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Abstract
Background and aim: Sensory processing in humans involves reception of a physical stimulus,
transduction of the stimulus into a neural impulse, and perception, or, the conscious experience of
sensation. These sensory disorders can negatively affect development and functional abilities in
behavioral, emotional, motoric, and cognitive domains. The present study was designed to investigate
the prevalence of parent's perceptions of sensory processing disorders among 5 to 11 year-old children
in Tehran, Iran.
Materials and methods: The current study was a descriptive and cross sectional study performed on
5 to 11 year-old children. Data collection instruments were a demographic and a sensory profile
questionnaire. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney Welch, and ANOVA
tests.
Results: In the present study, 2191 cases were evaluated in terms of sensory processing factors.
According to the findings, morbidity from sensory processing disorder in boys is higher than that in
girls. Also, the most common disorder was observed in sensory sensitivity factor and the lowest was
related to fine movement and perception. The results of Mann Whitney showed that the medians of
sensory sensitivity, emotional reaction, and oral sensory sensitive, inattention and destructibility,
sensory sensitivity, and fine movements/perception were significantly different between males and
females (P < 0.001). In addition, findings of the present research showed that there exists significant
relationships between age and all nine factors except for emotional response (P <0.001).
Conclusion: Due to the impact of the disorder on the children's quality of life and their adverse
effects on the children's personal and social life, screening school-aged children and making attempts
to treat it is necessary.
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بررسی میزان شیوع اختالل پردازش حسی بر اساس ادراک والدین در کودکان  5تا 11
ساله شهر تهران
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چکیده
مقدمه و اهداف
با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام اختالل پردازش حسی در کنترل مشکالت رفتاری ،اجتماعی و آموزشی مطالعه ی حاضر به بررسی میزان شیوع
اختالل پردازش حسی بر اساس ادراک والدین در کودکان  5تا  11ساله شهر تهران پرداخته است.
مواد و روش ها
در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی-مقطعی است 2191 ،کودک  5تا  11ساله شهر تهران با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند.
در این بررسی از پرسش نامه وضعیت حسی ( ))Sensory Profile (SPاستفاده شد .اطالعات جمع آوری شده از این کودکان با استفاده از روش های
آماری مان ویتنی ( ،)Mann Whitneyکلموگروف-اسمیرنوف ( ،)Kolmogorov-Smirnovولش  Welchو آزمون تحلیل واریانس ANOVA
تحلیل گردید.
یافته ها
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که شیوع اختالل پردازش حسی در دو جنس از نظر آماری متفاوت است و شانس احتمال ابتال به این اختالل در
پسران باالتر از دختران می باشد .بیشترین میزان درگیری افراد به اختالل پردازش حسی در فاکتور حساسیت حسی و کمترین میزان درگیری نیز در
فاکتور حرکات ظریف/درک می باشد .نتایج آزمون مان-ویتنی نشان داد که میانه ی فاکتورهای حس طلبی ،واکنش عاطفی ،حساسیت حس دهانی ،بی
توجهی و حواس پرتی ،حساسیت حسی و حرکات ظریف/درک در دختران و پسران به طور معناداری متفاوت است ( .)P<0.001هم چنین یافته های
پژوهش حاضر نشان داد که بین سن و تمامی فاکتورهای  9گانه به غیر از فاکتور واکنش عاطفی ارتباط معناداری وجود دارد (.)P<0.001
نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر شیوع اختالل پردازش حسی در تمام فاکتورهای  9گانه در پسران بیشتر از دختران بود و فاکتور حساسیت
حسی باالترین میزان شیوع را نسبت به سایر فاکتورها داشت.
واژه های کلیدی
اختالل پردازش حسی؛ ادراک؛ کودک
نویسنده مسئول :نوید میرزاخانی .تهران خ دماوند روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،گروه آموزشی کاردرمانی
آدرس الکترونیکیmirzakhani@yahoo.com :
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واژه یکپارچگی حسی  ،نخستین بار توسط  Ayresجهت بیان ارتباط و همبستگی فرآیندهای مرتبط با داده های حسی وارده واژه
یکپارچگی حسی ،1نخستین بار توسط  Ayresجهت بیان ارتباط و همبستگی فرآیندهای مرتبط با دادههای حسی وارده به سیستم عصبی
مرکزی (فرآیند پردازش حسی) با بروندادهای رفتاری به کار گرفته شده است .اطالعات حسی وارده به سیستم عصبی مرکزی به عنوان
داده های خام در طی مراحل مختلفی نظیر حس مستقیم و بالواسطه 2تا کسب شناخت ،3مورد پردازش قرار می گیرند .بنابراین همواره از
توانمندی یکپارچگی حسی به عنوان یکی از ویژگیهای سیستم عصبی مرکزی یاد می شود و این امر به عنوان توانایی سازماندهی
اطالعات حسی به منظور استفاده هدفمند از آنها در فعالیت های روزمره زندگی تفسیر میگردد .در حقیقت می توان چنین نتیجه گرفت که
توانمندی سیستم عصبی در پیشبرد فرآیند پردازش حسی از مرحله اول آن ،یعنی حس مستقیم و بالواسطه و سپس درک ،4مرحله دوم
یعنی تمایز و افتراق 5و نهایتا حافظه حسی 6و رساندن آن به مرحله کسب شناخت ،می تواند بیانگر مکانیسمها و روند مرتبط با مفهوم
یکپارچه نمودن و تلفیق و عجینسازی باشد تا بتواند موجبات بروز رفتار انطباقی 7موفقیتآمیز همراستا با نیازهای محیطی را فراهم آورد،1[.
 ]2نقص در این فرآیند منجر به اختالالت پردازش حسی 8می شود .اختالل پردازش حسی به صورت مشکالتی در تنظیم و سازماندهی نوع
و شدت پاسخ ها به درونداد حسی برای تطابق با نیازهای محیطی تعریف می شود .افراد مبتال به این اختالل به صورت معمول پاسخ های
اغراقشده (اجتناب و1ی  1235689تدافع) یا پاسخ های نامناسب به درونداد های حسی میدهند ]3[.اختالل پردازش حسی طبق تعریف
یک اختالل عمومی است که تعدیلسازی در سیستم های مختلف حسی مثل شنوایی ،بینایی ،المسه ،عمقی و دهلیزی را متاثر می کند]4[.
این اختالل بر روند توسعهی زندگی کودک ،کارآیی تعامل او با محیط فیزیکی و انسانی و عملکرد مطلوب و مشارکت در چالش های
زندگی روزمره تاثیر می گذارد]5[.
بر اساس تجارب کلینیکی میزان شیوع اختالل پردازش حسی در کودکان بدون ناتوانی  5تا  10درصد و در کودکان مبتال به ناتوانایی های
مختلف  40تا  88درصد گزارش شده است ]6-11[.احتمال ابتال به این اختالل در پسران باالتر از دختران می باشد .در سال Miller 2004
و همکاران شیوع اختالل پردازش حسی را در کودکان پیشدبستانی ایالت متحده آمریکا  5/3درصد ذکر کردند]12[.
برخی مطالعات فرضیه وجود ارتباط بین اختالل پردازش حسی و مشکالت رفتاری اعم از رفتارهای غیرمعمول در نوزادان مبتال به نقص
سیستم خودتنظیمی ]13[9تا مشکالت شدید رفتاری در کودکان مبتال به سندرم  xشکننده ،]14[10فلج مغزی ]15[11و اختالالت طیف اتیسم12
را گزارش میکنند]16[.
این اختالل یک معضل طوالنیمدت می باشد که بر روند زندگی کودک در خانواده ،مدرسه و اجتماع تاثیر می گذارد ]17[.ناتوانیهای حاصل
از این اختالل از جمله نقص در مهارتهای اجتماعی ،13کاهش اعتماد به نفس 14و عزت نفس ،15نقص در پاسخهای تطابق یافته 16و ضعف
در مهارتهای حرکتی درشت و ظریف 17در صورت عدم درمان موثر تا سنین بزرگسالی تداوم مییابند[ ]18و در نهایت با تاثیر بر مهارتهای
عملکردی کودک احتمال پیدایش مسائل و مشکالت اجتماعی در سالهای آتی زندگی نیز وجود دارد]20 ،19[.
مدل دان در پردازش حسی به ارتباط بین آستانههای نورولوژیک و استراتژیهای خودتنظیمی 18جهت داشتن رفتارهای تطابقی میپردازد.
آستانههای نورولوژیک دارای دامنهای وسیع از آستانه باال( 19زمانی که شدت باالی محرک برای ایجاد پاسخ الزم است) تا آستانه پایین20
(زمانی که شدت پایین محرک برای ایجاد پاسخ الزم است) می باشد .پیوستگی دامنه خودتنظیمی بین استراتژیهای منفعالنه (افرادی که
عمل تالفی جویانهای در برابر محرک ناخوشایند انجام نمیدهند) و استراتژیهای ضعیف (افرادی که برای کنترل میزان و نوع درونداد
1
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حسی عمل میکنند) می باشد .بر اساس این رابطه مدل دان الگوهای پردازش حسی را در چهار نوع طبقهبندی کرده است -1 :ثبت حسی
پایین :21افرادی که در این طبقه قرار می گیرند ،آستانه تحریک باالیی دارند و به منظور مشارکت در فعالیت های روزمره زندگی خود به
محرکات حسی قویتری نیاز دارند ،اما این افراد نه تها به صورت فعاالنه به جست و جوی محرکات حسی پیرامون خود میپردازند بلکه از
آنها اجتناب میکنند -2 .حس طلبی :22فردی که در قسمت حس طلبی قرار میگیرد ،آستانه تحریک باالیی دارد ،اما استراتژی او برای
مقابله با این وضعیت ،جست و جوی فعال محرکات حسی است -3 .حساسیت حسی :23افراد با این مؤلفه ،به دلین آستانه تحریک پایین،
آگاهی شدیدی نسبت به محرکات حسی پیرامون خود دارند و در مواجهه با محرک حسی دچار آشفتگی میشوند ،ولی به طور غیرفعال
سعی در کنار آمدن با این حسها دارند -4 .دوری گزینی یا اجتناب حسی :24این افراد نیز دارای آستانه پایینی برای محرکات حسی هستند
نه تنها آگاهی شدیدی نسبت به محرک حسی دارند ،بلکه به طور فعال تالش میکنند که از محرکات معمولی که برایشان آزاردهنده است،
اجتناب کنند .با توجه به ناتوانی این کودکان برای داشتن پاسخ تطابق یافته ،توسعه و تواناییهای عملکردی در حوزههای مختلف رفتاری،
عاطفی ،حرکتی و شناختی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد]21[.
شواهد و مطالعات کمی به بررسی میزان شیوع اختالل پردازش حسی پرداخته است .از آن جا که بدون مداخله زودهنگام در خانه و مدرسه
تعداد زیادی از این مشکالت به دوران بزرگسالی منتقل می شود ،تعیین میزان شیوع این اختالل یک گام موثر جهت مشخص کردن روند
توسعه بیماری ،روشهای پیشگیری و مداخالت درمانی مناسب به منظور کنترل مشکالت عملکردی این اختالل می باشد.
با توجه به هدف پژ وهش حاضر تالش شده است تا ضمن پاسخ به سوال زیر ،سه فرضیه مطرح شده نیز بررسی شود:
سوال عبارت است از :میزان شیوع اختالل پردازش حسی میان کودکان  11-5ساله به چه میزان است؟
فرضیهها عبارتند از:
 .1بین میانه نمرههای پردازش حسی در دو گروه دختر و پسر (جامعه پژوهش) تفاوت معناداری وجود دارد.
 .2بین نمره های تمامی فاکتورهای  9گانه وضعیت حسی و سن ارتباط معناداری وجود دارد.
 .3میزان شیوع اختالل پردازش حسی در تمامی فاکتورهای وضعیت حسی در پسران باالتر از دختران می باشد.
مواد و روش ها
پژوهش توصیفی-مقطعی 25حاضر در کودکان  5تا  11ساله شهر تهران انجام شد و جهت نمونهگیری از روش خوشهای تصادفی 26استفاده
شد .شیوه انتخاب نمونه به این صورت بود که از مناطق بیست و دو گانه آموزش و پرورش شهر تهران از هر منطقه یک مدرسه ابتدایی
دولتی دخترانه و یک مدرسه پسرانه و یک مهد کودک به صورت تصادفی ساده با قرعهکشی انتخاب و از هر مدرسه به صورت تصادفی
ساده یک کالس از هر مقطع تحصیلی را انتخاب و  10دانشآموز هم به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در صورتی که موارد منع
ورود به پژوهش شامل :وجود عالئم بارز روانپریشی در کودک ،وجود اختالالت بارز جسمی یا حرکتی ،ابتال به بیماریهای مزمن یا سایر
اختالالت خاص ،داشتن سابقه تشنج و مخالفت والدین با شرکت در پژوهش یا ادامه دادن را نداشتند به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته
میشدند.
پرسش نامه وضعیت حسی در سال  1999توسط وین دان ساخته و منتشر شده است .این پرسشنامه شامل  125گزینه است .نتایج پرسش
نامه در نه فاکتور طبقهبندی می شود]22[.
فاکتور ( 1حس طلب  :(Sensory Seekingدر واقع نیاز کودک را به انواع محرکات حسی نشان می دهد که بر اساس معیار نمره دهی
پرسش نامه کودکی که نمره پایینی در این فاکتور کسب کند ،نیاز زیادی به محرکات حسی مختلف دارد.
فاکتور ( 2واکنش عاطفی  :)Emotional Reactivityعکسالعمل کودک را به مسائل عاطفی-اجتماعی نشان می دهد که بر اساس
معیار نمرهدهی پرسش نامه کودکی که نمره پایینی در این فاکتور کسب کند ،نسبت به مسائل عاطفی مثل شکست ،ترس ،اضطراب
واکنش شدید نشان می دهد.
فاکتور ( 3تون و تحمل عضالنی پایین  :)Low Muscle Tone and Enduranceتحمل عضالنی کودک را نسبت به فعالیت
های مختلف نشان می دهد که بر اساس معیار نمرهدهی پرسش نامه ،کودکی که نمره پایینی در این فاکتور کسب کند ،نشاندهندهی این
می باشد که کودک تحمل کمی در فعالیت های روزمره دارد و به آسانی خسته می شود.
21

Low Registration
Sensory Seeking
23
Sensory Sensitivity
24
Sensory Avoiding
25
Descriptive Cross-Sectional
26
Random Cluster
22
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فاکتور ( 4حساسیت حس دهانی  :)Oral Sensory Sensitiveپردازش حس دهانی را در کودک نشان می دهد .بر اساس معیار
نمرهدهی پرسش نامه کودکی که نمره پایینی در این فاکتور کسب کند ،نشاندهندهی این می باشد که کودک نسبت به طعم و بو و دمای
غذا حساسیت زیادی دارد.
فاکتور ( 5بیتوجهی و حواسپرتی  :)Inattention and Distractibilityنشاندهندهی تمرکز کودک در فعالیت های روزمره است.
بر اساس معیار نمرهدهی پرسش نامه کودکی که نمره پایینی در این فاکتور کسب کند ،نشاندهندهی این می باشد که کودک بر اثر عوامل
محیطی به سرعت تمرکزش را از دست می دهد و قادر به ادامهی فعالیت نیست.
فاکتور ( 6ضعف ثبت حسی  :)Poor Sensory Registrationکودک محرکات حسی را به اندازهی کافی ثبت نمی کند .بر اساس
معیار نمرهدهی پرسش نامه کودکی که نمره پایینی در این فاکتور کسب کند ،نشاندهندهی این می باشد که کودک محرکات حسی را به
اندازهی کافی درک نمی کند.
فاکتور ( 7حساسیت حسی  :)Sensory Sensitivityکودک محرکات حسی را با شدت زیادی ثبت می کند .بر اساس معیار نمرهدهی
پرسش نامه کودکی که نمره پایینی در این فاکتور کسب کند ،نشاندهندهی این می باشد که کودک محرکات حسی مرتبط با سیستم
وستیبوالر و عمقی را با شدت باالیی ثبت می کند و واکنش شدیدی نسبت به آنها نشان می دهد.
فاکتور ( 8بیتحرکی  :)Sedentaryنشاندهندهی ترجیح کودک در انتخاب نوع فعالیت می باشد .بر اساس معیار نمرهدهی پرسش نامه
کودکی که نمره پایینی در این فاکتور کسب کند ،نشاندهندهی این می باشد که کودک فعالیت های نشسته و آرام را ترجیح می دهد.
فاکتور ( 9حرکات ظریف/درک  (Fine: Movement/Perceptionنشاندهندهی وضعیت حرکات ظریف کودک است .بر اساس
معیار نمرهدهی پرسش نامه کودکی که نمرهی پایینی در این فاکتور کسب کند ،نشاندهندهی ضعف هماهنگی چشم و دست کودک می
باشد.
زمان تکمیل این پرسش نامه توسط مراقب کودک  15تا  20دقیقه و زمان امتیازدهی برای متخصص  30دقیقه است .ضریب آلفای
کرونباخ برای تمام قسمتها بین  0/47تا  0/91به دست آمده است .این پرسش نامه در سال  1391توسط نوید میرزاخانی و همکاران در
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هنجار گردید .در ایران ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی قسمتها بین 0/45
تا  0/97به دست آمده است]23[.
تحقیق حاضر با مجوز شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان تهران انجام و کلیه اصول اخالقی مورد نظر شورای فوق در انجام آن
رعایت گردید .جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در صفات مورد نظر از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .از روش ناپارامتری
مان ویتنی جهت سنجیدن رابطهی فاکتورهای  9گانه با جنسیت و به منظور بررسی رابطهی فاکتورهای  9گانه با سن از روشهای آماری
 Welchو  ANOVAاستفاده شد.
یافته ها
تعداد افراد بررسی شده  2191نفر بود که در طیف سنی  5تا  11ساله قرار داشتند و شامل  )68/7%( 1506پسر و  )31/3%( 685دختر بودند.
از این تعداد  100نفر ( )4/6%پنج ساله 85 ،نفر ( )3/9%شش ساله 437 ،نفر ( )19/9%هفت ساله 526 ،نفر ( )24%هشت ساله 443 ،نفر
( )20/2%نه ساله 251 ،نفر ( )11/5%ده ساله و  343نفر ( )15/9%یازده ساله بودند.
نتایج آزمون مان ویتنی نشان می دهد که تفاوت بین میانههای دو گروه دختر و پسر در متغیرهای حس طلبی ،واکنش عاطفی ،حساسیت
حس دهانی ،بیتوجهی و حواسپرتی ،حساسیت حسی و حرکات ظریف/درک معنادار شده است ) ،(p<0.001بنابراین ،فرضیه اول تایید
می شود.
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جدول  :1مقایسه میانه و نتایج آزمون  Kolmogorov-Smirnovدر دو گروه در فاکتورهای وضعیت حسی
گروه
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر

متغیرها
حس طلبی
واکنش عاطفی
تون و تحمل عضالنی پایین
حساسیت حس دهانی
بیتوجهی و حواسپرتی
ضعف ثبت حسی
حسساسیت حسی
بیتحرکی
حرکات ظریف/درک

میانه
72
68
65
61
41
41
38
35
30
29
35
35
17
16
16
16
13
13

انحراف معیار
9/69

چولگی
-0/715

معناداری
0/001

10/81

-0/461

0/001

5/32

-1/577

0/289

8/29

0/736

0/001

4/52

-0/914

0/001

4/70

-1/019

0/018

3/17

-0/707

0/080

3/98

-0/776

0/274

2/27

-1/100

0/001

** سطح معناداری  0/05در نظر گرفته شد.
جدول  :2خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بین متغیرها در گروههای مختلف سنی
متغیر
حس طلبی
حساسیت حس دهانی
حرکات ظریف/درک

گروه
بیشترین گروه سنی
کمترین گروه سنی
بیشترین گروه سنی
کمترین گروه سنی
بیشترین گروه سنی
کمترین گروه سنی

سن
10
5
5
9
11
5

میانگین
70/56
64/33
37/03
33/77
12/88
11/16

انحراف معیار
9/49
10/38
8/63
8/45
2/15
2/43

معنا داری
<0/001
<0/001
<0/001

** سطح معناداری  0/05در نظر گرفته شد.
جدول  :3خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین متغیرها در گروههای مختلف سنی
متغیر
واکنش عاطفی
تون و تحمل عضالنی
پایین
بیتوجهی و حواسپرتی
ضعف ثبت حسی
حساسیت حسی
بیتحرکی

گروه
بیشترین گروه سنی
کمترین گروه سنی
بیشترین گروه سنی
کمترین گروه سنی

سن
6
8
6
8

میانگین
63/56
60/84
41/09
39/13

انحراف معیار
9/59
11/19
3/68
5/77

بیشترین گروه سنی
کمترین گروه سنی
بیشترین گروه سنی
کمترین گروه سنی
بیشترین گروه سنی
کمترین گروه سنی
بیشترین گروه سنی
کمترین گروه سنی

9
6
5
7
6
8
7
6

27/77
30/56
34/64
33/15
16/51
15/55
16/07
14/71

4/74
3/88
3/84
5/15
2/60
3/35
3/50
3/97

معناداری
0/502
0/001
<0/001
0/015
0/021
>0/001

** سطح معناداری  0/05در نظر گرفته شد.

همان طور که در جدول  2و  3مشاهده می شود بین سن و فاکتورهای حس طلبی ،تون و تحمل عضالنی پایین ،حساسیت حس دهانی،
بیتوجهی و حواسپرتی ،ضعف ثبت حسی ،حساسیت حسی ،بیتحرکی و حرکات ظریف/درک ارتباط معناداری وجود دارد ،بنابراین ،فرضیه
دوم رد می شود.
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جدول  :4میزان شیوع اختالل پردازش حسی بر حسب فاکتورهای  9گانه وضعیت حسی
فاکتورها
حس طلبی

واکنش عاطفی

تون و تحمل عضالنی پایین

حساسیت حس دهانی

بیتوجهی و حواسپرتی

ضعف ثبت حسی

حساسیت حسی

بیتحرکی

حرکات ظریف/درک

دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل

Archive of SID

میزان شیوع (درصد)
3/06
12/28
9/40
5/69
13/14
10/81
13/72
20/18
18/16
13/86
20/38
18/34
4/81
9/22
7/85
10/94
16/99
15/10
19/56
23/43
22/22
7/73
11/28
10/17
1/16
4/71
3/60

همان طور که در جدول  4مشاهده می شود ،بین دو جنس در زمینهی شیوع اختالل ارتباط معناداری وجود دارد و شانس احتمال ابتال به
این اختالل در پسران باالتر از دختران می باشد ،بنابراین ،فرضیه سوم تایید می شود .بیشترین میزان درگیری افراد به اختالل پردازش
حسی در فاکتور حساسیت حسی ( )22/22%و کمترین میزان درگیری نیز در فاکتور حرکات ظریف/درک می باشد (.)3/6%
بحث
تعیین میزان شیوع این اختالل یک گام مهم در تالش مداوم به سمت باال بردن آگاهی عمومی و آموزش و پرورش در مورد بیماری و موثر
بودن مداخالت درمانی برای این اختالل می باشد .مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان شیوع اختالل پردازش حسی بر اساس ادراک
والدین با استفاده از پرسش نامه  125گزینهای  Sensory Profileدر کودکان  5تا  11ساله شهر تهران صورت گرفت .تاکنون پژوهشی
که کامال مشابه روش حاضر صورت گرفته باشد( ،چه در مطالعات داخلی و چه در مطالعات خارجی) انجام نشده است .تنها مطالعهی
 Millerو همکاران می باشد که با استفاده از پرسش نامه  38گزینهای  Short Sensory Profileمیزان شیوع اختالل پردازش حسی
بر اساس ادراک والدین را در کودکان پیشدبستانی ایالت متحده آمریکا  5/3درصد گزارش کردند .در مطالعهی حاضر میزان شیوع در هر
فاکتور به صورت جداگانه محاسبه شده است که احتمال ابتالی افراد به اختالل پردازش حسی در فاکتور حساسیت حسی بیشترین
( )22/22%و کمترین میزان درگیری نیز در فاکتور حرکات ظریف/درک ( )3/6%می باشد.
الزم به ذکر است در مطالعات مختلف تعریف بیماری ،حجم نمونه ،ابزار تشخیص مطالعه ،شیوههای اعتباربخشی و تایید تشخیص ،متفاوت
است که همین می تواند علت تناقض داده ها در مطالعات مختلف باشد.
مطالعه حاضر نشان داد که میزان شیوع اختالل پردازش حسی بر اساس ادراک والدین در پسران باالتر از دختران می باشد که تا به حال در
هیچ پژوهشی ذکر نشده است ،اما با یافتههای کلینیکی مطابقت دارد .دلیل ارجاع بیشتر پسران با تشخیص احتمالی اختالل پردازش حسی
به کلینیکهای کاردرمانی می تواند موارد زیر باشد:
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در اغلب اوقات ممکن است تفاوتهای رفتاری بین دو جنس به اشتباه به عنوان اختالل پردازش حسی تلقی شود .مثل دختر بچهای که

علت عدم شرکت خود را در فعالیت های حرکتی دوست نداشتن آنها میداند ،در حالی که دلیل اصلی آن نقص در هماهنگی حرکتی می
باشد ،اما مشاهده همین رفتار در یک پسر بچه به سرعت غیرعادی در نظر گرفته می شود.
 .2تاخیر در رشد مهارتهای حرکتی ظریف 27و دیداری-حرکتی 28در پسران به نسبت دختران بیشتر است ،این تاخیر با تاثیر بر مهارت-
هایی مثل قیچی کردن ،کپی کردن ،نوشتن و غیره که الزمه عملکرد تحصیلی موفق کودکان در مدارس می باشد ،می تواند دلیل
ارجاع بیشتر پسران از طرف مدرسه به کلینیکهای کاردرمانی باشد]24[.
نتایج آزمون مان ویتنی نشان داد که میانه نمره های فاکتور حس طلبی ،واکنش عاطفی ،حساسیت حس دهانی ،بیتوجهی و حواسپرتی،
حساسیت حسی و حرکات ظریف/درک در دو گروه دختر و پسر تفاوت معناداری دارد .به این معنی که میانه نمره های این  5فاکتور در
دختران بیشتر از پسران بوده است که تاکنون در مطالعهای این رابطه مشخص نشده است.
در مطالعه حاضر مشخص شد که بین سن و فاکتورهای حس طلبی ،تون و تحمل عضالنی پایین ،حساسیت حس دهانی ،بیتوجهی و
حواسپرتی ،ضعف ثبت حسی ،حساسیت حسی ،بیتحرکی و حرکات ظریف/درک ارتباط معناداری وجود دارد که تا به حال مطالعهای برای
تایید این یافته انجام نشده بود.
ثبت سیستم حسی معموال در یک دامنه نرمال نوسان می کند .کودکانی که مشکالت ثبت حسی دارند ،سطح برانگیختگی بسیار پر نوسان-
تر از حالت نرمال را تجربه میکنند و در دامنه نرمال تا بیش برانگیختگی و یا برانگیختگی پایین نوسانهای شدیدی دارند .سطح هوشیاری
میانه منجر به بیشترین پاسخهای تطابقی می شود .در حالی که هوشیاری باال منجر به عدم تعادل رفتاری ،اضطراب و پاسخهای عاطفی
منفی می شود .افرادی که مشکالت ثبت حسی دارند ،هوشیاری یا سطوح پاسخدهی متغیری نسبت به حالت طبیعی دارند .این مشکالت در
ثبت حسی منجر به ناکارآمدی عملکردهای قشری و زیر قشری خواهد شد .از طرفی اضطراب ،افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه که
نشانگر به هم ریختگی رفتارهای هیجانی هستند ناشی از عدم تعادل در سطح برانگیختگی است ]25[.اختالل پردازش حسی به دلیل تاثیر بر
خروجی سیستمهای پردازش حسی که به عنوان درونداد برای سیستم هیجانی و عاطفی لیمبیک و مراکز توجه در لوبهای گیجگاهی و
آهیانه محسوب میشوند ،منجر به نقائص عملکرد عاطفی و توجه می شود ]26[.فردی که دچار اضطراب و افسردگی است دوریگزینی را به
جای برقراری ارتباط اجتماعی بر میگزیند ،بنابراین عملکرد تحصیلی کودک نیز تحتالشعاع قرار میگیرد ]28 ،27[.با توجه به دالیل ذکر شده
مطالعه حاضر ضرورت توجه به سالمت روان دانشآموزان به عنوان آیندهسازان کشور ،همچنین اهمیت شناسایی ،درمان و پیگیری گروه-
های در معرض خطر توسط نهادهای مسئول و مرتبط را آشکار میسازد .آن چه که به عنوان متخصصین کاردرمانی جهت تدوین پروتکل
درمانی این کودکان به منظور بهبود مظاهر رفتاری این اختالل باید بدان توجه شود ،در نظر گرفتن مداخالت مبتنی بر یکپارچگی حسی و
مشاوره می باشد]29-38[.
محدودیتهایی در مطالعه حاضر وجود دارد که توصیه می شود در پژوهشهای بعدی مرتفع گردد:
 .1عدم امکان بررسی میزان شیوع اختالل پردازش حسی در سایر گروههای سنی و شهرهای ایران
 .2عدم امکان غربالگریهای الزم جهت افتراق اختالالت بارز روانپزشکی از اختالل پردازش حسی به منظور بررسی میزان شیوع دقیق
این اختالل در کودکان
 .3عدم همکاری برخی از والدین جهت شرکت در مطالعه
 .4دشواریهای مربوط به توزیع و دریافت پرسش نامهها
نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر شیوع اختالل پردازش حسی در تمام فاکتورهای  9گانه در پسران بیشتر از دختران بود و
فاکتور حساسیت حسی باالترین میزان شیوع را نسبت به سایر فاکتورها داشت .بنابراین ،با در نظر گرفتن پیامدهای اختالل پردازش حسی
بر روند کیفیت زندگی کودکان و اثرات ناخواسته ی آن در جهت دادن به زندگی فردی و اجتماعی این افراد ،غربالگری کودکان در سنین
مدرسه و تالش در جهت پیشگیری و درمان این اختالل ضروری می باشد .هم چنین ،با توجه به ارتباط بین این اختالل و دیگر اختالالت
روان پزشکی با وضعیت عملکردی ضعیف در مدرسه ،مشاوره با این کودکان جهت تشخیص و درمان چنین اختالالتی ضروری به نظر می
آید.

Fine Movement Skills
Visual Motor Skills
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تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بخشی از پروژه تحقیقاتی با عنوان ʺهنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه نمای حسی دان در کودکان تهرانیʺ است که با
بودجه مرکز تحقیقات دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی انجام شده است و نویسندگان بدین
.طریق مراتب قدردانی خود را از این مرکز اعالم می دارند
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