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 چکيده 

گری خالقیت تعديل با نقش عاطفی خستگی و درس كالس مديريت دانش ةرابط بررسی باهدفپژوهش حاضر : هدف

 انجام شد.

دكوه در سال پیمايشی بود. جامعه آماری معلمان مدارس متوسطه دوم شهرستان سوا -روش پژوهش توصیفی: روش

معلم مرد  59مورگان، تعداد -نفر بود و با استفاده از جدول كرجسی 130بود كه تعداد آن برابر با  1396-97تحصیلی 

 از پرسشنامه هاداده آوریجمعبرای ای متناسب انتخاب شدند. گیری تصادفی طبقهمعلم زن با روش نمونه 54و 

تک نمونه و   tیهاآزمونبا  Smart-PLSو  Spssافزار ژوهش با استفاده از نرمهای پاستاندارد استفاده شد. تحلیل داده

ها از آلفای صورت گرفت. برای سنجش پايايی پرسشنامه یجزئمدل معادالت ساختاری با رويکرد حداقل مربعات 

 (2016) عاطفی، خستگی  Ezadi (2008های دانش مديريت كالس )كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن برای پرسشنامه

Jang  ( 1979و خالقیت )Randsip آمد. دستبه 92/0و 97/0 ،82/0ترتیب برابر با به 

نشان داد دانش مديريت كالس معلمان كمی باالتر از حد متوسط قرار دارد و معلمان بیشتر از سبک  هايافته: هايافته

خستگی عاطفی معلمان در حد متوسط و كنند؛ وضعیت موجود مديريت آموزش برای مديريت كالس استفاده می

نسبتاً پايین و وضعیت موجود خالقیت معلمان كمی باالتر از حد متوسط قرار داشت. همچنین بین دانش مديريت 

كالس با خستگی عاطفی معلمان ارتباط منفی و معنادار و بین خالقیت با خستگی عاطفی معلمان ارتباط منفی و 

را در ارتباط بین دانش مديريت  گرتعديلبیانگر آن بود كه خالقیت نقش  هايافته، نهايت درمعنادار وجود داشت و 

 كالس و خستگی عاطفی معلمان ندارد.
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 و بيان مسئله مقدمه

است  شدهمطرحمبحث خستگی عاطفی در ادبیات حوزه تدريس و آموزش  1970 دهه اوايل در

(Danielson, 2012)درس كالس های الزم را در رابطه با نحوه مديريت. دانشمندان گفتند بايد آگاهی، 

 درس كالس بر تمركز ،آموزاندانشبه  توجهیبی و رفتار سوء از جلوگیری برای مناسب اقدامات

 برای هارويه و قوانین ايجاد و آموزاندانش به همه پاسخگويی بر تأكید با اجتماعی گروه يک عنوانبه

بعد ساير پژوهشگران  یهاسالدر معلمان تقويت كرد. در  دارند انتظار آموزاندانش آنچه كردن مشخص

اصلی  هایینگراناز مشکالت و  در مديريت كالس درس، يکی خستگی عاطفی مشکالت كه دريافتند

 .(Johnson, 2014است ) یرگذارتأثآنان  معلمان در اين رابطه بر عملکرد هایینگرانمعلمان است و 

 هایيژگیودرس  یهاكالس اول،. است آوریخستگ فعالیت جنبه، يک دو ، ازدرواقع تدريس    

ه به معلم با توج از مناسب وظايف مستلزم پاسخ از انجام بسیاری ،مثالعنوانبهدارند.  یفردمنحصربه

 یهامهارت به معلمان ،زمانهم طوربه افتدیم اتفاق فرآيند آموزش كه طورهمانموقعیت كالس است، 

 شارف و دهد رخ كالس در اییرمنتظرهغ دارند، لذا ممکن است اختالالت نیاز مناسب مديريت و نظارت

 مثالً  یرندكارگبه را مختلفی یهامهارت بايد مؤثر آموزش برای معلمان دوم،. وارد آيد معلم به مداوم

كنند،  ايجاد را ساختارهايی و قواعد كنند، انتخاب را مناسب یهاروش و شیآموز وظايف بايد هاآن

حمايت و پشتیبانی  فردی يادگیری را به لحاظ احساسی و  آموزاندانشكنند و  مديريت را كالس

دانش مديريت كالس درس  (Evrim, 2000)از ديدگاه  .(Seiz, Voss and Kunter.2015)كنند 

را كنترل  آموزاندانشكه بتوانند  دهدیماست كه به معلمان امکان  يیهاارتمهاز فنون و  یامجموعه

 درسی، موضوعات انتخاب كنند، به يزیربرنامهنمايند، محیطی مثبت برای يادگیری فراهم كنند، 

 بپردازند تدريس برای ممکن راهبردهای انتخاب و ارتباط برقراری ، هماهنگی، قضاوت،یدهسازمان

(Evrim, 2009).  یهاتالشدانست كه  یاگستردهدر اصطالح چتر  توانیممديريت كالس درس را 

يادگیری، تعامل اجتماعی و رفتار فراگیر توصیف  مانندبهكالس درس  هاییتفعالمعلم را برای كنترل 

اما عملکرد معلمان در مديريت كردن كالس درس  .(Jafari, Khorasani and Abdi. 2018) نمايدیم

نامطمئن و حتی  یهاروش یریكارگبهمعلمان با  درواقع، شودیم هاآنپديداری فشارهايی بر باعث 

 ,Voss, Wagner) شوندیمو دچار خستگی عاطفی  دهندیمقرار  فشارتحتخود را  ازهمهاولناكارآمد، 

Klusmann, Trautwein, Kunter. 2017; Baran, Cilsalar, Mesutoglu. 2017; Ozdemir, 2007 .) 
 ,Ryan، احساسی است كه اغلب معلمان درگیر آن هستند )یاحرفهاسترس و قصد ترک تدريس 

Nathaniel, Pendergast, Saeki, Segool, Schwing. 2017شخصی منابع مديريت در معلمان (. اگر 

از  بااليی به سطح است ممکن نباشند خود با شرايط كالس درس موفق و تنظیم تطبیق در و خود

يکی از نتايج مهم خستگی  همچنین(. Arens and Morin, 2016) برسند عاطفی خستگی و رساست

، غیبت و پذيرییتمسئولتواند عاملی برای عدمعاطفی كاهش كیفیت خدمات معلمان است و می

خستگی عاطفی، مسخ  یهامؤلفه(. امروزه Alavi and ghafoori, 2015)تضعیف روحیه تلقی شود 
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. خستگی عاطفی اندشده مطرحفرسودگی شغلی  یهامؤلفه عنوانبهاحساس كفايت شخصیت و كاهش 

. ودشیميا خستگی هیجانی همانند متغیر فشار روانی با از میان رفتن منابع هیجانی در فرد ايجاد 

جسمی،  ازلحاظهیجانی و هم  ازلحاظهم  كنندیمافراد خستگی هیجانی دارند حس  كه یزمان

و احساس تحلیل رفتگی قوا دارند. در اين بعد )خستگی  اندیدهكشانشان از خودشان كار تو ازاندازهیشب

 رودیمآن نیروی عاطفی فرد نیز تحلیل  موازاتبه آيدیمجسمانی فرد پايین  هاییرهذخعاطفی( وقتی 

 ديابیم، خشنودی كاهش كندیممانند افسردگی، درماندگی و نومیدی از خود آشکار  يیهااحساسو 

 . (Maslach, 2001)شود. و رضايت كلی شخص از زندگی كاری كم می

پیچیده در كالس درس  هاییتموقعكه معلمان در يادگیری چگونگی تنظیم  یاعمدهدو چالش     

با آن روبرو هستند، يکی يادگیری تنظیم منابع احساسی خود و ديگری يادگیری و توجه به مديريت 

 صلیا كننده بینییشپ يک عنوانبه را كالس دانش مديريت مکرراً تجربی تحقیقات كالس است.

 معلمان برای تنهانه معلمان عاطفی مشابه ای خستگی طوربه. انددادهنشان  آموزاندانش يادگیری

 يادگیری و معلمان درس كالس رفتارهای بر كه است شدهداده نشان بلکه است، ناخوشايند

 كنندیممعلمانی كه خستگی عاطفی را تجربه  (.Voss et al., 2017)  گذاردیم تأثیر آموزاندانش

و  درس باكالس توانندینمكه  كنندیماحساس  يجتدربهنگرشی خسته هستند و  ازلحاظ معموالً

، فعال و خالق باشد، یزانگچالشاينکه  یجابهشوند. در چنین حالتی شغل معلمی  روروبه آموزدانش

 .Baezat, Aflakifars, Shahidi) و معلم از كارش رضايتی نخواهد داشتخواهد شد  كنندهخسته

مطرح هست كه  سؤالبا توجه به پیچیدگی مديريت كالس درس و خستگی عاطفی اين (. 2015

 از رنظصرفكنند.  مديريت مؤثرتر طوربه را خود درس یهاكالسدارند تا  نیاز منابعی چه به معلمان

یت عامل ،درواقع. است خودشان كنترل تحت معلمان رفتار مدرسه، و محیطكالس  فشار درسی، برنامه

ای بر هايییلپتانسخالقیت،  یریكارگبهتوانمندسازی و  از طريق توانیم رد وفردی هنوز وجود دا

 تصور يا جديد یهاروش تولید توانايی خالقیت (.James, 2015)كاهش خستگی عاطفی ايجاد كرد 

به كاهش خستگی عاطفی كمک  تواندیم كه مواردی است يا هايدها، فردربهمنحص هایيژگیو كردن

 كردن پیدا امکانات، ديدن مشاهده، شامل خالقیت. (Azizi, Bolandhematan, Saedi. 2019) كند

 (. James, 2015)آموزش است  فرايند خطاها در مشکالت، خطرات و

علمی در دانش مديريت كالس درس بايد  یهاروش در كنار توجه به انددادهنشان  هاپژوهشغالب    

 ,Rezapoor kamal abad and Bahramiآورد ) حساببهعنصری مهم در اين زمینه  عنوانبهخالقیت را 

ارتباط مثبتی بین افزايش خالقیت و كاهش استرس معلمان  انددادهنیز نشان  يیهاپژوهش(. 2003

از منابع گسترده دانش و تقويت قوای عاطفی  یریگبهره، بین تبادل دانش و ینچنهموجود دارد. 

 شودیماز سوی ديگر، تصور  .(Zakavati Gharagzloo. 2016) مثبت و معنادار برقرار است یارابطه

معلمان بايد بتواند خالقیت آنان را برای امور آموزشی افزايش دهد. بر  هاییآگاهكه افزايش دانش و 

 هاآندانش مديريت كالس درس در  براثرخود كه  هایيیتوانامان به اين اساس، مهم است كه معل
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خطیر خود در آموزش كاركنان برآيند و در اين  هاییتمسئولباور داشته و بتوانند از پس  يجادشدها

 اغلب دهندیمبهره گیرند. تحقیقات در اين زمینه نشان  یخوببهراه از قدرت و خالقیت خود نیز 

نه  اندداشته یشناختروان هایيهپافقط  شودیمانجام  مدارس در روان متالس یهیندرزمی كه خدمات

معلمان مبتنی  متالس ارتقای برای اساسی هایراهبرد يگردعبارتبهمبانی دانش تربیتی معلمان. 

و  هامشاورهنبوده بلکه  هاآنمسائل مديريت كالس درس  یینهدرزم هاآندانش  يشبرافزا

 ,Khosravi danesh, Mazloumi)درباره چگونگی رهايی از استرس شغلی بوده است  ايیهیدرمانروان

Zahraei, Rahimi Foroushani 2017; Chaplain, 2008; Maslach, 2001.) 
كه  شدهانجام يیهاپژوهش. البته در اين زمینه دهدیماين مسئله اهمیت پژوهش حاضر را نشان     

 نمود: به موارد زير اشاره توانیم

 طول در روحی و خستگی عاطفی و كالس معلمان مديريت دانش در تغییر»عنوان  تحت تحقیقی    

كالس  مديريت دانش با افزايش آموزش، مراحل طی در كه داد نشان نتايج شد. انجام« آموزش دوران

 یهاتفاوت تحقیق اين در يافت. همچنین كاهش هاآنروحی  و عاطفی معلمان در پژوهش، خستگی

 شناختی )مانند فردی هایيژگیو یلةوسبه كالس مديريت دانش شد. داده قرار فردی مدنظر

 خستگی كهیدرحال بود، بینییشپ قابل معلمان انعکاس( و بازتاب به تمايل شناختی، هایيیتوانا

 نبودند. بینییشپ احساسی( قابل ثبات )مانند یشناخت یرغ فردی خصايص روحی توسط و عاطفی

شد  مشاهده معنادار ارتباط معلمان روحی و عاطفی خستگی و كالس دانش مديريت بین چنینهم

(Voss et al., 2017)  بررسی دانش مديريت كالس درس: يک مطالعه »در پژوهشی كه با عنوان

متنوع و انتقال  آموزش طريق از معلمان كالس مديريت انجام شد، چگونگی حفظ دانش« موردی

 تواندیمكه دانش مديريت كالس درس  داد نشان رار گرفت. يکی از نتايج اين پروژهق موردنظرتجارب 

  (.Baran et al., 2017)خستگی عاطفی معلمان را كاهش دهد 

د، انجام ش« معلمان عاطفی فرسودگی و احساسی كاری، یهاخواسته»نتايج پژوهشی كه با عنوان     

در اين مطالعه، . است فردی بین و عاطفی نوع از بسیاری یهاخواسته مستلزم نشان داد تدريس

 ردهك یریگاندازه را مطالعه متغیرهای تمام كه را الکترونیکی پرسشنامه( نفر 556) ابتدايی معلمان

 یهاخواسته ،(عاطفی غیر) عمومی شغلی یهاخواسته ،هایهفرض با مطابق. كردند تکمیل بود،

. كردندیم بینییشپخستگی عاطفی را  فردمنحصربه طوربه يک هر اجتماعی، حمايت احساسی،

 طورهب. شودیمشغلی منجر به خستگی عاطفی در میان معلمان  عوامل پیچیدگی داد نشان هايافته

 تاس ممکن یاحرفه خودكارآمدی ارتقاء برای هايییاستراتژ كه به كار بردن داد مطالعه نشان خاص،

 ,Koushan) كنند مديريت را خود نقش با مرتبط عاطفی یهاتهخواس از برخی تا كند كمک معلمان به

در پژوهشی كه به بررسی رابطه بین خودكارآمدی مديريت كالس و فرسودگی شغلی پرداخته  (.2014

 گانههسشد، نتايج نشان داد كه فرسودگی شغلی يکی از اجزای مؤثر بر فرسايش معلمان است و ابعاد 

داری با مديريت كالس درس داشت. اين نتايج بیانگر آن بود كه معنیفرسودگی شغلی دارای ارتباط 
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كمتری دچار فرسودگی شغلی می احتمالبهمعلمان با سطوح باالی خودكارآمدی در مديريت كالس، 

نقش اثربخشی مديريت كالس در »در پژوهشی تحت عنوان  (.Aloe, Amo, Shanahan, 2014)شوند 

به بررسی اثربخشی مديريت كالس، وضعیت تأهل، جنسیت و « بینی خستگی عاطفی معلمانپیش

تجربه تدريس بر خستگی عاطفی در بین معلمان مدارس ابتدايی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش 

معلم مرد بود. نتايج نشان داد كه بین ابعاد خستگی عاطفی )خستگی  178معلم زن و  345شامل 

ی( ارتباط معناداری وجود دارد و اثربخشی مديريت كالس هیجانی، زوال شخصیت و دستاوردهای فرد

 یبندجمعبا  (.Ozdemir, 2007)باشد بینی و كاهش خستگی عاطفی معلمان را دارا میقابلیت پیش

 دتوانیم درس كالس مؤثر كه مديريت شودیم، مشخص یموردبررسو مبانی نظری در حوزه  هاپژوهش

اغلب  رديک نکته ديگر در اين زمینه اين است كه ارتباط باشد. با خستگی عاطفی معلمان در  منطقاً

است و بنابراين  كاررفتهبه انضباط هواژ با مترادف كالس درس مديريت سنتی، تعاريف و هايدگاهد

 همسئل. اين خوددارندتنبیهی سعی در آرام كردن كالس  یهاروش یریكارگبهمعلمان ناخودآگاه با 

بلکه از جانب معلمان نیز  ،و هیجانات منفی مواجه است هااسترس، با آموزاندانشاز جانب  تنهانه

 يا درس كالس انضباط كه گويندیم (James, 2015) ازجملهبسیاری  است. محققان یبررسقابل

مشکل و خاستگاه خستگی عاطفی مشکالت يک معلم در كالس درس  ينتربزرگكالس  مديريت

 است.

 با نقش عاطفی خستگی و درس كالس مديريت دانش رابطة ضر بررسیاصلی تحقیق حا مسئله    

نی ناتوا رسدیممتوسطه است.  با توجه به ادبیات تحقیق به نظر  معلمان بین در خالقیت گری تعديل

ت . مديريشوندیممحسوب  معلمان عمده در اثربخشی مانع دو عاطفی منابع و كالس مؤثر در تنظیم

معلم بتواند از طريق ايجاد ارتباط عاطفی مطلوب و كنترل  شودیماعث كالس درس به شیوه صحیح ب

آورده و شرايط الزم را برای يادگیری و تغییر و  به وجودكالس درس؛ محیطی فعال و سازنده  مؤثر

تحول شاگردان ايجاد كند. اما اگر معلمان نتوانند كالس درس را مديريت كنند و خود را با 

 بر تنهاهنعاطفی  ، خستگیگردندیمكنند دچار استرس و خستگی عاطفی آن تنظیم  هاییچیدگیپ

 است. از طرفی ناخوشايند آموزاندانش معلمان بلکه به لحاظ عاطفی نیز برای درس كالس رفتارهای

 دگیبهبود فرسو در تواندیم برای معلمان بردن لذت برای آن انجام و خالق فعالیت يک در شدن درگیر

باشد. در اين راستا تحقیق حاضر اهداف زير را دنبال  مؤثر شانیعاطفتنظیم منابع  عاطفی معلمان و

 : كندیم

  معلمان عاطفی خستگی و خالقیت درس، كالس مديريت دانش موجود وضعیت تعیین -1

 خالقیت گری تعديل نقش با عاطفی خستگی با كالس مديريت دانش رابطه تعیین -2
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 پژوهش شناسیروش

همبستگی  -توصیفی هاداده یآورجمع ازنظرهدف جزء تحقیقات كاربردی و  ازنظراضر پژوهش ح

در سال مازندران است. جامعه آماری اين پژوهش معلمان مدارس متوسطه دوم شهرستان سوادكوه 

نفر را معلمان  70نفر است. از اين تعداد  130برابر با  هاآنباشند كه تعداد می 1396-97تحصیلی 

ای بر اساس جدول دهند. با استفاده از روش تصادفی طبقهنفر را معلمان زن تشکیل می 60مرد و 

نمونه انتخاب شدند و سپس در بین  عنوانبهمعلم زن  54معلم مرد و  59كرجسی مورگان، تعداد 

آوری و پرسشنامه جمع 111 يتدرنهاها توزيع شد. تصادفی پرسشنامه صورتبهمعلمان مرد و زن 

ت. اس شدهاستفادهآوری اطالعات از روش میدانی )توزيع پرسشنامه( شد، همچنین برای جمعتحلیل 

ساختاری  تسازی معادالو مدل Spss24افزارهای نامه از نرمهای پرسشداده وتحلیليهتجز منظوربه

(Smart-PLS )است.  شدهاستفاده 
 

 ابزار سنجش 

 24سشنامه دانش مديريت كالس از پرسشنامه جهت سنجش پر: كالس تيريمد پرسشنامه دانش -۱

 شدهاستفادهای، معموالً و همیشه( )هرگز، تا اندازه یاچهاردرجهدر مقیاس  (Ezadi, 2008)سؤالی 

است : الف( كسب نظر  شدهمحاسبهروايی پرسشنامه به دو روش (Koushan, 2014)در پژوهش است. 

 یهاپاسخبا توجه به فراوانی  درمجموععاد متغیر كه متخصصان درباره صحت گويه ها و هماهنگی با اب

حاصل از  هایدادهیروشد. ب( اجرای تحلیل عاملی بر  یدتائمناسب، درستی گويه های پرسشنامه 

اجرای پرسشنامه جهت روايی سازه: اين تحلیل مشخص كرد كه همه گويه های پرسشنامه روی عوامل 

در برآورده شده است.  %70ی پرسشنامه سبک مديريت كالس . میزان روايباشندیمدارای بار عاملی 

 16spss افزارنرمبرای تعیین پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای كرونباخ و ( 2014Koushan ,)پژوهش 

گذاری به اين صورت است كه به آمد. نحوه نمره دستبه 78/0 است كه ضريب آلفای شدهاستفاده

است. دانش مديريت كالس بر اساس  يافتهاختصاص( 1نمره )« هرگز»( و 4نمره )« همیشه»گزينه 

( و مديريت 20تا  14های (، مديريت افراد )گويه13تا  1های سه مؤلفه سبک مديريت آموزش )گويه

لیکرت، جهت  یاچهاردرجهاست. با توجه به طیف  قرارگرفته موردسنجش( 24تا  21رفتار)گويه های 

 ( لحاظ شده است. 2حد متوسط میانگین فرضی برابر با )ها، محاسبه نمرات و میانگین

سؤالی  8جهت سنجش پرسشنامه خستگی عاطفی معلمان از پرسشنامه  پرسشنامه خستگی عاطفی:

(2016 )Jang   هرگز، گهگاهی، در حد نیمی از زمان، مکرراً،  يباًتقر)هرگز،  یادرجههفتدر مقیاس

نامه با شده و پايايی پرسش یدتائست. روايی توسط متخصصان ا شدهاستفادههمیشه و همیشه(  يباًتقر

گذاری به گزارش شد. نحوه نمره 0.97خالقیت  spss افزارنرماستفاده از ضريب آلفای كرونباخ توسط 

است. با توجه به  يافتهاختصاص( 0نمره )« هرگز»( و 6نمره )« همیشه»اين صورت است كه به گزينه 

ها، حد متوسط میانگین فرضی برابر با جهت محاسبه نمرات و میانگین لیکرت، یادرجههفتطیف 
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باشد  6( و نزديک به عدد 4( لحاظ شده است. هر چه مقدار میانگین باالتر از حد متوسط فرضی )4)

( 4تر بودن از مقدار متوسط میانگین )به معنی باال بودن میزان خستگی عاطفی معلمان است و پايین

 ودن خستگی عاطفی معلمان است. به معنی پايین ب

( 1979)سؤالی  30جهت سنجش پرسشنامه خالقیت معلمان از پرسشنامه : پرسشنامه خالقيت

Randsip  شدهاستفادهموافقم(  كامالً مخالفم، مخالفم، متوسط، موافقم و  كامالً ) یادرجهپنجدر مقیاس 

شنامه با استفاده از ضريب آلفای . پايايی پرس(Dallal Nasiri, Barzegar, Ahmadi, 2012)است

گذاری به اين صورت است كه به دست آمد. نحوه نمرهبه 0.92خالقیت  spss افزارنرمكرونباخ توسط 

  است. يافتهاختصاص( 5نمره )« موافقم كامالً »( و گزينه 1نمره )« مخالفم كامالً»گزينه 

 

 های پژوهشيافته

 
 هاف جهت بررسی نرمال بودن توزيع دادهاسميرنو –( آزمون كولموگوروف۱جدول )

 نتیجه آزمون  (sigسطح معناداری)  انحراف معیار  N  متغیر

 توزيع نرمال  0.51  0.837  111  دانش مديريت كالس

 توزيع نرمال  0.062  0.426  111  خالقیت

 توزيع نرمال  0.200  0.874  111  خستگی عاطفی

 

اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش باالتر از -اداری آزمون كولموگوروفبا توجه به اينکه سطح معن    

های پارامتريک باشد متغیرها از توزيع نرمال برخوردار هستند؛ بنابراين استفاده از آزمونمی 0.05

 تری است.های اول و دوم پژوهش انتخاب مناسبجهت تحلیل فرضیه
 

  و ، خالقيتوجود دانش مديريت كالسای، بررسی وضعيت منمونهتک t( آزمون ۲جدول )

 معلمان عاطفی خستگی

 هامتغیر/مؤلفه
میانگین  

 نظری

 
 میانگین

انحراف  

 استاندارد

 
df 

 
t 

سطح  

 معناداری

دانش مديريت 

 كالس

 2  
2.50 

 
0.837 

 
110 

 
6.412 

 
0.001 

 0.354  -0.930  110  1.874  3.83  4  خستگی عاطفی

 0.001  15.406  110  0.426  3.62  3  خالقیت

 

 طوربه 2.50دهد كه وضعیت دانش مديريت كالس معلمان با میانگین ( نشان می2نتايج جدول )    

دهد (، نتايج نشان میt= 6.42; p< 0.05باشد )( می2معناداری باالتر از حد متوسط میانگین فرضی )

( 4ری با متوسط میانگین فرضی )، تفاوت معنادا3.83كه وضعیت خستگی عاطفی معلمان با میانگین 

(،  همچنین بررسی وضعیت موجود خالقیت t= 0.93; p> 0.05باشد )ندارد و در حد متوسط می
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معناداری باالتر از حد  طوربه 3.62دهد كه وضعیت خالقیت معلمان با میانگین معلمان نشان می

 (.   t= 15.40; p< 0.05باشد )( و در حد نسبتاً مطلوب می3متوسط میانگین فرضی )

 

 
 خالقيت در ارتباط بين دانش مديريت كالس و خستگی عاطفی كنندهيلتعدنقش  :(۱شکل )

 

نتايج گرافیکی ضرايب همبستگی و سطح معناداری مدل پژوهشی مرتبط با رابطه بین دانش     

 است. شدهارائه( 3( در جدول )1مديريت كالس، خالقیت با خستگی عاطفی معلمان )شکل 

 
 ( بررسی رابطه بين دانش مديريت كالس با خستگی عاطفی معلمان ۳جدول )

 t-value  P-value  ضريب تعیین  ضريب همبستگی  مسیر

بررسی رابطه بین دانش مديريت 

 كالس با خستگی عاطفی
 0.33-  108/0  2.05  0.041 

بررسی رابطه بین دانش خالقیت 

 با خستگی عاطفی
 0.40-  160/0  2.23  0.026 

 0.820  0.228  ---  -0.05  كننده خالقیتنقش تعديل

 

باشد. مقدار دهنده رابطه بین دانش مديريت كالس با خستگی عاطفی معلمان می( نشان3جدول )    

ضريب همبستگی حاكی از آن است كه بین دانش مديريت كالس با خستگی عاطفی ارتباط منفی و 

درصد از واريانس بین دو  10.8وجود دارد و حدود  -0.33آن برابر با معناداری وجود دارد كه مقدار 

در خصوص رابطه بین خالقیت با خستگی (. r= -0.33; P-Value < 0.05)باشد متغیر مشترک می

عاطفی معلمان، مقدار ضريب همبستگی حاكی از آن است كه بین خالقیت با خستگی عاطفی ارتباط 

درصد از واريانس بین  16.0است و حدود  -0.40ه مقدار آن برابر با منفی و معناداری وجود دارد ك

( 1شکل ) (PLS)نتايج گرافیکی همچنین (.  r= -0.40; P-Value < 0.05باشد )دو متغیر مشترک می
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كنندگی خالقیت در ارتباط بین دانش مديريت كالس حاكی از آن است كه ضريب تأثیر نقش تعديل

كمتر  (t-Value= 0.228)باشد، اما با توجه به اينکه مقدار می -0.05ابر با و خستگی عاطفی معلمان بر

توان گفت، با افزايش بر اين اساس می (؛P-Value= 0.820)معنادار نیست  0.05و در سطح  1.96از 

ها در سطح نسبتاً متوسطی كاهش دانش مديريت كالس و خالقیت معلمان، میزان خستگی عاطفی آن

جهت معناداری ارتباط بین متغیرها  t-valueمقادير  برحسبدر ادامه، مدل مفهومی كند. پیدا می

معنادار بودن ارتباط بین دو متغیر و بارهای  دهندهنشان( 96/1است كه مقادير باالتر از ) شدهارائه

 باشد. عاملی می

 
بين دانش مديريت كالس و خالقيت در ارتباط  كنندهيلتعدجهت معناداری نقش  t-valueمقادير  :(۲شکل )

 خستگی عاطفی

 

باشد كه می 1.96برای متغیر دانش مديريت كالس و خالقیت باالتر از  2در شکل  t-valueمقدار     

توان گفت بین دانش مديريت كالس و خالقیت با خستگی معنادار است؛ بنابراين می 0.05در سطح 

با شود. همچنین درصد فرضیه پژوهش تأيید می 95عاطفی رابطه معناداری وجود دارد و با اطمینان 

معنادار  0.05و در سطح  1.96كمتر از  خالقیت كنندهيلتعدنقش برای  t-Valueتوجه به اينکه مقدار 

های در ادامه، جهت تأيید مدل پژوهش، شاخص .شودنمینیست نقش تعديل گری خالقیت تائید 

 است. شدهارائهبرازش مدل 

شامل دو مرحله است: در مرحله اول،  PLSارزيابی مدل ساختاری ل پژوهش: ارزيابی برازش مد

گیری تعیین میشود كه در اين مرحله پايايی و روايی مدل اندازهگیری مطرح میارزيابی مدل اندازه

گیرد )محسنین و اسفیدانی، قرار می یموردبررسشود. در مرحله دوم نیز، آزمون مدل ساختاری 
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های معادالت ساختاری است. بدين معنی : اين معیار مربوط به بخش كلی مدلGOFمعيار  (.1393

و  0.25، 0.01تواند برازش بخش كلی مدل را كنترل نمايد. مقادير كه توسط اين معیار، محقق می

در مدل پژوهشی  GOFباشد. مقدار به ترتیب حاكی از برازش كلی ضعیف، متوسط و قوی می 0.35

 باشد: می حاضر به شرح زير
 

توان گفت سطح برازش كلی مدل باشد؛ بنابراين میمی 0.44برابر با  GOFبا توجه به اينکه مقدار     

 باشد.می قبولقابلدر حد قوی و 

 آزمون پايايی

پذير، آلفای كرونباخ و پايايی گیری براساس سه شاخص پايايی متغیرهای مشاهدهپايايی مدل اندازه

پذير برابر با برای پايايی متغیرهای مشاهده قبولقابلاست. مقدار  قرارگرفتهمورد ارزيابی  1تركیبی

 (. 1393لحاظ شده است )محسنین و اسفیدانی،  0.70؛ و آلفای كرونباخ و پايايی مركب برابر با 0.40

 پذيرپايايی متغیرهای مشاهده-الف

باشد. با توجه به ( می2پذير براساس شکل )اهده( مربوط به بارهای عاملی متغیرهای مش4جدول )    

باشد؛ بنابراين می 0.4ها( باالتر از پذير )سؤاالت و مؤلفهاينکه قدر مطلق بار عاملی متغیرهای مشاهده

پذير مورد اساس متغیرهای مشاهدهنش مديريت كالس و خستگی عاطفی برگیری داپايايی مدل اندازه

 باشد.تأيید می
 

 پذير براساس بارهای عاملیپايايی متغيرهای مشاهده :(4جدول )

  متغیر
متغیرهای 

 پذيرمشاهده
 t-Value  بار عاملی 

 های دانش مديريت كالسمؤلفه

 5.73  0.92  مديريت افراد 

 4.47  0.86  مديريت آموزش 

 4.68  0.90  مديريت رفتار 

 های خستگی عاطفیسؤال

 22.32  0.94  سؤال اول 

 23.32  0.91  ال دومسؤ 

 19.37  0.91  سؤال سوم 

 26.04  0.93  سؤال چهارم 

 27.09  0.94  سؤال پنجم 

 19.58  0.93  سؤال ششم 

 19.38  0.81  سؤال هفتم 

 11.90  0.87  سؤال هشتم 

 > 0.40   قبولحد قابل 

                                                           
1. Composite Reliability 

2 0.44GoF Communalities R
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 آلفای كرونباخ و پايايی تركیبی -ب

 
 خ و پايايی تركيبی متغيرهای پژوهشآلفای كرونبا :(5جدول )

 پايايی تركیبی  آلفای كرونباخ  هامتغیر/ مؤلفه

 0.92  0.87  دانش مديريت كالس

 0.97  0.97  خستگی عاطفی

 (CR> 0.7)  (Alpha> 0.7)  حد قابل قبول

 

ی تركیبی دهد كه آلفای كرونباخ و پاياي(  نشان می5) در جدولنتايج پايايی متغیرهای پژوهش     

 ( و مورد تأيید است.0.7متغیرهای دانش مديريت كالس و خستگی عاطفی باالتر از حد قابل قبول )

 

 آزمون روايی

پذير آن را : اين شاخص میزان تبیین متغیر پنهان توسط متغیرهای مشاهده1الف( روايی همگرا

زان همبستگی يک سازه ، می(AVE)دهد. معیار متوسط واريانس استخراج شده قرار می موردسنجش

 باشد.می 0.5برای اين شاخص  قبولقابلدهد. حداقل مقدار های خود را نشان میبا شاخص

( و خستگی 0.80( بیانگر آن است كه روايی همگرای دانش مديريت كالس )6نتايج مربوط به جدول )

 گیری مورد تأيید است.باشد؛ بنابراين روايی همگرای مدل اندازهمی 0.50( باالتر از 0.82عاطفی )

 
 روايی همگرا متغيرهای پژوهش :(6جدول )

 وضعیت متغیر  روايی همگرا  متغیرهای پنهان

 قبولقابل  0.80  دانش مديريت كالس

 قبولقابل  0.82  خستگی عاطفی

 AVE > 0.50  قبولقابلحد  

 

پذيرهای متغیر زان افتراق مشاهدهگیری را در می)تشخیصی(: توانايی يک مدل اندازه 2ب( روايی واگرا

سنجد. برای سنجش روايی واگرا در پذيرهای موجود در مدل میپنهان آن مدل با ساير مشاهده

الركر، جذر میانگین -آزمون فورنل درروششده است.  استفاده 3الركر -پژوهش حاضر از آزمون فورنل

از همبستگی آن متغیر با ساير متغیرهای هر متغیر پنهان بايد بیشتر  (AVE)واريانس استخراج شده 

 پنهان باشد. 

                                                           
1. Average Variance Extracted 

2  . Discriminant Validity 

3  . Fornell-Larcker 



152   گری خالقیتدانش مدیریت کالس درس و خستگی عاطفی با نقش تعدیل ةبررسی رابط 

 
 الركر -آزمون فورنل برحسبروايی واگرا  :(7جدول )

 متغیرها  خستگی عاطفی  دانش مديريت كالس

 خستگی عاطفی  0.90  

 دانش مديريت كالس  -0.33  0.89

 

 شدهاستخراججذر واريانس  آن است كه مقدار دهندهنشان( 7نتايج آزمون روايی واگرا در جدول )    

(AVE)  بیشتر است. بنابراين روايی واگرای مدل  هاآنمتغیرهای پژوهش از مقدار همبستگی میان

 است. قبولقابلگیری متغیرهای خستگی عاطفی و دانش مديريت كالس در حد اندازه

 

 گيریيجهنتبحث و 

ينکه دانش مديريت كالس با خستگی عاطفی از: يافته اول ا اندعبارتاين پژوهش به ترتیب  هایيافته

معلمان ارتباط منفی و معناداری داشته است. يافته دوم اينکه خالقیت با خستگی عاطفی معلمان 

باط را در ارت تعديل گرارتباط منفی و معناداری داشته است. يافته سوم اين است كه خالقیت نقش 

رد. يافته چهارم اين است كه دانش مديريت بین دانش مديريت كالس و خستگی عاطفی معلمان ندا

كالس معلمان كمی باالتر از حد متوسط است و معلمان بیشتر از سبک مديريت آموزش برای مديريت 

كنند؛ يافته پنجم اين است كه وضعیت موجود خستگی عاطفی معلمان در حد زياد كالس استفاده می

یر اين تفس مان كمی باالتر از حد متوسط بود.و يافته ششم اين است كه وضعیت موجود خالقیت معل

نمره باالتر از حد متوسط  باوجودكه  دهدیمدر خصوص دانش مديريت كالس درس نشان  هايافته

برای معلمان؛ معلمان تمايل به اعالم قوانین كالسی، پیروی از قوانین و رعايت نظم، نظارت بر كار 

كه فرآيند  كنندیمهای كالسی دارند و سعی ان در فعالیتآموزهدايت دانش یطوركلبهآموزان و دانش

د اصلی پیام درواقعكالس بهبود ببخشند و مديريت كنند.  هاییتظرف بر اساسياددهی و يادگیری را 

نیز  ((Maulana, Lorenz, Grift, 2015دانش مديريت كالس افزايش كیفیت تدريس معلمان است كه 

 . اندداشته یدتأكبر آن 

 است به اين دلیل كه مهم بسیار مختلف یهاگروه در آموزاندانش برای كالس عالوه مديريتهب    

 ,.Seiz et al) است آموزاندانش تحصیلی نتايج برای قوی كننده بینییشپ يک كالس مؤثر مديريت

 و هانگیز مانند شناختی غیر پیامدهای كالس درس با نتايج نشان داد مديريت بر اينعالوه(. 2015

 بامعلم  بهتر روابط به منجر تواندیم و ارتباط دارد هاآن رضايت و مدرسه به آموزاندانش عالقه

 (. De Jong, Mainhard, Tartwijk, Veldman, Verloop, Wubbels, 2014) شود  آموزدانش

يت يرساير نتايج در اين خصوص نشان داد معلمان فرصت كمی برای استفاده بهینه از دانش مد    

های آموزشی كه بايد ارائه دهند متمركز میدهی و كنترل برنامهكنند و تنها بر ساختكالس پیدا می

. اين يافته با توجه به سیستم آموزشی متمركز كندیمشوند و اين برای معلمان خستگی عاطفی ايجاد 
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است. نظام متمركز  رکدقابلشود؛ در كشور كه تصمیمات از باال به پايین و در سطح ملی گرفته می

منجر به قوانین مشتركی برای مدارس؛ دروس مشترک در تدريس، زمان مشخص و محدود برای 

شود تا معلمان طبق قواعد و های درس باعث میآموزان در كالسو تعداد زياد دانش شودیمدروس 

 Voss) كه طورهمان رسدیمهای خود را ارائه دهند. در اين راستا، به نظر دستورات مشخصی برنامه

and et al., 2017)  كنندیم تجربه باشد كه اغلب معلمان آن را داشتند خستگی عاطفی واقعیتی یدتأك .

 موجب كاهش تواندیمخستگی عاطفی  یددارندتأك (Arens and Morin, 2016)كه  طورهمان

 از احساس و یافهحر مطالبات آمیزیتموفق تکمیل ناكارآمدی برای احساس شخصی، دستاوردهای

نیز معتقدند ( Grayson and Alvarez, 2008) شخصی شود. همچنین هاییتموفقرفتن  دست

 سطح خود نوبهبه كه است، معلمان هويتییب مهم كننده بینییشپ يک عنوانبه عاطفی خستگی

طفی همچون اخستگی ع یهامؤلفهاين، زير  بر عالوه. كندیم بینییشپ را شخصی پیشرفت از تريینپا

احساس تهی شدن هیجانی نسبت به كار و حرفه معلمی، احساس خستگی در هنگام كار و تدريس، 

 یاهمؤلفههیجانی در مواقع انجام كار  ازلحاظاحساس ناكامی، نارضايتی از محیط كار و احساس فشار 

ی و شناختبر مديريت كالس درس هستند. در چنین شرايطی است كه معلم به لحاظ هیجانی  مؤثر

 كالس درس مؤثرگیرد و تمايل و اشتیاق برای بکار گیری خالقیت و مديريت از كار خود فاصله می

 كند.تدريس می یفهوظانجامندارد و فقط به جهت رفع تکلیف و 

یت با خالق توانندیمدر خصوص يافته مربوط به خالقیت معلمان بايد گفت كه معلمان همچنین     

رضايت  يتدرنهاانجام دهند كه موجب بهبود وضعیت مديريت كالس درس و خود اقداماتی را 

 بیرون از ناشی آزادی احساس كنندیم یدتأك (Landeche, 2009)كه  طورهمانگردد.  آموزاندانش

كند.  خارج ،شدهانجام همیشه كه و روشی عادی حالت معلمان را از تواندیم مرزها )خالقیت( از رفتن

افکار،  ،هايدها عنوانبه. خالقیت معلم كنندیمخالقیت  و آزادی احساس معلمان ار،ك اين انجام با

معلم است كه به كارش روندی نوآورانه و  يک در موجود یهابرداشت يا و احساسات ،اندازهاچشم

 زانآمودانش كه كنندیم فراهم يادگیری محیط يک ايجاد برای را . معلمان خالق فرصتیدهدیمخالق 

 حالنیدرع تحصیلی و هاییتفعال در سخت كار و عمیق كردن فکر كشف، برای شخصی انگیزه به را

 .گرددیممنجر  آموزاندانش به رشد و خالقیت يتاًنهاكه (. James, 2015)كندیم ترغیب ورزش

تحقیق معلمانی كه دانش مديريت كالس باالتری دارند خستگی عاطفی كمتری  هایيافتهبراساس     

های مديريت آموزش، مديريت اين نتیجه بیانگر آن است كه افزايش دانش در سبک كنندیما تجربه ر

تواند منجر به كاهش خستگی عاطفی معلمان شود. دانش مديريت كالس افراد و مديريت رفتار می

پیشبرد آموز، آموزان، رسیدگی به حضور دانششامل موارد زيادی از وظايف معلم در تأمین منابع دانش

های باشد. سبک مديريت آموزش شامل جنبههای آموزش گروهی میمطلوب قوانین، قواعد و رويه

های روزانه برنامه درسی و تخصیص مواد آموزشی برای دهی فعالیتنظارت بر محیط كالس، ساخت

از اين  ، استفادهاثربخشی تدريس و فعالیت كالسی توان گفت الزمهاست؛ بنابراين می آموزاندانش
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اساس میزان استفاده در بین معلمان كمی تواند برباشد كه میسه سبک دانش مديريت كالس می

در مديريت كالس بیشتر باشد، بهتر می هاآنمیزان دانش  هرچقدراساس اين نتیجه، متفاوت باشد. بر

 كه عملکرد بهتریتوانند كالس را مديريت كنند و اهداف برنامه درسی خود را عملی كنند. معلمانی 

كنند و نسبت به خصوصیات شخصیتی رفتار  یخوببهآموزان ارائه آموزش داشته باشند، با دانش ازلحاظ

ها آگاهی داشته باشند، به طبع رضايت بیشتری از كالس و تدريس خواهند داشت و سطح و علمی آن

در مديريت كالس خود با  اما از سوی ديگر معلمانی كه ؛كندها كاهش پیدا میخستگی عاطفی آن

مشکل مواجه هستند و دانش و تجربه الزم در اين زمینه را ندارند رضايت كمتری از درس و تدريس 

 Voss)دچار خستگی روحی و عاطفی خواهند شد. اين نتیجه با نتايج پژوهش مروربهخواهند داشت و 

et al., 2017) ؛(Aloe et al., 2013)( ؛Ozdemir, 2007) تحقیق،  هايافتهاساس بر اين  اشد.بهمسو می

، معلمانی كه يگردعبارتبهتواند منجر به كاهش خستگی عاطفی شود؛ افزايش خالقیت معلمان می

شوند و اشتیاق بیشتری نسبت به تدريس و مدرسه خالق هستند كمتر دچار خستگی عاطفی می

بديع در اطالعات، حدس و خواهند داشت. خالقیت به مفهوم حساسیت نسبت به مسائل و كنکاش 

سازی، ارزيابی و آزمايش و حساسیت نسبت به نتايج است. معلمان خالق، افرادی زنی و فرضیهگمانه

حل و طرح فرضیهچالشی و حساس هستند كه به دنبال تشخیص مشکالت و جستجو برای يافتن راه

هستند  پرداز يدهاپذير و د، ريسکبه كار و حرفه خو مندعالقه، یپرانرژهايی برای آن هستند؛ افرادی 

های جديد لذت میكنند؛ از كار كردن بر روی ايدهآموزان را با چالش و حل مسئله مواجه میو دانش

كوشی هستند كه دچار يأس و افراد سخت یطوركلبههستند و  مندعالقهبرند؛ به كار گروهی و تیمی 

شود و دانشمی شورونشاطهای درس باعث ايجاد شوند. وجود چنین معلمانی در كالسنمی یدیناام

 ؛(Aloe et al., 2013) یهاپژوهشكند. اين نتیجه با به درس و مدرسه می مندعالقهآموزان را نیز 

Tabatabaee, Khasi, Soroush. 2013)باشد.( همسو می 

ت كالس و كننده در ارتباط بین دانش مديرينشان داد كه خالقیت نقش تعديل هايافتههمچنین     

خستگی عاطفی ندارد؛ اين بدان معنی است كه باال و يا پايین بودن خالقیت معلمان، نقشی در تغییر 

كند. اين نتیجه میزان همبستگی و رابطه بین دانش مديريت كالس و خستگی عاطفی ايجاد نمی

دانش مديريت  نظر از دارا بودن خالقیت و يا عدم خالقیت، آگاهی و داشتنبیانگر آن است كه صرف

كالس برای كاهش خستگی عاطفی الزامی است. بنابراين؛ معلمان بايد دانش مديريت كالس را داشته 

 صرفبهشود و باشند، زيرا داشتن چنین دانشی است كه منجر به اداره و نظارت مؤثر بر كالس می

اساس دانش مديريت برتوان كاهش و يا افزايش خستگی عاطفی را خالقیت، نمیداشتن خالقیت يا عدم

تواند باعث كاهش طور كه در باال نیز اشاره شد، خالقیت معلمان میبینی كرد. همانكالس پیش

ها و افزايش اشتیاق به تدريس شود. همچنین نتايج نشان داد كه دانش مديريت خستگی عاطفی آن

 كنندهليتعدخالقیت نقش تواند منجر به كاهش خستگی عاطفی شود، اما سطح باال و پايین كالس می

در ارتباط بین دانش مديريت كالس و خستگی عاطفی ندارد. در ارتباط با همسويی نتايج اين پژوهش 
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خالقیت، پژوهش مرتبطی مشاهده نشد.  یگر يلتعدهای صورت گرفته بر اساس نقش با ساير پژوهش

ها آوردن داده به دستو  ررسیبچگونگی انجام به  توانیمدر پژوهش حاضر را  هايتمحدودبرخی از 

 همچنین خود است.های خاص محدوديت دارای توصیفی و همبستگی. طرح پژوهشی مرتبط دانست

اين مشکل به قرار داده است.  یرتأثرا تحت  آمدهدستبهنتايج تعداد نمونه آماری در پژوهش حاضر 

های مختص به يک جامعه محدود و توان دادهنتايج پژوهش اشاره دارد كه نمی پذيرییمتعمبحث 

تواند محدوديت در اثربخشی های موجود میيکی ديگر از محدوديت .خاص را به ساير جوامع تعمیم داد

هايی مانند توجه به يک محدوديت بازهم های آماری قوی،تحلیل انتخاب رغمیعلنام داشته باشد. 

 د.وجود دارجامعه خاص، توجه به افراد يک منطقه محدود 

شود از طريق برگزاری دورهنتايج پژوهش پیشنهاد می برحسبو  ذكرشده هایيتمحدود وجود با    

 بادانشهای جديد مرتبط یهای آموزشی در فواصل زمانی مختلف و ساالنه، اطالعات و تئورها و كارگاه

در كارگاهشود مديريت كالس و راهکارهای افزايش خالقیت به معلمان آموزش داده شود. پیشنهاد می

های مديريت رفتار و مديريت های آموزشی، عالوه بر توجه به سبک مديريت آموزش، بر سبکها و دوره

هايی عملی و تجربی را ای شود و موقعیتمديريت كالس درس( نیز تأكید ويژه یهامؤلفهافراد )زير 

مديران مدارس از تجربیات شود ايفای نقش و كاربردی برای معلمان اجرا كنند. پیشنهاد می صورتبه

معلمان  يژهوبه-ها به ساير معلمان برای انتقال دانش و تجارب آن باتجربهمعلمان خالق، موفق و 

استفاده كنند و با برگزاری جلسات علمی و دوستانه بین همکاران سعی در انتقال و تسهیم  -تجربهكم

شود آزادی عمل بیشتری را به هاد میتجربه بین همکاران داشته باشند. به مديران مدارس پیشن

گروهی و حل مسئله ارائه كنند  صورتبههای خود را ها را تشويق كنند تا كالسمعلمان بدهند و آن

های درس آموزان اشتیاق بیشتری برای فعالیت و تحصیل داشته باشند و به اين صورت كالستا دانش

آموزان كمتری هم برای معلم و هم برای دانششود و خستگی خارج می طرفهيکاز حالت منفعل و 

به همراه خواهد داشت. نتايج پژوهش بیانگر خستگی عاطفی، احساس فشار، فرسودگی و ناامیدی بود. 

سی سال اخیر عدم تمايل و عدم اشتیاق معلمان به شغل با تحقیقاتی بود كه طی  راستاهم هايافتهاين 

 آموزشی گذارانیاستسريزان و  به برنامه هاآنبا نتايج  راستاهم؛ بنابراين انددادهو حرفه را نشان 

افزايش خالقیت و مديريت كالس درس را  یهاروششود علل ايجاد خستگی عاطفی و پیشنهاد می

 .ببینند و راهکارهای مناسب را برای برطرف كردن مشکالت اتخاذ كند باهمدر ارتباط 
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