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 بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خودكنترلی هیجانی بر خودارزشمندی در سالمندان 

 مقدمه: 

(. به طوری 1رشد است )تعداد و نسبت افراد سالخورده در همه کشورها صرف نظر از پیشرفته و یا در حال توسعه بودن آنها، در حال  

( نیز  3( و سازمان بهداشت جهانی )2دهند )درصد از جمعیت جهان را تشکیل می  2  0سال آینده سالمندان حدود    30که در طول  

نفر جمعیت دنیا یک نفر سالمند    5میلیارد نفر برسد، یعنی اینکه که به ازاء هر    2جمعیت سالمندان به    2050تخمین زده تا سال  

میلیون    83به حدود    98نیز، با اشاره به اینکه جمعیت کشور در سال    1398مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران در سال   باشد.می

درصد است. نظر به این    3/63درصد داشته گفت: این در حالی است که نرخ رشد جمعیت سالمند کشورمان   1/24نفر رسیده و رشد  

این گروه سنی، مطالعه سالمندی از آن نظر اهمیت دارد که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی    آمار و ارقام و چشمگیر بودن میزان سهم

 (. 4نماید )تغییراتی اجتناب ناپذیر درجامعه ایجاد می

امروزه در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که با سالخوردگی جمعیت مواجه شده اند، اقدام به تاسیس تشکیالتی برای تدوین  

های    استراتژی توانایی  کاهش  دنبال  به  از طرفی  افراد  این  که  چرا  اند.  کرده  سالخوردگان  از  در جهت حمایت  برنامه مشخص  و 

بایست تحت  عملکردی در ارتباط با کهولت سن و از سوی دیگر به این دلیل که یکی از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه هستند، می

 (.5ابعاد جسمی، اجتماعی و روانی ارزیابی و بررسی شود )ای آنان در تمامیتوجه و حمایت های الزم قرار گیرند و نیازه

ی سالمت به خصوص در مناطق محروم، برای سالمت جسمی قشرهای های موجود در حوزه در کشورهای جهان سوم، با وجود کاستی

های کشور محسوس است، بی توجهی  ه عرصههایی برداشته شده است، اما آنچـه نبود آن در هممختلف جامعه از جمله سالمندان گام

سالمندان، با توجه به رویدادهایی مانند پایان دوران  به ابعاد روانی و اجتماعی سالمت سالمندان به عنوان یک قشر آسیب پذیر است.

جدایی عاطفی و روانی  اشتغال و بازنشستگی، احساس تنهایی، طردشدگی و همچنین فشار روانی ناشی از صنعتی شدن جوامع که به  

های اجتماعی سالمت سالمندان در عصر ارتباطات و  شود، در معرض خطرات فزایندهای قرار دارند. بی توجهی به جنبهمنجر می

جهانی سازی، موجب افزایش آسیب پذیری این قشر از افراد جامعه در ابعاد جسمی، روانی، خودکشی، گرایش به مصرف دخانیات و  

آسیب می  هایدیگر  اجتماعی  اجتماعی  نظر  از  این قشر  تا  اجتماعی سالمت سالمندان کمک خواهد کرد  ابعاد  به  توجه  لذا  شود. 

های بهزیستی اجتماعی سالمندان در هر جامعه، کاهش بار بیماریهای  شاخص  یی سالم را شکل دهند. بی شک تقویت و توسعه جامعه

 (.  6جسمانی و روانی را به دنبال خواهد داشت )

سالمتی با خودارزشمندی ارتباط مستقیمی دارد و خودارزشمندی در سالمندان به علت بیماریها  و  محدودیتهای جسمانی باالتر از 

خود هایی است که در سالمت روانی و جسمانی تاثیر داردو در واقع،  سایر گروه سنی است، در واقع، خودارزشمندی یکی از مولفه 

( خودارزشمندی به مثابه شاخص  7باشد )از بررسی و تحلیل تعامل بین ذهن، خود و شخصیت می  ارزشمندی یکی از نتایج ناشی 

تواند تاثیرگذار  (. یکی از متغیرهایی که در سالمت روانی افراد می8شود )سازگاری روان شناختی و کارکرد مناسب اجتماعی تلقی می

توان باعث افزایش آن شود. خود ارزشمندی یکی از نتایج هیجانی می  باشد خود ارزشمندی است، که با آموزش مهارتهای خودکنترلی

 (.9ناشی از بررسی و تحلیل تعامل بین ذهن، خود و شخصیت میباشد )

های زندگی  یابند که موقعیتخود ارزشمندی بر این اساس تکیه دارد که مردم با توجه به تجارب فردی و اجتماعی خود، در می

کنند. با توجه به تجارب موجود در زندگی، هر آنقدر مردم قدر و منزلت  موفقیت یا شکست آنها فراهم می  هایی برایچگونه وضعیت 
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و ارزش و بها خود بهتر بدانند، به همان نسبت اعتماد به خویشتن آنها افزوده شده و در نهایت از عزت نفس باالیی برخوردار خواهند 

شود.  از مصادیق مهم نظریه خود ارزشمندی است که موجب شکل گیری عزت نفس می بود. قدردانی از خود و بها دادن به خویشتن

 (.10خود ارزشمندی به مثابه نیروی بالقوه انگیزشی تلقی میشود که در عزت نفس خود را نمایان میکند ) 

ار اجتماعی، چگونگی  خودارزشمندی موجب ارتقای سطح سالمت عمومی، خود تنظیمی، منبع انگیزش، کاهش افسردگی و اصالح رفت 

درست و مناسب مواجهه با حوادث و وقایع روزمره ی زندگی بوده که در سطوح مختلف زندگی فردی، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی  

  (.12،  11کند )اثرات خود را نمایان می

های  ، احساس مثبت به جنبه خود ارزشمندی شامل هفت مؤلفه، حمایت خانواده، عشق خدایی، تقوی و پرهیزکاری، حس رقابت جویی

های  باشد. سه مؤلفه نخست معرف جنبه آموزشی و تجربه موافقت نسبت به دیگران میجسمانی، فیزیکی و ظاهری، شایستگی علمی

(. برخی تحقیقات نیز به موضوع 13باشد )های بیرونی خود ارزشمندی میدرونی خود ارزشمندی و چهار مؤلفه نهایی بیانگر جنبه 

 (. 15،  14زشمندی در سطح خانواده پرداخته اند. بررسی و تبیین چگونگی ارتباط بین خود ارزشمندی و سبکهای دلبستگی )خود ار

ها به  اند. در برخی از این دیدگاههای مختلفی را مطرح کردهگیری خود ارزشمندی صاحب نظران دیدگاهدر رابطه با تکوین و شکل

گیری های اجتماعی و شناختی توجه شده است. بر اساس دیدگاه روان پویشی شکلدیگر به زمینههای  های خانوادگی و دیدگاهزمینه 

های  شود. اگر نوزاد در خانوادهخود ارزشمندی به این صورت است که نوزاد پس از تولد از وابستگی و نیاز به بزرگساالن آگاه می

کند و  ازش قرار گیرد، به تدریج در طی رشد احساس ارزشمندی میپذیرنده متولد شده باشد و از طرف خانواده مورد محبت و نو

شود  کند و بر اثر تکرار تأیید و تصدیقات بیرونی، حس ارزشمندی در فرد درونی میوالدین را به عنوان موضوعاتی خوب، درونی می

(16 .) 

آوری را به  ها تابآوری باشد، بعضی دیدگاهد تابتواندیگر متغیر احتمالی تأثیرگذار بر احساس ارزشمندی و سرزندگی تاثیر دارد می

های متعدد  (. پژوهش17گیرند )ای پایدار در نظر میعنوان پاسخ به یک واقعه خاص و بعضی دیگر آن را به عنوان یک سبک مقابله

بوده این  پی  آسیبهمواره در  بتوانند در شرایط  کنند که  را کشف  عواملی  آمدهاند که  انسان  به کمک  آسیب  زا  مانع  و  و  دیدگی 

از مهم ترین توانایی انسان که باعث سازگاری مؤثر با عوامل خطر اضمحالل وی زیر فشار سنگین مسائل و مشکالت گردند. یکی 

« 1شناختیدهد که »فطرتی زیستآوری را این پیش فرض تشکیل می (. هسته مرکزی سازه خود تاب18آوری است )شود، تابمی

گری ارگانیسم انسانی( که به طور طبیعی و در شرایط کمال در هر انسان وجود دارد )برای نمونه طبیعت خود اصالحبرای رشد و  

 (. 19تواند آشکار شود )معین می

خودکنترلی توانایی تنظیم و تغییر پاسخ ها برای پرهیز از رفتارهای ناخواسته، افزایش رفتارهای مطلوب و کسب اهداف بلند مدت  

(. تحقیقات نشان داده اند که خودکنترلی می تواند برای سالمتی مهم باشد. اهداف مرسوم مانند کاهش وزن، ورزش 20)  می باشد

منظم، تغذیه سالم، به تعویق نینداختن امور، کنار گذاشتن عادات بد و پس انداز نمودن پول تنها چند مورد از آرزوهایی هستند که  

 
1 . biological nature 
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رلی هستند. افراد معموالً از اصطالحات مختلفی برای خودکنترلی استفاده می کنند مانند انضباط،  افراد باور دارند نیازمند خودکنت

عزم، ثبات، اراده و بردباری است لذا این پژوهش در پاسخ به این سوال انجام شده است که آیا آموزش مهارتهای خودکنترلی هیجانی  

 اثیر دارد؟ بر میزان خودارزشمندی و تاب آوری در سالمندان کرج ت

 پژوهش:   روش

نفر از سالمندان خانه سالمندان کرج از میان کلیه سالمندان شهرستان کرج که در خانه   40پژوهش حاضر در قالب یک طرح نیمه آزمایشی 

الک ورود به  ماقامت داشتند، به روش نمونه گیری تصادفی و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج )   1399سالمندان در پاییز و زمستان  

( داشتن رضایت برای شرکت در 4( نداشتن بیمارسی جسمانی مزمن،  3( اقامت در خانه سالمندان کرج؛  2( سالمندان؛  1پژوهش؛  

( سالمندانی با بیماری روانی حاد و مزمنی دارند و در طی  1( سالمندانی با بیماری جسمانی؛  1مداخله بود؛ مالک خروج در نمونه،  

( انتخاب و در دو گروه آموزش مهارتهای خودکنترلی هیجانی و گروه کنترل قرار گرفتند و گروه مداخله  شوندتی میآموزش دچار مشکال

ساعته تحت آموزش قرار گرفتند، در حالی که در این مدت گروه   1/ 5تا   1جلسه   8تحت آموزش مهارتهای خودکنترلی هیجانی گلمن طی  

 پژوهش پاسخ دادند.   مرحله پیش و پس از مداخله به پرسشنامه   2و گروه های آزمودنی در  ای را دریافت نکردند  کنترل هیچ مداخله 

زیرمقیاس )حمایت    7کروکر و همکاران: این پرسشنامه دارای   ساخته  CSWSپرسشنامه خودارزشمندی  ابزار پژوهش عبارت بود از؛  

لمی؛ تقوی و پرهیزگاری؛ موافقت از سوی دیگران( و خانواده؛ سبقت و رقابت جویی؛ ظاهری و جسمانی؛ عشق خدائی؛ شایستگی ع 

بود.   245تا    35گانه لیکرت صورت بندی شده است. دامنه امتیاز این پرسشنامه بین  بندی هفتگویه است که به صورت درجه  35

. کروکر و همکاران  هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده میزان بیشتر خودارزشمندی بود و بالعکس

گزارش کرده اند. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در    87/0( ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه خودارزشمندی را  20)

هنجاریابی شده است و ضریب پایایی حاصل از روش  1391بوده است. این مقیاس در ایران توسط زکی    79/0هفته ای   6یک فاصله 

 (. 21به دست آمد ) 81/0هفته ای  8ک فاصله بازآزمایی در ی

 (22جلسات آموزش خودکنترلی هیجانی گلمن )  1جدول  

Table 1 Gelman Emotional Self-Control Training Sessions (22) 

 ( 2008جلسات آموزش گلمن )

 معارفه و ایجاد رابطه حسنه، معرفی مشاور به اعضا، تعریف خودکنترلی جلسۀ اول 

هوش  دوم جلسۀ   میزان  تخمین  هیجانی،  هوش  مدیریت  تکلیف  ارائه  هیجان،  کنترل  فواید  هیجانی،  هوش  تعریف 

 هیجانی در خود

تعریف هیجان، معرفی انواع هیجان، ارائه تکنیک تمرین حاالت هیجانی با استفاده از تصاویر و بازی نقش،   جلسۀ سوم 

 ول برای شیوه های ابراز هیجان و احساسارائه جدول برای شناسایی هیجانات، ارائه تکلیف جد
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 آگاهی هیجانی و ابراز سازگارانه آن چهارمجلسۀ  

های  تعریف خشم، عالئم خشم، شناسایی موقعیتهای خشم برانگیز)خودپایی(، استفاده از گفتار درونی شیوه جلسۀ پنجم

 ابراز خشم 

 افکار منفی، استفاده از گفتار درونی برای کنترل خشمتکنیک کنترل خشم، تمرین تصحیح  10ارائه  ششمجلسۀ  

ریزی هفتگی(، بررسی اهداف کوتاه  رویکردهای رفتار برای خودکنترلی، ارائه تکلیف مدیریت زمان)برنامه هفتم جلسۀ  

مدت و بلند مدت و جایگاه آن در برنامه هفتگی، طرح ریزی برای پرهیز از بحران های غیر ضروری، ارائه  

 وع هدف)از نظر درجه اهمیت و ضرورت(چهار ن

ای و ژست بدنی مناسب با  تنظیم بعد جسمانی هیجان، ارائه تکنیک تن آرامی، تنفس عمیق، حاالت چهره هشتم جلسۀ  

 A-B-Cوضعیت هیجانی مطلوب و تنظیم بعد شناختی هیجان، ارائه تکنیک 

 

کواریانس   تحلیل از استفاده پس آزمون با گروه کنترل است که در ابتدا با  -آزموناین آزمایش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش  

 مورد بررسی قرار گرفت.  

 یافته ها: 

به  )انحراف معیار( متغیرهای مورد بررسی  پراکندگی  این بخش، توزیع فراوانی و بررسی شاخص مرکزی )میانگین( و شاخص  در 

 تفکیک گروه ارایه شده است.

 گروه کنترل  دو گروه آزمایش و های آمار توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون درشاخصه  2جدول  

Table 2 Descriptive statistics indicators related to pre-test and post-test in experimental 

and control groups 

 پس آزمون  پیش آزمون  تعداد گروهها متغیرها 

 انحراف معیار میانگین  معیارانحراف  میانگین 

 26/25 40/162 60/24 7/144 20 آزمایش  احساس ارزشمندی 

 30/23 30/147 17/23 20/142 20 کنترل 



 بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خودكنترلی هیجانی بر خودارزشمندی در سالمندان 

شود های آمار توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون گزارش شده است. همان گونه که مشاهده میمولفه  2در جدول شماره  

میانگین نمرات گروه آزمایش در کلیه متغیرها در پس آزمون به شدت افزایش پیدا کرده است؛ ولی در گروه کنترل اختالف بسیار  

 شود.  ناچیزی مشاهده می

ها و نیز تک تک  توان بررسی کرد که در اینجا این آزمون برای کل دادهها را میاستفاده از آزمون شاپیرو ویلک نرمال بودن داده با  

متغیرها انجام گرفته است. نتایج این آزمون در ذیل به صورت جداول نشان داده شده است. الزم به ذکر است که این آزمون در سطح  

آمده از آنجائیکه  در نظر گرفته شده است و با توجه به نتایج بدست  α=  05/0گیرد؛ به عبارتی سطح معناداری  انجام می  %95اطمینان  

p-    05/0مقدار بدست آمده برای متغیرهای مورد بررسی در هر دو حالت پیش آزمون و پس آزمون بزرگتر از سطح معناداری یعنی =

α   های پارامتری استفاده کرد که در اینجا از ها از روشتوان برای بررسی فرضیهته و میها را پذیرفبودن دادهباشد، فرض نرمال  می

 آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شده است.  

واریانس یکسانی خطای  مفروضه  ارزشمندی در سالمندان،  احساس  بر  مهارتهای خودکنترلی  تاثیر  بررسی  لوین  برای  آزمون  از  ها 

 شود.( تایید میP>05/0ها )که با توجه به مقادیر به دست آمده مفروضه همسانی واریانساستفاده گردیده 

 ها نتایج آزمون لِوین برای بررسی پیش فرض همگنی واریانس  3جدول  

Table 3 Levin test results to examine the default homogeneity of variances 

 داری سطح معنی درجه آزادی مخرج  صورت آزادیدرجه   ی لوین آماره متغیر 

 378/0 18 1 672/1 پس آزمون احساس ارزشمندی

 های رگرسیوناثرات آزمون بین گروهی جهت بررسی همگنی شیب 4جدول  

Table 4 Effects of intergroup testing to examine the homogeneity of regression slopes 

 

 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات

F   سطح

 داری معنی

 275/0 279/1 755/18 1 755/18 گروه ها 

 001/0 147/706 485/10357 1 485/10357 احساس ارزشمندی پیش آزمون

 988/0 0001/0 003/0 1 003/0 گروه ها × احساس ارزشمندی پیش آزمون 

 - - 668/14 16 682/234 میزان خطا 

 - - - 20 491341 مجموع 
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( لذا مفروضه همگنی  .sig= 0/ 988 >05/0دار نیست )آزمون( معنیها × احساس ارزشمندی پیشبا توجه به اینکه اثر تقابلی )گروه 

ها برقرار هستند جهت  باشد. حال که کلیه پیش فرضصحیح می  ANCOVAهای رگرسیون نیز برقرار است و اجرای آزمون شیب 

 آزمون فرضیه تحلیل کواریانس را اجرا خواهیم نمود.

 نتایج آزمون کوواریانس تفاوت دو گروه کنترل و مداخله در متغیر احساس ارزشمندی  5جدول  

Table 5 Results of covariance test the difference between the two groups of control and 

intervention in the value of value variable 

 

 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات

F   سطح

 داری معنی

 مجذور اِتا 

احساس ارزشمندی پیش 

 آزمون

815/10395 1 815/10395 047/753 0001/0 978/0 

 771/0 0001/0 201/57 658/789 1 658/789 گروه ها 

 - - - 805/13 17 685/234 میزان خطا 

 - - - - 20 491341 مجموع 

یافته اساس  از آموزش مهارت   5های جدول  بر  ارزشمندی در دو گروه مداخله و کنترل بعد  های خودکنترلی بین میزان احساس 

 (.  = 201/57F(1,17)و  P=0/ 0001و  ƞ2=771/0داری مشاهده شده است)هیجانی تفاوت معنی

 میانگین تعدیل شده نمره احساس ارزشمندی پس آزمون بر حسب گروه )مداخله و کنترل(   6جدول  

Table 6 Modified mean value of post-test sense of value by group (intervention and control ) 

خطای  درصد 95فاصله اطمینان 

 معیار

  گروه تعداد  میانگین 

 حد پایینی  باالیی حد 

احساس ارزشمندی پس   آزمایش  20 14/161 176/1 66/158 62/163

 آزمون 
 کنترل  20 56/148 176/1 08/146 04/151

های خودکنترلی هیجانی در  نمرات میانگین تعدیل شده میزان احساس ارزشمندی پس از اجرای آموزش مهارت  6بر اساس جدول  

باشد. به عبارتی دیگر، آموزش ( می56/148( باالتر از میزان احساس ارزشمندی در افراد گروه کنترل )14/161افراد گروه مداخله )



 بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خودكنترلی هیجانی بر خودارزشمندی در سالمندان 

توان  افزایش احساس ارزشمندی سالمندان کرج تأثیر داشته است. با در نظر گرفتن مجذور اِتا، میهای خودکنترلی هیجانی بر  مهارت

 های خودکنترلی هیجانی بوده است.  درصد این تغییرات ناشی از تأثیر مداخله یا آموزش مهارت 77گفت که حدود 

 بحث و نتیجه گیری: 

آوری و خودارزشمندی در سالمندان کرج  خودکنترلی هیجانی بر تاب  هدف کلی در این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای

نفر گروه   20نفر برای هر گروه در نظر گرفته شد یعنی    20نفر بود، که از این تعداد    40بوده و حجم نمونه مورد پژوهش برابر با  

های خودکنترلی هیجانی  داد، آموزش مهارتنفر برای گروه کنترل را تشکیل دادند. نتایج نشان  10های خودکنترلی، مداخله مهارت

درصد این    77توان گفت که حدود  بر افزایش احساس ارزشمندی سالمندان کرج تأثیر داشته است. با در نظر گرفتن مجذور اِتا، می

 های خودکنترلی هیجانی بوده است.  تغییرات ناشی از تأثیر مداخله یا آموزش مهارت 

درصد، بر افزایش سبقت و رقابت   5/31های خودکنترلی هیجانی بر خرده مقیاس حمایت خانواده ارتعالوه بر نمره کلی، آموزش مه

 32درصد، بر افزایش مقیاس عشق خدایی حدود  73درصد، بر افزایش مقیاس ظاهری و جسمانی سالمندان حدود  32جویی حدود 

درصد و بر افزایش    21اس تقوی و پرهیزگاری سالمندان با  درصد، بر افزایش مقی  58درصد، بر افزایش مقیاس شایستگی علمی حدود  

درصد این تغییرات ناشی از تأثیر   62توان گفت که حدود مقیاس موافقت از سوی دیگران سالمندان با در نظر گرفتن مجذور اِتا، می

 های خودکنترلی هیجانی بوده است.  مداخله یا آموزش مهارت

های خودکنترلی هیجانی بر احساس ارزشمندی یید این فرضیه بود؛ بدین معنی که آموزش مهارتهای حاصله حاکی از تأنتایج یافته

(  25(، پور فرج عمران )24(، علوی زاده و همکاران )23تأثیر داشته است این نتیجه از تحقیق حاضر با نتایج یافته مفید و همکاران )

فزایش احساس ارزشمندی سالمندان تأثیر داشته است هماهنگ و همسو های خودکنترلی هیجانی بر امبنی بر اینکه آموزش مهارت 

 است و تفاوت این پژوهش گروه نمونه بوده است.

در تبیین این فرضیه میتوان گفت، خود ارزشمندی )ارزیابی مثبت از خود( را به عنوان عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی و  

رش یافته و دارای تاریخچه طوالنی نیز هست. ابندا روانشناسان وجامعه شناسان از جمله ویلیام  دانند . این باور گستاجتماعی افراد می

جیمز، هربرت مید چالز بر اهمیت عزت نفس مثبت تاکید داشتند. چندی بعد صاحب نظرانی چون سالیوان و هودنی )خود پنداره(  

ی یک جنبه خیلی مهم در کارکرد یا کنش کلی فرد است  ویا  شان وارد کردند. خالصه اینکه خود ارزشمند را در نظرات شخصیتی 

های تعاملی خود ارزشمندی به این صورت زمینه های دیگری چون سالمت روانی اجتماعی و عملکرد تحصیلی در ارتباط است . شیوه

 (.17تواند علت و هم معلول نوعی از عملکرد که در زمینه دیگر حاصل شده است باشد )است که هم می

 محدودیتهای پژوهش: 

های خودکنترلی مدت آموزش مهارت توان به عدم بررسی آثار بلنداین پژوهش ها محدودیتهایی داشت که از جمله آن محدودیتها می

 گردد اثربخشی این درمان به صورت فردی و گروهی با پیگیری طوالنی مدت انجام شود.هیجانی اشاره کرد و پیشنهاد می
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 مالحظات اخالقی: 

این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور است. هدف پژوهش برای همه شرکت کننده در این پژوهش توضیح 

داده شد و رضایت آگاهانه آنان کسب شد. با ارایه فرم رضایت آگاهانه اقداماتی از قبیل آگاه ساختن جامعه آماری از هدف مطالعه،  

ماند، پرسش نامه  آماری جهت شرکت در مطالعه مختار هستند و اطالعات هویتی آنها محرمانه باقی میتوضیح درباره اینکه جامعه  

 جامعه آماری توزیع و پس از اجرای پرسشنامه تحویل گرفته شدبین تمامی

 تشکر و قدردانی

شرکت کنندگان در این پژوهش  ند از تمامیدااین مقاله برگرفته از پایان نامه نویسنده اول مقاله است و نویسنده مقاله وظیفه خود می

 کمال قدردانی را داشته باشد. 
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