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A b s t r a c t

Burnout is one of the most important variables that has a significant impact 
on the efficiency of teachers. Therefore, the aim of the present study was to 
investigate the relationship between health perception with the dimensions 
of burnout in male and female physical education teachers in Covid-19 con-
ditions. The participants of the study were 114 physical education teachers 
of the first and second high schools of Babol city. In order to assess the rate 
of burnout of teachers, the burnout questionnaire was used and to assess 
their health perception, the general health questionnaire (GHQ-28). In order 
to analyze the data, independent t-test and Pearson correlation test were 
used at the level of p≤0.05. The results showed that there was a significant 
relationship between perception of health and emotional burnout and phys-
ical burnout. There is a significant relationship between the subscales of 
social dysfunction and all subscales of physical education teachers’ burnout 
scales, there is a significant relationship between depression and emotion-
al burnout. There was also a significant difference in the attitude burnout 
subscale between male and female physical education teachers, which was 
higher in men than women, but there was no difference in health perception 
subscales. Based on the research findings, planners and officials are recom-
mended to control the burnout of physical education teachers by holding 
practical courses to get acquainted with the factors related to the perception 
of physical health and social dysfunction in Covid-19 conditions, factors re-
lated to Improve burnout in them so that they can perform their job duties 
in the best way.
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چکیده
فرســودگی شــغلی یکــی از مهمتریــن متغیرهایــی اســت کــه تاثیــر بســزایی بــر کارآمــدی 
ــا  ــامت ب ــان ادراک س ــه می ــی رابط ــر بررس ــق حاض ــدف از تحقی ــذا ه ــان دارد. ل معلم
ــت.  ــد-19 اس ــرایط کووی ــرد در ش ــی زن و م ــت بدن ــان تربی ــغلی معلم ــودگی ش ــاد فرس ابع
ــطه اول و  ــع متوس ــی مقط ــت بدن ــان تربی ــر از معلم ــش 114 نف ــرکت کننده های پژوه ش
ــان از  ــغلی معلم ــودگی ش ــزان فرس ــی می ــور ارزیاب ــه منظ ــد. ب ــل بودن ــتان باب دوم شهرس
پرسشــنامه فرســودگی و جهــت ســنجش ادراک ســامت آنهــا پرسشــنامه ســامت عمومــی 
)GHQ-28( اســتفاده شــد. بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آزمــون t مســتقل و آزمون 
ــان  ــق نش ــج تحقی ــد. نتای ــتفاده ش ــاداری p ≤0/05 اس ــطح معن ــون در س ــتگي پیرس همبس
ــمانی  ــودگی جس ــی و فرس ــودگی عاطف ــامت و فرس ــن ادراک از س ــاداری بی ــه معن داد رابط
وجــود دارد. بیــن خــرده مقیــاس اختــال در کارکــرد اجتماعــی رابطــه معنــاداری بــا تمامــی 
ــن  ــاداری بی ــه معن ــود دارد، رابط ــی وج ــت بدن ــان تربی ــودگی معلم ــای فرس ــرد مقیاس ه خ
افســردگی و فرســودگی عاطفــی وجــود دارد. همچنیــن تفــاوت معنــاداری در خــرده مقیــاس 
ــردان  ــی زن و مــرد وجــود داشــت کــه در م فرســودگی نگرشــی بیــن معلمــان تربیــت بدن
بیشــتر از زنــان بــود ولیکــن در خــرده مقیاس هــای ادراک از ســامت تفاوتــی نداشــتند. بــر 
ــرل  ــرای کنت ــود ب ــه می ش ــئوالن توصی ــزان و مس ــه برنامه ری ــق ب ــای تحقی ــاس یافته ه اس
فرســودگی شــغلی معلمــان تربیــت بدنــی بــا برگــزاری دوره هــای کاربــردی جهــت آشــنایی 
بــا عوامــل مرتبــط بــا ادراک از ســامت جســمانی و اختــال در کارکــرد اجتماعــی در شــرایط 
کوویــد-19، عوامــل مرتبــط بــا فرســودگی شــغلی در آنهــا بهبــود دهنــد تــا بتواننــد وظایــف 

شــغلی خــود را بــه بهتریــن نحــو انجــام دهنــد. 

ــامت  ــانی، س ــروی انس ــغلی، نی ــی ش ــل رفتگ ــازی، تحلی ــوزش مج ــدی:: آم ــای کلی ــدیواژه ه ــای کلی واژه ه
ــتی ــی و بهزیس عموم

ــه  ــالم ب ــانی س ــروی انس ــرفته نی ــورهای پیش ــر کش ــروزه در اکث ام
ــازمانی  ــر س ــد )1(. ه ــمار می  رون ــرمایه به  ش ــن س ــوان بزرگتری عن
ــه اهــداف، بایــد گروهــی  ــرای نیــل ب چــه کوچــک و چــه بــزرگ، ب
از نیروهــای الیــق و کارآمــد را در اختیــار داشــته باشــد )2(. از 
ــازمان  های  ــانی س ــع انس ــه مناب ــه جانب ــی هم ــر بررس ــوی دیگ س

ــوع  ــه ن ــته ب ــازمانی بس ــر س ــه در ه ــت ک ــر آن اس ــق بیانگ موف
ــره  وری را  ــش به ــی در افزای ــش اصل ــانی نق ــروی انس ــات، نی خدم
دارد و نیــروی کار ســالم بــه عنــوان محــور توســعه در هــر ســازمان 
مطــرح اســت )3(. در مشــاغلی ماننــد شــغل معلمــی کــه فرد شــاغل 
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا گیرنــدگان خدمــت دارد، فشــارهای زیــادی بــه 
شــخص ارائــه کننــده خدمــت وارد می  شــود و از اینــرو فــرد را دچــار 
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ــد )4(.  ــغلی می  نمای ــودگی ش فرس
در مــارس ســال 2020، ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO1( اعــام 
ــرو  ــد روب ــی جدی ــر جهان ــاری همه  گی ــک بیم ــا ی ــا ب ــه دنی ــرد ک ک
ــتم  های  ــد-19، سیس ــی کووی ــیوع ناگهان ــا ش ــت )5(. ب ــده اس ش
ــرد،  ــرو ک ــددی روب ــای متع ــا چالش  ه ــا را ب ــی دنی ــتی درمان بهداش
ــه حــوزه تعلیــم و تربیــت را نیــز تحــت  ــا ســایر حوزه  هــا از جمل ام
تأثیــر خــود قــرار داد )6(. بــا شــروع اپیدمــی کوویــد-19 در سراســر 
جهــان، پروتکل  هــای بهداشــتی بــر رعایــت فاصله  گــذاری اجتماعــی 
تأکیــد کردنــد )7(. در ایــن راســتا در بســیاری از کشــورها از جملــه 
ــای  ــا آموزش  ه ــروس کرون ــیوع وی ــش ش ــرای کاه ــا، ب ــور م در کش
حضــوری در مــدارس و دانشــگاه  ها بــه صــورت غیرحضــوری برگــزار 
ــد کاری همــه افــراد جامعــه از جملــه  ــر رون شــد )8(. و ایــن امــر ب

معلمیــن تاثیــر زیــادی گذاشــت.
ــا  ــه اســترس اســت کــه ب فرســودگی شــغلی پاســخ روانشــناختی ب
خصوصیاتــی از قبیــل خســتگی هیجانــی، خســتگی جســمانی و عدم 
ــی  ــاط تنگاتنگ ــد و ارتب ــراه می  باش ــردی هم ــت ف ــی و کفای کارای
ــش  ــب و کاه ــرد نامناس ــی، عملک ــرر، جابه  جای ــای مک ــا غیبت  ه ب
ــات  ــر تحقیق ــال اخی ــد س ــذا در چن ــس دارد )9(. ل ــت تدری کیفی
ــدکاری  ــود رون ــر بهب ــر ب ــل موث ــایی عوام ــه شناس ــادی در زمین زی
معلمیــن انجــام شــده اســت. نتایــج تحقیقــات مختلــف نشــان داده 
اســت کــه فرســودگی شــغلی2 بــه عنــوان یکــی از مهم  تریــن عوامــل 
ــورد توجــه  ــان م ــت شــغلی کارکن ــدی و رضای ــر کارآم ــذار ب تاثیرگ
متخصصــان قــرار گرفتــه اســت )10, 11(؛ و بــا شــیوع کوویــد-19 و 
تغییــر شــیوه آمــوزش ایــن فرســودگی و خســتگی زیــادی را بــرای 
ــک پاســخ  ــراه داشــت )12(. فرســودگی شــغلی ی ــه هم ــن ب معلمی
ــی  ــل فشــار کار یکنواخــت و طوالن روانشــناختی اســت کــه در مقاب
ــا  ــه ب ــط کار ک ــا محی ــرد ب ــخصیت ف ــل ش ــورت تقاب ــه ص ــدت ب م
ــازده عملکــرد شــخصی  ــت فرســودگی عاطفــی، کاهــش ب ســه حال
و تهــی شــدن از ویژگی  هــای شــخصیتی ظاهــر می  گــردد و نتیجــه 
ــرد در  ــش عملک ــرژی و کاه ــتیاق، ان ــزه، اش ــت دادن انگی آن از دس
ــد  ــکاران3 )2015(، معتقدن ــن و هم ــت )13(. ش ــی و کار اس زندگ
ــی و  ــمانی، روان ــتگی جس ــی از خس ــغلی حالت ــودگی ش ــه فرس ک
ــت  ــی و یکنواخ ــی از ســاعات کار طوالن ــه ناش ــت ک ــی اس عاطف
ــت  ــده و در نهای ــی ش ــی و عاطف ــکات روان ــاد مش ــبب ایج ــه س ک

1. World Health Organization
2. Burn-Out 
3. Shen
4. Lang
5. Lee
6. Sokal
7. Montero-Carretero

ــد )14(.  ــان را کاهــش می  ده ــدی کارکن ــزان اثربخشــی و کارآم می
النــگ و همــکاران4 )15( در ســال 2017 در نتایــج تحقیقــات خــود 
گــزارش کــرد کــه رابطــه بســیار نزدیکــی میــان فرســودگی شــغلی 
ــمانی  ــرژی جس ــش ان ــود دارد. کاه ــط کار وج ــی در محی و تنیدگ
و احســاس خســتگی شــدید مهم  تریــن عــوارض فرســودگی شــغلی 
بــه شــمار مــی  رود )16(. هم  چنیــن افســردگی ناشــی از عــدم 
خودکارآمــدی یکــی از عوامــل مهــم  فرســودگی شــغلی اســت )17(. 
نتایــج تحقیقــات انجــام شــده در زمینــه عوامــل ایجــاد فرســودگی 
شــغلی در مشــاغل مختلــف مویــد آن اســت کــه رابطــه تنگاتنگــی 
بیــن ادراک از ســامت جســمانی و فرســودگی شــغلی وجــود دارد. 
ــی و  ــل اجتماع ــک، عوام ــد ژنتی ــددی مانن ــل متع ــن عوام همچنی
ــی5  ــراد تاثیرگــذار باشــد )18(. ل ــر ســامت اف ــد ب فرهنگــی می  توان
ــزان  ــه می ــرد ک ــزارش ک ــی گ ــی تحقیقات ــال 2019 ط )19( در س
ــی  ــه تنگاتنگ ــوزان رابط ــش آم ــی دان ــت تحصیل ــری و موفقی یادگی
ــه  ــا فرســودگی شــغلی و اســترس معلمــان دارد. از ســوی دیگــر ب ب
نظــر می  رســد کــه میــزان فرســودگی شــغلی در مشــاغل پراســترس 
ــوکال6 و  ــق س ــج تحقی ــد )20(. نتای ــاغل باش ــایر مش ــتر از س بیش
ــی نشــان  ــر روی معلمیــن کانادای همــکاران )21( در ســال 2020 ب
دادنــد کــه کارآیــی معلــم، نگــرش نســبت بــه تغییــر و درک حمایــت 
ــیوع  ــاز ش ــم در آغ ــغلی معل ــودگی ش ــاب آوری و فرس ــا ت اداری ب
بیمــاری ارتبــاط دارد. در طــی ســه مــاه اول همه  گیــری کوویــد-19، 
معلمــان خســتگی و بدبینــی فزاینــده  ای را نشــان دادنــد، امــا 
همچنیــن اثربخشــی را بــرای مدیریــت کاس و احســاس موفقیــت را 
افزایــش دادنــد. عــاوه بــر ایــن، نگــرش شــناختی و عاطفــی معلمــان 
نســبت بــه ایــن تغییــر منفی  تــر شــد. از ســوی دیگــر، وجــود دانــش 
ــت  ــم در کاس، محدودی ــاد نظ ــظ و ایج ــزه، حف ــم انگی ــوزان ک آم
زمانــی، ایجــاد تغییــرات ســاالنه در محتــوی دروس، امکانــات ضعیــف 
مــدارس، عــدم وجــود سیســتم ارزیابــی اســتاندارد و فشــارکاری بــاال 
مهمتریــن دالیــل ایجــاد فرســودگی در معلمــان می  باشــد )4,  
22, 23(. مونترو-کارتــرو7 و همــکاران )24( بــا انجــام تحقیقــی 
ــروز اســترس و افســردگی ناشــی از  ــد کــه ب در ســال2020 معتقدن
فرســودگی شــغلی تاثیر بســزایی بر ادراک از ســامت جســمانی و در 
نهایــت کارآمــدی کارکنــان دارد و در ایــن بیــن معلمــان بــه دالیلــی 
از قبیــل بهبــود کیفیــت تدریــس، حــل مشــکات و نیازهــای درســی 
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دانــش آمــوزان از یــک ســو و بهبــود نیازهــای آموزشــی و همچنیــن 
ــا آمــوزش از  ــه خدمــات مرتبــط ب انجــام پــروژه  ای تحقیقاتــی و ارائ

ــه فرســودگی شــغلی می  باشــند. ســوی دیگــر مســتعد مبتــا ب
ــای  ــن نهاده ــی از مهم  تری ــت یک ــم و تربی ــام تعلی ــت نظ در حقیق
رســمی جامعــه اســت کــه خصوصیــات علمــی و فرهنگــی افــراد در 
ــم و  ــری عل ــز فراگی ــع مرک ــردد و در واق ــل می  گ ــکان حاص ــن م ای
ــوزان  ــش آم ــی دان ــرفت تحصیل ــد و پیش ــگ می  باش ــدن و فرهن تم
مهم  تریــن متغیــر در آمــوزش و پــرورش اســت کــه شــناخت عوامــل 
ــئولین  ــزان و مس ــته  های برنامه  ری ــواره از خواس ــر آن هم ــذار ب اثرگ
ــط را از لحــاظ  ــن محی ــم ای ــذا هرچــه بیشــتر بتوانی ــوده اســت. ل ب
امکانــات، شــرایط محیطــی و نیــروی انســانی در وضعیــت مطلوبــی 
ــه  ــه جانب ــرفت هم ــعه و پیش ــد و توس ــات رش ــم، موجب ــرار دهی ق
ــده  ــام ش ــات انج ــج تحقیق ــم )25(. نتای ــم آورده  ای ــور را فراه کش
در زمینــه شناســایی عوامــل موثــر بــر اثــر بخشــی کارکنــان مؤیــد 
ــان و  ــامتی معلم ــطح س ــن س ــی بی ــه تنگاتنگ ــه رابط ــت ک آن اس
ــا وجــود دارد. چیریکــو8 و همــکاران )26( در  ــدی آنه ــزان کارآم می
ــان و  ــغلی در معلم ــودگی ش ــزان فرس ــی می ــال 2020، در بررس س
شناســایی عوامــل موثــر بــر آن ســطوح باالیــی از فرســودگی شــغلی 
را در معلمــان بــه نســبت ســایر مشــاغل گــزارش کردنــد. ســمتاکوا9 
ــر روی  ــه ب ــی ک ــی تحقیقات ــال 2019، ط ــکاران )27( در س و هم
معلمــان کشــور چــک انجــام داده بــود، اظهــار داشــت کــه 5 الــی 20 
درصــد از معلمــان دچــار فرســودگی شــغلی می  باشــند کــه ســبب 
ــگ10 )28( در  ــل و بی ــود. آدی ــا در کاس می  ش ــازده آنه ــش ب کاه
ــروه  ــی مشــاغل در دو گ ــت اصل ــدی ماهی ــا طبقه  بن ســال 2018، ب
نیازهــای مشــاغل11 و منابــع ناشــی از مشــاغل12 ، بیــان داشــتند کــه 
ــل  ــی، عوام ــامت روان ــمانی، س ــای جس ــل فاکتوره ــی از قبی عوامل
ــه عنــوان نیازهــای  اجتماعــی و فرهنگــی و فاکتورهــای ســازمانی ب
هــر شــغل و میــزان اثربخشــی و عملکــرد کارکنــان جهــت دســتیابی 
بــه موفقیــت، برخــورداری از انگیــزش مطلــوب جهــت بهبــود کارایی، 
ــع مشــاغل  ــوان مناب ــه عن ــا ب ــارت آنه ــود ســطح مه ــوزش و بهب آم
تاثیــر بســزایی در فرســودگی شــغلی معلمــان دارد. در بررســی 
میــزان فرســودگی شــغلی معلمــان ضمــن تاکیــد بــر وجــود رابطــه 
ــودگی  ــمانی و فرس ــامت جس ــن ادراک از ادراک از س ــگ بی تنگاتن
شــغلی، گــزارش کردنــد کــه میــزان ســاعات  کاری )بــار کار13( )29(، 

8. Chirico
9. Smetackova
10. Adil & Baig
11. Job demands
12. Job resources
13. Work overload
14. Atmac
15. Iancu

رفتارهــای غیراخاقــی )30( و عــدم برخــورداری از ابزارهــای کاری 
مناســب در محیــط کار از مهم  تریــن متغیرهــای تاثیرگــذار بــر 
ــکاران  ــاکا14 و هم ــد )31(. آتم ــان می  باش ــغلی معلم ــودگی ش فرس
)32( در ســال 2020، نیــز در نتایــج تحقیقــات خــود گــزارش کــرد 
کــه فرســودگی شــغلی از طریــق ایجــاد خســتگی جســمانی و عاطفی 
ــکاران  ــو15 و هم ــردد. یانک ــغلی می  گ ــدی ش ــش کارآم ــبب کاه س
)33( در ســال 2018، کاهــش اثربخشــی شــغلی را مهم  تریــن پیامــد 
منفــی فرســودگی شــغلی دانســته و اظهــار داشــتند کــه کارکنانــی 
ــمگیری در  ــش چش ــوند، کاه ــغلی می  ش ــودگی ش ــار فرس ــه دچ ک

ــد. ــه می  کنن احســاس شایســتگی و موفقیــت در شــغل را تجرب
بنابــر آنچــه کــه بیــان شــد کســب اطاعــات و ارزیابی  هــای آمــاری 
از وضعیــت ســامت عمومــی معلمــان بزرگتریــن و مهم  تریــن 
ــزی و  ــوزه برنامه  ری ــم در ح ــازمانی و ه ــوزه س ــم در ح ــرمایه ه س
ــانی  ــروی انس ــود. نی ــوب می  ش ــور محس ــت  گذاری کان کش سیاس
ــوب  ــه محس ــعه جامع ــد توس ــرمایه در فراین ــی  ترین س ــالم اساس س
می  شــوند. معلمیــن تربیت  بدنــی بخشــی از منابــع انســانی در 
ــی و ارتقــاء ســطح ســامتی  آمــوزش و پــرورش هســتند کــه ارزیاب
ــع  ــدارس و بالطب ــی در م ــت بدن ــای تربی ــی برنامه  ه ــا در کارآی آنه
پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان نقــش مهمــی دارد، لــذا معلمــان 
ــر  ــاوه ب ــود ع ــغلی خ ــف ش ــرای وظای ــر و اج ــوزش مؤث ــرای آم ب
ــی  ــی مطلوب ــامت عموم ــطح س ــد از س ــهیات، بای ــات و تس امکان
ــاص درس  ــت خ ــل ماهی ــه دلی ــاز ب ــن نی ــه ای ــند ک ــوردار باش برخ
تربیت  بدنــی بــا ســایر موضوعــات آموزشــی در مدرســه اســت. 
بنابرایــن مهم  تریــن موضوعــی کــه بایــد در امــر آمــوزش و پــرورش 
مــورد توجــه قــرار گیــرد، توجــه بــه منابــع انســانی اســت کــه هــر 
ــند،  ــوردار باش ــتری برخ ــمانی بیش ــی و جس ــامت روان ــدازه از س ان
میــل و رغبــت بیشــتری از خــود نشــان داده و بــه مراتب کارایــی آنها 
افزایــش می  یابــد خصوصــاً در شــرایط پاندمیــک شــیوع کوویــد-19 
ــر می  گــردد؛ در شــرایط کوویــد-19،  ــر رنگ  ت توجــه ایــن مســئله پ
ــادی  ــناختی زی ــکات روان  ش ــمی، مش ــکات جس ــر مش ــاوه ب ع
ــد  ــرایط مجبورن ــن ش ــان در ای ــرا معلم ــراه دارد، زی ــه هم ــز ب نی
کاس  هــای خــود را بــه صــورت مجــازی تشــکیل دهنــد، امتحانــات 
ــز از  ــاری نی ــر بیم ــد و در براب ــزار نماین ــازی برگ ــورت مج ــه ص را ب
ــذا محققیــن در پژوهــش حاضــر درصــدد  خــود مراقبــت نماینــد. ل
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پاســخگویی بــه ایــن ســوال اســت کــه آیــا ارتبــاط معنــاداری بیــن 
ــی در  ــت بدن ــان تربی ــغلی معلم ــودگی ش ــا فرس سامت  جســمانی ب
شــرایط کوویــد-19 وجــود دارد؟ و آیــا تفاوتــی در ابعــاد فرســودگی 
ــد-19  ــرایط کووی ــرد در ش ــی زن و م ــت بدن ــان تربی ــغلی معلم ش

ــود دارد؟ وج

روش شناسیروش شناسی
شرکت کننده هاشرکت کننده ها

تحقیــق حاضــر از نــوع میدانــی و بــه روش همبســتگی انجــام شــد. 
جامعــه آمــاری تحقیــق شــامل تمامــی معلمــان زن و مــرد تربیــت 
.)n=212( بدنــی مقطــع متوســطه اول و دوم شهرســتان بابــل اســت

ابزارابزار
بــه منظــور ارزیابــی میــزان فرســودگی شــغلی معلمــان از پرسشــنامه 
فرســودگی وینبــرگ و ریچاردســون16 )1990( کــه دارای 16 ســوال 
ــودگی  ــاس فرس ــرده مقی ــه خ ــرت و س ــی لیک ــاش 7 ارزش ــا مقی ب
عاطفــی17 ، فرســودگی جســمی18 و فرســودگی نگرشــی19 می   باشــد 
)34(، اســتفاده گردیــد کــه پایایــی آن α=0/79 گــزارش شــده بــود 
)35(. میــزان پایایــی درونــی ایــن خــرده مقیاس   هــا در یــک مطالعــه 
راهنمــا α =0/81-0/89 بــه دســت آمد. پرسشــنامه اســتاندارد شــده 
وضعیــت ســامت عمومــیGHQ-28( 20( کــه دارای 28 ســوال 
ــماني،  ــم جس ــاس عائ ــرده مقی ــار خ ــی و چه ــاس4 ارزش ــا مقی ب
ــي و  ــرد اجتماع ــال در کارک ــواب، اخت ــاالت خ ــراب و اخت اضط
ــر  ــت. حداکث ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــم افســردگي می   باشــد، م عائ
نمــره ی آزمودنــی در ایــن روش، 28 اســت. بدیهــی اســت هــر چــه 
ــر از  ــر 7 و باالت ــی براب ــرش )یعن ــه ی ب ــر از نقط ــی باالت ــره ی کل نم
ــرد  ــی ف ــم ســامت عموم ــت وخی آن( باشــد، نشــان دهنده ی وضعی
ــر و زیــر نقطــه ی بــرش  می باشــد، و هــر چــه نمــره ی کلــی پایین ت
باشــد، نشــان از وضعیــت ســالم اوســت. بــر اســاس شــیوه محاســبه 
نمــرات آزمودني   هــا، هــر چقــدر امتیــاز فــرد کمتــر باشــد از ســامت 
روانــی مطلوب   تــری برخــوردار اســت. روایــی و اعتبــار ایــن پرسشــنامه 
در گروه   هــای مختلــف بیــن )R =82٪-92٪( بــرآورد شــده اســت و در 

نســخه ایرانــی پایایــی آن α =0/97 گــزارش شــده اســت )36(. 

روش اجراروش اجرا
بــه علــت شــیوع کوویــد-19 تعطیلــی مجــدد مــدارس پــس از پیــک 

16. Weinberg & Richardson
17. Emotional burn-out
18. Physical burn-out
19. Attitude burn-out
20. General health questionnaires

چهــارم کــه آمــوزش در مــدارس بــه صــورت ترکیبــی بــود و احتمــال 
ــن همــه   ی  ــدادي از پرسشــنامه   ها، پرسشــنامه بی ــدم برگشــت تع ع
 n=114 ــداد ــان تع ــد و در پای ــع گردی ــي توزی ــان تربیت   بدن معلم
پرسشــنامه عــودت و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه از ایــن تعــداد 
55 زن بــا میانگیــن ســنی 5/17±39/68 ســال و 59 مــرد بــا 

ــد. میانگیــن ســنی 5/19±41/56 ســال بودن

روش آماریروش آماری
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده   هــا نیــز پــس از اســتفاده آزمــون 
کالموگــراف اســمرنف )K-S( کــه نشــان   دهنده طبیعــی بــودن 
توزیــع داده   هــا بــود )p<0/05(، از آمــار توصیفــی، آزمــون t مســتقل 
ــزار  ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــون ب ــتگي پیرس ــب همبس ــون ضری و آزم
SPSS22 در ســطح α≥0/05 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

نتایجنتایج
نتایــج آزمــون کلموگــروف – اســمیرنف نشــان داد توزیــع داده   هــای 
تحقیــق بــه صــورت نرمــال بــوده اســت )p<0/05(. نتایــج توصیفــی 
پژوهــش نشــان داد کــه معلمــان تربیــت بدنــی از میانگیــن نمــرات 
متوســطی در فرســودگی شــغلی برخوردارنــد بــه طوریکــه باالتریــن 
ــه فرســودگی شــغلی نگرشــی )M=8/29( و پاییــن  ــوط ب نمــره مرب
تریــن نمــره مربــوط بــه خــرده مقیــاس فرســودگی جســمی 
)M=4/49( بــود. امــا میانگیــن نمــرات ادراک از ســامت جســمانی 
ــامت  ــت س ــه وضعی ــود ک ــی از آن ب ــی حاک ــت بدن ــان تربی معلم
عمومــی معلمــان در وضعیــت مطلوبــی اســت. معلمــان تربیــت بدنــی 
در خــرده مقیــاس افســردگی کمتریــن نمــره )M=0/75( و در خــرده 
مقیــاس اختــال در کارکــرد اجتماعــی )M=3/86( بیشــترین نمره را 

بــه دســت آوردنــد )جــدول1(. 

الهام علی نیا دون و همکاران



6

صفحه

دوره۲ || شماره 1 || بهار 1401

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

Alinia Don E, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 2(1), 1-13, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.336402.1029

نمرات کلSDفرسودگی شغلیمتغیر

5/561/27فرسودگی عاطفی

6/11 8/291/09فرسودگی نگرشی

4/490/71فرسودگی جسمی

2/241/61ادراک از سامت جسمانی

2/23
1/92/13اضطراب و اختاالت خواب

3/861/8اختال در کارکرد اجتماعی

0/750/84افسردگی

tpمعلمان مردمعلمان زنابعاد فرسودگی شغلی

5/765/361/810/064فرسودگی عاطفی

*6/3910/192/570/034فرسودگی نگرش

4/094/891/340/081فرسودگی جسمانی

5/315/291/730/064ادراک از سامت جسمانی

6/226/081/510/092اضطراب و اختاالت خواب

4/214/721/390/084اختال در کارکرد اجتماعی

3/924/081/120/079افسردگی

)r( فرسودگی جسمانیفرسودگی نگرشیفرسودگی عاطفی متغیر

rprprpابعاد فرسودگی شغلی

*0/1860/1610/9860/001*0/7370/001 ادراک از سامت جسمانی

0/1600/1270/2430/1360/2040/219اضطراب و اختاالت خواب

*0/6380/024*0/4170/037*0/6800/002اختال در کارکرد اجتماعی

0/0670/1560/0590/164*0/6120/043افسردگی

جدولجدول11.. میانگین نمرات فرسودگی شغلی و ادراک از سامت معلمان تربیت بدنی

جدولجدول۲۲.. مقایسه میانگین خرده مقیاس های فرسودگی شغلی و ادراک از سامت معلمان تربیت بدنی زن و مرد

جدولجدول33.. رابطه بین خرده مقیاس های ادراک از سامت با فرسودگی شغلی

)P≥0/05( سطح معناداری *

)P≥0/05( سطح معناداری *

بــه منظــور مقایســه وضعیــت فرســودگی شــغلی در معلمــان تربیــت 
بدنــی زن و مــرد، آزمــون t اســتفاده گردیــد. نتایــج آزمــون حاکــی از 
 ،p=0/064( آن بــود کــه در خــرده مقیاس هــای فرســودگی عاطفــی
تفــاوت    )t=1/34  ،p=0/081( جســمی  فرســودگی  و   )t=1/81
ــاوت  ــا تف ــدارد )p<0/05(؛ ام ــود ن ــروه وج ــن دو گ ــاداری بی معن

 ،p=0/034( معنــاداری در خــرده مقیــاس فرســودگی نگرشــی
t=2/57( بیــن دو گــروه وجــود داشــت؛ نتایــج نشــان داد بیــن خــرده 
مقیاس هــای ادراک از ســامت در میــان معلمــان زن و مــرد تربیــت 

ــدارد )جــدول2(. ــی تفــاوت معنــاداری وجــود ن بدن

 بــه منظــور بررســی رابطــه بیــن خــرده مقیاس هــای ادراک از 
ــد.  ــون پیرســون اســتفاده گردی ــا فرســودگی شــغلی آزم ســامت ب
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نتایــج تحقیــق نشــان داد رابطــه معنــاداری بیــن ادراک از ســامت 
جســمانی و فرســودگی عاطفــی )r=0/737 ،p=0/001( و فرســودگی 
جســمانی )r=0/986 ،p=0/001( وجــود دارد. بیــن خــرده مقیــاس 
ــرد  ــی خ ــا تمام ــی ب ــه باالی ــی رابط ــرد اجتماع ــال در کارک اخت
دارد،  وجــود  بدنــی  تربیــت  معلمــان  فرســودگی  مقیاس هــای 
ــاداری بیــن افســردگی و فرســودگی عاطفــی  همچنیــن رابطــه معن

)r=0/680 ،p=0/002( وجــود دارد )جــدول 3(.

بحثبحث
یافته هــای توصیفــی تحقیــق نشــان می دهــد کــه معلمــان تربیــت 
ــن  ــتند )میانگی ــامت هس ــی از ادراک س ــرایط مطلوب ــی در ش بدن
ــیری  ــلیمانی و س ــج س ــا نتای ــه ب ــاز( ک ــر 28 امتی 2/23 از حداکث
ــن  ــن ای ــی دارد. در تبیی ــکاران )38( همخوان ــتمی و هم )37(، رس
ــا فکــر، روح  ــوان گفــت معلمــان افــرادي هســتند کــه ب یافتــه مي ت
ــامت  ــراد دارای س ــد. اف ــر و کار دارن ــود س ــوزان خ و روان دانش آم
روانــی از ســه ویژگــی اصلــی همچــون احســاس راحتــی، احســاس 
ــی  ــای زندگ ــن نیازه ــدرت تأمی ــران و ق ــه دیگ ــبت ب ــت نس درس
ــی  ــف معلم ــام وظای ــراي انج ــوردار هســتند )39(. در نتیجــه ب برخ
بایــد در درجــه ي اول از ســامت فکــري و روانــي برخــوردار باشــند 
ــتري  ــی بیش ــامت روان ــان از س ــه معلم ــر چ ــر ه ــان دیگ ــه بی ب
ــاي فرانقشــي بیشــتري نشــان  برخــوردار باشــند از خــود عملکرده
ــوزان  ــش آم ــری دان ــي یادگی ــه در اثربخش ــد داد و در نتیج خواهن
ــري  ــد تدابی ــس بای ــود. پ ــد ب ــر خواهن ــه موثرت ــط مدرس در محی
ــي مي باشــند  اندیشــیده شــود کــه افــرادي کــه داراي ســامت روان
بــه ایــن شــغل گمــارده شــوند و پــس از شــروع دوران خدمــت نیــز 
شــرایطي ایجــاد گــردد تــا معلمــان در طــي دوره خدمتــي خــود نیــز 
در ســامت روانــي قــرار گیرنــد، تــا بتواننــد مــدارس را بــه مرکــزي 
پویــا و کارآمــد تبدیــل نماینــد و بــه اعتــاي آمــوزش دانش آمــوزان 

کــه هــدف نهایــي ایــن مراکــز اســت نایــل شــوند.           
در هــر جامعــه ای نظــام تعلیــم و تربیــت یکــی از مهم تریــن نهادهایی 
اســت کــه وظیفــه تعلیــم و تربیــت نســل آینــده ســاز جامعــه را بــر 
عهــده داشــته و خصوصیــات علمــی و فرهنگــی افــراد در ایــن 
مــکان حاصــل می گــردد. معلمیــن بخــش مهمــی از منابــع انســانی 
ــا در  ــوزی آنه ــرورش و بازآم ــه پ ــتند ک ــرورش هس ــوزش و پ در آم
ــدارس نقــش مهمــی دارد.  ــی در م ــت بدن ــای تربی ــی برنامه ه کارآی
ــود  ــغلی خ ــف ش ــرای وظای ــر و اج ــوزش موث ــرای آم ــراد ب ــن اف ای
ــد از ســطح ادراک از ســامت  ــات و تســهیات، بای ــر امکان ــاوه ب ع

21. Adil & Baig
22. Khan & Kanwal
23. Fiorilli

ــازمان،  ــرک س ــان، ت ــال کارکن ــند )9(. انتق ــوردار باش ــی برخ مطلوب
عــدم کارایــی و رضایــت شــغلی کارمنــدان از مهم تریــن پیامدهــای 
فرســودگی شــغلی می باشــد )10, 40(. نتایــج تحقیقــات انجــام شــده 
ــر روی گروه هــای مختلــف معلمــان مؤیــد آن اســت کــه تدریــس  ب
یــک شــغل پراســترس اســت و تقریبــا یــک چهــارم از معلمیــن در 
ــه نحــوی  دوران تدریــس خــود تحــت اســترس می با شــند )41( و ب
فرســودگی شــغلی را در ابعــاد جســمانی، عاطفــی و نگرشــی تجربــه 
ــامت  ــن ادراک از س ــه بی ــر رابط ــق حاض ــذا در تحقی ــد. ل می کنن
ــرار  ــورد بررســی ق ــی م ــت بدن ــا فرســودگی شــغلی معلمــان تربی ب
گرفــت. نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه رابطــه معنــادار بیــن ادراک از 
ــا نتایــج تحقیقــات  ســامت و فرســودگی شــغلی وجــود دارد کــه ب
آدیــل و بیــگ21 )2018( و رســتمی و همــکاران )1387( همخوانــی 
داشــت )28, 42(. در حقیقــت یافته هــای تحقیــق حاضــر مویــد آن 
بــود معلمانــی کــه از ســطح ادراک از ســامت باالتــری برخوردارنــد، 
ــه می کننــد. خــان  ســطوح پایین تــری از فرســودگی شــغلی را تجرب
و کانــوال22 )2020( نیــز در بررســی میــزان فرســودگی شــغلی 
ــروز فرســودگی شــغلی  معلمــان تربیــت بدنــی گــزارش کــرد کــه ب
ــردی  ــت ف ــزان موفقی ــر بســزایی در می ــی تاثی ــت بدن ــان تربی معلم
آنهــا دارد )16(. هــر چنــد آتمــاکا و همــکاران )2020( و فیوریلــی23 
ــد  ــزارش کردن ــود گ ــات خ ــج تحقیق ــکاران )2019( در نتای و هم
ــت شــغلی، تعهــد ســازمانی و فرهنــگ  ــی از قبیــل رضای کــه عوامل
ســازمان نقــش زیــادی در پیشــگیری از فرســودگی کارکنــان دارنــد 
)29, 32(؛ نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه معلمــان تربیت بدنی 
در خــرده مقیــاس فرســودگی جســمانی از میانگیــن نمــرات پاییــن 
تــری برخــوردار می باشــند. بــه نظــر می رســد کــه ایــن امــر مربــوط 
بــه ماهیــت خــاص کاس هــای تربیــت بدنــی باشــد. از آنجایــی کــه 
ــت  ــای فعالی ــر شــرکت در برنامه ه ــاوه ب ــی ع ــت بدن ــان تربی معلم
ــی  ــای ورزش ــابقات و رویداده ــای ورزش، در مس ــی در کاس ه بدن
ــور  ــرورش حض ــوزش و پ ــازمان آم ــط س ــده توس ــزی ش برنامه ری
ــند. از  ــوردار باش ــی برخ ــامت مطلوب ــطح ادراک از س ــد، از س دارن
ــودگی  ــبت فرس ــه نس ــی، ب ــودگی نگرش ــزان فرس ــر می ــرف دیگ ط
عاطفــی و فرســودگی جســمی در ســطح باالیــی قــرار داشــت. 
ــت شــغلی،  ــه رضای ــف نشــان داده اســت ک ــات مختل ــج تحقیق نتای
ابعــاد شــخصیتی و فرهنــگ ســازمانی از طریــق تاثیــر بــر انگیــزش 
کارکنــان ســهم بســزایی در ایــن زمینــه دارد. رســتمی و همــکاران 
ــه  ــدم عاق ــی، ع ــای ناکاف ــوق و مزای ــه حق ــد ک )1387(، معتقدن
ــای معلمــان از  ــن نیازه ــده گرفت ــل، نادی ــه تحصی ــوزان ب ــش آم دان

الهام علی نیا دون و همکاران
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طــرف ســازمان های آموزشــی، کاس هــای پرجمعیــت، مســائل 
مربــوط بــه ترفیــع شــغلی و تعارضــات مربــوط بــه شــغل از دالیــل 

ــد )42(. ــان می باش ــغلی در معلم ــودگی ش ــی فرس احتمال
همچنیــن ارتبــاط معنــاداری بیــن اختــال در کارکــرد اجتماعــی و 
ابعــاد مختلــف فرســودگی وجــود دارد کــه بــا نتایــج ســالواجیونی24  
فارســی )44( همخوانــی دارد. ســالواجیونی  و  ، شــربتیان   )43(
ــغلی  ــار ش ــت فش ــد اس ــه معتق ــت ک ــه اس ــن زمین )2017( در ای
زمانــی اتفــاق می افتــد کــه فــرد قــادر بــه پاســخگویی بــه 
مطالبــات درخواســتی از محیــط کار خــود نیســت. ایــن امــر باعــث 
ایجــاد اضطــراب، ناراحتــی، تغییــرات رفتــاری، اختــاالت خــواب و 
ــتقیم،  ــر مس ــرایط کار تأثی ــود. ش ــرد می ش ــی در ف ــات منف احساس
ــاعد  ــرایط نامس ــان دارد. ش ــامت کارکن ــی در س ــا منف ــت و ی مثب
کار ممکــن اســت منجــر بــه فرســودگی شــغلی شــود؛ نشــانه ای کــه 
ناشــی از اســترس مزمــن در کار اســت و بــا خســتگی شــدید، نگــرش 
منفــی و یــا عــدم تعهــد بــه مشــتریان و نارضایتــی از عملکــرد شــغلی 
مشــخص می شــود. ایــن رونــد می توانــد منجــر بــه بـُـروز پیامدهــای 
نامطلــوب بــرای شــاغان، خانواده هــای آنهــا، محیــط کار و ســازمان 
متبوعشــان شــود )43(. شــربتیان و فارســی )1398( بیــان داشــتند 
مقیــاس ســامت اجتماعــی بخشــی از ســامت و پاســخ هاي درونــی 
ــانگر  ــنجد و نش ــرد( را می س ــار و عملک ــر، رفت ــاس، تفک ــرد )احس ف
ــی  ــط اجتماع ــی و محی ــرد از زندگ ــت ف ــدان رضای ــا فق ــت ی رضای
خواهــد بــود. از ایــن رو می تــوان بیــان کــرد کــه هــر چــه احســاس 
تعلــق فرهنگیــان بــه ســازمان و حمایــت از ســوي آنها بیشــتر باشــد، 
امیــد بهتــر شــدن وضعیــت ســازمانی بیشــتر خواهــد بــود. همچنیــن 
تعهــد کاري و مشــارکت در امــور ســازمان بــراي فرهنگیــان بیشــتر 

ــد )44(. ــترش می یاب گس
در مــورد رابطــه ادراک از ســامت جســمانی و فرســودگی عاطفــی و 
ــا یافته هــای مطلبــی و  جســمانی نتایــج تحقیــق حاضــر همراســتا ب
کیانــی )45( و شــعبانی بهــار و کونانــی )40( اســت. شــعبانی بهــار 
ــودگی  ــه داراي فرس ــانی ک ــتند کس ــان داش ــی )1391( بی و کونان
ــد  عاطفــی باالیــی هســتند، از ســامت عمومــی کمتــري برخوردارن
ــل  ــه مراح ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــوان گف ــن آن می ت )40(. در تبیی
ــه  ــن مرحل ــی اولی ــدگاه مســلش25 خســتگی عاطف فرســودگی از دی
ــد از نظــر  ــوده کــه شــخص احســاس می کن از فرســودگی شــغلی ب
عاطفــی فرســوده شــده و احســاس نــدارد، احســاس خســتگی عاطفی 
تــوان روانــی فــرد را کاهــش می دهــد بــه طــوری کــه دچــار نوعــی 
ســردی همــراه بــا بــی تفاوتــی مفــرط نســبت بــه شــغل می گــردد 

24. Salvagioni
25. Maslach
26. Ansley

ــدید  ــتگی ش ــرژی و خس ــش ان ــار کاه ــرد دچ ــع آن ف ــه تب ــه ب ک
ــط  ــادي در محی ــوار زی ــب ناگ ــه عواق ــر ب ــه منج ــود؛ در نتیج می ش
ــدان  ــه ســازمان ها و کارمن ــادي را ب ــاي زی کاری می شــود و هزینه ه
تحمیــل می کنــد و از میــزان کارآمــدي و میــزان رضایتمنــدي 
ــا در  ــدن آنه ــزه ش ــث بی انگی ــن باع ــد و ای ــان می کاه ــغلی آن ش
انجــام بهینــه و مناســب کار خویــش می شــود کــه ایــن مســئله در 

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــتر ب ــد-19 بیش ــرایط کاری کووی ش
ــع  ــود منب ــات خ ــج تحقیق ــکاران )2021( در نتای ــلی26 و هم آنس
اصلــی فرســودگی شــغلی را  فرســودگی هیجانــی دانســته و اظهــار 
ــد در  ــزی فرســودگی شــغلی را بای ــی و مرک ــد اصل ــه بع داشــتند ک
فرســودگی هیجانــی جســتجو کــرد )46(. هرچنــد محققانــی از 
ــر  ــر ب قبیــل بختیــاری و همــکاران )1388( در بررســی عوامــل موث
ــه  ــاره ب ــن اش ــی ضم ــت بدن ــان تربی ــغلی کارشناس ــودگی ش فرس
عوامــل بهداشــتی- انگیزشــی، گــزارش کردنــد کــه رابطــه معنــاداری 
ــود دارد )22( ــغلی وج ــودگی ش ــی و فرس ــودگی عاطف ــن فرس بی

کــه بــا نتایــج تحقیــق حاضــر همخوانــی داشــت. کیــم و همــکاران 
تحقیقــات  نتایــج  در   ،)2020( همــکاران  و  ســوکال  و   )2019(
ــه  ــان ب ــاز معلم ــدم نی ــه ع ــه ب ــا توج ــه ب ــتند ک ــار داش ــود اظه خ
ــرایط  ــکاری در ش ــوزی و هم ــاس دلس ــل احس ــی از قبی خصوصیات
ــی  ــودگی عاطف ــه فرس ــد ک ــر می  رس ــه نظ ــد-19 ب ــود کووی وج
کمتــری در ایــن گــروه اتفــاق بیفتــد )21, 31( کــه ایــن نتایــج بــا 
نتایــج تحقیقــات حاضــر همخوانــی نداشــت. لــی )2019(، نیــز طــی 
تحقیقــی وظایــف معلمــان را بــا مشــخصه هایی از قبیــل مســئولیت 
ــرک  ــت ت ــان جه ــل معلم ــدم آزادی عم ــوزش، ع ــر آم ــم در ام مه
ــتن  ــرار داش ــار ق ــت فش ــه، تح ــد دقیق ــش از چن ــرای بی کاس ب
ــی  ــه تمام ــد )19( ک ــاگردان می دان ــی ش ــف کل ــت درک عواط جه
ایــن عوامــل رابطــه تنگاتنگــی بــا فرســودگی عاطفــی و نگرشــی در 
ــد-19 دارد  ــراد در دوران کووی ــغلی اف ــودگی ش ــاد فرس ــت ایج نهای
کــه نتایــج ســوکال و همــکاران )2020( نیــز ایــن موضــوع را تاییــد 
می نمایــد )21(. نتایــج تحقیــق حاضــر در مــورد مقایســه میانگیــن 
ــت  ــان تربی ــغلی معلم ــودگی ش ــای فرس ــرده مقیاس ه ــرات خ نم
بدنــی زن و مــرد نشــان داد تنهــا در مــورد فرســودگی نگرشــی بیــن 
ــان و مــردان معلــم تربیــت بدنــی تفــاوت معنــاداری وجــود دارد  زن
کــه بــا نتایــج شــعبانی بهــار و کونانــی)40( ناهمخــوان اســت. آنهــا 
ــغلی  ــودگی ش ــای فرس ــرده مقیاس ه ــک از خ ــچ ی ــد در هی دریافتن
ــدارد.  ــی زن و مــرد تفــاوت وجــود ن ــان معلمیــن تربیــت بدن در می
ــراد از نظــر  ــن تفــاوت شــاید وجــود روحیــات اف در مــورد دلیــل ای
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ــل  ــورد عوام ــرد در م ــن زن و م ــدگاه معلمی ــوع دی ــیتی و ن جنس
ــان داد  ــج نش ــد. نتای ــج باش ــن نتای ــد ای ــودگی موی ــی فرس نگرش
ــان زن  ــان معلم ــامت در می ــای ادراک از س ــرده مقیاس ه ــن خ بی
و مــرد تربیــت بدنــی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد؛ بــه عبارتــی، 
معلمــان زن و مــرد از نظــر فرســودگی شــغلی در وضعیــت مشــابهی 
ــن  ــی)40( در ای ــار و کونان ــعبانی به ــج ش ــا نتای ــه ب ــد ک ــرار دارن ق
موضــوع ناهمخــوان اســت. آنهــا بیــان داشــتند بیــن خــرده مقیــاس 
افســردگی و نمــره کل ســامت عمومــی در میــان معلمیــن تربیــت 
بدنــی زن و مــرد تفــاوت وجــود دارد. علــت مغایــرت نتایــج ممکــن 
ــس  ــگام تدری ــد-19 در هن ــی کووی ــرایط پاندم ــور ش ــت حض اس

ــی باشــد. ــن تربیــت بدن معلمی

نتیجه گیرینتیجه گیری
ــر ادراک  ــد ب ــغلی می توان ــودگی ش ــه فرس ــی ک ــن، از آنجای بنابرای
ــزوم  ــه دارد ل ــان رابط ــی معلم ــامت روان ــع س ــه طب ــامت و ب س
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــب ب ــای مناس ــا روش ه ــگیری ب ــه پیش ــه ب توج
ــغلی  ــودگی ش ــش فرس ــت کاه ــغلی در جه ــترس زای ش ــل اس عوام
ــا توجــه بــه شــرایط پاندمیــک شــیوع  معلمــان ضــرورت می بایــد. ب
ــن  ــط معلمی ــوزش توس ــیوه آم ــر ش ــان و تغیی ــد-19 در جه کووی
ــاط  ــا ارتب ــش و ی ــایی نق ــه شناس ــد ب ــده می  توانن ــات آین تحقیق
بیــن متغیرهــای دیگــر بــا فرســودگی شــغلی معلمــان تربیــت بدنــی 

ــد. بپردازن

مالحظات اخالقیمالحظات اخالقی

حامی مالیحامی مالی
ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تأمیــن مالــی 

در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگانمشارکت نویسندگان
الهــام علــی نیــا دون: ایــده و طراحــی پژوهــش، تهیــه پیش نویــس 

ــته ــش دست نوس و ویرای
حوا محمودزاده کناری: جمع آوری داده، ویرایش دست نوشته

ــد  ــج، تایی ــیر نتای ــل داده، تفس ــی اوزرودی: تحلی ــر فرقان محمدباق
نســخه نهایــی دست نوشــته

تعارض منافعتعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

الهام علی نیا دون و همکاران
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