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Relationship of Professional Burnout, Depression, 
Anxiety, and Stress with Circadian Rhythm in 
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Aims Circadian is the changes of behavioral and metabolic activity during day and night in 
living organisms. The aim of this study was to investigate the relationship of professional 
burnout, depression, anxiety, and stress with circadian rhythm in military personnel.
Materials & Methods This descriptive-analytic study was conducted on 100 military 
personnel (50 day workers and 50 shift workers) in September 2016 by stratified random 
sampling. The statistical population was the military personnel of ICT in a military headquarter. 
For data collection, Circadian Type Inventory, Depression and Anxiety Stress Scale (DASS), and 
Maslach Burnout Inventory (MBI) were used. Finally, for analyzing the data, SPSS 19 software, 
descriptive statistics, independent t-test, and ANOVA test were used.
Findings There was a significant difference between the circadian rhythm with professional 
burnout (p =0.02), depression (p=0.03), anxiety (p=0.02), and stress (p=0.01) in shift workers. 
However, there was no significant difference between the circadian rhythm with professional 
burnout (p=0.08), depression (p=0.07), anxiety (p=0.07), and stress (p=0.09) in day workers.
Conclusion The type of circadian rhythm affects professional burnout, depression, anxiety, and 
stress among shift workers.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران آشناگر یمهد  ۸

 ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۸دوره    پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

 و اضطراب ،افسردگی ،شغلی فرسودگی رابطه
  نظامی افراد در سیرکادین ریتم با استرس

MSc آشناگر یمهد
  رانیا مرودشت، ،یاسالم آزاد دانشگاه مرودشت، واحد
ScM *سرتنگ قنبری ایوب

 رانیا اصفهان، اصفهان، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده
PhD یبیحب هالاحسان
 رانیا اصفهان، اصفهان، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده
MSc یعابد محبوبه
 رانیا ،تهران ،یاسالم آزاد دانشگاه مرکز، تهران واحد زیست، محیط گروه

  دهیچک
 سازوی و سوخترفتاری هاتیفعال یروزهشبان راتییتغ نیركادیس :فاهدا

 ،یشغل یفرسودگ رابطه یبررس مطالعه اینانجام  از هدف .است زنده موجودات
  .بود ینظام افراد در نیرکادیس تمیر با استرس و اضطراب ،یافسردگ
نفر  ۵۰( نظامی افراد از نفر ۱۰۰ روی تحلیلی- توصیفی مطالعه نیا :هاروش و مواد

 ایطبقه تصادفی یریگنمونه روشبه ۱۳۹۵ مهر در کار)نفر نوبت ۵۰روزکار و 
 .بودند نظامی ستاد یک فاوا قسمت نظامی کارکنان آماری جامعه .شد انجام
 ،یافسردگ مقیاس ،سیرکادین ریتم نامهپرسش از هاداده یآورجمع برای

 در .دش استفاده مسالش شغلی فرسودگی نامهپرسش و استرس و اضطراب
 مستقل تی آزمون ،توصیفی آمار ،SPSS 19 افزارنرم از هاداده آنالیز برای نهایت

 .شد استفاده آنوا آزمون و
 و )p=۰۲/۰( یشغل یفرسودگ با نیرکادیس تمیر نیب یداریمعن تفاوت :هاافتهی
 افراد  در )p=۰۱/۰(  استرس و  )p=۰۲/۰( اضطراب )p=۰۳/۰( افسردگی سایمق

 تمیر نیب یداریمعن تفاوت روزکار افراد در که حالی در داشت وجود کارنوبت
 اضطراب )p=۰۷/۰( افسردگی سایمق و )p=۰۸/۰( یشغل یفرسودگ با نیرکادیس
)۰۷/۰=p( استرس و )۰۹/۰=p( داشتن وجود.  

 ،یافسردگ اسیو مق یشغل یافراد بر فرسودگ نیرکادیس تمینوع ر :گیرینتیجه
	.دارد ریکار تاثاضطراب و استرس افراد نوبت

 افراد ،استرس و اضطراب ،یافسردگ اسیمق شغلی، فرسودگی ،سیرکادین ریتم :هاکلیدواژه
  نظامی

 
  ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ افت:یدر خیتار
  ۱۸/۰۹/۱۳۹۷ رش:یپذ خیتار

  ۱۰/۱۰/۱۳۹۷تاريخ انتشار الکترونيک: 
  com.aioobghanbary@ymail مسئول: سندهینو*

  مقدمه
 افراد امروزه، که است یاجتماع یهادهیپد جمله از ،یکارنوبت

 در شاغل جوامع در را کار یروین کل %۲۵ به کینزد آن، در مشغول
 ازی اریبس مانند زین انسان دنب .دهندیم لیتشک کاری نوبت نظام

 ا،هیاكترب و اهقارچ اهان،یوانات،گیح جمله از زنده موجودات
 ،ییایمیوشیب متفاوتی اهتیقابل وی روزشبانه تمیری دارا
 طور به هاتیقابل نیا كه است روزشبانهی طی رفتار وی كیولوژیزیف

 .]2 ,1[شوندیم تكرار بدنی ستیز ساعت ریثات تحت و منظم
 وسازسوخت وی رفتاری هاتیفعالی روزشبانه راتییتغ نیركادیس

ی رفتار متفاوتی هاتیقابلی دارا انسان بدن .است زنده موجودات
 ویی كارا .شوندیم تكرار ساعت ۲۴ هر كه است روزشبانه یط

 ازی بعض كه چرا است متفاوت ساعت ۲۴ی ط افرادی هاییتوانا
 دری شتریبیی توانا وی انرژ ،یاریهوش احساسی دارا افراد
 گرید فرد بهی فرد از كه هستند روزشبانه ازی اژهیو یهازمان

 امروزه .]3[دارد فرد عمر طول دری منظم راتییتغ و بوده متفاوت
 انیب به است؛ی روزشبانه صورتبه مشاغل شتریب در خدمات هیارا
 ساعات در )یكار(نوبت یچرخش صورتبه ستیبایم افراد ،گرید

 نشان مطالعات .بپردازند خدمات هیارا به روزشبانه مختلف
 به مجبور جهان كاری روین %۲۰ از شیب حاضر حال در كه دهندیم

 عوامل از یکی کارینوبت .]4[هستندی كارنوبت نظام در اشتغال
 نظامی هایسازمان در افراد و است نظامی هایسازمان در مهم
 از تواندیم این و کنند فعالیت نیز شب باید امنیت حفظ برای
 نیهمچن و سازمانی وربهره بر نامطلوب اثرات گوناگونی هاجنبه
 ،یروان وی جسمانی تندرست بر ریتاث انسان،ی كاری زندگ تیفیك
ی برجا کارنوبت نظامی فرد یاجتماع وی خانوادگی زندگ وی منیا

 ۷( روزانه کار زمانی بازه از خارج در که کاری نوع هر .]5[گذارد
 ازی کی .]6[دارد نام کارینوبت ،شود انجام )بعدازظهر ۶ تا بامداد

 ،انسانی شناسروان وی ولوژیزیف در شدهشناختهی هاتمیر
 برابر در و بودهی سرشت حرکتی دارا که است نیرکادیسی هاتمیر
 نشان مقاومت خود، روزمره وی عاد برنامه دری ناگهان راتییتغ
 دامنه فاز،ی دارای نوسیس موج کی مانند نیركادیس تمیر .دهدیم
 افراد انتخاب منظوربه ن،یركادیس ریتم دانستن .است ریتم ثبات و
 دستگاه نیا فهیوظ .است ضروری یكارنوبت نظام در اشتغالی برا

 ساعات در فعالی داریب ای خوابی برا بدن و مغز نمودنآماده
 بدن، حرارت درجه دستگاه نیا .است روز ازی مشخص و نیمع

یی هاهورمون ترشح داده، کاهش را خون فشار و قلب ضربان تعداد
 متوقف شوند،یم تیفعال وی داریب باعث که را زولیکورت مانند
 احساس به که را نیمالتون مانندیی هاهورمون ترشح و نموده
ی برا را جسم بیترت نیا به و دهدیم شیافزا کنندیم کمک خواب
 کسانی دهدمی نشان توجهی قابل شواهد .]7[سازدیم آماده خواب
 رنج روحی و جسمی اختالالت از کنندمی کار شیفتی صورتبه که
 عوارض از افسردگی و اضطراب شغلی، فرسودگی .]8[برندمی

 نیز شغلی هایاسترس .]11 ,10 ,9[ندهست کاری هایمحیط
 تحت که یفرد یرو ،شغل نوع اثر در که هستند خاص ییهاپاسخ
  .]12[شودیم وارد است  فشار
ه پرداخت کارینوبت افراد در افسردگی و استرس بررسی به که هیودو
 کارینوبت افراد در استرس میزان که هرسید نتیجه این به ،است
 تمایل و افسردگی الیمع همچنین و است کاریغیرنوبت از بیشتر
 بین مثبتی همبستگی و است ترباال انکارنوبت در سیگار به مصرف

 و دلپسند .]13[رددا وجود کارینوبت نظام در کار و افسردگی مالیع
 با شغلی چرخش و کارینوبت بین ارتباط بررسی به که همکاران
 مسخ و هیجانی خستگی گرفتند نتیجه ،پرداختند شغلی فرسودگی
 کارینوبت و شغلی فرسودگی و ستباال کارنوبت افراد در شخصیت
 توسط سیرکادین ریتم ارزیابی برای .]14[رددا مستقیمی رابطه
 Circadian Type) سیرکادین نوع نامهپرسش همکاران و فولکارد

); CTQQuestionnaire آن از پس .]15[ه استشد هیارا و هیته 
 عنوانبه و اصالح نامهپرسش این ،همكاران و ایلیمی د مطالعه در

(Circadian Type Inventory; CTI) تعداد و یافت تغییر 
 سیرکادین ریتم و کارینوبت .]16[افتی لیتقل الئوس ۱۱ به االتئوس
 توجه با .شود تلقی کاری هایمحیط در مهم اصل یک عنوانبه باید
 و کارینوبت نظام در افراد انتخاب برای سیرکادین ریتم اهمیت به

 با حاضر مطالعه؛ زمینه این در ایمطالعه عدم وجود همچنین
 استرس و اضطراب ،یافسردگ ،یشغل یفرسودگ رابطه یبررس هدف
  .شد انجام ینظام افراد در نیرکادیس تمیر با

 هاروشمواد و 
 نظامی مرکز ستاد در ۱۳۹۵ مهر در تحلیلی-توصیفی پژوهش این
ماه در نظام نوبت ۶از افرادی که حداقل  نفر ۱۰۰ و انجام فاوا واحد

 شدند مطالعه وارد ایطبقه تصادفی صورتهبکاری فعال بودند، 
   .)روزکار نفر ۵۰ و کارنوبت نفر ۵۰(



 ۹  یدر افراد نظام نیرکادیس تمیاضطراب و استرس با ر ،یافسردگ ،یشغل یرابطه فرسودگــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  سیرکادین، نوع هاینامهپرسش  از هاداده یآورجمع برای
   .شد استفاده DASS-21 و مسلش شغلی فرسودگی
- کیفی نامهپرسش یک (CTI) سیرکاردين والیئس ۱۱ نامهپرسش

 و ایلیمدی توسط که است سیرکادین ریتم ارزیابی برای یکمّ 
 مطالعه در نامهپرسش نیا ییایپا و ییروا .است شده هاراي همکاران
 نیا یبرا کرونباخ یآلفا و شده دییتا همکاران و جعفری
 مذكور نامهپرسش از تمیآ ۵ .ه استآمد دستهب ۷۶/۰ نامهپرسش

 امتیاز با )ناپذیرپذیر/انعطافانعطاف( نیركادیس تمیر ثبات زانیم
 نیركادیس تمیر دامنه زانیم گرید تمیآ ۶ و ۵ تا صفر

 از كه یكسان .كندیم سنجش را ۶ تا ۰ امتیاز با (سست/سرزنده)
 تیقابلی دارا و ریپذانعطاف رندیبگ باال ازیامت )FR( بخش اول
ی هازمان در دارماندنیبیی توانا بای كارنوبت نظام در اشتغال

 دوم بخش در باال نمره كه یكسان اما ،ندهست شب ای روزی رعادیغ
)LV( وی آلودگخواب بر غلبه كه هستند سستی افراد كنند كسب 

   .]16[است دشوارتر آنان یبرا خواب كمبودی پ در رخوت
در  ،همکاران و مسلش یشغل یفرسودگ یالئوس۲۵ نامهپرسش
قرار  پایایی و ییروامورد سنجش  همکاران و یقهرمان توسطايران 
 هر یگذارازیامت .ه استدش گزارش ۸۳/۰ آن کرونباخ یآلفا و گرفته

 اسیمق صورتبه یشغل یفرسودگ نامهپرسش یهاالئوس از کی
 =متوسط،۳ =کم،۲ کم،یلیخ =۱ هرگز، =۰( یادرجه۵ کرتیل
 ازیامت .است شده انجام )ادیز یلی=خ۶ و ادی=ز۵ باال، به =متوسط۴
 یفرسودگ نشانگر ۹۰ تا ۶۰ کم، یشغل یفرسودگ نشانگر ۶۰ تا ۲۵
   .]17[است ادیز یشغل یفرسودگ نشانگر ،باال به ۹۰ و متوسط یشغل
 و سئوال) ۷( اضطراب ،سئوال) ۷( یافسردگ یالئوس۲۱ نامهرسشپ

و هرچه است  ۶۳دارای امتياز کلی صفر تا  سئوال) ۷( استرس
باشد فرد از نظر افسردگی،  ترکینزد ۶۳دست آمده به هب ازیامت

 این ییایپا و ییوار .قرار دارد یتربد تیاضطراب و استرس در وضع
گزارش شده  ۷۷/۰ همکاران و سامانی مطالعه در نامهپرسش
   .]18[است
 T هایآزمون از SPSS 19 افزارنرم در قالب هاداده زیآنال یبرا

   .شد استفاده آنوا و مستقل
  

   هایافته
کار و گروه نوبتسال  ۷/۳۱±۷/۵سن گروه روزکار  نیانگیم
 افراد از نفر ۳ناراحتی گوارشی در  .)۱ جدولبود ( سال ۳/۷±۱/۳۶

  .گزارش شد کارنوبتافراد  نفر از  ۲۶روزکار و 
  

 در هر گروهکننده در مطالعه افراد شرکتمشخصات دموگرافیگ  )۱جدول 
  کار و روزکارنوبت

  نفر) ۵۰کار (نوبت  نفر) ۵۰روزکار (  شاخص
 ٦/۸۲±١/٨ ٦/٧٨±٧/٨ (کيلوگرم) وزن
 ٣/١٧٦±٠/٥ ٩/١٧٤±٨/٥  (متر) قد

 ٧/٢٧±٨/٢ ٢/٢٤±٨/٢  شاخص توده بدنی
 ٧/١٦±١/٩ ٦/١٠±٠/٦  (سال) سابقه کار

  (فروانی مطلق) میزان تحصیالت
  ۸  ۷ مپلید

  ۲۱  ۱۲  فوق دیپلم
  ۱۹  ۲۶ سانسیل

 ۲  ۵  فوق لیسانس
  (فراوانی مطلق) وضعيت تاهل

  ۲۵  ۴۴  متاهل
  ۲۵  ۶  مجرد

  
 یفرسودگ و DASS-21 مقیاس ،سیرکادین ریتم نمرات نیانگیم

  .)۲ بود (جدول روزکار افراد از شتریب کارنوبت افراد در یشغل

 DASS-21مقياس ، ریتم سیرکادین برایآمده دستهب میانگین نمرات )۲ جدول
  کارکار و روزدر افراد نوبتو فرسودگی شغلی 

  نفر) ۵۰کار (نوبت  نفر) ۵۰کار (روز  شاخص
  نیرکادیس تمیر

 ٢٦/١±٩٨/٠ ٢٨/٤±٤٥/١ سست/سرزنده
 ٨٤/٣±٨٦/١ ٢٨/١±٣٢/١  ناپذيرپذير/انعطافانعطاف

DASS‐21	٣٠±٢٨/١٦/۴۹٧٠/١١±٦٥/١٠ 
 ٠٧/١٥±٨٧/١ ٥٦/٨±٠٨/٢  افسردگی
 ٧٤/١٤±٧٤/٢ ٣٥/٧±١٥/١ اضطراب
 ٤١/١٥±٩٦/١ ٤١/٩±٠١/٢  استرس

٣٠/٤٣±٧٠/١٠٤٦٠/٣١±٤١/٢٨  فرسودگی شغلی

  
نفر بود.  ۱۷کار و در گروه نوبت ۳۹تعداد افراد سرزنده در گروه روزکار 

و در گروه  ۳۴پذير در گروه روزکار انعطافهمچنين تعداد افراد 
  .نفر بود ۱۳کار نوبت

 تمیر نیب یداریمعن تفاوت ،مستقل تی آزمون براساس نتايج
 یافسردگ اسیمق و )p=۰۲/۰( یشغل یفرسودگ با نیرکادیس
)۰۳/۰=p( اضطراب )۰۲/۰=p(  استرس و )۰۱/۰=p( افراد  در 

 تفاوت روزکار افراد در که یحال در ،داشت وجود کارنوبت
 و )p=۰۸/۰( یشغل یفرسودگ با نیرکادیس تمیر نیب یداریمعن
  استرس و  )p=۰۷/۰( اضطراب )p=۰۷/۰( یافسردگ اسیمق
)۰۹/۰=p( نداشت وجود.  

 شغلی فرسودگی بین داریمعنی تفاوت ،آنوا آزمونبراساس نتايج 
 افراد در شغلی فرسودگی و داشت وجود کارنوبت و روزکار افراد در

 بین داریمعنی تفاوت همچنین. )p=۰۱/۰( بود بیشتر کار نوبت
 میزان و داشت وجود کارنوبت و روزکار افراد در DASS-21 اسیمق

 افراد در )p=۰۱/۰( استرس و )p=۰۱/۰( اضطراب ،)p=۰۲/۰( افسردگی
 در سیرکادین ریتم متغیرهای بین ،نهایت در .بود بیشتر کارنوبت
 .)p=۰۱/۰( داشت وجود دارمعنی تفاوت کارنوبت و روزکار افراد

 کار سابقه و )p=۰۲/۰( سن شیافزا با ،آنوا آزمونبراساس نتايج 
)۰۳/۰=p( شاخص زانیم LV افراد در و شیافزا کارنوبت افراد در 

 و کاهش کارنوبت افراد در FR شاخص زانیم و افتی کاهش روزکار
  .افتی شیافزا کار روز افراد در
  

  بحث
ی زندگی ضرور جز کی صورتبهی كارفتیش ،یامروز جوامع در

زیادی  رشدكاری شیفت اخیر چنددههدر . است درآمده روزمره
 و نبودی مستثن دهیپد نیا از زین توسعه حال دری كشورها و داشته
 افزایش حال در روزروزبه زین كشورها نیا در كارفتیش افراد تعداد
 تداوم برای یکیتکن یهاازین و یخدمات یازهاین لیدله ب .است
 ،نظامی هایسازمان مثل مختلف هایسازمان کار ندیفرآ
 یداریخواب/ب یالگو و است افتهی ادامه حاضر قرن تا یکارنوبت
 اختالل و دشویم کنترل ،نیرکادیس تمیر یا یولوژیب ساعت توسط
 به منجر که است یکارنوبت جینتا از یکی نیرکادیس کلیس در
 مطالعه نتایج .]10[دشویم یمنیا و یسالمت مشکالت شیافزا

 و دارد اثر شغلی فرسودگی روی کارینوبت که داد نشان حاضر
 ارتباط به که همکاران و حبیبی .شودمی شغلی فرسودگی سبب
 رسیدند نتیجه این به نداهپرداخت شغلی فسودگی و کارینوبت بین
 اقدامات باید و شودمی شغلی فرسودگی سبب کارینوبت که

 خوانیهم نظر مورد مطالعه هاییافته با که داد انجام را ایمداخله
 با کارینوبت بین رابطه بررسی به که همکاران و امیدی .]19[دارد

 افسردگی میزان که گرفتند نتیجه ،نداهپرداخت اضطراب و افسردگی
 رددا داریمعنی تفاوت روزکار گروه با کارنوبت گروه در اضطراب و



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران آشناگر یمهد  ۱۰

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۸دوره                    پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

 که همکاران و زارع  .]20[کندمی تایید را حاضر مطالعه هاییافته که
 خستگی و شغلی استرس روی سیرکادین ریتم نوع تاثیر بررسی به

 ریتم LV هرچه که گرفتند نتیجه ،پرداختند کاراننوبت در شغلی
 و دوشمی زیادتر شغلی استرس میزان یابدمی افزایش سیرکادین

  .]21[ندشومی شغلی خستگی دچار زودتر افراد
 استرس با سیرکادین ریتم بین رابطه بررسی به که همکاران و کوچ
 که کارینوبت افراد در که گرفتند نتیجه ،پرداختند اضطراب و

 تمیر LV شاخص و پایین آنها سیرکادین ریتم FR شاخص
 با که بود بیشتر اضطراب و استرس میزان ،بود باال آنها نیرکادیس

 و سرتنگ قنبری .]22[دارد خوانیهم مطالعه این از حاصل نتایج
 و روزکار نظامی افراد در بدنی توده شاخص ارزیابی به که همکاران
 در بدنی توده شاخص که رسیدند نتیجه این به پرداختند کارنوبت
 کارنوبت افراد در همچنین و است روزکار از بیشتر کارنوبت افراد
 حاضر مطالعه نتایج با که بود بیشتر بدنی توده شاخص متاهل
 کارینوبت اثرات بررسی به همکاران و لورنزو .]23[دارد خوانیهم
 نتایج با آنها مطالعه نتایج که پرداختند بدنی توده شاخص روی

 کاراننوبت در بدنی توده شاخص و دارد خوانیهم حاضر مطالعه
 بررسی به همکاران و فلاستیمپ .]24[بود کارروز افراد از بیشتر
 نتیجه این به و پرداختند شغلی فرسودگی روی کارینوبت تاثیر

 شغلی فرسودگی سبب کارینوبت نظام در اشتغال که رسیدند
 و کوفی .]25[کندمی تایید را حاضر مطالعه نتایج و شودمی

 و پرداختند کارینوبت با شغلی استرسرابطه  بررسی به همکاران
 باالیی شغلی استرس کارنوبت افراد که داد نشان آنها مطالعه نتایج
 کارکنان روانی بهداشت ارزیابی به همکاران و صاحبی .]26[نددار

 نیب که رسیدند نتیجه این بهو  پرداختند شیراز در یبیمارستان
 افراد و رددا وجود یداریمعن رابطه یروان اختالالت و یکارنوبت
   .]27[دارند باالیی تنیروان اختالالتدارای  کارنوبت
 برای افراد مشارکت مقاومت به توانمی مطالعه هایمحدودیت از

 به مطالعه هایمحدودیت دیگر از .کرد اشاره هانامهپرسش تکمیل
 بحث که کرد اشاره زمینه این در مشابه مطالعات وجود عدم

   .گرفت انجام سختیبه نظر مورد مطالعه
 حجم با یکار تیجمع یرو یمشابه مطالعات شودیم شنهادیپ

  .دشو انجام ادیز نمونه
  
  یریگجهینت
 ،یافسردگ اسیمق و یشغل یفرسودگ بر افراد نیرکادیس تمیر نوع

 نوع به توجه با باید و دارد ریتاث کارنوبت افراد استرس و اضطراب
 برای و گمارد کاربه کارینوبت نظام در را افراد سیرکادین، ریتم
 انتخاب ،دارند پایین LV و باال FR کهی افراد ،کارینوبت نظام
 نظام در دارند باال کار سابقه و سن که افرادی همچنین و شوند
 کاربه کارینوبت در کمتر یا نگیرند قرار استفاده مورد یا کارینوبت
  .شوند گمارده

  
 از یکی در تحقیقاتی طرح قالب در مطالعه نیا قدردانی: و تشکر
 در که یافراد هیکل از .است شده انجام و حمایت نظامی مراکز
 کرمی آقای یژهوهب ،اندداشته همکاری یقاتیتحق طرح نیا انجام
  .داریم را یقدردان و تشکر کمال
 رعایت و سازمان نظامی مجوز باحاضر  مطالعه اخالقی: تاییدیه

  انجام شده است. ۲۲۰۳اخالقی و کد کمیته اخالق  مالحظات
 که ندینمایم حیتصر سندگانینو لهیوسنیبد منافع: عارضت
  .ندارد وجود حاضر پژوهش خصوص در یمنافع تضاد گونهچیه

 نگارنده(نویسنده اول)،  آشناگر یمهد سندگان:ینو سهم
(نویسنده  ایوب قنبری سرتنگ )؛%۲۵( یاصل پژوهشگر/مقدمه
(نویسنده سوم)،  اله حبیبیاحسان ؛)%۲۵( یآمار گرلیتحلدوم)، 
(نویسنده  یمحبوبه عابد ؛)%۲۵( بحث نگارنده/شناسروش

  ؛)%۲۵( کمکی پژوهشگرچهارم)، 
  موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. مالی: منابع
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