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 چکیده
مدیران مراكز ای و فرسودگي شغلي با عملكرد شغلي های مقابلهسبك یبررسي رابطههدف از این پژوهش 

 ی مورد مطالعهامعهجپژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگي است،  است. پيش دبستان شهر تهران

نفر از  91تعداد حجم نمونه طبق اصول علمي  بوده ومربيان مراكز پيش از دبستان شهر تهران  مدیران و شامل

ها داده آوریای تعيين شد. جهت جمعند مرحلهگيری چبا استفاده از روش نمونه ،نفر از مربيان 071مدیران و 

ب(پرسشنامه ، 68%با متوسط ضریب پایایي ای های مقابلهكسب یپرسشنامه الف( :گيریزهاز سه ابزار اندا

 98 % با متوسط ضریب پایایي عملكرد شغليج( پرسشنامه و 68 %با متوسط ضریب پایایيفرسودگي شغلي 

 شد. گرسيون چند متغيری( استفادهآمار توصيفي و استنباطي )آزمون ر از هادادهتحليل جهت  استفاده شد.

درصد از  4/08و  بوده عقالني سبك ، عملكرد شغلي مدیرانی بيني كنندهشنشان داد كه متغير پي ها یافته

 سبككه  ن دادنشاگرسيون متغير پيش بين ب ركند. ضرایربوط به عملكرد شغلي را تبيين ميواریانس م

نابي بر اجت -های هيجاني و انفصاليولي سبك ،تاثير مثبتي داردها آن عملكرد شغلي مدیران بر عقالني

 رسودگي شغليف ،مدیرانعملكرد شغلي  یبيني كنندهر پيشغيّشان اثر منفي دارد. همچنين متعملكرد شغلي

واریانس  از درصد09است و ت وكاهش كفایت شخصي()خستگي هيجاني، مسخ شخصيّ هایفهلّؤشامل م

خستگي ) های فرسودگي شغلي مدیرانخرده مقياسی ضمن همه در .كندعملكرد شغلي مدیران را تبيين مي

ایج از تاثير نت تاثير منفي دارند. شانعملكرد شغلي بركاهش كفایت شخصي(  ت وهيجاني، مسخ شخصيّ

هر بر عملكرد شغلي مدیران مراكز پيش از دبستان شای و فرسودگي شغلي های مقابلهرهای سبكيّفراوان متغ

دیران این شغلي مفرسودگي شغلي بر عملكرد ی فهای هيجاني و هر سه مولّمقابله سبك دهد.الع ميتهران اطّ

 تاثير منفي دارد.مراكز آموزشي 

                                                 
 aban.azar28@gmail.comدانشجوی دكتری مدیریت آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي )نویسنده مسئول(  .0

 استاد آموزش و پرورش دانشگاه عالمه طباطبائي .0

 پرورشدانشيار روانشناسي تربيتي پژوهشگاه آموزش و  .8
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 پيش مدیران، مراکز ،عملكرد شغلي ،فرسودگي شغلي ،ايهاي مقابلهسبك :واژگان کلیدی

 ندبستا از

  مقدمه

دهد و از ای را تشكيل مي، بخش اجتناب ناپذیر زندگي حرفه0فرسودگي شغلي یپدیده

 خود باعث یچنين فرسودگي شغلي، به نوبهگيرد. همات ناشي از شغل سرچشمه ميتجربيّ

برای امرار معاش و  يكار، منبع بسيار مهمّشود. اگرچهتاثيرات منفي در عملكرد شغلي مي

تواند به نارضایتي و تحليل بردن قوای های اجتماعي است، اما در عين حال ميتاحراز موقعيّ

های فيزیكي، رواني و كجسماني و رواني فرد نيز منجر گردد. زیرا محيط كار از محرّ

 تواند باعث بروز فرسودگي شغلياز این عوامل مي یكاجتماعي تشكيل شده است كه هر 

ها هر شغلي با فرسودگي همراه است، اما این امر در برخي شغل (.0865:45، شوند )خاكي

های باشد. اغلب حرفهميا هتع وظایف و مسؤوليّبيشتر است و این معلول نوع كار، تنوّ

هایي كه با خدمات انساني سر وكار از جمله پرستاری و پزشكي و همچنين آندرماني، 

. در (0865:45، خاكي) كنندهستند كه فرسودگي بسياری ایجاد مي مشاغلياز جمله دارند، 

در حوزه آموزش، آن هم  اًها و خصوصگسترده مدیریت در تمامي حوزه یرفهاین ميان ح

سازترین دوره زندگي هر كودك قبل از ترین و سرنوشت)مهمدبستان در مراكز پيش از 

تواند منجر به فرسودگي شغلي از مشكالتي كه مي از این طبقه جدا نيست. ورود به اجتماع( 

توان به: تغييرات مكرر مي ،های منفي شغل مدیریت در این نوع مراكز استشود و از جنبه

ای ههای مربوط به مسائل كودكان در محيط كار، نگرانيها، تنشرات، آیين نامهقوانين و مقرّ

های ناشي از رقابت در نيروها، اضطرابر جایي مكرّناشي از عدم بازگشت سرمایه، جا به

حوزه كاری، عدم وجود والدین حمایت كننده، عدم آشنایي والدین با مقررات جاری و 

. (0868:66) فكرآزاد،  ها اشاره كردمعقول به مدیریت از سوی آنهای غيرتحميل خواسته

های اصلي مدیریت در مراكز بررسي چالش "در پژوهشي تحت عنوان ( 0868)فكرآزاد 

های مرتبط با امور پرورشي، امور آموزشي، والدین حوزه، چالش ر ششد "پيش از دبستان 

چالش را  000 ،و جامعه، امور اداری، امكانات مهدكودك و نيروی انساني مهدكودك
                                                 
1  . Job Burnout 
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ي مدیران گي شغلای و فرسودهای مقابلهخود سبك یها به نوبهشناسایي كرد، كه این چالش

وني از های گوناگرد حاصل از فرسودگي شغلي به شيوهعملك. هنددرا تحت تاثير قرار مي

مشاهده  كار،ر دگيری از كار و تغيير عملي گيری از كار، غيبت، تصميم به كنارهقبيل:كناره

 موجب كاهش توليد  ،مانندشود، این عملكرد در مورد افرادی كه در شغل خود باقي ميمي

 د نسبت به كار مرتبط است وشود، در نتيجه با كاهش رضایت شغلي و تعهّبخشي ميو اثر

تواند موجب تاثير منفي روی همكاران گردد و حتي از طریق تعامالت غير رسمي موجود مي

ئم صورت عالخود بگيرد. این حالت ممكن است بهدر محيط كار حالت مسری و دائمي به 

 صورت عالئم رفتاریعالئم رواني مانند: افسردگي و بهني مانند: سردرد، زخم معده و جسما

از عواملي كه بر  دیگر یكي (.0868:85،خاكيهمچون: افت كاری و غيبت ظاهر شود )

، دفراوان دار مدیران مراكز پيش از دبستان، تاثير 0فرسودگي شغلي و متقابالً بر عملكرد شغلي

وه فشارزا یا طور بالقّكه بهها و شرایطي تبا موقعيّ 0مدیران برای مقابلههایي است كه سبك

ت فرآیندی پویاست كه بنا بر حسب ماهيّگزینند. مقابله، ميشوند بربار ارزیابي ميزیان

كند، بنابراین از نظر مفهومي مقابله را به عنوان های فشارزا در طول زمان تغيير ميتموقعيّ

های )دروني و بيروني(كه طاقت فرسا یا فراتر از منابع فرد ارزیابي ردن خواستهفرآیند اداره ك

 (.0860:58ی،: نقل از غضنفر0110س و همكاران )گنزال توان تعریف كردشوند، ميمي

مقابله به یك سری از راهبردهای شناختي و رفتاری اشاره دارد توسّط یك فرد برای اداره 

خواسته هایش در موقعّيت های استرس زا و دشوار به كار مي رود )فولكمن و 

ی ( شيوه های مقابله كه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند شامل شيوه0114مسكوتيز،

ی عقالني شامل فعاليّت هایي ی مقابلهاست. شيوه 8و اجتنابي 5اني، هيج 4، انفصالي8عقالني

است كه هشيارانه برای مقابله مستقيم با منبع اضطراب جهت حلّ مساله به كار برده مي شود. 

ی انفصالي به استعداد فاصله گرفتن و بریدن از هيجان ها به منظور بررسي و ی مقابلهشيوه

                                                 
1. Job Performance 

2. Coping Styles 

3. Rational Style 

4. Detached Style 

5. Emotinal Style 

6. Avoidant Style 
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ر در ی اجتنابي فرد در واقع تدبير سگسترده اشاره دارد. در شيوهمسائل از چشم انداز وسيع و 

برف كردن كبك را پيشه مي كند و با نادیده گرفتن مشكل از رویارویي با آن اجتناب مي 

ی مقابله ای هيجاني فرد آمادگي برای فرسوده شدن در انبوه هيجانات را نشان كند. در شيوه

(. 0118دستخوش یاس و درماندگي مي شود )راجر، دهد و احساس درماندگي مي كند ومي

فرسودگي شغلي و  "( تحت عنوان0968و همكاران ) 0نتایج پژوهش گلد، بلكاسترو

ور طای متمركز بر مساله بهنشان داد كه راهبردهای مقابله "معلمان ایراهبردهای مقابله

این  ارتباط دارد. به ت(ت و عملكرد شخصي )از نظر فراواني و شدّمعناداری با مسخ شخصيّ

كنند، فرسودگي شغلي را با شدت و معني كه افرادی كه از این نوع راهبردها استفاده مي

مدیر مركز  عنوانای این افراد بههای مقابلهسبك كنند. بنابراینفراواني كمتری تجربه مي

 یادی دارد.ز شان تاثيرها و متقابالً در فرسودگي شغلييش از دبستان در نوع عملكرد آنپ

ي دچار فرسودگي شغلمراكز پيش از دبستان،  همچونمراكز آموزشي  مدیرانزماني كه 

گيری از دیگران از ميزان استرس خود بكاهند وكم كم به كنند با كنارهشوند، سعي ميمي

یابند. افرادی كه مشكل فرسودگي شغلي دارند، سعي سوی انزوا و افسردگي سوق مي

ه استمرار لشغلي خود بكاهند و این كار را با غيبت و انجام ندادن وظایف محوّكنند از بار مي

 نندكو افراد همواره احساس ندامت مي شده بخشند. این امر سبب كاهش عملكرد شغليمي

فرد را در تحقق اهداف عملكرد شغلي نقش تالش ها و رفتارهای . (0860:87 موسي پور،)

فرد عوامل اساسي در عملكرد و بهره وری فرد محسوب  توان و تمایل سنجد.سازماني مي

ارها را ( انجام كتجربه، شایستگي مهارت، ان )دانش،مي شوند. یعني فرد تا چه اندازه ای تو

هر چند  د و اعتماد( به انجام كار دارد.دارد و تا چه اندازه ای تمایل )انگيزش، عالقه، تعهّ

ریت و تناسب شخص با شغل، ساختار حمایت مدیعوامل محيطي و سازماني همچون 

نه دخالت دارند ولي ه ی همكاری و بازخورد در این زمي، روحيّسازماني، فرهنگ سازماني

، عوامل اساسي در تعيين عملكرد شغلي اند. عملكرد شغلي مفهوم كلي با ابعاد توان و تمایل

تسلط در  .8شغل( ط و مهارت عام )خارج از تسلّ .0ط و مهارت در شغل تسلّ .0زیر است: 

ی ركمك و همكا .8حفظ و انضباط شخص  .5تالش و كوشش  .4ارتباطات كتبي و شفاهي 

                                                 
1. Belcastro 
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به نقل از  0998سرپرست، مدیریت و رهبری )كمبل،  .6عملكرد تيمي  .7ها هم ردهبا 

ها، حمایت اندك از نادیده گرفته شدن از طرف باالدستعواملي از قبيل  (.0890صادقي، 

 ،همان منبع) گرددميسبب فرسودگي شغلي  های محيط كار،و استرسطرف مسئولين 

0860:66.) 

ها و در نوع عملكرد آن ،كز آموزشياعنوان مدیر مرای این افراد بههای مقابلهسبك

مدیران مراكز پيش از دبستان و آموزش  شان تاثير زیادی دارد،متقابالً در فرسودگي شغلي

ت ها در حقيقنشان دهند. كار آنرا از خود  یيهاتقابليّ رفتارها وات، يه باید خصوصيّاولّ

 ینها و مسائل برای والدحلراهاقبت وآموزش كودكان و در عين حال تعيين ركيفي كردن م

های تواند انواع روابط شخصي و مراقبتكه ب ،ربندی موثّسيستم و بودجهیك وعموم است. 

طور به .(0891:76)مفيدی،  برای كودكان خردسال مورد نياز است ،ا تسهيل نمایدر يپرسنل

ور در كش بسياریت ه امروزه جمعيّكبا توجه به اینگونه مراكز یران اینخالصه كار مد

داری، مراقبت و تحت آموزش های خصوصي و دولتي نگهعنوان كودك در مهدكودكبه

 ظيفهو انجام برای كه خصوصهب و است آنان كارآمد و موثر حضور نيازمند ،گيرندقرار مي

 تسالم به دیگر سوی از و ایحرفه و علمي هایمهارت و توانایي به سو یك از خود خطير

ن پرورش نسلي پویا، سالم و توانمند در گرو داشت و تربيت. دارند نياز باالیي رواني و جسمي

رسودگي ف یبنابراین مطالعهباشد. مدیراني مسلط ،آگاه و تندرست و تامين از هر حيث مي

ری برای مقابله علمي و تواند دستاوردهای ارزشمند و راهكارهای اجرایي موثّشغلي آنان مي

 .همراه داشته باشداال بردن كيفيت عملكرد مدیران بهعملي با این پدیده و ب

( 0975) 0گرها توسط فرودنبرمقالهنخستين : مباني نظری و مروری بر مطالعات گذشته

( نگاشته شدند. فرسودگي شغلي یك ساختار چند 0978)0و روان شناس اجتماعي مسلش

 كه .تحليل یا خستگي عاطفي0به هم پيوسته تشكيل شده است:  یفهبعدی است و از سه مولّ

به از دست رفتن انرژی های عاطفي شخص مربوط است.توان شخص كه دارای سطح 

 و انجام كار برای وی خسته كننده سودگي از بين مي رودانگيزشي باال بوده و در اثر فر

                                                 
1. Fredenberger 

2. Maslash 
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تمایل برای این است كه فرد یا مراجع  يت كه مسلش از آن نام مي برد،مسخ شخصّ .0 است.

ه كند و برا به صورت یك فرد غيرانساني در نظر مي گيرد و آن را از فردیت خارج مي

فه در نظر منظور از این مولّ فقدان مرجعيت: .8صورت یك شي غيرانساني درك مي كند.

قيت فردی كاهش یافته است، یعني فرد احساس مي كند عملكرد وی مسلش، احساس موفّ

در مجموع فرسودگي شغلي را مي توان به عنوان یك سندرم  ت نيست.همراه با موفقيّ

ساس پایين ت نفس، احفرسودگي عاطفي، فيزیكي و ذهني كه توام با احساس پایين بودن عزّ

 ت تعریف كردارزشمندی و ناشي از حضور استرس های شدید و طوالني مدّ -دن خودبو

های سندرم فرسودگي منظور كشف و شناخت نشانه به (.0898 ،)تطهيری مقدم و همكاران

ه در از جمل اند.دی صورت گرفتههای متعدّر بر آن، بررسيرهای موثّمل و متغيّشغلي و عوا

های این سندرم به ( نشانه0994ر، پاو بينقل از هرشن سن و ، به 0979كارول)های بررسي

نتایج پژوهش اتزیون  اند.ني، اجتماعي و سازماني تقسيم شدهچهار دسته جسماني، روا

نشان داد كه هرچند مردان و  "مدیر مرد و زن 091فرسودگي شغلي " تحت عنوان (0111)

ای ابلهكنند و تقریباً مكانيسم مقميزندگي شغلي را به یك شكل یكسان ادراك  ،مدیر زنان

الت زنان ها از تحصيط تحصيالت آنمتوسّ بندند؛ اما زناني كه حدّكار ميني را نيز بهیكسا

جامعه مورد انتظار باالتر بوده، احتمال كمتری داشته كه ازدواج كنند و همچنين نسبت به 

( تحت 0111لد و بلكاسترو )گاند. فرسودگي شغلي بوده یبيشتر گرفتار عارضه مردان،

 صای در بين مربيان تربيتي و با هدف مشخّفرسودگي شغلي و راهبردهای مقابله "عنوان

ی لي براای معمويان تربيتي و استفاده از راهبردهای مقابلهكردن سطوح فرهنگي ميان مربّ

 یای متمركز بر مساله به طور معنادارراهبردهای مقابله كاهش فرسودگي شغلي نشان داد كه

ای هرد. راهبرد مقابلت و عملكرد شخصي ارتباط دابا مسخ شخصيّ ت از نظر فراواني و شدّ

رابطه  (تت و تحليل عاطفي )از نظر فراواني و شدّطور معناداری با مسخ شخصيّآرميدگي به

تيپ  ط بين فشار رواني شغلي، فرسودگي شغلي،تحت عنوان ارتبا (0990دارد. موكيم وان )

ر ماني كه دكار، معلّد و تازهمجرّمان تي و حمایت اجتماعي نشان داده است كه معلّشخصيّ

مان فاقد حمایت اجتماعي، فشار رواني و فرسودگي شغلي بيشتری حين تحصيل بودند و معلّ

 اند.را در این شغل از خود نشان داده
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سطوح فرسودگي شغلي مدیران آموزشي "تحت عنوان در مطالعه ای ( 0969مارتين )

، بيانگر این بود كه مدیران آموزشي فرسودگي كم و 0مدارس دولتي ایالت نيوهمشایر

مرادی  .دقيت فردی داشتنو عدم موفّ تمسخ شخصيّمتوسطي را در سه بعد خستگي عاطفي، 

 بر عملكرد مدیران مراكز پيش از ربررسي رابطه عوامل انگيزشي موثّ"( تحت عنوان0866)

، نشان داد كه بين عوامل انگيزشي و عملكرد مدیران مراكز پيش از "دبستان شهر سنندج

ننده عملكرد بيني كتوانند پيشمثبت معنادار وجود دارد و عوامل انگيزشي مي یدبستان رابطه

 مدیران باشد

فرسودگي شغلي مدیران  بررسي"تحت عنوان در مطالعه ای ( 0860خليفه سلطاني )

الف(. فرسودگي شغلي مدیران آموزشي كمتر از سطح  ، نشان داد:"آموزشي شهر اصفهان

 ،ب(. ميزان فرسودگي شغلي در مدیران آموزشي در مقطع ابتدایي، بيشتر است، متوسط است

ج(. ميانگين فرسودگي شغلي مدیران آموزشي مرد بيشتر از مدیران آموزشي زن است و در 

خستگي هيجاني نيز تفاوتي بين فرسودگي شغلي مدیران آموزشي زن و مرد، مشاهده  بعد

د(. ميانگين فرسودگي شغلي مدیران آموزشي مرد در مقطع ابتدایي و مقطع  ،نشده است

متوسطه بيشتر از مدیران آموزشي زن است و در عين حال، تفاوتي بين فرسودگي شغلي 

( در 0867رضازاده ) اهنمایي، مشاهده نشده است.مدیران آموزشي مرد و زن در مقطع ر

و راهكارهای مقابله ای و ارتباط آن ها با بررسي عوامل استرس زا "پژوهشي تحت عنوان 

ی مثبت ل استرس زا و فرسودگي شغلي رابطهدریافت كه بين شدت عوام "فرسودگي شغلي

های ابطه بين ویژگي( تحت عنوان بررسي ر0867تارویردی زاده ) معناداری وجود دارد.

اس مدل ها بر اسدبستاني با عملكرد آنشناختي مربيان مراكز پيشتتي و جمعيّشخصيّ

مندی والدین، نشان داد كه: دركل از بين پنج ویژگي عمده كاترون و ارتباط آن با رضایت

 جور،رنسه ویژگي )روان پيش از دبستان، یت بررسي شده در ميان مربيان دورهشخصيّ

وجود  داریها رابطه معنيآنگرایي و وجدان( در ارتباط با عملكرد مربيان بوده و بين رونب

ي دگوای، فرسهای مقابلهمزمقایسه مكاني"( در پژوهشي تحت عنوان 0868دی ). محمّدارد

های مزگيری از مكانينشان داد در بهره "شغلي و سالمت روان در بين دبيران ایراني و هندی

                                                 
1. New Hampshire  
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مسئله مدار در ميان دبيران زن و مرد تفاوت وجود داد. دبيران زن ایراني در مقایسه  ایمقابله

ا به عكس كنند، اممدار بيشتری استفاده ميای هيجانمقابله زمبا دبيران مرد ایراني از مكاني

ای هيجان مدار بهره دبيران مرد هندی در مقایسه با دبيران زن هندی از مكانيسم مقابله

 . گيرندمي

ي ای بر فرسودگي شغلي و عملكرد شغلكه درباره تاثير سبك های مقابله از مطالعاتي

 & koesk, kirk، 0998، كيرك و كوسك )كوسكمطالعات  ،صورت گرفته است

koesk)( و 0871) ، عماد فيليان(0967، راسل آلتمایر و ولزن )(0990) ، سيدمن و زاگر

توان نام برد. نتایج حاكي از آن است كه عملكرد شغلي با افزایش ميرا  ( 0874گرگری )

طح كه س مدیران آموزشيفرسودگي شغلي و مقابله از نوع كنترل پایين ارتباط دارد. 

مدار ای هيجانهای مقابلهافزایش داشته بيشتر از روش گانهها در ابعاد سهودگي شغلي آنفرس

 (. 64 :0868)محمدی، برند بهره مي

  :های پژوهشفرضيه

اجتنابي( با عملكرد شغلي  –ای )عقالني، هيجاني، انفصالي های مقابلهبين سبك. 0

 .وجود دارد پيش از دبستان رابطه مدیران مراكز

ي( با ت وكاهش كفایت شخصبين فرسودگي شغلي )خستگي هيجاني، مسخ شخصيّ. 0

 عملكرد شغلي مدیران مراكزپيش از دبستان رابطه وجود دارد . 

 :شامل ژوهشپرهای پيش بين در اين متغيّ

: الف(. سبك عقالني، ب(. سبك هيجاني و ج(. نوع ای دارای سههای مقابله. سبك0

 اجتنابي  –سبك انفصالي 

 و ج( تب( مسخ شخصيّ خستگي هيجاني، : الف(یفه. فرسودگي شغلي با سه مول0ّ

 كاهش احساس كفایت شخصي 

الف( توانایي مدیریت  :یر مالك: عملكرد شغلي است كه دارای هفت حيطه. متغي8ّ

ایي د( توان ج( توانایي سازماندهي و هماهنگي، ریزی آموزشي،ب( توانایي برنامه آموزشي،

ه( توانایي تحقيق در مدیریت آموزشي، و( توانایي ساخت وسيله  اداره بهداشتي و مالي،

 آموزشي و ز( توانایي پيشگيری از حوادث و رعایت نكات بهداشتي.
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له گر: سن، يرهای مداخنترل: نيز مدیران مركز پيش از دبستان، شهر تهران و متغّر ك. متغي4ّ

 ت فرهنگي اجتماعي مدیران، درآمد ماهانه، مدرك تحصيلي، موقعيّرشته

 روش پژوهش

ها رق قصد دارد روابط بين متغيّزیرا محقّ ،همبستگي و استهای پژوهشاز نوع این پژوهش 

ف مورد مطالعه قرار بدهد و ميزان همبستگي دخل و تصرّگونه دستكاری و را بدون هيچ

  .ص كندها را مشخّآن

 یهكليّدر این پژوهش جامعه مورد مطالعه شامل  آماری، نمونه و روش نمونه گيری: یجامعه

گيری بهره كه با ،باشدمي 0869-91از دبستان شهر تهران در سال يان مراكز پيشمربّمدیران و 

.شدند انتخاب هاآن ازفر ن 91 ای تعدادچند مرحلهگيری روش نمونهاز 
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های پرسشنامه سبك .0در این پژوهش از سه ابزار اندازه گيری به شرح زیر استفاده شد: 

هار شصت سوال چ كه دارایاجتنابي(  -انفصالي  )عقالني، هيجاني، ی فهای در سه مؤلّمقابله

: ان)راجر و جارویس و نجاریّ بود، توسّط ایهای مقابلهسبكگيری منظور اندازهبهای گزینه

ه و در ایران نيز ترجمه و هنجاریابي شده، نتایج حاصل از ( در كشور انگلستان تهي0998ّ

داد كه ( نيز برای هنجاریابي این پرسشنامه، نشان 0876( و شریفي )0878مطالعه توفيقي )

ت ایراني به جای چهار عامل، سه عامل اصلي را در جمعيّ یای در نمونههای مقابلهسبك

انفصالي  در نهایتعقالني، هيجاني و  یهای مقابلهها تحت عنوان شيوهگيرد كه از آنبرمي

حقيق مذكور در ایران بر خالف نتایج ت یاجتنابي نام برد. بررسي ساختار عاملي پرسشنامه –

 ای دارد )حيدری،اصلي كه چهار عامل تشخيص داده شده است، بيشتر ميل به سه شيوه مقابله

زیر مقياس )عقالني، هيجاني، انفصالي و اجتنابي(  4سوال و  81اصلي ی پرسشنامه( 0868

ود دارد. در فرم هنجاریابي ها نيز همبستگي وجفان بين این مقياسداشته كه طبق گزارش مؤلّ

ایراني  یای در جامعهشده و ایراني آن چهار مقياس به دليل تفاوت فرهنگي و سبك مقابله
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 54،08،58های اجتنابي تبدیل شده است و سوال –به سه مقياس عقالني، هيجاني و انفصالي 

ا هم همبستگي های انفصالي و عقالني باند. مقياسقرار نگرفته عواملروی هيچ كدام از 

)مقابله  لمناسبي داشته و مقياس هيجاني و اجتنابي با هم همبستگي كمي دارند. پایایي عامل اوّ

برای  و  a=. /82فهمؤلّ 08هيجاني( با  یمقابلهم )دوّبرای عامل  ،a=./88مؤلفه 04عقالني( با 

باشد )به نقل از مي a=. /78با برابر  فهمؤلّ 06اجتنابي( با  –)انفصالي  یم مقابلهعامل سوّ

 /. برآورد شد.69كه پایایي مقياس در پژوهش حاضر ( 0868حيدری،

، مسخ خستگي هيجاني ) یفهدر سه مؤلّ :(0998 مسلش،فرسودگي شغلي)پرسشنامه  .0

ور منظبهای دارای بيست و دو سوال هفت گزینه ت و كاهش كفایت شخصي (شخصيّ

)خستگي یفهای در سه مؤلّسوال هفت گزینه 00كه دارای  فرسودگي شغليگيری اندازه

این  يیت و كاهش كفایت شخصي( است كه در ایران اعتبار و رواهيجاني، مسخ شخصيّ

پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته است. همبستگي داخلي در هر سه بعد پرسشنامه فرسودگي 

قابل قبولي است.  در حدّ 9/1تا  70/1( با آلفای كرونباخ بين 00111شغلي در نمونه اصلي )

 ،است. دو مطالعه 6/1تا  8/1های كوتاه تا یك ماه باز آزمون در دوره –ضرایب آزمون 

ای از ت یك سال بررسي كردند. ضریب پایایي در نمونهبازآزمون روایي را در مدّ -آزمون 

 80/1تا  84/1انساني نفر در خدمات  48و در نمونه دیگری شامل  87/1تا  88/1معلم  711

(. در ایران نيز اعتبار و روایي این ابزار مورد بررسي قرار گرفته 0998بود )مسلش و جكسون ،

ضریب آلفای كرونباخ این آزمون را روی كاركنان بيمارستاني در  ( 0877)است. مؤمني

ای /. و بر69ت مسخ شخصيّ/.، 78/.، برای كفایت شخصي 66اصفهان برای خستگي هيجاني 

 /. بود.60پایایي مقياس در پژوهش حاضر  ./. به دست آورد68آزمون  كلّ

ریزی )مدیریت آموزشي، برنامه یفهمؤلّدر هفت  عملكرد شغليی پرسشنامه .8

دهي و هماهنگي، اداره بهداشتي و مالي، تحقيق در مدیریت آموزشي، تهيه آموزشي، سازمان

ای هل پنج گزیندارای چهل سواو ساخت ابزارهای آموزشي و توانایي پيشگيری از حوادث( 

 .ه شده استفاداست، بود مدیران مراكز پيش از دبستان عملكرد شغليگيری به منظور اندازه

ای برای مدیران ي حرفهاساس استانداردهایي كه سازمان فنّعملكرد شغلي كه بر ی پرسشنامه

ف مدیریتي های مختلمراكز پيش از دبستان در نظر گرفته است، به بررسي عملكرد در حيطه
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) مدیریت  یفهای در هفت مؤلّسوال پنج گزینه 41دارای  پردازد،مراكز پيش از دبستان مي

دهي و هماهنگي، اداره بهداشتي و مالي، تحقيق در ریزی آموزشي، سازمانآموزشي، برنامه

ه و ساخت ابزارهای آموزشي و توانایي پيشگيری از حوادث( و پایایي مدیریت آموزشي، تهيّ

برآورد شده  /.68پایایي این مقياس هم در این پژوهش  .ارزیابي شده است % 08/98آن 

 است.

 ی پژوهشهافتهيا

هاي فرسودگي هاي مولفهآماري پژوهش حاضر در خرده مقياس توزیع فراواني مدیران نمونه .1جدول 

 اي و عملكرد شغليهاي مقابلهشغلي، سبك

 شاخص

 

 

ایسبك غالب مقابله  
 درصد فراواني

 0/0 0 سبك عقالني

 8/75 86 سبك هيجاني

ياجتناب -سبك انفصالي  00 8/08 

 1/011 91 كل

 شاخص

 

 

ایسبك غالب مقابله  

 درصد فراواني

 0/0 0 سبك عقالني

 8/75 86 سبك هيجاني

ياجتناب -سبك انفصالي  00 8/08 

 1/011 91 كل

 شاخص

 

 

 

فرسودگي شغلي مقياس  

 درصد فراواني

 1/01 9 پایين
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 0/80 58 متوسط

 6/07 05 باال

 1/011 91 كل

 0/80، فرسودگي شغلي بيشتر مدیران نمونه آماری )0جدول شماره  با توجه به نتایج

 درصد( در سطح متوسط قراردارد.  

 8/75ای بيشتر مدیران نمونه آماری )با توجه به نتایج بدست آمده، سبك غالب مقابله

 .درصد( سبك هيجاني است

طح متوسط درصد( در س 4/88براساس نظر مربيان، عملكرد شغلي بيشتر مدیران ) و نيز

 .قراردارد

اي با هاي مقابلهسبك هاي آماري رگرسيونخالصه مدل رگرسيون، تحليل واریانس و مشخّصه .2جدول

 عملكرد شغلي مدیران
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      متغيرهای)پيش بين(

 117/1 779/0  870/88 694/010 مقدار ثابت

147/1 عقالنيسبك   108/1  068/1  750/8  110/1  
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 109/1 -808/0 -081/1 509/1 -864/1 سبك هيجاني

 980/1 -165/1 -108/1 568/1 -151/1 اجتنابي -سبك انفصالي

ای )عقالني، های مقابلهسبكميزان ضریب همبستگي بين  دهد نشان مي 0جدول  ینتيجه

درصد از واریانس  4/08است و  887/1اجتنابي( با عملكرد شغلي مدیران –هيجاني، انفصالي 

 مدیران بر عقالني سبك ،بنابر نتایج مذكور كند.را تبيين مي عملكرد شغلي مدیرانر متغيّ

ي مدیران بر اجتناب -های هيجاني و انفصاليولي سبك ،تاثير مثبت و معنادار عملكرد شغلي

و ده معنادار بودرسبك هيجاني و این ميزان از نظر آماری  داردشان اثر منفي عملكرد شغلي

 شان دارد.عملكرد شغليبر  كمتریاجتنابي مدیران تاثير منفي  -سبك انفصاليهمچنين 

وكاهش  تبين فرسودگي شغلي )خستگي هيجاني، مسخ شخصيّم: دوّ یهبررسي فرضيّ

  .دبستان رابطه وجود داردپيش از  كزكفایت شخصي( با عملكرد شغلي مدیران مرا

 بين فرسودگي شغلي هاي آماري رگرسيونه، تحليل واریانس و مشخصّرگرسيونخالصه مدل . 3جدول

  و عملكرد شغلي
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فرسودگي شغلي )خستگي هيجاني، دهد كه ميزان ضریب همبستگي بين نشان مي 8جدول اطالعات 

ر درصد از واریانس متغي09ّاست و  488/1 ت وكاهش كفایت شخصي( با عملكرد شغلي مدیرانمسخ شخصيّ

 86و =407/00fالعات مربوط به تحليل واریانس مشاهده شده ) كند. در اطّرا تبيين مي عملكرد شغلي مدیران

های ( است و همه خرده مقياسp<0/05ها معنادار)آنعملكرد شغلي مدیران در تبيين فرسودگي شغلي (  8و

تاثير  رد شغليعملك بر كاهش كفایت شخصي( ت وني، مسخ شخصيّيجا)خستگي ه فرسودگي شغلي مدیران

 باشند.يولي از نظر آماری نيز معنادار م ،منفي دارند

 گیرینتیجهبحث و 

ای  با های مقابلهسبك یتطبيقي در زمينه رابطه یر مقایسهد، های این پژوهشیافته

 هایي ازبخش داخلي و خارجي باقان محقّ پژوهشگران و های پژوهشدر ،عملكرد شغلي

( 0875) حسيني شاه،  (0869) نژادفيض ،(0867) زاده تارویردی هایپژوهشنتایج  ها ویافته

  بوده و منطبق است. همسو ،(0117) و همكاران ميسكل ،(0118) سایاوه( ، ا0868دی)محمّ ا

 پنج بين از دركل كه است داده نشان (0867) زاده تارویردی پژوهش از حاصلی نتيجه

روان) ویژگي سه دبستان، از پيش دوره مربيان ميان در شده بررسي تشخصيّ عمده ویژگي

 داری معني رابطه هاآن بين و بوده مربيان عملكرد با ارتباط در( وجدان و گرایيبرون رنجور،

 هيچ (سازگاری و پذیری تجربه) تشخصيّ دیگر ویژگي دو بين كه حالي در دارد، وجود

 ،مدیران عملكردی شاخصه پنج بين از نشان داد (0869) نژاد فيض .نشد دیده ایرابطه

 .دارد وجود ممستقي ارتباط دبستاناز پيش دوره مدیران اجتماعي رفتار رشد و كنترل شاخصه

 مدیران به وارده استرس ميزان جا هر كه است رسيده نتيجه این به (0875) حسيني شاه
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      متغيرهای)پيش بين(

 110/1 988/8  987/00 919/91 مقدار ثابت

-144/1 خستگي هيجاني  174/1  107/1-  598/0  118/1  

-005/1 مسخ شخصيت  108/1  054/1-  110/5  110/1  

-106/1 كاهش احساس كفایت شخصي  108/1  180/1-  080/0  148/1  
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 اعتقاد نانآ%45 كهچنان  ،بوده ترپایين نيز قسمت نآ مدیران عملكرد بوده، بيشتر آموزشي

 مدت در استرس با كه اندداشته اظهار نيز %85 و دارد وجود شانزندگي در استرس كه دارند

های یافته .است بوده رموثّ هم آنان عملكرد در و اند بوده روروبه مدیریت پست یتصدّ

 رتباطا در مدیران عملكرد با منفي طوربه گرایيبرون كهحاكي از آن است  (0118) اسایاوه

 شانن مدیران بين در را باالتری عملكرد سطوح هستند، گرابرون كمتر كه افرادی یعني .است

ایينپ نمره كه كساني یعني. بود منفي هم عملكرد و رنجوری روان ارتباط همچنين. دادند

 پریشي روان بين همچنين دارند، باالتری عملكرد كنند،مي كسب رنجوریروان در را تری

 نيروی كه دادند نشان (0117) و همكاران ميسكل .دارد وجود منفي یرابطه عملكرد و

 ورط به (عالي آموزش مؤسسات استادان و طهمتوسّ مدارس در مانمعلّ) گروه هر در انگيزش

به این  (0868) دیمحمّ .داشت ارتباط شده مشاهده عملكرد و شغل رضایت اب داریمعني

ای دبيران زن ایراني در مقایسه با دبيران مرد ایراني از مكانيسم مقابلهنتيجه رسيد كه 

ا به عكس دبيران مرد هندی در مقایسه با دبيران زن كنند، امّمدار بيشتری استفاده ميهيجان

 گيرند.ای هيجان مدار بهره ميهندی از مكانيسم مقابله

ان نمود توان بيشان ميای مدیران با عملكرد شغليهای مقابلهسبك یتبيين رابطه رد

گذارد و بر عملكرد شغلي مدیران تاثير مي مستقيمامل بسياری به صورت مستقيم و غيرعو

عنوان یكي از عواملي كه بر عملكرد مدیران تاثير مستقيم دارد، ای نيز بهلههای مقابسبك

 ره برای كه هستندمطرح  فنوني عنوانای بهمقابله هایسبك و هامهارت مطرح شده است.

ش بر ت و تالفعاليّ كه در طيّ رواني فشار بر غلبه در. دارند قرارمدیران  دسترس در اقدامي

مانند:  هایيمهارت یعني دارند،بيشتری   كارآیي عمومي هایمهارت ،شودمدیران وارد مي

 بودن فيدم ميزان و رفتار در انعطاف بروز، محض به مشكالت با شدن رو روبه سازنده، رتفكّ

 بستگي مدیر فرد هایمندی توان و هاپذیری آسيب به و تموقعيّ تماهيّ به خاص مهارت هر

 مدیران بر عقالني ایراهبرد مقابلهخوبي آشكار نمود كه ه ب پژوهش،این  ینتيجه. دارد

تنابي اج -و راهبردهای هيجاني و انفصالي هاولي سبك ،تاثير مثبت دارد عملكرد شغلي

 رسد این نتایج با مباني نظری ونظر ميشان اثر منفي دارند. بهمدیران بر عملكرد شغلي

ها بر ای مدیران و تاثير هریك از این مهارتهای مقابلهدر مورد مهارت موجود یهانظریه
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چه مدیری با آگاهي و بالطبع چنان ي دارد.های مدیران كامال سازگاری و همخوانتفعاليّ

شناخت جامع مسائل پيرامون خود بتواند با تصميم گيری به موقع و عقالني، هم بر مشكالت 

 را درضایت زیردستان خو آید و با اتخاذ تصميم هوشمندانه و تبعات تصميمات خود فائق

مسائل پيراموني خود، خواهد توانست از فشارهایي محيطي كه  عالوه بر حلّ ،نيزجلب نماید

ت اتخاذ اهميّ بنابراین .، جلوگيری كندداشته باشدممكن است بر سالمت رواني وی اثر سوئي 

ت مضاعفي برخوردار تان از اهميّطرف مدیران در مراكز پيش از دبس راهبردهای عقالني از

 كه دانندمي عملي پيچيده فرآیند یك را مقابله نيز ( 0115) فولكمن و الزاروسباشد. مي

 هایتالش شامل و كندمي تغيير تيموقعيّ فشارهای و شخصي هایارزیابي از تابعي عنوانبه

 حسب بر كه است پویایي فرآیند مقابله ها،آن نظر از. باشدمي فرد الفعّ رفتاری و شناختي

 كنترل فرآیند را مقابله ( 0114)تيلور .كندمي تغيير زمان طول در فشارزا هایتموقعيّ تماهيّ

 درون و عملي هایكوشش شامل و شوندمي ارزیابي فردی منابع از فراتر كه داندمي نيازهایي

 د.باش مي هاآن بين تعارضات و بيروني و دروني نيازهای كنترل برای رواني

راهبردهای هيجاني و و  هاآشكار نمود كه سبك های این تحقيقازسوی دیگر یافته

تالل در امور به اخ ها تاثير سوئي دارند و منجراجتنابي مدیران بر عملكرد شغلي آن -انفصالي

 مساله هایتالشگونه اشاره گردید كه همان اجرایي شده و تبعات ناگواری را به دنبال دارند.

 ریشانپ حذف یا كاهش منظور به فشارزا عامل مهار بر یعني فشارزا موقعيت تغيير به مدار

 عوامل به هيجاني هایواكنش تغيير به مدار هيجان هایتالشبر عكس  دارد؛ توجه كنندگي

 اهشك جهت در فيزیولوژیایي برانگيختگي و هيجاني هایپاسخ مهار بر یعني. باشدمي فشارزا

 تالش شامل گرایشيعقالني  ایمقابله راهبردهایبه بيان دیگر  .دارد تاكيد رواني رفتارهای

 نبود با اجتنابي ایمقابله راهبردهای كه حالي در باشد، مي فشارزا تموقعيّ تغيير برای مستقيم

( اميد دادن دست از یا تموقعيّ وجود انكار ت،موقعيّ از پرهيز مانند) تموقعيّ تغيير برای تالش

 در را ایقابلهم راهبردهایكه  الزاروس نظر بر تكيه با بنابراین این یافته نيز .شودمي مشخص

گار ، بخوبي سازددهمي نشان را مقابله ناكارآمدی یا كارآمدی جنبه و ددهمي قرار سبك دو

 مكك بدون مشكل حل برای مستقيم كوشش و تالش كارآمد هایسبكاست. به نحوی كه 
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 از استفاده به ناكارآمد های سبك كه حالي در دهد،مي ارائه را دیگران به مراجعه یا

  .شودمي مربوط ثمر و بدون نتيجهبي راهبردهای

خرده  وفرسودگي شغلي  یرابطه ،تطبيقي در زمينه یدر مقایسههای این پژوهش یافته

 يفهخل) پژوهشنتایج  ها وهایي ازیافتهبخش بابا عملكرد شغلي مدیران های آن مقياس

 همكارانش و جكسون ،(0967) اتزیون ،(0877) پاكي (،0867) ، رضازاده(0860 سلطاني،

 بوده و منطبق است.  همسو (0968)

 يآموزش مدیران شغلي فرسودگي كه یافت دست نتيجه این به (0877)سلطاني خليفه

 عمقط در آموزشي مدیران در شغلي فرسودگي ميزان(. بو  است طمتوسّ سطح از كمتر

 گيفرسود برمدیران  منطقيغير رتفكّگزارش نموده است  (0877) پاكي .است بيشتر ابتدایي،

 شغلي زندگي زنان، و مردان هرچند كه شده داده نشان (0967) اتزیون گذارد.اثر مي شغلي

 .بندندمي ارك به نيز را یكساني ایمقابله مكانيسم تقریباً و كنندمي ادراك یكسان شكل  به را

 يزندگ در آنان قيتموفّ مانع اند،داشته خشنودی احساس شانشغل در كه مردانيقيت موفّاما 

 ت،اس شده مشاهده جبراني الگوی یك زنان در دیگر، طرف از. است نشده شان خصوصي

 يزندگ در شكست و نارضایتي با آنان شغلي پيشرفت و تموفقيّ كه ایگونه به

 كه ( نشان داد0998) همكارانش و جكسون هایفتهیا .است بوده همراه ،شانخصوصي

 نقش تعارض رچهه یعني) دارد نقش تعارض رمتغيّ با را همبستگي رینبيشت هيجاني، خستگي

 .(باشدمي تریجدّ نيز شغلي فرسودگي است، بيشتر

 دیرانهای فرسودگي شغلي مخرده مقياسی این فرضيه تحقيق كه همه در تبيين نتایج

یشان تاثير ا عملكرد شغلي بر يت وكاهش كفایت شخصي(ني، مسخ شخصّ)خستگي هيجا

احساس  آن درفرد كه این است  شغلي هر هایویژگي از یكيتوان بيان نمود مي منفي دارند،

نتيجه  رر از آن شغل و دو یكنواختي و دیگر شرایط شغلي موجبات تنفّ كندت و آرامش امنيّ

 خوردمي مچش به بيشتر مشاغل برخي در امر این هرچند .احساس خستگي و درماندگي نكند

 .دارد تگيبس هایشانتمسئوليّ و كنندمي كار هاآن با كه افرادی كار، نوع كار، محيط به كه

نشات  شغليت او از تجربيّ استافرادبخش اجتناب ناپذیر زندگي بنابراین فرسودگي شغلي 

 یهروحيّ و اضطراب،آرام محيط بدون استرس و به نياز آن افراد كه مشاغلي جمله از .گيردمي
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 تيمراكز آموزشي و تربي مدیریت مي،معلّ پزشكي، شناسي،روانبه  توانمي ،دارند باالیي

 نيازمند كودكان با مستقيم ارتباط در كهآن دليل به مدیریتشغل  ميان این در .اشاره كرد

 به هتوجّ اب. دارد فراواني اثرات هاآن ایهای حرفهتفعاليّ در ،باشندمي باالیي صبر و حوصله

 كودكان زندگي دوران ترینمهم از یكي عنوانبه دبستان از پيش دوره امروزه كهاین

 در باالیيآرامش روحي و رواني  به نياز اًلزوم گونه مراكزمدیران این ،شودمي محسوب

 هدر نتيجو شغلي رضایت باعث ت دروني و شغلياین احساس امنيّ زیرا. دارند شانشغل

 بانده ر و سازتعامل موثّ در كه شودمي شانشغل درتری مطلوب پيشرفتعملكرد بهتر و 

 دبستان زا پيش مراكز زیرا ،ر خواهد بودموثّ كودكان مطلوب تربيتدر نتيجه در و كودكان

 قشن وهستند  فراواني تاهميّ دارای كودكان پرورش و رشد جهت دركه  مراكزی عنوانبه

ارآمد و ، به مدیراني كدندار دبستان از پيش رشد مراحل تمام در كودكان تربيت در بسزایي

 هایي یژگيو نيازمند يان، والدین وسایر مربّكودكان با رمؤثّ یرابطه برقراری .سالم نياز دارند

 وجود سالمت رواني و روحي و حتي سالمت جسماني و عمومي دارای افراد در كه است

 زندگي به تریو مطلوب مثبت دید باعثافراد  آرامش روحي و رواني كه جاآن از و دارد

 امعه،ج شان،شغل به نسبت ،باشند كرده تقویت خود در را حس این كهي مدیران شود،مي

 . داشت خواهندو صحيح  مثبت نگرشي كودكان حتي و كارشان محيط

م از خستگي هيجاني و یا اختالل در فرسودگي شغلي اعّهای این پژوهش یافتهبنابر 

 بدیهي است .كندمختل  رابيان مرّ كار مدیران و كهاست  عواملي از تواندمييت شخصّ

منجر به  شغلشان و یابندبه سوی انزوا و افسردگي سوق مي همواره كنند حسدیراني كه م

 ینگيزها شان شود،های روز مرهتناراحتي و سرشكستگي و در نتيجه ركود و افت در فعاليّ

 ،ها نخواهد توانستت آنفعاليّ ینتيجه دهند وميدست  را از كودكان با با همكاران و كار

كز ايط مرمحبا ، والدین وسایر مربيان در تعامل كودكان ی برایشاد تربيتي همراه با حيطم

 یانگيزه مندنياز دبستان پيشمراكز  يانمربّمدیران و  كه جاازآن و آوردفراهم  پيش از دبستان

 رسيدن در رموثّ گامي،باورهایشان بهبود با بتوانند باید ،هستند شانشغل در پيشرفت برای بيشتر

 بودن محدودكه شامل  های پژوهشتمحدودیّ توان بهدر انتها مي .بردارند تموفقيّ به

درسایر  نتایج تعميم يان مراكز پيش از دبستان در شهر تهران كه امكانبه مربّ پژوهشي ینمونه
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ناطق ها )بویژه مدبيرستان( و همچنين سایر استانهای تحصيلي )راهنمایي و ها و پایهگروه

 ، اشاره كرد. كرده است محدود محروم( را

 نيز شامل: های كاربردی پيشنهاد

 اختيار مدیران مراكز پيش دبستاني قرار گيرد. نتایج پژوهش حاضر در-0

ر تاثيشان عملكرد شغلي عقالني مدیران بر سبكاین تحقيق آشكار نمود كه  ینتيجه -0

شان اثر اجتنابي مدیران بر عملكرد شغلي -های هيجاني و انفصاليولي سبك ،مثبتي دارد

دیران م نبي گيری از راهبردهای عقالني درمندی و بهره، در این راستا بهرهمنفي در پي دارد

 شود.اً توصيه و تاكيد مياكيد

از  هكته توجه نمایند كن پيش دبستاني باید به اینمدارس  شاغل در مراكز و مدیران -8

ی متداول و مورد توصيه یهاو بهره گرفتن از روشخود طریق رشد و تقویت اعتماد به نفس 

 بپردازند.روحي و رواني خود و رشد  یبه توسعه ندتوان، ميصانو متخصّ شناسانروان

 گيری از نظراتروانشناسان و بهرهي گروهي مدیران با های فردی و حتّانجام مشاوره -4

 شود.كاهش فرسودگي شغلي توصيه ميمشاوران شغلي در زمينه 

د را به سمت آرامش و محيطي ت خوفعاليّی شایسته است مدیران همواره حوزه -5

 سوق دهند.مطبوع 

ی هاكه سازمان های خدماتي و پوششي آموزش پيش از دبستان وآموزش نياز است. 8

این زمينه دایر كرده و یا به تشكيل سمينارها و جلساتي در های گروهي را در ليه كالساوّ

 این موارد اقدام نماید.
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