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 چکیده:

 نقش با ارکنانک انگیزش بر اطالعاتی سیستم توسعه پروژه تیم در نیآفرتحول رهبری سبک تأثیراین مطالعه با هدف 

: این مطالعه .انجام شد (سکه – همگام کالن کاربردی یهاسامانه شرکت: مطالعه ( مورد پیشبردی نظارتی تمرکز میانجی

سکه -کاربردی کالن همگام یهاسامانهانجام شد. محیط پژوهش کارکنان منتخب شرکت  8931 در سالهمبستگی -توصیفی

مل اطالعات، شا یآورجمعاز نوع تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار  یریگنمونهآزمودنی به شیوه  869بود. تعداد 

قرار  لیوتحلهیتجزاس پی اس اس و ایموس مورد  افزارنرمها با پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن انجام شد. داده

 دارد. تأثیربر انگیزش کارکنان با نقش تمرکز پیشبردی  نیآفرتحولنتایج نشان داد که رهبری  .گرفتند

 ، تمرکز پیشبردی، انگیزش کارکناننیآفرتحول: رهبری کلمات کلیدی

Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the effect of transformational leadership style on 

information system development project team on employee motivation with mediating role of 

prophylactic focus (Case Study: Macro-Synchronous Application Systems Coin). : This 

descriptive-correlational study was performed in 1398. The research environment was the staff 

selected by the Macro Coin Applied Systems Company. 163 subjects were selected by simple 

random sampling. The data collection tool was a standard questionnaire whose validity and 

reliability were assessed. The data were analyzed by SPSS and IMOS software. The results 

showed that transformational leadership had an impact on motivation of employees with the 

role of proactive focus. 
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