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 یافتخار سازمان  یانجیبر نقش م دیبا تأک ییتحول گرا بر شکوفا   یرهبر ریتاث
 )مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر(

 3دادخدا حاتمی گوربندی و  2مجید بنی جمالی سید، 1خاطره رضایی 
 چکیده

 یانجیشم  نقشش  بر  دیتأک  با  ییشکوفا  بر  گرا  تحول  یرهبر  ریتاث  یبررس  هدف  با  که  حاضر  پژوهش
 از اسش  ششده انجام (بوشهر استان پرورش و آموزش کل ارهاد کارکنان: مطالعه  مورد)  یسازمان  افتخار
 کشل اداره کارکنشان از نفشر 250  حاضشر  پشژوهش  یآمشار  جامعه.  بود  یشیمایپ  یها  پژوهش  ی  جمله

 انتخشا   نفشر  152  تعشداد  ساده  یتصادف  یریگ  نمونه  قیطر  از  که  بود  بوشهر  استان  پرورش  و  آموزش
 ویشآول و بشا  نیآر گرا تحول یرهبر یها پرسشنامه قیتحق نیا در اطالعات  یآور  جمع  ابزار.  شدند
. بشود (1396) همکشاران و  ینشور  یسشازمان  افتخشار  و  (1394سلیمانی و همکاران )  شکوفایی  ،(2000)

 یرهبشر کشه داد نشان ها افتهی .گرفتند  قرار  لیتحل  مورد  Smart  PLS  افزارنرم  از  استفاده  با  هاداده
ششرف  یپ  و  معنشا  ،روابش   ،مثبش   جانشاتیهمولفه های آن یعنی    و هر یک از  ییشکوفا  بر  گرا  تحول
 باشد،  شتریب رانیمددر بین  آن یها مولفه ویی گرا تحول چقدر هر که معنا  نیا به  ،دارد  ریتاث  کارکنان
 از  کیش  هشر  و  یسشازمان  افتخشار  بر  گرا  تحول  یرهبر  نیهمچن.  شود  یم  بیشتر  زین  کارکنان  ییشکوفا
 تحشول چقشدر هشر که معنا نیا به دارد، ریتاث کارکنان یجانیه و  یرفتار  ،ینگرش  یعنی  آن  یها  مولفه
 جه ینت. شود یم بیشتر زین کارکنان یسازمان افتخار باشد، شتریران بیمد نیب در آن یها مولفه و  ییگرا
 و  آمشوزش  کشل  اداره  در  گشرا  تحول  یرهبر  یساز  ادهیپ  و   یتقو  با  که  داد  نشان  پژوهش  یکل  یریگ

  .نمود کمک کارکنان یسازمان افتخار و ییشکوفا شیافزا به توان یم بوشهر استان پرورش
 .یسازمان افتخار یی،شکوفا ،گرا تحول یرهبر ها:کلیدواژه

 

 
 را یرا ش، یالملر  کر   یواحد تهررا  جنرو ، واحرد  ر  یدانشگاه آزاد اسالم  ، یآموزش  تیریگروه مد  یدکتر  یدانشجو  1

 مسئو (  سندهی)نو
 را یواحد اراک، اراک، ا  ، یدانشگاه آزاد اسالم ، ی ازرگان  تیریارشد گروه مد  یکارشناس 2
 را یا  رجا ، یس  رجا ، یواحد س  ، یدانشگاه آزاد اسالم  ، یفارس  اتیاد  یدکتر 3



 1401بهار    ، وم س ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑140

 مقدمه 
 کنیم که برخورد آنان با  روزمره  طور  به  دارد  بیشتری  احتمال  که  هستند  افرادی  1گرا  تحول  رهبران

 در  بیششتر  رهبشران  این.  (13  ، ص2021،  2)باروادج  دارند  خود  پیروان  به  را  نیرومندی  نفوذ  رهبران  این
بشرای   پشاداش  تحسشین  ارائشه  وسیله  به  عمدتاً  یعنی  کنند  می  عمل  تنبیهی  و  تشویقی  نظام  چهارچو 
 رهبراناین . (23 ، ص2021،  3)عبید  کنند  اقدام می  بد،  عملکرد برای  منفی  های  بازدهو   خو   عملکرد

 اینکشه جشای بشه و دارنشد مدنظر را اهداف آن به رسیدن طریق،  ارائه  و  کلیدی  اهداف  ساختن  شرو  با
 کشار مشی این با و دهند می  ارائه  را  تنبیه  و  تشویق  های  کنند چهارچو   ایجاد  آور  هیجان  های  بینش
 توجه با دتوانمی  رهبر  یک .  (75  ، ص2016،  4)جیانگ  باال ببرند  خود را  پیروان روحیه  و  انگیزش  توانند
 پیشرف  برای. شود سازمان در کاری محی  شدن بدتر یا بهتر باعث دارد، که مشارکتی و  هامهارت به
 الزم  هشایمهارت  کمشک  بشا  رهبشر  کشه  چرا  بود،  خواهد  ضروری  رهبر  حضور  سازمان،  یک  موفقی   و
 وجشود  .  (36  ، ص2019،  5)بشی ششاف  بشرداردکارکنشان    ییشکوفا  بهبود  جه   در  مهم  گامی  تواندمی

 توانشدمی رهبشران  و  کارکنان  بین  مثب   رواب   پرورش.  اس   بخشرضای   کارکنان  برای  موثر  رهبری
 بشرای  مشوثر  معیشار  دومشین  کشار،  آن  از  پش   و  شود  خدمات  در  عملکرد  افزایش  و  نگرش  بهبود  باعث
 اسشاییشن و  دادن  پاداش  برای  فرص   کردن  فراهم  دلیل  همین  به  بود،  خواهد  محی   ساختن  ایحرفه
 ششودمی  کارکنشان  میشان  رواب   بهبود  باعث  تنها  نه  باشد،  محی   یا  گروه  با  متناسب  که  رهبری  سبک

 را سشازمان کارکنان شکوفایی  بهبود  برای  رشد  و  یادگیری  به  تمایل  بلکه    .  (54  ، ص1398)اقتداری،  
 روی یرگشااریتاث و افشزایش بشرای هشا سازمان در  رهبری  توسعه  دلیل  همین  دهد، بهمی  افزایش  هم

  . (41 ، ص2021، 6اوا) دارد اهمی  کارکنان رضای 
 تحول  یرهبر  با  یکینزد  ارتباط  کارکنان  نیب  در  که  و اثرگاار دیگری  مهم  شاخصسویی دیگر    از
 شده رایج بسیار سازمان ها  حوزۀ  در  کارکنان  ییشکوفا  مباحث  اخیر،  دهۀ  در.  اس   7شکوفایی  دارد  گرا

 سشازمان هشای  از  یکشی  عنشوان  بشهآموزش و پشرورش    در  رهبری  مقولۀ  ،شرای   همین  پیرو  اس  که
 بشا  جدیشدی  سشبک  ایجشاد  به  منجر  و  گرفته  قرار  رویکرد  این  تأثیر  تح   جوامع،  در  آموزشی  تأثیرگاار

 
1- Transformational leadership 

2- Bhardwaj 

3- Abid 

4- Jiang & Probst 

5- Bischoff 

6- Eva 

7- Dehiscence 
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 بخصشوص  آموزششی و  هشای  نظام  .  (85  ، ص2020،  1)دواردو  اس   شده  «تحول گرا  رهبری»  عنوان
 قشادر  مشوثر  رهبشری  بشدون  امشروز،  عدیده  شرای   در  که  برند  می  پی  مرور  به  ،آموزش و پرورش  نظام

 مشوثر  و  قدرتمنشد  رهبری  .  (78  ، ص1398)برومند،    باشند  خویش  فزاینده  پاسخگوی  که  بود  نخواهند
 فراهم  .  (69  ، ص2020،  2)هندریک   اس   اساسی  و  مهم  امری  آن  کارکنان  و  سازمان  موفقی   برای
، 3شود )پارک  کارکنان  یسازمان  ییشکوفا  بهبود  باعث  تواندمی  رهبری  توسعه  برای  هاییفرص   کردن
 تحقیقاتی و مطالعاتی های سازمان در شده انجام های پژوهش نتایج از جویی بهره با  .  (6  ، ص2020
و  سشازمان و رسشیده خشود اهداف به اثربخش و کارا طریقی به توانس   خواهیم  شکوفایی  ی  زمینه  در

 در  مشدیران  کشه  ایعمده  چالش.  (23  ، ص1398)سیف،    باشیم  داشته  پیشرو  و  تهیاف  توسعه  ای  جامعه
 اسشتفاده  کارکنشان  بشالقوه  هایتوانایی  و  استعدادها  از  چگونه  که  اس   این  هستند  روبرو  آن  با  21  قرن
 هدف؛  این به نیل برای .(102 ، ص2014،  4شوتی و لویی)   نمایند  تسریع  را  سازمانی  شکوفایی و  کرده

 توانمنشدی  حشداکثر  از  آن  تقوی   و  خالقی   میزان  از  باآگاهی  توانند  می  ها  سازمان  کارکنان  و  مدیران
 ایجشاد،  طریشق  از  و  گرفتشه  بهشره  سشازمان  کردن  شکوفایی  جه   در  خود  عقلی  و  ذهنی  فکری،  های

 و  علمشی  روحیشه  انتقادپایری،  و  انتقادگری  علمی،  جسارت  روحیه  خالقی ،  نمودن  کاربردی  و  پرورش
 .(29 ، ص2020، 5کند )خان تقوی  سازمان کارکنان تک تک در را شپژوه

نوعی هیجان بنیادین اساسی اس  که باعشث ایجشاد انگیشزه بشه منظشور   6یافتخار سازماناز طرفی  
رسیدن به اهداف انسان مانند کسب موفقی ، کسب قدرت و جایگاه اجتماعی و ... مشی ششود. افتخشار 

)افجشه،  افراد شایستگی داششته و از دیشدگاه دیگشران مثبش  هسشتند  نشان دهنده این اعتقاد اس  که
افتخار سشازمانی نششان دهنشده ادراک و تجشار  خشاص از سشازمان اسش . افتخشار   .  (49  ، ص1398

اس   نیادیبن  جانیه  یافتخار نوعسازمانی، اعتقادات شخصی افراد در مورد سازمان را تقوی  می کند.  
ادراک و تجار  خاص   ینشان دهنده    یافتخار سازمان  .خدمات  به خصوص در بخش  یکار  یو زندگ

در بحشث نگشرش  نوظهشور یسازه هشا از یکیها،  سازماناز سازمان اس . مفهوم افتخار کارکنان در 
از افتخشار را دارنشد،   ییکه سطح باال  ی، کارکنان(1995)  7به نظر نوزار.  اس   یکارکنان در رفتار سازمان

 
1- DoAdro 

2- Hendriks 

3- Park   
4- Schutte & Loi 

3- Khan, Soomr & Khan 

4- Organizational pride 

5- Nouzar 
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 یششود. بشه طشور کلش یم آن ها محسو  یر، موثر و ارزشمند از جامعه براسازمان بخش مهم، معنادا
از   یاریدر بسش  .سازمان  یها   یاز موفق   یبا رضا  قیعبارت اس  از احسا  لات عم  یافتخار سازمان
دکشرو  )ششده اسش   یمثبش  و عملگشرا معرفش یتفاخر به عنوان احساسش ،یروانشناخت یپژوهش ها

 زیآم  یموفق یشود فرد دستاوردها  یاحسا  تفاخر عملگرا موجب ماولین  .  (96  ، ص1،2010 یدربا
 ن،یشدهشد. افشزودن بشر ا یو تالش خود نسشب  مش  یتوانمند   ،یمانند شخص  یدرون  لیخود را به دال

نداشته اس .  یدر آن ها نقش یباشد که و یسازمان یها  یموفق  لیتواند به دل  یاحسا  تفاخر فرد م
 فیتوصش  یاما کوتاه مدت و ذهنش  یمجزا و قو  یبه عنوان تجربه ا  یاساحس   یسازمانتفاخر  ازین  شیپ

 یگشروه هشا  ان،یهمتا  یبه دستاوردها  توانند  یکارکنان م  یرونیباسا  اصل اسناد    نیشده اس . بر ا
تفشاخر  نیدوم. ابدی آن ها توسعه یاحسا  تفاخر سازمان جهیسازمان خود افتخار کنند و در نت  ای  یکار

 ،یفرد اس . تفاخر نگرش  یکل  یابیبر ارز  یمبتن  یروانشناخت  لیتما  انگریب  ش اس  ونگر  ینوع  یسازمان
فشرد بشه  ینگرش هشا رایز س یخاص وابسته ن  یدادهایاس  و به رو  داریپا  ،یبر خالف تفاخر احساس

 یتوانشد تفشاخر سشازمان ینسب  بشه سشازمانش مش زفردیافتخار آم  یهستند و نگرش درون  دارینسب  پا
 یو نگرش یجانیه  ،یبر سه بعد رفتار  تملمش  یپروژه افتخار سازمان  نیدهد. در ا  لیتشک  او را  ینگرش

 ،یجشانیدارد. بعشد ه  یافتخشار سشازمان  یکنشش  قیاشاره به مصاد  یبعد رفتار  در نظر گرفته شده اس :
 ایشمحرک خاص  کیاس  و معموال در اثر  یو ذهن یآن اق،یاشتپر  یتجربه ا  یجانیه  یافتخار سازمان

 کیشبعشد بشه عنشوان  نیشا نیهمچن. (36 ، ص2015 ،2قسامی) دیآ یم به خصوص به وجود  یدفتصا
 بشا  نیهمچنش.  (3  ،ص1398  ،صشارم  ی)اصشرر  گشردد  یم  نییکوتاه مدت تب  یگسسته ول  یتجربه ذهن

 به  یقیتحق  کشور  داخل  در   که  شد  مشخص  موضوع  یراستا  در  خارج  و  داخل  در  ها    پژوهش  یبررس
 افتخشار یانجیشم نقشش بشر دیشتأک بشا ییششکوفا بر  گرا  تحول  یرهبر  ریتاث  یبررس  به  میتقمس  صورت
 ریتشأثبررسی    به  یدر پژوهش(  2017)  3جیانگ و همکاران  :نکهیا  جمله  از  اس   نشده  پرداخته  یسازمان
پرداخش . ی  سشازمان  یشهروند  رفتار  یا  واسطه  نقش  با  کارکنان  داریپا  شکوفایی  بر  گرا  تحول  یرهبر
   .دارد ریتأث کارکنان داریپا ییشکوفا بر گرا تحول یرهبر که داد نشان جنتای

 یرهبشر ایشآ کشه اسش  مطشر  صورت نیا به قیتحق  نیا  در  یاصل  سؤال  شد  گفته  باال  آنچه  بنابر
 کشل اداره کارکنشان: مطالعشه مشورد) یسشازمان  افتخار  یانجیم  نقش  بر  دیتأک  با  ییشکوفا  بر  گرا  تحول
 اس ؟ موثر (بوشهر تاناس پرورش و آموزش
 

 
6- Decrop and Derbaix 

1- Goswami 

2- Jiang 
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 . مدل مفهومی پژوهش 1شکل  

 
 پژوهش روش  
نوع   پژوهش   روش از  توصیفی    از  نفر   250  حاضر  پژوهش  یآمار  جامعه.  بود  یش یمایپ  حاضر 
  تعداد   ساده   یتصادف  ی ریگ  نمونه  ق یطر  از   که  بود   بوشهر  استان  پرورش  و   آموزش  کل  اداره  کارکنان
  ابزار   .گرفتند   قرار   لی تحل  مورد   Smart PLS  افزارنرم   از  استفاده  با  هاداده .  دشدن   انتخا   نفر  152
 شامل:   قیتحق  نی ا در اطالعات  یآور جمع

 که  گویه،  20  از  استفاده   با  پرسشنامه  این :  ( 2000)   و ی آول   و   با    ن ی آر   گرا   تحول   ی رهبر   پرسشنامه 
گرفته  چندعاملی  پرسشنامه  از   چهار   دارای   پرسشنامه  این.  شود   می  گیری   اندازه  اس ،  شده  رهبری 

  و   16  تا   13  بخش  الهام   انگیزش   ، 12  تا   6  آرمانی   ، نفوذ5  تا   1سوال های    ذهنی   ترغیب )  مقیا   خرده 
  اوقات، بعضی   لیکرت )همیشه، اغلب  ای  گزینه پنج مقیا   اسا   بر  و باشد(  20  تا   17 فردی  مالحظه
  پژوهش   در   را   پرسشنامه   یی روا  ( 2000)  و ی آول  و   با    ن ی آر.  اس   شده   تنظیم  ندرت، هیچگاه(   اوقات، به 

  به  را  پرسشنامه   یی ا یپا  (2000)  و یآول  و   با   نی آر.  ندنمود  گزارش  82/0  یعامل   ل یتحل  کمک  به  خود
   .ند نمود گزارش   86/0 کرونباخ  ی آلفا ب یضر کمک

  همکاران   و  سلیمانی   شکوفایی   پرسشنامه:  ( 1394)   همکاران   و   سلیمانی   شکوفایی   پرسشنامه 
؛ رواب :  25و    21و    17و    13و    9و    5و    1)هیجانات مثب  گویه های    بعد  4  و از  سوال  28  رب  مشتمل

و    27و    23و    19و    15و    11و    7و    3معنا: گویه های    ؛ 26و    22و    18و    14و    10و    6و    2گویه های  
  سشنامهپر  گااری  نمره  .اس   شده  تشکیل  28و    24و    20و    16و    12و    8و    4گویه های    پیشرف :
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  ، مخالفم  یحدود  تا،  موافقمی،  حدود  تا،  موافقم  ی کم،  موافقم  کامال)  لیکرت  ای  درجه  6  طیف  بصورت
برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیا ، نمره تک تک گویه های    . باشد  ( میمخالفم  کامالًو    مخالفم  یکم

خواهد بود.   168تا   28  مربوط به آن زیرمقیا  را با هم جمع می گردد. دامنه امتیاز این پرسشنامه بین
خواهد بود  شکوفایی  هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده میزان بیشتر  

بالعک .    سازه   ل ی تحل  کمک  به   خود   پژوهش   در   را  پرسشنامه  یی روا  ( 1394)  همکاران   و   سلیمانی   و 
  ب یضر  کمک  به خود    پژوهشر  د   را  پرسشنامه   ییای پا  (2020)  خان و همکاران .  ند نمود  گزارش  /83

 .  ندنمود گزارش  80/0 کرونباخ  آلفای
و همکاران    ی نور  ی پرسشنامه افتخار سازمان  : ( 1396) نوری و همکاران    ی پرسشنامه افتخار سازمان 

به    5تا    1نمره    بیباشد که به ترت  یم  کرتی ل  یدرجه ا  5  ا یبر اسا  مق  سوال  25  یدارا  (1396)
م تعلق  اردیگ  یآن  شامل  پرسشن  نی.  )نگرش  3امه  هیجانی(  ،  یمولفه  و    یی روا.  باشد   ی مرفتاری 

  ی توس  نور ییایگزارش شد. پا  83/0  سازهبه کمک اعتبار  ( 1396و همکاران ) ی پرسشنامه توس  نور
 بدس  آمده اس .  82/0کرونباخ  یاآلف   بیضر ق یاز طر ( 1396و همکاران )

 
 یافته ها

 اسشتاندارد  انحشراف  و  نیانگیشمفه های آن از طریق  به توصیف متریرهای اصلی و مول  1در جدول  
 پرداخته شد. 

 میانگین و انحراف استاندارد متریرهای اصلی   1جدول  
 انحراف استاندارد  میانگین متریرها  متریر 

 رهبری تحول گرا

 60/0 88/3 ترغیب ذهنی 

 66/0 85/3 نفوذ آرمانی

 65/0 92/3 انگیزش الهام بخش 

 65/0 91/3 مالحظه فردی 

 41/10 38/72 کل

 شکوفایی

 63/0 03/4 هیجانات مثب  

 65/0 02/4 رواب 

 66/0 04/4 معنا 

 62/0 11/4 پیشرف  

 54/17 28/113 کل

 ی سازمان افتخار

 73/0 10/2 ی نگرش

 76/0 16/2   یرفتار

 67/0 17/2 ی جانیه

 23/14 90/44 کل
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تحول    1جدول   رهبری  میانگین کل  با  نشان می دهد  برابر  میانگین کل شکوفایی  72/ 38گرا   ،
با   کل    و  113/ 28برابر  با  ی  سازمان  افتخارمیانگین  های    44/ 90برابر  مولفه  میانگین  مقایسه  اس . 

با مقدار   الهام بخش  انگیزش    92/3رهبری تحول گرا نشان می دهد که باالترین میانگین را مولفه 
آرمان  نفوذ  مولفه  را  میانگین  کمترین  و  میانگین  دارد  با  در    3/ 85ی  شکوفایی  دارد.  های  مولفه  بین 
مقدار   با  پیشرف   مولفه  را  میانگین  مقدار    4/ 11باالترین  با  رواب   مولفه  را  میانگین  کمترین  و  دارد 

بین مولفه های    02/4 در  را مولفه    یسازمان   افتخاردارد.    2/ 17با میانگین  ی  جانی هباالترین میانگین 
 دارد.    2/ 10با میانگین  ینگرش گین را مولفه دارد و پایین ترین میان
نرمال ادامه  جه  در  کشیدگی  و  کجی  های  شاخص  از  شد.  بررسی  متریرها  توزیع  شکل  بودن 

داده توزیع  در جدول  تعیین وضعی   نتایج  استفاده شد.  بودن(  )نرمال  اس .    6-4ها  در  گزارش شده 
+ باشد نشان دهنده نرمال بودن توزیع  2و   -2مورد کجی و کشیدگی، چنانچه مقادیر این آماره ها بین  

 .اس  تک متریره
 آزمون های ارزیابی نرمال بودن توزیع متریرها   2جدول  

 کشیدگی  کجی  متریر 

 -619/0 -084/0 ترغیب ذهنی 

 -952/0 123/0 نفوذ آرمانی 

 -01/1 -013/0 انگیزش الهام بخش 

 -955/0 010/0 مالحظه فردی

 60/1 -925/0 کل

 -711/0 -043/0 هیجانات مثب 

 -490/0 -074/0 رواب  

 -652/0 022/0 معنا 

 -592/0 -051/0 پیشرف  

 -655/0 -010/0 کل

 -20/1 -130/0 ی نگرش 

 -841/0 167/0   یرفتار

 -887/0 -031/0 یجانیه

 -14/1 -031/0 کل

 
وجه به این که مقادیر  بررسی مقادیر کجی و کشیدگی نشان می دهد با ت   دهد  یم  نشان  2  جدول

برای تمامی متریرها در  بدس  آمده اس  و مقادیر کشیدگی    -2+ تا  2کجی تمامی متریرها در دامنه  
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بدس  آمده اس  می توانیم نتیجه بگیریم که تمامی متریرها از توزیع نرمال یا نزدیک    -2+ تا 2دامنه 
به نرمال برخوردارند و می توان توزیع تمامی متریرها را نرمال در نظر گرف . در مجموع می توانیم  

نرم به  نزدیک  یا  نرمال  توزیع  دارای  را  متریرها  )مانند  تمامی  پارامتریک  های  آزمون  از  و  بدانیم  ال 
 همبستگی پیرسون( استفاده کنیم.

 آزمون همبستگی بین مولفه ها   3جدول  

 ی آرمان   نفوذ    ی ذهن   ب ی ترغ  متریرها 
  الهام   زش ی انگ 

 بخش 
  مالحظه 
 ی فرد 

   ی رهبر
 گرا   تحول 

 51/0**  32/0**  50/0**  62/0**  82/0**  هیجانات مثب 

 56/0**  33/0**  55/0**  68/0**  87/0**  رواب  

 52/0**  34/0**  52/0**  64/0**  80/0**  معنا 

 50/0**  35/0**  50/0**  61/0**  77/0**  پیشرف  

 54/0**  35/0**  53/0**  66/0**  84/0**  شکوفایی 

 73/0**  69/0**  75/0**  82/0**  65/0**  ی نگرش 

 72/0**  71/0**  79/0**  80/0**  59/0**    یرفتار

 65/0**  62/0**  73/0**  68/0**  56/0**  یجانیه

 74/0**  71/0**  79/0**  81/0**  63/0**  یسازمان افتخار

 **       p =≤ 01/0و    *      p =≤ 05/0توجه:   

 
  افتخار در بین مولفه های  قوی ترین همبستگی ها را    گرا  تحول   ی رهبر  داد   نشان   3  جدول نتایج  
  مولفه   نی ب  در   را   ها   ی همبستگ   نی تر  یقو   گرا  تحول  ی رهبردارد. همچنین  ی  نگرش با مولفه  ی  نسازما
 .  رواب  دارد مولفه  با  ییشکوفا یها

مدل تکنیک  از  استفاده  با  پژوهش  مفهومی  حداقل    مدل  روش  به  ساختاری  معادالت  یابی 
( ارائه شده  1)شکل    در ادامه مدل پژوهش در حال  معنی داری .  ( آزمون شدPLSمجاورات جزئی )

   اس .
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 معنی داری )مقدار تی( مدل پژوهش در حال     2شکل  

 
  1/ 96مدل را در حال  مقدار تی یا معنی داری نشان می دهد. چنانچه مقدار تی بزرگتر از    1شکل  

درصد تایید می شود. بررسی مقادیر    95شود بدین معناس  که رابطه آماری در سطح اطمینان حداقل  

 (. p<05/0ن می دهد که تمامی رواب  در مدل تایید می شود )تی نشا 
 بحث و نتیجه گیری 

  ی انجیم  نقش   بر   د یتأک  با  ییشکوفا  بر   گرا   تحول   ی رهبر  ر ی تاث  یبررس  هدف   با   که  حاضر   پژوهش 
.  اس   شده   انجام(  بوشهر  استان   پرورش  و  آموزش  کل  اداره  کارکنان:  مطالعه  مورد)  یسازمان   افتخار

  ، مثب   جاناتیهو هر یک از مولفه های آن یعنی    ییشکوفا  بر  گرا   تحول  یرهبرکه  نتایج نشان داد  
در    آن  یها  مولفه  ویی  گرا   تحول   چقدر   هر   که  معنا   نی ا  به  ،دارد  ریتاث  شرف  کارکنان یپ  و  معنا   ،رواب 
  افتخار  بر  گرا   تحول   یرهبر  نی همچن.  شود  یم   بیشتر  ز ین  کارکنان  ییشکوفا  باشد،  شتریب  رانی مدبین  
  معنا   نیا   به  دارد،  ری تاث  کارکنان  ی جانیه  و  ی رفتار  ، ینگرش   ی عنی  آن  یها   مولفه  از  ک ی  هر  و  ی زمانسا
  ز ین  کارکنان  یسازمان   افتخار  باشد،  شتری ران بیمد  نیب  در  آن  یها  مولفه  و  ییگرا  تحول  چقدر  هر  که

 . شود ی م بیشتر
)  قات ی تحق  در   ها   افته ی  ن یا  با   مشابه همکاران  و    نییتب  در .  اس   آمده   دس   به (  2017جیانگ 
  رهبری   از   نوعی   گرا  تحول   رهبری  که  گف    دی با  کارکنان   یی شکوفا   بر  گرا   تحول   ی رهبر  ری تاث  یاحتمال 
  با   ها آن  عوض   در.  نیس   تیم  اعضای  به  غل   و   راه درس   دادن نشان   مشرول   تنها  فرد   آن  در   که  اس 
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  های استراتژی  و  کنند   شناسایی  را  خود   ت مشکال  و  بالقوه  هایفرص   تا  کنندمی   کار  تیمشان  اعضای 
  و   اخالق  آگاهانه  فرایند  یک  تحولی  رهبری  .  ( 11، ص  1393  ، آزاده دل)  دهند   توسعه  هاآن   با  را  خود

  جمعی،   هدف   یک  به  رسیدن   را جه   رهبران   و   پیروان  میان  قدرت   رواب    الگوهای   که   اس   معنوی
  نوع   این.  کند  می  بیان  اعتماد   قابل  مشارکتی  طر   طریق  از   اجتماعی   سیستم   یا  سازمان   واقعی  تحول
  های   سیستم  یا   ها   در سازمان  قدرت   رواب   در   معنادار  ترییر   نیازمند  امروزی  های   سازمان  در  رهبری 
  تحول   رهبری.  ( 92  ، ص2018،  1)هتلندا   باشد  می  تساوی  همراه  و  افقی  به  مراتبی  سلسله  از  اجتماعی

  آنها   در تعهد  ایجاد  و  سازمان  اعضای  فرضیات   و   ها  نگرش   در  اساسی  ترییرات   و  تاثیرگااری فرآیند  گرا
  مهم   شاخص سویی دیگر    از   . ( 69 ، ص2020، 2)لیو   اس    سازمانی   ماموری   و  ها  هدف   به   رسیدن   برای

دیگری  اثرگاار    دارد   گرا  تحول   ی رهبر   با   ی کینزد   ارتباط   پرورش   و  آموزش   کارکنان   ن یب  در   که   و 
  آنها   یها  یقابل  و   استعدادها   رساندن  حداکثر  به  ی برا  انسان   ی ذات  شی گرا  ، یشکوفائ.  اس شکوفایی  

 اس   ی اوج   نقطه  به  دن ی رس  و  خود   بالقوه  یرو ین  از  حداکثر   ی ریگبهره  ی شکوفائ  گر ید   عبارت به.  اس 
  های  سازمان   در  شده   انجام   های   پژوهش  نتایج   از   جویی   بهره   با .  گردد  ل ی نا  آن   به  تواند ی م  فرد   که

  خود   اهداف  به   اثربخش   و   کارا   طریقی   به   توانس   خواهیم  شکوفایی   ی  زمینه   در   تحقیقاتی   و   مطالعاتی 
  قرن   در  مدیران   که  ایعمده   باشیم. چالش  داشته  پیشرو  و  یافته  توسعه  ای  و جامعه  سازمان  و  رسیده
  و   رده ک  استفاده   کارکنان   بالقوه   های توانایی   و   استعدادها  از   چگونه  که  اس   این   هستند   روبرو   آن   با   21

  توانند   می   ها   سازمان   کارکنان  و  مدیران   هدف؛  این  به  نیل  برای.  نمایند  تسریع  را  سازمانی  شکوفایی
  جه    در  خود  عقلی  و   ذهنی  فکری،   های  توانمندی   حداکثر   از  آن   تقوی   و   خالقی   میزان  از   باآگاهی 
  روحیه   قی ،خال  نمودن  کاربردی  و  پرورش  ایجاد،  طریق  از  و  گرفته  بهره  سازمان  کردن  شکوفایی
  سازمان   کارکنان  تک  تک  در  را  پژوهش  و  علمی  روحیه  انتقادپایری،  و  انتقادگری  علمی،  جسارت
    . کند تقوی  

  یرهبر  ری تاث  یاحتمال  ن ییتب  در .  محققان صورت نگرفته اس   قاتی تحق  در  ها  افتهی  نیا  با  مشابه
  که   هستند  مدیرانی   گرا  تحول   از طرفی رهبران   که  گف   د یبا   کارکنان  یسازمان   افتخار   بر   گرا  تحول
  پیروان   به   را  نیرومندی   نفوذ   رهبران   این  کنیم که  برخورد  آنان   با   روزمره  طور   به  دارد   بیشتری   احتمال
  می   عمل  تنبیهی  و  تشویقی  نظام  چهارچو   در  بیشتر  رهبران  این.  ( 55  ، ص2019،  3)لی   دارند  خود
  عملکرد   برای   منفی   های   و بازده   خو    لکرد برای عم  پاداش   تحسین   ارائه   وسیله   به   عمدتاً   یعنی   کنند

 
1- Hetlanda 

2- Lee 

3- Lee 
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  رسیدن   طریق،  ارائه  و  کلیدی   اهداف  ساختن  روش  با  آنان.  (23  ، ص2021،  1)عبید   کنند  اقدام می  بد،
چهارچو    ایجاد  آور  هیجان  های   بینش   اینکه  جای  به  و   دارند  مدنظر  را  اهداف  آن  به   های   کنند 

با   دهند   می   ارائه  را  تنبیه   و   تشویق  را   پیروان   روحیه   و   انگیزش  توانند   ی م   کار   این   و  ببرند   خود    باال 
  با   و  یفعل    ی شرا  از  فراتر  کارکنان  عالئق  توسعه   با  نیآفر   تحول  رهبران.  (75  ، ص2016،  2)جیانگ 

  ی سو  از   اعتماد  و  احترام  کسب  با  و  د ینما   یم   نفوذ  روان یپ  انیم  در  ردستانیز  با  یقو  رابطه  جاد یا
  گونه   به  شده،   اهداف  از   کارکنان   یآگاه   موجب  یفعل     یمامور  یفراسو  ی دازان  چشم   انیب  با   و  روان یپ
  ی عموم  منافع  جه   در  تالش  با  و  ابندی  سوق  یگروه   تفکر  یسو  به  یانفراد  تفکر  از  افراد  که  یا

نژاد)   شوند  ی م  ختهیبرانگ   ق ی عم  شناخ   و  درک   با   نی آفر  تحول  رهبران .  (70  ، ص 1398  ،عشقی 
  جاد یا  با   و   سازند   یم   یدرون  ها  سازمان  در  افراد  یها  ی توانمند  بر   هیتک با   را تحول  و   ر ییتر  ده یا   ش،یخو

  ش یخو  اهداف   و   ن ینو  یراهبرد   ی اندازها  چشم   با  را  آنان   تا   ندینما  یم  ی سع   کارکنان   با  ی قو  رابطه
  رضائیان،   از   نقل   به  ؛ 2000،  3آولیو   و   )با   کوشند   ی م   آنها  ی متعال  یازها ین  ی ارضا  در  و   سازند   آشنا 
  بر   را  خود  وجود  و  کنند   افتخار  جامعه  در   خود   وجود  به  د یبا   سازمانها  امروزهسویی    از.  (86  ص  ،1398
  نائل   هدف  نیا  به  را  سازمان  تواندی  م  که  یمهم   موضوعات  از  یک ی  راستا  نیا  در.  کنند   اثبات  همگان
  باشند   یراض  محور  دانش  یکردها یرو  کنارگااشتن  از  د ینبا  رهبران  که  اس   ی هیبد .  اس   یرهبر  کند،
  خود   افتخار  یبرا  یل یدل  جادیا   دنبال  به  و   بشناسند  را  خود  افتخار   احسا   جادیا   به  منجر  عوامل  د یبا  و

  جامعه   اهداف  به  دنیرس  یبرا  ییابزارها  چشم  به  دیبا   یامروز  یسازمانها  رانی مد  و  رهبران  به.  باشد
  د یبا  سازمان   بیترت  ن یا  به .  سازد  محقق   را   خود   ی فرد  ی ها  خواسته   اس   قرار   که   یهدف   نه  شود   نگاه
  از   استفاده   با   تواند ی  م  ی رهبر  ن ی ا  ا یآ  و  نماید   عمل   تحول گرایی   بر   ی مبتن   ی فعل  یرهبر   ا یآ  که   بداند
   . نماید کمکدر سازمان   یسازمان  افتخار  احسا  خلق به یی گرا  تحول  خلق
یران و  بین مد  تعامل   ی الگوها  جاد ی ابا    که  داش   انیب  س  یبا  یم  پژوهش  ی شنهادهایپ  بحث   در

به  اقتضائات  به  توجه  باکارکنان   آنان    کارکنان   یسازمان   افتخار   ویی  شکوفا  سطح  افزایش   شخصیتی 
شود  به    .کمک  توجه  رشد   گرا  تحول   یرهبرهمچنین  به  تواند  می  پرورش  و  آموزش    ی آگاه  در 
   .ایدیی تا حد زیادی کمک نمشکوفا و  یسازمان افتخار در زمینه  هاآن و معضالت  مشکالت و کارکنان 
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