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ملخص:
اإىل العلقة بني احلركات النمطية واال�سطرابات احل�سية  اإىل التعرف  هدفت الدرا�سة 
لدى االأطفال التوحديني وكذلك التعرف اإىل �سكل الربوفيل النف�سي لل�سطرابات احل�سية، 
وللحركات النمطية لدى االأطفال التوحديني، وتكونت عينة الدرا�سة من )30( طفًل من ذوي 
التوحد تراوحت اأعمارهم بني )6-10( �سنوات، اختريوا من برنامج التوحد مبعهد الرتبية 
العربية  اململكة  يف  االأح�ساء  مبحافظة  والتعليم  للرتبية  العامة  ل��لإدارة  التابع  الفكرية 
الربوفيل  ومقيا�س  الباحثني(،  اإعداد  )من  النمطية  احلركات  مقيا�س  واُ�ستخدم  ال�سعودية. 

احل�سي )Dunn، 1999(. وقد ُطبِّقا على اأفراد الدرا�سة بطريقة فردية. 
اأ�سارت النتائج اإىل اأنه يوجد تفاوت يف �سكل الربوفيل النف�سي لل�سطرابات احل�سية، 
اأفراد  لدى  اأكرث اال�سطرابات انت�ساراً  اإن اال�سطرابات احل�سية الفمية )ال�سفوية( هي  حيث 
والدهليزية،  واملتعددة،  ال�سمعية،  احل�سية  اال�سطرابات  التوايل:  على  تليها  ثم  الدرا�سة، 
اخلا�سة  النمطية  احلركات  كانت  النمطية  للحركات  بالن�سبة  و٭الب�رضية.  واللم�سية، 
اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  باجل�سم.  اخلا�سة  النمطية  احلركات  من  انت�ساراً  اأكرث  باالأطراف 
وجود علقة ارتباطية موجبة دالة اإح�سائيًا بني الدرجة الكلية ملقيا�س احلركات النمطية 
باالأطراف  اخلا�سة  النمطية  احلركات  اأّن  كما  احل�سي،  الربوفيل  ملقيا�س  الكلية  والدرجة 
تليها  ثم  ال�سمعية،  احل�سية  اال�سطرابات  بينها وبني  االرتباط  اأعلى درجات  ح�سلت على 
احلركات  ترتبط  مل  بينما  الب�رضية.  اللم�سية،  الدهليزية،  املتعددة،  الفمية،  التوايل:  على 
النمطية اخلا�سة باجل�سم بكل من بعد اال�سطرابات الب�رضية، و بعد اال�سطرابات اللم�سية، 
و بعد اال�سطرابات املتعددة. مما ي�سري اإىل اأن حركات االأطراف تتاأثر باال�سطرابات احل�سية 

اأكرث من تاأثر حركات اجل�سم بها. 
الكلمات املفتاحية: احلركات النمطية، اال�سطرابات احل�سية، التوحد، اململكة العربية 

ال�سعودية.
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Abstract:
The purpose of this study was to identify the relationship between the 

typical movements and sensory disorders for children with autism and to 
identify the psychological profile form of sensory disorders, and the psycho-
logical profile form of the typical movements for children with autism. The 
study sample consisted of (30) autism children within the range of (6- 10) 
years chosen from the autism program at the institute of intellectual educa-
tion of the general directorate for education in Al- Ahsa province in Saudi 
Arabia. A measure of stereotypical movements, and sensory profile scale 
(Dunn, 1999) were used and applied to autism children. The results showed 
that there was variation in the form of psychological profile of sensory dis-
orders, and oral disorders among the study sample more than other disor-
ders, followed by auditory disorders and then multiple disorders, vestibular 
disorders, tactile disorders, and visual disorders. Stereotyped movement of 
parties in autism children spread more than stereotyped movements of the 
body.There is also a positive statistically significant correlation between the 
total score of stereotype movements scale and the total score of sensory dis-
orders scale, The stereotypes movements of the parties were associated more 
strongly with sensory disorders, because the stereotypical movements of the 
parties got the highest degree of correlation between them and the audio dis-
orders, followed by oral disorders then multi-disorders, vestibular disorders, 
tactile disorders then visual disorders. While the stereotypical movements of 
the body were not associated with visual disorders, touch disorders, multi-
disorders. This suggests that the movements of the parties were affected by 
sensory disorders more than movements of the body. 

Key words: Stereotyped Movements, Sensory Disorders, Autism, The 
Kingdom of Saudi Arabia.
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مقدمة:
يعد ا�سطراب التوحد من اال�سطرابات النمائية التي تظهر اأعرا�سه قبل اأن ي�سل الطفل 
الثالثة من عمره، ويعوق الطفل عن منوه االجتماعي والتوا�سلي، كما يت�سم بوجود �سلوكيات 
اال�سطرابات  اأكرث  من  التوحد  ويعد  مقيدة.  منطية  واأن�سطة  واهتمامات  تكرارية  منطية 
التطورية �سعوبًة وتعقيداً، الأنه يوؤثر على كثري من مظاهر النمو املختلفة، وباالآتي يوؤدي 
به اإىل االن�سحاب للداخل واالنغلق على الذات، وي�سعف ات�ساله بعامله اخلارجي املحيط 

به راف�سًا اأي نوع من التفاعل حتى من اأقرب النا�س اإليه. 
يعدُّ ال�سلوك النمطي من ال�سلوكيات ال�سائعة لدى االأفراد امل�سابني بالتوحد، وله اأهمية 
كبرية يف الت�سخي�س املبكر ال�سطراب التوحد ب�سكل عام، فهو ي�سكل اأحد املجاالت الت�سخي�سية 
ال�سلوك  الَتوحد )Barber، 2008(. والبحوث قليلة ن�سبيًا حول  الثلثة ال�سطراب  الرئي�سية 
 .)Watt، 2006( النمطي، باملقارنة مع ال�سلوك االجتماعي وجماالت االت�سال الت�سخي�سية
وتاأخذ ال�سلوكيات النمطية اأ�سكااًل متعددة، بع�سها يرتبط باحلوا�س، وبع�سها االآخر يرتبط 
بحركة االأطراف)اليدين والرجلني(، ومنها ما يرتبط بحركة اجل�سم، اأو بالتفكري اأو بطقو�س 
)ال�سامي-ب،2004(،  حمدودة، وهناك �سلوكيات تتعلق باالأ�سياء و�سلوكيات ال تتعلق بها 
 Piek،(وتعدُّ احلركات النمطية الطبيعية جزءاً �رضوريًا للنمو احلركي لدى االأطفال العاديني

.)Prechtl، 1993( وتكون بوادر لنمو االأطفال يف القدرة على احلركة والتحكم )1995

اأدائها  كثرياً ما يقوم الطفل التوحدي لفرتات طويلة باأداء حركات معينة ي�ستمر يف 
بتكرار مت�سل لفرتات طويلة: كهز رجله، اأو ج�سمه، اأو راأ�سه، اأو الطرق باإحدى يديه على كف 
اليد االأخرى، اأو تكرار اإ�سدار نغمة، اأو �سوت، اأو همهمة ب�سكل متكرر، وقد مي�سي ال�ساعات 
مركزاً نظره يف اجتاه معني، اأو نحو م�سدر �سوء، اأو �سوت قريب، اأو بعيد، اأو نحو عقارب 
�ساعة احلائط، وال تكون هذه االأفعال اأو االأمناط ال�سلوكية ا�ستجابة ملثري معني، بل هي يف 
واقع االأمر ا�ستثارة ذاتية تبداأ اأو تنتهي ب�سكل مفاجئ وتلقائي، ثم يعود اإىل وحدته املفرطة 
وانغلقه التام على نف�سه وعامله اخليايل اخلا�س ورغبة قلقة مت�سلطة يف البقاء طويًل 

على حالته كما هي )�سبلي، 2001(.
ومي�سي بع�سهم على اأطراف اأ�سابعهم، وقد يتجمد بع�سهم يف مكانه ل�ساعات طويلة 
دون اأي حركة، وي�سمي اخلرباء هذه ال�سلوكيات االأمناط ال�سلوكية النمطية اجلامدة ال�ساذة 

.)Barber et al.، 2008 اأو �سلوكيات تن�سيط اأو اإثارة الذات )اأبو حلوة، 1997؛ 
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ورمبا يكون الطفل التوحدي مولعًا باالأ�سواء اأو االأنوار اأو االأ�سكال، ورمبا يف�سل نوعًا 
معينًا من الطعام بناًء على تف�سيل لونه، ويف�سل بع�س االأطفال التوحديني منطًا معينًا من 
احلركات كاأن يقذفوا يف الهواء، اأو اأن يدوروا حول اأنف�سهم دون اأن ي�سعروا بالدوار، بينما 
ي�سعر اآخرون بخوف �سديد من حركة امل�سعد، ويتوق بع�سهم اإىل اال�ستمتاع بلفحة الهواء 

يف وجوههم )عامر، 2008(.
يلحظ من خلل العر�س املوجز اأّن احلركات النمطية وال�سلوكيات احل�سية املتكررة 
غري العادية من اأبرز مظاهر ال�سلوك النمطي والتكراري لدى االأ�سخا�س التوحديني، حيث 
يظهر هوؤالء اأمناطًا خمتلفة من احلركات النمطية ومن املظاهر احل�سية غري العادية اأكرث 
 Gal، Dyck & Passmor، 2009;( من اأقرانهم من ذوي اال�سطرابات النمائية االأخرى
 Watt،( احلركات  بهذه  القيام  يف  ا�ستمرارا  اأكرث  واأنهم   )Ermer & Dunn، 1998
تو�سيح  الدرا�سة  هذه  حاولت  وهكذا   )Wetherby، Barber & .Morgan، 2008
النمطية.  التوحديني  االأفراد  �سلوكيات  يف  البارزين  اجلانبني  هذين  بني  العلقة  طبيعة 
وهذه اال�سطرابات احل�سية متنوعة، حيث تظهر تارة �سمعية كاأن يتجاهل الطفل التوحدي 
االأ�سوات،  لتلك  ا�ستجابة  اأي  ُيبدي  وال  انفجار،  �سوت  اأو  كالفرقعة  جداً  مرتفعة  اأ�سواتًا 
ويف الوقت نف�سه فاإنه يتاأمل وينزعج لبع�س االأ�سوات الروتينية املعتادة مثل: نباح كلب، 
وت�سغيل حمرك ال�سيارة، اأو �سوت جر�س الهاتف، اأو �رضاخ اأحد االأطفال، اأو حتريك املقاعد 
على  املطر  ت�ساقط  اأو  ال�سجر،  اأوراق  حفيف  اأو  البحر،  اأمواج  �سوت  اأو  البيت،  اأو  بال�سف 

ال�سقف )ال�سيخ، 2005(. 
وتارة اأخرى تظهر اال�سطرابات احل�سية ب�رضيًة كاأن يتجاهل الطفل التوحدي االأ�سياء 
التي يف�سل جميع االأطفال روؤيتها، يف حني قد يظل لفرتات طويلة ينظر ويحملق يف �سيء 
يدور اأو يف جزء من لعبة خا�سة به كعجلة ال�سيارة مثًل. كما تظهر هذه اال�سطرابات مل�سيًة 
حيث ُيلحظ على بع�س هوؤالء اأنهم غري ح�سا�سني للربد اأو االأمل، فقد يخرج الطفل التوحدي 
يف الربد القار�س دون ملب�س، وال ي�سعر باالأمل اإذا ما وقع علي االأر�س اأثناء اجلري اأو اللعب، 
وقد ي�رضب راأ�سه باحلائط اأو الطاولة اأو الكر�سي، ويظهر رغم ذلك وكاأنه ال ي�سعر باالأمل، يف 
املقابل جند لديه ح�سا�سية جلدية كبرية، جتعله يبتعد عندما يحاول اأحد االأ�سخا�س مل�سه اأو 
معانقته. وتارة اأخرى تظهر اال�سطرابات �سّميًة حيث يلحظ االآباء على اأطفالهم التوحديني 
األعابهم  اأو  اآبائهم  اأج�ساد  ي�سّمون  فهم  ال�سّم،  خلل  من  حولهم  من  العامل  يفح�سون  اأنهم 
جانب  يف  اال�سطرابات  هذه  تظهر  اأي�سًا  باملنزل.  الكهربائية  االأجهزة  حتى  اأو  اخلا�سة 
التذوق حيث يف�سل االأطفال ذوو ا�سطراب التوحد، ويرف�سون بع�س االأطعمة دون غريها 
على اأ�سا�س طعمها، اأو يقومون بتذوق االأ�سياء كلح�س االأقلم اأو النوافذ. اأو و�سع كل �سيء 
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يف الفم لفح�سه �سواء كان هذا ال�سيء لعبة اأو اأداة من االأدوات املوجودة حوله )ال�سامي- 
ب، 2004(. كذلك يعاين االأطفال التوحديون من ا�سطرابات يف احلوا�س الدهليزية، والتي 
الطفل  الدهليزية �سعور  الفراغ، ومن علمات اال�سطرابات احل�سية  تهتم مبكان اجل�سم يف 
التوحدي بالقلق اأو احلزن عندما يرتك املكان، اأو يتجنب اأدوات امللعب اأو االألعاب املتحركة 

.)Dunn، 1999(. كاالأرجوحة، اأو يلف ويدور حول نف�سه كثريا
لهذا حاولت الدرا�سة احلالية، اإلقاء ال�سوء على احلركات النمطية وا�سطرابات املعاجلة 
احل�سية، وهل يوجد علقة بينهما لدى االأطفال التوحديني، الذين ترتاوح اأعمارهم بني )6-

10 �سنوات(.

الدراسات السابقة:
لقد ُق�سمت الدرا�سات اإىل ثلثة حماور، ورتِّبت زمنيُا وفق كل حمور:

احملور األول - احلركات النمطية لدى األطفال التوحديني:
اأجري عدد من الدرا�سات حول احلركات النمطية واال�سطرابات احل�سية لدى االأطفال 

التوحديني والعلقة بينهما ومن هذه الدرا�سات:
 Matson، Dempsey & Fodstad،( قام كل من: مات�سون، دميب�سي وفود�ستاد 
التوحد،  ا�سطراب  ذوي  االأطفال  لدى  والتكراري  النمطي  ال�سلوك  عن  بدرا�سة   ،)2009
واالأطفال ذوي اال�سطراب النمائي ال�سامل، بهدف الك�سف عن �سدة اأعرا�س ال�سلوك النمطي 
والروتيني لدى اأطفال طيف التوحد. وذلك على عينة مكونة من )760( طفًل ت�سم اأطفااًل 
م�سابني بالتوحد، واأطفال يعانون من ا�سطراب منائي غري حمدد، اأو مل ي�سخ�سوا على اأنهم 
طيف توحد بل يف خطر التاأخر النمائي اأو حاالِت االإعاقة اجل�سمية، وتراوحت اأعمارهم بني 
 The Baby and( وا�ستخدم مقيا�س فرز �سمات التوحد للر�سع واالأطفال ،)3-5 �سنوات(
واأ�سارت   .)Infant Screen for Children with autism Traits BISCUIT
النتائج اإىل اأن اأطفال التوحد اأظهروا م�ستوى اأعلى لل�سلوك الروتيني والنمطي، يليهم اأطفال 

اال�سطراب النمائي غري املحدد.
كما قامت باربر)Barber، 2008( بدرا�سة عن طبيعة ال�سلوك التكراري والنمطي لدى 
االأطفال من ذوي طيف التوحد، بهدف اكت�ساف اأ�سباب و وظائف ال�سلوك التكراري والنمطي 
لدى هذه الفئة وذلك على عينة مكونة من )55( طفًل اأعمارهم بني )18-24 �سهراً( من 
اأعرا�س طيف  التاأخر النمائي ممن لي�س لديهم  ذوي طيف التوحد، و)22( طفًل من ذوي 
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ال�سلوك م�سجل  ا�ستخدام مناذج  العمر، ومت  لهم يف  التوحد، و)37( طفًل عاديًا مطابقني 
 The Communication والتوا�سلي  الرمزي  ال�سلوك  ومقيا�س  فيديو،  �رضيط  على 
 .)and Symbolic Behavior Scales )CSBS( )Prizant & Wetherby، 2002
التنظيم اجليد  اأقل يف ن�سبة �سلوك  التوحد  اأن االأطفال من ذوي طيف  اإىل  النتائج  اأ�سارت 
خلل تاأديتهم احلركات النمطية من اأطفال ذوي التاأخر النمائي واالأطفال العاديني، كذلك 
اأظهرت جمموعة طيف التوحد معداًل اأعلى يف ال�سلوك الروتيني والتكراري املتعلق بحركات 

اجل�سم من جمموعتي اأطفال التاأخر النمائي والعاديني.
 Watt، Wetherby، Barber( باربر ومورغان  وذربي،  وات،  قام كل من:  كذلك 
Morgan، 2008 &( بدرا�سة عن ال�سلوك النمطي والتكراري لدى االأطفال الذين يعانون 
التكرار والنمطية  العمر، بهدف درا�سة  الثانية من  ال�سنة  التوحد يف  من ا�سطرابات طيف 
يف �سلوك هذه الفئة من االأطفال، وذلك على عينة مكونة من )50( طفًل من ذوي ا�سطراب 
التوحد و)50(  اأعرا�س طيف  النمو بدون  التاأخر يف  التوحد، و)25( طفًل من ذوي  طيف 
طفًل عاديني، اأعمارهم بني )18-24 �سهراً( من العمر. ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س التوا�سل 
 The Communication and Symbolic Behavior Scales( الرمزي  وال�سلوك 
عندما  الفيديو  اأ�رضطة  ا�ستخدمت  كما   ،)CSBS( )Wetherby & Prizant، 2002
املبكر  للتعليم  مولني  مقايي�س  ا�ستخدمت  كما  العمر،  من  �سهراً   18 من  اأكرث  الطفل  كان 
اأ�سارت   .)The Mullen Scales of Early Learning )MSEL( Mullen، 1995(
النتائج اإىل اأّن االأطفال الذين يعانون من طيف التوحد اأظهروا تكراراً اأعلى واأطول مدة يف 
ال�سلوكيات النمطية املرتبطة باالأ�سياء واملرتبطة بحركات اجل�سم، كما اأظهروا �سلوكيات 

ح�سية متكررة اأعلى من جمموعتي اأطفال ال�تاأخر النمائي واالأطفال العاديني.

احملور الثاني- االضطرابات احلسية لدى األطفال التوحديني:
 Schoen، Miller، Brett-Green( ونل�سن  قرين  ب��رت  ميلر،  �سكوين،  ق��ام 
بهدف  التوحديني،  االأطفال  لدى  احل�سية  اال�سطرابات  بدرا�سة   )& Nielsen، 2009
ا�سطراب  ذوي  واأطفال  التوحد  ا�سطراب  ذوي  اأطفال  بني  احل�سية  اال�سطرابات  مقارنة 
طفًل   )17( جمموعتني:  على  موزعني  طفًل،  من)44(  مكونة  عينة  على  احل�سي،  التعديل 
وا�ستخدمت  احل�سي،  التعديل  ا�سطراب  ذوي  من  طفًل  و)27(  التوحد،  ا�سطراب  ذوي  من 
 The Short Sensory Profile( )SSP( املخت�رض  احل�سي  الربوفيل  الدرا�سة مقيا�س 
Dunn، 1999(، واأ�سارت النتائج اإىل اأن االأطفال التوحديني لديهم �سعف يف اال�ستثارة 
ذوي  اأطفال  لدى  مثري  كل  بعد  عاليًا  التفاعل  كان  بينما  احل�سي  والتفاعل  الف�سيولوجية 
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التوحديني لديهم ح�سا�سية مفرطة  االأطفال  اأن  اإىل  اأ�سارت  التعديل احل�سي. كما  ا�سطراب 
جمموعة  يف  االأطفال  بينما  والرائحة،  للطعم  ح�سية  �سعيفة  وا�ستجابة  والرائحة،  للطعم 

ا�سطراب التعديل احل�سي اأبدوا �سلوكًا ح�سيًا �ساذاً يف ال�سعي والطلب. 
كما قام من�سو وهوب�سون )Minshew & Hobson، 2008( بدار�سة اال�سطرابات 
احل�سية  احل�سا�سية  يف  الق�سور  و  االإف��راط  درا�سة  بهدف  التوحديني،  االأطفال  لدى  احل�سية 
High-functio Sensory Sensitivity لدى االأطفال التوحديني ذوي االأداء العايل -
ing، على عينة مكونة من )61( طفًل من ذوي التوحد تراوحت اأعمارهم بني )4-14 �سنة( 
 Sensory 49 من الذكور و12 من االإناث(. ا�ستخدمت الدرا�سة ا�ستبانة احل�سا�سية احل�سية(
التوحد يظهرون  اأطفال  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت   .)sensitivity Questionnaire )SSQ
االإفراط والتفريط يف احل�سا�سية يف كل املجاالت احل�سية. واأن  درجة كبرية ذات داللة من 
اخلربة امل�ستمرة للنحرافات احل�سية امل�سطربة قد يكون لها تاأثري منع العمليات ال�رضورية 
احل�سية  احل�سا�سية  تزداد  كما  والتوا�سل.  والتعلق  التفاعل  مهارات  تتطور  التي من خللها 
للمثريات مع التقدم يف العمر لدى اأطفال التوحد. وي�ستقبل االأطفال التوحديون املعلومات 
واحد  اأن اخللل يف جمال  العاديني، كما  االأطفال  عن  احل�سية بطرق وو�سائل تختلف كثرياً 
كذلك  واملعرفية.  واللغوية  واالجتماعية  العاطفية  النواحي  على  يوؤثر  قد  احل�سي  النمو  يف 
قام كل من تومت�سك دن )Tomcheck & Dunn، 2007( بدار�سة اال�سطرابات احل�سية 
لدى هوؤالء االأطفال التوحديني، بهدف درا�سة ن�سبة انت�سار اال�سطرابات احل�سية لدى االأطفال 
التوحديني، على عينة مكونة من )281( طفًل توحديًا وعينة مطابقة من االأطفال العاديني 
 The( املخت�رض  احل�سي  الربوفيل  مقيا�س  با�ستخدام  )3-6�سنوات(،  العمري  املدى  يف 
Short Sensory Profile )SSP( Dunn، 1999(، وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اأّن %95 
من االأطفال التوحديني يف �سن ما قبل املدر�سة لديهم ا�سطرابات ح�سية. وكانت اأكرب الفروق 

يف اال�ستجابة ال�سعيفة للمثريات، والفلرتة ال�سمعية، واحل�سا�سية اللم�سية. 

احملور الثالث - العالقة بني احلركات النمطية واضطرابات املعاجلة احلسية:
كما قام كل من غال، دايك و با�سمورGal، Dyck & Passmor، 2010(( بدرا�سة 
االأطفال  لدى  النمطية  اال�سطرابات احل�سية واحلركات  العلقة بني  البحث عن  اإىل  هدفت 
امل�سابني با�سطرابات ح�سية اأو تطورية اأو العاديني، واكت�ساف مدى تاأثري اال�سطرابات 
باالإعاقة  النمطية  احلركات  ارتباط  ومدى  النمطية.  احلركات  و�سدة  انت�سار  يف  احل�سية 
الذهنية، وذلك على عينة مكونة من )221( طفًل، اأعمارهم بني )6-13 �سنة(، وزعت اإىل 
خم�س جمموعات: اأطفال عاديون عددهم )30( طفًل، اأطفال معوقون ذهنيًا عددهم )29( 
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 )56( عددهم  �سمعيا  معوقون  اأطفال  طفًل،   )50( عددهم  ب�رضيًا  معوقون  اأطفال  طفًل، 
الربوفيل  مقيا�س  الدرا�سة  هذه  وا�ستخدم يف  طفًل،   )56( عددهم  توحديون  اأطفال  طفًل، 
 The Short Sensory Profile )SSP( )McIntosh، Miller، املخت�رض  احل�سي 
اإيذاء الذات  Shyu & Dunn، 1999( وكذلك مقابلة تقدير احلركات النمطية وحركات 
 The Stereotyped and Self-Injurious Movement Interview )SSIMI(
Turner، 1999b(. اأ�سارت النتائج اإىل اأن االأطفال الذين يعانون من ا�سطرابات ح�سية 
االأخرى،  املجموعات  بقية  من  اأكرث  و�سدتها  النمطية  احلركات  انت�سار  من  يعانون  كانوا 
املجموعة  هذه  ففي  االأخ��رى  العينات  كافة  عن  متيزت  التوحديني  االأطفال  عينة  واأن 
ح�سل  بحيث  و�سدًة  انت�ساراً  االأكرث  النمطية  واحلركات  احل�سية  اال�سطرابات  من  كل  كان 
كما  االأخرى،  املجموعات  من  النمطية،  احلركات  يف  اأعلى  اأداء  على  التوحديون  االأطفال 
اأّن االإعاقة الذهنية ال ت�سهم يف احلركات النمطية ولكنها تتفاعل مع  اأ�سارت النتائج اإىل 

اال�سطرابات احل�سية لزيادة انت�سار و�سدة احلركات النمطية.
 Chen، Rodgers & McConachie،( ومكونا�سي  رودج��رز  ت�سني،  قام  كما   
2009( بدرا�سة ال�سلوكيات النمطية واملتكررة، واال�سطرابات احل�سية والعمليات املعرفية 
لدى اأطفال طيف التوحد. بهدف الك�سف عن العلقة بني ال�سلوكيات النمطية واملتكررة وبني 
كل من اال�سطرابات احل�سية، والعمليات املعرفية لدى اأطفال طيف التوحد. وذلك على عينة 
�سوا على اأنهم توحديون من ذوي االأداء  مكونة من )29( طفًل من ذوي طيف التوحد �سخِّ
العايل اأو م�سابني مبتلزمة اأ�سربجر، ترتاوح اأعمارهم بني )8-16�سنة(. وطبقت الدرا�سة 
 The Embedded االأ�سكال املت�سمنة  اُ�ستخدم اختبار  االأطفال حيث  اأمور  اأولياء  على 
 ،)SSP(والربوفيل احل�سي املخت�رض )Figures Test )EFT( )Witkin et al.، 1971
 The Childhood )Evans et al.، 1997( الأطفال  لدى  الروتينية  االأعمال  وقائمة 
اأظهرت  العينة  اأّن 7% من  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت نتائج   .)Routines Inventory )CRI
منطا ح�سيًا عاديًا، و17% كان لديهم اختلف حمتمل، و76% كان لديهم اختلف وا�سح. 
الدهليزية  احل�سا�سية  ح�سلت  بينما  االأعلى،  الن�سبة  على  ال�سمعية(  ح�سلت)التنقية  وقد 
كما  الوا�سح.  االختلف  يف  ن�سبة  اأقل  على  ال�سمعية  واحل�سا�سية  الب�رضية  واحل�سا�سية 
اأ�سارت اإىل اأن هناك ارتباطات دالة بني درجة اال�سطرابات احل�سية وبني عدد ال�سلوكيات 
املقيدة والنمطية. كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن هناك علقة بني اأ�سلوب العمليات املعرفية 
لدى اأطفال طيف التوحد، وبني ال�سلوك النمطي التكراري، كما ال توجد نف�س تلك العلقة 
نف�سها بني اأ�سلوب العمليات املعرفية واال�سطرابات احل�سية. كذلك قامت روبن�سن )، 2008 
لدى  احلركية  واملهارات  احل�سية  واال�سطرابات  اليومية  املهارات  بدرا�سة   )Robinson
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احل�سية  واال�سطرابات  احلركية  املهارات  بني  العلقة  فح�س  بهدف  التوحديني،  االأطفال 
ومهارات احلياة اليومية، وذلك على عينة مكونة من )20( طفًل توحديًا، تراوحت اأعمارهم 
The Mov 5-7،5 �سنوات(. ا�ستخدمت الدرا�سة بطارية التقومي احلركي للأطفال) - )نيني 
 ment Assessment Henderson & Sugden، 1992( Battery for Children
 The Short Sensory Profile )SSP( ومقيا�س الربوفيل احل�سي املخت�رض ، )MABC
 The Functional Skills( ومقيا�س املهارات العملية للعناية بالذات ،)Dunn، 1999
 Scale of the Pediatric ( ومقيا�س جرد العجز لتقومي االأطفال ،  to Care For Self
Evaluation of Disability Inventory )PEDI( )Haley et al.، 1992(. اأ�سارت 
منهم  احلركي و%85  االأداء  وا�سحة يف  اأظهرت �سعوبات  العينة  من  اأن %75  اإىل  الدرا�سة 
اأداًء مثاليًا بن�سبة 15%، و)9( من  يعاين من ا�سطرابات ح�سية، وقد اأحرز )3( ِمْن االأطفاِل 
االأطفال يف االختلف املحتمل بن�سبة 45%، و)8( من االأطفال يف االختلف املوؤكد بن�سبة 
40% من النتيجة الكلية. االأطفال التوحديون كانوا يعانون من نق�س اأو زيادة يف اال�ستجابة 
احل�سية للمثريات البيئية مقارنًة باأقرانهم من االأطفال العاديني. و�سجل 70% من االأطفال 
يف فئة االأداء النموذجي للح�سا�سية احلركية وال�سمعية الب�رضية. كما اأ�سارت النتائج اإىل اأّن 
املنخف�سة،  اال�ستجابة  ثم  ال�سمعية،  الت�سفية  الوا�سحة حدثت يف  تكرار للختلفات  اأعلى 
والبحث احل�سي، وخف�س الطاقة اأو �سعفها. اأما بالن�سبة ملهارات العناية الذاتية، فقد ح�سلوا 
احلركية  املهارات  وت�سكل  معياريني.  انحرافني  من  اأكرث  املتو�سط  عن  ينحرف  معدل  على 

واال�سطرابات احل�سية ن�سبة كبرية يف تباين مهارات احلياة اليومية للأطفال. 
اأن  على  الدرا�سات  بني  اتفاقًا  هناك  اأن  ال�سابقة،  الدرا�سات  مراجعة  من  يلحظ   
االأطفال التوحديني اأظهروا �سلوكًا منطيًا وتكراريًا اأعلى من االأطفال الذين لديهم ا�سطرابات 
ب�سكل كبري  تنت�رض  احل�سية  اال�سطرابات  واأن  العاديني،  االأطفال  توحد ومن  بدون  منائية 
لدى االأطفال التوحديني، واأن اأبرز اال�سطرابات احل�سية لديهم كانت اال�سطرابات ال�سمعية، 
واال�ستجابة  اللم�سية  احل�سا�سية  وكذلك  والرائحة،  للطعم  مفرطة  ح�سا�سية  لديهم  واأنهم 
ال�سلوك  بني  ارتباط  وجود  اإىل  الدرا�سات  اأ�سارت  كما  االآخرين،  م�ساعر  نحو  ال�سعيفة 
النمطية  احلركات  بني  العلقة  در�ست  ال�سابقة  الدرا�سات  احل�سية.  واال�سطرابات  النمطي 
النمطي، وهو متنوع، فال�سلوكات  ال�سلوك  واإطار عام وهو  واال�سطرابات احل�سية يف ظل 
بحركة  يرتبط  االآخ��ر  وبع�سها  باحلوا�س،  يرتبط  بع�سها  متعددة،  اأ�سكال  لها  النمطية 
االأطراف، ومنها يرتبط بحركة اجل�سم، ومنها يرتبط بالتفكري اأو بطقو�س حمددة، ولقد اختار 
الباحثون مو�سوعاتهم من خلل حتديد نوع ال�سلوك النمطي، وهو احلركات النمطية ومدى 

علقتها باال�سطرابات احل�سية لدى االأطفال التوحديني يف اململكة العربية ال�سعودية.



2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )3( - تشرين 

245

مشكلة الدراسة: 
يتزامن وجود مظاهر اال�سطرابات احل�سية مع مظاهر ال�سلوك النمطي واملتكرر لدى 
االأطفال التوحديني، اإال اإن حدوث ا�سطراب منائي معني يف جانب من جوانب النمو لدى 
الفرد قد يوؤثر يف منو جانب اآخر، ولكن من ال�سعب حتديد طبيعة هذه العلقات التفاعلية، 
االأطفال  لدى  النمطي  ال�سلوك  ت�سبب  احل�سية  اال�سطرابات  حدوث  باأّن  اجلزم  ميكن  فل 
التوحديني اأو العك�س، وذلك على الرغم من اأّن ا�سطرابات املعاجلة احل�سية يتزامن وجودها 
مع وجود ال�سلوك النمطي )Gabriels et al.، 2008(، واأّن هناك علقة ذات داللة اإح�سائية 
بني اال�سطرابات احل�سية وال�سلوك النمطي، ولكن معظم تلك الدرا�سات در�ست العلقة بني 
احلركات النمطية واال�سطرابات احل�سية يف ظل اإطار عام، وهو ال�سلوك النمطي التكراري 
وهو متنوع. يعد ال�سلوك النمطي من ال�سلوكيات ال�سائعة لدى االأ�سخا�س امل�سابني بالتوحد، 
 Barber‚( فهو ي�سكل اأحد املجاالت الت�سخي�سية الرئي�سة الثلثة ال�سطراب طيف التوحد
التوحديني،  االأطفال  لدى  النمطية  ال�سلوكيات  اأبرز  من  النمطية  احلركات  وتعدُّ   ،)2008
اأفراد املجموعات االأخرى، فهي لي�ست  ات�ساقًا من  اأو�سع نطاقًا واأكرث  النمطية  فاحلركات 
�سلوكيات معزولة بل موجودة كجزء من متلزمة، وهي جمموعة مرتابطة من ال�سلوكيات 
)Gal، Dyck & Passmor، 2009(ويف اجلهة املقابلة ُتعد اال�سطرابات احل�سية اأحد 
وجوه ال�سلوك النمطي حيث توجد بن�سبة 95% لدى االأطفال التوحديني. كما يت�سف هوؤالء 
 .)Baker، Lane، Angley & Young. 2008( باأمناط معينة من اال�سطرابات احل�سية

ومن مربرات إجراء الدراسة: 
• واال�سطرابات 	 النمطية  احلركات  بني  العلقة  تناولت  التي  العربية  الدرا�سات  قلة 

احل�سية لدى االأطفال التوحديني يف حدود علم الباحثني.
• احل�سية 	 باال�سطرابات  ترتبط  التي  النمطية  احلركات  ال�سابقة  الدرا�سات  حتدد  مل 

النمطي وهو  ال�سلوك  الباحثون امل�سكلة بنوع  التوحديني. من هنا حدد  لدى االأطفال 
احلركات النمطية ومدى علقتها باال�سطرابات احل�سية لدى االأطفال التوحديني. وما 

اال�سطرابات احل�سية االأكرث ارتباطا مع احلركات النمطية؟. 
وهكذا ميكن بلورة امل�سكلة بال�سوؤال االآتي:

ما العلقة بني احلركات النمطية واال�سطرابات احل�سية لدى االأطفال التوحديني يف 
اململكة العربية ال�سعودية؟.
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أسئلة الدراسة:
ما �سكل الربوفيل النف�سي للحركات النمطية لدى االأطفال التوحديني يف اململكة . 1

العربية ال�سعودية؟.
يف . 2 التوحديني  االأطفال  لدى  احل�سية  لل�سطرابات  النف�سي  الربوفيل  �سكل  ما 

اململكة العربية ال�سعودية؟.
هل يوجد ارتباط ذو داللة اإح�سائية بني احلركات النمطية واال�سطرابات احل�سية . 3

لدى االأطفال التوحديني يف اململكة العربية ال�سعودية؟.

أهمية الدراسة: 
واملعرفة  العلم  من  كثري  ت�سيف  حيث  النظري،  اجلانب  جانبني:  من  اأهمية  للدرا�سة 
النظري  االأدب  خلل  من  بينهما  والعلقة  احل�سية  واال�سطرات  النمطية  احلركات  حول 

والدرا�سات حول املو�سوع. اجلانب التطبيقي، حيث ي�ستفاد من نتائجها يف:
• م�ساعدة العاملني يف املجال يف طريقة التعامل مع الطفل التوحدي والتنبوؤ ب�سلوكه 	

من خلل التعرف اإىل مدى ارتباط احلركات النمطية باال�سطرابات احل�سية.
• م�ساعدة العاملني يف املجال يف و�سع اإجراءات التدخل املنا�سبة التي تهدف اإىل تعديل 	

تلك امل�سكلت احلركية واحل�سية لدى االأطفال التوحديني، اأو امل�ساهمة يف احلد منها.

أهداف الدراسة:
التعرف اإىل �سكل الربوفيل النف�سي للحركات النمطية لدى االأطفال التوحديني.. 1
التعرف اإىل �سكل الربوفيل النف�سي لل�سطرابات احل�سية لديهم.. 2
التعرف اإىل مدى ارتباط احلركات النمطية باال�سطرابات احل�سية لدى االأطفال التوحديني.. 3

مصطلحات الدراسة: 
من  نوع  باأنه  التوحد  ا�سطراب  االأمريكية  اجلمعية  عرفت   :Autism التوحد 
الطفل،  عمر  من  االأوىل  الثلث  ال�سنوات  خلل  ويظهر  الطفل،  منو  تطور  يف  اال�سطرابات 
والتوا�سلية  االجتماعية  النواحي  يف  وتظهر  بال�سلب  النمو  نواحي  خمتلف  على  وتوؤثر 
والعاطفية  واالنفعالية  املعرفية  واجلوانب  واالأن�سطة  واالهتمامات  النمطي  وال�سلوك 

 . )Baker، Lane، Angley & Young، 2008(وال�سلوكية
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�سوا بالتوحد من ِقَبل  التعريف االإجرائي للأطفال التوحديني: هم الطلب الذين �سخِّ
الطب النف�سي، وامللتحقون بربامج التوحد التابعة الإدارة تعليم البنني باالأح�ساء يف اململكة 

العربية ال�سعودية.
احلركات النمطية Stereotyped Movements: هي �سلوكيات حركية يظهرها 
االأ�سخا�س التوحديون ب�سورة متكررة، وتكون هذه ال�سلوكيات يف معظم االأحيان منتظمة 
يف تكرارها، تظهر يف اأ�سكال عديدة، منها ما يرتبط بحركة االأطراف )اليدين والرجلني(، 

ومنها ما يرتبط بحركة اجل�سم )ال�سامي- ب، 2004(.
التعريف االإجرائي للحركات النمطية: الدرجة التي يح�سل عليها الطالب التوحدي على 

مقيا�س احلركات النمطية امل�ستخدم يف الدرا�سة.
اخل��ل��ل  ه����ي   :Sensory Disorders احل�����ص��ي��ة   اال����ص���ط���راب���ات 
ال��ع�����س��ب��ي  ي���ح���دث يف اجل���ه���از  ال�����ذي  ال���وظ���ائ���ف امل��ت�����س��ل��ة ب��االإح�����س��ا���س  يف 
 امل�����رك�����زي، وت��ت�����س��م��ن اال����س���ت���ق���ب���ال وال����ت����ع����دي����ل، وال����ت����ك����ام����ل، وت��ن��ظ��ي��م

.)Bundy، Lane، Murray & Fisher، 2002( للمثريات احل�سية
التعريف االإجرائي لل�سطرابات احل�سية: الدرجة التي يح�سل عليها الطالب التوحدي 

على مقيا�س الربوفيل احل�سي امل�ستخدم يف الدرا�سة.

منهج الدراسة:
نظراً  اختري  وقد  االرتباطي.  الو�سفي  املنهج  هو  الدرا�سة  هذه  يف  املتبع  املنهج 
مللءمة املنهج مع طبيعة الدرا�سة واأهدافها يف التعرف اإىل اأبرز احلركات النمطية، واأبرز 

اال�سطرابات احل�سية لدى االأطفال التوحديني والك�سف عن مدى االرتباط بينهما.

إجراءات الدراسة:
الدرا�صة: املجتمع امل�ستهدف يف هذه الدرا�سة هم الطلبة الذكور التوحديون  جمتمع 
امل�سجلون يف برنامج التوحد مبعهد الرتبية الفكرية التابع للإدارة العامة للرتبية والتعليم 
مبحافظة االأح�ساء يف اململكة العربية ال�سعودية، وقد بلغ عدد اأفراد هذا املجتمع )46( طالبًا.
عينة الدرا�صة: تكونت عينة الدرا�سة من )30( طالبًا من االأطفال التوحديني الذكور 
امل�سجلني يف برامج التوحد مبعهد الرتبية الفكرية التابع للإدارة العامة للرتبية والتعليم 
وقد  الق�سدية،  بالطريقة  اختريوا  وقد  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  االأح�ساء  مبحافظة 
معياري  وانحراف  �سنوات،   )13،8( مبتو�سط  �سنوات(   10-6( بني  اأعمارهم  تراوحت 

)38،1(، واجلدول )1( يو�سح توزيع العينة وفقا ملتغري العمر.
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اجلدول )1(
توزيع العينة وفقاً ملتغري العمر

الن�سبة املئويةالعددالعمر
3.33%10 من 6- اأقل من 8 �سنوات

66.7%20من 8-10 �سنوات
100%30املجموع

شروط اختيار عينة األطفال التوحديني: 
اأن يكون الطفل م�سخ�سًا على اأنه من ذوي التوحد )وفق معايري الت�سخي�س امل�ستخدمة . 1

يف املعهد(.
اأن تكون الفئة العمرية للطفل من 6 � 10 �سنوات.. 2
اأو . 3 الع�سلي  اجلهاز  يف  م�سكلة  اأو  حركية  اأو  ب�رضية  اأو  �سمعية  اإعاقات  هناك  تكون  ال  اأن 

الع�سبي.
درجة  على  احلا�سلني  املعلمني  من   )7( من  تكونت  فقد  املقدرين،  عينة  اأم��ا 
البكالوريو�س يف الرتبية اخلا�سة، وترتاوح �سنوات اخلربة لديهم بني )2-5( �سنوات يف 
العمل يف جمال تدريب وتعليم االأطفال التوحديني، وال تقل خربة كل معلم من املقدرين 

بالطفل عن �سنة درا�سية.

أدوات الدراسة - لقد ُاستخدمت األدوات اآلتية يف الدراسة:

 )Dunn, 1999 :Sensory profile( أوالً- مقياس الربوفيل احلسي

املقياس يف صورته األصلية:
لديهم،  احل�سية  للنظم  تبعًا  واالأح��داث  للمواقف  االأطفال  ا�ستجابة  قيا�س  اإىل  يهدف 
اليومية،  االأطفال يف احلياة  للمعاجلة احل�سية عند  الوظيفي  االأداء  تاأثري ذلك على  ومدى 
االأول:  االأطفال من عمر )3-10( �سنوات. املجال  ويتكون من )125( فقرة، ويطبق على 
املعاجلة  ال�سمعية،  املعاجلة  هي:  فرعية،  اأبعاد  �ستة  من  ويتكون  احل�سية،  املعاجلة 
واملعاجلة  احلوا�س  املتعددة  املعاجلة  اللم�سية،  املعاجلة  الدهليزية،  املعاجلة  الب�رضية، 
املعاجلة  هي:  فرعية،  اأبعاد  خم�سة  وي�سمل  التعديل،  الثاين:  املجال  )ال�سفوية(.  الفمية 
وحركته،  اجل�سد  بو�سعية  املتعلق  ال�سلوكي  التنظيم  التناغم،  بالتحمل/  املتعلقة  احل�سية 
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على  توؤثر  التي  احل�سية  املدخلت  تعديل  الن�ساط،  م�ستوى  على  توؤثر  التي  احلركة  تعديل 
العاطفية  اال�ستجابة  على  توؤثر  التي  الب�رضية  املدخلت  تعديل  العاطفية،  اال�ستجابات 
ثلثة  من  ويتكون  والعاطفية،  ال�سلوكية  اال�ستجابات  الثالث:  واملجال  الن�ساط.  وم�ستوى 
اأبعاد فرعية، وهي: اال�ستجابات العاطفية واالجتماعية، والنتائج ال�سلوكية من املعاجلة 

احل�سية والبنود املو�سحة لعتبات اال�ستجابة.

صدق املقياس يف صورته األصلية:
حتقق الباحثون من �سدق املقيا�س با�ستخدام الطريقتني االآتيتني:

�سدق املحتوى و�سدق املفهوم.. 1
ثبات املقيا�س يف �سورته االأ�سلية.. 2

الداخلي، وتراوحت معاملت االت�ساق  األفا لبحث االت�ساق  ا�ستخدام معامل كرونباخ 
الداخلي بني )0،47-0،91(، كذلك ا�ستخدمت طريقة اإعادة االختبار على طفلة واحدة، ومت 
تقدير الدرجة من قبل الوالدين، وقد ح�سلت يف التطبيق االأول على درجة )65،49(، ويف 

التطبيق الثاين ح�سلت على )76،51(.
اإعداد مقيا�س الربوفيل احل�صي Sensory Profile للتطبيق يف الدرا�صة احلالية: 

الإعداد املقيا�س للتطبيق قام الباحثون باخلطوات االآتية: 
م�سكلة  ينا�سب  لكي  التعديلت  بع�س  واإج��راء  العربية،  اللغة  اإىل  املقيا�س  ترجمة 
Sensory Pr وقد اقت�رض املقيا�س على املجال االأول وهو املعاجلة احل�سية -  للدرا�سة،

cessing، وذلك ملنا�سبته مل�سكلة الدرا�سة.
هذه  يف  امل�ستخدم  احل�سي  الربوفيل  ملقيا�س  وثبات  �سدق  دالالت  ا�ستخرجت  وقد 

الدرا�سة. ُح�سب ال�سدق لهذا املقيا�س بطريقتني:
ال�صدق الظاهري: . 1

ُعر�س مقيا�س الربوفيل احل�سي على 9 من املحكمني من االأ�ساتذة واملتخ�س�س يف 
في�سل  امللك  بجامعة  اخلا�سة  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  منهم  املجال،  هذا 
ومعلمات  باالأح�ساء،  النف�سي  الطب  مب�ست�سفى  النف�سي  الطب  يف  واأخ�سائيون  باالأح�ساء، 
مدى  على  احلكم  بهدف  البحرين،  مبملكة  املبكر  للتدخل  عالية  مبركز  اخلا�سة  الرتبية 
انتماء الفقرات للبعد، ومدى منا�سبتها للعينة، ومن حيث �سياغة الفقرات اللغوية، وكذلك 
الفقرات  قبول  وقد مت  املقيا�س،  على �سلحية  املحكمون  واتفق  فقرات مقرتحة،  اإ�سافة 

التي ح�سلت على ن�سبة اتفاق 88% فاأكرث، وهي كما ياأتي: 



احلسية  واالضطرابات  النمطية  احلركات  بني  العالقة 

السعودية العربية  اململكة  في  التوحديني  األطفال  د. السيد سعد اخلميسيلدى 

250

أ.د. خولة أحمد يحيى احلوامدة
م. أمني علي الكويتي 

»ي�سدر  لت�سبح:  االأول  البعد  من  االأوىل  الفقرة  بداية  يف  »ي�سدر«  كلمة  اأ�سيفت 
ا�ستجابات �سلبية للأ�سوات العالية اأو غري املتوقعة: )مثًل: الطفل ي�رضخ اأو يختبىء عند 

�سماع �سوت املكن�سة الكهربائية، اأو نباح الكلب، اأو جمفف ال�سعر(«.
اإىل فقرتني م�ستقلتني،  ُف�سلت ثلث فقرات، حيث كانت حتتوي على عبارات مركبة 
ي�سعى  الغريبة/  باالأ�سوات  “ي�ستمتع  ال�سمعية، حيث كانت:  املعاجلة  بعد  )8( يف  كفقرة 
الب�رضية، حيث كانت:  الفو�سى”، والفقرة )10( يف بعد املعاجلة  الإحداث فو�سى ملجرد 
“يظهر عدم الر�سا عن االأ�سواء ال�ساطعة اأو يتجنبها )مثًل، يبتعد عن �سوء ال�سم�س القادم 
من نافذة ال�سيارة(”، والفقرة )57( يف بعد املعاجلة احل�سية الفمية، حيث كانت: “يقت�رض 

على درجة حرارة معينة وتركيب طعام معني”.
ُحذفت الفقرة )13( يف بعد املعاجلة الب�رضية، وهي: “ينزعج من االأنوار ال�ساطعة بعد 
تكيف االآخرين مع االإ�ساءة”، الأنها تكرار للفقرة )15( وهي “يغطي عينيه اأو ينظر بجانبي 
الفمية،  الفقرة )58( يف بعد املعاجلة احل�سية  ال�سوء”. كذلك حذفت  عينيه حلمايتها من 
ال�سابقة  للفقرة  تكرار  الأنها  الطعام”،  مكونات  خا�سة  الطعام  اختيار  يف  “�سعب  وهي: 

عليها، وهي: “يقت�رض على درجة حرارة معينة وتركيب طعام معني”.
ُعدِّلْت  وقد  ال�سياغة،  يف  لتعديل  بحاجة  فقرات  �ست  وج��ود  على  املحكمون  اتفق 
تعمل  )مثًل: ثلجة  اخللفية  العمل يف وجود �سو�ساء يف  ي�ستطيع  “ال   )5( الفقرة  وهي: 
تعمل  ثلجة  )مثًل:  �سو�ساء”  وجود  يف  العمل  ي�ستطيع  “ال  اإىل:  ُعدِّلت  باملروحة(”، 
باملروحة ت�سدر �سوتًا(. والفقرة )7( “ال ي�ستجيب عند �سماع ا�سمه، واأنت تعرف اأن �سماع 
�سمعه  اأن  من  الرغم  على  النداء  عن  ي�ستجيب  “ال  اإىل  تعديلها  مت  وطبيعي:”  جيد  الطفل 
طبيعي”. والفقرة )13( “يجد �سعوبة يف تركيب القطع يف اللغز مقارنة مع االأطفال يف 
ال�سور  تركيب  لعبة  الناق�سة يف  القطع  تركيب  “يجد �سعوبة يف  اإىل  عمره” ُعدلت  مثل 
)البازل( مقارنة مع االأطفال يف مثل عمره”. والفقرة )22( “يرفع راأ�سه الأعلى حتى عندما 
ينحني اأو ي�ستند على �سيء” )مثًل: يبقى جامداً خلل الن�ساط(، ُعدِّلت اإىل: “يحتفظ بو�سع 
الراأ�س الأعلى حتى عندما ينحني اأو مييل”. والفقرة )23( “يتوه ويرتبك بعد االنحناء على 
احلو�س اأو املن�سدة”، ُعدِّلت اإىل: “يرتبك عند االنحناء على احلو�س اأو احلمام”، والفقرة 
ي�ستطيع  ال  )مثًل:  اليومية”  اأعماله  يعطل  وهذا  احلركات  اأن��واع  كل  اإىل  “ي�سعى   :)24(
اجللو�س بهدوء(، ُعدِّلت اإىل: “يقوم باأداء حركات كثرية، وهذا يعطل اأعماله اليومية” )مثًل: 

ال ي�ستطيع اجللو�س بهدوء(. 
وميكن تو�سيح تعديلت املحكمني يف اجلدول )2(:
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اجلدول )2(
تعديلت املحكمني لفقرات مقيا�س الربوفاي احل�صي

عدد العبارات االأبعاد
قبل التحكيم

البنود 
املحذوفة

تعديل ال�صياعة 
اللغوية

عبارات ال 
تنتمي للبعد

اإ�صافة 
بنود

عدد العبارات 
بعد التحكيم

اال�سطرابات 
19-3-8ال�سمعية

اال�سطرابات 
19-912الب�رضية

اال�سطرابات 
11--3-11الدهليزية

اال�سطرابات 
18----18اللم�سية

اال�سطرابات 
7----7املتعددة

اال�سطرابات 
112-1211الفمية

وبعد التعديل أصبح المقياس في الدراسة الحالية كما يأتي:

يتكون من 66 فقرة موزعة على �ستة اأبعاد هي: 
البعد االأول: اال�سطرابات ال�سمعية وعدد الفقرات 9 فقرات.

البعد الثاين: اال�سطرابات الب�رضية وعدد الفقرات 9 فقرات. 
البعد الثالث: اال�سطرابات الدهليزية وعدد الفقرات 11 فقرة.

البعد الرابع: اال�سطرابات اللم�سية وعدد الفقرات 18 فقرة.
البعد اخلام�س: اال�سطرابات احل�سية املتعددة وعدد الفقرات 7 فقرات.

البعد ال�ساد�س: اال�سطرابات احل�سية الفمية )ال�سفوية( وعدد الفقرات 12 فقرة.

صدق االتساق الداخلي ملقياس:
لقد اأجريت درا�سة ا�ستطلعية ملقيا�س الربوفيل احل�سي بهدف ح�ساب معامل ال�سدق، 
التوحد مبعهد  برنامج  التوحديني عددهم )20( طفًل من  االأطفال  وُطبِّقت على عينة من 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  باالأح�ساء.  والتعليم  للرتبية  العامة  للإدارة  التابع  الفكرية  الرتبية 
)6-10�سنوات(، مبتو�سط ح�سابي )7.4(، وانحراف معياري )1.27(. وقد تراوحت معظم 
معاملت االرتباط بني الدرجة الكلية الأبعاد مقيا�س الربوفيل احل�سي والفقرات التي تنتمي 

اإليه )0.471 و0.927(، وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )0.01 و0.05(. 
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حساب الثبات ملقياس الربوفيل احلسي يف الدراسة احلالية:
عينة  على  التوحديني  للأطفال  احل�سي  الربوفيل  مقيا�س  ثبات  من  الباحثون  حتقق 
الدرا�سة اال�ستطلعية نف�سها، وعددهم )20( طفًل با�ستخدام معادلة )كرونباخ األفا(، ويبني 

اجلدول )3( معاملت ثبات كرونباخ األفا للأبعاد الفرعية ملقيا�س الربوفيل احل�سي:
اجلدول )3(

معاملت ثبات األفا للأبعاد الفرعية ملقيا�س الربوفيل احل�صي

معامل الثباتاالأبعادمعامل الثباتاالأبعاد
0.755اال�سطرابات اللم�سية0.904اال�سطرابات ال�سمعية
اال�سطرابات الب�رضية
اال�سطرابات الدهليزية

0.732
0.640

اال�سطرابات املتعددة
اال�سطرابات الفمية

0.673
0.951

الربوفيل احل�سي تتمتع  الثبات الأبعاد مقيا�س  اأن معاملت   يت�سح من اجلدول )3( 
مبعدالت ثبات مرتفعة ترتاوح بني )0.640� 0.951(.

اأما �سلم االإجابات للفقرات فهو ال يحدث مطلقًا، يحدث نادراً، يحدث اأحيانًا، يحدث 
غالبًا، يحدث دائمًا.

طريقة تصحيح املقياس:
ُح�سبت درجات فقرات الربوفيل احل�سي على قائمة متدرجة من: )�سفر: ال يحدث مطلقًا(، )1: 
يحدث نادراً(، )2: يحدث اأحيانًا(، )3: يحدث غالبًا(، )4: يحدث دائمًا(، وتعني الدردة املرتفعة اأن 
الطفل لديه ح�سا�سية ح�سية عالية، والدرجة املنخف�سة تدل على وجود ح�سا�سية ح�سية منخف�سة.

ثانياً- مقياس احلركات النمطية )إعداد الباحثني(:
لقد اأعدَّ مقيا�س احلركات النمطية للأطفال التوحديني، والذي يهدف اإىل التعرف اإىل 
�سدة احلركات النمطية لدى االأطفال التوحديني، ويتكون املقيا�س من 29 فقرة موزعة على 
اخلا�سة  النمطية  واحلركات  فقرة،   )14( باجل�سم  اخلا�سة  النمطية  احلركات  بعدين هما: 

باالأطراف )15( فقرة. 

خطوات بناء املقياس:
مراجعة االأطر النظرية املتعلقة ب�سلوك احلركات النمطية لدى االأطفال التوحديني.. 1
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االطلع على املقايي�س التي تت�سمن �سلوك احلركات النمطية للأطفال التوحديني مثل: . 2
• 	 The stereotyped and مقيا�س تقدير احلركات النمطية وحركات اإيذاء الذات

 )self-Injurious movement Interview )SSIMI( )Turner، 1999b
 ،)Tumer، 1999b( وهو �سورة معدلة من مقيا�س مقابلة ال�سلوكيات املتكررة :
وهو ا�ستبانة تتكون من 32 فقرة، يطبقها الطبيب املعالج، ويقي�س حركات اجل�سم 

النمطية، ومعاجلة االأ�سياء، و�سلوك اإيذاء الذات.
• 	 Repetitive Behavior Scale-Revised مقيا�س ال�سلوك التكراري - املعّدل

RBS-R( )Bodfish، Symons & Lewis، 1999((: هذا املقيا�س مكون من 
43 فقرة م�ستمدة من مقيا�س ال�سلوك املتكرر)RBS(، ويتاألف من �ستة اأجزاء هي: 
ال�سلوك املتكرر، ويحتوي على 6 فقرات، �سلوك اإيذاء الذات ويحتوي على 8 فقرات، 
ال�سلوك القهري، ويحتوي على 8 فقرات، ال�سلوك الطقو�سي، ويحتوي على 6 فقرات، 
ال�سلوك الروتيني، ويحتوي على 11 فقرة، �سلوك التعلق ويحتوي على 4 فقرات. 

هذا املقيا�س �سامل ويغطي كل ال�سلوكيات التكرارية.
• البل�سة 	 الأمين  التوحديني  للأطفال  والرتبوية  ال�سلوكية  اخل�سائ�س  قائمة  مقيا�س 

)2001(، حيث يت�سمن املقيا�س الفرعي اخلا�س بال�سلوك النمطي والتكراري 22 فقرة. 
ُو�سع املقيا�س يف �سورته االأولية وقد ا�ستمل على 29 فقرة موزعة على بعدين:. 3

• احلركات النمطية اخلا�سة باجل�سم: تعني احلركات التي يوؤديها الطفل التوحدي 	
)اليدين  االأط��راف  عدا  ج�سمه  من  جزء  خلل  من  اأو  بالكامل،  ج�سمه  خلل  من 

والرجلني(، ويتكون من 14 فقرة.
• احلركات النمطية اخلا�سة باالأطراف: تعني احلركات التي يوؤديها الطفل التوحدي 	

من خلل االأطراف)اليدين، الرجلني(، ويتكون من 15 فقرة.
وقد اُ�ستخرجت دالالت �سدق وثبات ملقيا�س احلركات النمطية امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.

ح�صاب �صدق مقيا�س احلركات النمطية امل�صتخدم يف الدرا�صة احلالية:
ُح�سب ال�سدق لهذا املقيا�س بطريقتني:

االأ�ساتذة . 1 من  ت�سعة  على  عر�سه  خلل  من  املقيا�س  �سدق  ُح�سب  الظاهري:  ال�صدق 
واملتخ�س�سني يف هذا املجال، والذين ا�ستعني بهم يف حتكيم مقيا�س الربوفيل احل�سي 
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�سياغة  حيث  ومن  للبعد،  الفقرة  انتماء  مدى  حيث  من  املقيا�س  على  احلكم  بهدف 
الفقرات اللغوية واإ�سافة فقرات مقرتحة. وبناًء على اآراء املحكمني وتوجيهاتهم ُعدِّلت 
العبارات على  البنود، واتفق املحكمون على �سلحية املقيا�س، حيث ح�سلت  بع�س 
ن�سبة 100%. كما اتفق املحكمون على وجود 3 فقرات بحاجة لتعديل يف ال�سياغة 

اللغوية، وقد ُعدِّلت.
النمطية، . 2 ا�ستطلعية ملقيا�س احلركات  درا�سة  اإجراء  لقد مت  الداخلي:  االت�صاق  �صدق 

بهدف ح�ساب معامل الثبات وال�سدق، ومت تطبيقها على عينة من االأطفال التوحديني 
العامة  للإدارة  التابع  الفكرية  الرتبية  التوحد مبعهد  برنامج  عددهم )20( طفًل من 
للرتبية والتعليم باالأح�ساء. وقد مت التو�سل اإىل بيانات �سدق االأداة من خلل ح�ساب 
والفقرات  النمطية  للبعد من مقيا�س احلركات  الكلية  الدرجة  االرتباط بني  معاملت 

التي تنتمي اإليه.
مقيا�س  يف  اإليه  تنتمي  الذي  والبعد  الفقرة  بني  االرتباط  معاملت  تراوحت  وقد 
احلركات النمطية دالة اإح�سائيًا وترتاوح بني )0.446 � 0.900( وهي دالة اإح�سائيًا عند 

م�ستوى داللة )0،01( و )0،05(.
ح�صاب الثبات ملقيا�س احلركات النمطية امل�صتخدم يف الدرا�صة احلالية: حتقق 
الباحثون من ثبات مقيا�س احلركات النمطية على عينة من االأطفال التوحديني وعددهم 

)20( طفًل با�ستخدام معادلة )كرونباخ األفا(.

اجلدول)4(
معاملت ثبات االأبعاد الفرعية ملقيا�س احلركات النمطية

معامل الثباتاالأبعاد
0.900احلركات النمطية اخلا�سة باجل�سم

0.936احلركات النمطية اخلا�سة باالأطراف

يت�سح من اجلدول )4( اأن معاملت الثبات الأبعاد مقيا�س احلركات النمطية تتمتع 
مبعدالت ثبات مرتفعة ترتاوح بني )0.900 - 0.936(.

ويت�سمن �سلم االإجابات للفقرات خم�س درجات، وهي: ال يحدث مطلقًا، يحدث نادراً، 
يحدث اأحيانًا، يحدث غالبًا، يحدث دائمًا.
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قائمة  على  النمطية  احلركات  مقيا�س  درجات  ُح�سبت  املقيا�س:  ت�صحيح  طريقة 
يحدث   :3( اأحيانًا(،  يحدث   :2( نادراً(،  يحدث   :1( مطلقًا(،  يحدث  ال  )�سفر:  من  متدرجة 

غالبًا(، )4: يحدث دائمًا(.
التي  العبارات  بتحديد  التوحديني  االأطفال  مقدرو  يقوم  املقيا�صني:  تطبيق  طريقة 
تنطبق على الطفل بو�سع علمة )√( اأمام كل عبارة تنطبق على الطفل، ففي حال و�سفت 
العبارة �سلوكًا يقوم به الطفل ب�سورة دائمة وم�ستمرة فاإن املقدر وي�سع اإ�سارة )√( اأمام 
�سلوكًا  العبارة  الذي عنوانه: )يحدث دائمًا(. ويف حال و�سفت  العمود  العبارة داخل  رقم 
غالبًا ما يقوم به الطفل، فاإن املقدر ي�سْع املقدر اإ�سارة )√( اأمام رقم العبارة داخل العمود 
الذي عنوانه )يحدث غالبًا(. ويف حال و�سفت العبارة �سلوكًا اأحيانًا ما يقوم به الطفل فاإن 
املقدر ي�سع اإ�سارة )√( اأمام رقم العبارة داخل العمود الذي عنوانه ) يحدث اأحيانًا(. واإذا 
راأى املقدر اأن العبارة ت�سف �سلوكًا للطفل ال يقوم به اإال يف حاالت اأو مواقف قليلة جداً، 
في�سع اإ�سارة )√( اأمام رقم العبارة داخل العمود الذي عنوانه )يحدث نادراً(. اأما اإذا راأى 
اأن العبارة ت�سف �سلوكًا ال يقوم به الطفل يف اأي وقت من االأوقات، في�سع اإ�سارة )√( اأمام 

رقم العبارة داخل العمود الذي عنوانه )ال يحدث مطلقًا(. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
وللإجابة عن ال�سوؤال االأول وهو: )ما �سكل الربوفيل النف�سي للحركات النمطية لدى   
ا�ستخرجت متو�سطات تكراراًت  ؟(. فقد  ال�سعودية  العربية  اململكة  التوحديني يف  االأطفال 
احلركات  ملقيا�س  النف�سي  الربوفيل  �سكل  على  احل�سول  اأجل  من  ُبعد  لكل  الكلية  الدرجة 

النمطية لدى االأطفال التوحديني، واجلدول )4( يبني تلك املتو�سطات. 
اجلدول)5(

متو�صطات الدرجة الكلية لكل بعد ملقيا�س احلركات النمطية 
متو�سط الدرجة الكلية البعدالرقم

0.98احلركات النمطية اخلا�سة باالأطراف 1
0.94احلركات النمطية اخلا�سة باجل�سم2

اخلا�سة  النمطية  للحركات  الكلية  الدرجة  متو�سط  اأن  يتبني   )5( اجلدول  خلل  من 
باالأطراف اأعلى بقليل من متو�سط الدرجة الكلية للحركات النمطية اخلا�سة باجل�سم، وميكن 

تو�سيح الربوفيل النف�سي ملقيا�س احلركات النمطية من خلل ال�سكل )1(:
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 الحركات النمطية الخاصة باألطراف
 باألطراف

 الحركات النمطية الخاصة بالجسم

ال�صكل)1(
الربوفيل النف�صي ملقيا�س احلركات النمطية

باجل�سم  اخلا�سة  النمطية  احلركات  متو�سط  اأن  اإىل  االأول  ال�سوؤال  نتائج  اأ�سارت 
يعرب  وهذا   ،)0.98( باالأطراف  اخلا�سة  النمطية  احلركات  متو�سط  بلغ  كما   ،)0.94( بلغ 
اأيدته  الدرا�سة احلالية، وهذا ما  النمطية لدى عينة  النوعني من احلركات  انت�سار كل  عن 
الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت احلركات النمطية لدى االأطفال التوحديني، ولذلك اعتربت 
American Psychia - )حلحلركات النمطية من املحكات الت�سخي�سية ال�سطراب التوحد 

 .)ric Association، 2000
الحركات النمطية الخاصة باألطراف الحركات النمطية الخاصة بالجسم

من  لي�س  فلذلك  التوحد،  ا�سطراب  بها  يت�سف  التي  ال�سمات  من  النمطية  احلركات   
ذوي  اأو  العاديني  من  اأكرث  منطية  حركات  باأداء  التوحديون  االأ�سخا�س  يقوم  اأن  امل�ستغرب 
للهتمام  املثري  ومن  الب�رضية.  االإعاقة  ذوي  اأو  ال�سمعية،  االإعاقة  ذوي  اأو  الذهنية،  االإعاقة 
النمطية،  احلركات  باأداء  يقم  مل  التوحديني،  االأطفال  جمموعة  يف  فقط  واحد  طفل  ملحظة 
املجموعات  اأفراد  من  ات�ساقًا  واأكرث  نطاقا  اأو�سع  التوحديني  االأفراد  لدى  النمطية  فاحلركات 
�سلوكيات معزولة، بل موجودة كجزء من متلزمة، وهي  لي�ست  النمطية  االأخرى. فاحلركات 
العديد  يظهر  لذا   .)Gal، Dyck & Passmor، 2009( ال�سلوكيات  من  مرتابطة  جمموعة 
من االأطفال التوحديني-ولي�س كلهم-حركات اآلية تكرارية لنوع اأو الآخر من ال�سلوك، حيث اأن 
75% من االأطفال التوحديني كانوا ميار�سون حركات منطية متكررة )يف: ال�سامي � ب، 2004(. 
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اأ�سارت نتائج ال�سوؤال االأول اإىل اأن احلركات النمطية اخلا�سة باالأطراف اأكرث انت�ساراً 
من احلركات النمطية اخلا�سة باجل�سم لدى عينة الدرا�سة، واأن اأبرز هذه احلركات هي رفرفة 
الذراعني واليدين، وتتفق هذه النتيجة مع ما اأ�سارت اإليه )ال�سامي-ب، 2004( اإىل اأّن اأكرث 
هذه احلركات بروزاً هي الرفرفة باالأيدي. ولعل ال�سبب يف بروز حركات االأطراف كالرفرفة 
للذراعني ولليدين لدى عينة الدرا�سة يرجع اإىل طبيعة الفئة العمرية التي تناولتها الدرا�سة 
)من 6-10 �سنوات( وهي فرتة تعدُّ �سمن مرحلة الطفولة التي تربز فيها احلركات النمطية 
حيث يحدث ال�سلوك املتكرر يف العام الثاين من عمر الطفل التوحدي )حممد، 2002(. كما اأن 
احلركات النمطية تظهر لدى االأطفال التوحديني يف �سن ما قبل املدر�سة )عبد اهلل، 2001(. 
ويظهر على الطفل التوحدي منذ ال�سغر ال�سلوكيات النمطية التكرارية عند التفاعل مع 
حميطه )ال�سمري، 2000(، لكن عادًة يحدث ال�سلوك النمطي لدى االأطفال، ثم ينخف�س اأو 
يختفي يف مرحلة البلوغ يف معظم احلاالت، وعندما يكربون رمبا ياأخذ ال�سلوك النمطي 
اأّكده  ما  وهذا   .)2004 ب،  )ال�سامي-  حمددة  مبو�سوعات  االهتمامات  اأو  الطقو�س  �سكل 
كامل )1997(، حيث اأ�سار اإىل اأن امل�سكلت املرتبطة بال�سلوك النمطي والتكراري قد تقل 
يف فرتة البلوغ؛ والأّن القيام بحركات االأطراف اأ�سهل من القيام بحركات اجل�سم بالن�سبة اإىل 
االأطفال، لذا برزت احلركات النمطية اخلا�سة باالأطراف ب�سكل اأكرب من احلركات النمطية 
اخلا�سة باجل�سم. وللإجابة عن ال�سوؤال الثاين، وهو )ما �سكل الربوفيل النف�سي لل�سطرابات 
احل�سية لدى االأطفال التوحديني يف اململكة العربية ال�سعودية؟(. فقد ا�ستخرجت متو�سطات 
تكراراًت الدرجة الكلية لكل ُبعد من اأجل احل�سول على �سكل الربوفيل النف�سي لل�سطرابات 
بعد  لكل  الكلية  الدرجة  متو�سطات  يبني   )5( واجلدول  التوحديني،  االأطفال  لدى  احل�سية 

ملقيا�س الربوفيل احل�سي مرتبة ترتيبًا تنازليًا: 
اجلدول)6(

متو�صطات الدرجة الكلية لكل بعد من مقيا�س الربوفيل احل�صي
متو�سط الدرجة الكليةاالأبعادالرقم

2.281اال�سطرابات الفمية1
1.730اال�سطرابات ال�سمعية 2
1.219اال�سطرابات املتعددة3
1.158اال�سطرابات الدهليزية 4
0.981اال�سطرابات اللم�سية5
0.967اال�سطرابات الب�رضية6
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اأ�سارت النتائج اإىل وجود تفاوت يف �سكل الربوفيل النف�سي لل�سطرابات احل�سية، حيث 
اإن اال�سطرابات احل�سية الفمية)ال�سفوية( هي اأكرث اال�سطرابات انت�ساراً لدى عينة الدرا�سة، 
ثم تليها يف االنت�سار على التوايل: اال�سطرابات احل�سية ال�سمعية، واملتعددة، والدهليزية، 

واللم�سية، والب�رضية.
وميكن تو�سيح �سكل الربوفيل النف�سي الأبعاد املقيا�س احل�سي من خلل ال�سكل )2(:

 

 ضطراباتاال
 البصرية

 االضطرابات

 الدهليزية

االضطرابات 
 المتعددة

االضطرابات 
 الفمية

االضطرابات 
 السمعية

االضطرابات 
 اللمسية

الشكل(2(
البروفيل النفسي ألبعاد المقياس الحسي

التوحديني يت�سفون بح�سا�سية مرتفعة  اأن االأطفال  اإىل  التفاوت  الباحثون هذا  يعزو 
وهذا  والب�رضية،  والدهليزية  واملتعددة  وال�سمعية  الفمية  احل�سية  للمثريات  منخف�سة  اأو 
ما اأ�سارت اإليه درا�سة )Talay-Ongan & Wood، 2000( اأن االأطفال التوحديني 
اأو مرتفعة جتاه املثريات احل�سية، وهي ذات  با�ستجابات ح�سية منخف�سة  اإما  يت�سفون، 
داللة كبرية مقارنة مع االأطفال العاديني، كما اأّن اال�ستجابات احل�سية للمثريات قد ترتدد 
ويعزو   )Baranek et al.، 2006(. نف�سه  التوحدي  الفرد  لدى  والق�سور  االإف��راط  بني 
الباحثون ح�سول اال�سطرابات احل�سية الفمية على اأكرث اال�سطرابات احل�سية انت�ساراً لدى 
عينة الدرا�سة اإىل طبيعة حا�سة التذوق التي مييل الطفل بغ�س النظر عن اإ�سابته با�سطراب 
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التوحد اإىل ا�ستخدامها اأكرث من بقية احلوا�س، �سعيًا منه الكت�ساف بيئته املحيطة والتفاعل 
املثريات  معاجلة  من  اأ�سهل  الدماغ  يف  التذوقية  املثريات  معاجلة  اأن  يبدو  حيث  معها، 
ذكرت  الذي  كالتوحد  منائي  با�سطراب  الطفل  ي�ساب  عندما  ولكن  الطفل  لدى  االأخ��رى 
 ،)1998( مليكة  ذهنية  اإعاقة  من  يعانون  التوحديني  االأ�سخا�س  من  اأن %75  الدرا�سات 
احل�سية،  االإدراكية  العمليات  وق�سور  لديه  املعرفية  القدرات  يف  انخفا�سًا  ت�سبب  والتي 
وغريها من العمليات العقلية االأخرى كالتخيل، والتذكر، ومعاجلة امل�سكلت، واال�ستيعاب 
وغريها )يف: جميد، 2007(، كما يقرتن وجود ا�سطراب التوحد بوجود ا�سطرابات ح�سية 
 )Tomchek & Dunn، 2007( مبختلف مظاهرها حيث اأ�سارت درا�سة تومت�سك ودن
هذه  وتظهر   ،%90 بن�سبة  التوحديني  االأطفال  لدى  تنت�رض  احل�سية  اال�سطرابات  اأّن  اإىل 
اال�سطرابات اإما على �سكل ح�سا�سية زائدة اأو منخف�سة اأكرث من الطبيعي للمثريات احل�سية. 
ومبا اأن املعاجلة الفمية تعدُّ من اأكرث املعاجلات ميًل لدى الطفل لذلك كان تاأثري ا�سطراب 

التوحد عليها اأكرب من تاأثريه على املعاجلات االأخرى. 
انت�ساراً  اأكرث اال�سطرابات  الفمية على  كذلك ي�سّوغ ح�سول اال�سطرابات احل�سية   
لدى عينة الدرا�سة؛ الأنهم يعانون من ا�ستجابات ح�سية غري عادية جتاه االأطعمة والروائح، 
وهذا ما اأيدته درا�سة لورد، روتر وليكوتري)Lord، Rutter & Lecouteur، 1994( حيث 
اال�سطرابات  من  انت�ساراً  اال�سطرابات  اأكرث  وال�سم هي  التذوق  ا�سطرابات  اأن  اإىل  اأ�سارت 
وغولد  وينج،  ليبي،  نييتو،  ليكام،  ودرا�سة  التوحديني،  االأطفال  لدى  االأخ��رى  احل�سية 
انت�سار  اإىل  اأ�سارت  حيث   )Leekam، Nieto، Libby، Wing & Gould، 2007(
لدى  خمتلفة  عمرية  فئات  يف  للأ�سياء  املتكرر  كالتذوق  احل�سية  اال�سطرابات  من  اأمناط 
االأطفال التوحديني. كذلك اأ�سارت نتائج بع�س الدرا�سات اإىل اأّن االأطفال التوحديني لديهم 
 Schoen(. والرائحة  للطعم  ح�سية  �سعيفة  وا�ستجابة  والرائحة،  للطعم  مفرطة  ح�سا�سية 
التوحدي، ب�سبب ما يت�سف من ا�سطرابات ح�سية  et al.، 2009( وقد ال ي�ستطيع الطفل 
اجتاه املثريات احل�سية، التفرقة بني طعم االأ�سياء )جميد، 2007(. كما لدى بع�سهم ميل 
اإىل الطعوم الكريهة )عبد اهلل، 2001(. لذلك يبدو على الطفل التوحدي اأنه مييل اإىل ا�ستخدام 
حا�ستي ال�سم والتذوق ب�سكل منطي وغري عادي يف التعلم اال�ستك�سايف ملا حوله اأكرث من 
احلوا�س االأخرى )عامر، 2008(. لذلك يلحظ على بع�سهم اال�ستمرار يف اكت�ساف االأ�سياء 
عن طريق و�سعها يف الفم )بيومي، 2008(. ويف الطرف املقابل بع�س االأطفال التوحديني 
فقد  والقوية،  النافذة  الروائح  من  ينزعجون  يجعلهم  مما  مرتفعة،  �سمية  ح�سا�سية  لديهم 
ي�رضخون اأو يبكون عند الدخول اإىل احلمام، اأو املطبخ، اأو ينفرون من اجللو�س بجوار اأي 
�سخ�س ي�سع عطراً، فيلحظ عليهم اأنهم يهربون عند اقرتاب اآبائهم، لي�س الأنهم ال يحبون 
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اآبائهم، واإمنا ال ي�ستطيعون حتمل رائحتهم، وذلك ملا يعانونه من ح�سا�سية �سمية مرتفعة. 
الروائح لي�ست مقبولة لديهم، بع�سهم يرف�س امل�ساركة يف ن�ساط  اأن كثرياً من  كما يبدو 
معني بناًء على رائحة االأ�سياء املحيطة بهم، فمثًل رمبا يقوم ب�سم الطعام قبل اأن يقرر اأكله، 
ورمبا يقوم ب�سم االأ�سياء قبل دخوله يف ن�ساط معني، وعندما تكون الروائح مزعجة، فاإنهم 
يحاولون الهروب منها، ورمبا يرف�سون االقرتاب من االأن�سطة )الزراع وعبيدات، 2010(. 
اأمر غري  اإن ح�سول اال�سطرابات احل�سية ال�سمعية على املرتبة الثانية يف االنت�سار، فهذا 
م�ستغرب منه، الأنه تبني من خلل نتائج بع�س الدرا�سات اأنها ح�سلت على االنت�سار االأعلى 
احل�سا�سية  تعد  )Talay-Ongan & Wood، 2000(. حيث  التوحديني  االأطفال  لدى 
ال�سمعية املفرطة من االأمثلة الوا�سحة لهذا ال�سذوذ احل�سي، )40%( من االأطفال التوحديني 
اآذانهم  االأطفال  هوؤالء  يغطي  حيث  االأ�سوات،  لبع�س  تعر�سهم  عند  باالإزعاج  ي�سعرون 
)ال�سعد،  البا�س  حمرك  اأو  الكهربائية  كاملكن�سة  قوي  �سوت  الأي  �سماعهم  عند  باأيديهم 
2002(. كذلك اأ�سارت درا�سة روبن�سن )Robinson، 2008(، اإىل اأن اأعلى تكرار للفروق 
الوا�سحة حدثت يف التنقية ال�سمعية لدى االأفراد التوحديني. لذلك بع�س االأطفال التوحديني 
ب�سكل قوي، وهناك من يظل فرتات طويلة  االأ�سوات  لي�سمع  االأ�سياء  اأذنيه من  يقرب  من 
اأو على وعاء،  االأر�س  يت�ساقط على  املاء، وهو  اإىل �سوت  اال�ستماع  داخل احلمام بهدف 
اأو اأ�سوات ال�سيارات ذات املحركات ال�سخمة  وهناك من يحب �سماع اأ�سوات ال�سافرات، 
�سماع  بهدف  عديدة  مرات  بعنف  االأبواب  اإغلق  اأو  بال�سخور،  االأمواج  ارتطام  �سوت  اأو 
التوحدي،  الطفل  يبدو  ذلك،  جانب  اإىل   .)2005 )عبداحلليم،  االإغلق  عند  القوي  �سوتها 
وكاأنه اأ�سم حتى واإن كانت قدرته على ال�سمع عادية، فهو على �سبيل املثال يعرب ال�سارع 
غري عابىء بتلك ال�سيارة امل�رضعة التي ت�سري نحوه، اأو ب�سوت اآلة التنبيه التي يطلقها �سائق 
ال�سيارة التي ت�سري نحوه، وقد ال يكرتث باالأ�سوات املختلفة من حوله مهما كانت �سدتها اأو 
حدتها، بينما يف مواقف اأخرى ي�سمع �سوتًا منخف�سًا ال يهتم له اأحد يف العادة. اأما ح�سول 
اال�سطرابات احل�سية الب�رضية على املرتبة االأخرية يف االنت�سار لدى عينة الدرا�سة احلالية، 
 Chen،( فهذه النتيجة تتفق مع نتيجة بع�س الدرا�سات كدرا�سة ت�سني، رودجرز ومكنا�سي
Rodgers & McConachie، 2009( يف دار�ستهم لل�سطرابات احل�سية لدى االأطفال 
اأقل ن�سبة يف االختلف  اأن ح�سول احل�سا�سية الب�رضية على  اأ�سارت اإىل  التوحديني حيث 
الوا�سح. كما اأن معظم نتائج الدرا�سات التي بحثت يف اال�سطرابات احل�سية لدى االأطفال 
التوحديني، والتي تطرق اإليها الباحثون يف مراجعتهم للدرا�سات ال�سابقة، اأ�سارت اإىل اأن 
اأعلى انت�سار لل�سطرابات احل�سية كان يف جمال التذوق وال�سم كدرا�سة �سكايون واآخرون 
واللم�س واال�ستجابة احل�سية املنخف�سة  ال�سمع  اأو يف جمال   ،)Schoen et al.، 2009(
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مثل: درا�سة تومت�سك ودن )Tomcheck&Dunn،2007( اأو يف االأداء احلركي كدرا�سة 
يف  االأعلى  االنت�سار  على  الب�رضي  املجال  يح�سل  ومل   .)Robinson، 2008(روبن�سن
معظم الدرا�سات التي تطرقت لل�سطرابات احل�سية لدى االأطفال التوحديني. يعاين بع�س 
االأطفال التوحديني من ا�سطرابات ح�سية ب�رضية اإما على �سكل ا�ستجابات ح�سية مرتفعة، 
اأو على �سكل ا�ستجابات ح�سية منخف�سة. فكثري منهم توؤثر عليهم بع�س االألوان واالأنوار 
ال�ساطعة و�سوء ال�سم�س وتزعجهم، ويف الغالب ت�سبب لهم حت�س�سًا يف اال�ستجابة الب�رضية 
االأطفال  التي يف�سل جميع  االأ�سياء  التوحدي  الطفل  فقد يتجاهل  العتيبي، 2011(.  )يف: 
ي�ساحب  وقد  عينيه  على  يديه  ي�سع  وقد  يحوله،  ثم  �رضيعة  نظرة  يعطي  ولكنه  روؤيتها، 
اال�سطرابات  مظاهر  ومن   ،)2007 وعلي،  )خليفة  لل�سوء  التعر�س  عند  زائد  ن�ساط  ذلك 
لعينيه عند  الطفل  اإغلق  ا�ستجابات ح�سية مرتفعة مثل:  التي تعرب عن  الب�رضية  احل�سية 
ال�سم�س، جتنب  اإيل االأ�سياء والنا�س بنظرات �رضيعة، جتنب �سوء  النظر  روؤية �سيء معني، 
اأعني االآخرين والقيام باأفعال اأخرى  روؤية بع�س االألوان، �سعوبة التن�سيق بني النظر يف 
كالتحدث اأو اإ�سدار االإمياءات اجل�سدية. كما يلحظ على بع�سهم ا�ستجابات ح�سية ب�رضية 
منخف�سة كالنظر واحلملقة يف االأ�سواء لفرتات طويلة، وتقريب االأ�سياء من اأعينهم ب�سكل 
مبالغ فيه، وقد ي�ستمر بع�سهم يف اإ�ساءة االأنوار واإطفائها )حممد، 2002؛ ال�سامي- ب، 
2004(. لذلك مي�سي الطفل التوحدي ال�ساعات مركزاً نظره يف اجتاه معني، اأو نحو م�سدر 
�سوء معني، وال تكون هذه االأفعال اأو االأمناط ال�سلوكية ا�ستجابة ملثري معني، بل هي يف 
واقع االأمر ا�ستثارة ذاتية تبداأ اأو تنتهي ب�سكل مفاجئ وتلقائي، ثم يعود اإىل وحدته املفرطة 
وانغلقه التام على نف�سه وعامله اخليايل اخلا�س ورغبة قلقة مت�سلطة يف البقاء طويل 
على حالته كما هي )�سبلي، 2001(. وللإجابة عن ال�سوؤال الثالث وهو: )هل يوجد ارتباط 
ذو داللة اإح�سائية بني اال�سطرابات احل�سية واحلركات النمطية لدى االأطفال التوحديني؟(. 
فقد ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون حل�ساب االرتباط بني الدرجة الكلية ملقيا�س الربوفيل 
النمطية ملعرفة مدى االرتباط بني املقيا�سني،  الكلية ملقيا�س احلركات  احل�سي والدرجة 
اأبعاد مقيا�س الربوفيل احل�سي والدرجة  وح�سب االرتباط بني الدرجة الكلية لكل بعد من 
الكلية لكل بعد من اأبعاد مقيا�س احلركات النمطية، ملعرفة مدى االرتباط بني اأبعاد مقيا�س 
االرتباط  معامل  نتيجة  وكانت  احل�سية.  اال�سطرابات  مقيا�س  واأبعاد  النمطية،  احلركات 
النمطية  احلركات  ملقيا�س  الكلية  والدرجة  احل�سي  الربوفيل  ملقيا�س  الكلية  الدرجة  بني 
)0.682( وهو دال اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )0.01(. اأما معامل االرتباط بني الدرجة 
النمطية،  الكلية لبعدي مقيا�س احلركات  الربوفيل احل�سي والدرجة  الكلية الأبعاد مقيا�س 

فاإن جدول )6( يبني م�سفوفة االرتباطات بني االأبعاد.
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اجلدول)7(
معاملت االرتباط بني اأبعاد املقيا�صني

اال�سطرابات االأبعاد
ال�سمعية

اال�سطرابات 
الب�رضية

اال�سطرابات 
الدهليزية

اال�سطرابات 
اللم�سية

اال�سطرابات 
املتعددة

اال�سطرابات 
الفمية

احلركات النمطية 
0.545**0.4450.3370.238*0.6460.296**اخلا�سة باجل�سم

احلركات 
النمطية اخلا�سة 

باالأطراف
**0.671*0.417**0.511*0.425**0.542**0.632

* معامات االرتباط دالة عند مستوى (0.05) 
** معامات االرتباط دالة عند مستوى (0.01) 

املقيا�سني  اأبعاد  بني  االرتباط  معاملت  معظم  اأن  يت�سح   )6( اجل��دول  خلل  من 
الدالة  اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )0.01 و0.05( كما تنح�رض معاملت االرتباط  دالة 
اأبعاد  بكل  ارتبطت  باالأطراف  اخلا�سة  النمطية  احلركات  واأن   ،)0.671-0.417( بني 
اأعلى  على  باالأطراف  اخلا�سة  النمطية  احلركات  ح�سلت  كما  احل�سي،  الربوفيل  مقيا�س 
االرتباط  معامل  بلغ  حيث  ال�سمعية  احل�سية  اال�سطرابات  وبني  بينها  االرتباط  درجات 
)0.671(، ثم تليها على التوايل اال�سطرابات الفمية، حيث بلغ معامل االرتباط )0.632(، 
اال�سطرابات املتعددة، حيث بلغ معامل االرتباط )0.542(، اال�سطرابات الدهليزية حيث 
بلغ معامل االرتباط )0.511(، اال�سطرابات اللم�سية، حيث بلغ معامل االرتباط )0.425(، 
النمطية  احلركات  ارتباط  اأما   .)0.417( االرتباط  معامل  بلغ  و  الب�رضية  اال�سطرابات 
اال�سطرابات  وبني  بينها  ارتباط  اأعلى  كان  فقد  احل�سية،  باملعاجلة  باجل�سم  اخلا�سة 
حيث  الفمية  اال�سطرابات  بعدها  وياأتي   ،)0.646( االرتباط  معامل  بلغ  حيث  ال�سمعية 
بلغ معامل االرتباط )0.545(، واأخرياً اال�سطرابات الدهليزية، حيث بلغ معامل االرتباط 
اال�سطرابات  بعد  بكل من  باجل�سم  اخلا�سة  النمطية  احلركات  ترتبط  بينما مل   ،)0.445(

الب�رضية، وبعد اال�سطرابات اللم�سية، وبعد اال�سطرابات املتعددة.
اإىل وجود ارتباط بني الدرجة الكلية ملقيا�س الربوفيل  ال�سوؤال الثالث  اأ�سارت نتائج 
احل�سي والدرجة الكلية ملقيا�س احلركات النمطية، حيث بلغ معامل االرتباط )0.682( وهو 
دال اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )0.01(. وهذه النتيجة تتفق مع كل الدرا�سات التي در�ست 
النتيجة  وهذه   )0.01( داللة  م�ستوى  وعند  واملتكررة،  النمطية  ال�سلوكيات  بني  العلقة 
تتفق مع كل الدرا�سات التي در�ست العلقة بني ال�سلوكيات النمطية املتكررة واال�سطرابات 
 ،Chen، Rodgers & McConachie( ومكونا�سي  رودجرز  ت�سني،  كدرا�سة  احل�سية 
اآخرون )Gabriels et al.، 2008(، ودرا�سة كل من جو�سنت،  2009(، ودرا�سة غابريلز 

 .)Joosten، Bundy & Einfeld، 2008( بوندي واأنفلد
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ويف�رض االرتباط بني احلركات النمطية واال�سطرابات احل�سية ملا توؤديه هذه احلركات 
ي�سعب  مثريات  �سحنة  من  التخفيف  منها  التوحديني  االأطفال  لدى  وظائف  من  النمطية 
عليهم حتملها، حيث ميار�س االأطفال التوحديون حركات منطية ت�ساعد هوؤالء االأطفال على 
املحافظة على ا�ستقرار الو�سع االأمثل لل�ستجابة احل�سية عندما ال يتمكن هوؤالء من معاجلة 
اأن احلركات النمطية تقلل من كتلة تنبيه  �سحنة �سخمة من املثريات البيئية. حيث يبدو 
اأو لزيادة حتفيز مثري بيئي )Mason، 1991(، وت�ساعد   ،Wehmeyer( )1989 زائدة
 Fraser &(. باالآتي ال�سخ�س على اأن يبقى �سمن احلدود الفيزيولوجية اأو النف�سية املثلى
Broom، 1990( كما توفر احلركات النمطية عند ممار�ستها نوعًا من املتعة لدى االأطفال 
التوحديني؛ الأنها تقوم على تنبيه احلوا�س واإثارتها لديه، مما يجعل الطفل التوحدي منهمكًا 
يف اأدائها. وهكذا تت�سق هذه النتيجة مع الفر�سية القائلة باأن احلركات النمطية هي �سكل 
من ال�سلوك التكيفي الذي ميكن ال�سخ�س الذي يعاين من اال�سطرابات احل�سية من التعامل 

 )Gal، Dyck & Passmor، 2010(. مع اال�ستجابة احل�سية املرتفعة اأو املنخف�سة
كما اأ�سارت نتائج ال�سوؤال الثالث اإىل اأن احلركات النمطية اخلا�سة باالأطراف، ارتبطت 
ب�سكل اأقوى مع اال�سطرابات احل�سية؛ الأنها ح�سلت على اأعلى درجات االرتباط بينها وبني 
واال�سطرابات  الفمية،  اال�سطرابات  التوايل  على  يليها  ثم  ال�سمعية،  احل�سية  اال�سطرابات 

املتعددة، واال�سطرابات الدهليزية، واال�سطرابات اللم�سية، واال�سطرابات الب�رضية.
اال�سطرابات  اأنواع  بكل  باالأطراف  اخلا�سة  النمطية  احلركات  ارتباط  تف�سري  وميكن 
اجل�سم  حركات  من  اأكرث  الدرا�سة  اأفراد  لدى  تنت�رض  االأطراف  حركات  الأن  ال�ستة؛  احل�سية 
ل�سهولة اأداء حركات االأطراف اأكرث من اأداء حركات اجل�سم، وهذا موؤ�رض على اأن احلركات 
النمطية اخلا�سة باالأطراف تتاأثر بكل جماالت اال�سطرابات احل�سية ال�ستة، لذلك يقوم الطفل 
اأو�ساع ال�سعادة واأو�ساع القلق، واأو�ساع ال�سكون، حيث  التوحدي بحركات االأطراف يف 
وجد الباحثون اأن االأطفال التوحديني اأكرثوا من حركات االأطراف بن�سبة 89% يف اأو�ساع 
ال�سعادة كما ورد يف: )ال�سامي � ب، 2004(. باالإ�سافة اإىل اأّن القيام بحركات االأطراف اأ�سهل 
من القيام بحركات اجل�سم بالن�سبة اإىل االأطفال، لذا كان تاأثر احلركات النمطية اخلا�سة 
باال�سطرابات  تاأثرها  من  اأكرب  الفمية  واال�سطرابات  ال�سمعية  باال�سطرابات  باالأطراف 
احل�سية االأخرى. كما اأ�سارت بع�س الدرا�سات اإىل وجود علقة بني ال�سبط احلركي وطريقة 
ا�ستجابة االأطفال التوحديني للمثريات ال�سمعية حيث اأّنهم ي�ستجيبون للمدخلت ال�سمعية 
ب�سكل متاأخر و بطريقة تكرارية لذلك ي�سمعون اأكرث من �سوت، وقد يظهر االأطفال واحدة اأو 
اأكرث من ال�سلوكيات االآتية ب�سكل متباين: التلويح باالأيدي، امل�سي على االأ�سابع، التاأرجح 
اأقل  بينما   .)2004 )الزريقات،  بعنف  الراأ�س  و�رضب  الراأ�س،  �سقلبة  الرتنح،  اأو  والتمايل 
الب�رضية،  اال�سطرابات  و  باالأطراف  اخلا�سة  النمطية  احلركات  بني  كان  ارتباط  معامل 
وميكن تف�سري هذه النتيجة حل�سول اال�سطرابات الب�رضية على اأقل درجات االنت�سار، حيث 

بلغ متو�سط الدرجة الكلية لبعد اال�سطرابات احل�سية الب�رضية )0.967(. 
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اخلا�سة  النمطية  للحركات  ارتباط  اأعلى  اأن  اإىل  الثالث  ال�سوؤال  نتائج  اأ�سارت  كما 
باجل�سم كان بينها وبني اال�سطرابات ال�سمعية، وياأتي بعدها اال�سطرابات الفمية، واأخرياً 
بعد  بكل من  باجل�سم  اخلا�سة  النمطية  ترتبط احلركات  بينما مل  الدهليزية،  اال�سطرابات 

اال�سطرابات املتعددة وبعد اال�سطرابات اللم�سية وبعد اال�سطرابات الب�رضية.
ويف�رض ارتباط احلركات النمطية اخلا�سة باجل�سم باال�سطرابات ال�سمعية واال�سطرابات 
الفمية ملا لهما من انت�سار وا�سع لدى االأطفال التوحديني، وهكذا ميكن التاأكيد على �سيطرة 
باالأطراف  اخلا�سة  احلركات  نوعي  على  الفمية  واال�سطرابات  ال�سمعية  اال�سطرابات 
واخلا�سة باجل�سم، الأن اال�سطرابات ال�سمعية واال�سطرابات الفمية قد احتلتا الدرجة االأوىل 
والثانية يف ارتباطهما باحلركات النمطية اخلا�سة باجل�سم واحلركات اخلا�سة باالأطراف. 
اأما ارتباط احلركات النمطية اخلا�سة باجل�سم باال�سطرابات الدهليزية التي احتلت الرتبة 
الثالثة، مع اأن اال�سطرابات الدهليزية احتلت الرتبة الرابعة يف ارتباطها باحلركات النمطية 
اخلا�سة باالأطراف وهذا موؤ�رض اإىل اأن الطفل التوحدي ميار�س احلركات النمطية بنوعيها 
ملا يعانيه من ا�سطرابات دهليزية، حيث ثبت وجود اال�سطرابات احل�سية يف كل املجاالت 
 Harrison & Hare،(. احل�سية، ال �سيما التي ت�سمل: اللم�س، والدهليزي، وال�سمع، والب�رض
2004( وقد عر�س بارنك )Baranek، 2002(  نتائج االأبحاث حول ال�سعوبات احل�سية 
واحلركية لدى االأطفال التوحديني، حيث اأ�سار اإىل اأن العديد من ال�سفات غري العادية لدى 
االأطفال التوحديني مثل: انخفا�س التوتر الع�سلي، امل�سكلت الفمية احلركية، واحلركات 
الع�سو احل�سي  النمائية يف  االإعاقة  التن�سيق احلركي، يف غياب وجود  النمطية، ع�رض يف 
 )Robinson، 2008( كاالإعاقة الب�رضية، واالإعاقة ال�سمعية. كما اأ�سارت درا�سة روبن�سن
احلركي  االأداء  يف  وا�سحة  �سعوبات  اأظهرت  التوحديني  االأطفال  عينة  من   %75 اأّن  اإىل 
الأن اخللل يف النظام الدهليزي يحث الطفل التوحدي على القيام باأنواع من احلركات يف 
اأ�سارت الدرا�سات التي تناولت اال�سطرابات  حماولة منه للو�سول اإىل حالة االتزان. كذلك 
على  يبدو  لذا  لديهم،  الدهليزي  النظام  يف  خلل  وجود  اإىل  التوحديني  االأطفال  لدى  احل�سية 
الطفل التوحدي حركات متعرثة، ومييل التوحدي اإىل الوقوع اأر�سًا الأب�سط االأ�سباب، وفقدان 
االإح�سا�س بو�سع اجل�سم يف الفراغ، والهيئة اجل�سمية الغريبة، وقلة الزحف خلل ال�سنة االأوىل، 
م�سو�سة،  بطريقة  االأكل  كذلك  واخلرز،  االأزرار،  مثل:  ال�سغرية  االأ�سياء  يف  التحكم  و�سعوبة 
اأمثلة اال�سطراب الدهليزي لدى االأطفال التوحديني:  اأ�سياء جديدة، كذلك من  ومقاومة تعلم 
على  اجللو�س  من  اخلوف  اأو  الغ�سيل،  حو�س  من  اخلوف  اأو  املرتفعة،  االأماكن  من  اخلوف 
اأو اخلوف من ت�سلق الدرج، كذلك لديه ميل اإىل و�سع الراأ�س االأفقي، ويعاين من  املرحا�س، 
�سعوبة يف ارتداء الثياب، وخا�سة عند لب�س البنطال اأو اجلوارب، كذلك لديه ميل اإىل الن�ساط 
لتجنب فقد االتزان )Philip، 1995(. كذلك من مظاهر هذا اال�سطراب اأن الطفل ي�سعر بالقلق 
اأو احلزن عندما يرتك املكان، اأو يتجنب اأدوات امللعب اأو االألعاب املتحركة كاالأرجوحة، اأو 

)Dunn، 1999(. ًيلف ويدور حول نف�سه كثريا
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كما تف�رض عدم ارتباط احلركات النمطية اخلا�سة باجل�سم بكل من بعد اال�سطرابات 
اأن  اإىل  ي�سري  والذي  املتعددة  اال�سطرابات  وبعد  اللم�سية،  اال�سطرابات  وبعد  الب�رضية، 
واللم�سية  الب�رضية،  احل�سية  باال�سطرابات  تتاأثر  ال  باجل�سم  اخلا�سة  النمطية  احلركات 
احل�سية  اال�سطرابات  الأن  الع�سبي،  اجلهاز  عمل  طبيعة  اإىل  يرجع  ذلك  رمبا  واملتعددة. 
الب�رضية وال�سمعية واللم�سية وال�سمية و�سعوبات التوازن واحلركة واالإح�سا�س باالأمل، كل 
ي�ستجيب  وال  معينة  ملنبهات  وي�ستجيب  يهتم  لذلك  االإدراك،  يف  م�سكلت  اإىل  يرجع  ذلك 
اأخرى. فعدم القدرة على تعديل املدخلت احل�سية لديهم تظهر نف�سها يف تغيري  ملنبهات 
كذلك  اال�ستجابة(.  )عدم  والكف  للمثريات،  الزائدة  واحل�سا�سية  كالدوران،  االإثارة  حاالت 
عليها،  التعرف  اأو  فهمها،  عدم  اإىل  يوؤدي  احل�سية  املوؤثرات  بني  التمييز  على  القدرة  عدم 
ويت�سح ذلك من خلل ق�سورهم يف التعرف اإىل اأوجه االختلف يف نواحي ال�سكل، واحلجم، 
واللون، وامل�سافة، وال�سوت. كذلك يعاين االأطفال التوحديون من م�سكلت يف عملية دمج 
املعلومات، وهي عملية ع�سبية داخلية يتمكن الدماغ من خللها من دمج وتف�سري التنبيه 
اأو  اأحيانًا من خلل  اأو كباراً يعانون  اأطفااًل  احل�سي الوارد من البيئة، فاالأفراد التوحديون 
ا�سطراب يف نظامهم احل�سي، مما يوؤدي بالفرد منهم اإىل �رضب راأ�سه يف احلائط اأحيانًا، اأو 
الدوران حول نف�سه، اأو تقليب يديه، اأو الرك�س اله�ستريي الهائج، اأو اخلمول وعدم احلراك 
اأحيانًا اأخرى )يف: احلربي، 2011(، فاإذا مل ُتنّظم هذه املعلومات احل�سية ف�ست�سبح احلياة 
كاإ�سارة املرور عند حلظة الذروة، وهذا ما يحدث لدى االأطفال التوحديني )خليفة وعلي، 
2007(. كما ميكن عزو عدم ارتباط احلركات النمطية اخلا�سة باجل�سم باالأبعاد الثلثة 
اإىل اأن الطفل التوحدي ي�ستعي�س عن حركات اجل�سم بحركات االأطراف، ملا لها من ال�سهولة 
يف اأدائها، اأو الأن عينة الدرا�سة مل تكن لديها ح�سا�سية زائدة اأو منخف�سة يف هذه االأبعاد 
الثلثة بحيث ينعك�س ذلك على قيام االأطفال بحركات منطية ج�سمية، وهي اأقل �سهولة يف 

اأدائها من احلركات النمطية اخلا�سة باالأطراف.
يف �صوء نتائج هذه الدرا�صة ميكن تقدمي التو�صيات االآتية:

الإث��راء . 1 اأك��رب،  وبحجم  خمتلفة  بخ�سائ�س  عينات  على  الدرا�سات  من  املزيد  اإج��راء 
املو�سوع بالبحث، والتو�سل اإىل نتائج اأكرث دقة.

يف . 2 احل�سية  واال�سطرابات  النمطية  احلركات  انت�سار  لن�سبة  مقارنة  درا�سات  اإج��راء 
مرحلة الطفولة ومرحلة املراهقة.

اإجراء درا�سات حول الربامج العلجية واأثرها على تعديل ال�سلوك النمطي والتكراري.. 3
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