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Abstract 
This study is to compare body esteem, body image 

flexibility, and attachment style in women with and 

without self-compassion. It is a basic research and 
causal-comparative. The statistical population consists 

of all female students of Islamic Azad University, 

Najaf Abad branch (11 thousand subjects). Among 
them, 210 women were selected as available sample 

size, of which 119 had self-compassion and 91 did not 

have self-compassion, who filled out the Body 
Appreciation Scale (BAS), Body Image–Acceptance 

and Action Questionnaire (BI-AAQ), Revised Adult 

Attachment Scale (RAAS), and Self-Compassion 
Scale–Long Form (SCS-LF). Statistical analysis was 

conducted using SPSS25 software. The results of one-

way analysis of variance and multivariate analysis of 
variance showed that there was a significant difference 

between the two groups of women in body 

appreciation, body image flexibility, and attachment 
style. The significance level of the research variables 

was 0.05. Overall, women with self-compassion 

showed more body appreciation than women without 
self-compassion, and their attachment style was more 

secure and anxious, while women without self-

compassion had more body image flexibility than 
women with self-compassion and their attachment 

style was avoidant. 
Keywords: Self-Compassion, Body Appreciation, 
Body Image Flexibility, Attachment Style. 

 دهیچک

 ریتصا   یریپا   از بدن، انعطااف  یقدردان سةیهدف پژوهش حاضر، مقا
 یو بادون د دقا قت   یدر زناان باا د دقا قت    یو سبک دلبستگ یبدن

-یو علا  دیا آ یبا  قارار ما    نیادیاست. طرح پژوهش حاضر از ن ع بن
دانشگاه  یپژوهش، قامل زنان دانشج  یاست. جامعة آمار یا س یمقا

زن با    210ها  آن انین ر است ک  از م زاره 11آباد ب  تعداد  آزاد نجف
تعاداد،   نیا عن ان حجم نر ن  انتخاب قدند ک  از ا دردسترس ب   ةیق

 اسیا با  مق  ین ار بادون د دقا قت    91و  ید دقا قت  ین ر دارا 119
-BI)بدن  ریو کارکرد تص  رشیپرسشنامة پ  (BAS)از بدن  یقدردان

AAQ) ،بزرگسااا ن  یدلبسااتگ ةدنظرقاادیتجد اسیاامق(RAAS)  و
هاا در   داده لیا پاسخ کامل دادناد. تلل  (SCS-LF) ید دق قت اسیمق
 لیا و تلل طرفا   کیا  انسیوار لیو با آزم ن تلل SPSS-25افزار  نرم
از  یدو گروه از زناان در قادردان   انیثابت کرد، م یریچند متغ انسیوار

 یت ااو  معناادار   یو سبک دلبساتگ  یبدن ریتص  یریپ  بدن، انعطاف
 یهاا  افتا  یاست.  05/0پژوهش  یرهایمتغ ی. سطح معناداردوج د دار

باا   س یدر مقا ید دق قت یزنان دارا دهد، یپژوهش درمجر ع نشان م
 نیبرد ردارند و هرچن یشتریب یبدن یاز قدردان یزنان بدون د دق قت

زناان   کا   یحاال است؛ در یو اضطراب رنیا شتریآنان ب یسبک دلبستگ
باا   سا  یدر مقا یشتریب یبدن ریتص  یری پ از انعطاف یبدون د دق قت

 یآناان اجتنااب   یبرد ردارناد و سابک دلبساتگ    ید دق قت یزنان دارا
 است.
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 مقدمه
 با م اجه  هنگام د دنکردن  قضاو  و د د ب  مهربانی عن ان ب  د دق قتی (2003) نف تعریفبراساس 

 و قضاو  جای ب  1گرمی و مهربانی با د د ب  دادن پاسخدارد:  مؤل   س  ک  است قده معرفی رنج یا قکست

 ةهر بین مشترک و رایج ای تجرب  بلک  2تنیس فرد منلصرب  رنج تجرب  اینک  تشخیص قدر  انتقاد،

 هنگامرا دارند،  دصیص  این ک  افرادیی. من  هیجانا  و افکار ب  ت ج  جای ب  3د د از آگاهی ،هاست انسان

 مقابل  آن با درستی ب  فهم و درک با ک ایتی بی و ناامیدی احساس انتقاد، جای ب  ناامیدی و قکست با م اجه 
 د دمهربانی و درک ی،نید دتسک کردن جایگزین و مخرب های پاسخ کردن غیرفعال طریق از و کنند یم
 را فرصت این افراد ب  د دق قتی درواقع .کنند فراهم د د برای را آرامش ت انند یم نابهنجار هایررفتا جای ب 
 و نی من )م فیت، نکنند ارزیابی بد های ویژگی با را د د وکنند  ح ظ د دب   را مثبتشان دیدگاهتا  دهد می

 (.2018 کروگ، و اسریس ل یس، ریچاردس ن، ف لرتیزکی یز، ؛2016 استی ن، و کلی ؛2018 ویلیامس ن،
 بینی، د ش د قلالی، با د دق قتی (2014) پتر و آلبر  ،نف ،تیاسر پژوهش از آمده دست ب  نتایجبراساس 
 بیشتر مثبت تص یر بدنی و د د ب  مثبت احساس د د، حرمت استرس، پایین سطح قنادتی، روان بهزیستی
 است. هرراه

؛ (2020 کامپبل، و هیلر ه لرن، )سیگل، است مثبت بدنی تص یر یریگ قکل ع امل از یکی د دق قتی

 .کرد اقاره بدنی 5تص یر پ یری انعطاف و 4بدن از قدردانی ب  ت ان یم مثبت بدنی تص یر یها جنب  ازبنابراین 

 د د بدن با آگاهان  ذهن ارتباط ح ظ برای افراد ت انایی و بدن ب  احترام و عشق معنای ب  بدن از قدردانی
، باقد داقت  را ها رسان  تبلیغا  با سازگار و پسند جامع ، آل ایده اندام قخص ک  معنا این صرف ب  ن  اما است،
 هرکاران، و نریرامسرو) دارند د د بدناز  قرایطی هر تلت افراد ک  است مثبتی نظرا  و عقاید قامل بلک 
 ک  ن اقصی از نظر صرف بدنی، مثبت نظرا م ارد زیر است:  قامل بدن از قدردانی تر مشخص ط ر ب . (2019
 ک  هایی فعالیت انجام ،بدن نیازهای ب  ت ج  و ه قیاری، کنند می درک د د از ظاهر و قکل وزن، در افراد

 ها رسان  در ک  غیرواقعی یها آل ایده رد با بدن ذهنی قکل از ملافظت و ق د می بدن سالمت یارتقا م جب
 است. قده دیکش تص یر ب 

 این ب  یا جداگان  های پژوهش در( 2016) کراگید و ت ل و( 2015 ) قاکل  رد یلد و نف ،نس تآلبر
 ت اند می زنان برای م یدة مشغل ایجاد یا روزان  ن یسی داطره مانند د دق قتی مدادال  ک  رسیدند نتیج 

 آم زش تلت ک  زنانی دریافتند پژوهشگران بنابراین؛ دهد کاهشرا  بدناز  قرمو  دجالت بدن، نارضایتی
 یا کم بنابراینکنند؛  می گزارش را بدن ب  مرب ط های نگرانی از کرتری سط ح ،رندیگ یم قرار د دق قتی

                                                 
1. responding to yourself with kindness 

2. recognizing that the experience of suffering is individual 

3. self-awareness 

4. body appreciation 

5. body image flexibility 
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 بهب د انگیزه در چشرگیری ریتأث بلک ، دارد بدن نارضایتی در زیادی نقش تنها ن  د دق قتی سطح زیادب دن
 اصالح و ضعف قناسایی عرلکرد، بهب د تغییرا ، راهگشای ق ی انگیزه داقتن درواقع. دارد بدنی وضعیت
 و ت ل؛ 2018 ویلیامس ن، و نی من )م فیت، دق  می ایجاد د دق قتی آم زش با ک  است نادرست ادالق
 (.2016 کراگید،
 برابر در اینک  بر عالوهق ند،  م اج  می بدنی قدردانی از با تری سط حبا  ک  افرادی دیگر س ی از
 ،هستند مجهز جامع  غیرواقعی تیج اب معیارهای کردن برآوردهمنظ ر  ب  فرهنگی یها د است  و فشارها

 درگیریمانند  رفتارهایی است؛ مترایل رفاه و یسالمت د د، از مراقبت سرت ب  بیشتر نیز ها آن رفتارهای
 منجر با تر قه دی د ردن و کرتر د ردن ادتالل ب  امر این ک  دارند را بیشتر وزن کاهش و رژیمبا  کرتر
 نتایج در( 2019) ماه ن مک و تیلکا فرنچ، اولتریچ، کاکس ترتیب هرین ب  (.2017 دوناو، و )گیلنق د  می

 قدردانی و پ یرش رضایترندی،هستند،  ی گا ب  مشغ ل ه ت  ط ل در ک  افرادی، کنند می بیان د د پژوهش
 ت اند می جسری های چالش و تلریک طریق از ی گا حرکا  چراک ؛ دهند می نشان د د از بیشتری بدنی
 افزایش را بدنی های فعالیت ذاتی انگیزه بدن از با تر قدردانی بنابراینکند؛  فعال را افراد د دق قتی حس
 تعدیل زنان در را بدنی قدردانی و بدنة مقایس بینة رابط بت اند د دق قتی رسد می نظر ب  سبب بدین. دهد می
 .دهد کاهش د دق قتیة سای زیر را بدنی نارضایتی و کند

 ن ین و جدید عصر در ک  است مثبت بدن تص یر های سازه از دیگر یکی بدنی تص یر پ یری انعطاف
 این. دهند یم پاسخ اجتراع و ها رسان  س ی از زیبایی های چالش  ب چگ ن  افراد دهد نشان تا آمده وج د ب 

 ک  است جدیدی نسبتاً سادتار درواقع ک  قده مت لد رفتارگرایی اص ل از و ییب دا فلس ی م اهیم از اصطالح
 دارد. اقاره بدنی تص یر نگرانی ادتاللة طیح در رفتاری عرلیا  تنظیم و هیجانا  از داصیة دست ب 

 وقایع برابر در گش دگی و قنادتی روان پ یری انعطاف، انطباق پ یرش از بازتابی بدنی تص یر پ یری انعطاف
 انکار و قضاو  بدون بدنی تص یر پ یرش و تجرب  ت انایین عی  و است بدن نارضایتی ویژه ب ، زا استرس
 و گسترده یم ه م بدنی تص یر (.2019 ،هرکاران و کاکس) ق د می سازگاران  رفتار تق یتسبب  ک  است

 افراد سایر دیدگاه و احساس ،ت کر با ک  ق د میرا قامل  د د بدن تناسب و اندازه از فرد ادراک ک  پ یاست
 بخش آرامی سیسترة نتیج ارتباط این، ق د می بیان نیز اجتراعی ذهنیتة نظری در است. هرراه او بدن ب 

 سبک س  کش راستا، این در (2016 قارپ، و برانت) کند می عرل بخش آرام نظام یک عن ان ب  و است
 داقت  د د ازی مثبت بدنی تص یر بت اند فرد تا کرده معرفی را بدنی تص یر تهدیدا  و روانی فشار با مقابل 
 دق  یمپ یری ذهنی منجر  انعطاف ب  ک  است مثبت منطقی پ یرش و ظاهر تثبیت اجتناب، قامل ک  باقد

 ،یج ر و وب روگرس، ؛2012 ،، ماس دا و لیوندل؛ 2018 سارگنت، و یبارل  نتر،، مس دا؛ 2005)کش، 
 و نگرقی )قنادت و اندازة بدن( )تخرین ادراکی مستقل بخش دو قامل بدنی (. تص یر2015؛ وب، 2018
 و بدنی( تص یر روی گ اری )سرمای  بدنی تص یر ظرفیت قامل نگرقی بعد ک  است بدن( ب  فرد احساس
 بر گ اری سرمای  از ناقی بیشتر افراد، د د حرمت بنابراین؛ است بدنی( تص یر )برآورد بدنی تص یر ارزش
 زندگی ب  بهتری حس معر  ً دارند، د د ب  د بی احساس ک  افرادی اساس براین. است شا بدنی تص یر
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 روقن،) ق د می منجر فرد ب دندارزقرن احساس در تغییراتی ب  ،نپ یرفتنی ذهنی تص یر اما ،دارند
 زنان مثبت بدن تص یر از ت اند یم ک  ع املی از یکی بنابراین؛ (1395 ،دهن ی و ایزدی ،تنشل م ،نژاد یهاقر
، گ رین و پارک )بران، است د دق قتی کند، ملافظت زیبا اندام باب در فرهنگ و اجتراع فشارهای مقابل در

 انتقاد و قضاو  جای ب  گرمی و مهربانی با د د ب  دادن پاسخ یعنی د دق قتی اول ویژگی ب  ت ج  با. (2016
 ملافظت کند یم وارد ها آن مثبت بدنی تص یر بر فرهنگ ک  ییها بیآس برابر در را زنان ت اند یم دصلت این
 آید. نائل بدنی تص یر یریپ  انعطاف یعنی بدن تص یر پ یر انعطاف پ یرش ب  بت اند فرد تاکند 

دلبستگی  سبکیة نظربراساس  .است 1دلبستگی سبک پژوهش، این بررسی م ردی ها سازه دیگر از

، پریشانی یا نیاز م اقع در (دلبستگی )ظاهر زندگی مهم افراد نزدیکی ب  ها انسان ب دن مند انگیزه ،2بالبی

 باقد، گ  پاسخی دلبستگی الگ  وقتی است. (دلبستگی رفتاری )سیستم ذاتی یتقناد روان سیستم از بخشی
 کننده حرایتدلبستگی  مدل ک  زمانی. ایرن( )مدل دارند د دة کنند مراقب از مثبت ذهنی بازنرایی افراد
 من ی مدل و ق د نری حاصل امنیت، ندارد هرراه ب  فرد برای را آسایش و نزدیکی، نیستمطرئن  و گ  پاسخ
 الگ های بر. هرچنین دارد( اجتنابی و اضطرابی مستقل بعد دو ک  ناایرن )مدل گیرد می قکلدلبستگی  از

 قکننده بهزیستی و زندگی کی یت زندگی، زای استرس وقایع برابر در رااو  و تأثیرگ ارند افراد رفتاری-هیجانی
 کاهش ک  است مرتبط دیگر قنادتی روان های آسیب با اجتنابی و اضطرابیدلبستگی  براین عالوهکند.  می

 ک  قده تعریف ط ر ایندلبستگی  معاصرة نظری در (.1988 )بالبی، دهد می قرار هدف را زندگی کلی کی یت
 و گ یی پاسخ برای پ یا سازگاری و بی ل ژیکیة پای ک  کند می ت صیف رفتاری سیستم یک عن ان ب  را آن

 است. افراد ملیطی های د است  با قدن م اج 
 مرتبط دار قاعده الگ ی یک چراک ؛ زاست استرس وقایع در احساس تنظیمة کنند کرک بهتریندلبستگی 

 از امنیت احساس گرفتندلبستگی  اصلی کارکرد (.2019 تابنر، و )فاچز است رفتار و هیجانا  ،ها  تجرب با
 احساس استررار و گیری قکل ب ها   تجرب این تکرار ک  است بلران بروز درص ر  قدن حرایت طریق
 واتر، و )اسرافق د  می فرد در مثبت ت کر و عاط یهای   تجرب گسترشسبب  و کند می کرک امنیت عر می
 از ق قت دریافت ت انایی و دیگران ب  ق قت حس داقتن معنای ب  پی ست  هم ب ی جریان نیز ق قت (.1977
 ناایرندلبستگی  ک  افرادی است. هربست  ایرندلبستگی  با قد  ب  تعریف این ک  است گرانید س ی
 ها آن در دوباره را گ قت  تنهایی احساس و ناکام داطرا  ناگهان چراک ترسند؛  می ق قت دریافت از، دارند
ها   آن درنتیج ؛ است نشده برآورده قان عاط ی و جسری نیازهای قیرد ارگی دوران در افراد این. کند می زنده
 صریری ارتباط برقراری ب  ترایلی بنابراین؛ هستند نامطرئن وناپ یر  دسترس دیگران دارند باور بزرگسالی در
 سخت های دیدگاه و ناکارآمد های نگرش ،نامطرئن پرتنش، روابط ناایرن، گروه دو البت ؛ ندارند دیگران با
ة یافت (.2017 هرکاران، و )جئ نگهستند  مشکل دچار هیجانی تنظیم نظر از و دارند دیگران و د دبارة در

                                                 
1. Attachment Style Theory 

2. John Bowlby 
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 و ناایرندلبستگی  سبک کاهش ب  د دق قتی با ی سطحدهد،  می نشان( 1399) بیتان  و اورکی علری
 .است کننده کرک نرایدلبستگی  سبک بهب د

 د د با مهربانان رفتار  ب  را فرد ک  است د د نامطل ب ابعاد ب  پ یرا و ملبت با مأت ی برد رد د دق قتی
 افراد چراک منجر ق د؛  ایرندلبستگی  سبکبهب دی  ب  ت اند یم نیز د د با مهربانان  برد رد. کند یم تش یق
 بت اند ک کند  می ت انرند نظر این از را افراد براین عالوه دارند. مثبت نگرش د د ب  ایرندلبستگی  دارای

   دهد. کاهش هیجانی و قنادتی پردازش فرایند در آزاردهنده و بدنی( تص یر از برداقتانند )م من ی ادراکا 
( 2020) هرکاران و گلیس نر ن  برایاست؛  قده انجام پژوهش این م ض ع با مرتبط متعددی یها پژوهش

 گزارش رای مثبت بدنی تص یر ند،ربرد ردا د دق قتی با ی سطح از ک  زنانی، دادند نشان د د پژوهش در
 در انزوا و بدن تص یر نگرانی کاهش ب  د دق قتی افزایش ک  آمد دست ب  نتیج  اینی ا مطالع  در .کنند یم

سبب  د دق قتی افزایش. (2020 ،م س ی و یسلطان ی، یلط) ق د یم منجر پ ست سرطان ب  مبتال بیراران
 و رودگر)کند  ملافظت بدنی تص یر یها ینگران برابر در را پسران ت اند یم ک ق د  می د د بر تررکز کاهش

 عن ان ب  د دق قتی با ک دکی دوران داطرا  یادآوریدهد،  می نشان دیگر پژوهش نتایج. (2017 ،هرکاران
 ک  اولی  مثبت داطرا . در این میان، کند یم عرل بل غة دور اضطراب و افسردگی عالئم برابر در ملافظتی

 دارد ن ج انان جامع  در د دق قتی تق یت و گیری قکل در زیادی سهم، کند یم تعین رادلبستگی  سبک
 نتیج  این ب  د د پژوهش در (2017) هرکاران و جئ نگ. (2013  ،سانتیت ریاسپ و اکساویر ،نه یمارت ،)کانه 
 .ق د یم منجر د دق قتی از ترس ب  عاط ی پریشانی و ناامیندلبستگی  ک  رسیدند
 این نداقتن چراک ؛ دارند قرار یشیپر روان ادتال   معرض در بیشترندارند،  د دق قتی ک  دیاافر
 د د از هیجانی و قنادتی پردازش فرایند در یا آزاردهنده و من ی ادراکا  قخصق د  می منجر ویژگی
 س ی از. ردیگ یم قرار دطر معرض در ک  است ییها ل  ؤم از یکیتص یر بدنی  قرایطی چنین در باقد. داقت 
 تر سخت را وج دآمده ب  قرایط ت اند یم، دارند د د ب  ناامیندلبستگی  سبک با افراد ک  من ی نگرش دیگر
 نقش ت اند یم ک است  روانی فشار و روان  سالمت یها کننده بینی پیش از یکی د دق قتی اوصاف این با .کند

 حاضر پژوهش منظ ر هرین ب ؛ باقد داقت دلبستگی  سبک و مثبت بدن تص یر نگهداری و ایجاد در بسزایی
 بدون و ق قتید د با زنان دردلبستگی  سبک و بدن تص یر پ یری انعطاف بدن، از قدردانیة سیمقا دنبال ب 
 از:اند  عبار  ها  یفرض پژوهش، اهداف ب  ت ج  با است.آن 

 .هستند مت او  هم با بدن از قدردانی درآن  بدون و د دق قتی با زنان
 .هستند مت او  هم با بدن تص یر پ یری انعطاف درآن  بدون و قتی د دق با زنان
 .هستند مت او  هم با (اجتنابی و اضطرابی ایرن،)دلبستگی  سبک درآن  بدون و د دق قتی با زنان
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 روش
 اجرا روش و نمونه جامعه،
 رو پیش پژوهش آماریة جامع .است ای مقایس  -علی ص ر  ب  و ق د یم ملس ب بنیادین پژوهش این طرح

 از پس است. 98 -99 تلصیلی سال در ن ر هزار 11 تعداد ب  آباد نجف واحد آزاد دانشگاه ددتر دانشج یان
 تصادفی ص ر  ب  ها آن میان از سپس و تهی  ها کالس دانشج یان آمار ابتدا در دانشگاه با  زم هراهنگی
ی ها مالک براساس قدند. انتخاب نر ن  عن ان ب  ها کالس مؤنث دانشج یان ک  قدند انتخاب هایی کالس
 سپس و دانشج ب دن سال، 40 حداکثر و سال 18 سن حداقل داقتن ب دن، مؤنث مانند پژوهش این ورود

 از قدردانی یها پرسشنام  ب  و گرفتند قرار پژوهش گروه در ها یآزم دن تلقیق،ی ها پرسشنام  کامل تکریل
 رضایت با ها یآزم دنگ تنی است  دادند. پاسخ د دق قتی ودلبستگی  سبک بدن، تص یر پ یری انعطاف بدن،
 قد. ملافظت کامل ط ر ب ها  آن قخصی اطالعا  از هرچنین وکردند  قرکت پژوهش این در کامل

 پژوهش ابزار

 (BAS) 1مقیاس قدردانی از بدن آوالوس
 2005 سال در بدن ب  مثبت نگرش سنجش برای را مقیاس این (2005) بارکال  وود و تیلکا ،ل سواآ

 لیکرتی یبند درج  یک امتداد در مقیاس این یها ماده .دارد ماده 13 پرسشنام  این .کردند هنجاریابی
 روش را آزم ن این پایایی آوال س .است 13 نرره کرترین و 65 نرره بیشترین ک  رندیگ یم قراری ا نقط  پنج
 مقیاس با هربستگی طریق از پرسشنام  روایی .کرد گزارش نی آبرا را 94/0 مقدار وید سنج کرونباخ آل ای
 فیزیکی قرایط ،50/0 بدنی ج ابیت درک بادهد  می نشان ک قد  ارزیابی قلید و فرانزو بدنی ن س عز 
 یآل ا ایرانی ةنر ن در .کند یم پشتیانی با  هرگرای روایی از ک  هستند مرتبط 72/0 وزن نگرانی و 60/0

 اعتبار هرچنین، است ایرانی جامع  در ابزار این مناسب پایایی نرایانگر ک  آمده دست ب  88/0 کرونباخ

 ک  قدیده سنج قکل بدنی بدریختی از ترس و( 1965) روزنبرگ 2ن سعز  مقیاساست اده از  با هرگرایی

 با پایایی رو پیش پژوهش در .(1395 ،هرکاران و )روقن آمد دست  ب آن برای 50/0 -57/0 مقدار ترتیب ب 
 آمد. دست  ب 81/0 مقدار ک  قد ملاسب  کرونباخ روش

 (BI-AAQ) 3بدن تصویر کارکرد و  پذیرش ةپرسشنام
 کردند طراحیبرای سنجش انعطاف پ یری تص یربدن  2013 سال در کل ن کات  و مروین ویلس ن، ،ساندوز
 میزان هرچنینکردند.  گزارش 93/0را  پرسشنام  این کرونباخ آل ای ضریب و 68/0 را آن بازآزماییک  

                                                 
1. Body Appreciation Scale (BAS)  

2 . Self-Esteem Scale 

3. Body Image – Acceptance and Action Questionnaire (BI-AAQ) 



 299                                  دهمدواز ، سال4پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 و 87/0 را نباخوکر آل ای( 1392) هرکاران و ایزدی نیز ایران در .کردند اعالم 52/0 را پرسشنام  این روایی
 و افسردگی استرس، قنادتی، روان پ یری انعطاف وزن، از رضایت مقیاس با هربستگی روش  ب را آن روایی

 روایی بیانگر ک  آمد دست ب  37/0 و 45/0 ،33/0 ،33/0 ،54/0 نررا  ترتیب ب  ک  کردند بررسی اضطراب
مة پرسشنا در م ج د ةنسخ س  از ک  ب د سؤال 46 قامل آن نخستین فرم است. م ک ر مقیاس هرگرایی
 کردند اقدام پرسشنام  سؤا   بازن یسی ب  پرسشنام  اصلی طراحان هابعد ب د. قده  اقتباس عرل و پ یرش

 پیش پژوهش در (.1392 ،رحرانی و یریکر ی،زدیا) قد ح ظ ب د، بدنی تص یر با مرتبط ک  سؤالی 12 تنها و
 دست آمد. ب  79/0مقدار ک   قد ملاسب  کرونباخ روش با پایایی رو

 (RAAS) 1 بزرگساالن یدلبستگ ۀدنظرشدیتجد اسیمق
 و روابط جادیا یها مهار  از یابید دارز قامل ک  نر دند یطراح 1990 سال در پرسشنام  این رید و ک لیز

 است داده 18 بر مشترل و ب ده کینزد دلبستگی یها چهره ب  دلبستگی روابط یده قکل ة یق ی ید دت ص
 عبار  است از ک  ق د می سنجیده لیکر  ن ع از ای درج  پنج مقیاس کی یرو یگ ار عالمت با ک 
 آن پایایی ضریب .(5) دارد تطابق من دص صیا  با کامالً تا (1) ندارد تطابق من دص صیا  با وج  هیچ ب 

 با پرسشنام  این اجرای بار دو از حاصل نتایج داد. نشان (1994) دیر و زینک ل پژوهش در را 80/0 مقدار
 مناسب زمان هم اعتبار از 95/0 سطح در آزم ن این ک  ب د آن بیانگر یکدیگر از ماه یک زمانیة فاصل

 مجدد آزم ن-آزم ن روش از است اده با پایایی میزان نیز ایرانیة نر ن در (.2015 لیم، و )کانگ است برد ردار
 سنجش یبرا نیهرچن(. 1380 پاکدامن،) قد اعالم  95/0 مقدار ک  قد اجرا دو بین هربستگی ص ر  ب 
 در هربستگی دهد ضریب . نتایج میقداست اده  دهیسنج Dو  A ،B ،C سطح در واگرا ییروا از سازه ییروا

 ب دن نزدیک های زیرمقیاس بین هربستگی ضریب واست  336/0 و 313/0 ترتیب ب  001/0 معناداری سطح
 است پرسشنام  مناسب روایی از حاکی ک  آمد دست  ب 246/0 مقدار 014/0 معناداری سطح در وابستگی و
آن کرونباخ ملاسب  قد ک  مقدار کل  روش  ب پایایی رو پیش پژوهش در (.1399 ،نسائی و یملقق ی،فرهاد)

 دست آمد. ب  84/0

 (SCS-LF) 2خودشفقتی مقیاس
 در باید دهندگان اساس پاسخ است. براین قده سادت   (2003نف ) ت سط ای است ک  ماده 26 ای پرسشنام 

قش  پرسشنام  این .دهند پاسخ عبارا  ب  (هریش  تقریباً) 5 ( تاهرگز تقریباً) 1 ای درج  پنج لیکر  طیف
آگاهی و  ذهن انزوا، انسانی، مشترک احساس د د،بارة در قضاو  د د، با مهربانی قامل ک دارد  مقیاس درده

برای روایی هرگرای  .دست آمده است ب  92/0آل ای کرونباخ مقیاس کل آن نیز  ک فزون هرانندسازی است 
 و دسروی نیز ایران در قد. گزارش 59/0 مقدار ک قده  است اده (1965) روزنبرگ د د  حرمت اسیمقآن از 

                                                 
1. Revised Adult Attachment Scale ( RAAS) 

2. Self Compassion Scale-Long Form (SCS-LF)  
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 و قد اعالم 76/0 آن کرونباخ آل ای ک کردند  اعتباریابی و هنجار را آن ایرانیة نر ن در( 1392) هرکاران
 روش با عاملی تللیل از پس. قد است اده ییدیأت و اکتشافی عاملی تللیل روش از آنة ساز رواییبرای 
 تبیین را واریانس از درصد 28/41 درمجر ع ک  قد استخراج آزم ن کل از عاملچهار  واریراکس چردش
 مقدار ک  قد ملاسب  کرونباخ روش  ب پایایی رو پیش پژوهش در (.1392 یابنده، و صادقی )دسروی، کرد
 آمد. دست  ب 74/0

 اطالعات لیتحل و هیتجز روش
 مت سط اثر ةاندازو  25/0اثر  ةانداز درنظرگرفتن با .قد است اده Gpower افزار نرم از نر ن  حجم تعیین برای
 یا د ق  تصادفی گیری نر ن  روش  ب ک  آمد دست ب  ن ر 210 پیشنهادی نر ن  حجم کل 05/0 آل ای
. قد است اده میانگین( و معیار انلراف درصد، )فراوانی، ت صی ی آمار از ها داده ت صیفبرای  قدند. انتخاب

 برابری فرض برای 2ل ین آزم ن ها، گروه میانگینة مقایس برای مستقلt  آزم ن استنباطی آمارهرچنین 

 1چندمتغیره واریانس تللیل آزم ن و متغیر اصلی اثر برای 3امان  معناداری آزم ن گروهی، بین های واریانس

 .قد است اده SPSS افزار نرم ازنیز ها  داده تللیل برای .ندقد است اده ها گروه ةمقایس برای

 ها افتهی
 شناسی جمعیت توصیف الف(
 ت او  بررسی برای داقتند. حض ر د دق قتی بدون زن 91 و د دق قتی دارای زن 119 حاضرة مطالع در

 گروه دو در د دق قتی ت او  بیانگر ک  قد است اده (p<، 041/0= t 05/0) مستقل t آزم ن از د دق قتی
 62/25 د دق قتی بدون افراد و (44/5) 60/25 د دق قتی دارای افراد سنی معیار( )انلراف میانگین است.

 ب د. (03/6)

 ها شاخص توصیف ب(

 دارای افراد گروه دو در معیار انلراف و میانگین پژوهش متغیرهای ت صی یی ها قادص، 1 جدول براساس
 .هستند مت او  هم با د دق قتی بدون افراد و د دق قتی

                                                 
1. multivariate analysis of variance 
2. Levene's test 
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 ها گروه یفیتوص یها . شاخص1 جدول

 متغیر
افراد  میانگین

 خودشفقتی دارای
افراد  معیارانحراف 

 تیخودشفق دارای
افراد  میانگین

 خودشفقتی دارای
افراد  معیارانحراف 

 خودشفقتی دارای
 73/13 30/40 52/11 35/51 بدن از قدردانی

 36/17 97/38 22/17 13/33 بدنی تص یر پ یری انعطاف
 41/4 49/12 41/4 68/13 ایرن دلبستگی سبک
 61/5 09/11 97/4 34/13 اضطرابی دلبستگی سبک
 22/3 32/13 89/2 16/12 اجتنابی دلبستگی سبک

 نرمال آزمون ج(

 گروه دو یرهایمتغ یبررس یبرا نیلو آزمون .2 جدول

 DF1 DF2 F sig متغیر

 019/0 59/5 208 1 بدن از قدردانی
 945/0 005/0 208 1 بدنی تص یر پ یری انعطاف
 060/0 58/3 208 1 ایرن دلبستگی سبک
 068/0 36/3 208 1 اضطرابی دلبستگی سبک
 100/0 73/2 208 1 اجتنابی دلبستگی سبک

 واریانس تللیل و واریانس تللیل از یادقده متغیرهای مقایس  م رد های گروه ت او  بررسی منظ ر ب 

 ارزیابی 1باکس ام و ل ین آزم ن از است اده با آن های م روض  اجرا، از قبل البت  ک  قد است اده چندمتغیره

 ک  قد ارائ  2 جدول در آنة نتیج و است اده ل ین آزم ن از گروهی بین های واریانس برابری فرضقد. برای 
 هرگنی بررسیبرای  نیز راستا این در است. برقرار دطا های واریانس برابری م روض  پژوهش این در

 رعایت د بی ب  مرب ط قرط، داد نشان آن نتایج ک  قد است اده باکس آزم ن از ها گروه در واریانس ماتریس
 .Sig، 55/1=F، 01/24=Box M=790/0است:  قده

 وابسته یرهایمتغ بر گروه ریمتغ یاصل اثر یبرا رهیچندمتغ انسیوار لیتحل یمعنادار آزمون جینتا. 3 جدول

 F P یآزاد درجة یخطا یآزاد ةیفرض ارزش آزمون

 00/0 37/9 204 5 187/0 بارتلت-پیالیی
 00/0 37/9 204 5 813/0 ویلکز  مبدای

 00/0 37/9 204 5 230/0 هتلینگ اثر
 00/0 37/9 204 5 230/0 روی ریش  ترین بزرگ

                                                 

1. M-BOX 
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=  مبدای F ،813/0=37/9ت او  معناداری در ترکیب متغیرهای وابست  وج د دارد )  ،3 جدول براساس
 ق د. ویلکز(، یعنی حداقل در یکی از متغیرهای وابست  ت او  معنادار دیده می

 ها هیفرض آزمون د(

 ها گروه یبدن ریتصو یریپذ انعطاف و بدن از یقدردان ریمتغ یبرا انسیوار لیتحل آزمون جینتا .4 جدول

 DF1 F sig متغیر 

 00/0 30/16 1 گروهی بین 
   208 یگروه درون بدن از قدردانی
   209 کل 
 016/0 89/5 1 گروهی بین 

   208 یگروه درون بدنی تص یر پ یری انعطاف
   209 کل 

 در نررا  مطالع  م رد گروه دو بیندهد،  می نشان واریانس تللیل آزم ن نتایج ،4 جدول نتایج براساس
 (F=89/5) بدن تص یر پ یری انعطاف و (F=30/16) بدن از قدردانی متغیر در p>05/0 یمعنادار سطح
 دارد. وج د ت او آن  بدون و د دق قتی با زنان در معناداری ط ر ب 

 

 ها گروه یدلبستگ سبک سهیمقا یبرا رهیمتغ چند انسیوار لیتحل آزمون جینتا. 5 جدول

 SS DF MS F Sig Eta متغیر

 021/0 037/0 41/4 58/73 1 58/73 ایرن دلبستگی
 045/0 002/0 74/9 04/26 1 04/26 اضطرابی دلبستگی
 035/0 007/0 52/7 58/69 1 58/69 اجتنابی دلبستگی

 در مطالع  م رد گروه دو بیندهد،  می نشان چندمتغیری واریانس تللیل نتایج ،5 جدول نتایج براساس
 اجتنابیدلبستگی  نررا  و (F=74/9) اضطرابیدلبستگی  (،F=41/4) رنیادلبستگی  نررا  میانگین

(52/7=F)  دارد. وج د ت او آن  بدون و د دق قتی با زنان در معناداری ط ر ب 

 گیری نتیجه و بحث
 با زناندلبستگی  سبک و بدنی تص یر پ یری انعطاف بدن، از قدردانیة مقایس حاضر پژوهش هدف

 پ یری انعطاف بدن، از قدردانی در زنان از گروه دو بیندهد،  می نشان نتایج .آن است بدون و د دق قتی
 با مقایس  در د دق قتی دارای زنان ک ا معن بدین؛ دارد وج د معناداری ت او دلبستگی  سبک و بدنی تص یر
درپیش  آناندلبستگی ک   سبک هرچنین و برد ردارند بیشتری بدنی قدردانی از د دق قتی بدون زنان
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 د دق قتی دارای زناندر مقایس  با  د دق قتی بدون زنان ولی، است اضطرابی و ایرن بیشتراند،  گرفت 
 است. اجتنابی آناندلبستگی  سبک و دارند بیشتری بدنی تص یر پ یری انعطاف
بیشتر در زنان دارای د دق قتی است ک  با نتایج پژوهش  بدنی قدردانی بر مبنی رو پیش پژوهشة نتیج

( 2016(، کلی و استی ن )2019(، لینهار  )2016) (، مارتاسیر س، فریرا و مندس2012) لکایت و  نات نای
 نشان را د د ب  نسبت یرد اهید و ینگران ،ید دق قت داقت اذعان دیبا افت ی نیا نییتب یبراهرس  است. 

نشئت از دیدگاه مثبت ب  د د  وک  قامل مهربانی ب  د د، حس بشردوستان  و دید آگاهان  است  دهد یم
ق د. از فاکت رهای مهم در زمینة د دق قتی، قدردانی بدنی   زا فعال می و در م اجه  با رویداد استرس گیرد می

 نیز آگاهی   ذهن و بدن از دردانیق و د دق قتی بین (2019) لینهار  ت سط قده ارائ  مدل است. براساس
 کند، عرل سازه دو این بین گر میانجی یک عن ان ب  د دق قتیاگر  ک  درحالی؛ دارد وج د معناداری ارتباط

 گیری کناره نکردن، قضاو  ویژگی دارای د دق قتی چراک ؛ کند می پیدا افزایش قخص سالمت و بهزیستی
 ارتباط این و است هرراه زنان در ویژه ب  بدن قدردانی عن ان ب  مثبتیة ساز با ک  است د د نکردن مقایس  و
 دهد. می قکل را

 جای ب  و ب د د اهد د د بدن و جسم قدردان بیشتر فرد باقد، بیشتر فرد در د دق قتی هرچ  درواقع
 د د ب  نسبت ق قت با ک  فردی هرچنین. داقت د اهد د د ب  بهتری حس د د ظاهر از انتقاد و قضاو 

ة هر بین مشترک و رایجای  تجرب  و نیست او ب  منلصر تنها رنجة تجرب ک  رسد می تشخیص قدر  این ب 
 د دآگاهی اینک  ضرن. باقد د د بدن قدردان و کند غلب  جسری مشکال  بر ت اند می بهتر، ستا ها انسان
 با م اجه  هنگام و کند معط ف هایش داقت  ب  را د د ت ج  فرد ق د میی سبب د دق قتدارای  افراد در

 فهم و درک با ک ایتی بی و ناامیدی احساس انتقاد، جای ب  جسری، مشکال  در حتی ناامیدی و قکست
 با ها آن کردن جایگزین و مخرب های پاسخ کردن غیرفعال طریق از و کند مقابل  مشکال  آن با درستی ب 

 افراد ب  د دق قتی ک  درحالی؛ آورد فراهم د د برای را آرامش د د، از قدردانی و د دمهربانی د دتسکینی،
 نکنند. ارزیابی بد های ویژگی با را د د وکنند  ح ظ د د بدن ب  را مثبتشان دیدگاهتا  دهد می را فرصت این

 بر د دق قتی آم زش ریتأث میزان د دی ا مدادل  پژوهش در (2015) دیاقاکل  رد و نف آلبرس ن،
 و ن ر 98 آم زقی )گروه بالغ زنان از ن ر 228 قامل پژوهش اینة نر نیدند. سنج را بالغ زنان بدنی نارضایتی

ة برنام ک  آزمایشی گروهدهد،  می نشان پژوهش نتایج ب د. سال 38/42 سنی میانگین با ن ر( 130 انتظار گروه
 کرتری بدنی نارضایتی و بدنی قرم بیشتر، بدنی قدردانی درنهایت،، ب دند کرده دریافت ای ه ت  س  آم زقی

 در ب د. مانده باقی اثرا  این ماه  س  پیگیری در حتی ک  چنان. کردند گزارش کنترل گروهدر مقایس  با  را
 های پرسشنام  ب  روزان ، ه ت  یک ط ل در قد د است  زنان از نیز (2016) استی ن و کلیة مطالع

 ت سیر نتایج. دهند پاسخ بدن تص یر و بدنی رضایت ،یبصر د ردن د د، حرمت بدن، از قدردانی د دق قتی،
 در اص لی د ردن و بدن تص یر سطح، با ست فرد د دق قتیة نرر ک  روزهاییدهد،  می نشان مطالعا  این

 و سالمتی از ک  است هرراه ظاهر با مرتبط رفتارهای و ها نگرش با بدن قدردانی دارد. قرار با تری سطح
 بدنی غرور احساس و احترام دارند، د د از بیشتر بدنی قدردانی ک  افرادی کند. می ملافظت بهزیستی



 ... از بدن یقدردان سةیمقا                                                                                                                          304

برای  فرهنگی فشار برابر در ت انند می و دهند می نشان کرتر بدنی قدردانی دارای افراددر مقایس  با  بیشتری
 باقند. داقت  بیشتری مقاومت غیرواقعی، های ج ابیت کردن برآورده

 نتایج با د دق قتی بدون زنان در بدنی تص یر پ یری انعطاف بر مبنی مطالع  این دومة نتیج هرچنین
 سیکیس، ؛2014 استی ن، و کلی ؛2016 رال،یم و ویرا کاندا کلی، ؛2016 گ رین، و پارک بران،پژوهش 
 نشان ها پژوهش این نتایج ق د. نریتأیید  ماة فرضی ویی ندارد هرس ، 2015، وب ؛2017 دافی، و برادلی
 د د کردن پنهان درواقع. دارد د د کردن پنهان با معک سیة رابط بدنی تص یر پ یری انعطافدهد،  می

 است، درونی پریشانی از جل گیری و سرک ب برای سخت و عردی ناسازگاران  های تالشة دهند نشان
 وقایع برابر در گش دگی و قنادتی روان پ یری انعطاف و انطباق پ یرش از بازتابی بدنی تص یر پ یری انعطاف
 بدون بدنی تص یر پ یرش و تجرب  ت انایی عن ان ب  ک ق د  ملس ب می بدن نارضایتی ویژه ب  زا استرس
 فرضی  این از دیگری تلقیقا  هرچنین. ق د می سازگاران  رفتاری تق یتسبب  ک  است انکار و قضاو 
 ق د می مرب ط بدنی فعالیت برای اصلی ةانگیز و بدن تص یر متغیرهای ب  د دق قتی ک  کند می پشتیبانی

 در ک  است آن انعطاف و بدن تص یر د دق قتی با مرتبط های سازه از یکی. (2019 ،و هرکاران کاکس)
 نقش ک  ط ری ب ؛ است مرتبط سالم بدن تص یر با د دق قتی کردند اعالم پژوهشگران متعددی مطالعا 

 و لکایت و ه مان اظهارا براساس  هرچنین. دارد بدنی تص یر های آسیب برابر در ق یة کنند ملافظت یک
 زیبایی معیار را آن اجتراعی فشار و آل ایده اندام عن ان ب  را ب دن باریک تبلیغ ها رسان  ک  قرایطی در (2015)

 د د بدن ب  قخصی پ یرش حالت ت انند می تنها ن ، دارند د د ب  د دق قتی ک  زنانی، دهند می قرار ظاهری
کنند  ملافظت د ردن ادتالل ویژه ب  قنادتی روان ادتال   برابر در را د د ت انند می بلک ، باقند داقت 

 (.2019 )م دیکا،
 تأکید اجتراعی، های مقایس  فرهنگی،-اجتراعی های ارزش مانند متعددی ع امل رسد می نظر ب اما 
 نارضایتی با بیرارگ ن، گرایی کرال حتی و هرسا ن با تعامل در من ی تجارب و ظاهری ج ابیت بر جامع 
 گرایی کرال ارتباطة واسط د دق قتی احترا ً و دارند تری ق ی ارتباطم نامنظ د ردن رفتار و بدن تص یر

و  )روقن کند می کرک آن تداوم ب  و تشدید را ها نگرانی گ ن  این واست  بدن تص یر نارضایتی و بیرارگ ن
 ج ری، ووب  ،روگرس ؛2018 ،سارگنت و یبارل ، نتر مس دا، ؛2016 قارپ، و برانت ،1395هرکاران، 

2018.) 
 نتایج باآن،  بدون و د دق قتی با زنان دردلبستگی  سبک بر مبنی مطالع  این س مة نتیج هرچنین

 م ریس، ؛2019 ،هرکاران و فن ؛2017، هرکاران و گیلبر  ؛2020ک رنر، و اسکیرت هینز، براهلر، )بروفی،
 داقتن منشأ، دهد می نشان زمین  این در قده  انجام های پژوهش .یی داردهرس  (2019 پ اریچر، و اوتگار
 با ناایرن دلبستگی های سبک .دارد بستگی اولی  دلبستگی های  تجرب ب  افراد در د دق قتی ت انایی
 (2017) هرکاران و گیلبر  است. مرتبط بزرگسالی در پایین زندگی کی یت و قنادتی روان های آسیب

 معرفی آن از پیشگیری و کاستن برای تعهد با گرانید و د د رنجدر برابر  حساسیت عن ان ب  را د دق قتی
 درواقع؛ است رنج و دق اری کردن تلرل قدر  و هیجان تنظیم فرد، د دق قتی زیربنای ک  کند می
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 پای   یک عن ان ب  سا نگبزردلبستگی  گیری جهت کند. می عرل بخش آرام سیستم یک عن ان ب  د دق قتی
 .ق د ملس ب می اجتراعی های مقایس  و ج ان زنان حساسیت و بدن تص یر های نگرانی برای اولی  ریز

براساس  گیرد. می قکل دیگران و د د از نامطل ب و مطل ب درک با ترتیب ب  من ی و مثبت گیری جهت
 با متناسب دیگران و د د با معر  ً افراد دارد، زیادی مطابقت بالبی تئ ری با ک  گی  مک و نفة نظری
 ها آن با قان دلبستگی گیری قکل هنگام ک  کنند می رفتار ط ر هران درواقع. کنند می رفتار قان بستگی دل
 میان د دق قتی با ی سطح ایرندلبستگی  سبک، قد مشخص ادعا این از حرایت در. است قده رفتار

 نگرش و احساسا  ب  ک  کند می بیان ط ر این د دق قتی م ه م در نف کند. می بینی پیش را بزرگسا ن
 جریان یک عن ان ب  را سازه این دیگر تعاریف سایر، اما کند می اقاره د د ب  نسبت من ی و مثبت
 از ق قت دریافت ت انایی دیگران، ب  ق قت حس بر عالوه د دق قتی، کند می بیان و داند می پی ست  هم ب 

 تر واضح ط ر ب . است هربست  ایرندلبستگی  با قد  ب  تعریف این ک ق د   ملس ب می نیز دیگران س ی
، دنکن میتأیید  دیگران ب  ق قت ویژگی ت انایی رقد در تنها ن  را اولی دلبستگی  روابط اهریت ها مدل این
 از ترسقد  مشخص فراتللیلة مطالع یک در بپ یرد. دیگران از را ق قت این فرد ک  دندار تأکید بلک 

 و اوتگار )م ریس، است هرراه پریشانی و اضطراب افسردگی، با دیگران جانب از ق قت دریافت و د دق قتی
 از فرایندهایی مجر ع ة دربرگیرند د دق قتیدهد  می  نشانامر  این. (2019 ،هرکاران و نف ؛2019 پ اریچر،
 دارد. با یی هربستگی ایرن دلبستگی با ک  است مثبت رفتار و هیجان قنادت، احساس،
 و دسترس درة نر ن از است اده مطالع ، این در مرداننداقتن  حض ر حاضر، پژوهش های ملدودیت از
 ،ها تیملدود دیگر از کند. می ملدود را ج امع و سنین سایر ب  تعریم ک  ب د دانشج یی جامع  روی مطالع 
 پیشنهاد بنابراین؛ دارد وج د دهی پاسخ در س گیری و دطا امکان ک  است د دگزارقی ابزار از است اده

 مت او  ابزارهای و دیگر سنی های گروه از مردان،ة جامع درنظرگرفتن ضرن بعدی، های پژوهش در ق د می
 درنظر گر میانجی متغیرمنزلة  ب  بعدی یها پژوهش در تأهل متغیر ق د می پیشنهاد هرچنین ق د. است اده
 ق د. سنجش نیز آن ریتأث و گرفت 

 منابع
دلبساتگی   یهاا  سابک  و یای گرا کراال  بار  ید دقا قت  بار  یمبتنا  درماان  یاثربخش (.1399) .م تان ،یب و .،م ،یاورک

  .39-58 ،(37)10 .ییاستثنا افراد یقناسروان .ریفراگ اضطراب ادتالل یدارا مت سط  دوم ةدور ددتر آم زان دانش
 بدن از یذهن ریتص  یریپ  انعطاف ةپرسشنام یفارس ةنسخ یسنج روان (.1392) .م ،یرحران و ج.، ،یریکر ع.، ،یزدیا

 .69-56 (،3)19 .ا یح .یرانیا انیدانشج  تیجرع از نر ن  کی در
 .25-33 (،47)9 .یقنادتروان عل م ن ج ان. در یطلبجامع  و دلبستگی سبک بررسی (.1380ش.) پاکدامن،

 یهاا مدل و هاروش (.SCS) د د ق قت اسیمق یسنج روان تیک ا (1392) .م .،ابندهی و م.، ،یصادق ص.، ،یدسرو
 .59-47 ،(13)4 .یقنادتروان
 یسانج  روان یهاا  یژگا یو نیای تع (1395) س. ،یدهنا   و .،س ،یزدیا ا ،س. ،منتشال   ،ف. ،ناژاد  یهاقار  ،ر. ،روقن
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 .65-71 ،(3)4 .شاب رین یپزقک عل م ةمجل .یرانیا ةنر ن در بدن از یقدردان ةپرسشنام
 یقخصا  نیبا  مشاکال   باا دلبساتگی   یهاا  سابک  نیب ةرابط (.1399) .ب مقدم، ینسائ و .،ح ،یملقق .م ،.یفرهاد

 .73-84 ،(1)27 .یراز یپزقک عل م ةمجل .یجانیه ه ش یانجیم نقش :انیدانشج 
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