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Objective Sensory processing refers to reception, adjustment, and integration of sensory information se-
quentially and generates adaptive responses. People need to have appropriate sensory processing abilities 
for functioning adequately in the environment and be able to participate in activities of daily living. Dunn's 
sensory processing model consists of two constructions. The first construction involves neurological thresh-
olds, and the second construction concerns self-regulation. When the two continuums are connected, four 
basic patterns of sensory processing appear. The four models are: sensation seeking (including representa-
tion of high thresholds and active self-regulation strategy), sensory avoiding (including representation of low 
thresholds and active self-regulation strategy), sensory sensitivity (including representation of low thresholds 
and passive self-regulation strategy), and low registration (including representation of high thresholds and 
passive self-regulation strategy). Sensory processing patterns can be seen in each age group from infancy to 
adulthood. These patterns are different for people with disabilities such as autism, attention deficit disorder/
hyperactivity disorder, schizophrenia, Asperger syndrome, developmental disorders, and learning disabilities 
compared to those without disability. Dunn sensory profile school companion is provided to assess sensory 
processing patterns in children. As sensory processing plays an important role in the daily life of people, the 
purpose of this study was to determine the validity and reliability of Dunn's sensory profile school companion 
in children and students in the age group of 3-11 years.
Materials & Methods The study was a descriptive-analytical one. The population consisted of all children 
and students aged between 3 and 11 years and studying in Tehran schools in the academic year 94-95 and 
those who attended preschools. The sample consisted of 384 children and students who were selected 
through multi-stage cluster sampling. Dunn's sensory profile companion was used to collect data. Dunn's 
sensory profile companion is a standardized measurement tool for assessing sensory processing abilities of 
children and students in the classroom and school and preschool environment. This tool was built by Winne 
Dunn. This profile are using for age range from 3 years to 11 years and 11 months and be completed by 
teachers and educators. Descriptive statistics such as mean and standard deviation were used for data 
analysis and confirmatory factor analysis, and Cronbach's alpha was used to draw inferences from the data.
Results Confirmatory factor analysis was used to assess the validity of the sensory processing pro-
file school companion. The results showed that sensory processing profiles are school companion and 
four factors had construct validity (P<0.001). Internal consistency (Cronbach's alpha) was used to evalu-
ate the reliability. Cronbach’s alpha for the entire questionnaire was 0.879, and for sensory registration, 
sensation seeking sensory sensitivity and sensory avoiding was 0.818, 0.885, 0.825, 0.812 respectively. 
Thus, this confirms that the sensory processing profile school companion and four factors are reliable.
Conclusion The results showed that Dunn's sensory profile has good reliability and validity. Dunn's sensory 
profile is a useful tool for assessing sensory processing patterns in school and kindergarten settings, and can 
be used by occupational therapists in clinical environments and by psychologists in educational environments. 
Information obtained from this profile can have diagnostic value and could also be used for the design of cur-
riculum and classroom space.
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بررسی ویژگی های روان سنجی نیم رخ حسی دان فرم مدرسه 

هدف پردازش حسی به دریافت، تنظیم و انسجام اطالعات حسی به صورت متوالی و تولید پاسخ سازشی اشاره می کند. افراد برای کارکرد 
مناسب در محیط و شرکت در فعالیت های روزانه زندگی به توانایی پردازش حسی مناسب نیاز دارند. مدل پردازش حسی دان شامل دو 
سازه می شود. سازه اول آستانه های عصب شناختی و سازه دوم خودگردانی است. هنگامی که این دو پیوستار به هم وصل می شوند، چهار 
الگوی اساسی از پردازش حسی ظاهر می شود. این چهار الگو عبارتند از: حس جویی شامل بازنمایی آستانه های باال و راهبرد خودگردانی 
فعال، اجتناب حسی شامل آستانه های پایین و راهبرد خودگردانی فعال، حساسیت حسی شامل آستانه های پایین و راهبرد خودگردانی 
منفعل و ثبت پایین شامل بازنمایی آستانه هایی باال و راهبرد خودگردانی منفعل. الگوهای پردازش حسی در هر گروه سنی از خردسالی 
تا بزرگ سالی دیده می شود. این الگوها در افراد با ناتوانی مانند اوتیسم، اختالل نقص توجه یا بیش فعالی، اسکیزوفرنیا، نشانگان آسپرگر 
و اختالل های تحولی و یادگیری در مقایسه با افراد بدون ناتوانی متمایز است. پرسش نامه حسی دان فرم مدرسه برای بررسی الگوهای 
پردازش حسی در کودکان تهیه شده است. از آنجا که پردازش حسی نقش مهمی در زندگی روزانه افراد ایفا می کند، هدف پژوهش حاضر 

تعیین روایی و پایایی نیم رخ حسی دان فرم مدرسه در کودکان و دانش آموزان 3 تا 11 سال است. 

روش بررسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی )مقطعی( است. جامعه آماری شامل تمامی کودکان و دانش آموزان 3 تا 11 سال 
و 11 ماه شهر تهران بود که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند یا در مهدکودک ها حضور داشتند. نمونه شامل 384 
کودک و دانش آموز می شد که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. از پرسش نامه نیم رخ حسی دان فرم مدرسه 
برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نیم رخ حسی فرم مدرسه یک ابزار اندازه گیری استانداردشده برای سنجش توانایی های پردازش حسی 
کودکان و دانش آموزان در کالس و محیط مدرسه است که دان آن را ساخته است. این پرسش نامه برای دامنه سنی 3 سال تا 11 سال و 
11 ماه قابل استفاده است و معلمان و مربیان آن را تکمیل می کنند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد 

و برای استنباط از داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرنباخ استفاده شد. 

یافته ها برای بررسی روایی سازه پرسش نامه پردازش حسی از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسش نامه پردازش 
حسی و چهار عامل آن روایی سازه دارد )P<0/001(. برای بررسی پایایی پرسش نامه از همسانی درونی )آلفای کرونباخ( استفاده شد. 
مقادیر آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 0/879، ثبت حسی 0/818، حس جویی 0/885، حساسیت حسی 0/825 و اجتناب حسی 

0/812 بود. بنابراین می توان گفت که پرسش نامه و چهار عامل آن پایایی مطلوبی دارد. 

نتیجه گیری یافته های پژوهش نشان داد که نیم رخ حسی دان روایی و پایایی مطلوبی دارد. کودکان مدت زمان زیادی از روز را در مدرسه 
و مهدکودک سپری می کنند. نیم رخ حسی دان فرم مدرسه ابزار مفیدی برای سنجش الگوهای پردازش حسی در محیط مدرسه و 
مهدکودک است؛ بنابراین کاردرمانگران در محیط های بالینی و روان شناسان در محیط های آموزشی می توانند از این ابزار استفاده کنند. 
اطالعات به دست آمده از این پرسش نامه هم می تواند ارزش تشخیصی داشته باشد و هم در طراحی برنامه آموزشی و فضای کالسی 

استفاده شود. 
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مقدمه 

سیستم اعصاب مرکزی، شبکه ای را ایجاد می کند که به ما 
نادیده گرفتن،  توجه کردن،  دریافت،  تفسیر،  شناسایی،  اجازه 
جست وجوکردن یا اجتناب از حس های معینی را می دهد. به ما 

اجازه می دهد آنچه را که لذت بخش است، جست وجوکنیم و از 
چیزی که دردناک است، اجتناب کنیم. روشی که ما حسی را 
تفسیر می کنیم، فردی شده است؛ بنابراین هر شخص به گونه 
متفاوتی واکنش نشان خواهد داد، حتی اگر این حس به طور مشابه 
تجربه شود. حواس ممکن است به درک تفاوت های جزئی بین 
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افراد کمک کند برای مثال، ترجیح میان انواع غذاها و قسم های 
موسیقی ]1[. پردازش حسی واژه ای کلی است و به شیوه ای اشاره 
می کند که سیستم های عصبی محیطی و مرکزی اطالعات حسی 
دریافتی را مدیریت می کنند ]2[. این واژه همچنین به دریافت، 
تنظیم و انسجام اطالعات حسی به صورت متوالی و تولید پاسخ 
سازشی اشاره می کند ]3[. تالش محققان برای توسعه مطالعه 
پردازش حسی به نظریه یکپارچگی حسی1 برمی گردد که اولین بار 
ایرز2 ]4[ آن را مطرح کرد. مدل دان3 از پردازش حسی مبتنی بر 

دانش علوم اعصاب و علوم رفتاری است ]6 ،5[. 

هزار  از  بیش  از  به دست آمده  داده های  اساس  بر   ]5-7[ دان 
کودک با و بدون ناتوانی فرض کرد که بین عملیات سیستم عصبی 
و راهبردهای خودگردانی4 ارتباط وجود دارد و تعامل این کارکردها 
الگوهای اساسی چهارگانه از پردازش حسی را ایجاد می کند. بعد از 
ایجاد این فرض های اولیه، دان و همکارانش ]7-5[ این فرضیه ها 
را درباره الگوهای اساسی پردازش حسی در گروه های سنی دیگر 
و همچنین در گروه های با و بدون ناتوانی های ویژه ارزیابی کردند. 
نتیجه  این بود که الگوهای پردازش حسی در هر گروه سنی از 
با  افراد  الگوها در  این  و  تا بزرگ سالی دیده می شود  خردسالی 
ناتوانی شامل درخودماندگی، اختالل نقص توجه یا بیش فعالی، 
اسکیزوفرنیا، نشانگان آسپرگر و اختالل های تحولی و یادگیری در 
مقایسه با افراد بدون ناتوانی هم متمایزتر و هم شدیدتر است ]5[. 

بر اساس  نیز پژوهش هایی در زمینه پردازش حسی  ایران  در 
مدل دان انجام شده است. در این زمینه می توان به پژوهش دهقان، 
میرزاخانی، زارعی و رازجویان اشاره کرد که در پژوهش خود به 
بررسی ارتباط میان پردازش حسی و رفتار در کودکان مبتال به 
از  پژوهش  این  در  پرداختند.  بیش فعالی  و  توجه  نقص  اختالل 
پرسش نامه وضعیت حسی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین 
متغیرهای پرسش نامه وضعیت حسی و پرسش نامه مشکالت رفتاری 
همبستگی معنادار وجود دارد ]8[. جمشیدیان، جلیلی و حق گو 
نیز به بررسی تأثیر پردازش حسی بر مشارکت کودکان اوتیسم 
پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که ضعف در پردازش حسی 
به ویژه حساسیت حسی می تواند عامل مهمی در محدودکردن 
مشارکت کودکان اوتیسم در فعالیت ها باشد ]9[. نسائیان، کاظمی، 
پیشیاره، هاشمی آذر و فرخی در پژوهش خود به بررسی الگوهای 
پردازش حسی در کودکان اوتیسم با استفاده از پرسش نامه الگوهای 
اوتیسم  کودکان  که  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  حسی  پردازش 
الگوهای پردازش حسی متفاوتی دارند. این کودکان در الگوهای 
ثبت پایین، حساسیت حسی و حس جویی تفاوت احتمالی و در 
اجتناب حسی تفاوت قطعی دارند ]10[. اسدی، کاظمی، پیشیاره، 
کارکردهای  رابطه  بررسی  به  پژوهشی  نسائیان در  و  هاشمی آذر 

 1. Sensory integration theory
2. Ayres
3. Dunn’s Model
 4. Self-regulation

اجرایی و الگوهای پردازش حسی در کودکان اوتیسم پرداختند. 
نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد که الگوهای پردازش حسی با 

کارکردهای اجرایی رابطه منفی معنادار دارد ]11[.

اول  سازه  است.  سازه  دو  شامل  دان  حسی  پردازش  مدل 
آستانه های عصب شناختی است. آستانه های5 عصب شناختی 
سیستم های عصبی مهمی هستند که برای درک پردازش حسی 
ایجاد شده اند. آستانه نقطه ای است که در آن درون داد کافی برای 
یا سیستم وجود دارد. زمانی که  فعال شدن سلول های عصبی 
محرک ها به اندازه کافی قوی هستند تا آستانه را راه اندازی کنند، 
موجب فعالیت می شوند؛ برای مثال، شما چیزی را می بینید ]5[. 
آستانه ها به صورت پیوستار هستند؛ زمانی که شخصی آستانه 
حسی پایینی دارد، به این معنی است که به محرک ها به صورت 
کامل توجه می کند و پاسخ می دهد، زیرا سیستم به سادگی با این 
وقایع حسی فعال می شود. زمانی که شخصی آستانه باالیی دارد، 
به این معنی است که محرک هایی را از دست می دهد که افراد 
دیگر به آسانی به آن توجه می کنند، زیرا به محرک های قوی تری 
برای فعال شدن نیاز دارد. هر شخص برای توجه کردن و پاسخ 
دادن به وقایع حسی در زندگی روزانه به دامنه ویژه ای از آستانه ها 
نیاز دارد و این آستانه ها ممکن است برای هر نوع از درون داد 
به صداها  به سادگی  است  فردی ممکن  باشند.  متفاوت  حسی 
توجه کند، برای مثال آستانه پایین برای صدا، اما ممکن است 
به سایر محرک ها به راحتی توجه نکند، مانند لمس کردن، زیرا 

ممکن است آستانه باالیی برای لمس کردن داشته باشد ]6[. 

سازه دوم، خودگردانی است، خودگردانی سازه ای رفتاری است که 
روی پیوستار )منفعل یا فعال( قرار دارد. افرادی که راهبرد منفعلی 
از رویداد به آن واکنش نشان می دهند. برای مثال،  دارند، پس 
کودک ممکن است در طول بازی به نشستن در بین دو کودک 
دیگر ادامه دهد، حتی اگر صداهای محیطی برای او آزاردهنده 
باشد. زمانی که کودک از همه صداها احساس ناراحتی می کند، 
اما تغییری در وضعیت خود ایجاد نمی کند، از راهبرد خودگردانی 
منفعل استفاده می کند. در انتهای دیگر این پیوستار، افراد از راهبرد 
فعالی استفاده می کنند؛ آن ها تمایل دارند کارهایی را انجام دهند 
تا مقدار و نوع درون دادی را که برایشان در دسترس است، کنترل 
کنند. برای مثال، کودکی که بین دو کودک دیگر است، در صورتی 
این  آرام تری خواهد رفت.  به مکان  باشند  آزاردهنده  که صداها 
راهبرد خودگردانی فعال برای سازگاری با موقعیت است که مقدار 

درون داد حسی را کنترل پذیرتر می کند ]5[. 

هنگامی که این دو پیوستار به هم وصل می شوند، چهار الگوی 
اساسی از پردازش حسی ظاهر می شود. این چهار الگو عبارتند 
راهبرد  و  باال  آستانه های  بازنمایی  شامل  حس جویی6،   -1 از: 

5. Threshold
6. Sensation seeking
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خودگردانی فعال؛ 2- اجتناب حسی7، شامل آستانه های پایین و 
راهبرد خودگردانی فعال؛ 3- حساسیت حسی8، شامل آستانه های 
پایین9، شامل  ثبت  و 4-  منفعل؛  راهبرد خودگردانی  و  پایین 

بازنمایی آستانه هایی باال و راهبرد خودگردانی منفعل ]12[. 

دان برای سنجش نیم رخ حسی پرسش نامه های بسیاری تهیه 
فرم  دان  حسی  نیم رخ  پرسش نامه ها  این  از  یکی  است.  کرده 
مدرسه است که در این پژوهش با توجه به اینکه کودکان بخشی 
برای سنجش پردازش  را در مدرسه می گذرانند،  از وقت خود 
حسی از آن استفاده خواهد شد. همان طور که در جدول شماره 
1 آمده است، پردازش حسی نقش مهمی در زندگی روزانه افراد 
ایفا می کند و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در کشور ما 
ابزار استانداردی برای سنجش پردازش حسی در کودکان وجود 
ندارد. به همین دلیل در این پژوهش برآنیم این پرسش نامه را از 

لحاظ ویژگی های روان سنجی بررسی کنیم. 

روش بررسی

با توجه به ماهیت این پژوهش که روایی و پایایی پرسش نامه 
نوع  از  پژوهش  این  است،  مدرسه  فرم  دان  حسی  پردازش 

توصیفی تحلیلی )مقطعی( محسوب می شود.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه این پژوهش را تمامی کودکان 3 تا 11 سال شهر تهران 
تشکیل می دهند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای 
چند مرحله ای استفاده شد. تعداد اعضای نمونه در این پژوهش بر 

اساس فرمول زیر ]13[، 384 نفر برآورد شد .

n= =384
z2

α/2pq

d2

 

با توجه به اینکه محقق از مقدار حقیقی P اطالع ندارد، می تواند 
آن را در فرمول برابر با 0/5 قرار دهد و n را محاسبه کند. در این 
فرمول مقدار d=0/05 در نظر گرفته می شود. البته در این صورت 
Pq بیشینه مقدار دارد و بنابراین حجم نمونه حاصل به اندازه 
کافی بزرگ خواهد بود ]13[. با توجه به بزرگی جامعه با استفاده 

7. Sensation avoidance
8. Sensation sensitivity
 9. Low registration

از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه انتخاب شد. 
بدین ترتیب که شهر تهران ابتدا به پنج منطقه شمال، جنوب، 
به تصادف  مرکز، شرق و غرب تقسیم شد. سپس یك منطقه 
انتخاب شد و از آن منطقه تعدادی از مهدکودک ها و مدارس 

بررسی شدند تا نمونه مدنظر حاصل شود. 

ابزار 

دان )2006(، نیم رخ حسی فرم مدرسه را تهیه کرده است. 
نیم رخ حسی فرم مدرسه ابزار اندازه گیری استانداردشده ای برای 
و  در کالس  دانش آموزان  پردازش حسی  توانایی های  سنجش 
محیط مدرسه است. این پرسش نامه برای دامنه سنی 3 سال تا 

11 سال و 11 ماه قابل استفاده است ]14[.

اجرا و نمره گذاری

پس از ارائه توضیحاتی درباره پرسش نامه پردازش حسی به 
معلمان، پرسش نامه هر دانش آموز به معلم او داده شد تا آن را 
تکمیل کند. نمره گذاری پرسش نامه به صورت لیکرتی )همیشه، 
نمره گذاری  در  و  است  هرگز(  و  به ندرت  گاهی اوقات،  اغلب، 
پرسش نامه از ارزش های زیر برای محاسبه نمرات استفاده شد: 
همیشه=1 نمره، اغلب= 2 نمره، گاهی اوقات=3 نمره، به ندرت=4 

نمره، هرگز=5 نمره. 

اگر معلم بین دو طبقه را عالمت زد، نمره طبقه باالتر گزارش 
می شود: بین هرگز و به ندرت، به ندرت را ثبت کنید )4 نمره(، 
بین به ندرت و گاهی اوقات، گاهی اوقات را ثبت کنید )3 نمره(، 
بین گاهی اوقات و اغلب، اغلب را ثبت کنید )2 نمره(، بین اغلب و 

همیشه، همیشه را ثبت کنید )1 نمره(. 

روش اجرا

پس از اخذ مجوزهای الزم، نمونه از بین جامعه هدف انتخاب 
چندمرحله ای  خوشه ای  نمونه گیری  از  منظور  این  برای  شد. 

استفاده شد و مراحل زیر اجرا شد:

با توجه به ماهیت کار، پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد. 
در مرحله اول پرسش نامه تهیه شد و اقدامات مربوط به ترجمه آن 
انجام شد. برای ترجمه این مراحل صورت گرفت: 1- ترجمه نسخه 

جدول 1. مدل پردازش حسی دان ]5[ 

راهبرد خودگردانی/پاسخ های رفتاری

آستانه های عصب شناختیمنفعلفعال

آستانه باالثبت پایینحس جویی

آستانه پایینحساسیت حسیاجتناب حسی
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انگلیسی به فارسی 2- تهیه نسخه واحد از نسخه های ترجمه شده 
مقایسه   -4 انگلیسی  به  فارسی  نسخه  ترجمه   -3 فارسی  به 
نسخه انگلیسی به دست آمده با نسخه اصلی. در همین مرحله 
سه کاردرمانگر و دو روان شناس روایی صوری را بررسی و نظر 
خود را اعالم کردند تا پرسش نامه از لحاظ فرهنگی و اصطالحات 
پژوهش، پرسش نامه در  اجرای  از  قبل  بررسی شود.  تخصصی 
آزمونی مقدماتی بر روی نمونه ای مشابه نمونه هدف اجرا شد. 
این موضوع موجب تعیین زمان پاسخ دهی و کمک به ارتقای 

پرسش نامه شد.

در مرحله دوم پرسش نامه تهیه شده روی نمونه مدنظر اجرا 
شد. به این صورت که بعد از گذشت پنج ماه از سال تحصیلی 
و هنگامی که معلمان از دانش آموزانشان شناخت کافی به دست 
آورده بودند، پرسش نامه نیم رخ حسی دان به آن ها داده شد تا 
داده های  از جمع آوری پرسش نامه ها  را تکمیل کنند. پس  آن 
خام برای انجام عملیات آماری استخراج شد. برای بررسی روایی 
سازه پرسش نامه پردازش حسی از تحلیل عامل تأییدی استفاده 

شد. همچنین بررسی پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای 
 SPSS کرونباخ انجام شد. برای انجام تحلیل آماری از نرم افزارهای

و AMOS ورژن 22 کمک گرفته شد.

یافته ها 

در پژوهش حاضر 384 کودک 4 تا 11 ساله حضور داشتند که 
171 نفر )44/5درصد( پسر و 213 نفر )55/5 درصد( دختر بودند. 
برای بررسی روایی پرسش نامه از روایی سازه استفاده شد. به منظور 
بررسی روایی سازه از روش آماری تحلیل عامل تأییدی استفاده 
شد. پس از تحلیل عامل تأییدی اولیه مشخص شد که برخی از 
سؤاالت پرسش نامه اصلی، بار عاملی کمتر از 0/5 با عامل ها دارند. 
با سؤاالت باقی مانده تحلیل عامل  با حذف این سؤاالت، مجدداً 

تأییدی انجام شد و ابعاد با سؤاالت جدول شماره 2 تأیید شدند.

با توجه به جدول شماره 3، در همه ابعاد، نمره کل پرسش نامه، به جز 
می دهند؛  نشان  را  قابل قبولی  برازش  سایر شاخص ها  شاخص خی دو، 
بنابراین پرسش نامه پردازش حسی روایی سازه دارد. چهار عامل )ُبعد( این 

جدول 2. سؤاالت و بار عاملی آن ها با ابعاد پرسش نامه

بار عاملیسؤالبار عاملیسؤالعامل

ثبت حسی

1۰/۷۸۷2۳۰/۶۸

2۰/۷212۴۰/۵۵۸

۳۰/۷۹۵2۵۰/۶۶1

11۰/۸۶1۳۶۰/۶

12۰/۷۵۳۴۸۰/۷۹۳

1۳۰/۷۵۴۴۹۰/۷۳۶

22۰/۶۷۷۵۰۰/۵۳1

حس جویی

۴۰/۶۰۴۳۰۰/۵۰۸

2۶۰/۷۸1۳۹۰/۷1۳

2۷۰/۸۰1۴۰۰/۶۹۶

2۸۰/۷۸۴1۰/۷۰۵

حساسیت حسی

۵۰/۸۰1۹۰/۴۹1

۶۰/۴۹۴1۹۰/۵۵1

۷۰/۵۹۵۴2۰/۵۰۷

۸۰/۴۷۶--

اجتناب حسی

۳1۰/۶1۹۵۸۰/۵۰1

۳2۰/۸2۶۵۹۰/۵۳۶

۳۳۰/۷۸۷۶۰۰/۶2۷

۳۴۰/۶۹2۶1۰/۷۶۳

۳۵۰/۶۶۶۶2۰/۶2۶

۵۷۰/۴۵۴--
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پرسش نامه نیز تأیید شد. شایان ذکر است شاخص خی دو زمانی که حجم 
نمونه باالتر از 200 نفر است و تعداد متغیرهای مشاهده پذیر مدل زیاد 
است، تقریبًا همیشه از لحاظ آماری معنادار است ]15 ،13[. برای بررسی 

پایایی پرسش نامه تأییدشده، از همسانی درونی )آلفای کرونباخ( استفاده 
شد. نتایج آن در جدول شماره 4 ارائه شده است. با توجه به جدول شماره 

4، کل پرسش نامه، همچنین مؤلفه آن همسانی درونی باالیی دارند.

جدول 3. بررسی شاخص های برازش تحلیل عامل تأییدی پرسش نامه پردازش حسی )ابعاد و نمره کل(

نتیجهدامنه قابل قبولمقدار احتمالآمارهشاخصابعاد

ثبت حسی

X22۶۰/11<۰/۰۰1۰/۰۵ برازش مناسب نیستمقدار احتمال بیشتر از

CFI۰/۹1-۰/۹ برازش مناسب استباالتر از

GFI۰/۹1۰/۹ برازش مناسب استباالتر از

RMSEA۰/۰۷1-۰/۰۸ برازش مناسب استکمتر از

حساسیت حسی

X21۵۸<۰/۰۰1۰/۰۵ برازش مناسب نیستمقدار احتمال بیشتر از

CFI۰/۹۳-۰/۹ برازش مناسب استباالتر از

GFI۰/۹۳۰/۹ برازش مناسب استباالتر از

RMSEA۰/۰۶۶-۰/۰۸ برازش مناسب استکمتر از

حس جویی

X2۶۶/۵<۰/۰۰1۰/۰۵ برازش مناسب نیستمقدار احتمال بیشتر از

CFI۰/۹1-۰/۹ برازش مناسب استباالتر از

GFI۰/۹۰/۹ برازش مناسب استباالتر از

RMSEA۰/۰۷۵-۰/۰۸ برازش مناسب استکمتر از

اجتناب حسی

X21۵۸<۰/۰۰1۰/۰۵ برازش مناسب نیستمقدار احتمال بیشتر از

CFI۰/۹۳-۰/۹ برازش مناسب استباالتر از

GFI۰/۹۳۰/۹ برازش مناسب استباالتر از

RMSEA۰/۰۶۶-۰/۰۸ برازش مناسب استکمتر از

نمره کل

X2۳۶۵/22<۰/۰۰1۰/۰۵ برازش مناسب نیستمقدار احتمال بیشتر از

CFI۰/۹2-۰/۹ برازش مناسب استباالتر از

GFI۰/۹۳۰/۹ برازش مناسب استباالتر از

RMSEA۰/۰۶۵-۰/۰۸ برازش مناسب استکمتر از

جدول 4. بررسی پایایی پرسش نامه با استفاده از روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ(

میزان آلفاتعداد گویه

۴۰۰/۸۷۹کل پرسش نامه

1۴۰/۸1۸عامل 1 )ثبت حسی(

۸۰/۸۸۵عامل 2 )حس جویی(

۷۰/۸2۵عامل ۳ )حساسیت حسی(

11۰/۸12عامل ۴ )اجتناب حسی(

»گیتا موللی و همکاران. بررسی ویژگی های روان سنجی نیم رخ حسی دان فرم مدرسه«
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بحث

در دهه های اخیر برای تهیه ابزارهای معتبر در زمینه اندازه گیری 
پردازش حسی در کودکان کوشش های فراوانی شده است. یکی از 
این ابزارها نیم رخ حسی فرم مدرسه )دان، 2006( است ]14[. هدف 
مطالعه حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نیم رخ حسی دان فرم 

مدرسه در کودکان 3 تا 11 سال شهر تهران بود. 

داده های جداول شماره 2 تا 4 نشان می دهند که نیم رخ حسی 
دان فرم مدرسه روایی و پایایی قابل قبولی در بین کودکان ایرانی 
دارد. برای سنجش روایی، هم برای ابعاد پرسش نامه و هم برای کل 
برای سنجش  استفاده شد.  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  پرسش نامه، 
پایایی از آلفای کرنباخ استفاده شد که نتایج نشان داد کل پرسش نامه 
و مؤلفه های آن همسانی درونی خوبی دارند. یافته های پژوهش حاضر 
با نتایج پژوهش دان )2006( همسو است. بنابراین نیم رخ حسی دان 
فرم مدرسه روایی و پایایی مطلوبی برای سنجش الگوهای پردازش 

حسی کودکان در محیط مدرسه دارد.

بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه می توان گفت که نیم رخ 
حسی فرم مدرسه با در نظر گرفتن یافته های مربوط به روایی و 
پایایی، زمان الزم برای تکمیل فرم و سهولت نمره گذاری و تفسیر 
ابزاری برای سنجش الگوهای پردازش حسی در کودکان 4 تا 11 

سال کاماًل مناسب است. 

یکپارچگی حسی عبارت است از توانایی مغز در دریافت، تشخیص، 
از طریق  اطالعات حسی که  از  زیادی  به کارگیری حجم  و  تعبیر 
محرک های بیرونی و درونی به بدن و دستگاه عصبی وارد می شود. از 
دیدگاه نظریه ایرز یکپارچگی حسی حرکتی از دوران نوزادی شروع 
می شود و اساس شناخت حس ها و یادگیری حرکات است ]17[. 
بنابراین مهم است تالش کنیم تا مشکالت حسی کودکان را درک 
کنیم؛ چراکه این درک ما را قادر می سازد تا درک بهتری از نیازها و 
رفتار آن ها داشته باشیم ]16[. از سوی دیگر با توجه به اینکه امروزه 
تمرکز اصلی درمان در رفع موانع یادگیری بر تغییرات ارگونومیک و 
حسی به منظور موفقیت تحصیلی تأکید دارد ]18[، نیم رخ حسی 
دان فرم مدرسه که ابزار استانداردشده ای برای ارزیابی توانایی های 
پردازش حسی دانش آموزان است، می تواند در این زمینه کمک کننده 
باشد. نیم رخ حسی فرم مدرسه بدون تردید بخشی از ارزیابی جامع 
دانش آموزان 3 سال تا 11 سال و 11 ماه به شمار می آید، به ویژه 
ترکیب شود.  و گزارش ها  ارزیابی ها، مشاهده ها  با سایر  که  زمانی 
بر  مبتنی  مداخالت  و  درمان ها  طراحی  برای  می تواند  همچنین 
حس استفاده شود. برای مثال، اطالعات حاصل از آن می تواند برای 
تحریک حسی که شامل به کارگیری تحریکات حسی مناسب )لمس 
فشاری، دهلیزی، بینایی و غیره( می شود و هدف آن افزایش پاسخ 
رفتاری عمومی مانند بهبود توجه یا برانگیختگی، آرامش و کاهش 
ضربان قلب است، بسیار کمک کننده باشد. تحریک حسی یکی از 

رویکردهای مبتنی بر نظریه یکپارچگی حسی است ]19[. 

نتایج نیم رخ حسی فرم مدرسه می تواند با یافته های به دست آمده 
از نیم رخ حسی فرم مراقبان ترکیب شود تا دیدگاه جامعی از عملکرد 
دانش آموز در محیط های مختلف به دست آید. معلمان و مراقبان 
هرکدام دیدگاه منحصربه فردی از عملکرد دانش آموز دارند. این عمل 
مشارکت بین معلم و مراقب را تسهیل می کند تا راهبردهایی برای 
حمایت از مشارکت دانش آموز در همه محیط ها شامل خانه، مدرسه 
و جامعه کسب شود. عالوه بر این، کاردرمانگران با استفاده از این 
کودکان  مختلف  گروه های  مشکالت حسی  می توانند  پرسش نامه 
در  آن  رفع  برای  درمان  طراحی  راستای  در  و  کنند  شناسایی  را 

محیط های بالینی برنامه ریزی و اقدام کنند. 

نتیجه گیری

از مقیاس مذکور می توان برای این موارد استفاده کرد: 1( سنجش 
مشکالت حسی دانش آموزان در محیط مدرسه؛ 2( سنجش الگوهای 
پردازش حسی؛ 3( بررسی شیوع مشکالت حسی در مدارس؛ و 4( 

شناسایی و تشخیص مشکالت حسی در کودکان. 

یکی از محدودیت های این پژوهش همکاری نکردن برخی از 
مدیران مهدکودک ها و مدارس و مربیان و معلمان در تکمیل 
پرسش نامه ها بود؛ به گونه ای که برای جمع آوری نمونه مدنظر 
500 پرسش نامه توزیع شد. یکی دیگر از محدودیت های پژوهش 
کودکان 3  به  دسترسی  حاضر  نمونه  در  که  است  این  حاضر 
ساله میسر نشد. پیشنهاد می شود عالوه بر تکرار این پژوهش 
بزرگ تر، پژوهش های زیرگروه های  نمونه  با  در جمعیت عادی 
کودکان استثنایی را که احتمااًل مشکالت حسی بیشتری دارند، با 

استفاده از این پرسش نامه بررسی کنند. 

تشکر و قدردانی

از تمامی معلمان و مربیانی که ما را در تکمیل پرسش نامه ها یاری 
کردند، سپاسگزاریم. از مرکز اعصاب و اطفال دانشگاه علوم بهزیستی 
و توانبخشی نیز که این طرح با حمایت مالی آن ها اجرا شده است، 
کمال تشکر را داریم. این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی تصویب شده 

در مرکز تحقیقات اعصاب و اطفال دانشگاه علوم بهزیستی است.
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