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 چکیده

 

بالا فرسالگی ی   ای  حرفاله  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اخالق  
همبسالگیی اجاالاگ  ری.الدا عامعاله      -شغلی معلمان به روش تگصالفیی 

جیر از معلمان شهرسگان جمفن بگیجالد هاله از بالفن     099ن تحقفق ا. آماری
عنالگان   باله   فری تصایفی سالایه  روش جمگجهاسگیایه از جیر با  079ها  آن

جفاز با اسگیایه از پرسشنامه  های مگری اجگخاب  ری.دا یایه جمگجه پژوهش
پگالی  ای  حرفاله  و همکاران و پرسشنامه اخالق   سلچفرسگی ی شغلی م

هالای آمالاری همبسالگیی     هالا بالا اسالگیایه از آزمالگن     یایه اشدآوری  عمع
ر رسفگن و تحلفل وار.الاج  مالگری تحلفالل    تحلفل ، تیپفرسگن،آزمگن 

و فرسالگی ی شالغلی   ای  حرفه بفن اخق  جدقرار  رفتا جگا.ج جشان یای
 تحلفلیاری وعگی یاریا همچنفن جگا.ج  همبسگیی منیی و معنی معلمان

 3/84یر مامالگ   ای  حرفاله  اخالق   یهالا  مؤلیهر رسفگن جشان یای هه 
 هندا میبفنی  پفش یرصد هل وار.اج  مگغفر فرسگی ی شغلی را

 
 ، فرسگی ی شغلیای اخق  حرفه :کلیدواژگان

  

Abstract 
 

The purpose of this research was to investigate the 

relationship between professional ethics and job 

burnout among teachers using a correlational-

descriptive method. The statistical population 

included all teachers working in Namin city. Among 

them 270 teachers selected by simple randome 

sampling method. The participants completed 

Maslach burnout and professional ethics questionnaires. 

Data were analyzed using Pearson correlation 

coefficients, t-test, regression and variance analysis. 

The results showed that there was a significant and 

negative correlation between professional ethics and 

teacher's job burnout. Results of regression analysis 

showed that professional ethics explained 48.3 

percent of the variance of job burnout. 
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 مقدمه
جظالران    ذشگه مگری تگعه صالاح  اعگماعی مد.ران بفش از های  امروزه اخق  و مسئگلفت

ارزشالی و اخققالی    های را بر مبنای واقعفت، قضاوت ت خگیقرار  رفگه استا مد.ران تصمفما

مخگلف با تگعه به تصمفمات قبلی، فشالارهای   های هنندا اجگخاب .ک شق از مفان شق می اتخاذ

 ,Salavati) آ.د می ها، و عگامل اعگماعی و اقگصایی به عمل های مذهبی، سنت ، ارزشای لحظه

Rahmani, & Rozman, 2013  و افالاا.ش مفالالاان هارهالای     هالا  سالازمان (ا با تگعه به پفچفالد ی

االای و حیال    ا.  را باله  هالا  سالازمان تگعاله مد.ران  هالار،های  غفراخققی و غفرقالاجگجی یر محالفط

 Ghasemzadeh, Maleki, & Brooki) ضروری هریه است ها سازمانیر هماله ای  حرفه اخق 

Milan, 2014)ا 

از یاجش اخق  هاربریی، به بررسی تکالفف اخققالی یر   ای ، به مناله شاخهای اخق  حرفه

از  ای ن طر.الق فالری را، بالا هشالف مامگعاله     ا.ال   .ک حرفه و مسالالل اخققالی آن پریاخگاله و از   

  جما.الالد مالالی یالالای صالالحفف حرفالاله خالالگ.ش هالالدا.ت ا.  ، یر راسالالگایهالالا و رابطالاله هالالا مسالالئگلفت

(Faramarz Garamaleki, 2016 ا یر واقع اخق)  هالای   باله بررسالی مسالالل و پرسالش    ای  حرفاله

 پریازی و جاظر بر اخق  یر محالفط  میای  حرفه های اخققی .ک جظاگ اخققی و اصگل و ارزش

 (اMaarefi, Ashk Torab, Abaszadeh, Alavi Majd, & Eslami Akbar, 2014اسالت ) ای  حرفاله 

باله وعالگی آوریه    هالا  سالازمان ز.الایی را یر  های  رعا.ت جشدن برخی معفارهای اخققی، جیراجی

است، یر عامعه ما، با وعگی عناصر مثبت بسفار یر فرهنگ ملی و ی.نی، یر ساخگار هلی عامعه 

 نالالدنه مالالی هالالا.ی غلبالاله یارجالالد هالاله اخالالق  هالالار و یر پالالی آن وعالالدان هالالاری را تضالالعفف ارزش

(Soleymani, Abaszadeh, & Niaz Azari, 2012ا) 

هاله   طگری ، مگضگعی است هه امروزه بسفار مگری تگعه قرار  رفگه است، بهای اخق  حرفه

، از عمله حرفه تدر.  جفا، با یرک ضرورت و اهمفت آن و جفا تگعه باله عا.یالاه   ها اهثر حرفه

 باله خالگی هسالگند    مخصالگ  ای  حرفاله  ن حرفه، جفازمند تدو.ن منشگر اخالق  ا.  واالی معنگی

(Banky Purfard & Mohagheghian, 2014).   جالالگعی تعهالالد اخققالی و    ای  حرفاله  اخالالق

وظفیاله است و اخققالی بالگین یر حرفاله حاصالل      و وعالدان هالاری جالسبت باله هالر جالگ  هالار

 هالای  (ا جفروی اجساجی مقفد باله ارزش Ameli, 2010یاجسگن، خگاسگن، تگاجسگن و جیرش است )

 سازمان حاضالالر اسالت فراتالر از وظالا.ف مقالرر یر شالرف وظالا.ف هالم فعالفالت هنالد           ای حرفه
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(Ansari, Hosseini, Rahmani, & Seifi, 2013  ا اخالق)  و  هالا  از هالنش  ای مامگعاله ای  حرفاله

شالگی تالا    مالی  مقالرر ای  حرفاله  به ماامع ها سازماناخققی پذ.رفگه شده است هه از سگی های  واهنش

 فالراهم آوریا ای  حرفاله  ممکن را برای اعضای خگی یر اعرای وظالا.ف تر.ن روابط اعگماعی  مطلگب

را یلبسگیی و عققه به هالار، پشالگکار و عالد.ت یر هالار، روابالط سالالم و       ای  حرفه اخق های  مؤلیه

 ,Feghi Farahmand & Zanjaniهننالد )  می اجساجی یر محل هار، روف عمعی و مشارهت یر هار بفان

 (ا2013

 راهنما.ی برای عنگان منشگری به اغل  ضگابط، و معفارها از ای مامگعهعنگان  به اخققفات

 را وری بهره ای، اخق  حرفه هندا می اراله اقداگ برای اصگل، چارچگبی مامگعه نا. و است افرای

هه  هنیامی ز.را یهد؛ می هاهش را ر.سک یرعه و بخشد بهبگی می راها  ارتباط یهد، می افاا.ش

اای هر  گجه ا. از قبل مد.ر و شگی آسان می امگر عر.ان است، حاهم سازمان یرای  حرفه اخق 

(ا یو مگغفر اخق  هار و فرسگی ی Faramarz Garamaleki, 2016شگی ) می آ اه آن از بحراجی،

وری سازمان تأثفر  شغلی هر .ک به تنها.ی از میاهفمی است هه بر مفاان هارا.ی هارهنان و بهره

با.ست بفشگر مگری تگعه قرار  فرجدا رعا.ت  ا.ن یو مقگله می .ت منابع اجساجی  ذاریا یر مد.ر می

 شگی و بر عک  آن فرسگی ی شغلی وری می اخق  یر هار مگع  رضا.ت هارهنان و افاا.ش بهره

های  اافی را هم بر  هند و ها.نه ها، آسف  واری می جظر از عا.یاه سازماجی آن به همه هارهنان صرف

 ,Sheukhehpoor, Ebrahimi, Sheukhehpoor, & Zeinaliهند ) هم بر خگی هارهنان واری میسازمان و 

 هننده فرسگی ی شغلی معلمان است بفنی ای یر سازمان .کی از عگامل پفش اخق  حرفه (ا2015

(Hosseinian, 2007ا) 

فشار رواجالی  های رواجی، تحمل  ی و پر.شاجیاجهای عسم اساس مفاان  قابل تگعهی از بفماری

 استا هر چند ماهفت بسالفاری از مشالاغل چنالان اسالت هاله فشالار      هو جاتگاجی فری برای مقابله با آج

 فشارهای جگ  ا.ن  با چیگجه یاجند می مشاغل ا.ن مگصد.ان  اه یارجد، خگی همراه به جفا را رواجی

 اجالد،  مگاعاله  آن بالا  روزاجاله  هالار  یر هاله  زا.الی  تالنش  هالای  محالرک  رغم علی و هنند مقابله زا تنش

 حالد  ا.الن   تالا  افالرای  برخالی  اما ورزجدا اعگناب ها، محرک ا.ن  آور ز.ان آثار از چیگجه اجد آمگخگه

  رفگالار  ز.الای،  احگمالال  باله  و جدارجالد  را زا تنش های محرک .ا مقابله برای الزگ امکان .ا تگاجا.ی

 شالناخگی  روان جشالاجیاجی  شغلی فرسگی ی (اSaatchi, 2009) شگجد می شغلی فرسگی ی سندرگ

  خسالگیی  صالگرت  باله  و آ.الد  مالی  وعگی به مامن و فریی بفن فشارزای عگامل جگفاه یر هه است
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 & ,Maslach, Schaufeli) شالگی  مالی  آشالکار  شالغلی  هالارآ.ی  هالاهش  و هالار  به بدبفنی عاطیی،

Leiter, 2001(2001) به مربگط شغلی فرسگی ی تعر.ف تر.ن را.ج (ا Maslach et al. هه است 

 مسال   ،9عالاطیی  فرسالگی ی  .ا عاطیی خسگیی بعد سه از مگشکل شناخگی روان جشاجیاجی را آن

 فرسگی ی، خسالگیی .الا فرسالگی ی   جشاجه یاجندا  می 3شخصی احساس هیا.ت هاهش و 0شخصفت

 یر هفاالاجی  و احساسی منابع و تخلفه  رفگن قرار فشار تحت احساس صگرت به هه است عاطیی

 معمالگالا  هاله  اسالت  اشخاصالی  تیالاوتی باله   بی و منیی پاسخی شخصفت، شگیا مس  می جمگیار فری

 اشالاره  باله مالدیعگ.ان   جسالبت  شالخ   منیی جیرش به و هسگند و مراقبت خدمات هنند ان یر.افت

 ارز.الابی  .الک  و است وظفیه مگفق یایا. و احساس لفاقت شدن هم هیا.ت فریی، عدگ احساس یاریا

 ,Ksiazek, Stefaniak, Stadnyk, & Ksiazek) باشالد  مالی  هالار  اجاالاگ  بالا  رابطاله  یر از خالگی  منیی

  بالاله سالالازماجی و فالریی  بالالفن مخگلالالف فالریی،  عگامالالل تعامالل  اثالالر بالر  شالالغلی (ا فرسالگی ی 2012

 شخصالفگی،   و فالریی هالای   و.ژ الی  باله  تالگان  مالی  شالغلی،  فرسگی ی فریی آ.دا از عگامل می وعگی

 & ,De Silva,  Hewage) فریی اشاره جمالگی  پفشرفت عدگ و احساس شغل احراز برای آمای ی عدگ

Fonseka,  2009  ا) 

 از جاشالی  فرسالگی ی  نا.ال  فرسالگی ی شالغلی اسالتا    بالروز  شغلی اسگرس پفامدهای از .کی

 و اعگمالاعی  زجالد ی  و خاجگایه و یر سازمان یر ز.ایی عگارض اسگرس، به مربگط العمل عک 

 مگالگالی،  تأخفرهالای هالار،   از هارهنالان  غفبالت  تگان می ها نآ تر.ن مهم از  ذاریا می برعای فریی

 با مشالاغل  تدر. غل ش تغففر هار، محفط یر تضای و هشمکش تنی، روان مخگلفهای  شکا.ت

فقالدان   یهالد،  مالی  رخ شالغلی  فرسالگی ی  هاله  بریا هنیامی جاگ را خدمت ترک یرجها.ت و ی.یر

 جهالا.ی  فلسالیه  یاین یسالت  از سالگیمند، های  فعالفت ایامه یر اجرژی هاهش بفنی، واقع روزافاون

 ,Nagdi) شالگجد  مالی  پد.الدار  عسالمی  و روحالی  اخگقالت و همدریی احساس زجد ی، فقدان

 (ا2011

تگاجد بر هفیفالت زجالد ی شخصالی،     می امروزه به یلفل تغففرات شیرفی هه فرسگی ی شغلی

عالدی مالدجظر قالرار  رفگاله      ای صگرت .ک مسأله خاجگای ی و هاری معلمان بر عای بیذاری به

 ,Letzring, Block, & Funder) شناخگی به اسگرس اسالت  استا فرسگی ی شغلی پاسخی روان

                                                           
1-  emotional exhaustion 

2   - depersonalization 

3-  decreased personal accomplishment  
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 ,Hakanen) شگی می آور شناخگه فعالفگی اسگرسعنگان  به( و از آجاا هه تدر.  جفا عمگماا 2005

Bakker, & Schaufeli, 2007        خطالر  (، بنالابرا.ن شالغل معلمالی از عملاله مشالاغلی اسالت هاله

 ,Laugaa, Rascle, & Schweitzer) فرسگی ی شغلی یر آن جسبت به سا.ر مشاغل بفشگر است

یهد هاله یرعالاتی از فرسالگی ی شالعلی یر بالفن معلمالان        می جگا.ج تحقفقات جفا جشان ( و2008

 (ا Ghadimi Moghaddam & Hoseini Tabatabaei, 2006وعگی یاری )

فرسگی ی شغلی معلمان به عگامالل مخگلیالی     Barnett and McCormick(2008) ی.د اهاز 

مالگزان،  آ احساس شا.سگه جبگین برای تدر. ، مالد.ر.ت غفرمالؤثر هالقس یرس و یاجالش    ماجند 

مرات  سازماجی و مقالررات حالاهم یر    محفط هار، سلسلههای مگقابل معلمان با همد.یر یر  هنش

 هالای ز.الایی    اری خگیشالان تالنش  آن اشاره جمگیا شگاهد ز.ایی هست هه معلمان یر حالگزه هال  

هنند هه ممکن است به حالت افسری ی، عملکری ضعفف .ا تغففرات یر شخصالفت   را تاربه می

 شالگی  ا.ن به جگبه خگی باعث بفماری و بازجشسالگیی پالفش از مگعالد مالی      و جیرش منار شد هه

(cited in Ghahramani, Arastehnazar, & Meemar, 2011    ا فرسالگی ی شالغلی عالقوه بالر) 

آمگزان و سفسگم  اعگماعی هه بر معلمان یاری، یاجش-تأثفرات منیی رواجی، ففا.گلگژ.کی و رواجی

اجد  ه ها جشان یای پژوهش(ا Grayson & Alvarez, 2008) یهد میآمگزشی را جفا تحت تأثفر قرار 

های مکرر، بازجشسگیی زویرس، عملکری جامناس  و هاهش  فرسگی ی شغلی منار به غفبت هه

 نا.ال  (ا یرAhola & Hakanen, 2007) شالگی  فت تدر. ، عات جی  پا.فن و افسالری ی مالی  هفی

 هاله  چالرا ؛ اسالت  برخالگریار  چندانیو  اهمفگی از پرورش و بخش آمگزش یر یبفران جقش مفان

 آمگزش با مسگقفم ارتباط یلفل به هشگر سطف یر عظفم سازمان عنگان .ک به پرورش و آمگزش

 تحقالق  و روی، مالی  شمار به بشری عگامع یر پا.دار تگسعههای  حگزه تر.ن از مهم .کیها  اجسان

 استا باال هاری اجیفاه با و شایاب سالم، یهند اجی جفازمند آمگزش امر نا. 

اجد.شاله، هالار و روابالط اعگمالاعی پفگجالدی       سان بفن است و بد.ن با هار یرآمفخگهحفات اجسان 

هالا.ی   صالل تالقش اجسالان   اح، آجاا هه هفیفالت (ا از Tavassoli, 2002) جا سسگنی پد.د آمده است

شگجد، لذا پریاخگن باله مسالالل    های هر سازماجی محسگب می سرما.هتر.ن  عنگان با ارزش است هه به

ن امالروزی  (ا مالد.را Faramarz Garamaleki, 2016) اسالت  ضرورتی اجکارجاپالذ.ر هارهنان اخققی 

ها را ایاره هری بلکه یر هنالار   تگان سازمان جمیند هه فقط با قگاجفن و مقررات ا.ن جگفاه یست .افگ به
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هالا   بهگر سالازمان  ها به اباار ی.یری جفاز یارجد هه اخق  جاگ یاریا به اعگقای هارشناسان برای ایاره آن

   اهنگرلی شگیخگیهنگرلی عا.یا.ن و ی.یر  ضرورت یاری هه اخق  یر هنار قاجگن قرار بیفری

جشان یای هه بفن فرسالگی ی شالغلی     Abdi, Shabani, Javidfar and Pak(2018) جگا.ج تحقفق

 را.ی بالر فرسالگی ی شالغلی تالأثفر منیالی       یاری وعگی یاری و همال  را.ی رابطه منیی معنی با همال

ای و تعهالد سالازماجی یر    جشالان یای هاله اخالق  حرفاله    Jafarneghad ( 2017جگالا.ج تحقفالق )   ایاری

از جفالا  یار یاری و  آمگزش و پرورش شهرسگان مرجد جقالش معنالی  فرسگی ی شغلی مد.ران مدارس 

ای، روابط سالم و اجساجی یر محل هار بر فرسالگی ی شالغلی مالد.ران جقالش      بفن ابعای اخق  حرفه

  Beheshti, Ghadimi Moghadam and Haj Hosseini(2018) جگفااله تحقفالق  یاری یاریا  معنالی 

هاری شغلی آجان رابطه مثبت  مدارس ابگدا.ی با اهمالجشان یای هه بفن فرسگی ی شغلی مد.ران 

یاری وعگی یاری ولی فرسگی ی شغلی بالا خالگیتنظفمی مالد.ران مالدارس رابطاله منیالی        و معنی

مگغفری جفا جشالان یای هاله فرسالگی ی شالغلی مالد.ران       جگا.ج حاصل از ر رسفگن چندیاریا  معنی

جگا.ج حاصل  بفنی استا یار( قابل پفش صگرت معنی ه)ب ای و تعهد سازماجی اخق  حرفهبگسفله 

جشان یای بفن اخق  هالار هارهنالان زن و    Ramazani, Ebadati and Yosefi( 2015از پژوهش )

یاری وعگی جداریا از بفن عگامل بهداشالگی، عامالل روابالط اجسالاجی، بفشالگر.ن       مری، تیاوت معنی

های قالدریاجی و ماهفالت شالغل،     عاملهمبسگیی را با اخق  هار، یاریا از بفن عگامل اجیفاشی، 

 Khajepour, Beshlideh and Baharlouجگفاه تحقفق  .بفشگر.ن همبسگیی را با اخق  هار یاری

یاری  جشان یای هه بفن فرسگی ی شغلی بالا عملکالری شالغلی همبسالگیی منیالی و معنالی      ( 2016)

وعالگی  یاری  ولی بفن فرسگی ی شغلی با اسگرس شغلی همبسالگیی مثبالت و معنالی    ،وعگی یاری

یرصالد از یبفالران یارای فرسالگی ی     35/04هاله   جشان یاییر تحقفق خگی  Ahgar( 2008) ایاری

 بفنالی هالریا   تگان فرسگی ی شالغلی یبفالران را پالفش    شغلی هسگند و از روی فرهنگ سازماجی می

(2006 )Ghadimi Moghadam and Hoseini Tabatabaei ا.ن جگفااله رسالفدجد     یر پژوهشی به

 یرصد(، فرسگی ی شالغلی وعالگی یاریا مفالاان فرسالگی ی معلمالان       84) ها آزمگیجیهه یر اهثر 

 رابطاله مثبالت وعالگی     جحصالفلی  باشالد، بالفن فرسالگی ی شالغلی و مالدرک      مری بفشگر از زن مالی 

یاری و مفاان فرسگی ی شغلی یر معلمان و هارهنان شهرها و جالگاحی مخگلالف مگیالاوت اسالتا     

(2011 )Saberi, Moraveji and Naseh  تحقفقی جشان یایجد هه معلمان فرسالگی ی خیفیالی   یر

یارجد ولی فرسگی ی مگگسط تا شد.د یر ابعای خسگیی عاطیی و مس  شخصالفت قابالل تگعاله    
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هالای   ارزش و مالدار  اخالق   هاله رهبالری   .افگند یر Golparvar and Nayeri( 2011بگیه استا )

  منیالی( بالگیه اسالتا    صالگرت  )باله  یار نالی مع بفنالی  تالگان پالفش   بفشگر.ن یارای همکاراجه اخققی

(2013 )Feghi Farahmand and Zanjani     هالار  اخالق   بعالد  یر تحقفقالی جشالان یایجالد هاله یو 

 شغلی اسگرس برای یاری های معنی هننده بفنی هار( پفش یر عد.ت و عققه، پشگکار و )یلبسگیی

هالای   هاله بالفن و.ژ الی    جشالان یای یر پژوهشالی   Keshmiri( 2014) .روجالد  شمار مالی  به هارهنان

طلبالی( بالا    عالگ.ی و رقابالت   )بعد برتری و اخق  هاریبه تاربه شخصفت به عا بعد باز بگین 

هالای   یاری وعگی یاریا جگا.ج ی.یر جشالان یای هاله از مفالان و.ژ الی     فرسگی ی شغلی رابطه معنی

هننالد ی فرسالگی ی    بفنالی  پذ.ری( تگان پفش رجاگری و تگافق ، روانبه تاربه )بازبگین شخصفت

طلبالی تالگان    رجدا همچنفن از مفان ابعای اخق  هاری فقط بعد برتری عگ.ی و رقابتشغلی را یا

 ,Mosavi, Vashni, Heudari هالای مطالعاله   .افگاله  هننالد ی فرسالگی ی شالغلی را یاریا    بفنی پفش

(2017) Mohammadi, Soleimani and Eusazade      ای  حالاهی از آن اسالت هاله اخالق  حرفاله

باشد و بفن وضع مگعالگی بالا وضالع مطلالگب      باالتر از مگگسط میمد.ران آمگزشی یر حد همی 

 Nasiri Valikbani, Ganbari, Zandi هالای پالژوهش   ای تیاوت وعگی یاریا .افگاله  اخق  حرفه

(2014)  and Seifpanahi         جشالان یای هاله رهبالری اخققالی و معنگ.الت یر هالار رابطاله منیالی و

 هالا همچنالفن جشالان یای هاله معنگ.الت یر       پرسالگاران یاریا .افگاله   فرسالگی ی شالغلی   یاری با معنی

یالا  ا.  فرسالگی ی شالغلی   بالفن رهبالری اخققالی و    رابطهتگاجد جقش مفاجای را یر افاا.ش  هار می

 هالار  اخالق   رابطاله  ا.ن جگفاه رسفدجد هاله   یر تحقفقی به .Sheukhehpoor et al( 2015) جما.دا

بالگیه   یار یمعنال  و منیالی  شالغلی  با فرسالگی ی  اعگماعی سگیمندی و اسگققل یقفق، هار اسقمی،

یرصالد از وار.الاج  فرسالگی ی شالغلی را      0بفنالی   است و ابعای اخق  هار اسقمی تگاجا.ی پفش

 هار اخق  بفن یار یای معن رابطه ههجشان یایجد  پژوهشییر  Okpara and Wynn( 2008) یاریا

 یاریا وعگی شغلی رضا.ت و سازماجی تعهد سازماجی،

حاضالر   پالژوهش فرسگی ی شغلی،  هاهش و جقش آن یرای  حرفه اخق با تگعه به اهمفت 

با فرسگی ی شغلی معلمان مدارس شهرسگان جمفن اجااگ ای  حرفه با هدف بررسی رابطه اخق 

 ت ز.ر مگری بررسی قرار  رفگه است سؤاالن هدف هلی ا.  هه یر راسگای شد

 هرسگان جمفن چیگجه است؟و فرسگی ی شغلی معلمان مدارس شای  حرفه وضعفت اخق  -9

 و فرسگی ی شغلی معلمان رابطه وعگی یاری؟ای  حرفه اخق های  لیهؤا بفن م.آ  -0
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 فرسگی ی شغلی معلمان را یارجد؟بفنی  پفش قدرتای  حرفه اخق های  لیهؤا م.آ  -3

ای  حرفاله  ااا( با اخق  عن ، سابقه، )سن، عمعفت شناخگی معلمانهای  ا بفن و.ژ ی.آ  -8

 فرسگی ی شغلی آجان رابطه وعگی یاری؟ و

 

 روش

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

جگ  همبسالگیی اسالتا عامعاله آمالاری تحقفالق را هلفاله معلمالان         از تگصفیی حاضر پژوهش

هه هالل عامعاله    یایجد )مقاطع ابگدالی، مگگسطه یوره اول و یوگ( شهرسگان جمفن تشکفل مدارس

جیر  089جیر یر مدارس یوره اول و  009جیر یر مدارس ابگدالی،  379) جیر بگی 099آماری برابر

جمگجه از طر.ق فرمگل هالگهران و  اعضای عنگان  بهجیر  079ا.ن عامعه یر مدارس یوره یوگ( از 

 84شالناخگی،   هالای عمعفالت   بالر اسالاس .افگاله   شدجدا تصایفی سایه اجگخاب   فری جمگجه با روش

یارای مالدرک تحصالفلی   جیالر( از پاسالخیگ.ان    04) یرصد 99ا بگیجدیرصد از پاسخیگ.ان مری 

 99،  هارشناسالی ارشالد  جیر( هالم   59) یرصد 90و  هارشناسیجیر(  909) یرصد 79فگ  ی.پلم، 

سالال و   89تالا   39یرصد یر فاصله سنی  57سال،  39تا  09یرصد از پاسخیگ.ان یر بازه سنی 

جیر( از پاسخیگ.ان بفن  87) یرصد 05سال قرار یارجدا  59تا  89یرصد هم یر فاصله سنی  33

تالا   09جیر( هالم بالفن    58) یرصد 09سال و  09تا  99جیر( بفن  987) یرصد 58سال،  99تا   9

 سال سابقه خدمت یارجدا 39

 

 پژوهش ابزار

 9فرسگی ی شغلی برای سناش فرسگی ی شغلی از پرسشنامهپرسشنامه فرسودگی شغلی: 

(2001 )Maslach et al. گ.ه اسالت هاله فرسالگی ی را یر     00ن پرسشنامه یارای ا. اسگیایه شدا 

بالا   هالا  پاسال  ا هنالد  می  فری ازهاجد فریی جاهارآمدیشخصفت و مس  ، عاطییسه بعد فرسگی ی 

 شالگیا   الذاری مالی   جمالره  )خفلی هم، هم، مگگسط، ز.ای، خفلی ز.الای(  ای پنج  ا.نه طفف لفکرتی

                                                           
1-  Job Burnout Questionnaire 
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(2001 )Maslach et al.  79/9و  70/9، 09/9ترتفال    .ک از ابعالای باله  اعگبار یروجی را برای هر 

 79/9پا.ا.ی ا.ن پرسشنامه یر پژوهش حاضر با اسگیایه از روش آلیای هروجباخ ا جد اارش هری

 یست آمدا به

 9ای از پرسشالنامه اخالق  حرفاله    ای عهت سناش اخالق  حرفاله  : ای پرسشنامه اخالق حرفه

(1995 )Petty      ( 1995) ای از جظالر  اسگیایه شالدا ابعالای چهار اجاله اخالق  حرفالهPetty  از عبارتنالد 

یلبسگیی و عققه به هار، پشگکار و عد.ت یر هالار، روابالط سالالم و اجسالاجی یر محالل هالار، روف       

 ای پالنج  ا.ناله  بالا طفالف لفکرتالی     هالا  پاسال  باشدا  می  گ.ه 03عمعی و مشارهت یر هار و شامل 

یر تحقفق حاضر روا.ی صالگری و   شگیا  ذاری می جمره ز.ای، خفلی ز.ای()خفلی هم، هم، مگگسط، 

.فالد قالرار  رفالت و پا.الا.ی     أمحگگا.ی هر یو اباار با اسگیایه از جظر اسالاتفد و مگخصصالان مالگری ت   

 یست آمدا به 79/9ای  حرفه برای پرسشنامه اخق روش آلیای هرجباخ  اسگیایه از پرسشنامه جفا با

یر یو سطف تگصالفیی و اسالگنباطی    SPSS-18افاار  شده با اسگیایه از جرگ آوری عمعهای  یایه

-با اسالگیایه از آزمالگن هگلمالگ روف    ها مگری تحلفل قرار  رفتا آزمگن جرمال بگین تگز.ع یایه

، همبسالگیی  ای و یو جمگجه ای تک جمگجه tت تحقفق از آزمگن سؤاالاسمفرجگف و برای پاس  به 

حلفالل وار.الاج  .الک طرفاله     چندمگغفری به روش  اگ به  الاگ، و ت پفرسگن، و آزمگن ر رسفگن 

 ااسگیایه شد

 

  ها یافته
 شالد اسمفرجگف اسالگیایه  -از آزمگن هگلمگ روف ها به منظگر بررسی جرمال بگین تگز.ع یایه

 جشان یایه شده استا 9 هه جگا.ج آن یر عدول

 

 شده آوری ی جمعها نرمال بودن توزیع داده .1جدول 

 تعداد  متغیر
Normal 

parametersa, b 
 

Most extreme differences  کولموگروف

 zاسمیرنف 
p 

M S.D.  Absolute Positive Negative 
 904/9 943/0 -978/9 933/9 933/9  84/9 79/9 079 فرسگی ی شغلی

 909/9 498/0 -979/9 983/9 979/9  83/9 58/8 079 ای اخق  حرفه

                                                           
1-  Professional Ethices Questionnaire 
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اسالت، بنالابرا.ن   95/9بفشالگر از   یاری معنالی یهالد، سالطف    مالی  جشالان  9عدول طگر هه  همان

پارامگر.الک عهالت   هالای   تگان از آزمالگن  می شده یارای تگز.ع جرمال است و آوری عمعهای  یایه

 ها اسگیایه جمگیا تحلفل یایه

و فرسودگی شغلی معلمان مدارس شهرستان نمین ای  حرفه اول: وضعیت اخالق سؤال

 چگونه است؟

اسگیایه شده اسالت هاله جگالا.ج آن یر     ای جمگجه تکt اول تحقفق از آزمگن  سؤالبرای بررسی 

 جشان یایه شده استا 0عدول 

 

 ای و فرسودگی شغلی معلمان وضعیت اخالق حرفه ای نمونه تک tنتایج آزمون  .2جدول 

 M S.D. t df p متغیرها

اخق   های مؤلیه
 ای حرفه

 999/9 080 008/89 89/9 87/8 یلبسگیی و عققه به هار

 999/9 080 049/83 57/9 59/8 پشگکار و عد.ت یر هار

 999/9 080 807/89 88/9 87/8 روابط سالم و اجساجی یر محل هار

 999/9 080 948/89 88/9 89/8 روف عمعی و مشارهت یر هار

 999/9 080 789/54 83/9 58/8 ای اخق  حرفه

ابعای فرسگی ی 
 شغلی

 999/9 080 -009/04 80/9 4/9 فرسگی ی هفااجی

 999/9 080 -949/55 88/9 88/9 زیا.ی شخصفت

 999/9 080 -009/04 88/9 48/9 فقدان مگفقفت فریی

 999/9 080 -933/88 84/9 79/9 فرسگی ی شغلی

 

معلمالان مالدارس   ای  حرفاله  یهد مفالاجیفن اخالق    می جشان 0عدول های  یایهطگر هه  همان

همچنالفن مفالاجیفن فرسالگی ی شالغلی معلمالان       ،مفاجیفن جظالری اسالت  شهرسگان جمفن باالتر از 

جفالا حالاهی از    یتالک  روهال   tتر از مفاجیفن جظری قرار یاریا جگا.ج آزمگن  شهرسگان جمفن پا.فن

 ن تیاوت استاا.  یار بگین یمعن
 

و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان نمین ای  حرفه اخالق های مؤلفها بین یآ  دوم: سؤال

 وجود دارد؟ داری معنیرابطه 

 سنافده شده است بنابرا.ن عهالت   ای هه هر یو مگغفر یر سطف مقفاس فاصله نا.  با تگعه به
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 3ن آزمالگن یر عالدول   ا.ال   شده هه جگا.ج ها از آزمگن همبسگیی پفرسگن اسگیایه بررسی رابطه آن

 جشان یایه شده استا

 

 و فرسودگی شغلی معلمان ای  حرفه اخالق های مؤلفهضریب همبستگی بین   .9جدول 

 نتیجه داری معنیسطح  ضریب همبستگی  متغیر مالک بین متغیرهای پیش
 یلبسگیی و عققه به هار

 فرسگی ی
 شغلی

**897/9- 999/9 
وعگی 

همبسگیی 
 نییم

 999/9 -599/9** پشگکار و عد.ت یر هار
 999/9 -570/9** روابط سالم و اجساجی یر محل هار

 999/9 -857/9** عمعی و مشارهت یر هار روف
 999/9 -889/9 ای اخق  حرفه

 

 بالا فرسالگی ی شالغلی وعالگی     ای  حرفاله  اخالق  هالای   لیهؤمنیی بفن همه م رابطه 3مطابق عدول 

 (  r= -897/9) ، بفشگر.ن همبسگیی مربگط به یلبسگیی و عققه به هالار ها لیهؤیاریا همچنفن یر بفن م

 باشدا   می (r = -857/9) همبسگیی مربگط به روف عمعی و مشارهت یر هارو همگر.ن 

 

فرسودگی شغلی معلماان را  بینی  پیش قدرتای  حرفه اخالقهای  لفهؤا میآ سوم: سؤال

 دارند؟

 اخالق  هالای   لیاله ؤبفنی فرسگی ی شالغلی معلمالان شهرسالگان جمالفن از طر.الق م      عهت پفش

جشالان   8از ر رسفگن چند اجه به روش  اگ به  اگ اسگیایه شد هه جگا.ج آن یر عالدول  ای  حرفه

 یایه شده استا

 

 ای اخالق حرفههای  لفهؤبینی فرسودگی شغلی بر اساس م پیشدر رگرسیون  نتایج .8 جدول

 سطح
 داری معنی

  Fمقدار 
 تحلیل واریانس

2R 
 شده تعدیل

2R R مدل متغیر مستقل 

 9 یلبسگیی و عققه به هار -897/9 349/9 374/9 84/988 99/9
 0 پشگکار و عد.ت یر هار -840/9 875/9 879/9 48/909 99/9
 3 هار روابط سالم و اجساجی یر محل -800/9 840/9 843/9 49/48 99/9
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مگغفر یلبسگیی و عققه به هار با  هقابل مشاهده است شدت رابط 8یر عدول طگر هه  همان

و  840/9ن مفاان با وروی مگغفر پشگکار و عد.ت یر هار به ا. است هه 897/9فرسگی ی شغلی، 

افاا.ش .افگه استا سگگن ضالر.  تعفالفن    800/9با مگغفر روابط سالم و اجساجی یر محل هار به 

رسگی ی شغلی تگسط سه تغففرات یر هاهش ف یرصد 843/9ن است هه یر مامگ  ا.  حاهی از

بفنالی   پالفش  بفنی استا اما روف عمعی و مشارهت یر هار قالدرت  بعد از اخق  هاری قابل پفش

یار است و  یهد هه ر رسفگن معنی فرسگی ی شغلی را جداریا همچنفن تحلفل وار.اج  جشان می

ضالالرا.  معایلالاله ر رسالالفگن  احالالاهی از آن اسالالت هالاله رابطالاله خطالالی بالالفن مگغفرهالالا وعالالگی یاری

 جشان یایه شده استا 5 عدولیر ی مگغفر دچن

 

 (متغیر مالک: فرسودگی شغلی) یمتغیر ضرایب معادله رگرسیون چند  .6 جدول

 بین متغیرهای پیش
 نشده ضریب استاندارد

ضریب 
 t شده استاندارد

سطح 
 داری معنی

B خطای برآورد Beta 

 999/9 088/00 - 039/9 900/5 ضر.  ثابت

 999/9 -907/4 -557/9 958/9 -885/9 به هار یلبسگیی و عققه
 999/9 -379/7 -880/9 985/9 -849/9 پشگکار و عد.ت یر هار

 994/9 878/0 -093/9 987/9 -949/9 روابط سالم و اجساجی یر محل هار

 

ن ضالرا.  و سالطف   ا.ال  بالرای آزمالگین   tضرا.  ر رسفگن و آزمگن  5عدول گر هه ط همان

ن است یلبسگیی و عققه به هار بالا  ا. یهد و سگگن بگا جفا جشاجیر می یاری هر .ک را جشان معنی

 هالالاهش فرسالالگی ی شالالغلی معلمالالان را   بفنالالی  پالالفش بفشالالگر.ن تالالگان  -557/9ضالالر.  بگالالای  

یر رتباله یوگ و روابالط سالالم و     -880/9لیه پشگکار و عد.ت یر هار با ضالر.  بگالای   ؤیاریا م

 فرسگی ی شغلی قرار یاریا بفنی  پفش ه سگگیر رتب -093/9اجساجی یر محل هار با ضر.  بگای 
 

...( باا   )جنس، سن، ساابقه،  جمعیت شناختی معلمانهای  ا بین ویژگییآ  چهارم: سؤال

 و فرسودگی شغلی آنان رابطه وجود دارد؟ای  حرفه اخالق
 

 با یو جمگجه مسگقل را عهت مقا.سه معلمان زن و مالری از  t  جگا.ج حاصل از آزمگن 8 عدول
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 ایهد می و فرسگی ی شغلی را جشانای  حرفه اخق جظر 

 

 و فرسودگی شغلیای  حرفه مقایسه معلمان زن و مرد از نظر اخالق tآزمون  نتیجه .5جدول 

 میانگین تعداد ها گروه متغیر
اختالف 
 میانگین

 tمقدار 
درجه 
 آزادی

سطح 
 داری معنی

 ای اخق  حرفه
 58/8 939 مری

95/9 059/9 084 383/9 
 50/8 989 زن

 فرسگی ی شغلی
 78/9 939 مری

990/9 930/0 084 980/9 
 88/9 989 زن

 
و فرسگی ی شغلی معلمالان زن و مالری را باله تیکفالک     ای  حرفه مفاجیفن اخق  8 عدول

ای  حرفاله  حالاهی از آن اسالت هاله بالفن اخالق       مسگقل یو  روه tیهدا جگا.ج آزمگن  می جشان

یاری وعگی جداریا ولی بفن فرسالگی ی شالغلی معلمالان زن و     معنیمعلمان زن و مری تیاوت 

 ان مری بفشگر از معلمان زن استایاری وعگی یاری و فرسگی ی شغلی معلم مری تیاوت معنی

سالنی  هالای   و فرسگی ی شغلی معلمان با  روهای  حرفه برای بررسی تیاوت مفاجیفن اخق 

طرفه اسگیایه شده  آزمگن تحلفل وار.اج  .ک سال از 59تا  89سال و  89تا  39سال،  39تا  09

 اهد می ن آزمگن را جشانا. جگا.ج 7 است هه عدول

 

ای معلمان  طرفه مقایسه فرسودگی شغلی و اخالق حرفه نتایج آزمون تحلیل واریانس یک. 1جدول 

 بر حسب سن 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داری معنی

 ای اخق  حرفه
 004/9 0 505/9  روهی بفن

 900/9 087 949/59  روهی یرون 098/9 550/9
  080 775/59 عمع

 فرسگی ی شغلی
 389/9 0 703/9  روهی بفن

 038/9 087 55/80  روهی یرون 098/9 58/9
  080 07/83 عمع
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است، لالذا   95/9خطای آزمگن بفشگر از یاری  هه سطف معنی نا.  ، با تگعه به7عدول مطابق 

از معلمالان   7عدول و فرسگی ی شغلی یر بفن سه  روه سنی ای  حرفه اخگقف مفاجیفن اخق 

و فرسالگی ی  ای  حرفاله  تگان  یالت بالفن اخالق     می یار جفست و یر جگفاه یاز لحاظ آماری معن

 وعگی جداریا یاری معنیهای سنی مخگلف تیاوت  شغلی معلمان با  روه

 9و فرسگی ی شغلی معلمان با سگابق خدمت ای  حرفه برای بررسی تیاوت مفاجیفن اخق 

طرفاله اسالگیایه شالده     سال از آزمگن تحلفل وار.اج  .ک 39تا  09سال و  09تا  99سال،  99تا 

 اآوریه شده است 4ن آزمگن یر عدول ا.  است هه جگا.ج

 

معلمان بر حسب ای  حرفه فرسودگی شغلی و اخالقنتایج آزمون تحلیل واریانس مقایسه  .4جدول 
 سابقه خدمت

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داری معنی

 ای اخق  حرفه
 948/9 0 984/9  روهی بفن

 903/9 087 897/59  روهی یرون 880/9 838/9
  080 775/59 عمع

 فرسگی ی شغلی
 938/9 0 987/9  روهی بفن

 037/9 087 098/83  روهی یرون 484/9 980/9
  080 079/83 عمع

 
و فرسگی ی شغلی یر بفن سه  روه ای  حرفه اخگقف مفاجیفن اخق  4 طبق جگا.ج عدول

وعالگی   یاری معنالی شالان از لحالاظ آمالاری تیالاوت      شده از معلمان بر حس  سابقه خدمت .ای

 جداریا

 

 گیری  بحث و نتیجه
با فرسگی ی شغلی معلمالان شهرسالگان   ای  حرفه تحقفق حاضر با هدف بررسی رابطه اخق 

معلمان باالتر از سطف مگگسط و ای  حرفه یهد هه اخق  می جمفن اجااگ  رفگه استا جگا.ج جشان
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و فرسالگی ی  ای  حرفاله  باشد و بفن اخق  می تر از سطف مگگسط فرسگی ی شغلی معلمان پا.فن

 یاری وعگی یاریا و معنی نییهمبسگیی م شغلی

معلمان شهرسگان جمالفن  ای  حرفه یهد اخق  می اول تحقفق جشان سؤالمربگط به های  .افگه

، یلبسالگیی و عققاله باله هالار     ای اخق  حرفه های مؤلیهیر وضعفت مطلگبی قرار یاری و از بفن 

 باشالدا لالذا   می مگر.ن مفاجیفنیارای باالتر.ن مفاجیفن و روف عمعی و مشارهت یر هار یارای ه

از  ای حرفاله  اخالق   هالای  مؤلیاله تگان جگفاه  رفت هه یر بفن معلمان شهرسگان جمفن، هماله   می

، Jafarneghad( 2017) ن .افگاله تحقفالق بالا جگالا.ج تحقفالق     ا.ال   وضعفت مناسبی برخگریار استا

(2013 )Feghi Farahmand and Zanjani ( 2017) وMosavi et al.   خگیشالان   هاله یر تحقفالق

 همخگاجی یاریا ،اجد هارهنان را مناس  ارز.ابی هریهای  حرفه اخق 

حاهی از آن است هه فرسگی ی شغلی یر بفن معلمان مگگسالط باله    سؤالن ا.  .افگه ی.یر عقوه، به

 ، Rostami, Noruzi, Zarei, Amiri and Soleimani(2008)تحقفالق  هالای   ن .افگه با .افگاله ا.  استا پا.فن

(2006) Ghadimi Moghadam and Hoseini Tabatabaei، (2008 )Ahgar  ( 2011)وSaberi et al. 

ن مسئله اذعان هری هه فرسالگی ی شالغلی یر بالفن یبفالران     ا. ن با.د بها.  باشدا با وعگی می همسگ

منیی بیذاری هه تقش یر عهت  تأثفرها  تگاجد بر عملکری شغلی آن می رغم مفاان پا.فن آن، علی

 بهبگی شرا.ط آن ضروری استا

 رابطاله  و فرسالگی ی شالغلی معلمالان    ای  حرفاله  یوگ تحقفق جشان یای هه بالفن اخالق    سؤال.افگه 

 معلمالالان بالالاالتر روی بالاله همالالان ای  حرفالاله منیالالی وعالالگی یاریا بالاله عبالالارتی ی.یالالر هالالر چالاله اخالالق  

، Keshmiri( 2014) هالای  پالژوهش  .افگاله بالا جگالا.ج   ن ا.ال   شالگیا  مالی  مفاان فرسگی ی شغلی آجان همگر

(2011 )Golparvar and Nayeri ،(2015 )Sheukhehpoor et al.، (2008 )Okpara and Wynn 

هه یر تحقفقات خگیشالان همبسالگیی منیالی بالفن      Feghi Farahmand and Zanjani( 2013)و 

ن جگفاه از لحاظ جظالری  ا.  باشدا می ، همسگاجد با فرسگی ی شغلی  اارش هریهای  حرفه اخق 

ن جالگ   ا.ال   اخق  هالاری بالاور یارجالد هاله    های  پریازاجی هه یر عرصه ارزش جفا با جظر.ات جظر.ه

 واقالع مؤثر با یخالت یر فرا.ندهای تصمفم  فری بر روی عملکری و بها.سگی هارهنان  ها ارزش

شالد.د و   اخققالی باله لحالاظ ماهفالت فرا فالر،     هالای   یهالدا ارزش  مالی  شگی، همسگ.ی جشالان  می

  فری و از آن طر.ق بالر   هارهای مخگلف یر فرا.ندهای تصمفم و خگی از طر.ق ساز هیهند عهت
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 شگجدا  می واقعمؤثر عملکری و رفگار افرای یر تمامی سطگف سازمان 

، یلبسگیی و عققه به هالار،  ای سگگ تحقفق جشان یای هه از بفن ابعای اخق  حرفه سؤال.افگه 

فرسگی ی شغلی بفنی  پفش ار و روابط سالم و اجساجی یر محل هار قدرتپشگکار و عد.ت یر ه

ی تالأثفر شگجد ولی روف عمعی و مشارهت یر هالار   می معلمان را یارا بگیه و مگع  هاهش آن

، Jafarneghad ( 2017)ن .افگه بالا جگالا.ج تحقفقالات    ا.  یر هاهش فرسگی ی شغلی معلمان جداریا

(2014 )Keshmiri  ( 2013)وFeghi Farahmand and Zanjani      هه باله جگالا.ج مشالابهی یسالت

تگان اجگظار یاشت با بهبالگی سالطف یلبسالگیی و عققاله باله هالار،        می باشدا لذا می اجد، همسگ .افگه

پشگکار و عد.ت یر هار و روابط سالم و اجساجی یر محل هار مگعبات هاهش فرسگی ی شغلی 

 را یر معلمان فراهم آوریا 

و ای  حرفاله  چهارگ پژوهش حاهی از آن است هاله تیالاوتی یر اخالق     سؤالمربگط به های  .افگه

و سالابقه   اعم از عنسالفت، سالن   ها آنشناخگی  عمعفتهای  فرسگی ی شغلی معلمان بر اساس و.ژ ی

 Ghadimi Moghadam and Hoseini Tabatabaei ن .افگه با جگالا.ج تحقفقالات  ا.  خدمت وعگی جداریا

جاهمسگ استا فقط مفاجیفن فرسگی ی شغلی یر بفن یبفالران مالری بفشالگر از یبفالران زن      (2006)

تگان چنفن اسگنباط هری هاله یبفالران مالری بفشالگر از یبفالران زن یر معالرض        می ن اساسا.  استا بر

هه مریان بفشگر از زجان یر معالرض خطالر ابالگق باله      نا.  ا شا.د یلفلاجد فرسگی ی شغلی قرار  رفگه

را بالا تعالدی مگقعفالت پا.یالاه اعگمالاعی آجالان، فشالار مالگقعفگی و          اجالد  شغلی قرار  رفگهفرسگی ی 

  Rostami et al.( 2008)  گجا گجی هه بر عهده یارجد مرتبط باشد هه با جگا.ج تحقفقهای  مسئگلفت

 باشدا می همسگ Ghadimi Moghadam and Hoseini Tabatabaei( 2006)و 

تگاجالد   مالی  .ی همراه اسالت هاله  ها با محدوی.تجفا تحقفق حاضر  های ی.یر ماجند پژوهش

تنهالا ابالاار   عنالگان   باله هاله اسالگیایه از پرسشالنامه     نا.  ثر سازیا از عملهأتحقفق را مگهای  .افگه

یهی  باشد؛ ز.را احگمال سگ فری یر پاس  می وری اطقعات از محدوی.ت تحقفق حاضرآ ری

ن تحقفق یر بفن جمگجاله محالدویی اجاالاگ شالده     ا.  ت پرسشنامه وعگی یاریا همچنفنسؤاالبه 

گ بالا  أاست بنابرا.ن تعمفم جگا.ج با.د با احگفاط بفشگری صگرت  فریا همکاری ضالعفف و تالگ  

رغبگی برخی از معلمفن مدارس یر تکمفل پرسشنامه از ی.یر محالدوی.ت تحقفالق حاضالر     بی

 ابگی
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