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 -:التكامل الحسي  

 

 هو عملٌة عصبٌة عبارة عن معالجة المدخالت الحسٌة    

 

و خروج رد الفعل المناسب لهذه المدخالتالمختلفة   



1-السمع 

2-البصر 

3-الشم 

4-التذوق 

5-اللمس 

6-اللمس العمٌق 

7-االحساس العمٌق فً المفاصل 

8- االحساس الدهلٌزي او التوازن 





:اهم المدخالت حسٌة تاتً عن طرٌق  

 اللمس-1  

 اللمس العمٌق-2  

 االحساس الدهلٌزي-3  

 فً المفاصلاالحساس العمٌق -4  



 ٌتم جمع كل المعلومات من البٌئة المحٌطة و 
وتمشً فً الحواس دخولها عن الطرٌق 

المسارات العصبٌة المتخصصة لتصل 
المخ و ٌتم استقبالها فً االماكن ,جمٌعها
المخصصة لكل احساس و معالجتها فً 

االماكن المخصصة لكل احساس ثم اخراج 
 رد الفعل المناسب لهذه المدخالت



 ٌزٌد من التفاعل مع البٌئة و التفاعل مع -1

 االخرىن

 ساعد االنسان علً اكتساب المهارات -2  

 ٌساعد االنسان علً تنظٌم المهارات  -3
 الحٌاتٌة و التفاعلٌة



 النضج العصبً -1  

 البرمجة العصبٌة المركزٌة-2  

 رد الفعل التكٌفً-3  

 التغذٌة العصبٌة-4  



 هو عبارة عن مرض ٌنشأ عندما ال ٌتم 

معالجة التكامل متعدد الحواس بشكل كاف 

من أجل توفٌر استجابات مناسبة لمتطلبات 

توفر الحواس المعلومات عن طرٌق . البٌئة

ةوسائل مختلفة، الرؤي  



 

اضطراب التمٌٌز الحسً  -ا    

 Locomotor sensory Disturbance 2- واالضطرابات الحركٌة
.القائمة على الحسً  

 هو عبارة عن عملٌة معقدة ٌقوم بها الجهاز : اضطراب التعدٌل الحسً -3
العصبً المركزي الذي ٌقوم بتعدٌل وضبط الرسائل العصبٌة التً تنقل 
معلومات عن الشدة، والتردد، والمدة، والتعقٌد، وعن حداثة المحفزات 

األشخاص الذٌن ٌعانون من اضطرابات التعدٌل الحسً ٌواجهون .الحسٌة
صعوبات فً معالجة المعلومات فٌما ٌتعلق بدرجة الشدة، والمدة، والتردد 

وربما ٌبدون سلوكٌات تحمل طابع الخوف والقلق، سلوكٌات سلبٌة .... إلخ
وعنٌدة، وسلوكٌات ذاتٌة االستٌعاب التً ٌصعب جذبها، أو إبداعها أو التً 

ٌتكون من ثالثة أنواع فرعً].تسعً وراء اإلحساس بنشاط  



 

 اضطراب تعدٌل حسً مترافق مع فرط .1
 فً االستجابة

 ً مترافق مع ضعف .2 اضطراب تعدٌل حس
 فً االستجابة

 اضطراب تعدٌل حسً مترافق مع سعً .3
 ورغبة

 



 هً عبارة عن معالجة غٌر صحٌحة 

المعالجة غٌر الصحٌحة . للمعلومات الحسٌة

للمدخالت البصرٌة أو السمعٌة، على سبٌل 

المثال، ٌمكن أن نجدها فً عدم االنتباه، 
.الفوضى، وضعف األداء المدرسً  



 . قد تختلف األعراض وفقا لنوع المرض ووفقا للنوع الفرعً للمرض
مرض اضطراب المعالجة الحسٌة ٌمكن أن ٌؤثر على حاسة واحدة أو 

العدٌد من الناس ٌظهر لدٌهم واحد أو اثنٌن من . على عدة حواس معا
األعراض، ومرض اضطراب المعالجة الحسً ال بد أن ٌكون له تأثٌر 

.وظٌفً واضح على حٌاة الشخص  

 Hyperresponsivness- األشخاص الذين يعانون من فرط *
:استجابة ربما  

 ٌكرهون ملمس بعض األشٌاء كاألقمشة واألغذٌة ومنتجات الزٌنة أو •1
المواد األخرى الموجودة فً الحٌاة الٌومٌة، والتً لن تسبب أي حساسٌة 

.هذا الكره سٌتداخل مع القٌام بالوظائف العادٌة. لألشخاص العادٌٌن  
 •ٌتجنبون الحشود واألماكن الصاخبة•2  



 

 (والتً لٌس لها أي تفسٌرات طبٌة أخرى)ٌعانون من دوار الحركة •3  

 ٌرفضون القٌام بأي نشاطات طبٌعٌة تحتوي علً مالمسة البشرة •4
ٌجب )بسبب تجربة سلبٌة إلحساس اللمس ( التقبٌل، الحضن أو المعانقة)

(.علٌنا أن نتنبه لعدم الخلط بٌنه وبٌن الخجل أو الصعوبات االجتماعٌة  

 ٌشعرون بعدم الراحة، أو بالمرض أو بالتهدٌد بشكل جدي من قبل •5
أصوات طبٌعٌة، وأضواء، وحركات، وروائح، وأذواق، أو حتى 

 األحساسات الداخلٌة مثل ضربات القلب 

 الٌرضٌهم أي نوع طعام-6  

 

 . 
 



 ٌستٌقظون بسبب أصوات طفٌفة، لدٌهم )لدٌهم اضطرابات فً النوم •7

(مشاكل فً الدخول فً حالة النوم بسبب الحمل الحسً الزائد  

 ٌجدون صعوبة فً تهدئة أنفسهم، وٌجدون أنفسهم تحت الضغط •8

 بشكل دائم

Hyporesponsiveness  األشخاص الذين يعانون من نقص في

:االستجابة  

 لدٌهم صعوبات بالغة فً االستٌقاظ•1  

 ٌظهرون خاملٌن وبطٌئٌن•2  



أو األشخاص اآلخرٌن/ٌكونون غٌر مدرٌكن لأللم و•3  

 قد ٌظهرون أصماء على الرغم من اختبار وظٌفة السمع•4  

 األطفال ربما لدٌهم صعوبة فً التدرب على المرحاض، وغٌر •5

.مدركٌن لوجود بلل أو وبراز لدٌهم  

 



 ٌتململون بشكل مفرط•1  

 ٌسعون وراء أو ربما ٌقومون بإصدار أصوات عالٌة، أو ضجٌج •2  

 مزعج

 ٌقومون بالتسلق، والقفز وتحطم األشٌاء باستمرار•4  

 "المتطرفة"السعً وراء األحاسٌس •5  

 الخ.... لدٌهم عادة مص المالبس أواألصابع أوأقالم الرصاص•6  

 ٌبدون متسرعٌن•7  

 



 ٌبدون بطٌئٌن وغٌر منسقٌن•1  

 ٌشعرون بعدم الرشاقة والبطء، ولدٌهم مهارات ضعٌفة سواء حركٌة •2

 أو حتى فً الكتابة الٌدوٌة

 لدٌهم وضعٌات وقوف هزٌلة•3  

  وضعٌة وقوف هزٌلة مع إمالة الحوض باتجاه األمام

 .األطفال قد ٌتأخرون فً الزحف والوقوف والمشً أو الجري•4  

 ٌصبحون مماطلٌن لتجنب المهام الحركٌة•5  

 



 ضعف فً التوازن التكاملً وردود فعل ٌمٌنٌة•1  

 انخفاض إٌقاع أنماط العضالت فً منظومة العضالت الباسطة •2

 والقابضة مقابل الجاذبٌة

 ضعف النغمة األساسٌة•  

 انخفاص مستوى التحكم بوضعٌة الوقوف•3  

 (الرأرأة تذبذب المقلتٌن السرٌع الإلرادي)ضعف فً الرأرأة •4  

 منعكس اإلٌقاع الرقبً : وجود وردود فعل غٌر متكاملة مثل•5

•الالمتناظر  

 



 

 تشنج فً عملٌة التتبع بالعٌن•6  

 فشل التجسٌم عن طرٌق اللمس•7  

 عدم كفاٌة فً التطبٌق العملً الحركً أو الفكري أو البنائً•8  

 صعوبات مع حركة التخطٌط باستخدام معلومات التغذٌة الراجعة•9  

 صعوبات مع حركة التخطٌط باستخدام معلومات التغذٌة الذاهبة•10  

 ضعف فً التنسٌق الحرك•11  

 



الإلصدارالثانً: االختبار النموي لإلدراك البصري•1  

 اختبار بٌري بوكتٌنكا النموي للتكامل الحركً البصري، اإلصدار •2

 السادس

 معٌار مٌلر للمشاركة والوظٌفة•3  

 اختبار برونٌنكس أوسٌرتسكً للمهارات الحركٌة، اإلصدار الثانً•4  

 مخزون تقٌٌم السلوك للوظائف التنفٌذٌة•5  

 معاٌٌر المعالجة الحسٌة فترة ما قبل المدرسة.6

 Praxisمقٌاس براكسٌز للتكامل الحسً . 7



 



 -:حسب م سوف ٌخرجة االختبار المخصص الضراب المعالجة الحسٌة  

 : سٌتم تصنٌف االضطرابات الً نوعان اساسٌان هما  

 فرط فً االستجابة الحسٌة.1  

 نقص فً ااستجابة االحسٌة.2  

 -:القواعد االساسية في العالج  

 الضغط العمٌق ٌساعد علً التهدئة-1  

 التنبٌة الدهلٌزي ٌساعد علً التنشٌط-2  

 تنبٌه االحساس العمٌق فً المفاصل ٌساعدعلً التازرو التنسٌق -3  



 المحور االساسً فً النظام الغذائً العصبً 

: هو تحقٌق المعادلة بٌن  

 المحافظة علً الجهاز العصبً هادئ و فً 

نفس الوقت ٌقظ و هو ما ٌسمً بالكمال 

 التوافقً العصبً

 2015بوسي حنفي .د                          



 البد البد من صياغة

خطة حسية فردية لكل 
 مريض



 التوحد-1  

 نقص االنتباه و فرط الحركة-2  

 صعوبات التعلم-3  

 الشلل الدماغً-4  

 االكتئاب و الحاالت النفسٌة المختلفة-5  

 ضعف التوافق العضلً العصبً -6  

 مشاكل التوازن و االتزان-7  

 الضمور الجزئً فً العصب البصري-8  

 الضمور الجزئً فً العصب السمعً-9  



 تاهٌل ما بعد زراعة القوقعة-10  

 مشاكل وعٌوب جهاز النطق-11  

 تنمٌة المهارات-12  

 تنمٌة مهارات االطفال االسوٌاء-13  



 -:انواع غرف التكامل الحسً  

 



 :غرفة البرمجة الحسٌة-1  

  ٌستخدم مع حاالت االمراض النفسٌة

 :غرفة التكامل الحسً-2  

ًتستخدم مع انشطة العالج الوظٌف 

 :غرفة سونزالٌن-3  

 تستخدم مع االشخاصص اللذٌن ٌعانون من 
 اضطرابات عقلٌة
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