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 چکیده:

: .نجام شدا ایرابطه هویت و کار درگیری نقش با کارکنان آوای بر آفرینتحول رهبری تأثیر تعیین باهدفاین مطالعه 

 احمرهاللو کارشناسان سازمان  مدیران تحقیق این در تحقیق جامعهانجام شد.  9318 سال درهمبستگی -مطالعه توصیفیاین 

 این آماری جامعه به توجه نفر تعیین گردید، با 948است و حجم نمونه با جدول مورگان  نفر 052 هاآن تعداد که استان قزوین

اطالعات، شامل پرسشنامه استاندارد بود که روایی  آوریجمعابزار  .است شدهانجام تصادفی ساده صورتبه گیرینمونه تحقیق،

 رهبری .دارد تأثیر ایرابطه هویت میانجی نقش با کارکنان آوای بر آفرینتحول نتایج نشان داد که رهبریو پایایی آن انجام شد. 

 میانجی نقش با کارکنان آوای بر آفرینتحول رهبری .رددا تأثیر کار درگیری میانجی نقش با کارکنان آوای بر آفرینتحول

 کار گیریدر نقش با کارکنان آوای بر ایرابطه هویت .دارد تأثیر کارکنان آوای بر آفرینتحول رهبری .دارد تأثیر کار درگیری

 .دارد تأثیر

 درگیری کار ،ایهویت رابطه ی کارکنان،، آواآفرینکلمات کلیدی: رهبری تحول
 

 

 

Abstract: 
 

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

employees' voices with the role of work involvement and relational identity. : This descriptive-

correlational study was performed in 1398. Research population In this study, managers and 

experts of Sepah Bank in Tehran, numbering 250 people and sample size was determined by 

Morgan table of 148 people. According to the statistical population of this study, simple 

random sampling was used. Data collection included a standard questionnaire whose validity 

and reliability were assessed. The results showed that transformational leadership influenced 

employees 'voices with the mediating role of identity identity. Transformational leadership 

influenced employees' voices with mediating role of work involvement. Affects employees 

'voice over employees. Relational identity affects employees' voices with the role of work 

involvement. 
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