
About Sensory Processing Disorder 

 عن اضطراب المعالجة الحسية 

ما هي المعالجة الحسية؟

تعمــل عقولنــا دومــا للتحقــق مــن إحساســنا بالعالــم مــن حولنــا. 
ــوم  ــا. يق ــوم بتصنيفه ــواس وتق ــن الح ــائل م ــى الرس ــي تتلق فه
الترتيــب  فــي  الرســائل. ويضعهــم  بفــك شــفرة هــذه  المــخ 
الصحيــح بحيــث يمكننــا االســتجابة بالطريقــة الصحيحــة. ويطلق 
علــى ذلــك اســم المعالجــة الحســية. نحتــاج إلــى المعالجة الحســية 
ــد مــن األمــور الشــائعة، مثــل قضــم الشــطائر، أو  ــام بالعدي للقي

ركوب الدراجة، أو قراءة كتاب. 

ما هو اضطراب المعالجة الحسية؟

اضطراب المعالجة الحسية أشبه ما يكون بوجود زحام مروري 
بترتيب  تقوم  ال  المخ  من  أجزاء  بعض  أن  حيث  المخ.  في 
المعلومات من الحواس )مدخالت الحواس( بالطريقة الصحيحة. 

وهو ما يصعب على طفلك القيام بأنشطة األطفال الروتينية.

لماذا تعتبر هذه مشكلة؟

عندما ال يقوم المخ بترتيب المدخالت الحسية بالطريقة الصحيحة، 
قد يواجه طفلك أوقات صعبة في االستجابة للمدخالت بالطريقة 

الصحيحة. قد ال يعي األطفال الذين يعانون من اضطراب المعالجة 
الحسية بجسمهم أو حركاتهم. ليس من السهل عليهم الشعور بما 
يجري حولهم. وبالتالي قد يتصرفوا على نحو خاطئ، أو ببطء 

شديد، أو قد يقوموا بأشياء دون ترتيب. فعلى سبيل المثال، قد يقوم 
الطفل الذي يعاني من اضطراب المعالجة الحسية بما يلي:

إحساس اللمس بالطريقة الخاطئة، ومن ثم فيرجى االبتعاد عن   •
اللعب الفوضوي أو مهام النظافة الشخصية. قد يترك المالبس 

ملفوفة على الجسم.

يحتاج الطفل إلى التحرك بصورة أكبر من غيره من األطفال   •
اآلخرين لكي يبقى مستيقًظا ومنتبًها.

يعاني الطفل من مشكلة في اللمس بيديه. وهو ما يؤدي إلى   •
ضعف المهارات الحركية الدقيقة )الحركات الصغيرة التي تتم 
باستخدام العضالت الصغيرة مثل التقاط قلم رصاص(. وقد 
استخدام  وفي  الكتابة،  في  مشكلة  من  كذلك  الطفل  يعاني 

الشوكة، أو الملعقة، أو السكين.

وعيه بجسمه يكون ضعيفاً. وهو ما يؤدي إلى ضعف الحركة   •
التي  الكبيرة  )التحركات  الكبير  الحركي  اللعب  وضعف 

تستخدم عضالت كبيرة مثل القفز(.

اضطراب المعالجة الحسية قد يؤثر على كافة الحواس، وأكثرهم 
شيوعا ما يلي:

الوعي بالجسم   •

اللمس   •

الحركة والتوازن   •

السمع   •

ما السبب في ذلك؟

قد ال نعرف تماًما السبب في حدوث اضطراب المعالجة الحسية. 
فقد يكون األمر متعلًقا بالجينات )أي أنه موروث في األسرة( وقد 
يكون األمر متعلق جزئًيا بالبيئة المحيطة. ولكننا نعرف أن المخ 
يعمل على نحو مختلف لدى األطفال الذين يعانون من اضطراب 

المعالجة الحسية. 
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وفي بعض الحاالت، قد يؤدي االفتقار إلى الخبرات الحسية في 
مرحلة مبكرة من الحياة إلى هذا االضطراب.

كيف أعرف أن طفلي مصاب بذلك؟

ال يوجد اختبار خاص باضطراب المعالجة الحسية، ولكن هناك 
بعض السلوكيات التي يمكننا تتبعها. اضطراب المعالجة الحسية 

يؤثر على معظم مناح الحياة. قد يعاني الطفل من:

أو  اللمس،  تجاه  مختلطة  أو  منخفضة،  أو  عالية،  حساسية   •
الحركة، أو الرؤية، أو األصوات.

–  بعض األطفال يتجنبون المدخالت الحسية. قد يجد األطفال   
والطعام  واألصوات،  والضوء،  واللمس،  المالبس،  أن 
وغير ذلك من المدخالت مؤلمة، أو غير مريحة، أو تسبب 

المشاكل.
–  بعض األطفال يشتهون أو يسعون إلى رؤى، أو أصوات،   
متوقع  هو  عما  اللمس  من  المزيد  أو  جديدة  حركات  أو 

بالنسبة لعمر الطفل.
–  بعض األطفال اآلخرين لديهم مدخالت حسية قليلة أو ليس   
لديهم مدخالت حسية على اإلطالق، حتى األلم. قد يكون 

من الصعب جذب انتباههم أو اللعب معهم.
للمدخالت  مختلفة  استجابات  لديهم  األطفال  من  –  العديد   
الحسية )مثل السعي للحركة مع تجنب اللمس(. قد يستجيب 
أوقات  في  الشيء  لذات  مختلفة  بطريقة  كذلك  األطفال 

مختلفة.
للقيام  الجسم  يحركون  كيف  األطفال  يعرف  ال  قد   •
باألشياء التي يريدونها )المهارات الحركية(. يمكن 

أن يتضمن هذا:
ضعف التوازن ووضعية الجسم  –  

الحركات الخرقاء  –  
مشاكل في تعلم المهارات الحركية الجديدة  –  

مشاكل في الكتابة  –  
ضعف  من  والمعاناة  بسهولة،  للتشوش  التعرض   •

االنتباه
للغاية.  منخفضاً  أو  للغاية  عالياً  يكون  النشاط  مستوى   • 

باعتباره  خاطئ  نحو  على  الطفل  حالة  تشخيص  يتم  وقد 
يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.

التقوقع حول الذات والسلبية  •
تهدئة  على  القدرة  عدم  أو  الذات  في  التحكم  إلى  االفتقار   •

النفس

كيف يتم العالج؟
العالج المهني

الحسية  المدخالت  معالجة  في  الطفل  يساعد  قد  المهني  العالج 
القيام بها.  بالقيام بأمور نتوقع من األطفال  له  على نحو يسمح 
هدفنا هو تعزيز كيفية معالجة المخ لدى الطفل للحواس بحيث 
يمكنه االستجابة على النحو الصحيح. وهو ما من شأنه أن يساعد 
والتمتع  اللعب،  مثل  الطبيعية  األنشطة  في  النجاح  على  الطفل 

بالمدرسة، وتناول الطعام، وارتداء المالبس والنوم.

ســوف نقــوم بتوجيــه طفلــك من خــالل األنشــطة الترفيهية   •
 التــي تتحــدى الطفــل، ولكنهــا تســمح لــه كذلــك بالنجــاح.
 علــى ســبيل المثــال: قــد يكــره الطفــل اللعــب الفوضــوي.
ــرة  ــة الكبي ــر مــن األنشــطة الحركي ــوم بالكثي ــد نق ــذا، فق ل
ــل مــن »اللعــب الفوضــوي«. وكلمــا زاد  مــع دمــج القلي
ــت  ــا قل ــاء اللعــب، كلم ــن أثن ــل التســاخ اليدي تحمــل الطف
ــب  ــة اللع ــرة وزادت كمي ــة الكبي ــطة الحركي ــة األنش كمي

الفوضوي.

مثل هذه األنشطة تمنح طفلك المستوى الصحيح من المدخالت.   •
ونحن نتحقق من عدم شعور الطفل باالرتباك. وهو ما يساعده 
على  الحسية  للمدخالت  واالستجابة  المعالجة  في  البدء  على 

النحو الصحيح.

وقيم  احتياجات  يعكس  برنامج  بناء  على  معك  نعمل  سوف   •
أسرتك.

عالج التخاطب

من الممكن أن يساعد عالج التخاطب الطفل على االستجابة على 
نحو أفضل لألصوات. وهو ما سوف يساعد الطفل على النجاح 
الحروف  بين  ما  الفرق  معرفة  وعلى  التالية  االتجاهات  في 

واألصوات التي يصدرها.
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سوف نرشد الطفل من خالل أنشطة ممتعة تنطوي على الكثير   •
من التحديات، ولكنها تتيح له تحقيق النجاح في ذات الوقت. 
تعريف  مع  وأخيًرا(،  ثانًيا،  )أوالً،  التتابع  على  نعمل  سوف 
وجود  وبدون  الخلفية  في  ضوضاء  وجود  في  األصوات 
ضوضاء، كما سنكرر المعلومات لتعزيز مهارات االستماع 

والذاكرة.

في  اتباعه  الممكن  من  برنامج  بناء  على  معك  سنعمل  كما   •
المنزل.

 لألغراض اإلعالمية فقط. وال تحل محل المشورة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. 
.SMARTworks 521624ar – Rev11/20 .جميع الحقوق محفوظة .Fairview Health Services 2013 © حقوق الطبع والنشر

الصفحة 3 من 3


