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Introduction 
Students’ physical and mental health and identifying the predictors of 

these variables are among the essential duties of families and educational 

systems. In the present study, body appreciation as accepting, respecting, 

and having a favorable opinion of one’s own body, as well as rejecting 

unrealistic body ideals portrayed by the media, and self-improvement 

motivation as the motivation to enhance one’s knowledge, education, 

personality, and status by making conscious efforts were considered target 

variables. Research has revealed that attachment quality has short-term and 

long-term effects on health-related variables during the life span. In addition, 

self-compassion as a factor under the positive psychology paradigm affects 

physical and mental aspects of everyone’s health. Hence, the goal of the 

present study was to investigate the mediating role of self-compassion in the 

relationship between attachment dimensions (avoidance and anxiety) with 

body appreciation and self-improvement motivation.  

 

Method 
This study was a descriptive (correlational) one. The sample group 

included 394 bachelor’s students (240 females and 154 males) of Yazd 

University in the academic year of 2018-19, who were selected by multi-

stage cluster sampling. The participants fulfilled the Revised Adult 

                                                           
  Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, 

Yazd, Iran. Corresponding Author: maryamzare@yazd.ac.ir  

  Master's Degree in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational 

Sciences, Yazd University, Yazd, Iran. 

  Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, 

Yazd, Iran. 

Orginal Article 

mailto:maryamzare@yazd.ac.ir


Extended Abstract 
 

190 

Attachment Scale, Body Appreciation Scale, Self-Compassion Scale, and 

Self-Improvement Motivation Scale. The validity and reliability of the scales 

were confirmed. Data analysis was performed using structural equation 

modeling with SPSS 24 and Amos 24. A bootstrap test with 95 percent 

confidence intervals was also used to check the indirect effects and 

mediating roles. Finally, various fitness indices were applied to check the 

consistency between the data and the conceptual framework.  

 

Results 
The final structural model had acceptable fitness indices. Regarding 

direct effects, the results revealed that the anxiety dimension of attachment 

predicted self-compassion and body appreciation negatively and 

significantly. The avoidance dimension only predicted self-improvement 

motivation positively. In addition, self-compassion predicted both body 

appreciation and self-improvement motivation positively. Finally, the results 

showed the mediating role of self-compassion in the relationship between 

attachment anxiety with body appreciation and self-improvement 

motivation. Therefore, the indirect effect of anxiety on both target variables 

through self-compassion was significant. 

 

Conclusion 
In sum, we can conclude that by teaching concepts and strategies of self-

compassion and informing families about insecure attachment styles, the 

motivation for self-improvement and body appreciation can somewhat 

increase in college students. The result has been discussed in more detail 

using theoretical bases in the paper.  
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نقش ابعاد دلبستگی بر ارج نهادن به بدن و انگیزه خودبهسازی با 

 گری شفقت به خود در دانشجویان واسطه
 

 مریم زارع

 گلناز اصغرزاده
 مهدی رحیمی

 چکیده
ای شفقت به خود در رابطه بين ابعاد دلبستگی ش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهپژوه

)اجتناب و اضطراب( با ارج نهادن به بدن و انگيزه خودبهسازی صورت پذيرفت. مطالعه حاضر يک 
نفر از دانشجويان مقطع کارشناسی  494پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 

ای  ای چندمرحلهخوشهتصادفی گيری بود که به روش نمونه 0491-98سال تحصيلی  دانشگاه يزد در
متغيرهای مورد پژوهش از مقياس ابعاد دلبستگی کولينز، پرسشنامه   انتخاب شدند. به منظور مطالعه

شفقت به خود نف، پرسشنامه ارج نهادن به بدن آوالوس و همکاران و پرسشنامه انگيزه خودبهسازی 
( و با استفاده SEM)  ها با کمک روش الگويابی معادالت ساختاریچن استفاده شد. تحليل داده برينز و
ای در الگوی  جهت آزمودن اثرات واسطهانجام شد.  54ويراست  Amosو   SPSS هایافزاراز نرم

ها  استراپ استفاده شد. الگوی پيشنهادی پژوهش از برازش خوبی با دادهپيشنهادی نيز از روش بوت
طور منفی و عد اضطراب دلبستگی بهبُ مستقيم، مسيرهای که در بود آن از حاکی ها يافته .برخوردار بود

عد اجتناب دلبستگی تنها توانست کند و بُبينی میشفقت به خود و ارج نهادن به بدن را پيش اردیمعن
طور شفقت به خود نيز به ،ر اينبينی کند. عالوه بدار پيشصورت مثبت و معنیهانگيزه خودبهسازی را ب

 مسيرهای نتايج همچنينکند. بينی میدار ارج نهادن به بدن و انگيزه خودبهسازی را پيشیمثبت و معن
شفقت به خود در رابطه بين اضطراب دلبستگی با ارج نهادن به بدن و انگيزه  داد که نشان غيرمستقيم

توان نتيجه گرفت که با آموزش مفهوم و می ،ای است. بنابراينخودبهسازی دارای نقش واسطه
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توان تا حدودی های دلبستگی، میها در زمينه سبکهای شفقت به خود و آگاه کردن خانواده تکنيک
 انگيزه خودبهسازی و ارج نهادن به بدن را در دانشجويان افزايش داد.

 

 نهادن به بدن ابعاد دلبستگی، شفقت به خود، انگيزه خودبهسازی، ارج :گانکلید واژ
 

 مقدمه
باشند و  سازان کشور می ها آينده . آندهند ای را تشکيل می هر جامعه مهم دانشجويان، قشر

اين قشر تا حد روان مت الس بنابراين ،های مختلف جامعه ايفا نقش خواهند کرد در بخش

پيشرفت تحصيلی  ،. از سوی ديگرمت بسياری از آحاد جامعه استالس  زمهالزيادی 

مهمی برای کسب فرصت شغلی، درآمد مناسب، طبقه   کننده نشجويان نيز عامل تعييندا

در نظر گرفتن عواملی که  ،باشد. بنابراين اجتماعی و سبک زندگی مطلوب برای آنها می

رسد.  دهد، ضروری به نظر می سالمت روان و پيشرفت تحصيلی آنان را تحت تأثير قرار می

 در سنين جوانی، تصوير ذهنی از بدن است به ويژهروان افراد  يکی از عوامل مؤثر در سالمت

(Dalley & Vidal, 2013)که شخص از تصوير ذهنی بدن خود راضی باشد، طبيعتاً . هنگامی

شادتر خواهد بود و اعتماد به نفس، انگيزه و نگرش درستی برای پيشرفت و موفقيت خواهد 

تصوری است که فرد از بدن   نماينده (body image) (. تصوير بدنTallat et al., 2017داشت )

 شناختیروان  سازه يک آن، از آگاهی و بدن از ذهنی تصويری (. داشتنCash, 2004خود دارد )

 ,.Alleva et al) شود می تشکيل رفتاری و ادراکی ذهنی، مختلف های مؤلفه از است که پيچيده

  مؤلفه دارند؛ خود بدن مورد در مردم که شدبا می تفکری و باور بيانگر ذهنی  مؤلفه(. 2015

 اقداماتی از عبارتست رفتاری  مؤلفه و باشد می بدن شکل و اندازه درک چگونگی بيانگر ادراکی

تصوير ذهنی از بدن، نگرانی تکاملی . دهد می انجام دارد خود از که بدنی تصور دليل به فرد که

شناختی و اجتماعی مهمی  وران تحوالت روانباشد؛ در اين د مهم در نوجوانان و جوانان می

های  به ويژه در دانشجويان که در ارتباط با ظاهر جسمانی خود، تحت فشار ،افتد اتفاق می

 (body appreciation) بدن به نهادن (. ارجQuittkat et al., 2019اجتماعی زيادی قرار دارند )

 رغم علی بدن، پذيرش به و باشد می (positive body image) مثبت بدنی تصوير کليدی   مؤلفه

 گفته بدن، از محافظت و بدنی نيازهای به توجه و گذاشتن احترام و آن در نواقصی وجود

 Avalos et)است  مرتبط تندرستی های نشانه و نگر شناسی مثبت روان های سازه به و شود می
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al., 2005; Tiggman & McCourt, 2013.)  نهادن نسبت به بدن خود، افراد با داشتن حس ارج

های زيبايی  دارای يک سبک پردازش محافظتی در ارتباط با تجربيات جسمانی و پذيرش آرمان

تر باشند  های غيرواقعی جذابيت مقاوم توانند در مقابل استاندارد باشند که در نتيجه می می

(Holmqvist & Frisén, 2012در مقابل تصوير بدنی منفی .) (negative body image) تواند  می

سبب بروز اختالالت روانی، مشکالت ارتباطی بين فردی و ارزيابی منفی از کيفيت ارتباطات و 

 (. Cash, 2004تعامالت شود )

عامل ديگری است  (self-improvement motivation) از سوی ديگر انگيزه خودبهسازی

Heine (2003) که در زندگی دانشجويان نقش مهمی دارد. 
بهسازی را به عنوان تمايل به  خود 

ها و های منفی خود ضمن توجه به نقاط قوت برای اصالح کاستیگرفتن دقيق جنبه در نظر

-کند. وی معتقد است افرادی که دارای اين انگيزه مینقاط ضعف در انجام کاری تعريف می

 يک عنوان به زیبهسا خود انگيزه د.کننهای شخصی خود تالش میباشند برای بهسازی توانايی

 های مالک حفظ اشتباهات، از يادگيری و پيشرفت های حوزه شناسايی برای کلی تمايل

 Ellinger (.Breines & Chen, 2012) شود می تعريف تغيير برای انگيزه داشتن و باال شخصی

 عهده بر را در جهت رشد و بهسازی خود اصلی مسئوليت که افرادی کند می لاستدال (2004)

 Bandura and Cervone (1983, cited by نظر طبق. ند از اين انگيزه برخوردارندبگير

Mohammadzadeh vijeh, 2014) دستاوردهايی و افراد فعلی موقعيت بين شده ادراک تفاوت 

. بگيرد شکل افراد در نارضايتی شود می موجب دارند، را آوردنشان دست به قصد آينده در که

تا برای خود  کند می سعی فرد زمان اين در. انگيزد برمی بيشتر تالش برای را آنان نارضايتی اين

آل کوشش  الگوهای مناسبی انتخاب کرده و در جهت بهسازی خود و شبيه شدن به فرد ايده

دهد که اين انگيزه دارای دو جنبه مهم ها در زمينه انگيزه خودبهسازی نشان می پژوهش کند.

هسازی شامل در نظر گرفتن انگيزه به عنوان يک فرآيند متداوم و نه باشد: اوالً انگيزه خودبمی

 ،باشد. بنابراينای و آنی است و ثانياً انگيزه خودبهسازی شامل عناصر خود میيک پديده لحظه

های مرتبط با خود و هم انگيزه را انگيزه خودبهسازی يک فرايند انگيزشی است که هم نظريه

 (.Mohammadzadeh vijeh, 2014گيرد )در برمی

 بينی ارج نهادن به بدن و انگيزه خودبهسازی نقش دارند که از آن  عوامل زيادی در پيش
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اشاره کرد.  (self-compassion) و شفقت به خود (attachment) توان به دلبستگیجمله می

ر منج یدر دوران کودک کيفرض است که تجارب افراد از روابط نزد نيبر ا یدلبستگ هينظر

فرد در  که بر افکار شود یم (internal working model) یکارکرد درون یها به ساخت مدل

قابل اعتماد( اثر  ريغ اي)قابل اعتماد  گراني( و دقيناال ايدرباره خودش )ارزشمند  بزرگسالی

 ن،ي. عالوه بر اکند یم نييتعدر بزرگسالی او را  یفرد انيروابط م تيريو نحوه مد گذارد یم

و نحوه ادراک افراد از  دهد یاثرات خود را نشان م یدر تمام طول زندگ یدلبستگ تيفيک

 یدلبستگ(. Krasuska et al., 2017) سازد یها را روشن م زا و مقابله فرد با تنش عوامل استرس

و بر  رديگ یشکل م یو یکودک و مراقب اصل نيب ،یاست که در کودک یعاطف ونديپ یبه معنا

(. اين پيوند Bowlby, 1969گذارد )زندگی تأثير می و احساس کودک در کل یرشد اجتماع

معاصر  یها . مدلگردد یم یدلبستگ های نگارهمعطوف  گريد یا به گونه یدر بزرگسالعاطفی 

در  یبه صورت پراکندگ یرا در دلبستگ یفرد یها طور معمول تفاوت بزرگساالن به یدلبستگ

 avoidance) و دلبستگی اجتنابی (anxious attachment) یدلبستگی اضطراب دو بعد وستاريپ

attachment) در نظر می( گيرندMikulincer & Shaver, 2003.)  افراد با اضطراب دلبستگی

ها منسجمی به نيازهای آن باال، از طرد شدن ترس فراوانی دارند؛ زيرا اطرافيان به صورت غير

 احتياج انياطراف تيحما(. اين افراد به Pietromonaco & Barrett, 2003اند )واکنش نشان داده

. در مقابل افراد با دلبستگی کنند یتالش م اريبس گرانيبا د یميحفظ روابط صم یدارند و برا

با  ،(، بنابراينWei et al., 2005اند )رو بودهگو روبهاجتنابی، با مراقبانی طردکننده و غيرپاسخ

 یو وابستگ تيميصم تيبه انکار اهمها کنند. آنتی مینزديکی و دلبستگی احساس ناراح

و اتکای به خود )اعتماد به نفس  داشتن استقالل یدارند و مدع ليتما کيمتقابل در روابط نزد

گو و کنندگانی پاسخ(. از سوی ديگر، مواجهه با مراقبتLocke, 2008کاذب(هستند )

. افراد با گردد یم (secure attachment) منيا یدلبستگ یريگ منجر به شکلگر  حمايت

 (.Porter et al., 2007دهند )اضطراب و اجتناب را نشان میاز  یتر نييسطوح پا منيا یدلبستگ

مندی از  يتنشان دادند که سبک دلبستگی ناايمن اضطرابی با کاهش رضا ها پژوهش بعضی از

های   يت نامطلوب پيوندهمچنين کيف(. McKinley & Randa, 2005تصوير بدنی ارتباط دارد )

شود که در نتيجه  منفی در آنان می  گيری خودپنداره عاطفی با والدين در جوانان منجر به شکل
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نتايج  ،(. عالوه بر اينPerry et al., 2008شود ) موجب نارضايتی بيشتر از تصوير بدنشان می

 دارای ايمن ستگیدلب سبک با پيشرفت نشان داد که انگيزه Martin et al. (2010)پژوهش 

 اضطرابی/ دوسوگرا و اجتنابی سبک دلبستگی با مقابل در باشد و می داریمعن و مثبت ارتباط

 د.دار آماری داریمعن و منفی همبستگی

-self) شخصيتی جديد شفقت به خود  استفاده از سازه Neff (2004)از سوی ديگر به نظر 

compassion) ات منفی درونی )مانند حس حقارت( و اتخاذ افراد را به آرامش، پذيرش تجربي

کند و با سالمت ذهنی و عملکرد  اقدامات مؤثر در جهت تندرستی و سالمتی تشويق می

سازگارانه مرتبط است. وی ساختار شفقت به خود را شکل مهمی از قالب سالمتی پيشنهاد 

کند، منفی محافظت میکرده است. شفقت به خود عالوه بر آنکه از فرد در مقابل حاالت روانی 

 Breines and Chen (2012)(. Neff, 2003در تقويت حاالت هيجانی مثبت نيز نقش دارد )

آميز را مطالعه کردند و به   های تهديد های عاطفی منفی و موقعيت نقش شفقت به خود در پاسخ

 های شخصی، خطاهای اين نتيجه رسيدند که شفقت به خود افراد را برای بهسازی ضعف

ای است. ای سه مؤلفهشفقت به خود، سازهانگيزاند.  اخالقی و عملکرد بهتر در امتحان بر می

 در مقابل قضاوت کردن خود (self-kindness) های شفقت به خود شامل مهربانی با خودمؤلفه

(self-judgment)اشتراکات انسانی ، (common humanity) در مقابل انزوا (isolation)  و

 آن ازاست.  (over-identification) در مقابل همانندسازی فزاينده (mindfulness) یآگاهذهن

شده  شناسیروان پژوهشی ادبيات وارد گذشته دهه يک در خود به نسبت شفقت مفهوم کهیجاي

 مشکالت و روان سالمت بر خود به نسبت شفقت نقش با ارتباط در فراوانی شواهد است،

 است. در گسترش حال در روز به روز زمينه اين در ها  پژوهش اما ،ندارد شناختی وجود روان

 Neffشادکامی ) و بهزيستی با بين شفقت به خود داری معنی مثبت ارتباط مختلف، های پژوهش

& Costigan, 2017روان پذيری(، انعطاف( شناختیHayes & Vilardaga, 2014سالمت ،) 

 ،(Bahadori et el., 2022رفتار سازگارانه )(، Bhat & Shah, 2015; Amani et al., 2022روان )

است  شده داده نشان و استرس افسردگی اضطراب، با منفی رابطه و (Raese, 2010بينی )خوش

(Krieger et al., 2016پژوهش .) اند که بين شفقت به خود و ارج نهادن به بدن،  ها نشان داده

افراد با سطوح بااليی از شفقت به خود، (. Andrew et al., 2016ارتباط مثبتی وجود دارد )
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 Wasylkiw et al., 2012; Braun etهای منفی کمتری در مورد تصوير بدنی خود دارند )نگرانی

al., 2016اين راستا  (. درBowlby (1988)  ادعا کرد که افراد اغلب با خودشان و ديگران به

 ت.ها رفتار شده اس با آنشان  وسط مراقبان اوليهکه در دوران کودکی تکنند  ی رفتار میيها هشيو

Neff and McGehee (2010)  بيان کردند که اگر افراد در محيطی که مراقبان حضور دارند نيز

ها فراهم شود تربيت شوند، توانايی ارتباط با خودشان را در يک حالت  و موجبات تغذيه آن

د که تجارب منفی دلبستگی منجر به فزون معتقد بو Gilbert (2010)دهند.  می گری رشد شفقت

شود و بنابراين توانايی افراد برای شفقت ورزيدن به خودشان را پيشرفت سيستم خطر می

مهمی در درک   دريافتند که شفقت به خود سازه Mackintosh et al. (2017)دهد. کاهش می

 .Albertson et al يج پژوهشباشد. نتا پريشانی هيجانی در ميان افراد با دلبستگی اجتنابی می

نشان داد که مداخالت شفقت به خود موجب کاهش شرمساری از بدن، نارضايتی از  (2015)

بدن و خود ارزيابی بر اساس ظاهر و افزايش ارزش شخص در نظر خود و ارج نهادن به بدن 

دارای  آموزاننشان داد دانش Khorshidi and Fathi Aghdam (2019)شود. نتايج پژوهش  می

آموزان دارای سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا از سبک دلبستگی ايمن نسبت به دانش

 تصوير بدنی بهتری برخوردار هستند. 

در مدل پژوهشی خود نقش  Raque-Bogdan et al. (2016)با توجه به اين امر که 

بررسی قرار  گری شفقت به خود را بين دلبستگی اضطرابی و ارج نهادن به بدن مورد واسطه

دادند و به اين نتايج دست يافتند که شفقت به خود رابطه بين دلبستگی اضطرابی و ارج نهادن 

گری دلبستگی  نقش واسطه   دهندهاين نتايج نشان کند و عالوه برگری میبه بدن را واسطه

د بود. اضطرابی در رابطه عاشقانه و دوستانه، بين دلبستگی اضطرابی مادرانه و شفقت به خو

مدت در پژوهش خود به مقايسه کارآمدی مداخالت کوتاه Moffit et al. (2018)همچنين 

نفس در کاهش نارضايتی از بدن و افزايش انگيزه خودبهسازی پرداختند  شفقت به خود و عزت

تر بودن مداخالت مبتنی بر شفقت به خود نسبت به مداخالت  ها حاکی از مؤثرو نتايج آن

نفس در کاهش نارضايتی از تصوير بدن و بهبود انگيزه خودبهسازی بود. بنابراين  تمبتنی بر عز

هايی که ذکر شد، اين پژوهش در های ذکر شده و نتايج پژوهش با توجه به مبانی نظری، مدل

نظر دارد مدل جديدی را ارائه کرده و نقش ابعاد دلبستگی را بر شفقت به خود و اثرات شفقت 
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ال مطرح ؤهادن به بدن و انگيزه خودبهسازی را بررسی نمايد. بنابراين اين سبه خود بر ارج ن

گری شفقت به خود، ارج نهادن به بدن و انگيزه شود که آيا ابعاد دلبستگی با واسطهمی

گرفته های انجام براساس مبانی نظری و با توجه به پژوهش کند؟بينی میخودبهسازی را پيش

 :است شده ترسيم گونه بدين حاضر پژوهش فرضی مدل طالعه،متغيرهای مورد م در حيطه

 
Figure 1. Proposed model 

 

 روش پژوهش
ها در پژوهش حاضر از لحاظ هدف يک تحقيق بنيادی است و از منظر گردآوری داده

تر همبستگی از نوع معادالت ساختاری است. گيرد و به طور دقيقتحقيقات توصيفی جای می

لعه اين پژوهش شامل کليه دانشجويان کارشناسی دختر و پسر دانشگاه يزد در جامعه مورد مطا

پسر( از  024دختر و  540نفر ) 494 پژوهش شامل . نمونهبود 0491-98سال تحصيلی 

ای خوشه تصادفی یريگ روش نمونه سبودند که بر اسادانشجويان کارشناسی دانشگاه يزد 

معادالت  یابي مدل کرديبر رو یمبتن یا روش همبستگها ب داده ليو تحل هيتجز انتخاب شدند.

 آوری شد.های مورد نظر از طريق چهار پرسشنامه زير جمع. دادهانجام گرفت یساختار

 08ساخته شده است. اين ابزار  Collins (1996): اين مقياس توسط مقیاس ابعاد دلبستگی

گذاری پرسشنامه بر اشد. نمرهبعد اضطراب و اجتناب دلبستگی میگويه دارد و شامل دو بُ

باشد. وی با می 2تا کامالً موافقم=  0ای از کامالً مخالفم= اساس طيف ليکرت پنج درجه

عد اضطراب و اجتناب را برای ابزار معرفی نموده و پايايی استفاده از روش تحليل عاملی دو بُ

 .Zare et alکرده است. همچنين گزارش  82/0تا  18/0ابعاد را با استفاده از آلفای کرونباخ بين 

عد اضطراب روايی ابزار را به شيوه تحليل عاملی و پايايی را به شيوه آلفای کرونباخ )بُ (2014)
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( مطلوب گزارش کردند. در پژوهش حاضر جهت سنجش پايايی از 81/0عد اجتناب و بُ 85/0

و برای عامل  80/0ر با آلفای کرونباخ استفاده گرديد که ميزان آن برای عامل اضطراب براب

 به دست آمد. 10/0اجتناب برابر با 

ساخته شد. پرسشنامه  5004در سال  Neffاين پرسشنامه توسط پرسشنامه شفقت به خود: 

خود در برابر قضاوت خود، اشتراکات  مهربانی بالفه ؤم 4گويه و  50شفقت به خود شامل 

گذاری اين باشد. نمرهمی یافراط ینندسازبرابر هما در آگاهیذهنو  در برابر انزوا یانسان

باشد. در می 2تا تقريباً هميشه=  0ای از تقريباً هرگز=درجه 2مقياس در يک طيف ليکرت 

است. روايی  10/0مقياس  نمرة کلی برای آلفا ضريب Khosravi et al. (2013)پژوهش 

زار با استفاده از روش پرسشنامه نيز مطلوب گزارش گرديده است. در پژوهش حاضر پايايی اب

  به دست آمد. 85/0آلفای کرونباخ 

طراحی شده  Avalos et al. (2005) پرسشنامه توسط اينپرسشنامه ارج نهادن به بدن: 

که در بسياری های مثبت تصوير بدنی را است که جنبه ایگويه 04است. اين ابزار يک مقياس 

گذاری اين پرسشنامه بر اساس طيف نمرهکند. ها شناسايی شده است منعکس می از نظريه

اين مقياس را  Avalos et al. (2005) باشد.( می2تا هميشه =  0ای )هرگز = درجه 2ليکرت 

را نشان داد. همچنين همبستگی  94/0در آمريکا هنجاريابی کردند و نتايج، اعتبار درونی باالی 

ايران نيز اين پرسشنامه توسط  يا باالتر بود. در 40/0با نمره کل  هاگويههر يک از 

Hasheminejad et al. (2016) پايايی ابزار به وسيله آلفای کرونباخ  ه وبه فارسی ترجمه شد

گزارش شده است. اعتبار همگرا و واگرای اين ابزار نيز بررسی و مورد تأييد قرار  88/0محاسبه و 

 به دست آمد. 90/0آلفای کرونباخ  پايايی اين ابزار در پژوهش حاضر با استفاده از روش گرفت.

طراحی  Breines and Chen (2012)پرسشنامه توسط  اينپرسشنامه انگیزه خودبهسازی: 

کنندگان موافقت خود را توسط يک مقياس ليکرت باشد. شرکتگويه می 2شده است و دارای 

ی انگيزه جهت دهنده ميزان باالدهند. نمره باال در اين پرسشنامه نشانای نشان میدرجه 1

با استفاده از آلفای  Moffitt et al. (2018)باشد. پايايی اين مقياس در مطالعه خودبهسازی می

پايايی اين ابزار در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای  گزارش شده است. 10/0کرونباخ 

 به دست آمد.  80/0کرونباخ 
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 هایافته
معادالت ساختاری  الگويابیلعه حاضر از طريق های مطاها و آزمودن فرضيهتحليل داده

، ميانگين و 0صورت پذيرفت. جدول  Amos-24افزار متغيرهای مکنون و در محيط نرم روی

، ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش را 5انحراف معيار متغيرهای پژوهش و در ادامه جدول 

 دهد. نشان می

Table 1. 

Mean and standard deviation of research variables 

Max Min SD Mean Dimension Variable 

43 15 4.77 30.2 Kindness 

Self-compassion 
34 13 4.2 24.01 Common humanity 

38 14 3.99 24.69 mindfulness 

107 50 10.6 78.92 Total 

30 6 4.77 18.42 Anxiety 
Attachment 

48 24 4.42 36.17 Avoidance 

65 18 9.97 47.26 - Body appreciation 

35 11 4.8 24.12 - Self-improvement 

 
Table 2. 

Correlation coefficients of research variables 

5 4 3 2 1 Variable  Row 

    1 Anxiety 1 

   1 -0.39* Avoidance 2 

  1 -0.27* -0.41* Self-compassion 3 

 1 0.43* -0.2* -0.34* Body appreciation 4 

1 0.15* 0.31* -0.15* -0.14* Self-improvement 5 

*P<0.01 

 

داری ی( نشان داد بين متغيرهای پژوهش روابط معن5نتايج همبستگی پيرسون )جدول 

الزم به ذکر است که توان مدل پژوهش را مورد بررسی قرار داد. وجود دارد. بنابراين می

اسميرنف مورد تأييد قرار گرفت و  -تفاده از آزمون کلموگروفبهنجاری توزيع متغيرها با اس

خطی بين متغيرهای  بود. هم 02/0داری آزمون در مورد تمام متغيرها باالی  سطح معنی

( متصور نبود. خطی بودن روابط بين  =r-48/0ضعيف )رابطه زای مطالعه به دليل وجود  برون

بدليل پايين بودن دگی مورد تأييد قرار گرفت. متغيرها نيز از طريق بررسی نمودارهای پراکن

و وجود اختالف فاحش بين مقادير مجذور دی ماهاالنوبيس سه مورد از  p2و  p1مقادير 

 اعضای گروه نمونه با مابقی، آنها به عنوان داده پرت شناسايی و حذف شدند.
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مدل : الف( صورت پذيرفتبخش  دوپژوهش حاضر در  یشنهاديمدل پبررسی 

حداقل  یها دارا سازه یشده برانيتدو یريگ مدل اندازه ايتا مشخص شود که آ یريگ زهاندا

گيری نشان داد در پرسشنامه ابعاد . نتايج مدل اندازهريخ ايشده است  فيتعر یعلم یارهايمع

، 0های و در پرسشنامه شفقت به خود آيتم 08و  01، 00، 04، 1، 0و  2، 5های دلبستگی، آيتم

گيری و های مذکور از مدل اندازهدارند؛ بنابراين آيتم 4/0بار عاملی کمتر از  05و  00، 8، 1

مدل ب( گيری دارای برازش مطلوبی بود. ساختاری حذف شدند. در ضمن، مدل اندازه

، مدل ساختاری 5که به بررسی روابط متغيرها مبتنی بر مدل مفهومی پرداخت. شکل  یساختار

آمده  4داری ضرايب نيز در جدول دهد و مقدار ضرايب و سطح معنیینهايی مطالعه را نشان م

 دار است.  چين بيانگر اثرات غيرمعنیهای خطاست. الزم به ذکر است که پيکان

 

 

Figure 2. Standardized coefficients of proposed model 
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Table 3.  
Standardized and unstandardized coefficients of proposed model’s direct paths 

P CR SE β B Path 

0.001 -5.09 0.13 -0.54 -0.67 Self-compassion  Anxiety 

0.43 0.78 0.03 0.04 0.02 Self-compassion  Avoidance 

0.008 -2.64 0.14 -0.19 -0.39 Body appreciation  Anxiety 

0.32 0.99 0.05 0.05 0.05 Body appreciation  Avoidance 

0.19 1.29 0.27 0.09 0.35 Self-improvement  Anxiety 

0.008 2.65 0.09 0.16 0.26 Self-improvement  Avoidance 

0.001 5.25 0.12 0.39 0.65 Body appreciation  Self-compassion 

0.001 4.17 0.22 0.31 0.93 Self-improvement  Self-compassion 

 

عد اضطراب بر شفقت شود بُمالحظه می 4استاندارد شده )بتا( در جدول  براساس ضرايب

عد اجتناب تنها دار دارد. اين در حالی است که بُیبه خود و ارج نهادن به بدن اثر منفی و معن

دار خودبهسازی است. در ادامه، شفقت به خود بر ارج نهادن به کننده مثبت و معنیبينیپيش

رسد پس از ورود متغير ميانجی، دار دارد. به نظر مییمثبت و معن بدن و خودبهسازی اثر

دار گرديده و اثر اضطراب بر اين متغير عد اضطراب با خودبهسازی غيرمعنیارتباط مستقيم بُ

ی غيرمستقيم، مسيرهاداری یتعيين معنای بردار است. تنها از طريق متغير شفقت به خود معنی

 ست.ه اشدارش گز Amosافزار منر اپ درستراتبور ستوخروجی د
Table 4. 
Indirect paths coefficients of the proposed model using Bootstrap method 

P 
Upper 

bound 

Lower 

bound 
β Path 

0.001 -0.09 -0.28 -0.17 Self-improvement Self-compassion Anxiety 

0.001 -0.12 -0.32 0.21 Body appreciation Self-compassion Anxiety 
 

شفقت به خود نقش دهد، نشان می 4استراپ در جدول طور که نتايج آزمون بوت همان

عد اضطراب با خودبهسازی و ارج نهادن به بدن برقرار کرده است. به عبارت ای بين بُواسطه

دن اثر منفی گری شفقت به خود بر خودبهسازی و ارج نهادن به بعد اضطراب با واسطهديگر بُ

آمده است و نتايج حاکی از آن است با  2های برازش مدل در جدول دار دارد. شاخصیو معن

از مرز نقطه برش  NFIو  GFI ،AGFI ،IFI ،TLI ،CFIهای وجود اينکه مقادير شاخص

هستند، کای اسکوئر بهنجار شده  82/0اند، اما همگی بزرگتر يا مساوی نگذشته 9/0مطلوب 

است و ريشه ميانگين  2/0( باالی PCFIت، شاخص برازش تطبيقی مقتصد )اس 2زير 

است. لذا برازش مدل نهايی قابل قبول  08/0( کمتر از RMSEAمجذورات خطای برآورد )

 شود.منظور می
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Table 5. 
Results of final fitness indicators 

RMSEA NFI PCFI CFI TLI IFI AGFI GFI χ2/df Indices 

0.06 0.85 0.73 0.89 0.87 0.88 0.86 0.88 2.65 Value 

 

 گیریبحث و نتیجه
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد دلبستگی بر ارج نهادن به بدن و انگيزه خود 

گری شفقت به خود در دانشجويان کارشناسی دانشگاه يزد بود. نتايج بهسازی با واسطه

ت مستقيم و منفی، شفقت به خود را در صورعد اضطراب دلبستگی بهپژوهش نشان داد بُ

های داخلی  کند. اين يافته با نتايج پژوهش بينی می دانشجويان کارشناسی دانشگاه يزد پيش

Shabani et al. (2016)  وRajabi and Maghami (2015)  های خارجی  پژوهشوRaque-

Bogdan et al. (2016) و Raque-Bogdan et al. (2011) دلبستگی اجتنابی به جز برای نقش 

Wei et al. (2005)  وNeff and McGehee (2010) توان در تبيين اين يافته می باشد.همسو می

يک مدل کارکردی درونی منفی از خود و مثبت ر دلبستگی اضطرابی التافراد با سطوح باگفت 

گر هستند  انتقاد ها احتماالً بيشتر خود (. آنBartholomew & Horowitz, 1991از ديگران دارند )

 دارد امکان و کمتر خودشان را دوست ندارند الًبنابراين، احتماو ديد منفی نسبت به خود دارند 

های خود دارند  تمايل بيشتری به اغراق در پريشانی باشند. اين افراد مهربان خود به نسبت که

ها اتفاق افتاده  برای آنای در نظر بگيرند که تنها  گونه شان را به شود تجارب منفی که منجر می

است و در تفکر و احساسات دردناکشان غرق شوند و سطوح پايين شفقت به خود را احساس 

ذهنشان به جای اينکه درگير خودشان و منابع درونی برای ايجاد شفقت به  ،کنند. عالوه بر اين

به  اقع شوند. خواهند که مورد تأييد ديگران و خود باشد، بيشتر درگير روابطشان هست و می

در رابطه با دلبستگی  Neff and McGehee (2010)های  يافته با يافتهاين لحاظ تجربی، 

بيان کردند که  آنانن هماهنگ است. الخود در ميان نوجوانان و بزرگسابه شفقت و اضطرابی 

گی )دلبست ها رسيدگی نمايند اگر افراد در محيطی تربيت شوند که مراقبان از هر لحاظ به آن

دهند. در حمايت از  گسترش می مشفقانهاين توانايی ارتباط با خود را به صورت ايمن(، آنان 

ن الگری را در ميان بزرگسا تر خودشفقتالدريافتند که دلبستگی ايمن سطوح باآنان اين ادعا، 

در بينی شفقت به خود همچنين نتايج نشان داد دلبستگی اجتنابی قادر به پيش د.کن بينی می پيش
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های کارکرد درونی هايی در ماهيت مدلباشد. اين ممکن است به دليل تفاوتدانشجويان نمی

تواند شامل  دين صورت که دلبستگی اجتنابی میمربوط به دلبستگی اضطرابی و اجتنابی باشد، ب

که دلبستگی اضطرابی اغلب يک مدل منفی از ديگران و يک مدل مثبت از خود باشد، در حالی

 همراه است.ديگران مثبت از خود و  ی ازفمن با مدل

صورت مستقيم و منفی ارج نهادن عد اضطرابی دلبستگی به، تنها بُپژوهشنتايج با توجه به 

  کند. اين يافته با نتايج پژوهشبينی میبه بدن را در دانشجويان کارشناسی دانشگاه يزد پيش

 Raque-Bogdan etهای خارجی  شپژوهو Khorshidi and Fathi Aghdam (2019)  داخلی

al. (2016) ،Iannantuono and Tylka (2012) ،Cheng and Mallinckrodt (2009)  و

McKinley and Randa (2005)  .افراد دارای سبک  توان گفتدر تبيين اين يافته میهمسو است

رد درونی ذهنشان بيش از حد درگير روابطشان هست و به دليل مدل کارک ،اضطرابیدلبستگی 

رود اين افراد،  انتظار می ،بنابراين کنند. منفی که از خود دارند بيشتر احساس ناشايستگی می

طور دائم در مورد فردی خود به در مواجهه با امور، در روابط بين امنيتبدليل احساس عدم 

دنی های انتقادی ديگران، نگران و مضطرب باشند. تصوير ب خصوصيات خود و احتمال ارزيابی

های آشکار خود است، تحت تأثير اين نگرانی و اضطراب  فرد نيز، بدليل اينکه قسمتی از جنبه

دهند، دلبستگی  نشان می Davis and Vernon (2002)در تأييد اين ادعا، . گيرد فراگير قرار می

بويژه در )، ارتباط مثبت با استفاده از اعمال جراحی زيبايی اضطرابیويژه دلبستگی  هناايمن ب

و بدست آوردن محبت آنان  تأييد ديگراندائماً به دنبال  دلبستگی اضطرابی. افراد با دارد (زنان

ها احتماالً بر اين باورند که ظاهر آنان  آن ،باشند و خواستار نگهداری آن هستند؛ بنابراين می

موجب استفاده از  در مورد ظاهرشانها  اين نگرانی شان با ديگران دارد. نقش مهمی در تعامالت

های مختلفی برای نگهداری توجه مثبت، از جمله اعمال جراحی زيبايی برای افزايش  روش

تواند بخشی از نگرانی کلی فرد  زيبايی بدنی است. بنابراين، داشتن نگرانی از تصوير بدنی، می

شده رائهاز مدل کارکرد درونی باشد. در نهايت با توجه به توضيحات ا نسبت به خود و ناشی

توان گفت که داشتن دلبستگی اضطرابی با تصوير بدنی منفی همراه است، در نتيجه چنين می

 يابند.افرادی، دليلی برای ارج نهادن به بدن يا قدردانی از بدن نمی

صورت مستقيم و مثبت انگيزه عد اجتناب دلبستگی بهنشان داد که بُهمچنين نتايج 

های دلبستگی مورد  است. افراد با سبک اجتنابی از سوی نگارهبينی کرده  خودبهسازی را پيش
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های کارکردی درونی منفی از ديگران و  گيرند، به همين دليل آنها مدل طرد و تنبيه قرار می

سازند تا بتوانند در دنيای تنهای خويش خودشان از  های کارکردی درونی مثبتی از خود می مدل

هرچند به صورت  ،کنند می ءاين افراد به خودشان اتکا ،نپس مشکالتشان بر بيايند. بنابراي

کاذب. اين افراد انگيزه دارند که بتوانند به تنهايی زندگی را مديريت کنند و به پيش بروند. البته 

به خود از روی دلسوزی يا شفقت به خود نيست، بلکه به دليل احساس فاقد  ءاين اتکا

ديگران است و نوعی خوداتکايی اجباری به حساب  حمايت بودن و غير قابل اعتماد دانستن

 (. Zare et al., 2014آيد )می

صورت مستقيم و مثبت، ارج نهادن به بدن را در نتايج همچنين نشان داد شفقت به خود به

های داخلی  کند. اين يافته با نتايج پژوهش بينی می دانشجويان کارشناسی دانشگاه يزد پيش

018)Khalatbari et al. (2 ،Mohagheghi et al. (2017)، al. (2016) Sheivandi et  و

Cheraghian (2016)  های خارجی  پژوهشوMoffitt et al. (2018) ،et al.   Bogdan-Raque

(2016) ،Albertson et al. (2015)  وWasylkiw et al. (2012) در تبيين اين  باشد.همسو می

افرادی که  دهدکنند که نشان میهدی را فراهم میبرخی مطالعات شواتوان گفت يافته می

کنند  ای نسبت به بدن خود دارند، بدن خود را به صورت مثبت ارزيابی می ديدگاه مشفقانه

(Wood-Barcalow et al., 2012 .)و رفتارهای  های افکار، هيجان توان نتيجه گرفت می ،بنابراين

له شفقت وسي توانند بهگيرند، میت میأمنفی نش مرتبط با تصوير بدن که از فرايند خودارزيابی

خود است. افراد   . يکی از ابعاد شفقت به خود قضاوت کمتر دربارهکاهش يابند به خود

ورز ديد انتقادی نسبت به خود ندارند و صرف نظر از سايز بدن يا شکل بدن،  خودشفقت

برای خود قائل هستند.  پذيرش بيشتری نسبت به ظاهر فيزيکی خود دارند و ارزش بيشتری

ای به خود در مواجهه با  اين افراد به جای اتخاذ يک نگاه انتقادی نسبت به خود، نگاه مهربانانه

عيوب ظاهری خود دارند. افرد با ديدگاه مشفقانه نسبت به خودشان از احساسات دردناک 

ها  کات انسانی به آنگزينند؛ بلکه با مهربانی، فهم و احساس اشترا نسبت به بدنشان دوری نمی

گيرند که افراد زيادی  اگر بدنشان دچار نقصی هست اين مسئله را در نظر میشوند.  نزديک می

ها  های تصوير بدنی خود راضی نباشند. آن ها هستند که ممکن است از برخی جنبه همانند آن

باشد و  می طور مطلق، کامل نيست و هر بدنی خاص و منحصر به فردمعتقدند هيچ انسانی به
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ای از نقاط قوت و  ها هر بدنی دارای مجموعه ممکن است نقايصی هم داشته باشد. از نظر آن

اعتقاد به اشتراکات انسانی، نگاه مهربانانه نسبت به خود و نگرش  ،بنابراين. باشد ضعف می

های اجتماعی منفی و  شود که افراد خودشان را در معرض مقايسه آگاهانه موجب می ذهن

ها و سالمتی  ها، عملکرد های منفی نترسند و قدر ويژگی گری قرار ندهند، از ارزيابی دانتقادخو

 بدنشان را بدانند و به آن احترام بگذارند.

صورت مستقيم و مثبت، انگيزه خودبهسازی را ، شفقت به خود بهپژوهشبا توجه به نتايج 

 Moffitt etاين يافته با نتايج پژوهش  کند. بينی می در دانشجويان کارشناسی دانشگاه يزد پيش

al (2018)  وBreines and Chen (2012) توان گفت طبق باشد. در تبيين اين يافته می همسو می

های شفقت به خود، افراد را برای بهسازی ضعف  Breines and Chen (2012)مطالعات

که شفقت به ز آنجايیانگيزد. ا شان، خطاهای اخالقی و عملکردشان در امتحان برمیشخصی

های منفی خود و تالش برای بهتر خود شرايطی ايمن و به دور از قضاوت برای مقابله با جنبه

سازد، روش مؤثری برای ايجاد انگيزه برای تغيير و بهسازی ها فراهم میکردن آن جنبه

فی و هايشان ديد من ها و شکست باشد. با شفقت به خود افراد هنگام مواجهه با ضعف می

شان  های اخالقی کند که دريابند از طريق خطا انتقادی نسبت به خود ندارند و به آنها کمک می

ورز برای رسيدن به اهدافشان با داشتن يک علت کامالً  شوند. افراد خودشفقت تعريف نمی

بنابراين، کنند. متفاوت که در واقع همان اهميت دادن به خودشان هست، تالش می

قضاوتی  شود که افراد نسبت به خود در افکار و مهربانی با خود موجب می پذيری انعطاف

های عملکرد خود را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و  بينانه داشته باشند و نارسايی واقع

 (.Ajam et al., 2017) تصميمات مناسب را برای رفع آن اتخاذ نمايند

شفقت به خود در رابطه بين اضطراب  داد که نشان غيرمستقيم مسيرهای نتايج همچنين

در ارتباط با ای است. دلبستگی با ارج نهادن به بدن و انگيزه خودبهسازی دارای نقش واسطه

 Kohi Moftakheri Esfahaniهای داخلی  نتيجه انگيزه خودبهسازی، اين يافته با نتايج پژوهش

et al. (2016)  و پژوهش خارجیMartin et al. (2010) ر مورد متغيرهای مشابه، همسو البته د

ها و هيجانات مرتبط با پيشرفت تحت توان گفت عقايد، ارزشدر تبيين اين يافته میباشد.  می

گيرد. افراد با سبک دلبستگی اضطرابی، خودکارآمدی تأثير تغييرات رشدی و تحولی قرار می

اط مناسب با ديگران اغلب نفس پايين برخوردار بوده و در ايجاد ارتبپايينی داشته و از عزت
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شوند، در برابر مشکالت توانايی کمی از خود نشان داده و در کل نگرش مثبتی دچار مشکل می

که افراد با شکست يا زمانی Feeney and Noller (1996)نسبت به خود ندارند. طبق نظر 

د؛ بهتر شوند، اگر از کيفيت دلبستگی مطلوبی برخوردار باشن شرايط دشوار روبه رو می

منفی خود را مديريت کرده و خود را با شرايط  وفق دهند. افرادی که  های توانند هيجان می

باشند به دليل مدل کارکرد درونی منفی که از خود دارند از  دارای دلبستگی اضطرابی می

که به مشکلی بر نفس پايينی برخوردارند، سازگاری روانی کمتری دارند و زمانی عزت

گونه دهند. اين حل مناسب و بهبود آن شرايط انجام نمیتالش زيادی برای يافتن راهخورند  می

گری سطوح پايين شفقت به خود  انتقاد شان و خود های شخصی افراد به دليل اغراق در پريشانی

ای برای بهبود وضع زندگی  دهند. از طرفی افراد دارای شفقت به خود پايين انگيزه را نشان می

 کنند.  ها و عملکردشان تالش  نمی برای بهسازی ضعف ،د بنابراينخود ندارن

-Raqueهای پژوهش حاضر با نتايج پژوهش پژوهش  يافته در ارتباط با ارج نهادن به بدن،

Bogdan et al. (2016) در زمينه ارتباط بين دلبستگی اضطرابی و ارج نهادن به بدن با واسطه-

توان گفت اين افراد به دليل مدل تبيين اين يافته می در .باشدگری شفقت به خود همسو می

 هستند. گرانيران طرد و رها شدن توسط ددرونی کارکردی منفی که از خود دارند، پيوسته نگ

ای ضعيف و خرسندی کمی در روابط اجتماعی دارند. عالوه بر های مقابلهچنين افرادی مهارت

بار نسبت به ان خشم و بروز رفتارهای خشونتاضطراب دلبستگی در اغلب موارد با طغي ،اين

شود نسبت به خود مهربان نبوده و به خود اهميتی ندهند. افراد  خود همراه است که باعث می

های های تصوير بدنی بيشتری دارند و نگرانیدارای سطوح پايين شفقت به خود نگرانی

کنند. ارهای خوردن گزارش میهای خودتنبيهی بيشتری را به خاطر رفت افزايش وزن و انگيزه

 کند. در واقع شفقت به خود پايين به عنوان يک مانع برای ارج نهادن به بدن عمل می

ها و موانعی همراه است. پژوهش حاضر  روشن است که انجام هر پژوهش با محدوديت

 مورددر  عدم وجود پيشينه نظری و پژوهشی کافیهايی داشته است از جمله:  نيز محدوديت

توانست نتايج را در  انگيزه خودبهسازی، که در صورت وجود پيشينه کافی، پژوهشگر میمتغير 

های اين پژوهش مبتنی  داده تر مورد تبيين قرار دهد. همچنين مورد انگيزه خودبهسازی عميق

از آنجايی  گيری قرار گرفته باشد. گزارشی است و ممکن است تحت تأثير سو های خود بر ابزار

پژوهش حاضر از نوع الگويابی معادالت ساختاری است و اين روش عليت را به  که طرح
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اطالعات هر متغير با استفاده از چند روش مختلف شود  رساند، پيشنهاد می اثبات نمی

 د.دهی قرار گير آوری گردد تا نتايج به دست آمده با اطمينان بيشتر مورد استفاده و تعميم جمع

تر )مقاطع تحصيلی متوسطه( و های سنی پايينای مشابهی در گروههشود پژوهشپيشنهاد می

تری در رابطه با انگيزه خودبهسازی و انداز مناسبهای ديگر انجام شود تا چشمدر دانشگاه

  ارج نهادن به بدن فراهم گردد.

که از شود مشاوران پيشنهاد می و با توجه به تأثير ابعاد دلبستگی بر ساير متغيرها، به والدين

ها بپردازند و طريق توجه به نيازهای افراد به برقراری رابطه مثبت و ايجاد دلبستگی ايمن در آن

با  از اين طريق به ارتقاء شفقت به خود، انگيزه خودبهسازی و ارج نهادن به بدن کمک کنند.

اوران و توجه به تأثير مثبت شفقت به خود بر انگيزه خودبهسازی و ارج نهادن به بدن، به مش

های آموزش شفقت به خود، انگيزه شود تا با برگزاری کارگاهروانشناسان پيشنهاد می

 خودبهسازی و ارج نهادن به بدن  را در دانشجويان باال ببرند.
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دانشجو،  ،گلناز اصغرزاده، بررسی نهايی و نويسنده مسئول. حات مقالهالب، ارسال و اصالل مطمحتوا و تحلي

استاد مشاور، مشارکت در ، اجرای طرح، تحليل و گزارش نتايج. مهدی رحيمیطراحی چارچوب کلی، 
رد بررسی همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را موها و ويرايش نهايی. طراحی چارچوب کلی و تحليل  داده

 ..اند قرار داده و تائيد نموده

 . دارند م میالاين پژوهش اع کنندگانمشارکتنويسندگان مراتب تشکر خود را از همه  سپاسگزاری:

نويسندگان اذعان می کنند که در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله مستخرج  تضاد منافع:
 . استدکتر مهدی رحيمی و مشاورت دکتر مريم زارع مايی ، با راهنارشدنامه  از پايان

 مقاله ازحمايت مالی برخوردار نبوده است اين منابع مالی: 
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