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 مستوى املهارات احلسية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد باملنطقة الشرقية
 دادإـع

 (**) د/ عاطف عبداهلل حبراوي & (*) /غيداء جعفر العبداحملسنأ

 ص ــــــــملخ
هدفت هذه الدراسة الى معرفة مستوى المهارات الحسية لددى اطفاداذ ي ا اردبراي فيد  

( فادا  مد  ي ا اردبراي فيد  التوحدد، 50)التوحد بالمنبقة الشرقية،  تكونت عينة الدراسدة مد  
( سددنةو  تددت اسددتلداه المددنه  14-3)( أنددا ،  تددرا م المدددى العمددرا ل عينددة مدد  15( يكددور  )35)

تت اختيار العينة م  مراكز  مدارس التع يت بالمنبقدة الشدرقية،  تدت اسدتلداه م يداس الوصاي، حيث 
المهدددارات الحسددددية )مدددد  ثعددددداص الناحئدددة(،  توصدددد ت نتدددداف  الدراسددددة الدددى   ددددوص تاددددا ت فددددي مسددددتوى 
المهددارات الحسددية لدددى أفددراص العينددة فددي  ميددس المهددارات الحسددية، حيددث أا المهددارات الذ قيددة  الاميددة 

ر انتشارا لدى أفراص العيندة، مدت ت يهدا المهدارات الحركيدة، مدت المهدارات ال مسدية، مدت المهدارات هي اطكئ
السددمةيةو  تشددير نتدداف  الدراسددة الددى عددده   ددوص تاددا ت فددي مسددتوى المهددارات الحسددية لدددى اطفادداذ 

  ةفي مستوى المهارات الحسية الاميي ا اربراي في  التوحد تنعا لمتغير الجنس،    وص تاا ت 
الذ قيدة يددي  الدذكور  ا نددا  لالدال، ا نددا ،  عدده   ددوص تادا ت فددي مسدتوى المهددارات الحسدية لدددى 
اطفااذ ي ا اردبراي فيد  التوحدد تنعدا لمتغيدر العمدر،  عدده   دوص تادا ت فدي مسدتوى المهدارات 

 والحسية لدى اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد تنعا لمتغير البرنام  الحسي المببق ع يهت

 واربراي في  التوحد، المهارات الحسية، المنبقة الشرقية :الكلمات املفتاحية
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The level of sensory skills among children 

with autism spectrum disorder in the Eastern Province 
By 

Ghaida Al Abdulmhsin
(*) & Atef Bahrawi

 (**) 

Abstract 

The study aims to identify the level of sensory skills in children with 

autism spectrum disorder in the Eastern Region of Saudi Arabia. Study 

sample is made up of 50 children with autism spectrum disorder, 35 males 

and 15 females, with age range of the sample ranges from 3 to 14 years. 

The descriptive approach was used, where the sample was selected from 

the Eastern Area Education Centers and Schools, the sensory skills scale 

(from the researcher's numbers) was used, and the results of the study 

found that there was a disparity in the level of sensory skills of the sample 

in all sensory skills, since the oral/taste sensation skills are most prevalent 

among the sample. Then followed by kinetic skills, touch skills, and 

auditory skills. The results of the study indicate that there is no disparity in 

the level of sensory skills in children with gender-variable autism spectrum 

disorder and that there is a disparity in the level of oral sensory skills 

between males and females in favor of females. Lack of disparity in the 

level of sensory skills in children with autism spectrum disorder depending 

on the age variable and the sensory program applied to them. 

Key words: Autism Spectrum Disorder, Sensory Skills, Eastern Region. 
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 ة:  ــــــدمــــمق
  شددأ أا الباددر الدذا  تمتددس بحددواس سدد يمة ،   لعم يددة النمدو تعدد الحددواس مددداخر ردر ر ة

أا أا ي حظ البادددر   ق دددد   دددتع ت،   سدددالحدددواس هدددذه خددد ذ  مددد  سددديتمم  مددد  استكشدددا  عالمددد ، 
 (و9 و، ص2017)بشددرى،  سددترمر ع ددى نمددو الباددر فددي  ميددس الجواندد الحددواس مشددم ة فددي هددذه 

مع ومدات مد  ك الحدواس  معالجتهدا  اسدتلدامها اكتشا أا التع ت يعتمد ع ى قدرة الارص ع ى  حيث 
إا ، لددذلأ فددل مع ومددات التددي تدد تي مدد  الحددواس لت ددا اطفددراص فددي فر قددة معددالجتهتقددد ت  فإنددالبيئددة، 

العددداصا، كمددا أنددد  اسدددتجايت   ا ارددبراي فيددد  التوحددد ليسدددت مئددر حدددواس الباددر  حددواس البادددر ي
 ,Soto( )19 و، ص2017ا، غيددددر م لوفددددة )بشددددر ملت ددددا   تكوا ببر قددددة سددددلحسددددية ل لبددددرات ا

Ciaramitaro & Caramitaro, 2018, p.2ا ارددبراي فيدد  التوحددد   ي أمددا اطفادداذ (و
، مئدر لدد هتخ در فدي المعالجدة الحسدية   وص  ع ى فيالدر ا عدص كبير م  الس وكيات التي قد تدذ

لالددرا  سد و   ردس اليدد   ع دى اطيندي  أ  سد و  رفددو ال مدس  ا يتعداص عد  اوخدر   أ  سد و  ا
 ا يتعاص ع  لمس الماء  خاصة منبقة الو   أ  اليد   أ  س و  النماء أ  الالرا  أ  رمي الجسد 

 قدددد  (و1 و، ص2015)سدددعاصة  راشدددد، اطر وحدددة ع دددى اطرن عندددد مشددداهدة المالدددعد أ  العددداي 
 تظهددر ا رددبرابات الحسددية لدددى اطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد ب شددماذ ملت اددة، فقددد تكددوا 

ارددبراي فيدد  التوحددد اطشددياء التددي ب المالددايحسددية بالددر ة كدد ا  تجاهددر الباددر الرددبرابات ا 
في شيء  د ر أ  في  دزء مد  لةندة لاتدرات فو  دة، كمدا  ياضر  ميس اطفااذ رؤ تها، أ  قد  نظر

لمسدية لددى اطفاداذ ي ا اردبراي فيد  التوحدد حيدث بالدورة حسدية الربرابات ا  هذه قد تظهر
اطفاداذ أنهدت غيدر حساسدي  ل بدرص أ  اطلدت،  قدد   يشدعر بعضدهت بداطلت ثيا مدا  ي حظ ع دى بعدو

 قس ع دى اطرن أمنداء ال عد ،  قدد يضدري رأسد  بالحدافط أ  البا لدة أ  الكرسدي   ظهدر رغدت يلدأ 
، ة اطشدلاصلمدس أ  معانقدرفو  ك ن    يشدعر بداطلت،  نجدد لديد  حساسدية   ديدة كبيدرة تجع د   د

رابات شدمية حيدث ي حدظ اوبداء ع دى أفادالهت ي ا فيد  التوحدد أنهدت ياحالدوا  قد تظهر ا ردب
اضدر أ  يالعالت م  حولهت م  خ ذ الشت، أيضا تظهر هذه ا ردبرابات فدي  اند  التدذ ث حيدث 

 ددرفو اطفادداذ ي ا فيدد  التوحددد بعددو اطفعمددة، أ  يقومددوا يتددذ ث اطشددياء ك حددس اطقدد ه أ  
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لادت سدواء كداا هدذا الشديء لةندة أ  أصاة مد  اطص ات المو دوصة حولد  النوافذ أ   رس كدر شديء فدي ا
أا ا فااذ ي ا اربراي في  التوحد لد هت   نستنت  و(314-306، ص صو 2004)الشامي، 

تبددي  انتشددار المشددم ت الحسددية بجميددس انواعهددا عنددد لددذلأ فقددد اخددت ذ فددي ا صاء الددولياي الحسددي، 
در ات متاا تددة  ملت اددة مدد  حيددث الشدددة،  لددذلأ كدداا هددذا افادداذ ارددبراي فيدد  التوحددد  تكددوا يدد

المهدارات الحسدية التدي  وا ههدا أفاداذ اردبراي فيد  التوحدد هدذه النحث في الكشدا عد  مسدتوى 
 وهذه الدراسةم  خ ذ 

 ة:ـــــدراســـة الــــــمشكل

  عتبدر الددماه هدو المسدئوذ عد  متكام دة، تعمر كر حاسة مس ب ية الحواس لتشمير صدورة 
المالدداي بارددبراي ثنتدداه هددذه الالددورة الكامددر كمنظومددة أساسددية تسددتلده بشددمر مسددتمر،  الباددر 

حيدث  (و1 و، ص2013صدعواات فدي ملت دا المجدا ت الحسدية )موسدى،  تبد  لدي  في  التوحد
متاا تددة ة تنتشددر المشددم ت الحسددية لدددى اطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد بشددمر كبيددر  ادر دد

(Schaaf, Benevides, Mailloux, Faller, Hunt, Hooydonk & Kelly, 2014 أا  )
 (،2017ا  خت   العمدر  لشددة ا ردبراي ناسد  )أيدو حسد ، هذه المشم ت الحسية تلت ا تنع  

أا مسدددتوى المهدددارات الحسدددية لددددى اطفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد أقدددر مددد  المسدددتوى  كمدددا
تنتشر المشم ت الس وكية الحسدية لددى اطفاداذ ي ا   (، 2017)بشرى،  ة بالعاص ي مقارنالببيعي 

  وص المشدم ت الحسدية لددى م  المرّكد    (،2018) ارحي،  اربراي في  التوحد بالورة كبيرة
تسددتمر هددذه المشددم ت ت، ثي ا مدد  حيدداتهاطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد مدد   قددت منمددر  ددد  

 & Perez Repetto, Jasmin, Fombonne, Gisel) الادرص بدالعمرالحسدية حتدى مدس تقدده 

Couture, 2017) ( Ben‐Sasson, Soto, Martínez‐Pedraza & Carter, 2013, 

P.2 ،) هتلدددى اطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد قددد تقددر مددس تقدددم المشددم ت الحسدديةث  أا 
 (وSchaaf & Lane, 2015)بالعمر

ا ع ددى سدد وكيات فددي معالجددة المع ومددات الحسددية تددرمر سدد ن   ممددا   شددأ بدد  أا المالدداع   
،  ننعدت مشدم ة الدراسدة ممدا  مد  تبدور عم يدة تع يمد اردبراي فيد  التوحدد، كمدا تحددّ  االبار ي
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مدد    مراكددز الرعايددة النهار ددة الدددم فادداذ ارددبراي فيدد  التوحددد بمدددارس أع ددى   حظتدد  الناحئدداا
التعدر  ع دى مسدتوى   هندا نحدا ذسدتجابات ملت ادة، ا مد  تالددر  ماقالور في المهارات الحسية، 

 وهكذا يمكن بلورة المشكلة بالسؤال الرئيس التالي:و هذه المهارات الحسية لدى هر ء اطفااذ
   ا لدى أطفال اضطراب طيف التوحد؟ما مستوى المهارات الحسية األكثر انتشار 

 مجموعة م  اطسئ ة الارعية: عن تتارع  الذا 
  المهارات الحسية اطكئر انتشار عند أفااذ اربراي في  التوحد؟ماهي 
 ما مستوى المهارات الحسية لدى اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد تنعا لمتغير الجنس؟ 

 ما مستوى المهارات الحسية لدى اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد تنعا لمتغير العمر؟ 

  اربراي في  التوحد تنعا ل برنام  الحسي ما مستوى المهارات الحسية لدى اطفااذ ي ا
 ؟تالمببق ع يه

 :ةـــــدراســـالداف ــــــأه
 :هدفت هذه الدراسة ثلى

 وفي  التوحداربراي ا عند أفااذ الكشا ع  أكئر المهارات الحسية انتشار   -1
ددد -2 ا التعدددر  ع دددى مسدددتوى المهدددارات الحسدددية لددددى اطفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد تنع 

 ولمتغير الجنس

ددد -3 ا التعدددر  ع دددى مسدددتوى المهدددارات الحسدددية لددددى اطفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد تنع 
 ولمتغير العمر

ددد -4 ا التعدددر  ع دددى مسدددتوى المهدددارات الحسدددية لددددى اطفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد تنع 
 البرنام  الحسي المببق ع يهتو لمتغير

 :ةـــــدراســـالة ـــــــأهمي

 : دراسة الحالية فيل النظر ة هميةاطتتمئر 
 والوقو  ع ى أكئر المهارات الحسية انتشارا لدى اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد -1
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لددى جدنس العمدر   اإلشارة الى مستوى ا خت فات في مستوى المهارات الحسدية بداخت   ال -2
 اطفااذ ي ا اربراي في  التوحدو

 ام  الحسية  الد ر الذا تقوه ب  في تحسي  المهارات الحسية لد هتوا هتماه بالبر  -3

  مدد  مددتفهددت أفضددر لمسددتوى المهددارات الحسددية لدددى اطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد  -4
 العمر ع ى تنميتها  تحسينهاو

التركيددددددددز ع ددددددددى فبيعددددددددة المهددددددددارات الحسددددددددية  التددددددددي أصددددددددنحت أحددددددددد معددددددددا ير تشددددددددلي   -5
النسدددددلة اللامسدددددة مددددد  الددددددلير اإلحالدددددافي   تاردددددبراي فيددددد  التوحدددددد حسددددد  مدددددا تضدددددمن

  التشليالي ل ربرابات العق يةو

  دراسة الحالية فيل التببي ية هميةاطتتمئر حيث 
النتدداف  التددي قددد تسددهت فددي معرفددة مسددتوى المهددارات الحسددية لدددى اطفادداذ مدد  ي ا تددوفير  -1

 واربراي في  التوحد

مجاذ اربراي في  التوحدد ع دى ينداء يدرام  تددخر  الذ   يعم وا في ميس اطشلاص  مساعدة -2
 لد هتوع ى تحسي   تنمية المهارات الحسية  تهتمساعدحسي، يهد  منمر  ارام  تكامر 

أمددراء المجدداذ فددي تددوفير م يدداس  تمتددس يددد  ت صدددث  منددات فددي قيدداس مسددتوى المهددارات  -3
 براي في  التوحدوالحسية لدى اطفااذ ي ا ار

 :ةـــــدراســـالدود ـــــــح
م  أفااذ اربراي في   فا    (50)عين  عدصها تت ا راء الدراسة الحالية ع ى : الحدود البشرية

أعمددارهت مددا  (،  ا غددت15)(،  عدددص ا نددا  35)، حيددث تددرا م عدددص الددذكور التوحددد
 سن و( 14 - 3يي  )

المنبقدددة بكدددز التابعدددة إلصارة الترايدددة  التع ددديت امددددارس  مر  فددديتدددت تببيدددق الدارسدددة  :الحددددود المكانيدددة
 السعوصيةوالشرقية بالمم كة العراية 

تددددددت تببيددددددق الدراسددددددة الحاليددددددة فددددددي الاالددددددر الدراسددددددي الئدددددداني ل عدددددداه الجددددددامعي  :الحدددددددود ال مانيددددددة
 هدددو1441 1440
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 :ةـــــدراســـال اتــــــمصطلح

(Autism Spectrum Disorder)  

 Diagnostic and Statistical Manual) يعر  الددلير اإلحالدافي اطمر مدي اللدامس

of Mental Disorders)  ب ند  هدو اردبراي عالدبي نمدافي  تسدت بعجدز متواصدر فدي التواصدر
ص ا سد  الئامندة مد    التااعر ا  تماعي،  أنماط س وكية تكرار ة  نمبية  اهتمامات مقيددة  تظهدر

الدددذ   تدددت تشليالدددهت  فدددق  فاددداذا هدددت ا  رافي ددد إ (و5 و، ص2019مبيضدددي   الزر قدددات، العمدددر )ال
 محمات التشلي  الرسمية في مراكز ال ياس  التشلي  المتنعة بالمم كة العراية السعوصيةو

(Sensory skills)

  الجسددت  مدد  البيئددة المحيبددة قدددرة الدددماه ع ددى تاسددير المع ومددات الحسددية الددوارصة مددهددو 
 التي  تت ت قيها م  خد ذ الحدواس )ال مدس، السدمس، النالدر، التدذ ث، الشدت( ممدا يسداعد الادرص ع دى 

الدر ددة التددي يحالددر  هددي ا رافي دد إ (وsenia, 2013, p.3فهددت ييئتدد   إصدددار اسددتجايت  اللاصددة )
 وذه الدراسةفي ه استلدم  الذا تت ع يها البار ع ى م ياس المهارات الحسية

 :ةــــــــابقــــات الســــدراســــري والــــالنظ ارــــاإلط
مد  ا عاقدات التدي  Autism spectrum Disorder (ASDs) يعدد اردبراي فيد  التوحدد

مازالت تشغر اهتماه كئير مد  الملتالدي  فدي الترايدة اللاصدة  القدافمي  يرعدا تهت  تع ديمهت،  متدداص أمدره 
ع ددددى مسددددتوى التوافددددق الناسددددي  ا  تمدددداعي، حيددددث يظهددددر افتقددددارهت ل قدددددرة ع ددددى التوافددددق مددددس المواقددددا 

سد نا ع دى مسدتوى التوافدق، ممدا  دنعمس   المتغيرات التي  وا هونها مهما كانت بسيبة، ا مر الذا  رمر
 & Benevides, Mailloux, Faller, Hunt, Hooydonk)   تع دديمهتع ددى عم يددة تع مهددت 

Kelly, 2014, p. 2 ،( الددى % 0.6) ددرمر ع ددى مددا يقددري مدد   حيددث (و4 و، ص2017( )محمددوص
ارددبراي فيدد  اطفادداذ ي ا  اخددت  ع ددى الددرغت مدد  ، مدد  السددماا فددي  ميددس أنحدداء العددالت (1.7%)

ع ى نباث  اسس م  حيث شدة اطعران،  الذكاء  القدرة الوليفية، ف ند  يشدتمر ع دى العجدز فدي  التوحد
الحسدددية التواصدددر ا  تمددداعي  التااعدددر  كدددذلأ السددد وكيات  ا هتمامدددات المحددددصة  المتكدددررة،  ا سدددتجابة 

(Hohn, De Veld, Mataw, Van Someren & Begeer, 2019, P.2و)  اردبراي    عدر
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ا  تمدداعي مددس البيئددة،  ارددبراي  تسددت بالقالددور الواردد، فددي التواصددر،  التااعددر فيدد  التوحددد ب ندد 
المحددد صة  المتكددررة،  تظهددر هددذه اطعددران  باإلرددافة ثلددى اطنمدداط السدد وكية  ا هتمامددات أ  اطنشددبة

و  إي (Weitlauf, Sathe, Mcpheeters and Warren, 2017, p.2)خد ذ مرح دة النمدو المنمدرة 
فدددي السددد و  ا  تمددداعي،   اتقدددر ا ثلدددى اسدددتلداه  قالدددور ايعددداني اطفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد 

الجسد  تعبيرات الو   ل تواصر مس اوخر  ، كما أا لدد هت مشدم ة التعدر  ثلدى مشداعر اوخدر     اتقدر 
عبيددرات ع ددى   هدد  الباددر ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد الددى ةيدداي الد لددة ا  تماعيددة فدد  تظهددر أا ت

 & Abusukkar, 2019, p.2( )Hannant, Cassidy, Tavassoli) ع دى مشداعر الادرمتددذ 

Mann ,2016, p.1)ي ا اردبراي فيد  التوحدد يعدانوا مد  ردعا مد  اطفاداذ  )٪ 4( و نجدد أا
 (،Al-Meqbel, 2016, p. 1فدي السدمس، ممدا  درمر ع دى تبدور لغدة البادر  مهدارات التواصدر لديد  )

 أحيانددا  قالددور فددي كددر مدد  المهددارات ال اظيددة  غيددر ال اظيددة،لديدد  ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد فالباددر 
مددنهت  (%50)يم دأ اطشدلاص المالددايوا باردبراي فيدد  التوحدد مشداكر شددد دة فدي التواصددر حدوالي 

 تواصد هت غيدر عداصا أ  غيدرتقر نا   يمتسبوا الك ه،  اعدو اطشدلاص الدذ   يمت كدوا الكد ه يمدوا 
مدددد  اطفادددداذ ي ا ارددددبراي فيدددد  ( %75)أا   ظهددددر  (و40 و، ص2015الاقددددرة  عددددواص، مدددد لو  )
تالر الى اإلعاقة العق ية النسيبة  قد تالر في بعو اطحيداا ثلدى منلاضة قدرات عق ية  لد هتالتوحد 

مددددنهت يظهددددر ا قدددددرات عق يددددة مرتاعددددة  (%10)ثعاقددددة عق يددددة متوسددددبة  شددددد دة،  إا مددددا نسددددبت  حددددوالي 
(Abusukkar, 2019, p.2)اطفاداذ ي ا اردبراي فيد  التوحدد مد  مشدم ت حسدية  و  تبدرز لددى

لددد هت مشددم ت  مدد  اطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد )٪ 95(الددى ( %45)أا   متعدددصة  ملت اددة،
(، فقددد يسددتجيبوا طحددد المئيددرات الحسددية  رامددا   Perez Repetto, et al, 2017, P.2) حسددي 

 ثلددددىالبددددرص  اطلددددت  مدددد اع وا مددددس أصددددوات معينددددة ص ا اصددددوات،   تنددددوع رص فع هددددت يسددددتجيبوا،  قددددد  تادددد
 ,Ausderau, Furlong, Sideris, Bulluck, Little, Watson) اإلحسداس المادرطأ  ال مندا ة 

& Baranek, 2014, P.3)شدددارة صدددر حة الدددى الحساسدددية ث ل ردددبرابات أشدددار الددددلير اللدددامس و
( فدددي 2017بشدددرا ) (،  يكدددر7-6 و، ص2014ل مددددخ ت الحسدددية )الجدددايرا، المنلاضدددة أ  الزافددددة 

اردددبراي فيددد  التوحدددد  العددداص ي  ع دددى م يددداس  ي ا فاددداذ فدددي الالدددورة الحسدددية يدددي  اط اصراسدددت  فر ق ددد
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 أشدارت  في التنظيت  التحمت الشلالي  ا  تماعدات  فر قدة الدتع ت  ا فاداذ العداص ي و   الالورة الحسية
مسددتوى مشددم ت التكامددر الحسددي لددذ ا ارددبراي فيدد    هدددفت معرفددة (2019تددر )الر   ددي  ال صراسددة

( مع ددت 130عمدداا مدد    هددة نظددر المع مددي   فددرث ع  هددا،  تكونددت عينددة الدراسددة مدد  ) التوحددد فددي
 مع مددة ممدد  يعم ددوا فددي مراكددز  مرسسددات اطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد اللاصددة فددي عمدداا، 

 قدددد  امدددر الحسدددي،  م يددداس فدددرث عددد ه مشدددم ت التكامدددر الحسدددي،  دددرى ينددداء م يددداس مشدددم ت التك
توصددد ت نتددداف  هدددذه الدراسدددة أا مسدددتوى مشدددم ت التكامدددر الحسدددي لدددذ ا اردددبراي فيددد  التوحدددد فدددي 

عمدداا مدد    هددة نظددر المع مددي  متوسددبة،  أندد    تو ددد فددر ث فددي مسددتوى مشددم ت التكامددر العاصددمة 
العاصدددمة عمددداا مددد    هدددة نظدددر المع مدددي  تعدددزا الحسدددي لدددذ ا اردددبراي فيددد  التوحدددد فدددي محافظدددة 

لجددنس الباددر  عمددره،  أا مسددتوى فددرث عدد ه مشددم ت التكامددر الحسددي لددذ ا ارددبراي فيدد  التوحددد 
 في محافظة العاصمة عماا م    هة نظر المع مي  متوسبةو

المنبهدددددات أ  تسددددتقبر مسدددددت ن ت سددددبحية فددددي الج دددددد  ،(17، ص2017  ددددذكر محمددددوص )
، أ  الحددرارة   اطلددت   الحاددظ   مسددت ن ت ال مددسمنهددا  ،مناشددرة مدد  المحدديط اللددار يالمددرمرات الحسددية 

النالدر، السدمس، الشدت، التدذ ث، الحدس كأعضاء الحدس  هي مست ن ت خاصة معقدة تضت أعضداء 
 غيرهددددا مدددد   ال مددددس، فهددددي التددددي تددددز ص الاددددرص اإلحسدددداس بددددالمس،  البددددر صة  السددددلونة،  اطصددددوات

أا معظدددت اطشدددلاص ي ا اردددبراي فيددد  لدددد هت  ظهدددر    الحدددواسو ا حاسددديس التدددي تعتمدددد ع دددى
صعواات في مستوى التاسدير، فادي بعدو اطحيداا ياسدر الددماه بعدو المئيدرات الحسدية باعتنارهدا 

ا  ميددددس اطشددددلاص ي ا إا، أمددددا بالنسددددنة لمسددددتوى المعالجددددة الحسددددية فددددا أ  رددددةياة  ددددد  قو ددددة  ددددد  
مسددتوى  ادددر ات متاا تددة بالددر  النظددر عدد  ارددبراي فيدد  التوحددد لددد هت صددعواات فددي هددذا ال

 فددي صراسددة   ت ندد   و(302-301 و، ص ص2004الشددام ، ) مسددتوى تبددورهت اإلصراكددي  المعرفددي
لدى  صدا السد وكيات الحسدية ث هدفتالتي  (Watling, Deitz, & White,2001 ص تز   ا ت )

قبدر الوالدد  ، لعيندة لألفااذ م  ي ا اربراي في  التوحد، حيث تت استلداه الم دا الحسدي مد  
، حيدث ألهدرت نتداف  العداص ي فاد   مد   (40 ) يعانوا م  اردبراي فيد ، فا    40ممون  م  

هذه الدراسة أا أصاء اطفااذ المالايي  باربراي فيد  التوحدد تلت دا اخت فدا كبيدرا عد  اطفاداذ 
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مجموعددة متنوعددة ،  ِأشددارت ثلددى أا اطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد لددد هت عجددز فددي العدداص ي 
،  تلت دا  قدد تشدمر ت دأ المالداع  نظداه حسدي  احدد أ  عددة أنظمدة حسدية .م  المهارات الحسية

ا سددددددتجابات لدددددددى ا شددددددلاص ي ا ارددددددبراي فيدددددد  التوحددددددد فددددددي ارتااعهددددددا  انلاارددددددها،  ت ددددددأ
(Goldstein, et al, 2011, p.6)  ، تنتشدر ا ردبرابات الحسدية ، (3و ، ص2017)أيدو حسد 

انلاان رصة الاعر اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد في التااع ت ا  تماعية مدس  المتمئ ة في
)عبياندددة  عمدددر   م كدددا ا، المارفدددة اعدددر الا خدددر  ، ينسدددنة أع دددى مددد  المشدددم ت المرتنبدددة يدددرصة 

أفااذ اربراي في  التوحد الذ   يعانوا م  خ ر في النظاه ال مسدي، لدد هت و   (6 صو ،2019
ي الحساسددية ال مددس أ  مشددم ت فددي التميددز ال مسددي، فقددد يسددجر   و دد  بعددو ز دداصة أ  نقالدداا فدد

   سدتجي كمدا ياسدر  اطفااذ المدخر الحسي بإفراط، أ  يموا لد هت مشم ت مدس التعدد ر الحسدي،
 قددد يالددن، اطفادداذ مسددتجيبي  ، بعددو اطفادداذ ل مددس اللفيدد  غيددر المددريا ع ددى أندد  أمددر خبيددر

 و، ص2015،  آخدددر ا  )الاقدددرة د هت مسدددتو ات ثمدددارة منلاضدددةلدددبحيدددث يمدددوا ل مدددس  متددددا   بشدددمر  
 سدددتلده أفاددداذ اردددبراي فيددد  التوحدددد حاسدددتي التدددذ ث  الشدددت أكئدددر مددد  حاسدددتي السدددمس    (و119

 اإلبالدار، لددذلأ أشددارت بعددو الدراسدات ثلددى أا ارددبرابات التددذ ث  الشدت هددي أكئددر ا رددبرابات 
 )الكددددو تي اذ ي ا اردددبراي فيدددد  التوحددددا مددد  ا رددددبرابات الحسدددية اطخددددرى لددددى اطفاددددانتشدددار  

 كئيدددددرا مدددددا يعبدددددر اطفاددددداذ ي ا اردددددبراي فيددددد  التوحدددددد يدددددنعو  (و27و ، ص2012 ، اخدددددر ا 
بعو  ع  عند سماضالس وكيات التي تدذ ع ى   وص مالاع  حسية سمةية، قد يالدر نواات غ

، شدددداميال)الهدددداتا اطصددددوات يات البنقددددة العاليددددة أ  بعددددو اطصددددوات المحدددددصة مئددددر الجددددرس ا  
 تو دددددددد لددددددددى اطفاددددددداذ ي ا اردددددددبراي فيددددددد  التوحدددددددد بعدددددددو  (و306-305 و، ص ص2004

اللالدداف  التددي تتع ددق بالتددذ ث، حيددث ياضددر أ   ددرفو بعددو اطفعمددة ص ا غيرهددا ع ددى أسدداس 
)الكددو تي  فعمهددا، أ  يقددوه يتددذ ث اطشددياء ك حددس اطقدد ه أ  النوافددذ، أ   رددس كددر شدديء فددي الاددت

 حالدددوذ ع دددى ل فدددي المعالجدددة الحسدددية لححسددداس بالحركدددة محا لدددة  (و28و ، ص2012 ، اخدددر ا 
أ  الرفرفة  تحر أ الرأس بشدمر مسدتمر،  الدد راا حدوذ  رغط ع ى أ سامهت عند معانقة اطخر  ،

الس و  النمبي الذا يشير ثلى حركات الجست المتكررة لألفاداذ فدي ردوء    اطشياء أ  حوذ ناس ،
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 (و14و ، ص2018) السددديد،  نبدددة يوردددس الجسدددت فدددي الادددراهالقالدددور فدددي المعالجدددة الحسدددية المرت
هدددفت التعددر  ع ددى الع قددة يددي  الحركددات النمبيددة يدراسددة  (2012عدداه)  اخددر ا   أ ردد، الكددو تي

 ا ردددددبرابات الحسدددددية لددددددى اطفاددددداذ التوحدددددد ي   كدددددذلأ التعدددددر  ثلدددددى شدددددمر البر فيدددددر الناسدددددي 
( 30التوحد ي ،  تكونت عينة الدراسدة مد  )ل ربرابات الحسية،  ل حركات النمبية لدى اطفااذ 

و يالتوحددد،  تددت اسددتلداه م يدداس الحركددات النمبيددة،  م يدداس البر فيددر الحسددفيدد   مدد  ي ا فادد   
أشدددارت النتددداف  ثلدددى أنددد   و دددد تادددا ت فدددي شدددمر البر فيدددر الناسدددي ل ردددبرابات الحسدددية، حيدددث أا 

انتشدارا لدددى أفدراص الدراسدة مددت ت يهدا فددي ا ردبرابات الحسدية الاميددة الشداو ة هدي أكئددر ا ردبرابات 
،  ال مسدية،  النالددر ة، ةا نتشدار ع ددى التدوالي: ا رددبرابات الحسدية السددمةية،  المتعددصة،  الده يز دد

كما اشارت ايضا نتاف  هذه الدراسة ثلى أا حركات اطفرا  تت مر با ردبرابات الحسدية أكئدر مد  
( هددفت التعدر  ع دى Schaaf, et al, 2014)  ا  آخدر  صراسدة سيشدا   تد مر حركدات الجسدت يهداو

( سدنوات، 8-4الالعواات الحسية طفااذ ي ا اربراي في  التوحد، ترا حت أعمار العينة م  )
 توص ت النتاف  هذه الدراسة الى تحسد  الالدعواات    سة( 30)تت أستلده المنه  التجر بي يواقس 

فدددي مجددداذ المهدددارات الحياتيدددة اليوميدددة  الحسدددية لددددى اطفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد  تحسددد 
  آخدددر ا صراسدددة ير دددز ر بيتدددو   أ دددرت  التااعدددر ا  تمددداعي لألفدددراص ي ا اردددبراي فيددد  التوحددددو

(Perez Repetto, et al, 2017  هددفت مقارندة الالداات الحسدية لألفاداذ ي ا اردبراي فيد )
هت المدرسة، تكونت عيندة  اعد سنتي  عند صخول التوحد عند التشلي  في عمر م    أراس سنوات

( فادد   يعددانوا مدد  ارددبراي فيدد  التوحددد، تددت اسددتلداه م يدداس الم ددا الحسددي، 34الدراسددة مدد  )
 توص ت نتاف  الدراسة الى استقرار الالاات الحسية لدى اطفااذ ي ا اربراي في  التوحدد مد  

ك مددا كدداا   أندد تكددوا بحا ددة الددى صعددت هددر ء اطفادداذ  آبددافهت، حيددث  سدد  مدد   ثلددى سددت سددنوات، 
و  احسدد  مسددتوى التدد مير كانددت النتدداف  افضددرك مددا عدد  الالدداات الحسددية  فددي  قددت منمددر الكشددا

الس بي لهذه ا ربرابات الحسية التدي أشدارت لد  أسدرة البادر ع دى  واند  متعددصة مد  حيداة هدر ء 
 (Ben‐Sasson, et al, 2013, P.2)اطفااذ منها مهارات الحياتية اليومية  ا ندماه ا  تماعي 

Schaaf, et al, 2015,p.12)) اسدتلداه الع  دات الحسدية مد  قبدر ، لدذلأ اسدتدعت الحا دة الدى
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نمافيددة بجميددس ا رددبرابات السدد وكية الا خالددافيي  المهنددي  لكئيددر مدد  اطفادداذ الددذ   يعددانوا مدد  
   مد  المنداه (وZimmer & Desch, 2012, p.1التوحدد )فيد   راياردب بما في يلأأشمالها 

الحسددي  التددي يسددتلدمها  التددي  ددتت اسددتلدامها بشددمر كبيددر لعدد ه الالددعواات الحسددية  هددي التكامددر
 التي أمبتت ت ميرها  فعاليتها بشمر كبير مس اطفااذ  الع ه المهني أخالافيم  ( ٪95) أكئر م 

حسد  بشدمر فدرصا   دتت تالدميمهاتضم  أنشبة حسية  حركيدة ي ا اربراي في  التوحد  التي ت
  أشدار (وSchaaf, Dumont, Arbesman & May-Benson, 2018, P.2)احتياه كر فادر 

 & Iwanaga , Honda, Nakane, Tanaka,Toeda هونددا  نكداني  تناكدا  تو دد )ا وانجدا 

Tanaka, 2014 لمعرفدددة مددددى فاع يدددة التكامدددر الحسدددي فدددي عددد ه اطفاددداذ  ت  هددددفتصراسددد( فدددي
( فالنددا 20) ، اي تكونددت العينددة مدد فددي اليابدداااطصاء مرتاعددي  المالددايي  بارددبراي فيدد  التوحددد

( أفددراص خضددعوا ل عدد ه 8المجمددوعتي  اط لددى تجر بيددة تتكددوا مدد  ) ،(70تز ددد عدد  ) صر ددة يكددافهت
( فددرصا خضددعوا 12الئانيددة مجموعددة ردداببة تتكددوا مدد  ) باسددتلداه اسددتراتيجيات التكامددر الحسددي  

التكامدر الحسدي فدي تحسدي   نتاف  الدراسة فاع ية استراتيجيات هرتلل ع ه الجماعي التق يدا،   أ
 ومهارات ما قبر المدرسة لدى المجموعة التجر بية مقارنة مس المجموعة الضاببة

 ا:ـــراءاتهـــة وإجـــدراســـج الــــمنه

 

ك سددد وي مددد  أسدددالي  التح يددددر  ع دددى المدددنه  الوصدددداي المسدددحي ةالحاليددداعتمددددت الدراسدددة 
المتمركز ع دى مع ومدات كافيدة  صقيقدة عد  لداهرة أ  موردوع محددص عبدر فتدرة أ  فتدرات زمنيدة مد  
خدد ذ منهجيددة ع ميددة صددحيحة  تالددو ر النتدداف  التددي  ددتت التوصددر اليهددا ع ددى أشددماذ رقميددة معبددرة 

هذا المنه  نظدرا لم ءمدة مدس يمم  تاسيرها لتنسجت مس المعبيات الاع ية ل ظاهرة، حيث تت اختيار 
هذه الدراسة  أهدافها في التعر  ع ى مستوى المهارات الحسية لددى اطفاداذ ي ا اردبراي فبيعة 

فيددد  التوحدددد  ع قتهدددا يدددنعو المتغيدددرات التدددي قدددد تدددرمر  تتددد مر ع دددى هدددذه المهدددارات الحسدددية مئدددر 
 الجنس  العمر  البرنام  الحسي المببق ع يهتو
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المجتمددس الددذا تددت اسددتهداف  فددي هددذه الدراسددة هددو  ميددس أفادداذ ارددبراي فيدد  التوحددد فددي 
المنبقة الشدرقية بالمم كدة العرايدة السدعوصية مد   ميدس مراكدز  مددارس التابعدة لدوزارة الترايدة  التع ديت 

 ( سنةو 14-3ل جنسي  )الذكور  ا نا (، م  عمر )

ارددبراي فيدد  التوحددد،  قددد اختيددرت عينددة  ي ا ( فادد  مدد  50تكونددت عينددة النحددث مدد  )
 قددد ي دد  عدددص الددذكور  ،المنبقددة الشددرقيةالنحددث مدد  مجموعددة مدد  مراكددز  مدددارس الترايددة اللاصددة ب

سددنة، حيددث تددت تقسدديمهت ( 14-3) قددد تددرا م المدددى العمددرا ل عينددة يددي   (،15)(  عدددص ا نددا  35)
بمتوسددط حسددايي  ( سددن ،14-10)( سددنوات  مدد  عمددر 9-6)المدرسددة  مدد  عمددر  رقبددمدد  سدد  مددا 

 (و0.227(،  اانحرا  مةيارا )1.994قيمت  )

 الباحثانمقياس املهارات احلسية / إعداد 
لتحقيددق أهدددا  الدراسددة   مددس البيانددات ال زمددة لح ابددة عدد  أسددئ تها تددت يندداء  تبددو ر م يدداس 

لمهدددارات الحسدددية لألفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد، الدددذا  هدددد  الدددى معرفدددة مسدددتوى المهدددارات ا
الحسدددية لددددى اطفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد، مددد  خددد ذ اإل ابدددة ع دددى هدددذا الم يددداس مددد  قبدددر 

أ  أمهدات اطفاداذ ي ا اردبراي  المع مي  المع مات الدذ   يموندوا ع دى معرفدة بلالداف  هدذا البادر
  هدو النعدد اط ذ  تكدوا فقدرة مقسدم  ع دى أراعدة ابعداص رفيسدية  (36)ع ى  الم ياس ، يحتوا حدفي  التو 

المهدددارات الحسدددية   هدددو النعدددد الئددداني تكدددوا فقدددره،    (10ع دددى )شدددتمر ي حيدددث المهدددارات الحسدددية ال مسدددية
شددتمر ع ددى   المهددارات الحسددية الحركيددة  هددو النعددد الئالددث  تكددوا    ،فقددرات (8ى )ع دد   شددتمرالسددمةية 

 فقراتو( 8) المهارات الحسية الامية  الذ قية ع ى هو النعد الرابس ،   تكوا فقرات( 10)
 خطوات بناء المقياس:

 لبناء م ياس المهارات الحسية تبرقت الناحئة لعدص م  النقاط  هي:
 مرا عة اطفر النظر ة المتع قة بالمهارات الحسية لدى اطفااذ ي ا اربراي في  التوحدو -1

ا فددد ع ع دددى المقدددا يس التدددي تتضدددم  المهدددارات الحسدددية لألفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد   -2
 sensory profileالتوحدد  ا سدتااصة منهدا  مد  هدذه المقدا يس: م يداس البر فيدر الحسدي 
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(Dunn, 1999) ابار ددة تشددلي  ارددبراي التكامددر الحسددي يا ا خددت ذ الددولياي  ،
 (و2014لدى أفااذ التوحد )الاقرة،

الم ياس في صورت  اط لية  قد تكوا م  أراعدة أبعداص رفيسدية  هدي بعدد المهدارات  تت  رس -3
الحسددية ال مسددية،  اعددد المهددارات الحسددية السددمةية،  اعددد المهددارات الحسددية الحركيددة،  اعددد 

 المهارات الحسية الذ قية  الاميةو

ة الم دأ م  المحممي  م  أساتذة  أعضاء هيئدة التددر س بجامعد 5تت عرن الم ياس ع ى  -4
 فد ي صراسدات ع يدا بجامعدة الم دأ فيالدر، يهدد  الحمدت ع دى الم يداس  ءفيالر باطحسا

م  حيث مدى انتماء الةنارات ل نعد،  مدى مناسبتها،  م  حيث صدياغة الاقدرات ال غو دة، 
 اندداء ع ددى أراء المحممددي  تددت تعددد ر صددياغة بعددو الاقددرات،   تددرا م عدددص الاقددرات فددي كددر 

 ( فقرةو36)( فقرات، فقد أصن، العدص اإل مالي ل اقرات 10-8)بعد ما يي  

 قدددددددددد قددددددددداه الناحدددددددددث باسدددددددددتلراه ص  ت صدددددددددددث  مندددددددددات لم يددددددددداس المهدددددددددارات الحسددددددددددية 
 المستلده في الدراسةو

 :صدق وثبات المقياس

 قدددددددد قامدددددددت الناحئدددددددة باسدددددددتلراه ص  ت الالددددددددث  الئندددددددات لم يددددددداس المهدددددددارات الحسدددددددية 
 في الدراسة الحالية:

 ببر قتي   هي:الم ياس لهذا الدث حساي التت 

 وىــــدق المحتــــص -1
مدد  مد  المحممددي   خمسددةتدت حسدداي صددث هددذا الم يداس مدد  خدد ذ عدرن الم يدداس ع دى 

، إليددداء الددرأا حددوذ باطحسدداءفددي ميدداص   الترايددة اللاصددة بجامعددة الم ددأ فيالددر اطفددراص ي ا اللبددرة 
تها ل هددد  التددي أعدددت مدد  أ  دد   الت كددد مدد  صددحة الم يدداس  مناسددب  عنددارات مدددى م مددة أبعدداص

 صياغة اطبعاص  الةنارات،  اعد اطخذ بم حظاتهت تت اسدتنعاص الةندارات التدي قدرر المحممدوا عدده 
صددد حيتها،  كدددذلأ بعدددد ث دددراء  ع دددى مدددنهت (%90)صددد حيتها،  اإلبقددداء ع دددى المهددداه التدددي قدددرر 

وم اطبعددداص  فقدددرات  مناسدددبتها لمدددا  ردددعت مددددى  ردددمددد  حيدددث التعددددي ت ال زمدددة لدددنعو المهددداه 
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إيدددداء أا م حظدددات أ  تعددددي ت يج ونهدددا ،   انتمددداء كدددر عندددارة ل نعدددد الدددذا  تضدددمن  ىمدددد،   ط  ددد 
 مناسنة سواء كاا بالحذ  أ  باإلرافة، أ  ثعاصة الالياغة، أ  أا اقتراحات أخرىو

 صدق االتساق الداخلي  -2
المهدارات الحسدية، يهدد  حسداي معامدر الالددث  يدراسة اسدتب عية لم يداس ت الناحئةقام

( 8( فادد ، حيدث ي دد  عددص الددذكور )13) الئندات ل م يدداس، حيدث أندد  تدت تببيقدد  ع دى عيندد  عددصها 
 ر( سدددن ، حيدددث تدددت تقسددديمهت مددد  سددد  مدددا قبددد14-3(  قدددد ترا حدددت أعمدددارهت مددد  )5 عددددص ا ندددا  )

(  انحدرا  1.38بمتوسدط حسدايي )( سدن ، 14-10)( سنوات  م  عمر 9-6)المدرسة  م  عمر 
 (و0.506مةيارا )

 قددد تددت التوصددر الددى ييانددات عدد  صدددث اطصاة مدد  خدد ذ حسدداي معددام ت ا رتندداط يددي  
 :1)الدر ة الك ية ل نعد  الاقرات التي تنتمي ل  م  خ ذ الجد ذ رقت )

 كلية للبعدعامالت االرتباط بني فقرات مقياس املهارات احلسية والدرجة الم (1)ل رقم جدو
 ادــــــــــــــــــــاالبع مدى ارتباط الفقرات بالبعد

0.914 - 0.900 
0.904 - 0.897 
0.901- 0.896 
0.905 - 0.897 

 املهارات احلسية اللمسية
 املهارات احلسية السمعية
 املهارات احلسية احلركية

 املهارات احلسية الفمية/ الذوقية

 المهارات الحسية المستخدم في هذه الدراسة مقياسلثبات ال حساب

 حيث تت حساي الئنات ببر قتي   هي:

 طريقة التجزئة النصفية -1
مدد  خدداره عينددة الدراسددة   ددرى حسدداي  فاددر( 13) تببيددق الم يدداس ع ددى عينددة عدددصها تددت

 (و0.858) صر ة الئنات باستلداه التجزفة النالفية معامر الئنات النالاي،  قد ي  

 االتساق الداخلي  طريقة -2
كر ننا ( ل تحقق  ألاااستلداه )  كذلأ تت حساي الئنات ببر قة ا تساث الداخ ي م  خ ذ 

(، لم ياس 0.904ت قيمة ألاا كر ننا  الك ية ل م ياس )م  منات م ياس المهارات الحسية،  قد ي غ
 المهارات الحسية  قد تتمتس بمعد ت منات مرتاعةو
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 :طريقة تطبيق المقياس

 تت اإل ابة ع ى م ياس المهارات الحسية لألفااذ ي ا اربراي في  التوحد يواسدبة مع مدي 
ي ا اربراي في  التوحد أ  أ ليداء أمدورهت أ  القدافمي  رعايدة البادر   ممد  لهدت خبدرة  صرايدة  اطفااذ

نببددق بسدد و  الباددر، حيددث يقددوه مقدددر  اطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد يتحد ددد الةنددارات التددي ت
ع ى البار يوردس ع مدة أمداه كدر عندارة تنببدق ع دى البادر، فادي حالدة الةندارة تالدا سد وكا يقدوه بد  
البار بالورة صافمة  مستمرة يضس المقدر ثشارة أماه رقت الةنارة صاخر العموص الذا عنواند  )صافمدا(،  فدي 

ه رقددت الةنددارة صاخددر العمددوص حالددة الةنددارة تالددا سدد وكا أحيانددا مددا يقددوه بدد  الباددر يضددس المقدددر ثشددارة أمددا
الدددذا عنوانددد  )أحياندددا(،  إيا رأى المقددددر أا الةندددارة تالدددا سددد وكا ل بادددر   يقدددوه بددد  ث  فدددي حدددا ت أ  

 مواقا ق ي ة  دا، فيضس ثشارة أماه رقت الةنارة صاخر العموص الذا عنوان  )ناصرا(و 

 :طريقة تصحيح المقياس

: 2: صافمدددا، 1حسددداي صر دددات فقدددرات م يددداس الحركدددات النمبيدددة ع دددى قافمدددة متدر دددة مددد  ) تدددت
: ناصرا(، كما تعني الدر ة المرتاعة أا البار لدي  مسدتوى عداذ مد  المهدارات الحسدية،  الدر دة 3أحيانا، 

 .المنلاضة تدذ ع ى   وص مستوى منلاو المهارات الحسية لدى البار ي ا اربراي التوحد

 تت استلداه مجموعة م  اطسالي  اإلحالافية لح ابة ع  أسئ ة الدراسة:
 استلداه معام ت ا رتناط يي  أبعاص  فقرات الم ياس لح ابة ع  السراذ اط ذو -1

 ( لعينتي  مستق تي  لح ابة ع  السراذ الئاني  الرابسوTاختنار) -2

 لح ابة ع  السراذ الئالثو One- Way ANOVAاختنار  -3

 ا:ـــاقشتهـــة ومنـــدراســـج الـــائـــنت

 

لح ابدة عدد  السدراذ اط ذ فقددد تددت اسدتلراه متوسددبات تكدرارات الدر ددة الك يددة لكدر بعددد مدد  
اطراعددة ل وصددوذ الددى المهددارات الحسددية اطكئددر انتشددارا عنددد أفادداذ ارددبراي فيدد  أبعدداص الم يدداس 

(  ورددد، متوسدددبات الدر دددة الك يدددة لكدددر بعدددد مددد  أبعددداص م يددداس المهدددارات (2التوحدددد،  الجدددد ذ رقدددت
 الحسية مرتنة ترتينا تنازليا:
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 توسطات الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس املهارات احلسيم( 2ل رقم )جدو
 الرقم اد ــــــــــــــــــاالبع متوسطات االحنراف املعياري

0.440 
0.356 
0.255 
0.419 

2.072 
2.044 
2.010 
1.852 

 املهارات احلسية الفمية/ الذوقية
 املهارات احلسية احلركية
 املهارات احلسية اللمسية
 املهارات احلسية السمعية

1 
2 
3 
4 

متوسبات أبعاص الم ياس حيث ترا حت متوسط صر ات هذه  (  بي 2م  خ ذ  د ذ رقت )
(، حيددث أشددارت نتدداف  متوسددبات أبعدداص الم يدداس الددى أا المهددارات 2.072 -1.852ا بعدداص يددي  )

الحسية الامية  الذ قية هي اطكئر انتشارا م  المهارات الحسية اطخرى لدى عينة الدراسة حيث ي   
(، مددت ت يهددا المهددارات الحسددية الحركيددة  قددد ي دد  قيمددة 2.072)متوسددبات الدر ددة الك يددة لهددذا النعددد 

(،  أق هددا انتشددارا 2.010(،  المهددارات الحسددية ال مسددية  قددد ي دد  قيمددة المتوسددط )2.044المتوسددط )
 (و1.852 هي المهارات الحسية السمةية  قد ي   قيمة المتوسط )

بعاص انتشارا  هو المهارات حيث قامت الناحئة بحساي المتوسبات الحسايية لاقرات أكئر ا 
الحسددية الاميددة  الذ قيددة،  لاقددرات المهددارات الحسددية اطخددرى، لتعددر  ع ددى أكئددر المهددارات الحسدددية 

  أق ها انتشارا لدى مجموعة الاقرات في كر بعد م  ا بعاصو
 / املهارات احلسية الفمية/ الذوقية:1

  الذ قيدة لمعرفدة أكئدر الاقدرات تت حساي متوسدبات صر دات فقدرات المهدارات الحسدية الاميدة
( متوسدددبات فقدددرات المهدددارات الاميدددة  (3 أق هدددا انتشدددارا لددددى عيندددة الدراسدددة،   ورددد، الجدددد ذ رقدددت 

 الذ قية، مرتنة ترتينا تنازليا:
 متوسط تكرارات فقرات بعد املهارات احلسية الذوقية/ الفمية (3جدول رقم )

 سط تكرار الفقراتمتو فقرات املهارات احلسية الذوقية/ الفمية
 2.60 يستمر يف مضغ الطعام لفرتة طويلة جدا

 2.34 )مثال: أقالم أو أيدي أو احذية أو مالبسه( يضع كل ما يقع يف يده داخل فمه باستمرار
 2.22 يتقبل تغري الروتني وقت تناول الطعام

 2.20 يتناول الطعام بسرعة ودون توقف
 2.02 )مثل الصلصال أو الشمع أو .....(  لألكليتجنب اكل األشياء غري الصاحلة 

 1.82 ال يشعر باحلرج من تناول الطعام بوجود الغرباء
 1.72 يتذوق فرق الطعم بني املشروبات الساخنة والباردة والغازية

 1.66 يتذوق األطعمة املاحلة واالطعمة السكرية
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الحسدددايية لوصدددا فقدددرات المهدددارات (  تبدددي  لندددا أا المتوسدددبات 3مددد  خددد ذ الجدددد ذ رقدددت )
(،   شددير الجددد ذ التددالي 1.66-2.60الحسددية الاميددة  الذ قيددة لدددى عينددة الدراسددة ترا حددت مددا يددي  )

الى أا أع ى فقرات بعد المهارات الحسية الامية  الذ قية  هي يستمر في مض  البعداه لاتدرة فو  دة 
كدر مدا يقدس فدي  دده صاخدر فمد  باسدتمرار حيدث  (،   ضدس2.60) دا حيدث ي د  متوسدط تكدرار الاقدرة 

(،  أا أصنددى هددذه الاقددرات هددي  تددذ ث فددرث البعددت يددي  المشددر اات 2.34ي دد  متوسددط تكددرار الاقددرة )
(،   تددددذ ث اطفعمددددة المالحددددة 1.72السدددداخنة  النددددارصة  الغاز ددددة حيددددث ي دددد  متوسددددط تكددددرار الاقددددرة )

 (و1.66 ا فعمة السمر ة حيث ي   متوسط تكرار الاقرة )

 / املهارات احلسية احلركية:2
تدت حسدداي متوسددبات صر ددات فقددرات المهددارات الحسدية الحركيددة لمعرفددة أكئددر الاقددرات  أق هددا 

( متوسددبات فقددرات المهددارات الحركيددة، مرتنددة 4انتشددارا لدددى عينددة الدراسددة،   وردد، الجددد ذ رقددت )
  :ترتينا تنازليا

 احلركية احلسية املهارات بعد فقرات تكرارات متوسط( 4)جدول رقم 

 متوسط تكرارا الفقرات فقرات املهارات احلسية احلركية

 2.34 نفسه بشكل سريع ليشعر بالدوار عندما يبدأ بالدوران حو
 2.30 يدرك خماطر احلركات املفاجئة والسريعة جلسده

 2.28 من األشياء املوجودة أمامه باستمرار ءيضرب أي شي
 2.24 يوجد أمامه ( باستمرار بشكل دائري ءأي شي) ءحيب تدوير األشيا

 2.12 يستطيع الثبات يف الكرسي لفرتة زمنية حمدده
 2.10 حيب األنشطة واأللعاب احلركية اليت تعتمد على التوازن

 2.08 ()مثل برج مرتفع، أو بناية مرتفعة خياف من املرتفعات أو األماكن العالية مثل
 1.70 (ا يريد خلع مالبسه أو لبس مالبسه)فمثال عندم التوازن عند القيام بأي عمل يستطيع

 1.70 يستطيع التقاط األشياء الكبرية والدقيقة
 1.58 حيب األنشطة احلركية الكبرية مثل التأرجح باألرجوحة
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(  تبدددي  لندددا أا المتوسدددبات الحسدددايية لوصدددا فقدددرات المهدددارات 4)مددد  خددد ذ الجدددد ذ رقدددت 
(،   شدير الجدد ذ التدالي الدى أا 1.58-2.34)  الحسية الحركية لدى عيندة الدراسدة ترا حدت مدا يدي

ناسد  بشدمر  ذأع ى فقرات بعد المهارات الحسية الحركية  هي يشعر بالد ار عندما  بدأ بالد راا حدو 
سددده (،   دددر  ملددافر الحركددات الماا ئددة  السددر عة لج2.34سددر س حيددث ي دد  متوسددط تكددرار الاقددرة )

(،  أا أصندى هدذه الاقدرات هدي يسدتبيس التقداط اطشدياء الكبيدرة 2.30حيدث ي د  متوسدط تكدرار الاقدرة )
(،   حددد  اطنشدددبة الحركيدددة الكبيدددرة مئدددر التددد ر ، 1.70 الدقيقدددة حيدددث ي ددد  متوسدددط تكدددرار الاقدددرة )
 (و1.58باطر وحة حيث ي   متوسط تكرار الاقرة )

 / املهارات احلسية اللمسية:3
حساي متوسبات صر ات فقرات المهارات ال مسية لمعرفدة أكئدر الاقدرات  أق هدا انتشدارا لددى تت 

 ( متوسبات فقرات المهارات ال مسية، مرتنة ترتينا تنازليا:5) عينة الدراسة،   ور، الجد ذ رقت
 اللمسية احلسية املهارات بعد فقرات تكرارات متوسط(5)جدول رقم 

 متوسط تكرار الفقرات اللمسيةفقرات االضطرابات احلسية 
 2.64 )اجلدار أو الطاولة أو النافذة أو غريها( يصطدم باألشياء احمليطة به كـ 

 2.40 حيك يديه أو يدخلها يف فمه
 2.16 يشمئز عند العناق القوي

 2.06 األصوات، اضاءه( قطنية،)مثل املالبس      لديه حساسية لبعض األشياء 
 2.06 يتأذى ) مثال عند السقوط (يبكي بشده عندما 

 2.02 لديه شعور قوي باألمل )مثال عند املرض (
 1.94 يقوم بلمس األشياء بطريقه عاديه ) كلمس أسطح معينه أو أدوات معينه أو اشخاص معينني (

 1.68 يتقبل اللعب باملواد املواد الرطبة مثل )العجني أو الرمل أو الصلصال(
 1.60 الصابون )اثناء غسل الوجهة أو غسل اجلسم (يستطيع الطفل ملس 

 1.54 يتقبل أن تكون قدميه حافيتني ) مثال املشي على األرض مباشرة ، أو عدم لبس اجلوارب (

(  تبدددي  لندددا أا المتوسدددبات الحسدددايية لوصدددا فقدددرات المهدددارات 5)مددد  خددد ذ الجدددد ذ رقدددت 
(،   شدير الجدد ذ التدالي الدى أا 1.54-2.64)  الحسية ال مسية لددى عيندة الدراسدة ترا حدت مدا يدي

حيث ي   متوسط تكدرار الاقدرة يالبده باطشياء المحيبة ب  أع ى فقرات بعد المهارات ال مسية  هي 
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(،  أا أصنددى هددذه 2.40)حيددث ي دد  متوسددط تكددرار الاقددرة  أ   دددخ ها فددي فمدد  (،   حددأ  ديدد 2.64)
الجسددت حيددث ي دد  متوسددط الو هددة أ  غسددر  يسددتبيس الباددر لمددس الالددايوا امندداء غسددرالاقددرات هددي 
 (و1.54)حيث ي   متوسط تكرار الاقرة هي أا تكوا قدمي  حافيتي   (،   تقبر1.60تكرار الاقرة )

 / املهارات احلسية السمعية:  4

حساي متوسبات صر ات فقرات المهارات السمةية لمعرفة أكئر الاقرات  أق ها انتشدارا لددى  تت
 متوسبات فقرات المهارات السمةية، مرتنة تر نا تنازليا: (6)عينة الدراسة،   ور، الجد ذ رقت 

 السمعية املهارات بعد فقرات تكرارات متوسط( 6) رقم جدول

 متوسط تكرار الفقرات لسمعيةفقرات االضطرابات احلسية ا
 2.08 ينزعج يف األماكن العامة الصاخبة ) مثل اجملمعات التجارية (

 1.94 يضع يديه على أذنيه حلمايتها من بعض األصوات
 1.94 لديه حاسة مسع قوية لبعض األصوات املوجود يف الغرفة مثل صوت املكيف

)مــثال كصــوت الســيارات، أو صــوت األجهــزة  يظهــر االنزعــاج مــن األصــوات العاليــة واملفاجئــة
 الكهربائية أو...(

1.92 

 1.88 ينجذب انتباهه بسرعة حنو بعض األصوات يف الغرفة مثل صوت دقات الساعة أو صوت املروحة
 1.84 يستمتع عند مساع بعض األصوات ويرغب باالستماع اليها)مثل صوت املاء(

 1.62 يستجيب عند مناداته بامسه
 1.60 استجابة و رد فعل اجتاه األصوات العالية واملفاجئة ريظه

(  تبدددي  لندددا أا المتوسدددبات الحسدددايية لوصدددا فقدددرات المهدددارات 6)مددد  خددد ذ الجدددد ذ رقدددت 
(،   شدير الجدد ذ التدالي الدى أا 1.60-2.08)  الحسية السمةية لدى عينة الدراسة ترا حدت مدا يدي

أع ى فقرات بعد المهارات السمةية  هي  نزع  في اطماك  العامة الالاخنة حيث ي   متوسط تكرار 
(،   ضس  دي  ع ى أيني  لحما تها م  بعو اطصوات حيث ي   متوسدط تكدرار الاقدرة 2.08الاقرة )

اسددم  حيددث ي دد  متوسددط تكددرار الاقددرة (،  أا أصنددى هددذه الاقددرات هددي يسددتجي  عنددد مناصاتدد  ب1.94)
استجابة  رص فعر اتجاه اطصوات العالية  الماا ئة حيث ي   متوسط تكرار الاقرة  ر( ،   ظه1.60)

 (و1.60)هي 
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اشددارت نتدداف  السددراذ ا  ذ الددى   ددوص تاددا ت فددي مسددتوى المهددارات الحسددية لدددى اطفادداذ 
الحسددددية )ال مسددددية، السددددمةية، الذ قية الاميددددة،  تالتوحددددد يددددي  أنددددواع المهدددداراي ا ارددددبراي فيدددد  

الحركية(  ادر ات متاا تة  ملت اة في كر بعد م  هذه ا بعاص، حيث أا المهارات الحسدية الاميدة  
الذ قية هي اطكئر انتشارا مد  المهدارات الحسدية اطخدرى لددى أفدراص عيندة الدراسدة مدت ت يهدا المهدارات 

 ة الحركية  المهارات الحسية ال مسية  أق ها انتشارا  هي المهارات الحسية السمةيةوالحسي
٪ مدد  اطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد   95%الددى  45 تر ددس الناحئددة هددذا التاددا ت الددى أا 

 Perezصراسدة ير دزا ر بوتدو  اخدر ا   ة ملت ادة  متعددصة  هدذا مدا أكدتدلد هت مشم ت حسدي التوحد

Repetto, et al, 2017)،) الحسددية،  أمددا قددد اإلمددارة مسددتوى  يعددانوا مدد  ارتادداع فددي فتجدددهت قددد 
 (و(Goldstein, et al, 2011, p.19 الحسية اإلمارةمستوى يعانوا م  انلاان في 

اردددبراي اتاقدددت الدراسدددات السدددابقة مدددس نتددداف  السدددراذ اط ذ أا المهدددارات الحسدددية طفاددداذ 
 أا  التوحددد،ذ الددذ     يعدانوا مد  ارددبراي فيد  فيد  التوحدد تلت ددا اخت فدا كبيدرا عدد  اطفادا

أا (،   Watling, et al ,2001 (فددي مجموعددة متنوعددة مدد  المهددارات الحسددية أيضددا عجددزلددد هت 
مسدددتوى المهدددارات الحسدددية لددددى اطفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد أقدددر مددد  المسدددتوى الببيعدددي 

 (2017)بشدرى، صراسدة   هذا ما أكدتد  بالنسنة لألفااذ الذ     يعانوا م  اربراي في  التوحد 
المشم ت الحسية لدى اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد بشمر كبير  ادر دة  ، حيث أن  تنتشر

،  كمدا اتاقدت (Schaaf, et al , 2014 اخدر ا ) نتداف  صراسدة سيشدا    هدذا مدا أ ردحت متاا تدة
 و ددد تاددا ت فددي شددمر ر أندد  ( مددس نتدداف  السددراذ ا  ذ حيددث تددذك2012صراسددة) الكددو تي  اخددر ا، 

البر فيدددر الناسدددي ل ردددبرابات الحسدددية، حيدددث أا ا ردددبرابات الحسدددية الاميدددة الشددداو ة هدددي أكئدددر 
مت ت يها في ا نتشار ع ى التوالي: ا ردبرابات الحسدية السدمةية،  المتعددصة،  انتشارا،ا ربرابات 

(: كمددددا اخت اددددت نتدددداف  2012ا )،  كمددددا  رص فددددي الكددددو تي  اخددددر   الده يز دددد ،  ال مسددددية،  النالددددر ة
انلاددان صر ددة انتشددار  ( التددي اشددارت الددى2012 )اللميسددي،نتدداف  صراسددة  تالدراسدة مددس مددا توصدد 
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الدى  (2018)  دارحي، تشير صراسة المالاع  الحسية لدى اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد   
 والتوحد بالورة كبيرةلدى اطفااذ ي ا اربراي في  أيضا المشم ت الس وكية الحسية  انتشار

 

مسدتوى المهدارات الحسدية لددى اطفاداذ ي ا اردبراي فيد  لح ابة عد  السدراذ الئداني  لمعرفدة 
 وكور  ا نا (ذلعينتي  مستق تي  )يي  ال (T) راختنافقد تت استلداه  لمتغير الجنس تنعا يلأ التوحد 

 (واالناث الذكور بني) اجلنس ملتغري تبعا مستقلتني لعينتني (T) اختبار( 7)جدول رقم 

 العدد اجملموعة 
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 (Tقيمة)
 احملسوبة

القيمة االحتمالية 
(Sig) 

الداللة 
 االحصائية

 اللمسية املهارات
 0.235 2.014 35 ذكر

0.179 0.859 
غري دالة 
 0.307 2.000 15 أنثى احصائيًا

املهارات 
 السمعية

 0.438 1.828 35 ذكر
0.615 0.543 

غري دالة 
 0.379 1.908 15 أنثى احصائيًا

 املهارات احلركية
 0.310 2.005 35 ذكر

1.163 0.251 
غري دالة 
 0.446 2.133 15 أنثى احصائيًا

 املهارات الذوقية
 0.392 1.989 35 ذكر

 دالة احصائيًا 0.40 2.112
 0.497 2.266 15 أنثى

املهارات جمموع 
 احلسية

 0.191 1.965 35 ذكر
1.641 0.107 

غري دالة 
 0.273 2.075 15 أنثى احصائيًا

بمسددتوى    و ددد فددر ث يات ص لدد  ثحالددافية فيمددا  تع ددق  :ي( مددا   دد7 تضدد، مدد  الجددد ذ )
 ، اي تدددذ الددى0.05المهددارات الحسددية نحددو متغيددر الجددنس، حيددث أا قيمددة مسددتوى الد لددة أكبددر مدد  

يي  اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد  0.05عده   وص فر ث صال  احالافيا عند مستوى معنو ة 
حسدية  يلأ تنعا لمتغير الجنس،  تو دد فدر ث يات ص لدة ثحالدافية فيمدا  تع دق بمسدتوى المهدارات ال

، اي 0.05الامية  الذ قية يي  الذكور  ا نا  لالال، ا نا ، حيث أا قيمة مستوى الد لة أقر م  
يدي  اطفاداذ ي ا اردبراي فيدد   0.05   دوص فدر ث صالد  احالدافيا عندد مسدتوى معنو دة تددذ الدى
 تنعا لمتغير الجنسو التوحد
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اشدددارت نتددداف  السدددراذ الئددداني الدددى عدددده   دددوص تادددا ت فدددي مسدددتوى المهدددارات الحسدددية لددددى 

اطفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد تنعدددا لمتغيدددر الجدددنس،    دددوص تادددا ت فدددي مسدددتوى المهدددارات 

الحسية الامية   الذ قية يي  الذكور  ا نا  لالدال، ا ندا ،  تتادق نتداف  السدراذ الئداني مدس النتداف  

فدرث فدي مسدتوى مشدم ت التكامدر  د   و  أن ( 2019 آخر ا،  الر   ي)ت لها صراسة التي توص 

 اخت ادددت نتددداف  صراسدددة هيزلدددت  ،الحسدددي لدددذ ا اردددبراي فيددد  التوحدددد تنعدددا لمتغيدددر  دددنس البادددر

(Hazlett, 2016 حيددث أشددارت الددى   ددوص اخت فددات فددي المهددارات الحسددية يددي  الجنسددي  لدددى )

 التوحدو اطفااذ ي ا اربرابات في 

اخت ف ا في اسدتجايتهت ل مددخ ت الحسدية حيث يظهر اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد 

صراسدة ير سدميات    الجدنس  هدذا مدا أكدتدعند مقارنتهت مس أقدرانهت الدذ    تبدابقوا عداصة  مدس العمدر 

 & Brockevelt, Nissen, Schweinle, Kurtz) نيسددي   سسددو نر  كددورتز   رسددوا 

Larson,2013لومياركو  ااسمو  ر غر      ر  ساص   شمراارتي ) صراسة ليا   (،  أشارتLai, 

Lombardo, Pasco, Ruigrok, Wheelwright, Sadek & Chakrabarti, 2011) ثلدى 

بحيدث تسدتمر  مشدم ت حسدية أكئدر مد  الر داذ يعدانوا مد  ي ا اربراي في  التوحدد أا النساء

 هذه المشم ت الحسية مدى الحياةو

 

مسدتوى المهدارات الحسدية لددى اطفاداذ ي ا اردبراي معرفدة لح ابة ع  السدراذ الئالدث  ل

 و One- Way ANOVAعمر فقد تت استلداه أصاه تنعا لمتغير ال يلأ في  التوحد 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chakrabarti%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21695147
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 تبعا ملتغري العمر One-Way ANOVA( اختبار 8)جدول رقم 

جمموع   
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 (Fقيمة)
 احملسوبة

 االحتماليةالقيمة 
(Sig). 

الداللة 
 االحصائية

 املهارات
 اللمسية

 0.003 2 0.005 بني اجملموعات
غري دالة  0.963 0.038

 0.068 47 3.200 داخل اجملموعات احصائيًا
  49 3.205 اجملموع

 املهارات
 السمعية

 0.041 2 0.082 بني اجملموعات
غري دالة  0.798 0.226

 0.182 47 8.533 داخل اجملموعات احصائيًا
  49 8.615 اجملموع

 املهارات
 احلركية

 0.356 2 0.712 بني اجملموعات
غري دالة  0.058 3.023

 0.118 47 5.532 داخل اجملموعات احصائيًا
  49 6.243 اجملموع

 املهارات
 الذوقية

 0.362 2 0.724 بني اجملموعات
غري دالة  0.155 1.939

 0.187 47 8.778 اجملموعاتداخل  احصائيًا
  49 9.503 اجملموع

جمموع 
املهارات 
 احلسية

 0.104 2 0.208 بني اجملموعات
غري دالة  0.122 2.205

 0.047 47 2.220 داخل اجملموعات احصائيًا
  49 2.428 اجملموع

 :ي( ما يل8يتضح من الجدول )
أندد     و ددد فددر ث يات ص لدد  ثحالددافية فيمددا  تع ددق بمسددتوى المهددارات الحسددية نحددو متغيددر 

يددي   0.05 الددى عددده   ددوص فددر ث صالدد  احالددافيا عنددد مسددتوى معنو ددة Fالعمددر، حيددث تشددير قيمددة 
 اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد  يلأ تنعا ل عمرو

الدددث الدددى عدددده   دددوص تادددا ت فدددي مسدددتوى المهدددارات الحسدددية لددددى اشدددارت نتددداف  السدددراذ الئ
اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد تنعا لمتغير عمر هذا البار،  اتاقدت نتداف  السدراذ الئالدث مدس 

فدرث فدي مسدتوى مشدم ت  دأند     و د (2019 آخدر ا،  الر   دي)النتاف  التي توص ت لها صراسدة 
وحددد تنعددا لمتغيددر عمددر الباددر،  قددد اخت اددت نتدداف  صراسددة التكامددر الحسددي لددذ ا ارددبراي فيدد  الت

لدددى المشددم ت الحسددية  مددس نتدداف  السددراذ الئالددث التددي اشددارت الددى اخددت   (2017)أيددو حسدد ، 
 وتنعا  خت   في العمراطفااذ ي ا اربراي في  التوحد 
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 سدددن  14 فقدددد تنا لدددت الدراسدددة الحاليدددة مسدددتوى المهدددارات الحسدددية مددد  مرح دددة الباولدددة الدددى سددد 
 & Tavassoli, Miller, Schoen, Nielsen  دذكر تااسدوذ  مي در  سشدا ا  ني سدوا  ادار ا )

Baron-Cohen ,2014ز دداصة فددي ا سددتجابة  امدد  ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد ألهددر  النددالغوا  ( أا
ع ددى اسددتمرار الالددعواات الحسددية لدددى اطفادداذ ي ا ارددبراي  ذل مئيددرات اللار يددة  هددو مددا  ددد  الحسددية

ع ددى   ددوص المشددم ت الحسددية لدددى الدراسددات  فيدد  التوحددد حتددى فددي سدد  الب ددوه ، فقددد أكدددت كئيددر مدد 
هدددذه المشدددم ت أيضدددا  تسدددتمر  مددد  حياتددد  اطفادداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد مددد   قدددت منمدددر  ددددا

 Ben‐Sasson, et al) (perez-repetto, et al , 2017) الحسددية حتددى مددس تقددده الاددرص بددالعمر

الدى   دوص المشدم ت  ( Schaaf, et al, 2015 نتاف  صراسة ساشا   اخر ا )أشارت   لك (، 2013,
هددذه المشددم ت  لكدد   لدددى اطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد  التوحددد مدد  مرح ددة الباولددة المنمددرة الحسددية
 مت تلتاي و بالعمرفي  التوحد  ي ا اربرايمس تقده الارص  تضعا قد تقر الحسية 

مسددتوى المهددارات الحسددية لدددى اطفادداذ ي ا ارددبراي فيدد  لح ابددة عدد  السددراذ الرابددس  لمعرفددة 
   .مستق تي لعينتي   (T) راختناالبرنام  الحسي المببق ع ي  فقد تت استلداه تنعا لمتغير  يلأ التوحد 

 املطبق احلسي الربنامج ملتغري تبعا مستقلتني لعينتني T)) اختبار( 9) جدول رقم

املتوسط  العدد اجملموعة 
 احلسابي

 االحنراف
 املعياري

 (Tقيمة)
 احملسوبة

 االحتماليةالقيمة 
(Sig). 

الداللة 
 االحصائية

دالة غري  0.683 0.411 0.265 2.002 40 نعم مسيةللا املهارات
 0.222 2.040 10 ال ًااحصائي

دالة غري  0.589 0.544 0.426 1.868 40 نعم سمعيةاملهارات ال
 0.404 1.787 10 ال ًااحصائي

دالة غري  0.181 1.359 0.322 2.010 40 نعم ركيةاملهارات احل
 0.466 2.180 10 ال ًااحصائي

دالة غري  0.707 0.378 0.411 2.084 40 نعم ذوقيةاملهارات ال
 0.564 2.025 10 ال ًااحصائي

جمموع املهارات 
 احلسية

دالة غري  0.784 0.332 0.210 1.993 40 نعم
 0.278 2.019 10 ال ًااحصائي
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 :ي( ما يل9يتضح من الجدول )
 و دددد فدددر ث يات ص لددد  ثحالدددافية فيمدددا  تع دددق بمسدددتوى المهدددارات الحسدددية نحدددو متغيدددر   

عددده  ، اي تدددذ الددى0.05البرنددام  الحسددي المببددق ع يدد ، حيددث أا قيمددة مسددتوى الد لددة أكبددر مدد  
يي  اطفااذ ي ا اربراي في  التوحد  يلأ  0.05  وص فر ث صال  احالافيا عند مستوى معنو ة

 الحسيوتنعا ل برنام  

 

اشارت نتاف  السراذ الرابس الى عده   وص تاا ت في مستوى المهارات الحسية لدى اطفااذ 
ي ا اربراي في  التوحد تنعا لمتغير البرنام  الحسي المببق ع ي ،  اتاقدت نتداف  صراسدة كيسدي 

( التددي أشددارت الددى أا Case-Smith, Weaver & Fristad, 2015سدمث     اددر  فر سددتد )
لتددددخر لبدددرام  ايجاييدددة ق ي دددة اإلمدددار يدر دددة كبيدددرة حيدددث أا او   تكدددوا فعالدددةقدددد التدددخ ت الحسدددية 

،  اخت اددت نتدداف  مجموعددة مدد  الدراسددات فددي الت كيددد ع ددى فعاليددة العدد ه المهنددي باسددتلداه الحسددي
ى اطفادداذ ي ا ارددبراي يددرام  العدد ه فددي تحسددي   واندد  ملت اددة مدد  ا رددبرابات الحسددية لددد

 (وMiller-Kuhaneck & Watling,) 2018( Schaaf, et al, 2018)في  التوحد 

تشتمر ع ى تحسي  مجموعدة مد  المجدا ت حيدث  فاع ية الع ه بالتكامر الحسيحيث أا 
بددد ي ي ا اردددبراي فيددد  التوحدددد لددددى ال غيدددر التكيفيدددة تالسددد وكيا تعمدددر ع دددى التلفيددد  مددد 

(Leong, Stephenson & carter, 2014 أيضددا  ،)فددي تحسددي  مهددارات مددا قبددر المدرسددة 
(Iwanaga, et al ,2014 كمدا تعمدر ع دى تحسدي  اعدران التوحدد لألفاداذ كمدا يكدرت صراسدة  )

( فعاليدة يرنددام  التكامدر الحسددي ل عدد ه Senia,2013(، كمددا أكددت صراسددة سددينيا )2019)مرسدي، 
 ا فااذ ي ا اربراي في  التوحدوالده يزا لتحس  ا ربرابات الحسية لدى 

 ج:ــــائــــة النتــــالصــــخ
توصدد ت نتدداف  الدراسددة الحاليددة الددى   ددوص تاددا ت فددي مسددتوى المهددارات الحسددية لدددى أفددراص 
العينة في  ميس المهارات الحسية، حيدث أا المهدارات الذ قيدة  الاميدة هدي اطكئدر انتشدارا لددى أفدراص 

 تشير نتاف  الدراسدة ت الحركية، مت المهارات ال مسية، مت المهارات السمةيةو العينة، مت ت يها المهارا
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الى عده   وص تاا ت في مستوى المهدارات الحسدية لددى اطفاداذ ي ا اردبراي فيد  التوحدد تنعدا 
لمتغيددر الجددنس،   و ددد تاددا ت فددي مسددتوى المهددارات الحسددية الاميددة  الذ قيددة يددي  الددذكور  ا نددا  

 عده   وص تاا ت في مستوى المهارات الحسية لدى اطفاداذ ي ا اردبراي فيد  لالال، ا نا ، 
التوحدددد تنعدددا لمتغيدددر العمدددر  عدددده   دددوص تادددا ت فدددي مسدددتوى المهدددارات الحسدددية لددددى اطفاددداذ ي ا 

 اربراي في  التوحد تنعا لمتغير البرنام  الحسي المببق ع ي و

 ات:ــــــــوصيــــــــالت

ص ت لها هذه الدراسدة، يممد  تقدديت بعدو ا قتراحدات  التوصديات في روء النتاف  التي تو 
  ا ستااصة منها:

 لدى هذا البارو التي تبدأ م  س  منمرة رر رة الكشا ع  المشاكر الحسية -1

 تشجيس ا سرة ع ى ا شترا  في البرام  التئ يفية حوذ ا ربرابات الحسية  ت ميرها ع ى أفاالهتو -2

 الت كيد ع ى أهمية يرام  التدخر المنمر  الد ر الكبير الذا تقوه ب  في تحسي  المهارات الحسيةو -3

رددر رة تعددد ر البيئددة بمددا  تناسدد  مددس مسددتوى المهددارات الحسددية المو ددوص لدددى هددذا الباددر  -4
 سواء في المنزذ ا  في البيئة اللار يةو

ى تحسدي  الالددعواات التدي يعدداني الت كيدد ع دى أهميددة يدرام  التكامدر الحسددي التدي تعمددر ع د -5
 منها هذا البارو

 ة:ــــــرحـــوث املقتــــالبح
  ث ددراء مز ددد مدد  الدراسددات  اطبحددا  ع ددى عينددات بلالدداف  ملت اددة لعينددة الدراسددة  احجددت

 أكبر م  عينة الدراسة، طمراء الموروع بالنحث،  التوصر الى نتاف  أكئر صقة  شموليةو

 لتدددخر المنمددر فددي تحسددي  المهددارات الحسددية لدددى اطفادداذ فددي ث ددراء صراسددات حددوذ فعاليددة ا
 س  ما قبر المدرسةو

 ث راء صراسات ع ى عينات أكبر م  المجتمس لمعرفة اخت   شدة المهارات الحسية يي  الجنسي و 

  ث ددراء صراسددات ع ددى عينددات أكبددر مدد  المجتمددس لمعرفددة مسددتوى المهددارات الحسددية فددي لدددى
 التوحد بالمستقبرواطفااذ ي ا اربراي في  
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 عــــــراجـــــامل

(و مالدداع  المعالجدة الحسدية لدددى اطفاداذ ي ا اردبراي فيدد  2018أيوحسد ، فاصيدا حمدد ) -1
 ،(40)2س سدد ة اوصاي  الع ددوه اإلنسددانيةو  يوالتوحددد فددي رددوء متغيددرا العمددر  شدددة ا رددبرا

 و2079-3049ص صو 
(و الالورة الحسية لألفااذ ي ا اربراي في  التوحد  اطفااذ 2017بشرا، صمو ر تامر ) -2

 و496-449(، ص صو 3)33، مج ة ك ية التراية ب سيوطالعاص ي و 
(و التو هات الحد ئة في تشلي  اربرابات في  التوحدد 2014الجايرا، محمد عبد الاتام ) -3

الدرؤى -التشليالدية الجد ددة،  رقدة عمدر مقدمدة ل م تقدى اط ذ ل ترايدة اللاصدة في لدر محمدات
 ،  امعة تبو ، المم كة العراية السعوصيةو التب عات المستقب ية

(و مسددتوى مشددم ت التكامددر 2019الر   ددي، منددار محمددوص محددي الددد  ، التددر، سددهير ممددد م ) -4
اا مدد    هددة نظددر المع مددي  الحسددي لددذ ا ارددبراي فيدد  التوحددد فددي محافظددة العاصددمة عمدد

 (و1)27، مج ة الجامعة اإلس مية ل دراسات التراو ة  الناسي فرث ع  هاو 
(و اسددتراتيجيات المع مددي  فددي تنميددة مهددارات 2015راشددد، أنددور أحمددد ) ،سددعاصة، محمددد موسددى -5

التكامر الحسي لتلفي  فرط الحساسية لدى أفااذ اربراي التوحد: صراسة عبدر مقافيدة مقارندة 
 و44-2(، ص صو 3)1، مج ة المعهد الد لي ل دراسة  النحثيي  مد نتي عماا  الر ان، 

(و فعاليددددة يرنددددام  تكامددددر حسددددي فددددي خاددددو بعددددو المشددددم ت 2018السدددديد، سدددديد  ددددارحي ) -6
، مركدددز مج دددة الترايدددة اللاصدددةالسددد وكية الحسدددية لددددى اطفاددداذ ي ا اردددبراي فيددد  التوحددددو 

 و348-292، ص صو 22ع  ق،التراية، بجامعة الزقاز  المع ومات التراو ة  الناسية بم ية
 و ممتنة الم أ فهد الوفنيةوسمات التوحد تبورها  كيفية التعامر معها(و 2004الشامي،  فاء ) -7
(و فعاليدددة يرندددام  2019عبيانددد ، قسدددمت فالددد ، عمدددر ، مندددى محمدددوص، م كدددا ا، سدددمية حسدددي  ) -8

و مشدم ت ا سدتجابة الحسدية لددى اطفاداذ تدر بي قافت ع ى استراتيجيات التكامر الحسي في خاد
، الجامعددددة مية ل دراسددددات التراو ددددة  الناسدددديةةمج ددددة الجامعددددة اإلسدددد ي ا ارددددبراي فيدددد  التوحدددددو 

 و773 -764(، ص صو 6)27اإلس مية بغزة، شر ا النحث الع مي  الدراسات الع يا، 
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ي خادددو اردددبراي التكامدددر (و فعاليدددة يرندددام  تددددر بي فددد2015الاقدددرة، اياددداء مرعدددي، عدددواص، ر ددداء ) -9
 الحسي يا ا خت ذ الولياي لدى أفااذ التوحدو  امعة صمشق، ك ية التراية، قست التراية اللاصةو

(و الع قدة يدي  الحركددات 2013الكدو تي، أمدي  ع دي،  الحوامددة، خولدة أحمددد،  اللميسدي، السديد سدعد ) -10
فدددي المم كدددة العرايدددة السدددعوصيةو  النمبيدددة  ا ردددبرابات الحسدددية لددددى اطفاددداذ ي ا اردددبراي التوحدددد

 و235-270(، ص صو 3)1،مج ة  امعة القدس الماتوحة لألبحا   الدراسات التراو ة  الناسية
(و تقيدددديت مسددددتوى اطصاء 2019المبيضددددي ، يندددداا صددددال، ايددددراايت،  الزر قددددات، ثيددددراايت عبددددد   ) -11

  التوحدد فدي اطرصاو المعرفدي  التااعدر ا  تمداعي لددى عيندة مد  اطفاداذ ي ا اردبراي فيد
 165و-149(، ص صو 1)4، الجمةية اطرصنية ل ع وه التراو ة، المج ة التراو ة اطرصنية

(و فاع يدددة بعدددو فنيدددات مهددداه نظر دددة العقدددر فدددي تحسدددي  2017محمدددوص، ميسدددرة حمددددا شددداكر ) -12
 ،مج دة ك يدة الترايدةالل ر النوعي ل مدخ ت الحسية لدى اطفااذ ي ا اربراي في  التوحددو 

 و500- 459(، ص صو 1)33ب سيواط، 
(و فعاليدددة يرندددام  قدددافت ع دددى أنشدددبة ل تكامدددر الحسدددي فدددي خادددو 2019، ايددداه فتحدددي )مرسدددي -13

 (و1)27، مج ة الجامعة اإلس مية ل دراسات التراو ة  الناسيةو أعران ي ا التوحد
ميددة (و يرنددام  تدددخر منمددر قددافت ع ددى التكامددر الحسددي لتن2013موسددى، نعمددات عبددد المجيددد ) -14

مهدددارات ا مددد  الجسددددا طفاددداذ التوحددددو صراسدددة مقدمدددة الدددى الم تقدددى الئالدددث عشدددر، الجمةيدددة 
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