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Objective This study aimed to investigate and compare rumination and defense mechanisms in students 
with and without specific learning disorders. 
Methods The research method was causal-comparative. The statistical population included all male and 
female students of seventh, eighth, and ninth grade in Sanandaj city in the academic year 2018-2019. 
The study sample included 106 students (53 students with a specific learning disorder and 53 students 
without specific learning disorders) selected by multistage cluster random sampling. The data was col-
lected using the Chronic Liver Disease Questionnaire (CLDQ), Defense Style Questionnaire, Ruminative 
Response Scale (RRS), and structured clinical interview. The data was analyzed by SPSS software and a 
Multivariate test.
Results The results showed a significant difference between the two groups of students with and without 
specific learning disorders in rumination and defense mechanisms (P<0.00)
Conclusion Students with specific learning disabilities have more rumination and use more immature 
and neurotic defense mechanisms.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

pecific learning disability is one of the most 
important problems in the learning process. 
This disorder is a general concept in which 
basic cognitive processes involved in un-
derstanding or using spoken and written 

language are impaired and manifest in the inability to learn 
and use speaking, listening, reading, writing, math skills, 
and reasoning skills (Sandy, 2016).

S
Intellectual rumination is resistant and recurring thoughts 

that revolve around a common subject that inadvertently 
enters a person’s consciousness and diverts his or her focus 
from their intended goals and topics. (Joormann, 2006, 
Akbari, 2019).

Freud refers to the term defense mechanisms as those sub-
conscious measures that one uses to resolve negative emo-
tions. Emotion-oriented measures do not change a stressful 
situation. They change the way of perceiving or thinking 
about it. Thus, in all defense mechanisms, the element of 
self-deception is working (Atkinson, 2000).
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This study intends to investigate the possible differences 
between the two groups of students with and without spe-
cific learning disabilities and report the situation by com-
paring intellectual rumination and defense mechanisms. 
Therefore, researchers are trying to answer whether there 
is a significant difference in philosophical rumination and 
defense mechanisms between two groups of students with 
and without specific learning disabilities.

2. Method

According to the data collection method, the present study 
is a descriptive causal-comparative study. 

Society, sample, and sampling method 

The study’s statistical population included all male and fe-
male students with and without specific learning disabilities 
in the seventh, eighth and ninth grades in the academic year 
2019 and 2020 of Sanandaj City. Using the multistage clus-
ter random sampling method, 4 classes from each district 
and three classes from each school (one class from seventh 
grade, one class from eighth grade, and one class from ninth 
grade) were randomly selected, and all members of those 
classes were assessed using the Colorado Learning Disabil-
ity Questionnaire (CLDQ). Then, each of the students with 
suspected learning disabilities was clinically interviewed 
according to DSM-5 criteria that finally, 53 students with 
specific learning disabilities were randomly selected, and 
53 of the normal students after matching were randomly 
selected as a comparison group and formed a sample group. 

Colorado Learning Disorder Questionnaire (CLDQ), De-
fense Mechanism Questionnaire, Ruminant Response Ques-
tionnaire (RRS), and structured clinical interview were 
used to collect data. Colorado Learning Disorder Question-
naire (CLDQ), Defense Mechanism Questionnaire, Rumi-
nant Response Questionnaire (RRS), and structured clinical 
interview were used to collect data.

 To observe ethical considerations, the necessary explana-
tions about the research objectives were provided for the 
students, and after obtaining their consent, the research 
questionnaires were distributed. Students were also assured 
that the information collected would be completely confi-
dential, and therefore the subjects were coded in the form 
of questionnaires.

3. Results

There is a significant difference between the two groups 
of students with and without special learning disabilities 
in the subscales of distraction, meditation, self-absorption, 

and developed, immature, and neurotic defense mecha-
nisms (P<0.00). It means that the average scores of stu-
dents without specific learning disabilities in the developed 
mechanism subscale are higher than students with learning 
disabilities. In other subscales, students without specific 
learning disabilities got higher scores.

4. Discussion

This study aimed to evaluate and compare intellectual 
rumination and defense mechanisms in students with and 
without specific learning disabilities. The multivariate 
analysis of variance (MANOVA) showed that the average 
scores of students with specific learning disabilities in the 
subscales of distraction, meditation, and contemplation 
were significantly higher than the average scores of stu-
dents without specific learning disabilities.

Among the studies consistent with the results of this study 
can point out the studies of Valderrama, Miranda & Jeg-
lic (2016), Floros, Siomos, Antoniadis, Bozikas, et al. 
l (2015), Malone, Cohen, Liu, Vaillant, and Waldinger 
(2013), Besharat, Hafezi, Ranjbar Shirazi and Ranjbari 
(2018), Majdara, Makvandhoseini, Arabghaeni and 
Asbaghi (2017), Jalilal-Qadirnairi, Musazadeh and 
Mostalipour (2017) and research by Ahmadibejagh, 
Bakhshipour, and Faramarzi (2015).

The achievements of this research can be presented in 
theoretical and practical categories. At the theoretical level, 
this study confirms previous findings on the role and effect 
of rumination and immature and neurotic defense mecha-
nisms in the formation and persistence of psychological 
disorders. This research achievement makes new hypoth-
eses regarding students’ psychological states with specific 
learning disabilities. Assumptions are based on cognitive 
disturbances, emotional problems, and defense mecha-
nisms in facing emotional arousal in students with specific 
learning disabilities. At the practical level, by identifying 
intellectual rumination and defense mechanisms in students 
with specific learning disabilities, therapeutic communica-
tion can be helped, an essential factor in the success of psy-
chotherapy.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

All ethical principles are considered in this article. The par-
ticipants were informed of the purpose of the research and 
its implementation stages. They were also assured about the 
confidentiality of their information and were free to leave the 
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دکتر ناصر یوسفی

نشانی: کردستان، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مشاوره   
تلفن: 3763959 )918( 98+
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هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه نشخوارهای فکری و سازوکارهای دفاعی در دانش آموزاِن با یا بدون اختالل یادگیری خاص 
انجام شد. 

روش ها  روش پژوهش عّلی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دختر و پسر پایه های هفتم، هشتم و نهم شهرستان 
سنندج در سال تحصیلی 1399-1398 بود. نمونه پژوهش شامل 106 دانش آموز )53 دانش آموز با اختالل یادگیری خاص و 53 
دانش آموز بدون اختالل یادگیری خاص( بود که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری 
داده ها از پرسش نامه های؛ اختالل یادگیری کلورادو، سازوکار دفاعی، پاسخ نشخواری و مصاحبه بالینی ساختاریافته استفاده شد.  داده ها با 

نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند. 

یافته ها نتایج نشان داد که بین دو گروه از دانش آموزان با یا بدون اختالل یادگیری خاص در نشخوارهای فکری و سازوکارهای 
 .)P>0/00( دفاعی تفاوت معنادار وجود دارد

نتیجه گیری دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص، نشخوارهای فکری بیشتری داشته و از  سازوکارهای دفاعی رشدنایافته و 
نوروتیک بیشتر استفاده می کنند.

کلیدواژه ها: 
 اختالل یادگیری خاص، 

نشخوارهای فکری، 
سازوکارهای دفاعی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 19 فروردین 1399

تاریخ پذیرش: 14 آذر 1399
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

اختالل یادگیری خاص1، یکی از مهم ترین مشکالت در فرایند 
یادگیری محسوب می شود. این اختالل، یک مفهوم کلی است 
که در آن فرایندهای شناختی اساسی که در درک یا کاربرد زبان 
گفتاری و نوشتاری نقش دارند، دچار مشکل شده و به صورت 
ناتوانی در یادگیری و استفاده از توانایی هایی نظیِر صحبت کردن، 
توانایی  و  ریاضی  مهارت های  نوشتن،  خواندن،  دادن،  گوش 

استدالل آشکار می شود )ساندی2، 2016(. 

طبق تعریف وزارت آموزش و پرورش آمریکا، اختالل یادگیری 
به گروه ناهمگنی از اختالالت اطالق می شود که دارای ویژگی هایی 
مانند دشواری در فراگیری و کارکرد گوش دادن، صحبت کردن، 
روند  مشکالت  این  هستند.  کردن  حساب  و  نوشتن  خواندن، 

1. Specific Learningt Disorder
2. Sandy

تحولی و ریشه عصبی-شناختی دارند که قبل از دبستان آغاز  شده 
و تا بزرگسالی ادامه می یابد )گارتلند و استروس نسیدر3، 2007(.

بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 
روانی4، معیارهای تشخیصی اختالل یادگیری خاص عبارت اند 
از: الف- مشکل در یادگیری و استفاده از توانایی های تحصیلی 
)حداقل شش ماه تداوم دست کم یک نمونه از موارد؛ 1- خواندن 
بی دقت یا آهسته و پرزحمت کلمه، 2- دشواری در درک کردن 
معنای آنچه خوانده شده است، 3- مشکالتی در رابطه با هجی 
کردن، 4- مشکالتی در رابطه با بیان نوشتاری، 5- دشواری در 
تسلط یافتن بر معنای اعداد، واقعیت های اعداد یا حساب کردن و 
6- مشکالتی در رابطه با استدالل ریاضی(، ب- مشکل در عملکرد 
تحصیلی و شغلی، ج- شروع مشکل یادگیری در سن مدرسه و 

3. Gartland & Strosnsider
 4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(fifth
edition)

1. گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران
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د- عدم توجیه مناسب این مشکالت با سایر اختالالت و مشکالت 
و...  شنوایی  بینایی،  مشکالت  هوشی،  ناتوانی های  نظیر  دیگر 

)انجمن روان شناسی آمریکا5، 2013(.

از  برخورداری  با وجود  یادگیری،  اختالل  دانش آموزان دچار 
هوش طبیعی، نمی توانند عملکرد تحصیلی مناسبی داشته باشند 
دانش آموزان  این  اغلب  می دهند،  تحصیل  ادامه  سختی  به  و 
نمی توانند به تحصیل خود ادامه دهند که این امر به نوبه خود 
و  فرد  برای  روانی  و  اجتماعی، عاطفی  ایجاد آسیب های  باعث 

جامعه می شود )جناآبادی و جعفرپور، 1398(.

در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی، 
شیوع اختالل یادگیری خاص در کودکان سن مدرسه، بین 5 تا 
15 درصد گزارش  شده است )انجمن روان شناسی آمریکا، 2013(. 
در ایران علی محمدلو، نیوشا و فرقدانی )1394( در پژوهشی که 
شبه  کودکان  در  یادگیری  ناتوانی های  شیوع شناسی  هدف  با 
خانواده تحت مراقبت سازمان بهزیستی انجام دادند، میزان شیوع 
اختالالت یادگیری را در پسران 6 درصد، در دختران 13 درصد  

و  به صورت کلی در نمونه مذکور 12/4 درصد گزارش کردند.

   ازجمله متغیرهای روان شناختی مهم در رابطه با وضعیت 
نشخوارهای  یادگیری خاص،  اختالل  دچار  دانش آموزان  روانی 
عودکننده  و  مقاوم  افکاری  فکری،  نشخوارهای  است.  فکری6 
هستند که حول یک موضوع معمولی دور می زنند که به شیوهای 
غیرارادی، وارد آگاهی فرد شده و تمرکز او را از اهداف و موضوعات 
موردنظر خود منحرف می کنند )جورمن7، 2006؛ اکبری، 1398(. 

در تعریفی دیگر، نشخوار فکری به  عنوان اشتغال مکرر به یک 
اندیشه یا موضوع و تفکر در مورد آن اطالق می شود و طبقه ای از 
افکار آگاهانه است که حول یک محور مشخص می شود و بدون 
)نولن-هوکسما8،  می شود  تکرار  محیطی  نیازهای  به  وابستگی 
عظیمی  1395؛  محسن زاده،  و  زهراکار  حیدریان،  2000؛ 

خطیبانی  و عموپور، 1397(.

عوامل  با  مقابله  راهبردهای  کاهش  باعث  فکری  نشخوار 
استرس زا شده و یک فرایند شناختی محسوب  شده و به یک 
اجتناب شناختی منجر می شود )ویلی9، 2007(. افراد درگیر با 
افکار نشخواری، کمتر احتمال دارد که در مواجهه با مشکالت 
و رخدادهای زندگی خود به یک راه حل مفید و کاربردی دست 
یابند )لیوبومیرسکی، تکاچ و دیم میتو10، 2007(. عالوه بر این، به 
نظر می رسد که نشخوار فکری پیش بینی کننده سطح افسردگی 

 5. American Psychological Association
 6. Rumination
 7. Joormann
 8. Nolen-Hoeksema
 9. Veale
10. Lyubomirsky, Tkach & Dimmateo

اضطراب  مرضی،  قماربازی  هیپومانیا11،  با  و  باشد  اضطراب  و 
اجتماعی12، تداوم عالئم استرس پس از سانحه13، کیفیت پایین 
خواب، شراب خواری و عالئم سوءمصرف الکل14 در بزرگساالن و 
همچنین با رفتارهای خودزنی15 و تفکر خودکشی16 در نوجوانان 

رابطه داشته باشد.

نشخوارهای  که  دریافت  می توان  پژوهشی  پیشینه  مرور  با 
فکری در گروه بالینی در مقایسه با گروه بهنجار از شدت بیشتری 
برخوردار است. والدراما، میراندا و جگلیک17 )2016( در پژوهشی 
نشان دادند که شاید نشخوار فکری از طریق کاهش در کنترل 
اجرایی که تکانش گری را تعیین می کند، به افرایش اختالل در 
اظهار  نیز   )2014( انن18  و  کوساک  شود.  منجر  رفتاری  نظم 
داشتند که افراد دارای سبک تفکر نشخواری در روابط بین فردی 

خود مشکالت بیشتری تجربه می کنند. 

که  دادند  نشان  دیگری  پژوهش  در   )2009( گری19  و  ایتو 
نشخوار فکری، نارضایتی از تصویر بدن و اضطراب را پیش بینی 
لیبرومیرسکی20  و  ویسکو  نولن-هوکسما،  پژوهش  می کند. 
آشفتگی های  ایجاد  در  را  فکری  نشخوار  پیامدهای   )2008(
روان شناختی مانند افسردگی21، اختالالت اضطرابی22، خشم23 و 

سایر مشکالت هیجانی تأیید می کند.  

یافته های پژوهش داویس و نولن-هوکسما24 )2000( نیز نشان 
داد که نشخوارکنندگان فکری در مقایسه با غیر نشخوارکنندگان، 
تجربه  کمتری  اجتماعی  سازگاری  و  بیشتر  اجتماعی  انزوای 
می کنند. همچنین نتایج پژوهش هاشمی و کهنسال )1398( نیز 
نشان داد که بین مادران دارای فرزنِد با یا بدون ناتوانی یادگیری 
و  داشته  وجود  فکری  نشخوارهای  در  معناداری  آماری  تفاوت 

مادران دارای فرزند با ناتوانی، نشخوارهای فکری بیشتری دارند.

روان شناختی  متغیرهای  ازجمله  دفاعی25،  سازوکارهای 
محسوب می شوند که  به صورت ناهشیار، سطح پردازش شناختی 
فرد را تحت تأثیر قرار داده و موجب آشفتگی در سیستم هیجانی 

11. hypomania
12. Social Anxiety
13. Traumatic Stress Symptoms
14. Alcohol Abuse
15. Self-harm Behavior
16. Suicidal Thinking
17. Valderrama, Miranda & Jeglic
18. Koçak & Önen
19. Etu & Gray
20. Nolen-Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky
21. Depression
22. Anxiety Disorders
23. Anger
24. Davis & Nolen- Hoeksema
25. Defense Styles

داوود چهاردولی و همکاران. مقایسه نشخوارهای فکری و سازوکارهای دفاعی در دانش آموزاِن با یا بدون اختالل یادگیری خاص
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سازوکار های   .)1391 حبیبی،  و  ستوده  )احدی،  می شود  فرد 
برای  که  هستند  خودکاری  تنظیم کننده  فرایندهای  دفاعی، 
کاهش ناهماهنگی شناختی و به حداقل رساندن تغییرات ناگهانی 
بر چگونگی  تأثیرگذاری  از طریق  بیرونی  و  درونی  واقعیت  در 
ادراک حوادث تهدیدکننده وارد عمل می شوند )موسوی مقدم، 

هوری، امیدی و ظهیری خواه، 1394(. 

فروید26 اصطالح سازوکار های دفاعی را به آن دسته از تدابیر 
ناهشیار اطالق می کند که آدمی برای حل و فصل هیجان های 
منفی به کار می برد. تدابیر هیجان مدار موقعیت تنش زا را تغییر 
نمی دهند، بلکه فقط شیوه دریافت یا اندیشیدن شخص را به آن 
عوض می کنند. به  این ترتیب در همه سازوکار های دفاعی عنصر 

خودفریبکاری در کار است )اتکینسون27، 2000(. 

سازوکار های دفاعی مورد استفاده در افراد مختلف متناسب با 
موقعیت های عملکردشان متفاوت است و هر فردی بنا بر کاربردی 
موقعیت  از  حاصل  تنش  کاهش  در  خاص  سازوکاری  بودن 
دانیل،  فیب،  )جان،  می کند  استفاده  آن  از  خویش  عملکردی 
آرتربری و االینی28، 2017(. سازوکار های دفاعی که مسئولیت 
اضطراب  مختلف  شکل های  با  مواجهه  در  را  من  از  محافظت 
بر عهده  دارند، برحسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا 

نابهنجار و کارآمد یا ناکارآمد باشد )احدی و همکاران، 1391(. 

زمینه  در  را  بالینی  مطالعات  اولین   ،)1976( وایلنت29 
سازوکار های دفاعی انجام داده است که بیست سازوکار دفاعی 
را به سه سبک رشدیافته30، رشدنایافته31 و نوروتیک32 تقسیم 
کرده است. سازوکار های دفاعی به علت اهمیت ویژه ای که در 
مفهوم پردازی اختالالت روانی و درمان آن ها از دیدگاه روان پویشی 
دارند، از نظر بالینی و پژوهشی مورد توجه قرارگرفته اند )احدی و 

همکاران، 1391(. 

و  روانی  سالمت  که  مشخص  شده  زیادی  پژوهش های  در 
جسمی افراد به طور معناداری با سازوکار های دفاعی مورد استفاده 
پژوهش  طبق   .)2004 پری33،  و  )بوند  است  ارتباط  در  آن ها 
دانش آموزان  بین  معناداری  تفاوت  و همکاران )1391(  احدی 
مبتال به لکنت زبان و دانش آموزان عادی در سازوکار های دفاعی 
از  لکنتی  دانش آموزان  و  دارد  روان شناختی وجود  بهزیستی  و 

سازوکار های ناپخته بیشتر استفاده می کنند. 

26. Freud
27. Atkinson
28. John, Phebe, Daniel, Arterbery & Elayne
29. Vaillant
30. Mature Style
31. Immature
32. Neurotic
33. Bond & Perry

گنجی، محمدی و تبریزیان )1392( در پژوهشی دریافتند که 
بین مادران دانش آموزان با یا بدون ناتوانی یادگیری در سازوکار های 
دفاعی تفاوت معنادار وجود دارد و مادران دانش آموزان مبتال به 
ناتوانی یادگیری از سازوکار های دفاعی رشد نایافته بیشتر استفاده 
می کنند. پژوهش آقا یوسفی و بازیاری میمند )1392( نیز نشان 
داد که افراد مبتال به سردردهای میگرنی بیشتر از سازوکار های 
مطالعه  در  می کنند.  استفاده  روان آزرده  و  رشدنایافته  دفاعی 
دیگری مارگو، گرینبرگ، فیشر و دوان34 )1993( دریافتند که 
مادران دانش آموزان استثنایی در مقایسه با مادران دانش آموزان 
و  دلیل تراشی36  انکار35،  دفاعی  سازوکار های  از  بیشتر  عادی، 

فرافکنی37 استفاده می کنند.

بین  در  خاص  یادگیری  اختالل  باالی  شیوع  به  توجه  با 
کسب  بهتر،  آموزشی  خدمات  ارائه  منظور  به   و  دانش آموزان 
ضروری  دانش آموزان  این  روانی  وضعیت  از  آگاهی  و  شناخت 
است. پژوهش حاضر قصد دارد با مقایسه نشخوارهای فکری و 
سازوکار های دفاعی در دانش آموزان با یا بدون اختالل یادگیری 
خاص، تفاوت های احتمالی موجود بین دو گروه را بررسی کرده و 
وضعیت پیش روی را گزارش کند. پژوهشگران درصدد پاسخ گویی 
به این سؤال هستند که آیا بین دو گروه از دانش آموزان با یا بدون 
سازوکار های  و  فکری  نشخوارهای  در  خاص  یادگیری  اختالل 

دفاعی تفاوت معنادار وجود دارد یا خیر؟

روش

پژوهش حاضر با توجه به نحوه گردآوری  داده ها، جزو تحقیقات 
توصیفی از نوع عّلی-مقایسه ای است.

جامعه، نمونه و روش  نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر و دختر با یا 
بدون اختالل یادگیری خاص، در پایه های تحصیلی هفتم، هشتم 
و نهم شهرستان سنندج در سال تحصیلی 1399-1398 بود. با 
استفاده از روش  نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، 
ابتدا به صورت تصادفی از هر ناحیه، چهار مدرسه و از هر مدرسه، 
سه کالس )یک کالس از پایه هفتم، یک کالس از پایه هشتم و 
یک کالس از پایه نهم( انتخاب شدند و تمام اعضای آن کالس ها 
با استفاده از  پرسش نامه اختالل یادگیری کلورادو38 ارزیابی شدند 

)پرسش نامه توسط والدین تکمیل شد(. 

سپس به  منظور کسب اطمینان بیشتر از صحت و سقم  داده ها، 
هرکدام از دانش آموزان مشکوک به اختالل یادگیری خاص، بر 

34. Margo, Greenberg, Fisher & Dewan
35. Denial
36. Rationalization
37. Projection
38. Chronic Liver Disease Questionnaire (CLDQ)
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آماری  و  تشخیصی  راهنمای  پنجم  ویرایش  معیارهای  اساس 
اختالالت روانی مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند که درنهایت 
از میان دانش آموزان دچار اختالل یادگیری خاص، 53 نفر  به 
صورت تصادفی انتخاب شدند و 53 نفر نیز از میان دانش آموزان 
عادی، ضمن همتاسازی در متغیرهای جمعیت شناختی، مانند 
سن، جنسیت و پایه تحصیلی به  عنوان گروه مقایسه به صورت 
تصادفی انتخاب شده و گروه نمونه را تشکیل دادند. برای گردآوری  

داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد:

  پرسش نامه اختالل یادگیری کلورادو

بودا،  ویلکات،  توسط  کلورادو  یادگیری  اختالل  پرسش نامه   
ریدل، چابیلداس، دیفریز و پنینگتون39 در سال 2011 ساخته  
شده است. این  پرسش نامه بیست سؤال دارد و توسط معلم یا 
والدین تکمیل می شود و پنج عامل مشکالت خواندن، شناخت 
اجتماعی، اضطراب اجتماعی، مشکالت فضایی و مشکالت ریاضی 
را در طیف پنج درجه ای لیکرت، از کاماًل مخالفم )1( تا کاماًل 

موافقم )5( می سنجد. 

آن  سازندگان  توسط  پرسش نامه  این  سازه  و  محتوا  روایی 
تأیید شده و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برای مشکالت 
خواندن 0/83، شناخت اجتماعی 0/74، اضطراب اجتماعی 0/81، 
 0/88 کل  و   0/86 ریاضی  مشکالت   ،0/83 فضایی  مشکالت 
این پرسش نامه توسط حاجلو و  ایران  محاسبه شده است. در 
رضایی )1390( هنجاریابی شده و روایی سازه و هم زمان آن تأیید 
شده است و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برای مشکالت 
خواندن 0/82، شناخت اجتماعی 0/78، اضطراب اجتماعی 0/79، 
 0/87 کل  و   0/84 ریاضی  مشکالت   ،0/80 فضایی  مشکالت 

محاسبه شده است.

پرسش نامه سازوکار دفاعی40

این پرسش نامه توسط اندروز، شاین و بوند41 در سال 1993 
ساخته شده که چهل گویه دارد و بیست سازوکار دفاعی را بر 
نوروتیک در  و  دفاعی رشدیافته، رشدنیافته  حسب سه سبک 
طیف ُنه درجه ای لیکرت از کاماًل موافقم )1( تا کاماًل مخالفم 

)9( می سنجد. 

سبک دفاعی رشدیافته شامل سازوکار های واالیش،  شوخ طبعی، 
پیشاپیشگری و حذف، سبک دفاعی رشدنیافته شامل سازوکار های 
مجزاسازی،  عمل،  به  گذار  فعل پذیر،  پرخاشگری،  فرافکنی، 
بی ارزش سازی، خیال پردازی اُتیستیک، انکار، جابه جایی، دوپاره سازی، 
دلیل تراشی و بدنی سازی و سبک دفاعی نوروتیک شامل سازوکار های 

ابطال، دیگر دوستی کاذب، آرمانی سازی و عکس العمل سازی است.

39. Willcutt, Boada, Riddle, Chhabildas, Defries & Pennington
40. Defense Style Questionnaire
41. Andrews, Singh & Bond

و  آزمون  بین  همبستگی های   )1993( همکاران  و  اندروز 
آزمون مجدد  پرسش نامه را بین 0/46 تا 0/86 و آلفای کرونباخ 
را برای سبک های رشدیافته، رشد نیافته و نوروتیک به ترتیب 
این پرسش نامه  ایران  0/68، 0/58 و 0/80 گزارش کردند. در 
توسط بشارت، شریفی و ایروانی )1379( هنجاریابی شده است و 
ضریب آلفای کرونباخ هریک از سبک های رشدیافته، رشدنیافته 
و نوروتیک به ترتیب 0/75، 0/73 و 0/74 به دست آمده است 
که نشان دهنده همسانی درونی مطلوب این نسخه است. اعتبار 
بازآزمایی پرسش نامه نیز روی یک نمونه سی نفری در دو نوبت 
و با فاصله چهار هفته ای برای کل آزمودنی ها 0/82 محاسبه شد.

پرسش نامه پاسخ نشخواری

نولن هوکسما و مارو42 در سال 1991  این مقیاس توسط   
ساخته شده است. این مقیاس 22 ماده دارد که سه خرده مقیاس؛ 
حواس پرتی43، تعمق44 و در فکر فرو رفتن45 را در طیف چهار 
درجه ای لیکرت از تقریبًا هرگز )1( تا تقریبًا همیشه )4( می سنجد. 
دامنه نمرات این  پرسش نامه از 22 تا 88 متغیر است و نمره باالتر 

نشان دهنده نشخوار فکری بیشتر است. 

بر پایه شواهد تجربی، مقیاس پاسخ های نشخواری پایایی درونی 
باالیی دارد. ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 0/88 تا 0/92 
گزارش  پرسش نامه 0/67  بازآزمایی  همبستگی  می گیرد.  قرار 
 شده است )المینت46، 2004(. همبستگی درون طبقه ای آن نیز 
پنج مرتبه اندازه گیری شده که 0/75 گزارش شده است. ضریب 
آلفای کرونباخ این مقیاس در پژوهش باقری نژاد، صالحی فدردی 
عیسی زادگان،  بشارت،  پژوهش  و   0/94 )2010( طباطبایی  و 
اعتمادی نیا، گل سنم لو و عبدالمنافی )2014( 0/89 گزارش شده 
است. نمونه ای از گویه های پرسش نامه عبارت اند از: 1- افکارتان را 
یادداشت و بررسی می کنید؟ و 2- با خود خلوت  می کنید تا برای 

احساسات خود جوابی پیدا کنید؟

 مصاحبه بالینی ساختاریافته

 به  منظور اعتبار بیشتر تشخیص و کسب اطمینان از صحت 
و سقم داده های به دست آمده از  پرسش نامه اختالل یادگیری 
کلورادو، مصاحبه بالینی بر مبنای مالک های تشخیصی ویرایش 
پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی انجام گرفت 
که یافته های به دست آمده از  پرسش نامه اختالل یادگیری کلورادو 

را تکمیل کرد.

42. Nolen-Hoeksema & Morrow
43. Distraction
44. Reflection
45. Brooding
46. Luminet
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روش اجرا

پس از کسب مجوزهای الزم از اداره آموزش و پرورش شهر 
سنندج و مراجعه به مدارس، پرسش نامه اختالل یادگیری کلورادو 
در بین دانش آموزان پخش شد. سپس با تک تک دانش آموزان 
تشخیصی  مصاحبه  خاص  یادگیری  اختالل  به  مشکوک 
ساختاریافته انجام گرفت و از میان کل دانش آموزان دچار اختالل 
یادگیری خاص 53 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و 53 
نفر نیز از میان دانش آموزان بدون اختالل یادگیری خاص ضمن 
همتاسازی در متغیرهای جمعیت شناختی، به صورت تصادفی 

انتخاب شدند و گروه نمونه را شکل دادند. 

مالک های ورود دانش آموزان دچار اختالل یادگیری خاص به 
پژوهش عبارت بودند از: 1- محدوده سنی 13 تا 18 سال، 2- 
کسب نمره تا دو انحراف معیار کمتر از میانگین در پرسش نامه 
اختالل یادگیری کلورادو، 3- برآورده شدن معیارهای تشخیصی 
ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی طی 

مصاحبه تشخیصی، 4- نداشتن معلولیت و ناتوانی جسمی.

مالک های ورود دانش آموزان بدون اختالل یادگیری خاص به 
پژوهش شامل 1- محدوده سنی سیزده تا هجده سال، 2- نداشتن 
اختالل یادگیری خاص طبق پرسش نامه اختالل یادگیری کلورادو 
و 3- نداشتن معلولیت و ناتوانی جسمی هستند. همچنین  به  
منظور رعایت مالحظات اخالقی پژوهش، در مورد اهداف پژوهش 
توضیحات الزم به دانش آموزان ارائه شد و پس از کسب رضایت 
کامل آن ها  پرسش نامه های پژوهش پخش شدند. همچنین به 
دانش آموزان اطمینان داده شد که اطالعات جمع آوری شده کاماًل 
محرمانه خواهد بود و به همین علت در فرم  پرسش نامه ها از ذکر 

اسم دانش آموزان خودداری شد و  آزمودنی ها کدگذاری شدند.

نتایج

همان گونه که در جدول شماره 1 مشاهده می شود، میانگین و 
انحراف معیار متغیرهای نشخوارهای فکری و سازوکار های دفاعی 
در دو گروه از دانش آموزان با یا بدون اختالل یادگیری خاص ارائه 

شده است.

همان گونه که در جدول شماره 2 مشاهده می شود، F محاسبه 
شده برای هر چهار آماره اثر پیالیی، الندای ویلکز، اثر هتلینگ 
و بزرگ ترین ریشه روی معنادار هستند )P>0/00(. این نتایج 
بیانگر این است که بین دو گروه حداقل در یکی از متغیرهای 
پژوهش تفاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراین با استفاده از آزمون 
بررسی فرضیه های پژوهش  به  واریانس چند متغیره47  تحلیل 
پرداخته می شود تا مشخص شود که تفاوت مشاهده شده مربوط 

به کدام یک از متغیرها است. 

بین  می شود،  مشاهده   3 شماره  جدول  در  که  همان گونه 
دو گروه از دانش آموزان با یا بدون اختالل یادگیری خاص در 
زیرمقیاس های حواس پرتی، تعمق، در خود فرو رفتن و سازوکار های 
دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و نوروتیک تفاوت معنادار وجود دارد 
)P>0/00(. بدین معنا که میانگین نمرات دانش آموزان با اختالل 
یادگیری در زیرمقیاس های حواس پرتی )M=33/58(، در خود 
فرو رفتن )M=14/87(، تعمق )M=14/47(، سازوکار دفاعی رشد 
معنادار  به طور   )M=36/24( نوروتیک  و   )M=112/11( نایافته 
بیشتر از دانش آموزان عادی است و میانگین نمرات دانش آموزان 
عادی در سازوکار دفاعی رشدیافته )M=24/87( به طور معنادار 

بیشتر است. 

همچنین مقدار اندازه اثر نشان می دهد که واریانس نمره های 
زیرمقیاس های حواس پرتی، تعمق، در خود فرو رفتن، سازوکار های 

47. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)
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جدول 1. میانگین و انحراف معیار نشخوارهای فکری و سازوکار های دفاعی در دانش آموزان با یا بدون اختالل یادگیری خاص

میانگین ± انحراف معیار
زیرمقیاس ها متغیرها

گروه بدون اختالل یادگیری خاص گروه با اختالل یادگیری خاص

24/60 ±4/77 33/58±4/42 حواس پرتی
2/41± 11/21نشخوارهای فکری 14/7 ±2/46 تعمق

10/41 ±1/97 14/47 ±2/52 در خود فرو رفتن
35/06±4/28 24/87±4/36 رشدیافته

8/53± 92/23سازوکار های دفاعی 112/11±12/47 رشدنایافته
23/87 ±7/11 36/24±10/43 نوروتیک
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دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و نوروتیک به ترتیب 49 درصد، 37 
درصد، 45 درصد، 59 درصد، 47 درصد و 33 درصد تحت تأثیر 

گروه تبیین شده است.

بحث و نتیجه گیری 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی و مقایسه نشخوارهای فکری و 
سازوکار های دفاعی در دانش آموزان با یا بدون اختالل یادگیری 
خاص انجام شد. نتایج آزمون واریانس چند متغیره نشان داد 
با اختالل یادگیری خاص در  که میانگین نمرات دانش آموزان 
خرده مقیاس های حواس پرتی، تعمق و در فکر فرو رفتن به  صورت 
معنادار از میانگین نمرات دانش آموزان بدون اختالل یادگیری 

خاص بیشتر است.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر ناتوانی یادگیری، نشخوارهای فکری 
است. احمدی بحق، بخشی پور و فرامرزی )1394( در پژوهشی، 
عودکننده مطرح  افکار  از  نمونه ای  به  عنوان  را  فکری  نشخوار 
کرده و آن را فرایندی فراتشخیصی می دانند که در بسیاری از 

آسیب های روان شناختی اتفاق می افتد. 

پژوهش های بسیاری از وجود نشخوارهای فکری در گروه های 
و  قائنی  بالینی حمایت می کند. مجدآرا، مکوندحسینی، عرب 
دادند که نشخوارهای  نشان  پژوهش خود  اسبقی )1396( در 
فکری می تواند در دانش آموزان اضطراب اجتماعی و افسردگی 
را به صورت معنادار پیش بینی کند. رجبی، گشتیل و امان الهی 
)1395( در پژوهش خود دریافتند که بین متغیرهای نگرانی و 
نشخوار فکری با افسردگی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. 

جدول 3. نتایج اثرات گروه بر متغیرهای پژوهش  

توان آماری اندازه اثر P F MS df SS زیرمقیاس ها منابع
1/00 0/49 0/00 101/34 2137/51 1 2137/51 حواس پرتی

گروه

1/00 0/37 0/00 60/06 355/06 1 355/01 تعمق
1/00 0/45 0/00 85/56 436/08 1 436/08 در خود فرو رفتن
1/00 0/59 0/00 147/25 2750/94 1 2750/94 رشدیافته
1/00 0/47 0/00 91/77 10480/34 1 10480/34 رشدنایافته
1/00 0/33 0/00 50/81 4059/77 1 4059/77 نوروتیک

21/09 104 2193/55 حواس پرتی

خطا

5/91 104 614/79 تعمق
5/10 104 530/08 در خود فرو رفتن
18/68 104 1942/91 رشدیافته
114/20 104 11876/60 رشدنایافته
79/90 104 8309/89 نوروتیک

جدول 2. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه کلی میانگین دو گروه از دانش آموزان با یا بدون اختالل یادگیری خاص در متغیرهای پژوهش 

توان آماری اندازه اثر P df خطا  df  فرضیه F مقادیر نام آزمون

1/00 0/83 0/00 99/00 6/00 85/94 0/84 اثر پیالیی

1/00 0/83 0/00 99/00 6/00 85/94 0/16 المبدای ویلکز

1/00 0/83 0/00 99/00 6/00 85/94 5/21 اثر هتلینگ

1/00 0/83 0/00 99/00 6/00 85/94 5/21 ریشه روی

داوود چهاردولی و همکاران. مقایسه نشخوارهای فکری و سازوکارهای دفاعی در دانش آموزاِن با یا بدون اختالل یادگیری خاص

http://jld.uma.ac.ir/


339

بهار 1400. دوره 10. شماره 3

نشان  دیگری  پژوهش  در   )1394( همکاران  و  آقایوسفی 
روان شناختی  بهزیستی  با  فکری  نشخوارهای  بین  که  دادند 
رابطه منفی معنادار و بین نشخوارهای فکری با اضطراب رابطه 
مثبت معنادار وجود دارد. همچنین پورمحسنی کلوی )1392( 
و  نگرانی  با  فکری  نشخوار  بین  که  دریافت  پژوهش خود  در 
فقدان اعتماد به  نفس و بی هدفی در آینده در دانشجویان رابطه 

مستقیم معنادار وجود دارد. 

از دیگر پژوهش های همسو با این یافته، می توان به پژوهش های 
هاشمی و کهنسال )1398(، والدرما و همکاران )2016(، ساوا48 
)2015( و پژوهش بروک-تیلور، هووی، الو و پاالنت49 )2012( 

اشاره کرد.

نشخوار فکری عبارت است از: فرایند تفکر تکرارشونده و غالبًا 
اجتناب ناپذیر درباره تجربه های گذشته که بیشتر با افکار منفی در 
ارتباط است و مانع از به کار بردن راهبردهای کارآمد حل مسئله 
می شود )نولن-هوکسما، 1991(. رویدادهای زندگی فرد می تواند 
به  عنوان یک محرک بیرونی در نظر گرفته شود که به افکار و 
هیجان های منفی منجر می شود و نشخوار فکری می تواند یک 
محرک درونی باشد که این افکار و هیجان های منفی را ایجاد و 

آنها را تشدید کند. 

مشکالت  با  خاص  یادگیری  اختالل  به  مبتال  دانش آموزان 
هستند  روبه رو  بسیاری  عاطفی  سرخوردگی های  و  تحصیلی 
)راج و آگراول50، 2005، به نقل از نریمانی و وحیدی، 1392(. 
این دانش آموزان به علت مستعد بودن برای شکست تحصیلی، 
خوردن برچسب اختالل و تفکیک آن ها از روند معمول تحصیل 
که بسیاری از آن ها تجربه می کنند، یک خودپنداره منفی دارند. 

دریافت  زیادی  منفی  بازخوردهای  مدرسه  در  کودکان  این 
می کنند و تجارب موفقیت آمیز کمتری در حوزه های تحصیلی 
دارند. دانش آموزان دچار اختالل یادگیری خاص در مقایسه با 
هم کالسی های عادی خود، اغلب نمرات پایین تری کسب می کنند 
و معمواًل به  اندازه کافی مورد توجه معلمان خود قرار نمی گیرند 
و توسط دوستان و همساالن خود طرد می شوند؛ بنابراین این 
یافته را این گونه می توان تبیین کرد که تجربه مکرر مشکالت 
نام برده و درونی سازی آنها باعث ایجاد یک سلسله افکاری منفی، 
مقاوم و عودکننده، حول این محور که »من فردی ناتوان هست« 
در این دانش آموزان می شود و توانایی آن ها را در به کارگیری از 

راهبردهای کارآمد حل  مسئله کاهش می دهد.

 یافته دیگر پژوهش نشان داد که میانگین نمرات دانش آموزان 
با اختالل یادگیری خاص در سازوکار های دفاعی رشدنیافته و 
نوروتیک، از دانش آموزان بدون اختالل بیشتر است و میانگین 

48. Sava
49. Bourke-Taylor, Howie, Law & Pallant
50. Raj & Agarwal

نمرات دانش آموزان بدون اختالل یادگیری خاص در سازوکار های 
دفاعی پخته از دانش آموزان با اختالل بیشتر است. 

تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه بررسی سازوکار های دفاعی 
با  در دانش آموزان دچار اختالل یادگیری خاص و مقایسه آن 
گروه بهنجار صورت نگرفته است، اما همسو با این یافته، فروید 
معتقد است که افراد بهنجار در مقایسه با افراد دچار اختالالت 
روان شناختی از سازوکار های دفاعی رشدیافته استفاده می کنند 

فروید، استراچی و برویر، 1964؛ به نقل از وایلنت، 2012(. 

و  هیفانتیس  بوزیکاس،  آنتونیادیس،  سیوموس،  فلورانس، 
والدینگر52  و  وایلنت  لیو،  مالون، کوهان،  گریفالوس51 )2015(، 
)2013( و گانا و کدالنت53 )2011( در پژوهش های خود نشان 
دادند که افراد دچار اختالالت روان شناختی در مقایسه با افراد 
عادی، الگوهای دفاعی غیرانطباقی تر و ناسازگارانه تری دارند. در 
پژوهش مشابه دیگری بشارت، حافظی، رنجبرشیرازی و رنجبری 
)1397( نشان دادند که افراد بهنجار بیشتر از سازوکار های دفاعی 
رشدیافته و افراد مبتال به افسردگی و وسواس بیشتر از دفاع های 
رشدنیافته و افراد اضطرابی بیشتر از دفاع های نوروتیک استفاده 

می کنند. 

جلیل القدر نیری، موسی زاده و مستعلی پور )1396( در پژوهش 
خود دریافتند که بین دانش آموزان عادی و دانش آموزان مبتال به 
اختالل اضطراب اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد؛ بدین معنی 
که دانش آموزان عادی بیشتر از سازوکار های دفاعی رشدیافته 
از  بیشتر  اجتماعی  اضطراب  اختالل  به  مبتال  دانش آموزان  و 
سازوکار های دفاعی رشدنیافته و نوروتیک استفاده می کنند. از 
با این یافته می توان به پژوهش های  دیگر پژوهش های همسو 
احدی و همکاران )1391(، گنجی و همکاران )1392( و پژوهش 

مارگو و همکاران )1993( اشاره کرد.

فروید معتقد است که به کار بردن سازوکار های دفاعی  به 
صورت کارا، با تحریف کردن ادراک از واقعیت به شخص اجازه 
می دهد تا برای مسلط شدن بر تغییرات خودانگاره یک مرحله 
تصویری  پرتنش  موقعیت  در  چون  باشد،  داشته  ریکاوری 
شود.  منسجم  نمی تواند  بالفاصله  دارد،  خودش  از  که شخص 
به کارگیری سازوکار های کارا و رشدیافته باعث می شود این تصویر 
در طول زمان یکپارچه شود و به شخص کمک می کند با تغییرات 
و  پخته  سازوکار های  از  کردن  استفاده  شود.  سازگار  ناگهانی 
رشدیافته روابط بین فردی بهتر، سالمت و بهزیستی روان شناختی 

را به دنبال دارد )مالون و همکاران، 2013(. 

در تبیین این یافته می توان از دیدگاه نظری پالچیک، کلرمن 

51. Floros, Siomos, Antoniadis, Bozikas, Hyphantis  & Garyfallos
52. Malone, Cohen, Liu, Vaillant & Waldinger
53. Gana & K’Delant
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و کونت54 )1979( سود برد که اعتقاد دارند سازوکار های دفاعی 
از هیجانات مشتق می شوند. به این صورت که در طول فرایند 
رشد، هر فرد با شرایطی مواجه می شود که به دنبال آن حالت های 
هیجانی مختلفی، مانند خشم، ترس، نفرت، غم یا شادی را تجربه 
می کند. ابراز این حاالت هیجانی به ایجاد تعارض و پیامدهای 
منفی برای فرد منجر می شود. درنتیجه فرد برای مقابله با این 
تعارض عاطفی به وجودآمده، به ناچار از راهبردهای غیرمستقیمی 

همچون سازوکار های دفاعی بهره می برد. 

این سازوکار ها بسته به هیجانی که فرد آن را تجربه می کند، 
متفاوت هستند. برای مثال، یک راه برای مقابله با هیجان خشم، 
را  یا کسی که مدام خود  از سازوکار جابه جایی است  استفاده 
از طریق فرافکنی و  سرزنش می کند و احساس گناه می کند، 
سرزنش دیگران حس گناه خود را کاهش می دهد. درنتیجه هر 

سازوکار برای مدیریت هیجان خاصی به  کار گرفته می شود.

 طبق این نظریه، هر سازوکار تصویری را در ذهن فرد ایجاد 
می کند که به هنگام مواجه با محرکی که این تصویر را فعال کند، 
هیجان و به دنبال آن دفاع خاص آن هیجان فراخوانده می شود؛ 
بنابراین دانش آموزان دچار اختالل یادگیری خاص در مقایسه با 
دانش آموزان عادی، به علت تجربه مکرر هیجان های شرم، غم 
و ترس به  نوعی به استفاده از سازوکار های دفاعی رشدنیافته و 

نوروتیک سوق داده می شوند.

دستاوردهای این پژوهش را می توان در دو دسته نظری و عملی 
مطرح کرد: در سطح نظری این پژوهش تأییدکننده یافته های 
پیشین مبنی بر نقش و تأثیر نشخوارهای فکری و سازوکار های 
دفاعی رشدنایافته و نوروتیک در شکل گیری و تداوم اختالالت 

روان شناختی است. 

از این دستاورد پژوهش می توان فرض های جدیدی در رابطه 
با وضعیت روان شناختی دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری 
خاص مطرح کرد؛ فرض هایی مبتنی بر آشفتگی های شناختی، 
مشکالت مربوط به هیجانات و به کارگیری سازوکار های دفاعی 
در مواجهه با حاالت ناشی از این هیجانات در دانش آموزان دچار 
اختالل یادگیری خاص. در سطح عملی با شناسایی نشخوارهای 
فکری و سازوکار های دفاعی در دانش آموزان دچار اختالل یادگیری 
موفقیت  در  مهم  عاملی  که  درمانی  ارتباط  به  می توان  خاص، 

روان درمانگری است، کمک کرد.

است  پژوهش  نمونه  پژوهش،  این  محدودیت های  ازجمله 
که به دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم دچار اختالل 
یادگیری خاص در شهرستان سنندج محدود شد؛ بنابراین توجه 
به دانش آموزان در سایر مقاطع تحصیلی و سایر جوامع آماری 

پیشنهاد می شود. 

54. Plutchik, Kellerman & Conte

افسردگی  بافت  در  بیشتر  فکری  نشخوارهای  که  آنجا  از 
زمینه  این  در  پژوهشی  پیشینه  کمبود  است،  بررسی شده 
محدودیت دیگری بود که پژوهشگر با آن روبه رو بود. به محققان 
بیرونی،  اعتبار  افزایش  به  منظور  که  می شود  پیشنهاد  آتی 
از نمونه های با حجم بیشتر و در گروه های اجتماعی متفاوت، 

پژوهش را تکرار کنند.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 
گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان 
داشتند و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند 
و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

مشارکت  مقاله  این  تهیه  در  یکسان  طور  به  نویسندگان  همه 
داشتند.

تعارض منافع

نویسندگان هیچ بحثی بر سر منافع خود را ابراز نکردند.
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