
 Journal of Applied Psychological Researchیشناختروان یکاربرد یهاپژوهش نامهفصل

215-199 ,(1)13 ,1401 2022, 13(1), 199-215 

Institute of Psychology and Educational Sciences یتیترب علوم و یشناسروان مؤسسه
Faculty of Psychology and Educational Sciencesیتیترب علوم و یشناسروان دانشکده

University of Tehran تهران دانشگاه

(DOI): 10.22059/japr.2022.321762.643811 

سطح  یبر ارتقا (CREW)در کار  اقینزاکت، احترام و اشت ۀمداخل یاثربخش
* ییگرا برون ریکارکنان با کنترل متغ یستیو بهز یا رابطه یانرژ

The Effectiveness of "Civility, Respect & Engagement at Work 
(CREW)"  Intervention on the Relational Energy and Employee 

Well-Being by Controlling the Extroversion Variable

Sahar Savadkouhi Khoigani یگانیخو -یسحر سوادکوه **

Hamid Reza Oreyzi یضیرضا عر دیحم ***

Karim Asgari یعسگر میکر ****

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 quasi-

experimental 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 Well-
Being 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 Well-

Being, “Civility, Respect & Engagement at Work”, 

Intervention, Extroversion. 

دهیچک
نزاکد،  احردراو و    ۀمفاخلد  یاثربخشد  نیدی پژوهش حاضر با هدف  ع  

کارکندا  بدا    یسدر یو بهز یا رابطه یبر انرژ (CREW) در کار اقیاشر
و از ندع    یپدژوهش کداربرد   نید انجداو گرتد،. ا   یدی گرا کنررل برو 

 ۀآزمع  با گدرو  گدعا  بدعد. عام د     پس-آزمع  شیبا طرح پ یعجرب مهین
شرک، گاز اسرا  اصفها  در  یمرکز سرادکارکنا   یۀشامل کل یآمار

مدرد(   515ز  و  95نفدر )  610هدا   کدل آ  بعد که ع دفاد   1398سال 
ز ( از کارکنددا   7مددرد و  23نفددر ) 30مددعرد مطاه دده   ۀاسدد،. نمعندد
 یبعدنف که با روش عصادت یآمعزش ۀبرنام نیشرک، در ا یداوطلب برا

معرد اسرفاد  شامل  یاو گعا  گمارد  شفنف. ابزاره شیدر دو گرو  آزما
 (EWBQ)کارکنا   یسریبهز ( REQ) یا رابطه یانرژ یها پرسشنامه

نزاک،  احردراو و   ۀبعد. مفاخل( NEO-PI)نئع  یریشخص یها یژگیو و
اعدرا   شیگدرو  آزمدا   یبرا یا قهیدق 90 ۀدر کار در هش، علس اقیاشر

با  ها اد گرو  گعا   انجاو نگرت،. د یرو یا مفاخله چیه که یشف؛ درحاه
اتددزار  و بددا اسددرفاد  از نددرو   ر یچنددفمر  انسیددکعوار لیددروش عحل

23SPSS- نشددا  داد بددا کنرددرل   جیشددفنف. نرددا لیددو عحل هیددعجز
 یسدر یو بهز یا رابطده  یاندرژ  شیمفاخلده مععدب اتدزا     یدی گرا برو 

 قید از طر ععانندف  یم را یمف نیآزمع  شف  اس،؛ بنابرا کارکنا  در پس
اتراد را ععسد ه دهندف و بده     یسریو بهز یا رابطه یمفاخله  انرژ یاعرا
 ها سعد برساننف. آ 

 ۀکارکندا   مفاخلد   یسدر یبهز  یا رابطده  یاندرژ  :یدی  کل یها واژه
 .ییگرا کار  برو  طیدر مح اقینزاک،  احرراو و اشر
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 مقدمه
 یممفاه ۀبه مطاه  یادیز یشگرا پردازا  یهگرا  محققا  و نظر مثب، یشناس با ظهعر نهض، روا  یراخ ۀدر ده
 یشناس معازات نهض، روا  اس، که به یمیاز عمله مفاه یانسان یانف. انرژ کرد  یفامثب، پ های یف و پف
 ا آممثال  برای ؛(1395و روزگار   یان اس، )تروهر  قانع شف  واقع پژوهشگرا از  یارینگر  معرد عععه بس مثب،

 یمخرلف بر سطح انرژ یرهبر یها و اثر سبک ییمرفاوت رهبرا  را شناسا یها و ارزش ها یز ( انگ2018)
کار  طیمهم در مح منب ی را کارکنا  انرژی خعد  پژوهش در( 2020) کعمار و کاعاریا. کرد مطاه هکارکنا  را 

 یانجیم نقش( 1394) ی قعبی و مرادزاد   یاسرم واحف. کردنف یابیارز یش ل ،یرضا با را آ  ۀرابط و یم رت
معععر   ی. انرژکردنف یبررس را خفم، عرک به لیعما و یاسالم یکار اخالق نیب ۀرابط در یانرژ احساس
  )تروهر رود یشمار مبه مثب، یامفهایپ یبرا یقع یا کننف  ینیب شیانسا  اس، و پ یها ،یعماو ت اه ۀمحرک
کنف.  فایکاهش پ جیعفر نشعد و به ،یریمف یخعب اتراد به ی(. مرأسفانه ممکن اس، انرژ1395و روزگار   این قانع
 1یسرزنفگ رترن نی  ازبیساع، کار شیاتزا  یدائم راتیی  وععد ع زیبرانگ چاهش یدورا  اقرصاد نیدر ا

 شعد یم یشخص یانرژ ریشف  ذخایخاه سببداد  ش ل حجم کار و خطر ازدس، شیاتزا  یو کار یشخص
 (.2016  کامرو )اوونز  باکر  سامپرر و 

 اعرماعی ارعباطات طریق از را خعد انرژی منابع ععاننف می اتراد  (1989) هابفعل منابع حفظ نظریۀ مطابق
 تردی ینارعباطات ب یقناو دارد که از طر 2یا رابطه یاتراد  انرژ یاز عجارب ارعباط یناش ی. انرژکننف عقعی،

 آور یا ز یامفهای  پیا رابطه ی(. انرژ2018)آما    یابف یکاهش م یو در طعل ع امالت منف یشمطلعب  اتزا
)باروا و  شعد یم 4یشناخر یریپذ ان طا  یشاتزا سبب( و 2018 ی )باروا و رد کنف یم یلرا ع ف 3یکار عاطف

( و 2011  یلدان )مک 5ش لی انگیزشبا  ی ا رابطه یبرآمف  از انرژ یشناخر منابع روا  همچنین(. 2018 ی رد
بر  7خانعاد -کار ع ارض اثر انرژی  از شکل اینف. ن( ارعباط مثب، دار2020  )گعا  و گعنگ 6آورانهرترار نع

 بر عالو (. 2016)اوونز و همکارا    بخشف یها را ارعقا م آ  یاق( و اشر2016)آما    دهف یرا کاهش م اتراد
  باکرو  ی)سعننرگ  مععزا  دمروع شعد یها م آ  یسریبهبعد بهز سبباتراد  یا رابطه یانرژ یشاتزا این 

2012.) 
 را ا از محقق یارینگر اس، که عععه بس مثب، یشناس مهم در حعز  روا  مفاهیماز  یگرد یکی بهزیسری

و  ی،مثال را برای(؛ 1398 حسینی  مکعنفپسنف و  طاهع ی نجف ی عاکام یری)نص اس، کرد  م طع  خعد به
. کردنف ارزیابی یش ل یامفهایپ یرا با برخ آ  رابطۀو  یکارکنا  را بررس یسریبهز یای( مزا2012هعانگ )

                                                 
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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. کردنف مطاه ه یشناخر روا  یکارکنا  را با ععانمنفساز یسریبهز رابطۀ( 2017) کعمار و هری پرادا   همچنین
 بهزیسریکردنف.  ییکار را شناسا کارکنا  نعب، یسریمؤثر بر بهز تردی ینب ععامل( 1397) مینائی و راد باقری
(. 2017 کعمار  و هری پرادا  ها اس، ) آ  یو شاد یشآسا ی و روان یعسم ی سالم، عاطف یبه م نا اتراد
ها  احساس و عملکرد انسا  چگعنگیاس، از  عبارت یسریبهز که یفنفرس یجهنر ین( به ا2000) دسی و رایا 

 اشریاق(  2012 هعانگ  و رای،) عملکرد اتزایش نظیر یمهم یامفهایبا پ که یها از زنفگ آ  رزیابیا نحعۀو 
. اس، همرا ( 2017و کعمار   یهر  )پرادا  2یشناخر روا  ی( و ععانمنفساز2020)ماهاعا    1ش لی رضای،و 
ها کاهش  قصف عرک ش ل آ  و یشاتزا سازما  درها  آ  یاحرمال بقا و مانفگار  ها انسا  یسریبهبعد بهز با
 معتقی،(  2015 یعت او و پل ایلیس ) زنفگی کیفی، اتزایش در یسری(. بهز2012 هعانگ  و رای،) یابف یم

 کار از غیب، کاهش و( 2012 هعانگ  و رای،اتراد ) یو عروق قلبی سالم،(  2020 ماهاعا  ) شرک، ماهی
 یش(. با اتزا2015 پلیعت  و او ایلیس اس، ) سعدمنف سازما کارکنا  و  ی( و برا2020 ماهاعا  ) دارد نقش

 یابف یم ارعقا ش لی وظایف انجاو برایها  و مشارک، آ  شعد یم یریعلعگ اتراد یریگ از کنار  بهزیسری 
 (.2015 پلیعت  و او ایلیس )

و  هسرنف یمطلعب یامفهایپ یداراها  انسا  یسریو بهز یا رابطه یانرژ دهف یشف  نشا  م مطاهب مطرح
 اریبس  یسریبهز و یا رابطه یانرژ شیاتزامناسب در عه،  ییراهکارها ۀارائ نیبنابرا دارنف؛ یاریبس ،یاهم

(. 2019 باکر  ؛2013اس، )کامرو    یترد نیروابط ب ،یفیک ریعح، عأث  یا رابطه یاس،. سطح انرژ یضرور
اس، )کعل  براش و  شرریشف  ععسط اتراد  باحساس یباشف  انرژ شرریب یترد ا یم ع امالت ،یفیهرچه ک
و منرقل  جادیرا ا یکه انرژ کننف یم فایپ شیگرا یسم، ع امالعبه اشخاص بیعرع نیبف(. 2012ووگل  

مثب،  ۀ(. عنب2018)آما    ورزنف ی  اعرناب مشعنف یم یانرژ یۀعخل ایکاهش  سببکه  یو از ع امالع کننف یم
 کردو از آ  اسرفاد   ر یو ذخ فیع امالت مثب، ارعقا بخش قیآ  را از طر ععا  یاس، که م نیا یا رابطه یانرژ

  یسریبهز ۀکننف ینیب شیپ یرهایمر  از یکی کهآ  اس،  انگریب یعجرب شعاهف ن یا بر عالو (. 2016)آما   
( 1397) مفردنژاد و عفری اخعا  (.1392  یع فرو  یمانیپعزاد  سل  یآباد بهراو زار اس، ) یترد نیب ارعباطات
با مشکالت  یاروییها در رو آ  یریمنابع حما  اتراد ینو ع امالت مناسب در ب یارعباط یها مهارت دریاترنف

 یفی،بهبعد ک سببکه  مفاخالعی عرعیب بفین. بخشنف یها را ارعقا م آ  یسریو بهز شعنف یم یعلق هیاحرما
 .کنف یها کمک م آ  یسریاتراد و بهز یا رابطه یانرژ شیبه اتزا شعد  یم تردی ینارعباطات ب

در  یاقنزاک،  احرراو و اشر مفاخله تردی  ینروابط ب بهبعد زمینۀدر  اثربخش یآمعزش یها برنامه از یکی 
 -یکسو مان ینکارع مک ینز هادگ ؛2011  اورو  ید ینگر السچ یرر ( اس، )الCREW) 3کار یطمح

 امعر ادارۀ ععسط 2005 سال در می ما  در آمعزشی مفاخلۀ این(. 2017 آرمسررانگ  ؛2014  نامارا مک
 یمخرلف های یهها و نظر (. مفل2017)آرمسررانگ   شف اعرا و طراحی آمریکا مرحفۀ ایاالت بازنشسرۀ سربازا 

                                                 
1. job satisfaction 

2. psychological empowerment 
3. Civility, Respect & Engagement in the Workplace (CREW) 
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به نقل از  1973) 1مزهع یمراعبمثال  مفل سلسله برای ؛مفنظر قرار گرت، CREW ۀبرنام یدر طراح
 نیاز یشپ ی و ارعباطات اعرماع ی،به امن یازکه ن کنف یم یا ( ب2017 دایرنفعرث اوساععک  کش  بلرع  و 

 یبه طراح یازها ن یناز ا ی،بر حما یفمفل با عأک ین( اس،. اییعر )ماننف خعدشکعتا به اهفا  بزرگ یابیدسر
 کنف ی( اشار  م1977  )راس 2اسناد یادینبن یخطا ر یگد یعنعا  مثاه به ؛کمک کرد  اس، CREW ۀبرنام
را به ععامل  یبهو رترار اتراد غر یریاتراد آشنا را به ععامل معق  یادارنف که رترار خعد  یلاتراد عما ینکهبه ا

درمعرد  را یو مطاهب کننف یوگع م گف، یکفیگر با اتراد  CREW مفاخلۀ یناتعمر درنسب، دهنف.  یریشخص
 مطلع کارا هم نظراتعا از سابقه و  کنف یها تراهم م آ  یرا برا یامر  ترصر ین. همسازنف یم مطرحخعد 

کاهش  اسناد  یو خطا یابف یهمکارا  بهبعد م بهاتراد  دیفگا دنبال آ    بهرا بهرر بشناسنف.  یکفیگرشعنف و 
دارنف )اوساععک  یبه ععامل درون دیگرا به انرساب عل، بروز رترار  یکمرر یلعما اتراد رو  ین. از اکنف یم یفاپ

 یا رابطه یو انرژ یابف یم یشاتزا تردی ینارعباطات ب یفی،ک ی درون یکاهش اسنادها با(. 2017و همکارا   
 .شعد یم یشررها ب آ  بهزیسری و اتراد

رع   و بل یرنفعرثکننفگا  اس، )اوساععک  معر  وارد  دا شرک، ۀبر مشارک، هم ی  مبرنCREW مفاخلۀ
داشره باشنف و به حضعر  یادیز یلعما ی آمعزش ۀبرنام ینشرک، در ا یبرا اترادالزو اس،  ینبنابرا ؛(2009

شرک، در  یقاز طر ععاننف یها م (. آ 2017مر هف شعنف )اوساععک و همکارا    مفاخله ینمفاو در علسات ا
 یکننف عا برا ینامن  عمر یطمح یکرا در  3نزاکری یسازنف  و پاسخ به ب یارعباط یها برنامه  روش ینا

 برمفاخله  یندر ا کننفگا  یل(. عسه2017عر شعنف )آرمسررانگ   آماد  یواق  یطها در مح مهارت یناسرفاد  از ا
کننفگا   که شرک، کعشنف ی( و م2009)اوساععک و همکارا    کننف یم یفعأک یاقنزاک،  احرراو و اشر یشاتزا

 اتراد به CREW مفاخلۀ عمرینات(. 2011و همکارا    یرراثربخش آگا  سازنف )ال یهرا از ارعباطات گرو
(. 2017 آرمسررانگ ) بخشنف بهبعد را عیمی کار و کننف برقرار ارعباط دیگرا  با مؤثر طعر به آمعزد می

 رعای، دیگرا  با م اشرت در را خعشخعیی و ععاضع ادب  گیرنف می یاد آمعزشی برنامۀ این در کننفگا  شرک،
 به عععه با(. 2017 همکارا   و اوساععک) دهنف قرار مفنظر را مرقابل عععه و احرراو اساسی های ارزش و کننف

و  یرر)ال تردی ینبا عمرکز بر بهبعد روابط ب CREW مفاخلۀ کرد اسرنراج ععا  می شف  مطرح مطاهب
 .کنف یاتراد را تراهم م بهزیسری و یا رابطه یانرژ یارعقا ینۀزم  (2011  همکارا 

 مسرقل مر یر رابطۀبر  یزن واتراد  یسریو بهز یا رابطه یبر انرژ ععاننف یم مر یرها برخیذکر اس،  شایا 
. برد ناو ر یرهام یناز ا یکیعنعا   را به 4ییگرا برو  ععا  ی. مبگذارنف عأثیرحاضر  پژوهش در وابسره و

 ی، شخص یها در عماو مفل یباًاس، و عقر ییگرا برو -ییگرا درو  یریقطب از ب ف شخص یک ییگرا برو 
و  یا)مسعرادو  ماعئع  واهنس هسرنفخعدععش  سرزنف   شاد و مشراق  یگراها اتراد گنجانف  شف  اس،. برو 

                                                 
1. Maslow, A. 
2. fundamental attribution error 
3. incivility 
4. extraversion 
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 یایها دن (. آ 1398 تر  محمفیو  ینجف ینی )حس کننف یم یات،مثب، در بازخعرد یط( و از مح2014  ریچعد
 ی )هعکازوزک کننف یم یات،در یگرا خعد را از ارعباط با د انرژیو  دهنف یم یحرا عرع بعد  ت المردو و  ی یرونب

دوسرا   و( 2014)مسعرادو و همکارا    هسرنف بخش ی،رضا یع امالت اعرماع یگرا دارا (. اتراد برو 2016
و  یبنیس یبامفاد ی ها به اشرراک بگذارنف )اهه خعد را با آ  های یجا احساسات و ه ععاننف یدارنف که م یادیز
 یجادا یفی، باک یع امالت اعرماع یگرا  در برقرار با اتراد درو  یسهگرا در مقا (. اتراد برو 1398  یرمحمفیش

و همکارا    یک)بار هسرنفعر  ( و داشرن روابط دوسرانه معتق1986 یفمن و تر یگیعمطلعب )ر یها برداش،
  احرمال یگرا همسعشف  با د دهف یها نشا  م . پژوهشدارنف را یگرا با د 1همسعشف  ععانایی( و 2012
گرا را در  ( و اتراد برو 2003و چارعرانف   ین)الک دهف یم یشاتراد را اتزا ینب یکو روابط نزد یدهبسرگ
 (.2012و همکارا    یک)بار کنف یمطلعب  ععانمنف م تردی ینارعباطات ب یبرقرار
 ارعقای در مهمی نقش تردی  ینارعباطات ب یفی،بهبعد ک یقطر زا ییگرا برو  شعد یاسرنراج م رو ینا از
کنررل  یرعنعا  مر  در پژوهش حاضر به ییگرا برو  بنابراین کنف؛ یم یفاا اتراد یسریبهز و یا رابطه یانرژ
به  یصعرت اخرصاص به که نشف یات، پژوهشی  شف  انجاو وععهای عس، مطابق. اس، شف  گرتره نظردر

 ازکارکنا  پرداخره باشف.  یسریبهز و یا رابطه یسطح انرژ ارعقایبر  CREW ۀمفاخل یاثربخش یبررس
 انف.  مشابه ذکر شف  یها پژوهش رو ینا

 شناسایی برای را اتراد ععانایی CREW مفاخلۀ دریات، پرسرارا  مطاه ۀ با( 2017) آرمسررانگ
 پژوهش همچنین. دهنف پاسخ رترارها این به که کنف می کمک ها آ  به و دهف می اتزایش نزاکری بی رترارهای

 بهفاشری های مراقب، کارکنا  روی CREW آمعزشی برنامۀ اعرای داد نشا ( 2011) همکارا  و الیرر
 را غیب، و بفبینی نزاکری  بی میزا  و اس، شف  اعرماد و ش لی خشنعدی احرراو  نزاک،  اتزایش مععب
 رسیفنف نریجه این به( 2017) هعبین و بیگلی کرنعها   سینکلر  گیلن  این بر عالو . اس، داد  کاهش
 در نزاک، و دهف می کاهش را کارکنا  غیب، و سرپرسرا  نزاکری بی رترارهای  CREW مفاخلۀ آمعزش
 .بخشف می ارعقا را کار محیط

نقش  تردی ینب یها مؤهفه ارعقایدر  CREW مفاخلۀ که اس،آ   یانگرشف  ب مطرح یها پژوهش نرایج
ارعباطات اثربخش از  ینکهباشف. با عععه به ا مؤثر تردی  ینع امالت ب یفی،در بهبعد ک ععانف یدارد و م

 یبررس به یی گرا کنررل برو  بادرصفد اس،  پژوهش این  اس، اتراد یسریو بهز یا رابطه یانرژ یشاینفهایپ
شرک، گاز  یکارکنا  سراد مرکز یسریو بهز یا رابطه یسطح انرژ یبر ارعقا CREW مفاخلۀ یاثربخش

حاضر  پژوهش ترضیۀاساس   ین. بر اکنفخصعص را عبرا   یندر ا یقاعیاسرا  اصفها  بپردازد و خأل عحق
ارکنا  ک یسریو بهز یا رابطه یسطح انرژ یبر ارعقا CREW مفاخلۀ یی گرا کنررل برو  بااس، که  ینا

 .دارد عأثیرشرک، گاز اسرا  اصفها   یمرکز سراد

                                                 
1. mimicry 
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 روش
 گیری نمونه روش و نمونه آماری، جامعۀ
-آزمع  پیش طرح با عجربی نیمه اطالعات  گردآوری نحعۀ نظر از و کاربردی هف  هحاظ به حاضر پژوهش

 درشرک، گاز اسرا  اصفها   یسراد مرکز کارکنا  یۀشامل کل یآمار ۀ. عام اس، گعا  گرو  با آزمع  پس
در  ی ( اس،. با اسرناد به منابع علممرد 515 و ز  95نفر ) 610ها  ع فاد کل آ  که اس، 1398سال 
(. با عععه به هزوو 1395 گال و بعرگ  نفر باشف )گال  پانزد حجم هر گرو  حفاقل  یفبا یشیآزما یقاتعحق

شرک، در پژوهش  یتراد نمعنه شامل کارکنا  داوطلب براا ی آمعزش ۀحضعر مفاوو کارکنا  در علسات برنام
 یعنعا  اعضا نفر به 18  و گعا  یشآزما یها از گرو  یکهر ینمعنه  برا یزشبا احرساب ر. حاضر بعدنف

 گرو  هر اعضای ع فاد پژوهش  اعرای پایا  عا. شفنف عایگزینها  در گرو  یصعرت عصادت نمعنه انرخاب و به
ورود به پژوهش شامل  یها . مالکشف یلو عحل عجزیه ها آ  به مربعط های داد  و یات، کاهش نفر پانزد  به

 ی اتسردگ یرحاد نظ یشناخر روا  یبو نفاشرن آس یاز سالم، عسم یمنف در شرک، گاز  بهر  بعد  شاغل
 پژوهش ۀمفاخلاز  یرآمعزش به غ یاهرگعنه مفاخله  نکرد  دریات،پژوهش و  ینفبه شرک، در ترا عمایل

از دو علسه  حضعر نامنظم در علسات  یشب یب،خروج از پژوهش شامل غ یها مالک ینحاضر بعد. همچن
 حاد بعد. یشناخر روا  یبآس یا یماریب یرخاص نظ ای با پژوهشگر و بروز حادثه نکرد  همکاری ی آمعزش

 پژوهش اجرای روش
آ   یاعرا ۀبا عنعا  پژوهش و نحع ییمنظعر آشنا به یالزو با شرک، گاز  علساع های یپس از انجاو هماهنگ

با انجاو پژوهش در  یار بس های یپژوهش برگزار شف. پس از بررس یو شعرا یمنابع انسان یرهکم یبا اعضا
 یارعباط یها تبهبعد مهار یدر راسرا آمعزشی برنامۀ یبر اعرا یمبن یف. سپس تراخعانششرک، گاز معاتق، 

 از و گاز شرک، کارکنا  ش لی نیازهای از مطلعب تردی بین ارعباطات برقراری هک آنجا ازاعالو شف. 
 ها آ . کردنف آمادگی اعالو پژوهش  در شرک، برای داوطلب کارکنا  اس،  ها آ  عالقۀ معرد معضععات

 یسریبهز ی ا رابطه یانرژ یها به پرسشنامه و گرترنف قرار گعا  و آزمایش های گرو  در عصادتی صعرت به
در  را CREW مفاخلۀ یش حاضر در گرو  آزما اترادپاسخ دادنف.  آزمع  یشدر قاهب پ یی گرا کارکنا  و برو 

 همفاخل ینا یات،کننفگا  در گرو  گعا  از در شرک، که یکردنف؛ درحاه یات،در ای یقهدق 90 علسۀ هش،
در نعب، صبح و در سراد  یو ععسط پژوهشگر و همکار و 1398در بهار  یعلسات آمعزش ینبعدنف. ا بهر  یب

طعر  به ی آمعزش های یلمهمرا  ت به CREW مفاخلۀشرک، گاز اسرا  اصفها  برگزار شف. پروعکل  یمرکز
صعرت  در عزوات مرعبط با آ  به آمعزشی برنامۀ ینا اعرای نحعۀپژوهشگر قرار گرت، و  یارکامل در اخر

را انجاو  CREW مفاخلۀ یناتصعرت ت االنه عمر آمعزش  به یکننفگا  در ط داد  شف. شرک، یحععض یقدق
اتراد  ی را آمعخرنف. پس از اعماو علسات آمعزش یارعباط یمهارها ها  ی،ت اه ینا یدادنف و در خالل اعرا
 .کردنف یلآزمع  عکم عنعا  پس پژوهش را به یها و گعا   پرسشنامه یشحاضر در دو گرو  آزما
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 ارائه شف  اس،. 1صعرت مخرصر در عفول  به CREW مفاخلۀ یعلسات آمعزش یمحرعا

  CREW ۀمداخل یجلسات آموزش یمحتوا ۀخالص. 1جدول 

 جلسه یمحتوا هدف جلسه

 اول

م ارته  اتزایش شناخ، اتراد 
از یکفیگر  آشنایی مقفماعی با 

 CREWبرنامه 

آزمع   بیا  اهفا  و م رتی برنامه  بیا  قعانین گرو   ععضیح آشنایی و م ارته  اعرای پیش
و آشنایی مقفماعی با آ   ع یین انرظارات اتراد از این برنامه   CREWدر معرد برنامه

 اتزایش شناخ، شرک، کننفگا  از سعابق و پیشینه یکفیگرآمعزشی  

 دوو
 خعد آگاهی و عععه به عفاوت

 های تردی

مرور اعماهی مطاهب مطرح شف  در علسه قبل  بحث در معرد عع نزاک، در محیط کار  
در خعدآگاهی اتزایش خعد آگاهی اتراد عح، آمعزش   اتزایش بینش اتراد در خصعص نقش 

 معتقی، کار گروهی

 اتزایش نزاک، و مشارک، سعو
عهای منظم در معرد نزاک، در عشعیق اتراد برای عععه به نزاک، و صر  وق، عه، گفرگ

ارعقاء   نزاکری از سعی همکارا  در محیط کارهای نزاک، و بیگرو  کاری  ارائه نمعنه
 مشارک، شرک، کننفگا 

 عیم سازی چهارو
  انجاو یک کار گروهی و بیا  هزوو و اهمی، روابط همکارانه  اتزایش همکاری اتراد به

 ها و حل مشکالت  بهبعد پیعنف میا  شرک، کننفگا  عنعا  یک عیم برای غلبه بر چاهش

 پنجم
اتزایش احرراو و سازگاری 

 اتراد با یکفیگر

قعت  نقاط ض ف اتراد در گرو   ایجاد ترصری برای اتراد به منظعر شناسایی و درک نقاط 
بیا  اهمی،  ضرورت و پیامفهای رعای، احرراو در محیط کار  کمک به اتراد عه، اتزایش 

 ها با یکفیگرارعباط محررمانه آ 

 ششم
اتزایش روحیه همکاری و 

 بهبعد کار گروهی

اتزایش سطح درک مرقابل و روحیه همکاری در شرک، کننفگا   آمعزش مهارت مفیری، 
های خالقانه  بهبعد کار گروهی در بین اتراد با حلع ارض و کمک به اتراد عه، اعخاذ را 

 اسرفاد  از عمرینات عملی

 هفرم
بین  بهبعد کیفی، ع امالت

 تردی

های ارعباطی شامل مهارت صحب، کرد   گعش داد  و پرهیز از روابط مهارتآمعزش
کمک به بهبعد  آمیز  ععهین  عحقیر و عیب ععیی کالمی نامناسب مثل گف، و گعی مجادهه

 ها و عمرینات عملیتردی با اسرفاد  از داسرانککیفی، ع امالت بین

 هشرم
مرور و عمرین مهارت های 
آمعخره شف  در طعل علسات 

 آمعزشی

ع یین کفهای رتراری  عمرین  بنفی مطاهب مطرح شف  در سیر علسات آمعزشی مرور و عمع
 آزمع سازی  ارائه نکات عکمیلی و اعرای پسآمعخره شف  با اسرفاد  از مفل هایمهارت

 (2014نامارا ) مک -کسیو مان نیکارت مک نز،یهادگ: منبع

کننفگا  ارائه  شرک، یدرخصعص پژوهش به عمام یاطالعات کات ی مالحظات اخالق ی،منظعر رعا به
 بعد  محرمانهو  یبر اصل رازدار همچنینها در هر مرحله از پژوهش تراهم شف.  انصرا  آ  امکا  و شف

 به ین بر ا عالو . شفشرک، در پژوهش اخذ  یها برا آ  ی،شف و رضا یفاطالعات کارکنا  عأک
و  رسف یها نم شرک، در پژوهش به آ  یلده به یانیضرر و ز گعنه یچداد  شف که ه ینا کننفگا  اطم شرک،

 .شعد یپژوهش اعرا م یا اتراد گرو  گعا  پس از پا یبرا یعلسات آمعزش
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 ابزار سنجش
 (REQ) 1یا رابطه انرژی پرسشنامۀ

 و اوونز یا رابطه یانرژ یا ماد  پنج پرسشنامۀاز   در پژوهش حاضر یا رابطه یانرژ یرسنجش مر  برای
)کامالً  7)کامالً مخاهفم( عا  1از  یا درعه هف، یکرتصعرت ه ها به شف. پاسخ اسرفاد ( 2016) همکارا 

و حفاکثر  حفاقل. آیف یدس، م ها به ماد  یترد از عمع نمرات عمام کل نمرۀانف و  شف  یگذار معاتقم( نمر 
 یانرژ ی  به م ناپرسشنامه یندر ا باال نمرۀ. اس، 35و  5 یبعرع به یا رابطه یپرسشنامه انرژ در نمرۀ
کرونباخ   یآهفا یبرا به روش ضر یاسمق ینا یاییپا (2016باال در ترد اس،. اوونز و همکارا  ) یا رابطه

 ی،حما ۀکرد  با پرسشنامروش همبسره یقرا از طر یاسمق ینا ییروا ین. همچنکردنف گزارش 96/0
 >p 001/0دس، آوردنف که در سطح  به 45/0و  49/0 یبعرع عضع  به-شف  و عبادل رهبر ادراک یاعرماع

 یآهفا یببا اسرفاد  از ضر یا رابطه یانرژ ۀپرسشنام 2یاییپا یباس،. در پژوهش حاضر  ضر دار یم ن
 81/0 یسؤال کل یککرد  سؤاالت با همبسره یقآ  از طر 3ییروا ینمحاسبه شف. همچن 77/0کرونباخ  

(01/0P<به ) .و عریضی سامانی سعادکعهی  ععسط بار نخسرین ی ا هرابط انرژی ۀپرسشنام دس، آمف 
 عأییفی ععامل عحلیل ی ا رابطه یانرژ یاسمق رویها  اسرفاد  شف. آ  یرا ( عرعمه و در ا1399) عسگری

 GFI  91/0=CFI  87/0=IFI  05/0=92/0 یها شاخص ۀکه هم رسیفنف نریجه این به و دادنف انجاو
RMSEA=  86/2و=/df

2
χ  ( 1399) یو عسگر یضی سامانیعر سعادکعهی  این  بر عالو . هسرنفمطلعب

 گزارش کردنف. 77/0کرونباخ   یآهفا یباسرفاد  از ضر با را مقیاس این پایایی

 (EWBQ) 4کارکنان بهزیستی پرسشنامۀ
 ک ب از نقل به 2015) 5ژانگ و ژائع ژو  ژنگ  کارکنا  بهزیسری مقیاس از یسری بهز یرمنظعر سنجش مر  به

در  یسریماد  و سه ب ف بهز 18 یدارا یاسمق این. شف اسرفاد ( 1395 شبانی  شیخ هاشمی و شنبفی عمیر 
 ینسؤال در ا 6از سه ب ف مذکعر   هریک برایاس،.  یشناخر روا  یسریو بهز کار محیط بهزیسری ی زنفگ

در  یسریبهز یاسمق به خرد  بعطمر یبعرع به 18عا  13و  12عا  7  6عا  1 یها پرسشنامه وععد دارد که ماد 
 1از  یا درعه هف، یکرته یفط رویها  . پاسخهسرنف یشناخر روا  بهزیسریو  کار محیط یسریبهز ی زنفگ

 یاسمق ترد از عمع نمرات سه خرد  کل نمرۀانف و  شف  یگذار )کامالً معاتقم( نمر  7)کامالً مخاهفم( عا 
اس،. نمر  باال در  126و  18 یبعرع کارکنا  به بهزیسری پرسشنامۀ در نمر  حفاکثر و حفاقل. آیف یدس، م به
 و شنبفی عمیر به نقل از ک ب  2015) همکارا  و ژنگترد اس،.  یباال یسریبهز یپرسشنامه به م نا ینا

                                                 
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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. کردنف گزارش 93/0کرونباخ   یآهفا یبرا به روش ضر یاسمق ینا یایی(  پا1395  شبانی شیخ هاشمی
 و شنبفی عمیر  ک ب از نقل به 2015) همکارا  و ژنگ پژوهش در یفییعأ یعامل لیعحل جینرا ن یا بر عالو 

28/306X)کرد  فییرا عأ اسیمق نیا یعامل سهساخرار  زی( ن1395  شبانی شیخ هاشمی
2
=  132df=  

95/0CFI=  06/0RMSEA=). عمیر بار ععسط ک ب  یننخسر یرا در ا کارکنا  بهزیسری مقیاس 
را به روش  یاسمق ینا یاییها پا شف  اس،. آ  یابی( عرعمه و اعربار1395) شبانی شیخ هاشمی و شنبفی

( 1395) شبانی شیخ هاشمی و شنبفی عمیر ک ب  ینمحاسبه کردنف. همچن 91/0  کرونباخ یآهفا یبضر
از برازش  یحاک نرایج که کردنف بررسی عأییفی عاملی عحلیلکارکنا  را با اسرفاد  از  یسریبهز یاسمق ییروا

df/=03/2و =CFI  94/0=IFI  05/0 RMSEA=94/0بعد ) یاسمق ینمطلعب ا
2

(χ  در پژوهش حاضر .
 ینمحاسبه شف. همچن 95/0کرونباخ  یآهفا یب  با اسرفاد  از ضرکارکنا  بهزیسری ۀپرسشنام یاییپا یبضر
 دس، آمف. به( >01/0P) 88/0 یسؤال کل یککرد  سؤاالت با همبسره یقآ  از طر ییروا

 (NEO-PI) 1نئو شخصیتی ۀپرسشنام
نئع ترو کععا   ۀدر پرسشنام ییگرا برو  یاسمق از خرد  ییگرا سنجش برو  منظعر بهدر پژوهش حاضر 

(NEO-FFIاسرفاد  شف. ا )یه( عه1381 یامهر نقل از ک به 1992) 2یکر و مک پرسشنامه ععسط کاسرا ین 
  روا ییگرا )برو  ی،عامل شخص پنج یابیارز یاس، و برا یسؤاه 60 ای پرسشنامه NEO-FFIشف  اس،. 

پنج عامل  یناز ا یکهر ی. برارود یکار مبعد  و بازبعد  به عجربه( بهی  وعفانیریپذ   ععاتقییرنجعرخع
  2 یها )ماد  ییگرا برو  ۀماد دوازد از  تقطعس، وععد دارد. در پژوهش حاضر   یندر ا یرمآ 12 یری شخص

 یدارا 57و  42  27  12 یها ( اسرفاد  شف  که ماد 57و  52  47  42  37  32  27  22  17  12  7
 5( عا خاهفم)کامالً م 1از  یا درعه پنج یاسمق یک یپرسشنامه رو ینا یها . پاسخهسرنفم کعس  یگذار نمر 

و حفاکثر  حفاقل. آیف یدس، م ها به  ماد یترد از عمع نمرات عمام کل نمرۀانف و  ( مشخص شف عاتقم)کامالً م
 ۀدهنف نشا  یاسمق خرد  یندر ا باال نمرۀ. اس، 60و  12 یبعرع به ییگرا برو  یاسمق نمر  در خرد 

 یا دانشجع یکععا  را رو ترو نئع پرسشنامۀ یرا بار در ا یننخسر ی( برا1381) یامهراس،. ک ییگرا برو 
 یسؤاه 240با آزمع   پرسشنامه ینا یهمبسرگ یبکرد. ضر یابیرعهرا  اعربا یها دانشگا  یعلعو انسان

NEO به نقل از  2004و کاسرا ) یکر ( و مک1381) یامهردر پژوهش ک ییگرا برو  یریشخص یژگیو یبرا
اعربار  ۀدهنف شف  نشا  گزارش داد  ایبضر داری یمحاسبه شف. م ن 83/0و  91/0 یبعرع ( به1396 زاد   یپر

 یبرا ییبه روش بازآزما یاییپا یب( ضر1381) یامهرپژوهش کدر  ینمطلعب پرسشنامه اس،. همچن
 یب( ضر1396 زاد   یبه نقل از پر 2004و کاسرا ) یکر مک ین بر ا عالو دس، آمف.  به 73/0 ییگرا برو 

 یاییپا یبحاضر  ضرگزارش کردنف. در پژوهش  75/0را  ییگرا برو  یبرا ییبه روش بازآزما یاییپا
 یقآ  از طر ییروا همچنینمحاسبه شف.  74/0کرونباخ   یآهفا یببا اسرفاد  از ضر ییگرا برو  ۀپرسشنام

                                                 
1. Neuroticism-Extraversion-Openness Personality Inventory (NEO-PI) 
2. Costa, P.T., & McCrae, R. R. 
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 دس، آمف. ( به>004/0P) 51/0 یسؤال کل یککرد  سؤاالت با همبسره

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 یفیآمار ععص یها و با روش 23 یراس،و SPSS یاتزار آمار با اسرفاد  از نرو شف  یاطالعات گردآور

 .شفنف یلو عحل یه( عجزیانسکعوار یل)عحل ی( و اسرنباطیارو انحرا  م  یانگین)م

 ها یافته
عا  29اتراد نمعنه  سنی دامنۀکننفگا  نشا  داد  شرک، شناخری ی،عم  های یژگیو یمربعط به برخ های یاتره
درصف را  23 و مردا درصف اتراد نمعنه را  77ها مرأهل بعدنف.  نفر از آ  26ها مجرد و  نفر از آ  4بعد که  58
و  یگروه ی،وابسره را برحسب عضع یرهایو انحرا  اسرانفارد مر  یانگینم 2 عفولانف.  داد  عشکیل ا زن

 .دهف ینشا  م ارزیابی مرحلۀ

 کارکنان یستیبهز و یا رابطه یانرژ نمرات یفیتوص یها شاخص. 2 جدول

 ها گروه ریمتغ

 آزمون پس آزمون شیپ

 یفیتوص یها شاخص یفیتوص یها شاخص

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 یانرژ

 یا رابطه

 53/3 06/30 40/4 46/25 شیآزما

 69/2 40/26 74/2 46/26 گعا 

 یستیبهز

 کارکنان

 94/12 46/109 24/12 102 شیآزما

 99/16 60/93 04/15 86/95 گعا 

در  یشکارکنا  در گرو  آزما یسریو بهز یا رابطه ینمرات انرژ یانگین  م2عفول  یجعععه به نرا با
 .اس، یاتره اتزایش  آزمع  به پس آزمع  یشپ مرحلۀبا گرو  گعا   از  یسهمقا

کارکنا   از  یسریو بهز یا رابطه یسطح انرژ ارعقای بر CREW مفاخلۀ یاثربخش یمنظعر بررس به
 یها مفروضه یانس کعوار یلعحل های ترض یشرابطه با پ دراسرفاد  شف.  1یریچنفمر  یانسکعوار یلعحل

 بررسیمنظعر  شفنف. به یبررس 3یع رگرس های یبش یو همگن 2ها یانسوار ینمرات  همگن یعبعد  ععز نرمال
آ  در  یجنرا واسرفاد   4یلکو یرواز آزمع  شاپ  کارکنا  یسریو بهز یا رابطه ینمرات انرژ یعبعد  ععز نرمال

 .شفارائه  3عفول 

                                                 
1. multivariate analysis of covariance 

2. homogeneity of variances 

3. homogeneity of regression slopes 

4. Shapiro-Wilk test 
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 لکیو -رویآزمون شاپ جی. نتا3جدول 

 ها گروه ریمتغ

 آزمون پس آزمون شیپ

 لکیو رویشاپ آزمون لکیو رویشاپ آزمون

 یمعنادار سطح آماره یمعنادار سطح آماره

 یا رابطه یانرژ
 11/0 90/0 29/0 93/0 شیآزما

 11/0 90/0 17/0 91/0 گعا 

 یستیبهز

 کارکنان

 14/0 91/0 32/0 86/0 شیآزما

 73/0 96/0 80/0 96/0 گعا 

 و ای رابطه انرژی مر یر برای ویلک شاپیرو آزمع  مقادیر کعواریانس  عحلیل های ترض پیش بررسی در
 نیس، دار م نی گعا  و آزمایش های گرو  در آزمع  پس و آزمع  پیش مراحل از یک هیچ در کارکنا  بهزیسری

(05/0<p  .)عح، را مفاخله نرایج ععانف نمی و اس، نرمال نمرات  ععزیع گرت، نریجه ععا  می عرعیب بفین 
 داری م نی عفو به عععه با و بررسی 1باکس آزمع  با ها واریانس همگنی ترض پیش همچنین. دهف قرار عأثیر
 عأییف گعا  و آزمایش گرو  دو های واریانس برابری ترض پیش  (p  23/3= Box's= 39/0) آزمع  این آمارۀ
 .اس، شف  داد  نشا  4 عفول در رگرسیع  های شیب همگنی بررسی نرایج. شف

 ونیرگرس خط بیش یهمگن یبررس جینتا. 4 جدول

 وابسته ریمتغ منبع
 مجموع

 مجذورات

 ۀدرج

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 F ۀآمار

 سطح

 یمعنادار

*  گروه

 آزمون شیپ

 32/0 1 27/1 1 27/1 یا رابطه یانرژ

 43/0 64/0 36/73 1 36/73 کارکنا  یسریبهز

 نیس، دار م نی کارکنا  بهزیسری و ای رابطه انرژی مر یرهای برای F آمارۀ مقادیر  4 عفول براساس
(05/0<p)اس، شف  رعای، هم رگرسیع  شیب همگنی ترض پیش بنابراین ؛. 

 این از اسرفاد  اس،  شف  رعای، کعواریانس عحلیل آزمع  از اسرفاد  های ترض پیش اینکه به عععه با
 نشا  را چنفمر یری کعواریانس عحلیل کلی نرایج 5 عفول. اس، بالمانع ها داد  عحلیل و عجزیه برای آزمع 

 .دهف می

                                                 
1. Bax's Test 
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 کارکنان یستیبهز و یا رابطه یانرژ یها نمره نیانگیم یرو مانکووا از حاصل جینتا. 5 جدول

 F مقدار آزمون
 یآزاد ۀدرج

 هیفرض
 یآزاد ۀدرج

 خطا
 یدار یمعن

 زانیم
 ریتأث

 توان
 یآمار

 1 78/0 01/0 24 2 60/44 78/0 ییالیپ اثر

 1 78/0 01/0 24 2 60/44 21/0 لکزیو یالمبدا

 1 78/0 01/0 24 2 60/44 71/3 نگیهتل اثر

 ۀشیر نیتر بزرگ
 یرو

71/3 60/44 2 24 01/0 78/0 1 

 هحاظ از چنفمر یری کعواریانس عحلیل چهارگانۀ های آزمع  شعد  می مالحظه 5 عفول در که گعنه هما 
 مرحلۀ در وابسره مر یرهای از یکی در حفاقل گعا   و آزمایش گرو  دو بنابراین هسرنف؛ دار م نی آماری
 وابسره مر یرهای از یکی هحاظ از حفاقل CREW مفاخلۀ دیگر عبارت به. دارنف دار م نی عفاوت آزمع   پس
 ها گرو  مقایسۀ منظعر به. اس، داشره عأثیر آزمع  پس مرحلۀ در گعا  گرو  به نسب، آزمایش گرو  میانگین بر
 آ  نرایج که شف اسرفاد  مانکعوا مرن در مر یری یک کعواریانس عحلیل از وابسره  مر یرهای عک عک هحاظ از
 .اس، آمف  6 عفول در

 یها نمره نیانگیم یرو رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل متن در رهیمتغ کی انسیکووار لیتحل از حاصل جینتا. 6 جدول

 کارکنان یستیبهز و یا رابطه یانرژ

 ریمتغ
 منبع

 راتییتغ

 مجموع

 مجذورات

 ۀدرج

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F 

 سطح

 یمعنادار

 ۀانداز

 اثر

 توان

 یآمار

 یا رابطه یانرژ

 1 86/0 01/0 68/156 35/217 1 35/217 آزمع  شیپ

 05/0 001/0 90/0 01/0 01/0 1 01/0 ییگرا برو 

 1 78/0 01/0 82/91 38/127 1 38/127 گرو 

     38/1 25 68/34 خطا

 یستیبهز

 کارکنان

 99/0 46/0 01/0 34/21 2396 1 2396 آزمع  شیپ

 05/0 01/0 92/0 009/0 99/0 1 99/0 ییگرا برو 

 63/0 18/0 02/0 70/5 10/640 1 10/640 گرو 

     27/112 25 78/2806 خطا

 و آزمع  پس مرحلۀ در ای رابطه انرژی نمرات مقایسه عه، کعواریانس عحلیل نرایج  6 عفول به عععه با
 از گرو  دو شفۀ ع فیل های میانگین عفاوت گرایی  برو  کنررل با دهف می نشا  گروهی عضعی، برحسب

 انرژی آزمع  پس نمرات عفاوت درصف 78 دهف می نشا  عأثیر میزا . (>05/0p) اس، دار م نی آماری هحاظ
 سبب CREW مفاخلۀ آمعزشی علسات ارائۀ دیگر  عبارت به. اس، گروهی عضعی، از ناشی ای رابطه

 عفاوت بهزیسری  مر یر درمعرد. اس، شف  آزمع  پس در ای رابطه انرژی نمرات درصفی 78 اتزایش
 CREW مفاخلۀ آمعزش گف، ععا  می. اس، دار م نی آزمع  پس مرحلۀ در گرو  دو شف  ع فیل های میانگین
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 از درصف 18 گروهی  عضعی، دیگر  عبارت به. اس، شف  کارکنا  بهزیسری درصفی 18 اتزایش مععب
 .کنف می عبیین آزمع  پس مرحلۀ در را کارکنا  بهزیسری به مربعط ع ییرات

 گیری یجهو نت بحث
 یسریو بهز یا رابطه یانرژ سطح ارعقایبر  CREW مفاخلۀ اثربخشی یحاضر با هف  بررس پژوهش

 یاعرا یی گرا آ  بعد که با کنررل برو  یانگرپژوهش ب یجانجاو گرت،. نرا ییگرا برو  یرکارکنا  با کنررل مر 
 که نشف یات، پژوهشی اگرچهاس،.  شف کارکنا   یسریو بهز یا رابطه انرژی ارعقای سبب CREW مفاخلۀ

عا  ها یاتره ینا باشف  کرد  بررسی کارکنا  بهزیسری و ای رابطه انرژی بر را CREW برنامۀ اثربخشی
کارکنا   مطاه ۀ با( 2011و همکارا  ) یررال مثال برای د؛دار یهمخعانها  پژوهش یبرخ یجبا نرا یحفود

و  شعد یم منجر تردی یننزاک،  احرراو و اعرماد ب یشبه اتزا CREW ۀبرنام یاترنفدر یبهفاشر یها مراقب،
 ۀ( نشا  داد آمعزش برنام2017و همکارا  ) یلنپژوهش گ ین. همچندهف یرا کاهش م ینیو بفب نزاکری یب

CREWکار را ارعقا  یطو نزاک، در مح دهف یکارکنا  را کاهش م یب،  و غسرپرسرا نزاکری یب ی  رترارها
 ییشناسا یاتراد برا یی  ععاناCREW ۀبرنام یاعرا یات،( در2017  آرمسررانگ )این بر عالو . بخشف یم

رترارها پاسخ  ینمناسب به ا یا گعنه که به کنف یها کمک م و به آ  دهف یم یشرا اتزا نزاکری یب یرترارها
 دهنف.

 معاقع در و شعد یم ر یذخ شعد  یم کسب یترد نیب ع امالت در که اس، نیا یا رابطه یانرژ مثب، ۀعنب
 بهبعد با که اس، ریفپذیعجف منبع کی یا رابطه یانرژ درواقع(. 2018 آما  ) ردیگ یم قرار اسرفاد  معرد هزوو

 نیا بر عالو (. 2019 باکر ) کنف یم فایپ گسررش اتراد نیب در و ابفی یم شیاتزا  یترد نیب روابط ،یفیک
 یآباد بهراو زار ) اس، ها آ  یسریبهز بر مؤثر یعامل گرا  ید با اتراد ع امل ،یماه مطاه ات  یبرخ براساس

 یبرا یاعرماع ،یحما منبع عنعا  به ععانف یم اتراد  نیب در مناسب یترد نیب ارعباطات(. 1392 همکارا   و
 و یعفر اخعا ) دارد دنبال به را اتراد یسریبهز شیاتزا خعد  ۀنعب به امر نیهم و شعد گرتره درنظر آنا 

 بین در احرراو و نزاک، شیاتزا قیطر از یترد نیب ع امالت بهبعد  CREW ۀمفاخل هف (. 1397 مفردنژاد 
  CREW ساخراریاترۀ عمرینات اعرای با کننفگا  عسهیل(. 2017 همکارا   و اوساععک) اس، اتراد
 را ارعباطی های مهارت  (2011 همکارا   و الیرر) گذارنف می اشرراک به را تردی بین روابط بهبعد های روش

 همکارا   و الیرر) کننف می عسهیل را مثب، تردی بین ع امالت و( 2017 آرمسررانگ ) دهنف می آمعزش
 ارعقای در مهمی نقش تردی  میا  ارعباطات کیفی، بهبعد با ععانف می آمعزشی برنامۀ این عرعیب بفین(. 2011
 .کنف ایفا کارکنا  بهزیسری و ای رابطه انرژی
 و م رتی اصلی ارزش یک عنعا  به نزاک، حاضر  پژوهش در CREW مفاخلۀ اعرای طعل در
 وگع گف، نزاکری بی و نزاک، درخصعص کننفگا  شرک،. شف یادآوری اتراد به نزاکری بی به مؤثر های پاسخ
 عمرینات همچنین. کننف رعای، دیگرا  با م اشرت در را خعشخعیی و ععاضع ادب  که آمعخرنف و کردنف

 بهبعد ها آ  گروهی کار ععانایی وسیله بفین و گرت، انجاو کننفگا  شرک، ععسط( سازی برج ماننف) سازی عیم
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 برای محررمانه ارعباطات مفیف پیامفهای و ع یین  رتراری کفهای آمعزشی  برنامۀ این در. یات،
 احرراو اساسی های ارزش و کننف رترار مؤدبانه دیگرا   برابر در شفنف مر هف ها آ . شف عشریح کننفگا  شرک،

 عمله از مخرلف های مهارت آمعزشی  برنامۀ این در کننفگا  شرک،. دهنف قرار مفنظر را مرقابل عععه و
 با سازگاری و کردنف عقعی، را... و ع ارض مفیری، مرقابل  درک همکاری  مشارک،  مسئله  حل خعدآگاهی 

 مثب، ع امالت برقراری برای را کارکنا  ععانایی شف   آمعخره های مهارت این. گرترنف یاد را تردی های عفاوت
 مر یر دو این زیرا شف؛ کارکنا  بهزیسری و ای رابطه انرژی بهبعد مععب امر همین. داد اتزایش همکارا  با

 .هسرنف مطلعب تردی بین ارعباطات عأثیر عح، زیادی میزا  به وابسره 
 اما کننف  عععیه بیرونی ععامل با را آشنا اتراد و خعد رترار دارنف عمایل اتراد اسناد  بنیادین خطای در

کارکنا   یرو CREW مفاخلۀ اعرای(. 1977 راس ) دهنف نسب، درونی ععامل به را غریبه اتراد رترارهای
 درمعرد اطالعاعی و کننف وگع گف، یکفیگر با عا کرد ایجاد کننفگا  شرک، برای را ترص، اینشرک، گاز  

. بشناسنف بهرر را خعد همکارا  و شعنف آگا  یکفیگر پیشینۀ از ها آ  شف سبب امر همین. سازنف مطرح را خعد
 ارعباطات شف  تراهم اسناد بنیادین خطای کاهش زمینۀ همکارا   از کارکنا  شناخ، و آشنایی اتزایش با

آنجا که  از. کرد پیفا اتزایش اتراد بهزیسری و ای رابطه انرژی آ   دنبال به و شف عقعی، مثب، تردی بین
 به کارکنا  اس، الزو هسرنف  مرعبط یکفیگر با مخرلف مشاغل و اس، وابسره اتراد از سیسرمی گاز  شرک،
 ارعباطات تنع  درخصعص هایی آمعزش کرد سپری درواقع. باشنف ع امل در خعد همکارا  با زیادی میزا 
 حضعر درنریجه. اس، گاز شرک، در سازمانی پس، ارعقای ملزومات از و کارکنا  ش لی نیازهای از مؤثر 

 بسیار آمعزشی  برنامۀ این طعل در ارعباطی های مهارت یادگیری و CREW مفاخلۀ در شرک، این کارکنا 
 رترارهای و کننف حذ  را خعد ناکارآمف ارعباطات کرد کمک کارکنا  به CREW مفاخلۀ. اس، مثمرثمر
 .دهنف اتزایش را خعد بهزیسری و ای رابطه انرژی وسیله بفین و سازنف عقعی، را مطلعب اعرماعی
 ی،را با محفود یها و ععامع آمار سازما  یگربه د یجنرا یمامکا  ع م پژوهش  عام ۀ بعد مرکزی عک

 ها یاتره یمعا قفرت ع م یردععامع صعرت پذ یرمشابه در سا یپژوهش اس، الزو رو  ینا از. سازد یرو م روبه

را در  CREW برنامۀ مفیرا  که  شعد یم پیشنهادپژوهش حاضر  یجبا عععه به نرا همچنین. یابف یشاتزا
 ینعا از ا یرنفبهر  بگ تردی ین، بهبعد ارعباطات بها عه مفاخله ینسازما  هحاظ کننف و از ا یآمعزش یمعقع
 و سازما  سعد برساننف. کارکنا شعنف و به  اتراد یسریو بهز یا رابطه یانرژ اتزایشمععب  یقطر

 منابع
 هدای  ی،در شخصد  یعداطف  -یاعرمداع  یی(. احسداس عنهدا  1398   . )یرمحمفیو.  و ش یبنی س یط.  بامفاد ی اهه

-11  (1)17 .ی،و شخص ینیباه یشناس روا شف .  ادراک یاعرماع ی،گرا با عععه به نقش انعا  حما گرا و درو  برو 
21. 
در  یشدناخر  روا  یسدری بدا بهز  یاعرمداع  یها و مهارت یجانی(. ارعباط هعش ه1397 . ) مفردنژاد  و.  و عفری  اخعا 

 .334-345  (3)13. ساهمنفساهمنفا . 
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 یداس مق یدابی کار: ساخ، و اعربار کارکنا  نعب، یسریمؤثر بر بهز تردی ین(. ععامل ب1397ا. ) ینائی راد   .  و م باقری
 .138-119  (36)10. سازمانی و ش لی مشاورۀکار.  یطدر مح تردی ینب یآسعدگ

در کارکنا   یشناخر و روا  یها با ععامل ترد ارعباط آ  یو بررس یمنناا یرترارها شناسی یب(. آس1396س. ) زاد   یپر
 ۀدانشدکف  .یو سازمان یصن ر یشناس ارشف روا  یکارشناس نامۀ یا پاشرک، گاز اسرا  خعزسرا .  ییاعرا یها پروژ 
 .اصفها دانشگا   یری و علعو عرب یشناس روا 
 میدانجی  نقدش : اتسدردگی  بدا  شخصدی،  بدزرگ  صف، پنج رابطۀ(. 1398. )و ترد  محمفی و.  و نجفی .    حسینی 

 .114-137  (72)18. مشاور  های پژوهش. خعدکارآمفی و نفس عزت
رابطده بدر    سدازی  یغند  ۀآمعزش برنامد  ی(. اثربخش1392س. ) ی و ع فر . س یمانی سل . پعزاد  ا .   ویآباد زار  بهراو

 .7-22  (21)10خانعاد  و پژوهش.  ۀتصلنامکارکنا  آمعزش و پرورش.  یذهن یسریبهز
 بدا  شدف   غندی  ارعباط و احرراو نزاک،  رابطۀ بررسی(. 1399. )ک عسگری  و.  ر. ح سامانی  عریضی.  س سعادکعهی 
 .1-20  (1)10. رتراری و شناخری علعو های پژوهش. احرراو و اعرماد عع میانجی نقش: ای رابطه انرژی

. پژوهش  سدنجش و کداربرد(   یه مثب، در کار )نظر یش ل یاقو اشر یانرژ(. 1395و.  و روزگار  و. ) یا نتروهر  و.  قانع
 عهرا : ساواال .

 مقیداس  سدنجی  روا  هدای  شداخص  کفاید،  بررسدی (. 1395. )ا شبانی  شیخ هاشمی و.    شنبفی .    عمیر  ک ب
 .29-9  (27)8. سازمانی و ش لی مشاورۀ. کارکن بهزیسری

 یدل آ  )عحل یسداخرار عدامل   یو بررسد  NEO.F.F.I یعدامل پنج ۀترو کععا  پرسشنام یابی(. هنجار1381ج. ) یامهر ک
. یریگ ارشف سنجش و انفاز  یکارشناس نامۀ یا پادانشگا  عهرا .  یعلعو انسان ۀدانشکف یا دانشجع ین( در بییفیعأ

 .ییدانشگا  عالمه طباطبا یری و علعو عرب یشناس روا  ۀدانشکف
 ۀ. عرعمد یشناسد  و روا  یردی در علدعو عرب  یفدی و ک یکمد  یقعحق یها روش(. 1395) گال  و. د.  و بعرگ  و. . جگال  

 ی خسدرو بداقر   یدامنش  ک یرضدا سرش،  عل محمفع فر پاک ی ابعاهقاسم دمحمع یضی عر یفرضااحمفرضا نصر  حم
 عهرا : سم،. یازدهم . چاپ یو زهر  خسرو ییالق یشهن یجهمن یر محمف خ

 نگر مثب، درمانی روا  اثربخشی مقایسۀ(. 1398. )ش حسینی  مکعنف و.  س پسنف طاهع.  و نجفی .  غ عاکامی  نصیری
 هدای  پدژوهش . اتسدردگی  عالئدم  بدا  نعععانا  در اتسردگی و شناخری روا  بهزیسری بر رتراری شناخری درما  و

 .105-129  (70)18. مشاور 
 کداری  اخدالق  بدین  رابطدۀ در  یاحساس انرژ یانجیم نقش(. 1394. )و.    ی قعبی.  و    مرادزاد  ج . و  اسرمی واحف

 .23-56  (28)8. یعمعم یری،مف یها پژوهش. خفم، عرک به عمایل و اسالمی
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