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Introduction: A sizable chunk of the population (~20-35% by various estimates) is known to score 

high on Sensory Processing Sensitivity (SPS). This personality trait was first codified using a 27-

item questionnaire known as the Highly Sensitive Person scale (HSPS) by Aron and Aron in 1997. 

Despite the prevalence of this trait, the full version of HSPS with known validity and reliability in 

Persian is not yet available. 

Methods: A total of 484 participants (70.86% female) participated in filling out the Persian HSPS 

(HSPS-P) questionnaire. Later, 168 participants (124 female) filled the HSPS-P a second time. 

Given the previous reports on the high correlation between SPS, depression, and anxiety, previ-

ously validated Persian questionnaires were also administered to all participants. Further analyses 

were performed to control the effect of depression and anxiety in the study population. Cronbach's 

alpha, Pearson correlation, and exploratory factor analysis were used to analyze the findings using 

MATLAB, Excel and SPSS-26 software.

Results: The final HSPS-P showed high validity and reliability (Cronbach’s alpha 0.81 and test-re-

test reliability r=0.78, split-half reliability r=0.66), which was comparable to the original English 

version and previous reports on translated HSPS in other languages. As expected, SPS, anxiety, 

and depression scores showed high correlations consistent with values previously reported (0.42, 

and 0.39, respectively, with P<0.001 in both tests). Notably, the exploratory factor analysis showed 

a three-component structure in SPS revealed by HSPS-P, which was stable even when controlling 

for the effects of anxiety and depression.

Conclusion: This study lays the ground for further research into highly sensitive personality in 

Persian-speaking populations by providing the validated 27-item HSPS in Farsi.
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Extended Abstract
Introduction
About 20-35% of the population have a trait known as 

Sensory Processing Sensitivity (SPS),also referred to as 

a Highly Sensitive Person (HSP) (1-3). People with SPS 

are more sensitive to loud noise, intense light, and pain. 

They have a deeper understanding of the aesthetic fea-

tures, and have more empathy (4). Because people with 

SPS show enhanced sensitivity to positive and negative 

stimuli, SPS can be misdiagnosed as a sensory processing 
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disorder or Autistic Spectrum Disorder (ASD). However, 

hypersensitivity in people with SPS is caused by  deeper 

processing of sensory stimuli in the brain, while people 

with the two disorders mentioned above reveal poor or 

disproportionate sensory processing and lack/impairment 

of response of the nervous structures (7).

Aron and Aron have designed a 27-item HSP question-

naire (addressed as HSP scale - HSPS, in this paper) and 

considered it as a unitary questionnaire (3). Later research 

aroused controversy on different dimensions of this ques-

tionnaire, categorizing the questions of the HSPS into 

two (9), three (10), four (11), and six (12) dimensions.

The current study present the full version of HSPS trans-

lated to Persian (addressed as HSPS-P in the paper) and 

examine its construct, face and content validity, and re-

liability. Because of the possible confounding effects 

of depression and anxiety on the SPS score (1, 2, 29), 

this study performed further analyses to control such 

confounds using depression and anxiety questionnaires. 

Factor analysis was done to define SPS subdomains to 

evaluate the construct validity of HSPS-P (10).

Methods
Two English translators, native Persian speakers, trans-

lated the HSPS to Persian to prepare the Persian version 

of the questionnaire. Then, four independent experts from 

psychology, psychometrics, and psychiatry fields evalu-

ated the questionnaire for face and content validity us-

ing a five-valued Likert scale. In the next step, four more 

English translators back-translated the questionnaire into 

English to compare with the original one. Next, as a pilot 

study, 31 people filled out the HSPS-P and wrote their 

impressions about each question. All of these processes 

resulted in finalized HSPS-P with a high validity.

A total of 484 participants (343 female) without any un-

derlying physical or mental illnesses, aged between 18 

and 78 years old (Mean=25.08, SD=9.48), filled out the 

HSPS-P questionnaire. Given the previous reports on the 

high correlation between SPS, depression, and anxiety, 

previously validated Persian questionnaires for depression 

(Goldberg for depression) (16) and anxiety (Beck Anxiety 

Inventory (BAI) (18) were also administered to all partic-

ipants. This research used Cronbach’s alpha to evaluate 

internal consistency. Later, to measure the reliability of 

the questionnaire, 168 participants (124 female) filled the 

HSPS-P a second time. Split-half test was conducted as a 

part of reliability testing and evaluating the consistency 

of the scores of the test. In order to control the effect of 

depression and anxiety, this study separated all the partic-

ipants with high anxiety and depression. Further analyses 

were then done on the subgroup of participants:

1) Without depression

2) Without anxiety

3) Without depression and anxiety

The questionnaire was administered using an online 

Google form. All study procedures were approved by In-

stitute for Research in Fundamental Sciences (IPM) Eth-

ics Committee (Permit# 99/60/1/6115). 

  

Results
Evaluating construct validity and reliability of 

HSPS-P

The Cronbach coefficient of the HSPS-P was 0.81 show-

ing high internal consistency. There was also significant 

test-retest reliability (r=0.78; P<0.001), and the split-half 

coefficient was r=0.66 (P<0.001). Comparing these re-

sults to the other studies showed that the current research 

had good reliability.

A principal components analysis was applied to the 

HSPS-P (eigenvalue: 1.00, 1.03, 1.15, 1.23, 1.26, 1.49, 

2.33, and 5.22). Factor analysis using the Scree test re-

vealed three principal dimensions consistent with previ-

ous reports. The first component (ease of excitation) in-

cluded questions 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 
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21, 23, 26, and 27, and the second component (aesthetic 

sensitivity) included questions 2, 10, 12, 15, 17, and 22, 

and the third component (low sensory threshold) include 

the questions 6, 18, 24, and 25, similar to the findings by 

Smolewska et al. (10).

Evaluating construct validity and reliability of HSPS-P: 

controlling the effect of depression and anxiety

As expected, the obtained results also confirmed that the 

HSPS-P was positively associated with depression and 

anxiety (0.42, and 0.39, respectively, P<0.001 in both 

tests). The present study also examined the reliability and 

validity of HSPS-P while controlling the effects of de-

pression and anxiety.

When controlling the effect of depression and anxiety 

separately or together (i.e., by removing the participants 

who showed high scores in the Goldberg depression ques-

tionnaire and BAI for anxiety), this study found similar 

Cronbach’s alpha (~0.8) and reliability (r~0.78, P<0.001) 

as without controlling for these effects. Also, the split-

half coefficient with the control of depression and anxiety 

separately and together was r~0.67 (P<0.001). The high 

reliability shows the robustness of HSPS-P in assessing 

the degree of sensitivity despite high correlations with 

depressive and anxiety traits in an independent fashion.

Conclusion
The present study aimed at translating and adapting the full 

version of the highly sensitive person scale (HSPS) in Per-

sian (HSPS-P) and investigating the validity and reliability 

of HSPS-P. Because of the possible confounding effects of 

depression and anxiety, the study used the validated ver-

sions of the Goldberg depression questionnaire and BAI 

along with the HSPS-P (1, 29). The validity and reliability 

of HSPS-P were checked with and without controlling the 

effect of depression and anxiety. The results showed high 

validity and reliability in both cases (20-23, 29). The ob-

tained results also showed a positive correlation between 

HSPS-P and depression and anxiety (24-26).

Factor analysis of the HSPS-P indicated a three-compo-

nent structure in SPS, which was stable even when con-

trolling for the effects of anxiety and depression. These 

results are in line with the three components suggested in 

Smolewska et al.’s research  (10).

This study’s mode of data collection (online) can be con-

sidered a limitation (27). However, a relatively large sam-

ple size compensated for the effect of different testing 

environments. This was confirmed by the high test-retest 

reliability of the study. In addition, online questionnaires 

have primarily been used in psychological studies and 

the results obtained are comparable to the ones in pa-

per-based methods (28).

This research note that a 25-item Persian translation of 

HSPS was introduced previously (8). However, the anal-

ysis showed various inconsistencies in the translation and 

validity of this questionnaire. This prompted us to con-

duct the current study to provide the full 27-item with 

detailed validity and reliability analyses described above.
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بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس حساسیت پردازش حسی

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1401
صفحات  113-126

ترانه عطاری۱        ، نرگس رادمان۲، 3، علی قاضی زاده۱*

۱. واحد هوش زیستی، مرکز مغز شریف، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
2. گروه روان پزشکی، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3. پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، تهران، ایران

اختالل  با  و  می شود  دیده  جامعه  افراد  درصد  در حدود 25  که  است  ذاتی  پردازش حسی صفت  مقدمه: حساسیت 

 2۷ پرسشنامه  از  استفاده  ویژگی  این  ارزیابی  راه های  از  یکی  بالینی،  مصاحبه  بر  افزون  است.  متفاوت  پردازش حسی 

پرسشی حساسیت پردازش حسی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه کامل این 

پرسشنامه به زبان فارسی انجام شد.

پرسشنامه  به  که  بودند  سال   ۷8 تا   ۱8 سنی  رده  در  زن(  درصد   ۷0/86( نفر   484 شامل  شرکت کنندگان  کار:  روش 

اثرپذیری  تا  دادند  پاسخ  فرم  گوگل  از  استفاده  با  اضطراب  و  افسردگی  پرسشنامه  با  همراه  حسی  پردازش  حساسیت 

پرسشنامه مذکور بررسی شود. برای بررسی پایایی بازآزمایی پرسشنامه، پس از دو هفته ۱68 نفر )۷3/80 درصد زن( دوباره 

از روش های آماری آلفای کرونباخ،  پرسشنامه حساسیت پردازش حسی را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها 

همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی یافته ها با نرم افزارهای Excel ،MATLAB و SPSS-26 استفاده شد. 

یافته ها: همسانی درونی ترجمه فارسی پرسشنامه حساسیت پردازش حسی با استفاده از آلفای کرونباخ 0/8۱ به دست 

آمده است. پایایی بازآزمایی این مقیاس 0/۷8 و پایایی دو نیمه کردن آزمون نیز در این پژوهش 0/66 به دست آمده است. 

تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه، سه مولفه را نشان می دهد که خرده مقیاس های آن دارای روایی همگرایی خوبی 

هستند. ارتباط مثبت و معنادار حساسیت پردازش حسی با افسردگی و اضطراب تایید شده و نتایج در حالت کنترل این 

دو نیز یکی بوده است.

مناسبی  روان سنجی  ویژگی های  از  پرسش،   2۷ با  حسی  پردازش  حساسیت  پرسشنامه  فارسی  نسخة  نتیجه گیری: 

برخوردار است و  قابل مقایسه با نسخه اصلی و پژوهش های دیگر به زبان های مختلف است و می تواند در موقعیت های 

بالینی و پژوهشی، ابزار قابل اعتمادی باشد.

دریافت: ۱400/۱۱/09                                
اصالح نهایی: ۱40۱/0۲/۲۲                                     

پذیرش: ۱40۱/0۲/۲7

واژه های کلیدی
حساسیت پردازش حسی
شخص با حساسیت باال

روایی و پایایی

نویسنده مسئول
علی قاضی زاده، واحد هوش زیستی، مرکز مغز 
شریف، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی 

شریف، تهران، ایران

                                                   Ghazizadeh@Sharif.Edu :ایمیل

مقدمه
مغز  متفاوت  پردازش  دلیل  به  جامعه  افراد  درصد   35 تا   20 حدود 
خود، حساسیت بیشتری نسبت به محرک های بیرونی و درونی از نوع 
افرادی  عنوان  تحت  افراد  این   .)2  ،۱( می دهند  نشان  منفی  و  مثبت 
 )Sensory processing sensitivity( حسی  پردازش  حساسیت  با 
نام گذاری   )Highly sensitive person( حساس  بیش  افراد  یا 
شده اند )3(. بیش حساسی در جنبه های مثبت شامل: زیبایی شناختی 

عمیق تر، تجربه پذیری بیشتر و درک احساسات سایر افراد است و در 
حساسیت  بلند،  صداهای  به  بیشتر  حساسیت  شامل  منفی  جنبه های 
به اثر کافئین و درد است. همچنین افراد بیش حساس بیشتر مستعد 
اضطراب و افسردگی هستند )4(. افراد بیش حساس به علت حساسیت 
باال به محرک های حسی ممکن است با اشخاص دارای اختالل پردازش 
حسی )Sensory processing disorders( و ناهنجاری های پردازش 
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حسی در اختالالت طیف اوتیسم )Autism spectrum disorders( و 
خصوصیات دیگری اشتباه گرفته شوند. در حالی که پاسخ غیرطبیعی به 
محرک های حسی که سبب اختالل در عملکرد روزمره می شود تعریفی 
پردازش  ناهنجاری  همچنین،   .)5( است  حسی«  پردازش  »اختالل  از 
به  نامتناسب  پاسخ های  صورت  به  اوتیسم  طیف  اختالالت  در  حسی 
برقراری  در  اختالل  و  توجه  اختالل  کنار  در  انواع محرک های حسی، 
دلیل  مطالعات،  از  نتایج حاصل  اساس  بر   .)6( تعریف می شود  ارتباط 
در  عمیق تر محرک های حسی  پردازش  بیش حساس،  فرد  حساسیت 
دو  که  افرادی  مغز  که  حالی  در  است.  شده  داده  تشخیص  فرد  مغز 
و  نامتناسب  پردازش  پردازش کم،  به علت  دارند  را  اختالل ذکر شده 
نتیجه،  در   .)۷( است  فرد  مغز  عصبی  ساختارهای  پاسخ گویی  کمبود 
برای تشخیص افراد بیش حساس از بقیه خصوصیات مشابه، پرسشنامه 
و   Aron به وسیله  پردازش حسی در سال ۱99۷ میالدی  حساسیت 
همکاران برای نخستین بار تهیه و ویژگی های روان سنجی آن بررسی 
شده است و تا زمان حال پرسشنامه دیگری برای شناخت این افراد تهیه 

نشده است )3(.      
ویژگی های  بررسی های  و  هنجاریابی  جهت  پرسشنامه  این  انتخاب 
پرسشنامه  فارسی  نسخه  این  از  قبل  بود که  این علت  به  روان سنجی 
حساسیت پردازش حسی بدون در نظر گرفتن دو پرسش با 25 پرسش 
و  ترجمه  همکاران  و  صدوقی  توسط  شده  مطرح  مؤلفه  سه  شامل  و 
استفاده شده است )8(. بررسی صورت گرفته توسط این پژوهش نشان 
نشده  دسته بندی  پرسش  دو  فقدان  بر  عالوه  ترجمه  این  که  می دهد 
در  اشتباهات  و  پرسش ها  جابه جایی  کاستی ها،  برخی  شامل  پیشین، 

ترجمه می باشد.    
بر اساس پیشنهاد Aron و همکاران و با توجه به نتایج مطالعات گذشته 
مضطرب  یا  و  افسرده  خلقی  خصوصیت های  احتمالی  تاثیر  بر  مبنی 
ویژگی های  و  بیش حساس  افراد  ویژگی شخصیتی  تشخیص  روی  بر 
یا  یا اضطراب  افسردگی  از پرسشنامه های معتبر  باید  روان سنجی آن، 
روان نژندی برای جداسازی این افراد استفاده شود )۱، 3(. بنابراین از این 
پرسشنامه ها جهت ۱( ارزیابی ارتباط نمره فرد در پرسشنامه حساسیت 
پردازش حسی با نمره فرد در پرسشنامه های افسردگی و اضطراب 2( 
حذف افرادی که نمره های باال در پرسشنامه های افسردگی و اضطراب 
دارند و انجام تجزیه و تحلیل های تکمیلی بر روی افرادی که خصوصیات 

افسردگی و اضطراب را ندارند استفاده کردیم.    
پرسشنامه  این  پژوهش ها،  اولیه  نتایج  بررسی  با  همکاران  و   Aron

2۷ پرسشی را یک مقیاس منسجم و شامل یک مؤلفه معرفی کردند 
مؤلفه  دو  پرسشنامه  این  برای  بعدی  پژوهش های  حال  این  با   .)3(

پیشنهاد  نیز  مؤلفه   )۱2( شش  حتی  و   )۱۱( چهار   ،)۱0( سه   ،)9(
بررسی  مورد  معیارهای  زمینه،  این  در  پژوهش  معروف ترین  داده اند. 
آسانی  به  است که شامل:  معرفی کرده  مؤلفه  با سه  را  پرسشنامه  در 
حسی  حساسیت   ،)Ease of excitation )EOE(( شدن  برانگیخته 
زیباشناختی ))Aesthetic sensitivity )AES( و آستانه حسی پایین 
))Low sensory threshold )LST( است )۱0(. در پژوهش مذکور 
دو پرسش از 2۷ پرسش ) پرسش های ۱ و ۱۱ در جدول 2( در هیچ 

یک از سه مؤلفه دسته بندی نشده است.   
بنابراین با توجه به نیاز به استفاده از این پرسشنامه در مطالعات آتی در 
ایران، بر آن شدیم تا پژوهش پیش رو را برای تهیه و ارزیابی پرسشنامه 
2۷ پرسشی به روز شده به زبان فارسی انجام دهیم تا پژوهشگران و 
درمان گران در کارهای بالینی و پژوهشی بتوانند از این پرسشنامه برای 
مقاصد مورد نظر استفاده کنند. همچنین، از پرسشنامه های افسردگی 
»گلدبرگ« و »اضطراب بک« برای دقت بیشتر نتایج به دست آمده در 
شناسایی افراد بیش حساس و برای کنترل تاثیر این دو پرسشنامه بر 
تعداد  در  موجود  تفاوت های  نمودیم.  استفاده  مذکور  پرسشنامه  روی 
مولفه ها در پژوهش های مختلف ما را بر آن داشت که به بررسی تحلیل 

عاملی اکتشافی این پرسشنامه نیز به پردازیم.  

روش کار
پژوهش حاضر از نوع تحلیلی_مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 
روش  از  داده ها  برای جمع آوری  بود.  ایران  تمام  در  بزرگساالن  شامل 
نمونه گیری در دسترس استفاده شد. شرکت کنندگان از طریق شبکه های 
اجتماعی همچون تلگرام و به طور داوطلبانه برای همکاری در این مطالعه 
از آبان ۱399 تا تیر ۱400 جذب شدند تا یک گوگل فرم، شامل سه 
پرسشنامه حساسیت پردازش حسی، افسردگی و اضطراب را پر کنند. در 
ابتدای پرسشنامه از افراد درخواست شده بود که پست الکترونیک، سن، 
جنسیت، تحصیالت و سوابق بیماری جسمی یا روانی خود را بنویسند. 
از بین 549 شرکت کننده، 65 نفر اظهار داشتند که بیماری های جسمی 
کم کاری و پرکاری تیروئید، تشنج، صرع، سرطان، مالتیپل اسکلروزیس 
)MS(، ضایعات و آسیب های مغزی، سابقه ضربه به سر و افت هوشیاری، 
سابقه تومور مغزی، سابقه جراحی سر، سابقه جراحی مننژیوم و بیماری 
روان پزشکی )اختالل دو قطبی در یک نفر از شرکت کنندگان( را دارند 
که ناچار به حذف آنها از مطالعه شدیم. در نهایت تعداد شرکت کنندگان 
در مطالعه به 484 نفر در رده سنی ۱8 تا ۷8 سال رسید. تعیین حجم 
نمونه بر اساس مقاله Anthoine و همکاران انجام شده است که اندازه 
نمونه برای بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ها گفته شده به 
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ازای هر پرسش بین 2 تا 20 نفر الزم است )۱3(. پس برای ویژگی های 
روان سنجی پرسشنامه این پژوهش حداقل ۱08 نفر و حداکثر 540 نفر 
الزم است که تعداد نفرات این پژوهش بر اساس این مقاله خوب است. 
در مرحله بعد در حدود دو تا سه هفته بعد از پر کردن فرم اول، به این 
به پرسشنامه  افراد ایمیلی فرستاده و از آنها درخواست شد که مجدداًّ 
»حساسیت پردازش حسی« پاسخ دهند. تعداد ۱68 نفر شامل ۱24 زن 
و 44 مرد در مرحله دوم شرکت کردند. این مرحله جهت ارزیابی پایایی 

بازآزمایی پرسشنامه انجام شد.
اخالق  کمیته  توسط  آزمایشی  روش های  همه  که  است  ذکر  به  الزم 
تأیید شده   )6۱۱5/۱/60/99 #permit( بنیادی  دانش های  پژوهشگاه 

است.       

ابزار 
بیش  افراد  تشخیص  برای  حسی«  پردازش  »حساسیت  پرسشنامه 
حساس در پژوهش ها استفاده می شود )3(. مواردی از این پرسشنامه 
2۷ پرسشی عبارتند از: »حاالت خلقی دیگران )ُخلق و خوی افراد( مرا 
ناراحت  دیگر  افرادی  و »زمانی که می بینم  قرار می دهد«  تاثیر  تحت 
هستند می دانم چه کارهایی انجام دهم تا احساس راحتی کنند )مثل 
تغییر نورها یا تغییر وضعیت صندلی ها(«. پرسش های در فرم انگلیسی 

دارای هفت گزینه و هر گزینه در بازه یک تا هفت امتیازبندی شدند.
بر اساس گفته Aron و پژوهش های گذشته، احتمال شناسایی افرادی 
به  اضطرابی هستند  و  افسردگی  از خصوصیات  باال  دارای درجاتی  که 
 ،۱0 ،3  ،۱( دارد  باال وجود  پردازش حسی  با حساسیت  فردی  عنوان 
۱۱(. به این منظور ما از پرسشنامه های افسردگی و اضطراب استفاده 

کرده ایم و همچنین ارتباط این سه پرسشنامه را نیز بررسی کردیم.
پرسشنامه افسردگی »Goldberg« برای شناسایی عالیم افسردگی در 
افراد استفاده می شود و شامل ۱8 پرسش است )۱4، ۱5(. این پرسشنامه 
پیشتر به فارسی ترجمه و اعتبارسنجی شده )۱6( و بازه امتیاز پرسش ها 
از صفر تا پنج و گزینه ها از هیچ تا خیلی زیاد دسته بندی شده است. از 
جمله پرسش های این پرسشنامه: »کارهایم را به کندی انجام می دهم« 
دست  از  را  بودند  مهم  برایم  که  زندگی  از  جنبه هایی  به  »عالقه ام  و 
داده ام« است. »آلفا کرونباخ« این پرسشنامه در این پژوهش 0/94 بوده 
است که قابل مقایسه با بازه 0/90-0/8۱ گزارش شده در پژوهش های 

قبل می باشد )۱6(.
اضطراب  متداول  عالیم   2۱ شامل   )۱۷( بک«  »اضطراب  پرسشنامه 
گذشته  در  نیز  آن  فارسی  نسخه  که  است  بزرگساالن  و  نوجوانان  در 
اعتبارسنجی شده است )۱8(. گزینه های این مقیاس از هیچ تا شدید و 

در بازه صفر تا سه دسته بندی شده اند. »آلفا کرونباخ« این پرسشنامه 
در این پژوهش 0/90 است که مشابه  مقادیر گزارش شده در مقاالت 

پیشین )0/92( است )۱8، ۱9(. 

ترجمه و ارزیابی سطح اول
در ابتدای کار و پیش از ارزیابی شرکت کننده ها، پرسش های پرسشنامه 
فارسی  به  انگلیسی  از  مستقل  طور  به  متخصص  مترجم  دو  توسط 
معتبر  از  اطمینان  حصول  از  پس  اول  مرحله  در  شدند.  برگردانده 
روایی  ارزیابی  جهت  پرسشنامه  این  پرسشنامه،  فارسی  ترجمه  بودن 
چهار  اختیار  در   )Face and Content Validity( ظاهری  و  محتوا 
متخصص حوزه های روان شناسی، روان سنجی و روان پزشکی، مستقل از 
نویسندگان مقاله، قرار گرفت. در این مرحله جهت ارزیابی روایی محتوا 
و صورت از این متخصصان درخواست شد تا به میزان اهمیت، میزان 
ضرورت، میزان شفافیت پرسش ها و میزان مرتبط بودن هر پرسش نمره 
 )Lawshe( از روش الوشه  استفاده  با  نمره دهی  این  اختصاص دهند. 
به صورت پنج گزینه ای لیکرت بوده و از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم 
متخصصان  از  یک  هر  از  همچنین   .)۱ )پیوست  بود  شده  درجه بندی 
نکات  و  داده  تغییر  را  ترجمه  لزوم،  صورت  در  که  کردیم  درخواست 
تغییرات الزم، دوباره پرسشنامه  ایجاد  از  را ذکر کنند. پس  نیاز  مورد 
فارسی را به چهار نفر مترجم متخصص ارجاع دادیم تا پرسش ها را به 
انگلیسی برگردانند )Back Translation( تا بتوانیم ترجمه انگلیسی 
جدید را با پرسشنامه انگلیسی اصلی مقایسه کنیم. در مرحله بعد، به 
تکمیل  را  پرسشنامه  تا  کردیم  درخواست  نفر  از 3۱  آزمایشی  صورت 
کرده و برداشت خود را از هر یک از پرسش ها را یادداشت کنند. هدف 
این مرحله یافتن سؤاالتی بود که احتماالً برای افراد واضح نیستند. در 
و  محتوا  روایی  از  نشان  متخصصان،  توسط  فوق  بررسی های  مجموع 
صورت بسیار خوب این پرسشنامه دارد. در جدول 2 می توانید سؤاالت 

را مشاهده کنید.  

تجزیه و تحلیل  
در این پژوهش برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، قابلیت اطمینان مجدد 
بدین منظور،  بررسی شده است.  پردازش حسی  پرسشنامه حساسیت 
تعدادی از افراد )رجوع شود به بخش شرکت کنندگان( این پرسشنامه را 
دوباره پر کردند. ارزیابی قابلیت اطمینان تقسیم بر نصف یا دو نیمه کردن 
آزمون پرسشنامه نیز برای بخشی از ارزیابی پایایی پرسشنامه استفاده 
شده است. برای ارزیابی همسانی درونی از آلفای کرونباخ استفاده شد. 
همچنین برای ارزیابی روایی ساختار پرسشنامه، در کنار آلفای کرونباخ، 
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از تحلیل عاملی اکتشافی )Exploratory Factor Analysis( استفاده 
اصلی  مؤلفه های  تحلیل  از  اکتشافی،  عاملی  تحلیل  برای  است.  شده 
نمودار  از  سپس  و   )Principal Component Analysis - PCA(
کرده ایم.  استفاده  مؤلفه ها  تعداد  تشخیص  برای   )Scree( سنگ ریزه 

تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند:
و  اضطرابی  خصوصیت  دارای  افراد  شامل  شرکت کنندگان،  تمام   -۱

افسردگی. 
2- شرکت کنندگان بدون خصوصیت اضطرابی و افسردگی.

 MATLAB تمام تجزیه و تحلیل ها و نتایج این پژوهش به وسیله برنامه
برنامه  وسیله  به  اکتشافی  عاملی  تحلیل  بخش  و   Excel و   2017b

SPSS-26 انجام شده اند.        

یافته ها
ارزیابی روایی ساختار و پایایی بدون کنترل افسردگی و اضطراب                                                

از 484 نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر 343 نفر )۷0/86 درصد( زن 
و ۱4۱ نفر )29 درصد( مرد بودند. ۱64 نفر )33/88 درصد( دیپلم، 43 
نفر )8/88 درصد( کاردانی، ۱۷5 نفر )36/۱5 درصد( کارشناسی، 45 
نفر )9/29 درصد( کارشناسی ارشد، 6 نفر )۱/23 درصد( تخصص یا فوق 
تخصص پزشکی و دکتری تخصصی بودند. میانگین سن شرکت کنندگان 
پرسشنامه های  نمرات  میانگین  بود.   9/48 معیار  انحراف  با   25/08
حساسیت پردازش حسی، افسردگی و اضطراب که ابتدا تبدیل به درصد 
شده بودند به ترتیب 96/6۷، 34/29 و ۱5/5۷ )انحراف معیار آنها به 
ترتیب:32 /۱2، 20/9۱ و ۱۱/04( هستند. ماتریس همبستگی نمرات 
شرکت کنندگان در جدول ۱ گزارش شده است. ارتباط بین حساسیت 
 )P<0/00۱( پردازش حسی با اضطراب و افسردگی معنادار بوده است
همچنین  است.   r=0/42 و   0/39 ترتیب  به  آنها  همبستگی  مقادیر  و 
به دست   )P<0/00۱(  ،r=0/66 افسردگی و  اضطراب  بین  همبستگی 

آمده است.     
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»حساسیت  مقیاس  کرونباخ«  »آلفا  درونی،  همسانی  بررسی  برای 
و  است  آمده  دست  به   0/8۱ عدد  که  شد  محاسبه  حسی«  پردازش 
نشان از همسانی درونی خوب پرسشنامه است. برای ارزیابی پایایی یا 
قابلیت اطمینان پرسشنامه، قابلیت اطمینان مجدد آزمون یا بازآزمایي 
با استفاده از همبستگی پیرسون P<0/00۱( ،r=0/۷8( به دست آمد 
)سری اول: میانگین نمرات تبدیل به درصد شده پرسشنامه: ۷2/35 با 
انحراف معیار 9/2۷، سری دوم: میانگین نمرات تبدیل به درصد شده 
قابلیت اطمینان  انحراف معیار 8/83(. همچنین  با  پرسشنامه: ۷2/4۷ 
 ،r=0/66 تقسیم بر نصف یا پایایی دو نیمه آزمون نیز به وسیله همبستگی
)P<0/00۱( به دست آمده است. در این پژوهش مقادیر قابلیت اطمینان 
مجدد و قابلیت اطمینان تقسیم بر نصف دارای همبستگی باالیی هستند 

که نشان از پایایی خوب این پرسشنامه است. 
اطالعات  )برای  پرسشنامه  اکتشافی  عاملی  تحلیل  بررسی  به  سپس 
نتایج  پرداختیم.  شود(  مراجعه  تحلیل«  و  »تجزیه  بخش  به  بیشتر 
بارتلت  کرویت  آزمون  و   )KMO( نمونه گیری  کفایت  میزان  آزمون 

بودن  مناسب  نشان دهنده   )x2=2585 P<0/00۱؛  )KMO=0/83؛ 
از  آمده  دست  به  ویژه  مقادیر  است.  عاملی  تحلیل  برای  نمونه  حجم 
تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه حساسیت پردازش حسی در حالت 
بدون کنترل افسردگی و اضطراب: 5/22 ، 2/33 ، ۱/49، ۱/26، ۱/23، 
۱/۱5، ۱/03 و ۱/00 هستند. با توجه به مقادیر ویژه و با توجه به نمودار 
سنگ ریزه شکل ۱، به نظر می رسد که پرسشنامه »حساسیت پردازش 
حسی« شامل سه مؤلفه است. میانگین واریانس استخراج شده هر یک 
از سه مولفه به آسانی برانگیخته شدن، حساسیت حسی زیباشناختی 
به ترتیب: 0/5۱، 0/54 و 0/52 به دست آمده  پایین  و آستانه حسی 
پایایی ترکیبی سه  بیانگر داشتن روایی همگرایی است. همچنین،  که 
مولفه به ترتیب مقادیر: 0/85، 0/۷2 و 0/6۱ به دست آمده است. دو 
مولفه اول پایایی ترکیبی بسیار خوب را نشان می دهند و مولفه آستانه 
حسی پایین نیز با توجه به کم بودن تعداد گویه ها پایایی خوبی دارد. 
این نتیجه همسو با نتایج پژوهش Smolewska و همکاران است که 
به سه مؤلفه ای بودن این پرسشنامه اشاره کرده اند )۱0(. اما بر خالف 

جدول ۱. ماتریس همبستگی نمرات شرکت کنندگان

افسردگیاضطرابحساسیت پردازش حسیپرسشنامه

۱حساسیت پردازش حسی

۱**0/39اضطراب

۱**0/66**0/42افسردگی
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باقی  نشده  دسته بندی  پرسشی  هیچ  پژوهش  این  در  مذکور  پژوهش 
نمانده است. مؤلفه اول )منطبق با پژوهش Smolewska و همکاران به 
آسانی برانگیخته شدن(، مؤلفه دوم )منطبق با پژوهش Smolewska و 
همکاران حساسیت حسی زیباشناختی( و مؤلفه سوم )منطبق با پژوهش 
Smolewska و همکاران آستانه حسی پایین( هستند که در جدول 2 

سؤاالت پرسشنامه حساسیت پردازش حسی به همراه ماتریکس مؤلفه ها 
به صورت پر  بارهای عاملی هر مؤلفه است )مقادیر معنادار  که شامل 
رنگ شده مشخص شده اند( و مقایسه با نتایج پژوهش Smolewska و 
همکاران آمده است. با توجه به جدول 2، مشاهده می شود که 66 درصد 
همانند پژوهش Smolewska و همکاران دسته بندی شده است )۱0(. 

شکل ۱. نمودار سنگ ریزه حالت بدون کنترل افسردگی و اضطراب

جدول 2. پرسش های پرسشنامه حساسیت پردازش حسی و مقایسه با پژوهش »Smolewska و همکاران« 

پرسش ها
مؤلفه اول
)EOE( 

مؤلفه دوم
)AES( 

مؤلفه سوم
)LST( 

 Smolewska

و همکاران

۱. به طور کلی، محرک های حسی شدید و قوی مثل اتفاقات در محیط اطراف به آسانی 
مرا تحت الشعاع قرار می دهند.

هیچ کدام0/5۷0/۱۱0/09

30/440/040/0۱EOE. حاالت خلقی دیگران )خلق و خوی افراد( مرا تحت تاثیر قرار می دهد.

40/380/030/۱4EOE. من حساسیت زیادی نسبت به درد دارم.

5. در روزهای پر مشغله، من در خودم این نیاز را می بینم که به اتاقی تاریک یا هر 
مکان راحت دیگر پناه ببرم.

0/46-0/0۱0/۱2AES

7. چیزهایی نظیر نور روشن، بوهای تند و پارچه با بافت درشت، صدای آژیر از فاصله 
نزدیک به آسانی من را تحت تاثیر قرار می دهند و اذیت می کنند.

0/53-0/060/۱9LST
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پرسش ها
مؤلفه اول
)EOE( 

مؤلفه دوم
)AES( 

مؤلفه سوم
)LST( 

 Smolewska

و همکاران

8. من زندگی درونی پیچیده و پری دارم )من در درون دارای احساسات و عواطف قوی 
هستم و درگیر رویاها، افکار و شهود خود هستم(.

0/460/29-0/30AES

90/490/۱40/3۱LST. من در سر و صداهای بلند اذیت می شوم.

۱۱. من گاهی احساس می کنم که سیستم عصبیم به حدی آشفته شده که می خواهم 
به تنهایی پناه ببرم.

هیچ کدام0/6۱0/06-0/0۱

۱30/5۷0/۱50/08EOE. من به آسانی وحشت زده می شوم )از جا می پرم(.

۱4. مواقعی که کار زیادی داشته باشم تا در یک مدت زمانی کوتاه انجام دهم نگران و 
عصبی می شوم.

0/64-0/۱40/05EOE

۱6. زمانی که دیگران سعی دارند از من درخواست به انجام کارهای زیادی کنند اذیت 
می شوم.

0/4۷-0/۱۷0/2۷EOE

۱90/540/020/32LST. زمانی که اتفاقات زیادی اطراف من می افتد حس ناخوشایندی در من ایجاد می شود.

0/080/29EOE-۲00/34. گرسنگی زیاد واکنش قوی در من ایجاد می کند و تمرکز و خلق مرا مختل می کند.

۲۱0/560/۱۷0/20EOE. تغییرات زندگی، احساسات مرا تحریک می کند.

0/050/۱5EOE-۲30/49. برایم ناخوشایند است که کار زیادی داشته باشم و مجبور باشم آنها را باهم انجام دهم.

۲6. مواقعی که با دیگران در انجام کاری رقابت می کنم یا هنگامی که در حال انجام یک 
تکلیف تحت مشاهده قرار بگیرم، خیلی ناراحت و متزلزل شده و بدتر از موقعیت های 

دیگر عمل می کنم )بدتر از آنچه انتظار می رود(.

0/56-0/۱8-0/04EOE

۲7. زمانی که بچه بودم به نظر می رسید که والدین و معلمان مرا فردی حساس و کم 
رو می دانند.

0/43-0/06-0/۱۷EOE

0/۱20/660/۱۷AES-۲. به نظرم، من متوجه ظرافت و زیبایی موجود در محیط خود هستم.

0/۱3AES-۱00/۱60/64. من عمیقًا تحت تاثیر هنر یا موزیک قرار می گیرم.

0/۱۱0/450/26AES-۱۲. من فردی با وجدان و وظیفه شناس هستم.

۱5. زمانی که می بینم افرادی دیگر ناراحت هستند می دانم چه کارهایی انجام دهم تا 
احساس راحتی کنند )مثل تغییر نورها یا تغییر وضعیت صندلی ها(.

-0/050/590/0۱AES

۱70/2۱۱0/2۱50/۱5EOE. من سخت تالش می کنم تا از فراموش کردن امور و اشتباه کردن پرهیز کنم.

۲۲. من به صحنه ها، بوها، مزه ها و صداهای موجود در محیط خوب دقت کرده و از آنها 
لذت می برم.

0/000/۷00/0۱AES

60/200/080/32LST. من به اثرات کافئین موجود در قهوه و چای حساس هستم.

0/0040/050/65LST-۱8. به اعتقاد من، باید از نگاه کردن به فیلم های خشن پرهیز کرد.
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پرسش ها
مؤلفه اول
)EOE( 

مؤلفه دوم
)AES( 

مؤلفه سوم
)LST( 

 Smolewska

و همکاران

۲4. یکی از اولویت های اصلی من این است که زندگی خود را طوری تنظیم کنم که از 
موقعیت های ناراحت کننده یا دشوار اجتناب کنم.

0/050/۱30/55EOE

۲5. محرک های شدیدی نظیر صداهای بلند یا صحنه های آشفته، مخل آسایش من 
می شوند.

0/420/040/56LST

ارزیابی با کنترل افسردگی و اضطراب
شود(  مراجعه  تحلیل  و  تجزیه  بخش  )به  افسردگی  کنترل  حالت  در 
مجدد  اطمینان  قابلیت  حالت  این  در  است.   0/8۱ کرونباخ«  »آلفای 
آزمون برای ۱24 نفر ) از ۱68 نفری که دو باره پرسشنامه را به فاصله 
دو هفته پر کرده بودندP<0/00۱(  ،r=0/۷8 )( است. قابلیت اطمینان 
تقسیم بر نصف نیز به وسیله همبستگی P<0/00۱( ،r=0/6۷( به دست 
آمده است. در این حالت تحلیل عاملی پرسشنامه فرقی نکرده و همان 
پردازش  حساسیت  همبستگی  همچنین،  می دهد.  نشان  را  مؤلفه  سه 
حسی با اضطراب در حالت کنترل افسردگی P<0/00۱(  ،r=0/3۱( به 

دست آمده است.  
در حالت کنترل اضطراب »آلفای کرونباخ« 0/80 است. قابلیت اطمینان 
 )P<0/00۱(  ،r=0/۷8 اضطراب  کنترل  حالت  در  پرسشنامه  مجدد 
است. همچنین، قابلیت اطمینان تقسیم بر نصف به وسیله همبستگی 
P<0/00۱( ،r=0/6۷( به دست آمده است. تحلیل عاملی اکتشافی در 
این مرحله نیز سه مؤلفه را نشان می دهد. همبستگی حساسیت پردازش 

حسی با افسردگی در این حالت P<0/05( ،r=0/22( است.
افسردگی و اضطراب »آلفای کرونباخ« 0/8۱  در حالت کنترل همزمان 
و  افسردگی  کنترل  حالت  در  پرسشنامه  مجدد  اطمینان  قابلیت  است. 
اضطراب P<0/00۱( ،r=0/۷8( است. همچنین، قابلیت اطمینان تقسیم بر 
نصف نیز به وسیله همبستگی P<0/00۱( ،r=0/68( به دست آمده است. 

در این حالت نیز تحلیل عاملی اکتشافی، سه مؤلفه را نشان می دهد.
با مقایسه بخش ارزیابی پایایی در حالت کنترل تاثیرپذیری خصوصیات 
تأثیرپذیری  کنترل  با  که  می شود  دیده  کنترل  بدون  بخش  با  منفی 
خصوصیات منفی نیز )با استفاده از پرسشنامه های اضطراب و افسردگی(، 

پرسشنامه پایایی خوبی دارد.  

بحث
پرسشنامه  روان سنجی  ویژگی های  بررسی  و  تهیه  پژوهش  این  هدف 

در  موجود  پرسش های  تمام  شامل  حسی«  پردازش  »حساسیت 
پرسشنامه اصلی و در شرایط کنترل اضطراب و افسردگی بوده است. در 
 ،r=0/۷8 این پژوهش قابلیت اطمینان مجدد آزمون یا روش باز آزمایي
)P<0/00۱( به دست آمد که قابل مقایسه با ارزیابی پایایی پژوهش های 
مختلف با پایایی بازآزمایی در بازه 0/66 تا 0/99 بوده است )۱0، ۱4، 
۱6(. همچنین قابلیت اطمینان تقسیم بر نصف یا پایایی دو نیمه کردن 
آزمون نیز در این پژوهش P<0/00۱( ،r=0/66( به دست آمده است. 
پردازش  »حساسیت  مقیاس  ترجمه  که  می دهد  نشان  مقایسه ها  این 
حسی« دارای قابلیت اطمینان و ویژگی های روان سنجی باالیی می باشد. 
آلفای کرونباخ )0/8۱( نیز همسو با مقاله اصلی تدوین پرسشنامه )3( 
بیان کننده همسانی  و پژوهش های کشورهای دیگر است )23-20( و 
بررسی  برای  را  مسیر  پرسشنامه  این  است.  پرسشنامه  خوب  درونی 

بیشتر این خصوصیت در زبان فارسی هموار کرده است.       
معنادار  و  مثبت  ارتباط  به  می توان  پژوهش  این  یافته های  دیگر  از 
پرسشنامه حساسیت پردازش حسی با افسردگی و اضطراب اشاره کرد 
با  و  ترتیب  بدین   .)24-26( است  گذشته  پژوهش های  با  همسو  که 
توجه به پژوهش های گذشته در زمان ارزیابی حساسیت پردازش حسی 
اطمینان  افراد  در  اضطراب  و  افسردگی  معیارهای  وجود  عدم  از  باید 
حاصل کرد یا به بیانی از اثرپذیری منفی پرسشنامه حساسیت پردازش 
کنترل  حالت  در  ارزیابی  در   .)۱۱  ،۱0  ،3  ،۱( کرد  جلوگیری  حسی 
افسردگی و اضطراب، گروهی از شرکت کننده ها که در پرسشنامه های 
افسردگی و اضطراب نمره پایینی را کسب کرده بودند بررسی کردیم. در 
حالت کنترل افسردگی، کنترل اضطراب، کنترل افسردگی و اضطراب 
پرسشنامه حساسیت پردازش حسی دارای قابلیت اطمینان و ویژگی های 
روان سنجی باالیی می باشد. نتایج در حاالت کنترل اثر منفی، بیانگر کم 
شدن همبستگی اضطراب و افسردگی با حساسیت پردازش حسی است 

که تاییدی بر ارتباط افسردگی و اضطراب با این پرسشنامه است.  
تحلیل عاملی اکتشافی نیز در این پژوهش بر روی پرسشنامه حساسیت 

*پرسش ها در ستون اول نوشته شده اند. مقادیر ستون های 4-2 بارهای عاملی هر مؤلفه را برای پرسش هر ردیف مشخص می کنند. مقادیر بزرگ و معنادار به معنای تعلق پرسش هر ردیف به یکی 
از مؤلفه ها است. مؤلفه منتخب هر پرسش در ستون پنجم نوشته شده است.
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پردازش حسی انجام شده که همانند پژوهش Smolewska و همکاران 
شدن  برانگیخته  آسانی  به  شامل  که  شد  داده  تشخیص  مؤلفه  سه 
)EOE(، حساسیت حسی زیباشناختی )AES( و آستانه حسی پایین 
)LST( است )۱0(. به آسانی برانگیخته شدن مربوط به تحت الشعاع 
قرار گرفتن ذهنی توسط محرک های بیرونی و درونی، حساسیت حسی 
پایین  آستانه حسی  و  زیبایی شناختی  آگاهی  به  مربوط  زیباشناختی 
مربوط به برانگیختگی حسی ناخوشایند به محرک های خارجی است )۱، 
۱0(. با وجود این که این پژوهش نیز 3 مولفه ای بودن این پرسشنامه 
را تایید می کند ولی دارای این تفاوت است که دو پرسش دسته بندی 
نشده در پژوهش Smolewska و همکاران در تحلیل عاملی اکتشافی 
 66 مؤلفه ها،  دسته بندی  نمی شوند.  حذف  و  ماندند  باقی  ما  پژوهش 
درصد همانند پژوهش Smolewska و همکاران دسته بندی شده است. 
از 33 درصد متفاوت، ۱4 درصد در بین آستانه حسی پایین LST و 
به آسانی برانگیخته شدن EOE بودند که گفته شده همبستگی بسیار 
باالیی با یکدیگر دارند )۱0(. همچنین سه خرده مقیاس دارای روایی 

همگرایی هستند و پایایی ترکیبی بین 0/6 و 0/8 دارند.   
در  افراد  گرفتن  قرار  لذا  و  شده  انجام  آنالین  صورت  به  مطالعه  این 
محیط های مختلف حین پرکردن پرسشنامه در مقابل وضعیتی که تمام 
شرکت کنندگان در یک محیط مشابه به پرسش ها پاسخ دهند، ممکن 
است بر نحوه پاسخ دهی افراد به پرسشنامه تاثیرگذار باشد )2۷(. با این 
نیز  و  نفر(   484( مطالعه  در  باالی شرکت کننده  تعداد  دلیل  به  حال، 
قابلیت اطمینان )0/۷8( باالی دیده شده در تست مجدد بیش از ۱60 
نفر از شرکت کنندگان به نظر تاثیر محیط اطراف فرد بر پاسخ ها تا حد 
خوبی قابل جبران بوده است. به عالوه روش داده گیری آنالین قبال در 
پرسشنامه های روان شناسی امتحان شده است و نتایج آن قابل مقایسه 
با داده های حاصل از پرسشنامه های کاغذی و حضوری بوده است )28(.

نتیجه گیری
کنترل  بدون  حالت  در  هم  حسی  پردازش  حساسیت  پرسشنامه 
افسردگی و اضطراب دارای  با کنترل  اثرپذیری منفی و هم در حالت 
روایی و پایایی و همسانی درونی خوبی است. همچنین این پرسشنامه 
بدون حذف هیچ پرسشی، دارای سه مؤلفه است. این پرسشنامه راه را 

زبان  در  پردازش حسی  با حساسیت  رابطه  در  آتی  پژوهش های  برای 
فارسی هموارتر می کند.       

    
مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق در پژوهش
دانش های  پژوهشگاه  اخالق  کمیته  توسط  آزمایشی  روش های  همه 
کلیه  است.  شده  تأیید   )6۱۱5/۱/60/99  #permit( بنیادی 
رضایت  آنالین  صورت  به  پرسشنامه  تکمیل  از  قبل  شرکت کنندگان 
عددی  به شکل  آنان  نام  همچنین  بودند.  کرده  امضا  را  شخصی خود 

کدگذاری شده بود.        

مشارکت نویسندگان 
هر سه نویسنده در طراحی پرسش و آزمایش نقش داشته اند. جمع آوری 
اولیه داده ها توسط ترانه عطاری و نرگس رادمان انجام شد. جمع آوری 
داده های اصلی و تجزیه و تحلیل ها توسط ترانه عطاری با نظارت نرگس 
رادمان و علی قاضی زاده انجام شد. هر سه نویسنده نگارش و ویرایش 

متن نهایی را انجام دادند.       

منابع مالی
این پژوهش توسط گرنت داخلی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه 
دانش های بنیادی به علی قاضی زاده مورد حمایت قرار گرفته است.      

تشکر و قدردانی
الزم است از متخصصان حوزه های روان شناسی، روان سنجی و روان پزشکی 
سرکاران خانم ها: دکتر فاطمه هادی، دکتر فاطمه قاضی زاده هاشمی، 
مترجمان  از  همچنین  و  قجرزاده  مهسا  دکتر  خدادادی فر،  تینا  دکتر 
طهرانی،  مهدی زاده  بهنوش  ژاله،  کیانا  دکتر  خانم ها:  سرکاران  گرامی 
نفیسه رحیمی و ستاره درود برای همکاری با تیم پژوهش و همچنین 

کمیته اخالق پژوهشگاه دانش های بنیادی تشکر نماید.               
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