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 مفهوم التكامل الحسً
, حٌث أوضحت من خالل دراستها  2791ظهرت نظرٌة التكامل الحسً على ٌد د. جٌن اٌرس عام 

 ؼذاء للجسم.أن التكامل الحسً عند اإلنسان ٌمثل ؼذاء الدماغ مثلما ٌمثل الطعام  وتجاربها
 مفهوم التكامل الحسً

 بؤنه : عرفته وقد
بتنظٌم األحاسٌس المختلفة القادمة من الجسم من   عملٌات عصبٌة تقوم

خالل الحواس المختلفة والبٌئة المحٌطة , ومن ثم االستجابة المالئمة 
 على شكل حركً وسلوكًهذه األستجابات تكون ولهذه اإلحساسات 

 ,ونفسً
 الحسًمفهوم التكامل 

أن اإلنسان ٌستقبل اإلحساسات المختلفة من الحواس الخمسة المعروفة وهً : حاسة السمع, 
 والبصر, والشم, والتذوق, واللمس, إضافة إلى حاستٌن قد ال ٌعرفهما الكثٌر

 
 :  ”vestibular sense“   الحس الدهلٌزي وهما ال

واتجاه حركتنا, وعن أجسامنا, وعن سرعة  توازن وهً الحاسة المسإولة عن
 إذا كنا على األرض أم ال ,  إعطائنا المعلومات حول وضع أجسامنا فً الفراغ

 
 :  ”vestibular sense“   الحس الدهلٌزي وهما ال

 ماذا ٌحدث عندما تلؾ حول نفسك كثٌراً؟
 ماذا ٌحدث عندما تبدأ الطٌارة فً الطٌران وعند هبوط الطٌارة ؟

 ى قدمٌك وأنت مؽمض العٌن؟؟؟ماذا ٌحدث عندما تقؾ عل
 proprioception sense   الحس العمٌق استقبال

ومفاصلنا فً الفراغ الذي نتحرك فٌه,  عضالتنا وهً الحاسة التً تزودنا بمعلومات حول موضع :
كؤن نعرؾ مثال أن ٌدنا مرتفعة فً الهواء أو ممدودة الى جانبنا دون رإٌتها, أو أن نعرؾ أن قدمٌنا 

  دون النظر الٌهما للتؤكد من ذلك تتحركان

 
 مفهوم التكامل الحسً

إن جمٌع ردود األفعال هذه واالستجابات للمتؽٌرات المختلفة قائمة على عمل التكامل الحسً بعد تحلٌل 
 .دماؼنا لإلحساسات المختلفة التً أرسلتها حواسنا السبعة

 
 مفهوم التكامل الحسً

 لكل إحساس نظام
 زمنًولكل نظام حسً مدى 

 ولكل نظام حسً مدى مكانً
 ولكل نظام حسً مدى إنفعالً

 
 
 



 مفهوم التكامل الحسً
ْزِ انًعهٕيبد انزً رُشعهٓب انحٕاط نٍ ٌكٌٕ نٓب لًٍخ ٔنٍ رظم ئنى انًخ ئال يٍ خالل األعظبة انزً 

 .رُمم ْزِ انًعهٕيبد يٍ انحٕاط ئنى انًخ 

انحغٍخ يضهش الثذ أٌ ركزًم أػالعّ انضالصخ حزى ئرٌ فبنًخ ٔانحٕاط ٔاألعظبة انُبلهخ نهًعهٕيبد 

  . ٌُظجح يب َشاِ أٔ َغًعّ أٔ َشًّ أٔ َززٔلّ أٔ َهًغّ نّ لًٍخ حمٍمٍخ ٔٔاػح ثبنُغجخ نُب
أما إذا كان أحد هذه األضالع به خلل فلن نكتسب المعلومات بشكل سلٌم ولن نستطٌع الحٌاة بشكل 

 لدٌنا طبٌعً وسوؾ ٌتوقؾ أو ٌتؤخر تطور النمو 
 

 مفهوم التكامل الحسً
 مٌكانٌزمات الجهاز الحسً

 التثبٌط
 حٌث ٌقوم المخ بإرسال إشارات إلضعاؾ الروابط الموجودة بٌن المدخل الحسً والمخرج السلوكً

 
 مٌكانٌزمات الجهاز الحسً

 التحفٌز
 السلوكًحٌث ٌقوم المخ بإرسال إشارات لتحفٌز الروابط الموجودة بٌن المدخل الحسً والمخرج 

 
 مٌكانٌزمات الجهاز الحسً

 التعدٌل
حٌث ٌقوم المخ بإرسال إشارات لتحفٌز أو تثبٌط الروابط الموجودة بٌن المدخل الحسً والمخرج 

 السلوكً وفقا للموقؾ الذي تتعرض له
 

 مٌكانٌزمات الجهاز الحسً
 التعود

 الساعة البٌولوجٌة
 تعود النوم فً وقت معٌن

 الشاي بعد الؽذاء مباشرةتعود تعاطً كوب من 
 تعود األستٌقاظ فً وقت محدد

 
 مفهوم التكامل الحسً

 التكامل الحسً هً عملٌة فطرٌة عصبٌة بٌولوجٌة تتكامل كلها مع بعضها كمنظومة معقدة
ٌتم فٌها العزؾ كؤوركسترا بٌن العٌن واألذن واألنؾ والجلد والحس الدهلٌزي والحس العمٌق لٌنتج 

 سلوكٌة متوافقة مع البٌئةاإلنسان مقطوعة 

 
 مفهوم األضطرابات الحسٌة

 ) Sensory Organs االػطشاة انحغً ْٕ انخهم أٔ انمظٕس فً أي عؼٕ يٍ أعؼبء انحٕاط

فً الخالٌا العصبٌة  أو (الجلد , الحس الدهلٌزي , الحس العمٌق العٌن , األذن , األنؾ , اللسان , 
 توصٌل المنبهات أو الُمثٌرات الحسٌة الخارجٌةالمسئولة عن  Sensory Neurones الحسٌة

Sensory Stimulus أو خلل فً ترجمة المخ لهذه المنبهات. إلً المخ  
 
 
 
 
 
 
 



 مفهوم األضطرابات الحسٌة
 و نتٌجة لهذه المشكلة 

 ٌكون هناك طرق ؼٌر عادٌة فً االستجابة أو التصرؾ 
 و إٌجاد صعوبة فً القٌام بعمل ما , 

 ات فً التخطٌط و التنظٌم للحٌاة , و تظهر الصعوب
 و مشاكل فً القٌام باألنشطة الٌومٌة ) الرعاٌة الذاتٌة , العمل و االنشطة الترفٌهٌه(. 

و فً بعض الحاالت ٌكون لدى الشخص المصاب حساسٌة مفرطه قد تإدي إلى تجنب القٌام باألنشطة 
 والخوؾ أو االرتباك

 
 مفهوم التكامل الحسً

وعلٌه فلنتخٌل مقدار الصعوبة التً ٌواجهها المرضى الذٌن ٌعانون مشاكل فً التكامل الحسً 
أطفال التوحد التً وجدت الدراسات   والمعاناة التً قد ال ٌفهمها كثٌر من الناس, ولنتخٌل تحدٌدا

 بؤنهم الفئة األكثر معاناة لمشاكل التكامل الحسً, 
 

 مفهوم التكامل الحسً
 الحسً لمن التكامل

 أطفال األوتٌزم
 أطفال فرط الحركة واإلندفاعٌة

 أطفال تشتت األنتباه
 أطفال صعوبات التعلم فً القراءه
 أطفال صعوبات التعلم فً الكتابة

 
 مفهوم التكامل الحسً
 هدؾ التكامل الحسً

ٌعمل على تنظٌم حواس الطفل التوحدي لتصل المعلومة بطرٌقة صحٌحة وتحلل بطرٌقة صحٌحة 
 خ بالم

 ومن جهة اخرى ٌربط بٌن الحواس المختلفة لتقوم عملها ككل
 والنظام الدهلٌزي بالمخ المسؤول عن التوازن والحٌز والفراغ وتحدٌد

 وٌعتمد عمل المعالج الوظٌفً المختص بالتكامل الحسً على حاسة اللمس بالدرجة االولى 
 فالسمع والبصر 

 والنظام الدهلٌزي بالمخ المسؤول عن التوازن والحٌز والفراغ وتحدٌد االتجاه 
 االحساس بالمفاصل وهنا ٌعمل على تقوٌة اللمس لدٌه بٌدٌه ورجلٌه 

 
 مفهوم التكامل الحسً

 من ٌقوم بالتكامل الحسً
  الحسً بالتضامن العالج فى شهادة على حاصل ٌكون  الذى الوظٌفً العالج اخصائً هو

Occupational  Therapist  
 الخاصة الختبارات تطبٌق بكٌفٌة دراٌة وله الحسً التضامن  فى بخلل الطفل ٌشخص ان وٌستطٌع

  مثل بها ٌقوم التى االختبارات من عدد وهناك
The Miller Assessment for Preschoolers (Miller,1988) include 

test  for ( stereognosis, tactile perception and vestibular function) 
 علٌه تدرٌب تلقً من اال ٌستعمله وال اٌرس جٌن به قامت شمولٌة اكثر اخر اختبار هناك اٌضا

SIPT ( Ayres,1989)  publisher Westren Psychological Service 
 

 



 االضطرابات الحسٌةتقٌٌم 
 إعداد المدرب

 حسن صالح الدٌن إسماعٌل
 أخصائً نفسً

 
 االضطرابات الحسٌة

 أضطرابات التمٌٌز الحسً
 بصري

 سمع
 تذوق 

 شم 
 لمس

 
 االضطرابات الحسٌة

 أضطرابات حسٌة حركٌة
 التآزر البصري 

 التآزر البصري الحركً
 وضع الجسم فً الفراغ

 
 االضطرابات الحسٌة

 التكٌؾ الحسًأضطرابات 
 أستجابة حسٌة مرتفعة

 أستجابة حسٌة منخفضة
 البحث عن المثٌر الحسً

 
 مظاهر األضطرابات الحسٌة السمعٌة

ٌظٍ انُبط عبدح أٌ انطفم انزارٕي يظبة ثبنظًى ألَّ ٌزجبْم أطٕاد يشرفعخ جذاً كبنفشلعخ أٔ طٕد 

ٌعهى انٕانذٌٍ أٌ ؽفهًٓب نٍظ أطًبً ثم اَفجبس ٔال ٌُجذي أي اعزجبثخ نزهك األطٕاد ، ٔنكٍ فً انغبنت 

ْٕ ٌغًع كم شئ ألَّ لذ ٌهزفذ عُذ فزحٓى كٍظ شٍجغً أٔ يغهف شٍكٕالرّ أٔ أي شئ يٍ األشٍبء 

 انًفؼهخ نذٌّ . 
 

 مظاهر األضطرابات الحسٌة السمعٌة
  . حب سماع أؼانً معٌنة ذات رتم وإٌقاع مرتفع أو منخفض

  . نشرات األخبارالتعلق بسماع اآلذان أو موسٌقً  

  . الهمهمة مع النفس كثٌراً  

 . البكاء والصراخ عند استخدام الطباشٌر أو أقالم السبورة أمامه 

  . الصراخ والفزع عند سماع صوت مفاجئ 

  . الرعب والهلع عند االقتراب من شاطئ البحر 

  . الصراخ والبكاء عند قص الشعر

 . والحفالت وأعٌاد المٌالدالبكاء والصراخ فً األماكن المزدحمة 
 .وضع األصابع فٌها تؽطٌة األذنٌن بالٌدٌن أو

  . االنتباه الشدٌد لألصوات الضعٌفة والرتٌبة مثل بندول الساعة

 . سماع صوت اآلالت والمحركات

 . صدي صوت تساقط الماء

  . فتح وؼلق األبواب بشكل متكرر



 األضطرابات الحسٌة السمعٌة
 لماذا

 حسٌة السمعٌةاألضطرابات ال
ئٌ عًهٍخ انغًع رزى نٍظ ثبألرٌ فحغت ٔئًَب ثكٍفٍخ رْبة انظٕد ئنً األرٌ صى ئنً انًخ ٔلذ اعزذَب 

عهً ٔطٕل انظٕد ئنً عمٕنُب ثبنطشٌمخ انظحٍحخ ٔال َفكش أثذاً أٌ انظٕد يٍ انًًكٍ أٌ ٌزْت ئنً 

لذ ٌُزمم ئنً انًخ ثطشٌمخ َبلظخ عكظ رنك فبنظٕد انجشش عمٕنُب ثطشٌمخ خبؽئخ ، ئال أٌ يب ٌحذس يع 

  . أٔ ثطشٌمخ يجبنغ فٍٓب

 األضطرابات الحسٌة السمعٌة
نزنك ال ٌجت أٌ َعزمذ أٌ انشخض انزارٕي ٌحظم عهً َفظ انًعهٕيبد عٍ ؽشٌك انغًع كًب َحظم 

خ عهٍٓب َحٍ فٓب ًْ )رًجم جشاَذٌ( ًْٔ ايشأح يٍ األشخبص انزارٌٍٍٕ انزٌٍ رمذيٕا فً حٍبرٓى انعهًٍ

ٔانعًهٍخ ثشكم كجٍش رمٕل " رعزشًٌُ انذْشخ يشاساً ٔركشاساً يًب ٌمٕل انُبط أَٓى عًعِٕ ألَّ ال ٌكٌٕ 

  . " ْٕ َفظ انشًء انزي عًعزّ أَب

 

 األضطرابات الحسٌة السمعٌة
ٔانشخض انعبدي عُذيب ٌشي ٌٔغًع شٍئبً فاٌ انظٕد ٔانظٕسح ًٌؼٍبٌ يعبً فً راد انٕلذ ثشكم 

م األيشٌٍ ) انغًع ٔانشؤٌخ ( ثظٕسح رهمبئٍخ دٌٔ جٓذ أيب انزارٕي فٍذخم فً يخّ يزٕاصٌ ْٕٔ ٌفع

شٍئبً ٔاحذاً فمؾ فارا دخهذ انشؤٌخ أٔ انظٕسح أٔالً فاٌ عهٍٓب أٌ رزالشى خبسجخ حزى ٌذخم انظٕد 

ٔعُذيب رزالشى انشؤٌخ ٌجمً انظٕد فمؾ أٔ عهً انعكظ ٌذخم انظٕد أٔالً صى ٌخشط نزذخم انظٕسح 

  . ٔثزنك ركٌٕ ًْ انشًء انٕحٍذ انزي ٌحظم انشخض انزارٕي عهٍّ فمؾ

 األضطرابات الحسٌة السمعٌة
  -: الذاتوٌٌن ذوي الحساسٌة السمعٌة المفرطة

ٌُؽطً أذنٌه  تنتشر مظاهر االضطراب الحسً السمعً لدي الذاتوٌٌن بؤشكال متنوعة فهذا طفل ذاتوي 
ذاتوي آخر منزعج بدرجة تصل إلً البكاء والصراخ حٌنما  بٌدٌه ألن أصواتاً معٌنة تإذٌه وهذا طفل

ٌسمع صوت المكنسة الكهربائٌة أو صوت مجفؾ الشعر ) سٌشوار ( وذاك شخص آخر ال ٌستطٌع 
التركٌز فً مكان به أشخاص آخرٌن ٌتكلمون فٌصبح أصوات الناس حوله كصوت المحرك النفاث فً 

انت تعاقبها بتفجٌر كٌس بالستٌكً أو ورقً أمامها وكان رأسه . وتذكر ) تمبل جراندن( أن مربٌتها ك
  . صوت هذا االنفجار بالنسبة لها كالتعذٌب

 األضطرابات الحسٌة السمعٌة
وهإالء األشخاص الذاتوٌٌن ٌواجهون صعوبة بالؽة فً معالجة ما ٌسمعونه بشكل مالئم حٌث تكون 

ة شدٌدة جداً بحٌث أن هذه األصوات المرتفعة الذاهبة من األذن إلً الدماغ لدٌهم بها حساسٌاألعصاب 
أو المفاجئة تسبب لهم ألماً شدٌداً األمر الذي ٌجعلهم ٌصرخون أو ٌحاولون الهرب من المكان الذي 

ٌحدث فٌه هذا الصوت أو أنهم ٌنهمكون فً القٌام بحركات نمطٌة لٌشؽلوا أنفسهم بها حتى ال ٌسمعون 
  .تركٌز إال علً مثٌر واحد فقط أو حاسة واحدة فقطتلك األصوات ألنهم ال ٌستطٌعون ال

 
 األضطرابات الحسٌة السمعٌة

وهناك من األشخاص الذاتوٌٌن من لدٌهم حساسٌة سمعٌة مرتفعة جداً لدرجة أنهم ٌقضون وقتاً طوٌالً 
وهم ٌنصتون إلً نبضات قلوبهم وتنفسهم وقد ٌقلبون رإوسهم لٌسمعوا تدفق الدم بآذانهم أو 

  . بصوت ضعٌؾ جداً ٌصل إلً حد الهمس مع أنفسهم ٌهمهمون

 
  -: الذاتوٌٌن ذوو الحساسٌة السمعٌة الضعٌفة

وهم علً النقٌض من الذاتوٌٌن ذوو الحساسٌة السمعٌة المرتفعة أو المفرطة حٌث نجد منهم من 
طوٌلة داخل ٌحاول دائماً تقرٌب أذنه من األشٌاء لٌسمع األصوات بشكل قوي وهناك من ٌظل فترات 

الحمام لٌس بهدؾ النظافة وإنما بهدؾ االستماع إلً صدي صوت المٌاه وهً ترتطم باألرض أو 
بوعاء , وهناك من ٌحب سماع أصوات الصافرات أو أصوات السٌارات ذات المحركات الضخمة , أو 

ا القوي أصوات ارتطام األمواج مع الصخور أو إؼالق األبواب بعنؾ مرات عدٌدة بؽٌة سماع صوته
  . عند اإلؼالق



 األضطرابات الحسٌة السمعٌة
وهذا النوع من األشخاص الذاتوٌٌن تكون األعصاب الذاهبة من األذن إلً الدماغ بالؽة النقص فً 
الحساسٌة السمعٌة لذلك فقد ترد األصوات عبر األعصاب بمنتهى الضعؾ وهم ٌحاولون بصعوبة 

  . لضعٌفةالحصول علً المعلومات من تلك األصوات ا

 

 

 األضطرابات الحسٌة السمعٌة
ٌُركز علٌه ولذلك فعلٌه إما أن ٌسمع كل  وبشكل عام ال ٌستطٌع الشخص الذاتوي تحدٌد ما ٌجب أن 
األصوات الداخلة إلً أذنه وإما أن ٌؽلق سمعه ) من خالل شؽل نفسه بحركات نمطٌة أو بالنظر إلً 

 شًء ( فال ٌسمع أي شًء مما ٌدور حوله

 

 مظاهر األضطرابات الحسٌة البصرٌة
لذ ٌزجبْم انطفم انزارًٌٕ األشٍبء انزً ٌفؼم جًٍع األؽفبل سؤٌزٓب فً حٍٍ لذ ٌظم نفزشاد ؽٌٕهخ 

  . ٌُظش ٌٔحًهك فً شًء ٌذٔس أٔ فً جضء يٍ نعجخ خبطخ ثّ كعجهخ انغٍبسح يضالً 

الظالم وٌستطٌعون الحصول  ومن األشٌاء الؽرٌبة والمثٌرة أن بعض الذاتوٌٌن ٌجدون طرٌقهم فً
 علً أؼراضهم فً الؽرفة المظلمة بسهولة

 النظر والحملقة فً األضواء بشكل شدٌد

  . متابعة الظل بشكل قهري

  تلمس أوجه اآلخرٌن أو أجسادهم

  تقرٌب األشٌاء من أعٌنهم بشكل مبالػ فٌه

  . النظر إلً األشٌاء بشكل جانبً

  . ب التً تدور بسرعةالخوؾ من التؤرجح أو ركوب األلعا

  . الخوؾ من صب الماء أو العصٌر فً الكوب

  . ضرب األرجل بقوة أثناء المشً

  . النظر إلً الماء وهو ٌتساقط

 . ذر الرمال أو األشٌاء الدقٌقة فً الهواء والنظر إلٌها باهتمام

 
 األضطرابات الحسٌة البصرٌة

 لماذا

 األضطرابات الحسٌة البصرٌة
جًٍالً ٌغٍش أيبيك فزغأل انشخض انزارٕي يب سأٌك فً ْزا انحظبٌ ٔنكُّ ٌزعجت  لذ رشي حظبَبً 

نغإانك ألَّ نى ٌشي حظبَبً كًب سأٌزّ أَذ ألٌ ثظشِ كبٌ يضجزبً عهً ظم صٌم انحظبٌ أٔ عهً طٕد 

  . ٔلع ألذاو انحظبٌ ْٕٔ ثزنك نى ٌشي حظبَبً كًب سأٌزّ أَذ

أو ما ٌجذب انتباهك قد ٌجذب انتباه الشخص الذاتوي ألنه ٌنظر لذا ٌنبؽً علٌك أال تظن أن ما ٌبدو لك 
ٌُركز علً هذا الجزء وٌراه بوضوح تام ولكن كل شًء حوله ٌكون باهتاً  إلً جزء فً الشًء و

  . ومشوشاً 

 األضطرابات الحسٌة البصرٌة
  -: انزارٌٍٍٕ رٔي انحغبعٍخ انجظشٌخ انًفشؽخ

ة الصؽٌرة فتجد أحدهم ٌظل ناظراً إلً ذرة ؼبار لساعات طوٌلة بعض الذاتوٌٌن تشؽلهم األشٌاء الدقٌق
, وقد تجد أحدهم ٌحب رإٌة األشٌاء من خالل إنعكاسها فً الماء وبعضهم ٌكون بارع جداً فً تركٌب 

والبعض منهم ٌستطٌع الحصول علً كثٌر من المعلومات وحفظها من خالل  ( Puzzles) األحاجً
  . تذكر تفاصٌل وصور كتاب كامل بمجرد رإٌته مرة واحدة أعٌنهم لدرجة ٌستطٌعون معها

 

 

 

 



 األضطرابات الحسٌة البصرٌة
  -: انزارٌٍٍٕ رٔي انحغبعٍخ انجظشٌخ انًفشؽخ

وبعض الذاتوٌٌن قد ال ٌتحملون بعض األضواء واأللوان الفسفورٌة فتجدهم ٌرفرفون بؤٌدٌهم أمام 
 أعٌنهم أو ٌؽمضون وٌفتحون أعٌنهم بطرٌقة سرٌعة أو ٌضعون اٌدٌهم علٌها . 

مثل هإالء األشخاص ٌكون مسار الرإٌة لدٌهم عالً الحساسٌة حٌث تكون األعصاب الذاهبة من 
  . شدٌد الحساسٌةالعٌن إلً المخ 

 األضطرابات الحسٌة البصرٌة
  -: الذاتوٌٌن ذوي الحساسٌة البصرٌة المنخفضة

علً عكس النوع السابق بعض الذاتوٌٌن الذٌن لدٌهم حساسٌة بصرٌة منخفضة حٌث تؤتً بعض 
المشاهد عبر األعصاب بشكل ضعٌؾ جداً لذلك نجد بعضهم ٌبذلون جهداً خارقاً لرإٌة شًء واضح 

, وقد تجد بعضهم ٌتلمسون بؤٌدٌهم األشخاص ألن األشخاص واألجسام تظهر لهم كخطوط  جداً 
  . عرٌضة ذات حواؾ مشوشة ولذلك ٌلجئون إلً تحسس هذه األجسام حتى ٌتبٌنوا ما هً

 

 األضطرابات الحسٌة البصرٌة
  -: الذاتوٌٌن ذوي الحساسٌة البصرٌة المنخفضة

من عٌنٌه أو ٌحركها باتجاهات متعددة أمام العٌن أو ٌمٌل برأسه وتجد هناك من ٌضع األشٌاء بالقرب 
لٌري ما إذا كانت األشٌاء التزال كما تبدو علٌه ذاتها . وبعض هإالء األطفال ٌتمكن من تبٌن 

االرتفاعات لذا ال ٌكونوا متؤكدٌن عند نزولهم السلم أو مضٌهم فً األنفاق وقد ٌخافون من األشٌاء 
ن كل شًء ٌبدو لهم ضباباً ؼٌر واضح وقد ٌخشون صب الماء فً الكوب ألنهم التً تدور بسرعة أل

  . الٌستطٌعون رإٌة حواؾ الكوب

 

 األضطرابات الحسٌة البصرٌة
  -: الذاتوٌٌن ذوي الحساسٌة البصرٌة المنخفضة

وهناك بعض األشخاص الذاتوٌٌن تجد لدٌهم النوعٌن السابقٌن من الحساسٌة البصرٌة ) المفرطة 
الضعٌفة ( فقد تكون لدٌهم حساسٌة بصرٌة شدٌدة جداً فً بعض األحٌان وتكون منخفضة فً أحٌان و

أخري فتجد بعضهم ٌضع األشٌاء بالقرب من عٌنه مباشرة لتفحصها ) حساسٌة ضعٌفة ( فً حٌن 
  (ةٌكره رإٌة األشٌاء التً تدور بسرعة ) حساسٌة مفرط

 
 

 األضطرابات الحسٌة اللمسٌة
ٌاُلحع عهً ثعغ انزارٌٍٍٕ أَٓى غٍش حغبعٍٍ نهجشد أٔ األنى فمذ ٌخشط انطفم انزارٕي فً انجشد انمبسط 

دٌٔ يالثظ ٔال ٌشعش ثبألنى ئرا يب ٔلع عهً األسع أصُبء انجشي أٔ انهعت ، ٔلذ ٌؼشة انطفم سأعّ 

 عهّ رنك ثبنحبئؾ أٔ انطبٔنخ أٔ انكشعً ٌٔظٓش سغى رنك ٔكأَّ ال ٌشعش ثبألنى أصُبء ف

 مظاهر األضطرابات الحسٌة اللمسٌة
  . رفض العناق

  . رفض التالمس الجسدي

  . التلذذ باللعب العنٌؾ

  . خلع الثٌاب أمام الناس

  . الشعور بالبرد فً طقس دافئ

  . ضرب النفس وعض األٌدي

  . كراهٌة ؼسٌل األسنان

  . خلع الحذاء باستمرار

  . الصراخ عند أخذ حمام

  . Teeth Grinding صرٌر األسنانصحن أو 

  . هز األجسام إلً األمام والخلؾ

 



 األضطرابات الحسٌة اللمسٌة
 لماذا

 مظاهر األضطرابات الحسٌة اللمسٌة
  -: انزارٌٍٍٕ رٔي انحغبعٍخ انهًغٍخ انًفشؽخ

الذي وهناك بعض الذاتوٌٌن الذٌن تكون أعصابهم الذاهبة من جلودهم إلً الدماغ حساسة جداً األمر 
ٌإدي أحٌاناً إلً أن بعضهم ٌقفزون هرباً من لمسة رقٌقة أو حضن من أحد ذوٌهم ألن هذا اللمس 

الجسدي ٌإذي جلودهم وتري بعضهم ٌشعر بالبرد فً جو حار والبعض اآلخر قد ٌشعر بارتفاع درجة 
  . حرارة جسمه فً جو شدٌد البرودة

 مظاهر األضطرابات الحسٌة اللمسٌة
  -: انحغبعٍخ انهًغٍخ انًفشؽخ انزارٌٍٍٕ رٔي

وبعضهم ٌسٌئ التصرؾ والسلوك والٌعلم اآلخرٌن سبباً لذلك إال أنه قد ٌكون مرتدٌاً لمالبس ضٌقة أو 
ذات ملمس الٌرٌح جلده وبعضهم ٌخشً ارتداء أنواع جدٌدة من الثٌاب بسبب ذلك ولذلك ٌكون هناك 

ذا تجد أن المنبهات التً ٌكون لها تؤثٌر بسٌط علً صعوبة لدٌهم فً التؤقلم مع المالبس الجدٌدة . ول
معظم الناس ٌكون تؤثٌرها سٌئ وٌصل إلً حد التعذٌب بالنسبة للذاتوٌٌن ذوي الحساسٌة اللمسٌة 

 المفرطة

 مظاهر األضطرابات الحسٌة اللمسٌة
  -: انزارٌٍٍٕ رٔي انحغبعٍخ انهًغٍخ انًفشؽخ

بقولها " لقد أردت أن أشعر بإحساس جٌد لكونً محضونة ولذلك نجد تمبل جراندن تشٌر إلً ذلك 
لكننً عندما كنت أُحضن من قبل الناس كانت المنبهات تؽرقنً كموجة بحرٌة هائجة , وقد استؽرقت 

  " وقتاً طوٌالً كً أتعلم قبول اإلحساس بؤن أظل ممسوكة وال أحاول الهروب

 مظاهر األضطرابات الحسٌة اللمسٌة
  -: حغبعٍخ انهًغٍخ انًفشؽخانزارٌٍٍٕ رٔي ان

وٌقول براد براند وهو شخص من الذاتوٌٌن الذٌن وصلوا لمستوي متقدم من مراحل التعلٌم والعمل 
والحٌاة باستقاللٌة ٌقول " إننً كنت أنفر من بعض الناس عندما ٌلمسونً لٌس ألنً ال أحبهم ولٌس 

 " لتالمس الجسدي نفسهاخوفاً من مالمسة هإالء األشخاص وؼنما خوفاً من عملٌة ا

 مظاهر األضطرابات الحسٌة اللمسٌة
o الذاتوٌٌن ذوي الحساسٌة اللمسٌة المنخفضة :  

مثل هإالء األشخاص تكون العصاب الذاهبة من جلودهم إلً الدماغ قلٌلة الحساسٌة وبذلك ٌؤتً 
الحصول علً الحس باللمس عبر تلك األعصاب ضعٌفاً جداً لذا ٌجب علٌهم أن ٌحاولوا جاهدٌن 

المعلومات من تلك اللمسات الضعٌفة ولذلك فقد تجد البعض منهم ٌضرب نفسه علً رأسه أو ٌلطم 
وجهه , وبعضهم ٌهزون أجسادهم لألمام وللخلؾ أو ٌضعون أنفسهم بٌن قطع األثاث المتجاورة أو 

  . ٌضعون أنفسهم تحت وسائد األرٌكة وٌجعلوا شخص آخر ٌقؾ علٌها

 

 حسٌة الشمٌةاألضطرابات ال
ٌالحع ثعغ اَثبء عهً أؽفبنٓى انزارٌٍٍٕ أَٓى ٌفحظٌٕ انعبنى يٍ حٕنٓى يٍ خالل انشى فٓى ٌشًٌٕ 

 أجغبد آثبئٓى أٔ أنعبثٓى انخبطخ أٔ حزى األجٓضح انكٓشثبئٍخ ثبنًُضل . 

 مظاهر األضطرابات الحسٌة الشمٌة
  . سفغ اعزخذاو انظبثٌٕ

  . شم األطعمة قبل أكلها

  .األطعمةرفض بعض 

 شم األدوات واألشٌاء التً تطالها ٌدٌه

  . االحتفاظ باألشٌاء البالٌة

 األضطرابات الحسٌة الشمٌة
 لماذا

 مظاهر األضطرابات الحسٌة الشمٌة



  -: انزارٌٍٍٕ رٔي انحغبعٍخ انشًٍخ انًفشؽخ

حساسة جداً هناك بعض األشخاص الذاتوٌٌن الذٌن تكون األعصاب الذاهبة من أنوفهم إلً أدمؽتهم 
ولذلك تؤتى الروائح قوٌة جداً عبر تلك األعصاب األمر الذي ٌؽضبهم وٌجعلهم ٌبكون أو ٌصرخون 
أحٌاناً فقد تجد بعض الذاتوٌٌن ٌكرهون الدخول للحمام وبعضهم ٌكره دخول المطبخ وبعضهم ٌكره 

ئهم أو أمهاتهم الجلوس بجوار أي شخص ٌضع عطراً فتجد أن بعض األطفال ٌهربون عند اقتراب آبا
منهم لٌس ألنهم الٌحبونهم وإنما ٌرجع ذلك ألنهم ال ٌستطٌعون تحمل رائحة األب أو األم ولٌس معنً 
ذلك أن رائحة األب أو األم نفاذة أو سٌئة وإنما ألن أعصاب الشم لدي هإالء الذاتوٌٌن حساسة جداً . 

  . وحادة وقوٌة وبعض هإالء األطفال ٌكره بعض األطعمة ألن لها رائحة نفاذة

 

 مظاهر األضطرابات الحسٌة الشمٌة
  -: انزارٌٍٍٕ رٔي انحغبعٍخ انشًٍخ انؼعٍفخ

ومثل هإالء األشخاص تجدهم ٌشمون كل شًء تقع علٌه أٌدٌهم أو ٌحبون بعض األطعمة ذات 
 الروائح النفاذة والقوٌة أو تجدهم ٌحبون االقتراب من األفراد اآلخرٌن وشم أجسامهم وذلك ألن

أعصاب الحس الشمً لدٌهم أي األعصاب الذاهبة من األنؾ إلً المخ ضعٌفة جداً ولذلك فإن الروائح 
  . تصل بصعوبة وبشكل ضعٌؾ

 األضطرابات الحسٌة التذوقٌة
رٕجذ نذي ثعغ األؽفبل انزارٌٍٍٕ خظبئض رزعهك ثبنززٔق حٍش َجذ نذي انجعغ يُٓى رفؼم األؽعًخ 

انحًؼٍخ أٔ انعكظ أٔ سفغ ثعغ األؽعًخ راد ؽعى يعٍٍ أٔ ٔػع كم شئ فً انفى نفحظّ عٕاء كبٌ 

 ْزا انشًء نعجخ أٔ أداح يٍ األدٔاد انًٕجٕدح حٕنّ 

 مظاهر األضطرابات الحسٌة التذوقٌة
  . ضع األشٌاء فً الفمو 

  . تفضٌل األطعمة الحرٌفة

  . كراهٌة بعض أنواع األطعمة ذات القوام الهالمً

 األضطرابات الحسٌة التذوقٌة
 لماذا

 األضطرابات الحسٌة التذوقٌة
  -: انزارٌٍٍٕ رٔي انحغبعٍخ انززٔلٍخ انًفشؽخ 

جداً تجدهم ٌرفضون تناول بعض بعض الذاتوٌٌن تكون العصاب الذاهبة من الفم إلً المخ حساسة 
األطعمة مثل الطعنة التً ٌصعب مضؽها كاللحم أو الدجاج أو بعض األطعمة الهالمٌة كالجٌلً أو 

األطعمة الملساء كالبطاطس المهروسة ألن كل هذه األطعمة تولد لدٌهم إحساس سٌئ فً الفم واللسان 
  . واألسنان

 

 األضطرابات الحسٌة التذوقٌة
  : ذوي الحساسٌة التذوقٌة الضعٌفةالذاتوٌٌن 

هنا نجد أن بعض الذاتوٌٌن ٌفضلون أكل األطعمة الحرٌفة وبعضهم ٌؤكل بعض المواد واألشٌاء ؼٌر 
الصالحة لألكل مثل التراب أو الخشب وبعضهم ٌلجؤ إلً عض أي شًء تطاله ٌده وهناك من هإالء 

ًء عن طرٌق طعمه وقوامه وسمكه األطفال من ٌضع األشٌاء فً فمه كمحاولة الستكشاؾ الش
  . وهإالء األشخاص تكون األعصاب الذاهبة من الفم إلً المخ ضعٌفة جداً 

 قائمة تقٌٌم األضطرابات الحسٌة ألطفال األوتٌزم

 
 
 
 
 
 



 التكامل الحسً
 التخطٌط الحركً

 إعداد المدرب
 حسن صالح الدٌن إسماعٌل

 أخصائً نفسً
 أنشطة التخطٌط الحركً

 الٌدٌنعضالت 
 أصابع قوٌة

 تآزر بصري حركً
 التخطٌط الحركً الٌدٌن

 التخطٌط الحركً القدمٌن
 التخطٌط الحركً الٌدٌن والقدمٌن

 التعبٌر الٌدوي
أجسامنا, وعن سرعة واتجاه حركتنا, وعن إعطائنا  توازن الحاسة المسإولة عنالحس الدهلٌزي 

 األرض أم ال , إذا كنا على  المعلومات حول وضع أجسامنا فً الفراغ
ومفاصلنا فً الفراغ الذي  عضالتنا وهً الحاسة التً تزودنا بمعلومات حول موضعالحس العمٌق 

نتحرك فٌه, كؤن نعرؾ مثال أن ٌدنا مرتفعة فً الهواء أو ممدودة الى جانبنا دون رإٌتها, أو أن 
  نعرؾ أن قدمٌنا تتحركان دون النظر الٌهما للتؤكد من ذلك

 
 ٌط الحركًأنشطة التخط

 عضالت الٌدٌن
 أنشطة لتجعل ٌده قوٌة ؟؟؟

 أنشطة التخطٌط الحركً
 أصابع قوٌة

 أنشطة لتجعل أصابع ٌده قوٌة ؟؟؟
 
 

 أنشطة التخطٌط الحركً
 تآزر بصري حركً

 أنشطة لتنمٌة التآزر البصري الحركً ؟؟؟
 

 أنشطة التخطٌط الحركً
 التخطٌط الحركً الٌدٌن

 هام جدا (التدرٌب على سٌطرة ٌد ) 
 قذؾ كره بالٌدٌن فً أتجاه ثابت

 قذؾ كره بالٌدٌن فً أتجاهات مختلفة
 أستقبال كره بالٌدٌن من أتجاه ثابت

 أـستقبال كره بالٌدٌن من أتجاهات مختلفة
 نقل كره من ٌد ألخرى 

 اللعب بالصلصال بالٌدٌن
 كوسةأنشطة أستخدام قلمٌن بالٌدٌن دوائر للداخل / للخارج / فً أتجاهات مع

 ضرب كره باستخدام مضرب ممسوك بالٌدٌن
 ؼلق أزرار قمٌص

 ؼلق الكوبشة
 



 أنشطة التخطٌط الحركً
 التخطٌط الحركً للقدمٌن

 التدرٌب على سٌطرة قدم ) هام جدا (
 ٌشوط كره وهو ٌتقدم بالمشً
 ٌشوط كره وهو ٌتقدم بالجري

 ٌوقؾ كره قادمة إلٌه بقدمه
 

 أنشطة التخطٌط الحركً
 الحركً الٌدٌن والقدمٌنالتخطٌط 

 التقلٌد الحركً بالٌدٌن والقدمٌن
 ألعاب الٌوجا لألطفال

 أنشطة التخطٌط الحركً
 

 التعبٌر الٌدوي
 

 أنشطة التخطٌط الحركً
أجسامنا, وعن سرعة واتجاه حركتنا, وعن إعطائنا  توازن الحاسة المسإولة عنالحس الدهلٌزي 

 إذا كنا على األرض أم ال ,  المعلومات حول وضع أجسامنا فً الفراغ
 

 أنشطة التخطٌط الحركً
  هزازاً  كرسٌاً  أو هزازاً  حصاناً  ٌستخدم
  الحركة فى دفعه بعد أرجوحة على ٌتؤرجح
  سم 081 ـ 021 من إرتفاعه منزلق على وٌنزلق ٌتسلق
  التوازن خشبة على ٌمشى
  جانباً  والخلؾ األمام إلى التوازن خشبة على ٌمشى

  علٌها ومحافظاً  الحركة مبتدئاً  األرجوحة على ٌتؤرجح
  ذراعٌه على جسمه ثقل محمالً  ثوان 01 لمدة أفقى حدٌد قضٌب من ٌتعلق

  والرجلٌن الذراعٌن فرد
 

 أنشطة التخطٌط الحركً
 انشطة الطوق المعلق

 أنشطة الستارة المعلقة واألوتاد الملونة
 
 
 

 أنشطة التخطٌط الحركً
ومفاصلنا فً الفراغ الذي  عضالتنا التً تزودنا بمعلومات حول موضعوهً الحاسة الحس العمٌق 

نتحرك فٌه, كؤن نعرؾ مثال أن ٌدنا مرتفعة فً الهواء أو ممدودة الى جانبنا دون رإٌتها, أو أن 
  نعرؾ أن قدمٌنا تتحركان دون النظر الٌهما للتؤكد من ذلك

 
 أنشطة التخطٌط الحركً

  مسنوداً  الوقوؾ وضع فً أسفل وإلً أعلً إلً ٌهتز
  وركبتٌه ٌدٌه على وهو وخلفاً  أماماً  ٌتارجح
  للوقوؾ ٌعود ثم القرفصاء وضع فى ٌجلس
  السقوط بدون األشٌاء إللتقاط الوسطاء من ٌنحنى
  قدمٌه بكلتا المكان فى ٌقفز



  الوراء إلى ٌسٌر
  بالقدم كبٌرة ثابتة كرة ٌركل

 أنشطة التخطٌط الحركً
  بمساعدة لألمام ٌتشقلب

  إلٌه مدحرجة بقدمه كبٌرة كرة ٌركل
  قدمٌه أصابع أطراؾ على ٌمشى
 عجالت ثالث ذات دراجة راكباً 
  مساعدة بدون ثوان 8 ـ 4 من لمدة واحدة قدم على ٌقؾ

  إتجاهه مؽٌراً  ٌجرى
  ٌقع أن بدون مرات 01 األمام إلى ٌقفز
  األرض عن سم 5 ٌرتفع خٌط فوق ٌقفز

 
 

 الحركًأنشطة التخطٌط 
  مرات 6 للخلؾ ٌقفز
  القدمٌن بتبادل السلم ٌنزل

  متتالٌة مرات 5 واحدة قدم على ٌحجل
  بنفسه الحبل ٌنط أن ٌستطٌع

  ٌجرى وهو األرض من شٌئاً  ٌلتقط
  الطفل وسط إلى ماءه إرتفاع ٌصل سباحة حمام فى ٌلعب أو ٌمشى

  واحدة قدم على ٌدور ثم ٌنط
  قدمٌه على وٌهبط سم 01 إرتفاع من ٌقفز

 
 

 أنشطة التخطٌط الحركً
  ثوان 01 لمدة مؽلقتٌن وعٌنٌه مساندة بدون واحدة قدم على ٌقؾ

 المتبادل المشً
 واحدة رجل على الوقوؾ

  واحدة قدم على الوثب
 للجانبٌن بقفز

 رجلٌه خالل من وٌنظر ٌنحنً
  سم 21 إرتفاع من ٌقفز

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التكامل الحسً
 األستجابات البصرٌةأنشطة 

 إعداد المدرب
 حسن صالح الدٌن إسماعٌل

 أخصائً نفسً
 

 أنشطة األستجابات البصرٌة
 تركٌز األنتباه البصري

 زٌادة مدة تركٌز األنتباه البصري
 المرونة فً نقل األنتباه البصري

 
 أنشطة األستجابات البصرٌة

 شئ حقٌقً
 مجسمات

 صور حقٌقٌة
 صور كارٌكاتٌر

 تمثٌل
 

 
 أنشطة األستجابات اللمسٌة

 
 أنشطة األستجابات اللمسٌة

 أنشطة تقبل اللمس الجسدي التدرٌجً
 أنشطة تقبل اللمس بقطع قماش القطٌفة التدرٌجً

 أنشطة تقبل اللمس بقطع قماش الألكثر خشونة التدرٌجً
 عمل مساج لجسم الطفل بكرٌم أو زٌت خاص تدرٌجٌاً 

 اإلنؽمار فً حمام كور بالستٌك
 مساج لجسم الطفل بلٌفة تدرٌجٌاً 

 أنشطة التعود على لعب لمس األشٌاء 
 السنفرة –كرٌم الحالقة  –معجون األسنان  –الصلصال  –العجٌن 
  -الخشن  –الناعم  –الدافً  –الساخن  –البارد 

 أنشطة التعود على لعب لمس األشٌاء 
صندوق الصابون  –ق العمالت صندو –صندوق المكعبات  –صندوق البلً  –الصلصال  –العجٌن 
 صندوق المنادٌل الورق –صندوق الرمل المجفؾ  –صندوق الرمل الجاؾ  –السائل 

صندوق العدس  –صندوق الفول  –صندوق األرز  –صندوق القطن  –الفوم  –صندوق قطع القماش 
 صندوق قطع السفنج –صندوق النشا  –

 الحبو على األرض
 العالج باألحضان

 
 
 
 
 
 

 



 األستجابات التذوقٌةأنشطة 
 التعود والتشكٌل والتقرٌب التدرٌجً هام جدا فً تدرٌبات االستجابات التذوقٌة

 أنشطة األستجابات التذوقٌة
 تذوق نكهات مختلفة

 ملح 
 كمون
 كسبرة
 لٌمون
 سكر
 عسل

 أنواع العصاٌر المختلفة
 

 ٌمص بنبون
 ٌمص مصاصة

 ٌشفط بالشالٌموه
 ٌمضػ لبان

 
 

 


