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 اختالل كمبود يكپارچگي حسي در سه گروه از كودكان مبتال 
به بيش فعالي همراه با كاستي توجه،كودكان مبتال به اختالالت 
يادگيــری و در مبتاليان به اختالل طيف اوتيســم مشــاهده 
مي شود. اوتيسم نوعي اختالل عصبي است كه موجب مشكالتي 
در تعامالت اجتماعي و رشــد كالمــي و مهارت های ارتباطي و 
يكپارچگي حسي و... مي شود. با انجام اين طرح محيطي جذاب و 
كارا برای كودكان اوتيستيك كه از اين اختالل رنج مي برند ايجاد 
گرديد و اقدامات درماني الزم برای بهبود يكپارچگي حســي در 
اين بيماران انجام داده شد. طراحي يك سيستم واقعيت افزوده 
به فرد كمك مي كند تا تحرک داشته باشد و به صورت همزمان 
محرک های بينايي و شنوايي و لمسي را دريافت كرده و با انجام 
حركت فيزيكي مناســب به محرک پاســخ دهد. اين سيستم 
واقعيت افزوده با تحريك حواس بينايي, شنوايي, المسه, تعادل 
و سيستم وســتيبوالر به تقويت و يكپارچگي اين حواس كمك 
مي كند. سپس سيستم واقعيت افزوده در انجمن اوتيسم ايران 
مهيا گرديد و اين سيستم برای سه كودک مبتال به اختالل طيف 
اوتيسم در رده ی سني ٧ و ٨ سال كه دارای عملكرد نسبتا بااليي 
بودند و همچنين يك كودک سالم و غير اوتيستيك ٦ ساله اجرا 
شد. داده های به دست آمده از تست روان شناختي و بازی اصلي 
جمع آوری شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد 
كه هر چهار كودک پس از اتمام جلسات امتياز های باال تری را در 
بازی اصلي به دســت آوردند و مدت زمان انجام بازی نيز كاهش 
پيدا كرد. همچنين نتايج آزمايش روان شناختي نشان داد كه پس 
از ٥ جلسه , تعداد پاســخ های نادرست كاهش پيدا كرده است و 
سرعت عكس العمل كودک به محرک ها افزايش پيدا كرده و به حد 
مناسبي رسيده است. فرايند انجام اين تست مورد تاييد انجمن 

اوتيسم ايران قرار گرفت. 
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