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تاثیر یک برنامه ادغام حسی در مهارت های حرکتی کودکان مبتال به اوتیسم مراجعه کننده به بیمارستان امام
خمینی شهر زابل
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دانشجوی کارشناسی ارشد ،گرایش رفتار حرکتی ،دانشگاه باهنر کرمان safarzaieyaser@gmail. com

 -4کارشناس مسول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان امام خمینی(ره) شهر زابل Ashoorif17@gmail. com

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه ادغام حسی در کودکان مبتال به اوتیسم مراجعه کننده به بیمارستان امام
خمینی(ره) شهر زابل است .اختالالت طیف اوتیسم نشان دهنده یک دسته وسیعی از اختالالت حسی و حرکتی است ،که در
نتیجه محدودیت های عملکردی جدی را در پی دارد .سی و چهار تا از کودکان از هر دو جنس مبتال به اختالالت طیف
اوتیسم) (ASDSدر این مطالعه شرکت کردند .سن آنها در بازه سنی  24تا  52ماه می باشد  .هر کودک یک برنامه ادغام
حسی دریافت کرده است .این برنامه ادغام حسی شامل سه جلسه در هفته به مدت  4ماه انجام شد .مقایسه مقادیر میانگین
متغیرهای اندازه گیری شده با استفاده از روش  PDMS-4قبل و بعد از درمان  ،بهبود قابل توجهی در مهارت های حرکتی
درشت و ریز کودکان را نشان داد .ادغام برنامه حسی در درمان کودکان مبتال به اوتیسم موثر بوده و به آنها کمک می کند تا
این کودکان برای شرکت در فعالیت های روزمره مستقل تر عمل کنند.

کلید واژه ها:
برنامه ادغام حسی ،اختالالت طیف اوتیسم ،حرکات درشت ،حرکات ظریف ،کودکان،
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مقدمه
اختالالت طیف اوتیسم ) (ASDSنشان دهنده ی یک دسته ی گسترده از شرایطی است که انواع اختالالت در آن وجود دارد.
این نقص ها در درجه های متفاوت از خفیف تا شدید دسته بندی می شوند .این کودکان در ارتباطات اجتماعی ،حسی ،و
ارتطباط کالمی دارای مشکل هستند ،به طور کلی انواع پیشرفت تکاملی و خلق و خو را شامل می شوند(بیتث و همکاران،
 .)4455ادراک ،ارتباطات ،بررسی ادراک حسی و عصبی و اختالل در رفتار های مختلف عملکردی در نتیجه این محدودیتها
و اختالالت ایجاد می شود(نیوا و همکاران .)4459 ،اختالل پردازش حسی از خصوصیات آشکار کودکان مبتال به اوتیسم می
باشد ،که 24درصد تا 88درصد را در برمیگیرد(بارینک و همکاران .)4444 ،این کودکان اغلب پیچیدگی و مشکل در پاسخ
صحیح به احساس و محرک های خاص دارند .آنها ممکن است برای برای اطالعات حسی ورودی از تحریک بیش از حد
استفاده کنند(سمیس  .)4442 ،و یا جهت محافظت خود ،از تحریک زیاد دوری کنند و تحریک نسبتا کمی نشان
دهند(رابرت  .)4442 ،این نمونه واکنش حسی حاکی از بوجود آمدن اشکال در سیستم عصبی مرکزی است .که نشان دهنده
اختالل در توجه است ،و باعث بوجود آمدن حرکات کلیشه ای بدون انگیختگی الزم ،می باشد .به طور کلی هر تداخل
رفتاری در توانایی یک کودک برای تبدیل شدن به یک فرد ماهر در حیطه انجام فعالیت های درمانی است(بیتث و همکاران،
.)4455
درمان حسی بصورت پایه ا ی بیشتر در درمان و مدیریت کودکان مبتال به اختالالت رفتاری مورد استفاده قرار می گیرد .این
درمان ها در تعامل با فعالیت هایی است که برای برنامه ریزی سیستم حسی از طریق دهلیزها ،تحریکات درونی ،شنوایی و
ورودی لمسی باید در نظر گرفته شود و یا باید از تجهیزات بهداشتی جهت درمان این موارد استفاده شود(میشل وهمکاران،
 .)4455مشکالت سازماندهی حسی ایجاد شده از طریق اختالالتی که در تعادل این کودکان می باشد به وجود می آید .این
مشکالت به طور خاصی در هنگام پردازش حسی قابل مشاهده است و حاکی از مشکل ادغام چند حسی می باشد(مینشاو
همکاران .)4442 ،مطاالت در این زمینه نشان داد که فعالیت و مشکالت ادغام حسی در دانش آموزان مبتال به اوتیسم بعلت
مشکل داشتن در فضای بصری ،حسی حرکتی و ادغام چند حسی می باشند(لیک لو همکاران .)4454 ،لذا هدف از این
مطالعه تعیین اثر برنامه ادغام حسی در کودکان اوتیسمی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی هر زابل می باشد.

روش شناسی تحقیق
سی و چهار کودک از هر دو جنس ( 45پسر59 ،دختر) مبتال به اختالالت طیف اوتیسم ) (ASDSدر این مطالعه شرکت
کردند سن آنها بین  24تا  52ماه بود .این مطالعه در افراد مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان امام خمینی شهر زابل با
توجه به شاخص های زیر انجام شد .5:بر اساس مطالعات اسچاپلرو همکاران( )5388آنها از عالئم خفیف تا متوسط اوتیسم
رنج می بردند که با توجه به شرایط کودک اوتیسمی درجه بندی شدند .همه کودکان توسط یک روانشناس به منظور تعیین
درجه اوتیسم آنها مورد بررسی قرار گرفتند ،که آنها نمره ای بین  42تا  92با توجه به شرایط و حال آنها می دادند.4 ..
کودکان توانایی ادامه دستورات ساده کالمی و دستورالعمل های موجود در آزمون را داشتند ،ضریب هوشی آنها در بازه
بین 53تا ( 89مرزی) بر اساس آزمون استنفورد بینت گزارش شد9 .آنها نقص بینایی و شنوایی نداشتند .2 .آنها هیچ سابقه
ای از فلج مغزی یا صرع نداشتند .در این مطالعه پدر و مادر کودک داوطلبانه برگه و رضایت کتبی در مورد هدف از این
مطالعه ،و منافع آن و خطرات روحی آن را پر کردند.

ابزار اندازه گیری
مقیاس اندازه گیری  Peabodyحرکتی ) (PDMS-4بود .قبل از ارزیابی ،اهداف و روش ها به طور کامل برای پدر و مادر
کودکان توضیح داده شد .مقیاس اندازه گیری  Peabodyحرکتی ) (PDMS-4برای ارزیابی مهارت های حرکتی درشت و
ظریف مورد استفاده قرار گرفت( فولیو 5و همکاران .)4444 ،کودکان قبل درمان و بعد از درمان برای تعیین سطح توسعه
مهارت ها و شناسایی میزان بهره وری از مقیاس ادغام حسی در رشد و نمو سطح مهارت هایشان مورد آزمایش قرار گرفتند.
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هرکودک به صورت جداگانه مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت .برنامه مقیاس ادغام حسی را بر روی همه کودکان که در این
مطالعه شرکت کرده بودند ،انجام داده شد .این برنامه به صورت  9جلسه در هفته به مدت4ماه انجام پذیرفت .هر کودک بازی
های منحصر به فرد خود را و با راهنمایی مربی انجام می داد ،درمان در یک باشگاه ورزشی بزرگ با تشک ،تاب ،گودال توپ،
تابلوهای روروک مخصوص بچه ها ،و دیگر تجهیزات موجود انجام شد .این طراحی برای تشویق و فعالیت بیشتر بچه ها بود و
لذا راحت تر اطالعات حسی آنها بدست می آمد .فعالیت ها طوری انجام شد که هر یک از حواس به به طور مکرر در طول
جلسه مورد استفاده قرار گیرد.

روش آزمون
هر کودک به صورت جداگانه با استفاده از مقیاس و شرایط تکاملی  Peabodyحرکتی مورد بررسی قرار گرفت(PDMS- ،
) ،4معاینات ثبت و اطالعات مربوط به هر کودک در آزمایش که شامل نام ،جنس و سن کودک بود .سن کودک با کم کردن
تاریخ تولد از تاریخی که در آن او را مورد آزمایش قرار گرفته بودند ،تعیین شد .در نهایت ،سن کودک با ضرب در تعداد
54ماه هر سال به ماه تبدیل شد .سن به صورت ماه به منظور تعیین اطالعات و امتیاز دهی مورد استفاده قرار گرفت.
این روش آزمون شامل  :الف)ـ زیر مجموعه ارزیابی مهارت های حرکتی درشت شامل موارد زیر است -5:مهارت های ایستا:
94مورد خرده آزمون ایستا برای اندازه گیری توانایی کودک جهت حفظ تعادل اش بود -4 .استفاده از نیرو جهت حرکت دادن:
 83مورد خرده آزمون حرکت جهت ارزیابی توانایی کودک برای حرکت از یک مکان به مکان دیگر صورت گرفت .اقدامات
شامل خزیدن ،راه رفتن ،دویدن ،رقص ،و پریدن رو به جلو مورد اندازه گیری قرار گرفت .9 .دستکاری شی 42 :مورد خرده
آزمون جهت ارزیابی توانایی کودک برای دستکاری شی مورد استفاده قرار گرفت .نمونه هایی از اقدامات شامل لمس کردن،
پرتاب و با پا زدن توپ ها بود .ب) ارزیابی زیر مجموعه مهارت های حرکتی ظریف شامل موارد زیر می باشد  -5:توانایی
کودک در استفاده از دستها 45 :مورد خرده آزمون جهت تواناییهای کودک در استفاده از دستهایشان مورد اندازه گیری قرار
گرفت .شروع حرکت با نگه داشتن یک شی با یک دست جهت پیشرفت وعکس العمل مربوطه برای استفاده وکنترل از
انگشتان هر دو دست بود -4 .یکپارچگی حرکت های عینی  24 :مورد خرده آزمون تشخیص حرکت دیداری و اندازه گیری
توانایی کودک به منظور استفاده از مهارت های ادراکی بصری برای استفاده وهماهنگی وظایف پیچیده چشم و دست  ،مانند
رسیدن و درک برای یک شی صورت گرفت.
امتیازدهی :شیوه امتیاز دهی به روش  PDMS-4بود ،به هر کودک اجازه داده شود تا  9کارآزمایی قبل از ثبت نمرات خام
آزمون واقعی انجام دهد .نرم  PDMS-4از رفتارهای کودک برای امتیازدهی هر کدام از آیتم ها به عنوان 5 ، 4و  4است.
ثبت امتیازت:پس از تجویز آزمونها در خرده آزمونی  ،نمرات استاندارد اولیه برای هر یک از آنها محاسبه شد .این نمرات در
برگه ی ثبت نمرات برای هر کودک به صورت ذیل ثبت شد -5:نمرات خام  :نمرات خام کلی که توسط یک کودک در هر
خرده آزمون کودک بین  4 ،4یا  5برای انجام هر آیتم دریافت کرده بود -4 .نمرات استاندارد :نمرات استاندارد موجب ارائه
تصویر روشن تری از عملکرد خرده آزمون کودکان است .نمرات استاندارد از مطالعه هر خرده آزمون و از نمرات خام آنها بدست
آمدند .در این مطالعه GMQ ،از نمرات استاندارد از سه خرده آزمون (ثابت یا ایستا ،استفاده از نیروی خود برای نقل و
انتقال اشیا و دستکاری شیء) محاسبه شد .مجموعه نمرات استاندارد خرده آزمونها به روش GMQتبدیل شدFMQ .از
نمرات استاندارد دو خرده آزمون محاسبه شد (توانایی گرفتن و یکپارچه سازی حرکتی های بصری) .مجموعه نمرات استاندارد
خرده آزمون به روش  FMQتبدیل شد TMQ .بر اساس ترکیبی از نتایج حاصل از خرده آزمون حرکتی درشت و ظریف
تهیه شد .مجموعه نمرات استاندارد از هر دو خرده آزمون به TMQتبدیل شد.
سن معادل :سن معادل با تبدیل نمرات خام خرده آزمون به سن معادل حرکتی تبدیل شد .تفسیر یافته های ترکیبی بدست
آمده از لحاظ تشخیص نقاط قوت و ضعف در تکامل سیستم حرکتی آنها :خالصه یافته های ترکیبی ( FMQ , GMQو
 ) TMQبر اساس گزارش ساختار حرکتی  PDMS-4ثبت شدند .که توضیحات انعکاسی از توانایی کودک نسبت به توسعه
و پیشرفت حرکتی داشته است .از نتایج خرده آزمون ها برای ساخت سه شاخص جهانی که عملکرد حرکتی بوده و نام
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ترکیبی است ،استفاده شد .که شامل موارد زیر است:الف) حرکات ترکیبی درشت :حرکات ترکیبی درشت) (GMQترکیبی از
نتایج حاصل از خرده آزمون های (ثابت و ایستا ،حرکت و اعمال نیرو به شی )که اندازه گیری توانایی استفاده از سیستم های
عضالنی بزرگ است .ب) حرکات ترکیبی ظریف :حرکات ترکیبی ظریف ) (FMQاز نتایج حاصل از دو خرده آزمون (توانایی
نگه داشتن اشیا و یکپارچه سازی حرکتهای بصری یا بینایی یا انجام و تجسم چیزهایی که با چشم دیده می شود) که اندازه
گیری قسمت های استفاده از سیستم عضالنی کوچک است .ج) مجموعه ترکیبی حرکتها :مجموعه ترکیب حرکتها
) (TMQاست که توسط ترکیبی از نتایج خرده آزمون حرکتی درشت و خرده آزمون های حرکتی ظریف است .به طور کلی
بهترین برآورد در نظر گرفته از توانایی های حرکتی است.
شیوه درمان :لمس کردن :سیستم لمسی به پردازش اطالعات بر فشار ،درد و درجه حرارت از طریق پوست می پردازد .ادغام
حسی مواد الزم برای اینکه کودک درگیر این حس شود عبارتند از :حباب قابل لمس ،اثر انگشت برای رنگ آمیزی.
اتاقک ها یا دهلیزها :در بخش دهلیزی شنوایی س یستم پردازش اطالعات در تعادل و حرکت توسط گیرنده های حسی در
قسمت باالی گردن ،گوش داخلی ،چشم و بدن است .کودکانی که لرزان و مبهوت هستند ،لرزش کوچک دارند ،انعکاس و
سقوط از ارتفاع می کنند .ادغام حسی برای درمان این مواد برای این کودکان می تواند نوسانات ،تخته تعادل ،درمان بوسیله
توپ و ورزش ،و نیز وسایل بازی را ببیند و یا به حرکت اره نگاه کند .حس عمقی :سیستم بررسی اطالعات مربوط به
تحریکات درونی اعضا در موقعیتهای بدن و حرکتهایی که توسط گیرنده ها در بدن مانند مفاصل ،تاندون ها ،رباط ها ،بافت
همبند و عضالت دریافت می شود است .اثر ترکیب حسی مواد در قدرت و وزن دست در حمل اشیا در طول پیاده روی ،توپ
استرس ،مدل سازی و ساختن با خاک رس ،آراستن و پوشاندن می باشد .مهارت های حرکتی ظریف شامل :گره زدن کفش
 ،فشرده سازی و باز کردن ،نوشتن بدون خستگی عضالت ،انجام بازی هایی که نیاز به دقت دستها و کنترل کردن انگشتان،
طراحی ،نقاشی ،و رنگ آمیزی ،دستکاری و تجسم یک گل رنگی ،قرار دادن اشیاء کوچک با هم ،انجام و چیدن پازل،
استفاده از قیچی ،تغییر دادن و جابجا کردن اشیا کوچک مانند سکه با اندازه های متفاوت ،باز و بسته کردن اشیاء ،برداشتن
و نگه داشتن اشیاء کوچک ،توسعه و پیشرفت و نگهداری موثر چیزی مانند صحیح گرفتن مداد ،برداشتن اشیاء بین انگشتان
دست ،استفاده از قفل ها و کلیدها ،عطف و منحرف کردن همه چیز بیش از حد یا تبدیل و انحراف صفحات یک کتاب،
درهم کوبیدن و پیچاندن و نکوبیدن یا بازکردن ،فعالیت های کاری سنگین( به عنوان مثال :تحریکات شدید درون عضوها (
که شامل -5 :تمام فعالیت های بدن شامل :هل دادن ،کشیدن ،بلند کردن ،بازی ،و در حال حرکت بودن -4 .استفاده از
دست برای فشردن ،بیرون کشیدن یا نیشگان بردن یا قاپیدن چیزی ،انجام کارهای جذاب یا کوچک و بزرگ کردن اشیا با
اندازه های مختلف-9حمل اشیاء :مانند کتاب سنگین ،صندلی ،کیسه پوشک کودک -2 .پرش و تندرستی در بدن با آیتم
های مشخص :مانند بازی در مکان  ،بایک تشک و یا یک جای نرم ،رقص با یک توپ -2 .قدم زدن ،راه رفتن در حال اجرا و
انجام کاری ،بازی در شن و ماسه -5چرخیدن -2نشستن کودکان بر روی یک صندلی در حال چرخش و چرخش در جهت
عقربه های ساعت با حرکت چرخشی و خالف جهت عقربه های ساعت در سرعت های مختلف -8استفاده از تخته تعادل یا
میز غذاخوری -3 .توپ های بازی بزرگ -54آونگ اره را مشاهده کردن -55به کودک پتو سنگین ،در هنگام خواب دادن-54
دادن حوله پس از حمام برای خشک کردن ،بسته بندی محکم کاغذ -59توپ رولینگ و یا توپ بزرگ سالن بدنسازی در باال
آنها قرار دادن در حالی که آنها روی زمین دراز می کشند.

یافته ها
میانگین و انحراف استاندارد برای هر متغیر که در طول این مطالعه اندازه گیری شد ،محاسبه شد .از آزمون  tبرای هر متغیر
که در طول این مطالعه اندازه گیری شده محاسبه شد .ما سطح مفهومی به صورت  4/42استفاده کردیم.
نمرات خام قبل و بعد از درمان:در مقایسه میانگین تمام اندازه گیری خرده آزمون ها ،قبل و بعد از درمان نشان داد که بهبود
قابل توجهی وجود دارد).(P <4. 42

www.SID.ir

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
 42و  42شهریورماه  -5932دانشگاه بین المللی چابهار
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Archive of SID

قبل از درمان
بعد از درمان

مهارت های مهارت های مهارت چنگ مهارت ادغام
حرکتی بصری
زدن
جابه جایی دستکاری شی

مهارت های
ایستا

شکل  : 5میانگین مقادیر نمرات خام برای قبل و بعد از درمان

ارزش نمرات استاندارد قبل و بعد از درمان:در مقایسه با مقادیر میانگین تمام اندازه گیری خرده آزمون ها قبل و بعد از درمان
بهبود قابل توجهی نشان داد).(P <4. 42

شکل  : 4میانگین مقادیر نمرات استاندارد برای قبل و بعد از درمان
:5مهارت های ایستا  :4مهارت های جابه جایی

:9مهارت های دستکار ی

:2مهارت های چنگ زدن  :2مهارت های ادغام حسی حرکتی

هم ارزی سن در ماه برای آزمون حرکتی:در مقایسه با قبل و بعد از درمان مقادیر میانگین تمام اندازه گیری خرده آزمون قبل
و بعد از درمان بهبود قابل توجهی نشان داد ).(P <4. 42
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شکل  : 9میانگین مقادیر هم ارزی سن در ماه برای قبل و بعد از درمان
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درمان قبل و بعد از حرکات درشت و ظریف و مجموعه حرکت کلی در مقایسه قبل و بعد از درمان یافته های حرکتی مهارت
های درشت )(GMQیافته های حرکتی مهارت های ظریف )(FMQو مجموعه یافته های کلی حرکتی ) (TMQبهبود قابل
توجهی نشان داد ).(P <4. 42
120
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قبل از درمان

40

بعد از درمان

20
0
مهارت درشت

مهارت ظریف

هر دو مهارت ظریف و
درشت

شکل  : 2مقادیر حرکتی درشت و ظریف و در کل مهارت قبل و بعد از درمان
تفسیر نتایج ترکیبی از لحاظ تشخیص نقاط قوت و ضعف در تکامل سیستم حرکتی بر اساس طبقه بندی حرکتی مهارت های
ظریف ،درشت و یافته های کلی حرکت نتایج قبل از درمان نشان داد که پنج تا از کودکان مبتال به اوتیسم که مهارت های
حرکتی بر اساس مهارت های درشت داشتند در حد متوسط بودند ،هشت کودک اوتیسم نیز به میانگین پایین تری بر اساس
آزمون حرکتی مهارت های درشت را به انجام دادند ،سیزده کودک آزمون مهارت های حرکتی درشت را ضعیف انجام دادند و
هفت تن از آنها مهارت های حرکتی درشت را بسیار ضعیف در PDMS-4به ثمر رساندند .سه کودک مبتال به اوتیسم مهارت
های حرکتی ظریف را در محدوده متوسط در  PDMS-4و چهار کودک مبتال به اوتیسم پایین تر از حد متوسط به ثمر
رساندند ،ده نفر ضعیف آزمون حرکتی ظریف را به ثمر رساندند ،و هفده نفر آزمون حرکتی ظریف را بسیار ضعیف انجام
دادند .چهار کودک مبتال به اوتیسم نیز در مطالعه حرکتی کل یا مهارت هایشان در محدوده متوسط در  PDMS-4بود .پنج
کودک با اوتیسم پایین تر از حد متوسط فعالیت هایشان را به ثمر رساندند ،یازده کودک فعالیت هایشان را ضعیف به
ثمررساندند ،و چهارده کودک مهارت های حرکتی کل را بسیار ضعیف به ثمر رساندند.

بحث و نتیجه گیری
این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی حسی در برنامه ادغامی در کودکان مبتال به اوتیسم انجام شد .سن کودکان گنجانده
شده در این مطالعه در بازه زمانی از سه تا پنج و نیم سالگی بود .شایع ترین یافته ها در اطفال شامل افزایش سستی مفاصل،
هیپوتونی ،آپراکسی و راه رفتن روی پاها همچنین مشکالت بیشتری ممکن است رخ دهد مانند انباشته کردن تکه های
اجسام و یا باال رفتن کودک نو پا روی تجهیزات زمین بازی در دوره پیش دبستانی که رفتارهای حرکتی پیچیده ای هستند(
گری و همکاران .)4442 ،از رفتارهای حرکتی کلیشه ای مانند دست زدن ،چرخاندن دست ها ،چرخیدن روی زمین ،پاره
کردن کاغذ ،ضربه زنی و زدن کلید المپ و کلیشه ای کردن دهان را می توان اشاره کرد و رفتارهایی از قبیل همهمه کردن یا
سوال های پی در پی پرسیدن در کودکان مبتال به اوتیسم مورد توجه قرار گرفتند .این کودکان ممکن است ناتوانی در تمرکز
و رفتارهایی در جلوگیری از درگیر شدن یا پرداختن به فعالیت های معنی دار و یا تعامل اجتماعی باشد(پفیفر و همکاران،
 .)4455در این مطالعه پرسش حرکت تکاملی  peabodyبه عنوان یک ابزار استاندارد برای اندازه گیری مهارت های درشت و
ظریف بود ،تا در مهارت های حرکتی کودکان پیش دبستانی مبتال به اوتیسم مورد استفاده قرار گیرد)آیرس و همکاران،
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 .)5323آزمون های استاندارد معموال برای ارزیابی مهارت های حرکتی کودکان جوان که در  PDMS-4و مقیاس بیلی
هستند استفاده می شود ،از کودکان در نسخه توسعه مقیاس حرکتی دوم ،که می تواند تاخیر حرکتی با استفاده از سن
معادل آنها مستند در نمرات خام اولیه و  /یا نمرات استاندارد خرده آزمون ها باشد ،نشان داده شد .او همچنین از کودکان در
سنین قبل از مدرسه مبتال به اوتیسم در مهارت های حرکتی درشت وظریف به طور مشابه انجام داد ،آنگاه کودکان اوتیسمی
را در مقیاس تکامل حرکتی  peabodyکه تطبیق داد سن واقعی و سن عقلی آنها درست بود( پروست و همکاران.)4442 ،
در این مطالعه ،روش درمان بر اساس مقیاس ادغام حسی تئوری ) (SIانتخاب شده است .این نظریه تاکید دارد که سیستم
های لمسی ،تحریکات درونی عضو ،و دهلیزی گوش در بهبود بخش عضالنی لحن و درجه صدا ،واکنش های خودکار ،و رفاه
عاطفی اغلب به خاطر ورودی های مربوط به کانال های حسی او می باشد .همانطور که رشد و افزایش تعامالت کودکان با
محیط زیست ،سیستم بینایی و شنوایی ضروری تر هست سیستم حس های دیگر را شامل نمی شود .هماهنگی چشم و
دست نیاز به جذب انواع مختلفی از ورودی های حسی برای هدایت فعالیت به سمت هدف است .هنگامی که دست کودک
تماس با هدف یا شی پیدا می کند ،کودک اطالعات لمسی در مورد ادغام بافت جسم با اطالعات بصری خود در مورد اندازه،
شکل ،و رنگ آن جسم را پیدا می کند .دستکاری بیشتر جسم ،تحریکات درونی عضو های فرد را فراهم می کند ،بازخورد
حرکتی از حرکات دست کودک در پاسخ به جسم ،که ممکن است به توضیح اطالعات در مورد اندازه و شکل به او کمک
کند(آیرس و همکاران .)5383 ،فعالیت های کاری سنگین ( به عنوان مثال ،ورودی تحریکات درونی عضو) برای کودکان با
مشکالت پردازش نشان دادن آنها ،کاهش حالت تدافعی آنها ،و باعث تغییر انگیختگی آنها می شود .بهبود مهارت های
حرکتی ظریف در کودکان به آنها اجازه می دهد وظایف مختلف قابل توجهی را انجام دهند(میشل و همکاران .)4454 ،نتایج
این مطالعه بهبود قابل توجهی در مهارت های حرکتی پس از دریافت درمان با مقیاس ادغام حسی را خود نشان داد .نمرات
تغییرات مقیاس به طور قابل توجهی تغییرات وکاهش قابل توجهی در رفتار مبتالیان به اوتیسم را نشان می دهد و برای
کودکان مبتال به اوتیسم که درمان مقیاس ادغام حسی را دریافت کردند به جای کودکان مبتال به اوتیسم دریافت مهارت های
حرکتی ظریف مداخالت خوبی داشتند(پفیفر و همکاران .)4455 ،طبق گزارش  ،)4444(MADSECدرمان یکپارچگی حسی
به طور مستقیم در عملکرد سیستم عصبی کودک موثر است ،وقت گذاشتن بر روی انعطاف پذیری در سیستم عصبی باعث
توسعه و پیشرفت رفتار انطباقی و افزایش توانایی در یادگیری است .در پایان می توان نتیجه گرفت که درمان مقیاس و شرایط
ادغام حسی موثر در درمان کودکان مبتال به اوتیسم بود و به آنها کمک می کند تا آن کودکان به فردی مستقل تر تبدیل
شوند و در فعالیتهای روزمره شرکت کنند.
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