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 چکیده:

غلی در ش رضایت و تعهدسازمانی نقش با کاری عملکرد بر آفرینتحول رهبری تأثیراین مطالعه با هدف تعیین 

 صورتبهآزمودنی  291. تعداد پیمایشی است-روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و توصیفی .شدانجام  9911سال 

از  بیرتبه ت استاندارد بود که روایی و پایایی آن در این پرسشنامه هاداده آوریجمع. ابزار تصادفی ساده انتخاب گردیدند

مورد  Spss, lizrel افزارنرمبا  شدهیگردآوری هاداده طریق روایی محتوا و آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت.

 نقش با اریک عملکرد بر آفرینتحول قرار گرفتند، نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد که رهبری وتحلیلتجزیه

 شغلی تأثیر مثبت و معنادار دارد. رضایت و تعهدسازمانی

 آفرین، عملکرد کاری، رهبری تحولتعهدسازمانی: رضایت شغلی، کلمات کلیدی

  



Abstract: 

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

performance with the role of organizational commitment and job satisfaction in 9911. The research 

method is applied and descriptive-survey in terms of purpose. A total of 792 subjects were 

randomly selected. The data collection tool was a standard questionnaire whose validity and 

reliability were confirmed by content validity and Cronbach's alpha, respectively. The collected 

data were analyzed by Spss lizrel software. The results of structural equations showed that 

transformational leadership has a positive and significant effect on job performance with the role 

of organizational commitment and job satisfaction. 
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