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 چکیده

بررسی رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشنناتیی کارکنناا ارار  هدف از پژوهش حاضر، هدف: 

 . ورزش و جواناا اسیاا کررسیاا بورکل 

. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکناا ارار  کل ورزش و جوانناا اسنیاا بور بسیگیهمن  توصیفی روش پژوهش شناسی:روش

از روش سرشماری اسیفار  گرریند و پرسشننامه بنیم همنه  ،نفر بور. با توجه به تعدار کم افرار جامعه 48کررسیاا مشیمل بر 

 ، کیفینت زنندگی کناری(5002) و همکناراافنرای  رهبری معنویهای ها، پرسشنامهابزار گررآوری رار  کارکناا توزیع گررید.

بوسیله ر  نفر از  ،هاپرسشنامهمحیوایی و  روایی صوریبور. ( 3774) وتم و کمرواو توانمندسازی روانشناتیی ( 3791) والیوا

فنا از ضریب آلفای کرونباخ اسنیفار  شند کنه مرندار آل ،هابررسی پایایی پرسشنامه همچنیم جهت؛ تأیید شداساتید رانشگاهی 

و برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناتیی،  73/0، برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری، 78/0برای پرسشنامه رهبری معنوی 

 تحلیل رگرسیوا چندگانه اسیفار  شد.  آزموا همبسیگی پیرسوا واز  ،ها نیزجزیه و تحلیل رار به منظور تمحاسبه شد.  75/0

رابطنه  ،نشاا رار که بیم رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری بنا توانمندسنازی روانشنناتیی هاتجزیه و تحلیل رار  ها:یافته

 . راررمثبت و معناراری وجور 

هنا، از جملنه ارار  کنل ورزش و جوانناا اسنیاا کررسنیاا پیشننهار به مدیراا سازماا با توجه به نیایج پژوهش گیری:نتیجه

 و کیفیت زندگی کاری مطلوب، توانمندی روانشناتیی کارکناا را ترویت کنند. توسط رهبریبا ایجار فضای معنوی  شور،می

 .ی کاری، توانمندسازی روانشناتیی: رهبری معنوی، کیفیت زندگهای کلیدیواژه

 E - mail: seifpanahi.j@znu.ac.ir 03621360640* نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

ها یکی پس از ریگری مدیراا را پیچید ، پویا و میحول شد  است و رگرگونی ،ها بیش از هر زماا ریگریامروز  محیط سازماا

ای هکنیم که رر آا پیشرفت(. رر رورانی زندگی می352: 3147زار  و اسدپور، سازر )قربانیرو میهای جدیدی روبهبا چالش

(. به 481: 5031و همکاراا،  3ناپذیر است )آلیینوزییجه تغییرات سیاسی، فرهنگی و اجیماعی اجینابو رر ن آوری سریعفم

ها وفق زا و عدم اطمیناا نسبت به آیند  است. تغییراتی که اگر سازماا تور را با آاعبارتی رنیای امروز، رنیای تغییرات شیاب

(. به منظور غلبه بر ایم شرایط نامطمئم و 27: 3175، چوپانی و همکارااابوری کشاند  تواهند شد )ن ندهد، چه بسا به ورطه

 (. 93: 3149، توانمندسازی کارکناا است )ضیائی و همکاراا ،روی مدیراا قرار رارری که پیشهاتغییرات سریع، یکی از را 

زر سناناپنذیر رر صنحنه عمنل فعنال منیهنای پاینااگینری از توانناییها را بنرای بهنر های بالرو  انسااظرفیتتوانمندسازی، 

ها بخواهند رر رنیای گذارر و اگر سازمااها میرا رر اتییار سازماا های بالرو و ایم ظرفیت (25: 3170)میرمحمدی و یونسی، 

رارای (. توانمندسنازی 45: 3173رار، به اینم نیروهنای بنالرو  نیازمندنند )رشنیدی ،پیچید  و پویای امروزی ارامه حیات رهند

 کنیرلی تور برآورر  ساتیم نیازهای اسیرالل و ها، توانمندسازی روانشناتیی است که به معنیرویکررهای است که یکی از آا

عمل ارائنه قندرت  ،توانمندسازی(. 1: 5031، 5)کیم استکارکناا جهت ارترای انگیزش ررونی و افزایش احساس تورکارآمدی 

، 1غلب با توزیع مجدر مسئولیت از مدیراا به زیررسیاا رر ارتباط است )صنی  و شنری گیری به کسی ریگر است که اتصمیم

-تصنمیم بنرای را الزم توانایی تا ،کندمی کارکناا کمك به مدیر آا ررکه  شورمی اطالق فرایندی بهایم مفهوم  (.523: 5031

پنور و اسنت )حسننرلی نینز منر رهنا آا شخصنیت رر بلکنه افرار، عملکرر رر تنها نه ایم فرایند رست آورند. به مسیرل گیری

به معنی قدرت بخشیدا و کمك به افرار برای بهبور احساس اعیمنار بنه نفنس و  ،رر واقع توانمندسازی (.50: 3171، همکاراا

ی بنه معننا ، توانمندسازی(. رر مفهوم سازمانی71: 3171)صمدی و صمدی،  استها بر احساس ناتوانی و ررماندگی آا چیرگی

تنواا بننابرایم می ؛(308: 3171پنور و یزرچنی، تغییر رر فرهنگ و شهامت رر ایجار و هدایت یك محیط سازمانی است )نیلی

تنریم مهمیکنی از کنه ( 167: 5032، 8به معنای رارا قدرت بنه کارکنناا اسنت )اوزارالنی ،گفت که به طور کلی توانمندسازی

عوامنل  (.67: 5038اند یك عامل انگیزشی پویا رر محل کار باشد )نایبی و آقایی، توهای پرورش صفات رر افرار است و میروش

هنای شرایط سازماا، مهنارتتواا رر سه حوز  تا یر گذارند، ایم عوامل را میتوانمند سازی روانشناتیی منابع انسانی زیاری بر 

. رر ایم پژوهش نرش رو عامل (3175و بارانی،  بری و تورکارآمدی منابع انسانی رسیه بندی کرر )رضایی منشمدیرییی و ره

ری معننوی، بنه عننواا بخشنی از رهبنبه عنواا بخشی از شرایط سازماا و تورکارآمدی منابع انسانی و  ،کیفیت زندگی کاری

 شور.بررسی میتوانمند سازی روانشناتیی منابع انسانی  ررهای مدیرییی مهارت

، کارمنندانی استات رر هر سازماا و بهیریم شاتص جهت جذب و نگهداری کارکناا تریم موضوعاز مهم ،کیفیت زندگی کاری

ایم موضوع بر تعهد شغلی و انجام وظای  روزانه آنناا تنأ یر  ،احساس رضایت کرر  ،که تجارب لذت بخشی رر محیط کار رارند

ها اسنت کنه ای رر سنازمااوط به فلسنفهمفهوم کیفیت زندگی کاری، مرب(. 917: 5033، 2راری رارر )محمدنور و عبداهللمعنی

از  بر وجنور ینك مجموعنه تنا راللت ایم مفهوم (. 395: 3175تواهد شأا و منزلت کارکناا را افزایش رهد )سلیمانی، می

 زنندگی کیفینت تنا کوشندمی کنه است نگرشی به عبارتی(. 28: 5038، 6های سازمانی رارر )سریواسیارا و کاپورشرایط و شیو 

رهد )طالرنانی  عوامل پاسخ ریگر کنار رر تولید عامل یك نرش به شغلی، نیازهای به کندمی سعی و بخشد بهبور را شاغلافرار 
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روشی است که رر جسیجوی بهبور شرایط کلی محیط کنار اسنت  ،کیفیت زندگی کاری به طور کلی(. 376: 3175و همکاراا، 

های چندی ارتباط کیفیت زندگی کاری بنا توانمندسنازی کارکنناا را وهشپژ ،(. رر همیم راسیا365: 3175عیاا، )نفری و لك

 (. 3173؛ مهدوی و پیلیم، 3173؛ قالوندی و امراهی، 3173؛ اربابی، 3175نیا و همکاراا، )فروغی اندمورر بررسی قرار رار 

کنند تا با فنراهم آوررا فضنایی ش میتال ی کهپررازر. رهبرانهای معنوی کارکناا رر محیط کار میرهبری معنوی به جنبهاما 

توانند معنای زنندگی معیردند افرار از طریق احساس معنا رر کار، می زیرامعنوی رر محیط کار، کارکناا را از رروا برانگیزانند، 

  و ( رهبری معننوی را ینك عنصنر تحرینك کننند5030) 5(. فرای3175: 5007، 3را رریابند و تور را بهیر بشناسند )کاراراگ

های انسانی، زمینه را برای رشند نینروی کنار، افنزایش راند که از طریق یك بینش میعالی و ارزشالهام بخش برای کارکناا می

و هنا کسی است که بنا اسنیفار  از ارزش رهبر معنوی(. 3260: 5038)عسکری و همکاراا،  کندولید فراهم میانگیز ، تعهد و ت

: 5001)فنرای،  کنندبرای معنوی اعضنای سنازماا را فنراهم منی ،ررونی تور و ریگراا است هایی که الزمه انگیزشطرز تلری

انداز جمعنی تنالش و بنا ایجنار چشنمکننند رر را رر کارکناا ایجنار می(. و رهبراا کسانی هسیند که سطوح باالی عملک935

 کننند )صنارقی و همکناراا،سنازمانی عمنل وهنی و نفع شخصی و رر راسیای منافع گر کارکناا و پیرواا تور، فرای ،کنندمی

 رر ایگوننه بنه ،کنرر  ایجار سازماا آیند  از اندازیچشم تور فرر به منحصر هایویژگی با معنوی رهبر واقع، رر (.88: 3178

 انگینز  ترتینب اینم باشند. بنه امیدوار سازماا آیند  به و آورند سازماا ایماا اندازچشم تحرق به آناا که کندمی نفوذ کارکناا

ایجنار  بنا معننوی رهبنراا بننابرایم؛ (66: 3170رهنند )بناقری و سنعدآباری، می افزایش بیشیر تالش برای را کارکناا ررونی

 نهاینت کنه رر کنرر  فنراهم را آنناا سازمانی و تیمی فرری، توانمندی اتموجب ،کارکناا برای مشیرك هایارزش و اندازچشم

 ،نینزهنایی پژوهش(. 91: 3149، یافنت )ضنیائی و همکناراا تواهند افزایش کارکناا تندرسیی و سالمیی و زیسیی رفا  سطح

ائی و ؛ ضنی3170؛ آموزگنار، 3175بهار و همکناراا، ؛ شنعبانی3171ارتباط رهبری معنوی و توانمندسازی کارکناا را )صفری، 

 اند. قرار رار ( مورر بررسی 3149، همکاراا
به عنواا میولی اصلی ورزش اسیاا کررسیاا، وظیفه توسنعه کمنی و کیفنی ورزش  ،یاا کررسیااارار  کل ورزش و جواناا اس

هنای ورزشنی مخیلن  رر اسیعدارهای ورزشی زیاری رر رشیه. اسیاا را رر تمام سطوح اعم از همگانی و قهرمانی بر عهد  رارر

به جایگا  مناسب تنور  ،ها نیوانسیه استدوری از رشیها به جز رر تعدار محاما میاسفانه ایم اسیا ؛اسیاا کررسیاا وجور رارر

تواا به ایم واقعیت رسید که ورزشنکاراا های مخیل  میهای ملی کشورماا رر رشیهر رست پیدا کند. با نگاهی به تیمرر کشو

امکاننات و  ،نندرهنند، منوارر زیناری مانهای ملنی را تشنکیل منیها، حداقل اعضای تیمسیاا کررسیاا نسبت به ریگر اسیااا

(. رر 3144 تجهیزات، منابع مالی و نیروی انسانی رر توسعه ورزش اسیاا رر سطوح محیل  تا یر گذار هسنیند )سنی  پنناهی،

که مسئولیت همه جانبه است  شد  پرراتیهایم پژوهش به نیروی انسانی رر ارار  کل ورزش و جواناا اسیاا به عنواا سازمانی 

به توسنعه ورزش اسنیاا  ،ارر. بدوا شك توانمندی نیروی انسانی شاغل رر ارار  کل ورزش و جوانااورزش اسیاا را رر رست ر

 ،که آیا رهبری معننوی و کیفینت زنندگی کناری است ایممنجر تواهد شد. با توجه به موارر مذکور آنچه که مد نظر پژوهشگر 

 ای وجور رارر یا تیر؟م میغییرها رابطهشور و آیا بیم ایرکناا ارار  کل ورزش و جواناا میباعث توانمندسازی روانشناتیی کا
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 شناسیروش

مرطعی  هایپژوهشلحاظ زمانی، جزو  به و لحاظ هدف، کاربرری از پژوهش همچنیم است؛روش پژوهش، توصیفی همبسیگی 

 . است

اس لیست ارائه شد  توسط کارگزینی جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکناا ارار  کل ورزش و جواناا اسیاا کررسیاا بور. بر اس

، تعدار کارکناا ارار  کل ورزش و جواناا اسیاا کررسیاا هاکررسیاا رر زماا گررآوری رار ارار  کل ورزش و جواناا اسیاا 

که  روش سرشماری بور  است ،پژوهشروش نمونه گیری نفر بور  است.  48بنابرایم حجم جامعه آماری پژوهش،  ؛نفر بور 48

د  ازگررانبصورت کامل پرسشنامه به 43از ایم تعدار،  نامه بیم کارکناا توزیع گررید.پرسش 48تعدار  ،سیفار  از ایم روشبا ا

 .شد

( اسنیفار  شند. اینم 5002از پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکناراا ) ،گیری رهبری معنویرر پژوهش حاضر جهت انداز 

تنا  8روسیی )سنراالت (، نوع1تا  3انداز )سراالت معنوی را رر قالب هفت بعد چشم ست که رهبریویه اگ 52 ،پرسشنامه شامل

( و 55تنا  37(، تعهند )سنراالت 34تنا  36(، عضنویت )سنراالت 32تنا  31(، معناراری )سنراالت 35تا  30(، ایماا )سراالت 7

( 3791از پرسشننامه والینوا ) ،گی کناریگیری کیفینت زنندنمایند. جهنت اننداز گیری می( انداز 52تا  51بازتورر )سراالت 

پرراتنت منصنفانه،  گزار  و هشنت مولفنه 18(، شامل 3791اسیفار  شد. نسخه اولیه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والیوا )

گرایی، یکپنارچگی سنازماا و وابسنیگی ها، امکاا امنیت رائمی، فضنای کلنی زنندگی، قنانواشرایط کاری ایمم، توسعه قابلیت

 36و  38حال رر پژوهش حاضر، هنگام بررسی روایی محیوایی پرسشنامه کیفیت زندگی کناری، سنراالت . با ایماستی اجیماع

بنابرایم نسنخه تغیینر  ؛ها مورر تأیید قرار نگرفت، از پرسشنامه حذف شدنداز نسخه اصلی پرسشنامه، به ایم رلیل که روایی آا

(، بعد شنرایط 8تا  3طوری که بعد پرراتت منصفانه شامل سراالت )به ؛بور  استسرال  15یافیه و نهایی پرسشنامه مشیمل بر 

تنا  31(، یکپارچگی سنازماا شنامل سنراالت )35تا  7ها شامل سراالت )(، بعد توسعه قابلیت4تا  2کاری ایمم شامل سراالت )

(، فضای کلی زندگی 52و  51، 55، 53) (، وابسیگی اجیماعی شامل سراالت50تا  39(، امکاا امنیت رائمی شامل سراالت )36

 ( بور.15و  13، 10، 54گرایی شامل سراالت )( و قانوا57و  59، 56، 58شامل سراالت )

 50 ،( اسیفار  شند. اینم پرسشننامه شنامل3774از پرسشنامه وتم و کمروا ) ،گیری توانمندسازی روانشناتییانداز  به منظور

(، احساس تورسامانی 39و  35، 9، 5تیی را رر قالب پنج بعد احساس شایسیگی )سراالت گزار  است که توانمندسازی روانشنا

( و احساس 37و  38، 7، 6(، احساس معناراری )سراالت 36و  33، 2، 3(، احساس مر ر بورا )سراالت 34و  31، 4، 1)سراالت 

رهی به سراالت هر سه پرسشنامه، بنر های پاسخگویه شور کهنماید. یارآور میگیری می( انداز 50و  32، 30، 8اعیمار )سراالت 

 ،ترتیبها نیز بنهگذاری آانظر، موافق، کامالً موافق( بور و نحو  نمر ای لیکرت )کامالً مخال ، مخال ، بیررجهاساس طی  پنج 

 بور.  2تا  3از 

گا  اسینار شند. رر منورر رو پرسشننامه رهبنری اساتید رانشر  نفر از های ها به ریدگا جهت بررسی روایی محیوایی پرسشنامه

حال رر مورر پرسشننامه کیفینت معنوی و توانمندسازی روانشناتیی، میخصصاا امر، روایی همه سراالت را تأیید نمورند. با ایم

ز نسخه نهایی رر نسخه اصلی پرسشنامه تأیید نشد، لذا ایم رو سرال ا 36و  38جا که روایی رو سرال شمار  زندگی کاری، از آا

بندی و نحو  بیاا رو مورر از سراالت پرسشنامه کیفینت همچنیم با اسینار به نظر میخصصاا، رر جمله ؛پرسشنامه تارج شدند

 ر. شوها اطمیناا حاصل تا از روایی آا ،زندگی کاری بازنگری شد

پرسشننامه رر ینك مطالعنه  10ور تعندار بندیم منظناز ضریب آلفای کرونباخ اسیفار  شند.  ،هاجهت بررسی پایایی پرسشنامه

، پرسشنامه کیفیت زنندگی کناری، 78/0. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری معنوی، مردماتی توزیع و جمع آوری گررید
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بنور، لنذا پاینایی  9/0ر آلفنا، بناالتر از ریاجنا کنه اینم مرنبور  است. از آا 75/0و پرسشنامه توانمندسازی روانشناتیی،  73/0

 مورر تأیید قرار گرفت.  ، کیفیت زندگی کاری و توانمند سازی روانشناتییسشنامه رهبری معنویپر

هایی رر رو سطح توصیفی و اسینباطی انجنام گرفنت. رر سنطح توصنیفی از شناتص ،ها رر پژوهش حاضرتجزیه و تحلیل رار 

کنه بنا همچنیم رر سطح اسینباطی نینز، پنس از آا ؛دفراوانی، ررصد فراوانی، میانگیم و انحراف اسیاندارر اسیفار  ش ،همچوا

آزمنوا همبسنیگی هنا اطمینناا حاصنل شند، رر ارامنه از اسمیرن ، از نرمال بورا توزیع رار  ن اسیفار  از آزموا کولموگروف

هش حاضنر، بنا ها رر پژوشور تجزیه و تحلیل رار زماا اسیفار  شد. یارآور میشیو  همتحلیل رگرسیوا چندگانه به پیرسوا و

 صورت گرفت.  53نسخه  3اساسپیاس افزاراسیفار  از نرم

 هایافته

اعم از جنسیت، وضعیت اسیخدام، سابره تدمت و مدرك تحصیلی  ،های جمعیت شناتیی نمونه پژوهشویژگی 3شمار  جدول

 رهد.فراوانی و ررصد فراوانی نشاا می هایبا اسیفار  از شاتصرا 

 شناتییار نمونه بر حسب میغیرهای جمعیتتوصی  افر-6جدول 

 درصد فروانی سطح متغیر

 3/15 56 زا جنسیت

 7/69 22 مرر

 5/81 12 رسمی وضعیت اسیخدام

 9/58 50 پیمانی

 4/37 36 قرارراری

 1/35 30 سایر

 6/18 54 ترپنج سال و پاییم سابره تدمت

 0/36 31 شش تا ر  سال

 2/51 37 یازر  تا پانزر  سال

 7/7 4 شانزر  تا بیست سال

 0/36 31 باالتر از بیست سال

 5/6 2 ریپلم مدرك تحصیلی

 3/33 7 کاررانی

 0/85 18 کارشناسی

 5/14 13 کارشناسی ارشد

 2/5 5 رکیری

مالحظنه  5ه رر جندول گونه کناسمیرن  اسیفار  شد. هماا ن از آزموا کولموگروف ،هامنظور بررسی نرمال بورا توزیع رار به

های مربوط به هنر معنارار نیسیند، لذا فرض صفر مبنی بر نرمال بورا توزیع رار  02/0رر سطح  Zجا که مراریر از آا ،شورمی

 ر.شوسه میغیر تأیید می

 

  

                                                           
1. SPSS v. 21 
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 هانیایج آزموا کولموگروف اسمیرن  پیراموا بررسی نرمال بورا توزیع رار  -2جدول 

 سطح معناداری (zآزمون ) آماره ف استانداردانحرا میانگین متغیر

 33/0 37/3 68/0 54/1 رهبری معنوی

 11/0 78/0 21/0 31/1 کیفیت زندگی کاری

 95/0 67/0 20/0 63/1 توانمندسازی روانشناتیی

بنر ر  شند. ، از آزموا همبسیگی پیرسوا اسنیفاار آا با توانمندسازی روانشناتییجهت بررسی رابطه بیم رهبری معنوی و ابع

بسنیگی، است که ایم میزاا هم 93/0 توانمندسازی روانشناتییو  معنوی، ضریب همبسیگی بیم رهبری 1مبنای نیایج جدول 

رابطه مثبنت و معنناراری بنا  ،رهد که همه ابعار رهبری معنویهمچنیم نشاا می 1نیایج جدول . معنارار است 03/0رر سطح 

بیشیریم همبسنیگی را بنا میغینر توانمندسنازی روانشنناتیی  ،اندازرر ایم میاا بعد چشم اند.توانمندسازی روانشناتیی راشیه

 راشیه است. 

 توانمندسازی روانشناتییو  معنوینیایج آزموا همبسیگی پیرسوا پیراموا رابطه رهبری  -9جدول 

 رهبری معنوی بازخورد تعهد عضویت معناداری ایمان نوع دوستی اندازچشم متغیر

 دسازیتوانمن

 روانشناتیی

ضریب 

 همبسیگی
69/0 86/0 25/0 63/0 25/0 66/0 84/0 93/0 

سطح 

 راریمعنی
03/0 03/0 03/0 03/0 03/0 03/0 03/0 03/0 

شنیو  بیننی توانمندسنازی روانشنناتیی، از تحلینل رگرسنیوا چندگاننه بهمنظور بررسی نرش ابعار رهبری معنوی رر پیش به

یم تعندیل شند ، ینعو ضنریب ت 43/0رهد که ضریب همبسیگی چندگانه برابر با نشاا می 8یج جدول همزماا اسیفار  شد. نیا

شور که بیم الگوی مرکب از ابعار رهبری معنوی و میغیر توانمندسازی روانشنناتیی، بنابرایم مشخص می ؛بور  استررصد  65

ررصند از تغیینرات توانمندسنازی  65تواننند وی میبیاا ریگنر، ابعنار رهبنری معننررصد واریانس مشیرك وجور رارر. بنه 65

بنابرایم بنا  ؛معنارار بور  است 03/0رر سطح  (F=53/50) رهد که مردارروانشناتیی را تبییم نمایند. نیایج همچنیم نشاا می

ندسنازی بیننی کننند  معننارار توانمپیش ،تنواا نییجنه گرفنت کنه ابعنار رهبنری معننوی، میFتوجه به معنارار بورا مرندار

 روانشناتیی هسیند. 

 بینی توانمندسازی روانشناتیی از طریق ابعار رهبری معنویتالصه تحلیل رگرسیوا چندگانه پیراموا پیش -4جدول 

 نییعضریب ت همبستگی ضریب مدل
ین تعدیل یعضریب ت

 شده
 سطح معناداری (Fآزمون ) آماره

 شاخص 

 واتسن دوربین

 36/5 03/0 53/50 65/0 66/0 43/0 زمااهم

رهد که به ازای ینك بیم ارائه شد  است. ضریب رگرسیونی نشاا می، ضرایب رگرسیونی هر یك از میغیرهای پیش2رر جدول 

رهند کنه افیند. نینایج نشناا منیبیم، احیماالً چه میزاا تغییر رر میغیر مالك اتفاق میانحراف اسیاندارر تغییر رر میغیر پیش

انداز، معنناراری و رار است؛ بنابرایم ابعار چشنممعنا 03/0معناراری و تعهد، رر سطح انداز ابعار چشم میناظر با بیای تی مراریر

 بینی کنند  معنارار توانمندسازی روانشناتیی باشد. پیش ،تنهایی نیزتوانند بهتعهد می
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 ضرایب رگرسیونی ابعار رهبری معنوی روی توانمندسازی روانشناتیی -1جدول 

 سطح معناداری آماره تی آماره بتا Bآماره  ی پیش بینمتغیرها
 هم خطی هایشاخص

 ضریب تورم واریانس ضریب تحمل

 ن ن 03/0 41/2 ن 10/3 مردار  ابت

 99/3 26/0 03/0 90/1 11/0 53/0 اندازچشم

 09/8 58/0 04/0 -98/3 -58/0 -36/0 روسیینوع

 36/5 86/0 89/0 -95/0 -09/0 -02/0 ایماا

 49/3 21/0 03/0 51/1 10/0 53/0 معناراری

 29/1 54/0 54/0 09/3 31/0 04/0 عضویت

 91/1 56/0 03/0 74/5 17/0 51/0 تعهد

 32/5 86/0 50/0 54/3 35/0 04/0 بازتورر

یفار  شد. ، از آزموا همبسیگی پیرسوا اسار آا با توانمندسازی روانشناتییجهت بررسی رابطه بیم کیفیت زندگی کاری و ابع

اسنت کنه اینم مینزاا  10/0،توانمندسازی روانشناتییو کیفیت زندگی کاری ، ضریب همبسیگی بیم 6بر مبنای نیایج جدول 

رهد که همه ابعار کیفیت زندگی کناری بنه غینر از همچنیم نشاا می 6نیایج جدول . معنارار است 03/0بسیگی، رر سطح هم

اند. رر اینم میناا بعند توسنعه مثبت و معناراری با توانمندسنازی روانشنناتیی راشنیهرابطه  ،پرراتت منصفانه و امکاا امنیت

 بیشیریم همبسیگی را با میغیر توانمندسازی روانشناتیی راشیه است.  ،هاقابلیت

 توانمندسازی روانشناتییو  کیفیت زندگی کارینیایج آزموا همبسیگی پیرسوا پیراموا رابطه  -1جدول

 میغیر
پرراتت 

 انهمنصف

 شرایط کاری

 ایمم

توسعه 

 هاقابلیت

امکاا امنیت 

 رائمی

فضای کلی 

 زندگی

قانوا 

 گرایی

یکپارچگی 

 سازماا

وابسیگی 

 اجیماعی

کیفیت 

 زندگی کاری

 سازیتوانمند

 روانشناتیی

ضریب 

 همبسیگی
02/0 12/0 88/0 37/0 54/0 14/0 59/0 59/0 10/0 

سطح 

 راریمعنی
68/0 30/0 30/0 04/0 03/0 30/0 03/0 30/0 30/0 

شنیو  بینی توانمندسازی روانشناتیی، از تحلیل رگرسیوا چندگاننه بهمنظور بررسی نرش ابعار کیفیت زندگی کاری رر پیشبه

عینیم تعندیل شند ، ضنریب ت و 65/0رهد که ضریب همبسیگی چندگانه برابر با نشاا می 9همزماا اسیفار  شد. نیایج جدول 

بیم الگنوی مرکنب از ابعنار کیفینت زنندگی کناری و میغینر توانمندسنازی  شور کهبرایم مشخص میبنا ؛بور  استررصد  13

ررصند از تغیینرات  13تواننند بیاا ریگر، ابعار کیفیت زندگی کناری میررصد واریانس مشیرك وجور رارر. به 13روانشناتیی، 

 ؛معنارار بور  است 03/0رر سطح ( F=62/2) رهد که مردارتوانمندسازی روانشناتیی را تبییم نمایند. نیایج همچنیم نشاا می

بیننی کننند  معننارار پیش ،تواا نییجه گرفت کنه ابعنار کیفینت زنندگی کناری، میFبنابرایم با توجه به معنارار بورا مردار 

 توانمندسازی روانشناتیی هسیند. 

 کیفیت زندگی کاریبینی توانمندسازی روانشناتیی از طریق ابعار تالصه رگرسیوا چندگانه پیراموا پیش -6جدول 

 نییعضریب ت همبستگی ضریب مدل
ن تعدیل ییعضریب ت

 شده
 معناداری سطح (Fآزمون ) آماره

 شاخص 

 واتسن دوربین

 80/5 03/0 62/2 13/0 14/0 65/0 زمااهم



 سیف پناهی شعبانی و رضایی 2/ شماره 4/ سال 6931تابستان  مدیریت منابع انسانی در ورزش/

 

292 

ی ینك رهد که به ازابیم ارائه شد  است. ضریب رگرسیونی نشاا می، ضرایب رگرسیونی هر یك از میغیرهای پیش4رر جدول 

رهند کنه یند. نینایج نشناا منیافبیم، احیماالً چه میزاا تغییر رر میغیر مالك اتفاق میانحراف اسیاندارر تغییر رر میغیر پیش

رار است؛ بنابرایم معنا 02/0ها و وابسیگی اجیماعی(، رر سطح میناظر با بیای ابعار )پرراتت منصفانه، توسعه قابلیت تیمراریر 

بیننی کننند  معننارار توانمندسنازی تنهایی نینز پیشتوانند بهمی ،ها و وابسیگی اجیماعیانه، توسعه قابلیتابعار پرراتت منصف

رر مورر سایر ابعار ریگر، معنارار نیسیند؛ به ایم معننا کنه اینم ابعنار  تیرهد که مراریر روانشناتیی باشند. نیایج اما نشاا می

 رار توانمندسازی روانشناتیی باشند. نابینی کنند  معتوانند به تنهایی پیشنمی

 ضرایب رگرسیونی ابعار کیفیت زندگی کاری بر روی توانمندسازی روانشناتیی-2جدول 

 سطح معناداری آماره تی آماره بتا Bآماره  متغیرهای پیش بین
 های هم خطیشاخص

 ضریب تورم واریانس ضریب تحمل

 ن ن 03/0 41/4 ن 45/1 مردار  ابت

 19/3 95/0 03/0 -67/5 -57/0 -53/0 راتت منصفانهپر

 28/5 17/0 15/0 74/0 38/0 30/0 شرایط کاری ایمم

 33/5 89/0 03/0 60/5 18/0 58/0 هاتوسعه قابلیت

 79/5 11/0 21/0 -61/0 -30/0 -06/0 امکاا امنیت رائمی

 26/5 14/0 87/0 67/0 30/0 09/0 فضای کلی زندگی

 75/5 18/0 35/0 28/3 58/0 39/0 قانوا گرایی

 51/8 51/0 21/0 -65/0 -33/0 -07/0 یکپارچگی سازماا

 38/3 49/0 03/0 -85/1 -11/0 -13/0 وابسیگی اجیماعی

 گیری بحث و نتیجه

شنت. نینایج وجنور را توانمندسنازی روانشنناتیی کارکننااو  معننویرابطه مثبت و معناراری بیم رهبنری نیایج نشاا رار که 

یی کارکنناا راشنیند. اینم رابطه مثبت و معناراری با توانمندسازی روانشننات ،نشاا رار که همه ابعار رهبری معنوی همچنیم

(، 3170(، آموزگنار )3175بهار و همکناراا )(، شنعبانی3171(، صنفری )3178های صنارقی و همکناراا )سو با یافینهنیایج هم

( بور. رر تبییم نیایج پنژوهش مبننی بنر ارتبناط مثبنت و معننارار 5035پنجه و همکاراا )( و توش3149ضیائی و همکاراا )

روسیی، نوع ،هایی همچواجا که رهبری معنوی مفاهیم و ارزشاز آا :تواا گفترهبری معنوی با توانمندسازی روانشناتیی می

عث افزایش حس مشنارکت افنرار، حنس تواند باها رر سازماا میایماا، عضویت، تعهد و بازتورر را رر بر رارر، وجور ایم ارزش

باعث  ،نابرایم وجور رهبری معنوی رر سازماا؛ باا گرررنمسئولیت افرار و افزایش حس شایسیگی و رشد اعیمار رر میاا کارک

هنا و باعنث توسنعه آا ،شور و ایم امر به عنواا یك محرك رروننی رر کارکننااگیری اعیرارات معنوی و ایماا به کار میشکل

تواا انیظنار راشنت می ،های رهبری معنوی رر سازمااا افزایش و رشد مرلفهبشور. ها میپذیری آایم افزایش مسئولیتهمچن

 که توانمندسازی روانشناتیی رر میاا کارکناا افزایش یابد. 

کهربنایی و شنور )می هبنرینرش ر تسهیل موجب ایم ،راشیه پذیرش مسئولیت به بیشیری تمایل اعضا معنوی، محیط یك رر

هنا و را فضنای رهبنری معننوی، ایجنار ارزشمدیریت ارار  کل ورزش و جواناا اسیاا باید با فنراهم آور(. 4: 3178مرتضوی، 

م اننداز مشنیرك جهنت های مثبت رر محیط کار، کارکناا را از رروا بر انگیزاند. همچنیم مدیریت موظ  به ایجار چشنگرش

های ارتباطی، توجنه بنه نیازهنا و عالینق و واگنذاری به کارکناا به منظور گسیرش شبکههای کارکناا؛ عشق توسعه شایسیگی

اتییار و مسئولیت؛ ایماا به کار به عنواا یك محرك ررونی؛ کمك به کارکناا رر کسب معننا و اهمینت شنغل تنور؛ تروینت 
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 و وفناراری هوینت، احسناس ه منظنورررکارکناا ب تعهد حس تعلق به سازماا رر جهت ارترای حس اعیمار و صمیمیت؛ ایجار

سازماا است. با فراهم کررا ایم شرایط، مدیریت نرش تنور را  بهبور و اصالح وابسیگی به سازماا؛ فراهم کررا بازتورر جهت

توانمندی روانشناتیی کارکناا نیز افزایش تواهد یافت؛ ایجار رهبری معنوی و توانمندی  ،به عنواا یك رهبر معنوی ایفا کرر 

توسعه همنه جانبنه ورزش به وانشناتیی کارکناا ارار  کل ورزش و جواناا اسیاا به عنواا میولی اصلی توسعه ورزش اسیاا، ر

 کمك تواهد کرر. اسیاا کررسیاا

 توانمندسنازی روانشنناتیی کارکننااو  کیفیت زندگی کاریرابطه مثبت و معناراری بیم نیایج پژوهش نشاا رار که  همچنیم

 ،و پرراتنت منصنفانهبه غیر از امکاا امنیت رائمنی  ،نیایج همچنیم نشاا رار که همه ابعار کیفیت زندگی کاریشت. وجور را

(، 3171های مهنری و احندی )سو با یافینهرابطه مثبت و معناراری با توانمندسازی روانشناتیی کارکناا راشیند. ایم نیایج هم

(، حسنینی و همکناراا 3173(، قالونندی و امراهنی )3173هندوی و پیلنیم )(، م3173(، اربنابی )3175نیا و همکاراا )فروغی

( بور. رر تبییم نیایج پژوهش مبنی بر ارتباط مثبت و معنارار کیفیت زندگی کاری با 5035( و جایاکومار و کاالیسلوی )5032)

ها رر زینرا کارکنناا سنازماا؛ زار استها تأ یر گمحیط کاری افرار بر توانمندسازی آا ،تواا گفتتوانمندسازی روانشناتیی می

ها نیاز به محیطی رارند که توانمندسازی را تشویق کنند و کارکنناا بنه توانمندسنازی رسنت کنند و آاتالء انجام وظیفه نمی

. با توجنه ها رر محیط کار ارضا گرررمگر آنکه نیازهای اساسی آا ،های تور را بروز رهندتوانند که توانایینخواهند یافت و نمی

پوشی توانند از ایم امر چشموجور کارکناا توانمند برای سازماا یك امر ضروری است که سازماا نمی ،به رنیای میغیر امروزی

های تور را برای ارترای توانمندسازی کارکناا تور بسیج نمایند و موانع موجور رر اینم را  را تمام توانایی ،نمایند و الزم است

و شرایط الزم را برای ارترای توانمندسازی کارکناا تور فراهم نمایند تا سازماا رر رسنیدا بنه اهنداف تنا   بر طرف نمایند

ها برای رسیدا بنه اینم بنابرایم سازماا؛ تور با مشکالت مواجه نگررر و از رسیدا به اهداف از پیش تعییم شد  تور باز نماند

ای راشیه باشند و شرایط و محیط کاری را طوری فراهم نماینند ور توجه ویژ به کیفیت زندگی کاری کارکناا ت ،امر الزم است

های کیفیت زنندگی کناری بنابرایم با افزایش و رشد مرلفه ؛که برای کارکناا امنیت شغلی و اعیمار به سازماا را به وجور آورر

 افزایش یابد. تواا انیظار راشت که توانمندسازی روانشناتیی رر میاا کارکناا رر سازماا می

مدیریت ارار  کل ورزش و جواناا اسیاا باید با پرراتت منصفانه حروق و مزایا؛ فراهم کنررا محنیط کناری ایمنم، بهداشنیی، 

های پیشنرفت، فرصنت هنای فنرری، فرصنتفنراهم کنررا زمیننه بهبنور تواناییرلپذیر، آسور  و تعیم ساعات کاری منطری؛ 

مندی رر ارترنای شنغلی؛ تأمیم امنیت رر زمینه ررآمد و اشیغال؛ رعایت انصناف و ضنابطههای کسب شد  و کارگیری مهارتبه

مناسنب رر جهنت  کناری فضنای و ایجنار جنو آا رر جامعه؛ پیامدهای و اجیماعی ارار  کل و نیایج هایتوضیح رر مورر نرش

 همچنیم کارکناا نیز بایند بنا برقنراری؛ دبه سازماا؛ کیفیت زندگی کاری کارکناا را افزایش ره کارکناا تعلق احساس ترویت

فرری به کیفیت زندگی کاری تور  هایقابلیت زندگی و همچنیم توسعه هایمسئولیت ریگر و زندگی کاری بیم تعارل و توازا

عه همنه توسن شناهد رشند و ،توانمند سازی روانشناتیی کارکننااآا،  طبعبا افزایش کیفیت زندگی کارکناا و به  کمك کنند.

 نبه ورزش اسیاا کررسیاا تواهیم بور.جا

و هنر چنه اینم سنرمایه از  استمهمیریم منبع و سرمایه ارار  کل ورزش و جواناا اسیاا کررسیاا  ،به طور کلی نیروی انسانی

کیفیت مطلوب و باالتری برتوررار باشد، احیمال پیشرفت سنازماا و موفرینت آا رر توسنعه ورزش اسنیاا کررسنیاا بیشنیر 

 ،شنورمند سازی هر چه بیشیر کارکناا میور. با توجه به نیایج پژوهش از جمله موارری که باعث کیفیت مطلوب و توانتواهد ب

، رر ایم زمینه مدیریت ارار  کل ورزش و جواناا اسیاا باید تالش تور را رر جهت استکیفیت زندگی کاری و رهبری معنوی 

 کارکناا انجام رهد.تلق رهبری معنوی و ارترای کیفیت زندگی کاری 
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Abstract 

Objective: The aim of this research work was to study the relation between the spiritual 

leadership and the quality of work life with psychological empowerment among staff of Sport 

and Youth Organization of the Kurdistan Province. 

Methodology: The method of research was descriptive–correlation. The population including 

all the employees of Sport and Youth Organization of the Kurdistan Province consisted of 84 

individuals. As the population was limited, the census method was used, and the 

questionnaires were distributed among all staff. The data collection instruments were 

questionnaires of Fry’s spiritual leadership (2005), Walton’s quality of working life (1973), 

and Whetten and Cameron’s psychological empowerment (1998). The apparent and content 

validity of the questionnaires were confirmed by ten experts. The Cronbach's alpha coefficient 

was used to test the reliability. The alpha coefficient for the questionnaire of spiritual 

leadership was 0.94, for the questionnaire of quality of working life was 0.91, and for the 

questionnaire of psychological empowerment was 0.92. The data analysis was done by the 

Pearson correlation and the multiple regression test. 

Results: Data analysis indicated that there was a significant positive relationship between the 

spiritual leadership and the quality of work life with psychological empowerment. 

Conclusion: According to the results obtained, it is highly recommended to the managers of 

organizations, private managers of Sport and Youth Organization of Kurdistan province, to 

create a favorable spiritual leadership and quality of work life and strengthen psychological 

empowerment. 
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