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چکید�ه
در دنیایي که سازمان ها توفیق خویش را در دانش سازماني جستجو مي کنند، 
امکانات فیزیکي و مادي به تنهایي، مورد توجه سازمان ها نبوده و سرمایه انسانی، 
مؤثرترین عامل موفقیت سازماني محسوب مي شود. بهره وری شغلی این سرمایه 

گرانقدر سازمانی مستلزم ایجاد شرایط مناسب شغلی و موانع احتمالی است.
از جمله این موانع: فرسودگی و استرس ناشی از شغل و نارضایتی حاصل از آن 
و همین  طور مقاومت در برابر تغییر است؛ اهمیت این موارد منجر شد تا نگارنده 
مقاله به دنبال تبیین این مقوالت مدیریت منابع انسانی باشد، بر این اساس در 
مقاله حاضر سعی شده تا از نظر دیدگاه های مختلف این موارد مورد بررسی قرار 
گیرد. انتظار می رود تبیین این موارد زمینه الزم برای انجام مطالعات عمیق تر 

و نگارش مقاالت علمی و پژوهشی شود.
واژگان�کلیدی

فرسودگی شغلی، مقاومت در برابر تغییر، استرس شغلی، رضایت شغلی، منابع انسانی.

مقدمه
مدیران صنایع و مؤسسات بازرگاني در ارتباط 
مواجه هستند.  زیادي  با مشکالت  پرسنل  با 
رقابت هاي ملي و بین المللي به نحو روزافزوني 
بیشتر  کارائي  ضــرورت  متوجه  را  صنایع 
روش هاي تولید کرده اند. از آنجا که بهره وری 
می رود،  به شمار  مدیران  فکری  مشغله  جزو 
روش متداول ارتقای بهره وری تقسیم بیشتر 
تدریج  به  که  است،  کوچکتر  اجزای  به  کار 
پرسنل مهارت زیادي در کار به دست مي آورند. 
اما کسب چنین مهارت هایي یک زیان عمده 

یکنواختي  و  نیستند  ربات  انسان ها  دارد؛ 
و  اراده  وقتي  خصوص  به  تکراري  کارهاي 
خالقیت پرسنل در آن دخیل نباشد، دیر یا 
زود باعث ناراحتي روحي وي مي شود و در پي 
آن غیبت و بي دقتي افزایش و عالقه به کار و 
کارائي اش کاهش یافته و در نهایت نرخ حادثه 
سالمت  چنینی  این  موارد  مي یابد.  افزایش 
جسم و روان کارکنان را تهدید کرده و به تبع 
آن بهره وری شغلی را متأثر می سازد. سالمت 
روانی و جسمانی افراد یکی از ویژگی هاي مهم 
روابـط  و  سـازمانی  روانشناسـی  در  مؤثر  و 
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عامل هاي  مهم ترین  جمله  از  است.  انسانی 
نیروهاي  روانی  و  جسمانی  سالمت  بر  مؤثر 
سازمانی، فرسودگی و تنیـدگی شغلی است. 
امروزه هـر کـس در هـر مـوقعیتی که باشد، 
تجربه  کار،  را در محیط  تنیدگی  از  درجاتی 
به خاطر حساسیت  بعضی مشاغل  می کنـد. 
بسـیار  آن هـا  مسـئولیت هاي  و  وظایف  نوع 
پـراسـترس و دارای فشار روانی است. ماهیت 
بسیاري از مشاغل به گونه اي است، که فشار 
قابل  درصد  که  مي شود  وارد  فرد  به  رواني 
توجهي از بیماري هاي جسمي و پریشاني هاي 
روحي ناشي از فشار زیاد کاري و پیوستگي این 
فشارها است. افراد شاغلي که در محیط کار 
خود به نوعي درگیر این فشارها هستند، اغلب 
به فرسودگی شغلی مبتال می گردند. استرس 
شیمیایی،  فیزیکی،  خطرات  کنار  در  شغلی 
از  یکی  کار  بیولوژیکی محیط  و  آرگونومیک 
پنج خطر در محیط کار است )دکتر ابراهیم 

زاده، 1388(.
دیو )1987( بیان می کند که در حیطه شغلی 
زندگی  اجتناب ناپذیر  بخش  استرس  پدیده 
تجربیات  از  که  می دهد  تشکیل  را  حرفه ای 
ناشی از شغل سرچشمه می گیرد. این وضعیت 
به میزان کم می تواند به عنوان نیروی انگیزش 
افراد جهت افزایش و بهبود اعمال قلمداد شود، 
اما به میزان باال عواقب معکوسی از خود به جا 

می گذارد. )طاهره حسینی قمی،  1389(
یکی دیگر از از پیامدهای استرس باالی شغلی 
رضایت  بودن  پایین  است.  شغلی  نارضایتی 
شغلی یکی از مطمئن ترین نشانه های تباهی 
اوضاع سازمان به شمار می رود که اثرات آن به 
صورت افزایش غیبت، پایین آوردن آهنگ کار، 
ناچیز  کارکرد  شکایت ها،  کارکنان،  جابجایی 
ظاهر  کارکنان  در  انضباطی  دشواری های  و 

می شود )ماهنامه سالمت کار ایران، 1394(.
از نگاه البینکا و همکاران، امروزه ایجاد تغییر و 
نوآوری ضرورت شناخته شده و هیچ مدیری 
تغییر  به  نسبت  طوالني  مدت  به  نمي تواند 
همچنین  دهد.  نشان  بي توجهي  نوآوری  و 

که  است  مسئله ای  تغییر،  برابر  در  مقاومت 
به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. 
مقاومت یک واکنش گریزناپذیر به هر تغییر 
مهمي است؛ از این رو لوین اظهار داشت که 
هر تغییر بالقوه ای توسط نیروهای طرف مقابل 
مورد مقاومت قرار مي گیرد. این ایده همانند 
این اصل منطقي است که هر چیزی نیروی 
مخالفي ایجاد مي کند. لذا افراد به طور طبیعی 
از وضع  تا  تغییر مقاومت مي کنند  در مقابل 
فعلي دفاع نمایند، مخصوصا زماني که احساس 
نمایند امنیت یا وضعیت آن ها در معرض خطر 
قرار گرفته باشد، هدف مقاومت در برابر تغییر 
محافظت از افراد در برابر اثرات واقعي یا تخیلي 

تغییر است. 
داشت  آن  بر  را  محقق  مذکور  موارد  اهمیت 
دقیق تر  گامی در جهت شناسایی هر چه  تا 
فرسودگی شـغلی، فشار روانی، رضایت شغلی 
بردارند  تغییر  مقابل  در  کارکنان  مقاومت  و 

)جعفرپور، 1391(.
در محیط یک سازمان عوامل انساني فراوانی 
بر کارکرد کارکنان آن ها تأثیرگذار خواهد بود، 
که از جمله آن ها چهار عامل ذیل است، که به 

توضیح آن ها خواهیم پرداخت.
y فرسودگی شغلی؛
y  رضایت شغلی؛
y استرس شغلی؛
y  .مقاومت

فرسودگیشغلی
سالمت سازمان تا حد بسیار زیادی متأثر از 
است.  افراد سازمان  روانی  و  سالمت جسمی 
از مشخصات یک سازمان سالم آن است که 
سالمت جسمی و روانی کارکنان آن به اندازه 
مدیریت  توجه  مورد  بهره وری  و  تولید  امر 
سالم،  جامعه  یک  در  گیرد.  قرار  سازمان 
به  منحصر  تولیدی  سازمان های  مسئولیت 
تولید هر چه بیشتر کاالها و خدمات سودآور 
نیست و مدیران سازمان های چنین جوامعی 
مدیریت  محصول  بیشتر  تولید  که  می دانند 
اثربخش است، که این امر بدون توجه و اعتقاد 
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نمی شود.  حاصل  کارکنان  روانی  سالمت  به 
اخیر  پژوهش های  در  که  مفاهیمی  از  یکی 
به  را  سازمانی  و  صنعتی  روانشناسان  توجه 
از  پا درآمدن،  از  است،  خود معطوف ساخته 
رمق افتادن، بی حالی و رخوت متصدی شغل 
است که به اصطالح فرسودگی شغلی نامیده 

می شود. 
توسط  بار  نخستین  برای  شغلی  فرسودگی 
فرویدنبرگر در اواخر دهه )1960(، زمانی که 
وی عالئم خستگی را در کارکنان خود مشاهده 
سندروم  را  پدیده  این  او  شد.  تعریف  کرد، 
تحلیل قوای جسمی- روانی نامید که در افراد 
زمان  که  کمک  رسانی  حرفه های  در  شاغل 
زیادی از ساعت های کاری را در ارتباط نزدیک 
می آید.  وجود  به  می گذرانند،  مردم  سایر  با 
فرسودگی  دیگر  تعریفی  در   )1992( دیک 
شغلی را خستگی شدید و احساس مورد سو 
 استفاده قرار گرفتن شخص می داند که این نوع 
خستگی با استراحت و استفاده از مرخصی نیز 
برطرف نمی شود. به اعتقاد او فرسودگی شغلی 
حالتی است که فرد از نظر شخصیتی خود را 
کمتر از دیگران تصور کرده و احساس می کند 
که کار و عمل او مورد توجه قرار نمی گیرد. 
فرسودگی شغلی، یک سازه چند بعدی است 
که شامل خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و 
و  امیری  است.  فردی  احساس عدم موفقیت 
همکاران )1390( وضعیت فرسودگی شغلی را 
در میان کارکنان بانک مورد بررسی قرار دادند، 
نتایج نشان داد متغیرهای جنسیتی، وضعیت 
تأهل، تعداد فرزندان، مدرک تحصیلی، استان 
محل خدمت و سابقه کار بر میزان فرسودگی 

شغلی کارکنان تأثیر دارند )رستگار، 1394(.
به  رفتگی  تحلیل  یا همان  فرسودگی شغلی 
موجب  تنها  نه  مخرب،  پدیده  یک  عنوان 
در  روانی  و  جسمی  جدی  آسیب های  بروز 
غیبت،  میزان  افزایش  با  بلکه  می شود؛  افراد 
کاهش انرژی و بازده کاری به افت کاری نیز 
اثرات  است  داده  نشان  تحقیقات  می انجامد. 
فرد  بر  شغلی  رفتگی  تحلیل  فیزیولوژیک 

عبارت هستند از: بی نظمی ضربان قلب، افت 
فشار خون، کاهش عملکرد کلیوی، فراموشی، 
ضعف و حتی سکته قلبی است. سایر نشانه های 
جسمی عبارت هستند از: خستگی، کاهش یا 
بی خوابی  سردرد،  بی اشتهایی،  وزن،  افزایش 
و غیره. محققان معتقدند که بسیاری از این 
با نشانه های رفتاری متعددی  عالئم فیزیکی 
همراه هستند، که عبارت هستند از: تحریک 
پذیری، تفکر جمودی یا مقاومت کلی نسبت 
به عقاید جدید یا هر نوع تهدیدی در زمینه 
دانستن  گناهکار  موجود،  وضعیت  تغییر 
گمانی.  بد  و  منفی  گرایشات  بروز  سایرین، 
این عوامل به طور کلی موجب بروز رفتارهایی 
چون غیبت های مکرر، سستی، کاهش دقت در 
انجام وظایف شغلی و انتقال فشارهای محل 
کار به منزل می گردد. فاربر )1983( در این 
زمینه می نویسد: اگر تحلیل رفتگی شغلی افراد 
مورد توجه قرار نگیرد، یقینا موقعیت های غیر 
شغلی را نیز متأثر می سازد. تحقیقات وی نشان 
می دهد افرادی که دچار تحلیل رفتگی شغلی 
می شوند، اغلب فشار ناشی از آن را روی زندگی 

خانوادگی خود اعمال می کنند. 
درباره  شده  انجام  تحقیقات  برخی  اساس  بر 
کارکنان سازمان ها و شرکت ها، فرسودگی در 
کارکنان بخش دولتی شیوع داشته و بیش از 
دو درصدکارکنان دچار فرسودگی در حد باال 
هستند. فرسودگی شغلی یکی از بزرگ ترین 
کارکنان  بیستم  قرن  در  که  است  خطراتی 
گرفتار آن هستند. تحلیل رفتگی شغلی یک 
سندرم روانی است که در نتیجه استرس زاهای 
روانی و بین فردی در محیط کار در بلند مدت 
رفتگی  تحلیل  می شود.  ایجاد  کارکنان  در 
شامل سه بعد فرسودگی عاطفی، تهی  شدن 
از ویژگی های شخصی و کاهش بازده عملکرد 
فردی است و آن کارکنانی که ماهیت کارکنان 
آن  معرض  در  بیشتر  است،  افراد  با  تعامل 
هستند. گفته می شود که تحلیل رفتگی آنی 
تکامل  زمان  طی  در  بلکه  نمی شود،  ایجاد 
می یابد. تحلیل رفتگی حالتی است که کارکنان 
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در همه سازمان ها علمی و غیر علمی، دولتی 
تحلیل  فرد  می شوند.  آن  دچار  خصوصی  و 
رفته اهمیت و معنای خود را در کار از دست 
می دهد. فردی که دچار تحلیل رفتگی گشته، 
پرخاشگری دارد، بد گمان و منفی باف، بدبین 
و عصبانی است. چنین فردی، حساس، زودرنج 
و بی حوصله است و با کوچکترین ناراحتی از 
کوره در می رود. کالفه است و خود را در بن 
بست می بیند. فرد تحلیل رفته نمی تواند تعادل 
روانی خود را حفظ کند. اعتقاد بر این است 
که تحلیل رفتگی سرایت پذیری زیادی دارد و 
فرد تحلیل رفته، خیلی زود بسیاری از همکاران 
خود را به این مورد مبتال می سازد )پوراشرف، 

)1393
از  زیادی  محققان  اخیر  دهه  چند  طی  در 
آثار  و  علل  بررسی  به  مختلف  دیدگاه های 
عوامل  و  مختلف  مشاغل  در  رفتگی  تحلیل 
مؤثر در پیشگیری از آن پرداخته اند. گروهی 
و  ساختاری  عوامل  به  اعتقاد  با  محققان  از 
سازمانی به عنوان عامل اصلی تحلیل رفتگی، 
و  شغلی  امنیت  مشارکت،  ساختار،  اصالح 
حمایت های اجتماعی را به عنوان راهکارهای 
تحلیل  از  پیشگیری  یا  تعدیل  برای  اساسی 
ارائه نموده، گروهی دیگر ویژگی های  رفتگی 
فردی و شخصیتی را عامل مهم تحلیل رفتگی 
می دانند و آموزش، تغییر نگرش و ایجاد عادات 
مثبت نظیر اوقات فراغت سالم و فعال و اشتغال 
به فعالیت بدنی و ورزش را به عنوان راهکار 
مطرح نموده اند و گروه سوم با نگرش فراگیر، 
تلفیق این دو دیدگاه را مورد توجه قرار داده اند. 

)جلیلوند، 1390(
و  فردی  تبعات  علت  به  شغلی  فرسودگی 
اجتماعی آن همواره مورد توجه پژوهشگران 
قرار گرفته و شناسایی عوامل تشدیدکننده و 
کاهنده آن حائز اهمیت بوده است. فرسودگی 
شغلی، یک سازه چند بعدی است که شامل 
خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و احساس 
زاده،  مناف  )اصغر  است  فردی  موفقیت  عدم 

 )1394

فرسودگی شغلی می تواند باعث افت کیفیت 
ارائه خدمات شود، عاملی برای دست کشیدن 
باشد  پایین  روحیه  یا  غیبت  شغل،  یک  از 
بدنی،  خستگی  همچون  اختالل هایی  با  و 
و  مواد  و  الکل  به  آوردن  روی  بی خوابی، 
مشکالت خانوادگی و زناشویی ارتباط داشته 
باشد. نشانگان فرسودگی شغلی، یک اختالل 
روانی نیست ولی به آهستگی در طول زمان 
گسترش می یابد و ممکن است به یک ناتوانی 
روانی تبدیل شود. شناخت متغیرهای فزاینده 
و کاهنده فرسودگی شغلی همچون بی عدالتی 
مدیریت  برای  سازمانی  تعهد  و  شده  ادراک 
دارد.  بسزایی  اهمیت  کنونی  سازمان های 
عدالت اولین عامل سالمتی سازمان ها محسوب 
می شود و متخصصان علوم اجتماعی از مدت ها 
عنوان  به  سازمانی  عدالت  اهمیت  به  پیش 
سازمانی  فرایندهای  اثربخشی  اساس  و  پایه 
عدالت  برده  پی  کارکنان  و خشنودی شغلی 
سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که 
به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط 
دارد، می پردازد. در عدالت سازمانی شیوه ای که 
باید با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به 
صورت عادالنه با آن ها رفتار شده است، مطرح 
است. اهمیت عدالت سازمانی به این علت است 
که ادراک منفی آن از سوی کارکنان می تواند 
فرسودگی شغلی را تشدید و محیط کاری را 
از  آگاهی  دیگر  سویی  از  کند.  تحمل ناپذیر 
نگرش های کارکنان درباره شغل به دلیل تبدیل 
آن ها به نیات رفتاری و تأثیرگذاری بر رفتار، 
برای مدیران ضروری است. یکی از نگرش های 
سازمانی که در دهه های گذشته مورد عالقه 
پژوهشگران علوم رفتاری و مدیریت بوده، تعهد 

سازمانی است )رستگار، 1394(.
فرسودگیشغلیدربینکارکنانصداو

سیما
و  عوامل  سازمانی  و  صنعتی  محیط های  در 
علل مختلفی را می توان برای بروز فرسودگی 
کاری معرفی کرد، که عمده ترین آن ها روشی 
است که سرپرستان و مدیران سازمان به عنوان 
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افراد و سازمان برای  سبک رهبری و کنترل 
خود اتخاذ می کنند. فرسودگی شغلی نه تنها 
میزان  با  بلکه  روانی یک شخص  بهداشت  با 
بهره وری او نیز رابطه دارد. از این رو آشنا شدن 
با روش های مقابله مؤثر با فشارهای روانی و 
ارتقای  به  می تواند  شغله  فرسودگی  بر  غلبه 
بهداشت روانی و افزایش اثربخشی و بهره وری 
نیروی انسانی کمک کند. در تحقیقی جامعه 
آماری پژوهش را کارکنان واحد صدا در استان 
تهران انتخاب کردند. استودیوهای واحد صدا 
در رادیو شامل دو بخش است: 1. پخش و 2. 
تولید  این تحقیق روی قسمت  تولید که در 

پژوهش شد.
قسمت  کارکنان  مورد  در  پژوهش  یافته های 
بین صدای  داد  نشان  تولید در صدا و سیما 
و  فرسودگی شغلی، صدای موجود  و  موجود 
افت شنوایی، رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. 
هم چنین، معلوم شد که شرایط محیط کار 
نقش  فرسودگی شغلی  ایجاد  در  صدابرداران 
رعایت  عدم  صورت  در  گفت  می توان  دارد. 
محل  در  موجود  صدای  صدا،  استانداردهای 
باعث  می تواند  مدت  دراز  در  صدابرداری 
با  شود.  شغلی  فرسودگی  و  شنوایی  کاهش 
توجه به تحقیقات از آنجا که وضعیت شنوایی 
سازمان صدا  صدابرداران  شغلی  فرسودگی  و 
نبوده  برخوردار  مطلوب  وضعیت  از  سیما  و 
است، بنابراین پیشنهاد می شود تا با استفاده 
از روش های پیشگیرانه و تجهیزات مناسب کار 
از بروز چنین معضالتی در صدابرداران سازمان 
با  همچنین  و  شود  جلوگیری  سیما  و  صدا 
استفاده از روش های درمانی پیشرفت و آسیب 

بیشتر صدابرداران جلوگیری گردد.
y  فرسودگی کاهش  برای  راه حل ها  از  یکی 

شغلی صدابرداران می تواند کاهش ساعات 
کاری روزانه باشد.

y  نیز شنوایی  از  حفاظت  برنامه های  اجرای 
زمینه  این  در  که  است،  مواردی  جمله  از 
می تواند کمک فراوانی نماید. برنامه حفاظت 
که  می شود  مرحله  پنج  شامل  شنوایی  از 

عبارت هستند از: بررسی منظم صدا، اجرای 
منظور  به  اداری  یا  مهندسی  روش هــای 
از  استفاده  آموزش،  مجاز،  حدود  برقراری 
از طریق  ارزشیابی  وسایل حفاظت فردی، 
عالمه  عالی  آموزش  )مؤسسه  ادیومتری 

رفیعی، 1395(.
رضایتشغلی

در  مهم  بسیار  عوامل  از  یکی  رضایت شغلی 
افزایش کارایی و ایجاد نگرش مثبت در فرد 
نسبت به کارش است. علل و پیامدهاي اصلی 
به  می توان  را  شغلی  رضایت  عدم  و  رضایت 
و  گروهی  عوامل  سازمانی،  عوامل  دسته  سه 
اصلی  پیامد  دو  کرد.  تقسیم  عوامل شخصی 
رضایت و عدم رضایت، غبیت و جا به جایی 
است. کارکنان سازمان براي پنج عامل حقوق و 
دستمزد، فرصت ارتقا، ماهیت کار، خط مشی ها 
طرز  کاري  شرایط  و  سازمان  سیاست هاي  و 
تلقی هاي خاصی دارند. درجه رضایت کارکنان 
از هر یک از این عوامل متفاوت است. به طور 
مثال ممکن است فردي در مورد دریافت هاي 
خود احساس عدم رضایت کند و همزمان با آن 
از سایر عوامل رضایت داشته باشد. ممکن است 
رضایت شخص در گروه کاري، همزمان تحت 
تأثیر همکارانش، مدیران و سرپرستان نیز قرار 

گیرد )زمینی،  1390(.
رضایت شغلی را از دیدگاه هاي گوناگون تعریف 
و توجیه نموده گروهی معتقدند رضایت شغلی 
دیگر  عبارت  به  دارد؛  ارتباط  روانی  عوامل  با 
از  اول  درجه  در  را  شغلی  رضایت  عده  این 
دیدگاه هاي روانی و خصوصیات فردي توجیه 
شغلی  رضایت  محققین  از  برخی  می نمایند. 
را عامل روانی قلمداد می نمایند و آن را نوعی 
اشتغال  شرایط  و  شغل  با  عاطفی  سازگاري 
می انگارند. بنا به نظر برخی دیگر رضایت شغلی 
مفهومی پیچیده و چند بعدي است و با عوامل 
روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد و تنها 
یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود. فرد 
با تأکیدي که بر عوامل مختلف از قبیل میزان 
درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط 
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متفاوت  زمان هاي  در  اشتغال  فرآورده  و  کار 
دارد. به طرق گوناگون از شغل خود احساس 

رضایت می کند. )زینعلی، 1394(
بر رضایت شغلی بسیار هستند.  عوامل مؤثر 
تعدادي از این عوامل عبارت هستند از: امنیت، 
یادگیري.  و  آزادي  مشارکت  تنوع،  رضایت، 
عاملی که اغلب باالترین رتبه در رضایتمندي 
را به خود اختصاص داده است، امنیت است. 
کند،  احساس رضایت  از شغل خود  اگر  فرد 
این رضایت باعث ایجاد حس امنیت می گردد. 
عاملی که باعث افزایش کارایی و نیز احساس 
رضایت فردي می گردد، رضایت شغلی است. 
و  شغل  از  خشنودي  نتیجه  در  مشارکت 
محیط شغلی فراهم می آید. مشارکت انگیزش 
احساس  کارکنان  زیرا  می سازد.  نیرومند  را 
می کنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند 
و در کارهاي آن درگیرند. رضایت شغلی یکی 
از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است 
که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت 
فردي می گردد. اغلب گفته می شود که کارمند 
خوشحال یک کارمند کارا است و یک کارمند 
خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود. اهمیت 
رضایت شغلی از آن جا ناشی می شود که بیشتر 
افراد تقریبا نیمی از ساعات بی سوادي خود را 
در محیط کاري می گذرانند. از نظر سازمانی، 
سطح باالي رضایت شغلی منعکس کننده جو 
سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب 

و بقاء کارکنان می شود )زینعلی، 1394(.
رضایتشغلیکارکنانصداوسیما

دنیای امروز، دنیای سازمان هاست و متولیان 
با  حتی  هستند.  انسان ها  سازمان ها،  اصلی 
وجود فناوری های جدید، نقش انسان به عنوان 
عامل حیاتی در سازمان ها غیر قابل انکار است. 
شناخت عوامل انگیزشی مؤثر بر رضایت شغلی 
کارکنان صدا و سیما موضوع این تحقیق است. 
و در میان عوامل انگیزشی متعدد، پنج عامل 
مهم ماهیت کار، ویژگی های مدیران، حقوق و 
دستمزد، روابط همکاران و فرصت های رشد و 
ارتقا و ترفیع مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج 

تحقیق حاکی از این است که اوال، بین رضایت 
شغلی و کلیه عوامل پنج گانه مذکور در سطح 
اطمینان 99 درصد همبستگی رابطه معناداری 
وجود دارد. دوما، از بین عامل تشکیل دهنده 
همه  از  کار  ماهیت  عامل  شغلی،  رضایت 
عامل  دستمزد،  و  حقوق  عامل  است.  مهم تر 
روابط بین همکاران، عامل فرصت های رشد و 
ترفیع و عامل ویژگی های مدیران در درجات 
بعدی اهمیت قرار دارند. مالحظه می شود که 
از دیدگاه کارکنان باید به نوع کاری که انجام 
داده شود. همچنین  فراوانی  اهمیت  می شود 
مسئوالن  توجه  مورد  نیز  پرداخت ها  میزان 
سازمان قرار گیرد. علت اصلی این که عامل 
ویژگی مدیران در درجه آخر قرارداد این است 
مدیریت  ثبات  اصل  مذکور  سازمان  در  که 
کمتر رعایت می شود، یعنی مدیران دائما در 
حال تغییر یا جابجایی هستند. در ضمن بین 
میانگین رضایت از میزان پرداخت ها در افراد 
معنی داری  تفاوت  مختلف،  سابقه  و  سن  با 
میانگین  بین  همچنین  می شود.  مشاهده 
شغلی  گروه های  در  کار  ماهیت  از  رضایت 
مالحظه  معنی داری  تفاوت  تولیدی  و  اداری 
شد، به این ترتیب که گروه های تولیدی نسبت 
ماهیت کارشان احساس رضایت  از  اداری  به 

بیشتری می کنند )محمد صیفی، 1380(.
استرسشغلی

استرس شغلی را می توان جمع شدن عامل هاي 
شغل  با  مرتبط  وضعیت هاي  در  استرس زا 
استرس زا  به  نسبت  افراد  بیشتر  که  دانست 
اتفاق نظر دارند. همچنین استرس  بودن آن 
شغلی به عنوان کنش متقابل بین شرایط کار 
و ویژگی هاي فردي شاغل، میزان بیش از حد 
خواست هاي محیط کار و در نتیجه فشارهاي 
مرتبط با آن است که فرد بتواند از عهده آن ها 
برآید. استرس می تواند انسان را تحریک کرده 
و در او ایجاد انگیزه نماید یا می تواند منجر به 
ایجاد اثرات جانبی ناخوشایند و حتی خطرناک 

شود. 
سطحی از استرس که موجب انگیزش و تالش 
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فرد در جهت نیل به اهداف سازمانی می شود از 
دیدگاه رفتار سازمانی براي سازمان مفید است 
و باعث افزایش عملکرد می شود در حالی که 
فشارهاي حاد نیروي انسانی سازمان را ضایع 
می کند. نوع مشاغل کارکنان در دچار شدن 
می نماید  ایفا  مهمی  نفش  استرس  به  آنان 
سبب  که  چیزي  هر  به   .)1380 )عبدي، 
احساس استرس )فشار عصبی یا روانی( در فرد 
می شود، عامل ایجاد استرس اطالق می شود. 
با  انکارناپذیری  به صورت  سازمان ها  عملکرد 
به طوری که  است؛  آن گره خورده  کارکنان 
سازمان های  موفقیت  اصلی  رمزهای  از  یکی 
پیشروی امروزی کارکنان آن هستند. کارکنان 
طرز  به  می توانند  خشنود  و  بانشاط  سالم، 
شگفتی سازمان را به جلو پیش برند و منشأ 
مزیت رقابتی شوند. یکی از موضوع هایی که 
تهدید  را  کارکنان  جسمی  و  روانی  سالمت 
می کند، فشارهای منفی محیط های کاری است 
که می تواند کیفیت زندگی کاری و شخصی و 
در نهایت کیفیت زندگی را مختل کند. یکی 
از پیامدهای فشارهای روانی فرسودگی شغلی 
است که می تواند اثربخشی سازمانی را تحت 

تأثیر قرار دهد )زینعلی، 1394(.
استرسشغلیکارکنانصداوسیما

پرداختن به موضوع استرس شغلی و اثرات آن 
در کیفیت زندگی کارکنان و راهکارهای عملی 
کاهش استرس در محیط کار و به کارگیری 
قدرت  افزایش  جهت  در  عملی  راهکارهای 
یاری  و فشارپذیری فردی و سازمانی  تحمل 
رساند، تا از این طریق در راستای سالم سازی 
سازمان  روانی  بهداشت  ارتقای  و  کار  محیط 
انرژی هایی که ناخواسته  خود حرکت کند و 
صرف تنش های سازمانی می گردد در جهت 
ارتقای کمیت و کیفیت و تحقق مسئولیت های 
در  کار گرفته شود.  به  آن سازمان  اجتماعی 
تحقیقی سعی شد تا به پدیده تأثیر استرس 
شغلی بر کارکنان سازمان صدا و سیما پرداخته 
شود. در این تحقیق تأثیر استرس بر فشارهای 
گرفت،  قرار  بررسی  مورد  فرد  روی  بر  روانی 

برخی از این رفتارها عبارت هستند از:
با . 1 برخورد  در  پرخاشگری  یا  زودرنجی 

همکاران و مراجعین؛
آراستگی ظاهر . 2 به  بی عالقگی  و  بی تفاوتی 

خود و دیگران؛
کاهش خالقیت و فقدان اعتماد به نفس؛. 3
بی تفاوتی نسبت به کار و افزایش اشتباهات؛ . 4
در . 5 ناتوانی  و  کار  روی  بر  تمرکز  عدم 

تصمیم گیری؛
خستگی مفرط، ناراحتی و احساس گناه؛. 6
ناتوانی در تحمل اطرافیان و تمایل به انزوا.. 7

بین  در  زمینه  این  در  که  پژوهشی  از  هدف 
کارکنان صدا و سیما انجام شد، بررسی رابطه 
بین استرس شغلی و کیفیت زندگی کارکنان 
صدا و سیمای تهران و همچنین تبیین تفاوت 
بر  نمونه  گروه  مردان  و  زنان  بین  معناداری 
استرس  و  زتدگی  کیفیت  متغیر  دو  اساس 
شغلی بود، که در آن با توجه به آن که تقریبا 
هر نوع استرس، اعم از فیزیکی یا روانی، موجب 
هورمون  ترشح  در  بارز  و  فوری  افزایش  یک 
هیپوفیز  غده  توسط  کلیوی،  فوق  محرک 
قدامی و به دنبال آن ظرف چند دقیقه منجر به 
افزایش شدید در ترشح کورتیزول از چند قشر 
غدد کلیوی می گردد. همچنین این موضوع که 
فشار روان می تواند کارایی سیستم ایمنی را 
زنده  موجود  آمادگی  سان  بدین  و  کرده  کم 
جهت ابتال به بیماری های مختلف را نشان دهد 
با  استرس  نتیجه آن که  در نظر گرفته شد. 
اضطراب و افسردگی و سالمت جسمانی رابطه 
مستقیم و با وضعیت محیطی و روابط اجتماعی 
با  اضطراب  همچنین  دارد،  معکوس  رابطه 
مستقیم  رابطه  فیزیکی  سالمت  و  افسردگی 
و با کیفیت زندگی رابطه معکوس دارد و در 
نهایت اضطراب و افسردگی با تقاضا و کنترل 
شغل رابطه غیر مستقیم دارد. بنابراین، حمایت 
اجتماعی باال، گزارشات کیفیت زندگی کارکنان 
را افزایش می دهد و کترل شغل باال، رابطه 
اجتماعی را افزایش داده و در حالی که کنترل 
شغلی باال، استرس را کاهش می دهد و این 

یر
غی

ر ت
راب

ر ب
ت د

وم
قا

و م
ی 

غل
 ش

س
تر

س
ن، ا

نا
رک

 کا
ی

غل
 ش

ی
یت

ضا
ار

و ن
ی 

دگ
سو

فر



شماره 38
بهمن 96

84

که بین افسردگی، اضطراب، استرس با وضعیت 
مستقیم  غیر  رابطه  زندگی  کیفیت  و  کاری 
وجود دارد. بنابراین با توجه به پژوهش انجام 
شده و تحقیقات داخلی و خارجی چنین نتیجه 
گرفته می شود که ارائه راهکارها و مهارت های 
الزم جهت کاهش استرس و فرسودگی شغلی 
از  خصوصی  و  دولتی  شرکت های  کارکنان 
باعث  می تواند  سیما  و  صدا  کارکنان  جمله 
ارتقای بهره وری و افزایش کیفیت زندگی آن ها 

گردد )میرحیدری و باباخانی(
مقاومتدربرابرتغییر

با مروري اجمالي بر ادبیات مدیریت، مي توان 
را دریافت؛  تغییر مستمر  به  گرایش عمومي 
همچنان که نظریه پردازان سازمان همگي به 
آهنگ رو به رشد تغییر در جوامع و سازمان ها 
اشاره کرده اند، به نظر مي رسد تغییر در دنیاي 
امروز یک موضوع چند بعدي و فراگیر است 
فرهنگي،  زمینه هاي  در  مرتبا  سازمان ها  و 
تغییر  دستخوش  فنی  و  اجتماعي  سیاسي، 
سازمان ها  چنانچه  ترتیب  بدین  مي شوند. 
اقتصاد جهاني  بقا در عرصه رقابتي  خواستار 
محیط  با  را  خود  دائم  طور  به  باید  باشند، 

خارجي خود تطبیق دهند. 
از سوي دیگر مي توان بین نوع تغییر، چگونگي 
از  قائل شد.  تمایز  تغییرات  پیامدهاي  یا  آن 
سوي دیگر بسیاري از محققین تأکید کرده اند 
که تعهد فردي در برابر تغییر، جز ضروري در 
تالش ها براي تغییرات سازماني است. از این رو 
طبق نظر کلین و همکارانش، تعهد به تغییرات 
در مرکزیت اجراي نوآوري در سازمان ها قرار 
دارد، همچنین آرمناکیز و همکارانش، تأکید 
کرده که تعهد سازماني در چارچوب تغییرات 
موفقیت آمیز، نقش دارد و باید به عنوان یک 
معیار در اجراي تغییرات سازماني در نظر گرفته 
شود عالوه بر این، عدالت نیز نقش مهمي را در 
پویایي ها و روابط سازماني ایفا مي کند که در 
پاسخ  و  شهروندي  رفتار  پیرو،  رهبر-  روابط 
مي کند.  پیدا  بروز  تحول  و  تغییر  به  فردي 
همچنین عدالت سازماني با منابع انساني نیز 

مرتبط است؛ چرا که در ایجاد و توسعه فلسفي 
و  دارد  مؤثري  نقش  انساني  منابع  بالندگي 
مي تواند در فهم بهتر کارکنان از تغییر و تحول 
سازماني، مؤثر ومفید باشد. این که چرا افراد 
عدالت  احساس  خود،  کاري  محیط هاي  در 
نمي کنند و چرا در برابر تغییرات سازماني، از 
این که چرا  یا  نشان مي دهند  مقاومت  خود 
در  سازماني،  تغییرات  به  نسبت  افراد  تعهد 
دارد،  متفاوتي  وضعیت  مختلف  سازمان هاي 
امروزه  که  است  مسائلي  مهم ترین  جمله  از 
سازمان هاي در حال تغییر با آن مواجه هستند 

)جعفر پور، 1394(.
از  سازمان ها  درک  توسعه  حاضر  حال  در 
مقاومت در برابر تغییر یک ضرورت است؛ چرا 
که جهت مدیریت مؤثر تغییر، شناسایي منابع 
و شرایط بالقوه ایجاد آن حیاتي است. مقاومت 
مهمي  تغییر  هر  به  گریزناپذیر  واکنش  یک 
است؛ از این رو لوین اظهار داشت که هر تغییر 
بالقوه اي توسط نیروهاي طرف مقابل با مقاومت 

مواجه مي شود )جعفر پور، 1394(.
تعاریف متعددي از مقاومت در برابر تغییر ارائه 
شده است؛ آرجریس و شون اشاره مي کنند که 
مقاومت در برابر تغییر یک مکانیزم مقاومت 
در برابر ناکامي و اضطراب است. آشفورس و 
مائل، مقاومت را کنش تعمدي عمل )از روي 
به فریب  نیز میل  لجبازي( و غفلت. شاپیرو 
دادن مقامات مافوق، تعریف مي کند. رابین نیز 
دالیل مقاومت را به دو دسته فردي و سازماني 
امنیت،  عادت،  دلیل:  پنج  وي  کرد.  تقسیم 
عوامل اقتصادي، وحشت از پدیده مجهول و 
چشم بستن به روي واقعیت را از جمله دالیل 
فردي مقاومت در برابر تغییرات مي داند. راملت 
)1995( مقاومت را به صورت هر گونه رفتاري 
که سعي در حفظ وضعیت موجود دارد، تعریف 
نمود. وي دالیل مقاومت در برابر تغییر را به 
پایین  انگیزه  نامناسب،  ادراکات  دسته  پنج 
موانع  پاسخ هاي خالقانه،  فقدان  تغییر،  براي 
فرهنگي و مدیریتي و واکنش انفعالي تقسیم 
مقاومت   )2003( اُرگ  دیگر،  سوي  از  نمود. 
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افراد  دروني  تمایل  نوعي  را  تغییر  برابر  در 
به روزمرگي و  مي داند و چهار عامل گرایش 
عادت، عکس العمل هاي احساسي، اندیشه هاي 
کوتاه مدت و عدم انعطاف. عقاید را در این راستا 

مؤثر مي داند.
دیاپریکس معتقد است که 55 درصد کارکنان 
از  درصــد   85 و  تغییرند  مخالف  سازمان 
صمیم قلب آماده نیستند تا متعهد شوند که 
توانایي هایشان را براي آنچه مورد نیاز است، به 
کار ببرند و این در حالي است که بدون تعهد 
کارکنان تغییري اتفاق نخواهد افتاد )جعفر پور، 

.)1394
از این رو تعهد به تغییر آن هم در سطح سازمان، 
یکي از انواع تعهد بوده و به عنوان عنصر اساسي 
براي دستیابي به تغییر موفقیت آمیز شناخته 
مي شود و عاملي است که پیوستگي کارکنان 
کانر  لذا  مي سازد.  فراهم  را  تغییر  اهداف  و 
به عنوان شایع ترین  را  تعهد  فقدان   )1992(
علت شکست در تغییر معرفي مي کند. بر این 
متعهد  تغییر  به  نسبت  که  کارکناني  اساس 
هستند از سطوح باالیي از انرژي برخوردارند و 

خود را بیشتر وقف سازمانشان مي کنند.
فعالیت  که  دریافتند  نیز  ورلي  و  کامینگز 
اساسي در هر نوع تالش جهت تغییر، شناسایي 
چگونگي کسب تعهد افراد است، زیرا اگر افراد 
نشوند،  متعهد  و  برانگیخته  تغییر  به  نسبت 
خروج از انجماد )موقعیت قبلي( بسیار دشوار 
همکارانش  و  فیشر  مشابه،  طور  به  مي شود. 
برنامه  هیچ  که  کرده اند  تأیید  نیز   )2003(
جانب  از  که  این  بدون  بهبودي  و  اصالح 
کارکنان مورد درک و تعهد قرار گیرد، موفق 

نخواهد شد )جعفر پور، 1394(.
مي یر)2001( و هرسکویچ نیز مفهوم تعهد به 
تغییر را بر مبناي مدل عمومي تعهد سازماني 
مدل  که  داشتند  اعتقاد  و  کردند  پیشنهاد 
تعهد سازماني آلن و میر مي تواند براي اهداف 
مختلفي مثل تعهد به تغییر مورد استفاده قرار 
بر اساس مدل عمومي تعهد  لذا آن ها  گیرد. 
به محیط کار، تعهد به تغییر را تعریف کردند 

)جعفر پور، 1394(.
مقاومت در برابر تغییر سازمان صدا و سیما 

مدیریت  در  اصلی  و  مهم  مباحث  از  یکی 
امــروزه  اســت،  تغییر  مدیریت  سازمان ها، 
مدیران در محیطی پویا، پرابهام و متحول کار 
معاونت  تولید  حوزه  میان،  این  در  می کنند. 
سیمای جمهوری اسالمی ایران همواره درگیر 
تغییرات متعدد و متنوعی است که برای بقا 
انجام  راه  در  است،  تغییرات  اعمال  به  ناچار 
تغییرات همواره مقاومت هایی رخ می دهد که 
می تواند مانع از انجام تغییر یا به تأخیر افتادن 
آن گردد، مدیران برای کم کردن هزینه های 
ناشی از مقاومت در برابر تغییر، نیاز به شناسایی 
زمینه های مقاومتی در افراد و سازمان دارند. 
بر  مؤثر  عوامل  »بررسی  پژوهش  این  هدف 
مقاومت کارکنان حوزه تولید معاونت سیمای 
تغییرات در  برابر  ایران در  اسالمی  جمهوری 
بر  آن  نظری  چارچوب  است.  تولید«  حوزه 
رابینز در خصوص  اساس نظریه استیفن پی 
منشأ مقاومت در برابر تغییر است، که بر اساس 
آن دو دسته عوامل فردی و سازمانی می توانند 
بر میزان مقاومت افراد در برابر تغییر مؤثر باشد. 
در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده 
است، جامعه آماری را کارکنان تولیدی معاونت 
تشکیل  ایــران  اسالمی  جمهورس  سیمای 
می دهد که حدود 1000 نفر هستند و نمونه ای 
به تعداد 196 نفر از آن ها انتخاب شده و به 
روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد آزمون 
قرارگرفته اند. نتایج حاصل از بررسی آزمون های 
همبستگی رتبه ای اسپیرمن و پیرسون نشان 
داد که بین درآمد، انسجام گروهی و مقاومت 
برابر  در  سیما  معاونت  حوزه  تولید  کارکنان 
تغییرات رابطه مستقیم و بین امنیت شغلی و 
مقاومت کارکنان تولید حوزه معاونت سیما در 
برابر تغییرات رابطه معکوس وجود دارد و بین 
عادت، وحشت از ابهام، سطح تحصیالت، نوع 
شغل و مقاومت کارکنان تولید حوزه معاونت 
سیما در برابر تغییرات رابطه معنی داری وجود 

ندارد )غالم رضا مطاعی، 1389(.
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نتیجهگیری
با عنایت به ارتباط علم روانشناسی با مدیریت 
منابع انسانی و اهمیت روزافزون منابع انسانی 
به عنوان مهم ترین سرمایه سازمانی، در مقاله 
روانشناسی  علم  مقوالت  از  مورد  سه  حاضر 
مرتبط با مدیریت منابع انسانی )فرسودگی و 
نارضایتی شغلی کارکنان، فشار روانی و مقاومت 

در برابر تغییر( مورد مطالعه قرار گرفت.
بر این اساس ابتدا هر کدام از مقوالت موصوف 
در مقاله مورد تبیین قرار گرفته و ابعاد مختلف 
مطالعات  از  حاصل  نتایج  اساس  بر  آن ها 
پژوهشگرهای مختلف مورد بررسی و کاوش 

قرار گرفت. 
پژوهشی  مطالعات  نتایج  اساس  بر  ادامه  در 
و مدل های  این مقوالت  بین  ارتباط  مختلف 

مختلف ارائه شده در این خصوص مرور شد.
بر اساس موارد فوق پیشنهاد می شود مقوالت 
قلمرو میدانی مشخصی و در  مورد بحث در 
سازمان های خاص به صورت مورد مطالعه قرار 
گرفته و ارتباط بین این مقوالت و همین  طور 
اثر تجمعی آن ها بر بهره وری شغلی مورد مداقه 

قرار گیرد )نجاری، 1392(.
موضوعات  موارد،  این  کنار  در  این  بر  عالوه 
دیگری از جمله مدیریت دانش سرمایه انسانی، 
فرسودگی  بر  ارگانیک  سازمانی  ساختار  آثار 
شغلی و فشار روانی، عوامل ارتقای رضایت شغلی 
و همین  طور ارتقای کیفیت زندگی کاری1 در 

پژوهش های آتی مورد مطالعه قرار گیرد.
منابع

ابراهیم زاده، مهرزاد. )1388(. وبالگHSE  و بهداشت . 1
حرفه ای.

نجات . 2 و  زینب  طوالبی،  اهلل؛  یاسان  اشــرف،  پور 
ملی  همایش  دومین   .)1393( علی.  پرهیزکار، 
رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد )دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد فومن و شفت(، صفحه 210.
جعفرپور، محمود و صحت، سعید. )1391(. بررسي . 3

نقش مقاومت فردي و عدالت سازماني در برابر تعهد 
به تغییرات برنامه ریزي شده سازماني مورد مطالعه: 
کشور،  خصوصي  و  عمومي  دولتي،  سازمان هاي 
شماره8،   ،4 سال  تحول،  مدیریت  پژوهش نامه 

1  WQL

صفحات 72 – 91.
مهدوی نیا، . 4 و  ندا  سمیعی،  محمدرضا؛  جلیلوند، 

برند  ارزش  اجزای  اثر   .)1390( حسام الدین.  سید 
بر تصمیم خرید )کاربرد مدل دیوید آکر در صنعت 
خودرو(، مجله مدیریت و تجارت بین المللی، دوره 2، 

شماره 2، صفحات 149 - 158.
حسینی قمی، طاهره. )1389(. مقاله استرس شغلی،  . 5

پژوهشگاه علوم انسانی و پرتال جامع علوم انسانی.
رستگار،  عباسعلی و  سیاه سرانی کجوری، محمد . 6

بر  شده  ادراک  بی عدالتی  تأثیر    .)1394 ( علی. 
تعهد  میانجی  اثر  با  کارکنان  شغلی  فرسودگی 

سازمانی، شماره 24، صفحات 149 – 125.
7 . Albert( مولف  )مترجم(.  محمدرضا  زمانی 

تحوالت  برابر  در  مقاومت  مقاله   ،)Bolognose
.HTTP://drsayyad سازمانی، سایت

صیادی، . 8 و  یوسفده،  رقیه  تقی  پور  شینا؛  زینعلی، 
شغلی،  استرس  بین  رابطه  بررسی   .)1394( علی. 
فرسودگی شغلی و درگیری شغلی با رضایت شغلی 
بهزیستی  کارکنان  مطالعه  مورد  کارکنان:  بین  در 
نحلیلی-  روانشناسی  گیالن،  فصلنامه  استان 

شناختی،  سال ششم، شماره 26،  صفحه 35.
زمینی، سهیال؛  حسینی نسب،  داوود؛  زمینی،  سمیرا . 9

فرهنگ  رابطه  )1390(.  بررسی  و  زارعی،  پروین. 
سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی، مطالعه 
موردی: کارکنان دانشگاه تبریز،  فصلنامه سالمت کار 

در ایران،  دوره 8،  شماره 1،  صفحات 37 – 36.
نقش . 10 )بررسی  پایان نامه   .)1380( محمد.  صیفی، 

بر رضایت شغلی کارکنان صدا و  انگیزشی  عوامل 
سیما(.

تأثیر . 11 مقاله   .)1394( ایــران.  کار  سالمت  مقاله 
استرس های شغلی بر رضایت شغلی حسابداران.

نجاری، رضا. )1392(. بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر . 12
بدگمانی به تغییر سازمانی در دانشگاه پیام نور استان 

مرکزی، صفحات 3 – 12.
مطاعی، غالم رضا. )1389(. پایان نامه )بررسی عوامل . 13

مؤثر بر مقاومت کارکنان حوزه تولید معاونت سیمای 
جمهوری اسالمی ایران در برابر تغییرات در حوزه 

تولید.
14 . .)1395( رفیعی.  عالمه  عالی  آمــوزش  مؤسسه 

مهندسی،  و  علوم  در  نوین  پژوهش های  کنفرانس 
شغلی  فرسودگی  و  شنوایی  وضعیت  بررسی 

صدابرداران سازمان صدا و سیما.
میرحیدری، سیده صاحبه و باباخانی، نرگس. اولین . 15

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی 
و روانشناسی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران- 
تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و 

)WWW.tsconf سایت


