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 SIينپبرچگي حسي 
انٛالً انطالح يىذبضچٍي حؿي ٔؼب٘ي ٔرشّفي ضا زض وبض زضٔب٘ي زاضز زض ثؼضي اظ ٔمبالر ثٝ ػٙٛاٖ يكه ضاٜ  

ذبل ثطاي ٔكبٞسٜ ؾبظٔب٘سٞي طجيؼي اطالػبر حؿي ثطاي ضفشبض ػّٕىطزي اؾز زض ثؼضي زيٍط اضظيكبثي ٚ  

 ٘س.زضٔبٖ افطازي اؾز وٝ اذشالفبر ػّٕىطزي زض دطزاظـ حؿي زاض

: يه زيس ػسيسي ضا ثطاي زضٔبٖ وٛزوبٖ ٚ ٔكىالر ضقسي، يبزٌيطي ٚ احؿبؾي وٝ زض طكَٛ  Ayresآيطظ: 

زٞس اضائٝ زاز ٚ ٞيچ قىي ٘يؿز وٝ زض ضٚـ زضٔب٘ي ٚي سأطيط ثؿكعايي ضٚي وكبض زضٔكب٘ي ٚ     وٛزوي ضخ ٔي

 ٔفْٟٛ آٖ ٌصاقز. 

ٍي حؿكي زض ػّٕىكطز ٔ كع زض ظ٘كسٌي     ثب ٔطبِؼٝ ايٗ سجرف يه ؾٌٛيطي ػٕيمي ٘ؿجز ثٝ سكأطيط يىذكبضچ  

 آيس. ضٚظٔطٜ ثسؾز ٔي

 ينپبرچگي حسي در رضذ مودك

Ayres        َثطاي زضن ضقس وٛزوبٖ ضٚي دطزظاـ حؿي سٕطوع وكطز ثكبالذم ثكٝ دكطزاـ حؿكي دطٌٚعيٕكب

ٞبي  ٞب ٔٛضز سأويس ٚالغ قس٘س ظيطا آٟ٘ب حؽ )ٚؾشجٛالض، ِٕؿي، ػٕمي(. اظ زيسٌبٜ يىذبضچٍي حؿي ايٗ حؽ

ٞبي  وٙٙس. حؽ َ ظ٘سٌي ثطاي وٛزن فطاٞٓ ٔيٚ انّي ٞؿشٙس ٚ آٟ٘ب سؼبٔالر ثب ػٟبٖ ضا زض ؾبِٟبي اٚ اِٚيٝ

 ٘يبظ ٞؿشٙس.ززيؿشبَ ٔظُ حؽ ثيٙبيي ٚ قٙٛايي ثطاي ثبِيسٌي ٚ ضقس وٛزن ٔٛض

اؾكز أكب سٛػكٝ ثكٝ حكؽ        ٞبي ديچيكسٜ  اي ثطاي فؼبِيز ٞبي انّي يه دبيٝ آيطظ ثبٚض زاقز وٝ اٌطچٝ حؽ

ٛالض ٚ ِٕؿي ٚ ػٕمي سٛؾط ثيكشط افطاز ٚ زضٔبٍ٘طاٖ وٝ ثٝ ضقس وٛزن ػاللٕٙس ثٛز٘س ٘بزيسٜ ٌٕبقكشٝ  ٚيؿش

 قسٜ اؾز.

 ٞبؾز. فطضيٝ اِٚيٝ آيطظ ايٗ ثٛز وٝ فؼبِيز ٚ ػّٕىطز ٔ ع يه فبوشٛض انّي زض ضفشبض ا٘ؿبٖ

٘ؿجز ثٝ ضقس وٛزن ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٚي ػٙٛاٖ وطز وٝ زا٘ؿشٗ ػّٕىطز ٚ ػسْ ػّٕىطز ٔ ع ثؿشف ذٛثي 

آٚضز. اٚ ايٗ ٔؿئّٝ ضا وٝ چٍٛ٘ٝ ػّٕىطز ٔ ع سٛا٘كبيي   ٚ زا٘ؿشٗ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالر ضقسي ثطاي ٚي فطاٞٓ ٔي

 زٞس ضا ثطضؾي وطز. ٞبي ضٚظٔطٜ سحز سأطيط لطاض ٔي  آٔيع زض فؼبِيز وٛزن ضا ثطاي ٔكبضوز ٔٛفميز

طالحبيز ٘ظيكط يىذكبضچٍي حؿكي، دبؾكد     آيطؼ زيسٌبٜ ذٛز ضا زض ٔٛضز يىذكبضچٍي ٌؿكشطـ زاز ٚ اظ انك   

 ا٘طجبلي ٚ دطاوؿي اؾشفبزٜ وطز.

 

 

 

 

 هفبهين بوروبيولوشيل
 

ٞبي حؿي ثطاي ػّٕىطز ٔطّٛة ٔ ع ضطٚضي اؾز. ٔ ع اطالػبر حؿي، ػسْ ػّٕىطز ٚ ٔحطٚٔيز آٖ ضا  زازٜ

 ٛز.ق زض زضيبفز ٔحطوٟبي حؿي ٔي  ٞب ٚ اذشالَ زٞس. ٔحطٚٔيز حؿي ٔٙؼط ثٝ ٞصيبٖ ٌعاضـ ٔي

زض حبَ حبضط ػيٛة اؾبؾي قٙبذشي، اػشٕبػي ٚ ػّٕىطز حؿي اغّت ثسِيُ ٘مم حؿي وٝ سٛؾط ٔحكيط  

 آيس. قٛز ثٛػٛز ٔي اػٕبَ ٔي
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 آيطؼ ثيبٖ وطز وٝ زازٜ حؿي يه س صيٝ حؿي ثطاي ٔ ع اؾز زضؾز ٔظُ غصا ذٛضزٖ ثطاي ثسٖ.

 قسٜ اؾز. ضغيٓ حؿي: وٝ ثطٛض ذبل ثطاي وٛزوبٖ ػّٕىطز ٘بٔٙبؾت حؿي ططحطيعي

وٙس اغّت اٚلبر ضغيٓ حؿي ٘يكبظي   حؿي يه سطويت حؽ ٔطّٛة ثطاي وٛزن فطاٞٓ ٔي ايٗ ضغيٓ زضٔب٘ي

وٙكس وكٝ ٘يبظٞكبي     ثٝ وٙشطَ سٛؾط ٔطالجبر ٘ساضز. ٔحيط يه ٔحيط ٔشفبٚر حؿي ثطاي وٛزن فطاٞٓ ٔكي 

 ثب اؾشطؼ ضا وٓ وٙس.ٞبي ظيبزي ٕٔىٗ اؾز سٛا٘بيي فطز ثطاي ٔمبثّٝ  وٙس. ٔحطن ٚي ضا اضضبء ٔيحؿي 

 ٞبي حؿي زض ٔحيط اؾشفبزٜ وٙس. ثطاي اؾشفبزٜ ٔٛطط وٛزن ثبيس ثهٛضر ؾبظٔبٖ يبفشٝ اظ زازٜ

 پبسخ انطببقي

ٞكبيي ضا وكٝ زض آٖ    وٙس ثّىٝ وٛزن ثهٛضر فؼبَ حكؽ  آيس ػصة ٕ٘ي وٛزن ٞط حؿي ضا وٝ ثٝ ؾٕشف ٔي

 يٗ دطٚؾٝ دطزاظـ حؿي اؾز. وٙس وٝ ا ظٔبٖ ثطايف ٔفيس اؾز ٚ ثٝ آٖ ٘يبظ زاضز ػصة ٔي

زٞس وٝ ثٝ آٖ دبؾد  افشس وٛزن يه ضفشبض ٞسفٕٙس ٚ ؾبظٔبٖ يبفشٝ ضا زض ٔحيط ا٘ؼبْ ٔي ٚلشي ايٗ اسفبق ٔي

وٝ سٛؾط  (challenge)زٞس اٚ يه ؾطي ٔؼبزِٝ  ا٘طجبلي ٌٛيٙس. ٚلشي وٛزن دبؾد ا٘طجبلي ثٝ ٔيحط ٔي

ا٘طجبلي ٕٔىٗ اؾز ظيطا ٔ ع لبزض اؾز ثهكٛضر ٔكٛططي    قٛز ايٗ دبؾد قٛز ضا دبؾرٍٛ ٔي ٔحيط اػٕبَ ٔي

 اطالػبر حؿي ٚاضز قسٜ ضا ؾبظٔب٘سٞي وٙس.

ضا٘س. ٍٞٙبٔيىٝ وٛزن دبؾد ا٘طجبلي  دبؾد ا٘طجبلي يه ٘يطٚي ٔٛطط اؾز وٝ فطز ضا اظ ٘ظط ضقسي ثٝ ػّٛ ٔي

 سط اؾز. زٞس اظ زيٍط دبؾرٟبي ضفشبضي ديچيسٜ ٔي

SIٛزض ػطو ثؼبي آٖ ٔٙؼط ثٝ يىذبضچٍي حؿكجي  قٛز وٝ  ضر ذٛز ثٝ ذٛز ٔي: ٔٙؼط ثٝ دبؾد ا٘طجبلي ثه

قٛز وٝ وبضاسط اؾز. زٚچطذٝ ؾٛاضي يه فطآيٙس يىذبضچٍي حؿي اؾز وٝ وٛزن اظ يىذكبضچٍي حؿكي    ٔي

آٔكٛظز وكٝ    ٌيطز. وٛزن ثؼس اظ سؼطثيبر ٔشؼسز افشكبزٖ وكٛزن ٔكي    ٚؾشجٛالض، حؽ ػٕمي ٚ سؼبزَ ثٟطٜ ٔي

يىذبضچٝ وٙس ٚ ا٘فهبَ ٚظٖ ٔٙبؾت ضا ضٚي زٚچطذٝ ثطاي حفظ سؼبزَ ا٘ؼكبْ زٞكس    ٞبي ذٛز ضا چٍٛ٘ٝ حؽ

 ايٗ يه دبؾد سطبثمي اؾز.

ايؼبز دبؾد ا٘طجبلي زض وٛزن ثبيس ثهٛضر يه فبػُ فؼبَ ثبقس ٘ٝ ثؼٙكٛاٖ يكه ٌيط٘كسٜ غيكط فؼكبَ دبؾكد       

ض وٙس وٝ دبؾكد ا٘طجكبلي   سٛا٘س وٛزن ضا ٔؼجٛ وؽ ٕ٘ي قٛز ٚ ٞيچ ا٘طجبلي ذٛز ثٝ ذٛز زض وٛزن ايؼبز ٔي

قكٛز وكٝ    آٚضي ٔي زض وٛزن ٚػٛز زاضز وٝ سٛؾط ويٕيًٙ ػٕغ (inner drive)ٞبي زضٚ٘ي   ثسٞس ٔكٛق

ٞبي  ثطاي ثطاٍ٘يرشٗ اٍ٘يعـٞٓ ثطاي حبفظٝ ٚ ٞٓ ثطاي اٍ٘يعـ ٔفيس٘س. آيعض اظ فؼبِيشٟبي زضٔب٘ي ٚ ٔحيط 

 زضٚ٘ي اؾشفبزٜ وطز.

 

Neural Plasticityي 
زٞس  ٞب ضخ ٔي زض ؾطٛح ؾيٙبدؽ ٘ٛضٖزٞس س ييطاسي  وٝ ٍٞٙبٔي وٝ وٛزن دبؾد ا٘طجبلي ٔي قٛز فطو ٔي  

ؾيشي سٛا٘كبيي ؾكبذشبضٞب ٚ ٘ٛضٟٚ٘كبي ضاثكط      ؾيشي ٔ ع اؾز. دالؾشي ايٗ س ييطار زض اطط ػّٕىطز ٘ٛضٚدالؾشي

اؾز ٍٞٙبٔي وكٝ   قٛ٘س. زض ػّٓ اػهبة آٔسٜ اؾز وٝ ثب فؼبِيز زض حبَ ا٘ؼبْ ٔٙؼط ثٝ س ييطار سسضيؼي ٔي

يبثس سب ٔحيط ػسيسي وكك  وٙكس وكٝ ثكطايف ػكصاة اؾكز افكعايف لبثكُ سكٛػٟي زض           اضٌب٘يؿٓ اػبظٜ ٔي

زٞس ايٗ س ييطار ثيككشط زض   ٞبي ز٘سضيز، اسهبالر ؾيٙبدؽ، وبضايي ؾيٙبدؿي ٚ ؾبيع ثبفز ٔ ع ضخ ٔي قبذٝ

ي اؾز. سحميمبسي وٝ سبطيط ٔحيط زٞس ٚ يه ٔىب٘يؿٓ انّي اظ ضقس ٔ ع ٔٛػٛزار ظ٘سٜ ػٛاٖ ثيكشط ضخ ٔي
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زاض  ا٘س ٍٞٙبٔي وٝ اضٌب٘يؿٓ ثهٛضر فؼبَ ثب فؼبِيز ٔؼٙكي  ا٘س ٘كبٖ زازٜ غٙي قسٜ ضا ثط حيٛا٘بر ثطضؾي وطزٜ

قٛز. ضٚيبضٚيي غيكط فؼكبَ ثكب ايكٗ      قٛز ٔٙؼط ثٝ س ييطار ٔظجز ٔ عي زض ٚي ٔي ٚ زضٌيطٖ وٙٙسٜ ٔٛاػٝ ٔي

قٛز وٝ دبؾد ا٘طجبلي سٛا٘بيي  ٌيطي ٔي قٛز. ايٗ فطضيٝ ٘شيؼٝ ٕ٘ي ٔحطوٟٕبي حؿي ثبػض سِٛيس ايٗ دطٚؾٝ

وٙس ػالٜٚ ثط آٖ دالؾشي ؾيشي ٔ ع آٖ ضا ثطاي يه دبؾد سطبثمي ثطاي افعايف  ٘ٛضٚدالؾشيه ٔ ع ضا فؼبَ ٔي

 وٙس. ٞب آٔبزٜ ٔي يىذبضچٍي حؿي ٘ٛضٖٚ

SI   سٛا٘بيي ٘ٛضٚدالؾشيه دبؾد ا٘طجبلي 

Schaft ؾيشي زض ضفشبض وٛزن اؾشفبزٜ  ؾٛاضي ثطاي ٘كبٖ زازٖ سأطيط ٘ٛضٚدالؾشي ـ زٚچطذٝاظ فؼبِيز آٔٛظ

وٙكس أكب ثؼكس زض اطكط      اظ سمبطؼبر ٘ٛضي ثطاي حفظ سؼبزَ ضٚي زٚچطذٝ اؾكشفبزٜ ٔكي  وطز. وٛزن اثشسا فمط 

 وٙس.  زضٌيطي ثب ٔحيط ايٗ سمبطؼبر ضا سؿٟيُ ٚ يب سؼسيُ ٔي
 

CNS Aryonizaionي 

ضا ثهٛضر يه ؾطح ػٕٛزي ٍ٘بٜ ٔيىٙس وكٝ طكي آٖ طٙكبة ٘ركبػي زض      CNS :CNSٔسَ ؾّؿّٝ ٔطسجي 

 اِٙربع ثيٗ ايٗ زٚ ؾيؿشٓ اؾز. دبييٗ ٚ ٘يٕىطٜ ٔد زض ؾطح ثبالسط ٞؿشٙس ٚ ثهُ

ايٗ ؾطٛح غيط ٔؿشمُ ٞؿشٙس ٚ وٙشطَ ثبالثط ضا ضٚي ذبل ؾبظي ٔٙبطك ٔ عي ا٘ؼبْ ٔيسٞٙس. وٛضسىؽ ٔد 

وٙس.  ٛضر ديكطفشٝ سرههي قسٜ ٚ ػعئيبر ظطي  اطالػبر حؿي ضا آ٘بِيع ٔيزض ثبالي ايٗ ؾّؿّٝ ٔطاست ثه

ضؾس وٛضسىؽ ٘مف ٔؿشميٕي زض ؾطٛح دبييٙي ايٗ ؾّؿّٝ ٔطاست ٘يع زاقكشٝ ثبقكس.    ػالٜٚ ثط آٖ ثٝ ٘ظط ٔي

ضا ٟٔٓ ٘يؿز غفّز وٙٙكس  ٔظالً ٕٔىٗ اؾز وٛضسىؽ ثٝ ؾطٛح دبييٙي زؾشٛض زٞس اظ وس يه ٔحطن ذبل 

ٔيٍٛيٙس وٝ ثطاي لبزض ؾبذشٗ ٔٙبطك ثبالسط ٔ ع ثطاي ػّٕىكطز ٔٛضز٘يكبظ    desendnyٚؾٝ ٟٔبض وٝ ثٟبيٗ دط

 اؾز.

سط زض ٔمبيؿٝ ثكب ؾكطٛح ثكبالسط     سط، وٓ سرههي يبفشٝ ػّٕىطزي ثؿيبض ثسٚيشط، اثشسايي CNSسط  ؾطٛح دبييٗ

لجكُ اظ  ر حؿكي  بطالػك زاض٘س. يىي اظ ٟٕٔشطيٗ ٚظبي  ك ؾطٛح دبييٙي فيّشط وطزٖ ٚ زٚثبضٜ ٔؼٙي وكطزٖ ا  

سط  سمٛيز دي بْ حؿي ٚ ضؾيسٖ آٖ ثٝ وٛضسىؽ ٔد اؾز. ػالٜٚ ثط آٖ ٔطاوع وٛضسيىبَ ثٝ ٔطاوع ؾطٛح دبييٗ

اي ثطاي آ٘بِيع ثطاي ا٘ؼبْ ػّٕىطز ٚاثؿشٝ ٞؿشٙس. ثكط طجكك    ثطاي زضيبفز اطالػبر حؿي ؾبظٔبٖ يبفشٝ ٚ دبيٝ

وٙٙس وٝ ثؿيبض ثٝ ؾطٛح دبييٙي ٚاثؿشٝ اؾز أب  ِمب ٔيػٕىّطزي ضا ا CNSٔسَ ؾّؿّٝ ٔطاسجي ؾطٛح ثبالسط 

 سط قٛز. سٛا٘ٙس ػبيٍعيٗ ػّٕىطز ؾطٛح دبييٗ ٕ٘ي

Ayres    ٔؼشمس ثٛز وٝ ػٙجٝ حيبسي يىذبضچٍي حؿي زض ٔطاوكع دكبييٙيCNS     ٝثكبالذم سكبالٔٛؼ ٚ ؾكبل

طوشكي اغّكت زض   زٞكس ٚ ضٚ٘كسٞبي حؿكي ك ح     ٔ عي اؾز ثؿيبضي اظ اطالػبر ٚؾشجٛالض زض ؾبلٝ ٔ ع ضخ ٔي

 زٞس. سبالٔٛؼ ضخ ٔي

Ayres  ثيبٖ وطز وٝ ثؼّز ٚاثؿشٍي ظيبز ؾطٛح ثبالسطCNS ٗسط آٖ، افعايف وبضايي زض ؾبلٝ  ثٝ ؾطٛح دبيي

 قٛز. ٔ ع ٚ سبالٔٛؼ ٔٙؼط ثٝ ػّٕىطز ؾطٛح ثبالسط ٔي

Ayres  ٝثيبٖ وطز وCNS جكُ اظ ؾكطٛح   وٙس وٝ ؾبذشبضٞبي ؾبلٝ ٔ ع ٚ ٘ركبع ل  اظ دبييٗ ثٝ ثبال ضقس ٔي

 قٛ٘س.  ثبالسط درشٝ ٔي
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Ayres  ثيبٖ وطز وٝ ػّٕىطزٞبي اِٚيٝ ٔظُ وٙشطَ دٛؾچطاَ، سؼبزَ، حؽ ِٕؽ يه ػّٕىطز حؿي حطوشي

 آٚضز. ٞبي حطوشي ثٛػٛز ٔي ثطاي ػّٕىطزٞبي ؾطٛح ثبالسط ٔظُ سٛا٘بيي سحهيُ، سؼسيُ ضفشبضي ٚ ٟٔبضر

دطٌٚعيٕبَ فطز ٕٔىٗ اؾز سأطيط ٔظجشي ضا ضٚي ػّٕىطز  ٞبي ثب اضسمبي ػّٕىطز ؾطٛح دبييٙي ٔطسجط ثب حؽ

 ؾطٛح ثبالسط ٘جيٙس.

سٛا٘س ثؼٙٛاٖ يه ؾيؿشٓ يىبضچٍي حؿكي ٔٙحهكط ػٕكُ     ٔي CNSاٚ ٕٞچٙيٗ ثيبٖ وطز وٝ ٞط ؾطحي اظ 

 وٙس.

آٖ ضا زاضز وٝ ثؿيبضي اظ اٍِٛٞكبي حؿكي حطوشكي ضا ثكسٖٚ ٘يكبظ ثكٝ       سٛا٘س ٚ ظطفيز  زض ٘شيؼٝ ؾبلٝ ٔ ع ٔي

وٙس ٘ٝ ثؼٙٛاٖ يه  ٔ ع ثؼٙٛاٖ يه وُ ػُٕ ٔي SIدطزاظـ وٙس. زض حميمز زض ؾيؿشٓ  CNSثبالسط ؾطٛح 

وٝ ايٗ ايسٜ ٕٞعٔبٖ ثب ايسٜ ثيِٛٛغيىي وٝ اػشمبز زاقز ٔ ع ؾطي ؾّؿّٝ ٔطاست وٝ فمط ديبْ ضا ا٘شمبَ زٞٙس 

 اؾز ٕٞعٔبٖ قس. heterarchicيه ؾيؿشٓ 

heterarchic  قٛز ثركٟبي ٔرشّ  وٙشطَ ٘مكي ضا زض قطايط ٔشفبٚر  ٔيؾيؿشٕي اؾز وٝ زض آٖ فطو

 زٞس. ضٚي ٕ٘ي top-downٌيطز وٙشطَ وطزٖ ٕٞيكٝ زض يه ػٟز  ثط ػٟسٜ ٔي

 

 رضذ ينپبرچگي حسي و فعبليت مودمبى
زٞكس وكٝ اطالػكبر     ضخ ٔكي  CNSاؾز. ضقس اظ ٘ظط يىذبضچٍي حؿي زض  SIؾبَ اَٚ ظ٘سٌي زٚضٜ ضقس  7

 SIزٞكس.   سط قكسٖ زضػكٝ ديچيكسٌي ٔكي     س ٚ دبؾد ا٘طجبلي ضا ثب سٛػٝ ثٝ ديچيسٜوٙ حؿي ضا ؾبظٔب٘سٞي ٔي

قٛز وٝ ٔٙؼط ثٝ ػاللٕٙسي  ٔي SIوٙس وٝ ذٛز ايٗ ٔؿئّٝ ٔشمبثالً ٔٙؼط ثٝ سمٛيز  دبؾد ا٘طجبلي ضا سٛ٘بسط ٔي

َ   زض فؼبِيز ٚ ٔكبضوز اػشٕبػي ٔي ضقكس   قٛز. ايٗ دطٚؾٝ زض وٛزوبٖ ٘يع دٛقيسٜ ٕ٘ب٘سٜ اؾكز ثچكٝ زضح ا

وٙس. ثچٝ ثهٛضر چكٍٕيطي زض  قطٚع ثٝ ٔؼٙي زاض وطزٖ ٚ يبفشٗ آٖ اظ ططيك طٛفب٘ي اظ سؼطثيبر حؿي ٔي

وٙكس زض   اـ ٘يؿز سطبثك ديكسا ٔكي   اؾز ٚ چٝ چيعٞبيي ٔٛضز ػاللٝزاض  نٛضسيىٝ چٝ چيعٞبيي ثطايف ٔؼٙي

 وٙس. ٔي ٘شيؼٝ وٛزن ضفشبضٞبي ثبظي ضا ثطاي وٙشطَ ظٔبٖ ٚ وٙشطَ سؼسيُ حؿي ا٘شربة

ٞكب زؾكز ديكسا    challengeقٛ٘س وٝ وٛزن ثطاي فطنشي زض ٔحيط ٔشٙبؾت ثب  ٞبي زضٚ٘ي ٔٙؼط ٔي  اٍ٘يعٜ

 آٔيع ثبقس. آٖ اؾز وٝ احشيبع ثٝ سالـ زاقشٝ ثبقس أب ثطاي وٛزن ٔٛفميز challengeوٙس. ثٟشطيٗ 

بٚسٟكبي ٔحيطكي،   زض ؾٙيٗ ٟٔس وٛزن ٟٔبضسٟب ثهكٛضر قكٍطفي زض وٛزوكبٖ ٔشفكبٚر اؾكز وكٝ ثؼّكز سف       

ذب٘ٛازٌي ٚ سأطيطار فطٍٞٙي ٚ ٕٞچٙيٗ سؼطثيبر قرهي ٚ ظٔيٙٝ غ٘شيىي وٛزن اؾز. أب ايٗ ٘ىشٝ ضا ثبيكس  

ثربطط ؾذطز وٝ زض طَٛ يىذبضچٍي حؿي فطز زض حبَ ؾبذز ٞٛيز ذٛز اؾز أب ػٛأُ زيٍكط ٘يكع ثكط آٖ    

زٞكس ٚ سفؿكيطي    بضي وٛزن ضا قىُ ٔيٞبي و ٌصاض٘س اظ لجيُ ظٔيٙٝ فطٍٞٙي ٚ ذب٘ٛازٌي وٝ ضٚـ سأطيط ٔي

قٛز سٛاايي ٚ اؾشؼسازٞبي زيٍط ٚ حٛازص اسفبلي وٝ ٔؼٙبي ذبني  وٝ اظ ضفشبض وٛزن سٛؾط زيٍطاٖ اضائٝ ٔي

 زا٘س. ثطاي وٛزن ٔي

 دوره قبل از تولذ

2ٟبي حؿي زض ايٗ دبؾد قٙبذشٝ قسٜ ثٝ ٔحطو
ٗ دبؾكد اِٚيكٝ ثكٝ    زٞكس ايك   ٞفشٍي ثؼس اظ ِمبح ضخ ٔي 15

ٔحطن ِٕؿي اؾز. ثرهٛل آٟ٘ب قبُٔ دبؾرٟبي اػشٙبثي ضفّىؿي ثٝ ٔحطوٟبي اِٚيٝ ٞؿشٙس )ٔظكُ ؾكط ٚ   

 وٙس( ايٗ يه دبؾد زفبػي اِٚيٝ اؾز. ا٘ساْ فٛلب٘ي ضا ثربطط ِٕؽ ؾجه زض زٚض زٞبٖ ذٓ ٔي
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 ٞس.ايٗ دبؾد زض ٞفشٝ ٟ٘ٓ ؾٗ ػٙيٙي احشٕبالً زض دبؾد ثٝ ػّٕىطز حؽ ػٕمي ضخ ٔيس

اؾز وكٝ زض ٞفشكٝ ٟ٘كٓ ثؼكس اظ ِمكبح ضخ       Moroاِٚيٗ دبؾد قٙبذشٝ قسٜ زض ٔٛضز حؽ ٚؾشجٛالض ضفّىؽ 

ٞكبي   زٞس. ٚلشي ظٔبٖ الظْ ثطاي ذطٚع اظ ضحٓ ؾطضؾيس ٘ٛظاز وبٔالً ثكطاي اضسجكبب ثكب ٔطالجكبر ٚ ٔطالجكز      ٔي

ٍ  ٞبي اثشسايي ػٙجٝ حٕبيشي آٔبزٜ اؾز. ايٗ ظطفيز ضا فكطاٞٓ   CNSي حؿكي زض  ٞبي اِٚيٝ ٚ ثسٚي يىذكبضچ

ظا سأطيط ثؿيبضي ضٚي ويفيز يىذبضچٍي حؿي  وٙٙس. زض اٚايُ زٚضٜ ضقس سأطيطار ٔحيطي اظ لجيُ اؾشطؼ ٔي

 زاضز.

 

 دوراى نوزادي
ِٕؽ، ثٛ ٚ حؿبؾيز ثٝ حطوز زض ثچٝ ٘ٛظاز ثؿيبض ضطٚضي اؾز اٚ ايٗ اثعاض ثطاي حفظ اضسجكبب ثكب ٔطالجكبٖ    

سأطيط ثؿعا زض يه ضاثطٝ اِٚيٝ ثب ٔطالت ٚ سمٛيز حؽ أٙيز زض ٘ٛظاز زاضز  وٙس. حؽ ِٕؿي يه اؾشفبزٜ ٔي

ايٗ قطٚٚع إٞيز حؽ ِٕؿي زض ظ٘سٌي فطز اؾز. حؽ ػٕمي ٘يع زض ضاثطٝ ٔكبزض ك وكٛزن إٞيكز زاضز     

 ٚض قسٖ زض آغٛـ ٔبزض ٔب٘ٙس ٌٟٛاضٜ احشٕبالً اظ سٛا٘بيي حؽ ػٕمي اؾز. سٛا٘بيي وٛزن زض غٛطٝ

 وٙس. ٛظاز يه زازٜ اضبفي حؽ ػٕمي فطاٞٓ ٔيحطوبر فبضيه ٘

قٛز ٔبزضا٘ي وٝ وٛزوب٘ككبٖ ضا ثكب ضٚقكٟبي     اظ سٕبْ ؾيؿشٓ الظْ، ٚؾشجٛالض اِٚيٗ ؾيؿشٕي اؾز وٝ ثبِغ ٔي

 ٌيط٘س. وٙٙس ثهٛضر غطيعي اظ ايٗ حؽ ثطاي ؾطح ثطاٍ٘يرشٍي وٛزن ثٟطٜ ٔي اي يب حطوشي آضاْ ٔي ٌٟٛاضٜ

قٛز. زض  ضٚي ٚاِسيٗ ٞٓ ٔٛػت ٞٛقيبضي ٚ ٞٓ سؼميت ثيٙبيي ٔي ضٚثٝ Uprightث ُ وطزٖ زض يه ٚضؼيز 

زٞس ٚ ػضالر ٌطزٖ ضا ثكطاي ثّٙكس وكطزٖ ٚ ثكبال      ايٗ ٚضؼيز ؾيؿشٓ ٚؾشجٛالض حؽ ػبشثٝ ضا سكريم ٔي

 قٛز. ٔبٍٞي ثبِغ ٔي 6وٙس ايٗ دبؾد سطبثمي سب  ثطزٖ سحطيه ٔي

ضر ذبل ثٝ نٛضر ا٘ؿبٟ٘ب ٚ نساٞب إٞيكز ٔيسٞكس أكب    ؾيؿشٓ ثيٙبيي ٚ قٙٛايي ٘ٛظاز ٘بثبِ ٙس. وٛزن ثهٛ

قٛز ٚ  وٙس وٛزن اظ ٘ظط ثيٙبيي اثشسا ثٝ ططحٟبي ؾيبٜ ٚ ؾفيس ػصة ٔي ٞب زضيبفز ٕ٘ي ٔؼٙي ثطاي ايٗ حؽ

ٞب يىكي زيٍكط اظ    ايٙچ اؾز. سٛا٘بيي ٘ٛظاز ثطاي ا٘طجبق ضفشبضي زض س ييطار حؽ 01زأٙٝ نٛضر ثيٙبيي ٚي 

 ز.اؾ SIٞبي ٟٔٓ  ػٙجٝ

قكٛز وكٝ    زٞس ؾيؿشٓ حؿي طٛضي ثبِغ ٔي يه س ييطي زض ؾبظٔب٘سٞي ضفشبضي وٛزن ضخ ٔي 6سب  4زض ٔبٜ 

وٛزن زضن ثيكشطي اظ ػاليك ذٛز زض ػٟبٖ زاضز ٚ ضقس اضسجبب ايٗ ٚؾشجٛالض ػٕمي ٚ ثيٙبيي ثٝ ٘ٛظاز قطٚع 

طاحبٖ ذٛز ػبشثكٝ ديكسا   وٙشطَ دٛؾچطاَ وٛزن اؾز. زض طَٛ ٘يٕٝ اَٚ ظ٘سٌي وٛزن ػاللٝ ثيكشطي ثٝ ط

ٞكب ثيككشط اٚلكبر ضا زض يكه      ٔبٍٞي اوظط ثچٝ 6قٛز. زض  وٙس ٚيه ثبظي ذٛزػٛـ ثطاي ٚي ٔحؿٛة ٔي ٔي

ثبقٙس. زؾشبٚضزٞبي ؾٛٔبسٛؾٙؿٛضي ثهٛضر ذكبل ٚ   زاض٘س ٚ لبزض ثٝ ٘كؿشٗ ٔي Actدٛظيكٗ زيس ٕٞطاٜ ثب 

اؾكشفبزٜ   gropاقيبء ِٚٛ ثكب ضفّىكؽ   زؾشٟبي وٛزن ٔكٟٛز اؾز. وٛزن اظ حؽ ِٕؿي ٚ ػٕمي ثطزاقشٗ 

 وٙس. ٔي

ذٛاٞس چيعي ضا ثٍيطز ٚ يب زؾشٟبيف ضا  قٛ٘س ٚلشي وٝ وٛزن ٔي حؽ ِٕؿي ٚ اطالػبر ثيٙبيي يىذبضچٝ ٔي

زٞس. وٛزن سٕبيُ ظيبزي ثٝ ايٗ زاضز وٝ ثب زؾشٟبيف ثبظي وٙكس ٚ آٟ٘كب ضا ثكٝ ذكط ٚؾكط       زض ٞٛا سىبٖ ٔي

ِٕؿي ٚ ثيٙبيي ثٝ ػٙٛاٖ يه ظٔيٙٝ ثكطاي ٕٞكبٍٞٙي چككٓ ٚ      بب ثيٗ ؾؿيشٓثيبٚضز ٚ ثٝ آٟ٘ب ٍ٘بٜ وٙس. اضسج

ٞكب زض   زؾز زض آيٙسٜ اؾز. ػالٜٚ ثط آٖ ثبظي وطزٖ ثب زؾشٟب زض ذط ٚؾط يه ٔطحّٝ ثطاي يىذبضچٍي حؽ
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زٞس وٝ وٛزن قطٚع ثٝ سِٛيس يه وبض  ضيعي حطوشي ٍٞٙبٔي ضخ ٔي زٚ ؾٕز ثسٖ اؾز. اِٚيٗ اديعٚز ثط٘بٔٝ

ٞب ٘مكف ٟٕٔكي زض ايكٗ ظٔيٙكٝ ايفكب       ضٚز. اٌطچٝ ضفّىؽ ٔي Proseثٝ  Supineوٙس. ٔظالً ثچٝ اظ  ػسيس ٔي

حطوز وٛزن ٞسفٕٙس اؾكز ٚ ويفيكز اضظقكي زاضز ٚ يكه حطوكز       (Neck righty , group)وٙٙس  ٔي

 اي ضفّىؿي ٘يؿز. وّيكٝ

 

 ضص هبهه دوم: رضذ سيستن حرمتي
سٛا٘س ثٝ وٕه ضٚضٚن يب سىيٝ ثٝ ػبيي حطوكز   ؾز ثچٝ ٔيحطوشز يىي اظ ٟٕٔشطيٗ ذهٛنيبر ايٗ ٘يٕٝ ا

وٙس يب ضاٜ ثطٚز ايٗ ٟٔبضسٟبي ِٛوٛٔٛسٛض ٘شيؼٝ سِٛيس دبؾرٟبي ا٘طجبلي ٞؿشٙس ٚ ٔٙؼط ثٝ يىذبضچٍي ديچيسٜ 

وٙكس فطنكز    ثبقكٙس. ٚلشكي وكٛزن حطوكز ٔكي      ٞبي ثيٙبيي ٔي ٞبي ؾٛٔبسٛؾٙؿٛضي، ٚيؿشٛالض ٚ ٔبزٜ حؽ

ٞكبيي وكٝ ثكطاي ضقكس      آيكس ثرهكٛل آٖ حكؽ    قٙبذز حؿي زض ٚي ثٛػٛز ٔكي ثيكشطي ثسٖ يىذبضچٍي ٚ 

فضبي ٔحيطي ٚ اضسجبب آٖ ثكب  ٚ ازضان فضبيي ٘يبظ ٞؿشٙس. وٛزن زض ٔٛضز  body schemeططحٛاضٜ ثسٖ 

 آٔٛظز. ثسٖ اظ ططيك سؼطثيبر حؿي ك حطوشي ٔي

ذٛضزٞكبي ظطيك  ِٕؿكي    ضقس ٟٔبضسٟبي زؾز اِعأي اؾز. وٛزن ضٚي ثبظٔبٜ زْٚ حؽ ِٕؿي ثطاي  6زض 

ظطي  وٝ ثطاي ٘كؿشٗ اقيبي ظطي  اؾز سىيكٝ زاضز ٚ حكؽ ػٕمكي زض ضقكس      pincer grospثطاي ضقس 

ٝ   ٚضظي ٘يبظ اؾز. ايٗ دبؾربي ا٘طجبلي ؾٛٔبسٛؾٙؿٛضي زض ضقكس سٛا٘كبيي   ٟٔبضسٟبي زضؾز ضيكعي   ٞكبي ثط٘بٔك

زٞس وٝ وٛزن ثٝ آؾب٘ي اقكيبء   حطوشي ٟٔٓ ٞؿشٙس. ٚ ضقس ٟٔبضسٟبي ٌصضا٘سٖ اظ ذط ٚؾط ٍٞٙبٔي ضخ ٔي

اظ ٔحيط زاض٘س اطالػبر قكٙٛايي  ضا اظ ؾٕشي ثٝ ؾٕز زيٍطي ثطز. ٔحطوٟبي قٙٛايي ٘مف ٟٕٔي زض آٌبٞي 

قٛ٘س. زض آذط ؾبَ  وٙس ٕٞطاٜ ثب حؽ ِٕؿي ٚ ػٕمي يىذبضچٝ ٔي ٍٞٙبٔي وٝ وٛزن قطٚع ثٝ نساؾبظي ٔي

ا٘كس. زيٍكط    ٚاغٜ ثطاي اضسجبب ثب ٔطالجبٖ ديكسا وكطزٜ   اَٚ ظ٘سٌي ثؿيبضي اظ وٛزوبٖ يه ٚاغٌبٖ وٛچه يب قجٝ

اؾكز ايكٗ زؾكشبٚضز ديچيكسٜ ٘يبظٔٙكس يىذكبضچٍي        self feeding٘ككب٘ٝ ٟٔكٓ زض ؾكبَ اَٚ اؾكشمالَ زض     

ٞب ٚ فه ٚ زاذُ زٞبٖ ثطاي ضإٞٙبيي حطوبر ظثب٘ي زض ػٛيسٖ ٚ لسضر زازٖ غصاؾز.  ؾٛٔبسٛؾٙؿٛضي اظ ِت

ٚ چٍٙكبَ   كٓ زؾكز زض غكصا ذكٛضزٖ ٟٔكٓ اؾكز. اؾكشفبزٜ اظ لبقكك       ثبالذم ٕٞبٍٞٙي چ SIٕٞٝ ٔطاحُ 

ضيعي حطوشي سب آٖ حس ديكطفز ٘ىطزٜ اؾز وٝ ثچٝ ثشٛا٘س لبقكك ٚ چٍٙكبَ ضا    ثط٘بٔٝ ػّٕىطزي ٘يؿز چٖٛ

 اؾشفبزٜ اظ لبقك اِٚيٗ سؼطثٝ اؾشفبزٜ اظ ٚؾيّٝ زض وٛزن اؾز.ٚضظي وٙس زض حميمز  زؾز

 

Ideationسبل دوم زنذگي : 
قٛ٘س. سٕكبيع ٚ   ر ٚؾشجٛالض ػٕمي ٚ ثيٙبيي سمٛيز قسٜ ٚ ٔٙؼط ثٝ سؼبزَ ٚ ضٚا٘ي وٙشطَ دٛؾچطاَ ٔياضسجبطب

قكٛز. افكعايف دكطزاظـ     سكط آٔكبزٜ ٔكي    قٛز ٚ ثطاي ٟٔبضسٟكبي حطوشكي ظطيك     سط ٔي يبثي ِٕؿي زليك ٔىبٖ

ٟشكط نكٛضر   ضيكعي حطوشكي ث   قٛز زض ٘شيؼٝ ثط٘بٔٝ ٔي body schereؾٛٔبسٛؾٙؿٛضي ٔٙؼط ثٝ ضقس ثيكشط 

ٌيطز سمّيس وبضٞبي زيٍطاٖ زض حطوكبر وكٛزن    ٌيطز. س ييطار ظيبزي زض حطوبر ثس٘ي وٛزن نٛضر ٔي ٔي

وٙس يه ػٙجٝ زيٍكط اظ دطاوؿكي،    ضيعي حطوشي زضؾبَ زْٚ ضقس ٔي ٔكرم اؾز ٍٞٙبٔي وٝ سٛا٘بيي ثط٘بٔٝ

ٗ   Ideutionوٙس.  قطٚع ثٝ ٕ٘بيف ٔي ideationدطزاظي  ذيبَ اؾكز وكٝ چكٝ چيكعي زض      سٛا٘كبيي اضان ايك

ٚ ؾكذؽ ظثكب٘ي زض حكبَ زْٚ ظ٘كسٌي      gestueٞكب ثهكٛضر    قطايط ثبيس ا٘ؼبْ قٛز، سٛؾط اؾشفبزٜ اظ ؾٕجُ
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وٙس وٝ زض يه ػّٕىطز ٕ٘بيكي ٚ سهٛيطؾبيع وكبض زض   ٌيطز. ػّٕىطز ؾٕجّيه ثٝ وٛزن وٕه ٔي نٛضر ٔي

ؾكبَ زْٚ وكٛزن ايكٗ ػّٕىطزٞكبي     حبَ ا٘ؼبْ وٝ وٛزن ٞيچ ٚلز ا٘ؼبْ ٘سازٜ اؾز، قطوز وٙس. زض آذط 

 زٞس. ٕ٘بيكي ضا زض طي ٘كبٖ ٔي

وٙس  اـ ديسا ٔي زاضز. وٛزن حؽ ضٞجطي زض ظ٘سٌي self-conceptظٟٛض دطاوؿي ٘مف ٟٕٔي ضا زض ضقس 

 سٛا٘س ثٝ ٞطػب وٝ ثرٛاٞس ثطٚز ٚ ٔفيس ثبقس. ٍٞٙبٔي وٝ ٔي

ٞبي ٔ ع ثٝ حؽ دبؾرٍٛ ٞؿكشٙس ٚ   ٘سٜؾبٍِي يه زٚضٜ حيبسي ثطاي يىذبضچىي حؿي اؾز ظيطا ٌيط 7سب  3

ظطفيشي ثطاي ؾبظٔب٘سٞي آٟ٘ب زض آٖ ظٔبٖ ٚػٛز زاضز. ايٙز ظٔب٘ي اؾز وٝ ػّٕىطز حؿي ك حطوشي ثؼٙكٛاٖ   

 قٛز. ٞبي ٞٛقي ٔحىٓ ٔي يه دبيٝ ثطاي سٛا٘بيي

ٖ ٘يكع ٘ككبٖ   ٞبي ا٘طجبلي ثّىٝ ثٝ سؼبُٔ ثب ٕٞؿبال ٞب يه سٕبيُ قسيس ٘ٝ سٟٙب ثٝ دبؾد ؾبٍِي ثچٝ 7سب  3زض 

ٝ   ٞب ٔططح ٔي ٞب ثطاي ثچgameٝٞب ٚ  زٞٙس. زضٌيطي وبض زض ثبظي ٔي اي اظ ايكٗ سٕبيكُ اؾكز. زض     قكٛز ٕ٘ٛ٘ك

ٞب ٚ  ٞبي ؾبذشبض ثب ٔىؼت آٔيعي، ٘مبقي ثبظي ، ضcrottً٘لّٕطٚ ثيٙبيي ك حطوشي اضسمبء اظ ططيك زضٌيطي زض  

ٞكبي   قكٛز زض آذكط زٚضٜ وٛزوكبٖ ثكب ثكبظي      بز ٔكي ٞبي ٚيسيٛيي ايؼك  ٞبي ؾبذشبضي، ٚ ثبظي ثبظي ؾبيط اؾجبة

قٛ٘س ٚ اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ ليچي، ٔساز، ظيخ، زوٕٝ، چكبلٛ ٚ چٍٙكبَ ،    ٌالٚيعي، ديطديط وطزٖ ٚ... زضٌيط ٔي

 ؾطُ، زٚـ ٚ چٍٙه ضا ثّس٘س.

زاقكشٝ ثبقكس زض ا٘ؼكبْ وبضٞكبي ضٚظٔكطٜ زچكبض        SIاٌط ثچٝ ٔكىُ زض قٛز  دسيساض ٔي SIٔي وٝ قىُ بٍٞٙ

ٝ  قٛز چٖٛ آٖ دطٚؾٝ اسٛٔبسيه ٚ ظطفيز ضخ ٕ٘ي ُ ٔئكى اظ حشكي   SIٞكب ثكب ٔككىُ     زٞس ثؿيبضي اظ ثچك

دٛقٙس ٚلشي زض نٛضر اػجبض ٘يع ثكٝ ؾكرشي ثكٝ آٖ دبؾكد      ٞبي حؿي يب حطوشي ؾبزٜ ٘يع چكٓ ٔي زضٌيطي

ٟٕٔكي ٔظكُ    زٞٙس اٌط ايٗ ؾفط يه ضفشبض طٛال٘ي ٔسر زض آٟ٘ب قٛز آٟ٘ب اظ فطنز سؼطثٝ وطزٖ سؼطثيبر ٔي

قٛ٘س. ٔكىالر ضفشبضي، اػشٕبػي، سحهيّي يب ٕٞبٍٞٙي حطوز ي ٘يع  ثبظي وطزٖ ثب ٕٞؿبالٖ ٚ... ٔحطْٚ ٔي

 زٞس.  زض ايٗ وٛزوبٖ ضخ ٔي

 SIتحقيقبت انجبم ضذه براي عولنرد نبهنبسب 

SIPT :Sensory Integration & Praxis Test ٝٞبي ثيٙبيي ك ِٕؿي ك حطوشي ٚ    اضظيبثي ػٙج

 ضيعي حطوز = دطاوؿي ٞبي ثط٘بٔٝ ؾشجٛالض ٚ سٛا٘بييحؽ ٚ
Ayers  motor Plaming      ثٝ ؾٛٔبسٛؾٙؿٛضي ثؿشٍي زاضز ٚ اضسجبب فيعيىي فكطز ضا ثكب ػٟكبٖ سحكز

 قٛز. ٔي Praxiaزٞس وٝ ٔٙؼط ثٝ  سأطيط لطاض ٔي

 

 SIاختالالت 
ٍٕٗ اظ اذشالالسكي ٞؿكشٙس   وٙس ثّىٝ يه ٌطٜٚ ٘بٞ فمط ثٝ يه ؾطي ٔكىالر ذبل اقبضٜ ٕ٘ي SIاذشالالر 

ٞبي چٙس حؿي ٞؿشٙس.  وٝ ثبظسبة ظطيفي اظ ٔكىالر ؾبة وٛضسيىبَ اِٚيٝ، ػسْ ػّٕىطز ػهجي زض ؾيؿشٓ

قكٛز. زض   زٞٙس طٛضيىكٝ اغّكت سفؿكيط ثكطاي آٟ٘كب ؾكرز ٔكي        ايٗ اذشالالر ضفشبض فطز ضا سحز سأطيط لطاض ٔي

 ثيكشط ٔطوعي ٞؿشٙس سب ٔحيطي. SIالر ٞب ؾبِٕٙس ثؼجبضر زيٍط اذشال اغّت ٌيط٘سٜ SIاذشالالر 
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وٙٙكس وكٝ ثطكٛض     ٞكبيي ٔكي   اؾز وٝ اقبضٜ ثساٖ زؾشٝ اظ ثچٝ ADHDدشب٘ؿيّي ثطاي ثيٕبضي  SIاذشالالر 

ٞبي ٔحيطي. ثؿيبضي اظ ايكٗ   ا٘س ٚ اذشالَ زض دطزظاـ ٔطوعي ِٕؿي اؾز سب دبؾد ٌيط٘سٜ وطزٜطجيؼي ضقس 

 زاض٘س. SIٞب ٔكىالر سسافغ ك ِٕؿي ٚ ٔكىالر  ثچٝ

LD        ،اذشالَ يبٌيطي: اذشالَ زض دبؾد دٛؾچطاَ زضٌيكط وٙٙكسٜ يىذكبضچٍي ٔطوكعي زض ٚؾكشجٛالض، ػٕمكي

 ٞبي ٔحيطي طجيؼي اؾز. ٞبي ثيٙبيي اؾز زض حبِيه ٜ ػّٕىطز ٌيط٘سٜ زازٜ

ٞكبي ٚؾكشجٛالض    )ٞؿشٝ ٚؾشجٛالض ٚ اضسجبطبر آٖ( ضخ ٔيسٞس ٚ ٘ٝ ٌيط٘سٜ CNSثيكشط زض  SIدؽ اذشالالر 

 طيىسَ ٚ ؾبوَٛ( )اٚس

 :SIاذشالَ ػّٕىطز 

 دطاوؿي ضؼي ك  سؼسيُ حؿي ضؼي 

 :SIٔكىالر 

 حؿيك ٔكىالر سؼسيُ 

 ك ٔكىالر سٕبيع ٚ ازضان حؿي

 ك ٔكىالر ٚؾشجٛالض ك ػٕمي 

 Proxiaك ٔكىالر 

 

 هطنالت تعذيل حسي
ؿكي ايكٗ انكطالح    ح  زض ٔٛضز فؼبِيشٟبي ذٛز زاضز. ثب سٛػٝ ثٝ ؾيؿشٓ CNSسؼسيُ حؿي اقبضٜ ثٝ سٙظيٓ 

ٝ   آٚضي دبؾرٟب وٝ ثهٛضر ٔٙبؾت زض ضاثطٝ ثب حؽ ثطاي اقبضٜ ثٝ سٕبيُ ػٕغ ثٙكسي   ٞبي زض حكبَ ٚضٚز زضػك

 ثبقس ٚ ٘ٝ فؼبِيز وٕشط يب ثيكشط اظ حس آٟ٘ب. ا٘س ٔي قسٜ

ٍٞٙبٔي اؾكز وكٝ سٕبيكُ      يه ديٛؾشبض فؼبِيز حؿي زض ٘ظط ٌطفشٝ قسٜ اؾز. ثط طجك ايٗ ديٛؾشبض اذشالَ

 ٝ يه ؾٕز اِعأي ثبقس.فطز ث

 اي ِٕجيه ٔطثٛب ثبقس. ٞبي دبيٝ ٕٔىٗ اؾز ثٝ ؾؿشٓطجز حؿي ٚ سسافغ ِٕؿي 

اي اؾكز سكب يكه     ضٚيبٖ ٚالٖ ٔعٔٗ ٌطز٘س وٝ اضسجبب ثيٗ دبؾد زٞي ثبال ٚ ضؼي  ثيكشط يه اضسجبب ٚ ايكسٜ 

ٟكب ثكٝ حبِكز    ٔحطواضسجبب ذطي چٖٛ يه وٛزن ثهٛضر حبز سسافغ زاضز ٕٔىٗ اؾكز زض اطكط ظيكبز قكسٖ     

ٚ يب دبؾد ضؼي  ثطؾس ٚ ا٘شمبز زيٍط ثٝ ٔسَ ذطي ايٗ ثٛز وكٝ ثؿكيبض ؾكبزٜ ِٛحب٘كٝ     دبؾري  ذبٔٛقي ٚ ثي

  ٓ ٞكبي چٙكس ٌب٘كٝ     اٍ٘بقشٝ قسٜ اؾز ظيطا سؼسيُ حؿي سحز سأطيط سؼطثيبر حؿي فطز ٚ سؼبُٔ ثكيٗ ؾيؿكش

 ٘ٛضٚ٘ي زاضز.

 Dann'sهذل پردازش حسي 

، وبض ٚ يب ٔحيط اٚلبر ضاغشي ثطاي افطاز ثب سؼسيُ حؿي ٔشفبٚر ٔٙبؾت زٞس وٝ چٝ ثبظي ايٗ ٔسَ ٘كبٖ ٔي

 اؾز.

 milerتعذيل حسي ـ  (ecological)حيطي ههذل 

 اثؼبز ثيطٚ٘ي: فطًٞٙ ك ٔحيط ك ضٚاثط ك فؼبِيشٟب

 اثؼبز زضٚ٘ي: دطزظاـ حؿي، احؿبؾبر ك سٛػٝ 
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 هطنالت ثبت حسي
 CNSطجكز قكٛ٘س. ٚلشكي     CNSؾشفبزٜ قكٛ٘س ثبيكس زض   لجُ اظ آ٘ىٝ زض اطالػبر حؿي ثهٛضر ػّٕىطزي ا

قٛز وٝ وؿي ٔحطن ضا زٚوي ثٝ آٖ دبؾد ٔٙبؾت زٞس. ايكٗ ضٚ٘ٛقكز حؿكي     وٙس ٔشٛػٝ ٔي ذٛة وبض ٔي

ثطاي لبزض وطزٖ فطز ثٝ ػّٕىطز وبفي ثطاي ثطآٚضزٖ ٞسف ٔطّٛة الظْ اؾز. زض حميمز زض نٛضر ذٛة وبض 

. ٔكىالر طجز حؿي ثٝ ٔككىالسي اقكبضٜ زاضز وكٝ فكطز اظ طجكز      ضٚز وطزٖ ايٗ ضٚ٘س ا٘طغي وٕشطي ٞسض ٔي

زٞس أب زض افطاز زيٍط ٔجشال  ذٛضز. ايٗ ٔكىُ ثيكشط زض افطاز اٚسيؿٓ ضخ ٔي اطالػبر الظْ ٔحيط قىؿز ٔي

ثٝ ٔكىالر ضقسي ٘يع ٕٔىٗ اؾز ضخ زٞس. زض نٛضر ٚػٛز ايٗ ٔكىُ وٛزن اغّت ٘ؿجز ثٝ ِٕكؽ، زضز،  

ٞبي اٚسيؿٓ زض يه قطايط طجز حؿي وكٓ زاض٘كس أكب زض     ٚ نساي ِيغ اؾز. ثچٝ حطوز، چكيسٖ، ثٛ وطزٖ

زٞٙس. احشيبطبر ذبني ضا ثبيس ثطاي ايٗ ثچٝ زض ٘ظط ٌطفكز ٔكظالً    قطايط زيٍط حبِز سسافغ ِٕؿي ٘كبٖ ٔي

زٞس وكٝ ايكٗ حبِكز زض     اِؼُٕ ٔٙبؾت ٘كبٖ ٕ٘ي   وؿي وٝ طجز حؽ زضز ضا ٘ساضز زض قطايط ذطط٘بن ػىؽ

 وٙس فطز ضفشبض ذطط٘بن زاضز. ٞبي زيٍط ٘يع نسق ٔي حؽٔٛضز 

 ٘يع ٔفيس اؾز.  (thraetion , Joint compresion)ٞبي حؿي ك ػٕمي   سحطيىبر ٚؾشجٛالض ذطي ٚ زازٜ

 

 )حس طلببنه( Sensory-seekingرفتبرهبي 
ثٝ ٘ظكط   وٛزوبٖوٙٙس أب ٘ؿجز ثٝ ٔحطن ٚاضز قسٜ دبؾرٍٛ ٘يؿشٙس. ايٗ  ثؼضي اظ وٛزوبٖ حؽ ضا طجز ٔي

ثكٝ ٔحكطن    hyporespensireٌطز٘كس. وكٛزوي وكٝ     ضؾس ثس٘جبَ ٔحطن ثيكشطي زض ٔساِيشٝ حؿي ٔي ٔي

ٚؾشجٛالض اؾز ٕٔىٗ اؾز ثس٘جبَ ٔحطوٟبي ٚؾشجٛالض ثيكشطي ثبقس وٝ زض ٚؾبيُ ٔؼّك ٚػٛز زاضز. وٛزن 

ضا سحز سأطيط ذٛزـ  CNS ٚاضز قسٜ inputثطز أب  وٙس ٚ اغّت اظ حؽ ِصر ٔي حؽ ٚؾشجٛالض ضا طجز ٔي

قٛز. ايٗ وٛزن ٘ؿجز ثكٝ ٔحكطن ظيكبز     طجز ٔي CNSزٞس آٖ لسضي وٝ ثطاي وٛزوبٖ ٘طٔبَ زض  لطاض ٕ٘ي

زٞكس. ثكٝ ايكٗ     ٌٛ٘ٝ دبؾد اسٛ٘ٛٔيىي ٘ؿجز ثٝ ٔحطن اضائكٝ ٕ٘كي   قٛز ٚ يب ٞيچ ٕ٘ي (dizzy)ٚؾشجٛالض ٌيغ 

ظيطثٙبيي اقبضٜ زاضز ٚ ٘كٝ دبؾكد حطوشكي.    ٌٛيٙس چٖٛ ثٝ دطزاظقٟبي حؿي  ٔي hyperoponsivityٔؿئّٝ 

 ايٗ وٛزن اغّت ذؿشٍي ٘بدصيطف دطسحطن ٚ ثس٘جبَ ٞيؼب٘ٙس.

ٞبي حؽ ػٕمكي ضا ثرٛاٞٙكس ايكٗ وٛزوكبٖ اغّكت       ضؾس ٔمساض ثيكشطي اظ زاغسٜ ثؼضي اظ وٛزوبٖ ثٝ ٘ظط ٔي

 Traetionيب ٚ  joint comperesiontثس٘جبَ ٔمبٚٔز فؼبَ ثٝ ػضالر، ٔحطوٟبي ِٕؿي ك فكبضي ػٕيك  

ٞبي لهكسي، ٞكُ زازٖ اثكعاض ثكعضي. آٟ٘كب اظ حطوكبر        ٞؿشٙس ٔظالً ٍِسوٛثي ثؼبي ضاٜ ضفشٗ دطيسٖ ٚ افشبزٖ

وٙٙس ٚ سب ٚلشي وٝ حؽ ػٕمي قسيس ثٝ آٟ٘ب ٚاضز ٘ككٛز   ثبِؿشيه لٛي ٔظُ دطسبة ٘يطٚٔٙس اقيب اؾشفبزٜ ٔي

 زٞٙس ٚ يب ٘بأٙي طمّي. ي ضا ٘كبٖ ٔيوٙٙس. ايٗ وٛزوبٖ سسافغ ِٕؿ ٚضؼيز لؿٕشٟبي ثسٖ ضا ٔظجز ٕ٘ي

ٞبي حكؽ ػٕمكي    چٖٛ حؽ ػٕمي سأطيط ٟٔبضي ضٚي حؽ ِٕؿي ٚ ٚؾشجٛالض زاضز ايٗ وٛزوبٖ ثس٘جبَ زازٜ

قٛ٘س ضا سؼسيُ وٙٙس. ضفشكبضي وكٝ ايكٗ     ٞبيي وٝ ثب آٖ ٔٛاػٝ ٔي ٌطز٘س سب ثشٛا٘ٙس حطوبر ٚ حؽ ثيكشطي ٔي

 ت ثب قطايط اػشٕبػي آ٘بٖ اؾز.زٞٙس اغّت ٔرطة ٚ ٘بٔٙبؾ وٛزوبٖ ٘كبٖ ٔي

ٞبيي اؾشفبزٜ وٙٙس وٝ وٛزن ثٛؾيّٝ آٟ٘ب ؾكطح   وٙٙس ثبيس اظ اؾشطاسػي وبضزضٔب٘بٖ وٝ ثب ايٗ وٛزوبٖ وبض ٔي

 ثيكشطي اظ ٔحطن ضا زضيبفز وٙٙس ثسٖٚ آ٘ىٝ اظ ٘ظط اػشٕبػي ٔرطة ثبقس.
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Over responsivenessي 
ثكٝ ٔحطوٟكبيي وكٝ    ٞؿشٙس ٘ؿجز  over responsiveي وٝ ٞبي اؾز. ثچٝ  hyporesponsionٔربِ  ثب 

قٛز ثبظسبة سسافؼي زاض٘س اغّت ٕٞطاٜ ثب احؿبؾبر ٔٙفي قسيس ٚ دبؾد قكسيس   ثطٛض طجيؼي ثٝ آٟ٘ب ػطضٝ ٔي

CNS ٞب ٚ يب يه ؾطي حؽ ذبل ثبقس. انطالح سكسافغ حؿكي    سٛا٘س ثطاي سٕبْ حؽ اؾز. ايٗ قطايط ٔي

قٛز وكٝ قكبُٔ دبؾكد ظيكبز ثكٝ       ٌيطز قبُٔ ٔي ٞبي ػساٌب٘ٝ ضا زض ثط ٔي اذشالالر سؼسيُ حؿي وٝ ؾيؿشٓ

ٞب وٝ ٞطوساْ اظ آٟ٘ب حبِز ٘بضاحشي، اػشٙبة، حٛاؾذطسي ٚ اضططاة ثكطاي   ٞب ٚ ٔعٜ ِٕؽ، حطوبر، نسا، ضايحٝ

 آٚض٘س. فطز ثٛػٛز ٔي

 

 Tactile defensivnessتذافع لوسي 
ٔظكُ اذكشالالر سؼكسيُ     SIثهٛضر قكبيغ زض اذكشالالر   سٕبيُ ثٝ دبؾد ثيف اظ حس ثٝ ٔحطوٟبي ِٕؿي وٝ 

ٞبي  ثط٘س، آظاض زٞٙسٜ قٛز ايٗ افطاز اظ حؿٟبيي وٝ ثطاي زيٍطاٖ ٔؼَٕٛ ٚ ػبزي اؾز ض٘غ ٔي حؿي زيسٜ ٔي

ٞب، ثٛزٖ ػّ  يب قٗ ضٚي ؾكطح دٛؾكز، چؿكت يكب ض٘كً ضٚي       ٔؼَٕٛ قبُٔ، ٘ٛع ذبني اظ ثبفز زض ِجبؼ

ٞبي ضايغ: اضططاة، حٛاؾذطسي، ثيمطاضي، ػهجب٘يز، وغ   ني اظ غصا. دبؾددٛؾز، ٔؿٛان ٘طْ ٚ يب يه ٘ٛع ذب

ثٟساقكز فكطزي ٚ    دٛقيسٖ، حٕكبْ وكطزٖ،   اظ ذٛز ٔؼَٕٛ ٔظُ ِجبؼ ٞبي ٔطالجز  ذّمي، ضسطيٗ ٚ... فؼبِيز

، ثكبظي قكٗ ٚ   Finger paintingٌيطز. اظ وبضٞبي والؾكي ٔظكُ    ذٛضزٖ سحز سبطيط سسافغ ِٕؿي لطاض ٔي

 قٛز. اػشٙبة ٔي Crattٔبؾٝ ٚ 

قطايط اػشٕبػي ٔظُ ٘عزيه قسٖ ثٝ زيٍطاٖ ٔظُ ثبظي وطزٖ ثب زيٍطاٖ يكب دككز ؾكط ٞكٓ لكطاض ٌكطفشٗ ٚ       

 ٝ ٞكبي ثكب سكسافغ     احؿبؼ ٘بضاحشي زض ٍٞٙبْ ضٞجطي احؿبؾبر ثطايكبٖ ٔكىُ اؾز. وبضٞبي ػبزي ثطاي ثچك

ب ا٘عٚاطّجي، دطذبقٍطي ٚ ٔٙفكي ثكٛزٖ   ٔؼّٕبٖ ٚ زٚؾشبٖ آ٘طا ثظا اؾز.  ِٕؿي ٚ ٚاِسسٙجبٖ يه ٔؿئّٝ ثحطاٖ

وٙٙس ٟٔٓ اؾز وكٝ اظ آٖ حكسي وكٝ ٟٔحكطن      ٌيط٘س. ثطاي وبض زضٔب٘ي وٝ ثب ايٗ وٛزوبٖ وبض ٔي اقشجبٜ ٔي

 زٞٙس آٌبٜ ثبقٙس. ِٕؽ ٔي

ثطاي وٛزن ٘بضاحز وٙٙسٜ اؾز ثرهكٛل زض ٔٙكبطك حؿكبؼ ثكسَ ٘ظيكط       light touchاغّت ٔحطوٟبي 

ر ٔحطوبر ِٕؿي وٝ وٛزن ذٛزـ ثهٛضر فؼبَ ثٝ ذٛقكس ٚاضز  نطالحبو  زؾشي. ا نٛضر قىٓ ٚ ؾطح

قكٛز ٚ ثرهكٛل    ثكٝ ٚي ػطضكٝ ٔكي    Passineسط اظ ٔحطوٟبيي اؾز وٝ ثهكٛضر   وٙس ثؿيبض لبثُ سحُٕ ٔي

ثيٙس. اوظطاً اظ ِٕؽ ػٕمي ٚ احؿبؼ ضاحشي ثيكشطي  سٟسيس وٙٙسٜ اؾز ٚلشي وٝ وٛزن ٔٙجغ سحطيه ضا ٕ٘ي

ذٛاٞٙس اٚ ضا ِٕؽ وٙٙس يه ِٕكؽ   سٛا٘ٙس ثٝ ٔؼّٕبٖ وٛزن ثٍٛيٙس وٝ اٌط ٔي ٔب٘بٖ ٔئظالً وبض زض وٙٙس. ٔي

 .light tuchفكبضي ٔحىٓ ثبقس سب يه 

 

 gravitotical isecunity نباهني ثقلي
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ٞبيي وٝ ثكب   ثٛزٖ ثٝ ٔحطوٟبي ٚؾشجٛالض اؾز ثرهٛل حؽ over responsine٘بأٙي طمّي يه فطٔي اظ 

ٞب يه حؽ ٘كبأٙي زض ثطاثكط     اؾز. ايٗ ثچٝ ٝقبُٔ حطوبر ذطي زض فضب ٚ فكبض ػبشثٞب زضٌيط٘س وٝ  اسِٛيز

 زٞٙس سطؼ قسيس زاض٘س. ٞبي حطوشي ضٚسيٗ ضا ا٘ؼبْ ٔي ػبشثٝ زاض٘س زض حبِيىٝ فؼبِيز

زٞس ثبالذم ٍٞٙبٔي وٝ  زٞس وٝ وٛزن يٛظيكٗ ؾط ٚ حطوز ضا س ييط ٔي ايٗ حبِز ذٛز ضا ٚلشي ٘كبٖ ٔي

زٞكس.   ضٚز. سطؼ اظ اضسفبع حشي زض يه اضسفبع وٓ اظ ظٔيٗ ٘يع ذٛزـ ضا ٘كبٖ ٔكي  ٚ ػمت ٔي زض فضب ثٝ ػّٛ

ٞكبي زض   ثبظي ٞب يه سطؼ ٔطضي ٚ اضططاة ٚ اػشٙبة اظ دّٝ، آؾب٘ؿٛض ٚ دّٝ ثطلي ثبال ضفشٗ اظ اؾجبة ايٗ ثچٝ

جز ثٝ وٛچىشطيٗ س ييط زٞٙس زض ثؼضي اظ آٟ٘ب حشي ٚاوٙف ٘ؿ اضسفبع ثّٙس ٚ يب ؾطحٟبي غيط ٕٞٛاض ٘كبٖ ٔي

ٞبيي ثب ٘بأٙي طمّكي قكبُٔ سكطؼ قكسيس زض طكَٛ       ٞبي ضايغ ثچٝ اِؼُٕ زض ؾطح يه قىُ ضايغ اؾز. ػىؽ

ؾط ثرهٛل ثٝ ػمت اؾز. آٟ٘ب سٕبيُ زاض٘كس ثؿكيبض آضاْ ٚ ثكب     tiltثيٙي حطوبر يب  حطوبر يب زض ٍٞٙبْ ديف

ٞبيي ٔب٘ٙس قٙب ػكصة   وٙٙس. ٚلشي ٞٓ زض فؼبِيز اػشٙبة ٔي grassٞبيي حطوشي  زلز ضاٜ ثطٚ٘س ٚ اظ فؼبِيز

ضؾكس. ػكالٜٚ ثكط ظيكبز      ا٘س ٚ يب زض ػبٞبيي ٞؿشٙس وٝ دبيكبٖ ثٝ ظٔيٗ ٔكي  قٛ٘س زائٕبً ِجٝ اؾشرط ضا ٌطفشٝ ٔي

ؾكٛاضي،   ٞب زض زٚچطذٝ ٞب ٔكىُ حؽ ػٕمي ضؼي  ٘يع زاض٘س. سٛا٘بيي ايٗ ثچٝ دبؾرٍٛيي ٚؾشجٛالض ايٗ ثچٝ

 ٞبيكبٖ ثٝ وك  ٔحيط ثذطزاظ٘س. سٛا٘ٙس ثب ٕٞجبظي ٛضزي زچبض اذشالَ اؾز ٚ ٕ٘ي٘ اؾىيز، اؾىي ٚ وٜٛ

لبئُ قكٛيٓ. ٘كبأٙي دٛؾكچطاَ     gravitational insecaty  ٚPostwal inseanityيه سفبٚسي ثبيس ثيٗ 

ٞبيي وٝ سطؼ ٔطسجط ثب حطوز زاض٘كس ثيكبٖ وكطز ٚ ايٙىكٝ ثؼضكي اظ        انطالحي اؾز وٝ آيعض ثطاي سٕبْ ثچٝ

ٞبي ٚؾشجٛالض ثّىٝ ثربطط ايٙىٝ آٟ٘كب وٙشكطَ    ٞب سطؼ اظ حطوز زاض٘س ِٚي ٘ٝ ثربطط دبؾد ظيبزي ثٝ زازٜ ثچٝ

 اقبٖ اؾز. شبزٖ ٘ساض٘س وٝ ايٗ سطؼ ثربطط ٔحسٚزيز حطوشيحطوشي الظْ ضا ثطاي ا٘ؼبْ فؼبِيز ثسٖٚ اف

ٞب ٕٔىٗ اؾز اظ دّٝ ثكبال ضفكشٗ    ٞبي اؾذبؾشيه ٔكىُ ٘بأٙي دٛؾچطاَ زاض٘س ٚ ٘ٝ ٘بأٙي طمّي ايٗ ثچٝ ثچٝ

 ثط٘س. زچبض سطؼ قٛ٘س أب اظ سحطيىبر ٚؾشجٛالض وٝ ثب أٙيز ثبقس ِصر ٞٓ ٔي

ُ   ٞبي ٔرشّ  ثطاي ثچٝ ٞب ٚ فطٜ دبؾد ظيبز ثٝ نساٞب، ضايحٝ سٛا٘كس   ظاؾكز ٚ ٔكي   ٞبيي ثب حؿبؾيز ظيكبز ٔككى

ٗ   ثطايكبٖ ٘بضاحشي، اضططاة ٚ سطؼ ٚ اػشٙبة دسيس ثيبٚضز. نساٞبي ضايغ زض سِٛسٞب، وبض٘بٚاَ ٞكبي   ٞكب ٚ ظٔكي

آٚض اؾز. ٔحيط ٘بآقٙب ٚ ؾطقبض اظ ٔحطوٟكبي ثيٙكبيي    ٞبي ثب ٔكىُ سسافغ نٛسي ثؿيبض ػصاة ثبظي ثطاي ثچٝ

 ٗ اؾز زض ثچٝ ٔجشال ثٝ سسافغ ثيٙبيي اضططاة ايؼبز وٙس.ٕٔى
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 Sensory Discrimination & Perception هطـنالت توـبيس حسـي و ادراك   

Problems 
حؿي زاضز. قىُ ؾبظٔب٘سٞي ٘بوبفي يب غيط زليك اطالػبر ؾبظٔب٘سٞي ٚ سفؿيط ٔحطوٟبي اقبضٜ ثٝ ٔكىالر 

ٔحطن اظ ٔحطن زيٍط يب ٔكىُ ازضان فضبيي يب ظٔكب٘ي   حؿي اؾز )ٔظُ: ٔكىُ زض سفبٚر لبئُ قسٖ يه

 ٔحطوٟب(

قسٜ  ٌيغ ٔي b  ٚdيه ٔظبَ والؾيه: ٔكىُ ؾيؿشٓ ثيٙبيي زض وٛزن ثب اذشالَ يبزٌيطي وٝ ٕٞيكٝ ثيٗ 

ٝ    tall  ٚdallاؾز. يب يه ثچٝ ثب ٔكىُ ؾيؿشٓ قٙٛايي ثيٗ  اي ثكب ٔككىُ سكسافغ     سفبٚر لبئُ ٘كٛز يكب ثچك

 ٌٛـ فمط ثب اؾشفبزٜ اظ ِٕؽ سفبٚر لبئُ قٛز. 6ايطٜ ٚ ِٕؿي ٘شٛا٘س ثيٗ ز

ٞب ثب ٔكىالر ازضاوي ٞيچ ٔكىّي زض سؼسيُ حؿي ٘ساض٘س أب ٔكىالر سؼسيُ حؿكي اغّكت ثكب     ثؼضي اظ ثچٝ

 ٌٛ٘ٝ ٔكىُ ٚػٛز زاضز: 2قٛز دؽ  ٔكىالر ازضاوي ٕٞطاٜ ٔي

ٟٔبضسٟبي ازضاوي ثؼّز ػسْ ك وٛزن ٕٔىٗ اؾز طجز حؿي ٔحطن ٔكىُ زاقشٝ ثبقس وٝ ٔٙؼط ثٝ ٘مم 0

 طجز سؼطثٝ ٔٛاػٝ قسٖ ثب اطالػبر حؿي ثبقس:

 ػسْ سؼعيٝ اطالػبر حؿي ٘مم ٟٔبضر ازضاوي  ك طجز حؿي ٔحطن 0

 اذشالَ زض ازضان اػشٙبة  ك سسافغ ِٕؿي 2

ثطػىؽ وٛزن ٕٔىٗ اؾز سسافغ حؿي زاقشٝ ثبقكس وكٝ ا٘كطغي ظيكبزي ضا ثكطاي اػشٙكبة اظ       ك يب ثهٛضر 2

وٙس ٚ زض ٘شيؼٝ زض  وٙس. ٚاوٙف سسافؼي قطوز زض ػعييبر اقيب ضا ثطاي ٚي ؾرز ٔي ٟب ثٝ اٚ ٚاضز ٔئحطو

 آٚضز.  ازضان ٚي اذشالَ دسيس ٔي

وٙٙس أب وكبض زضٔب٘كبٖ اغّكت     سٛػٝ ٔئشرههبٖ زض ظٔيٙٝ ٌفشبض ٚ قٙٛايي اغّت ثٝ ازضان ثيٙبيي ٚ قٙٛايي 

 وٙٙس. ف ٔيسٛػٝ ذٛز ضا ثٝ ازضان ؾٛٔبسٛؾٙٛؾطي ٔؼطٛ

 تذافع لوسي و هطنالت ادرامي

ٞبيي ثب ايٗ ٔكىُ زض سفؿيط ٔحطوٟبي ِٕؿكي ثهكٛضر    اؾز. ثچٝ SIضؼي  اظ ٔكىالر ضايغ ازضان ِٕؿي 

سٛا٘ٙس ثهٛضر ٔٙبؾكت آٖ   ا٘س ٕ٘ي ضٚيكبٖ لطاض ٌطفشٝ ظطي  ٚ وبفي ٔكىُ زاض٘س ٔظالً ٚلشي يه ػؿٕي ضٚثٝ

شي ذبضع اظ ٔحيط ثيٙبيي زؾز ٚضظي ٕ٘بيٙس. حطوبر ظطي  ٘يع زچبض وٙٙس ٚ يب ح (localize)يبثي  ضا ٔىبٖ

اذشالَ اؾز. ثبالذم ٚلشي وٝ سسافغ ِٕؿي ٘يع ٚػٛز زاضز. ٕٞب٘طٛض وٝ لجالً ثحض قس ؾيؿشٓ ِٕؽ ٘مكف  

ٟٕٔي زض يبزٌيطي زض ٘ٛظازي ٚ اٚايُ وٛزوي زاضز. وك  ِٕؿي زض اؾشفبزٜ اظ زؾز ٚ زٞبٖ ضطٚضي اؾكز.  

ثسضؾشي نٛضر ٍ٘يطز وٛزن زض يبزٌيطي ذهٛنكيبر ٔرشّك  اقكيبء ٚ ٔكٛاز زچكبض ٔككىُ       اٌط ايٗ ازضان 

ٞب، ثؿشٗ زوٕٝ، ثبفشٗ ٔٛ يب ثبظي  ثبظي اظ لجيُ اضسجبب اػعاي اؾجبة  قٛز. ٚ ٟٔبضسٟبي زؾز ٚضظي ايٗ ثچٝ ٔي

ز ٚضظي وطزٖ ثب سيّٝ ٔكىُ زاض٘س. ازضان ٘بٔٙبؾت ِٕؿي زض ٟٔبضسٟبيي حطوشي ٔظُ ٘ٛقشٗ ثكب ٔكساز، زؾك   

ازضان ِٕؿكي ثكب    وٙس. وٙس فطز ضا زچبض اذشالَ ٔي لبقك يب ٌطفشٗ وبغص ٍٞٙبٔي وٝ ثب زؾز زيٍط ليچي ٔي

 ازضان ثيٙبيي ثؿيبض ثٝ ٞٓ ٘عزيىٙس.

آٚض ٘يؿز وكٝ   أب انٛالً احشٕبَ ايٙىٝ يه ثچٝ زض ٞط زٚ زضن زچبض اذشالَ ثبقس ضؼي  اؾز. ذيّي قٍفز

ٝ    ثٍٛييٓ ايٗ وٛزوبٖ زض ٕٞبٍٞٙي ضيكعي   چكٓ ٚ زؾز ٘يع ٔكىُ زاض٘س. اضسجبب ثكيٗ ازضان ِٕؿكي ٚ ثط٘بٔك

حطوشي طبثز قسٜ اؾز. ايٗ ٔؿئّٝ ثٝ آيعض اػبظٜ زاز سب ايٗ فطضكيٝ ضا ٔطكطح وٙكس وكٝ ازضان ِٕؿكي يكه       
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 ضيعي اؾز. اٚ فطو وطز وٝ ؾيؿكشٓ ِٕؿكي ٔؿكئَٛ ضقكس ططحكٛاضٜ ثكسٖ        فبوشٛض ٟٔٓ زض سٛا٘بيي زض ثط٘بٔٝ

(body scheme)  وٙكس   ثبقس. ازضان ِٕؿي ثهٛضر اسٛٔبسيه وبض ٔكي  زض دطاوؿي زاضز ٔيوٝ ٘مف ٟٕٔي

قٛ٘س فؼكبَ ايكٗ أكط     ٞبي ػجطا٘ي ٚاضز ػُٕ ٔي قٛز اؾشطاسػي اذشالَ ٔيثسيٗ نٛضر وٝ ٍٞٙبٔي وٝ زچبض 

سٛا٘س زؾز ٚضظي ظطي  زاقشٝ ثبقس ثطاي ثؿشٗ زوٕٝ ثسٖٚ آ٘ىكٝ ثكٝ آٖ ٍ٘كبٜ وٙكس.      وٛئسوي اؾز وٝ ٕ٘ي

چٖٛ وٛزن احشيبع ثٝ ضاٞٙبيي ػجطا٘ي چكٕي زاضز ثؿشٗ زوٕٝ وٝ وبض ضاحشي ثكٛز حكبال ثكسٖٚ ضإٞٙكبيي     

ػجطا٘ي زض طَٛ ضٚظ ثكٝ  ٞبي  آٚض ٚ ذؿشٝ وٙٙسٜ قسٜ اؾز. ِعْٚ اؾشفبزٜ اظ ايٗ اؾشطاسػي چكٕي ثؿيبض ٔالَ

 قطايط زاضز.  سفؿيط سٛا٘بيي وٛزن ثطاي سٕطوع ثط ػعييبر ديچيسٜ اػشٕبػي ٚ زضوي فؼبِيز ٚ

 

 Proprioception Problemهطنالت حس عوقي 
اطالػكبر ضا زض ٔكٛضز   اظ ٔكىالر ازضاوي قبُٔ حؽ ػٕمي اؾكز وكٝ اظ ػضكالر حكس فبنكُ      ا٘ٛاع زيٍطي 

ٌيكطز اغّكت قكّرشٝ،     زٞس. وٛزوي وٝ اطالػبر ٔٙبؾجي اظ لؿٕشٟبي ثكسٖ ٕ٘كي   ثسٖ ٔي دٛظيكٗ لؿٕشٟبي

ؾس ٚ اٌط ٕٞطاٜ ثب اذشالالر ِٕؿي ثبقس اغّت ثط ضٚي ٘كبٍ٘بٖ ثيٙبيي يب ض ِطبفز ثٝ ٘ظط ٔي حٛاؼ دطر ٚ ثي

ؾبظي ثطاي ا٘ؼبْ ٚظبي  ؾبزٜ ٔظُ ٘كؿكشٗ ضٚي نكٙسِي    ٞبي قٙبذشي ٔظُ اؾشفبزٜ اظ والْ زيٍط اؾشطاسػي

وٙٙس. ٘كبٍ٘بٖ زيٍط ايٗ ٔكىُ اؾشفبزٜ اظ ٘يكطٚي ذيّكي وكٓ ٚ يكب      يب اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ چٍٙبَ اؾشفبزٜ ٔي

ٞب، دطيسٖ ضٚي ٌطزٖ زيٍطاٖ، لضبٚر اقشجبٜ زض ٚضٚز  ثبظي يبض ظيبز زض ٍٞٙبْ ٘ٛقشٗ اؾز. قىؿشٗ اؾجبةثؿ

فضبٞبي فطزي اظ ٘ظط اػشٕبػي ثؿيبض ٔرطة اؾز. اغّت ايٗ وٛزوبٖ ثس٘جبَ فكبض ٔحىٓ ثط ضٚي دٛؾكز يكب   

بيس ثكسِيُ سالقكي   ٞؿشٙس. ايٗ ضفشبضٞبي حؽ طّجب٘كٝ قك   joint compression  ٚTractionٔفبنُ ٚ يب 

ثكٝ ٔحطوٟكبي    hyperesporsityثبظذٛضز ثيكشط اظ ٚضؼيز ثسٖ ثبقكس ٚ يكب قكبيس ثبظسكبثي اظ     ثطاي ٌطفشٗ 

ِٕؿي ٚ يب ػٕمي ثبقس اٌط ايٗ ضفشبضٞب زض ٔحيط ٘بٔٙبؾت نٛضر ثٍيطز )ػشىيٝ ٔساْٚ ثٝ ٘فكط وٙكبضي( ٚ يكب    

 قٛز. ٝ ٔئرطة قٙبذشآٚيعاٖ قسٖ اظ وٕس زض ٔسضؾٝ ثبقس ثؼٙٛاٖ ضفشبض 

 

 Visual Perceptual Prolaemهطنالت ادراك بينبيي 
ٞبي ثبظي ؾبذشبضي ٚ ٟٔبضسٟبي حطوشي ظطي   ازضان ثيٙبيي يه فبوشٛض ٟٔٓ زض ا٘ؼبْ ٔٛفك ذيّي اظ فؼبِيز

 visual clasureٌيطي ازضان قىُ اظ ظٔيٙٝ، ؾٌٛيطي فضكبيي، زضن ػٕكك ٚ    اؾز. لؿٕشٟبيي ثطاي ا٘ساظٜ

زاض٘س. ثبالذم آٟ٘ب وٝ ازضان ِٕؿي  SIٞبيي وٝ قىُ  ز. اذشالالر ازضان ثيٙبيي زض ثچٝططحطيعي قسٜ اؾ

ٞكبي ثيٙكبيي فضكبيي ثكب      قكٛز. يكه اضسجكبب ػٕيمكي ثكيٗ سٛا٘كبيي       ضؼي  ٚ يب زيؽ دطاوؿي زاض٘س زيسٜ ٔي

ٗ والؾيه ثطاي ايك  SIسؼبزَ ك ِٛوٛٔٛقٗ، ؾبذشبض ٚ قٙبذز ٚػٛز زاضز. زضٔبٖ   groupػّٕىطزٞبيي ٔظُ 

وٛزوبٖ ٔٙبؾت ٘يؿز زض ثطاثط ايٗ وٛزوبٖ ثبيس اظ ضٚيىطزٞبي زيٍطي ٘ظيط ٚضظـ ثيٙبيي، فضبيي، اؾكشفبزٜ  

 اظ ضٚقٟبي ػجطا٘ي ٚ يب آٔٛظـ ٟٔبضر زض يه فؼبِيز ذبل اؾشفبزٜ وطز.

   ٝ ٞكبي ثكب    ازضان حطوشي زض فضب ٘يبظٔٙس يىذبضچٍي ٚؾشجٛالض، ػٕمي ٚ ثيٙبيي اؾز وٝ ٕٔىكٗ اؾكز زض ثچك

 َ ػٕمي ٚؾشجٛالض زچبض ػسْ ػّٕىطز قٛز.اذشال

ثبِيٙي   ا٘س. ايٗ ٘كب٘ٝ ظايي ضا ٔكرم وطز وٝ ثطاي دطزاظـ ٚؾشجٛالض ٔطوعي ٘بوبفي ثٛزٜ آيعض اٍِٛٞبي ٔكىُ

ٌيط٘س ٔظُ سؼكبزَ ضكؼي ، سكٗ ػضكال٘ي      قبُٔ آٖ زؾشٝ اظ اذشالالسي اؾز وٝ ػّٕىطز حطوشي ضا زض ثط ٔي
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 factorٌصاض٘كس. زض ٔطبِؼكبر    طٛض ٔكرم ضٚي ؾيؿشٓ ٚؾشجٛالض اطط ٔيضؼي  )ثبالذم اوؿشب٘ٛضٞب( وٝ ث

anaupe  ٞبي دٛؾچطاَ ك اوٛالز ٚ يىذبضچٍي ٞط ؾٕز ثكسٖ ٔطكطح وكطز ٚ      ثيٗ ٔىب٘يؿٓاضسجبطي آيعٚيه

ضا ٔططح ٕ٘ٛز ٚ شوط وطز وٝ ايٗ اذكشالَ   pastural & bilateral integaticeيه اذشالَ ثبِيٙي ثٝ ٘بْ 

زٞكس ٔككىالر زيٍكطي وكٝ زض ايكٗ ظٔيٙكٝ ضخ        ضخ ٔكي  reading chiasثرهٛل  LDي ٞب اغّت زض ثچٝ

، ضؼ  زض سٕبيع چخ ٚ ضاؾز ٚ اذشالَ rightingٞبي ٘بثبِغ سؼبزِي ٚ  زٞس قبُٔ سٖٛ ػضال٘ي ضا ك ثبظسبة ٔي

 زض ايؼبز زؾز غبِت اؾز.

ٚؾكيّٝ  ثؼٙكٛاٖ   ضا Southern colifarnia posterary nystlog mid Testآيعٚسؿكز   0771َ بزض ؾ

قكس. ثكط    اؾكشفبزٜ ٔكي   SIPTسط ثطاي دطزاظـ ٚؾشجٛالض زض ثيبٖ وطز ٚ ايٗ لؿٕز ٞطٔبٜ ثب سؿكز   اذشهبني

ضا ٔططح  (PBI)طجك أشيبظار ايٗ سؿز آيعض ػعييبر دطزاظـ ٚؾشجٛالض زض يىذبضچٍي زٚ ططفٝ ٚ دٛؾچطاَ 

 وطز. PBIضا ػبيٍيٗ  Vestibular – bilateal Intوطز آٖ انطالح 

سٛؾكط ضكؼ  ٕٞكبٍٞٙي زٚ ططفكٝ ٚ ٔككىُ زض       (BIS)ٔكرم وطز٘س وكٝ فبوشٛضٞكبي    SIPTٔطبِؼبر 

ثيكبٖ وكطز وكٝ دكطزاظـ ضكؼي  ٚؾكشجٛالض        Fishorزٞس. ثب سٛػٝ ثٝ ايسٜ ايعض،  ٞب ضخ ٔي ثٙسي فؼبِيز ٔطسجٝ

اٚ ة ضاؾكبؼ  ثٙسي اؾز. ػالٜٚ ثكط آٖ   ٞبي زٚ ططفٝ زٚ ٔطحّٝ اي ثطاي ػسْ يىذبضچٍي حؿي زض فؼبِيز دبيٝ

(BIS)  ٝ٘ىشProjected action Sequere ثيٙي  ثٙسي ػُٕ( ضا ٔططح ٕ٘ٛز وٝ قبُٔ ديف ٔطحّٝ  )ططح

 ٛر وطزٖ سٛح يب ٌطفشٗ سٛح ٔشحطن(.وٙس )ق ايٗ اؾز وٝ چٍٛ٘ٝ ضاثطٝ فضبيي زض ٔحيط س ييط ٔي

ٚؾكشجٛالض ٚ   ثكسِيُ ٘مكم دطزاظقكي ػٕمكي ر     prejected action Sequeاٚ ثيبٖ وطز وكٝ اذكشالَ زض   

ٞبيي ٔب٘ٙس ليچي وطزٖ، زوٕٝ  ضيعي حطوشي اؾز. يىذبضچٍي زٚ ططفٝ ضؼي  فؼبِيز اذشالالسي ٔب٘ٙس ثط٘بٔٝ

وٙس ٚ ٔٙطع ثٝ سأذيط زض ضقس ٟٔبضسٟبي ذط ٚؾكط   ثؿشٗ ٚ يب ثبظي ثب ػطٚؾه ذيٕٝ قت ثبظي ضا ٔكىُ ٔي

قٛز. اضسجبطكبر ػهكجي    چخ ٔي ثسٖ ٔظُ اضػؼيز زؾشي، ضٚ وطزٖ ػؿٓ اظ ذط ٚؾط ٚ سكريم ضاؾز اظ

ٞبيي ثب اذشالَ ٚؾشجٛالض ضا زض ذطٛب اذشالالسي ٔب٘ٙس  ثيٗ ٔطاوع ٚؾشجٛالض زض ؾبثمٝ ٔ ع ٚ قجىٝ ٔكجه ثچٝ

 وٙس. سٛػٝ، ؾبظٔب٘سٞي ضفشبض، اضسجبطبر ٚ سؼسيُ ثطاٍ٘يرشٍي ٔي

ي اؾكز. وكٝ اذكشالالر    ضيعي ٚ ػُٕ ثٝ وبضوطزٞبي حطوشي غيكط ػكبزس   دطاوؿي سٛا٘بيي ازضان ؾبظي، ثط٘بٔٝ

قٛز. آيعض اظ دطاوؿي ضقسي اؾشفبزٜ ٕ٘كٛز ٚ چكٖٛ آدطاوؿكي ثيككشط      ٔي dyspraxiaدطاوؿي اغّت قبُٔ 

اؾككشفبزٜ وكطز ٚ ديكككٛ٘س   dyspraxiaقككٛز اظ انكطالح   ثكطاي ثعضٌؿكبالٖ ثككب ٔككىالر ٔ ككعي ايؼكبز ٔكي     

developmental ظا.  زض اطط حٛازص ؾب٘حٝ زٞس ٚ ٘ٝ ثٝ ٔٙظٛض ثيبٖ قطايطي اؾز وٝ زض وٛزوي ضخ ٔي 

زٞٙس ٚ سٟٙب زض اضسجكبب ثكب    ٞبي ٔشفبٚسي ذٛزقبٖ ضا ٘كبٖ ٔي آيعض ثيبٖ زاقز وٝ اذشالالر دطاوؿي زض قىُ

SI  اي اظ دطاوؿي اؾز وٝ  آٖ اظ انطالح ؾٛٔبسطاوؿي اؾشفبزٜ وطز وٝ ثٝ ػٙجٝؾفيسIS  َاذشالSI  ٚ اؾز

اؾشفبزٜ وطز وكٝ   Somatodyspraxiaقٛز ٚ اظ انطالح  ٔٙؼط ثٝ اذشالَ زض دطزاظـ ؾٛٔبسٛؾٙؿٛضي ٔي

اقبضٜ زاضزن ٜ قبُٔ دطاوؿكي ضكؼي  ٚ ٘مكم زض دكطزظاـ ِٕؿكي ٚ ػٕمكي اؾكز. دكؽ          SIثٝ اذشالالر 

ؾٛٔبسٛزيؽ دطاوؿي ٘مم زض سٕبيع ِٕؿي، ازضان اؾز. ثيبٖ قسٜ اؾز وٝ ٕٞٝ وٛزوبٖ ثكب اذكشالَ زيكؽ    

ضؾكٙس. فؼبِيشٟكبي حطوشكي     زوبٖ اغّت قّرشٝ ثٝ ٘ظكط ٔكي  دطاوؿي قسٖ ازضان ِٕؿي ضؼي  زاض٘س ايٗ وٛ

سٛا٘ٙس ثيٗ  ٞب ٔكىُ زاض٘س ٚ ثٝ ؾرشي ٔي ثٙسي فؼبِيز ػسيس ثطاي آ٘بٖ زقٛاض اؾز ٚ زض ٔطحّٝ ثٙسي ٚ ظٔبٖ

ثسٖ ٚ اقيبي زيٍط زض فضبي ٔحيطي ضاثطٝ ثطلطاض وٙٙس ٚ يب حطوشي ضا س ييط وٙٙس ػٟز زٞي ثيٗ حطوكبر  
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زٞس ٚ ثهٛضر غيط ػٕكسي   آ٘ىٝ اؾجبة ثبظي ضا ُٞ زٞس آ٘طا فكبض ٔي زض ٘شيؼٝ ثچٝ ثي قٛز زچبض اذشالَ ٔي

ٞبي ذٛضزٖ ٚ نحجز وكطزٖ ضا زض آٟ٘كب    وٝ فؼبِيزقىٙس ٚ اغّت زچبض ٔكىُ زض دطاوؿي زٞب٘ي ٞؿشٙس  ٔي

س ٚ ٞيچ ٞب زض قطايط ػسيس( ٔكىُ زاض٘ )سٛا٘بيي ػٕغ وطزٖ ايسٜ ideationوٙس. ثؼضي اظ آٟ٘ب زض  زقٛاض ٔي

ٞب )زيؽ دطاوؿي( ٟٔبضسٟبيي وٝ  وٙٙس ثطاي ايٗ ثچٝ فؼبِيشي ضا ثسٖٚ آ٘ىٝ زؾشٛضاِؼُٕ زاقشٝ ثبقٙس آغبظ ٕ٘ي

غكصا ذكٛضزٖ ثكب لبقكك ٚ       ثطاي وٛزوبٖ زيٍط ؾطحي ٚ آؾبٖ اؾز ثؿيبض ديچيسٜ اؾز. ٔظُ دٛقيسٖ ِجبؼ،

 آيس. ٞب ثسؾز ٔي زٞي، سٕطيٗ ثطاي ايٗ ثچٝ عٜ٘ٛقشٗ اِفجب، دطيسٖ ٚ سىٕيُ دبظَ. ايٗ ٟٔبضسٟب ثب اٍ٘يچٍٙبَ، 

 زاض٘س. SIسطي اظ ذٛز ٔكىالر  سط ٚ طٛال٘ي ٔكىالر طب٘ٛيٝ اططار ٔرطة

ٖ    حبِز ٟ٘بٖ زاض٘س ٚ ثطاحشي اقشجبٜ سفؿيط ٔي SIزض اضسجبب ٔكىالر  ٞكبي   قٛ٘س ٚ قكسر ٔشفكبٚسي زض ظٔكب

قٛز. اظ يه فطز  وٝ ايٗ ػّٕىطز ثيبٖ ٔئشفبٚر زض يه وٛزن زاض٘س ثٝ ٞط حبَ قسر ػسْ ػّٕىطز ٚ ضاٞي 

ثٝ فطز زيٍط ٔشفبٚر اؾز ٚ زض ٘شيؼٝ ايٙىٝ چٝ قطايطي ٔٙؼط ثٝ ٔكىُ زض يه وٛزن ذبل قسٜ اؾكز ضا  

ثچٝ ٌيغ وٙٙكسٜ غيكط لبثكُ فٟكٓ     قٛز ٚ ضفشبضٞبي  وٙس ٚ چمسض اظ ايٗ ثبثز نسٔٝ ايؼبز ٔي زچبض ٔكىُ ٔي

قٛز ٚ ثچٝ ثكسٖٚ زِيكُ سٙجيكٝ قكٛز وكٝ ٔٙؼكط        ا٘ي اٍ٘بقشٝ ٔياؾز ٚ ضفشبضٞبي فطز ثٝ ػٙٛاٖ يه ؾبِٝ ضٚ

ٔٛػت سكأطيط   SIزاض  وفبيشي ايؼبز قٛز. ٔكىُ زْٚ ايٗ اؾز وٝ ػّٕىطز ٔكىُ قٛز زض ثچٝ احؿبؼ ثي ٔي

 fingerاي وٝ ثربطط سسافغ ِٕؿي  قٛز. ثچٝ ٔٙفي ضٚي ضقس وٛزن ٚ طب٘ٛيٝ ثٝ آٖ ػسْ ٔكبضوز وٛزن ٔي

painty زٞكس ٚ ثچكٝ ٕٔىكٗ اؾكز      ضٚز ثيكشط اظ يه سؼطثٝ ضا اظ زؾكز ٔكي   ٞس ٚ يب وٜٛ ٕ٘يز ضا ا٘ؼبْ ٕ٘ي

ٟٔبضسٟبيي ٔظُ س ييط اقىبَ، لسضر زؾز، ٟٔبضر طجبر قب٘ٝ، سؼبزَ، ٕٞكبٍٞٙي چككٓ ٚ زؾكز، سؼكبزَ زٚ     

 ضيعي حطوشي ضا ٘يع ذٛة يبز ثٍيطز. ططفٝ، سمّيس ٚ ثط٘بٔٝ

 ٌيطز. بي اػشٕبػي الظٔٙس ٘يع قىُ ٕ٘يؾٛٔبً سؼبٔالر وٝ ثطاي ضقس اضسجبطبر ٚ ٟٔبضسٟ

 Self-estem  ٚself-conticlenceسأطيط زيٍط دبييٗ آٔسٖ ؾطح 

Furustration .٘بأيسي( ٚ حؽ ٘بوبضايي زض ايٗ وٛزوبٖ ثبال اؾز( 

 

 برچگي حسيپارزيببي عولنرد ين
 هصبحبه و پرسطنبهه 

ٚ ٚاِكسيٗ ٚ دكؽ اظ آٟ٘كب ٔؼّٕكبٖ، اػضكبي       قكٙبذز ضا اظ ثچكٝ زاضز  ٔهبحجٝ ثبيس اظ وؿي ثبقس وٝ ثيكشطيٗ 

ٌٛيكس وكٛزن اغّكت     سٛا٘س اطالػبر ٟٕٔي ضا ثٝ وبض زضٔب٘بٖ ثسٞٙس ٔظالً ٔؼّٓ ٔكي  ذب٘ٛازٜ ٚ زوشط وٛزن ٔي

٘كيٙس وٝ زض ايٙؼب زضٔبٍ٘ط احشٕبَ سكسافغ   يب زض طَٛ ظٔبٖ ذٛا٘سٖ يه ػب ٕ٘ي وٙس ؾطن  ثب ثميٝ زػٛا ٔي

ٌيكطز ٔكظالً    ثيكٝ فطظ٘كساٖ يكبز ٔكي    ٌٛيٙس وٝ اٚ ٞط ػّٕي ضا زيطسط اظ  اِسيٗ ٔيٌيطز. يب ٚ ِٕؿي ضا زض ٘ظط ٔي

 زٞس. زدؿي دطاوؿي ضا ٔيچطذٝ ضا٘سٖ يب ليچي وطزٖ وٝ زض ايٙؼب زضٔبٍ٘ط احشٕبَ ٚ  ؾٝ

سط ٔكرم قٛز ٚ ايٙىٝ ثٝ چٝ ٔكسر قكطٚع    وٝ ٔكىُ ضاحزوٙس  وٕه ٔيٞب، ِيؿز ػاليك ٚ سبض  دطؾكٙبٔٝ

 قسٜ اؾز.

ٞبي زيٍطي وٝ ػّٕىطز وٛزن ضا زض ٔسضؾٝ ثطضؾكي   ضفشبضي ٚ دطؾكٙبٔٝ Cheeklist بٔٝ ٔططحكٙؾدط 03

يكه  وٙٙس. اٌط ٕٔىٗ اؾز ثب وٛزن ثهٛضر ٔؿكشميٓ نكحجز قكٛز اٌكط وكٛزن سٛا٘كبيي والٔكي زاضز         ٔي
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ٝ   TTE-Touch Invendtory for Elementyدطؾكٙبٔٝ ٚ اضظيبثي زض ايٗ حبِكز   ٞكب ثكب    وكٝ زض آٖ ثچك

 ظ٘ٙس. ٞب ٚ ٔكىالسكبٖ حطف ٔي الٔي ٔٙبؾت زض ٔٛضز سٛا٘بييسٛا٘بيي و

Aleot program ّٝقكٛز ٚ   ٞبي ثعضٌشط ٚ ثعضٌؿبالٖ اؾكشفبزٜ ٔكي   ٌط ٌطٚٞي اؾز ثطاي ثچٝ وٝ يه ٔساذ

ٞكبي حؿكي    سٛا٘س ثطاي ٔكرم وطزٖ دبؾد اؾز وٝ ٔي Self assesment of Sensory Profiuقبُٔ 

 ٔفيس ثبقس.

 

Informal & formal observation of the childي 
ٔكبٞسٜ غيط ضؾٕي: ٔكبٞسٜ غيط ضؾٕي ثبيس زض ٔحيط طجيؼي وٛزن ٔظُ والؼ، ظٔيٗ ثبظي ٚ ذب٘ٝ نٛضر 

 ثٍيطز.

ٞبي آٌبٞي ثس٘ي ضؼي  ضا ثب زيسٖ وٛزن زض ٔسضؾٝ ثطضؾكي وٙكس    سٛا٘س ٘كب٘ٝ ٔظالً يه زضٔبٍ٘ط ثب سؼطثٝ ٔي

آٔكٛظاٖ زض نك  ٘عزيكه قكٛ٘س.      س ثٝ ٔساز، ذيّي ثٝ زيٍكط زا٘كف  ٞب قبُٔ اؾشفبزٜ اظ فكبض ثيف ح وٝ ٘كب٘ٝ

اقشجبٜ زض ثبال ضفشٗ اظ دّٝ ٚ يب ٘كؿشٗ زض دٛظيكٗ ثس زض ٍٞٙبْ ٘ٛقكشٗ سىكبِي  اؾكز. ٔككبٞسٜ وكٛزن زض      

ثيٙي اؾز ٔفيس اؾز ٔظالً وٛزن زچبض زيؽ  وّيٙيه ٘يع اظ آٖ ػٟز وٝ يه ٔحيط ػسيس ٚ غيط لبثُ ديف

 ٞب ثٝ طٛض ٔٙبؾت ثبال ضٚز. دّٝ سٛا٘س اظ دطاوؿي ٕ٘ي

 SIٞبي سؿكشي وكٝ اغّكت وبضزضٔب٘كبٖ ثكطاي اضظيكبثي        ٔكبٞسٜ وّيٙيىي: ثؿيبض ؾبذشبض يبفشٝ اؾز ٚ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 وٙٙس. اؾشفبزٜ ٔي

 SIٞكبي يىذكبضچٍي ػهكجي وكٝ ثكب ٔككىالر        ٞب ٚ ٘كب٘ٝ ٔكبٞسٜ وّيٙيىي يه ؾطي ٚظبي  ذبل، ضفّىؽ

 ٔطسجط اؾز.

 contral luteralشي وٝ زض ٍٞٙبْ زؾز ٔٙسي ثٝ اقيبء ٚ يب ٌطفشٗ آٟ٘ب اظ اٍِكٛي  ػجٛض اظ ذط ٚؾط: حطو

وٙس ايٗ دسيسٜ زض طَٛ ٘ٛظازي ٚ اٚايُ وٛزوي ٚ ٔطسجط ثب اضػحيز زؾشي اؾز. سكبذيط زض ايكٗ    اؾشفبزٜ ٔي

 اؾز. biteteralٔؿئّٝ ٔطسجط ثب ػسْ اضػحيز زؾشي ٚ يىذبضچٍي 

يبثس. ايٗ سطبثمكبر ٔٙؼكط    ا٘شمبَ ٔي bosزٞس وٝ ٔطوع ػبشثٝ ثس٘ي ثٝ  : ٚلشي ضخ ٔيequlibrumٞبي  دبؾد

قٛز سب سؼبزَ فطز حفظ قٛز. ٔكىالر ثب سؼبزَ ٕٞكطاٜ ثكب ٔككىالر     ٔي bosي ثس٘ي زض  ثٝ ذط ٔطوع ػبشثٝ

 دطزاظـ ٚؾشجٛالض اؾز.

 قٛز. سٛاٖ ػضال٘ي: آٔبزٌي ػضالر ثطاي ا٘مجبو، ٘يطٚيي ثب ٔمبٚٔز وٝ ػضالر زض آٖ وكسيٝ ٔي

Prone extension ٚ سٛا٘بيي حفظ ٚ ٍٟ٘ساضي دٛظيكٗ ٞٛاديٕب )ٌطزٖ، ا٘ساْ فٛلب٘ي :hipقكٛز ثكطاي    ، ٔي

طب٘يٝ ٘كب٘ٝ ػكسْ دكطزاظـ ٚؾكشجٛالض ٔٙبؾكت      31ٍٟ٘ساضي ؾطز( ٔكىُ ٚ ٍٟ٘ساضي ايٗ ٚضؼيز ثطاي ٔسر 

 ؾبِٝ ٚ ثعضٌشط اؾز. 6ٞبي  ثطاي ثچٝ

Supne flex ٌطزٖ، ا٘ساْ فٛلب٘ي، سٛا٘بيي ثطاي ٍٟ٘ساقشٗ ٚضؼ( ٜيز ٌٟٛاضhip ٗٔكىُ زض ٍٟ٘ساقش )ٛ٘ظا ،

 ؾبِٝ ٚ ثعضٌشط اؾز. 6ٞبي  اوؿي ضؼي  زض ثچٝططب٘يٝ ٘كب٘ٝ د 31ايٗ ٚضؼيز ثٝ ٔسر 

 

 هبي استبنذارد تست
Miller assessment for Prescholer سؿز اؾشطٌٚٙٛظؼ ك ازضان ِٕؿي ٚ ػّٕىطز ٚؾشجٛالض : 
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Bruininks – Oseresky test of motor   اضظيبثي ٟٔبضسٟكبي حطوشكي :fine  ٚgross   ٕٚٞكبٍٞٙي ز(

 .SIططفٝ( ٔطسجط ثب 

STPI  سٟٙب سؿشي اؾز وٝ اػضبء ضا فمط زض اضظيبثيSI وكس وٝ اضظيبثي قٛز  ؾبػز طَٛ ٔي 2ضٚز،  ثىبض ٔي

 زٞي الظْ اؾز. زليمٝ ٕ٘طٜ 45سب  31ٚ 

 هبي ارزيببي تفسير يبفته

OT ٞب ضا سفؿيط ٚ يىذبضچٝ وٙس سب ثشٛا٘س ثط٘بٔٝ ٔٙبؾت ثطاي ٞكط وكٛزن ثطيكعز. ٘شكبيغ      ازٜثبيس اطالػبر ٚ ز

وٙس ثبقس. زضٔبٍ٘ط ٘ٝ سٟٙب ثبيس سهٛيط  ذب٘ٛازٜ. ٔٛاضزي وٝ زضٌيطي ضا ػّت ٔي contextثبيس ثط دبيٝ ٞب  ثط٘بٔٝ

زٞكس ضا ٘يكع    آيٙسٜ ضخ ٔيٚاضحي اظ قطايط وٛزن ٚ ذب٘ٛازٜ زاقشٝ ثبقس ثّىٝ ثبيس س ييطاسي وٝ زض يه ؾبَ 

 وٙس.  اؾشفبزٜ ٔي foture oreinted , topdownثطضؾي وٙس وٝ زض ايٙؼب زضٔبٍ٘ط اظ ضٚيىطز 

 

 SIهذاخالت عولنرد نبهنبسب 
 اـ ػّت وٙس. ٌيطز وٝ ثشٛا٘س وٛزن ضا زض ٔكبضوز زض ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ ٔساذالر ثط ايٗ دبيٝ نٛضر ٔي

 يشي ثبقس وٝ وٛزن ٞٓ زٚؾز زاضز ٚ ٞٓ ثٝ آٖ احشيبع زاضز.ثط٘بٔٝ ٚ ٔساذالر ثبيس ثط دبيٝ فؼبِ

 SIهبي راهنوب از تئوري  ضيوه

 سٛا٘س ثهٛضر ؾيشٕبسيه ثطاي دبؾد ا٘طجبلي ثىبض ضٚ٘س. ٞبي حؿي ٔي  ك زاز0ٜ

 زاض لجُ اظ ايٙىٝ دبؾد ا٘طجبلي زازٜ قٛز ضطٚضي اؾز. ٞبي حؿي ٔؼٙي ك طجز زاز2ٜ

 ٓ اؾز.ؾٟي SIك دبؾد ا٘طجبلي زض ضقس 3

 زٞس. ك ؾبظٔب٘سٞي ثٟشط دبؾرٟبي ٔٙطمي ؾبظٔب٘سٞي ضفشبضي وٛزن ضا اضسمبء ٔي4

 ا٘س. سط ٚ وبّٔشط اظ دبيٝ ضفشبضٞبي ؾبزٜ ٚ اِٚيٝ ثٛػٛز آٔسٜ ك ضفشبضٞبي درش5ٝ

 قٛز. ك ٞطچٝ وٛزن سٕبيُ ثيكشطي ثٝ فؼبِيز زاقشٝ ثبقس دشب٘ؿيُ اضسمبي ػّٕىطزي زض ٔحيط طجيؼي ٔي6

 درهبى فردي

اـ ضا  قٛز وٝ ثهٛضر اِٚيٝ ثٝ وٛزن ثرٛاٞس وٕه وٙس سب ظطفيز سٛا٘كبيي  زضٔبٖ فطزي ٍٞٙبٔي سٛنيٝ ٔي

وٙس افعايف زٞس وٝ  اـ ٔساذّٝ ٔي ٘ؿجز ثٝ ٔكىالر يىذبضچٍي حؿي وٝ زض فؼبِيز، ذب٘ٝ، ثبظي ٚ ٔسضؾٝ

 ا٘يثرف اؾز. زضٔبٖ يىذبضچٍي حؿي والؾىي ٚ ضقس ٟٔبضسٟبي ػجط 2ايٗ ضٚيىطز قبُٔ 

 والؾيه ك ضقس ٟٔبضسٟبي ػجطا٘ي  SIزضٔبٖ فطزي: زضٔبٖ 

 

Classical SI treatmentي 
زض ٘ظط ٌطفز اٌطچٝ اٚ ايٗ سئٛضي  SIاقبضٜ ثٝ آٖ زضٔب٘ي زاضز وٝ ايعض ٔٙحهطاً ثطاي زضٔبٖ وٛزوبٖ ثبٔكىُ 

يؿكٓ ٘يكع ثىكبض    ضا ثطاي وٛزوبٖ ثب ٔكىالر يبزٌيطي ططاحي وطز ثطاي وٛزوبٖ ثب ٔككىالر زيٍكط ٔظكُ اٚس   

سٛا٘ككبيي س ييطدككصيطي ٚ  CNSزاز  ضٚز. آيككعض اظ زيككسٌبٜ ٘ٛضٚثيِٛٛغيككه اؾككشفبزٜ وككطز وككٝ ٘كككبٖ ٔككي  ٔككي

ٕٔىٗ اؾز لبثُ زضٔكبٖ   CNSزاض زض  ؾيشي زاضز وٝ ٔٙؼط ثٝ ايٗ فطضيٝ قس وٝ ػّٕىطز ٔكىُ ٘ٛضٚدالؾشي

يطي ٔظكُ اسهكبالر يكبزٌيطي،    قطا SIٞبي وٛچه ايٗ ضٚيىطز ثٝ ايٗ ٔؼٙب ٘يؿز وٝ  ثبقس ثرهٛل زض ثچٝ
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اظ اطالػكبر   CNSوكبضايي سفؿكيط    SIوٙس ثّىٝ ثسيٗ ٔؼٙبؾز وٝ  اضسيؿٓ ٚ يب سأذيطي ضقسي ضا زضٔبٖ ٔي

زٞس. ايكٗ ضٚيىكطز دبيكٝ فكطزي زاضز چكٖٛ زضٔكبٍ٘ط ثبيكس         حؿي ٚاضز قسٜ ثطاي اؾشفبزٜ ػّٕىطزي اضسمبء ٔي

ٞكب اضظيكبثي وٙكس. زضٔكبٌٙط      يك وٛزن ٚ دبؾد ثٝ ٔحطنفؼبِيشٟبي زضٔب٘ي ضا ِحظٝ ثٝ ِحظٝ زض اضسجبب ثب ػال

قٛز وٝ ٔٙؼكط ثكٝ سمٛيكز سٕبيكُ      وٙس ثّىٝ زضٔبٍ٘ط ٚاضز ضاثطٝ ثب وٛزن ٔي ٔظُ وشبثٟبي آقذعي ػُٕ ٕ٘ي

سؼكبزَ ثكيٗ ؾكبذشبض ٚ    »ٞبيي قكبُٔ   قٛز. زضٔبٖ زضٚ٘ي وٛزن ثطاي وك  ٔحيط ٚ اظ ػٟسٜ آٖ ثطأسٖ ٔي

ي وؿي وٝ فؼبِيز ضا ؾبذشبض زٞس ٚ يب وؿي ثٝ وٛزن اػبظٜ زٞس وٝ فؼبِيز ضا ٚ وبضايي زضٔبٍ٘ط ثطا« آظازي

ا٘شربة وٙس. زضٔبٍ٘ط ٔحيط ضا ثطاي دبؾرٟبي ا٘طجبلي وٛزن فطاٞٓ وٙس. ثؼٙٛاٖ ٔظبَ ثطاي وٛزوي وٝ ٘يكبظ  

ز ٚ سؼبزِي زض اٚ ضقس وٙس ٘كؿشٗ ٚ سبة ذٛضزٖ زض يه سرشٝ سؼبزَ ديككٟٙب  rightingزاضز وٝ ٚاوٙكٟبي 

والؾكيه اؾكز. ثچكٝ ٞكٓ      SIٞبي زضٚ٘ي يىي زيٍط اظ ٔفكبٞيٓ وّيكسي سئكٛضي     قٛز. سبويس ثط اٍ٘يعـ ٔي

آظازي زاقشٝ ثبقس ٔكٛضز ثؼكسي     ٞبي ؾبذشبض يبفشٝ ضا ا٘ؼبْ زٞس ايٙىٝ ثطاي ا٘شربة لؿٕشي اظ زضٔبٖ فؼبِيز

ٍبٔي وٝ فطز ثهٛضر فؼبَ آٔٛظز ٞٙ زٞس ٚ ٔٛططسط ٔي ٔكبضوز فؼبَ وٛزن اؾز چٖٛ ٔ ع دبؾد ٔشفبٚسي ٔي

زض ٔحيط ثبيس ثكطاي  زض فؼبِيز زضٌيط قسٜ اؾز ثٝ ٕٞيٗ ػّز ؾطح ؾرشي ٚ ديچيسٌي ٔكىُ ٚ ا٘طجبلبر 

ثطاي آٔبزٜ وطزٖ وٛزن  passiveٚي زض ٘ظط ٌطفشٝ قٛز. ثٝ ٞط حبَ قطايطي ٘يع ٚػٛز زاضز وٝ ٔحطوٟبي 

سٛا٘س ثؼس اظ زضيبفز سحطيه ٚؾشجٛالض  ضوؿشيه ٔيسط ٘يبظ اؾز. ثٝ ػٙٛاٖ ٔظبَ وٛزن سٛ ثطاي ٔطاحُ ديچيسٜ

ضٚز  ذطي طجز حؿي ثٟشطي زاقشٝ ثبقس. ثٟجٛز زض طجز ثٝ ايٗ ٔؼٙبؾز وٝ آٌبٞي وٛزن اظ ٔحيط ثبالسط ٔي

قٛز. ٔظبَ زيٍط اؾشفبزٜ اظ ٔحطوبر حؿي ِٕؿكي ثهكٛضر    ٚ زض ٘شيؼٝ وٛزن ثطاي ٔكبضوز فؼبَ آٔبزٜ ٔي

possive قٛز. ِٕؿي ٔي اؾز وٝ ٔٙؼط ثٝ سسافغ 

ٌيطز ٔحيط ؾطقكبض اظ ٔحطوكبر    ٔحيطي اؾز وٝ زضٔبٖ زض آٖ نٛضر ٔي SI٘ىشٝ وّيسي زيٍط زض زضٔبٖ 

 زٞس اؾشفبزٜ اظ اثعاض آٚيعاٖ زض ٔحيط وّيٙيه ضطٚضي اؾز. حؿي ٔكبضوز فؼبَ وٛزن ضا اضسمبء ٔي

    ٔ سٛا٘ٙكس   حطوكبر حؿكي ٔكي   ٔحطوبر حؿي ٚؾشجٛالض زض فبظ اِٚيٝ زضٔبٖ ثبيس ثهكٛضر ذطكي اضائكٝ قكٛ٘س. 

ٞبي اسٛ٘ٛٔيىي قسٖ حبِز سٟٛع ٚ ؾطٌيؼٝ ايؼبز وٙٙس. وٝ ثهٛضر ٔؿشميٓ ثط ؾطح ثطاٍ٘يرشٍي اطكط   دبؾد

 ٌصاضز. ٔي

 وٙٙس. دطسي ٚ ثيف فؼبِي ايؼبز ٔي ٚ اٌط ثهٛضر ٔشٙؿبة سؼسيُ ٘كٛ٘س حبِز حٛاؼ

ثبيس آ٘طا سؼكسيُ وٙكس ٚ يكب اظ فؼبِيشٟكبي     وٙس  زض ثچٝ دبؾرٟبي اسٛ٘ٛٔيه ايؼبز ٔي SIاٌط زضٔبٍ٘ط ثجيٙس وٝ 

 ٔحطن حؽ ػٕمي اؾشفبزٜ وٙس ٔحطوٟبي حؽ ػٕمي طب٘يٝ ٟٔبضي ثط ٚؾشجٛالض زاض٘س.

اؾكز وكٝ    long-termؾبػز اؾز ٚ ثٛنكطر   0طب٘يٝ سب  45ثبض زض ٞفشٝ ٚ ٞط زفؼٝ  2والؾيه  SIزضٔبٖ 

 وكس. ؾبَ طَٛ ٔي 2ثهٛضر ػٕٛٔي 

SI زض :NICUٝالر ثيٙبيي، ٞبيي ثب ٔكى ، ثچCP   ْٔحطٚٔيز ٔحيطي ٚ ؾكٙسضx     .قكىٙٙسٜ ٚٔفيكس اؾكز

STEP-SI  ثؼس زضوي ٔساذالر زضٔب٘ي  6يه سىٙيه اؾز ثبSI  ٌيكطز وكٝ قكبُٔ     ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔكي

، ٔحيط، ديف ثيٙي دصيطي، ٔب٘يشٛض وطزٖ ذٛز ٚ سؼبُٔ اؾز. آ٘بِيع ؾيؿكشٕبسيه ٞطوكساْ اظ   Taskحٛاؼ، 

 ٞبي ٔساذالسي ٔفيس اؾز. ي اطالػبر، ثط٘بٔٝ زضٔب٘ي ٚ اضػؼيزايٗ اثؼبز ثطاي اضظيبث

 

 جبراني رضذ ههبرتهبي 
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وٙس ثّىٝ ثكٝ ذكب٘ٛازٜ ٚ    ظيطثٙبيي ٕ٘ي SIوالؾيه ايٗ ضٚيىطز سالقي ثطاي زضٔبٖ اذشالَ اؾز  SIثطذالف 

الَ زض ثطاثكط اذكش   Copingوٙس سكب اظ ٟٔبضسٟكبي سطكبثمي ٚ اؾكشطاسػي ٞكبي       وٕه ٔي SIوٛزن ثب ٔكىُ 

سٛا٘ٙس ثهٛضر  ٕ٘يقسٜ ٚ يب زيسٜ والؾيه ثطاي آٟ٘ب  SIٞبيي وٝ زض ؾٙي ٞؿشٙس وٝ  اؾشفبزٜ وٙس. ثطاي ثچٝ

 طٛال٘ي ٔسر زضٔبٖ ضا ثطاٍ٘يع٘س ٔفيس اؾز.

 ثطاي وٛزوب٘ي ٔفيس اؾز وٝ:

 ا٘س. ا٘س أب زيٍط زض ايٗ زضٔبٖ ثٝ طجبر ضؾيسٜ والؾيه ذٛة ػٛاة زازٜ SIك ثٝ زضٔبٖ 0

 ا٘س وٝ ثٝ زضٔبٖ والؾيه اطط وٕي ثط ضٚي آٟ٘ب زاضز. ٘ي وٝ ثٝ ؾٙي ضؾيسٜك وٛزوب2

 زٞٙس. والؾيه ٘كبٖ ٕ٘ي SIاي ثطاي ٔكبضوز زض  ك اٍ٘يعٜ ٚ ػالل3ٝ

 ا٘س. والؾيه دبؾد ٘سازٜ SIٔبٜ ثٝ زضٔبٖ  6ك ثؼس اظ 4

 ك ثسؾز آٚضزٖ يىؿطي ٟٔبضر ذبل ثطايكبٖ ٘يبظ فٛضي اؾز.5

قٛز وٝ ثٝ ٚي وٕه  زؾز ذط زاضز سٕطيٙبر ػجطا٘ي حؽ ػٕمي ثىبض ٌطفشٝ ٔي اي وٝ ٔكىُ ٔظالً زض ثچٝ

وٙس وٝ ٘ٝ سٟٙب زض زؾز ذط زض ثطيسٖ، زوٕٝ ثؿشٗ، ليچي وطزٖ، دطسبة وطزٖ ٚ زيٍط ٔككىالر حكؽ    ٔي

ػٕمي ٘يع ثٟجٛز ديسا وٙس. ٕٔىٗ اؾز ثٟجٛز زؾز ذط ٘يبظ فٛضي وكٛزن ثبقكس زض ايكٗ وكٛزن سٕطيٙكبر      

ن زض ػجكطاٖ  ط ػّيطغٓ ثبظذٛضز ضؼي  ػٕمي ٘يبظ اؾز. يه ؾطي سطبثمبر ثٝ ايٗ وٛزذبل ثطاي زؾز ذ

 وٙس. ٔظالً ٔساز ؾٍٙيٗ قسٜ ثب سٛػٝ ثٝ دٛظيكٗ زؾز ثچٝ ٔفيس اؾز. ايٗ ٔؿئّٝ وٕه ٔي

 child-directorاؾز سب  therapist-directorايٗ ضٚيىطز ثيكشط 

 

 درهبى گروهيهبي  برنبهه
ٞبي زضٔب٘ي فطزي ثٝ ؾٕز زضٔبٟ٘بي  قٛز وٝ وٛزن يه ا٘شمبِي اظ ثط٘بٔٝ ثبػض ٔي ٞبي زضٔبٖ ٌطٚٞي ثط٘بٔٝ

ٌطٚٞي ٚ ايؼبز ٟٔبضسٟبي ػسيس زض ضاثطٝ ثب اضسجبب اػشٕبػي ثب ٕٞؿبالٖ ثب ٘ظبضر وٕشكط زضٔكبٍ٘ط ضا سؼطثكٝ    

ٛ   قٛز وٝ ٟٔبضسٟبي دبيٝ وٙس. ايٗ ٔؿئّٝ ثبػض ٔي زن فكطاٞٓ  اي ثطاي حضٛض زض ٔسضؾٝ ٚ يب ٌطٟٚٞب ثكطاي وك

اوظط ٔكىالر اػشٕبػي زاضز ٚ زضٔبٖ ٌطٚٞي فطنكشي ضا ثكطاي ٚي    SIقٛز. ػالٜٚ ثط آٖ وٛزن ثب اذشالالر 

قٛز زضٔبٍ٘ط ثشٛا٘س ٟٔبضسٟكبي   آٚضز وٝ ٟٔبضسٟبي سؼبُٔ ثب ٕٞؿبالٖ ضا اضسمب زٞس. وبضٌطٚٞي ثبػض ٔي فطاْ ٔي

بثي وٙس. زضٔبٍ٘ط ثبيس اضظيبثي وٙس وٝ وكساْ ٘كٛع   زض آٖ سساذُ ايؼبز وطزٜ ٔساذّٝ ٚ اضظي SIاػشٕبػي ضا وٝ 

 زضٔبٖ ثطاي وٛزن اضػؼيز ثيكشطي زاضز ظيطا زضٔبٖ ٌطٚٞي يه ؾطي اظ دبضأشطٞبي زضٔبٖ فطزي ضا ٘ساضز.

بي زٚ ٌطٜٚ ػّت ثبقس ٚ ٟٔبضسٟبي ٔشفبٚر ٔٛضز ٞ سؼطثٝ ٚ آٔٛظـ وبض ٌطٚٞي ٚ ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ سٛػٝ ٕٞٝ ثچٝ

يبثي قٛز ٚ ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ ثب يه ٔؿئّٝ ضفشبضيجطذٛضز قكٛز ثكطاي   ػاليك وٛزن اضظ ٚ ؾطحذطبة لطاض ثٍيطز 

 وٙس ٔفيس اؾز. وبض ٔي SIٞبي  زضٔبٍ٘طي وٝ زض ثط٘بٔٝ

 هطبوره

وٕكه ثكٝ   وٙٙكس   ا٘س ٚ زض ضفشبض، حبِز ضٚا٘ي ٚ احؿبؾي وٛزن اذشالَ ايؼبز ٔكي  اغّت ديچيسٜ SIٔكىالر 

سٛا٘س اثعاض ٟٕٔي ثطاي وٕه ثكٝ وكٛزن ثبقكس     وٛزن زض سؼبّٔٙس ٔياػضبي ذب٘ٛازٜ، ٔؼّٕبٖ ٚ وؿب٘ي وٝ ثب 

ٚػٛز زاضز وٝ زض آذط ٚاِسيٗ ثب فٟٕيسٖ ٔكىُ وٛزن اظ احؿبؼ   demystificationاي ثٝ ٘بْ  يه دطٚؾٝ

 يبثٙس.  ا٘س ضٞبيي ٔي ايٙىٝ آٟ٘ب ٔٙؼط ثٝ ٔكىُ قسٜ
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آيس. ٟٕٔشطيٗ  نحجز ٌطٚٞي ٚ... ثسؾز ٔي ثبقس اظ ططيك ٔي SIدّٝ اَٚ ٔكبٚضٜ وٝ قبُٔ افعايف آٌبٞي اظ 

ٞكب   آٔٛظـ يه ؾطي فؼاليز ثب ٔكىالر ضا ثٝ آٟ٘ب ثيبٔٛظيٓ ٚ يب  copingػعء ٔكبٚضٜ ايٗ اؾز وٝ ضٚقٟبي 

 وٝ ثطاي وٛزن ٔفيس اؾز.

 ٞبي ٔكبٚضٜ اؾز. سطبثك زض ٔيحط يه فبوشٛض ٟٔٓ زض ثط٘بٔٝ

 ٔكبٚضٜ ٘جبيس سٟٙب ثؼٙٛاٖ يه زضٔبٖ ثىبض ضٚز.

 بيج هورد انتظبر مبردهبنينت

OT  ٖزضٔبSI ٞبي  ضا ثط ػٟسٜ ٘ساضز ثّىٝ ثب اؾشفبزٜ اظ اؾشطاسػيcopint  وبٞف سأطيط اططار ٚSI   آٔٛظـ ٚ

 زٞس. ٟٔبضسٟبي ػجطا٘ي ػّٕىطز وٛزن ضا ٔي

 افسايص فرمبنس يب طول هذت پبسخ تطببقي

ٔحيطي ثب ٔٛفميكز   challengeوٝ فطز ثب  قٛز سطبثمي ٍٞٙبٔي ايؼبز ٔيٕٞب٘طٛض وٝ لجالً ٌفشٝ قس دبؾد 

 ثطٚ قٛز.ٚض

OT  .ثبيس فطنشي ثطاي دبؾد سطبثمي ضا زض وٛزن ايؼبز وٙسSI       والؾكيه ضٚي ايؼكبز يكه دبؾكد سطكبثمي

ٞبي سىطاض  وٙس زض نٛضسيىٝ اؾشطاسػي ػجطا٘ي، ٔكبٚضٜ ٚ ٌطٜٚ زضٔب٘ي ضٚي سمٛيز فطوب٘ؽ ؾطح ثبالسط وبض ٔي

 وٙس. سط ٔي ٙس. ثب س ييط ٔحيط ضٚظٔطٜ وٛزن وٝ وٛزن ضا ثطاي دبؾد سطبثمي آٔبزٜوٙ سطبثمي وبض ٔي ضفشبض

 اؾز. SIٞبي  فطوب٘ؽ ٚ طَٛ ٔسر دبؾد سطبثمي يه ٘شيؼٝ ٔطّٛة ثط٘بٔٝ

 تر رضذ و افسايص پبسخهبي انطببقي پيچيذه

 دبؾرٟبي سطبثمي اظ ػٟز ديچيسٌي، ويفيز ٚ وبضايي ٔشفبٚسٙس.

ؾبظٔب٘سٞي چٙس حؿكي وكبضاسطي ضا زض    SIي ديچيسٜ ك طجك ايٗ فطضيٝ وٝ دطٚؾٝ  زضٔبٖ ٔٛطط: دبؾد ا٘طجبل

سكط زض ؾكطٛح ثكبالسط ػّٕىكطز      زٞس وٝ ٔٙؼط ثٝ دبؾكرٟبي سطكبثمي ديچيكسٜ    ؾطح اِٚيٝ اظ ػّٕىطز ا٘ؼبْ ٔي

ٞبي فطز فطنز ثيكشطي ضا ثطاي دبؾكد ا٘طكبثمي ديچيكسٜ فكطاٞٓ      ٞبي ٌطٚٞي ٘ؿجز ثٝ ثط٘بٔٝ قٛز. ثط٘بٔٝ ٔي

 .سآٚض٘ ٔي

 

 grossو   fineههبرتهبي 
والؾكىي ضا ٘ككبٖ    SIسٛا٘س اظ ٟٔبضسٟبي ديچيسٜ اِٚيٝ ثبقكس وكٝ دبؾكد ثكطاي زضٔكبٖ       ٟٔبضسٟبي حطوشي ٔي

 ٌيطز. زٞس وٝ احشٕبالً ثربطط ٔحسٚزٜ فؼبِيشٟبي حطوشي اؾز وٝ زض ايٗ زضٔبٖ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي ٔي

ٔٙؼط ثٝ اضسمبي ٟٔبضسٟبي حطوشي ذبل اٌط ٞسف زضٔبٖ ثبقكس   ٟٔبضسٟبي ػجطا٘ي، ٔكبٚضٜ ٚ ٔساذّٝ ٌطٚٞي

 قٛز.  ٔي

 

 ارتقبي عولنردهبي ضنبختي، زببني و تحصيلي
اضسمبي ػّٕىطزٞبي قٙبذشي، ظثب٘ي ٚ سحهيّي ثهٛضر طب٘ٛيٝ ثٝ ثٟجٛز سؼسيُ حؿي، ازضان، وٙشطَ دٛؾچطاَ 

قٛز.  ط زض ظثبٖ ٚ ٚظبي  آوبزٔيه فطز ٔيقٛز. اضسمبي سؼسيُ حؿي ٔٙؼط ثٝ ػّٕىطز ثٟش ٚ دطاوؿي ايؼبز ٔي

قٛز وٝ ايٟٙب ثٝ  قٛز ٔٙؼط ثٝ سؼبزَ ٚ وٙشطَ دٛؾچطاَ ٔي ٞبي وٝ زض دطزاظـ ٚؾشجٛالض زچبض ثٟجٛز ٔي ثچٝ
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ٖ   ٘ٛثٝ ذٛز ٔٙؼط ثٝ سٛػٝ وٛزن ٚ سٕطوع ٚي ثٝ فؼبِيز ٞكبي ٔىكطض اظ نكٙسِي     ٞبي زضؾي ثسٖٚ ثّٙكس قكس

 قٛ٘س. وطزٖ اقىبَ اظ سرشٝ ؾيبٜ ٔي copyيي قٛ٘س ٚ يب ٔٙؼط ثٝ ثٟجٛز سٛا٘ب ٔي

ٕٞچٙيٗ اضسمبي دطزاظـ ٚؾشجٛالض ٔٙؼط ثٝ سٛا٘بيي وٛزن زض فؼبِيشٟبي ٚضظقكي ٚ ظٔكيٗ ثكبظي ٔكي قكٛز.      

 SIسٛا٘س ثٝ اضسمبي قٙبذز، ػّٕىطز ظثب٘ي ٚ ٟٔبضسٟبي آوبزٔيه اظ ططيك وبٞف سبطيط اذكشالالر   ٔكبٚضٜ ٔي

 ثط ػّٕىطز وٕه وٙس.

 

 self esteemنفس و  اعتوبد به
قٛز وٛزن ذٛز ضا ثٝ نكٛضر يكه    زٞس ٚ ثبػض ٔي سٛا٘بيي دبؾد ا٘طجبلي حؽ ذٛز وبضايي ضا زض وٛزن ٔي

ديسا وٙس قٛ٘س وٝ وٛزن زض فؼبِيشٟب سٛا٘بيي  ٞبي ٌطٚٞي ٚ فطزي ثبػض ٔي فبػُ لسضسٕٙس ػٟبٖ ٘جيٙس. ثط٘بٔٝ

قٛز وكٝ ٔٙؼكط ثكٝ سٕبيكُ ثكٝ       َ فطزي زض وٛزن ٔيٚ ٟٔبضر زض ٞطوي اظ ايٗ سٛا٘بييٟب ٔٙؼط ثٝ حؽ وٙشط

 قٛز. ضيؿه وطزٖ ٚ ا٘ؼبْ فؼبِيشٟبي ػسيس ٔي

 درگيري در فعبليت و هطبرمت اجتوبعي

وٙكس ٔٙؼكط ثكٝ     ضيعي ضقس ٔكي  ٞبيف ثطاي ثط٘بٔٝ  آٔٛظز ٚ اؾشطاسػي ٔي SIٚلشي وٛزن يه ؾطي ٟٔبضسٟبي 

زٞس. زض ٘شيؼٝ ٔٙؼكط ثكٝ ٔككبضوز     ب٘سٞي اضسمبء ٔيثطآٔسٖ ٚ ؾبظٔ ADLسٛا٘بيي ٚي زض اظ ػٟسٜ ٟٔبضسٟبي 

آَ اؾز. ثسؾز آٚضزٖ زضٌيطي زض فؼبِيز ٚ  قٛز. ٌطٜٚ زضٔب٘ي زض ايٗ لؿٕز ثؿيبض ايسٜ اػشٕبػي وٛزن ٔي

 ٔكبضوز اػشٕبػي اظ ثٟشطيٗ ٚ چكٍٕيطسطيٗ ٘شبيغ زضٔبٖ اؾز.

 

 ارتقبي زنذگي خبنوادگي
قكٛز ايكٗ    وٙس ٔٙؼط ثٝ س ييطار زض ذب٘ٛازٜ ٚ اػضكبي آٖ ٔكي   س ييطار ٔي SIٚلشي ظ٘سي يىٛزن ٔجشال ثٝ 

س ييطار ثبالذم ثطاي ذب٘ٛازٜ ثطاي وٛزوبٖ ٔجشال ثٝ اٚسيؿٓ ثؿيبض ٔفيس اؾز. ٚلشي اػضكبي ذكب٘ٛازٜ زضن   

ٞكبي   قٛز وكٝ ثشٛا٘ٙكس اظ اؾكشطاسػي    ٚ ٔكىالر ٔطسجط وٛزن زض ايٗ ظٔيٙٝ ديسا وٙس ٔٙؼط ٔي SIثٟشطي اظ 

 ض وٛزن ٚ سٛلؼبر ذٛزقبٖ اؾشفبزٜ وٙٙس.ثٟشطي ثطاي ضفشب

SIPTٌٜيطي لجُ ٚ ثؼس اظ ٔساذّٝ )وذي وطزٖ ك دطاوؿكي زض زؾكشٛضار والٔكي،       : يه اثعاض لٛي ثطاي ا٘ساظ

 سؼبزَ ايؿشبزٜ، ضاٜ ضفشٗ...(
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 هبي هذفونذ هطبرمت فرد در برنبهه
ؾكز ٚ ٔمبيؿكٝ زؾكشبٚضزٞب ٚ    اي اؾز ثطاي اضػحيز زازٖ اٞسافي وكٝ ثكطاي فكطز زض ذكب٘ٛازٜ ٟٔكٓ ا      ٚؾيّٝ

 وٙس. ٕٞچٙيٗ ديكطفز فطز ضا ٘يع اضظيبثي ٔي


