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Abstract 

The purpose of this study was to identify the antecedents and consequences of 

psychological empowerment of employees using the meta- analysis approach. The 

present study was descriptive in terms of purpose, applied in terms of usage, and 

quantitative in terms of data type. The study population consisted of articles published 

in scientific journals in the field of psychological empowerment of employees from 

2011 to 2019, out of which 53 cases were introduced into the meta-analysis process 

using a non-random purposive sampling method. The selected studies were analyzed 

using CMA2 software (Comprehensive Meta-Analysis Software). The reliability of the 

research was confirmed using the identification reliability (which was obtained 

through the agreement of the raters in selecting and categorizing the researches), the 

coding reliability (which was obtained through the agreement of the raters on the use 

of specific concepts for coding variables), and the reliability of significance level and 

effect size (which was obtained through the agreement between the two meta-analysts 

in measuring the effect size). Findings showed that among the antecedents of 

psychological empowerment of employees, the variables of benevolent leadership 

(0.877), knowledge management (0.772), social capital (0.616), genuine leadership 

(0.609), organizational memory (0.603), and spiritual leadership (0.601) had the 

greatest effect size. In addition, among the consequences of psychological 

empowerment of employees, the variables of employee voice (0.853), competitive 

advantage (0.734), job performance (0.724), spirituality at work (0.655), employee 

creativity (0.630), and innovative atmosphere (0.626) had the greatest effect sizes. 
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 شناختی توانمندسازی روانپیشایندها و پیامدهای  فراتحلیل

 کارکنان
 2، حسن رنگریز1چی حامد خامه

 مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ةدانشکد، یدکتردانشجوی . 1

 مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ةدانشکددانشیار، . 2

 (12/21/9911 تاریخ پذیرش:ـ  91/91/9911 )تاریخ دریافت:

 چکیده

با استفاده از رویکرد فراتحلیـ  اسـت     کارکنان شناختی این تحقیق شناسایی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان از هدف
ـ   و از نظر نوع داده ،از نظر نوع استفاده کاربردی ،تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی در مـورد بررسـی    ةجامعـ ی اسـت   هـا کم 

تابسـتان  تا  9912از سال  ،کارکنان شناختی توانمندسازی روان ةزمیندر پژوهشی  ـ ه در مجالت علمیشد چاپمقاالت پژوهش 
گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فراینـد فراتحلیـ  شـدند      مورد با استفاده از روش نمونه 39بود که  ،9911سال 

پایـایی تحقیـق شـام  پایـایی     ند  شـد ار جـام  فراتحلیـ ( تحلیـ     افز )نرم CMA2افزار  های منتخب با استفاده از نرم پژوهش
 ةدربـار هـا، پایـایی کدگـذاری از طریـق توافـق داوران       بنـدی نن  ها و طبقه شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب پژوهش
اثـر   ةانـداز ق در محاسـبات  اثر از طریق تواف ةاندازداری و او پایایی سطح معن ،استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها

 ،، بـه ترتیـب  کارکنـان  شـناختی  ها نشان دادنـد از بـین پیشـایندهای توانمندسـازی روان     یافتهبین دو فراتحلیلگر به دست نمد  
 ةحافظـ (، 621/2(، رهبـری اصـی  )  696/2) سـرمایة اجتمـاعی  (، 881/2(، مدیریت دانـش ) 188/2رهبری خیرخواه ) متغیرهای
 شـناختی  همچنین از بین پیامدهای توانمندسازی روان  را دارنداثر  ةاندازبیشترین  (629/2رهبری معنوی ) و ،(629/2سازمانی )
(، معنویـت در کـار   817/2(، عملکـرد شـغلی )  897/2(، مزیـت راـابتی )  139/2نوای کارکنـان ) متغیرهـای   ،، به ترتیبکارکنان

  را دارنداثر  ةاندازبیشترین  (616/2نونورانه ) ّ و جو ،(692/2(، خالایت کارکنان )633/2)
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 مقدمه
گيرى فضااى   و شكل ،محور ى فناورانه، اقتصاد دانشها یدر اثر جهانى شدن، نوآور ،مروزها

مشاالل  ده شا كه باعث وكار رخ داده  هاى كسب اى در محيط رقابتى شديد تغييرات شتابنده

باياد   ،صاحبان مشاالل  منزلة به ،رو منابع انسانى شوند. ازاين  بيش از پيش پيچيده و چالشى

 Jooند )و طالب ابتكار و آزادى عمل باش ،پذير خودفرمان، كارآفرين، مسئوليت پذير، انعطاف

& Shim 2010.)    يت هااى مادير   بر اين اساس الزم است در ساختارهاى ساازمانى و ساب

اى ه یگير تصميميند افرمنابع انسانى در  ةهم؛ طورى كه دكرتغييرات اساسى را سازماندهى 

، قدرت و اختياار بيشاترى باه    وندشهاى كارى تشكيل  ، گروهشوند سازمانى مشاركت داده

. مديران نيز باياد  شودتر  اى و منعطف و ساختارهاى سازمانى شبكه شود،زيردستان تفويض 

انسانى بايد خود را متعلق  منابع انسانى توجه بيشترى داشته باشند و منابع یآرابه عاليق و 

 شاناخت   روان توانمندساازی  (.2931بااران    و مانش  )رضااي  به سازمان و مال  آن بدانند 

 نيروهاای  كردن آزاد معن  به درون  شغل، انگيزش نوين رويكرد ي  منزلة به انسان ، منابع

 شاكوفاي   بارای  هاا  وجاود آوردن فرصات   باه  و بساترها  نكارد  فاراهم  و كاركنان درون 

 در تغييار  باا  شناخت  است. توانمندسازی روان افراد های شايستگ  و ها تواناي  و استعدادها

 بااور  ايان  باه  باياد  ها آن معن  كه بدين ؛شود م  شروع كاركنان تلق  طرز و افكار و باورها

 رناد، دا آمياز  طور موفقيت به وظايف دادن امانج برای را الزم شايستگ  و تواناي  كه برسند

 اهاداف  كنناد  احسااس  ،دارناد  را شاغل   نتااي   كنترل و ثيرگذاریأت تواناي  كنند احساس

 و صاادقانه  هاا  باا آن  كاه  باشاند  داشاته  بااور  و ،كنند م  دنبال را ارزشمند و معنادار شغل 

 (.2931ثان   اسماعيل  و بنسبردی) شود م  رفتار منصفانه

 لهئمسبیان 

، عوامل مختلاف و  شناخت  توانمندسازی روان ةزمينگرفته در  های صورت پژوهش ةمطالعبا 

شاوند. بررسا  تحقيقاات نشاان      متنوع  به عنوان پيشايندها و پيامدهای آن شناسااي  ما   

باه   شاناخت   توانمندساازی روان دهد اين گستردگ  و تنوع به علت اهميات روزافازون    م 

 موضاوع ديد هر پژوهشگر به ايان   ةزاويها و همچنين  سازمانبرای  یّ جد پديدةي   منزلة
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توانمندسااازی  موضااوعاساات. اياان تنااوع و گسااتردگ  پيشااايندها و پياماادها پيچياادگ   

 ،. همچناين كناد  آشكارتر ما   را چه بيشتر آن و لزوم تحقيق برای شناخت هر شناخت  روان

كاه باا نتااي  مختلاف      ،شاناخت   وانتوانمندسازی ر ةزمينشده در  نياز است تحقيقات انجام

واحاد را از ايان    تاا بتاوان بارآوردی تقريباا      شاوند مناد بررسا     به صورت نظام ،ندا همراه

توانمندساازی  پيشايندها و پيامدهای  ةدربارهای بسيار متنوع   تحقيقات استخراج كرد. يافته

آفارين   ری تحاول رهباز تحقيقات پيشايندهاي  همچون   عضبدر  .وجود دارد شناخت  روان

( و رهباری اخالقا  )جاد و    2931اسماعيل   و ؛ بنسبردی2931 همكارانو  سلطان )خليفه

ديگار    عضا بدر و  اسات  دهشا بررسا    (2931 همكااران كيا و  ؛ محمودی2939 همكاران

 همكااران ؛ فراهاان  و  2931 همكاران)كشاورزی و  سرماية اجتماع پيشايندهاي  همچون 

پژوهشگران باه   . همچنين برخ (2931 همكارانناخت  )رضاي  و ش روان ةسرماي( و 2931

 ( و2931 همكاران؛ حسن  و 2931 همكاراندرگيری شغل  )ساالری و  پيامدهاي  همچون

و برخا   اناد   پرداختاه ( 2931 همكاران؛ زارع و 2931 همكارانعملكرد شغل  )سلطان  و 

 همكااران ؛ ليااث  و  2931 كارانهمخالقيت كاركنان )بهمن  و ديگر بر پيامدهاي  همچون 

 همكااران ؛ فراهاان  و  2939 همكااران يگانه و  و رفتار شهروندی سازمان  )منتخب( 2931

  نتااي  مختلاف، باه شاناخت     باا تركياب كم ا    ،فراتحليال  ،اند. بنابراين كردهكيد أت( 2931

د. كنا  كما  ما    شاناخت   توانمندساازی روان تر پيشاايندها و پيامادهای    تر و منظم منسجم

تار و   را دقياق  شاناخت   توانمندساازی روان ريازی بارای ارتقاای     برناماه  ْ همچنين فراتحليل

ريزی برای طيف وسيع  از پيشايندها و پيامدها، بار   به جای برنامه ،چون كند. م تر  عمليات 

 ةزمينا شاده در   انجاام  فاراوان هاای   رلام پاژوهش   باه . ترناد  مهممتغيرهاي  تمركز دارد كه 

بااا روش  ات و شااناخت پيشااايندها و پياماادهای آن، تحقيقاا  شااناخت  روانتوانمندسااازی 

پرداختاه   شناخت  توانمندسازی روانبه بررس  پيشايندها و پيامدهای ها  در آنكه  ،فراتحليل

ايان اسات   پژوهش حاضار  ال ؤس، آنچه آمد، كمتر انجام گرفته است. با توجه به شده باشد

 اياران شاده در   های انجاام  در پژوهش شناخت  زی روانتوانمندساپيشايندها و پيامدهای » كه

 «ها چگونه است؟ ند و اولويت آنا كدام
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 پژوهشپیشینة و  نظری مباني

 ةنظريا ای مرتبط با عملكرد سازمان، در  دهپدي منزلةبه  ،توانمندسازیهای  آشكارترين ريشه

اين  .نهفته است ،انسان  سازمان ةچهربا عنوان  ،و در كتاب وی 2311گريگور در سال  م 

 باه تر  به حركت درآوردن افراد. با نگاه  دقيق ه منظورببر ايجاد شرايط   است نظريه مبتن 

كاركنااان در دن كاارتوانمندسااازی بااه دموكراساا  صاانعت  و دخياال    ةسااابقمااديريت، 

ماديريت كيفيات    ،سازی، مشاركت های مختلف تيم تحت عنوان ا های سازمان گيری تصميم

باود  مندسازی كاركنان شد توان ايجاداين موضوع  درخرين تغييرات  كه آد. ردگ م  بر ا جامع

 (.2931 همكارانكردنائي  و )

در مطالعات سازمان ، توانمندسازی از دو رويكرد متفاوت قابل بحث است كه شناخت 

ر شاود. رويكارد ساازمان  ياا     ری از توانمندسازی منجا تواند به درک بهت اين رويكردها م 

امات  كه سازمان برای سهيم شدن مديران و كاركنان در قدرت و فرايند : يعن  اقد2یساختار

شادن   ساهيم توانمندسازی ساختاری را  (2331)ر و الول 1ووندهد. ب گيری انجام م  تصميم

د. به نكن تعريف م  ا قدرت ،انشپاداش، د ات،يعن  اطالع ا سازمان ةدهند در عناصر تشكيل

منابع و اطالعاات   و ير مهم قدرتمتغ همندسازی ساختاری تابع ستوان (2339) 9فيشر ةگفت

كااه  انااد باار آن (1119)ش نو همكااارا 1دی :1رويكاارد شااناخت   (.Tetik 2016ت )اساا

 های مديريت  ماورد  نه شيوه كند، افراد تمركز   انگيزش درون شناخت  بر توانمندسازی روان

شناخت  به معنای ايجاد يا    زی روانتوانمندسا .انقدرت كاركنطح استفاده برای افزايش س

هاي  را در فرايند كاری خاويش   مستقل تصميم حس درون  در افراد است تا بتوانند به طور

در تعريف  ديگر توانمندساازی  ( 1111) 1اسپريتزر (.2931 همكارانكردنائي  و )ند كناتخاذ 

داند تاا احسااس    م  ای از حاالت روان  الزم و ضروری برای فرد مجموعهشناخت  را  روان

به جای تمركز بر تساهيم قادرت،    ،واقع روابطش را كنترل كند. در ار وكند كه قادر است ك

                                                                                                                                        
1. Structural approach 
2. Bowen 
3. Fisher 
4. Cognitive approach 

5. Dee et al. 
6. Spreitzer 
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 ةتجربا نسبت به توانمندسازی ساختاری را در تمركز بار   شناخت  برتری توانمندسازی روان

ن تاوا  ما   ،مجماوع  در .(Vacharakiat 2008) داناد  افراد ما   ةانگيزی و ژانر و فرد منحصربه

، كاركناان   مالال  شود.  م منجر شناخت  به پيامدهای رفتاری مهم   توانمندسازی روان گفت

كنناد و   هاای مشاتريان را بهتار درک ما      كه دارای حس خودياب  هستند نيازها و خواساته 

العااده در   و عملكاردی فاو   كنناد   م  موقع مشكالت و مسائل پيش روی سازمان را حل به

 (.Khan et al 2011د )دهن ه از خود نشان م وظايف محول دادن انجام

 .دارد وجاود  متفااوت   های نظريه شناخت  روان توانمندسازی ةدهند تشكيل عوامل بارةدر

 مشاابه  و مشترک صورت به شناخت  روان توانمندسازی برای بعد چهار تحقيقات، اللب در

 ارائاه  را شاناخت   روان یتوانمندسااز  بعد چهار نيز( 1995) اسپريتزر مطالعات .شود م  ديده

. 2 :اسات  منطباق  (1990) ولتهاوس  و 2تومااس  مطالعاات  ابعااد  باا  بعاد  چهار اين .كند م 

 مهم شغل  اهداف كنند احساس افراد كه است فرصت : )ارزشمند بودن( داری معنا احساس

 بااارزش  هاا  آن نيروی و وقت كه كنند م  حركت ای جاده در و كنند م  دنبال را باارزش  و

 پاذيری  مسائوليت  از است عبارت(: خودمختاری استقالل،) كنندگ  تعيين احساس. 1؛ است

 داشاتن  معناای  باه  انتخااب  حق. است بوده ها آن آمدن وجود به سبب فرد كه نتايج  برای

 نفاوذ  احسااس . 9؛ است ايشان شغل  رفتارهای و رويه تداوم و شروع در كاركنان استقالل

 اهاداف  تحقاق  در او عملكارد  اندازه چه تا اينكه به فرد باور از است عبارت(: بودن ثرؤم)

 ای درجاه  باه (: شايساتگ   احسااس ) نفس اعتمادبه. 1؛ بود خواهد ثرؤم و نظر مد ای وظيفه

 انجاام  آمياز  موفقيت طور به و مهارت با را شغل  وظايف تواند م  فرد ي  كه كند اشاره م 

هاا   ايان شاناخت   آثارشناخت  از تركيب  روانمندسازی نتوا .(2931 همكاران)امين  و  دهد

شاود   گاه  كاركنان از اينكه كارشان مفيد و ارزشامند اسات موجاب ما     شود. آ حاصل م 

شاود   در كار داشته باشند. در نتيجه، اين احساس سبب م ثير أتداری و احس عميق  از معن

افارادی كاه    ،ناين و برای للبه بر موانع منعطاف و اساتوار باشاند. همچ    اشندبخود آلازگر 

گری و شايستگ  فردی دارند نسبت به كساان  كاه باه خودشاان      حس  قوی از خودتعيين

                                                                                                                                        
1. Thomas 
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دهناد. احسااس    انجاام ما    كارشاان را  اعتماد ندارند با عالقه و شدت و سماجت بيشتری

دهاد كاه    هاا ايان اطميناان را ما      قدرتمندی كه افراد توانمندشده از شايستگ  دارند به آن

شاناخت    . بنابراين، زمان  كه رهبران توانمندساازی روان انجامد موفقيت م  هايشان به تالش

نفس  كه برای انجاام دادن   سماجت و اعتمادبه و كنند افراد با استحكام را در كاركنان القا م 

 (.Dust et al 2018يابند ) انتظارات نقش به صورت كارا نياز است به اهداف شغل  دست م 

 شناسي روش
 لكااربردی اسات و باه دليا     هاساتفاد  عتوصيف  و از نظار ناو   دفه نظر از رحاض پژوهش

يا  روش   2فراتحليليرد. گ   قرار م های كم  پژوهش ةزمردر  ليليری روش فراتحگكار به

هاي  كاه   پژوهش ؛استهای مستقل  ای از پژوهش   جهت تركيب نتاي  مجموعهآماری كم 

در ايان اسات كاه     هاا  ا ديگر انواع پژوهشو تفاوت آن ب ندا ي  موضوع خاص ةدربارهمه 

رود كه مطالعاات   زمان  به كار م  ليلفراتح های قبل  است. آماری آن شامل پژوهش ةجامع

اثر بارای   ةدازان ةسبمحا ليلدر فراتحاصل اساس   (.Piggot 2012) د  باشنمورد بررس  كم 

مطالعاه.   حجام  باه  یدارامعنا  نآزماو  نسبت از است عبارت اثر ةازدانتحقيقات مجزاست. 

اثار   ةازدانا  چه هر در جامعه است و پديدهحضور ي   ةدرجيا  نميزا ةددهن ناثر نشا ةازدان

، t داي  ماننا ها  آمااره  ناست. با در دست داشت بيشتر همديده پ حضور ةدرج شدبا تر گبزر

X
 rرا بارآورد كارد. بارای شااخص      (r) ها اثر مربوط به آن ةازدان صشاخ توان  م F و ،2

 ضو زيااد فار   ،به ترتيب كم، متوسط 1/1از  و بيشتر، 9/1-1/1، 9/1كمتر از اثرهای  ةازدان

شاده در   چاا  مقااالت  مورد بررسا  پاژوهش شاامل     ةجامع (.2931زاده  )قربان شود  م 

تابساتان  تاا   2931از ساال   شاناخت   توانمندسازی روان ةزميندر پژوهش   ا  مجالت علم 

اناد و از لحاار روايا  و پايااي  ابازار       شاور انجاام شاده   باود كاه در داخال ك    2931سال 

. پاياي  تحقيق شامل پاياي  شناسااي   گيری شرايط الزم را داشتند گيری و روش نمونه اندازه

ها، پاياي  كدگاذاری از طرياق    بندی آن ها و طبقه از طريق توافق داوران در انتخاب پژوهش

و پايااي  ساطح    ،بارای كدگاذاری متغيرهاا    استفاده از مفاهيم خااص  ةدربارتوافق داوران 
                                                                                                                                        
1. Meta-Analysis 
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اثر بين دو فراتحليلگار باه دسات     ةاندازاثر از طريق توافق در محاسبات  ةاندازداری و امعن

پاژوهش انتخااب    ةنمونا بنابراين مطالعات  باه عناوان    بود.گيری هدفمند  آمد. روش نمونه

 .2ناد از:  بود عباارت اين پژوهش  ورودیرا داشتند. معيارهای  ورودیشدند كه معيارهای 

پژوهش  .1 ؛را بررس  كرده باشدشناخت   توانمندسازی روانهش پيشايندها و پيامدهای وپژ

در نهايت، حجام  ئه كرده باشد. ااثر )قوت رابطه( را ار ةاندازاستخراج  جهتاطالعات الزم 

خص ، مشا باود واحاد فراتحليال    11كه برابر  ،مورد مطالعه 19واردشده به فراتحليل  ةنمون

 دهد. انتخاب تحقيقات برای فراتحليل را نشان م  ةنحو 2شد. جدول 

افازار جاامع فراتحليال( تحليال      )نرم CMA2افزار  های منتخب با استفاده از نرم پژوهش

 دهد. شده را نشان م  های انتخاب اطالعات كل  پژوهش 1جدول ند. شد

 انتخاب مقاالت پژوهش ةنحو. 1جدول 

 پایگاه اطالعاتی
رهای ورود معیا

 به فراتحلیل

تعداد 

 مقاالت
 معیار خروج از مطالعه

مقاالت حائز 

 شرایط

، بان  اطالعات نشريات كشور

 علم پايگاه مركز اطالعات 

پايگاه  ،جهاد دانشگاه 

 مجالت تخصص  نور

عنوان مقاله، 

 ،چكيده

 واژگانكليد

121 

پژوهش ، تحقيق ا  مجالت ليرعلم 

الت، كيف ، عدم دسترس  به متن مقا

ارتباط ميان متغيرها و تأييد عدم 

 های نامربوط آماره

19 

 های مورد بررسی اطالعات کلی پژوهش. 2جدول 

 آماری ةجامع محل نشر عنوان پژوهش مطالعه

بهارلو و همكاران 
(2939) 

عضو و رفتار شهروندی ا  الگوی تبادل رهبررابطة بررس  
اخت  و شن ای توانمندسازی روان سازمان : نقش واسطه

 تعهد سازمان 

مديريت فرهنگ 
 سازمان 

برداری نفت  شركت بهره
 و گاز مارون

كيا و  محمودی
 (2931همكاران )

شناخت  با  رهبری اخالق  با توانمندسازی روانرابطة 
 ای و عدالت تعامل  گری عدالت رويه ميانج 

مديريت فرهنگ 
 سازمان 

برداری نفت  شركت بهره
 و گاز آلاجاری

و همكاران  پور قل 
(2931) 

 شناخت  در پرتو تسهيم دانش ارتقای توانمندسازی روان
مديريت فرهنگ 

 سازمان 
ش استان روپرو آموزش

 مازندران
حسن  و همكاران 

(2931) 
شناخت  در تبيين ارتباط  نقش ميانج  توانمندسازی روان

 آفرين و درگيری شغل  رهبری تحول
مديريت فرهنگ 

 سازمان 
پرورش و آموزشادارة 

 استان كردستان

سلطان  و همكاران 
(2931) 

حمايت تأثير نقش ميانج  رفتار شهروندی سازمان  در 
شناخت  بر  شده و توانمندسازی روان سازمان  ادراک

 عملكرد شغل 

مطالعات مديريت 
 بهبود و تحول

وزارت امور اقتصاد و 
 داراي 
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 های مورد بررسی اطالعات کلی پژوهش. 2جدول ادامۀ 

 آماری ةجامع محل نشر عنوان پژوهش طالعهم
آقاجان  و همكاران 

(2931) 
ارتباط رفتار شهروندی سازمان  و توانمندسازی 

 شناخت  كاركنان روان
 مديريت دولت 

وپرورش استان  آموزش
 مازندران

يعقوب  و يعقوب  
(2931) 

بين   شناخت  در پيش های توانمندسازی روان مؤلفهنقش 
 دلبستگ  كاری

های مديريت  ژوهشپ
 در ايران

های دولت  شهر  سازمان
 مشهد

زاده و  حسن
 (2931همكاران )

شناخت   بر توانمندسازی روان سرماية اجتماع تأثير 
 كاركنان: بررس  نقش ميانج  بهزيست  ذهن 

سرماية مديريت 
 اجتماع 

ای  سازمان فن  و حرفه
 استان گيالن

قدس  و همكاران 
(2931) 

قدامات مديريت دانش بر توانمندسازی اتأثير بررس  
شناخت  منابع انسان  با نقش تعديلگر متغيرهای  روان

 شناخت  جمعيت

مديريت منابع انسان  
 در صنعت نفت

شركت نفت مناطق 
 مركزی

سپهوند و حسنوند 
(2931) 

تبيين مفهوم رهبری خيرخواه و نقش آن در توانمندسازی 
 شناخت  كاركنان روان

 مطالعات رفتار
 سازمان 

 دانشگاه لرستان

اميدی و همكاران 
(2932) 

 ،شناخت  بين انگيزش مشاركت، توانمندسازی روانرابطة 
 و تعهد عاطف  كاركنان

 سازمان تربيت بدن  مديريت ورزش 

پور و بدری  عباس
(2931) 

بر مؤثر شناخت  و عوامل  بين توانمندسازی روانرابطة 
 وری منابع انسان  بهره

يريت مطالعات مد
 بهبود و تحول

 شعب بان  مل  مشهد

امين  و همكاران 
(2931) 

شناخت  و تمايل به كارآفرين   نقش توانمندسازی روان
 بين بازارگراي  و نوآوری سازمان رابطة كاركنان در 

 نفت و گاز آلاجاری مديريت بازرگان 

يگانه و  منتخب
 (2939همكاران )

شهروندی سازمان : بررس  اثر رهبری خدمتگزار بر رفتار 
شناخت ، عدالت  ای توانمندسازی روان نقش واسطه

 و خشنودی سازمان  ،سازمان 

مطالعات رفتار 
 سازمان 

برداری نفت  شركت بهره
 و گاز مارون

زاد و همكاران  بي 
(2931) 

آن بر تأثير شناخت  مديران و  ارزياب  توانمندسازی روان
 ريزی استراتژي  نگرش آنان به برنامه

انسان   مديريت منابع
 در صنعت نفت

 شركت مل  گاز ايران

سالجقه و همكاران 
(2931) 

آن با رابطة شناخت  كاركنان و  تحليل توانمندسازی روان
 مديريت دانش

مطالعات مديريت 
 بهبود و تحول

 شركت پتروشيم  جم

سليم  و سعيديان 
(2939) 

كيفيت زندگ  كاری، توانمندسازی رابطة بررس  
شناخت   تعامل  متغيرهای جمعيتتأثير و  ،شناخت  روان

 وری كاركنان بر بهره
 شهرداری زاهدان وری مديريت بهره

مالميرزاي  و  حاج 
 (2931همكاران )

رفتار توانمندسازی رهبری بر مقاصد رفتاری و تأثير 
 شناخت  گری توانمندسازی روان نگرش كاركنان با واسطه

مطالعات رفتار 
 سازمان 

های دانشگاه  تانبيمارس
 علوم پزشك  كاشان

كردنائي  و همكاران 
(2931) 

شناخت  كاركنان بر  توانمندسازی روانتأثير بررس  
 توانمندسازی ساختاری

مطالعات رفتار 
 سازمان 

 شركت سايپا

دژبان و همكاران 
(2931) 

سرپرست رابطة عدالت سازمان  و كيفيت رابطة بررس  
رست و ابعاد توانمندسازی و زيردست با اعتماد به سرپ
 شناخت  روان

های  پژوهش
 شناس  اجتماع  روان

شركت ذوب آهن 
 اصفهان

فراهان  و همكاران 
(2931) 

شناخت  و كيفيت زندگ   نقش ميانج  توانمندسازی روان
بر رفتار شهروندی  سرماية اجتماع تأثير كاری در 

 سازمان 
 علوم مديريت ايران

ای دنيای  سازمان رسانه
 تصاداق
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 های مورد بررسی اطالعات کلی پژوهش. 2جدول ادامۀ 

 آماری ةجامع محل نشر عنوان پژوهش مطالعه

زاهدنژاد و همكاران 
(2931) 

 پرستاری ايراننشرية  شناخت  ارتباط بين عدالت سازمان  و توانمندسازی روان
های دانشگاه  بيمارستان

علوم پزشك  شهيد 
 بهشت 

ملك  و همكاران 
(2931) 

رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمان : رابطة تحليل 
شناخت  و فضای  نقش ميانج  توانمندسازی روان
 اخالق  ملبت

اخال  در علوم و 
 فناوری

های استان  كل زندانادارة 
 كردستان

اميرخان  و همكاران 
(2931) 

مطالعة تأثير آن: كاهندة انسداد سازمان  و عوامل 
و آوای  ،پيشگام ّ   ، جوشناخت توانمندسازی روان

 كاركنان در سازمان

انداز مديريت  چشم
 دولت 

بيمارستان بوعل  سينا 
 قزوين

زادمرزآبادی و 
 (2932همكاران )

شناخت ،  معنويت سازمان  با توانمندسازی روانرابطة 
 و رضايت شغل  ،خالقيت، هوش معنوی، استرس شغل 

 ها يك  از دانشگاه علوم رفتاری

اسماعيل  بنسبردی و 
(2931) 

وری نيروی انسان  با  گرا بر بهره اثر رهبری تحولمطالعة 
 شناخت  كاركنان توجه به نقش ميانج  توانمندسازی روان

مطالعات رفتار 
 سازمان  در ورزش

 وزارت ورزش و جوانان

فتوح  و لفاری 
(2931) 

 شناخت  و تعهد سازمان  توانمندسازی روانرابطة 
تحقيقات 

  و رسان اطالع
 های عموم  كتابخانه

های عموم   كتابخانه
 استان البرز

دوست  و همكاران 
(2931) 

شناخت  با رضايت شغل  و  ارتباط بين توانمندسازی روان
 كيفيت خدمات داخل  كاركنان

مطالعات راهبردی 
 ورزش و جوانان

ادارات ورزش و جوانان 
های خراسان شمال   استان

 و رضوی
صفاي  و همكاران 

(2931) 
ای  گرا بر تعال  سازمان  با نقش واسطه اثر رهبری تحول

 شناخت  كاركنان توانمندسازی ساختاری و روان
مطالعات رفتار 
 سازمان 

های پيام نور  دانشگاه
 استان همدان

زاده و  قربان 
 (2931آقاوردی )

 شناخت  كاركنان در تعال  نقش توانمندسازی روان
 سازمان 

های مديريت  پژوهش
 انسان  بعمنا

 ستاد مركزی گمرک

بشليده و همكاران 
(2931) 

فرهنگ يادگيری سازمان  با توانمندسازی رابطة بررس  
شناخت  و نوآوری سازمان  با توجه به نقش  روان

 گری يادگيری سازمان  در كاركنان ميانج 

مديريت بر آموزش 
 ها سازمان

 شركت مل  حفاری ايران

دهقان  و همكاران 
(2931) 

رهبری اصيل بر كسب مزيت با تبيين نقش تأثير رس  بر
 شناخت  كاركنان ميانج  توانمندسازی روان

 بيمهپژوهشنامة 
های بيمه در استان  شركت

 ايالم
كاريزمه و همكاران 

(2931) 
شناخت   بين توانمندسازی ساختاری و روانرابطة بررس  

 با رضايت شغل 
 های مشهد بيمارستان حيات

ي  شعبان  و رضا
(2931) 

رهبری معنوی و كيفيت زندگ  كاری با رابطة 
 شناخت  توانمندسازی روان

انسان   مديريت منابع
 در ورزش

ادارات ورزش و جوانان 
 استان كردستان

لياث  و همكاران 
(2931) 

شناخت  با خالقيت  بين توانمندسازی روانرابطة بررس  
 كاركنان

ابتكار و خالقيت در 
 علوم انسان 

ارتباطات و وزارت 
 فناوری اطالعات

رضاي  و همكاران 
(2931) 

ة آن با سرمايرابطة شناخت  و  مفهوم توانمندسازی روان
 شناخت  روان

رويكردهای نوين 
 آموزش 

دبيران مقطع ابتداي  شهر 
 اصفهان



78  ،9011 بهار، 9، شمارة 91دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 های مورد بررسی اطالعات کلی پژوهش. 2جدول ادامۀ 

 آماری ةجامع محل نشر عنوان پژوهش مطالعه
نوروزی و مال

 (2931همكاران )
شناخت  و رفتار  ارتباط بين توانمندسازی روان

 شهروندی سازمان : نقش ميانج  رضايت شغل 
مطالعات مديريت رفتار 
 سازمان  در ورزش

دبيران تربيت بدن  استان 
 گلستان

زارع و همكاران 
(2931) 

ميان رهبری اصيل و عملكرد شغل : بررس  رابطة 
 شناخت  توانمندسازی روانگری  نقش ميانج 

 های اهواز بيمارستان پزشك  صدرا علوممجلة 

ه  و لعبدال
 (2931زاده ) حسين

تأكيد معماری دانش بر هويت سازمان  با تأثير بررس  
سرماية شناخت  و  بر نقش ميانج  توانمندسازی روان
 اجتماع 

علوم اجتماع  مجلة 
 دانشگاه فردوس 

 شهرداری مشهد

اران عسگری و همك
(2939) 

شناخت   ارتباط يادگيری سازمان  با توانمندسازی روان
 كاركنان

مطالعات مديريت 
 ورزش 

كل ورزش و جوانان ادارة 
 استان تهران

ای و همكاران  قلعه
(2931) 

فكری، توانمندسازی رابطة سرماية بررس  
 و عملكرد ،شناخت ، يادگيری سازمان  روان

 بيمارستان
 دانشگاه علوم پزشك 

 تهران
عيدی و همكاران 

(2931) 
شناخت   نقش عدالت سازمان  در توانمندسازی روان

 كاركنان
انسان  در  مديريت منابع
 ورزش

كل ورزش و جوانان ادارة 
 استان ايالم

تاش و  شيهك 
 (2931همكاران )

شناخت  با  بر توانمندسازی روان سرماية اجتماع تأثير 
 فكریسرماية نقش ميانج  

ی مديريت ها پژوهش
 عموم 

االنبيا  بيمارستان خاتم
 زاهدان

طاهری و همكاران 
(2931) 

و  ،فرهنگ يادگيری سازمان ، اثربخش  مديريت 
های  كننده بين  شناخت : پيش توانمندسازی روان

 يادگيری در محيط كار

مطالعات آموزش و 
 يادگيری

های دولت  شهر  سازمان
 تهران

سلطان  و  خليفه
 (2931همكاران )

شناخت   گرا بر توانمندسازی روان رهبری تحولتأثير 
های  ها و فعاليت قابليتتوسعة كاركنان برای 

 كارآفرين  در سازمان
 داتشگاه لرستان مطالعات رفتار سازمان 

كشاورزی و 
 (2931همكاران )

و توانمندسازی  سرماية اجتماع بين رابطة بررس  
 شناخت  كاركنان روان

 نداری قماستا دانشور رفتار

سليم  و عبدی 
(2931) 

شناخت  و رضايت  بين توانمندی روانمطالعة رابطة 
 سازمان شهروندی شغل ؛ بررس  نقش ميانج  رفتار 

 شناس  مدرسه روان
شهر متوسطة دبيران مقطع 

 سنندج
صفری و همكاران 

(2931) 
و  ،شناخت ، تعهد سازمان  ارتباط توانمندسازی روان

 ان رفتار شهروندی سازم
 مديريت ورزش 

بدن  مدارس  دبيران تربيت
 ايرانمتوسطة 

قنبری و شمشادی 
(2931) 

شناخت  با اعتماد سازمان :  بررس  توانمندسازی روان
 نقش ميانج  يادگيری سازمان 

 مديريت پرستاری
های آموزش   بيمارستان

 شهر همدان

فيض و همكاران 
(2931) 

زی تسهيم دانش بر توانمندساتأثير بررس  
حافظة شناخت  كاركنان با تبيين نقش ميانج   روان

 سازمان  و يادگيری مشاركت  الكتروني 

پردازش و پژوهشنامة 
 مديريت اطالعات

 مل كتابخانة 

جد و  موسوی
 (2939همكاران )

 بيمارستان شناخت  نقش رهبری اخالق  در توانمندسازی روان
های شهر  بيمارستان

 سنندج
صادق  و همكاران 

(2931) 
 شناخت  كاركنان بر تبيين مدل توانمندسازی روان

 اساس اعتماد سازمان 
انسان  در   مديريت منابع
 ورزش

كل ورزش و جوانان ادارة 
 استان ايالم

اردالن و همكاران 
(2931) 

شناخت ، معنويت  ياب  روابط توانمندسازی روان مدل
 در كار و امنيت روان 

 مديريت پرستاری
دانشگاه های  بيمارستان

 علوم پزشك  سنندج
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 پژوهشی ها يافتهها و  تحلیل داده
و  ،اثار  ةاناداز ، جدول جداگانه به همراه فراوان  متغيرهای حاصل از مطالعات پيشين در دو

توانمندساازی  متغيار بار    11ثير أتا  9اند. در جادول   بندی و ارائه شده داری طبقهاسطح معن

از باين   مطالعاات پيشاين بررسا  شاده اسات.      باه عناوان متغيار وابساته در     شناخت  روان

سارماية  و  مطالعاه(  1گارا )  رهباری تحاول   شاناخت  متغيار   توانمندسازی روان پيشايندهای

 .اند فراوان  در مطالعات پيشيندارای بيشترين  مطالعه( 9) اجتماع 

 شناختی توانمندسازی روان اثر پیشایندهای ةانداز. 3 جدول

 فراوانی پیشایندها
 ةانداز

 ثرا
 فراوانی پیشایندها Pمقدار 

 ةانداز

 اثر
مقدار 

P 

 111/1 121/1 2 بهزيست  ذهن  111/1 111/1 1 گرا رهبری تحول

 111/1 111/1 2 رهبری خيرخواه 111/1 121/1 9 سرماية اجتماع 

 111/1 111/1 2 رهبری خدمتگزار 111/1 111/1 1 عضوا  تبادل رهبر

 111/1 121/1 1 رهبری اخالق 
ر توانمندسازی رفتا

 رهبری
2 913/1 111/1 

 111/1 112/1 2 شناخت  روانسرماية  111/1 939/1 1 تسهيم دانش

 111/1 292/1 2 معنويت سازمان  111/1 111/1 1 يادگيری سازمان 

 111/1 911/1 2 اعتماد سازمان  111/1 113/1 1 رهبری اصيل

 111/1 911/1 2 كيفيت زندگ  كاری 111/1 911/1 1 عدالت سازمان 

 111/1 131/1 2 فرهنگ يادگيری 111/1 112/1 1 رهبری معنوی

 111/1 111/1 2 انگيزش مشاركت 112/1 911/1 1 فكریسرماية 

 111/1 111/1 2 اثربخش  مديريت  111/1 111/1 2 مديريت دانش

يادگيری مشاركت  

 الكترونيك 
 111/1 119/1 2 سازمان حافظة  111/1 111/1 2

 

 ،، به ترتيبشناخت  توانمندسازی رواناز بين پيشايندهای ، 9های جدول  دادهبا توجه به 

(، 121/1) سرماية اجتمااع  (، 111/1(، مديريت دانش )111/1رهبری خيرخواه ) متغيرهای

دارای  (112/1و رهبااری معنااوی ) ،(119/1سااازمان  )حافظااة (، 113/1) رهبااری اصاايل

توانمندساازی  اثار پيشاايندهای    ةاندازتوزيع فراوان  طبقات  1جدول اثرند.  ةاندازبيشترين 

 دهد. را نشان م  شناخت  روان
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 شناختی توانمندسازی رواناثر  ةانداز. توزیع فراوانی طبقات 4 جدول
 درصد فراوانی فراوانی تأثیرتغییر شدت دامنة 

 %1/21 9 )كم( 9/1زير ثير أتشدت 

 %1/12 21 )متوسط( 1/1تا  9/1بين 

 %1/11 22 و باالتر )زياد( 1/1
 

 ةطبقا در  درصاد  1/21 مورد معاادل  9 ،متغير 11، از ميان 1های جدول  با توجه به داده

 ةطبقا در  درصد 1/11 مورد معادل 22و  ،متوسط ةطبقدر  درصد 1/12 مورد معادل 21كم، 

وابساته در   متغيار  11بار   شاناخت   توانمندسازی روانثير أت 1در جدول گيرند.  زياد قرار م 

شناخت  باه ترتياب    توانمندسازی رواناز بين پيامدهای  مطالعات پيشين بررس  شده است.

دارای بيشترين  مطالعه( 1مطالعه( و رضايت شغل  ) 1متغيرهای رفتار شهروندی سازمان  )

 ند.ا فراوان  در مطالعات پيشين

 شناختی توانمندسازی روان اثر پیامدهای ةانداز. 5 جدول

 فراوانی هاپیامد
 ةانداز

 اثر
مقدار 

P 
 فراوانی پیامدها

 ةانداز

 اثر
مقدار 

P 
 111/1 111/1 2 نوآورانه ّ جو 111/1 123/1 1 رفتار شهروندی سازمان 

 111/1 119/1 2 آوای كاركنان 111/1 131/1 1 رضايت شغل 

 111/1 999/1 2 كيفيت خدمات 111/1 111/1 9 وری كاركنان بهره

 111/1 191/1 2 خالقيت كاركنان 111/1 111/1 9  يادگيری سازمان

 111/1 191/1 2 مزيت رقابت  111/1 131/1 9 تعهد سازمان 

 111/1 219/1 2 هويت سازمان  111/1 111/1 1 عملكرد شغل 

 111/1 111/1 1 تعال  سازمان 
نگرش و مقاصد 

 كاركنان
2 111/1 112/1 

 111/1 119/1 2 ساختاری توانمندسازی 111/1 111/1 2 دلبستگ  شغل 

 111/1 191/1 2 كارآفرين  سازمان  111/1 231/1 2 نوآوری سازمان 

 111/1 112/1 2 عملكرد سازمان  111/1 131/1 2 اعتماد سازمان 

 111/1 913/1 2 امنيت روان  111/1 111/1 2 درگيری شغل 

 111/1 111/1 2 معنويت در كار 111/1 111/1 2 مديريت دانش

ش مديران به نگر

 ريزی استراتژي  برنامه
2 112/1 111/1 
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 ،باه ترتياب  ، شناخت  از بين پيامدهای توانمندسازی روان، 1های جدول  با توجه به داده

(، 111/1(، عملكاارد شااغل  )191/1(، مزياات رقااابت  )119/1آوای كاركنااان )متغيرهااای 

 دارای( 111/1نوآورانااه ) ّ ( و جااو191/1ن )(، خالقياات كاركنااا111/1معنوياات در كااار )

توانمندساازی  اثار پيامادهای    ةاناداز توزيع فراوان  طبقاات   1جدول . نداثر ةانداز بيشترين

 دهد. را نشان م  شناخت  روان

 شناختی توانمندسازی رواناثر پیامدهای  ةانداز. توزیع فراوانی طبقات 6 جدول

 درصد فراوانی فراوانی تأثیرتغییر شدت دامنة 

 %11 1 )كم( 9/1زير ثير أتشدت 

 %91 1 )متوسط( 1/1تا  9/1بين 

 %11 21 و باالتر )زياد( 1/1

 

كام،   ةطبقدر  درصد 11مورد معادل  1 ،متغير 11، از ميان 1های جدول  با توجه به داده

زيااد قارار    ةطبقدر  درصد 11مورد معادل  21و  ،متوسط ةطبقدر  درصد 91مورد معادل  1

در هر فراتحليل ارزياب  سوگيری انتشار است. منظاور از   مهمموضوعات  يك  از گيرند. م 

موضاوع   باارة شده در مطالعات انجام همةسوگيری انتشار اين است كه ي  فراتحليل شامل 

د ياا  نممكن است برخ  مطالعات به داليل مختلف منتشار نشاده باشا    .مورد بررس  نيست

ترين روش شناسااي  تاورش    د. معمولنباشنشده منتشر شده  سازی حداقل در مجالت نمايه

انتشار استفاده از ي  نمودار پراكندگ  دوبعدی به ناام نماودار قيفا  اسات كاه در آن اثار       

نماودار   2شكل  شود. آن مطالعه رسم م  ةنمون ةاندازهر مطالعه در مقابل  ومداخله برآورد 

 دهد. قيف  پژوهش حاضر را نشان م 

شكل مطالعات  كه خطای استاندارد پايين دارند در  ی قيف از لحار تفسيری در نمودارها

چه مطالعاات باه سامت     دارای سوگيری انتشار نيستند. اما هر و شوند باالی قيف جمع م 

رود و سوگيری انتشارشان افزايش  ها باال م  شوند خطای استاندارد آن پايين قيف كشيده م 

گيری انتشاار در مطالعاات وجاود دارد كاه     ، چند ساو 2با توجه به شكل  ،يابد. بنابراين م 

يا عدم دسترس  به برخ  از مطالعات است. روش اصالح و برازش دوال بيانگر عدم انتشار 
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نتااي  روش   1رود. جادول   و توئيدی جهت ارزياب  و تعديل سوگيری انتشار به كاار ما   

 دهد. اصالح و برازش دوال و توئيدی را نشان م 

 
 ژوهش حاضر. نمودار قیفی پ1 شکل

 اصالح و برازش دوال و توئیدی روشنتایج . 7 جدول

 
 Qمقدار  اثر تصادفی اثر ثابت

 51 مطالعات مورد نیاز: ای تخمین نقطه ای تخمین نقطه

 119/2211 11111/1 11111/1 شده ارزش مشاهده

 111/1111 19191/1 19112/1 شده ارزش تعديل

 

ديگار انجاام پاذيرد تاا ايان مطالعاه و        ةمطالعا  21باياد  ، 1های جدول  داده توجه به با

ساازد تاا ارزش    مطالعه مطالعات را قادر ما   21فراتحليل كامل و عاری از نقص شود. اين 

ثابات و ارزش   آثاار در مادل   19112/1 ةشاد  را باه ارزش تعاديل   11111/1 ةشاد  مشاهده

. دهد افزايشدف  تصا آثاردر مدل  19191/1 ةشد را به ارزش تعديل 11111/1 ةشد مشاهده

شده )با اثر ميانگين صافر( را   ايمن از خطای روزنتال تعداد تحقيقات گم Nآزمون همچنين 

داری آمااری اثار كلا  باه     اها اضافه شود تا عدم معن كند كه الزم است به تحليل محاسبه م 

 دهد. ايمن از خطا را در اين پژوهش نشان م  Nنتاي  آزمون  1جدول دست آيد. 
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 خطر( کالسیک ایمن از خطا )تعداد ناکامل بی N نتایج آزمون .8 جدول

 111/11 شده برای مطالعات مشاهده Zمقدار 

 111/1 شده  برای مطالعات مشاهده Pمقدار 

 11 شده تعداد مطالعات مشاهده

 11311 رساند را به آلفا م  Pای كه مقدار  شده تعداد مطالعات گم

 

ديگر به مطالعات اضاافه و بررسا    مطالعة  11311بايد تعداد ، 1های جدول  با توجه به داده

ديگار  مطالعاة   11311تجاوز نكند. اين بدين معناست كه بايد  11/1دو دامنه از  Pد تا مقدار نشو

آزماون كاوكرام    همچناين  .دهاد نها خطاي  رخ  انجام گيرد تا در نتاي  نهاي  محاسبات و تحليل

(Q )    اثرهاای  انادازة  بررسا  همگاون  ياا نااهمگون       باه فرعا   فرضاية  در قالب طارح يا

 دهد. ( در اين پژوهش را نشان م Qنتاي  آزمون كوكرام ) 3. جدول پردازد م آمده  دست به

 (Qکوکرام )نتایج آزمون  .9 جدول

 (Qمقدار آزمون )
 آزادیدرجة 

(df) 

 داریاسطح معن

(P-Value) 
 آزموننتیجة 

 H0رد  111/1 13 119/2211

 

از ميازان   یدارادرصاد، ساطح معنا    31در سطح اطمينان  ،3های جدول  ه دادهبا توجه ب

اثرهاای   ةاناداز شاود؛ يعنا  مياان     پذيرفتاه ما    H1رد و  H0 و تر است %( كوچ 1خطا )

اثرهاای   ةاناداز مگون باودن  دار وجود دارد و ايان باه معناای نااه    امده تفاوت معنآ دست به

 مده است.آ دست به

 نتیجه

پيشاايندها   بارةا استفاده از روش فراتحليل، نتاي  تحقيقات گوناگون درب ،در پژوهش حاضر

، از اسااس نتااي  فراتحليال    بر. شدبررس   كاركنان شناخت  توانمندسازی روانو پيامدهای 

 ةاندازدارای بيشترين  رهبری خيرخواه، كاركنان شناخت  توانمندسازی روانبين پيشايندهای 
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( همخاوان   2931) حسانوند ( و ساپهوند و  1121) 2های چان كه با يافته است( 111/1اثر )

با فراهم ساختن بستر حمايت  و قابل اعتماد، جاي  كه افراد بتوانناد   ،دارد. رهبری خيرخواه

شاناخت    شود كاركنان از لحاار روان  هايشان را به كار گيرند، موجب م  ها و مهارت تواناي 

زيردستان احسااس كنناد    شود يرخواه باعث م رهبری خ ديگر، عبارتتوانمندتر شوند. به 

اثار   ةاندازنيز دارای مديريت دانش  فشان را دارند.يوظا دادن های الزم برای انجام شايستگ 

 ش( و اميرقدسا  و همكااران  2931و جهاان  )  ی كالجااه  هاا  كه با يافتاه  است( 111/1)

باه تمايال   شا    ه با  كا  ،همخوان  دارد. با اجرا و بهبود اقدامات مديريت داناش ( 2931)

 ةروحيا ها به افزايش  توان تمايل آن ، م انجاميدمحور شدن خواهد  دانش بهكاركنان سازمان 

كاه باا    اسات ( 121/1اثار )  ةاناداز نياز دارای   سارماية اجتمااع    توانمندسازی را ارتقا داد.

و فراهاان  و   ،(2932) ش(، كشااورزی و همكااران  1111) شو همكااران  1هاای چاان   يافته

هااا و پيوناادهای  ( همخااوان  دارد. اعتماااد بااين افااراد و درک حماياات2931) شارانهمكاا

تواند بر توانمندساازی آناان    كه م  داشته باشندشود افراد احساس ملبت   اجتماع  سبب م 

 شل  و همكارانهای  كه با يافته است (113/1) اثر ةاندازنيز دارای  رهبری اصيل اثر گذارد.

 شو زارع و همكاران ،(2931) ش(، دهقان  و همكاران1121) شران(، كومار و همكا1121)

همخوان  دارد. رهبری اصيل با حمايت از بازخوردها برای بهبود تعامل با سايرين،  (2931)

و  ،هاای بنياادين   اساس ارزش گيری بر تصميم ،تحليل اطالعات مرتبط با تصميمات كليدی

هاای   اسااس ارزش  نان و عمال كاردن بار   های مختلف كارك همچنين گوش دادن به ديدگاه

رهبری معنوی نيز دارای  كند. شناخت  كاركنان كم  م  اخالق  به بهبود توانمندسازی روان

 ش(، ملكا  و همكااران  1111)و اسالكم   9هاای فارای   كه با يافتاه  است (112/1اثر ) ةانداز

ثر ؤما ی احساس ( همخوان  دارد. رهبری معنوی با القا2931و شعبان  و رضاي  ) ،(2931)

شاناخت  كاركناان اسات.     دسازی رواننتوانميند افر ةكنند تسهيلبودن و احساس شايستگ  

 و گااردنر  1هاای سايگال   كاه باا يافتاه    است (131/1) اثر ةاندازنيز دارای  فرهنگ يادگيری
                                                                                                                                        
1. Chan 

2. Chan 

3. Fry 
4. Siegall 
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( همخاوان   2931) شو طااهری و همكااران   ،(2931) شخاان  و همكااران   (، رحيم1111)

پاذيری   گيری و مسائوليت  يری سازمان  كاركنان را به مشاركت در تصميمفرهنگ يادگ دارد.

نياز   رهباری اخالقا    .دهد و برانگيخته شدن برای يادگيری آنچه بايد انجام دهند سو  م 

و  1(، تامپساون 1113) شو همكااران  2های وناگ  كه با يافته است( 121/1) اثر ةاندازدارای 

 (2931) شكيااا و همكاااران و محمااودی ،(2939) شجااد و همكاااران(، 1121) شهمكاااران

يا  از كاركناان را در نظار     هار  ةرهبر اخالق  نيازهاای بالنادگ  و توساع    همخوان  دارد.

دهد تا بتوانند نقش كااری مناساب و احسااس     هاي  قرار م  ها را در موقعيت گيرد و آن م 

ای  وسايله  ملابةركنان به اين رهبران به جای اينكه با كا .تجربه كنند در شغلشان را معناداری

باا عازت و    رفتاار كنناد   ا وری ساازمان   مانند بهاره  ا جهت رسيدن به هدف نهاي  سازمان

 .ندنك م  رفتارها  احترام با آن

آوای  كاركناان  شاناخت   توانمندساازی روان اساس نتاي  فراتحليل، از بين پيامادهای   بر

( و 1121) و رابارت  9های راب با يافته كه است (119/1) اثر ةاندازدارای بيشترين  كاركنان

تواناد سابب    شناخت  م  وان( همخوان  دارد. توانمندسازی ر2931) شاميرخان  و همكاران

شاناخت  قابال تاوجه  را در كاار      زيرا افراد توانمند منابع روان .وای كاركنان شودافزايش آ

كاه باا    اسات  (191/1) اثار  ةاناداز نياز دارای   مزيات رقاابت    كنناد.  گذاری م  خود سرمايه

و دهقاان  و   ،(2931) ش(، عماوزاده و همكااران  1121) شو همكااران  1های آلبراخت يافته

راحتا    ( همخوان  دارد. با ايجاد فضاي  كاه در آن كاركناان بتوانناد باه    2931) شهمكاران

همچناين باا دادن اساتقالل و آزادی عمال باه      ديگر تسهيم كنناد و   مهم را با ي  اطالعات

يابد و در نهايات ساازمان    گيری توانمندی آنان بهبود م  ن و مشاركت آنان در تصميمكاركنا

 ةاناداز نياز دارای   عملكرد شاغل  يابد.  با داشتن كاركنان  توانمند به مزيت رقابت  دست م 

(، 1121)و تساونگ   1(، ژياناگ 1111) شو همكااران  1های ژو كه با يافته است( 111/1اثر )
                                                                                                                                        
1. Wong 

2. Thompson 

3. Raub 
4. Albrecht 

5. Zhu 
6. Chiang 
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( همخاوان  دارد. توانمنادی   2931) شو زارع و همكااران  ،(2931) شسلطان  و همكااران 

و در  شاود  ما  شناخت  و مشاركت كاركنان سبب رضايتمندی شغل  و تعهد كاركناان   روان

پذيری بيشتری برای دستياب  به اهداف سازمان  و افازايش   نفس و مسئوليت نهايت اعتمادبه

و باا   اسات ( 191/1اثار )  ةاناداز ارای نيز د خالقيت كاركنان عملكرد شغل  خواهند داشت.

 ش(، بهمنا  و همكااران  1121)و مارتينس  1آماندسن (،1121) شو همكاران 2های سان يافته

( همخااوان  دارد. توانمندسااازی موجااب افاازايش 2931) شو لياااث  و همكاااران ،(2931)

پا    افزايش قدرت كاركنان افزايش خودكارآمادی آناان را در   .انگيزش كاركنان خواهد شد

كارهاا را   دادن انجاام  ةشيوتوانند خالقيتشان را به كار گيرند و  كاركنان م  خواهد داشت و

 9های فرنانادز  كه با يافته است (111/1اثر ) ةاندازنوآورانه نيز دارای  ّ جوخود انتخاب كنند. 

( همخااوان  دارد. توانمندسااازی 2931) ش( و اميرخااان  و همكاااران1129)و مولاادگزيو 

شاود افاراد    در سازمان تقويت كند؛ بدين معنا كه باعث م  را ورانهنوآ ّ تواند جو ن م كاركنا

هاای خاود را    توانند اياده  م  و فراهم است ها امكان مشاركت فعاالنه برای آن احساس كنند

 اسات ( 111/1) اثار  ةاندازنيز دارای  درگيری شغل  تحقق بخشند و مشكالت را حل كنند.

و حسان  و   ،(2931) ش(، سااالری و همكااران  1121)و باارتول   1ناگ هاای ژا  كه با يافتاه 

وظاايفش احسااس    دادن همخاوان  دارد. هنگاام  كاه فارد در انجاام      (2931) شهمكاران

دهاد و درگياری شاغل      نشان م بيشتری  ةعالقتوانمندی و مهارت بيشتری كند به كارش 

دهناد   ه خود و كاری كه انجام م ب باالتری خواهد داشت. با توجه به اينكه كاركنان توانمند

 اثار  ةاناداز نياز دارای   رفتار شاهروندی ساازمان    شوند. باور دارند بيشتر درگير كارشان م 

(، 1121) و اگااس  1(، رابياتال 1121) شو همكاران 1های گيلبرت كه با يافته است (123/1)

   دارد.همخااوان (2931) شفراهااان  و همكاااران و ،(2939) شيگانااه و همكاااران منتخااب

اناد،   كه به طور شخص  از سازمان خود تجربه كرده ،سازیكاركنان توانمند در قبال توانمند
                                                                                                                                        
1. Sun 

2. Amundsen 

3. Fernandez 

4. Zhang 
5. Gilbert 
6. Rabiatul 
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خود  ةوظيفدهند و به احتمال بسيار زياد فراتر از  گيری فعال  به نقش كاری نشان م  جهت

 .دهند كنند و ميل كم  به سازمان خود را رشد م  عمل م 

 پیشنهاد

را  ،گياری  گياری و خطاای انادازه    مانند نمونه ،يل عوامل آماریبا وجود اينكه روش فراتحل

هاای روايا  فاراهم     كند و همچنين دقت به مراتب باالتری در مقايسه با بررسا   اصالح م 

اولين محادوديت احتماال ساوگيری انتشاار      دارد.هاي   پژوهش حاضر محدوديت آورد، م 

العات مربوطه صورت پذيرفتاه  های دقيق و عميق  جهت شناساي  مط اگرچه بررس  .است

كه تعدادی  اين استيت داست، امكان دارد پژوهش  ناديده گرفته شده باشد. دومين محدو

 ،اماا باه داليلا     ؛ندا كاركنان شناخت  توانمندسازی رواناز متغيرها از پيشايندها و پيامدهای 

وهش ماورد  مانند شناساي  نشادن ياا نداشاتن معيارهاای ورود باه فراتحليال، در ايان پاژ        

 شود: ارائه م  های آت  پژوهش برای هاي پيشنهاد وتحليل قرار نگرفتند. تجزيه

 را شود پيشايندها و پيامادهاي   پيشنهاد م ن امحققبه  ،های پژوهش با توجه به يافته 

 ةمطالعا مورد ها  در سازمان ،به صورت تجرب  دارند،( 1/1اثر باال )بيش از  ةكه انداز

 تجرب  قرار دهند.

 بررسا  مطالعاات كم ا    .  به دسات آماده اسات   ين نتاي  با بررس  مطالعات كم ا  

نماياان   كاركناان  شاناخت   توانمندساازی روان  باارة تواند بخش  از واقعيت را در م 

شود به تحليال كيفا  )روش فراتركياب( پيشاايندها و      پيشنهاد م  نامحققسازد. به 

های فراتحليل را با نتااي    يافته ،پسس .بپردازند شناخت  توانمندسازی روانپيامدهای 

 پيشايندها و پيامدها حاصل شود. در زمينةفراتركيب مقايسه كنند تا اطمينان بيشتری 

  گار و مياانج  باين     شود به تحليل عوامل مداخلاه  آينده پيشنهاد م ن امحققبه  نهايتا

امادها  و پي شاناخت   توانمندساازی روان و  شاناخت   توانمندساازی روان پيشايندها و 

 بپردازند.
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