
Afarand Scholarly 
Publishing Institute

 Journal of Police Medicine. 2018;7(3):129-133

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2018, ASP Ins. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and 
build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Role of Sensation and Paranoid Features on 
Juvenile Delinquency

[1] Prediction of aggressive of juvenile delinquents with problem solving strategies and 
communication skills [2] The relationship between personality types and prosocial behavior 
and aggression in Chinese adolescents [3] Main and interactive effects of delinquency and sex 
on parenting styles, attachment styles and personality trait in adolescents of Mashhad city [4] 
Genetically influenced change in sensation seeking drives the rise of delinquent behavior during 
adolescence [5] Person × environment interactions on adolescent delinquency: Sensation 
seeking, peer deviance and parental monitoring [6] Age differences in sensation seeking 
and impulsivity as indexed by behavior and self-report: evidence for a dual systems model 
[7] Individual differences in the development of sensation seeking and impulsivity during 
adolescence: further evidence for a dual systems model [8] Behavioral expressions and biosocial 
bases of sensation seeking [9] Personality and risk-taking: common bisocial factors [10] The 
effectiveness of emotion regulation strategies training on reducing of sensation seeking in drug-
dependent persons [11] Effectiveness of emotion regulation strategies for aggression control 
based on gross model in substance abusers [12] The co-morbidity of personality disorder 
and clinical syndromes in prisoners [13] Validation of the paranoid thoughts scale in Iranian 
population [14] Spanish adaptation of the green paranoid thought scales [15] A measure of state 
persecutory ideation for experimental studies [16] Psychodynamic psychiatry in clinical practice 
[17] Phases in individual psychotherapy for paranoid disorders [18] Personality characteristics 
of juvenile delinquents: comparison of minnesota multiphasic personality inventory-adolescent 
scale scores in sex offenders and non-sex offenders [19] The SCL-90 and the MMPI: a step in the 
validation of a new self-report scale [20] Sensation seeking: beyond the optimal level of arousal 
[21] Beyond the genetic basis of sensation seeking: The influences of birth order, family size and 
parenting styles [22] The roles of family environment, parental rearing styles and personality 
traits in the development of delinquency in Chinese youth [23] Parent-child relationships in 
adolescence [24] Adolescent substance use with friends: moderating and mediating effects of 
parental monitoring and peer activity contexts 

Aims Juvenile delinquency has long been of interest to researchers as a behavioral disorder. 
The purpose of this study was to compare the sensation and paranoid features in delinquent 
and non-delinquent adolescents. 
Instrument & Methods This descriptive cross-sectional study was conducted in 2016 .The 
research society was all delinquent and non-delinquent adolescents in Khorramabad, Iran, 
that finally 30 juvenile delinquents and 30 non-delinquents were selected as samples by multi-
stage random sampling. Scl-90-R and Zuckerman Sensation Seeking questionnaires were used 
for data collection. Data were analyzed using multivariate analysis of variance and t-test of 
independent groups in SPSS 24 software. 
Findings The mean scores of sensation in delinquent and non-delinquent adolescents were 
31.43±3.53 and 13.83±2.15 and the results of multivariate analysis of variance indicated that 
the differences between these scores were significant (F=2; p<0.01). Independent t-test results 
on paranoid characteristics showed that this index was significantly different among delinquent 
and non-delinquent adolescents (t=9.53; p<0.01).
Conclusion Sensation and paranoid features in delinquent adolescents are higher than non-
delinquent adolescents.
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  چکيده

بزهکاری نوجوانان به عنوان یک اختالل رفتاری از دیرباز مورد توجه  :فاهدا
ی ها یژگیوپژوهشگران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه 

  بزهکار و غیربزهکار بود. ی و افکار پارانوئیدی در نوجوانانخواه جانیه
 ۱۳۹۵در سال  یا سهیمقا- این پژوهش توصیفی از نوع مقطعی :ها روشو  ابزار

 آباد خرمپژوهش کلیه نوجوانان بزهکار و غیربزهکار شهر  انجام شد. جامعه آماری
نوجوان  ۳۰ی ا چندمرحلهی تصادفی ریگ نمونهبود که در نهایت با استفاده از روش 

نوجوان غیربزهکار به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری  ۳۰بزهکار و 
خواهی زاکرمن استفاده شد.  و هیجان Scl-90-Rهای  نامه ها از پرسش داده
ی مستقل در ها گروه tبا استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون  ها داده

  لیل شدند.تح و تجزیه SPSS 24افزار  قالب نرم
 بیترت به ربزهکاریغ و بزهکار نوجوانان یخواه جانیه نمرات نیانگیم ها: یافته
 داد نشان رهیچندمتغ انسیوار لیتحل جینتا و بود ٨٣/١٣±١٥/٢ و ٤٣/٣١±٥٣/٣
 یها گروه t آزمون جینتا ).>٠١/٠p ؛F=٢( بود معنادار نمرات نیا تفاوت که

 انیم در شاخص نیا که داد نشان یدیپارانوئ یژگیو خصوص درنیز  مستقل
 ؛t=٥٣/٩( داشت تفاوت یمعنادار صورت به بزهکار  ریغ و بزهکار نوجوانان

٠١/٠p<.(  
 نوجوانان نیب در یدیپارانوئ افکار و یخواه جانیه یها یژگیو ی:گیر نتیجه
  .دارد قرار یباالتر سطح در بزهکار
  بزهکاری نوجوانان ،یدیپارانوئ رفتار ،یخواه جانیه ها: هکلیدواژ
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  مقدمه
 معنای رسیدن به بزرگسالی است. این دوره با به نوجوانی اصطالح
 پایان بزرگسالی یها تیمسئول شدن  دار عهده با و شود شروع می بلوغ
 و شود یم آغاز شناسی با زیست گفت که نوجوانی توان یم ؛ابدی یم
 و انتظارات در سریع با تغییرات آن . شروعابدی یم خاتمه فرهنگ با

به  قبلی یها نقش از تدریجی انتقال یا نوجوانان از جامعه توقعات
 از یکی تنوعاتی، چنین رغم یعل است. همراه تازه یها نقش
 قبلی مراحل سایر را از آن و است همگانی نوجوانی که یها جنبه
 که است بلوغ فیزیولوژیکی و جسمانی تغییرات ،کند یم جدا رشد
 و ها دگاهید در نوجوانی ]. سنین۱[ کند یم مشخص آن را شروع
 ۱۸تا  ۱۲ معموالً  اما است، شده ذکر متفاوت مختلف، نظریات
 دشوار نسبتاً دوره  تربیت،ازنظر دوره  . اینشود یم شامل را سالگی
جنسی نیز  بلوغ که بااست  آن مراحل نیتر یبحران از یکی و زندگی
 و عواطف تحول قبلی، تحوالت بازمان  هم شود. می همراه

 خود به جهش واقعی شکل بدن، تحول مانند نیز احساسات
 و شود می ایجادآنها  درون در آتشینی احساسات و عواطف .ردیگ یم

. ورود به این دوره از دینما یم دگرگون یکل به را ی آنانوخو خلق
، که یکی سازد یم بانیگر  به  دستزندگی، فرد را با مشکالت فراوانی 

. رفتار استانجام اعمال مجرمانه و بزهکاری  آنها نیتر مهماز 
بزهکارانه فرآیند پیچیده و چندوجهی است که از عوامل محیطی و 

ی و اعضداجتمپذیرد. رفتار  های سرشتی فردی تأثیر می زمینه
شود که  ی رفتاری را شامل میها اختاللبزهکاری دامنه وسیعی از 

موجب نقض قانون و حقوق دیگران مانند پرخاشگری، خشونت، 
 ].۲[ شود یمیی و حمل اسلحه گو دروغدزدی، فرار از مدرسه و خانه، 

یک اختالل رفتاری و  عنوان بهبزهکاری کودکان و نوجوانان 
علوم  نظران صاحب موردتوجهمختلف  وامعدر ج اجتماعی، از دیرباز

ی و متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته شناس رواناجتماعی، 
که  مسئله اجتماعی یکعنوان  بهشناسان این پدیده را  . جامعهاست

 اند رفتهیپذشود،  جامعه می نظم خوردن همدر اکثر موارد منجر به بر
و ترجیح  تحت عنوان تمایل به انتخاب یخواه ]. هیجان۳[

و یک عامل خطر  شود یمی جدید، محرک و مهیج تعریف ها تجربه
بیشتر  ].۵، ۴[ شود یممحسوب  درونی برای رفتار بزهکارانه

د ناشی از افزایش توان یمرفتارهای بزهکارانه نوجوانان 
] و ۶جامعه [ی و رفتار بزهکارانه در جمعیت متوسط خواه جانیه
 لحاظ ازتغییرات طولی میان افراد و نوجوانان  طور نیهم

ان، پرداز هینظریکی از  عنوان به زاکرمن]. ۷دانست [خواهی  هیجان
زیستی، به داشتن  - عصبی منشأنیازی با  عنوان بهخواهی را  هیجان

تعریف  ی متنوع، جدید، پیچیده و خطرناکها تجربهاحساسات و 
داند؛ بعد  ُبعد می ۴دارای  ی راخواه جانیه زاکرمن ].۸است [  کرده

ی بدنی که سرعت، خطر و ها تیفعالاول، ماجراجویی، میل به 
ی نو ها تجربه یی، جستجویجو تجربهتازگی داشته باشند، بعد دوم، 

به کمک مسافرت، موسیقی، هنر یا سبک زندگی ناهمگون با 
زدایی،  ی مشابهی دارند، بعد سوم، بازداریها شیگرااشخاصی که 

بودن، سرکشی در برابر هنجارهای اجتماعی و  به تکانشیتمایل 
ی و بعد چهارم، نیب شیپی غیرقابل ها تیموقعدادن  ترجیح

حساسیت نسبت به یکنواختی، بیزاری از تجارب تکراری، کارهای 
ی یکی از ابعاد خواه جانیه]. ۹ی، است [نیب شیپعادی و افراد قابل 
ی ها یژگیوکه هر یک از افراد متناسب با  شخصیتی است

، برخی بسیار کنند یمشخصیتی خود با مقادیر متفاوتی آن را تجربه 
گروه قرار  ۲تعدادی در میان این  طلبند و برخی بسیار کم و هیجان

آوردن سطح  دست برای به خواه جانیهافراد  ].۱۰[ رندیگ یم
با افراد  آنها، ندزن یمبرانگیختگی بهینه دست به کارهای مختلف 

 ریتأثنه به دلیل اینکه بر دیگران  ،کنند یممعاشرت  مختلفی
]. از دیگر عوامل ۱۱هستند [بگذارند، بلکه به دنبال تحریک 

شخصیتی مهم در میان نوجوانان بزهکار، اختالل شخصیت 
پارانوئید را دومین اختالل  دیکوی که طور بهاست  دیپارانوئ

 کرده استشخصیت شایع در میان بزهکاران و نوجوانان معرفی 
منفی فراوانی در زندگی افراد  ریتأث]. اختالل شخصیت پارانوئید ۱۲[

به دیگران  داً یشد. افراد مبتال گذارد یم آنهاو اطرافیان  مبتال
گمان مشکوک هستند همیشه در حالت دفاعی قرار داشته و همواره 

به پذیرش  ؛ همچنین قادراند گرفته قرار سوءاستفادهمورد  کنند یم
و در عوض، سرزنش اعمال نامناسب  ی اشتباه خود نبودهها تیفعال

]. این اختالل شخصیت ۱۳[ کنند یمخود را به دیگران فرافکنی 
ی و سوءظن فراگیر نسبت به دیگران اعتماد یبشامل الگویی از 

عنوان  ی دیگران از سوی فرد بهها زهیانگی که طور بهاست، 
]. نتایج تحقیقات ۱۴[ شود یمی پلید و مغرضانه تفسیر ها زهیانگ

تفکرات پارانوئیدی را تجربه  % مردم۱۰% الی ۵که  نشان داده است
تفکر  دهند یم]. همچنین نتایج تحقیقات جدید نشان ۱۵کنند [ یم



 ۱۳۱  نوجوانان یدر بزهکار یدیو افکار پارانوئ یخواه جانیه یها یژگینقش وــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ی از تفکر است که ا وهیشیک اختالل نیست؛ بلکه  لزوماً پارانوئیدی 
هر فرد در طول زندگی خود ممکن است آن را تجربه کند، ولیدر افراد 

 و به نوعی سبک تفکر غالب پارانوئید این شیوه تفکر گذرا نیست
]. افراد بزهکار به علت سوءظنی که دارند، ۱۶نسبت به دیگران است [

، لذا تمرکز کافی رود یممشغولیت ذهنی آنان در جهت منفی پیش 
؛ کنند یمی خود به نحو احسن استفاده نها ییتواناندارند و از 

ی اعتماد یببنابراین نخواهند توانست در زندگی موفق شوند. این 
]. پژوهشگران در ۱۷د [ده یمقرار  ریتأثرا تحت  آنهاسالمت روان 

ی شخصیتی در میان نوجوانان بزهکار و عادی به ها یژگیومقایسه 
مقیاس پارانوئید   ه گروه بزهکار در زیراند ک این نتیجه رسیده

اند  مطالعات دیگر نشان داده ]. همچنین۵میانگین باالتری دارند [
  ].۱۸خواهی دارند [ که نوجوانان بزهکار میانگین باالتری در هیجان

ی و افکار خواه جانیهی ها یژگیو ریانکارناپذبا توجه به نقش 
پارانوئید در گرایش هرچه بیشتر به بزهکاری در نوجوانان، پژوهش 

ی در نوجوانان خواه جانیهحاضر با هدف مقایسه افکار پارانوئید و 
  انجام شد.  بزهکار  بزهکار و غیر

  
  ها روشو  ابزار

انجام  ١٣٩٥ای در سال  مقایسه- توصیفی از نوع مقطعی این مطالعه
 و بزهکار نوجوانان هیکل شامل پژوهش یآمار جامعهشد. 
 یریگ نمونه روش از استفاده با که بودآباد  خرم شهر بزهکار ریغ

 یها رستانیدب از بین ابتدای انتخاب شدند. ا چندمرحله یتصادف
 از و ندشد انتخاب یتصادف صورت به مدرسه چند آباد خرم در واقع
نفر از  ٣٠بر اساس جدول مورگان  مدارس،این  آموزان دانش میان
 بودند، به عنوان نمونه مطالعه به ورود های مالکدارای  که یافراد

. عالوه بر )سال ١٨ تا ١٤ یسن دامنه با آموزان دانش( شدند انتخاب
 تیترب و اصالح کانون نوجوانان میان ازنیز  بزهکار نوجوان ٣٠ این،
 به ورود هایاریمعصورت تصادفی انتخاب شدند.  به آباد خرم شهر

 از و برخورداربودن پژوهش در شرکت یبرا تیرضا اعالم مطالعه،
 بود.االت ئوس به ییپاسخگو یبرا الزم یروان و یجسمان یآمادگ

 و یجد یپزشک یماریب به ابتال شامل معیارهای خروج نیز
همچنین  و شود یم فرد در یافسردگ موجب که یا محدودکننده

ها  داده یآور جمع ابزار. بود توجه نقض اختالل از ییها رگه وجود
  . بود زاکرمن یخواه جانیه و Scl-90-R های نامه پرسش
 به مربوط اسیمق ٩ شاملنامه  این پرسش :Scl-90-R نامه پرسش
 ،یجبر وسواس کردن، یجسمانی (روان بهداشت یها شاخص
 ترس خصومت، اضطراب، ،یافسردگ ،یفرد نیب روابط در تیحساس
 نامه، پرسش نیا در. است ی)شیپر روان و دیپارانوئ افکار ،یمرض
 دیپارانوئ اسیمق به مربوط ٨٣و  ٧٦، ٦٨، ٤٣، ١٨، ٨االت ئوس

 به مربوطباخ نکرو یآلفا نیباالتر آزمون، یاصل یابیهنجار دراست. 
. است بوده ٧٧/٠ یشیپر روان به مربوط آن نیکمتر و ٩/٠ یافسردگ
 نشان را ٩/٠ تا ٧٨/٠ بیضرا زین ییبازآزما وهیش به ییایپا یبررس
 با نامه پرسش نیا ییایپا حاضر، پژوهش در]. ١٩است [ داده

  . آمد دست به ٩٦/٠ کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده
 ماده ٤٠ شامل اسیمق نیا خواهی زاکرمن: نامه هیجان پرسش

 را ماده هر ءجز ٢ از یکی است ملزم یآزمودن که است یعبارت٢
 ،ییماجراجوی فرع عامل ٤ از اسیمق نیا. کند انتخابحتمًا 
 لیتشک یکنواختی به نسبت تیحساس و ییزدا یبازدار ،ییجو تجربه
نامه و  پرسش کرونباخ یآلفادر پژوهش دیگری ]. ٢٠[ است شده

 پژوهش در]. ٢١[شده است  گزارش ٨١/٠ تا ٧٢/٠ های آن از مقیاس
 ٧٤/٠ کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با نامه پرسش ییایپا حاضر
  . آمد دست به

 از های الزممجوز ی و دریافتمقدمات مطالعات انجام از پس
 شهر یستیبهز سازمان و پرورش و آموزش مربوطه، یها سازمان
 .شد مراجعه آباد خرم تیترب اصالح کانون و مدارس به، آباد خرم
 و عیتوز آنان میان نامه پرسش ،پژوهش های نمونه انتخاب از پس
شد. زمان  ارائه ها یآزمودن به پژوهش نهیزم در الزم حاتیتوض
  .بود قهیدق ٢٠  نامه پرسشهر  لیتکم یبراشده  گرفته  درنظر
 سطوح یدارا که وابستههای  شاخص درها  نمونه نکهیا به توجه با
 انسیوار لیتحل از ،گرفتند قرار سهیمقا مورد گریکدی با بودند، یکم
 سهیمقا. شد استفاده مستقل یها گروه t آزمون و رهیمتغ چند
با  بزهکار ریغ و بزهکار نوجوانان در یخواه جانیه یها یژگیو

و تفاوت میزان افکار  رهیمتغ چند انسیوار لیتحل ازاستفاده 
مستقل در قالب  tآزمون گروه با استفاده از  ٢پارانوئیدی در این 

 یهمگن و بودن نرمال یها فرض شیپ انجام شد. SPSS 24افزار  نرم
 یبررس رهیمتغ چند انسیوار لیتحل از استفاده جهتنیز  ها انسیوار

  شد. 
  

  ها یافته
های مورد  در نمونه دیپارانوئخواهی و افکار  میانگین نمرات هیجان
   ).۱بود (جدول  ۶۱/۰±۰٫۳۵و  ۵۰/۰±۰٫۱۷بررسی به ترتیب برابر با 

  
  های مورد مطالعه  میانگین نمرات شاخص) ۱جدول
  میانگین  شاخص

  ٥٠٦٧/٠±١٧٦١/٠  خواهی هیجان
  ٤٦٨٢/٠±١٥٥٩/٠  طلبی تجربه

  ٤٠٩٧/٠±٣٢٥٥/٠  ماجراجویی
  ٥٠٣٩/٠±١٨٤٠/٠  آوری مالل

  ٥١٥٥/٠±١٩٨١/٠  بازداری
  ٦١٢٠/٠±٣٥٢١/٠  پارانوئیدی

  
خواهی نوجوانان بزهکار و غیربزهکار به  هیجان نمراتمیانگین 

نتایج تحلیل واریانس  بود و ۸۳/۱۳±۱۵/۲و  ۴۳/۳۱±۵۳/۳ترتیب 
؛ F=۲چندمتغیره نشان داد که تفاوت این نمرات معنادار بود (

۰۱/۰p<ی، ماجراجویی، طلب تجربههای  ). میانگین نمرات شاخص
% بیشتر ۹۹اطمینان  نیز در نوجوانان بزهکار با ی و بازداریآور مالل

متغیره در  تک بزهکار بود. آزمون تحلیل واریانس  از نوجوانان غیر
ی ها گروه t). نتایج آزمون >۰۰۱/۰pها معنادار بود ( تمامی شاخص

پارانوئیدی نیز نشان داد که این شاخص  ویژگیمستقل در خصوص 
صورت معناداری تفاوت  بزهکار به  نوجوانان بزهکار و غیردر میان 

  .)>۰۱/۰p؛ t=۵۳/۹(داشت 
  

  بحث
خواهی و افکار  ی هیجانها یژگیوهدف پژوهش حاضر، مقایسه 

شناسان،  بزهکار بود. روان  پارانوئیدی نوجوانان بزهکار و غیر
شناسان و سایر متخصصان دوره نوجوانی را همراه با  جامعه

یی مانند ها یژگیواند. در این دوره  کرده آشفتگی توصیف
طغیانگری، تکانشگری، نپذیرفتن مسئولیت و تمایل به دستور 

شود. در میان نوجوانان از لحاظ  ورزی و آزمایشگری ایجاد می
، زیآم مخاطرهرفتارهای  یافتگی و مشارکت در ی سازشها یژگیو

ی آشکاری وجود دارد. عالوه بر این، سنین نوجوانی ها تفاوت
ی طمنفصل از تجربیات بعدی زندگی نیست. رفتارهای ناسالمی که 

- وری روانی کنش برکنند، ممکن است  دوره نوجوانی بروز پیدا می
 داد نشاناین پژوهش  جینتااجتماعی دوره بزرگسالی تأثیر بگذارد. 

 افراد انیم در دیپارانوئ فکارا و یخواه جانیه یها یژگیو انیمکه 
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   ۱۳۹۷ تابستان، ۳، شماره ۷دوره                   پژوهشی طب انتظامی- علمینامه  صلف

 با افتهی نیا. داشت وجود یمعنادار تفاوت زهکارغیرب و بزهکار
مطالعه روابط  .است همسو] ۱۸ ،۵[ گذشته یها پژوهش جینتا

که از میان  دهد یممیان شخصیت و رفتارهای بزهکارانه نشان 
عاملی شخصیت ۶عاملی و ۵ی ها مدلی شخصیتی که در ها یژگیو

پذیری و  گرایی، هیجان ی برونها یژگیومطرح شده است، 
توانند رفتارهای  آزردگی با بزهکاری رابطه مثبت دارند و می روان

گسترش مفهوم  ].۲۲بینی کنند [ مستقیم پیش طور بهبزهکارانه را 
عنوان یک متغیر خلقی دارای پایه زیستی، زمینه را  طلبی به تهیج
سازد.  ی فردی در سطح بهینه برپایی فراهم میها تفاوتای طرح بر
توان انتظار داشت فردی که دارای سطح بهینه باالتری است،  می

های هیجانی شدیدتری را داشته باشد؛ اما  توانایی تحمل تجربه
های  فردی که سطح بهینه برپایی وی پایین است، در برابر تجربه

نظارت ]. ۸خود را حفظ کند [ تعادل تواند ینمهیجانی شدید 
دادن  کردن برخی رفتارهای خاص و آگاهی والدین، از طریق محدود

 و عنوان یک ساز نوجوانان، ممکن است به یها تیو توجه به فعال
ویژه، نظارت والدین  به]. ۲۳[کار کلیدی کنترل اجتماعی عمل کند 

و ممکن است با جلوگیری از دوستی نوجوان با همساالن منحرف 
پیشگیری خواهی  اثرات منفی هیجاناز  ،آنها رینمودن تأث محدود

  ].۲۴[کند 
های این پژوهش محدودبودن جامعه آماری به  ازجمله محدودیت

ی ها دورهو  ها گروه ریسابود در تعمیم نتایج به  آباد خرمشهر 
 جامعه در انحراف جغرافیایی باید جوانب احتیاط رعایت شود. رشد

 شک که اگر بدون تفاوت از کنار آن بگذریم، بدونی است ا مسئله
 یها یژگیو اینکه به توجه باگرفت. خواهد را جامعه گریبان

 سطح در بزهکار نوجوانان میان در یدیپارانوئ افکار و یخواه جانیه
شود به منظور کنترل جرائم در کشور،  پیشنهاد می ،دارد قرار یباالتر
  .شود نوجوانان به یا ژهیو توجه نهیزم نیا در
  

 گیری نتیجه
ی و افکار پارانوئیدی در بین نوجوانان خواه جانیهی ها یژگیو

  بزهکار در سطح باالتری قرار دارد.
  

و  کنندگان شرکتبدین وسیله پژوهشگران از کلیه  تشکر و قدردانی:
نوجوانانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند، کمال تشکر 

  و قدردانی را دارند.
 به مربوط یاخالق یکدها هیکل پژوهشگران اخالقی: هیدییتأ
 از را الزم یمجوزها و تیرعا را یانسان یها نمونه بر قاتیتحق
  .نمودند اخذ صالح یذ مراجع

گونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر  هیچ تعارض منافع:
  وجود ندارد.
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