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Abstract
The purpose of this study was to determine the
effectiveness of the “Civility, Respect & Engagement
in Workplace (CREW)” intervention on employees’
relational energy and well-being by controlling for
extroversion. The study was an applied and quasiexperimental study with a pretest/posttest and control
group design. The statistical population consisted of
all employees at the headquarters of Isfahan Gas
Company in 2019, which amounted to 610 individuals
(95 females and 515 males). The research sample
consisted of 30 volunteers (23 males and 7 females)
who participated in the study and were randomly
assigned to the experimental and control groups. The
instruments used in this research were the Relational
Energy Questionnaire )REQ(, the Employee WellBeing Questionnaire (EWBQ), and NEO Personality
Inventory) NEO-PI). The “civility, respect &
engagement at Work” intervention was delivered in 8
sessions lasting 90 minutes for the experimental group,
while the control group received no intervention. Data
were analyzed using the MANCOVA method of SPSS
version 23. The results indicate that the CREW
intervention improved employees’ relationship energy
and well-being in the posttest by controlling
extroversion. Thus, managers can develop employees’
relationship energy and well-being and support them
by implementing the CREW intervention.
.Keywords: Relational Energy, Employee WellBeing, “Civility, Respect & Engagement at Work”,
Intervention, Extroversion.
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چکیده
 احردراو و،پژوهش حاضر با هدف ع یدین اثربخشدی مفاخلدۀ نزاکد
) بر انرژی رابطهای و بهزیسدری کارکندا بداCREW( اشریاق در کار
 ایدن پدژوهش کداربردی و از ندع.،کنررل برو گرایدی انجداو گرتد
 عام دۀ.پسآزمع با گدرو گدعا بدعد- نیمهعجربی با طرح پیشآزمع
 گاز اسرا اصفها در،آماری شامل کلیۀ کارکنا سراد مرکزی شرک
) مدرد515  ز و95(  نفدر610  بعد که ع دفاد کدل آ هدا1398 سال
 ز ) از کارکنددا7  مددرد و23(  نفددر30  نمعن دۀ مددعرد مطاه دده.،اسدد
 در این برنامۀ آمعزشی بعدنف که با روش عصادتی،داوطلب برای شرک
 ابزارهای معرد اسرفاد شامل.در دو گرو آزمایش و گعا گمارد شفنف
)EWBQ( ) بهزیسری کارکناREQ( پرسشنامههای انرژی رابطهای
 احردراو و، مفاخلۀ نزاک.) بعدNEO-PI( و ویژگیهای شخصیری نئع
 دقیقهای برای گدرو آزمدایش اعدرا90  علسۀ،اشریاق در کار در هش
 داد ها با.،شف؛ درحاهیکه هیچ مفاخلهای روی گرو گعا انجاو نگرت
روش عحلیددل کعواریددانس چنددفمر یر و بددا اسددرفاد از نددرواتددزار
 نرددایج نشددا داد بددا کنرددرل. عجزیدده و عحلیددل شددفنف-SPSS23
برو گرایدی مفاخلده مععدب اتدزایش اندرژی رابطدهای و بهزیسدری
؛ بنابراین مفیرا میععانندف از طریدق،کارکنا در پسآزمع شف اس
اعرای مفاخله انرژی رابطهای و بهزیسری اتراد را ععسد ه دهندف و بده
.آ ها سعد برساننف
 اندرژی رابطدهای بهزیسدری کارکندا مفاخلدۀ:واژه های کلی دی
. احرراو و اشریاق در محیط کار برو گرایی،نزاک
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مقدمه
در دهۀ اخیر با ظهعر نهض ،روا شناسی مثب،گرا محققا و نظریهپردازا گرایش زیادی به مطاه ۀ مفاهیم
و پفیف های مثب ،پیفا کرد انف .انرژی انسانی از عمله مفاهیمی اس ،که بهمعازات نهض ،روا شناسی
مثب،نگر معرد عععه بسیاری از پژوهشگرا واقع شف اس( ،تروهر قانعنیا و روزگار )1395؛ برای مثال آما
( )2018انگیز ها و ارزشهای مرفاوت رهبرا را شناسایی و اثر سبکهای رهبری مخرلف بر سطح انرژی
کارکنا را مطاه ه کرد .کاعاریا و کعمار ( )2020در پژوهش خعد انرژی کارکنا را منب ی مهم در محیط کار
م رتی و رابطۀ آ را با رضای ،ش لی ارزیابی کردنف .واحف اسرمی مرادزاد و ی قعبی ( )1394نقش میانجی
احساس انرژی در رابطۀ بین اخالق کاری اسالمی و عمایل به عرک خفم ،را بررسی کردنف .انرژی معععر
محرکۀ عماو ت اهی،های انسا اس ،و پیشبینیکننف ای قعی برای پیامفهای مثب ،بهشمار میرود (تروهر
قانعنیا و روزگار  .)1395مرأسفانه ممکن اس ،انرژی اتراد بهخعبی مفیری ،نشعد و بهعفریج کاهش پیفا کنف.
1
در این دورا اقرصادی چاهشبرانگیز وععد ع ییرات دائمی اتزایش ساع ،کاری ازبینرترن سرزنفگی
شخصی و کاری اتزایش حجم کار و خطر ازدس،داد ش ل سبب خاهیشف ذخایر انرژی شخصی میشعد
(اوونز باکر سامپرر و کامرو .)2016
مطابق نظریۀ حفظ منابع هابفعل ( )1989اتراد میععاننف منابع انرژی خعد را از طریق ارعباطات اعرماعی
عقعی ،کننف .انرژی ناشی از عجارب ارعباطی اتراد انرژی رابطهای 2ناو دارد که از طریق ارعباطات بینتردی
مطلعب اتزایش و در طعل ع امالت منفی کاهش مییابف (آما  .)2018انرژی رابطهای پیامفهای زیا آور
کار عاطفی 3را ع فیل میکنف (باروا و ردی  )2018و سبب اتزایش ان طا پذیری شناخری 4میشعد (باروا و
ردی  .)2018همچنین منابع روا شناخری برآمف از انرژی رابطهای با انگیزش ش لی( 5مکدانیل  )2011و
رترار نعآورانه( 6گعا و گعنگ  )2020ارعباط مثب ،دارنف .این شکل از انرژی اثر ع ارض کار-خانعاد  7بر
اتراد را کاهش میدهف (آما  )2016و اشریاق آ ها را ارعقا میبخشف (اوونز و همکارا  .)2016عالو بر
این اتزایش انرژی رابطهای اتراد سبب بهبعد بهزیسری آ ها میشعد (سعننرگ مععزا دمروعی و باکر
.)2012
بهزیسری یکی دیگر از مفاهیم مهم در حعز روا شناسی مثب،نگر اس ،که عععه بسیاری از محققا را
به خعد م طع کرد اس( ،نصیری عاکامی نجفی طاهعپسنف و مکعنف حسینی )1398؛ برای مثال رای ،و
هعانگ ( )2012مزایای بهزیسری کارکنا را بررسی و رابطۀ آ را با برخی پیامفهای ش لی ارزیابی کردنف.
1. vitality
2. relational energy
3. emotional labor
4. cognitive flexibility
5. job motivation
6. innovative behavior
7. work–family conflict
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همچنین پرادا هری و کعمار ( )2017رابطۀ بهزیسری کارکنا را با ععانمنفسازی روا شناخری مطاه ه کردنف.
باقری راد و مینائی ( )1397ععامل بینتردی مؤثر بر بهزیسری کارکنا نعب،کار را شناسایی کردنف .بهزیسری
اتراد به م نای سالم ،عاطفی عسمی و روانی آسایش و شادی آ ها اس( ،پرادا هری و کعمار .)2017
رایا و دسی ( )2000به این نریجه رسیفنف که بهزیسری عبارت اس ،از چگعنگی احساس و عملکرد انسا ها
و نحعۀ ارزیابی آ ها از زنفگی که با پیامفهای مهمی نظیر اتزایش عملکرد (رای ،و هعانگ  )2012اشریاق
و رضای ،ش لی( 1ماهاعا  )2020و ععانمنفسازی روا شناخری( 2پرادا هری و کعمار  )2017همرا اس.،
با بهبعد بهزیسری انسا ها احرمال بقا و مانفگاری آ ها در سازما اتزایش و قصف عرک ش ل آ ها کاهش
مییابف (رای ،و هعانگ  .)2012بهزیسری در اتزایش کیفی ،زنفگی (ایلیس او و پلیعت  )2015معتقی،
ماهی شرک( ،ماهاعا  )2020سالم ،قلبی و عروقی اتراد (رای ،و هعانگ  )2012و کاهش غیب ،از کار
نقش دارد (ماهاعا  )2020و برای کارکنا و سازما سعدمنف اس( ،ایلیس او و پلیعت  .)2015با اتزایش
بهزیسری از کنار گیری اتراد علعگیری میشعد و مشارک ،آ ها برای انجاو وظایف ش لی ارعقا مییابف
(ایلیس او و پلیعت .)2015
مطاهب مطرحشف نشا میدهف انرژی رابطهای و بهزیسری انسا ها دارای پیامفهای مطلعبی هسرنف و
اهمی ،بسیاری دارنف؛ بنابراین ارائۀ راهکارهایی مناسب در عه ،اتزایش انرژی رابطهای و بهزیسری بسیار
ضروری اس .،سطح انرژی رابطهای عح ،عأثیر کیفی ،روابط بینتردی اس( ،کامرو 2013؛ باکر .)2019
هرچه کیفی ،ع امالت میا تردی بیشرر باشف انرژی احساسشف ععسط اتراد بیشرر اس( ،کعل براش و
ووگل  .)2012بفینعرعیب اشخاص بهسم ،ع امالعی گرایش پیفا میکننف که انرژی را ایجاد و منرقل
میکننف و از ع امالعی که سبب کاهش یا عخلیۀ انرژی میشعنف اعرناب میورزنف (آما  .)2018عنبۀ مثب،
انرژی رابطهای این اس ،که میععا آ را از طریق ع امالت مثب ،ارعقا بخشیف و ذخیر و از آ اسرفاد کرد
(آما  .)2016عالو بر این شعاهف عجربی بیانگر آ اس ،که یکی از مر یرهای پیشبینیکننفۀ بهزیسری
ارعباطات بینتردی اس( ،زار بهراوآبادی پعزاد سلیمانی و ع فری  .)1392اخعا عفری و مفردنژاد ()1397
دریاترنف مهارتهای ارعباطی و ع امالت مناسب در بین اتراد منابع حمایری آ ها در رویارویی با مشکالت
احرماهی علقی میشعنف و بهزیسری آ ها را ارعقا میبخشنف .بفینعرعیب مفاخالعی که سبب بهبعد کیفی،
ارعباطات بینتردی میشعد به اتزایش انرژی رابطهای اتراد و بهزیسری آ ها کمک میکنف.
یکی از برنامههای آمعزشی اثربخش در زمینۀ بهبعد روابط بینتردی مفاخله نزاک ،احرراو و اشریاق در
محیط کار )CREW( 3اس( ،الیرر السچینگر دی و اور 2011؛ هادگینز مککارعین و مانیکس-
مکنامارا 2014؛ آرمسررانگ  .)2017این مفاخلۀ آمعزشی در ما می در سال  2005ععسط ادارۀ امعر
سربازا بازنشسرۀ ایاالت مرحفۀ آمریکا طراحی و اعرا شف (آرمسررانگ  .)2017مفلها و نظریههای مخرلفی
1. job satisfaction
2. psychological empowerment
)3. Civility, Respect & Engagement in the Workplace (CREW
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در طراحی برنامۀ  CREWمفنظر قرار گرت،؛ برای مثال مفل سلسلهمراعبی مزهع 1973( 1به نقل از
اوساععک کش بلرع و دایرنفعرث  )2017بیا میکنف که نیاز به امنی ،و ارعباطات اعرماعی پیشنیاز
دسریابی به اهفا بزرگعر (ماننف خعدشکعتایی) اس .،این مفل با عأکیف بر حمای ،از این نیازها به طراحی
برنامۀ  CREWکمک کرد اس،؛ بهعنعا مثاهی دیگر خطای بنیادین اسناد( 2راس  )1977اشار میکنف
به اینکه اتراد عمایل دارنف که رترار خعد یا اتراد آشنا را به ععامل معق یری و رترار اتراد غریبه را به ععامل
شخصیری نسب ،دهنف .در عمرینات مفاخلۀ  CREWاتراد با یکفیگر گف،وگع میکننف و مطاهبی را درمعرد
خعد مطرح میسازنف .همین امر ترصری را برای آ ها تراهم میکنف عا از سابقه و نظرات همکارا مطلع
شعنف و یکفیگر را بهرر بشناسنف .به دنبال آ دیفگا اتراد به همکارا بهبعد مییابف و خطای اسناد کاهش
پیفا میکنف .از اینرو اتراد عمایل کمرری به انرساب عل ،بروز رترار دیگرا به ععامل درونی دارنف (اوساععک
و همکارا  .)2017با کاهش اسنادهای درونی کیفی ،ارعباطات بینتردی اتزایش مییابف و انرژی رابطهای
اتراد و بهزیسری آ ها بیشرر میشعد.
مفاخلۀ  CREWمبرنی بر مشارک ،همۀ شرک،کننفگا اس( ،اوساععک معر وارد دایرنفعرث و بلرع
)2009؛ بنابراین الزو اس ،اتراد برای شرک ،در این برنامۀ آمعزشی عمایل زیادی داشره باشنف و به حضعر
مفاو در علسات این مفاخله مر هف شعنف (اوساععک و همکارا  .)2017آ ها میععاننف از طریق شرک ،در
این برنامه روشهای ارعباطی سازنف و پاسخ به بینزاکری 3را در یک محیط امن عمرین کننف عا برای
اسرفاد از این مهارتها در محیط واق ی آماد عر شعنف (آرمسررانگ  .)2017عسهیلکننفگا در این مفاخله بر
اتزایش نزاک ،احرراو و اشریاق عأکیف میکننف (اوساععک و همکارا  )2009و میکعشنف که شرک،کننفگا
را از ارعباطات گروهی اثربخش آگا سازنف (الیرر و همکارا  .)2011عمرینات مفاخلۀ  CREWبه اتراد
میآمعزد بهطعر مؤثر با دیگرا ارعباط برقرار کننف و کار عیمی را بهبعد بخشنف (آرمسررانگ .)2017
شرک،کننفگا در این برنامۀ آمعزشی یاد میگیرنف ادب ععاضع و خعشخعیی را در م اشرت با دیگرا رعای،
کننف و ارزشهای اساسی احرراو و عععه مرقابل را مفنظر قرار دهنف (اوساععک و همکارا  .)2017با عععه به
مطاهب مطرحشف میععا اسرنراج کرد مفاخلۀ  CREWبا عمرکز بر بهبعد روابط بینتردی (الیرر و
همکارا  )2011زمینۀ ارعقای انرژی رابطهای و بهزیسری اتراد را تراهم میکنف.
شایا ذکر اس ،برخی مر یرها میععاننف بر انرژی رابطهای و بهزیسری اتراد و نیز بر رابطۀ مر یر مسرقل
و وابسره در پژوهش حاضر عأثیر بگذارنف .میععا برو گرایی 4را بهعنعا یکی از این مر یرها ناو برد.
برو گرایی یک قطب از ب ف شخصیری درو گرایی-برو گرایی اس ،و عقریباً در عماو مفلهای شخصی،
گنجانف شف اس .،برو گراها اترادی خعدععش سرزنف شاد و مشراق هسرنف (مسعرادو ماعئع واهنسیا و
1. Maslow, A.
2. fundamental attribution error
3. incivility
4. extraversion
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ریچعد  )2014و از محیط بازخعرد مثب ،دریات ،میکننف (حسینی نجفی و محمفیتر  .)1398آ ها دنیای
بیرونی مردو و ت البعد را عرعیح میدهنف و انرژی خعد را از ارعباط با دیگرا دریات ،میکننف (هعکازوزکی
 .)2016اتراد برو گرا دارای ع امالت اعرماعی رضای،بخش هسرنف (مسعرادو و همکارا  )2014و دوسرا
زیادی دارنف که میععاننف احساسات و هیجا های خعد را با آ ها به اشرراک بگذارنف (اههی بامفادی سیبنی و
شیرمحمفی  .)1398اتراد برو گرا در مقایسه با اتراد درو گرا در برقراری ع امالت اعرماعی باکیفی ،ایجاد
برداش،های مطلعب (ریگیع و تریفمن  )1986و داشرن روابط دوسرانه معتقعر هسرنف (باریک و همکارا
 )2012و ععانایی همسعشف  1با دیگرا را دارنف .پژوهشها نشا میدهف همسعشف با دیگرا احرمال
دهبسرگی و روابط نزدیک بین اتراد را اتزایش میدهف (الکین و چارعرانف  )2003و اتراد برو گرا را در
برقراری ارعباطات بینتردی مطلعب ععانمنف میکنف (باریک و همکارا .)2012
از اینرو اسرنراج میشعد برو گرایی از طریق بهبعد کیفی ،ارعباطات بینتردی نقش مهمی در ارعقای
انرژی رابطهای و بهزیسری اتراد ایفا میکنف؛ بنابراین برو گرایی در پژوهش حاضر بهعنعا مر یر کنررل
درنظر گرتره شف اس .،مطابق عس،وععهای انجاوشف پژوهشی یات ،نشف که بهصعرت اخرصاصی به
بررسی اثربخشی مفاخلۀ  CREWبر ارعقای سطح انرژی رابطهای و بهزیسری کارکنا پرداخره باشف .از
اینرو پژوهشهای مشابه ذکر شف انف.
آرمسررانگ ( )2017با مطاه ۀ پرسرارا دریات ،مفاخلۀ  CREWععانایی اتراد را برای شناسایی
رترارهای بینزاکری اتزایش میدهف و به آ ها کمک میکنف که به این رترارها پاسخ دهنف .همچنین پژوهش
الیرر و همکارا ( )2011نشا داد اعرای برنامۀ آمعزشی  CREWروی کارکنا مراقب،های بهفاشری
مععب اتزایش نزاک ،احرراو خشنعدی ش لی و اعرماد شف اس ،و میزا بینزاکری بفبینی و غیب ،را
کاهش داد اس .،عالو بر این گیلن سینکلر کرنعها بیگلی و هعبین ( )2017به این نریجه رسیفنف
آمعزش مفاخلۀ  CREWرترارهای بینزاکری سرپرسرا و غیب ،کارکنا را کاهش میدهف و نزاک ،در
محیط کار را ارعقا میبخشف.
نرایج پژوهشهای مطرحشف بیانگر آ اس ،که مفاخلۀ  CREWدر ارعقای مؤهفههای بینتردی نقش
دارد و میععانف در بهبعد کیفی ،ع امالت بینتردی مؤثر باشف .با عععه به اینکه ارعباطات اثربخش از
پیشاینفهای انرژی رابطهای و بهزیسری اتراد اس ،این پژوهش درصفد اس ،با کنررل برو گرایی به بررسی
اثربخشی مفاخلۀ  CREWبر ارعقای سطح انرژی رابطهای و بهزیسری کارکنا سراد مرکزی شرک ،گاز
اسرا اصفها بپردازد و خأل عحقیقاعی در این خصعص را عبرا کنف .بر این اساس ترضیۀ پژوهش حاضر
این اس ،که با کنررل برو گرایی مفاخلۀ  CREWبر ارعقای سطح انرژی رابطهای و بهزیسری کارکنا
سراد مرکزی شرک ،گاز اسرا اصفها عأثیر دارد.

1. mimicry
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روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر به هحاظ هف کاربردی و از نظر نحعۀ گردآوری اطالعات نیمهعجربی با طرح پیشآزمع -
پسآزمع با گرو گعا اس .،عام ۀ آماری شامل کلیۀ کارکنا سراد مرکزی شرک ،گاز اسرا اصفها در
سال  1398اس ،که ع فاد کل آ ها  610نفر ( 95ز و  515مرد) اس .،با اسرناد به منابع علمی در
عحقیقات آزمایشی بایف حجم هر گرو حفاقل پانزد نفر باشف (گال گال و بعرگ  .)1395با عععه به هزوو
حضعر مفاوو کارکنا در علسات برنامۀ آمعزشی اتراد نمعنه شامل کارکنا داوطلب برای شرک ،در پژوهش
حاضر بعدنف .با احرساب ریزش نمعنه برای هریک از گرو های آزمایش و گعا  18نفر بهعنعا اعضای
نمعنه انرخاب و بهصعرت عصادتی در گرو ها عایگزین شفنف .عا پایا اعرای پژوهش ع فاد اعضای هر گرو
به پانزد نفر کاهش یات ،و داد های مربعط به آ ها عجزیه و عحلیل شف .مالکهای ورود به پژوهش شامل
شاغلبعد در شرک ،گاز بهر منفی از سالم ،عسمی و نفاشرن آسیب روا شناخری حاد نظیر اتسردگی
عمایل به شرک ،در تراینف پژوهش و دریات،نکرد هرگعنه مفاخله یا آمعزش به غیر از مفاخلۀ پژوهش
حاضر بعد .همچنین مالکهای خروج از پژوهش شامل غیب ،بیش از دو علسه حضعر نامنظم در علسات
آمعزشی همکارینکرد با پژوهشگر و بروز حادثهای خاص نظیر بیماری یا آسیب روا شناخری حاد بعد.

روش اجرای پژوهش
پس از انجاو هماهنگیهای الزو با شرک ،گاز علساعی بهمنظعر آشنایی با عنعا پژوهش و نحعۀ اعرای آ
با اعضای کمیره منابع انسانی و شعرای پژوهش برگزار شف .پس از بررسیهای بسیار با انجاو پژوهش در
شرک ،گاز معاتق ،شف .سپس تراخعانی مبنی بر اعرای برنامۀ آمعزشی در راسرای بهبعد مهارتهای ارعباطی
اعالو شف .از آنجا که برقراری ارعباطات بینتردی مطلعب از نیازهای ش لی کارکنا شرک ،گاز و از
معضععات معرد عالقۀ آ ها اس ،کارکنا داوطلب برای شرک ،در پژوهش اعالو آمادگی کردنف .آ ها
بهصعرت عصادتی در گرو های آزمایش و گعا قرار گرترنف و به پرسشنامههای انرژی رابطهای بهزیسری
کارکنا و برو گرایی در قاهب پیشآزمع پاسخ دادنف .اتراد حاضر در گرو آزمایش مفاخلۀ  CREWرا در
هش ،علسۀ  90دقیقهای دریات ،کردنف؛ درحاهیکه شرک،کننفگا در گرو گعا از دریات ،این مفاخله
بیبهر بعدنف .این علسات آمعزشی در بهار  1398و ععسط پژوهشگر و همکار وی در نعب ،صبح و در سراد
مرکزی شرک ،گاز اسرا اصفها برگزار شف .پروعکل مفاخلۀ  CREWبه همرا تیلمهای آمعزشی بهطعر
کامل در اخریار پژوهشگر قرار گرت ،و نحعۀ اعرای این برنامۀ آمعزشی در عزوات مرعبط با آ بهصعرت
دقیق ععضیح داد شف .شرک،کننفگا در طی آمعزش بهصعرت ت االنه عمرینات مفاخلۀ  CREWرا انجاو
دادنف و در خالل اعرای این ت اهی،ها مهارهای ارعباطی را آمعخرنف .پس از اعماو علسات آمعزشی اتراد
حاضر در دو گرو آزمایش و گعا پرسشنامههای پژوهش را بهعنعا پسآزمع عکمیل کردنف.
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محرعای علسات آمعزشی مفاخلۀ  CREWبهصعرت مخرصر در عفول  1ارائه شف اس.،
جدول  .1خالصۀ محتوای جلسات آموزشی مداخلۀ CREW
جلسه
اول

هدف
م ارته اتزایش شناخ ،اتراد
از یکفیگر آشنایی مقفماعی با
برنامه CREW

دوو

خعد آگاهی و عععه به عفاوت
های تردی

سعو

اتزایش نزاک ،و مشارک،

چهارو

عیم سازی

پنجم

اتزایش احرراو و سازگاری
اتراد با یکفیگر

ششم

اتزایش روحیه همکاری و
بهبعد کار گروهی

هفرم

بهبعد کیفی ،ع امالت بین
تردی

هشرم

مرور و عمرین مهارت های
آمعخره شف در طعل علسات
آمعزشی

محتوای جلسه
آشنایی و م ارته اعرای پیشآزمع بیا اهفا و م رتی برنامه بیا قعانین گرو ععضیح
در معرد برنامه  CREWو آشنایی مقفماعی با آ ع یین انرظارات اتراد از این برنامه
آمعزشی اتزایش شناخ ،شرک ،کننفگا از سعابق و پیشینه یکفیگر
مرور اعماهی مطاهب مطرح شف در علسه قبل بحث در معرد عع نزاک ،در محیط کار
اتزایش خعد آگاهی اتراد عح ،آمعزش اتزایش بینش اتراد در خصعص نقش خعدآگاهی در
معتقی ،کار گروهی
عشعیق اتراد برای عععه به نزاک ،و صر وق ،عه ،گفرگعهای منظم در معرد نزاک ،در
گرو کاری ارائه نمعنههای نزاک ،و بینزاکری از سعی همکارا در محیط کار ارعقاء
مشارک ،شرک ،کننفگا
انجاو یک کار گروهی و بیا هزوو و اهمی ،روابط همکارانه اتزایش همکاری اتراد به
عنعا یک عیم برای غلبه بر چاهشها و حل مشکالت بهبعد پیعنف میا شرک ،کننفگا
ایجاد ترصری برای اتراد به منظعر شناسایی و درک نقاط قعت نقاط ض ف اتراد در گرو
بیا اهمی ،ضرورت و پیامفهای رعای ،احرراو در محیط کار کمک به اتراد عه ،اتزایش
ارعباط محررمانه آ ها با یکفیگر
اتزایش سطح درک مرقابل و روحیه همکاری در شرک ،کننفگا آمعزش مهارت مفیری،
ع ارض و کمک به اتراد عه ،اعخاذ را حلهای خالقانه بهبعد کار گروهی در بین اتراد با
اسرفاد از عمرینات عملی
آمعزشمهارتهای ارعباطی شامل مهارت صحب ،کرد گعش داد و پرهیز از روابط
کالمی نامناسب مثل گف ،و گعی مجادههآمیز ععهین عحقیر و عیب ععیی کمک به بهبعد
کیفی ،ع امالت بینتردی با اسرفاد از داسرانکها و عمرینات عملی
مرور و عمعبنفی مطاهب مطرح شف در سیر علسات آمعزشی ع یین کفهای رتراری عمرین
مهارتهای آمعخره شف با اسرفاد از مفلسازی ارائه نکات عکمیلی و اعرای پسآزمع

منبع :هادگینز ،مککارتین و مانیکس -مکنامارا ()2014

بهمنظعر رعای ،مالحظات اخالقی اطالعات کاتی درخصعص پژوهش به عمامی شرک،کننفگا ارائه
شف و امکا انصرا آ ها در هر مرحله از پژوهش تراهم شف .همچنین بر اصل رازداری و محرمانهبعد
اطالعات کارکنا عأکیف شف و رضای ،آ ها برای شرک ،در پژوهش اخذ شف .عالو بر این به
شرک،کننفگا اطمینا داد شف که هیچگعنه ضرر و زیانی بهدهیل شرک ،در پژوهش به آ ها نمیرسف و
علسات آمعزشی برای اتراد گرو گعا پس از پایا پژوهش اعرا میشعد.
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ابزار سنجش
پرسشنامۀ انرژی رابطهای)REQ( 1
برای سنجش مر یر انرژی رابطهای در پژوهش حاضر از پرسشنامۀ پنجماد ای انرژی رابطهای اوونز و
همکارا ( )2016اسرفاد شف .پاسخها بهصعرت هیکرت هف،درعهای از ( 1کامالً مخاهفم) عا ( 7کامالً
معاتقم) نمر گذاری شف انف و نمرۀ کل ترد از عمع نمرات عمامی ماد ها بهدس ،میآیف .حفاقل و حفاکثر
نمرۀ در پرسشنامه انرژی رابطهای بهعرعیب  5و  35اس .،نمرۀ باال در این پرسشنامه به م نای انرژی
رابطهای باال در ترد اس .،اوونز و همکارا ( )2016پایایی این مقیاس را به روش ضریب آهفای کرونباخ
 0/96گزارش کردنف .همچنین روایی این مقیاس را از طریق روش همبسرهکرد با پرسشنامۀ حمای،
اعرماعی ادراکشف و عبادل رهبر-عضع بهعرعیب  0/49و  0/45بهدس ،آوردنف که در سطح p< 0/001
م نیدار اس .،در پژوهش حاضر ضریب پایایی 2پرسشنامۀ انرژی رابطهای با اسرفاد از ضریب آهفای
کرونباخ  0/77محاسبه شف .همچنین روایی 3آ از طریق همبسرهکرد سؤاالت با یک سؤال کلی 0/81
( )P<0/01بهدس ،آمف .پرسشنامۀ انرژی رابطهای نخسرین بار ععسط سعادکعهی عریضی سامانی و
عسگری ( )1399عرعمه و در ایرا اسرفاد شف .آ ها روی مقیاس انرژی رابطهای عحلیل ععامل عأییفی
انجاو دادنف و به این نریجه رسیفنف که همۀ شاخصهای 0/05 IFI=0/87 CFI=0/91 GFI=0/92
= RMSEAو  χ2/df=2/86مطلعب هسرنف .عالو بر این سعادکعهی عریضی سامانی و عسگری ()1399
پایایی این مقیاس را با اسرفاد از ضریب آهفای کرونباخ  0/77گزارش کردنف.
پرسشنامۀ بهزیستی کارکنان)EWBQ( 4
بهمنظعر سنجش مر یر بهزیسری از مقیاس بهزیسری کارکنا ژنگ ژو ژائع و ژانگ 2015( 5به نقل از ک ب
عمیر شنبفی و هاشمی شیخ شبانی  )1395اسرفاد شف .این مقیاس دارای  18ماد و سه ب ف بهزیسری در
زنفگی بهزیسری محیط کار و بهزیسری روا شناخری اس .،برای هریک از سه ب ف مذکعر  6سؤال در این
پرسشنامه وععد دارد که ماد های  1عا  7 6عا  12و  13عا  18بهعرعیب مربعط به خرد مقیاس بهزیسری در
زنفگی بهزیسری محیط کار و بهزیسری روا شناخری هسرنف .پاسخها روی طیف هیکرت هف،درعهای از 1
(کامالً مخاهفم) عا ( 7کامالً معاتقم) نمر گذاری شف انف و نمرۀ کل ترد از عمع نمرات سه خرد مقیاس
بهدس ،میآیف .حفاقل و حفاکثر نمر در پرسشنامۀ بهزیسری کارکنا بهعرعیب  18و  126اس .،نمر باال در
این پرسشنامه به م نای بهزیسری باالی ترد اس .،ژنگ و همکارا ( 2015به نقل از ک ب عمیر شنبفی و
(1. Relational Energy Questionnaire )REQ
2. reliability
3. validity
)4. Employee Well-Being Questionnaire (EWBQ
5. Zheng, X., Zhu, W., Zhao, H., & Zhang, C.H.
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هاشمی شیخ شبانی  )1395پایایی این مقیاس را به روش ضریب آهفای کرونباخ  0/93گزارش کردنف.
عالو بر این نرایج عحلیلعاملی عأییفی در پژوهش ژنگ و همکارا ( 2015به نقل از ک ب عمیر شنبفی و
هاشمی شیخ شبانی  )1395نیز ساخرار سهعاملی این مقیاس را عأییف کرد (df=132 X2=306/28
 .)RMSEA=0/06 CFI=0/95مقیاس بهزیسری کارکنا در ایرا نخسرین بار ععسط ک ب عمیر
شنبفی و هاشمی شیخ شبانی ( )1395عرعمه و اعرباریابی شف اس .،آ ها پایایی این مقیاس را به روش
ضریب آهفای کرونباخ  0/91محاسبه کردنف .همچنین ک ب عمیر شنبفی و هاشمی شیخ شبانی ()1395
روایی مقیاس بهزیسری کارکنا را با اسرفاد از عحلیلعاملی عأییفی بررسی کردنف که نرایج حاکی از برازش
مطلعب این مقیاس بعد ( RMSEA=0/05 IFI=0/94 CFI=0/94و  .(χ2/df=2/03در پژوهش حاضر
ضریب پایایی پرسشنامۀ بهزیسری کارکنا با اسرفاد از ضریب آهفای کرونباخ  0/95محاسبه شف .همچنین
روایی آ از طریق همبسرهکرد سؤاالت با یک سؤال کلی  )P<0/01( 0/88بهدس ،آمف.
پرسشنامۀ شخصیتی نئو)NEO-PI( 1
در پژوهش حاضر بهمنظعر سنجش برو گرایی از خرد مقیاس برو گرایی در پرسشنامۀ نئع ترو کععا
( )NEO-FFIاسرفاد شف .این پرسشنامه ععسط کاسرا و مککری 1992( 2به نقل از کیامهر  )1381عهیه
شف اس NEO-FFI .،پرسشنامهای  60سؤاهی اس ،و برای ارزیابی پنج عامل شخصی( ،برو گرایی روا
رنجعرخعیی ععاتقپذیری وعفانیبعد و بازبعد به عجربه) بهکار میرود .برای هریک از این پنج عامل
شخصیری  12آیرم در این عس ،وععد دارد .در پژوهش حاضر تقط از دوازد مادۀ برو گرایی (ماد های 2
 52 47 42 37 32 27 22 17 12 7و  )57اسرفاد شف که ماد های  42 27 12و  57دارای
نمر گذاری م کعس هسرنف .پاسخهای این پرسشنامه روی یک مقیاس پنجدرعهای از ( 1کامالً مخاهفم) عا 5
(کامالً معاتقم) مشخص شف انف و نمرۀ کل ترد از عمع نمرات عمامی ماد ها بهدس ،میآیف .حفاقل و حفاکثر
نمر در خرد مقیاس برو گرایی بهعرعیب  12و  60اس .،نمرۀ باال در این خرد مقیاس نشا دهنفۀ
برو گرایی اس .،کیامهر ( )1381برای نخسرین بار در ایرا پرسشنامۀ نئع ترو کععا را روی دانشجعیا
علعو انسانی دانشگا های عهرا اعرباریابی کرد .ضریب همبسرگی این پرسشنامه با آزمع  240سؤاهی
 NEOبرای ویژگی شخصیری برو گرایی در پژوهش کیامهر ( )1381و مککری و کاسرا ( 2004به نقل از
پریزاد  )1396بهعرعیب  0/91و  0/83محاسبه شف .م نیداری ضرایب گزارش داد شف نشا دهنفۀ اعربار
مطلعب پرسشنامه اس .،همچنین در پژوهش کیامهر ( )1381ضریب پایایی به روش بازآزمایی برای
برو گرایی  0/73بهدس ،آمف .عالو بر این مککری و کاسرا ( 2004به نقل از پریزاد  )1396ضریب
پایایی به روش بازآزمایی برای برو گرایی را  0/75گزارش کردنف .در پژوهش حاضر ضریب پایایی
پرسشنامۀ برو گرایی با اسرفاد از ضریب آهفای کرونباخ  0/74محاسبه شف .همچنین روایی آ از طریق
)1. Neuroticism-Extraversion-Openness Personality Inventory (NEO-PI
2. Costa, P.T., & McCrae, R. R.

اثربخشی مداخلۀ نزاکت ...

208

همبسرهکرد سؤاالت با یک سؤال کلی  )P<0/004( 0/51بهدس ،آمف.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
اطالعات گردآوریشف با اسرفاد از نرواتزار آماری  SPSSویراس 23 ،و با روشهای آمار ععصیفی
(میانگین و انحرا م یار) و اسرنباطی (عحلیل کعواریانس) عجزیه و عحلیل شفنف.

یافتهها
یاترههای مربعط به برخی ویژگیهای عم ی،شناخری شرک،کننفگا نشا داد دامنۀ سنی اتراد نمعنه  29عا
 58بعد که  4نفر از آ ها مجرد و  26نفر از آ ها مرأهل بعدنف 77 .درصف اتراد نمعنه را مردا و  23درصف را
زنا عشکیل داد انف .عفول  2میانگین و انحرا اسرانفارد مر یرهای وابسره را برحسب عضعی ،گروهی و
مرحلۀ ارزیابی نشا میدهف.
جدول  .2شاخصهای توصیفی نمرات انرژی رابطهای و بهزیستی کارکنان
متغیر

گروهها

پیشآزمون

پسآزمون

شاخصهای توصیفی

شاخصهای توصیفی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

انرژی

آزمایش

25/46

4/40

30/06

3/53

رابطهای

گعا

26/46

2/74

26/40

2/69

بهزیستی

آزمایش

102

12/24

109/46

12/94

کارکنان

گعا

95/86

15/04

93/60

16/99

با عععه به نرایج عفول  2میانگین نمرات انرژی رابطهای و بهزیسری کارکنا در گرو آزمایش در
مقایسه با گرو گعا از مرحلۀ پیشآزمع به پسآزمع اتزایش یاتره اس.،
بهمنظعر بررسی اثربخشی مفاخلۀ  CREWبر ارعقای سطح انرژی رابطهای و بهزیسری کارکنا از
عحلیل کعواریانس چنفمر یری 1اسرفاد شف .در رابطه با پیشترضهای عحلیل کعواریانس مفروضههای
نرمالبعد ععزیع نمرات همگنی واریانسها 2و همگنی شیبهای رگرسیع  3بررسی شفنف .بهمنظعر بررسی
نرمالبعد ععزیع نمرات انرژی رابطهای و بهزیسری کارکنا از آزمع شاپیرو ویلک 4اسرفاد و نرایج آ در
عفول  3ارائه شف.
1. multivariate analysis of covariance
2. homogeneity of variances
3. homogeneity of regression slopes
4. Shapiro-Wilk test
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جدول  .3نتایج آزمون شاپیرو -ویلک
متغیر

انرژی رابطهای
بهزیستی
کارکنان

گروهها

پیشآزمون

پسآزمون

آزمون شاپیرو ویلک

آزمون شاپیرو ویلک

آزمایش
گعا
آزمایش

آماره
0/93
0/91
0/86

سطح معناداری
0/29
0/17
0/32

آماره
0/90
0/90
0/91

سطح معناداری
0/11
0/11
0/14

گعا

0/96

0/80

0/96

0/73

در بررسی پیشترضهای عحلیل کعواریانس مقادیر آزمع شاپیرو ویلک برای مر یر انرژی رابطهای و
بهزیسری کارکنا در هیچیک از مراحل پیشآزمع و پسآزمع در گرو های آزمایش و گعا م نیدار نیس،
( .)p <0/05بفینعرعیب میععا نریجه گرت ،ععزیع نمرات نرمال اس ،و نمیععانف نرایج مفاخله را عح،
عأثیر قرار دهف .همچنین پیشترض همگنی واریانسها با آزمع باکس 1بررسی و با عععه به عفو م نیداری
آمارۀ این آزمع ( )Box's= 3/23 p= 0/39پیشترض برابری واریانسهای دو گرو آزمایش و گعا عأییف
شف .نرایج بررسی همگنی شیبهای رگرسیع در عفول  4نشا داد شف اس.،
جدول  .4نتایج بررسی همگنی شیب خط رگرسیون
منبع

متغیر وابسته

گروه *

انرژی رابطهای

پیشآزمون

بهزیسری کارکنا

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات
1/27

آزادی
1

مجذورات
1/27

1

73/36

1

73/36

0/64

آمارۀ F

سطح
معناداری
0/32
0/43

براساس عفول  4مقادیر آمارۀ  Fبرای مر یرهای انرژی رابطهای و بهزیسری کارکنا م نیدار نیس،
()p<0/05؛ بنابراین پیشترض همگنی شیب رگرسیع هم رعای ،شف اس.،
با عععه به اینکه پیشترضهای اسرفاد از آزمع عحلیل کعواریانس رعای ،شف اس ،اسرفاد از این
آزمع برای عجزیه و عحلیل داد ها بالمانع اس .،عفول  5نرایج کلی عحلیل کعواریانس چنفمر یری را نشا
میدهف.

1. Bax's Test
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جدول  .5نتایج حاصل از مانکووا روی میانگین نمرههای انرژی رابطهای و بهزیستی کارکنان
آزمون

مقدار

F

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشۀ
روی

0/78
0/21
3/71

44/60
44/60
44/60

درجۀ آزادی
فرضیه
2
2
2

درجۀ آزادی
خطا
24
24
24

0/01
0/01
0/01

3/71

44/60

2

24

0/01

معنیداری

میزان
تأثیر
0/78
0/78
0/78

توان
آماری
1
1
1

0/78

1

هما گعنه که در عفول  5مالحظه میشعد آزمع های چهارگانۀ عحلیل کعواریانس چنفمر یری از هحاظ
آماری م نیدار هسرنف؛ بنابراین دو گرو آزمایش و گعا حفاقل در یکی از مر یرهای وابسره در مرحلۀ
پسآزمع عفاوت م نیدار دارنف .به عبارت دیگر مفاخلۀ  CREWحفاقل از هحاظ یکی از مر یرهای وابسره
بر میانگین گرو آزمایش نسب ،به گرو گعا در مرحلۀ پسآزمع عأثیر داشره اس .،بهمنظعر مقایسۀ گرو ها
از هحاظ عکعک مر یرهای وابسره از عحلیل کعواریانس یکمر یری در مرن مانکعوا اسرفاد شف که نرایج آ
در عفول  6آمف اس.،
جدول  .6نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یکمتغیره در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیره روی میانگین نمرههای
انرژی رابطهای و بهزیستی کارکنان
متغیر

انرژی رابطهای

بهزیستی
کارکنان

منبع

مجموع

درجۀ

میانگین

تغییرات
پیشآزمع
برو گرایی
گرو
خطا
پیشآزمع
برو گرایی
گرو
خطا

مجذورات
217/35
0/01
127/38
34/68
2396
0/99
640/10
2806/78

آزادی
1
1
1
25
1
1
1
25

مجذورات
217/35
0/01
127/38
1/38
2396
0/99
640/10
112/27

سطح

اندازۀ

توان

156/68
0/01
91/82

معناداری
0/01
0/90
0/01

اثر
0/86
0/001
0/78

آماری
1
0/05
1

21/34
0/009
5/70

0/01
0/92
0/02

0/46
0/01
0/18

0/99
0/05
0/63

F

با عععه به عفول  6نرایج عحلیل کعواریانس عه ،مقایسه نمرات انرژی رابطهای در مرحلۀ پسآزمع و
برحسب عضعی ،گروهی نشا میدهف با کنررل برو گرایی عفاوت میانگینهای ع فیلشفۀ دو گرو از
هحاظ آماری م نیدار اس .)p<0/05( ،میزا عأثیر نشا میدهف  78درصف عفاوت نمرات پسآزمع انرژی
رابطهای ناشی از عضعی ،گروهی اس .،به عبارت دیگر ارائۀ علسات آمعزشی مفاخلۀ  CREWسبب
اتزایش  78درصفی نمرات انرژی رابطهای در پسآزمع شف اس .،درمعرد مر یر بهزیسری عفاوت
میانگینهای ع فیلشف دو گرو در مرحلۀ پسآزمع م نیدار اس .،میععا گف ،آمعزش مفاخلۀ CREW
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مععب اتزایش  18درصفی بهزیسری کارکنا شف اس .،به عبارت دیگر عضعی ،گروهی  18درصف از
ع ییرات مربعط به بهزیسری کارکنا را در مرحلۀ پسآزمع عبیین میکنف.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هف بررسی اثربخشی مفاخلۀ  CREWبر ارعقای سطح انرژی رابطهای و بهزیسری
کارکنا با کنررل مر یر برو گرایی انجاو گرت .،نرایج پژوهش بیانگر آ بعد که با کنررل برو گرایی اعرای
مفاخلۀ  CREWسبب ارعقای انرژی رابطهای و بهزیسری کارکنا شف اس .،اگرچه پژوهشی یات ،نشف که
اثربخشی برنامۀ  CREWرا بر انرژی رابطهای و بهزیسری کارکنا بررسی کرد باشف این یاترهها عا
حفودی با نرایج برخی پژوهشها همخعانی دارد؛ برای مثال الیرر و همکارا ( )2011با مطاه ۀ کارکنا
مراقب،های بهفاشری دریاترنف برنامۀ  CREWبه اتزایش نزاک ،احرراو و اعرماد بینتردی منجر میشعد و
بینزاکری و بفبینی را کاهش میدهف .همچنین پژوهش گیلن و همکارا ( )2017نشا داد آمعزش برنامۀ
 CREWرترارهای بینزاکری سرپرسرا و غیب ،کارکنا را کاهش میدهف و نزاک ،در محیط کار را ارعقا
میبخشف .عالو بر این آرمسررانگ ( )2017دریات ،اعرای برنامۀ  CREWععانایی اتراد برای شناسایی
رترارهای بینزاکری را اتزایش میدهف و به آ ها کمک میکنف که بهگعنهای مناسب به این رترارها پاسخ
دهنف.
عنبۀ مثب ،انرژی رابطهای این اس ،که در ع امالت بینتردی کسب میشعد ذخیر میشعد و در معاقع
هزوو معرد اسرفاد قرار میگیرد (آما  .)2018درواقع انرژی رابطهای یک منبع عجفیفپذیر اس ،که با بهبعد
کیفی ،روابط بینتردی اتزایش مییابف و در بین اتراد گسررش پیفا میکنف (باکر  .)2019عالو بر این
براساس برخی مطاه ات ماهی ،ع امل اتراد با دیگرا عاملی مؤثر بر بهزیسری آ ها اس( ،زار بهراوآبادی
و همکارا  .)1392ارعباطات بینتردی مناسب در بین اتراد میععانف بهعنعا منبع حمای ،اعرماعی برای
آنا درنظر گرتره شعد و همین امر بهنعبۀ خعد اتزایش بهزیسری اتراد را به دنبال دارد (اخعا عفری و
مفردنژاد  .)1397هف مفاخلۀ  CREWبهبعد ع امالت بینتردی از طریق اتزایش نزاک ،و احرراو در بین
اتراد اس( ،اوساععک و همکارا  .)2017عسهیلکننفگا با اعرای عمرینات ساخراریاترۀ CREW
روشهای بهبعد روابط بینتردی را به اشرراک میگذارنف (الیرر و همکارا  )2011مهارتهای ارعباطی را
آمعزش میدهنف (آرمسررانگ  )2017و ع امالت بینتردی مثب ،را عسهیل میکننف (الیرر و همکارا
 .)2011بفینعرعیب این برنامۀ آمعزشی میععانف با بهبعد کیفی ،ارعباطات میا تردی نقش مهمی در ارعقای
انرژی رابطهای و بهزیسری کارکنا ایفا کنف.
در طعل اعرای مفاخلۀ  CREWدر پژوهش حاضر نزاک ،بهعنعا یک ارزش اصلی م رتی و
پاسخهای مؤثر به بینزاکری به اتراد یادآوری شف .شرک،کننفگا درخصعص نزاک ،و بینزاکری گف،وگع
کردنف و آمعخرنف که ادب ععاضع و خعشخعیی را در م اشرت با دیگرا رعای ،کننف .همچنین عمرینات
عیمسازی (ماننف برجسازی) ععسط شرک،کننفگا انجاو گرت ،و بفینوسیله ععانایی کار گروهی آ ها بهبعد
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یات .،در این برنامۀ آمعزشی کفهای رتراری ع یین و پیامفهای مفیف ارعباطات محررمانه برای
شرک،کننفگا عشریح شف .آ ها مر هف شفنف در برابر دیگرا مؤدبانه رترار کننف و ارزشهای اساسی احرراو
و عععه مرقابل را مفنظر قرار دهنف .شرک،کننفگا در این برنامۀ آمعزشی مهارتهای مخرلف از عمله
خعدآگاهی حل مسئله مشارک ،همکاری درک مرقابل مفیری ،ع ارض و ...را عقعی ،کردنف و سازگاری با
عفاوتهای تردی را یاد گرترنف .این مهارتهای آمعخرهشف ععانایی کارکنا را برای برقراری ع امالت مثب،
با همکارا اتزایش داد .همین امر مععب بهبعد انرژی رابطهای و بهزیسری کارکنا شف؛ زیرا این دو مر یر
وابسره به میزا زیادی عح ،عأثیر ارعباطات بینتردی مطلعب هسرنف.
در خطای بنیادین اسناد اتراد عمایل دارنف رترار خعد و اتراد آشنا را با ععامل بیرونی عععیه کننف اما
رترارهای اتراد غریبه را به ععامل درونی نسب ،دهنف (راس  .)1977اعرای مفاخلۀ  CREWروی کارکنا
شرک ،گاز این ترص ،را برای شرک،کننفگا ایجاد کرد عا با یکفیگر گف،وگع کننف و اطالعاعی درمعرد
خعد را مطرح سازنف .همین امر سبب شف آ ها از پیشینۀ یکفیگر آگا شعنف و همکارا خعد را بهرر بشناسنف.
با اتزایش آشنایی و شناخ ،کارکنا از همکارا زمینۀ کاهش خطای بنیادین اسناد تراهم شف ارعباطات
بینتردی مثب ،عقعی ،شف و به دنبال آ انرژی رابطهای و بهزیسری اتراد اتزایش پیفا کرد .از آنجا که
شرک ،گاز سیسرمی از اتراد وابسره اس ،و مشاغل مخرلف با یکفیگر مرعبط هسرنف الزو اس ،کارکنا به
میزا زیادی با همکارا خعد در ع امل باشنف .درواقع سپریکرد آمعزشهایی درخصعص تنع ارعباطات
مؤثر از نیازهای ش لی کارکنا و از ملزومات ارعقای پس ،سازمانی در شرک ،گاز اس .،درنریجه حضعر
کارکنا این شرک ،در مفاخلۀ  CREWو یادگیری مهارتهای ارعباطی در طعل این برنامۀ آمعزشی بسیار
مثمرثمر اس .،مفاخلۀ  CREWبه کارکنا کمک کرد ارعباطات ناکارآمف خعد را حذ کننف و رترارهای
اعرماعی مطلعب را عقعی ،سازنف و بفینوسیله انرژی رابطهای و بهزیسری خعد را اتزایش دهنف.
عکمرکزیبعد عام ۀ پژوهش امکا ع میم نرایج به دیگر سازما ها و ععامع آماری را با محفودی،
روبهرو میسازد .از اینرو الزو اس ،پژوهشی مشابه در سایر ععامع صعرت پذیرد عا قفرت ع میم یاترهها
اتزایش یابف .همچنین با عععه به نرایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشعد که مفیرا برنامۀ  CREWرا در
عقعیم آمعزشی سازما هحاظ کننف و از این مفاخلهها عه ،بهبعد ارعباطات بینتردی بهر بگیرنف عا از این
طریق مععب اتزایش انرژی رابطهای و بهزیسری اتراد شعنف و به کارکنا و سازما سعد برساننف.

منابع
اههی ط .بامفادی سیبنی و .و شیرمحمفی  .)1398( .احسداس عنهدایی اعرمداعی -عداطفی در شخصدی،هدای
برو گرا و درو گرا با عععه به نقش انعا حمای ،اعرماعی ادراکشف  .روا شناسی باهینی و شخصی-11 )1(17 .،
.21
اخعا عفری و .و مفردنژاد  .)1397( .ارعباط هعش هیجانی و مهارتهای اعرمداعی بدا بهزیسدری روا شدناخری در
ساهمنفا  .ساهمنف.334-345 )3(13 .
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باقری راد  .و مینائی ا .)1397( .ععامل بینتردی مؤثر بر بهزیسری کارکنا نعب،کار :ساخ ،و اعرباریدابی مقیداس
آسعدگی بینتردی در محیط کار .مشاورۀ ش لی و سازمانی.138-119 )36(10 .
پریزاد س .)1396( .آسیبشناسی رترارهای ناایمن و بررسی ارعباط آ ها با ععامل تردی و روا شناخری در کارکنا
پروژ های اعرایی شرک ،گاز اسرا خعزسرا  .پایا نامۀ کارشناسی ارشف روا شناسی صن ری و سازمانی .دانشدکفۀ
روا شناسی و علعو عربیری دانشگا اصفها .
حسینی  .نجفی و .و محمفی ترد و .)1398( .رابطۀ پنج صف ،بدزرگ شخصدی ،بدا اتسدردگی :نقدش میدانجی
عزتنفس و خعدکارآمفی .پژوهشهای مشاور .114-137 )72(18 .
زار بهراوآبادی و .پعزاد ا .سلیمانی س .و ع فری س .)1392( .اثربخشی آمعزش برنامدۀ غندیسدازی رابطده بدر
بهزیسری ذهنی کارکنا آمعزش و پرورش .تصلنامۀ خانعاد و پژوهش.7-22 )21(10 .
سعادکعهی س .عریضی سامانی ح .ر .و عسگری ک .)1399( .بررسی رابطۀ نزاک ،احرراو و ارعباط غندی شدف بدا
انرژی رابطهای :نقش میانجی عع اعرماد و احرراو .پژوهشهای علعو شناخری و رتراری.1-20 )1(10 .
تروهر و .قانعنیا و .و روزگار و .)1395( .انرژی و اشریاق ش لی مثب ،در کار (نظریه پژوهش سدنجش و کداربرد).
عهرا  :ساواال .
ک ب عمیر  .شنبفی  .و هاشمی شیخ شبانی ا .)1395( .بررسدی کفاید ،شداخص هدای روا سدنجی مقیداس
بهزیسری کارکن .مشاورۀ ش لی و سازمانی.29-9 )27(8 .
کیامهر ج .)1381( .هنجاریابی ترو کععا پرسشنامۀ پنجعداملی  NEO.F.F.Iو بررسدی سداخرار عداملی آ (عحلیدل
عأییفی) در بین دانشجعیا دانشکفۀ علعو انسانی دانشگا عهرا  .پایا نامۀ کارشناسی ارشف سنجش و انفاز گیری.
دانشکفۀ روا شناسی و علعو عربیری دانشگا عالمه طباطبایی.
گال ج .گال و .د .و بعرگ و .)1395( .روشهای عحقیق کمدی و کیفدی در علدعو عربیردی و روا شناسدی .عرعمدۀ
احمفرضا نصر حمیفرضا عریضی محمعد ابعاهقاسمی محمفع فر پاکسرش ،علیرضدا کیدامنش خسدرو بداقری
محمف خیر منیجه شهنی ییالق و زهر خسروی .چاپ یازدهم عهرا  :سم.،
نصیری عاکامی غ .نجفی و .طاهعپسنف س .و مکعنف حسینی ش .)1398( .مقایسۀ اثربخشی روا درمانی مثب ،نگر
و درما شناخری رتراری بر بهزیسری روا شناخری و اتسردگی در نعععانا بدا عالئدم اتسدردگی .پدژوهش هدای
مشاور .105-129 )70(18 .
واحف اسرمی و .ج مرادزاد  .و ی قعبی  .و .)1394( .نقش میانجی احساس انرژی در رابطدۀ بدین اخدالق کداری
اسالمی و عمایل به عرک خفم .،پژوهشهای مفیری ،عمعمی.23-56 )28(8 .
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