Ongan& Wood, 2000 حيث تعد احلساسية السمعية املفرطة من األمثلة الواضحة .)
لبعض األصوات، ( من األطفال التوحديني يشعرون ابإلزعاج عند تعرضهم %43هلذا الشذوذ احلسي، )

حيث يغطي هؤالء األطفال آذاهنم أبيديهم عند مساعهم ألي صوت قوي كاملكنسة الكهرابئية أو حمرك 
(، إىل أن أعلى تكرار Robinson, 2008(. كذلك أشارت دراسة روبنسن )0330الباص )السعد، 

ألطفال التوحديني من للفروق الواضحة حدثت يف التنقية السمعية لدى األفراد التوحديني. لذلك بعض ا
يقرب أذنيه من األشياء ليسمع األصوات بشكل قوي، وهناك من يظل فرتات طويلة داخل احلمام 
هبدف االستماع إىل صوت املاء، وهو يتساقط على األرض أو على وعاء، وهناك من حيب مساع 

واج ابلصخور، أو أصوات الصافرات، أو أصوات السيارات ذات احملركات الضخمة أو صوت ارتطام األم
(. إىل 0332إغالق األبواب بعنف مرات عديدة هبدف مساع صوهتا القوي عند اإلغالق )عبداحلليم، 

جانب ذلك، يبدو الطفل التوحدي، وكأنه أصم حىت وإن كانت قدرته على السمع عادية، فهو على 
، أو بصوت آلة التنبيه اليت سبيل املثال يعرب الشارع غري عابئ بتلك السيارة املسرعة اليت تسريه حنوه

صوات املختلفة من حوله مهما كانت شدهتا أو ليت تسري حنوه، وقد ال يكرتث ابأليطلقها سائق السيارة ا
حدهتا، بينما يف مواقف أخرى يسمع صوات منخفضا ال يهتم له أحد يف العادة. أما حصول 

ر لدى عينة الدراسة احلالية، فهذه النتيجة االضطراابت احلسية البصرية على املرتبة األخرية يف االنتشا
 &Chen, Rodgersتتفق مع نتيجة بعض الدراسات كدراسة تشني، رودجرز ومكناشي )

McConachie,2009 يف دراستهم لالضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني حيث أشارت إىل )
أن معظم نتائج الدراسات اليت أن حصول احلساسية البصرية على أقل نسبة يف االختالف الواضح. كما 

رحثت يف االضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني، واليت تطرق إليها الباحثون يف مراجعتهم 
للدراسات السابقة، أشارت إىل أن أعلى انتشار لالضطراابت احلسية كان يف جمال التذوق والشم  

السمع واللمس واالستجابة احلسية (، أو يف جمال Schoen et al., 2009كدراسة سكايون وآخرون )
( أو يف األداء احلركي كدراسة Tomcheck& Dunn, 2007املنخفضة مثل: دراسة تومتشك ودن )
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(. ومل حيصل اجملال البصري على االنتشار األعلى يف معظم الدراسات Robinson, 2008روبنسن )
عض األطفال التوحديني من اليت تطرقت لالضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني. يعاين ب

اضطراابت حسية بصرية إما على شكل استجاابت حسية مرتفعة، أو على شكل استجاابت حسية 
منخفضة. فكثري منهم تؤثر عليهم بعض األلوان واألنوار الساطعة وضوء الشمس وتزعجهم، ويف الغالب 

جاهل الطفل التوحدي األشياء (. فقد يت0300تسبب هلم حتسسا يف االستجابة البصرية )يف: العتييب، 
اليت يفضل مجيع األطفال رؤيتها، ولكنه يعطي نظرة سريعة مث حيوله، وقد يضع يديه على عينيه وقد 

(، ومن مظاهر االضطراابت 0330يصاحب ذلك نشاط زائد عند التعرض للضوء )خليفة وعلي، 
لطفل لعينيه عند رؤية شيء معني، احلسية البصرية اليت تعرب عن استجاابت حسية مرتفعة مثل: إغالق ا

النظر إىل األشياء والناس بنظرات سريعة، جتنب ضوء الشمس، جتنب رؤية بعض األلوان، صعوبة التنسيق 
بني النظر يف أعني اآلخرين والقيام أبفعال أخرى كالتحدث أو إصدار اإلمياءات اجلسدية. كما يالحظ 

ظر واحلملقة يف األضواء لفرتات طويلة، وتقريب ضة كالنفعلى بعضهم استجاابت حسية بصرية منخ
؛ 0330األشياء من أعينهم بشكل مبالغ فيه، وقد يستمر بعضهم يف إضاءة األنوار وإطفائها )حممد، 

(. لذلك ميضي الطفل التوحدي الساعات مركزا نظره يف اجتاه معني، أو حنو 0334 ب، -الشامي
ألمناط السلوكية استجابة ملثري معني، بل هي يف واقع مصدر ضوء معني، وال تكون هذه األفعال أو ا

األمر استثارة ذاتية تبدأ أو تنتهي بشكل مفاجئ وتلقائي، مث يعود إىل وحدته املفرطة وانغالقه التام على 
(. 0330نفسه وعامله اخليايل اخلاص ورغبة قلقة متسلطة يف البقاء طويال على حالته كما هي )شبلي، 

ال الثالث وهو: )هل يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بني االضطراابت احلسية ولإلجابة عن السؤ 
 واحلركات النمطية لدى األطفال التوحديني؟(.

فقد استخدم معامل ارتباط بريسون حلساب االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس الربوفيل احلسي والدرجة 
بني املقياسني، وحسب االرتباط بني الدرجة الكلية الكلية ملقياس احلركات النمطية ملعرفة مدى االرتباط 

لكل بعد من أبعاد مقياس الربوفيل احلسي والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس احلركات النمطية، 
ملعرفة مدى االرتباط بني أبعاد مقياس احلركات النمطية، وأبعاد مقياس االضطراابت احلسية. وكانت 

الدرجة الكلية ملقياس الربوفيل احلسي والدرجة الكلية ملقياس احلركات النمطية نتيجة معامل االرتباط بني 
(. أما معامل االرتباط بني الدرجة الكلية ألبعاد 3330وى داللة )ت( وهو دال إحصائيا عند مس33620)

( يبني مصفوفة 6مقياس الربوفيل احلسي والدرجة الكلية لبعدي مقياس احلركات النمطية، فإن جدول )
 االرتباطات بني األبعاد.

 (7اجلدول )
 معامالت االرتباط بني أبعاد املقياسني
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االضطراابت  األبعاد
 السمعية

االضطراابت 
 البصرية

االضطراابت 
 الدهليزية

االضطراابت 
 اللمسية

االضطراابت 
 املتعددة

االضطراابت 
 الفمية

احلركات 
النمطية اخلاصة 

 ابجلسم

33646×× 33046 33442× 33000 33002 33242×× 

احلركات 
النمطية اخلاصة 

 ابألطراف

33600×× 33400× 33200×× 33402× 33240×× 33600×× 

 (1010* معامالت االرتباط دالة عند مستوى )
 (1010** معامالت االرتباط دالة عند مستوى )

عند  ( يتضح أن معظم معامالت االرتباط بني أبعاد املقياسني دالة إحصائيا6من خالل اجلدول )
(، وأن 33600 – 33400( كما تنحصر معامالت االرتباط الدالة بني )3332و  3330مستوى داللة )

احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف ارتبطت بكل أبعاد مقياس الربوفيل احلسي، كما حصلت احلركات 
لسمعية حيث تباط بينها وبني االضطراابت احلسية ار النمطية اخلاصة ابألطراف على أعلى درجات اال

(، مث تليها على التوايل االضطراابت الفمية، حيث بلغ معامل االرتباط 33600بلغ معامل االرتباط )
(، االضطراابت الدهليزية حيث 33240(، االضطراابت املتعددة، حيث بلغ معامل االرتباط )33600)

(، 33402باط )(، االضطراابت اللمسية، حيث بلغ معامل االرت33200بلغ معامل االرتباط )
(. أما ارتباط احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم 33400االضطراابت البصرية وبلغ معامل االرتباط )

رتباط بينهما وبني االضطراابت السمعية حيث بلغ معامل االرتباط اابملعاجلة احلسية، فقد كان أعلى 
(، وأخريا االضطراابت 33242)(، وأييت بعدها االضطراابت الفمية حيث بلغ معامل االرتباط 33646)

(، بينما مل ترتبط احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم بكل 33442الدهليزية، حيث بلغ معامل االرتباط )
 من بعد االضطراابت البصرية، وبعد االضطراابت اللمسية، وبعد االضطراابت املتعددة.

ملقياس الربوفيل احلسي والدرجة الكلية  أشارت نتائج السؤال الثالث إىل وجود ارتباط بني الدرجة الكلية
( وهو دال إحصائيا عند مستوى داللة 33620ملقياس احلركات النمطية، حيث بلغ معامل االرتباط )

(. وهذه النتيجة تتفق مع كل الدراسات اليت درست العالقة بني السلوكيات النمطية واملتكررة، 3330)
فق مع كل الدراسات اليت درست العالقة بني السلوكيات جة تتي( وهذه النت3330وعند مستوى داللة )

 &Chen, Rodgersالنمطية املتكررة واالضطراابت احلسية كدراسة تشني، رودجرز ومكوانشي )
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McConachie,2009( ودراسة غابريلز آخرون ،)Gabriels et al., 2008 ودراسة كل من ،)
 (.Joosten, Bundy& Einfeld, 2008جوسنت، بوندي وأنفلد )

ويفسر االرتباط بني احلركات النمطية واالضطراابت احلسية ملا تؤديه هذه احلركات النمطية من وظائف 
لدى األطفال التوحديني منها التخفيف من شحنة مثريات يصعب عليهم حتملها، حيث ميارس األطفال 

ع األمثل لالستجابة التوحديون حركات منطية تساعد هؤالء األطفال على احملافظة على استقرار الوض
احلسية عندما ال يتمكن هؤالء من معاجلة شحنة ضخمة من املثريات البيئية. حيث يبدو أن احلركات 

 ,Mason(، أو لزايدة حتفيز مثري بيئي )Wehmeyer) 0424النمطية تقلل من كتلة تنبيه زائدة 

و النفسية املثلى. (، وتساعد ابآليت الشخص على أن يبقى ضمن احلدود الفيزيولوجية أ1991
(Fraser& Broom. 1990 كما توفر احلركات النمطية عند ممارستها نوعا من املتعة لدى األطفال )

التوحديني؛ ألهنا تقوم على تنبيه احلواس وإاثرهتا لديه، مما جيعل الطفل التوحدي منهمكا يف أدائها. 
نمطية هي شكل من السلوك التكيفي الذي ا تتسق هذه النتيجة مع الفرضية القائلة أبن احلركات الكذوه

ميكن الشخص الذي يعاين من االضطراابت احلسية من التعامل مع االستجابة احلسية املرتفعة أو 
 (Gal,Dyuk& Passmor, 2010املنخفضة. )

كما أشارت نتائج السؤال الثالث إىل أن احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف، ارتبطت بشكل أقوى مع   
ابت احلسية؛ ألهنا حصلت على أعلى درجات االرتباط بينها وبني االضطراابت احلسية االضطرا

السمعية، مث يليها على التوايل االضطراابت الفمية، واالضطراابت املتعددة، واالضطراابت الدهليزية، 
 واالضطراابت اللمسية، واالضطراابت البصرية.

ألطراف بكل أنواع االضطراابت احلسية الستة؛ ألن وميكن تفسري ارتباط احلركات النمطية اخلاصة اب

حركات األطراف تنتشر لدى أفراد الدراسة أكثر من حركات اجلسم لسهولة أداء حركات األطراف أكثر 

من أداء حركات اجلسم، وهذا مؤشر على أن احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف تتأثر بكل جماالت 

الطفل التوحدي رحركات األطراف يف أوضاع السعادة وأوضاع  االضطراابت احلسية الستة، لذلك يقوم

القلق، وأوضاع السكون، حيث وجد الباحثون أن األطفال التوحديني أكثروا من حركات األطراف بنسبة 

(. ابإلضافة إىل أن القيام رحركات 0334ب، -يف أوضاع السعادة كما ورد يف: )الشامي 24%

جلسم ابلنسبة إىل األطفال، لذا كان أتثر احلركات النمطية اخلاصة األطراف أسهل من القيام رحركات ا

ابألطراف ابالضطراابت السمعية واالضطراابت الفمية أكرب من أتثرها ابالضطراابت احلسية األخرى.  
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كما أشارت بعض الدراسات إىل وجود عالقة بني الضبط احلركي وطريقة استجابة األطفال التوحديني 

ك لحيث أهنم يستجيبون للمدخالت السمعية بشكل متأخر وبطريقة تكرارية لذ للمثريات السمعية

يسمعون أكثر من صوت، وقد يظهر األطفال واحدة أو أكثر من السلوكيات اآلتية بشكل متباين: 

التلويح ابأليدي، املشي على األصابع، التأرجح والتمايل أو الرتنح، شقلبة الرأس، وضرب الرأس بعنف 

(. بينما أقل معامل ارتباط كان بني احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف و 0334)الزريقات، 

االضطراابت البصرية، وميكن تفسري هذه النتيجة حلصول االضطراابت البصرية على أقل درجات 

 (.33460االنتشار، حيث بلغ متوسط الدرجة الكلية لبعد االضطراابت احلسية البصرية )

الثالث إىل أن أعلى ارتباط للحركات النمطية اخلاصة ابجلسم كان بينها وبني كما أشارت نتائج السؤال 

االضطراابت السمعية، وأييت بعدها االضطراابت الفمية، وأخريا االضطراابت الدهليزية، بينما مل ترتبط 

احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم بكل من بعد االضطراابت املتعددة وبعد االضطراابت اللمسية وبعد 

 االضطراابت البصرية.

ويفسر ارتباط احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم ابالضطراابت السمعية واالضطراابت الفمية ملا هلما من 

انتشار واسع لدى األطفال التوحديني، وهكذا ميكن التأكيد على سيطرة االضطراابت السمعية 

ابجلسم، ألن االضطراابت السمعية  واالضطراابت الفمية على نوعي احلركات اخلاصة ابألطراف واخلاصة

واالضطراابت الفمية قد احتلتا الدرجة األوىل والثانية يف ارتباطهما ابحلركات النمطية اخلاصة ابجلسم 

واحلركات اخلاصة ابألطراف. أما ارتباط احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم ابالضطراابت الدهليزية اليت 

اابت الدهليزية احتلت الرتبة الرابعة يف ارتباطها ابحلركات النمطية احتلت الرتبة الثالثة، مع أن االضطر 

اخلاصة ابألطراف وهذا مؤشر إىل أن الطفل التوحدي ميارس احلركات النمطية بنوعيها ملا يعانيه من 
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اضطراابت دهليزية، حيث ثبت وجود االضطراابت احلسية يف كل اجملاالت احلسية، ال سيما اليت 

( وقد عرض ابرنك Harrison & Hare, 2004لدهليزي، والسمع، والبصر. )تشمل: اللمس، وا

(Baranek, 2002 نتائج األرحاث حول الصعوابت احلسية واحلركية لدى األطفال التوحديني، حيث )

أشار إىل أن العديد من الصفات غري العادية لدى األطفال التوحديني مثل: اخنفاض التوتر العضلي، 

حلركية، واحلركات النمطية، عسر يف التنسيق احلركي، يف غياب وجود اإلعاقة النمائية املشكالت الفمية ا

 ,Robinsonيف العضو احلسي كاإلعاقة البصرية، واإلعاقة السمعية. كما أشارت دراسة روبنسن )

من عينة األطفال التوحديني أظهرت صعوابت واضحة يف األداء احلركي ألن  %02( إىل أن 2008

النظام الدهليزي حيث الطفل التوحدي على القيام أبنواع من احلركات يف حماولة منه للوصول اخللل يف 

إىل حالة االتزان. كذلك أشارت الدراسات اليت تناولت االضطراابت احلسية لدى األطفال التوحديني 

يل إىل وجود خلل يف النظام الدهليزي لديهم، لذا يبدو على الطفل التوحدي حركات متعثرة، ومي

التوحدي إىل الوقع أرضا ألبسط األسباب، وفقدان اإلحساس بوضع اجلسم يف الفراغ، واهليئة اجلسمية 

الغريبة، وقلة الزحف خالل السنة األوىل، وصعوبة التحكم يف األشياء الصغرية مثل: األزرار، واخلرز،  

ضطراب الدهليزي لدى كذلك األكل بطريقة مشوشة، ومقاومة تعلم أشياء جديدة، كذلك من أمثلة اال

األطفال التوحديني: اخلوف من األماكن املرتفعة، أو اخلوف من حوض الغسيل، أو اخلوف من اجللوس 

على املرحاض، أو اخلوف من تسلق الدرج، كذلك لديه ميل إىل وضع الرأس األفقي، ويعاين من صعوبة 

ديه ميل إىل النشاط لتجنب فقد يف ارتداء الثياب، وخاصة عند لبس البنطال أو اجلوارب، كذلك ل

(. كذلك من مظاهر هذا االضطراب أن الطفل يشعر ابلقلق أو احلزن عندما Philip, 1995االتزان )

يرتك املكان، أو يتجنب أدوات املالعب أو األلعاب املتحركة كاألرجوحة، أو يلف ويدور حول نفسه  

 ( Dunn, 1999كثريا. )
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نمطية اخلاصة ابجلسم بكل من بعد االضطراابت البصرية، وبعد كما تفسر عدم ارتباط احلركات ال

االضطراابت اللمسية، وبعد االضطراابت املتعددة والذي يشري إىل أن احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم 

ال تتأثر ابالضطراابت احلسية البصرية، واللمسية واملتعددة. رمبا ذلك يرجع إىل طبيعة عمل اجلهاز 

ضطراابت احلسية البصرية والسمعية واللمسية والشمية وصعوابت التوازن واحلركة العصيب، ألن اال

واإلحساس ابألمل، كل ذلك يرجع إىل مشكالت يف اإلدراك، لذلك يهتم ويستجيب ملنبهات معينة وال 

يستجيب ملنبهات أخرى. فعدم القدرة على تعديل املدخالت احلسية لديهم تظهر نفسها يف تغيري 

رة كالدوران، واحلساسية الزائدة للمثريات، والكف )عدم االستجابة(. كذلك عدم القدرة حاالت اإلاث

على التمييز بني املؤثرات احلسية يؤدي إىل عدم فهمها، أو التعرف عليها، ويتضح ذلك من خالل 

ك قصورهم يف التعرف إىل أوجه االختالف يف نواحي الشكل، واحلجم، واللون، واملسافة، والصوت. كذل

يعاين األطفال التوحديون من مشكالت يف عملية دمج املعلومات، وهي عملية عصبية داخلية يتمكن 

الدماغ من خالهلا من دمج وتفسري التنبيه احلسي الوارد من البيئة، فاألفراد التوحديون أطفاال أو كبارا 

إىل ضرب رأسه يف احلائط يعانون أحياان من خلل أو اضطراب يف نظامهم احلسي، مما يؤدي ابلفرد منهم 

أحياان، أو الدوران حول نفسه، أو تقليب يديه، أو الركض اهلستريي اهلائج، أو اخلمول وعدم احلراك 

(، فإذا مل تنظم هذه املعلومات احلسية فستصبح احلياة كإشارة املرور 0300أحياان أخرى )يف: احلريب، 

(. كما ميكن عزو 0330ديني )خليفة وعلي، عند حلظة الذروة، وهذا ما حيدث لدى األطفال التوح

عدم ارتباط احلركات النمطية اخلاصة ابجلسم ابألبعاد الثالثة إىل أن الطفل التوحدي يستعيض عن 

حركات اجلسم رحركات األطراف، ملا هلا من السهولة يف أدائها، أو ألن عينة الدراسة مل تكن لديها 
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الثالثة رحيث ينعكس ذلك على قيام األطفال رحركات منطية حساسية زائدة أو منخفضة يف هذه األبعاد 

 جسمية، وهي أقل سهولة يف أدائها من احلركات النمطية اخلاصة ابألطراف.

 

 

 

 يف ضوء نتائج هذه الدراسة ميكن تقديم التوصيات اآلتية:

حث، . إجراء املزيد من الدراسات على عينات خبصائص خمتلفة ورحجم أكرب، إلثراء املوضوع ابلب0

 والتوصل إىل نتائج أكثر دقة.

. إجراء دراسات مقارنة لنسبة انتشار احلركات النمطية واالضطراابت احلسية يف مرحلة الطفولة ومرحلة 0

 املراهقة.

 . إجراء دراسات حول الربامج العالجية وأثرها على تعديل السلوك النمطي والتكراري.0

 املصادر واملراجع:

 املراجع العربية: -أوال

(. أمهية استخدام قوائم الشطب يف التعرف والتدخل حلاالت 0330. البلشة، أمين حممد حممود. )0

التوحد. ندوة التشخيص الطيب والتقومي النفسي والرتبوي لذوي االحتياجات اخلاصة )فئات اإلعاقة 

 العريب. . املنامة: جامعة اخلليج023 -000إبريل، الصفحات:  02إىل  00الذهنية( يف الفرتة من 

(. فاعلية برانمج تدرييب لتنمية بعض مهارات العناية ابلذات لدى 0332. بيومي، ملياء عبد احلميد. )0

 األطفال التوحديني. رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة قناة السويس، مصر.



 يتم. أمني علي الكوي                                                                                                  
                       مدةأ.د. خولة أمحد حيىي احلوا          العالقة بني احلركات النمطية واالضطراابت احلسية                         

 د. السيد سعد اخلميسي                                       لدى األطفال التوحديني يف اململكة العربية السعودية

522 

 

اعي لدى األطفال (. اخلصائص احلسية وعالقتها ابلتفاعل االجتم0300. احلريب، منرية سعود. )0

التوحديني يف اململكة العربية السعودية. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة 

 يج العريب.لاخل

(. كيف يتعلم املخ التوحدي. اإلسكندرية: دار 0330. خليفة، وليد السيد وعلي، عيسى مراد. )4

 الوفاء.

 الطالب ذوو اضطراب التوحد. عمان: دار الفكر.(. 0303. الزراع، انيف وعبيدات، حيي. )2

 (. التوحد اخلصائص والعالج. عمان: دار وائل.0334. الزريقات، إبراهيم. )6

(. مسات التوحد تطورها وكيفية التعامل معها. جدة: اجلمعية الفيصلية 0334. الشامي، وفاء علي. )0

 اخلريية النسوية للتوحد.

 إعاقة التوحد املعلوم اجملهول. الكويت: دار القلم.(. 0330. شبلي، فادي رفيق. )2

(. األطفال التوحديون أساليب التدخل ومعوقات جناح الربامج. 0333. الشمري، طارش مسلم. )4

 ندوة اإلعاقات النمائية قضاايها النظرية ومشكالهتا العملية، املنامة: جامعة اخلليج العريب.

األولية يف التوحد. دمشق: مؤسسة كرمي رضا سعيد )برانمج  (. الدورة0332. الشيخ، ذيب رائد. )03

 اإلعاقة يف سوراي(.

 (. الطفل التوحدي. عمان: دار اليازوري.0332. عامر، طارق. )00

(. الطفل التوحدي أو الذاتوي واالنطواء حول الذات ومعاجلته" 0330. عبدهللا، حممد قاسم. )00

 لب.اجتاهات حديثة". كلية الرتبية، جامعة ح
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(. االستجاابت احلسية وعالقتها ببعض املهارات احلياتية لدى 0300. العتييب، عبدهللا حزام. )00

ج ياألطفال التوحديني بدولة الكويت. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة اخلل

 العريب، مملكة البحرين.

ف نعدهم للنضج. القاهرة: دار النهضة (. من هم األوتيزم: وكي0440. كامل، حممد علي. )04

 املصرية.

عمان: ديبونو  (. التوحد أسبابه، خصائصه، تشخيصه، عالجه.0330. جميد، سوسن شاكر. )02

 للطباعة.

(. جداول النشاط املصورة لألطفال التوحديني وإمكانية استخدامها 0330. حممد، عادل عبدهللا )06

 : دار الرشاد.مع األطفال املعاقني عقليا. القاهرة

(. املرجع يف اضطراب التوحد 0440. املعهد الوطين للصحة النفسية ابلوالايت املتحدة األمريكية. )00

 التشخيص والعالج. ترمجة حممد السعيد أبو حالوة.

02 .http:\\www.acofps.com\vb\showthread.php?t=1204518 

الضطراابت االرتقائية. القاهرة مكتبة النهضة (. اإلعاقات العقلية وا0442. مليكة، لويس كامل. )04

 العربية.
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