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 چکیده

 با که نیازمندند رهبرانی به موفق، هایسازمان بنابراین ،اندمواجه گوناگونی و متعدد هایچالش با مدیران امروزه

 نگیزها و کنند هدایت مسیر آن به را افراد سازند، مشخص را سازمان آینده مسیر و مناسب جهت سیستمی نگرش و نگریژرف

ن یبود. هدف ا خواهند آفرینتحول رهبرانی نیازمند هاسازمان این که است بدیهی. ورندآ وجود به کارکنان در را تحول ایجاد

آماری  عهجام . برای آزمون این فرضیات،کارکنان است رفتار بر آن تأثیر و آفرینتحول رهبری مؤثر عوامل پژوهش شناسایی

 082تصادفی ساده استفاده گردید. در نهایت  یریگنمونهاز روش  یریگنمونهنمایندگان بیمه البرز در شهر تهران بوده و برای 

شان ها نها با کمک از روش معادالت ساختاری انجام گرفت. یافتهمورد تأیید و تحلیل داده وتحلیلتجزیهپرسشنامه برای 

 دارد. تأثیر، مالحظه فردی، نفوذ آرمانی بر رفتار آوای کارکنان بخشالهامیزش ترغیب ذهنی، انگ دهند،می

 فردی مالحظه ،بخشالهام زشیانگ ذهنی، بیترغ مالحظه فردی، کلمات کلیدی:



Abstract 

Nowadays, managers face many different challenges, so successful organizations need 

leaders who deliberately and systematically identify the right direction and direction for the 

organization, guide people to that path, and motivate employees to transform. To exist. These 

organizations will obviously need transformational leaders. The purpose of this study was to 

identify the effective factors of transformational leadership and its impact on employee 

behavior. To test these assumptions, Alborz Insurance Statistical Society in Tehran was used 

and simple random sampling method was used. Finally, 280 questionnaires were approved for 

analysis and data analysis using structural equation method. The findings show that subjective 

motivation, inspirational motivation, personal consideration, ideal influence influence the 

vocal behavior of employees. 

Keywords: Individual Consideration, Mental Motivation, Inspirational Motivation, Individual 

Consideration 
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