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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the 
effectiveness of the Needs Support Intervention 
Program's virtual group training on employee 
satisfaction and well-being with their basic 
psychological needs. The research method is applied 
in relation to the purpose and the research design is a 
quasi-experimental pre-test-post-test with a control 
group. The statistical population of the study 
comprises all employees and their immediate 
supervisors in Maroon Oil and Gas Producing 
Company in 2020. From this population, 30 
supervisors were selected through purposive sampling 
and randomly assigned to an experimental group and a 
control group (15 individuals in each group). Of the 
employees in each supervisor group, 2 to 3 individuals 
(83 in total; 81 men and 2 women) were selected 
through simple random sampling to study the effect of 
the intervention. The instrument of the study includes 
Tafvelin and Stenling's Needs Satisfaction at 
Workplace Scale (NSa- WS) and Zheng et al.'s 
Employee Well-Being Scale (EWB). The intervention 
includes the Needs Support Intervention Program 
training in eight 90-minute sessions. Data were 
analyzed using multivariate analysis of covariance in 
SPSS-24 software. The results showed that Needs 
Support Intervention Program training had a 
significant effect on satisfying the needs of autonomy, 
competence, and relatedness, as well as on increasing 
the well-being of employees (p<0.05). According to 
the results of this study, teaching the Needs Support 
Intervention Program is an effective intervention that 
organizations can use to improve employees' well-
being and meet their psychological needs. 
Keywords: Basic Psychological Needs, Needs 
Satisfaction, Employee Well-Being, Needs Support 
Intervention Program. 

 دهیچک

برنامة » یمجاز-یآموزش گروه یاثربخش یپژوهش، بررس نیهدف ا
 یشناخت روان یاساس یازهاین ییبر کامروا «ازهایاز ن تیحما یا مداخله
و  یکارکنان است. روش پژوهش به لحاظ هددف کداربر    یستیو بهز

آزمون همراه بدا   پس-آزمون شیاز نوع پ یشیآزما مهین زیطرح پژوهش ن
کارکندان و   یپدژوهش شدامت امدام    یآمدار  ةگروه گواه اسدت. اام د  

نفت و گداز مدارون  ر    یبر ار سرپرستان بالفصت آنان  ر شرکت بهره
 یرید گ سرپرسدت بده روش نمونده    30اام ه،  نیاست. از ا 1399سال 

و گدواه ههدر    شیسدا ه  ر  و گدروه آزمدا    یصورت اصا ف هدفمند و به
نفدر   3اا  2 رست،پکارکنان هر سر انینفر( انتخاب شدند. از م 15گروه 

سا ه انتخداب   یصورت اصا ف به یمداخلة آموزش ریاأث یمنظور بررس به
نفدر زن( بدو .    2نفدر مدر  و    81نفر ه 83ها  شدند که مجموع ا دا  آن

-NSa)کدار   طی ر محد  ازهدا ین ییکدامروا  اسیابزار پژوهش شامت مق

WSکارکنان یستیبهز اسیو مق نگیو استنل نی( ااول (EWB)  ژنگ
از  تید حما یا بو . مداخله شدامت آمدوزش برنامدة مداخلده     مکارانو ه

هدا بدا اسدتفا ه از      ا ه تید بو . احل یا قهی ق 90 ر هشت السة  ازهاین
انجدا    24نسدخة   SPSSافدزار    ر ندر   یریچندمتغ انسیکووار تیاحل

بدر   ازهایاز ن تیحما یا آموزش برنامة مداخله  هد، ینشان م جیشد. نتا
 زید به ارابدا  و ن  ازیو ن یستگیبه شا ازین ،یبه خو مختار ازین ییکامروا

(. بدا  >05/0p ار  ه ی ار م ندا  ریکارکنان ادأث  یستیسطح بهز شیافزا
 ازهدا یاز ن تیحما یا پژوهش، آموزش برنامة مداخله نیا جیاواه به نتا

 یبرنامده بدرا   نید از ا اوانندد  یها مد  اثرگذار است که سازمان یا مداخله
آندان   یشدناخت  روان یازهدا ین ییکامروا زیکارکنان و ن یستیبهز یاراقا

 استفا ه کنند.
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 مقدمه
. کو کان ممکن است شو  می ر زبان روزمره، اصطالح نیاز  ر اشاره به خصوصیات یا نتایج خاص استفا ه 

برای ارابا  بهتر با همساالن خو  به ی نیاز  ارند، نواوانان نیز شاید باز اسباببگویند برای اولد خو  به یک 
 مندبرای  وری از استرس و فشارهای محیط کاری خو  نیازند ادید نیاز  ارند و بزرگساالن یک الفن هوشم

 ر یک از این موار ، اصطالح نیاز بیانگر واو  یک امایت یا اولویت خاص است که هستند.  ر هرا طیالت 
واو   ار  و  یا ر هگستو  فراوان ر کمبو  و نقص ریشه  ار . با اواه به این ا ریف، نیازهای  بیشتر موار 

 ر   رمقابت (.2020افرا   ر نیازها و ارایحات خو  متفاوت از یکدیگر هستند هوانستینکیست، رایان و سوئننز، 

کار  هو محدو ار ب ار خاص یا وهیشبه  یشناخت روان(، اصطالح نیاز 2000 سی و رایان ه 1یگر نییخو ا نظریه 

که برای انظیم، یکپارچگی و رشد افرا   یشناخت روانعنصر مغذی و مهم  عنوان بهی نی  گرفته شده است؛
امایلی را یک نیاز  اوان یم، زمانی یگر نییخو ا  (.  ر چارچوب نظریة2017ان و  سی، ضروری است هرای

سالمت و بلکه برای  ،است بخش تیرضاانها خوشایند و   انست که کامروایی آن نه 2یشناخت رواناساسی 

ی و زگیانگ یبخطر بیماری،  اواند یمکامروایی و ناکامی آن  که نبو  افرا  ضروری است؛  رحالی بهزیستی
و  ها زهیانگامامی اساس واضح است  (. براین2013هوانستینکیست و رایان،   هدبو ن را افزایش  منف ت

 .گنجند ینمامایالت  ر این چارچوب 
از: نیاز به  اند عبارتواو   ارند و  ها انسانفطری  ر امامی  صورت به یشناخت رواننیازهای اساسی 

(. نیاز به خو مختاری، شامت  اشتن 2000ه سی و رایان،  5و نیاز به ارابا  4، نیاز به شایستگی3خو مختاری

افتد که افرا   می ست. خو مختاری هنگامی اافاقها انظیم ف الیتاحساس انتخاب  ر شروع، نگهداری و 
رفتار زمانی مستقت است که امایالت، ارایحات و  ند  لیت رفتارشان هستند. به عبارت  یگراحساس کن
بو ن  ر ی نی نیاز به مؤثر(. نیاز به شایستگی 2000ف الیت وی باشند ه سی و رایان،  کننده نییا  ،عقاید فر 

های  کر ن چالش ،  نبالف الیت ها  ر انجا  بر ن است دا ها و مهارتکار ها امت با محیط که بیانگر میت برای ب
 یها تیف ال ر  شو  ه میکه به افرا  ااازه  ا   (. زمانی2000هاست ه سی و رایان،  یافتن بر آن بهینه و اسلط

خو  را با  اوانند میهای خو  را پرورش  هند،  برانگیز مشارکت  اشته باشند و از این طریق مهارت چالش
ل اغییر سازگار کنند و نیازشان به شایستگی کامروا شو  هاانگرت، ون  ن های پیچیده و همواره  ر حا محیط

های عاطفی با  نهایت، نیاز به ارابا  به برقراری پیوندها و  لبستگی(.  ر2018بروئک، شرورز و اُسترمن، 
 (.2000ه سی و رایان،  استبو ن  ر روابط صمیمانه شاره  ار  و بیانگر میت به  رگیر یگران ا

 

                                                 
1. Self Determination Theory (SDT) 

2. basic psychological need 

3. autonomy 

4. competence 

5. relatedness 
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اعتما  به خو  و خو ارزشمندی  ر افرا  شکت احساس  ،کامروا شوند یشناخت روانیازهای اساسی ن اگر
شدن این نیازها، فر  ا راکی شکننده، منفی، بیگانه و انتقا ی به خو   ، اما  رصورت ممان ت و ناکا گیر  می

 ر  یشناخت روان(. احقیقات بسیاری نشان  ا ه است که این سه نیاز 2010هچن و اانگ،   هد یمپرورش 

، سرزندگی، بهزیستی و سازگاری افرا   اشته و 1ی ه خو سازماننقش مهمی  ر بالندگی،  ها فرهنگامامی 

ی  ارند ااتماع یها یگذار استیسپیامدهای ضمنی بسیاری  ر علو  انگیزشی پایه، علو  کاربر ی و نیز 
؛ ون  ن بروئک، فریس، چانگ و 2018بریستول و میدا،  ؛ یو، لوسکیو2018هاسلمپ، کرن، پااریک و رایان، 

، به یشناخت روانشدن نیازهای اساسی کی از پیامدهای مهم کامرواعنوان ی بهزیستی به (.2016روزن، 
مختلف  یها حوزه یگران  ر عمومی از زندگی اشاره  ار  که شامت خو  و  یمند تیرضااحساس مثبت و 

موااه هیجانات مثبت بیشتری با عمده  طور به. افرا  با احساس بهزیستی باال است خانوا ه، شغت و غیره
 ر سوی  یگر، افرا  با بهزیستی  که یحالپیرامون خو  ارزیابی مثبتی  ارند؛  رو از حوا ث و وقایع  شوند می

اضطراب،  مانندرا نامطلوب ارزیابی کر ه و بیشتر هیجانات منفی  شان یزندگ یها تیموق پایین حوا ث و 
 یستی(، مفهو  بهز2001ه یان و  سیرا(. 1390هبها ری خسروشاهی،  کنند یمافسر گی و خشم را اجربه 

به  ین مفهو . ااند کر هان یننده بکقاً خشنو یو عم یسرشار از شا  یا وهیشبه  یرا گذران زندگ 2یشناخت روان

که بر است  ییندفراه کنیست، بل ییو نها یامدیپ یشناختی حالت روان یستیه بهزکوضوع اشاره  ار  ن میا
نیز  ر  (2015ژنگ، ژو، ژائو و ژانگ ه ز است.کانسان متمر یها ییاوانااما  کر ن  یا عملیستن یز خوب

ای  که بهزیستی سازه اند کر ها ریف خو  از بهزیستی، این مفهو  را به محیط کاری اسری  ا ند و بیان 

 4.و بهزیستی محیط کار 3شناختی، بهزیستی  ر زندگی : بهزیستی رواناستمتشکت از سه ازء  وچندبُ دی 

شناختی به م نای  اشتن نگرش مثبت به خو ،  اشتن روابط مثبت و   ر این ا ریف، بهزیستی روان
بو ن ، احساس کنترل بر محیط، هدفمندگیصمیمانه با  یگران، احساس استقالل و  اشتن نقش ف ال  ر زند

 د ببهزیستی  ر زندگی نیز خو  شامت  و  مؤلفه(. 2010زندگی و احساس رشد مداو  است هکوهن و شامای، 
شناختی و میزان  روان های هربو عواطف کارکنان، اجب د شخصی به احساسات  است: شخصی و خانوا گی

از زندگی  الینفک ازئیمسائت خانوا گی نیز  سوی  یگراز  اشاره  ار . شان یشخصاز زندگی  ها آنرضایت 
مجزا از هم هستند،  حوزهظاهر  و آید. با واو  اینکه کار و زندگی خانوا گی به  حساب می هر شخص به

(. آخرین مؤلفه  ر 2015هژنگ و همکاران،  اأثیرگذار باشدبهزیستی فر  شاغت بر اواند  شرایط خانوا گی می
و  مانند اضطراب، فشار روانیمنفی  های هربنبو  اجبه م نای بهزیستی محیط کار،  مؤلفهاین ا ریف، 

. بهزیستی محیط کار به کیفیت زندگی و خشنو ی شغلی کارکنان نیز اشاره استفرسو گی  ر محیط کار 
 (.2006سوپان،  و بورش  ار  هسیگریست، وارندورف، نسبک، اورج

                                                 
1. self-organization 

2. psychological well-being 

3. life well-being 

4. workplace well-being 
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شدن نیازهای   ر نتیجة برآور ه افرا  یشناخت روانیستی و سالمت ، بهزیگر نییخو ا  براساس نظریة
فراهم  حمایتی که برای افرا  با، بافت و محیط ااتماعی نیز است.  ر این میانآنان  یشناخت رواناساسی 

ن یا ناکامی نیازهای آنان به خو مختاری، شایستگی و ارابا  با  یگرا بر کامروایی، کند یمیا آن را  ریغ  کر ه
(. محیط ااتماعی که شامت ساختار محیط و افرا ی است که  ر آن 1985ه سی و رایان،  گذار  یماأثیر 

اأثیر  افرا  یشناخت روانبر کامروایی نیازهای اساسی  اواند یم کند یمحمایتی که فراهم  باحضور  ارند، 
اأکید کند  یشناخت روانزهای اساسی شکلی باشد که بر حمایت از نیا اساس ساختار محیط اگر به بگذار . براین

 یشناخت روانو افرا  حاضر  ر محیط ااتماعی نیز نقشی حمایتی  ر این ساختار  اشته باشند، نیازهای اساسی 
نهایت بر کیفیت انگیزش، بهزیستی و سالمت و نیز کارکر  آنان  ر و این امر  ر شو  یمافرا  کامروا 

متناسب با محیط ااتماعی  (.2017هراکی، پلتیر، چئونگ، بکستر و بیو ری،   ار اأثیری مثبت  مدت یطوالن
مدرسه  مانندآموزشی  یها طیمحمتفاوت باشد.  ر  اواند یمنیز  کننده تیحماکه افرا   ر آن حضور  ارند، فر  

ان خو  حمایت و  انشجوی آموزان  انش یشناخت رواناز نیازهای اساسی  اوانند می استا انو  انشگاه، م لمان و 
گلوب، ریژاوک و اولکار،  ؛ لوبین1399، ابراهیمی قوا  و  الور، پور یس دکنند همیرزایی فندخت،  رااج، 

 کنند یمرا برای فرزندان خو  ایفا  گریتحما(.  ر محیط خانوا گی، والدین نقش 2020؛ آبوال و همکاران، 2020
که مربیان نیز این حمایت را  گونه همان (.2019ن، ؛ میوسن و کارلسو2020هرو ریگز مرینوس و همکاران، 

 (.  ر محیط کاری1391، زر شتیان، احمدی و آزا ی؛ 2020هاُنیت و هاگ،  کنند یمبرای ورزشکاران فراهم 
یا  ران سطوح عالی، سرپرستان بالفصتاواند از سوی سازمان، مدی می ،کنند حمایتی که کارکنان  ریافت می

  ر مقایسه با ،رستان بالفصت که نظارت مستقیمی بر کارکنان زیر ست خو   ارندهمکارانشان باشد. سرپ
شناسند و  مدیران سطوح عالی، با اواه به شناخت بیشتری که از کارکنان خو   ارند، نیازهای آنان را بهتر می

 (.2018شرایطی را برای حمایت از این نیازها فراهم کنند هاسلمپ و همکاران،  اوانند می
شناختی به م نای حمایت از هر سه نیاز به خو مختاری، شایستگی و  حمایت از نیازهای اساسی روان
(. حمایت از خو مختاری به م نای  رک  یدگاه  یگران، اأیید 2011ارابا  است هویلیامز و همکاران، 

و ایجا   ها تیالف ، ارائه  الیت منطقی برای انجا  ها ی آنکنجکاواحساسات و عواطف آنان، ارغیب حس 
(. حمایت از شایستگی شامت ارائه 2008برای انتخاب اوسط فر  حمایتگر است ه سی و رایان،  ییها فرصت

هرایان  استحس شایستگی و ارائه بازخور  مرابط به افرا   فهم، القای روشن و قابت یها  رخواستانتظارات و 
که فر  حمایتگر با صرف مقدار زیا ی وقت،  شو  یم(. حمایت از ارابا  نیز زمانی نمایان 2017و  سی، 

(. براساس 2006هنیمیک و همکاران،   هد یمنشان  شده تیحماانرژی و منابع، عالقه واق ی خو  را به فر  

به کامروایی نیاز  1سازی یند  رونیبا اسهیت فراشده  ر بافت ااتماعی  ، حمایت ا راکیگر نییخو ا نظریه 

 براییندی طبی ی و ف ال سازی فرا .  رونیشو  شایستگی و ارابا  با  یگران منجر میافرا  به خو مختاری، 
 ،بخش نباشند، اما مهم هستند هرایان یا لذت بخش یی است که شاید ذاااً رضایتپذیرش ارزش رفتارها

                                                 
1. internalization 
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هویلیامز  ذار گ یمشناختی نیز بر انگیزش، نگرش و رفتار افرا  اأثیر  شدن نیازهای اساسی روان . برآور ه(1993
 (.2014و همکاران، 

ی، شیوة گر یمربمانند یک سبک ادریس، روش  شناختی افرا  حمایت از نیازهای اساسی روان
قابلیت آموزش  ها مهارتو این  استهایی  ها و مهارت یا سبک رهبری است که شامت اکنیک فرزندپروری

  و  یگران شناختی افرا  حمایت شو زهای رواننیااز  که ی زمان(. 1998؛ ریو، 2014 ارند هویلیامز و همکاران، 
های مختلف از خو  نشان  هند.  کارکر  مثبت و مطلوبی را  ر حوزه اوانند می، افرا  نکنندکنترل  رارفتار آنان 

هایی است که به افرا  هم لمان،  و مهارت ها کیاکنای از  شامت مجموعه 1ای حمایت از نیازها مداخله ةبرنام

شناختی  کر ن از نیازهای اساسی روان  رست حمایت وهیش، والدین، مربیان، مدیران و سرپرستان( ناستا ا
ها  و مهارت ها کیاکن هد. این  ،  انشجویان، فرزندان، ورزشکاران و کارکنان( را آموزش میآموزان  انشافرا  ه

مربو  به  یها کیاکن .2اری، ی مربو  به حمایت از خو مختها کیاکن .1گیرند:   ر سه  سته کلی اای می

 اُلیوا، پولیدو هسانچز 3(ی لبستگمربو  به حمایت از ارابا  ه یها کیاکن .3، 2(حمایت از شایستگی هساختار

 (.2018؛ رایان و  سی، 2018؛ ریو، 2017کالوو،  پونس و گارسیا گنزالز، لئو، گنزالز
که هدفشان کامروایی نیاز به  است کیاکنمربو  به حمایت از خو مختاری شامت پنج  یها کیاکن

، استفا ه از 5 الیت منطقی ، ارائة4گرفتن  یدگاه شخصشامت  رنظر ها کیاکنخو مختاری افرا  است. این 

 یها کیاکن. هستند 8 ا ن شکیبایی و نشان 7منفی ، اأیید و پذیرش عاطفة6کننده رکنترلیغلحن اطالعاای 

ساختارمندکر ن  باکر ن نیاز به احساس شایستگی  ر افرا   رآور ه نبال ب همربو  به حمایت از شایستگی ب
ساختارمند ایجا  کند،  یفر  حمایتگر بتواند محیط آنکهمحیط ااتماعی اوسط فر  حمایتگر هستند. برای 

و  11بازخور  ، ارائة10 ا ن ، راهنمایی9انتظاراتروشن و واضح کر ن  استفا ه کند: بیان ها کیاکناز این  اواند یم

مربو  به  یها کیاکنیا به عبارای   لبستگی یها کیاکن  رنهایتباال.  12ایجا  محیطی با احمت شکست

کر ن نیاز به   نبال برآور ه ، بهفر ی روابط بینگر  و صمیمی  ر  فضاییحمایت از ارابا  با هدف ایجا  
ند از: ا فر ی هستند، عبارت نیببط روا یساز یغن نبال  که به ها کیاکنارابا  و ا لق  ر افرا  هستند. این 

                                                 
1. needs support intervention program 

2. structure 

3. involvement 

4. taking the person’s perspective 

5. providing explanatory rationales 

6. using non-pressuring, informational language 

7. acknowledging and accepting negative affect 

8. displaying patience 

9. clear expectations 

10. guidance 

11. feedback 

12. failure tolerance 
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(، 4روابط کلی  وستانه و 3، اشتیاق2گوی فر یو گفت هشامت 1فر ی بینمربو  به ا امالت  یها مهارت

و  9آگاهی هشامت 8( و اواه7همکاری و کار ایمی ، اراقای6حمایت مربو  به اکلیف هشامت 5حمایت ااتماعی

 (.2018هریو،  (10رفتارهای مراقبتی

ای حمایت از نیازها حاکی از آن است  مداخله ةبرناماثربخشی برنامه آموزشی های مرابط با  شپژوهنتایج 
ها  ر مقایسه با افرا  گروه گواه، مؤثر بو ه  که این مداخله هم برای فراگیران و هم برای افرا  احت نظارت آن

این   هد که میبا فراگیران نشان  ها  ر ارابا  و نتایج مثبت و  یرپایی را به همراه  اشته است. پژوهش
اواند سبک انگیزشی افرا  فراگیر را  ر مقایسه با افرا  گروه گواه، از سبک کنترلی به حمایتی  آموزش می

همچنین (، 2009؛ هار ر و ریو، 2016؛ چئون، ریو و سانگ، 2017اُلیوا و همکاران،  اغییر  هد هسانچز
و سطح خو کارآمدی و انگیزش  رونی آنان را افزایش  هد  کندرآور ه شناختی آنان را ب نیازهای اساسی روان

 یشناخت روانحمایت از نیازهای اساسی  یها کیاکنکارگیری  هاین، ببر (. عالوه2018ئون، ریو، لی و لی، هچ
؛ 2018هاانگرت و همکاران،  یشناخت رواناوسط م لمان، مربیان و سرپرستان با کامروایی نیازهای اساسی 

(، افزایش سطح انگیزش خو مختار هایلگا، هین و 2016؛ چئون، ریو و سانگ، 2017اُلیوا و همکاران،  سانچز
( و 2012( و بهزیستی هچئون، ریو و سو مون، 2009؛ هار ر و ریو، 2018؛ اانگرت و همکاران، 2019کوکا، 

(  ر 2009؛ هار ر و ریو، 2018گی هاانگرت و همکاران، انگیز شده و بی نیز کاهش سطح انگیزش کنترل
 ، ورزشکاران و کارکنان همراه است.آموزان  انش
ی حمایت از ا مداخله گرفته  ربارة اثربخشی آموزش برنامة ی صورتها پژوهشمجموع، با اواه به نتایج  ر
پیامدهای مثبتی را  اواند یم رپرستانبه سو آموزش آن  یا مداخله کارگیری این برنامة هب رسد یمنظر  به نیازها

رو  ز اینا ؛و نیز بهزیستی آنان  اشته باشد یشناخت روانبرای کارکنان  ر ارابا  با کامروایی نیازهای اساسی 
حمایت از نیازها به سرپرستان را بر  یا مداخلهآموزش برنامة هدف پژوهش حاضر این است که اثربخشی 

اساس،  براین شایستگی و ارابا  و نیز بهزیستی کارکنان بررسی کند.کامروایی نیاز به خو مختاری، 
 :هستندپژوهش به شرح زیر  یها هیفرض

 حمایت از نیازها بر کامروایی نیاز به خو مختاری اأثیر  ار . یا مداخله آموزش برنامة

 حمایت از نیازها بر کامروایی نیاز به شایستگی اأثیر  ار . یا مداخله آموزش برنامة

                                                 
1. interpersonal communication 

2. individualized conversation 

3. enthusiasm 

4. friendly general communication 

5. social support 

6. task-related support 

7. promoting cooperation and teamwork 

8. attention 

9. awareness 

10. caring behavior 
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 حمایت از نیازها بر کامروایی نیاز به ارابا  اأثیر  ار . یا مداخله آموزش برنامة

 حمایت از نیازها بر افزایش سطح بهزیستی کارکنان اأثیر  ار . یا مداخله آموزش برنامة

 روش

 یریگ نمونهآماری، نمونه و روش  جامعة
 آزمون پس-آزمون شیپاز نوع  یشیآزما مهیننیز  به لحاظ هدف کاربر ی و طرح پژوهشحاضر روش پژوهش 

آماری پژوهش حاضر، شامت کارکنان و سرپرستان بالفصت آنان  ر شرکت  اام ةهمراه با گروه گواه بو . 
نفر  1300ها حدو   ا دا  کت آن مشغول به کار بو ه و 1399 ر سال  که استنفت و گاز مارون  یبر ار بهره

صورت هدفمند  فر  ر ابتدا بهن 30. انتخاب این ندر از سرپرستان انتخاب شدنف 30ای به حجم  . نمونهبو ه است
ت سرپرستی سال و ا دا  کارکنان اح پنجکار باالی   اشتن سابقةورو  به پژوهش ه یها مالکاساس و بر
. نفر به هر گروه آزمایش و گواه اخصیص یافت 15صورت اصا فی،  نفر( انجا  شد. سپس به 3-5بین 

کارکنان زیرمجموعه هر سرپرست و با اواه به ا دا  کارکنان  میانمنظور بررسی اأثیر مداخله آزمایشی، از  به
کارکنان گروه آزمایش  اساس حجم نمونة اصا فی سا ه انتخاب شدند. براین صورت بهنفر  3یا  2زیرمجموعه، 

 نفر بو . 40نفر و گروه گواه شامت  43شامت 

 روش اجرای پژوهش
های الز  با واحد احقیق و پژوهش شرکت  مجوز و هماهنگی  ریافتور اارای پژوهش، پس از منظ به

آزمایش و  یها گروهو پس از آن سرپرستان و کارکنان شد نفت و گاز مارون، حجم نمونه ا یین  یبر ار بهره
نیازها  ر محیط  کامروایی اسیمقگواه انتخاب شدند. پیش از اارای مداخله، کارکنان گروه آزمایش و گواه 

آزمون آنالین پاسخ  ا ند. پس از آن،  صورت بهآزمون و  کار و مقیاس بهزیستی کارکنان را  ر قالب پیش
هشت السه ای حمایت از نیازها را طی  و ماه و  ر  مداخله آموزشی برنامة سرپرستان گروه آزمایش، السات

یند از  ریافت فراکه سرپرستان گروه گواه  ر طول  کر ند؛  رحالیای(  ریافت   قیقه 90 ههر هفته یک السة
م ارفه و آشنایی سرپرستان گروه گواه با  رمانگر و  برای یا السهبهره بو ند. با این حال،  این مداخالت بی

ای حمایت  مداخله ةهمچنین اشریح هدف از مشارکت آنان  ر این پژوهش اشکیت شد. السات آموزشی برنام
صورت مجازی اارا شدند.  بهیوع ویروس کرونا و محدو یت حضور  ر شرکت مور  مطال ه،  لیت ش بهاز نیازها 

آزمون  ه به شیوةآزمون روی کارکنان هر  و گروه آزمایش و گوا ای، پس  و هفته پس از ااما  السات مداخله
 آنالین اارا شد.

 مالحظات اخالقی
کنندگان  ر ارابا  با پژوهش و اهداف مور  نظر  تاول السات آموزشی به شرک ةالسسازی،  ر  منظور آگاه به

. همچنین به آنان اطمینان  ا ه شد که ماند یمآن به آنان اوضیح  ا ه شد که اطالعات آنان محرمانه 
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براین  . عالوهشو  یمهای آماری و نه فر ی ارائه  صورت گروهی و  ر قالب  ا ه به شده یآور امعاطالعات 
آموزشی گروهی برای افرا  گروه گواه نیز اارا  ، یک  ورةبو ن آن اواه به اثربخشبا آموزش،  پس از خاامة

 شد.

 های ورود مالک
 نکر ن افتی ر مور نظر، سازمان  ر بو ن شاغت ،یپژوهش کار  ر مشارکت از آگاهانه تیرضا و تیاما ابراز

 سمت ی ارا سال، پنج یباال کار سابقة  اشتن حاضر، پژوهش مداخلة از ریغ به آموزش ای مداخله هرگونه
 .یآموزش السات  ر منظم شرکت و نفر 3-5 نیب یسرپرست احت کارکنان ا دا  ،یسرپرست

 خروج یها مالک
ابتالی آنان به بیماری خاص، مصرف  ارو و واو  سرپرستان  ر السات آموزشی،  غیبت بیش از یک السة
 .گذارند می ریاأثروند مداخله بر مشکالت و اختالالای که 

 اجتماعی مداخلهارزیابی روایی 
پرسیدن نظرات افرا   ی مداخله اشاره  ار  که م موالً باها هیروبو ن و رضایت از  پذیرفتهبه  1روایی ااتماعی

(. روایی 2011هلوئیسلی و رید،  شو  یمارزیابی  وه آزمایش(گر کنندگان شرکت ر مداخله ه کننده شرکت
 ه را از روند آموزش و اثربخشی آن ر مداخل کنندگان شرکتخص، میزان رضایت چهار شا کمک بهااتماعی 

 .4و  4رضایت. 3، 3اهمیت .2، 2اغییرات مثبت م نا ار .1اند از:  . این چهار شاخص عبارتکند یمارزیابی 

آزمایش این  گروه کنندگان شرکتیک از چهار شاخص، از منظور سنجش هر به (.2015هچئون و ریو،  5کارایی

آموزشی به ایجا   ار: آیا مشارکت شما  ر این برنامةشاخص اغییرات مثبت م نا  .1سؤاالت پرسیده شد: 
میت: آیا شاخص اه .2= کامالً(. 7واه،  هیچ = به1شده است؟ هاغییرات مثبت  ر سبک انگیزشی شما منجر 

شاخص  .3= کامالً مهم بو (. 7م نبو ، اه مهو هیچ = به1شما  ر این برنامة آموزشی مهم بو ؟ ه مشارکت
. 4(. = کامالً راضی بو  7= اصالً راضی نبو  ، 1رضایت: اا چه اندازه از این برنامه آموزشی راضی بو ید؟ ه

= کامالً مفید 7واه مفید نبو ،  هیچ = به1شما مفید بو ه است؟ ه آموزشی برای شاخص کارایی: آیا این برنامة
بو ند که اغییرات   ا هآموزشی گزارش   ر  ورة کننده شرکت، سرپرستان شده انجا یابی با اواه به ارز بو (.

سرپرستان گروه آزمایش  ر  (. همچنین=64/0SD=،13/6Mرخ  ا ه است ه ها آن  یزشیانگمثبتی  ر سبک 
( و نیز کارایی =72/0SD=،42/6M(، رضایت ه=74/0SD=،38/6Mاهمیت ه یها شاخص

                                                 
1. social validity 

2. positive significant changes 

3. importance 

4. satisfaction 

5. usefulness 
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 یها نیانگیم نکهیابنابراین با اواه به  مرات باالیی را گزارش کر ه بو ند؛ن (=52/0SD=،35/6Mه
حمایت از نیازها از روایی ااتماعی مطلوبی  یا مداخله برنامة( بیشتر است، =4Meاز مقدار میانه ه شده محاسبه

 ه است.از السات آموزشی آمد یا خالصهمور  استفا ه و نیز  یها پرسشنامه.  ر ا امه، استبرخور ار 

 ابزار سنجش
 (NSa-WS) 1مقیاس کامروایی نیازها در محیط کار

 ر این پژوهش از مقیاس ارضای نیازها  ر  یشناخت روانسنجش متغیر کامروایی نیازهای اساسی  منظور به
کامروایی نیاز به  ةمؤلفما ه و سه  13(، استفا ه شد. این مقیاس  ارای 2018محیط کار ااولین و استنلینگ ه

ها  . پاسخاستما ه(  5ما ه( و کامروایی نیاز به ارابا  ه 4ما ه(، کامروایی نیاز به شایستگی ه 4خو مختاری ه
شوند. ااولین و  گذاری می هکامالً موافقم( نمره 5هکامالً مخالفم( اا  1ای از   راه روی طیف لیکرت پنج

ارایب برای اب ا  کامروایی نیاز به  روش ضریب آلفای کرونباخ بهرا به ( پایایی این مقیاس 2018استنلینگ ه
گزارش  ا ند. این  89/0و  81/0، 78/0خو مختاری، کامروایی نیاز به شایستگی و کامروایی نیاز به ارابا  

 را ر این پژوهش ارامه و اعتباریابی شده است که روایی صوری و محتوایی آنان  بار  نینخستمقیاس برای 
شده با استفا ه از ضریب آلفای کرونباخ  ر این پژوهش  ضرایب پایایی محاسبه. کر ندبررسی و اأیید   اناستا

های احلیت عاملی  شاخص .است 90/0و  82/0، 86/0 ارایب خو مختاری، شایستگی و ارابا  به برای اب ا 
 جینتا کههای این مقیاس محاسبه شدند  روی ما ه AMOS-24 افزار نر اأییدی مقیاس نیز با استفا ه از 

 ،=080/0RMSEA= ،95/0CFIهحاکی از روایی مطلوب مقیاس ارضای نیازها  ر محیط کار بو  
90/0GFI=). 

2مقیاس بهزیستی کارکنان
 (EWB) 

( 2015مقیاس بهزیستی کارکنان ژنگ و همکاران ه کمک بهمتغیر بهزیستی کارکنان  ر پژوهش حاضر 
ما ه(، بهزیستی  ر زندگی  6شناختی ه ما ه و سه بُ د بهزیستی روان 18سنجیده شده است. این مقیاس  ارای 

هکامالً مخالفم(  1ای از   راه ها روی طیف لیکرت هفت ما ه( است. پاسخ 6ما ه( و بهزیستی محیط کار ه 6ه
. ژنگ و همکاران است 42و حداکثر آن  7 د شدند. حداقت نمره  ر هر بگذاری  م( نمرههکامالً موافق 7اا 
شناختی، بهزیستی  بهزیستی روانارایب برای  را به روش ضریب آلفای کرونباخ بهپایایی این مقیاس ( 2015ه

نتایج  محاسبه کر ند. همچنین 93/0و  93/0، 92/0، 88/0 ر زندگی، بهزیستی محیط کار و کت مقیاس 
28/306Xهعاملی این مقیاس را اأیید کر   ساختار سهحاصت از احلیت عاملی اأییدی 

2= ،132df= ،
95/0CFI= ،06/0RMSEA= ،04/0SRMR=) . عمیر، شنبدی  نخستین بار ک برا مقیاس بهزیستی کارکنان

پایایی این مقیاس را به روش ضریب آلفای  این پژوهشگران. کر ند( ارامه و اعتباریابی 1395و هاشمی ه

                                                 
1. Need Satisfaction at Work Scale (NSa-WS) 

2. Employee Well-Being Scale (EWB) 



 ... برنامة  یمجاز-یآموزش گروه یاثربخش                                                                                                 222

، 86/0 ارایب بهشناختی و کت مقیاس  بهزیستی  ر زندگی، بهزیستی محیط کار، بهزیستی روانکرونباخ برای 
روایی مقیاس بهزیستی کارکنان را با استفا ه از احلیت عاملی  . همچنینمحاسبه کر ند 91/0و  74/0، 90/0

37/256Xعاملی آن بو  ه ازش مطلوب این مقیاس و ساختار سهج حاکی از براأییدی بررسی کر ند که نتای
2= ،

126df= ،03/2X
2
/df= ،94/0CFI= ،94/0IFI= ،05/0RMSEA=) .ضرایب پایایی  ر این پژوهش ،

 ، بهزیستی  ر زندگی ویشناخت روانشده با استفا ه از ضریب آلفای کرونباخ برای اب ا  بهزیستی  محاسبه
های احلیت  شاخص .است 95/0و  94/0، 93/0، 88/0برابر با  ارایب بهزیستی محیط کار و کت مقیاس به

 که شدندهای این مقیاس محاسبه  روی ما ه AMOS-24 افزار نر عاملی اأییدی مقیاس نیز با استفا ه از 
 ،=074/0RMSEA= ،96/0CFIه حاکی از روایی مطلوب مقیاس ارضای نیازها  ر محیط کار بو  جینتا
90/0GFI=). 

 حمایت از نیازها یا مداخله برنامة
که برگرفته از کتاب اان مارشال ریو را حمایت از نیازها  یا مداخله محتوای السات آموزشی برنامة 1ادول 

 . هد یممختصر نشان  صورت به، است 1هیجان و انگیزش  رکعنوان  با( 2018ه

 یازهااز ن یتحما یا مداخله ةبرنام یجلسات آموزش یمحتوا ةخالص .1 جدول

 جلسه شرح جلسات

 السة
 اول

 ةید نظر یچدارچوب نظدر   ةارائد  ،آن میو مفداه  ینییخدو ا   ةید نظر یم رفد  زش،ید مفهدو  انگ  فید ا ر ، وره و اهداف آن یم رف ،مدرس یم رف
 نیآزمون آنال قیکارکنان از طر زشیانگ شیافزا یراهکارها رةسنجش نظرات  ربا ،کار طی ر مح یگر نییخو ا 

 السة
  و 

 ییآشدنا  ،سرپرسدتان  یهدا  پاسدخ  تیاحل ن،یصورت آزمون آنال به 2کار ر  مشکالت پرسشنامة از استفا ه با سرپرستان یزشیانگ سبک ییشناسا
 یهدا  از سدبک  کید نقا  ض ف و قوت هر یم رف ،کننده( خو مختار  ر مقابت سبک کنترل یهسبک حام یزشیانگ یها سرپرستان با انواع سبک

از  تید حما یراهبر هدا  ،یستگیاز شا تیحما یراهبر ها ،یاز خو مختار تیحما یهراهبر ها ازهایاز ن تیحما یراهبر ها ةیاول یم رف ،یزشیانگ
 ارابا (

 السة
 سو 

از  تید موق  دنید با مفهدو     ییآشنا ،یریگ می ر اصم یمشارکت کر یبا رو مرابط یمطالب ةارائ ،کارکنان دگاهیراهبر   رنظرگرفتن   اتیکل ارائة
 یدی چرا تی ال ةارائ تیاهم  ربارة یمطالب ةارائ ،یمنطق تی ال ةراهبر  ارائ اتیکل ةارائ مند،کار-سرپرست نیو کاربر  آن  ر روابط ب یگرینگاه  
 ةارائد  وةیبدا شد   ییآشنا ،یرمنطقیغ تی ر مقابت  ال یمنطق تیمفهو   ال بارة ر یمطالب ةارائ ،کارکنان زشیانگ ختنی ر برانگ فهیوظ کیانجا  

 صورت پرسش و پاسخ به یمنطق تی ال ةارائ باکارکنان  ختنیبرانگ وةیسنجش ش ،مختلف یها ها و  استانک مثال ةارائ قیاز طر یمنطق تی ال

 السة
 چهار 

 کنندده،  رکنتدرل یغ یراهبر  استفا ه از لحن اطالعداا  اتیکل ةارائ ،قبت ةاز مطالب الس نیآزمون آنال کی یقبت و اارا ةبر مطالب الس یمرور
 ر  یمفهدو  زبدان اطالعداا    رة ربدا  یمطدالب  ارائة آنان، بر یرگذاریاأث و گرانی  به اطالعات انتقال  ر آن لحن و زبان نقش  ربارة یمطالب ارائة

مختلدف و بحدو و    یهدا  هدا و  اسدتانک   مثال ةارائ قیاز طر کننده رکنترلیغ یاستفا ه از لحن اطالعاا وةیبا ش ییآشنا ،کننده مقابت زبان کنترل
 ،ها بدر رفتدار   آن راتیو اأث یمفهو  عواطف مثبت و منف رة ربا یمطالب ارائة ،یمنف ةعاطف رشیو پذ دییاأ راهبر  اتیکل ارائة ،یگروه یگووگفت
 ا ن نشدان  راهبدر   اتیکل ارائة ،مختلف یها ها و  استانک مثال ةارائ قیکار از طر طیکارکنان  ر مح یعواطف منف رشیپذ یها وهیبا ش ییآشنا
سرپرسدتان   یآند  یها کنترل واکنش یبرا ییراهکارها ارائة مند،کار-سرپرست نیب روابط ر  ییبایشک و صبر نقش  ربارة یمطالب ارائة ،ییبایشک
 یگروه یگوومختلف و بحو و گفت یها ها و  استانک مثال ةارائ با ها تیموق  نیا تیریمقابله و مد وةیو ش

                                                 
1. Understanding motivation and emotion (7th Edition) 

2. problems at work questionnaire 
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 یازهااز ن یتحما یا مداخله ةبرنام یجلسات آموزش یمحتوا ةخالص .1 جدولادامه 
 جلسه شرح جلسات

 السة
 پنجم

 ةکر ن و ارائد  ییانتظارات واضح، راهنما یراهبر ها اتیکل ةارائ ،قبت ةاز مطالب الس نیآزمون آنال کی یقبت و اارا ةبر مطالب الس یمرور
 ا ن  وةیبدا شد   ییآشدنا  ،یگروهد  یگدو ومختلف و بحو و گفت یها ها و  استانک مثال ةارائ قیاز طر ها  ا ن  ستور وةیبا ش ییآشنا ،بازخور 

 قید کدر ن از طر  ییراهنما وةیبا ش ییآشنا ،یگروه یگوومختلف و بحو و گفت یها ها و  استانک مثال ةارائ قیروشن از طر یها  ستورال مت
 ،سدازنده  یمفهدو  بدازخور  ا ن و نقدش بازخور هدا     رة ربدا  یمطدالب  ةارائ ،یگروه یوگومختلف و بحو و گفت یها ها و  استانک مثال ةارائ
 یگروه یگوومختلف و بحو و گفت یها ها و  استانک مثال ةارائ قیسازنده از طر ی ا ن بازخور ها وةیبا ش ییآشنا

 السة
 ششم

ادو   جدا  یا وةیبدا شد   ییآشدنا  ،راهبر  احمدت شکسدت   اتیکل ةارائ ،قبت ةاز مطالب الس نیآزمون آنال یقبت و اارا ةبر مطالب الس یمرور
 اتید کل ةارائد  ،یگروهد  یگدو ومختلف و بحدو و گفدت   یها ها و  استانک مثال ةارائ قیاحمت خطا از طر ایمملو از احمت شکست  یااتماع

 ،کدارکن( -خداص بدر ا دامالت سرپرسدت     دید کار هبا اأک طیاراباطات و ا امالت  ر مح تیاهم  ربارة یمطالب ةارائ ،راهبر  ا امالت سرپرست
 یگروه یگوومختلف و بحو و گفت یها ها و  استانک مثال ةارائ قیارابا  اثربخش از طر یها وهیبا ش ییآشنا

 السة
 هفتم

نقدش   رة ربا یمطالب ةارائ ،یااتماع تیراهبر  حما اتیکل ةارائ ،قبت ةاز مطالب الس نیآزمون آنال کی یقبت و اارا ةبر مطالب الس یمرور
هدا و   مثدال  ةارائد  قید کدار از طر  طیآن  ر محد  یریکارگ هو ب فهیاز وظ تیبا مفهو  حما ییسرپرست، آشنا تیا راک کارکنان از حما تیو اهم

و  قیاشدو  وةیبدا شد   ییآشنا ،یکار یها میا یو اثربخش یمیعملکر  ا رة ربا یمطالب ةارائ ،یگروه یگوومختلف و بحو و گفت یها  استانک
 ةراهبدر  اواده سرپرسدت، ارائد     اتید کل ةارائد  ،یگروهد  یگوومختلف و بحو و گفت یها ها و  استانک مثال ةارائ قیاز طر یمیکار ا تیاسه
ها و  مثال ةارائ قی ا ن از طراواه نشان وةیبا ش ییآنان، آشنا یستیاواه سرپرست به کارکنان  ر سالمت و بهز تینقش و اهم رة ربا یمطالب

 یگروه یوگومختلف و بحو و گفت یها  استانک

 السة
 هشتم

 یآموزش السات به  ا ن خاامه و یآموزش  ورة یااتماع اعتبار سنجش ،یآموزش السات ریس  ر شده مطرح مطالب یبند امع و مرور

 2018 و،یر: منبع
 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
و  یشناخت روانای حمایت از نیازها بر کامروایی نیازهای اساسی  مداخله منظور بررسی اثربخشی برنامة به

 ر ابتدا  استفا ه شد. همچنین (MANCOVA)بهزیستی کارکنان از احلیت کوواریانس چندمتغیری 
و نیز متغیرهای پژوهش با استفا ه از فراوانی و  رصد  یشناخت تیام اوصیفی متغیرهای  یها شاخص

فراوانی و نیز میانگین و انحراف م یار بررسی شدند.  ر ا امه و پیش از انجا  احلیت کوواریانس چندمتغیری، 
های رگرسیون  یبها و همگنی ش سبو ن اوزیع نمرات، همگنی واریان نرمالاین احلیت شامت  یها مفروضه

 آزمون شیپا امت گروه  ر  F و آمارة اسمیرنوف، آزمون لوین-ارایب و با استفا ه از آزمون کولموگروف به
 انجا  شد. α≤05/0 ی ار ام نو  ر سطح  24نسخة  SPSS افزار نر با استفا ه از  ها تیاحل همة. شدندبررسی 

 ها افتهی
 شناختی توصیف جمعیت (الف
سرپرستان، میانگین سنی هانحراف  کارمند بو  که  ر نمونة 83رپرست و س 30این پژوهش شامت  نمونة

( سال بو . 42/6ه 00/49واه ( سال و میانگین سنی هانحراف م یار( گروه گ98/5ه 00/44م یار( گروه آزمایش 
 77/39ارایب  گروه گواه به برای گروه آزمایش وکارکنان، میانگین سنی هانحراف م یار(  براین  ر نمونة عالوه

ن  ر گروه آزمایش و گروه کار برای سرپرستا ن سابقةمیانگی ( سال است. همچنین46/6ه 96/39و  (89/5ه
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و  19/15رایب ا گروه گواه نیز بهسال و برای کارکنان  ر گروه آزمایش و  69/23و  40/19ارایب  گواه به
 است. آمده 2 ر ادول  ها آن یشناخت تیام  یها یژگیومربو  به سایر  یها افتهیسال است.  00/17

 کنندگان پژوهش شرکت شناختی یتجمع های یژگی. و2جدول 

 شناختی یتجمع های یژگیو

 گواه گروه آزمایش گروه

 کارکنان سرپرستان کارکنان سرپرستان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 انسیت
 5/97 39 100 15 6/97 42 100 15 زن

 5/2 1 0 0 4/2 1 0 0 مر 

 سطح
 احصیالت

 0/15 6 3/13 2 3/16 7 0 0  یپلم

 5/12 5 0 0 0/14 6 0 0 کار انی

 5/42 17 0/60 9 2/44 19 7/66 10 کارشناسی

 0/30 12 7/26 4 5/25 11 3/33 5 ارشد کارشناسی

 

 توصیفی متغیرهای پژوهش یها شاخص (ب
-آزمون شیپ رحلةحسب عضویت گروهی  ر مراف م یار متغیرهای وابسته را برو انح ، میانگین3ادول 

 . هد یمنشان  آزمون پس

گروه  یکآزمون به تفک پس-آزمون یشوابسته در پ یرهایمتغ یارو انحراف مع یانگین. م3 جدول

 و گواه یشآزما

 یآمار یها شاخص

 رهایمتغ
 گروه

 آزمون پس آزمون شیپ

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 خو مختاری به نیاز کامروایی
 36/2 67/17 50/3 74/14 آزمایش

 90/3 55/14 32/4 28/14 گواه

 شایستگی به نیاز کامروایی
 02/2 34/18 82/2 35/16 آزمایش

 72/3 18/16 23/4 03/16 گواه

 ارابا  به نیاز کامروایی
 14/3 28/21 76/3 91/18 آزمایش

 57/4 40/17 72/4 23/17 گواه

 کارکنان بهزیستی
 63/7 98/112 72/8 72/104 آزمایش

 50/6 51/107 47/6 15/106 گواه

 
، میانگین نمرات کامروایی نیاز به خو مختاری، کامروایی نیاز به شایستگی، 3با اواه به نتایج ادول 

 بیشتر از گروه گواه است. آزمون پس  ر مرحلة کامروایی نیاز به ارابا  و بهزیستی کارکنان
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 تحلیل کوواریانس یها مفروضه (ج
ها و  بو ن اوزیع نمرات، همگنی واریانس های نرمال مفروضهاحلیت کوواریانس،  یها فرض شیپ ر رابطه با 

بو ن اوزیع نمرات متغیرهای وابسته از  منظور بررسی نرمال . بههای رگرسیون بررسی شدند همگنی شیب
 است. آمده 4آزمون  ر ادول این شد. نتایج  استفا هاسمیرنوف -ولموگروفآزمون ک

گروه  یکبه تفک یرنرمال هر متغ یعتوز یبررس یبرا یرنوفاسم-آزمون کولموگروف یج. نتا4 جدول

 و گواه یشآزما

 گروه رهایمتغ
 آزمون پس آزمون شیپ

 .K-S Sig آمارة .K-S Sig آمارة

 خو مختاری به نیاز کامروایی
 515/0 06/0 613/0 10/0 آزمایش

 200/0 11/0 200/0 09/0 گواه

 شایستگی به نیاز کامروایی
 100/0 12/0 068/0 13/0 آزمایش

 190/0 11/0 072/0 13/0 گواه

 ارابا  به نیاز کامروایی
 288/0 10/0 077/0 13/0 آزمایش

 428/0 09/0 203/0 10/0 گواه

 کارکنان بهزیستی
 200/0 09/0 084/0 10/0 آزمایش

 581/0 08/0 745/0 07/0 گواه

 
اوزیع هر چهار متغیر کامروایی نیاز به خو مختاری، کامروایی نیاز به ،  هد یمنشان  4نتایج ادول 

 ر  آزمون پسو  آزمون شیپیک از مراحت   ر هیچ شایستگی، کامروایی نیاز به ارابا  و بهزیستی کارکنان
و  استاوزیع نمرات، نرمال نتیجه گرفت،  اوان یم بنابراین (؛p>05/0ه نیست  ار ام نآزمایش و گواه  گروه
 .بگذار نتایج مداخله اأثیر بر  اواند ینم

نبو ن  ار ام نو با اواه به  شدبا استفا ه از آزمون لوین بررسی  ها انسیوارهمگنی  فرض شیپ ر ا امه، 
آزمایش و  گروه یها انسیواربرابری  فرض شیپ(، p>05/0ر متغیر وابسته هاین آزمون برای هر چها آمارة

آزمون کامروایی  پیش ×گروه  Fرگرسیون، نتایج ا امت  یها بیشهمگنی  واه اأیید شد.  ر رابطه با مفروضةگ
آزمون کامروایی نیاز به خو مختاری  ر  آزمون و پس های رگرسیون پیش شیب ،نیاز به خو مختاری نشان  ا 

آزمون  پیش ×گروه  F(. همچنین نتایج ا امت 875/0p= ،03/0=F ار نیست هو گواه م نا آزمایش گروه
آزمون کامروایی نیاز به  آزمون و پس های رگرسیون پیش شیب  هد، میکامروایی نیاز به شایستگی نشان 

آزمون  پیش ×گروه  Fا امت (. نتایج 966/0p= ،01/0=F ار نیست هو گواه م نا آزمایش گروه ر  شایستگی
آزمون کامروایی نیاز به  آزمون و پس های رگرسیون پیش شیب  هد، میکامروایی نیاز به ارابا  نیز نشان 

 ×گروه  Fا امت نتایج   رنهایت(. 536/0p= ،39/0=F ار نیست ه ایش و گواه م ناآزم گروهارابا   ر 
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آزمون بهزیستی کارکنان  آزمون و پس های رگرسیون پیش شیب  هد، میآزمون بهزیستی کارکنان نشان  پیش
استفا ه از  یها فرض شیپ نکهیابا اواه به  (.486/0p= ،52/0=F ار نیست ه و گواه نیز م نا آزمایش گروه ر 

بالمانع  ها  ا هاستفا ه از این آزمون برای اجزیه و احلیت  آزمون احلیت کوواریانس چندمتغیری برقرار بو ،
 .است

 ها هیفرضآزمون  (د
 . هد یمنتایج کلی احلیت کوواریانس چندمتغیری را نشان  5ادول 

 یرهایآزمون متغ نمرات پس یانگینم ةسیمقا یبرا یریچندمتغ یانسکووار یلتحل یج. نتا5 جدول

 گواه و آزمایش گروه در آزمون، یشوابسته با کنترل پ
 اثر اندازه .Sig خطا یآزاد درجة هیفرض یآزاد درجة F مقدار ارزش آزمون

 89/0 0001/0 74 4 92/142 89/0 ییالیپ اثر
 89/0 0001/0 74 4 92/142 12/0 لکزیو یالمبدا
 89/0 0001/0 74 4 92/142 73/7 نگیهتل اثر
 89/0 0001/0 74 4 92/142 73/7 یرو شهیر نیار بزرگ

 
احلیت کوواریانس چندمتغیری از لحاظ  ی چهارگانةها آزمون ،شو  یم مشاهده 5که  ر ادول  گونه همان
 آزمون پس بسته  ر مرحلةآزمایش و گواه، حداقت  ر یکی از متغیرهای وا گروهبنابراین  هستند؛  ار ام نآماری 
اک متغیرهای وابسته، از احلیت کوواریانس  از لحاظ اک ها گروه منظور مقایسة  ارند. به ی ار ام نافاوت 

 است. آمده 6ا استفا ه شد که نتایج آن  ر ادول ی  ر متن مانکوریمتغ اک

آزمون  نمرات پس یانگینم یمتن مانکوا بر رو در یریمتغ تک یانسکووار یلتحل یج. نتا6 جدول

 گواه و آزمایش گروه در آزمون، یشوابسته با کنترل پ یرهایمتغ

 وابسته ریمتغ
 منبع

 اثر

 مجموع

 مجذورات

 درجة

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذوارت
 .F Sig مقدار

 اندازه

 اثر

 خو مختاری به نیاز کامروایی
 85/147 1 85/147 گروه

58/204 0001/0 73/0 
 72/0 77 65/55 خطا

 شایستگی به نیاز کامروایی
 32/71 1 32/71 گروه

34/156 0001/0 67/0 
 46/0 77 13/35 خطا

 ارابا  به نیاز کامروایی
 69/114 1 69/114 گروه

43/151 0001/0 66/0 
 76/0 77 32/58 خطا

 کارکنان بهزیستی
 97/1983 1 97/1983 گروه

49/346 0001/0 82/0 
 73/5 77 89/440 خطا
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 ر  نمرات کامروایی نیاز به خو مختاری منظور مقایسة به، نتایج احلیت کوواریانس 6با اواه به ادول 
، افاوت آزمون شیپبا کنترل اثر نمرات ،  هد یمحسب عضویت گروهی نشان و بر آزمون پس مرحلة

نمرات  افاوت رصد  73،  هد یماثر نشان  یزان اندازة(. م>05/0pه است  ار ام ناز لحاظ آماری  ها نیانگیم
.  ر رابطه با متغیرهای کامروایی نیاز استاشی از عضویت گروهی کامروایی نیاز به خو مختاری ن آزمون پس

(. >05/0pاست ه  ار ام ن آزمون پس گروه  ر مرحلة و  نیانگیمبه شایستگی و کامروایی نیاز به ارابا ، افاوت 
از اغییرات مربو  به کامروایی نیاز   رصد 66و  67ارایب  به عضویت گروهیگفت،  اوان یم بارت  یگربه ع

 F ی ار ام نبا اواه به  . همچنینکند یمابیین  آزمون پس را  ر مرحلة ه شایستگی و کامروایی نیاز به ارابا ب
 اری  ه  ر این متغیر افاوت م نا(، بین گروه آزمایش و گروه گوا>05/0pمربو  به متغیر بهزیستی کارکنان ه

بهزیستی کارکنان ناشی از  آزمون پسنمرات  افاوت رصد  82،  هد یماثر نشان  اندازةشو .  مشاهده می
 .استعضویت گروهی 

 یریگ جهینتبحث و 
حمایت از نیازها بر کامروایی نیازهای اساسی  یا مداخله ژوهش بررسی اثربخشی آموزش برنامةهدف این پ

ون نفت و گاز مار یبر ار بهرههخو مختاری، شایستگی، ارابا ( و بهزیستی کارکنان شرکت  یشناخت روان
حمایت از نیازها به سرپرستان بر افزایش  یا مداخله  هد، آموزش برنامة می. نتایج این پژوهش نشان است

، یشناخت روانکارکنان اثر  اشته است. از میان سه نیاز  یشناخت روانسطح کامروایی نیازهای اساسی 
موزشی قرار گرفته بو . این یافته کامروایی نیاز به خو مختاری بیشتر از  و نیاز  یگر احت اأثیر مداخله آ

(، سانچزاُلیوا و همکاران 2018(، اانگرت و همکاران ه2019ایلگا و همکاران ه یها پژوهشهمسو با نتایج 
ی حمایت از نیازها ا مداخله برنامة ( است.2012( و چئون، ریو و سو مون ه2016(، چئون، ریو و سانگ ه2017ه

حمایت از نیاز به  یی است که شیوةها مهارتشامت راهبر ها و  -سرپرستی انگیزشی عنوان یک شیوة به –
(. راهبر های 2018هرایان و  سی،   هد یمآموزش به سرپرستان خو مختاری، شایستگی و ارابا  کارکنان را 

کر ه  که چگونه از نیاز به خو مختاری کارکنان حمایت  هد یمبه سرپرستان آموزش  از خو مختاریحمایت 
سپر ن و  به سرپرستان آموزش، از طریق گوش گرفتن  یدگاه شخص رنظر و نیاز آنان را کامروا کنند. راهبر 

های آنان را  ر  یحات و خواستهنوعی امایالت، ارا و پیشنها های کارکنان، به ها هیاوص، ها دگاهی پذیرفتن 
 نیار مهمکه کارکنان  آموزند یمسرپرستان  یارائة  الیت منطق گیری لحاظ کنند.  ر راهبر  یند اصمیمفرا

 یمشغلی به چه  لیت و با چه هدفی انجا   یها تیف الحق  ارند بدانند وظایف و  سرمایة سازمان هستند و
که  کند یم لی این احساس را به کارکنان القا الیت منطقی  ر رابطه با انجا  وظایف شغ . ارائةدشون
و عنوان ف الیتی بالقوه  را به ها تیف النتیجه آن است و  رهدفمند، مهم و ارزشمند  آنان  یشغل یها تیف ال

ساسات و هیجانات منفی عواطف، اح اأیید و پذیرش عاطفة منفی نیز .  ر راهبر کنند یم یساز ی رونارزشمند 
به م نای اأیید و ، ها آنکه اأیید و پذیرش  شو  یماز آنان م رفی  ریناپذ کیافکعنوان بخشی  کارکنان به

این راهبر ها  ر کنار یکدیگر، نیاز کارکنان به خو مختاری را هدف قرار   رمجموعپذیرفتن کارکنان است. 
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و اأیید شخصی، نیاز  بو ن بو ن، خو انظیمی، ارزشمند و مهم حساس عامتایجا  ا اوانند با میو  اند  ا ه
 د.نکارکنان به خو مختاری را کامروا و برآور ه کن

ایجا  محیطی  باکه  آموزند یمسرپرستان  حمایت از شایستگی هساختار(  ر رابطه با راهبر های
ساختارمند، از نیاز کارکنان به شایستگی حمایت کر ه و این نیاز را  ر آنان کامروا کنند. سرپرستان یا  

کر ن و ارائة بازخور  است. با  ه ویژگی انتظارات روشن، راهنماییمحیط ساختارمند  ارای س، رندیگ یم
 ر وظایف نداشتن  وضوح، ابها  و شو  یمیا هدفی که برای آن االش  ا ن انتظارات مشخص و روشن  انتقال

با شغلی خو  فائق آیند. سرپرستان  یها چالشبر  اوانند می به این وسیلهو کارکنان  شو  یمشغلی کاسته 
و حس شایستگی را  ر   هند انش و مهارت کارکنان را  ر انجا  یک ف الیت بهبو   اوانند کر ن می ییراهنما

 ا ن  بر نشان بازخور های مثبت و سازنده، عالوه ئةارا باکه  آموزند یمسرپرستان  کنند. همچنینآنان ایجا  
و  ها مهارت، ها یستگیشار را پررنگ کر ه و ب ها آن های ، قوتها آنض ف کارکنان و س ی  ر اصالح 

ی و اوانمندی را  ر این راهبر ها  ر کنار یکدیگر احساس شایستگی آنان اأکید کنند.  رمجموع ها یاوانمند
 .کنند یمکر ه و نیاز آنان به شایستگی را کامروا و برآور ه  کارکنان القا
 میان ر  و صمیمی  ر رابطةل ایجا  اوی گ نبا بستگی( بهراهبر های حمایت از ارابا  ه ل  رنهایت

 اشتن را کامروا کنند. این راهبر ها  د نیاز کارکنان به ارابا  و ا لقسرپرست و کارکنان هستند اا بتوانن
، حمایت ااتماعی و اواه. سرپرستان با یا گیری یفر  نیبمربو  به ا امالت  یها مهارتند از: ا عبارت
با کارکنان خو   یا مانهیصمچگونه روابط  وستانه و  آموزند یم یفر  نیبمربو  به ا امالت  یها مهارت

گسترش ا امالت کاری میان خو  و کارکنان و نیز  با اشته باشند.  ر راهبر  حمایت ااتماعی سرپرستان 
با  . همچنینبخشند یم نیز رابطه خو  با آنان را اراقا کارکنان و میانایجا  او کاری گروهی، روابط 

.  هند یمو رفاه کارکنان نشان  ها  رخواستر  اواه اهمیت و اواه خو  را به نیازها، کارگیری راهب هب
و نیاز کارکنان  شو  میشدن روابط بین سرپرست و کارکنان منجر  به غنیکارگیری این راهبر ها  هب  رمجموع

 .کند میبه ارابا  را برآور ه 
حمایت از نیازها به سرپرستان بر  یا داخلهم ةآموزش برنام  هد، مینتایج پژوهش حاضر نشان  همچنین

است. این یافته همسو با نتایج پژوهش چئون، ریو و سو مون  مؤثر بو هافزایش سطح بهزیستی کارکنان 
 یشناخت روانکر ن از نیازهای اساسی   نبال حمایت ی حمایت از نیازها بها مداخله ( است. برنامة2012ه

شدن به رشد شخصی، یکپارچگی، سالمت و بهزیستی فر  کمک شایانی که  رصورت کامروا کارکنان است
حمایت  بهزیستی کارکنان  ر محیط کار  ر نتیجة سطحرو اراقای  ؛ از این(2017هرایان و  سی،  کنند یم

 است. ینیب شیپ اساسی آنان، پیامدی بدیهی و قابتسرپرست از نیازهای 
 ا ن شکیبایی است.  ر این راهبر ، سرپرستان  اری نشانحمایت از خو مخت راهبر های نیار مهمیکی از 

پیشرفت و رسیدن و بیان این موضوع که شما هفر  شاغت(  ر حال  کننده  لگر کر ن کلمات  با بیان آموزند یم
سالمت و  و بر  هندرا  ر کارکنان خو  رشد  یآور اابو  ینیب خوشنوعی حس امیدواری،  به هدف هستید، به

شرایط و  احمت شکست ا ن شکیبایی  ر ارکیب با راهبر   نشان ند. راهبر باش گذارنان اأثیربهزیستی کارک



 229                                  دهمدواز ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

نکوهش شو ، اأیید و اقدیر  آنکهاای  که  ر آن شکست و خطاکر ن به کنند یمکاری را ایجا   فضایی
 زا استرسصورت رخدا  شرایط اا  ر کنند یم. سرپرستان با استفا ه از این  و راهبر  به کارکنان کمک شو  می

همچنان سطح بهینه عملکر  خو  را حفظ کنند. این  و راهبر  نوعی سپر محافظتی  ر محیط کار بتوانند 
کنند.  میفراهم  هه با مشکالت و موانع شغلیرا برای کارکنان خو  هنگا  مواا ها آنهستند که سرپرستان 
 اواند میو  کند یممحیط کاری محافظت  یشناخت نروا یها بیآسکارکنان را از  چنین سپر محافظتی

این، سرپرستان با یا گیری راهبر های مربو  به حمایت از بر را  ر سطح بهینه حفظ کند. عالوه بهزیستی آنان
.  ر چنین کنند یممبتنی بر  رک، اأیید و مراقبت را با کارکنان خو  ایجا   یفر  نیبارابا  ه لبستگی(، روابط 

. شو  یمسرپرستان و کارکنان ایجا   میانابط غیررسمی، صمیمانه، گر  و مبتنی بر احترا  و اأیید شرایطی، رو
شدن، مور  اواه قرارگرفتن، مهم و ارزشمندبو ن برای  یگران،  احساس حمایت شده یغن یفر  نیبروابط 

 طور بهی های هربچنین اج . هد یمدن را به هر  و طرف رابطه انتقال ش اعتما کر ن به  یگران و  وست  اشته
 مستقیم با سالمت روانی، سالمت اسمانی، رفاه و نیز بهزیستی کارکنان همراه است.

کارکنان را  یشناخت رواننتایج این پژوهش نقش و اهمیت حمایت سرپرست از نیازهای اساسی   رمجموع
 ها انسان همة، یگر نییخو ا  نظریةبراساس . ه استبر کامروایی این نیازها و نیز بهزیستی کارکنان نشان  ا 

و شرایط ااتماعی  ر هر   ارندشامت نیاز به خو مختاری، شایستگی و ارابا   یشناخت روانسه نیاز اساسی 
د. کامروایی این نیازها باش گذار  بر کامروایی این نیازها اأثیرنقش حمایتی خو بابافت و محیطی قا ر است 

کر ن از نیازهای  . حمایتشو  یمو عملکر  افرا  منجر  سالمت و بهزیستی طلوب بر انگیزش،نیز به اأثیر م
رفتاری -راهبر های انگیزشی از یا مجموعهرفتاری و  ر قالب  شیوةعنوان  ی بهشناخت رواناساسی 

یا محیط  مانند خانوا ه، مدرسه،  انشگاه مختلفی یها بافت ر  اواند یمآموزش و یا گیری است و این امر  قابت
 ار رخ  هد.ک

 :شو  یممطرح  ها سازمانبه  های زیرمنظور بسط و گسترش کاربر  نتایج این پژوهش، پیشنها  به
 ی حمایت از نیازها، این  وره  ر اقویم آموزشی سازمان لحاظ شو .ا مداخلهبا اواه به کارآمدی برنامة 

 شدهی حمایت از نیازها که  ر این پژوهش برای سرپرستان استفا ه ا مداخله  ر برنامةبا ایجا  اغییراای 
 .ی شغلی مختلف، طراحی و اارا کر ها سمتبرای امامی کارکنان  ر  از این برنامه اوان یماست، 

 اوانند یمآموزشی، مدیران عالی  سرپرستان برای شرکت  ر  ورة یمند عالقهمنظور الب بیشتر  به
به  براین کاری،  رج اشویقی  ر پروندة پرسنلی و... را  رنظر بگیرند. عالوه مانند اضافهیی ها پا اشامتیازات و 

منظور حمایت از نیاز به خو مختاری کارکنان، محیط کاری ایجا  کنند که  ر  . به1 شو  یمسرپرستان اوصیه 
 ها گروهافرا  و  مچنین. هآغازگری اشویق شو شده و خو ابرازی و خو و نظرات کارکنان اأیید  ها دگاهی آن 

روشنی بیان  ف الیت،  الیت منطقی آن را بهو سرپرستان  ر صورت  رخواست انجا   دحق انتخاب  اشته باشن
، ایجا   ارندیی که سطح چالش بهینه ها تیف البازخور  سازنده و اثربخش، ا یین وظایف و  . ارائة2. کنند

و نیز اسهیت رسیدن به  اوانمندسازی یها برنامهاز طریق ی فر ی ها مهارت برای رشد و اوس ة ییها فرصت
زمینه را برای حمایت از  اواند یم انع و کاهش سطح فشارها و الزاماتموفقیت از طریق به حداقت رساندن مو
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از  مندکار-ی سرپرستفر  نیبمملو از اعتما  و احترا ، اسهیت روابط  فضاییایجا   .3. شایستگی فراهم کند
کارکنان و اواه  یها اضطرابو  ها ینگرانو ابراز  ها صحبت ا ن به  اراباطی باز، گوش یها کانالطریق ایجا  

زمینه را برای حمایت  اواند یمنیز  ان از طریق ابراز همدر ی و همدلی ا ن به مسائت و مشکالت کارکن نشان
 از نیاز به ارابا  کارکنان فراهم آور .

نفت و گاز مارون، امکان ا میم نتایج پژوهش  یبر ار بهرهآماری به کارکنان شرکت  حدو بو ن اام ةم
الز  است پژوهشی مشابه  ر  رو کند؛ از این میرو  با محدو یت روبهآماری  یها اام هو  ها سازمانرا به  یگر 

منظور ا میم هرچه بیشتر نتایج اارا شو . با اواه به  به ااتماعی یها طیمحآماری و  یها اام ه یگر 
 ر  شو  یممربو  به این نوع آموزش، اوصیه  یها تیمحدو مجازی و  به شیوةبرگزاری السات آموزشی 

مقایسه  ها پژوهشو نتایج  شدهحضوری اارا  به شیوة حمایت از نیازها یا مداخله برنامة آای یها پژوهش
 شو .

 منابع
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