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Aim: The purpose of this study was to investigate the
effects of stress management therapy based on cognitivebehavior therapy on Job Stress and its dimensions in
industrial company employees. Method: This is study a
quasi-experimental. population in this study included all
Personnel of industrial Company. The primary sample
selected randomly 500 man (10 percent of whole
population) that basis on their respond to job stress
inventory. The final sample included 30 men who were
selected randomly among 500 men with score upper one
standard deviation from mean. The men were divided
randomly into two groups (experimental and control).
First performed Job stressors inventories as pretest, then
10 sessions of group therapy of stress management based
on cognitive-behavior therapy carried out. In final
performed post-test. Results: The results showed that both
experimental and control groups after implementation of
stress management indicates that there is a significant
difference in the job stress. Also, between two groups
there is significant difference in dimensions job stress.
Keywords: Stress management based on cognitivebehavior therapy, Job stress,
Employees, industrial company.
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مقدمه

امروزه با توجه به اهمیت نیروی انسانی کارآمد به عنوان مهمترین سرمایههای سازمانی تامین سالمتی و بهزیستی کارکنان بسیار

مورد توجه سازمانها است .در واقع سازمانها برای داشتن سطح بهرهوری باال و ماندن در صحنه رقابت جهانی باید درکنار توجه به

استفاده از تکنولوژیها و سبکهای نوین مدیریتی به کیفیت زندگی کارکنان نیز توجه کنند ( آلتمایر و راس 006 2 2ترجمه غالمرضا
خواجه پور  .) 85 31بحث استرس شغلی در مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار بوده و در دهه گذشته نسبت

به آن عالقه فزایندهای نشان داده شده است .بدون شک قسمت اعظم عالقه به استرس شغلی ،از این حقیقت ناشی میگردد که مدیران
و کارکنان هر روز سطوح مختلف استرس را به نوعی تجربه میکنند (آحسن ،زاینی و گانفی .) 009 2 3استرس اثرات فراوانی بر

عملکرد و فعالیتهای اعضای سازمان دارد .مدیران ،کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی دچار حاالت روانی
خاصی میشوند و دست به اعمالی میزنند که مستقیما در بازدهی سازمان منعکس میگردد .فشارهای عصبی دارای آثار جسمانی نیز

هست و از این طریق به سازمان لطمعات شدیدی میآورد( .الوانی .) 13 97 ،فشار روانی می تواند کارآیی سیستم ایمنی را کم کرده ،و
بدین سان آمادگی موجود زنده جهت ابتال به بیماریهای مختلف را افزایش دهد (میلر ،راجرز ،دبی ،ریچ .) 79 91 ،4استرس شغلی

یکی از عوامل سازمانی است که میتواند سالمت جسمانی و روانی و در نتیجه کیفیت زندگی کارکنان را تهدید کند .به طور خالصه
امروزه با توجه به صنعتی شدن و افزایش پیچیدگی و اندازه سازمان و در نتیجه تخصصی شدن بیش از بیش کارها ،که می تواند سبب
ایجاد استرس گردد و هزینههای سنگین را بر سازمان تحمیل میگرداند (افروز و صالح . ) 87 31

يها و خصوصيتهاي شخصي فرد (استرس ذهني)
يتواند از عوامل محيطی (استرس موقعيتي) و يا از ويژگ 
عمومًاًا استرس شغلی م 

ناشي شود .ديدگاه الزاروس ) 1984 ( 5در نظريه مبادلهاي خود دربارهی استرس شغلي اين است که استرس شغلي از درک کارکن از

يشود .الگوهای مختلف فشار روانی شغلی در واقع
اينکه بعضي از رخدادهاي محيط کار تهديدآميز و يا چالش برانگيز است حاصل م 

نشاندهنده پیشایندهای متفاوت و چگونگی ایجاد فشار روانی شغلی در سازمان هستند.

تحقیق در زمینه استرس شغلی و تأثیر آن

بر دیگر متغیرهای بنیادی به دو دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است .نخست اینکه فشار روانی ناشی از کار منجر به آسیبهای
جسمانی ،روانی ،شناختی و رفتاری در افراد میشود .بیماری زخم معده ،فشار خون باال ،بیماری قلبی-عروقی ،میگرن و حمالت

تنفسی مثل آسم و ..تا حدودی ناشی از تجربه فشار روانی است .در سطوح روانشناختی فشار روانی میتواند به فشار روانی ،احساس

خستگی ،اضطراب و افسردگی منجر گردد .و نهایتًاًا میزان غیبت از کار را افزایش دهد و از طریق تاثیر بر نگرشهای شغلی مانند

انگیزش ،خشنودی و تعهد سازمانی سطوح بهرهوری و کیفیت کار را کاهش دهد .اگر شغلی بیش از اندازه فشارزا شود ،ممکن است
کارکن مجبور به ترک شغل شود و در جستجوی کاری با فشار روانی کمتر باشد .البته با توجه به کمبود فرصتهای شغلی و نیاز افراد

به منافع ناشی از کار افراد حتی وقتی که در شرایط کاری فشارزا هستند کمتر اقدام به ترک شغل می کنند اما قصد ترک شغل را

دارند (دمیری .)0 139 ،از سویی دیگر با میزان فشار روزانهای که اکثر کارکنان صنایع با آن مواجه می شوند ،این امکان که به آسانی
در الگوهای منفی تفکر سقوط کنند را فراهم می سازد ،الگوهای تفکری که تاثیر بسیاری در چگونگی احساس کردن او در محل کار

و منزل دارد .میمورا 6و گریفیتز ،7پیشنهاد میکند که مداخالت شناختی –رفتاری و روشهای آرام سازی عضالنی در کاهش میزان
2 . Altimer & rus
3. Ahsan & Zaini & Gun fie
4 Miller, Rogers,. Debey,. Reich
5- Lazarus
6 -Mimura
7-Griffiths

58

اثربخشی درمان مدیریت استرس به ...

استرس فردی اثربخش است .مداخالت شناختی -رفتاری برای کمک به افراد جهت زندگی طوالنی تر ،احساس بهتر و جلوگیری از
افکار منفی طراحی شدهاند .این مداخالت افراد را یاری می کند تا خودشان را درک کرده و از زندگی و هستی خود خردسندتر و

راضی تر باشند (برونرو ،8کووان ،9گروچلسکی 10و گاروی .) 006 2 ،11لذا هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان مدیریت استرس به

شیوهی شناختی-رفتاری بر استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی میباشد.
روش

طرح پژوهش
ﺮﻃ ح ﮋﭘ و ﺶﻫ

ﺮﮔ وه آز ﺶﻳﺎﻣ

ﺎﺣ ﺿﺮ ،ﻚﻳ

ﺮﻃ ح ﻪﻤﻴﻧ آز ﻲﺸﻳﺎﻣ

و ﺮﺘﻨﻛ ل و در ﻪﺳ

جامعه آماری و نمونه

ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺶﻴﭘ

ﺪﻣ ا ﻪﻠﺧ اي ا ﺖﺳ

ﻪﻛ ﻪﺑ

ﻮﺻ رت ﺶﻴﭘ

آز ﻮﻣ ن و ﭘﺲ آز ﻮﻣ ن در دو

آز ﻮﻣ ن وﭘﺲ آز ﻮﻣ ن و ﺮﻴﮕﻴﭘ ي ا ﺎﺠﻧ م ﺪﺷ .

جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان صنایع فوالد خوزستان در سال  0 139بود .در این ب ادتبا شهوژپ  ا فتسا ا من شور زا هد و هن       
سارب ناتسزوخ اس        

گیری تصادفی مرحله ای تعداد  005نفر ( 01درص اج لک د مم مممع انکراک زا )ه ن ت و یداتس  و دالوف تکرش یدیل

پرسشنامهی استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفتند ،سپس با توجه به نمرات افراد در این پرسشنامه ،از ب اسک نی ن  هک ی ن رم هههه هههههی آنها

باالتر از یک انحراف معیار بود (  96نفر) تعداد  40نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید و به صورت تصادفی در دو گروه آزم و شیا
گواه گمارده شدند .الزم به ذکر است که با توجه به افت آزمودنی در دو گروه آزمایش و گواه تحلیلهای نهایی بر اساس  15نف رد ر

هر گروه انجام شد.
ابزار پژوهش

12

پرسشنامه استرس شغلی .در این پژوهش جهت سنجش استرس شغلی از پرسشنامه پارکر و دکوتیس (  ) 1983استفاده شده است.
13

این مقیاس اولین بار توسط دمیری (  )0 139برای تعیین عوامل فشارزای سازمانی ترجمه ،تنظیم و اجرا شده است .این مقی یاراد سا

ماده است که بر روی یک مقیاس  5درجهای (از کام ًالًال مخالفم تا کام ًالًال م د خساپ نآ هب )مقفاو ا م هد یییی یییییش  رد .دو ااین راشف همانشسرپ     

روانی شغلی دارای دو ُبُبعد "فشار زمانی "13و "اضطراب مربوط شغل "14است .در تحقیقات متعدد شجنس یارب همانشسرپ نیا زا ی      

فشار روانی شغلی استفاده شده است (مث ًالًال نیر 2007 ،15؛ گلیزر ،استتز و زسو 2004 ،16؛ به نقل از دمیری 139 0 ،؛ وو و چن .) 10 02،17وو

و چن ( ) 20 01پایایی کلی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ  0/ 85ذکر نمودهاند .پ  سیتوکد و رکرا

(( (((  ) 1983پای یا ی  ود  ُبُب نیا دع    

مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ برای ُبُبعد فشار زمانی  0/ 86و برای ُبُبعد اضطراب مرتبط با شغل  0/ 74ذک بيارض .تسا هدش ر     

پايا يي اين پرسشنامه در پژوهش دمیری (  )0 139با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای فشار زمانی  ،0/38برای ُبُبعد اض بارط

 0/ 82و

پایایی کلی این مقیاس  0/ 90محاسبه گردید .ضرايب پايا يي اين پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونب یارب خا   

فشار زمانی  ،0/ 86برای ُبُبعد اضطراب  0/ 80و پایایی کل سایقم نیا ی    

 0/ 88ب دمآ تسد ه  .... ...پ  سیتوکد و رکرا

(( (((  ) 1983روای ییی این

8 -Brunero
9 -Cowan
10 -Grochulski
11-Garvey
12- Parker & Decotiis
13- feelings of being under substantial time pressure
14- job-related feelings of anxiety
15- Neir
16- Glazzer, Stetz, & Izsu
17- Wu & Chen
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پرسشنامه را از طریق همبسته کردن با یک سؤال کلی  0/ 54ذکر کردند .در تحقیق دمیری (  )0 139جهت تع ور نيي اایییی س كي زا هزا   
سؤال كلي محقق ساخته كه ميزان عدم تعادل تالش-پاداش را بازنما يي ميكرد بر روي كي

مقياس  7درجهاي از ( 1كام ًالًال مخالف) تا

( 7كام ًالًال موافق) استفاده گرديد و ضريب روایی 0/ 68 ،به دست آمده است .در مطالعهی حاضر جهت تع يي ن روایی سازه از كي

س لاؤ

كلي محقق ساخته كه ميزان عدم تعادل تالش-پاداش را بازنما يي ميكرد بر روي ايقم كي سس سسس 7درجهههاي از  ( 1ماك ًالًالًالًال مخ ات )فلا    7
(كام ًالًال موافق) استفاده گرديد که ضريب روایی 0/ 74 ،به دست آمده است.
مداخلهی آموزش مدیریت استرس شناختی -رفتاری

آموزش گروهی شناختي -رفتاري مديريت استرس كه در اين پژوهش اس رب لمتشم هدش هدافت      01جلسهههی  90دقیقهههای اس هک ت   
ی ،ایرونس مردیانشا و نو نن ننن (  ، 2007ترجم طاشن و راکوج ،دمحم لآ ه     
برگرفته از آموزش مدیریت استرس شناختی -رفت وتنآ یرا ن یی یی

دوست ) 88 31 ،است .محتوای جلسات به صورت زیر میباشد:

جلسه اول :شامل آشنایی ،معرفی الگوی شخصیتی و رفتاری  ،Aدرک تعریف استرس و آموزش آرمیدگی عضالنی

سزاها ،درک اهمیت آگاهی در مدیریت استرس ،انجام تمرینات تصویرسازی و بررسی ذهنییی-ب و یند
جلسه دوم :شامل معرفی استر 

ادامه آموزش آرمیدگی عضالنی

جلسه سوم :ارتباط بین افکار و احساسات ،یادگیری فرایند ارزیابی و تمرین ارتباط افکار و احساسات

جلسه چهارم :شناسایی تفکرات منفی و تحریفات شناختی

جلسه پنجم :شناسایی خودگویی منطقی و غیرمنطقی و تمرین جایگزینی افکار منطقی
جلسه ششم :مدیریت زمان

مگیری
جلسه هفتم :حل مسئله و تصمی 
جلسه هشتم :مدیریت خشم

جلسه نهم :یادگیری سبکهای بین فردی و تمرین ارتباط ابرازگرایانه

جلسه دهم :مرور کل برنامه و ایجاد یک برنامه مدیریت استرس شخصی

نتایج

جدول  1میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمره استرس شغلی و ابعاد آن در دوگروه را در پیش آزمون و پس آزمون و

نمونه اولیه نشان میدهد.
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جدول  .1شاخص های آمار توصیفی استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان درمراحل پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه
گروه

شا خ ص

متغیر

گروه آزمایش

اضطراب مربوط به شغل

فشار زمانی

پیش آزمون

16 / 66

2/ 89

9

20

پس آزمون

2/92

11 / 86

نمره

نمره

15

7

گروه کنترل

پیش آزمون

17 / 33

1/ 75

14

گروه آزمایش

پیش آزمون

92/ 73

2/ 21

25

32

پس آزمون

17 / 60

3/ 85

12

23

گروه کنترل

استرس شغلی

مرحله

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

پس آزمون

1/ 68

17 / 60

20

20

14

پیش آزمون

27 / 93

2/ 98

21

32

پس آزمون

92/ 40

2/ 99

21

32

گروه آزمایش

پیش آزمون

گروه کنترل

پیش آزمون

پس آزمون

46 / 40

92/ 46

47

پس آزمون

3/97

45 /62

36

51

4/ 08

23

36

3/ 67

39

51

3/ 56

51

39

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود در پیش آزمون ،میانگین اضطراب مربوط به شغل گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 16 / 66

و  ، 17 / 33فشار زمانی  92/ 73و  27 / 93و استرس شغلی  46 / 40و  45 /62میباشد .همچنین در پس آزمون ،میانگین اضطراب مربوط به

شغل گروه آزمایش و کنترل به ترتیب  11 / 86و  ، 17 / 60فشار زمانی  17 / 60و  27 / 93و استرس شغلی  92/ 46و  47 / 00میباشد.
جدول  ،2نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یک متغیری ( )ANCOVAب ایم یور ر ن  نیگ ن سرتسا نومزآ سپ یاه هرم یلغش   

کارکنان را نشان میدهد.

     

جدول  .2نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یک متغیری ( )ANCOVAبر روی میانگین نمره های پس آزمون استرس شغلی کارکنان
متغیر

منبع

مجموع مجذورات

تغییرات

استرس شغلی

0/ 008

پیش آزمون
گروه

درجه

آزادی
1

22 48 /9 78

2248 /9 78

خطا

میانگین

مجذورات

1

411 /527

F

0/ 008

27

0/ 01 0

741/ 470

15 /942

سطح

اندازه

معناداری

اثر

p<0/ 01 0

0/548

0/2 98

0/ 000

مندرجات جدول  2نشان میدهد که بین گروههای آزمایش و کنترل در پس آزمون استرس شغلی با کنترل پیش آزمون در سطح

 p<0/ 01 0تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین میتوان بیان کرد که مداخله مورد نظر در کاهش استرس شغلی موثر بوده است.

جدول  ،3نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAبر روی میانگین نمره های پس آزمون اضطراب مربوط

به شغل و فشار زمانی کارکنان را نشان میدهد.

جدول  .3نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAبر روی میانگین نمره های پس آزمون اضطراب مربوط به شغل و فشار
زمانی استرس شغلی

نام آزمون
گروه

شاخص
اثر پیالیی

مقدار

نسبت F

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح P

اندازه اثر

0/ 82

60 / 61

2

25

p<0/ 01 0

0/ 82

p<0/ 01 0

0/ 82

فرضیه ها

المبدای ویلکز

0/ 17

60 / 61

2

بزرگترین ریشه روی

4/ 89

60 / 61

2

اثر هتلینگ

4/ 89

60 / 61

2

خطا
25

25

25

p<0/ 01 0

p<0/ 01 0

0/ 82

0/ 82

مندرجات جدول  3نشان میدهد که بین گروههای آزمایش و کنترل از لحاظ پس آزمون متغیرهای وابسته با کنترل پیش آزمون در

سطح  p<0/ 01 0تفاوت معناداری وجود دارد .بر این اساس میتوان بیان داشت که دست کم در یکی از متغیرهای وابسته (بعد فشار

زمانی و بعد اضطراب استرس شغلی) در پس آزمون اختالف معناداری وجود دارد .جهت پی بردن به این تفاوت تحلیل کووراریانس
یک متغیری در متن مانکوا انجام انجام گرفت که نتایج آن در جدول  4و  5ذکر شده است.
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جدول  .4نتایج حاصل از تحلیل انکوا بر روی میانگین نمره های پس آزمون بعد اضطراب مربوط به شغل استرس شغلی
متغیر
اضطراب شغل

منبع تغییرات

مجموع

پیش آزمون

0/ 33

گروه

238 / 96

میانگین

درجه

مجذورات

آزادی

مجذورات

1

238 / 96

خطا

112 / 99

0/ 33

1

4/ 18

27

F

سطح

0/ 080

0/ 77

57 / 09

p<0/ 01 0

معناداری

اندازه اثر
0/ 03 0
0/ 67

مندرجات جدول فوق نشان میدهد که بین گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون متغیراضطراب مربوط به شغل استرس شغلی

با کنترل پیش آزمون در سطح  p<0/ 01 0تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین میتوان بیان کرد که مداخله مورد نظر در کاهش

اضطراب مربوط به شغل موثر بوده است.

جدول  .5نتایج حاصل از تحلیل انکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمره های پس آزمون بعد فشار زمانی استرس شغلی
متغیر
فشار زمانی

منبع تغییرات

مجموع

پیش آزمون

6/ 75

گروه
خطا

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

875 / 87

1

875 / 87

298 /44

1
27

F

6/ 75

11 /50

0/2 61

97/ 24

سطح

معناداری
0/44

p<0/ 01 0

اندازه اثر
0/220
0/ 74

همان طور که از مندرجات جدول  5نشان میدهد بین گروههای آزمایش و کنترل در پس آزمون بعد فشار زمانی استرس شغلی با

کنترل پیش آزمون در سطح  p<0/ 01 0تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین میتوان بیان کرد که مداخله مورد نظر در کاهش فشار

زمانی مربوط به استرس شغلی موثر بوده است.

بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوهی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان

یک شرکت صنعتی بود .نتایج نشان داد که مدیریت استرس به شیوهی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی کارکنان موثر می-
باشد .همچنین این نتایج نشان داد که که این شیوهی درمان سبب کاهش هر دو بعد اضطراب مربوط به شغل و فشار زمانی میشود.

این نتایج با پژوهشهای زولنرژیک -زردا و سیسالک 2001 ،18و ایوانویچ و ماتسون 1987 ،19همسو میباشد .در تبیین این یافته باید
اذعان داشت که مداخله مدیریت استرس شناختی – رفتاری ،تفکرات فرد را به عنوان یک فرایند شناختی ،هدف قرار میدهد و پایه

این تئوری این است که تغییر در رفتارها و هیجانات ،به وسیله افکار درباره رویدادهای پیش آمده ،تعیین میشود .افراد اغلب به وسیله
برداشت و ادراکی که از حوادث دارند ،پریشان و نگران میشوند نه خود حوادث .با توانمند شدن در تغییر روش تفکر در مورد

رویدادها ،میتوانیم احساسی را که درباره آنها داریم ،تغییر دهیم .ضمنا این رویکرد مهارتهایی را به فرد آموزش میدهد که در
کنترل استرس بسیار موثر هستند .مهارتهای خودمدیریتی 20و آمادگی روانشناختی

21

به افراد کمک میکنند که بتوانند استرسهای

موجود در سازمان را به طور موثر مدیریت کنند و کارایی بهتری در شغل خود داشته باشند (تانورمینا و لو .) 2000 ،22خودمدیریتی در

برگیرندهی توانایی آموختن این موضوع است که چطور آرام باشیم و یا طبق برنامهای زمانبندی شده به ورزش ،استراحت و اوقات

فراغت بپردازیم ،یا به طور کلی چطور هم درون و هم بیرون محیط کار قدم برداریم .چنین تکنیکهایی پیامدهای درمانی مدیریت

استرس را در پی دارد(گرین برگ ، 1993 ،23هودجی ،جوپ و تایلر .) 1994 ،24با چنین تکنیکهایی ،کارمندان میتوانند بیاموزند
18

- Zolnierczyk-Zreda, D., & Cieslak
- Ivancevich & Matteson
20
- Self-management skills
21
- Psychological preparedness
22
- Taormina & Law
23
- Greenberg
19
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خودشان را به شکلی موثر مدیریت نمایند و زندگیشان را دوباره سازماندهی کنند .این میتواند به تقویت آنها از نظر فیزیکی در برابر

استرس کمک کند .کنترل بهتر ،روشی است که وقت و انرژی افراد در جهت کاهش اثرات ناتوان کنندهی استرس در محیط کار

صرف میشود .با بهبود مهارتهای خودمدیریتی ،کارکنان استرس ،خستگی هیجانی و کفایت شخصی باالتری را تجربه خواهند
کرد(تائورمینا و لو .) 2000 ،مایکن بام ) 1985 ( 25نشان داد که حمایت و دفاع کردن از شخص بوسیلهی مهارتهای روانشناختی و

انتظارات واقع گرایانه میتواند به افراد کمک کند تا بسیار موثرتر با موقعیتهای پر تنش مواجه شوند .پس اصل دانش روانشناختی
باید به عنوان یک نوع بیمه شناختی برای ارائه دهندگان مراقبت عمل نمایند تا از نظر هیجانی و احساسی از آنها محافظت کند (برن و

برن .) 1992 ،26بنابراین با توجه به نکات ذکر شده ،برنامهی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی -رفتاری میتواند باعث کاهش
استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان میشود .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر استفاده پرسشنامه بوده است ،محدودیتهای

مربوط به این ابزار را باید مد نظر قرار داد .از جمله اینکه علی رغم تاکیدات و توضیحات الزم از سوی مجری ،ممکن است برخی
افراد پاسخگو از ارائه پاسخ واقعی خودداری کرده ،پاسخی سطحی و بدون دقت الزم داده باشند .پیشنهاد میشود که موفقیت این

تحقیق در ارائهی آموزشی کارآمد برای مبارزه با استرس شغلی ،مورد توجه سازمانها ،شرکتها و ارگانهای مختلف قرار گیرد و
براساس این روش آموزشی ،دورهها و کارگاههای مختلفی را برای کارکنان خود تدارک ببینند.
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