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درجة ممارسة معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية إلسرتاتيجيات التكامل 
 احلسي يف املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة

 دادإـع

(*) مروج حسن أمحد غندوره/ أ
 (**) نايف عابد الزارع /أ.د &

 ص ــــــــملخ
التعرف على درجة ممارسة معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية هدفت هذه الدراسة إلى 

 الباحثان قام هدفها إلستراتيجيات التكامل الحسي في المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة، ولتحقيق
( أبعاد وهي ُبعد التكامل الحسي )السمعي، 7( عبارة موزعة على )34) تكونت من ببناء استبانة

 وقد تم استخدام المنهج الوصفي، ي، واللمسي، والتوازني، والعضلي(،والبصري، والشمي، والتذوق
معلم ومعلمة، من المدارس  (110كما وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية والتي تكونت من )

 أشارتوالمعاهد الحكومية والخاصة بالمرحلة االبتدائية في مكة، وتمت معالجة البيانات إحصائًيا. و 
على أن درجة ممارسة معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات  في السؤال الرئيس النتائج

 النتائج أشارتو  بدرجة كبيرة، كما هذه القيمة وتمثلت( 3.6077جاءت بمتوسط ) التكامل الحسي
( (α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  في السؤال الفرعي األول إلى

أما في السؤال الفرعي الثاني فقد أشارت النتائج ، الجنس ن استجابات أفراد العينة ُتعزى لمتغيربي
بين استجابات أفراد  ((α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  إلى عدم وجود فروق 
م وجود أشارت النتائج في السؤال الفرعي الثالث إلى عدو  كما المؤهل العلمي، العينة ُتعزى لمتغير

 ( بين استجابات أفراد العينة ُتعزى لمتغير(α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذات 
ذات داللة  أما في السؤال الفرعي الرابع فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق  نوع البرنامج،

ال الفرعي تعزى لمتغير النظام الحسي، أما في السؤ  ((α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة 
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الخامس فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق 

α≤0.05))  ،بتطوير  ى الباحثانوأوصبين استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الدورات التدريبية
 .التكامل الحسي مجال في والمعلمات البرامج التدريبية التي ُتقدم للمعلمين

 .إستراتيجيات التكامل الحسي، اإلعاقة الفكرية، معلمو الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية :املفتاحيةالكلمات 

                                           
 .ماجستير التربية الخاصة، جامعة جدة (*)

 .التربية الخاصة، جامعة جدة أستاذ *(*)
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Teachers of students with intellectual disabilities degree of 

practicing sensory integration strategies in elementary 

stage in Makkah Al-Mukarramah 
By 

Mroug Ghandoorah
(*)

 & Prof. Nayef ALzaraa
(**)  

Abstract 
The study aimed to identify teachers of students with intellectual 

disabilities degree of practicing sensory integration strategies. A questionnaire 
developed consisting of (34) items distributed (7) dimensions, namely sensory 
integration (auditory, visual, olfactory, tactile, balance, and muscle), and The 
descriptive approach was used, Random method used to select the sample, 
consisted of (110) teachers, from governmental and private schools and 
institutes, and The data was processed statistically. The results indicated in the 
main question that the Teachers of students with intellectual disabilities 
degree of practicing sensory integration strategies in elementary stage came at 
an average of (3.6077), and this value was largely represented, The results 
also indicated in the first sub-question that there were no statistically 
significant differences at the significance level (α≤0.05) between the 
responses of the sample members due to the gender variable, As for the 
second sub-question, the results indicated that there were no statistically 
significant differences at the significance level (α≤0.05) between the 
responses of the sample members due to the scientific qualification variable, 
The results also indicated in the third sub-question that there were no 
statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) between 
the responses of the sample members due to the variable of program type, As 
for the fourth sub-question, the results indicated that there were no statistically 
significant differences at the significance level (α≤0.05) due to the variable of 
the sensory system, As for the fifth sub-question, the results indicated that 
there were no statistically significant differences at the significance level 
(α≤0.05) between the responses of the sample members due to the variable of 
training courses. The researchers recommended developing training programs 
for male and female teachers in the field of sensory integration. 

Key words: sensory integration strategies, intellectual disability, teachers 
of students with intellectual disabilities. 

                                           
(*) Master's in special education, Jeddah University. 
(**) Professor, Department of Special Education, University of Jeddah. 



  فمـــربنــو   –األول  زء ــاجلـ  ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

207 

 ة:  ــــــدمــــمق
 ا، وقرد كران ذلرا وا رحً اومتسرارعً  اكبيررً  اشهد ميدان التربية الخاصة في السنوات األخيرة تطورً 

عررداد إل المقدمررة برررامجالو  عاقررة،المقدمررة للطلبررة مررن ذوي اإل الخرردمات :فرري العد ررد مررن المجرراالت مثررل
وتركررزت  م1952فقررد ولرردت التربيررة الخاصررة فرري المملكررة العربيررة السررعود ة منررذ عررام  ،المتخصصررين

أول مؤسسرة حكوميرة  نشرتتحول اإلعاقة البصرية. واستمرت الجهود الفرد ة في هرذا المجرال إلرى أن أُ 
 ،تخررتب ببرررامج التربيررة الخاصررة بررالمكفوفينصرردور قرررار بءنشرراء أول إدارة ن، وبعررد ذلررا تررم للمكفرروفي
وقرررد بررردأت الجامعررررات السرررعود ة تررردريس تخصرررب التربيرررة الخاصررررة  ،وذوي اإلعاقرررة الفكريرررة ،والصرررم

عرررام  منررذ وبررم مسررارات عد رردة فرري جامعرررة الملررا سررعود ،كتخصررب منفصررل عررن بقيررة التخصصرررات
 وليتلقررررى فيهررررا الطلبررررة ذو وإنشرررراء المعاهررررد المتخصصررررة؛  ،ممررررا أدى ذلررررا إلررررى فررررت  المرررردارس ؛1984

بتسررراليع تعلررريم  ،وتررردريبهم فررري مختلررره المجررراالت التررري  حتاجونهرررا ،اإلعاقرررة بمختلررره فتررراتهم تعلررريمهم
 (. 2003ومعلمات متخصصين في هذا المجال )الخشرمي، ، ومتعددة على أ دي معلمين، متنوعة

ُ الحر  علرى  الفكريرة، حيرثُ هري فترة الطلبرة ذوي اإلعاقرة  ا،كبيررً  اومن الفتات التي القرت اهتماًمر
والسرلو  التكيفري الرذي  غطري العد رد مرن المهرارات  ،وجود قصور في كٍل من األداء الفكري هؤالء الطلبة 
  .(AAIDD, 2019)عام ( 18واألنشطة اليومية، وتنشت هذه اإلعاقة قبل سن )، االجتماعية

)بسرريطة، ومتوسررطة، وشررد دة( ويرتم تعلرريم الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة بتصررنيفاتهم المختلفررة 
 خفرى عرن الجميرع أن بررامج  وال، (2005 ) حيى،ا ، واجتماعيً ونفسًيا، افي جميع المجاالت أكاد ميً 

الفترة  ، كمرا وأن هرذهمن واجبات المجتمع تقد مم لهم اأصبحت واجبً  ؛واالجتماعية ،الرعا ة التعليمية
لتنميررة جميررع مهرراراتهم الترري تسرراعدهم علررى التكيرر  فرري  ؛وبطريقررة فرد ررة ،تحترراإ إلررى تعلرريم خررا 

هم المهارات التي مرن الممكرن أ كتقرانهم العاد ين، ومن  ،بتكبر قدر ممكن والعيش باستقاللية ،الحياة
 .(2018 )طاع هللا،الحياتية. المهارات المعرفية، والمهارات اللغوية، والمهارات  :تقد مها لهم

: فري حيراتهم اليوميرة ت بسربع هرذه الخصرائب والتري قرد ترؤ رشكاليهم متظهر علولذلا فقد 
اسررتقبال المثيرررات مررن البيتررة المحيطررة بهررم، كمررا وقررد  ظهررر ، وعرردم نسرريان خبررراتهم السررابقة بسررهولةك

، القابليرة العاليرة للتشرتت ويكرون لرد همالتعرف على المثيررات والتمييرز بينهرا،  في لد هم  عه القدرة
 (. 2012، والريدي ،)مصطفى .طويلة وعدم التركيز لفترة
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ويعود السبع في هذه المشكالت؛ إلى مشكالت في تفاعل حواسهم، وأجهزتهم العصبية مرع 
المثيرررررات البيتيررررة وهررررذا مررررا ُأطلررررق عليررررم ا ررررطرات التكامررررل الحسرررري. )كومررررار، مررررارتن، كرانرررروزتز، 

ت حقيقية في التكي  مع كما وقد  واجم هؤالء الطلبة تحد ا (2007/2013سزكلوت، هابر، وسافا،
البيتررة، وتنظرريم المثيرررات الترري  سررتقبلونها حررولهم؛ بسرربع المشرركالت الترري قررد تكررون لررد هم وال تكررون 
ظرراهرة لرردى الوالررد ن، أو المررربين؛ األمررر الررذي  جعررل سررلوكياتهم ديررر منطقيررة، وردود أفعررالهم ديررر 

 .(2013 وإدريس، ،مبررة. )مرزا
مررل الحسرري أحررد طرررق الترردخل فرري النظررام التعليمرري فرري أصررب  عررالإ ا ررطرات التكاولررذلا 

مرحلررة المدرسررة؛ ألنررم  عررالج العد ررد مررن الحررواس بطريقررة هادفررة، ويسررتخدم المعلومررات الررواردة علررى 
الرردماب بشرركل صررحي ، ويرروفر التطرروير السررليم للمهررارات األساسررية بمررا فيهررا مهررارات الحيرراة اليوميررة، 

، والمهارات األكاد مية؛ لذا البد من بيتات التعلم أن تدعم الطلبرة والمهارات الالزمة للتعلم األكاد مي
 ,Yeterge, Demirtas) ذوي اإلعاقة الفكرية على الدمج ما بين الحواس، والمثيرات فري بيتراتهم.

Coskun, & Kacar, 2019). 

 :ةـــــدراســـــة الـــــمشكل
بالقرردرة العقليررة بشرركل كبيررر؛ وذلررا ألن تتررت ر القرردرة علررى تلقرري المثيرررات الحسررية مررن البيتررة 

الحرررواس تعمرررل معرررًا، بانسرررجام ترررام؛ لتفسرررير هرررذه المثيررررات ودمجهرررا؛ ليتكرررون التكامرررل الحسررري؛ لهرررذا 
السرررربع  واجررررم الكثيررررر مررررن الطلبررررة ذوي اإلعاقررررة الفكريررررة، صررررعوبة فرررري تفسررررير المرررردخالت الحسررررية 

ا ررررطرابات التكامررررل الحسرررري مرررررن  ودمجهررررا، وتنسرررريقها؛ بسرررربع القصررررور العقلرررري لرررررد هم، إذ ُتعتبررررر
الخصررائب الترري تميررزهم عررن أقرررانهم فرري الصرره؛ ولررذلا هررم بحاجررة لاسررتراتيجيات واألنشررطة الترري 
 تعمرررررل علرررررى التقليرررررل مرررررن مشررررركالت ا رررررطرات التكامرررررل الحسررررري، النررررراتج عرررررن القصرررررور العقلررررري.

(Reynolds, B.A, Zupanick, & Dombeck, n.d.) 
 ، ودراسرررة(,John & Mervis 2010) ثرررل دراسرررةوقرررد ذكررررت العد رررد مرررن الدراسرررات م

(Ashori, Zarghami, Ghaforian, Somayyeh & Abkenar, 2018) ودراسرة ،Azzam, 

( بتن الطلبة ذوي اإلعاقرة الفكريرة  عرانون مرن قصرور فري القردرة علرى التكامرل الحسري؛ وذلرا  (2019
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 مي، والرذي بردوره  عيرق تطرور العمليرة بسبع قصور القدرة العقلية لد هم؛ ممرا  رؤ ر علرى أدائهرم األكراد
التعليميررة لررد هم، كمررا ذكرررت أ ًضررا أن الطلبررة مررن ذوي اإلعاقررة الفكريررة قررد ال  حظررون بفرصررة لتلقرري 
التدريع على التكامل الحسي في البرامج التربوية في بعض األحيان؛ نظرًا لقلة المتخصصرين فري هرذا 

 الطلبرة ذوي اإلعاقرة الفكريرةقدمرة لهرم، حيرُث أن معلمري المجال، ممرن  عملرون فري البررامج التربويرة الم
؛ األمرر الرذي  ترترع عليرم طالبهم ال  تم إعدادهم بالشكل المناسع للتعامل مع المشكالت الحسية لدى
وقرررد أوصرررت دراسرررة مكلينررري  روز تفررراقم هرررذه المشررركالت وتت يرهرررا السرررلبي علرررى المجرررال األكررراد مي، 

حصرول المعلمرين علرى تردريع حرول كي يرة بضررورة  McClenney-Rosenstein (2019نشرتا ن )
 استخدام وتنفيذ وفهم التكامل الحسي؛ للوصول للنجاح الكامل لتعليم جميع الطلبة في الفصل.

وبنررراًء علرررى مرررا سررربق، قامرررت هرررذه الدراسرررة بتسرررليط الضررروء علرررى واقرررع ممارسرررة المعلمرررين، 
  .الحسي للطلبة ذوي اإلعاقة الفكريةوالمعلمات لاستراتيجيات التعليمية في مجال التكامل 

 :وتتحدد مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس اآلتي
  مااد در ااة مةدرسااة مللةااي ال لإلااة  ول اريد ااة اليجراااة رسااتراتيسيدف التجدماا  الحسااي  ااي

 الةرحلة االبتدائية بةكة الةكرمة؟
 وينبثق من ذلا األستلة الفرعية اآلتية:

فرري درجررة ممارسررة  ((α≤0.05هررل توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة  -1
معلمررررررري الطلبرررررررة ذوي اإلعاقرررررررة الفكريرررررررة إلسرررررررتراتيجيات التكامرررررررل الحسررررررري ُتعرررررررزى لمتغيرررررررر 

 أنثى(؟-الجنس)ذكر

فرري درجررة ممارسررة  ((α≤0.05هررل توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة  -2
معلمررري الطلبرررة ذوي اإلعاقرررة الفكريرررة إلسرررتراتيجيات التكامرررل الحسررري ُتعرررزى لمتغيرررر المؤهرررل 

 دكتوراه(؟-ماجستير-بكالوريوس-)دبلوم عالي

فرري درجررة ممارسررة  ((α≤0.05هررل توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة  -3
لتكامل الحسي ُتعزى لمتغير نوع البرنامج معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات ا

 خا (؟-)حكومي
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فرري درجررة ممارسررة  ((α≤0.05 هررل توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة -4
معلمررري الطلبرررة ذوي اإلعاقرررة الفكريرررة إلسرررتراتيجيات التكامرررل الحسررري ُتعرررزى لمتغيرررر النظرررام 

 ازني، العضلي(؟ الحسي )السمعي، البصري، الشمي، التذوقي، اللمسي، التو 

فرري درجررة ممارسررة ( (α≤0.05هررل توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة  -5
معلمرري الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريرررة إلسررتراتيجيات التكامررل الحسررري ُتعررزى لمتغيررر الررردورات 

 ؟أكثر من ذلا(-ساعة15-ساعات10-ساعات5-)ال وجد التدريبية

 :ةـــــدراســـــالداف ــــأه 
 عى الدراسة الحالية للتعرف على األهداف التالية:تس
( فررري درجرررة (α≤0.05عنرررد مسرررتوى الداللرررة  حصرررائيةاإل داللرررةالفرررروق ذات كشررره عرررن الال -1

ممارسررة معلمرري الطلبررة ذوي اإلعاقرررة الفكريررة إلسررتراتيجيات التكامرررل الحسرري ُتعررزى لمتغيرررر 
 أنثى(. -)ذكر الجنس

( فررري درجرررة (α≤0.05عنرررد مسرررتوى الداللرررة  حصرررائيةاإل داللرررةالفرررروق ذات كشررره عرررن الال -2
ممارسررة معلمرري الطلبررة ذوي اإلعاقرررة الفكريررة السررتراتيجيات التكامرررل الحسرري ُتعررزى لمتغيرررر 

 دكتوراه(.-ماجستير-بكالوريوس-المؤهل )دبلوم عالي

( فررري درجرررة (α≤0.05عنرررد مسرررتوى الداللرررة  حصرررائيةاإل داللرررةالفرررروق ذات كشررره عرررن الال -3
ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات التكامل الحسي ُتعزى لمتغير نروع ممارسة معلمي الطلبة 

 خا (.-البرنامج )حكومي

( فررري درجرررة (α≤0.05عنرررد مسرررتوى الداللرررة  حصرررائيةاإل داللرررةالفرررروق ذات كشررره عرررن الال -4
ممارسررة معلمرري الطلبررة ذوي اإلعاقرررة الفكريررة إلسررتراتيجيات التكامرررل الحسرري ُتعررزى لمتغيرررر 

 معي، البصري، الشمي، التذوقي، اللمسي، التوازني، العضلي(.النظام الحسي )الس

فررري درجرررة  ((α≤0.05حصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة اإل داللرررةالفرررروق ذات كشررره عرررن الال -5
ممارسررة معلمرري الطلبررة ذوي اإلعاقرررة الفكريررة إلسررتراتيجيات التكامرررل الحسرري ُتعررزى لمتغيرررر 

 .أكثر من ذلا(-ساعة15-ساعات10-ساعات5-ال وجد)التدريبية الدورات 
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 :ةـــــدراســـــالة ــــــــأهمي

 

  ررررررري الطلبرررررررة ذوي اإلعاقرررررررة الفكريرررررررة بءسرررررررتراتيجيات إ رررررررراء الحصررررررريلة المعرفيرررررررة لررررررردى معلم 
 التكامل الحسي. 

 .إ راء الباحثين والباحثات في مجال التكامل الحسي، واستراتيجياتم 

  .تقد م آراء المعلمين والمعلمات فيما  تعلق بءستراتيجيات التكامل الحسي وممارستها 

 

  إعداد مقياس خا   قيس درجة ممارسة معلمي الطلبة ذوي اإلعاقرة الفكريرة إلسرتراتيجيات
 التكامل الحسي في المرحلة االبتدائية. 

 يات؛ لحل المشكالت المتعلقة با طرات التكامل الحسي. تزويد المعلمين بءستراتيج 

  توصرية بررامج التربيرة الخاصرة بقسررميها: الحكوميرة والخاصرة؛ بضررورة تطبيرق إسررتراتيجيات
 التكامل الحسي في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية.

 ه الدراسة.إفادة القائمين على و ع مناهج التعليم للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من نتائج هذ 

 :ةـــــدراســـــالدود ــــــح

اقتصررررت الدراسرررة الحاليرررة فررري التعررررف علرررى درجرررة ممارسرررة معلمررري  الحااادود الةعياااع ية: -1
 الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات التكامل الحسي في المرحلة االبتدائية.

ثررررراني لعرررررام ترررررم جمرررررع البيانرررررات لهرررررذه الدراسرررررة فررررري الفصرررررل الدراسررررري ال الحااااادود الةمد ياااااة: -2
 هر. 1440-1441

ُطبقت هذه الدراسة على مدارس الدمج االبتدائية، ومعاهد التربية الخاصة  الحدود الةكد ية: -3
النهاريرررة التابعرررة لررروزارة التعلررريم، ووزارة المررروارد البشررررية، والتنميرررة االجتماعيرررة فررري القطررراعين 

 الحكومي، والخا  بمكة المكرمة. 
الدراسة على معلمي، ومعلمات الطلبرة ذوي اإلعاقرة الفكريرة اقتصرت هذه  الحدود الإلشراة: -4

 .بالمرحلة االبتدائية في مدارس الدمج، ومعاهد التربية الخاصة النهارية بمكة المكرمة
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 :ةــــــدراســــات الـــــمصطلح

Sensory Integration Strategies

متنوعررة مررن الخبرررات، واألنشررطة الحسررية الهادفررة والموجهررة  "هرري عبررارة عررن دمررج مجموعررة
ذاتًيرررا؛ والترررري تهررردف إلررررى تسرررهيل، وتطرررروير مهررررارات الفررررد التكي يررررة مرررع البيتررررة المحيطرررة بررررم،  قرررروم 

( Polenick & Flora, 2012بتصميمها وتطبيقها مختصو عالٍإ وظيفي مؤهل بطريقرة فرد رة." )
 (. 2018)في عطيانة، عمرو، وملكاوي، 

عرررف إجرائيررًا: هرري جميررع التقنيررات الترري  ررتم تقررد مها للطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة، الررذ ن تُ و 
 عررانون مررن قصررور متكرررر، وملحرررو  فرري واحرردة، أو أكثررر مرررن األنظمررة الحسررية التاليررة )السرررمعي، 

 البصري، الشمي، التذوقي، اللمسي، التوازني، العضلي( والمعب ر عنها بتداة البحث.

(Teachers of Intellectual Disability)

هو معلم متخصرب فري التربيرة الخاصرة ويشرتر  بصرورة مباشررة فري تردريس الطرالت ذوي "
  (.1436-1437اإلعاقة" )الدليل التنظيمي للتربية الخاصة، 

ااااااد دريس الطررررررالت : هررررررم جميررررررع المعلمررررررين، والمعلمررررررات الررررررذ ن  قومررررررون بترررررروُالر ااااااعا ً رائي 
ذوي اإلعاقرررررة الفكريرررررة، سرررررواًء فررررري فصرررررول الررررردمج، أو فررررري معاهرررررد التربيرررررة الخاصرررررة النهاريرررررة فررررري 

  القطاعين الحكومي، والخا .

Primary Students

ُ عررررف الطلبرررة بالمرحلرررة االبتدائيرررة إجرائًيرررا: هرررم جميرررع الطلبرررة الرررذ ن  قعرررون  رررمن المرحلرررة 
 ( سنة.12-6العمرية من )

Intellectual disability

هي إعاقة تتصه بتدِن وا   في األداء العقلي، والسلو  التكيفي، والتي تغطي العد د مرن 
 ,AAIDDعررام ) 18المهررارات االجتماعيررة، والعمليررة اليوميررة، كمررا وتنشررت هررذه اإلعاقررة قبررل سررن 

 وقد تبنى الباحثان هذا التعري .  (.2019



  فمـــربنــو   –األول  زء ــاجلـ  ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

213 

   ةـــابقـــات الســـدراســـري والـــــار النظـــــاإلط

اإلعاقرة الفكريرة:  AAIDD( 2019عرفت الجمعية األمريكيرة اإلعاقرات الفكريرة والنمائيرة )
هررري إعاقرررة تتصررره بتررردِن وا ررر  فررري األداء العقلررري، والسرررلو  التكيفررري، والتررري تغطررري العد رررد مرررن 

 عام.  18المهارات االجتماعية، والعملية اليومية، كما وتنشت هذه اإلعاقة قبل سن 
وبنرراًء علررى هررذا التعريرر ؛ ُ عررد الطالررع معاًقررا فكرًيررا إذا ترروفرت فيررم  ررال  خصررائب وهرري: 

درجرة علرى اختبرارات الرذكاء، قصرور وا ر   70)انخفاض ملحو  في األداء العقلري، ويكرون تحرت 
 عام وما دون(. 18في مهارات السلو  التكيفي،  حد  خالل المرحلة العمرية 

وقرررد حرررددت الجمعيرررة األمريكيرررة مجموعرررة مرررن مهرررارات السرررلو  التكيفررري، التررري تظهرررر فيرررم 
التوجيرم الرذاتي(، والمهرارات -الوقرت واألرقرام-المفاهميرة مثرل )اللغرةاإلعاقة الفكرية: ومنهرا المهرارات 

حل المشركالت -احترام الذات-المسؤولية االجتماعية-االجتماعية مثل )مهارات التعامل مع اآلخرين
العنا ررة الشخصررية.(، -اتبرراع القرروانين(، والمهررارات العمليررة مثررل: )أنشررطة الحيرراة اليوميررة-االجتماعيررة
 هنية، والرعا ة الصحية، والسفر والتنقل واستخدام النقود واستخدام الهاته. والمهارات الم

 ةـــــريـــــة الفكـــــاقـــــف اإلعـــــــــتصني

 تصنيف اإلعاقة الفكرية من الناحية التربوية

صررنه التربويررون اإلعاقررة الفكريررة علررى حسررع متغيررر التعلرريم؛ وذلررا ليسررهل علرريهم و ررعهم 
التربوي المناسع لهم؛ ليحققوا أعلرى اسرتفادة، وينجحروا فري المهرام المقدمرة لهرم وهرو علرى في المكان 

 (.2013النحو التالي )الببالوي، 
 ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم -1

 ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتدريع -2

 ذوي اإلعاقة الفكرية االعتماد ين -3
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 التصنيف على أساس مستويات الدعم

( إلررى أن الجمعيررة األمريكيررة لاعاقررات الفكريررة والنمائيررة أحررد ت نقلررة 2010وزان )أشررار الفرر
م، وأكرردت عليررم فرري 1992كبيرررة، فرري مجررال تصررني  األفررراد ذوي اإلعاقررة الفكريررة فرري دليلهررا عررام 

م، كما واستبدلت التصني  على أساس درجة الذكاء بالتصني ، على أساس نقرا  2002دليلها عام
وأصب  تركيز الجمعية على نقا  القوة، وليس نقا  الضعه، التي تبرزهرا مقرا يس  القوة، والضعه؛

 الذكاء وهذا التصني   تضمن أربعة مستويات:
  المستوى األول الدعم المتقطع،  تصه أسلوت الردعم الُمقردم فري هرذا المسرتوى بتقد مرم عنرد

 الحاجة فقط.

 لُمقدم في هذا المستوى باالستمرارية المستوى الثاني الدعم المحدود، ويتصه أسلوت الدعم ا
 خالل الوقت، ولكنم  كون لوقت محدود وذات صفة متقطعة.

  المسرتوى الثالررث الردعم الشررد د، ويتصره أسررلوت الردعم الُمقرردم فري هررذا المسرتوى بتنررم ترردخل
 مباشر، وروتيني، وليس محدًدا بوقت.

 ي هذا المسرتوى باالسرتمرارية، المستوى الرابع الدعم العميق، ويتصه أسلوت الدعم الُمقدم ف
 والكثافة العالية، وُتقدم للشخب على مدار الساعة في حياتم في البيتة.

 خصائص الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية
 غلع علرى الطلبرة ذوي اإلعاقرة الفكريرة ترتخر وا ر  فري النمرو الجسرمي: كرالحبو، والمشري 
والحركررات الدقيقررة، كمررا وتكررون قرردرتهم علررى الجررري والقفررز، أقررل مررن الطلبررة العرراد ين، كررذلا لررد هم 

(. كمررا ويتميررزون 2016قصررور وا رر  فرري حاسررتي السررمع، والبصررر، وحاسررة اللمررس. )الشرررقاوي، 
فاعيررة، والقلررق المبررال  فيررم، واإلحبررا ، هررذا وباإل ررافة إلررى الشررعور بالدونيررة، والررنقب، أ ضررًا باإلند

وعدم الثقة بالنفس، والسرحان. وقد ال تنطبق هذه الخصائب على كل الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية. 
 (. 2015)متولي، 

التكيرررر   أمررررا مررررن الناحيررررة االجتماعيررررة فُيعررررد الطالررررع ذوي اإلعاقررررة الفكريررررة أقررررل قرررردرة علررررى
( أ ضررًا أن 2014وذكررر الحررازمي )، (2015االجتمرراعي ويفضررل االنسررحات والعزلررة دائمررًا. )متررولي، 
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هنررا  مشرراكل عد رردة لرردى الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة، تتعلررق باللغررة التعبيريررة، واالسررتقبالية، كمررا أن 
ت مرن الناحيرة التعليميرة ، إ رافًة إلرى ذلرا مشركاللد هم صعوبة في اكتسات المهارات اللغوية المتقدمة

ُ رررعه القررردرة علرررى االنتبررراه، فرررال  نتبهرررون إال لمثيرررر واحرررد ولمررردة قصررريرة جرررًدا، كمرررا ومرررن  تتمثرررل فررري
خصائصهم أ ًضا: ظهور مشكالت في التذكر، وتعتبر من أكثر المشركالت التعليميرة حردًة لردى هرؤالء 

 ة في انتقال أ ر التعلم. الطلبة، ومن أهم الخصائب التي  متازون بها أ ضا: مشكالت وا ح

 هـــأتـــي ونشـــل احلســـامـــوم التكـــمفه
( 1979أول من استخدم العالإ بالتكامل الحسي هي المعالجة الوظي ية األمريكية جرين آ ررس )

Jean Ayresر لنا مفهوم التكامل الحسري المقصرود فري هرذه الدراسرة، وهرو أن ، وذكرت شرح بسيط  فس
جسم اإلنسان، والبيتة المحيطة بم ترسل معلومرات إلرى الردماب، ويرتم تنظريم هرذه المعلومرات، ومعالجتهرا؛ 
بحيرررث  سرررتطيع االسرررتجابة بشررركل مناسرررع للمواقررره، والمتطلبرررات البيتيرررة؛ ألن الررردماب مبررررم ج؛ السرررتقبال 

(، كمررررا ذكررررر كومررررار وكشررررمي 1998/2015ة، وإعطائهررررا معنررررى. ) ررررا  وآخرررررون، المعلومررررات الحسرررري
(2019 )Kumar and Kshmi  أن التكامررررل الحسرررري:  شررررير إلررررى قرررردرة اإلنسرررران علررررى اسررررتيعات

اللمررس، واإلدرا ، والتررذوق( وتفسرريرها، وجعلهررا ، و والشررم ،والبصرر، المعلومرات مررن خررالل الحررواس )السررمع
ذوي  لبررررة( أ ضرررًا أنررررم "هرررو قررردرة الط2019) علررريمناسررربة. كمرررا وعرفررررُم ذات مغرررزى وإعطائهرررا اسررررتجابة 

مرن البيترة عبرر األنظمرة الحسرية  قونهرااإلعاقة الفكرية البسيطة على معالجة المعلومرات الحسرية، التري  تل
)اللمسرري، السررمعي، البصررري، الشررمي، والتررذوق(؛ ممررا  ررؤدي الررى تحسررين اإلدرا  لد ررم." وهررذا  عنرري أن 
الررردماب  سرررتقبل المعلومرررات المختلفرررة، ويعالجهرررا، ويصررردر األوامرررر؛ التررري تجعرررل الحرررواس تسرررتجيع لهرررا 

 (2006)ن جهررررة أخررررى اقترحرررت ميللررررراسرررتجابة بشررركل صرررحي  وهررررذا مرررا نعنيرررم بالتكامررررل الحسررري. ومررر
Miller  اسررتخدام مصررطل  التكامررل الحسرريSI) sensory integration  عنررد اإلشررارة الررى المبرراد )

النظرية االرشاد ة، أما الخلل في عمليرات التكامرل الحسري، فيشرار إليرم باسرم ا رطرات المعالجرة الحسرية 
(SPD) (Sensory Processing Disorder)  ،(.2019)في الخد دي  
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 النظريات القائمة على مفهوم التكامل احلسي
حررول التكامررل الحسرري المزيررد مررن البحررث،  Ayres (1989-1972) ولرردت نظريررة آ رررس

والجرردل بررين المعررالجين المهنيررين، والمختصررين وقررد ولررردت هررذه الخالفررات طرررق أكثررر دقررة؛ لدراسرررة 
 ررت النظريررة أن الخلررل فرري التكامررل التكامررل الحسرري، وإ جرراد العررالإ المناسررع ألعرا ررم، وقررد افتر 

الحسرري،  رررتبط بعرردم نضرررج الرردماب عنررد الرروالدة عنرررد بعررض الطلبررة الررذ ن  عرررانون مررن مشرراكل فررري 
التعلم؛ ولهذا السبع قد  ظهر الطلبة بعض التعبيرات السلوكية دير المفهومة والتي تعود إلى نشرا  

 (. Bundy & Murray, 2002( )in Davies & Gavin, 2007الدماب بشكل دير سوي. )
كما وتبحث نظرية التكامرل الحسري أ ًضرا فري تفسرير المشركالت الخاصرة برالتعلم، والسرلو ، 

تلره فري الجهراز العصربي المركرزي، أو فري أحرد األعضراء المتصرلة برم كرالعين،  إلىوالتي ال ترجع 
مرتبطررة  أو األنرره، وقررد أ ررافت )آ رررس( علررى الحررواس الخمسررة الموجررودة حررواس  أخرررى خ يررة وهرري

باألذن الداخلية، والتري تروفر معلومرات عرن الجاذبيرة، وذلرا بو رع الررأس والجسرم بالنسربة لر رض، 
 (.2008واإلحساس العميق المرتبط بالعضالت، والمفاصل من أجزاء الجسم )علي، 

 ي  ــــل احلســــامــــراب التكــــاضط
بتنرررم هرررو فشرررل  Sensory integration disorderُ عرررف ا رررطرات التكامرررل الحسررري 

الجهراز العصربي فري تفسرير المعلومرات الحركيررة، ودمجهرا بشركل مناسرع كمرا، ويتميرز باالسررتجابات 
السلوكية الشاذة )نقب الحساسرية أو فرر  الحساسرية( التري تسربع ا رطراًبا كبيرًرا فري األداء اليرومي 

(Molholm, Murphy, Bates, Ridgway& Foxe, 2020).ومرار ، كمرا وعررف بينسرون وك
ا رطرات التكامرل الحسري: بتنرم  Benson and Koomar and Teasdale (2009وتيسردال )

 .خلل في الطريقة التي ُ عاِلج بها الطلبة المعلومات الحسية، ويستخدمونها للتنظيم، واألداء الحركي

 اإلسرتاتيجيات العالجية والتعليمية للتكامل احلسي
أهميرة العرالإ بالتكامرل الحسرري؛  AAP (2019ذكررت الجمعيرة األمريكيرة لطرع األطفرال )

لمساعدة األطفال الذ ن قد  عانون من عجز في المعالجة الحسية، وصرعوبة فري المهرارات الحركيرة، 
 .والتوازن، والتنسيق بين اليد والعين
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  Sensory Diteالنظام الغذائي الحسي 

العصبي، فكمرا  حتراإ هو نظام دذائي ل نشطة، والمدخالت الحسية لجسم الطالع وجهازه 
الجسرررم إلرررى أنرررواع معينرررة مرررن األطعمرررة علرررى مررردار اليررروم،  حتررراإ أ ًضرررا إلرررى أنشرررطة؛ للحفرررا  علرررى 
مستوى اإل ارة، فهذا النظام ليس لم عالقة بالغذاء، ولكرن ُسرمي برذلا؛ ألنرم مرن اإلسرتراتيجيات التري 

 Sensory processing disorder) تُرررنظم المررردخالت الحسرررية  ومًيرررا، وكتنهرررا نظرررام درررذائي

Resource Center, 2020). 

 Sensory mealة ـــة الحسيـــوجبـــال

هي النشا  الذي  تم تقد مم للطالع؛ لرفع، أو خفض درجة التنبيم، أو اليقظرة لد رم، فهنرا  
من  جع تحد د الطعام المناسع لم بما  سمى )الحمية الغذائية(، وعند شعوره بالجوع نقوم بءعطائرم 

بسرريط حتررى  حررين موعررد وجبتررم األساسررية، بررنفس هررذه الطريقررة  ررتم التعامررل مررع األنشررطة الشرريء ال
 (. 2015 الحسية مع الطلبة؛ لتنظيم عتبة التنبيم لد هم. )سعادة وراشد،

 Treatment with a Wilbarger brushالعالج باستخدام فرشاة ويلبرجر 

ر وابنتهررا جوليررا خصيًصررا؛ للضررغط هري عبررارة عررن فرشرراة تررم تصررميمها علررى  رد باتريشرريا ويلبرجرر
علررى المفاصررل، والعضررالت بطريقررة معينررة؛ لزيررادة االسررتجابة الحسررية لرردى الطلبررة، ويسررمى هررذا العررالإ 

( أو DPPT، والضررررغط العميررررق، وتقنيررررة اإلدرا  الحسرررري )Wilbargerبعرررردة أسررررماء منهررررا: بروتوكررررول 
 ,Duck, Harris, Page & Sanders, 2016) (Zachry, Lancaster برنامج الفرشاة والضغط.

 Heavy work Activitiesاق ـــل الشـــة العمـــأنشط

هرري أي نرروع مررن األنشررطة الترري ترردفع، أو تسررحع  ررد الجسررم، وقررد تسرراعد هررذه األنشررطة 
الطلبة الذ ن  عانون من مشاكل في التركيز، والتي تعود ال طرات المعالجة الحسية، كما ويستخدم 

مرررع الطلبرررة الرررذ ن لرررد هم ا رررطرابات فررري التكامرررل الحسررري العضرررلي، أو المختصرررون هرررذه األنشرررطة 
التررررروازني؛ ألن هرررررذه األنشرررررطة تقررررروم علرررررى الررررروعي الجسررررردي والتررررروازن، ومرررررن الممكرررررن تطبيرررررق هرررررذه 

 (. Morin, 2020اإلستراتيجية في المدرسة، أو المنزل )
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 تنظيم المدخالت الحسية واألنشطة الصفية

Organizing sensory inputsand classroom activities 

هي عبارة عن تنظيم الصه الدراسي للطالع؛ لمحاولة التقليل قردر اإلمكران مرن المشركالت 
 ( 2013التي تواجهم في التكامل الحسي ومنها: )مرزا وإدريس،

 تنظيم البيتة -1

 تنظيم جدول األنشطة -2

 تنظيم األنشطة الحسية -3

  Motor Planning/ Praxisبراكسس  التخطيط الحركي/

هررو التررزامن فرري سالسررة التفكيررر، والحركررة مًعررا بطريقررة منظمررة، ومقصررودة، والوصررول إلررى 
تنظيم عملي عند الحركة، حيث أن الفهم للحركة، والتحكم باألشياء  حد  بد هًيا، وإذا حرد  برم أي 
خلرررل أو  رررعه، فيقررردم المعلمرررون إسرررتراتيجيات تتطلرررع تفكيرررًرا، وتخطيًطرررا، وتنظيًمرررا؛ للقيرررام بمهرررام 

 دة: مثل طريقة لبس الحذاء وخطواترم؛ ففري البدا رة  رتم لربس الجروارت بشركل صرحي ، وبعرد ذلرا جد
لرررربس الحررررذاء بطريقررررة صررررحيحة، حيررررُث الرجررررل اليمنررررى فرررري الحررررذاء الصررررحي  واليسرررررى فرررري الحررررذاء 

 (.2007/2013الصحي . )كومار وآخرون، 

 القصور يف التكامل احلسي عند الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية  

الباحثرران فيمررا سرربق الشرررو  الترري مررن خاللهررا  ررتم الحكررم علررى الطلبررة باإلعاقررة الفكريررة: ذكررر 
ومنهرررا القصرررور فررري السرررلو  التكيفررري، كمرررا أن مرررن خصائصرررهم التعليميرررة: القصرررور الملحرررو  فررري 

واإلدرا ، والررررذاكرة؛ باإل ررررافة إلررررى القصررررور فرررري اللغررررة االسررررتقبالية  العمليررررات المعرفيررررة: كاالنتبرررراه،
رررت علرررى أن: تطبيرررق التكامرررل الحسررري والتعبي ريرررة، وكمرررا ُذكرررر سرررابًقا أن نظريرررة التكامرررل الحسررري نصا

ررن مررن اإلدرا ، واالنتبرراه، والسررلو  التكيفرري لرردى الطلبررة لررذلا مررن المهررم تطبيررق إسررتراتيجياتم،   حس 
الحسري واستخدامها مع الطلبة الذ ن تم الحكم عليهم باإلعاقة الفكريرة، حيرُث  قروم التردريع بالتكامرل 

وإسررتراتيجياتم علررى تنظرريم حررواس الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة؛ لكرري تصررلهم المعلومررة، وُتحل ررل عررن 
( 2016)عبررردالعال،  طريرررق المررر  بشررركل صرررحي ؛ لتشررركيل الصرررورة كاملرررة، وفهرررم مرررا  ررردور حرررولهم.

 (2002)ولررذلا هررؤالء الطلبررة بحاجررة لهررذا النرروع مررن الترردريع، وهررذا مررا أكدتررم دراسررة بارانررا، ولررونج 
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Baranek and Lang أن: الجرعات المناسبة، والمحددة من  حيُث ذكرا أن النظرية افتر ت على
السرلو  و  التحفيز الحسي؛  ؤ ر بشكل مباشر على الجهاز العصبي؛ مما  ؤدي إلى تحسين االنتباه،
نظمررة، والررتعلم ، باإل ررافة إلررى ذلررا فررءن المعالجررة الناجحررة للمعلومررات الحسررية مررن خررالل هررذه األ

، ويررى  Mckenna(In Preis &2014 ,(سرتوفر أساًسرا للرتعلم عرالي المسرتوى مثرل: تعل رم اللغرة. 
الباحثان هنا أنم البد من استخدام إستراتيجيات التكامل الحسري مرع الطلبرة ذوي اإلعاقرة الفكريرة فري 

النوع من التعليم  برامج التدريع، والتعليم في جميع المجاالت الشخصية، واالجتماعية؛ ذلا ألن هذا
 ُ عتبر أساٌس في تدريع هؤالء الطلبة، وتعليمهم. 

 ةــــابقــــالس اتــــدراســــال
هدفت  دراسة McClenney-Rosenstein 2019)) نشتا ن روز -مكلينيأجرى كاًل من 

لمي المدرسة الثانوية إلى:   المتواجرد نو في وال ة منتصه األطلسي بالوال ات المتحدة فهم خبرات مع 
وكشررفت نتررائج الررذ ن  قومررون بترردريس الطلبررة ذوي التوحررد والتوحررد مرتفررع األداء، ، فرري فصررول الرردمج

 ،والشخصرررية ،أن المعلمرررين  سرررتخدمون أسررراليع التكامرررل الحسررري فررري الجوانرررع األكاد ميرررةالدراسرررة: 
 راتيجيات التنظيم.ستإو ، ستراتيجية التنظيم الذاتيإوالسلو  من خالل  ،والتفاعل ،والوعي ،والحسية

تقصرري مسررتوى معرفررة  :( بدراسررة هرردفت إلررى2019حسررن ) يأبررو  مررن الرفرراعيٌل قررام كرر كمررا
)التربيرررة الخاصررة، الكرررالم واللغرررة،  المختصررين الحررراملين لدرجررة الماجسرررتير فررري التخصصررات التاليرررة

هم وتظهررر علرري ،العررالإ النفسرري والحركرري( الررذ ن  عملررون مررع األطفررال ذوي ا ررطرات طيرر  التوحررد
وعالقتهرررا بمتغيررررري ، عرررراض ا ررررطرات التكامرررل الحسرررري فررري بعررررض مراكرررز التتهيررررل الخاصرررة بهررررمأ 

أن الدرجررة الدالررة علررى مسررتوى  :وعرردد سررنوات الخبرررة، وقررد أشررارت النتررائج إلررى ،التخصررب العلمرري
معرفة المختصين العاملين مع األطفال ذوي ا طرات طي  التوحد بالمظاهر الدالة على ا طرات 

 ،ومتوسطة على األبعاد األخررى  ،كانت منخفضة على بعض األبعاد الفرعية ،الحسي لد همالتكامل 
إلررى وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين  اومتوسررطة علررى االسررتبيان ككررل، وأشررارت النتررائج أ ًضرر
بمظرررراهر ا رررررطرات التكامررررل الحسررررري علرررررى  ،متوسررررط درجرررررات أفررررراد العينرررررة فرررري مسرررررتوى معررررررفتهم

 ليرم مختصري ،لمتغير التخصرب العلمري لصرال  مختصري العرالإ النفسري الحركري  اتبعً  ؛االستبيان
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ومن  م مختصي اللغة والكالم، فري حرين لرم  كرن هنرا  فرروق فري متوسرط درجرات  ،التربية الخاصة
  لمتغير عدد سنوات الخبرة.ا أفراد العينة تبعً 

الحسرررري فرررري دراسررررة هرررردفت إلررررى فعاليررررة العررررالإ بالتكامررررل  Azzam((2019 وأجرررررى عررررزام
وزيرادة السريطرة والرتحكم علرى أطفرال متالزمرة داون، وأظهررت النترائج إلرى  ،تحسين التناسق الحركري

التناسررق الحركرري وزيررادة الررتحكم فرري الحركررة  مفيرردًا؛ لتحسررينأن العررالإ بالتكامررل الحسرري قررد  كررون 
 ألطفال متالزمة داون. 

 Will and (2019) نبيرإ وهيبررن روسريو  را ترانوو  فا ردلرو  دانها رو  كما هدفت دراسة ويل

Daunhauer and Fidler and Raitano and Rosenberg and Hepburn  إلرى التعررف
على صعوبات المعالجة الحسية لمتالزمة داون، وتحد د تت ير صعوبات المعالجة على السلو  دير 

ية  ررتبط بالسرلو  أشارت نتائج الدراسة إلى وجود نمط  ابت من ا طرات المعالجة الحسرو التكيفي، 
 دير التكيفي لدى األطفال المصابين بمتالزمة داون.

الكشرره عرررن فاعليررة برنرررامج  :بدراسررة هررردفت إلررى (2018) عطيانررة وعمررررو وملكرراوي  وقررام
سرررتراتيجيات التكامرررل الحسررري فررري خفرررض مشررركالت االسرررتجابات الحسرررية لررردى إتررردريبي قرررائم علرررى 

إلررى وجررود تحسررن ملحررو  علررى كافررة أبعرراد  نتررائجوأشررارت الاألطفررال ذوي ا ررطرات طيرر  التوحررد، 
عالهرا عنرد الطفرل األول علرى البعرد أ المقياس عند أطفال الدراسة األربعة بدرجات مختلفة، وقد كران 

ررلي، والطفررل الثرراني علررى كرراًل  ،البصررري  ررلي  والعض  ، والطفلررة الثالثررة أ ًضررامررن البعررد البصررري والعض 
لي.، البعد السمعيعلى البعد اللمسي، والطفل الرابع على    والعض 

التعرررف علرررى الفررروق فرري مشررركالت  :( دراسررة كررران هرردفها2018) والتررل أجرررى الرويلررريكمررا 
التكامل الحسي لدى أطفال ذوي ا طرات طي  التوحد مرن وجهرة نظرر المعلمرين فري  روء مجموعرة 

أن مسرررتوى مشررركالت التكامرررل الحسررري لررردى األطفرررال ذوي ا رررطرات  المتغيررررات، وكشرررفت النترررائجمرررن 
ررران متوسرررطة، وال توجرررد فرررروق فررري مسرررتوى مشررركالت التكامرررل الحسررري  طيررر  التوحرررد فررري محافظرررة عم 

ل طفررررال ذوي ا ررررطرات طيرررر  التوحررررد تعررررزى لجررررنس الطفررررل وعمررررره، كمررررا أن مسررررتوى طرررررق عررررالإ 
 .جميع أبعادهاعلى ظر المعلمين متوسطة مشكالت التكامل الحسي لدى هؤالء األطفال من وجهة ن
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 Ashori and (2018) كمررررا هرررردفت دراسررررة عاشرررروري وزردررررامي ودفوريرررران وأبكنررررار

Zarghami and Ghaforian and Somayyeh and Abkenar التحقررق مررن تررت ير  إلررى
ة المصررابين بمتالزمرر بررةوالمهررارات الحركيررة لرردى الطل ،الترردريع بالتكامررل الحسرري علررى مرردى االنتبرراه

 برةوالمهرارات الحركيرة للطل ،وملحوظرة فري االنتبراه ،وقد أشارت النتائج إلرى وجرود فرروق كبيررة ،داون 
 في المجموعة التجريبية. 

ترت ير برنرامج حسري قرائم  إلرى Wild and Steeley (2018)وسرتيلي وهردفت دراسرة ويلرد 
فري المعالجرة الحسرية  اللطرالت الرذ ن  ظهررون فروًقر على الفصل المدرسري فري فصرول التعلريم العرام

ررو  كمررا .فرري بيتررة المدرسررة والسررلوكية فرري بيتررة الفصررل  ،عت الدراسررة إلررى دراسررة الحركررات الحسرريةس 
 ،جررابي ردرم وجررود فررروق فري درجررة تررت ير البرنررامج المدرسري، وأسررفرت نتررائج الدراسرة عررن التررت ير اإل

ممرا  بررز  ؛برين المعلمرين عنرد تنفيرذ البرنرامج ةدالرا كمرا ظهررت فروًقر والتي تختله باختالف العمرر،
فرري المسررتقبل، وأشررارت نتررائج الدراسررة إلررى أن درجررة تغييررر أداء طررالت  الحاجررة إلررى طرررق ترردريبهم

 ؤكرد علرى أن تردريع المعلمرين للطرالت ذوي الفرروق فري المعالجرة  ،في الفصرل المجموعة التجريبية
ررال الحسررية  ؛مررن البرنررامج الحسرري القررائم علررى الفصررل المدرسرريوأن الطررالت  مكررنهم االسررتفادة  ،فع 

 لتحسين األداء في الفصل. 
استقصراء أ رر برنرامج تردريبي قرائم علرى نظريرة  :( تهدف إلى2018وكانت دراسة سليمان )

وتحسررين مفهرروم الررذات لردى األطفررال، وقررد أظهرررت النتررائج  ،التكامرل الحسرري فرري عررالإ ترتخر الكررالم
علرى مقيراس اللغرة  القبلري، والبعرديبين متوسطي رترع درجرات القياسرين فروقًا ذات داللة إحصائية 
 لصال  القياس البعدي. 

 chuang and Kuo and Fan and (2017) فان وهسوو  كوو  كما وهدفت دراسة تشنج

Hsu تطررروير عرررالإ لضرررعه التكامرررل الحسررري : إلرررى(SID قرررائم علرررى لعبرررة االستشرررعار الحركررري )
(Kinect؛) ء األطفررال أكثررر  قررة فرري مواجهررة تحررد ات الررتعلم المختلفررة، وقررد بغرررض أن  كررون هررؤال

كانت أقل مرن درجرة االختبرار  ،نتيجة االختبار الذي تم إجراؤه بعد التجربة :توصلت الدراسة إلى أن
ممررا  شررير إلررى أن تصررميم لعبررة  ؛السررابق للتجربررة، وهررذا  عنرري أن الطفررل المشررار  قررد حقررق تحسررًنا
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واسررتيعات  ،حررة فرري هررذه الدراسررة لهررا تررت يرات جيرردة علررى الترروازن الرردهليزي االستشررعار الحركرري المقتر 
 الجزء السفلي من الجسم، مما  دل على فعالية اللعبة المقترحة في هذه الدراسة. في التكامل الحسي

التعرررررف علررررى  :( دراسررررة هرررردفت إلررررى2015راشررررد )و  مررررن سررررعادة وفرررري المقابررررل أجرررررى كررررلٌ 
الرررذ ن  عرررانون مرررن  ،معلمرررو التربيرررة الخاصرررة مرررع األطفرررال التوحرررد ينسرررتراتيجيات التررري  قررروم بهرررا اإل

رران والريراض، وقررد أشرارت نترائج الدراسررة إلرى فررروق  ا رطرابات فري التكامررل الحسري فرري كرل مرن عم 
سررتراتيجيات التكامررل الحسرري حسررع المتغيرررات التاليررة ذات داللررة إحصررائية فرري اسررتخدام المعلمررين إل

لرة االجتماعيرة، والخبررة( فري حرين ال  وجرد فرروق ذات داللرة إحصرائية )الدولة، الجنس، العمر، الحا
حسررررع متغيررررر المسررررتوى التعليمرررري، كمررررا أشررررارت الدراسررررة إلررررى حاجررررة المعلمررررين فرررري التعرررررف علررررى 

 عمق. أ ستراتيجيات التكامل الحسي بشكل إ
الكشررره عرررن  :بدراسرررة تهررردف إلرررى John and Mervis (2010) وقرررام جرررون وميررررفس

(، وقررد أظهرررت Williams Syndromeل الحسرري ل طفررال ذوي متالزمررة ويليررام )مشركالت التكامرر
تشروهات  اوتحد ردً  ،النتائج أن األطفال ذوي متالزمة ويليام  عانون من مشكالت في التكامرل الحسري

برراء أو ررحوا أن أطفررالهم أظهررروا نفرروًرا سررمعًيا % مررن اآل90كمررا أن  ،فرري التكامررل الحسرري السررمعي
تلعررع دوًرا رئيسرًيا فري المظهررر  ،لررذلا مرن المررج  أن تشرروهات التشركيل الحسري ة،للمثيررات الخارجير
 (.WSالجانبي النمطي لر)

تناولت جميع الدراسات السابقة التكامرل الحسري وتطبيقرم بتشركال متعرددة مرن المنراهج سرواًء 
ا، أو وصررررفي فرررري بيتررررات مختلفررررة عربًيرررر ،أو نرررروعي ،أو الحالررررة الواحرررردة ،أو شرررربم تجريبرررري ،تجريبرررري
، كمررا واختلفررت العينررات الترري تررم تطبيررق الدراسررات عليهررا، وقررد أكرردت جميررع الدراسررات علررى اوعالمًيرر

فررري الرررتعلم  هررراأو مرررا قبل، فاعليرررة العرررالإ بالتكامرررل الحسررري علرررى الطرررالت سرررواًء فررري مرحلرررة المدرسرررة
لرردى المعلمررين  اوا ررحً  ابتررت النتررائج قصررورً أ  يررة، كررذلا فقررد كيُ التوتعررد ل السررلوكيات ديررر  ،واإلدرا 
، سررتراتيجيات التكامررل الحسرري داخررل الصررهإإذ هررم بحاجررة الررى الترردريع علررى تطبيررق  ؛والمعلمررات

درجررة ممارسررة ن الدراسررة الحاليررة كشررفت عرر :واختلفررت الدراسررة الحاليررة مررع الدراسررات السررابقة فرري أن
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إذ أنررم  ؛التكامررل الحسرري فرري فصررول الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررةسررتراتيجيات المعلمررين والمعلمررات إل
سرررتراتيجيات التكامرررل ءب، وإ جابيترررم بترررت فاعليرررة العرررالإأ وبرررالردم مرررن أن بعرررض الدراسرررات السرررابقة 

الحسي مع فتات الطلبرة ذوي اإلعاقرة الفكريرة إال أنرم الزال هنرا  قصرور فري الدراسرات التري تكشره 
والمعلمرررات لهرررذه االسرررتراتيجيات فررري الفصرررول الدراسرررية للطلبرررة لرررذوي  ،ممارسرررة المعلمرررين درجرررة عرررن

 .وهذا ما حققتم هذه الدراسة-انحسع حدود علم الباحث– ومعرفتهم بها اإلعاقة الفكرية

 اــراءاتهــة وإجــدراســة الــــمنهجي

 المرررنهج الوصرررفي وهرررو انتخدم الباحثرررفررري  ررروء طبيعرررة الدراسرررة، وأهررردافها، وتسررراؤالتها، اسررر
"التصور الدقيق للعالقات المتبادلة برين المجتمرع، واالتجاهرات والميرول، والر،برات، والتطرور؛ بحيرث 

؛ (2005)محجروت،   غطي البحث صورة للواقع الحياتي، وو ع مؤشرات، وبنراء تنبرؤات مسرتقبلية"
مررررن مميررررزات ذات فعاليررررة فرررري الدراسررررات  ولمررررا فيررررم وأهرررردافها؛وذلررررا لمالئمتررررم مررررع طبيعررررة الدراسررررة، 

 . اإلنسانية والتربوية

ن مجتمررع الدراسررة الحاليررة مررن جميرررع معلمرري ومعلمررات الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة فررري  تكرروا
التربيرة الخاصرة النهاريرة فري القطراعين الحكرومي والخرا   الدمج، ومعاهردالمرحلة االبتدائية، بمدارس 

شرتقاق الاألسرلوت العشروائي اسرتخدام  ( معلًما ومعلمة، وقرد ترم170)المكرمة، والذي أشتمل علىبمكة 
 .( معلمة78( معلًما، و)32بواقع ) (110)والبال  عددها  عينة الدراسة من هذا المجتمع

التكامرل الحسري  ( أبعراد وهري7( فقررة موزعرة علرى )34قرام الباحثران بتصرميم اسرتبانة تتضرمن )
العضلي( وتكونت من خمسة بدائل على مدرإ -التوازني-اللمسي-التذوقي-الشمي-البصري -السمعي)

 ليكرت الخماسي: بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة  عيفة، بدرجة معدومة.
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مررررن  (7)عر ررررها بصررررورتها األوليررررة علررررى بة، الظرررراهري لالسررررتبان تررررم التتكررررد مررررن الصرررردق
 صررردق االتسررراق الرررداخليالخاصرررة، كمرررا ترررم التحقرررق مرررن  المحكمرررين المختصرررين فررري مجرررال التربيرررة

( معلًما ومعلمة مرن معلمري الطلبرة ذوي اإلعاقرة 30اختيار عينة استطالعية مكونة من )ب لالستبانة
 Pearson's)ت معامررررل ارتبررررا  بيرسررررون الفكريررررة بالمرحلررررة االبتدائيررررة، ووفًقررررا للبيانررررات تررررم حسررررا

Correlation Coefficient) ؛ بهدف التعرف على درجة ارتبا  كل عبرارة مرن عبرارات االسرتبانة
 (  و   ذلا1، والجدول رقم)بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليم العبارة

 للبعد الذي تنتمي إليهمعامالت ارتباط بريسون لعبارات االستبانة مع الدرجة الكلية  (1) رقم جدول

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة دـــــــــــــــالبع

ــل   ــد ااولك التكامـــ البعـــ
 احلسي السمعي

1 0.658** 4 0.648** 
2 0.614** 5 0.781** 
3 0.605** - - 

ــل  البعـــد اليـــانيك التكامـ
 احلسي البصري

1 0.719** 4 0.605** 
2 0.698** 5 0.875** 
3 0.858** - - 

البعـــد اليالـــكك التكامـــل 
 احلسي الشمي

1 0.802** 3 0.770** 
2 0.638** 4 0.719** 

ــل   ــعك التكامـ ــد الرابـ البعـ
 احلسي التذوقي

1 0.797** 3 0.642** 
2 0.869** 4 0.687** 

البعــد اخلــاملك التكامــل 
 احلسي اللمسي

1 0.763** 4 0.726** 
2 0.665** 5 0.852** 
3 0.687** - - 

البعــد الســادلك التكامــل  
ــوا ني ــي التـــــــ  احلســـــــ

 )الدهليزي(

1 0.872** 4 0.719** 
2 0.768** 5 0.632** 
3 0.739** 6 0.692** 

البعـــد الســـابعك التكامـــل 
 احلسي العضلي

1 0.728** 4 0.588** 
2 0.638** 5 0.768** 
3 0.766** - - 

 فتقل  0.01* دال عند مستوى الداللة 
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 Pearson's)حسرات معامرل ارتبررا  بيرسرون  عرن طريرق كمرا وترم حسرات الصردق البنررائي

Correlation Coefficient) درجرررة ارتبررررا  كرررل بعرررد مرررن أبعرررراد ؛ وذلررررا بهررردف التعررررف علرررى
 (2رقم ) االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة، وكانت النتائج كما  و حها الجدول

 معامالت ارتباط بريسون جملاالت االستبانة مع الدرجة الكلية(ك 2) رقم جدول
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية دـــــــــــــــــــــــــــــالبع

 **0.905 التكامل احلسي السمعيالبعد ااولك 
 **0.878 البعد اليانيك التكامل احلسي البصري
 **0.813 البعد اليالكك التكامل احلسي الشمي
 **0.897 البعد الرابعك التكامل احلسي التذوقي
 **0.879 البعد اخلاملك التكامل احلسي اللمسي

 **0.849 البعد السادلك التكامل احلسي التوا ني)الدهليزي(
 **0.921 البعد السابعك التكامل احلسي العضلي

تم التتكد من  بات أداة الدراسة من خالل استخدام معامرل الثبرات ألفرا كرونبراع )معادلرة ألفرا 
( 3)ويو   الجدول رقرم  وحسات التجزئة النص ية ل داة  (،Cronbach's Alpha (α)كرونباع( )

 لكل محور من محاور االستبانة.  وقيم التجزئة النص ية قيم معامالت الثبات ألفا كرونباع
 لقيال ثبات أداة الدراسة والتجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ(ك 3) رقم جدول

 النصفيةالتجزئة  ألفا كرونباخ عدد العبارات دــــــــــــــــــالبع حماور االستبانة
ــة   ــة  ارســـ درجـــ
معلمي الطلبـة ذوي  
ــة   ــة الفكريـ اإلعاقـ
الســـــــــرتاتيجيات 
التكامل احلسـي يف  
املرحلــة االبتدائيــة 
 مبكة املكرمة.

 0.911 0.786 5 البعد ااولك التكامل احلسي السمعي
 0.750 0.892 5 البعد اليانيك التكامل احلسي البصري
 0.769 0.843 4 البعد اليالكك التكامل احلسي الشمي
 0.877 0.766 4 البعد الرابعك التكامل احلسي التذوقي
 0.870 0.729 5 البعد اخلاملك التكامل احلسي اللمسي

 0.837 0.746 6 البعد السادلك التكامل احلسي التوا ني)الدهليزي(
 0.866 0.739 5 البعد السابعك التكامل احلسي العضلي

 0.846 0.795 34 امــــــــــــــــات العــــــــــــــــاليب
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 .التكرارات، والنسع المتوية -1
 ."Weighted Meanالمتوسط الحسابي الموزون " -2
 .Meanالمتوسط الحسابي " -3
 ."Standard Deviation"االنحراف المعياري  -4
 . اختبار )ت( لعينتين مستقلتين -5

 Kruskal Wallis Tesواالس اختبار كروسكال  -6

 اــاقشتهــة ومنــدراســج الــــائــــنت
مد در ة مةدرسة مللةي ال لإلة  ول اريد ة اليجراة رساتراتيسيدف ، إجابة السؤال الررئيس

 ؟التجدم  الحسي  ي الةرحلة االبتدائية بةكة الةكرمة
الطلبررة ترم حسرات المتوسرط الحسرابي لهرذه األبعراد وصرواًل إلرى تحد رد درجرة ممارسرة معلمري 

 ذوي اإلعاقررة الفكريررة إلسررتراتيجيات التكامررل الحسرري فرري المرحلررة االبتدائيررة بمكررة المكرمررة، والجرردول
  و   النتائج العامة لهذا المحور.( 4) رقم

( استجابات أفراد عينة الدراسة على درجة  ارسة معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية 4جدول رقم )
 يف املرحلة االبتدائية مبكة املكرمةإلسرتاتيجيات التكامل احلسي 

االحنراف  املتوسط احلسابي حماور االستبانة م.
 درجة املوافقة قيمة املتوسط الرتتيب املعياري

 3 0.679 كبرية 3.7418 التكامل احلسي السمعي 1
 1 0.609 كبرية 4.0891 التكامل احلسي البصري 2
 7 1.121 متوسطة 3.0455 التكامل احلسي الشمي 3
 6 1.092 متوسطة 3.2614 التكامل احلسي التذوقي 4
 4 0.956 كبرية 3.6582 التكامل احلسي اللمسي 5
 2 0.813 كبرية 3.9379 التكامل احلسي التوا ني)الدهليزي( 6
 5 0.879 كبرية 3.5200 البعد السابعك التكامل احلسي العضلي 7

الفكريـة إلسـرتاتيجيات   درجة  ارسة معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة 
 - 0.569 كبرية 3.6077 التكامل احلسي يف املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة

أن السررربع فررري وجرررود التكامرررل الحسررري البصرررري فررري المرتبرررة األولرررى وبدرجرررة   ررررى الباحثررران
كبيرررة؛  عررود إلررى اعتمرراد المعلمررين والمعلمررات فرري ترردريس الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة علررى حاسررة 
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البصرر بشرركل كبيررر، واسررتثارتها بالوسررائل التعليميررة. كمررا أن السرربع فرري ترتيررع ُبعررد التكامررل الحسرري 
الشمي في المرتبرة األخيررة؛  عرود لعردم اسرتخدام المعلمرين والمعلمرات حاسرة الشرم فري تردريس الطلبرة 

ون فيهرررا ذوي اإلعاقررة الفكريرررة؛ وقررد  كرررون ذلررا بسررربع عررردم إلمررامهم بءسرررتراتيجيات تعليميررة  سرررتخدم
 في الميدان.  مامن خالل عمله م الباحثانفعاًل ما الحظ الشم، وهذاحاسة 

هاا  تع ااد  اارود  اف داللااة ًحداادئية يلااد مسااتع  الداللااة األول،  الفرعرري إجابررة السررؤال
(α≤0.05)  ي در ة مةدرسة مللةي ال لإلة  ول اريد اة اليجرااة رساتراتيسيدف التجدما  الحساي 

 ؟أ ثى(-ُتلة  لةتغير السلس ) كر
"  Independent Sample T-testاختبرار "ت":  اناسرتخدم الباحثرللتحقق من هذا السؤال، 

  و حها الجدول اآلتي:لتو ي  داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة. وجاءت النتائج كما 
 "  Independent Sample T-testنتائج اختبار " تك (ك 5) رقم جدول

 للفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة طبًقا الختالف متغري اجلنل.
 التعليق الداللة قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط العدد اجلنل دـــــــــــــــــالُبع

غري  0.225 1.221 0.63115 3.6188 32 ذكر التكامل احلسي السمعي
 0.69465 3.7923 78 أنيى دالة

غري  0.526 0.637 0.51333 4.0313 32 ذكر التكامل احلسي البصري
 0.64513 4.1128 78 أنيى دالة

 1.09231 3.2436 78 أنيى دالة 0.003 2.998 1.05685 2.5625 32 ذكر التكامل احلسي الشمي

غري  0.098 1.670 1.28967 2.9922 32 ذكر التكامل احلسي التذوقي
 0.98754 3.3718 78 أنيى دالة

 0.92052 3.8872 78 أنيى دالة 0.000 4.213 0.80962 3.1000 32 ذكر التكامل احلسي اللمسي

 0.70518 4.0641 78 أنيى دالة 0.01 2.608 0.97618 3.6302 32 ذكر )الدهليزي( التكامل احلسي التوا ني

غري  0.414 0.820 0.82531 3.4125 32 ذكر التكامل احلسي العضلي
 0.90237 3.5641 78 أنيى دالة

درجــة  ارســة معلمــي الطلبــة ذوي اإلعاقــة  
الفكريــة إلســرتاتيجيات التكامــل احلســي يف 

 املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة

 0.53756 3.5253 32 ذكر
غري  0.063 1.880

 0.57302 3.7476 78 أنيى دالة
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وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى عررردم  (5رقرررم )وأو رررحت النترررائج فررري الجررردول 

بين اسرتجابات العينرة فيمرا  تعلرق بدرجرة ممارسرة معلمري الطلبرة ذوي اإلعاقرة الفكريرة ( (α≤0.05الداللة 

باإل رافة إلرى  ،االبتدائيرة بمكرة المكرمرة ُتعرزى لمتغيرر الجرنسإلستراتيجيات التكامل الحسري فري المرحلرة 

بررين اسررتجابات العينررة فيمررا  تعلررق بررر  ((α≤0.05عنررد مسررتوى الداللررة  وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية

بالنسرربة ألبعرراد  ()الرردهليزي( ، التكامررل الحسرري الشررمي، التكامررل الحسرري الترروازني)التكامررل الحسرري اللمسرري

أعلرى فري اإلنرا   حيرث تبرين أن المتوسرط الحسرابياإلنرا  لصرال   الجرنسُتعرزى لمتغيرر  الدراسة الفرعية

ويشررير ذلررا إلررى أن المعلمررين والمعلمررات علررى حررٍد سررواء بحاجررة إلررى دورات تدريبيررة؛  فرري الررذكور، منررم

 للتعرف على إستراتيجيات التكامل الحسي، وممارستها فري فصرول الطلبرة ذوي اإلعاقرة الفكريرة. واختلفرت

( حيررُث كرران مررن نتائجهررا وجررود فررروق ذات داللررة 2015 هررذه النتيجررة مررع نتررائج دراسررة )سررعادة وراشررد،

 إحصائية ُتعزى لمتغير الجنس لصال  الذكور. 

هاا  تع ااد  اارود  اف داللااة ًحداادئية يلااد مسااتع  الداللااة الثرراني،  الفرعرري إجابرة السررؤال

α≤0.05) اليجرااة رساتراتيسيدف التجدما  الحساي (  ي در ة مةدرسة مللةي ال لإلة  ول اريد اة

 دكتعراه(؟ –مد ستير -بكدلعراعس-ُتلة  لةتغير الةؤه  )دبلعم يدلي

 Kruskalاالختبرار ديرر معلمري كروسركال والس  اناستخدم الباحثللتحقق من هذا السؤال، 

Wallis Test لمتغيررر ؛ للتعرررف علررى درجررة ممارسررة المعلمررين السررتراتيجيات التكامررل الحسرري تبًعررا

 : اآلتي المؤهل العلمي، حيث جاءت النتائج كما  و حها الجدول
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 "  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار " كروسكال والل (ك 6) رقم جدول
 للفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة طبًقا الختالف متغري املؤهل العلمي

 التعليق الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد املؤهل العلمي دــــــــــــالُبع

 التكامل احلسي السمعي
 55.83 89 بكالوريول

 39.70 10 دبلوم عالي غري دالة 0.136 3.988
 67.23 11 ماجستري

 التكامل احلسي البصري
 57.17 89 بكالوريول

 36.10 10 دبلوم عالي غري دالة 0.122 4.200
 59.64 11 ماجستري

 احلسي الشمي التكامل
 55.09 89 بكالوريول

 45.90 10 دبلوم عالي غري دالة 0.286 2.503
 67.55 11 ماجستري

 التكامل احلسي التذوقي
 55.61 89 بكالوريول

 44.05 10 دبلوم عالي غري دالة 0.317 2.296
 65.00 11 ماجستري

 التكامل احلسي اللمسي
 56.36 89 بكالوريول

 42.25 10 دبلوم عالي غري دالة 0.353 2.085
 60.59 11 ماجستري

 التكامـــــــل احلســـــــي التـــــــوا ني
 )الدهليزي(

 55.21 89 بكالوريول
 50.10 10 دبلوم عالي غري دالة 0.646 0.872

 62.77 11 ماجستري

 التكامل احلسي العضلي
 56.26 89 بكالوريول

 39.55 10 عاليدبلوم  غري دالة 0.190 3.322
 63.82 11 ماجستري

درجــة  ارســة معلمــي الطلبــة ذوي 
ــرتاتيجيات   ــة إلسـ ــة الفكريـ اإلعاقـ

 التكامل احلسي

 54.98 89 بكالوريول
 48.80 10 دبلوم عالي غري دالة 0.445 1.617

 65.82 11 ماجستري

( (α≤0.05عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة وأو ررحت النتررائج 
برين اسرتجابات العينرة فيمرا  تعلرق بدرجررة ممارسرة معلمري الطلبرة ذوي اإلعاقرة الفكريرة إلسررتراتيجيات 

-بكرررالوريوس-التكامرررل الحسررري فررري المرحلرررة االبتدائيرررة بمكرررة المكرمرررة ُتعرررزى لمتغيرررر المؤهرررل )دبلررروم
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ذلررا؛ إلررى عرردم اهتمررام المعلمررين والمعلمررات بءسررتراتيجيات  انالباحثررى أعررز  . وقررددكترروراه(-ماجسررتير
 على علٍم بها.التكامل الحسي وممارستها على الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية حتى وإن كانوا 

هاا  تع اد  اارود  اف داللااة ًحدادئية يلااد مسااتع  الداللااة ، الثالرث الفرعرري إجابرة السرؤال
α≤0.05)ال لإلة  ول اريد اة اليجرااة رساتراتيسيدف التجدما  الحساي  (  ي در ة مةدرسة مللةي

 خدص(؟-ُتلة  لةتغير  عع البر دمج )حكعمي
"؛ Independent Sample T-testاختبرار "ت":  اناسرتخدم الباحثرمرن هرذا السرؤال،  للتحقرق

 اآلتي: لتو ي  داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة. وجاءت النتائج كما  و حها الجدول
 "  Independent Sample T-testنتائج اختبار " تك (ك 7رقم) جدول

 للفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة طبًقا الختالف متغري نوع الربنامج
 التعليق الداللة قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط العدد نوع الربنامج دــــــــــــالُبع

 التكامل احلسي السمعي
 0.68309 3.7621 58 حكومي

0.329 0.743 
غري 
 0.67940 3.7192 52 خاص دالة

 التكامل احلسي البصري
 0.67478 3.9897 58 حكومي

1.829 0.070 
غري 
 0.50875 4.2000 52 خاص دالة

 التكامل احلسي الشمي
 1.07914 2.8966 58 حكومي

1.479 0.142 
غري 
 1.15405 3.2115 52 خاص دالة

 التكامل احلسي التذوقي
 1.10035 3.1422 58 حكومي

1.211 0.228 
غري 
 1.07711 3.3942 52 خاص دالة

 التكامل احلسي اللمسي
 84206. 3.3379 58 حكومي

 دالة 0.000 3.951
 0.95617 4.0154 52 خاص

 التكامل احلسي التوا ني)الدهليزي(
 0.93584 3.8764 58 حكومي

0.836 0.405 
 غري
 0.65260 4.0064 52 خاص دالة

 التكامل احلسي العضلي
 0.87335 3.4276 58 حكومي

1.166 0.246 
غري 
 0.88353 3.6231 52 خاص دالة

درجــة  ارســة معلمــي الطلبــة ذوي    
اإلعاقــــة الفكريــــة إلســــرتاتيجيات 
التكامل احلسي يف املرحلة االبتدائية 

 مبكة املكرمة

 0.58938 3.6178 58 حكومي
1.269 0.207 

غري 
 0.54309 3.7555 52 خاص دالة
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بررين  ((α≤0.05عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة وأو ررحت النتررائج 

اسررتجابات العينررة فيمررا  تعلررق بدرجررة ممارسررة معلمرري الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة إلسررتراتيجيات التكامررل 

وجرود فرروق  كمرا ويتضر  أ ًضراالحسي في المرحلة االبتدائية بمكرة المكرمرة ُتعرزى لمتغيرر نروع البرنرامج، 

الحسرري اللمسرري( ُتعررزى لمتغيررر نرروع ذات داللررة إحصررائية بررين اسررتجابات العينررة فيمررا  تعلررق برررررر )التكامررل 

البرنامج لصرال  البرنرامج الخرا  حيرث تبرين أن المتوسرط الحسرابي فري البرنرامج الخرا  أعلرى منرم فري 

ذلرررا؛ إلرررى أن جميرررع الخررردمات المقدمرررة فررري المررردارس والمعاهرررد  انالباحثررر ى البرنرررامج الحكرررومي، وقرررد أعرررز 

، أمررا بالنسررربة للتكامرررل اللمسررري بتنرررم أعلرررى فررري الحكوميررة والخاصرررة هررري نفسرررها وال توجرررد أي فرررروق بينهرررا

البرامج الخاصة؛ فقد ُ عزى ذلرا إلرى قلرة الطلبرة فري الفصرول الدراسرية بالنسربة للبررامج الخاصرة عنهرا فري 

 الحكومية لذلا قد  قدمون المعلمين والمعلمات هذه األنشطة كتنشطة ال منهجية لطالبهم. 

رود  اف داللااة ًحداادئية يلااد مسااتع  الداللااة هاا  تع ااد  ااالرابررع،  الفرعرري إجابررة السررؤال

α≤0.05) ي در ة مةدرسة مللةي ال لإلة  ول اريد اة اليجرااة رساتراتيسيدف التجدما  الحساي  )

 اللضلي(؟-التعاز ي-اللةسي-التذو ي-الشةي-الإلدرل -ُتلة  لةتغير اللظدم الحسي )السةلي

 Kruskalاالختبار دير المعلمي كروسكال والس  اناستخدم الباحثللتحقق من هذا السؤال، 

Wallis Testللتعرررف علررى درجررة ممارسررة المعلمررين إلسررتراتيجيات التكامررل الحسرري تبًعررا لمتغيررر  ؛

(. حيرررث جررراءت السرررمعي، البصرررري، الشرررمي، الترررذوقي، اللمسررري، التررروازني، العضرررليالنظرررام الحسررري )

 :اآلتي النتائج كما  و حها الجدول



  مروج غندوره/ أ & نايف الزارع /أ.د

 

 

232 

 "  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار " كروسكال والل (ك 8) رقم جدول
 للفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبًعا الختالف متغري النظام احلسي

 التعليق الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد النظام احلسي دــــــــــــــــــــــالُبع

 التكامل احلسي السمعي

 58.08 43 البصر

7.760 0.170 
غري 
 دالة

 61.67 6 التوا ن
 63.35 17 السمع
 35.10 10 العضلي
 62.77 13 اللمل

 47.31 21 ال شيء من ذلك

 التكامل احلسي البصري

 51.90 43 البصر

2.167 0.826 
غري 
 دالة

 51.33 6 التوا ن
 60.97 17 السمع
 64.90 10 العضلي
 57.58 13 اللمل

 53.88 21 ال شيء من ذلك

 التكامل احلسي الشمي

 50.59 43 البصر

8.921 0.112 
غري 
 دالة

 47.50 6 التوا ن
 66.06 17 السمع
 56.00 10 العضلي
 73.92 13 اللمل

 47.64 21 ال شيء من ذلك

 التكامل احلسي التذوقي

 48.72 43 البصر

6.772 0.238 
غري 
 دالة

 52.17 6 التوا ن
 58.85 17 السمع
 72.95 10 العضلي
 65.81 13 اللمل

 52.93 21 ال شيء من ذلك
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 التعليق الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد النظام احلسي دــــــــــــــــــــــالُبع

 التكامل احلسي اللمسي

 46.64 43 البصر

 دالة 0.014 14.206

 76.25 6 التوا ن
 58.12 17 السمع
 43.30 10 العضلي
 78.23 13 اللمل

 57.33 21 ال شيء من ذلك

التكامـــــــــل احلســـــــــي 
 التوا ني)الدهليزي(

 49.48 43 البصر

4.461 0.485 
غري 
 دالة

 58.58 6 التوا ن
 54.62 17 السمع
 63.05 10 العضلي
 68.81 13 اللمل

 55.83 21 ال شيء من ذلك

 التكامل احلسي العضلي

 49.53 43 البصر

4.386 0.495 
غري 
 دالة

 56.25 6 التوا ن
 56.71 17 السمع
 51.85 10 العضلي
 68.85 13 اللمل

 60.00 21 ال شيء من ذلك

ــي   ــة معلمـ ــة  ارسـ درجـ
ــة   ــة ذوي اإلعاقـــ الطلبـــ
الفكريـــة إلســـرتاتيجيات 

 التكامل احلسي

 47.33 43 البصر

7.686 0.174 
غري 
 دالة

 59.92 6 التوا ن
 55.97 17 السمع
 61.30 10 العضلي
 74.04 13 اللمل

 56.36 21 ال شيء من ذلك
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عدم وجود فروق ذات داللرة إحصرائية برين اسرتجابات العينرة عنرد مسرتوى  وأو حت النتائج

التكامررل  : )التكامررل الحسرري السررمعي، التكامررل الحسرري البصررري،رفيمررا  تعلررق برر( (α≤0.05الداللررة 

)الرردهليزي(، التكامررل الحسرري  التكامررل الحسرري التررذوقي، التكامررل الحسرري الترروازني الحسرري الشررمي،

، وُيعزى ذلا إلى أن المعلمين والمعلمات  تعراملون مرع جميرع العضلي( ُتعزى لمتغير النظام الحسي

 انالباحثر الوتوصراألنظمة الحسية بمستوى واحد وال  وجرد لرد هم تفضريل أي نظرام عرن اآلخرر، كمرا 

: )التكامرل الحسري اللمسري( رإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة فيما  تعلق ب

ُتعررزى لمتغيررر النظررام الحسرري لصررال  النظررام اللمسرري حيررث أن متوسررط الُرتررع كرران أعلررى مررن برراقي 

خدمها الطلبرة فري ُيعزى ذلا في أن التكامرل الحسري اللمسري مرن أكثرر األنظمرة التري  سرتو  األنظمة،

حيرراتهم اليوميررة؛ نظرررًا ألنهررم  كتشررفون كررل شرريء حررولهم فرري البيتررة عررن طريررق هررذه الحاسررة وهررذا مررا 

ساعد المعلمين والمعلمات فري تنميتهرا لهرم، وقرد اختلفرت هرذه الدراسرة عمرا جراء فري دراسرة )عطيانرة 

حيررُث كانررت مررن نتائجهررا وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد تطبيررق برنررامج  (2018 ،وآخرررون 

التكامررل الحسرري علررى الطلبررة ذوي ا ررطرات طيرر  التوحررد بشرركل مختلرره علررى األبعرراد )البصررري، 

  والعضلي، واللمسي، والسمعي(.

ه  تع د  رود  اف داللاة ًحدادئية يلاد مساتع  الداللاة ، الخرامس الفرعي إجابة السؤال

α≤0.05) ي در ة مةدرسة مللةي ال لإلة  ول اريد اة اليجرااة رساتراتيسيدف التجدما  الحساي  )

 ؟أكثر من  لك(-سدية15-سديدف10-سديدف5-اليع د) ُتلة  لةتغير الدوراف التدرابية

والس االختبرررررار ديرررررر المعلمررررري كروسررررركال  اناسرررررتخدم الباحثرررررللتحقرررررق مرررررن هرررررذا السرررررؤال، 

Kruskal Wallis Testعلرررى درجرررة ممارسرررة معلمررري الطلبرررة ذوي اإلعاقرررة الفكريرررة  فر ؛ للتعررر

إلسررتراتيجيات التكامررل الحسرري تبًعررا لمتغيررر الرردورات التدريبيررة. حيررث جرراءت النتررائج كمررا  و ررحها 

  اآلتي: الجدول
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 "  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار " كروسكال والل (ك 9) رقم جدول
 الدراسة تبًعا الختالف متغري الدورات التدريبيةللفروق بني استجابات أفراد عينة 

 التعليق الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد الدورات التدريبية دـــــــــــــــالُبع

التكامـــــــل احلســـــــي 
 السمعي

 58.04 50 ال يوجد

 غري دالة 0.196 6.049
 61.84 25 ساعات 5
 31.83 6 ساعات 10
 41.86 7 ساعة 15

 53.32 22 أكير من ذلك

التكامـــــــل احلســـــــي 
 البصري

 51.14 50 ال يوجد

 غري دالة 0.374 4.245
 57.50 25 ساعات 5
 44.50 6 ساعات 10
 55.64 7 ساعة 15

 66.09 22 أكير من ذلك

التكامـــــــل احلســـــــي 
 الشمي

 46.69 50 ال يوجد

 غري دالة 0.080 8.351
 64.86 25 ساعات 5
 52.50 6 ساعات 10
 71.21 7 ساعة 15

 60.70 22 أكير من ذلك

التكامـــــــل احلســـــــي 
 التذوقي

 48.69 50 ال يوجد

 غري دالة 0.224 5.679
 65.02 25 ساعات 5
 48.58 6 ساعات 10
 56.93 7 ساعة 15

 61.59 22 أكير من ذلك

التكامـــــــل احلســـــــي 
 اللمسي

 48.12 50 يوجدال 

 غري دالة 0.203 5.955
 63.38 25 ساعات 5
 66.08 6 ساعات 10
 67.71 7 ساعة 15

 56.55 22 أكير من ذلك

التكامـــــــل احلســـــــي 
 التوا ني)الدهليزي(

 52.44 50 ال يوجد

 غري دالة 0.635 2.555
 62.40 25 ساعات 5
 52.67 6 ساعات 10
 65.14 7 ساعة 15

 52.32 22 أكير من ذلك

التكامـــــــل احلســـــــي 
 العضلي

 48.02 50 ال يوجد

 غري دالة 0.165 6.494
 66.86 25 ساعات 5
 51.83 6 ساعات 10
 57.71 7 ساعة 15

 59.89 22 أكير من ذلك
درجــة  ارســة معلمــي 
ــة   ــة ذوي اإلعاقـ الطلبـ
الفكرية إلسرتاتيجيات 

 احلسيالتكامل 

 46.66 50 ال يوجد

 غري دالة 0.097 7.852
 66.50 25 ساعات 5
 58.58 6 ساعات 10
 65.64 7 ساعة 15

 59.02 22 أكير من ذلك
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بررين ( (α≤0.05عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة وأو ررحت النتررائج 
معلمرري الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة السررتراتيجيات التكامررل اسررتجابات العينررة فيمررا  تعلررق بدرجررة ممارسررة 

، وقرد اختلفرت هرذه الدراسرة مرع الحسي في المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة ُتعزى لمتغير الدورات التدريبية
( حيرُث أو رحت نتائجهرا علرى وجرود فرروق فري تقرد م المعلمرين wild & steely, 2018نترائج دراسرة )

مل الحسي بين الذ ن حصلوا على دورات تدريبيرة وبرين الرذ ن لرم  حصرلوا علرى دورات إلستراتيجيات التكا
أن الرردورات التدريبيررة الترري  ذلرا؛ إلررىان الباحثرر ى وأعررز  تدريبيرة لصررال  الررذ ن حصررلوا علرى دورات تدريبيررة،

 .تتجم اتجاه نظري ومن الصعع ممارستها عملًيا في الصه الدراسي ُتقدم للمعلمين والمعلمات

 اتــــــرحــــــات واملقتــــــوصيــــــالت

االهتمررام بتطرروير هرري  وفًقررا للنتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا وصرريم الباحثرران  إن مررن أهررم مررا 
برامج تدريبيرة للمعلمرين وتردريبهم علرى اسرتخدام إسرتراتيجيات التكامرل الحسري فري المرحلرة االبتدائيرة 

 رررررورة األخررررذ بعررررين االعتبررررار ، باإل ررررافة إلررررى كرمررررة مررررع الطلبررررة ذوي اإلعاقررررة الفكريررررةبمكررررة الم
، كمررا ويوصرري المشرركالت الحسررية الموجررودة لرردى الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة؛ والعمررل علررى حلهررا

العمل على رفع درجرة ممارسرة معلمري الطلبرة ذوي اإلعاقرة الفكريرة إلسرتراتيجيات التكامرل الباحثان ب
توعيرة المعلمرين بتردريع ، ومن التوصيات أ ضًا لتذوقي في المرحلة االبتدائية بمكة المكرمةالحسي ا

الطلبة على األنشرطة التري تتطلرع تغييرر فري و رع الررأس مثرل الشرقلبة؛ ممرا  عرزز التكامرل الحسري 
جرم إجراء دراسات مستقبلية حول المعوقات التي توا، وأما المقترحات التي تهم الباحثين هي العضلي

معلمررو الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة فرري تطبيررق إسررتراتيجيات التكامررل الحسرري فرري المرحلررة االبتدائيررة 
ممارسررة معلمرري الطلبررة ذوي ات مسررتقبلية حررول درجررة سررإجررراء درا، كمررا مررن الممكررن بمكررة المكرمررة

مرن المملكرة  اإلعاقة الفكرية إلستراتيجيات التكامل الحسي في المرحلة االبتدائية فري منراطق مختلفرة
إجراء دراسة مستقبلية حول المشكالت التي تواجم معلمرو ومعلمرات الطلبرة أ ضًا و  ،العربية السعود ة

 ، كمررا مررن الممكررنذوي اإلعاقررة الفكريررة بالمرحلررة االبتدائيررة فرري تطبيررق إسررتراتيجيات التكامررل الحسرري
ل الحسررري التررري  حتاجهرررا إجرررراء دراسرررات مسرررتقبلية تجريبيرررة؛ للكشررره علرررى أهرررم إسرررتراتيجيات التكامررر

إجررراء دراسررات مسررتقبلية؛ وأخيرررًا ، الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة فرري المرحلررة االبتدائيررة بمكررة المكرمررة
لقيرراس درجررة ممارسررة معلمرري الطلبررة ذوي اإلعاقررة الفكريررة مررع إدخررال متغيرررات مسررتقلة مختلفررة عمررا 

 .جاء في هذه الدراسة مثل: شدة اإلعاقة
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 عــــراجــــة املــــائمــــق

. الريررراض: دار الوقا رررة(-األسررربات-توعيرررة المجتمرررع باإلعاقرررة )الفترررات(. 2013البررربالوي، إ هرررات. )
 الزهراء للنشر والتوزيع.

رررررررران: دار المسرررررررريرة 2.  الترررررررردريس لررررررررذوي اإلعاقررررررررة الفكريررررررررة(. 2014الحررررررررازمي، عرررررررردنان. ) . عم 
 .للنشر والتوزيع

فعاليرررة برنرررامج تررردريبي قرررائم علرررى التكامرررل الحسررري فررري تنميرررة (. 2019الخد ررردي، منرررى معيررروض. )
، رسرررالة ماجسرررتير ديرررر الكفررراءة االجتماعيرررة لررردى التلميرررذات ذوات اإلعاقرررة الفكريرررة البسررريطة
 منشورة، كلية التربية، جامعة الطائه، المملكة العربية السعود ة.

ربيررة الخاصررة فرري المملكررة العربيررة السررعود ة: برررامج التوحررد (. تطررور الت2003الخشرررمي، سررحر. )
 األردن: عم ان.األردن.  األسبوع الثقافي السعودي فينموذًجا. 

(. مسرتوى معرفرة االختصاصريين العراملين مرع األطفرال 2019الرفاعي، عالية، وأبو حسن، فاد ة. )
مجلررة  ء األطفررال.ذوي ا ررطرات طيرر  التوحررد بمظرراهر ا ررطرات التكامررل الحسرري لرردى هررؤال

 . 221-245(. الالذقية.    5(. ع)41. المجلد)جامعة تشرين
(. مسرررتوى مشررركالت التكامرررل الحسررري لرررذوي ا رررطرات 2018الرويلررري، منرررار محمرررود، والترررل، سرررهير. )

ررران مرررن وجهرررة نظرررر المعلمرررين وطررررق عالجهرررا.  مجلرررة طيررر  التوحرررد فررري محافظرررة العاصرررمة عم 
 . 525-553. فلسطين.    27، ع1المجلد بوية والنفسية.الجامعة اإلسالمية للدراسات التر 

(. إسرررتراتيجيات المعلمرررين فررري تنميرررة مهرررارات 2015سرررعادة، محمرررد موسرررى، وراشرررد، أنرررور احمرررد. )
التكامررل الحسرري لتخ يرر  فررر  الحساسررية لررردى أطفررال ا ررطرات التوحررد: دراسررة عبررر  قافيرررة 

. 3. ع1. المجلررد ي للدراسررة والبحررثمجلررة المعهررد الرردولمقارنررة بررين مررد نتي عمرران والريرراض. 
 .44-2المملكة المتحدة.     

مجلرة ( التكامل الحسي ودوره في عالإ تتخر الكالم لدى األطفال. 2018سليمان،  حيى صالح. )
 .170-194. أسيو .     3. عدراسات في االرشاد النفسي والتربوي 
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 : دار العلم واإل مان للنشر والتوزيع.. دسوق اإلعاقة العقلية والتوحد(. 2016الشرقاوي، محمود. )
(. برنامج مقترح في العلوم قائم على نظرية التكامل الحسي لتنمية 2016عبد العال، رشا محمود. )

مجلرررة دراسرررات المهرررارات االجتماعيرررة والعقليرررة لررردى التالميرررذ المعررراقين عقليرررًا القرررابلين للرررتعلم. 
 . 281-322. بنها.    69. ععربية في التربية وعلم النفس

(. فاعليرررة برنرررامج تررردريبي قرررائم علرررى 2018عطيانرررم، قسرررمت، وعمررررو، منرررى، وملكررراوي، سرررمية. )
اسرررتراتيجيات التكامرررل الحسررري فررري خفرررض مشررركالت االسرررتجابات الحسرررية لررردى األطفرررال ذوي 

(. 27(. ع)6. المجلرد)مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسرات التربويرة والنفسريةا طرات التوحد. 
 . 733-764فلسطين.     

أسرراليع اسررتخدام التكامررل الحسرري فرري تنميررة اللغررة لرردى (. 2008 وليررو،17-16علرري، أمررل عررزت. )
تتهيرررررل ذوي االحتياجرررررات –ورقرررررة مقدمرررررة إلرررررى المرررررؤتمر الررررردولي السرررررادس  الصرررررم المكفررررروفين.

 رصد الواقع واستشراق المستقبل. القاهرة. مصر. -الخاصة
(. فعاليررة برنررامج قررائم علررى التكامررل الحسرري فرري تحسررين اإلدرا  الحسرري 2019الء ربيررع. )علرري، و 

 مجلررة دراسررات عربيررة فرري التربيررة وعلررم الررنفس.لرردى األطفررال ذوي اإلعاقررة الفكريررة البسرريطة. 
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