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 چکيده
ود. ناو  شاناتیی باهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری معنوی بر نشاط سازمانی باا نشاش میاانتی توانمندساازی روا 

مبسایگی اسا . مامعاه رمااری پاژوهش کایاه کارکناا  ه -تحشیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیا  و رو،  تویای ی

ه رو، نموناه بان ار  214ن ر بودند که با توماه باه مادول مور،اا   تعاداد  480برابر با  1399سنگا  در سال  متیمع سنگ رهن

ای و سای اده از ساه پرسشانامه اسایاندارد رهباری معناوی فاراهاا باا عنوا  نمونه رماری انیخاب شدند. داده،یری تصادفی ساده به

وری شاد. ر( مماع 1995شاناتیی اسایرزی ر و میشارا )انمندساازی روا ( و تو2007) (  نشاط ساازمانی کرولا 2005) همکارا 

دسا  رماد و پازاازی تازیاد شاد. همرناین روازای به 92/0و  90/0  93/0ها به ترتیب برابر با ضرزب رل ای کرونباخ برای پرسشنامه

 Spss25ینباطی با اسای اده از نارا اف ارهاای و رمار اس ها در دو قسم  رمار تویی یاتید رسید. دادهها به تازید اسمحیوازی پرسشنامه

ازمانی و هاا نشاا  داد رهباری معناوی بار نشااط ساتت زه و تحایل شد. نیااز  حایال از تت زاه و تحایال داده Smartpls3و 

ثیر مثبا  و اتاانی کارکناا  شناتیی بر نشاط سازمشناتیی کارکنا  تاثیر مثب  و معناداری دارد. توانمندسازی روا توانمندسازی روا 

ا رگ رهان سانگا  شناتیی تاثیر رهبری معنوی بر نشاط ساازمانی کارکناا  متیماع سانمعناداری دارد. همرنین توانمندسازی روا 

 کند.،ری م ئی میمیانتی
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 مقدمه

 تشاوزق باعا  شااد  کاری محیطاس .  مدزرز  هعری در ظ ور نو م  ومی سازمانی شادی

 و تارزنم ا  از نشااط و شادیدارد.  رن ا وریب ره و نگر، روی بر مثب  تأثیری و شده کارکنا 

 ابیکاار  تالقیا   فعالیا   زمینه رن ا بدو  و اس  زند،ی روند در تأثیر،ذار هایمؤل ه مؤثرترزن

هاا تاال،  امروزه  پا  از ساال .(49  1400  بااقرزادهو  تداپرس )شود مین ازتاد سال  زند،ی و اتیرا 

منظور زافین راهی بارای ب باود ساود و مناافع کارکناا  و افا ازش کی یا  ها بهبسیاری از سازما 

اند و اف ازش نشااط در ساازما  را زکای زند،ی کاری رنا   به ازتاد نشاط در محل کار تومه کرده

کاه نیاروی انساانی زاک ازرنتازی. (2013و همکارا    1)د  دالکرورند شمار میسی  بههای اسااز اولوز 

شاود  توماه باه شاادی کارکناا  در ساازما  و می تاشیسازما   ارزشمندترزن سرمازه ر  سازما  

یابی باه ساالم  اعیمااد بارای دسای هازی برای شادی کارکنا  راهی مؤثر و قابلفراه  کرد  زمینه

  .(49  1400  باقرزادهو  تداپرس ) ا  اس روا  کارکن

م   و النشاط اس  که مومب کاهش می ا  اسیرس  اضطراب  افسرد،ی  ب بود وضاعی  سا

م  مسا  و رو  و سارزند،ی النشاط ضارورتی م ا  بارای سا .شودمیموفشی  در محیط کار 

هاد و عامال دوبو و معنا و م  اوا تایای مایرنگ هاانسا اس  که به زند،ی شخصی و شغای 

 ؛تاری دارنادکارکناا  بانشااط زناد،ی شاغای باکی یا . بسیار م می در م ا  پیشارف  اسا 

 رن ااترناد و دزگارا  کمیار از در کارشا  موفق و در محیط تاانواد،ی پرانار ی ؛ناپذزرندتسیگی

و  دناژامعصاومی) شاودمیشاا  باع  ب بود روحیاة اطرافیاا  رن اتر ازنکه نشاط شوند. م  دلخور می

تواند بر اف ازش زا کاهش شادی و سالم  فی زکی  روانای و هیتاانی سازما  می (102  1401همکارا   

نشااط . (2010 2)برتاون  و ،اون ال نیروهای تود و همرنین  بر می ا  غیب  و تغییر رن ا تأثیر،اذار باشاد 

از  شاغای یری  مشارک  و رضا،ساس امنی   س ول  در تصمی حم  مسمانی  االسازمانی س

 غیار ساازمانی اهداف به دسییابی کاررمد  افراد بدو  .(62  1400  زازیناسیی و سودا،ر)بخشد ود میرا ب ب

 ناابودی زاا شکس  زا و بالند،ی رشد پوزازی  در اساسی نشش انسانی منابع رو ازن از اس  ممکن

                                        
1. Den Dulk 

2. Bretones & Gonzalez 
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 فاردی  ساط  در کامال بطاور را تاود کارکناا  اسیعدادهای سررمد یهاسازما . دارد هاسازما 

 ساازند مای فاراه  رن اا توانمندساازی بارای را ا الز بسیر و کنند می مدزرز  سازمانی و ،روهی

  عادا اسای اده هاساازما های عصار حاضار در ترزن چالشزکی از م   .(162  1400)ی ری و حسینی  

گار باا ازنکاه افاراد تاوا  به عبارت دز؛ های بالشوه منابع انسانی اس کافی از منابع فکری و ظرفی 

قی  و ابیکار و انتاا فعالی  بیشیری را دارند  اماا در محایط ساازمانی باه دلیاای از ازان البروز ت

اطمیناا  هسایند و  افراد توانمند تود راهبر و قابال .شودمیبرداری نها به طور مطاوب ب رهقابای 

برناد. ند و از مشارک  در اماور لاذت مایتوانازی تطابق با تغییرات بیرونی و درونی سازما  را دار

 عنوا باهدلیل اندزشمندا  مدزرز  تحول و ب سازی سازما   توانمندسازی منابع انساانی را همینبه

  (203  1401و همکاارا    لاوین ،ل) اندراهبرد اثر،ذار بر عماکرد و شازسیگی نیروی انسانی معرفی کرده

 انساانی نیاروی  هاساازما  در پازدار رقابیی م ز  تن ا اندافیهدرز مدزرا  و اندزشمندا  از بسیاری

  .(285  1400)غالمی و همکارا    هسیند میع د و شازسیه پذزر رزسک تالق  افراد زعنی توانمند

توانمندسازی  م  ومی چند وم ی اس  که در مدزرز   روانشناسی  انسا  شناسی امیمااعی  

توانمندساازی . (4-5  1400  عباس زاده سا رو  ورنتبر ) ،یردده قرار میعاوا سیاسی و پ شکی مورد اسی ا

 شا ابی نساب) کندهای رنا  فراه  میها و شازسیگیهازی را برای شکوفازی اسیعدادها  توانازیفری 

هاای ایاای اثربخشای زکای از عامال عنوا باهشاناتیی توانمندسازی روا . (90-91  1400و همکارا   

و همکاارا    باساامی) اند به ازتاد رثار رفیاری مثب  در سط  فردی و سازمانی کمک کندتومدزرز  می

تواناد راهبااردی بارای مشابااه باا ،رای امروزه  معنوز  نی  میو مادی یدر دنیای ماشین .(171  1400

 هاایهبرناما اماروز  مامعة میحول و پیریده شرازط در. (173  1401و همکاارا    قششازی)مشکالت باشد 

 هاساازما  رسال  و هدف ارزشمندترزن و ترزنم   مدزرز   مخیا  سطو  در معنوز  توسعة

 در مادزرز  عماکارد ب باود باعا  توانادمای معناوی هایشازسیگی و هاوزژ،ی رزد.شمار میبه

 دزان باا کاه اس  مدزد نسب  به ایمعنوی سازه هو، .(7-8  1400و همکاارا    ش بازی) شود سازما 

 اسا . افاراد و ساازمانی فردی زند،ی در م   م  ومی معنوی هو، و معنوز  .دارد پوشانی ه

)کااظمی  اسا   کاار محیط و بیرونی زند،ی با معنوی درونی و زند،ی کنندۀزکیارچه معنوی هو،

 ض  رهبری معنوی شاامل الگوهاای رهباری تدمیگاذار  مشاارک  داد  کارکناا  و ن. (87  1401
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ا  اس  و بر اساس فاس ه رهبری تدمیگذار بنا شده اسا . رهبار معناوی کسای توانمندسازی رن

بخشای؛ باه ماای های سازمانی به مای مداتاه در اماور  بصایرتاس  که در برتورد با موقعی 

ل؛ به مای اقداا  تصوزرسازی و باه ماای مطار  الکنیرل  اعیماد؛ به مای اعمال محدودز   اسیش

 باا کاه کسای اسا  معناوی رهبار (39  1401  مع اری و برزماانی) دهدمید   فروتنی از تود نشا  کر

 معناوی اسا   بشاای دزگارا  و تود درونی انگی ، الزمة که هازیتاشی طرز ها از ارز، اسی اده

و اعماال دزگارا   هارهبرا  معنوی بر نگر،. (2011و همکاارا    1)فرایکند فراه  می را سازما  اعضای

و  شا بازی) ،ذارنادمشیرك که در ن از  به ن ع کال ،اروه باشاد  تاأثیر مای رسید  به هدفی برای

های هاو، و معنوزا  را در زاک ساازه ترکیاب نماوده و هو، معنوی سازه .(7-8  1400همکاارا   

  ذوقایو ساامانی ) ،یارد،یری از منابع دزنی و معنوی را در بار مایها برای ب رهای از توانازیمتموعه

عناوا  منباع ی معنوی زک امر درونی اس  که از طرزق تمرزن معناوی و تکارار باهرهبر. (58  1401

. (69-70  1400و همکاارا    لط ای) بخش زند،ی بر روند زناد،ی افاراد تاأثیرات مثبیای دارداساسی ال اا

 باا معنوزا  و رابطاه دزان باه مرباوط معناوی هو، حوزه در ،رفیه یورت مطالعات بیشیرزن

  اس . روا  سالم 

 زساییو ب   سالم  زند،ی  هدفمندی و رضاز  با معنوز  بین زافیه انتاا هایپژوهش بقط

د هار زکای از عوامال ماوثر بار عماکار .(3  1401رمرودی   رمرودی و دانش )دانشدارد  ومود مثب  رابطه

انی سازمانی و از مماه مامعه رماری پژوهش حاضر زعنی متیمع سنگ رهن سنگا   نشااط ساازم

ات  ری اس  تا برای ب بود نشاط سازمانی کارکنا   به بررسی وضعی  موماود و شاناس . ضرو

رساد کاه رهباری نظر مایعوامل ایای تاثیر،ذار بر ب بود ر  پرداتیه شود. در ازن تصاو،  باه

رار شکل قابل توم ی نشاط سازمانی کارکنا  را تح  تاثیر تاود قامعنوی و توانمندسازی بیواند به

ال ی ازن ساوب بود ر  شود. با تومه به اهمی  ازن موضو  در ازن پژوهش به بررس داده و منتر به

 معنوی بر نشااط ساازمانی کارکناا  متیماع شناتیی تاثیر رهبریپردازز  که توانمندسازی روا می

  ،ری می کند؟سنگ رهن سنگا  را میانتی
 

                                        
1. Fry 
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  مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق

  نشاط سازماني

ال تااق و حت و در عین الو مشک بنامطاو طهنر و م ارت ساز،اری با شراز نشاط سازمانی

نشااط زاادرور  .(62  1400  زازایناسایی و ساودا،ر)کار اسا   حیطهای مثب  و با نشاط در مازتاد تتربه

معناا باه کاار  کهای اهی از و حرک  و انبساط ن   اس . ،اهی دو وا ۀ شادی و نشاط در زوا ه

به معنای سرحال بود  و میل و رغب  به کار اس  که در فعالیا  و تکااپو رشاکار روند. نشاط می

شاادی . ولی شادی به معنای توشحالی اس  که نمود ر  بیشیر در تناده و تبسا  اسا  .شودمی

منظور از نشاط در محل کاار حرکا  در . امیماعی اس  و دارای سه م ء اساسیِ عاط ی  شناتیی

در نییته  نشااط ساازمانی ناوعی طارز فکار  ؛شودمیبه هدف طی  مسیری اس  که برای رسید 

نشاط سازمانی در محایط کاار . شودمیها توانمندیاس  که منتر به اف ازش عماکرد و دسییابی به 

هاا و اسایعدادهای که فرد م   دسییابی به اهداف کااری تاود از تواناازی شودمیزمانی حایل 

 ( رر،ازال) روانشناس معروف دزد،اه اساسبر  (104  1401و همکارا    نژادمعصومی) کندتود اسی اده می

 و از زناد،ی رضااز  مثب   عاط ة ایای مؤل ة سه که اس  انسا  در وزژ،ی و پدزده زک نشاط

مربوط باه ساالم  « نشاط و سرزند،ی سازمانی»پدزدۀ امیماعی . داراس  را من ی احساسات نبود

  که با رفاه  ب داش  رو  و روا  و شرازط ماادی و معناوی مس  و رو  کارکنا  در سازما  اس

عواطا   مکارر حالا  و تترباه نشاط باه. (307  1399  مووری) و انگی ، شغای افراد سروکار دارد

نشااط در محایط کاار زماانی حایال . مثب  و احساس رضاز  کای نسب  به زند،ی اشاره دارد

اسای اده  اسایعدادهای تاود و هااتواناازی از داهداف کاری تاو شود که فرد م   دسییابی بهمی

کاه فارد بارای  شاودمینشاط در محیط کاار زماانی حایال  .(49  1400  باقرزادهو  تداپرس ) نمازدمی

های کناد. توانمنادیهاا و اسایعدادهای تاود اسای اده میدسییابی به اهداف کاری تود از توانازی

به کار ،رفیه شاوند  احسااس رضااز  و شاادی های ومودی هر فرد اس  که ا،ر درونی سرمازه

تواناد زاک . نشاط مانند سازر م اهی  احساسای  می(2014و همکارا    1)کاوتیرماند،ار ازتاد تواهند کرد 

تواناد از عنوا  حال   احساسی مثب  و متا ا اسا  کاه میحال  و زا زک وزژ،ی باشد. نشاط به

                                        
1. Cloutier 
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بارای کساب  هاسازما . (2012و همکاارا    1)ررمو ی شود های درونی و بیرونی ناشروزدادها و موقعی 

ی ازتاد و ح ظ سط  نشاط و اشییاق کااری کارکناا  هسایند. زافین راهی برام ز  رقابیی در پی 

ذهنای در کاار  تمازال بارای  پاذزریی تاوا  و نیارو  انعطاافالمعنای ساط  باانشاط کاری باه

ت کاری قابل تعرز  اس  و از طرزق ساه بعاد ال، و مشاوم  در برابر مشکالتو ،ذاری سرمازه

)ماووری و همکاارا    قدرت مسمانی  توا  و نیروی عاط ی و سرزند،ی شناتیی عمایاتی مای شاود

  به تغییرات ر  درو  فارد در زاک شودمیعنوا  زک حال  در نظر ،رفیه زمانی که نشاط به. (1399

هازی مانناد تاال،  زاک وزژ،ای باا شاات عنوا  که نشاط بهدرحالی شود؛میروز کاری تومه 

. (2010  2)ساینامو  و رزا  شاودمیپذزری و مشاوم  در برابر مشکالت کاری مشاخ  انر ی  انعطاف

نی  سازمانی  عدال  سازمانی  کارمندزابی  مبارا  تادم   التوا  به عشاز عال نشاط سازمانی می

ساابک رهبااری  اعیمادسااازی      زاااد،یری سااازمانی  ساااتیار سااازمانیالقاایی اتهاااارز،

انساانی   طکاری  تعامل با همکارا   امنی  شغای  روابا حیطم طاندزشی  تود،شود،ی  شرازمثب 

اشاره کرد. از پیامادهای  م ازا و پادا،  فرهنگ سازمانی  مشارک  سازمانی  اسیرس شغای حشوق 

ساس تعااق حا  ری کارکنا وشغل  ب ره كتمازل کمیر به تر  نشاط سازمانی فرسود،ی شغای کمیر

مازا  امیمااعی  تع اد ساازمانی و کااهش حسازمانی  رضاز  شغای  رفیار ش روندی سازمانی  

  .(62-63  1400  زازیناسیی و سودا،ر) اسیرس شغای اس 

 رهبري معنوي

 پیاروا  بر اثرات و رفیارها ها وزژ،ی تواندمی که اس  رهبری به نگرزسین از ایشیوه معنوز 

 کناونی پیریاده و میغیار شرازط و انسانی توسعه با معنوی رهبری. دکن زکیارچه را اهداف حشقت و

 درونای یاورت باه افاراد تاا کندمی کمک داشیه  بیشیری تطابق رهبری هایسبک سازر به نسب 

رهباری معناوی . (88  1399)طاالبی و همکاارا    دهناد دتالا  کاار در را تود ومود تماا و برانگیخیه

ی ابعاد کایدی مانند ازتاد دزد،اهی میعالی در تدم  به دزگارا   داشاین اهاداف و معنای در دارا

 زند،ی و احساس پیوسین به فرهنگ امیماعی/سازمانی برمبناای عشاق کاه هماراه باا قادردانی و

                                        
1. Armon 

2. Cinamon & Rich 
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 بعد که اس  مدزدی پاراداز  معنوی هو، (69-70  1400و همکاارا    لط ی) باشددرك میشابل اس  می

تاورن   و سیسک شد. ظاهر بود  رورده مغ  های چارچوب در کیاب که ،اردنر چند،انه ،هو از

 اساالا  هاا یاوفی تاأثیر به رن ا دانند.می شرق و عرفا  باسیا  هاینوشیه را معنوی هو، رزشه 

 اسا  شاده مطار  اتیار هاایدهاه در کاه معناوی م  وا هو، اند.کرده اشاره نائوئیس  و بودا

 هاایحیطاه در را رشاد بارزترزن ساطو  که اس  مسأله حل رفیار و ساز،اری وعین دربردارنده

 م ا  همااهنگی در را فرد و شودمی شامل غیره و فردی بین هیتانی  اتالقی  شناتیی  مخیا 

 رمارودی و داناش )داناشد کنامی زاری بیرونی و درونی زکیارچگی به دسییابی و اطرافش هایپدزده با

هو، معنوی مرتبط با حیطه ش ودی  رشاد و تعاالی  معنااا و معنوزا   توکال و  (3  1401رمرودی  

کاربس  انطباقی اطالعات فرامادی  م ا  حاال مشااکالت   که از نظر کینگ اس ارتباط با تدا 

و با پشیوانه ر  می توا  با تحایل ومودی و درونای  م ا   اس اسایشام  و رساید  باه اهداف 

تواناد عماکارد سااز،اری یاز منظر ازمون  نی  معنوز  ما بیرونی اقداا کرد.حال مساااه در دنیای 

هاای هاای ظرفی  برتار هوشاایاری نسااب  بااه محادودز بینی کناد و باا وزژ،ایفرد را پیش

-مراقبه و مکاش ه  ظرفی  ورود به رفیارها و فضازل باارا ی نشااا  داد  بخشاش  سایاس مادی 

،یری از منااابع معنااو ی م اا  حاال مشاکالت  قابال تواناازی ب اره، اری  رح  و تواضع و 

 را معناوی هاو، تاود پاژوهش در و همکارا  ،ادمن. (173  1401و همکارا    قششازی) تعرز  اس 

 زمیناه و دهادرا می بیشیر ف   و دانش به دسییابی امکا  افراد به که دانندای میشده تتربه توانازی

-نشاا  مای اسمی  پژوهش سازد. همرنین می زند،ی فراه  در ترقی و املتک به رسید  برای را

 بااالتری معناوی هاو، کاه اس ؛ افارادی محیط با بیشیر ساز،اری الزمة معنوی هو، که دهد

 باا بارای سااز،اری را بااالتری تواناازی و دارناد بیشیری تحمل فشارهای زند،ی مشابل در دارند 

رهبرا  معنوی افراد تاثیر،ذاری هسایند کاه باه تغییار  (87  1401ی  )کاظمدهند می بروز تود از محیط

هاا و اعماال بر نگر، رن ادهند  قادر هسیند. بینند و کارهازی که انتاا میهازی که دزگرا  میشیوه

،ذارناد تأثیر می اس  منظور رسید  به زک هدف مشیرك که در ن از  به ن ع کل ،روه دزگرا  به

اندازی از رزنده ساازما  ازتااد چش  فرد تود های منحصر بهرهبر معنوی با وزژ،ی .(2010  1)کروسمن

                                        
1. Crossman 
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انداز سازما  ازماا  بیاورناد و باه کند که رنا  به تحشق چش ای در کارکنا  ن وذ میکرده و به ،ونه

-مای بیشیر افا ازش ،الرزنده سازما  امیدوار باشند؛ به ازن ترتیب انگی ه درونی کارکنا  را برای ت

د کاه افاراد توماه شاوساازما  موماب مایدوسیی درو دهد. از طرف دزگر با رواج فرهنگ نو 

 و برزماانی) عمیشی به تود و زند،ی ،ذشیه تود داشیه باشند و روابط مطاوبی با دزگرا  برقرار کنناد

نای بارای زتاد تصوزر ذههای اراهبردهو، رهبر ارتشادهنده اثربخشی ارتباطات و  .(39  1401  مع ری

ی و ازتااد انگیا ه در پیاروا  و بخشاال ااکننده بارای بخش  ارتشاء دهنده ظرفی  میشاعدن وذ ال اا

و  1)کااوازوتیب بوددهنده ظرفی  رهبر برای اسی اده از اذهاا  پیاروا  در حال مسااله ممعای اسا  

زک هو، قامداد کنای   عنوا  چنانره توانازی برای سود مسین از منابع معنوی را به. (2011همکاارا   

د و منتار باه کناپ  ازن توانازی بازسیی در حل مسائل زند،ی و رسید  افراد باه اهاداف کماک 

دهند که باین معنوزا  باا رضااز  و هدفمنادی در ها نشا  مید. پژوهششوساز،اری ب یر رنا  

ی معنوی کارکناا  هبرر (58  1401  ذوقیو سامانی ) م  و ب  زسیی رابطه مثب  ومود داردالزند،ی  س

کناد  همرناین های م   فراه  می،یریدر سازما  و با قدرت برای تصمی  با دانش برای مشارک 

کند کاه باه نوباه تاود مبناازی ای برای کارکنا  م   درزاف  عشق به نو  دوسیی ازتاد میزمینه

رهبارا  . (2010مکاارا   )فرای و هبرای انگی ، درونی از طرزق امید/ازما  در چش  انداز سازما  اس  

هاازی کنند تا به رنا  کمک کنند معنا را در کارشاا  بیابناد؛ از فریا معنوی با پیروا  تود کار می

توانند به طور درونی برانگیخیه شوند  ب ره ،یرند؛ کار را در راهای کاه ساود مشایرك که در ر  می

ناد و در ن ازا   زاک شخصای  زشا  را در کار ح اظ کنهاارز، دارد سازما  دهند؛ زکیارچگی

اناد کاه های تحشیشاتی تأکید کردهزافیه .(7-8  1400و همکارا    ش بازی) واقعی را در محیط کار دنبال کنند

 .(1400و همکارا    قاییور) ززر شودتواند منتر به منافع ی معنوی در محیط کار میهاارز،تروز  

                                        
1. Cavazotte 
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 (1400و همکاران،  قلیپور) هاي معنوي در محیط کاريج ارزشترو. 1شکل 

ری  ،اذاکاه باا تحشیاق  ت کار  ادراك  ارز، باشادسازما  می رهبری معنوی عنصر م می در

زاق وی از طراقداا فرد در مامعه با روحیه تیمی و نه اقداا ان رادی در ارتبااط اسا . رهباری معنا

 ب  باه شاغلماوراء طبیع  در افراد سازما   رن ا را نسازتاد حساسی  نسب  به تود و دزگرا  و 

زاک رهبار . شاودکند و باع  برانگیخین رنا  نسب  به وظاز  کااری میمند میقهالو کار تود ع

م  ی را باه ساند تا زک فرد کامل باشد و با ارتباط با دزگرا  و مامعه  وکمعنوی به فرد کمک می

ی معناوی های مخیا ی کاه بارای رهباراز بین مدل .(67  1399 )مرادی  کندیتری ترغیب مالاهداف با

 ارائه شده اس   در ازن پژوهش مدل فرای مدنظر قرار ،رفیه اس . 

 شناختيتوانمندسازي روان

توسط کانگر و کاانونگو ارائاه شاد. از نظار  1988اولین تعرز  عمایاتی توانمندسازی در سال 

ای کاه شارازطی ،وناهتشای ک از  ن   افراد سازما   بهار رنا  توانمندسازی عبارت اس  از فرازند

د و در م ا  کنناکه مومب احساس عدا برتورداری از قدرت در رناا  مای شاود را شناساازی 

های سازمانی رسمی و فنو  و شیوه هاای غیررسامی و فاراه  کارد  با فعالی  رن ابرطرف کرد  

تاوافشی وماود نادارد. بسایاری از   ازید. بارای تعرزا  توانمندساکننعات اثربخش کوشش الاط

اناد. پردازا  م  وا توانمندسازی را میرادف با مشارک  کارکنا  در محل کار مدنظر قارار دادهنظرزه

ازان  .شاودمیوسایاه ر  قادرت در میاا  افاراد تسا ی  مشارک  کارکنا  فرازندی اسا  کاه باه

اعطاای قادرت ساازمانی بیشایر باه  وا عنباهپردازا  معیشدند که توانمندسازی ممکن اسا  نظرزه

توانمندساازی  وماود قادرت  (203  1401و همکاارا    لوین ،ل) کارکنا  و ت وزض اتییار تعرز  شود
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توانمندساازی  باه معناای ت رزاق . شودمیتعرز   رن ا وسیاهبهرهبری در افراد و توانازی انتاا کار 

ه اس  و باع  اف ازش توا  کارکناا  بارای حال زند توسعردر کارکنا  اس . توانمندسازی فر نیرو

کند که عوامل محیطای و کارکنا  را قادر می شودمی رن امشکل و ارتشای بینش سیاسی و امیماعی 

. (4-5  1400  عباااس زاده ساا رو  ورنتباار ) را در کنیاارل تااود داشاایه باشااند رن ااا را شناسااازی کننااد و

 ؛های شاگ   انگیا  اسا بارای کساب دسایاورد وی درونای افارادتوانمندسازی رزاد کرد  نیار

ا درماناد،ی تاود چیاره های تود را ب بود بخشند  بر ناتوانی زمعنی که افراد بیوانند توانمندیبدزن

بارای انتااا وظی اه  رن ااهای درونی نتاا فعالی  ازتاد ،ردد و انگی هشور و شوق ا شوند  در رن ا

ی امااروزی  بارای اداماه حیااات تاود بازااد از هازما ساا. (162  1400)یاا ری و حساینی  شاود  بسای 

  شا افی   ب باود مسایمر و غیاره الپاذزری باامداری  انعطافهای تایی همرو  مشیریوزژ،ی

تارزن منباع و ابا ار رقاابیی شاالوده هازی بازد م  برتوردار باشند و برای دسییابی به چنین وزژ،ی

شناسای  در روا  (204  1401و همکاارا    ،ل یان  لاو) ازندسرمازه تود زعنی نیروی انسانی را توانمند س

،یرد. در ازن دزد،اه فرض شاده اسا  کاه توانمندسازی از دزد،اه انگی شی مورد بررسی قرار می

افراد نیاز به کسب قدرت دارند و ازن نیاز حالیی درونی برای ن وذ و کنیارل بار ساازر افاراد اسا  

 . (2003  1)مانوزل

سازی محیط  ازتااد بسایر شناتیی  فررزند ازتاد انگی ه درونی از طرزق رمادهوا توانمندسازی ر

و  نسابشا ابی) اثربخشای بیشایر و در ن ازا  تواناازی بیشایر اسا    انیشال احساس تودزا مال

شناتیی  زعنی ازتاد زک ح  درونی در افاراد کاه بیوانناد توانمندسازی روا . (90-91  1400همکارا   

عباارت دزگار  توانمندساازی ه با ؛،یاری کننادشل  در فرازناد کااری تاود تصامی مسایبه طور 

زا برای ارتشای انگی ه افراد در انتاا وظاز   از طرزاق پارور، الشناتیی زعنی ازتاد شرازط روا 

. (123  1400و همکااارا    زادهب)عاار ساا رن ااحساااس شازساایگی زااا کاااهش احساااس ناااتوانی در 

های کارکناا  دارد کاه زک از ای نشش فعال در ارتباط با شغل و فعالی  ییشناتتوانمندسازی روا 

کناد پاردازد دسا  پیادا مایها و بسیری که در ر  به فعالی  مینشش دهیطی ر  به توانازی شکل

هاای ایاای اثربخشای زکی از عامل عنوا بهشناتیی توانمندسازی روا  .(285  1400)غالمی و همکارا   

                                        
1. Manvile 
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ازان م  اوا . اند به ازتاد رثار رفیاری مثب  در سط  فاردی و ساازمانی کماک کنادتومدزرز  می

کاه از  شاودمیفررزند ارتشاء احساس تودزابی و انگی ، درونی در بین کارکناا  تعرزا   عنوا به

عاات کاررماد  ضامن شناساازی الاطضه رسمی سازمانی و با عرهای رسمی و فنو  غیرراه فعالی 

توانمنادی  .(171  1400و همکاارا    باساامی) کنادمای ال،تا رن اااتوانی بارای رفاع ن هعوامل ازتادکنند

دارباود   شود که در چ ار حوزه شناتیی معنایساتیه انگی شی تعرز  میزک بر شناتیی درقالب

شاناتیی زکای از توانمندی روا . (10  1400  سعدی ثاانیرل) زابدشازسیگی  تودتعیینی و تاثیر ظ ور می

  زاده سا رو عبااس ورنتبر )و انطباق با تغییرات تارمی اس   هاسازما های م   برای ،سیر، راهکار

شناتیی با پرور، احسااس ک ازا  ن ا  و باه وماود رورد  رزادی توانمندسازی روا . (2  1400

ها را ب باود و مومباات ها و م ارتا به ومود تواهد رورد تا توانازیعمل برای افراد ازن فری  ر

انگی ه و تواناا باه مادزرا  امکاا  ند و از طرفی با پرور، افرادی بابخشی سازمانی را فراه  ،ردثرا

 تار نشاا  دهنادالعمال سارزع و مناسابتواهد داد تا در برابر پوزای محیط رقابیی از تود عک 

ه شاده هاای مخیا ای ارائاالگومنابع عامی در مورد توانمندسازی روزکردها و  در .(226  1400)نظری  

شناتیی اسایرزی ر و میشارا مادنظر باوده توانمندسازی روا  الگویاس  که در ازن پژوهش بیشیر 

 اس . 

 پيشينه پژوهش 

الاب هازی را که پیراماو  موضاو  پاژوهش یاورت پذزرفیاه در قدر ادامه تعدادی از پژوهش

 . شودمی در مدول ززر ارائه پیشینه پژوهش
 . پیشینه پژوهش1جدول 

المحقق و س  نتايج عنوان پژوهش 

قاییور و همکارا  

(1400) 

  زو معنو یاا تالق حرفه ریسنتش تاث

کارکنا  و  یوفادار شزبر اف ا یسازمان

 ینشاط سازمان

 

 شغای رضاز  به منتر سازما  محیط در معنوز 
 در نی  ار سازمانی تع د ر  بر عالوه و شودمی کارکنا 

 داش . تواهد پی

و  چشمهده ییادق

 (1400)همکارا  

بر رفیار  ی،را و تبادلتحول یاثرات رهبر

 یتوانمندساز اگرزنورورانه با نشش تعد

 یشناتیروا 

ثر ا ور دارد یی بر رفیار نورورانه تاثلی و تبادلرهبری تحو

 شد.ر نعنادادر ازن ارتباط م یشناتیروا  یسازر توانمندیمیغ
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المحقق و س  نتايج عنوان پژوهش 

و همکارا   ماکی

(1400) 

کارکنا  با نشاط   زمعنو ا یرابطه م

)س( ارتش  هامر مارسیا یب در یسازمان

 را زا یاسالم یمم ور

 نشاط بین شات  چ ار،انه مطالعه شده معنوز  کارکنا  و

 . ومود دارد دارطه معنیسازمانی راب

-ناسییو  سودا،ر

 (1400) زازی

 یمانبر نشاط ساز مدار یامن یرهبر ریتأث

 کار طیدر مح هیروح یانتیبا نشش م

مدار با نشاط سازمانی و ضرزب همبسیگی رهبری امنی 

ب روحیه در محل کار مثب  و معنادار بود و همرنین  ضرز

 وبین روحیه در محل کار و نشاط سازمانی مثب   همبسیگی

 دار بود.معنا

و همکارا   یزائر

(1399) 

اسیرس به   زرزرموز، مد یاثربخش

 یبر توانمندساز یرفیار -یشناتی وۀیش

در  یشغا یو ابعاد فرسود، یشناتیروا 

 کارکنا 

اسیرس در کاهش ابعاد   زرزبرنامة رموز، مد یمراا

 یشناتیروا  یتوانمندساز شزو اف ا یشغا یفرسود،

 کارمندا  مؤثر بوده اس . 

طالبی و همکارا  

(1399) 

بر تع د  یمعنو یرهبرالگوی رزمو  

با  یورهو ب ر یورزش  زرضا  یورزش

در   زعضو و زیتودشکوفا یمیانت

 یو تیم یان راد یهاورز،

  زرضا  یورزش تع د شزباع  اف ا یمعنو یرهبر

 .شودمی یو ان راد یمیت یهاورز،در  یورو ب ره یورزش

و  تسروی

 (1399همکارا  )

در رفیار  یشناتیروا  هزنشش سرما

 ینشاط کار ی،ر یانتینورورانه  با م

 رمندیب زیابیدامعاما  

ار شناتیی و رفیکاری نشش میانتی بین سرمازه روا نشاط 

 . کندنورورانه از ا می

مشدا و محمدی

 (1398همکارا  )

در  یسازمان  زمعنو یانتینشش م یبررس

 یو سالم  سازمان یرابطه نشاط سازمان

نی سالم  سازمانی رابطه مثب  و معناداری بر نشاط سازما

وق فلی اس  که معنوز  سازمانی در رابطه دارد  ازن در حا

 نشش میانتی دارد. 

باقری و همکارا  

(1396) 

 ینشاط سازمان ،رییانتینشش م یبررس

و تع د  یسازمان  زمعنو ةدر رابط

 (رازیدانشگاه ش  )مورد مطالعه یسازمان

 ریتأث یو تع د سازمان یبر نشاط سازمان یسازمان  زمعنو

 نیبا ةرا در رابط ،رییانتیشش من یداشیه و نشاط سازمان

 کناد.یما  اازا یو تع اد ساازمان یساازمان ا زمعنو

بر بروز رفیار  ریبص یرهبر ریتاث یبررس (1396عباسیا  )

اعیماد  ی،ریانتیم با یسازمان یش روند

 یو نشاط سازمان

رهبری بصیر بر بروز رفیار ش روندی سازمانی  اعیماد 

. معناداری دارد ی تاثیر مثب  وسازمانی و نشاط سازمان

 صیربهمرنین نشاط سازمانی و اعیماد سازمانی تاثیر رهبری 

 . کند،ری میبر بروز رفیار ش روندی سازمانی را میانتی

و  رانیر سیوده

 (1395همکارا  )

در  یمعنو یسبک رهبر یریکار،هب ریتاث

 یشناتیروا  یتوانمندساز یهامول ه

 یو حرفه ا یفن کارکنا  مراک  رموز،

 اسیا  ای  ا 

 د.سازی کارکنا  تأثیر مثب  داررهبری معنوی بر توانمند

http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=19380&_au=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF++%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://ppls.ui.ac.ir/?_action=article&au=251756&_au=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7++%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1
https://ppls.ui.ac.ir/?_action=article&au=227933&_au=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1++%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://ppls.ui.ac.ir/?_action=article&au=227933&_au=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1++%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://journal.bpj.ir/?_action=article&au=2584660&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
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المحقق و س  نتايج عنوان پژوهش 

بر  نزرفرتحول یابعاد رهبر ریتاث یبررس (1394مرتضوی )

کارکنا  در  یشناتیروا  یسازتوانمند

 را زا یاسالم ی،مرك مم ور

 اتییشنرفرزن و ابعاد ر  بر توانمندسازی روا رهبری تحول

 رد. تأثیر دا

دعازی و شرزع  

(1394) 

و نشاط  یرهبر یهاوهیرابطه ش یبررس

ش ر  زیامرا یهادر دسیگاه یسازمان

 کرما 

های رهبری و نشاط سازمانی رابطه مثب  و بین شیوه

 معناداری ومود دارد. 

طاهرزا  و 

 (1393همکارا  )

مؤثر بر شادی  یو سازمان ییزرزعوامل مد

 دیلبر تو رن ا ریثها و تأو نشاط در دانشگاه

 عا 

ر بعوامل مدزرزیی و سازمانی شناسازی شده در ازن تحشیق 

 .اف ازش شادی و نشاط و ارتشای تولید عا  تأثیر،ذارند

ال رمات و 

 (2021) 1ازما،والی

 نشش رفیار نورورانه تدمات  یندهازشایپ

 کار طیمح  زو معنو یمعنو یرهبر

 هنوروران رفیار و کار محیط معنوز  سط  بر معنوی رهبری

 کار  حلم معنوز . ،ذاردمی تأثیر کارکنا  بین در تدمات

 ینب رابطه و دهدمی اف ازش را تدمات نورورانه رفیار سط 

 ،ریمیانتی را تدمات نورورانه رفیار و معنوی رهبری

 .کندمی

و همکارا   2باوچ

(2021) 

در  شرف یبر پ تدمیگ ار یرهبر ریتأث

در محل   زمعنو یانتیم تاثیرمحل کار با 

 کار

. بخشدمی ب بود را کار محیط معنوز  تدمیگ ار رهبری

شش از ا ن میانتی عنوا به کار محل در معنوز  که هنگامی

 در پیشرف  و تدمیگ ار رهبری بین رابطه قدرت کند می

 .زابدمی ب بود کار

 یدر رهبر ب  زسییدر مورد  یاسهزمشا (2020) 3بازکال

 ینوو مع لیای

 القیات نظر از و ترعمیق فرا،یر  عینی  درك که ب  زسیی

 اییل رهبری هایدزد،اه با اس   انسا  شکوفازی از معیبرتر

 .اس  ،رفیه قرار بح  مورد معنوی رهبری و

و  4رلوتازبی

 (2020همکارا  )

توانمند بر  یو رهبر یتانیهو، ه ازر

و مشارک   یشناتیروا  یتوانمندساز

 ،ذارد؟یم ریتأث یکار

هو، معنوی و رهبری توانمند بر توانمندسازی 

ری اداشناتیی و اشییاق شغای کارکنا  تاثیر مثب  و معنروا 

 دارد.

و همکارا   5وانگ

(2019) 

کارکنا    یبر اثربخش یمعنو یرهبر ریتأث

 یدرون ی شیانگ د،اهزد

 رفیارهای کارکنا   عماکرد با مثب  طوربه معنوی رهبری

 اس .  مرتبط نورورانه رفیار و دانش اشیراك

                                        
1. Alfarajat and Emagwali 

2. Baloch 

3. Baykal 

4. Alotaibi 

5. Wang 
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المحقق و س  نتايج عنوان پژوهش 

و همکارا   1کوندو

(2019) 

  یو عماکرد شغا یرهبر یتوانمندساز

 یروان یتوانمندساز یانتینشش م

-روا  توانمندسازی رهبری توانمند با عماکرد شغای و

 یسازشناتیی رابطه مثب  و معناداری دارد. همرنین توانمند

 بر عماکرد شغای را وانمندشناتیی تاثیر رهبری تروا 

 ،ری می کند.میانتی

و  2چادری

 (2013همکارا  )

-مبادله یرهبر یهاتحوالت و سبک ریتاث

 کارکنا  در پاکسیا   هیبر انگ یا

توانمندسازی  رفرزن و تعامای بابین سبک رهبری تحول

 ود دارد. مکارکنا  رابطه مثب  و معناداری و

و همکارا   3فرای

(2011) 

 بین سبک رهبری معنوی با توانمندسازی و تع د سازمانی بر عماکرد واحد یمعنو یرهبر ریتأث

 رابطه مثب  و معناداری ومود دارد. 

چازیراسی  و 

  4سانییدزراکو

(2011) 

 یهادر کار کارکنا  در شرک  یشاد

 کوچک و میوسط

کارکنا  دارای وضعی  مطاوب از نظر نشاط سازمانی 

هسیند. همرنین ارتباطات توب  کی ی  زند،ی کاری و 

رهبری سه عامای بودند که منتر به نشاط در محیط کار 

 .شودمی

 تحقيق شناسيروش

پیمازشای  -تحشیق حاضر از نظر هدف از نو  کااربردی و از نظار ماهیا  و رو،  تویای ی

کاه طباق رماار اتاذ شاده  اس د مطالعه کایه کارکنا  متیمع سنگ رهن سنگا  . مامعه موراس 

. در ازن پژوهش برای تعیاین حتا  نموناه از مادول هسیندکارمند  480تعداد کل کارکنا  برابر با 

،یاری تصاادفی سااده و از رو، نموناه اسا ن ر  214اسی اده شد و حت  نمونه مناسب  مور،ا 

هاای اسایاندارد باه پرسشانامهاطالعات مورد نیاز در ازان پاژوهش از  اسی اده شد. برای ،ردروری

ساوال  29( شاامل 2005رهبری معنوی فارای و دزگارا  ) پرسشنامهشر  ززر اسی اده شده اس   

ناو   امیاد و ازماا   تع اد  عضاوز   اناداز  عشاق باه ها های چش مؤل ه پرسشنامهاس . ازن 

شاناتیی توانمندساازی روا  پرسشانامهدهاد. نتش قرار میمعناداری  بازتورد عماکرد را مورد س

شازساایگی   سااوال بااوده و ابعاااد ر  15ساااتیه شااده  دارای  1995اساایرزی ر و میشاارا در سااال 

ساوالی نشااط ساازمانی  23 پرسشانامهدارباود  و اعیمااد اسا . تودمخیاری  تاثیر،ذاری  معنی

                                        
1. Kundu 

2. Chaudhry 

3. Fry 

4. Chaiprasit and Santidhiraku 
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مول اه )زااد،یری  تود،شاود،ی   6 دارای پرسشانامه( سااتیه شاد. ازان 2007توسط کرولا  )

ها پرسشانامهروازای محیاوازی . در ازن پژوهشاس بود  و عالقه( اندزشی  معنادارمشارک   مثب 

ه که رل اای بررسی پازازی از ضرزب رل ای کرونباخ اسی اده شدبه تازید اساتید رسید. همرنین م  

ترتیب باه نشااط ساازمانیو  شاناتییتوانمندساازی روا   رهبری معناویهای کرونباخ پرسشنامه

بارای  پازاازی ماورد تازیاد اسا .  می باشد 7/0و چو  باالتر از اس   0.906 90/0و  92/0  93/0

ساازی رمار تویی ی و اسینباطی و برای بررسی فرضیات از مادل ازتحایل اطالعات تحشیق وتت زه

 ه اس . اسی اده شد Smart PLSنرا اف ار از طرزق  معادالت ساتیاری

 هاوتحليل دادهتجزیهها و یافته

هاای همراو  ات شاباا بکاار،یری ه شاده و ها پرداتیاتحایل تویی ی دادهوبه تت زهابیدا 

  کاه انتاا شد اساشناتیی میانگین و انحراف معیار و مداول فروانی تویی  میغیرهای ممعی 

 در مدول ززر ارائه شده اس .
 شناختيتهاي جمعی. توصیف ويژگي2جدول 

 درصد تعداد متغیر درصد تعداد متغیر

 تحصیالت

 8.9 19 فوق دزیا 
 منسی 

 85 182 مرد

 15 32 ز  61.7 132 لیسان 

 29.4 63 لیسان فوق

 سن

 7.5 16 سال 30تا  20

 سوابق کاری

 4.7 10 سال 35تا  31 8.4 18 سال و کمیر 5

 27.6 59 سال 40تا  36 9.8 21 سال 10تا  6

 42.1 90 سال 45تا  41 29.4 63 سال 15تا  11

 15.9 34 سال 50تا  46 37.9 81 سال 20تا  16

 2.3 5 سال و باالتر 51 11.7 25 سال 25تا  21

     2.8 6 سال 25بیش از 

شاید،ی هاای چاولگی وکها از شاات بررسی نرمال بود  زا غیرنرمال بود  توززع داده برای

زی هاای هار ساه میغیار رهباری معناوی  توانمندسااهاای مول اهتوززاع داده اسی اده شده اس .

ه ا اسای اد. در ادامه با  نرمال اس های یورت ،رفیهو نشاط سازمانی بر اساس تحایل شناتییروا 

شااط نشاناتیی و از همبسیگی اسییرمن روابط بین سه میغیر رهباری معناوی  توانمندساازی روا 

 یاز  ر  در مدول ززر ، ار، شده اس .سازمانی محاسبه شده که ن
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 . ماتريس همبستگي بین رهبري معنوي، توانمندسازي روانشناختي و نشاط سازماني3جدول 
شناخيتتوامنندسازي روان رهربي معنوي متغريهاي حتقيق  نشاط سازماني 

 معنوی رهبری
 0.773 0.609 1 مشدار همبسیگی

 0.000 0.000  سط  معناداری

-وا ر  زیتوانمندسا

 شناتیی

 0.672 1 0.609 مشدار همبسیگی

 0.000  0.000 سط  معناداری

 سازمانی نشاط
 1 0.672 0.773 مشدار همبسیگی

  0.000 0.000 سط  معناداری

 PLSسازی معاادالت سااتیاری باا نارا افا ار در ادامه به بررسی مدل م  ومی با رو، مدل

 ،یری در ازن بخش بررسی شده اس .های اندازهدلهای مربوط به مشود. شات پرداتیه می

 
 شده بارهاي عاملي و ضرايب مسیر. مدل پژوهش با ضرايب استاندارد2شکل 
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 t-Valuesضرايب  . مدل پژوهش با3شکل 

نیاازی باه حاذف زاا  هااشده و مشدار معنااداری تای ،وزاهبا تومه به بارهای عامای اسیاندارد

زازی میغیرها با اسی اده از دو شات  ضرزب رل ای کرونباخ و ضارزب ها نیس . پاتغییری در ،وزه

. روازی همگرای میغیرها با اسی اده از میانگین وارزاان  اسایخراج شدتازید  وپازازی ترکیبی بررسی 

شاود رزاد میشمار میمکمای برای روازی همگرا به. روازی وا،را شدتازید  و( سنتیده 1AVEشده )

هاای های مربوط باه مادلشات تازید شده اس .  بررسی والرکر  -رو، فورنلبا اسی اده از  که

ساتیاری و مدل کای در ازن بخش بررسی شاده اسا . نماودار ززار مادل سااتیاری و کاای در 

 دهد.شده ضرازب مسیر را نشا  میدحال  اسیاندار

 
 . مدل ساختاري و کلي در حالت ضرايب استانداردشده4شکل 

                                        
1. Average Variance Extracted 
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 دهد.ساتیاری و کای در حال  ضرازب معناداری را نشا  مینمودار ززر مدل 

 

 
 t-Values. مدل ساختاري و کلي در حالت ضرايب معناداري 5شکل 

 

 های سااتیاری و کاای در مادول ذزال ،ا ار، شادهنیاز  معیارهای مربوط به براز، مدل

 اس .
 هاي ساختاري و کليهاي برازش مدل. شاخص4جدول 

 مسیر 

 میغیر وابسیه میغیر مسیشل 

 

T 

val

ue 

سط  

 معناداری
 

 میغیر وابسیه
 

 میغیر وابسیه

 

 0.60 0.214 0.655 0.00 11.996 0.577 نشاط سازمانی رهبری معنوی 

 - 0.176 0.372 0.00 12.429 0.610 شناتییتوانمندسازی روا  رهبری معنوی 

 0.20 0.214 0.655 0.00 5.663 0.316 نشاط سازمانی  شناتییتوانمندسازی روا 

 

 

 شود. ی،یری  ساتیاری و کای به بررسی فرضیات پرداتیه مهای اندازهبعد از تازید مدل

نی شاناتیی تااثیر رهباری معناوی بار نشااط ساازماتوانمندساازی روا   فرضیه ایای تحشیق

یاای رضایه اف بررسایمربوط باه  نیاز  کند.،ری میکارکنا  متیمع سنگ رهن سنگا  را میانتی

 تحشیق در مدول ززر رمده اس .
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 . بررسي فرضیه اصلي تحقیق5جدول 

ریمس  
 ریمس بزضر

 اسیاندارد
 رماره رماره تی

سط  

یمعنادار  
تهینی  

 تازید شد 0.00 12.429 0.610 شناتییتوانمندسازی روا  رهبری معنوی 

 شد تازید 0.00 5.663 0.316 نشاط سازمانی  شناتییتوانمندسازی روا 

 تازید شد 0.00 11.996 0.577 نشاط سازمانی رهبری معنوی 

 رزمو  سوبل تاثیرات رهبری معنوی بر نشاط سازمانی

 سط  معناداری مشدار رماره تاثیر کل تاثیر غیر مسیشی  تاثیر مسیشی 

0.577 0.192 0.769 5.503 0.00 

،اری تااثیر میاانتی دریاد 95تاوا  در ساط  اطمیناا  مادول فاوق مایبر اسااس نیااز  

 . شناتیی در رابطه بین رهبری معنوی و نشاط سازمانی را تازید کردتوانمندسازی روا 

 پردازز .می فرعی تحشیقهای هفرضیدر ادامه به بررسی 

 رهبری معنوی بر نشاط سازمانی تاثیر معناداری دارد.   1 فرعی تحشیق هفرضی

 دارد. شناتیی تاثیر معنادارینمندسازی روا رهبری معنوی بر توا  2 فرعی تحشیق هفرضی

 ی دارد.شناتیی بر نشاط سازمانی تاثیر معنادارتوانمندسازی روا   3 فرعی تحشیق هفرضی

 تحشیق در مدول ززر رمده اس . های فرعیفرضیه بررسیمربوط به  نیاز 

 
 . نتايج مربوط به فرضیه اول6جدول 

 مسیر مستقیم

ضرزب 

 مسیر

(B) 

 مقدار تي

(t-value) 

سطح 

 معناداري
 نتیجه

 تازید 0.00 11.996 0.577 نشاط سازمانی رهبری معنوی 

 تازید 0.00 12.429 0.610 شناتییتوانمندسازی روا  رهبری معنوی 

 تازید 0.00 5.663 0.316 نشاط سازمانی  شناتییتوانمندسازی روا 

( 0.00  معنااداری )و ساط 1.96از  ( بیشایرt-valueبا تومه به ازنکه مشدار عادد معنااداری )

 .شودتازید میتحشیق  های فرعیضیهتوا  نییته ،رف  که فررمده می دس به 0.05کمیر از 
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 گيرینتيجه

هدف ازن پژوهش بررسی تاثیر رهبری معنوی بر نشاط سازمانی با نشش میانتی توانمندساازی 

روری اطالعاات از کارکناا  بانی نظاری  باه مماعپ  از بررسی م شناتیی بود. در ازن رابطهروا 

ها اقاداا شاد. تحایل دادهوبه تت زه اقداا شد و سی  پرسشنامهمتیمع سنگ رهن سنگا  از طرزق 

های تحشیاق هاا و فرضایهرماده از تحایال داده دسا بهدر ادامه به بح  و بررسی پیرامو  نیااز  

 پیشن ادهازی چناد ارائاه تواهاد شاد. نیااز  نشاا  دادرمده  دس بهپردازز  و با تومه به نیاز  می

تااثیر میغیار رهباری معناوی بار  مورد تازید قارار ،رفا  بادزن ترتیاب کاه فرضیه ایای تحشیق

مااورد قبااول واقااع شااد. همرنااین تاااثیر  0.610شااناتیی بااا ضاارزب مساایر توانمندسااازی روا 

تازید ،ردزاد. از طرفای باا  0.192ر شناتیی بر نشاط سازمانی نی  با ضرزب مسیتوانمندسازی روا 

بیشیر محاسابه شاده و ساط   96/1و از  5.503تومه به ازنکه مشدار قدر مطاق رماره سوبل برابر با 

توا  در ساط  اطمیناا  رمده اس   می دس به 05/0( کمیر از سط  تطای 0.00معناداری رزمو  )

در رابطه باین رهباری معناوی و نشااط شناتیی را ،ری توانمندسازی روا درید تاثیر میانتی 95

و  ماکای  (1400قاییاور و همکاارا  )هاای رماده باا پاژوهشدس نیاز  به سازمانی را تازید کرد.

  (1396عباسایا  )  (1399طاالبی و همکاارا  )  (1400) ناسیی زازیو  سودا،ر  (1400همکارا  )

 . اس راسیا ه  (2013چادری و همکارا  )و  (2021باوچ و همکارا  )

 مورد تازیاد قارار ،رفا ؛ بادزن ترتیاب کاه تحشیق فرعی اولفرضیه  همرنین نیاز  نشا  داد

ب مسیر بین رهبری معنوی و نشاط سازمانی کارکناا  متیماع سانگ رهان مشدار رماره تی و ضرز

دهاد رهباری معناوی بار رمده اس  که نشا  مای دس به 0.577و  11.996ترتیب برابر هسنگا  ب

نشاط سازمانی کارکنا  متیمع سنگ رهن سنگا  تأثیر مثب  و معناداری دارد. نیاز  فرضایه فرعای 

طاالبی و   (1400و همکاارا  ) ماکای  (1400اییاور و همکاارا  )ق اول تحشیق با نیاز  تحشیشاات

 و (2013چاادری و همکاارا  )(  1394(  دعاازی و شارزع  )1396  )عباسایا  (1399همکارا  )

 فرعای دوافرضایه تاوانی دارد. همرناین نیااز  نشاا  داد ( ه 2011) راکوزدیو سانی  ییراسزچا

مشدار رماره تی و ضرزب مسیر بین رهباری معناوی  مورد تازید قرار ،رف ؛ بدزن ترتیب که تحشیق

 0.610 و 12.429ترتیب برابار هشناتیی کارکنا  متیمع سنگ رهن سانگا  باو توانمندسازی روا 

http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=19380&_au=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF++%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=19380&_au=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF++%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://ppls.ui.ac.ir/?_action=article&au=251756&_au=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7++%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1
https://ppls.ui.ac.ir/?_action=article&au=251756&_au=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7++%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1
https://ppls.ui.ac.ir/?_action=article&au=227933&_au=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1++%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://ppls.ui.ac.ir/?_action=article&au=227933&_au=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1++%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=19380&_au=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF++%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=19380&_au=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF++%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
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شناتیی کارکناا  متیماع دهد رهبری معنوی بر توانمندسازی روا دس  رمده اس  که نشا  میبه

سنگ رهن سنگا  تأثیر مثب  و معناداری دارد. نیاز  فرضیه فرعی دوا تحشیاق باا نیااز  تحشیشاات 

(  کوناادو و 2020(  رلوتااازبی و همکااارا  )1395)و همکااارا   راناایر ساایوده(  1394مرتضااوی )

تااوانی دارد. ( هاا 2011فاارای و همکااارا  ) و (2013(  چااادری و همکااارا  )2019همکااارا  )

مورد تازید قارار ،رفا ؛ بادزن ترتیاب  تحشیق فرعی سوافرضیه  همرنین نیاز  پژوهش نشا  داد

شاناتیی و نشااط ساازمانی کارکناا  مشدار رماره تی و ضرزب مسایر باین توانمندساازی روا  که

دهاد رماده اسا  کاه نشاا  مای دس به 0.316و  5.663برابر  رتیبتبهمتیمع سنگ رهن سنگا  

شناتیی بر نشاط سازمانی کارکنا  متیماع سانگ رهان سانگا  تاأثیر مثبا  و توانمندسازی روا 

  (1399)ی و همکاارا  زائار تحشیاق باا نیااز  تحشیشاات ساوا معناداری دارد. نیاز  فرضیه فرعی

 همخوانی دارد.  (2019ارا  )کوندو و همک (1393طاهرزا  و همکارا  )

 هاپیشنهاد

ه وماه باه فرضایباا ت د.شاوها و نیاز  پژوهش ارائه میزافیهدر ادامه پیشن ادهازی برتواسیه از 

وی بار تااثیر رهباری معنادر شاناتیی توانمندسازی روا ،ری ایای پژوهش و تازید نشش میانتی

  ات بااین ماادزرا  و کارکنااا ماساابااا بر،اا اری  شااودماادزرا  پیشاان اد میبااه   نشاااط سااازمانی

هااا  تشااوزق فرهنااگ کااار تیماای  شناسااازی و کشاا  ،یریداد  کارکنااا  در تصاامی مشااارک 

ا فاراه  راسیعدادهای کارکنا  مومبات ب بود توانمندسازی و در نییتاه نشااط ساازمانی کارکناا  

ا  و ش باارای مشااارک  در سااازمداناساای اده از ساابک رهبااری معنااوی  کارکنااا  بااارورنااد. 

 باا کناد دوسیی ازتااد میکند  فرهنگ سازمانی را براساس نو فراه  میرا های م   ،یریتصمی 

 بشاای اسا   گرا دز و تود درونی انگی ، که الزمه رفیارهازی و هاطرزتاشی  هاارز، از اسی اده

 اوراءما و دزگارا  و تود به نسب  حساسی  ازتاد طرزق از کند. فراه  را سازما  اعضای معنوی

 بارانگیخین  باعا و کندمی مندهعالق تود کار و شغل به نسب  را رن ا افراد سازما   در طبیع  و

وری و تشوزق معنوزا  در محال کاار باه ب باود ب اره .شودمی تود کاری وظاز  به رنا  نسب 

روی  د. در رهبااری معنااوی بازااشااودمیهااای مااالی منتاار افاا ازش عماکاارد و ب بااود شااات 

 د. شودوسیی تاکید هازی همرو  امید  ازما  و نو وزژ،ی



 یمیزهرا زنگنه ابراه  ی  احمد عربشاهیدر نشاط سازمان یمعنو ینشش رهبرمشالة پژوهشی                                          248

 

 

  ی میتاان  در ساطو  فاردی  تیمایهااارز،اناداز و در رهبری معنوی  بازد تااق چشا 

هباری روری ساازمانی دنباال شاود. سازمانی و در ن از  تشوز  سطو  باالتری از تع اد و ب اره

مرناین  بود مسایمر در عمایاات همعنوی سازما  از طرزق زاد،یری و رشد  سازما  را به سم  ب

دهد و در ن از  منتر باه ساط  بااالتر رضااز  محصوالت و تدمات با کی ی  باالتر حرک  می

   .شودمیمشیری و پ  از ر  عماکرد مالی ب یر 

پیشان اد   یبار نشااط ساازمان یمعنو یرهبرو تازید تاثیر با تومه به فرضیه فرعی اول پژوهش

های ارتباط امیمااعی در محایط کاار  طات عاط ی بین کارکنا   ازتاد شبکهشود با اف ازش ارتبامی

هاای تشاوزق و ازتاد فضای هم کری و مشارک   رسید،ی و حل مشکالت کارکنا   ازتااد نظاا

پادا،  رعاز  عدال  و امیناب از تبعیض  ازتاد روحیه اسیشالل و ازتاد امکا  باروز تالقیا  و 

رای ب بود نشاط سازمانی کارکنا  فراه  رورند. با تومه به فرضایه فرعای نوروری کارکنا  زمینه را ب

از طرزاق توانناد   مدزرا  میشناتییمعنوی بر توانمندسازی روا رهبری  و تازید تاثیر دوا پژوهش

انداز سازما  برای کارکنا  مومب شوند تا کارکنا  تصاوزری مثبا  کرد  اهداف و چش مشخ 

د داشیه باشند. ازن تصوزر مثب  از رزنده مومب ب بود احسااس شازسایگی های رتی تواز موفشی 

کااه ازاان باه نوبااه تااود مومااب افاا ازش توانمندسااازی  شااودمیو احسااس موثربااود  کارمنااد 

ساازی توانمند و تازیاد تااثیر پاژوهش . باا توماه باه فرضایه ساواشاودمیشناتیی کارکنا  روا 

هاازی مانناد ت اوزض شود با اسی اده از رو،  پیشن اد میبه مدزراشناتیی بر نشاط سازمانی  روا 

ساازی مشااغل از کیی و کااهش رسامی  در ساازما   غنای،یری مشاراتییار به کارکنا   تصمی 

طرزق چرتش شغای  اسیشرار نظاا ارزشیابی عماکرد کارکنا   داشین فرهناگ حماازیی و تشاوزق 

ومودرورد  امکانات م ا  اداماه هو همرنین ب،ذاری در کارکنا  و رموز، و کاررموزی به هدف

شناتیی رنا  و در نییتاه ب باود نشااط ساازمانی رناا  را تحصیل کارکنا  زمینه توانمندسازی روا 

شاناتیی در افاراد زعنای شازسایگی  باا تحشاق ابعااد توانمندساازی روا فراه  رورند. در حشیش  

شاناتیی توا  ساط  توانمنادی روا رکنا  و ... میود   اعیماد به کابانیخاب  معناداربود   موثرحق

تومه باه پیشان ادهای ارائاه شاده کارکنا  را ارتشاء داد و از ازن طرزق باع  نشاط سازمانی شد. با 
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شاناتیی نشااط ساازمانی را افا ازش داد کاه توا  از طرزق رهبری معنوی و توانمندسازی روا می

 الی سازما  تواهد بود.وری و تعنییته ر  ب بود عماکرد و ب ره
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

 مالريت در جهان اسهاي مديپژوهش  هاشناتیی کارکنا  سازما توانمندی روا (  1400) عایرضا  رل سعدی ثانی 
6  33-5. 

 ةدر رابط یماننشاط ساز ،رییانتینشش م یبررس(  1396) منصوره  بنافی و محسن  زادهمامرمی ؛مسا   باقری 

 .3-18 ( 1) 7 فرهنگ در دانشگاه اسالمي. (رازی)مورد مطالعه  دانشگاه ش یو تع د سازمان یسازمان  زمعنو

 ،وزشی با نشش رابطه بین رهبری معنوی مدزرا  مدارس و عماکرد رم ( 1401) برزمانی ابوالشاس   مع ری رر

 .137-153(  1) 11 هابر آموزش سازمانمديريت   سازمانی در معاما  مشطع ابیدازی بینیتو،میانتی 

  مورد مطالعه   رفرزن سیری از راهبردهای سازمانی نشاطت -شناسازی الگوی ساتیاری  (1399ب نو، ) مووری(

 .305-338(  35) 10 فرهنگ در دانشگاه اسالميا(  هدانشگاه انسانیمنابع 

 وتدوزن   (1399نر،  )  سن مرادیح و سوسن  ق رمانی قامار ؛زوس   مشدامحمدی ؛ب نو،  مووری 

عات مطال (،های چند،انة زنا نشگاهی )با عناز  بر نششرفرزنی سازمانی برای زنا  داهای نشاطبندی راهبرداولوز 
 .37-78(  2) 8 هزن و خانواد

  های ا های عدا نشاط سازمانی در سازمشناسازی ابعاد و مؤل ه  (1400محمدرضا )  باقرزاده و م دی  تداپرس

 .48-65  28( 12) مطالعات رفتاري در مديريت  تکنیک دل ی فازی دولیی با

 ر نورورانه  با شناتیی در رفیانشش سرمازه روا   (1399فاطمه )  طاهرپور و هادی  پورشافعی ؛حسین  تسروی

 .193-216(  4) 9  ابتکار و خالقیت در علوم انساني .،ری نشاط کاری معاما  ابیدازی بیرمندمیانتی

 ی و هو، هیتانی تاثیر مدزرز  رموزشی بر هو، معنو  (1401)   هانیهدانش رمرودیالبنین و   اادانش رمرودی

 .1193-1200(  84) 6 يرويکردهاي پژوهشي نوين در مديريت و حسابدار  رموزا در بین دانش

 ( بررسی رابطه شیوه1394دعازی  ززنب و شرزع   حسین  ) های امرازی اهسازمانی در دسیگهای رهبری و نشاط

   ساری. المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربیتياولین کنفرانس بینش ر کرما   

 ه وندی سازمانی با تومه برفیار ش ر ای کارکنا  برق حرفهالتأثیرات(  1400) زداله  زاده س رو عباس و سارا  رنتبر
  زنلموت ق وکارکنا  در شرک  ینازع تبدزای وتکمیای کوهسیا  ا شناتییای توانمندسازی روا نشش واسطه

 .19-31(  77) 5 رويکردهاي پژوهشي نوين در مديريت و حسابداري

 ۀ شناتییشیو ربخشی رموز، مدزرز  اسیرس به(  اث1399) نتمه  توامه و عبدالکاظ   نیسی؛ سمیه  زائری- 

 .4-12  48 سالمت کار ايران. ود،ی شغای در کارکنا شناتیی و ابعاد فرسرفیاری بر توانمندسازی روا 

 نصیری نژاد؛ حسین  مصای نژاد؛ میث   زاده مشدا ررانیم دی؛ داوود  تدامی برومنی؛ حسین  رانیر سیوده  
-های توانمندسازی روا (  تاثیر بکار،یری سبک رهبری معنوی در مول ه1395) محمدرضا  شیروانیو  محمدرضا

 الملليپنجمین همايش ملي و چهارمین همايش بینای اسیا  ای  ا   شناتیی کارکنا  مراک  رموز، فنی و حرفه
 .المهارت آموزي و اشتغ

https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=240797&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=240783&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=240803&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=240807&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=183629&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=183629&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=240787&year=&PDF=
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 ضطراب مرگ در رابطه احساس تن ازی  هو، معنوی و سالم  عمومی با ا  (1401لیال )  ذوقی و مایحه  سامانی

 .55-69(  1) 8 شناسي پیريروان ،ر،اهیسالمندا   نشش میانتی ذهن

 وحیه در مدار بر نشاط سازمانی با نشش میانتی رتأثیر رهبری امنی   (1400نایر )  زازیناسیی ا واسم  سودا،ر

 .61-72(  2) 7 نامه روانشناسي مثبتپژوهش  محیط کار

 های کوانیومی تأثیر م ارت  (1400ستاد )  حت  دوس  و عای  پیرزاد ؛محمد  ب رامی ؛عای  نسبش ابی
ز  دانش  و مدزر شناتیی،یری رفیار کاری نورورانه با اتکا به نشش میانتی توانمندسازی روا مدزرز  در شکل

 .88-99(  38) 4 انداز حسابداري و مديريتچشم   موردی مطالعه

 وزی مبینی بر تعالی  بازرفرزنی رهبری معنوی  الگ  (1400سعید )  کاظ  پورزا  و عبداهلل  توکای ؛محمد  ش بازی

 .3-22(  21) 10 مديريت در دانشگاه اسالمي ،الحکمهاسالمی بر اساس کیاب شرز  می ا 

 را و ت رهبری تحولاثرا(  1400) رضااالغ  مالکی فارسانیو عباس   قائدامینی هارونی ؛م رداد  چشمهیادقی ده،

 ( 1) 3 گيهبري فرهنفصلنامه مطالعات ر  شناتیی،ر توانمندسازی روا تبادلی بر رفیار نورورانه با نشش تعدزل

62-36. 

 رزق سش  طشناتیی از زی روا مطالعه عدال  سازمانی و توانمندسا  (1400) فاطمه  حسینی و امید  ی ری

 .161-166( 3) 4 مجله توانمندسازي سرمايه انساني ،ای در کارکنا  ادارات کل ورز، و موانا  فارسشیشه

 رزشی  رضاز  ورزمو  مدل رهبری معنوی بر تع د   (1399محمد )عای  ی انیا و رضا  بخشنیک ؛زهره  طالبی

ر دهاي کاربردي پژوهش  ن رادی و تیمیهای او عضوز  در ورز،وری با میانتی تودشکوفازی ورزشی و ب ره
 .87-97(  4) 8 مديريت ورزشي

 ( عوامل مدزرزیی و سازمانی مؤثر بر ش1393طاهرزا   حسین  فیض  داود و حیدرتانی  زهرا  ) ادی و نشاط در

 .210-196(  72) 9 ريزي در آموزش عاليپژوهش و برنامهها و تأثیر رن ا بر تولید عا   دانشگاه

 ( بررسی تاثیر رهبری بصیر بر بروز رفیار ش روندی سازمانی بامیانتی1396عباسیا   س یل  ) نشاط  و،ری اعیماد

 اهرود. دانشگاه ینعیی ش نامه کارشناسي ارشدپايانسازمانی )مطالعه موردی  شرک  ن   پاسار،اد(  

 گی توانمندسازی همبسی ( 1400) حبیب  هنری و محمد  نیپورکیا ؛عباس  تدازاری ؛عای  زارعی ؛مرز   زادهعرب

 .121-132(  5) 10 مديريت ارتقاي سالمت  شناتیی و تالقی  مدزرا  ورزشی در مذب تیرزنروا 

 ی مدزرا  و شناتیسنتش توانمندسازی روا  ( 1400) ممیاه  مخیاری نوری و سعید  هاشمی؛ حمیدرضا  غالمی

 .283-290( 4) 23 مجله طب نظامي  خبابعاد ر  در زگا  نظامی منی

 تیاری راهبردهای تدوزن مدل سا  (1401عبداهلل )  ربادیش یع و مواد  تاعیبری ؛عای  دالور ؛ف یمه  قششازی
رپرس  س،ری هو، معنوی در زنا  شناتیی با میانتیهای امیماعی و روا ای بر اساس سرمازهمشاباه

 .169-200(  1) 13 نامه زنانپژوهش ،تانوار

 ای و ق حرفهسنتش تاثیر ا تال  (1400عای ایغر )  سشائیا  الری و محمد م دی  کش ی رزاد ؛وحید  قاییور

 .71-91(  5) 2 هاي نوين بازرگانينگرش ،معنوز  سازمانی بر اف ازش وفاداری کارکنا  و نشاط سازمانی
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 ای هو، معنوی تبیین نشش واسطه(  1401) عای  تواهتالقو  م دی   کیامعینی؛ عادل  زاهد بابال ؛ سای    کاظمی

پژوهش در دين   شناتیی در بین معاما  مشطع ابیدازی ش ر اردبیلدر رابطة بین فضیا  سازمانی و ب  زسیی روا 
 .81-94(  1) 8 و سالمت

 بر  توانمندسازی تاثیر(  1401) نصراهلل  ستادیو حسین   ربادیرمبی نو،؛ حمیدی  م رزاد؛ لو  معصومهین ،ل

 .197-220(  26) 10 پژوهش در ورزش تربیتي  تودکاررمدی و عماکرد شغای دبیرا  تربی  بدنی

 نظاا  ا  باتکامل معنوی و تعالی رهبری دانشتوز ( 1400) حمیدرضا  رراسیه و پرزو،  مع ری ؛حسن  لط ی

 5 المتحوريت سمسبک زندگي اسالمي با   بالند،ی رهبری معنوی در دانشگاه  پیشازندها  پیامدها و راهبردها

(2  )78-68. 
 زمانی در (  بررسی نشش میانتی معنوز  سا1398مشدا  زوس   موری  ب نو، و نوری زاده  ف یمه )محمدی

 .139-113(  2) 51  منابع انساني و پشتیباني توسعه مديريترابطه نشاط سازمانی و سالم  سازمانی  

 (  بررسی تاثیر ابعاد رهبری تحول1394مرتضوی  شوک  ) مرك ،ارکنا  در شناتیی کرفرزن بر توانمندسازی روا

 .حد ت را دانشکده مدزرز  دانشگاه رزاد اسالمی وا نامه کارشناسي ارشدپايانمم وری اسالمی ازرا   

 راحی مدل ط  (1401محمدمواد )  تشی پورزا  ،یالنی و سیدم دی  الوانی ؛ب  اد  سرش رخف ؛فرانک  نژادمعصومی

 .101-117(  1) 20 سازماني مديريت فرهنگ  ها با تکنیک فراترکیبپیشررن ای نشاط کارکنا  سازما 

 حمدموادم  زینما و مژ،ا   م امری ازروانی ؛شیال  لکا ؛مصیب  باقری نیک ؛فاطمه  طباطبازی ؛حامد  ماکی 

 زرا  درااسالمی  بیمارسیا  هامر )س( ارتش مم وری رابطه میا  معنوز  کارکنا  با نشاط سازمانی در  (1400)

-896(  6) 28 ژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوارپ -مجله علمي   (1398-1399)19سال اول پاندمی کووزد 

885. 

 شغل بر  -ناسب فردتتأثیر روابط مبینی بر اعیماد و   (1400معصومه )  بخی  و کامرا   پورعیدی ؛ش راا  نظری

ر پژوهش د  ازما س -شناتیی و نگ داش  شغای معاما  ورز، با نشش میانتی تناسب فردتوانمندسازی روا 
 .221-240(  25) 9 ورزش تربیتي
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