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 های بیمارستان درمانی کارکنان توانمندسازی با اخالقی رهبری رابطه بررسی 

 ساوه شهر
 

 ۳نوری حمیدرضا ،۲حسینی مجتبی سید ،۱جعفری مهرنوش

 ضوبل تْزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ استبدیبر درهبًی، ٍ بْذاضتی خذهبت هذیزیت دکتزی 7
 ضوبل تْزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ استبدیبر درهبًی، ٍ بْذاضتی خذهبت هذیزیت دکتزی 3

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ضوبل تْزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ درهبًی، ٍ بْذاضتی خذهبت هذیزیت ارضذ کبرضٌبسی داًطجَی 9
 

 چکیده

 در رفتبرّب گًَِ ایي تزٍیج ٍ فزدی بيي رٍابط ٍ ضخصی اػوبل طزیق اس ٌّجبری صَرت بِ هٌبسب رفتبر ًوبیص ،اخالقی رّبزی

 بب اخالقی رّبزی رابطِ بزرسی ّذف بب حبضز پژٍّص است. گيزی تصوين ٍ تطَیق ،دٍجبًبِ ارتببطبت طزیق اس پيزٍاى هيبى

 اس ضذُ هطزح فزضيبت ٍ اّذاف بِ تَجِ بب تحقيق ایي پذیزفت. اًجبم سبٍُ ضْز ّبی بيوبرستبى درهبًی کبرکٌبى تَاًوٌذسبسی

 کليِ حبضز پژٍّص آهبری جبهؼِ .ببضذ هی پيوبیطی ضبخِ اس تَصيفی اطالػبت آٍری جوغ رٍش زًظ اس ٍ کبربزدی ّذف ًَع

 حذٍد در کِ ببضذ هی بيوبرستبى 9 ّب بيوبرستبى ایي تؼذاد کِ ببضذ هی سبٍُ ضْز در هَجَد ّبی بيوبرستبى درهبًی کبرکٌبى

 بزآٍرد ًفز 763 حذٍد در هَرگبى ٍ کزجسی جذٍل ککو بب حبضز پژٍّص ًوًَِ حجن صَرت ایي در دارًذ کبرهٌذدرهبًی 977

 ّبی رٍش اس پژٍّص ایي در .ببضذ هی ای طبقِ ًَع اس صبدفیت گيزی ًوًَِ رٍش تحقيق ایي در گيزی ًوًَِ رٍش .ضَد هی

 پزسطٌبهِ استفبدُ بب پژٍّص پزسطٌبهِ است. ضذُ استفبدُ اطالػبت آٍری جوغ جْت ایپزسطٌبهِ رٍش ضبهل هيذاًی

 .ضَد هی ػوليبتی (3777) ّوکبراًص ٍ کبلطَى استبًذارد پزسطٌبهِ بب اخالقی رّبزی بؼذ در ٍ (7331) اسپيتزس ًذارداستب

 رّبزی اًصبف بِ کبرکٌبى گزایص بيي دریبفتين پژٍّص ایي در کزًٍببخ آلفبی رٍش اس تحقيق ایي در پبیبیی سٌجص بزای

 ًتبیج بِ تَجِ بب صَرت ایي در دارد. ٍجَد رابطِ سبٍُ ضْز ّبی بيوبرستبى درهبًی کبرکٌبى تَاًوٌذسبسی بب اخالقی

 .یببذ هی افشایص کبرکٌبى تَاًوٌذسبسی رّبزاى سَی اس کبرکٌبى گزایص افشایص بب کِ رسذ هی ًظز بِ چٌيي آهذُ دست بِ

 ّبی بيوبرستبى درهبًی کبرکٌبى تَاًوٌذسبسی بب اخالقی رّبزی ارضبدی ببسخَردّبی بيي دریبفتين بضزح پژٍّص در ّوچٌيي

 رّبزی بيي کِ است آى اس بکیح پژٍّص اصلی فزضيِ بزرسی اس بصلح ًتبیج ایي، بز ػالٍُ دارد. ٍجَد رابطِ سبٍُ ضْز

 دارد. ٍجَد رابطِ سبٍُ ضْز ّبی بيوبرستبى درهبًی کبرکٌبى تَاًوٌذسبسی ٍ اخالقی
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