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A b s t r a c t

Promoting health behaviors in teachers can have important effects as a be-
havioral model in promoting health behaviors in the whole society, and this 
research was conducted with the aim of predicting the health behaviors of 
high school teachers in Mehriz county based on the body mass index and the 
amount of physical activities. The research method was correlational. The 
statistical population included all male and female high school teachers in 
Mehriz county. The sample size was 197 people and the sampling method 
was convenience. To assess Physical activity rate and Health Behaviors were 
respectively used the short form of the International Physical Activity Ques-
tionnaire of the World Health Organization and the Health Promoting lifestyle 
Profile (HPLP-II). Pearson’s correlation and regression analysis were used to 
analyze data with SPSS software. Based on research findings, A direct and 
significant relationship between physical activities and health behaviors (r = 
+0.761, P < 0.05)   and statistically significant inverse relationship between 
body mass index and health behaviors of teachers of high school teachers of 
Mehriz county  (r = -0.335, P> 0.05) were observed. The coefficient of deter-
mination obtained showed that 11.2% of the variance of the health behavior 
variable is predicted by the body mass index and has a negative effect on it, 
and 57.9% of the variance of the health behavior variable is predicted by the 
independent variable, i.e. previous physical activities. It can be seen and has 
a positive effect on it.
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چکیده
ــای  ــاری در ارتق ــی رفت ــوان الگوی ــد به عن ــان می توان ــامت در معلم ــای س ــای رفتاره ارتق
رفتارهــای ســامت در همــة جامعــه اثــرات مهمــی داشــته باشــد و ایــن پژوهــش باهــدف 
ــر اســاس شــاخص  ــز ب پیش بینــی رفتارهــای ســامت دبیــران متوســطه شهرســتان مهری
ــش از  ــام پژوه ــت. روش انج ــده اس ــام ش ــی انج ــای بدن ــزان فعالیت ه ــی و می ــوده بدن ت
ــطه  ــرد دوره متوس ــران زن و م ــة دبی ــامل هم ــاری ش ــه آم ــود. جامع ــتگی ب ــوع همبس ن
ــترس  ــوع در دس ــری از ن ــر و روش نمونه گی ــه 197 نف ــم نمون ــود حج ــز ب ــتان مهری شهرس
بــود. بــرای ســنجش میــزان فعالیت هــای بدنــی و  رفتارهــای ســامت بــه ترتیــب از فــرم 
کوتــاه پرســش نامه بین المللــی فعالیت بدنــی ســازمان جهانــی بهداشــت و  نیمــرخ 
ســبک زندگــی ارتقادهنــده ســامت )HPLP-II( اســتفاده شــد. تحلیــل داده هــای پژوهــش 
ــزار  ــک نرم اف ــا کم ــیون ب ــل رگرس ــون و تحلی ــتگی پیرس ــون همبس ــتفاده از آزم ــا اس ب
ــا  ــی ب ــای بدن ــن فعالیت ه ــش؛ بی ــای پژوه ــاس یافته ه ــر اس ــت. ب ــام گرف SPSS  انج
رفتارهــای ســامت دبیــران متوســطه شهرســتان مهریــز رابطــه مســتقیم و معنــادار آمــاری 
)r= +0/761، P >0/05( و بیــن شــاخص تــوده بدنــی بــا رفتارهــای ســامت دبیــران رابطــه  
معکــوس و معنــادار آمــاری )r= -0/335، P >0/05( مشــاهده شــد. مقــدار ضریــب تعییــن 
ــط  ــامت توس ــای س ــر رفتاره ــس متغی ــد از واریان ــان داد 11/2 درص ــت آمده نش به دس
ــد از  ــذارد و 57/9 درص ــی می گ ــر منف ــر آن تأثی ــی و ب ــی پیش بین ــوده بدن ــاخص ت ش
ــی  ــای بدن ــی فعالیت ه ــتقل یعن ــر مس ــط متغی ــامت توس ــای س ــر رفتاره ــس متغی واریان

ــذارد.  ــت می گ ــر مثب ــر آن تأثی ــود و  ب ــی می ش پیش بین

واژه های کلیدیواژه های کلیدی:: سبک زندگی ارتقادهنده سامت، کیفیت زندگی، ورزش

از اساســی ترین عناصــر سیســتم هاي آموزشــی  عنصــر  یکــی 
ــا  ــن آن ه ــران  از مهم تری ــان و دبی ــت و معلم ــانی( اس ــردي )انس ف
هســتند و نقــش واالیــی در کارایــی و اثربخشــی سیســتم هاي 
ــه  ــن رو، توج ــد؛ ازای ــان دارن ــودکان و نوجوان ــرورش ک ــی و پ آموزش
آموزش وپــرورش  مهــم  ارکان  از  یکــي  به عنــوان  معلمــان  بــه 
حساســیت خاصــي را مي طلبــد، بایــد در نظــر داشــت کــه بــه دلیــل 
ــوزش،  ــف آم ــور مختل ــان در ام ــش معلم ــت نق ــیت و اهمی حساس
ــه  ــور خالص ــه ط ــوزان و ب ــالمت دانش آم ــخصیت و س ــرورش ش پ

انسان ســازي و تربیــت نســل آینــده اســت کــه ایــن قشــر، همیشــه 
ــر در  ــن قش ــش ای ــه نق ــد ب ــش بای ــتند و بیش ازپی ــار هس تحت فش
ــه  ــه ب ــا توج ــود )1( و ب ــه ش ــوزان توج ــالمت دانش آم ــرورش س پ
ــده ســالمت یکــي از معیارهــاي عمــده  اینکــه رفتارهــاي ارتقاء دهن
تعییــن کننــده ســالمت اســت کــه بــه عنــوان عامــل زمینــه اي در 
عــدم ابتــال بــه بســیاري از بیماري هــا شــناخته شــده اســت و ارتقــاء 
ســالمت و پیشــگیري از بیماري هــا مســتقیماً بــا ایــن رفتارهــا 
ــر  ــدت ب ــوه طوالني م ــر بالق ــالمت تأثی ــاء س ــت. ارتق ــاط اس در ارتب
ــر،  ــردن عم ــر ک ــا طوالني ت ــرات ب ــن تأثی ــي دارد. ای ــت زندگ کیفی
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ــدات  ــش تولی ــتي و افزای ــاي بهداش ــاي مراقبت ه ــش هزینه ه کاه
ــود )2(. ــکار می ش ــي آش مل

ــن  ــالمت از بدیهی تری ــی 1 س ــت جهان ــازمان بهداش ــاس س ــر اس ب
رفتارهــای  و  می شــود)3(  تلقــی  بشــری  نیازهــای  و  حقــوق 
ارتقاءدهنــده ســالمت یکــی از  معیارهــای عمــده ی تعییــن کننــده 
ســالمت افــراد مــی باشــد)4(. والکــر2 رفتارهــای ارتقادهنــده 
ســالمتی را اینگونــه تعریــف مــی کنــد: الگویــی چنــد بعــدی 
ــه  ــه ب ــخص ک ــود ش ــزه خ ــده و انگی ــاز ش ــال آغ از ادراکات و اعم
ــک  ــخص کم ــکوفایی ش ــالمت و خودش ــطح س ــت س ــداوم و تقوی ت
مــی کنــد)5(. هــدف ارتقــای ســالمت، افزایــش ســالمت جســمی، 
روانــی و اجتماعــی اســت. طبــق نظریــه الکــر3 رفتارهــای ارتقادهنــده 
ســالمت دارای شــش بعــد حمایــت بیــن فــردی، مســئولیت یذیــری 
در مــورد ســالمت، خودشــکوفایی، مدیریــت اســترس، تغذیــه و 
فعالیــت بدنــی مــی باشــد کــه قابــل ســنجش اســت )6(. همچنیــن 
ــت از کار و  ــز ســبب کاهــش غیب ــط کار نی ــاء ســالمت در محی ارتق
هزینــه هــای مراقبــت هــای بهداشــتی مــی شــود  و  شــاخص تــوده 
بدنــی بــه عنــوان شــاخص چاقــی، و ســوء تغذیــه، بــا ســبک زندگــی 
مرتبــط مــی باشــد کــه مــی تــوان آن را  بــا رفتارهــای ارتقاءدهنــده 
ســالمت اصــالح کــرد )7(. چاقــی و اضافــه وزن در بســیاري از 
ــه  ــش یافت ــه طــور چشــمگیري افزای کشــورهاي در حــال توســعه ب
اســت . افزایــش وزن و چاقــی از مســایل عمــده ســالمتی محســوب 
مــی شــود و یکــی از عوامــل اصلــی خطرســاز بــراي بــروز بیمــاري 
هــاي مزمنــی از قبیــل بیمــاري هــاي قلبــی -عروقــی، فشــار خــون، 
دیابــت نــوع 2، ســکته هــاي مغــزي، بیمــاري هــاي کیســه صفــرا و 
بعضــی از بدخیمــی هــا اســت)8( همچنیــن پژوهــش هــاي بســیاري 
نشــان داده انــد کــه چاقــی و اضافــه وزن بــا نشــانه هــاي خلقــی، بــه  
خصــوص افســردگی و اضطــراب ارتبــاط معنــی داري دارد )9( و یکی 

ــراب اســت )10(. ــه وزن، اضط ــی اضاف ــای روان از پیامده
ــبک،  ــا س ــوع ی ــه در ن ــت ک ــده اس ــاری پیچی ــی رفت ــت بدن فعالی
ــه  ــاوت اســت )11( ک ــق و نســبی متف ــدت و شــدت مطل ــرار، م تک
تأثیــر مســتقیمی بــر ســالمت جســمی و روانــی دارد)12(. افزایــش 
رفتارهــاي بــي تحــرك یکــي از مشــکالت ســالمت در حــال 
ــر  ــان، خط ــور پنه ــه ط ــه ب ــف اســت ک ــع مختل گســترش در جوام
بــروز بیمــاري هــاي مزمــن را در افــراد افزایــش )13( کــه در دوران 
ــور  ــار بط ــن رفت ــی ای ــای طوالن ــه ه ــا و قرنطین ــری کرون ــه گی هم
ــا بیــش از  ــک مطالعــه ب ــج ی چشــمگیری بیشــتر شــده اســت. نتای
ــد  ــان می ده ــان نش ــخ دهندگان در جه ــر از پاس ــزار نف ــیزده ه س

1. World Health Organization (WHO)
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کــه بســیاری از افــراد، میــزان ورزش هفتگــی در طــول همه گیــری 
ــد )14(.  ــش داده ان ــا را کاه کرون

ــای  ــش فعالیت ه ــه کاه ــای پیشــین نشــان داده اســت ک پژوهش ه
بدنــی و به تبــع آن کاهش آمادگي جسماني هم علت افزایش وزن 
و هم معلول آن اســت. کاهش فعالیت بدني نه تنهــا بر میزان شیوع 
بیماری هــای قلبــی مؤثــر است بلکه بر میزان بروز سایر بیماری هــای 
جسمي و اختالالت روان شــناختی و کیفیت زندگي نیز اثرگذار اســت 
ــن، پژوهش هــای پیشــین اشــاره داشــته اند کــه  ــر ای )15(. عــالوه ب
مزایــای ســالمت محــوِر مشــارکت منظــم در فعالیــت بدنی و ورزشــی 
انکارنشــدنی اســت و مرورهــای نظــام منــد متعــددی از اهمیــت آن 
در پیشــگیری اولیــه و ثانویــة بیماری هــای قلبی-عروقــی و بســیاری 

ــد )16(. از بیماری-هــای مزمــن دیگــر حمایــت کرده ان
امــروزه در تمــام دنیــا به جــای آنکــه تنهــا تمرکــز بــر اســتراتژی های 
درمانــی داشــته باشــند، ســعی دارنــد بــا برنامه ریــزی و آمــوزش بــه 
مــردم جامعــه، ســالمت را گســترش دهنــد. پژوهش هــا نشــان 
ــی و  ــبک زندگ ــالمتی، س ــکالت س ــیاری از مش ــت بس ــد عل داده ان
ــی  ــبک زندگ ــت س ــت. اهمی ــردم اس ــتی م ــای بهداش ــوع رفتاره ن
ــگیری  ــی و پیش ــت زندگ ــه روی کیفی ــت ک ــت اس ــتر ازآن جه بیش
ــا اینحــال در خصــوص تحــرك و  ــر اســت )17(. ب از بیماری هــا مؤث
ــه این موضوع در مشاغل  ــرد ک ــد اشــاره ک ــی بای ــای بدن ــت ه فعالی
کم تحرك از جمله مشاغل آموزشــی ماننــد معلمــی و دبیــری اهمیت 
ــر  ــد ب بیشتري دارد و یکــی از رفتارهــای ســالمت اســت و مــی توان
ســالمت تاثیــر داشــته باشــد.   از آنجاکــه رفتارهــای ارتقــا دهنــده 
ســالمت، ماننــد بقیــه رفتارهــا قابــل آمــوزش هســتند بــه نظــر مــی 
رســد، تعلیــم آن هــا بایســتی از مــدارس آغــاز شــود، بــا ایــن حــال 
پژوهــش هــای کمــی دربــاره تاثیــر ایــن برنامــه هــا بــرای معلمــان 
ــه خصــوص در مشــاغل  صــورت گرفتــه اســت )5( و ایــن مســئله ب
کــم تحــرك ماننــد معلمــی و دبیــری از اهمیــت بیشــتری برخــوردار 
ــل وزن،  ــی مث ــای چاق ــاخص ه ــه ش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــالوه  ــی ع ــر درصــد چرب ــق ت ــه طــور دقی ــدن و ب ــوده ب شــاخص ت
ــه اســت  ــل تغذی ــر ســایر عوامــل مث ــی تحــت تاثی ــر فعالیــت بدن ب
ــی یکــی از رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســالمت اســت  و فعالیــت بدن
کــه بــا چاقــی ارتبــاط متقابــل دارد، در پژوهــش حاضــر ســوال ایــن 
ــد رفتارهــای ارتقادهنــده  اســت کــه کــدام متغیــر بیشــتر مــی توان
ــا شــاخص  ــی ی ســالمت دبیــران را پیــش بینــی کنــد. فعالیــت بدن
تــوده بــدن کــه معلــول متغیرهــای دیگــری نیــز مــی باشــد.بنابراین 
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی نقــش شــاخص تــوده بدنــی و میــزان 

محمد حسن دشتی خويدکی و همکاران
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ــطه  ــران متوس ــالمت دبی ــای س ــر رفتاره ــی ب ــای بدن ــت ه فعالی
ــز انجــام شــد. شهرســتان مهری

روششناسیروششناسی
ــردی و از  ــش کارب ــک پژوه ــدف ی ــاس ه ــر اس ــر ب ــش حاض پژوه

ــود. ــتگی ب ــش همبس ــث روش پژوه حی

شرکت کننده هاشرکت کننده ها

جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش شــامل همــة دبیــران زن و مــرد دورة 
متوســطه شهرســتان مهریــز بــود کــه بــر اســاس آمــار ارائــه شــده از 
ــن پژوهــش حجــم  ــد. در ای ــر بودن ــرورش 410 نف ســوی آموزش وپ
نمونــه بــر اســاس جــدول مــورگان و کرجســی 197 نفــر بــود. روش 
نمونه گیــری از نــوع در دســترس و شــامل همــة دبیــران زن و مــرد 

دورة متوســطه اول شهرســتان مهریــز بــود. 

ابزارابزار

ــده  ــی ارتقادهن ــش از پرســش نامه ســبک زندگ ــام پژوه ــت انج جه
ســالمت4 اســتفاده شــد. ایــن پرســش نامه حــاوی 52 ســؤال اســت 
ــه  ــار گزین ــی از چه ــؤال یک ــر س ــدن ه ــد از خوان ــخگو بع ــه پاس ک
ــوالً  ــاز، معم ــات 2 امتی ــی اوق ــاز، گاه ــز 1 امتی ــورت هرگ ــه به ص ک
ــن  ــؤال های ای ــرد. س ــاب ک ــاز را انتخ ــه 4 امتی ــاز و همیش 3 امتی
شــامل  کــه  اســت  طبقه بندی شــده  6 حیطــه  در  پرســش نامه 
ــرش مســئولیت ســالمت خــود، 12 ســؤال(،  مســئولیت پذیری )پذی
فعالیــت بدنــی )اندازه گیــری الگوهــای منظــم انجــام ورزش و 
ــی و  ــای غذای ــی الگوه ــه )ارزیاب ــؤال(، تغذی ــی، 7 س ــات بدن تمرین
ــزان  ــی می ــوی )ارزیاب ــه ای، 9 ســؤال(، رشــد معن ــای تغذی انتخاب ه
رشــد معنــوی، 11 ســؤال(، مدیریــت اســترس )اندازه گیــری توانایــی 
مقابلــه بــا اســترس، 8 ســؤال( و روابــط بین فــردی )مشــخص کننده 
ــدوده  ــود. مح ــؤال( ب ــک، 5 س ــاط نزدی ــت و ارتب ــاس صمیمی احس
ــن 208- ــده ســالمت بی ــای ارتقادهن نمــره کل پرســش نامه رفتاره

52 اســت و نمــره بیشــتر، بــه معنــی وضعیــت ســالمتی بهتــر بــود. 
ــی   ــر یعن ــره و باالت ــد نم ــت 97 درص ــا دریاف ــه ب ــب ک به این ترتی
ــت 97-75 درصــد  ــته بندی خــوب، دریاف ــزء دس 208 -201/78 ج
ــر  ــول و کمت ــته بندی قابل قب ــزء دس ــی 201-150/7 ج ــره یعن نم
از آن مقــدار جــزء دســته بندی ضعیــف قــرار می گرفــت. ایــن 
پرســش نامه در ایــران و در پژوهش هــای متعــدد در سراســر جهــان 

4. Health Promotion Lifestyle (HPL)
5. International Physical Activity Questionnaire(IPAQ)
6. Metabolic equivalents (METS)

بــه کار گرفتــه شــده و ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای کل پرســش نامه 
و حیطه هــای آن 0/94 – 0/74 گــزارش شــده اســت)18، 19(.در 
مطالعــه مروتــی و همــکاران اعتبــار محتــوا و پایایــی نســخه فارســی 

ــد رســیده اســت )20(. ــه تایی پرسشــنامه )α =0/87 ( ب
از فــرم کوتــاه پرســش نامه  بــرای میــزان فعالیت هــای بدنــی 
ــتفاده  ــت اس ــی بهداش ــازمان جهان ــی5 س ــت بدن ــی فعالی بین الملل
شــد. ایــن پرســش نامه شــامل 7 ســؤال در چهــار قســمت فعالیــت 
ــی 7 روز  ــته ط ــای نشس ــاده روی و فعالیت ه ــط، پی ــدید، متوس ش
گذشــته اســت کــه از نظــر شــدت، مــدت و تکــرار به صــورت خــود 
ــام  ــش نامه تم ــل پرس ــرای تکمی ــود. ب ــل می ش ــی تکمی گزارش ده
ــای  ــاده روی، فعالیت ه ــامل پی ــره ش ــده روزم ــام ش ــای انج فعالیت ه
ــز،  ــت می ــتن پش ــت )نشس ــات فراغ ــرگرمی های اوق ــی و س ورزش
نشســتن یــا لــم دادن هنــگام تماشــای تلویزیــون، مطالعــه و ســپری 
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــل( در نظ ــتان  و فامی ــا دوس ــان ب ــردن زم ک
ــراي فعالیت هــای بدنــي ذکــر شــده، معادل هــای متابولیــک  ابتــدا ب
فعالیت هــای   ،3/3 پیــاده روی  بــراي  شــد.  محاســبه   6)MET(
ــد.  ــه ش ــر گرفت ــدید 8 در نظ ــای ش ــرای فعالیت ه ــط 4 و ب متوس
ــه  ــده ب ــر ش ــي ذک ــت بدن ــان فعالی ــداد در مدت زم ــن اع ــپس ای س
ــد )21(.  ــت ضــرب گردی ــام آن فعالی ــاي انج ــداد روزه ــه و تع دقیق
شــدت فعالیــت بدنــی بــرای هــر فعالیــت بــر اســاس میــزان هزینــه 
ــه  ــد، هزین ــبه ش ــه محاس ــی هفت ــه در ط ــب دقیق ــر حس ــرژی ب ان
ــرژی 600   ــه ان ــم«، هزین ــی ک ــت بدن ــر از 600 »فعالی ــرژی کمت ان
ــاوی و  ــرژی مس ــه ان ــط«، هزین ــی متوس ــت بدن ــا 3000 »فعالی ت
ــه شــد.  ــی شــدید« در نظــر گرفت ــا بیــش از 3000 »فعالیــت بدن ی
ــه  ــی و صــوری )ب ــی محتوای جهــت تعییــن اعتبارپرسشــنامه از روای
ترتیــب 0/85 و 0/77(   و بــرای تعییــن پایایــی پرسشــنامه  از روش 
آزمــون مجــدد طــی یــک مطالعــه مقدماتــی اســتفاده شــده اســت و 
تاییــد شــده اســت .روایــي و پایایــي ایــن پرسشــنامه توســط باغیانــي 
مقــدم و همــکاران در ایــران انجــام شــده کــه آلفــاي کرونبــاخ 0/7 
و پایایــي آن توســط همبســتگي اســپیرمن بــراون 0/9 گــزارش شــده 
با  توده بدن  واحدهاي مورد پژوهش  بــرای شــاخص  اســت)22( 
استفاده از فرمول: وزن )کیلوگرم( تقسیم بر مجذور قد )متر( محاسبه 
شــد. بــراي اندازهگیري وزن )با حداقل لباس( از تــرازوی دیجیتــال و 
ــاخص  ــتفاده و ش براي اندازهگیري قد )بدون کفش( از متر نواري اس

محاســبه شــد )23(. 
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روش اجراروش اجرا

ــه و  ــاي نمون ــدن اعض ــاي الزم و مشخص ش ــب مجوزه ــس از کس پ
ــا مســئولین ذی ربــط، طبــق برنامه ریــزی قبلــی، پــس  هماهنگــی ب
ــاط و  ــراري ارتب ــب و برق ــل مناس ــه در مح ــاي نمون ــور اعض از حض
پرســش نامه ها  بــه  راجــع  کاهــش حساســیت شــرکت کننده ها 
ســوي  از  الزم  توضیحــات  نمونــه،  در  آنهــا  انتخــاب  دالیــل  و 
ــد  ــه گردی ــش نامه ها ارائ ــل پرس ــوه تکمی ــه نح ــع ب ــگر راج پژوهش
و شــرکت کننده ها اقــدام بــه تکمیــل پرســش نامه ها نمودنــد. از 
ــل پرســش نامه ها  ــر در تکمی ــه اگ شــرکت کننده ها خواســته شــد ک
بــا ابهامــی مواجــه شــدند، از پژوهشــگر بخواهنــد توضیــح بیشــتري 
ــودن  ــام ب ــر بی ن ــی ب ــش مبن ــی در پژوه ــات اخالق ــد. مالحظ بده
شــرکت کنندگان،  اطالعــات  مانــدن  محرمانــه  پرســش نامه ها، 
ــی از  ــر زمان ــه در ه ــدن از مطالع ــق خارج ش ــه و ح ــت آگاهان رضای

ــد. ــاظ ش ــش لح ــن پژوه ــق در ای تحقی
ــودن در شــغل معلمــی  ــه پژوهــش: 1- شــاغل ب مالك هــای ورود ب
2-تحصیــالت فوق دیپلــم و باالتــر 3-از نظــر جســمی ســالم باشــند.

روش آماریروش آماری

بــرای تحلیــل داده هــای پژوهــش از آمــار توصیفــی شــامل میانگیــن 
و انحــراف معیــار و آزمــون کولموگــروف - اســمیرنوف بــرای بررســی 
ــتگی پیرســون و  ــی بــودن توزیــع داده هــا، آزمــون همبس طبیع
ضریــب رگرســیون هم زمــان و خطــی  در ســطح معنــی داری 

ــد. ــتفاده ش ــزار SPSS اس ــک نرم اف ــه کم p<0/05 ب

نتایجنتایج
جــدول 1 تعــداد و درصــد دبیــران )52/8 درصــد زن و 47/2 درصــد 
ــان  ــن را نش ــب س ــز برحس ــتان مهری ــطه شهرس ــرد( دورة متوس م
می دهــد. جــدول 2 آماره هــای توصیفــی متغیرهــای مــورد بررســی 
را نشــان می دهــد کــه بــر اســاس آزمــون کلموگــروف – اســمیرنف 

از توزیــع طبیعــی برخــوردار بودنــد )جــدول 3(.

محمد حسن دشتی خويدکی و همکاران

درصدفراوانیسن

20105/1 تا 25 سال

263618/3 تا 30 سال

316935/0 تا 40 سال

415829/4 تا 50 سال

51178/6 سال به باال

73/6موارد خطا )بی پاسخ(

197100/0جمع

انحراف میانگینمؤلفه هامتغیر 
حداکثر نمرهحداقل نمرهاستاندارد

105/15/15/15/1میزان فعالیت های بدنی

" )محاسبه بر حسب دقیقه در 
317228/8525663795نمره کلیهفته( "

جدولجدول11.. توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس سن

جدولجدول22.. خاصه شاخص های توصیفي نمره های شرکت کنندگان در متغیرهای پژوهش
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انحراف میانگینمؤلفه هامتغیر 
حداکثر نمرهحداقل نمرهاستاندارد

رفتارهای سالمت

169/51615/57864/0208/0نمره کلی

مسئولیت پذیری 
37/8455/21916/048/0سالمت خود

18/9784/4287/028/0فعالیت فیزیکی

31/6625/04212/036/0تغذیه سالم

35/7946/01113/044/0رشد معنوی

28/6754/2609/032/0مدیریت استرس

17/0362/8187/020/0روابط بین فردی

مؤلفه هامتغیر
آزمون کلموگروف اسمیرنوف

Pآمارهتعداد

1900/520/24میزان فعالیت های بدنی

1900/440/80شاخص توده بدنی

رفتارهای سالمت

1900/980/35نمره کلی

1900/630/57مسئولیت پذیری سالمت خود

1900/930/49فعالیت بدنی

1900/690/09تغذیه سالم

1900/710/13رشد معنوی

1900/640/76مدیریت استرس

1900/780/56روابط بین فردی

ادامه جدولادامه جدول22.. خاصه شاخص های توصیفي نمره های شرکت کنندگان در متغیرهای پژوهش

جدولجدول33.. آزمون نرمال بودن داده ها )آزمون کولموگروف - اسمیرنوف(

بــر اســاس یافته هــای پژوهــش کــه در جــدول 4 نشــان داده اســت، 
بیــن شــاخص تــودة بدنــی بــا رفتارهــای ســالمت دبیــران متوســطه 
شهرســتان مهریــز )r= -0/335، P >0/05( رابطــه معکــوس و 
ــی  ــا حاک ــر یافته ه ــارت بهت ــه عب ــاری مشــاهده شــد. ب ــادار آم معن
ــی در بیــن دبیــران  ــودة بدن از ایــن اســت کــه هــر چــه شــاخص ت
باالتــر بــوده، میــزان رفتارهــای ســالمت در ســطح پایین تــری بــوده 
اســت، و بالعکــس و  نیــز بیــن شــاخص تــودة بدنــی بــا مؤلفه هــای 
رفتــار ســالمت )مســئولیت پذیری، فعالیــت فیزیکــی، تغذیــه ســالم، 
ــران  ــردی( دبی ــط بین ف ــترس و رواب ــت اس ــوی، مدیری ــد معن رش
متوســطه شهرســتان مهریــز به صــورت معکــوس، رابطــة معنــاداری 

وجــود دارد. همچنیــن به منظــور ســنجش ســطح پیش بینــی تأثیــر 
شــاخص تــوده بدنــی بــر رفتارهــای ســالمت دبیــران و اینکــه چنــد 
درصــد از تغییــرات ایجــاد شــده در میــزان رفتارهــای ســالمت ناشــی 
ــل رگرســیون خطــی  ــوده اســت، از تحلی ــی ب ــوده بدن از شــاخص ت

اســتفاده شــد )جــدول 5(. 
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محمد حسن دشتی خويدکی و همکاران

ضریب متغیر وابستهمتغیر مستقل
همبستگي

سطح 
تعدادمعنی داری

0/034190*0/335-رفتارهای سالمتشاخص تودة بدنی

شاخص تودة بدنی

0/016190 *0/379-مسئولیت پذیری سالمت خود

0/000190 ***0/724-فعالیت فیزیکی

0/001190 **0/599 -تغذیه سالم

0/0870/267190رشد معنوی

0/0990/174190-مدیریت استرس

0/1040/126190روابط بین فردی

0/001190***0/761+رفتارهای سالمتفعالیت های بدنی

فعالیت های بدنی

0/000190 ***0/812مسئولیت پذیری سالمت خود

0/000190***0/834فعالیت فیزیکی

0/000190***0/618تغذیه سالم

0/016190*0/435رشد معنوی

0/011190*0/467مدیریت استرس

0/008190*0/503روابط بین فردی

جدولجدول44.. ارتباط بین شاخص تودة بدنی با رفتارهای سامت دبیران

*** P > 0. 001    ** P > 0. 01    * P > 0. 05    

بــر اســاس یافته هــای پژوهــش، بیــن فعالیت  هــای بدنــی بــا 
 P >0/05( رفتارهــای ســالمت دبیــران متوســطه شهرســتان مهریــز
،r= +0/761( رابطــه مســتقیم و معنــادار آمــاری مشــاهده شــد. بــه 
ــزان  ــر چــه می ــه ه ــن اســت ک ــی از ای ــا حاک ــر یافته ه ــارت بهت عب
فعالیت  هــای بدنــی در بیــن دبیــران باالتــر بــوده، میــزان رفتارهــای 
ــس  ــت، و بالعک ــوده اس ــری ب ــطح باالت ــز در س ــا نی ــالمت در آنه س

)جــدول 4(. همچنیــن به منظــور ســنجش ســطح پیش بینــی تأثیــر 
ــد  ــه چن ــران و اینک ــای ســالمت دبی ــر رفتاره ــی ب ــای بدن فعالیت  ه
درصــد از تغییــرات ایجــاد شــده در میــزان رفتارهــای ســالمت ناشــی 
ــی اســت، از تحلیــل رگرســیون خطــی اســتفاده  از فعالیت  هــای بدن

شــد )جــدول 5(. 

مجموع مدلمالكپیش بین
میانگین درجه آزادیمجذورات

سطح Fمجذورات
RR2R2معناداری

adj

شاخص 
تودة بدنی

رفتارهای 
سالمت

0/3350/1120/111-0/033 *5794/64915794/6495/623رگرسیون

30295/280189211/349خطا

36089/929190کل

جدولجدول55.. پیش بینی تأثیر شاخص تودة بدنی بر رفتارهای سامت دبیران
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مجموع مدلمالكپیش بین
میانگین درجه آزادیمجذورات

سطح Fمجذورات
RR2R2معناداری

adj

شاخص 
تودة بدنی

رفتارهای 
سالمت

0/563+0/579+0/761+0/001 *19426/702119426/70232/679رگرسیون

16663/2271891241/945خطا

36089/929190کل

BetatPضرایب استاندارد نشدهپیش بینی شوندهپیش بینی کننده

0/028 *7/412-0/335-0/573-رفتارهای سالمتشاخص تودة بدنی

0/001 ***12/355+0/761+0/812+رفتارهای سالمتشاخص تودة بدنی

ادامه جدولادامه جدول55.. پیش بینی تأثیر شاخص تودة بدنی بر رفتارهای سامت دبیران

جدولجدول66.. خاصه ضرايب رگرسیون پیش بینی تأثیر شاخص تودة بدنی و فعالیت بدنی با رفتارهای سامت دبیران

جــدول 6 نشــان داد، ضریــب رگرســیونی باتوجه بــه مقــدار )p >0/05( نشــان 
منفــی  پیش بینی کننــدة  بدنــی  تــودة  کــه شــاخص  می دهــد 
ــز  ــران متوســطه شهرســتان مهری ــرات رفتارهــای ســالمت دبی تغیی
ــه آمــاره t و  ــا مراجعــه ب ــر آن تأثیــر منفــی می گــذارد. ب اســت، و ب
ســطوح معنــاداري می تــوان قضــاوت کــرد کــه متغیــر »شــاخص تودة 
بدنــی« تأثیــر معکــوس و معنــاداری بــر »رفتارهــای ســالمت دبیــران« 
ــتاندارد  ــک واحــد اس ــا ی )β=-0/335 ،t=-7/412 ،p<0/05( دارد و ب
افزایــش در »شــاخص تــودة بدنــی«، 0/335 واحــد اســتاندارد کاهــش 
در »رفتارهــای ســالمت« همــراه اســت. همچنیــن ضریــب رگرســیونی 
باتوجه بــه مقــدار )p >0/05( نشــان می دهــد کــه فعالیت  هــای 
بدنــی پیش بینی کننــدة مثبــت تغییــرات رفتارهــای ســالمت دبیــران 
متوســطه شهرســتان مهریــز اســت، و بــر آن تأثیــر مثبــت می گــذارد. 
ــوان قضــاوت کــرد  ــاداري می ت ــاره t و ســطوح معن ــه آم ــا مراجعــه ب ب
ــر  ــاداری ب ــتقیم و معن ــر مس ــی« تأثی ــای بدن ــر »فعالیت  ه ــه متغی ک
 )β=0/761، t= 12/355، p<0/05( »رفتارهــای ســالمت دبیــران«
ــا یــک واحــد اســتاندارد افزایــش در »فعالیت  هــای بدنــی«،  دارد و ب
ــش در »رفتارهــای ســالمت« همــراه  0/761 واحــد اســتاندارد افرای

اســت.

بحثبحث
دبیــران  رفتارهــای ســالمت  پیش بینــی  ایــن مطالعــه  هــدف 
ــزان  ــی و می ــوده بدن ــر اســاس شــاخص ت ــز ب متوســطه شــهر مهری
فعالیت هــای بدنــی بــود. نتایــج توصیفــی پژوهــش نشــان داد 

میانگیــن شــاخص تــوده بدنــی 24/76، میــزان فعالیــت بدنــی 
3172 و رفتارهــای ســالمت دبیــران 169/516بــود. همچنیــن 
نتایــج پژوهــش نشــان دهنده رابطــه معنــی داری بیــن ســطوح 
فعالیــت بدنــی و شــاخص تــوده بدنــی بــا رفتارهــای ســالمت 
ــی و شــاخص  ــز اســت و فعالیــت بدن ــران متوســطه شــهر مهری دبی
ــای  ــر رفتاره ــده ای ب ــش پیش بینی کنن ــد نق ــی می توانن ــوده بدن ت

ــد. ــته باش ــران داش ــالمت دبی س
یافته هــا نشــان داد مقــدار ضریــب تعییــن به دســت آمده 11/2 
درصــد از واریانــس متغیــر رفتارهــای ســالمت توســط متغیــر 
ــر  ــود و ب ــی می  ش ــی پیش بین ــودة بدن ــاخص ت ــی ش ــتقل یعن مس
آن تأثیــر منفــی می گــذارد. مطالعــات نشــان می دهــد جــدا از 
عوامــل بیولوژیــک ســایر عوامــل دیگــری همچــون ســبک زندگــی 
مســئولیت پذیری  عــدم  ناســالم،  غذایــی  عــادات  کم تحــرك، 
ســالمتی، اعتمادبه نفــس پاییــن، شــیوه تطابــق بــا تنش هــای 
ــب در  ــی مناس ــت اجتماع ــل و حمای ــدم تعام ــی، ع ــار زندگ نابهنج
بــروز اضافــه وزن و چاقــی دخیــل هســتند )24(. در مطالعــه  هونــگ  
و همــکاران   نیــز کمتریــن نمــره رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســالمت 
ــه حاضــر همســو  ــا مطالع ــه ب ــود ک ــراد چــاق ب ــه اف ــوط ب ــز مرب نی
ــی  ــبک زندگ ــای س ــه ه ــب حیط ــاق در اغل ــراد چ ــد. اف ــی باش م
ــر  ــن ام ــوده و ای ــری ب ــرات کمت ــالمت دارای نم ــده س ــاء دهن ارتق
ــن آن  ــه در تبیی ــتگی دارد )17(.  ک ــا همبس ــی آنه ــوده بدن ــا ت ب
ــی  ــا پیامدهای ــاال ب ــی ب ــوده بدن ــود شــاخص ت ــان نم ــوان بی ــی ت م
همچــون نارضایتــی بدنــی، رژیــم گرفتــن هــای پــی در پــی، عــزت 

* P > 0. 05    

* P > 0. 05    
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محمد حسن دشتی خويدکی و همکاران

ــن،  ــی و... همــراه اســت، همچنی ــا چاق ــه وزن ی ــن، اضاف نفــس پایی
ــاخص  ــا ش ــراد ب ــه اف ــبت ب ــی نس ــا چاق ــه وزن ی ــراد دارای اضاف اف
تــوده بــدن مناســب، بیشــتر بــه بیمــاری هــای مختلــف و مشــکالت 
ــی و...  ــای قلب ــاری ه ــت، بیم ــه فشــار خــون، دیاب ســالمتی از جمل
ــه  ــی شــود ک ــث م ــل باع ــن عوام ــی شــوند، و همــه ی ای ــال م مبت
ــد و  ــته باش ــوری نداش ــالمت مح ــبک س ــود س ــی خ ــرد در زندگ ف
ــد )25(.  ــرا نمای ــالمت را اج ــده ی س ــا دهن ــای ارتق ــد رفتاره نتوان
لــذا نتایــج نشــان داد کــه شــاخص تــوده ی بدنــی تاثیــر بســزایی بــر 
رفتارهــای ســالمت معلمــان دارد. شــاخص تــوده  ی بدنــی هرچــه در 
ســطح باالیــی باشــد و معلمــان از چاقــی و اضافــه وزن رنــج ببرنــد، 
نمــی تواننــد رفتارهــای ســالمت را انجــام دهنــد، رفتارهــای ســالمت 
ــه ی  ــای تغذی ــود، رفتاره ــالمت خ ــئولیت س ــرش مس ــامل پذی ش
ــه شــدت از  ــه ب ــی باشــد، ک ــی و تحــرك و... م ســالم، فعالیــت بدن

ــرد. ــی پذی ــر م ــی تاثی ــوده ی بدن شــاخص ت
ــا مســئولیت پذیری  ــی ب ــودة بدن یافته هــا نشــان دادبیــن شــاخص ت
ــة ســالم رابطــه معکــوس و  ــی و تغذی ســالمت خــود و فعالیــت بدن
ــا حاکــی  ــر یافته  ه ــارت بهت ــه عب ــاری وجــود داشــت. ب ــادار آم معن
از ایــن اســت کــه هــر چــه دبیــران، از شــاخص تــودة بدنــی 
ــالمت  ــئولیت پذیری س ــطح مس ــد، از س ــوردار بوده ان ــری برخ باالت
ــد  ــوردار بوده  ان ــری برخ ــالم کمت ــة س ــی و تغذی ــت بدن ــود، فعالی خ
و بالعکــس. امــا بیــن ســه مؤلفــة »رشــد معنــوی، مدیریــت اســترس 
ــاداری  ــة معن ــی رابط ــودة بدن ــاخص ت ــا ش ــردی« ب ــط بین ف و رواب
مشــاهده نشــد. یافته هــای پژوهــش موریــا ســیلوا  و همــکاران 
ــه  ــی نشــان داده اســت ک ــوده بدن )2013( در خصــوص شــاخص ت
ــر  ــالمتی تأثی ــای س ــالمتی و رفتاره ــر س ــدت ب ــاخص به ش ــن ش ای
می گــذارد؛  افراد داراي اضافــه وزن یا چاق اســتعداد بیشتري براي 
ابتالء به بیماری هــای دیابت، قلبي عروقي، اختالالت خواب و... دارنــد، 
و یکــی از راه هــای تنظیــم ایــن نمایــه، افزایــش ســطح فعالیت هــای 
بدنــی و ورزش کــردن اســت کــه در پژوهش هــا نیمه تجربــی پیشــین 
نیــز اثربخشــی آن تأییــد شــده اســت)26(. البتــه در پژوهــش 
محمــودی و همــکاران )2016( رابطــه  ی شــاخص تــوده ی بدنــی بــا 
همــه  ی مولفــه هــای رفتارهــای ســالمت تاییــد شــد کــه بــا نتایــج 
ــاخص  ــن ش ــه ی بی ــر رابط ــش حاض ــت. در پژوه ــو نیس ــا همس م
تــوده بدنــی بــا ســه مولفــه  ی »رشــد معنــوی، مدیریــت اســترس و 
روابــط بیــن فــردی« تاییــد نشــد، کــه ایــن تفــاوت در یافتــه هــا مــی 
توانــد ناشــی از تفــاوت در نمونه  هــای مــورد بررســی باشــد، چراکــه 
پژوهــش مــا بــر روی دبیــران مقطــع متوســطه انجــام شــده اســت و 
پژوهــش محمــودی و همــکاران بــر روی کارکنــان مراکز بهداشــتی و 
درمانــی شهرســتان ســقز انجــام شــده اســت)7(، همچنیــن، بخشــی 
از تفــاوت در یافتــه هــا مــی توانــد ناشــی از تاثیــر ســایر متغیرهــای 

مداخلــه گــر باشــد کــه در پژوهــش حاضربررســی نشــده اســت. 
ــای  ــر رفتاره ــس متغی ــد از واریان ــان داد 57/9 درص ــا نش ــه ه یافت
بدنــی  فعالیت  هــای  یعنــی  مســتقل  متغیــر  توســط  ســالمت 
پیش  بینــی می  شــود و  بــر آن تاثیــر مثبــت مــی گــذارد کــه 
یکــی از دالیــل ایــن درصــد بــاال پیــش بینــی، مــی توانــد علــت اش 
ســواالت پرسشــنامه رفتارهــای ســالمت باشــد کــه بــه فعالیت  هــای 
ــاي  ــر آن انجــام رفتاره ــل دیگ ــی دلی ــوط  می  شــود  ول ــی  مرب بدن
ــن  ــی از بهتری ــد یک ــی توان ــه م ــت ک ــالمت  اس ــده س ــاء دهن ارتق
ــظ و  ــود را حف ــالمت خ ــط آن س ــردم توس ــا م ــد ت ــی باش راه  های
کنتــرل نماینــد )2(. مطالعــات نشــان داد ســبک زندگــی، فعالیــت 
عــادي و معمــول روزانــه اســت کــه افــراد آن هــا را در زندگــی خــود 
بــه طــور قابــل قبــول پذیرفتــه انــد، روي ســالمت افــراد تأثیــر مــی 
گذارنــد )2(. از ســویی پژوهــش هــای پیشــین نشــان داده اســت کــه 
ــی و به تبع آن کاهش آمادگي جسماني  ــای بدن ــت ه ــش فعالی کاه
هم علت افزایش وزن و هم معلول آن ميباشد. کاهش فعالیت بدني 
نه تنها بر میزان شیوع بیماريهاي قلبي مؤثر است بلکه بر میزان بروز 
سایر بیماريهاي جسمي و اختالالت روانشناختي و کیفیت زندگي نیز 
ــن، پژوهش  هــای پیشــین اشــاره  ــر ای اثرگذارميباشد )27(. عــالوه ب
داشــته  اند کــه مزایــای ســالمت محــوِر مشــارکت منظــم در فعالیــت 
بدنــی و ورزشــی انکارنشــدنی اســت و مرورهــای نظام  منــد متعــددی 
ــی- ــای قلب ــة بیماری  ه ــه و ثانوی ــگیری اولی ــت آن در پیش از اهمی

ــد  عروقــی و بســیاری از بیماری  هــای مزمــن دیگــر حمایــت کرده  ان
)16(. اهوتا و همــــکاران  فعالیـــت جســـمانی اوقـــات فراغـت را بـر 
سـالمت فکری در حیـن کار کـردن را بررسـی کردنـد. نتایـج نشـان 
داد کـه فعالیــت جســمانی در اوقــات فراغــت )ماننــد دوچرخــه 
ســـواری، پیـــاده روی و غیـــره( بـا سـالمت روانـــی و فکـری مـردان 

ارتبـاط مثبـــت و معنـاداری داشـت )28(. 
 در واقــع فعالیــت جســمانی طیــف گســترده ای از فعالیــت بــا 
و  پریــدن  دویــدن،  قــدم زدن،  قبیــل  از  مختلــف  شــدت های 
جســمانی  فعالیــت  می شــود.  شــامل  را  ورزشــی  فعالیت هــای 
مناســب می توانــد کارایــی سیســتم های مختلــف بــدن را بهتــر کنــد 
ــد.  ــش طــول عمــر را فراهــم می نماین ــات ســالمتی و  افزای و موجب
بــه فعالیت هــای ورزشــی می پردازنــد،  ازایــن رو دبیرانــی کــه 
ــالمت محور  ــبک س ــالمتی و س ــه به س ــتند ک ــرادی هس ــی اف یعن
ــود ارزش  ــالمتِی خ ــرای س ــراد ب ــن اف ــد، ای ــت می ده ــود اهمی خ
ــد، ورزش و  ــود را می پذیرن ــل هســتند و مســئولیت ســالمتی خ قائ
ــة خــود  ــه تغذی ــرد ب ــه ف فعالیت هــای جســمانی باعــث می شــود ک
نیــز توجــه داشــته باشــد و ســعی کنــد ســبک ســالمی را بــرای خــود 
برگزینــد )29(. کــه همســو بــا  نتایــج تحقیــق حاضــر بــوده و مــی 
ــا مولفــه هــای  ــی ب ــد همبســتگی معنــی دار بیــن فعالیــت بدن توان
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رفتارهــای ســالمت  را تبییــن کنــد.  همچنیــن افــرادی کــه ورزش 
مــی کننــد بهتــر مــی تواننــد با اســترس هــای روزمــره کنــار بیایند و 
بــه طــور کلــی ایــن افــراد رفتارهــای ارتقادهنــده ی ســالمت را بیش 
از دیگــران انجــام دهنــد، پژوهــش  هــای پیشــین نیــز بارهــا تاثیــر 
فعالیــت هــای بدنــی را بــر فعالیــت هــای ارتقــا دهنــده ی ســالمت 
ــت  ــر فعالی ــز تاثی ــش نی ــن پژوه ــت )30( و در ای ــوده اس ــد نم تایی
هــای بدنــی بــر رفتارهــای ســالمت دبیــران متوســطه مثبــت نشــان 
داد. هرچنــد نتایــج ایــن پژوهــش از آثــار فعالیــت بدنــی بــر شــاخص 
تــوده بدنــی و رفتارهــای ارتقادهنــده ی ســالمت حمایــت مــی کنــد، 
ــز توجــه  ــن پژوهــش نی ــت هــاي ای ــه برخــی محدودی ــد ب ــی بای ول
داشــته باشــیم. از  جملــه طوالنــی شــدن تحقیــق احتمــاال بــر نتایــج 
ــا مثــل اســترس و  ــه کرون ــوط ب ــا عوامــل جانبــی مرب ــر داشــته ی اث
ــنامه  ها  ــی از پرسش ــن بخش ــی ، همچنی ــای اجتماع ــت ه محدودی
ــده  ــل ش ــازی تکمی ــای مج ــق فض ــق طری ــران از طری ــن دبی در بی
ــال هــای دبیــران  اســت )توزیــع پرسشــنامه هــا در گــروه هــا و کان
شهرســتان مهریــز در فضــای مجــازی از طریــق واتســاپ و تلگــرام(.

نتیجهگیرینتیجهگیری
فعالیت هــای  کــه   گفــت  می تــوان  نتیجه گیــری  به عنــوان 
تأثیــر  می توانــد  بهتــر  پیش بینی کننــده ای  بــا  ورزش  و  بدنــی 
ــدی  ــا درص ــی ب ــوده بدن ــاخص ت ــه ش ــت و در ادام ــتقیم و مثب مس
ــالمت   ــار س ــر رفت ــی را  ب ــوس و منف ــر معک ــد اث ــر  می توان کمت
معلمــان و دبیــران داشــته باشــد.  ازایــن رو پیشــنهاد می شــود 
ــای ســبک زندگــی  ــرای معلمــان خــود برنامه ه ــدارس ب ــران م مدی
ســالمت محور و رفتارهــای ارتقادهنــدة ســالمت و نیــز فعالیت هــای 
ورزشــی و تربیت بدنــی اجــرا نماینــد، در گروه هــا و کانال هــای 
ــان و  ــار معلم ــای الزم را در اختی ــد آموزش ه ــز می توانن ــدارس نی م
ــران و معلمــان دارای شــاخص  ــد. همچنیــن دبی ــرار دهن ــران ق مدی
ــوزش  ــای آم ــا برنامه ه ــوند ت ــایی ش ــوب شناس ــِی نامطل ــودة بدن ت
ــالمت  ــدة س ــا دهن ــای ارتق ــالمت محور و رفتاره ــی س ــبک زندگ س
و نیــز فعالیت هــای ورزشــی و تربیت بدنــی بــرای آنهــا در نظــر 

ــه شــود. گرفت
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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
ــش،  ــی پژوه ــده و طراح ــی: ای ــتی خویدک ــن دش محمدحس
جمــع آوری و تحلیــل داده، تفســیر نتایــج، تهیــه پیش نویــس، 

تأییــد دست نوشــته ویرایــش و 
حیــدر حســینی: ایــده و طراحــی پژوهــش، تفســیر نتایــج، تهیــه 

ــته ــی دست نوش ــد نهای و تأیی
اکرم السادات بیدکی: تحلیل داده و ویرایش دست نوشته

یعقوب معمر قلعه خلیلی: جمع آوری داده

تعارض منافعتعارض منافع
بنابراظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
ــن  ــام ای ــا را در انج ــه م ــز  ک ــتان مهری ــران شهرس ــی دبی از تمام

پژوهــش یــاری نموده انــد تقدیــر و تشــکر می نمایــم. 
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