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Extended Abstract 

Summary 

The present work investigates the effect of transformational leadership on the employee performance of 

the physical education teachers with the mediating role of identity, work engagement, and adjustment 

of playful personality. 208 physical education teachers completed the questionnaires. The structural 

equations method was used to analyze the data. The results obtained showed that the transformational 

leadership impacted performance, work engagement, and organizational identity. Work engagement and 

organizational identity also affected the employee performance, and a pro-active personality did not 

have a moderating role. Moreover, only work engagement played a mediating role. Therefore, the results 

of this work contribute to the literature in this field. 

Introduction 

In the today's world, the organisations' most critical assets are human resources, and organizations will 

not be able to achieve their desired goals without them (1). Since the progress and development of each 

country depends on its education organization, evaluating the teachers' performance in schools to 

improve the quality of education, and ultimately, comprehensive development of the country is 

necessary (2). Hence, the researchers try to answer whether it is necessary to improve the quality of 

education, and ultimately, the country's comprehensive development. Transformational leadership with 

the mediating role of identity and work engagement and pro-active personality modulator impacts the 

employee performance of physical education teachers. 

Methodology and Approach 

The present work was applied in terms of purpose, and was correlational regarding the relationship 

between the variables. In order to conduct this research work, transformational leadership questionnaires 

(7 items), organizational identity (4 items), pro-active personality (3 items), and employee performance 

(3 items), the Buil et al. (2019) (3) and work engagement variable, 9-item Rabiul and Yean (2021) 

questionnaire (4) were used. The questionnaires were arranged on a 5-degree Likert scale (-1, strongly 

disagree to -5, strongly agree). The sports management specialists were used to assess the validity of the 

questionnaire. Besides, the reliability of the questionnaire was obtained in a pilot study (n. 30) using the 
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Cronbach's alpha correlation coefficient, and given that the alpha coefficient of all variables was higher 

than 0.7, the reliability of the questionnaires was confirmed. The statistical population of this work 

included all the physical education teachers of the province of Kohkilooyeh and Boyer Ahmad. The 

study's sample size was determined to be 230 people based on the method of the structural equation 

based on the number of items in the questionnaires, and the available sampling method was used in order 

to collect the data. Link of the questionnaires in the communication channels of sports teachers. The 

researchers were also sent separately to the IDs of physical education teachers. Then after completing 

the questionnaires by the physical education teachers, the anonymous data and questionnaires that were 

not finished correctly were deleted, and an analysis was performed on 208 questionnaires. In order to 

describe the data, the descriptive statistics and the SPSS software and the structural equations modeling, 

and the PLS software were used for the inferential analysis of data. 

Result and Conclusion  

The results of descriptive analysis showed that the largest sample size belonged to men, 115 (55.3%). 

Most of the married samples were 166 (79.8%). In order to measure the fitness of the measurement 

model, convergent validity, discriminant validity, and reliability were used. Path coefficient and 

significance were used to measure the structural model. This work showed that transformational 

leadership positively, and significantly affected the employee performance, work engagement, and 

organizational identity. Lowe et al. (1996) state in their research work that transformational leadership 

with special treatment of employees, while encouraging employees encourages and supports them and 

affects their performance (5). Also Mubarak et al. (2021) showed significant transformational leadership 

in work engagement (6). The results showed that work engagement and organizational identity 

positively and significantly affected the employee performance. The results show a positive effect of 

proactive personality on work engagement and organizational identity. In addition, these results showed 

that the proactive personality variable did not have a moderating role in the relationship between 

transformational leadership and organizational identity and work engagement, and did not strengthen or 

weaken the relationship between these two variables. However, these results are contrary to the results 

of the research work. Buil et al. (2019) were (3) but one of the reasons for the lack of consistency 

between the results of these two studies is the difference between the statistical populations of the 

research. The results showed that organizational identity did not mediate the relationship between 

transformational leadership and employee performance. However, work engagement had a mediating 

role in the relationship between transformational leadership and employee performance, and could 

strengthen or weaken the relationship between these two variables. Considering the results and the 

impact of transformational leadership on the employee performance, work engagement and 

organizational identity as well as the mediating role of work engagement in the relationship between 

transformational leadership and employees' performance. It is suggested that the school administrators 

use a transformational leadership style to strengthen work performance and work engagement as well 

as the sense of identity of physical education teachers. Using a transformational leadership style creates 

a more intimate environment in the organization, and will lead to more effective communication 

between the managers and employees. This will eventually lead to a sense of identity, positive employee 

performance, and work engagement in employees, and will pave the way to achieving the organization's 

goals. 
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 اقیاشت و تیهو یانجیم نقش با یبدنتیترب معلمان یشغل عملکرد بر نیآفرتحول یرهبر ریتأث

  فعال تیشخص یگر لیتعد نقش و یکار
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 07/03/1401: رشیپذ خیتار                                                                                                                                                                                     18/10/1400: افتیدر خیتار

 دهیچک

 ،تیهو یانجیم نقش با یبدنتیترب معلمان یشغل عملکرد بر نیآفرتحول یرهبر ریتأث یاز پژوهش حاضر بررس هدف :هدف

 بود. فعال تیشخص یگرلیتعد و یکار اقیاشت

نمونه روش به کهشد  یآورجمع یبدنتیتربمعلم  208از  هاداده. بود یـ همبستگ یفیتوص نوع از پژوهش نیا :یشناسروش

قرار  دییتأمورد  زیآن ن ییایو پا ییروا کهپرسشنامه بود  قیتحق نیادر  استفاده مورد ابزار .بودند شده انتخاب دسترس در یریگ

 .شد استفاده یساختار معادالت روش از ،هاداده لیوتحل هیتجز یگرفت. برا

 و دارد یمثبت و معنادار ریتأث یسازمانتیهوو  یکار اقیاشت ،یبر عملکرد شغل نیآفرتحول یرهبر ،نشان داد جینتا: هاافتهی 

 اقیاشتفعال بر  تیشخص نیهمچن ؛دارند یمثبت و معنادار ریتأث یبر عملکرد شغل زین یسازمانتیهو و یکار اقیاشت یرهایمتغ

و  یسازمانتیهوبا  نیآفرتحول یرهبر نیدر رابطه ب گرلیتعد قشن اما ،داشته یمثبت و معنادار ریتأث یسازمانتیهوو  یکار

با  نیآفرتحول یرهبر نیدر رابطه ب یانجیعدم م یسازمانتیهوو  یانجینقش م یکار اقیاشت نیندارد. عالوه بر ا یکار اقیاشت

 .دندار یعملکرد شغل

 را آنها عملکرد و نموده جادیا تیهو و اقیاشت کارکنان در توانندیم نیتحول آفر یرهبر سبک با یسازمان رانیمد :یریگجهینت

تعلق  شتریب ،هستند فعال تیشخص یداراکه  یمعلمان نیهمچن ؛دنکن بیترغ توجه قابل و شدهینیبشیپ جیبه نتا یابیدست یبرا

 .بخشندیم تیهو زیبه کار خود داشته و به سازمان ن

 .ورزش معلمان ،ییکارا ،یرهبر سبک سازمان، ،یکار اقیاشت :یدیکل یهاواژه

  یرجب یمجتب :مسئول سندهینو

 E - mail: mrajabi35@gmail.com 09123738871: تلفن
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 مقدمه

 هر شرفتیپ و تیموفق در یمهم عامل که است یانسان منابع آنان یهاهیسرما نیترمهم ،اندافتهیدر هاسازمان امروز، یایدن در

 ،ثباتیب یایدن نیا در .(1) ابدی دست خود موردنظر اهداف یتمامبه توانست نخواهد آن وجود بدون یسازمان چیه و بوده سازمان

و عملکرد شغلی کارکنان  (2) ها فراهم کنندسازمان یرا برا یاتیح یرقابت تیمز کی توانندیمو مبهم کارکنان  دهیچینامطمئن، پ

 یشغل عملکرد شیافزا یبرا نینو ییهاروش یها در جستجوسازمان اساس نیا بر در این شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است؛

عملکرد  ،توان گفتیساده م فیتعر کیاست. در  شده ارائه یشغل عملکرد واژه یبرا یادیز فیعارت ،کارکنان خود هستند ییو کارا

 عنوان به را آن توانیم نیهمچن ،ردیگیقرار م یابیمورد ارز شدهنییتعاست که بر اساس اهداف از قبل  تیفعال کی یینها جهینت

پیشرفت و توسعه هر کشور . (3) کندیم کمک سازمان اهداف به و کندیم جادیا ارزش سازمان یبرا که کرد فیتعر یفرد رفتار

 منظور بهلکرد معلمان در مدارس عم یابیارزش نیآن معلمان هستند، بنابرا اتیآن است وعامل ح پرورش و آموزشسازمان  درگرو

 کارکنان عملکرد حاضر، عصر در که یطوربه. (4) است ضرورت کیجانبه کشور،  توسعه همه تینها درآموزش و  تیفیبهبود ک

 تا کنندیم یادیز تالش جهان موفق یهاسازمان که است لیدل نیهم به هست؛ کار طیمح بهبود یهاتالش از یاریبس رأس در

 بر عوامل نیا کردن فراهم با که ابندی دست قیتوف نیا به و ندینما تیریمد و ییشناسا را کارکنان رفتار و عملکرد بر مؤثر عوامل

 ییپاسخگو ،هاشرکتو  هاسازمان نیرقابت ب شیبا توجه به افزا امروزه .(5) ندیفزایب یفیک و یکم صورتبه خود کارکنان عملکرد

 شتریها بدر سازمان کارکنان نیب نیا در .(6) است یبر عملکرد کارکنان مهم و ضرور مؤثرعوامل  ییکارکنان و شناسا یازهایبه ن

 جادیا در را هاسازمان شدتبه که یرهبر یهاسبک از یکی خصوص نیهم در .(7) هستند زهیانگیو ب یناراض تیریاز عملکرد مد

 یتوانمندساز باعث که است نیآفرتحول یرهبر سبک رساند،یم یاری یرقابت تیمز به یابیدست آن تبعبه و یفکر هیسرما

و  2یتاسارینو و( 2020همکاران )و  1کوتامنا . به عقیده(8) شودیم کارکنان انیم در اعتماد جادیا و هاآن از تیحما کارکنان،

در ابتدا  ازآنچهآفرین توانایی الهام بخشیدن و برانگیختن پیروان برای دستیابی به نتایج بیشتر( رهبری تحول2021همکاران )

 و بخشدیم بهبود را هاآن نوآورانه رفتار و یکارآمد ،نیآفرتحول یرهبر نیبنابرا؛ است یداخل یهاپاداش یو برا شدهیزیربرنامه

 یکی .(9،10) داشت خواهد همراه به را کارکنان عملکرد بهبود آن تبعبهو یانسان هیسرما بر ریتأث یبرا را یکاف لیپتانس امر نیا

مثبت  جیاز نتا یمنبع یسازمان تیهواست.  یسازمان تیهو دارد، یبر عملکرد شغل یمهم نقش کهسازمان  دراز عوامل مهم  گرید

 کی در و است شده توجه آن به سازمان در مثبت موضوع کی عنوان به فیتعار اغلب در وکارکنان در نظر گرفته شده است 

 هر که معتقدند شمندانیاند از یاریبس .(11) است شده فیتعر یسازمان اهداف و سازمان با شده درک یکپارچگی یکل فیتعر

 دانسته مسئول یسازمان اهداف تحقق به نسبت را خود شتریب باشند، داشته یشتریب تیهو احساس سازمان به نسبت کارکنان چه

 فرد که ییجا است، یاجتماع تیهو ینوع ،یسازمانتیهو واقع در .(12) کرد خواهند آن قبال در یشتریب مشارکت و تالش و

 نیب یشناختروان وندیپ تیاهم بر محققان از یاریبس اگرچه. (13) کندیم فیتعر خاص سازمان کی در تیعضونظر  از را خود

 یرهبر نیب رابطه تواندیم سازمان به تعلق از کارکنان فهم چگونه که است مهم نکته نیا اما کردند، دیتأک سازمان و کارکنان

 یکار اقیاشتاست.  یکار اقیدر سازمان اشت یعوامل مهم و اساس گرید از .(14) کند ینیبشیپ را کارکنان عملکرد و نیآفرتحول

 یکار اقیاشت یدارا کارکنان .(15) شودیم مشخص یفداکارو  بانشاطاست که  باکارو مرتبط  بخشتیرضا مثبت، یذهن حالت

کارکنان دارای  .(16) هستند ورغوطه خود کار انجام در یخوشحال با و دارند لیتما اقیاشت و یانرژ از ییباال سطوح داشتن به

 یکار یفضا توانندیم نیهمچن ؛سازمان تالش کنند یمثبت برا جیبه نتا یابیدست یداوطلبانه برا صورتبه اندلیما ،یکار اقیتاش

از  کهکارکنانی . (17) دهند انتقالسازمان  نفعانیبه ذ یطورکلبهو  تیریبه همکاران، مد ازجملهاطراف خود،  طیمثبت را به مح

                                                           
1. Kotamena 

2. Novitasari 



 418 فعال تیشخص یگر لیو نقش تعد یکار اقیو اشت تیهو یانجیبا نقش م یبدنتیمعلمان ترب یبر عملکرد شغل نیآفرتحول یرهبر ریتاث :رجبی و همکاران

 

  Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

که درک  یکارکنان .(18) هستند زیانگو چالش بامعناباالتر و به دنبال کار  یدرون زشیانگ یبرخوردار هستند، دارا یکار اقیاشت

با توجه  ن،یهمچن هستند و یباالتر یکار اقیاشت یدارا کنند،یرشد برآورده م یرا برا هاآن یازهاین هاآنکه رهبران  کنندیم

انداز تحقق چشم یبرا هاآندارد که کارکنان  وجود زین یشتریهستند، احتمال ب ییایرؤبخش و الهام نیآفررهبران تحول نکهیبه ا

 اقیبر اشت گذارریتأث یهاسمیمکان از یکیفعال  تیشخص ن،یا بر عالوه .(19) تر کار کنندرهبران سخت نیتوسط ا شده زیتجو

همچنین  ؛(18) است شدهفیتعراطراف خود  طیفعاالنه به مح ییو پاسخگو رییتغ یبرا زشیانگ عنوانبهفعال  تیشخص است یکار

 و باال عملکرد یدارا شگام،یپ خته،یگنخودا یافراد فعال، تیشخص یدارا افراد و است گذارریتأثر هویت سازمانی شخصیت فعال ب

 یو تمام تالش خود را برا اهداف سازمان و حل مسائل سازمان هستند ریگیپشتکار و پ یدارا ،شود خواسته فرد از که نیا بدون

  .(20) رندیگیتحقق اهداف سازمان به کار م

 دهند،یم انجام را یشتریب یشخص عمل ابتکار خود تیموقع رییتغ یبرا هستند، فعال یتیشخص یهایژگیو یدارا که یافراد 

 جستجو را اطالعات دارند، یفعال یریگجهت باشند، خود کار طیمح در موجود عناصر به پاسخ منتظر نکهیا یجابه نیهمچن

فعال به  تیشخص همچنین ؛(21،22) کنند ینیبشیپ را ندهیآ یهافرصت ،کنندیم یسع و کنندیم کاوش را طیمح کنند،یم

 .(23) دهند رییتغ ایرا حفظ و  طیخود مح تیبا استفاده از خالق کنندیکه کارکنان تالش م شودیگفته م یتیشخص یهایژگیو

 یمطلوب تیوضع تا کنندیم تالش مصرانه و هستند خود ابتکار عمل دادن نشان یبرا یفرصت افتنی دنبال به شگامیپ و فعال افراد

 جهت یاقدامات انجام یبرا فرد لیتما عنوانبه که است یبیترک یتیشخص یژگیو کی یشگامیپ و بودنفعال  .گردد جادیا

 . است شده فیتعر مطلوب وضع به دنیرس جهت موجود طیشرا رییتغ و کشاندن چالش به طیمح بر یگذارریتأث

فعال  تیو شخص یکار اقیاشت ،یسازمان تیهو ،یبر عملکرد شغل نیآفرتحول یرهبر ریتأثبه  یها و مطالعات مختلفپژوهش

 یرفتارها بر نیآفرتحول یرهبر ،یفرد سطحدر  ،( نشان داد2021و همکاران ) 1نتایج تحقیق چنگ. (26–24)اشاره کردند 

 مثبت ریتأث خالق سیتدر یرفتارها بر مدرسه یابتکار جو مدرسه، سطح در و دارد مثبت ریتأث یبدنتیترب معلمان خالق سیتدر

و طفره رفتن  یشغل یفرسودگ ،یبر عملکرد شغل نیآفرتحول یرهبر تأثیر(، در پژوهشی 2020و همکاران ) 2. خان(27) دارد

 نیهمچن ؛دارد یرابطه مثبت و معنادار یبا عملکرد شغل نیآفرتحول یرهبر ،داشتند انیبدادند و  قرار یبررس را مورد یاجتماع

 نیآفرتحول یرهبر نهیزم در اکنون. ت(28)دارد  یرابطه مثبت و معنادار یدرون زهیباانگ نیآفرتحول یرهبر ،نمودند ابراز آنها

 یهاسمیمکان یبررس یبرا یشتریب قاتیتحق حال، نیا نشان داد. با را کارکنان عملکرد بر ریمتغ نیا مثبت اتریتأث ،یتجرب شواهد

 یرهبر ریتأثبه  ی( در پژوهش2016) همکاران و یحسن .(29)است  الزم کارکنان عملکرد بهبود بر نیآفرتحول یرهبر گذارریتأث

 یکه رهبر دندیرس جهینت نیبه ا یقی( در تحق2021. رجبی فرجاد و فرخجسته )(13)اشاره کردند  یسازمانتیبر هو نیآفرتحول

 یرهبر نیدر رابطه ب یانجینقش م زین یکار اقیدارد و اشت ریتأث یسازمانتیهو یانجیم نقش با یشغل عملکرد بر نیآفرتحول

کارکنان،  تیرضا ،یتیریعملکرد مد ،یتیریبر ساختار مد یو مثبت میمستق ریتأث تواندیدارد و م یو عملکرد شغل نیآفرتحول

 یهایژگیو نیترمهم از یکی عنوانبه را فعال تیشخص یفراوان قاتیتحقهمچنین  ؛(30)داشته باشد  یسازمان ییانسجام و کار آ

 (2021و همکاران ) 3ویی. (31) دهدیم پرورش را کارکنان العادهفوق و ینیآفرنقش یرفتارها که است کرده ییشناسا یتیشخص

. بویل و همکاران (32) دینما لیتعد را یشغل عملکرد بر نیآفرتحول یرهبر اثر شدت تواندیم فعال تیشخص که دادند نشان

( 2013) 4. دراون(33) کندیم تریقو راآفرین بر هویت و اشتیاق کاری ل(، نشان دادند که شخصیت فعال اثر رهبری تحو2019)

در پژوهشی به بررسی رابطه بین شخصیت فعال و اشتیاق کاری پرداختند و نشان دادند که بین شخصیت فعال و اشتیاق کاری 

                                                           
1. Chang  

2. Khan 

3. Wei  

4. Drown 
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جام شده است، اما اغلب این مطالعات به ها و مطالعات مختلفی در این زمینه اناگر چه پژوهش .(34) رابطه مثبت وجود دارد

فعال پرداخته شده است و  تیو شخص یسازمان تیو هو یکار اقیاشت ،یبر عملکرد شغل نیآفرتحول یسبک رهبر ریتأثنقش و 

کارکنان اشاره شده  یبر عملکرد شغل نیآفرتحول یرهبر یدر اثرگذار یکار اقیو اشت یسازمان تیهو یانجیکمتر به نقش م

کشورها  استمدارانیاز س یاریبس حاضر حال درو  کنندیم تیفعال یآموزش یهاعنصر در نظام نیبه عنوان مهمتر معلماناست. 

حل  یبرا یارزعنوان نماد و ابروز را به ازیشدن با ن یاتیعمل تیقابل و روزبه ،یاصول آموزش از یریگبهره یملللانیب یهاو سازمان

 ،یپردازهینظر علم، دیلتر باشند، تویقو یآموزش یهامهر چه نظا رونیازا ؛کنندیم یقه تلعجام یو اقتصاد یاجتماع تمشکال

ه هر سازمان، اعم ععامل در رشد و توس نیتراند که مهمتهرفیشک همگان پذیب ؛تدفایتر اتفاق معیسر یسازیبوم و ینظر بسط

متخصص آن  یانسان یرویبه ن زیت هر سازمان نشرفیت و پیفقو مو است آن یانسان یروینده کردن نبال ،یدماتخو  یاز آموزش

لم توسط همه کشورها عاقتصاد و آموزش م تیکه اهم( دریافتند 2020) 1کیبریا و پترو . در همین خصوص(35)دارد  یبستگ

؛ بنابراین منابع (36)ته شد خشنا یو اقتصاد یاسیو س یآموزش یو دستاوردها یریادگیآموزش،  تیفیعنوان عامل مهم در کبه

 و آموزش نظام اهداف به یابیشود و دستیسوب محم نیادیو عامل بن یرکن اصل تیو ترب میلتع ندیفرآلم، در عم ژهیوانسانی به

تیمعلمان ترب کهنیابا توجه به  .شودینم سریم یاهفحر یهایستگیها و شایوردار از توانمندخبر یلمانعپرورش بدون وجود م

 ازینبر  عالوهداشتن عملکرد مناسب در ساعت ورزش  یمعلمان دارند و برا رینسبت به سا یمتفاوت یطیعملکرد، شرا ازنظر یبدن

مشارکت فعال در  یآموزان برادانش ختنیو برانگ یمسابقات ورزش یبرگزار ییتوانا دیباو پوشش مناسب  یجسمان یآمادگ به

گرا و هدفمند هستند و هدف شتریدارند، ب یبدنتیتربکه عملکرد اثربخش در حوزه ورزش و  ید. معلماننداشته باش زینکالس را 

 هاآنفراهم آوردن  یبرا نیهمچن ؛کنندیم انتخاب را مناسب طیشرا و طیمح ،یورزشــ یهابهتر حرکات و مهارت یریادگی یبرا

 آموزان داشته باشنددانش یریادگیبر  یشتریب ریتأثتوانند یم قیطر نیو از ا آوردهعملمسئوالن به  یاقدامات الزم را با همکار

 یبدنتیترب معلمان یشغل عملکرد بهبود یبرا تا کندیم کمک مدارس رانیمد به مطالعه نیا جینتا شده ذکربه موارد  با توجه .(37)

 بهپژوهش  نیا جینتا نیهمچن ؛کنند ییشناسا را آنها یشغل عملکرد بر موثر عوامل و کرده انتخاب را یمناسب یرهبر سبک

 ارائه خود از یبهتر عملکرد کارکنان یطیشرا چه تحت و چگونه کهنیا مورد در تا کندیم کمک آموزش و پرورش سازمان

 یانسان منابع تیریمد یهایاستراتژ مورد در یاآگاهانه ماتیتصم تا سازدیم قادر را سازمان و داکردهیپ یشتریب نشیب دهند،یم

 یبرا گذارریتأث یهاسمیمناسب را اتخاذ و مکان یسبک رهبر دیبهبود عملکرد معلمان با یمدارس برا رانیمد نیبنابرا؛ ردیبگ خود

نقش  عنوانبه یکار اقیو اشت تیهو نکهیا به توجه با نیهمچن ؛و کشف کنند یبررس دقت بهمناسب بر عملکرد معلمان را  ریتأث

فعال  تیدر نظر گرفته نشده است و شخص یمطالعات قبل در یو عملکرد شغل نیآفرتحول یسبک رهبر نیب رابطه در یانجیم

 نیمحقق (،1 شکل) دیجد یدر نظر نگرفته شده است؛ در مدل یکار اقیو اشت تیبا هو یرابطه رهبر نیب گرلیتعد عنوانبههم 

 گر لیتعدو  یشغل یکار اقیاشتو  تیهو یانجیبا نقش م نیآفرتحول یرهبر ایدارند که آ سؤال نیبه ا ییدر پاسخگو یسع

 دارد؟ ریتأث یبدنتیتربمعلمان  یفعال بر عملکرد شغل تیشخص

 

                                                           
1. Beara and Petrović 
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 پژوهش یمفهوم. مدل 1 شکل

Figure 1. Conceptual Model of Research 

 یشناسروش

 شمار به یشیمایپ مطالعات شاخه از و یفیتوص قاتیتحق نوع از هاداده یآورجمع نظر از و یکاربرد هدف، ازلحاظ حاضر پژوهش

 .بود یهمبستگ نوع از پژوهش یرهایمتغ نیب ارتباط ثیح از و دیآیم

و  (سؤال 3فعال ) تیشخص ، (سؤال 4) یسازمانتیهو(، سؤال 7) نیآفرتحول یرهبر یهانامهپرسشاز  قیتحق نیانجام ا یبرا 

( 2021) 2نیو  ولیراب یسؤال 9از پرسشنامه  یشغل اقیاشت متغیر ( و برای2019و همکاران ) 1لیبو سوال( 3)یعملکرد شغل

 شده میتنظموافقم(  کامالا  -5مخالفم تا  کامالا  -1) کرتیل یادرجه 5 فیط کی در هاپرسشنامه یتمام .(25،33) استفاده گردید

 نیهمچن ؛استفاده شد یورزش تیرینظران مدو صاحب نینامه از متخصصپرسش ییو محتوا یصور ییروا یبررس یبرا .ندبود

آمد و با توجه  به دست کرونباخیآلفا یهمبستگ بینفر( و با استفاده از ضر 30) یمطالعه مقدمات کیدر  نامهپرسش ییایپا زانیم

را  قیتحق نیا یقرار گرفت. جامعه آمار دیتائمورد  زیها نپرسشنامه ییایبود پا 7/0باالتر از  رهایهمه متغ یآلفا بیضر نکهیبه ا

 بر یساختار معادالت روش به توجه با پژوهش، نمونه حجم دادند. لیتشک احمد ریبو و هیلویگکه استان یبدنتیتربمعلمان  هیکل

 یریگنمونه روش از شد؛ نییتعنفر  230 تعداد( هاهیبرابر گو 10و حداکثر  برابر 2)حداقل  پژوهش ابزار یهاهیگو تعداد اساس

 رانیدب یارتباط یهادر کانال هاپرسشنامه نکیل نکهیبر ا عالوه قیتحق نیاستفاده شد. در ا هاداده یآورجمع یدسترس برا در

 پس ،ادامه در .دیارسال گرد زین یبدنتیتربمعلمان  یدیآجداگانه به  صورتبه زین پژوهش نیورزش قرار گرفت، توسط محقق

 نشدهلیتکم یدرستبه کهحذف شدند  ییهانامهپرسشنامشخص و  یهاداده ،یبدنتیتربتوسط معلمان  هاپرسشنامه لیتکماز 

نامه با استفاده از پرسش یهاخام حاصل ازسوال اطالعات. رفتینامه صورت پذپرسش 208 یبر رو لیتحل و هیتجز وبودند 

 26نسخه  3اساسیپاس افزارنرمو انحراف استاندارد توسط  نیانگیم ،یو درصد فراوان یمانند فراوان یفیآمار توص یهاروش

                                                           
1. Buil 

2. Rabiul and Yean 

3. SPSS 



 421 2شماره  /9سال  /1401مدیریت منابع انسانی در ورزش/ تابستان 

 

  Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

لایپ اسمارت افزارنرمو  یمعادالت ساختار یسازمدل کردیپژوهش از رو اتیو آزمون فرض یبررس یبرا نیهمچن ؛سنجیده شد

 .شد استفاده 3 نسخه 1اس

 هاافتهی

( از درصد 7/20نفر ) 43که  نمونه نشان داد یشناخت تیجمع یهایژگیوو  هاداده یفیتوص لیتحل جینتا یبررس

 تا 41 نیب یسن نفر 66(؛ درصد 3/29سال ) 40تا  31 نیب ینفر سن 61سال؛  30تا  20 نیب یپژوهش سن یهانمونه

حجم  نیشتریب تیاساس جنس بر سال را داشتند. 50باالتر از  یسن (درصد18 /3نفر ) 38( و درصد 31/ 7) سال 50

 42( و تعداد درصد 8/79نفر ) 166 ،متأهلپژوهش  یهااکثر نمونه .بود( درصد 3/55) نفر 115 ،مرداننمونه مربوط به 

 قیتحق یهانمونه التیتحص زانیم نیشتریب ،التیتحص اساس برپژوهش مجرد بودند.  یهانمونه از (درصد 2/20نفر )

( درصد 3/56سال ) 15 یباال یسابقه کار ینمونه دارا زانیم نیشتریدرصد( بود و ب 8/79) یکارشناس و یکاردان

 .داشتند

مناسب  مقدار .شد استفاده یساختار و یریگاندازهبرازش مدل  کردیاز رو اتیمدل پژوهش و آزمون فرض یبررس یبرا

رسشنامه سوال پ سه نکهیبا توجه به ا ،افزارنرم. پس از اجرا نمودن مدل در (38)است  7/0حداقل  ،یعامل یبارها یبرا

 1طور که در جدول همان .شد اجراسؤاالت از مدل حذف و مدل دوباره  نیا ،بود 7/0 نرمال حداز  کمتر یکار اقیاشت

ها آزمون ریسا یبه بررس توانیم نیباالتر از حد نرمال هستند، بنابرا یبار عامل یسؤاالت دارا یتمام ،مشخص است

مقدار  ،داد نشان 1 جدول جینتا .دیگرد استفاده ییروا و ییایپا یهااز شاخص یریگاندازهمدل  یبررس یپرداخت. برا

گفت که  توانیم جهیدرنت ؛(38) ستا 7/0 از باالتر رهایمتغ همه ردمو در خنباورک یلفاآ بیضر و (CR) یبیکتر ییایپا

 شدهاستخراج انسیوار نیانگیم دیهمگرا مدل با ییروا یبررس یبرخوردار است. برا یقابل قبول ییایاز پا یریگاندازهمدل 

(AVE)  ییروا جهیدرنت ،استهمگرا برقرار  ییروا طیشرا یتمام ،داد نشان( 1) جدول جینتا .(38)تر باشد بزرگ 5/0از 

 وجود دارد. یریگاندازهمدل  یهمگرا برا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Smart PLS 
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 همگرا ییروا و ییایپا ،یعامل یبارها .1 جدول

Table 1. Loadings, reliability and convergent validity 

 ریمتغ
 هیگو

بار 

 یعامل

 یالفا

 کرونباخ

 ییایپا

 یبیترک

 انسیوار نیانگیم

 یاستخراج

 یرهبر

 نیآفرتحول
 74/0 .کندیم انیرا ب ندهیچشم انداز روشن و مثبت از آ کی :من سرپرست

90/0 92/0 63/0 

 قیو تشو تیکند و آن ها را  حما یبرخورد م ژهیکارمندان به صورت و با

 .کندیم
80/0 

 77/0 .دهدیم یشناسد و به آن ها دلگرم یم تیرا به رسم کارکنان

 83/0 .کندیم تیرا تقو میت یاعضا نیب یمشارکت و همکار اعتماد،

 یهاحلتا  در مورد مسائل فکر کنند و با ارائه راه کندیم قیرا تشو افراد

 به سؤاالت پاسخ دهند. د،یجد
83/0 

 79/0 .استها و اعمالش با هم همسو ارزش

 کندیم جادیحس را در من ا نیو ا کندیالقا م گرانیو احترام را به د غرور

 .هستم یاستهیکه فرد شا
77/0 

 84/0 .دارم یسازمان ارتباط قو نیمن با ا یسازمان تیهو

81/0 87/0 64/0 
 85/0 .سازمان دارم نیبه ا یاحساس تعلق قو من

 72/0 .کنمیاحساس غرور م ،کنمیسازمان کار م نیدر ا نکهیا از

 77/0 .سازمان هستم نیکه عضو ا خوشحالم

 72/0 .کنمیم یشماررفتن به سرکار لحظه یها براصبح یکار اقیاشت

83/0 88/0 55/0 

 71/0 .کنمیم یرومندیشغلم احساس قدرت و ن در

 76/0 .دارم یاحساس خوشحال ،کنمیکه سخت کار م یزمان

 77/0 .کنمیافتخار م ،دهمیکه انجام م یبه کار من

 74/0 .غرق شدن در کارم را دارم احساس

 74/0 .شودیاز کارم دور هستم حالم بد م یوقت

 فعال تیشخص

 

 88/0 انجام کار هستم. یبرا یبهتر یهابه دنبال راه شهیمن هم

 84/0 .دارم یها برترفرصت ییمن در شناسا 69/0 87/0 77/0

 75/0 .هستم یبهبود زندگ یبرا دیجد یهاراه یدائماا در جستجو من

 80/0 .میآیبا دانش آموزانم کنار م گرانیمن به عنوان معلم، بهتر از د یشغل عملکرد

 91/0 .شناسم یارائه شده به دانش آموزانم را م یهاآموزش گرانیداز  شتریب من 78/0 91/0 86/0

 93/0 .از من دارند یدانم که دانش آموزانم چه انتظاراتیم گرانیبهتر از د من

-تیمعروف به شاخص هتروتر دیشاخص جد نیا .استفاده شد HTMT1شاخص از واگرا ییروا یبررس یبرا نیهمچن

 نیامحاسبه  یبرااس الیاسمارت پ افزارنرم. در است موجوداس نسخه سوم الیتنها در اسمارت پ و است تیمانوتر

 ری. اگر مقاداست 9/0تا  85/0 زانیم اریمع نیا مجاز حد. دیکامل اجرا کنرا  نگیاستراپبوت  هیرو ،است یکاف شاخص

 ریمقاد ،مشخص است 2طور که در جدول همان .(38)است  قبولقابلواگرا  ییروا ،باشد 9/0کمتر از  اریمع نیا

همگرا و  ییروا دیتائ با نیهمچن ؛است دیواگرا مدل مورد تائ ییروا نیبنابرا ؛است 9/0از  کمترآمده در جدول دستبه

 .گرددیموردقبول واقع م زین یریگمدل اندازه یکل ییواگرا، روا

                                                           
1. Heterotrait.Monotrait Ratio (HTMT) 

https://parsmodir.com/db/research/bootstrapping.php
https://parsmodir.com/db/research/bootstrapping.php
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 HTMT بر اساس واگرا ییروا .2 جدول

Table 2. Discriminant validity based on HTMT 

 یکار اقیاشت نیآفرتحول یرهبر فعال تیشخص یشغل عملکرد
 

   71/0  نیآفرتحول  یرهبر 

  55/0  81/0  فعال تیشخص 

 45/0  63/0  62/0  یعملکرد شغل 

54/0  43/0  51/0  60/0  یسازمانتیهو 

 

 

یو معنادار ریمس بیضرا با ییمدل نها .2 شکل  

 Figure 2. Final model with path coefficients and t-values 

شاخص  1(SRMR) ماندهیمربعات باق نیانگیم شهیر شاخص ،2R، یارهایمعو  یت ریمقاداز  یمدل ساختار یبررس یبرا

 استفاده شد. 2Qمدل از شاخص  تیفیک یبررس و برای 2NFI  یبرازندگنرم شده 

 درصد 95 سطح در بتوان تا باشد شتریب 96/1 از دیبا بیضرا نیا که است صورت نیا به یت بیضرا با یساختار مدل برازش

 دییها تأدرصد معنادار بودن آن 99در سطح  ،باشد 58/2 باالتر از بیضرا نیچنانچه ا نیهمچن ؛گردد دییتا ها آن بودن معنادار

 درصد 99 نانیاطم سطح با سوم و دوم و اول هیفرضگفت  توانیم ،است مشخص 2 شکل و 3 طور که در جدولهمان. شودیم

دارد.  یمثبت و معنادار ریتأث یسازمانتیو هو یکار اقیاشت ،یعملکرد شغل بر نیآفرتحول یرهبر ،دهدیشد که نشان م دییتأ

                                                           
1. Standardized Root Mean Square Residual 

2. Normed Fit Index 
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 اتیفرض نیدارد و ا یمثبت و معنادار ریتأث یبر عملکرد شغل یسازمانتیو هو یکار اقینشان داد که اشت زیچهارم و پنجم ن هیفرض

 یسازمانتیو هو یکار اقیفعال بر اشت تیششم و هفتم نشان دادند که شخص اتی. فرضدیگرد دیتائ درصد 95 نانیاطم سطح با زین

 ،است مشخص 3 جدول و 1 شکل درطور که همان فعال تیشخص یکنندگلیاثر تعد یدارند. در بررس یمثبت و معنادار ریتأث

طور همان یانجیم یندارد. در بررس یکار اقیو اشت تیبا هو نیآفرتحول یرهبر نیگر در رابطه بلیتعد نقش فعال تیشخص ریمتغ

 ،ندارد یبا عملکرد شغل نیآفرتحول یرهبر نیدر رابطه ب یانجینقش م یسازمانتیهو ،مشخص است 1و شکل  3که در جدول 

 هیفرض نیا ،یمعنادار مقدار به توجه با و دارد یبا عملکرد شغل نیآفرتحول یرهبر نیدر رابطه ب یانجینقش م یکار اقیاشت یول

 . است( 2R) نییتع بیضر یبعد اری. معدیگرد دیتائ درصد95  نانیسطح اطم در
2R 2پژوهش  نیدر ا .دارد زادرون ریبر متغ زابرون یرهایمتغ ریتأثاست که نشان از  یاریمعR عنوانبه یعملکرد شغل 

 یرهایمتغبر اساس  یعملکرد شغل ریمتغ راتییدرصد تغ 40 ،دهدیم نشان که است شده 40/0 یاصلوابسته  ریمتغ

 نکهیا یبرا .است یدرحد قو راتییتغ نیکه ا استفعال  تیو شخص یکار اقیاشت ،یسازمانتیهو ،نیآفرتحول یرهبر

 2F ،داد نشان جینتاشد.  استفاده 2F اریمعاز  ،استمستقل  یرهایبه کدام متغ مربوط  2Rمشخص شود چقدر از مقدار

 04/0 و 05/0، 09/0برابر با  بیفعال به ترت تیو شخص یکار اقیاشت ،یسازمانتیهوو  نیآفرتحول یرهبر یرهایمتغ

 .است

 دهدیمنشان  که است 27/0و  58/0 برابر با بیبه ترت 2Rمقدار  یسازمانتیهوو  یکار اقیاشت ریخصوص دو متغ در

 یرهبر ریمربوط به دو متغ یسازمانتیهو ریمتغ راتییتغ درصد 27و  یکار اقیاشت ریمتغ راتییدرصد از تغ 58

 .است یدر حد قو زین راتییتغ نیا که استفعال  تیشخص و نیآفرتحول

برابر  بیبه ترت فعال تیشخصو  نیآفرتحول یرهبر یرهایمشخص شد. اندازه اثر متغ یکار اقیاشت یبرا 2Fیبررس در

 یرهبر یرهایمشخص شد. اندازه اثر متغ یسازمانتیهو یبرا 2Fیبررس در .است یقو اریبس که است 39/0، 32/0با 

 نیانگیم شهیشاخص، شاخص ر نیو چهارم نیسوم .است 04/0، 15/0برابر با  بیفعال به ترت تیو شخص نیآفرتحول

 نیهمچن ،است شده 08/0 شاخص نیا مقدار پژوهش نیا در .کندیم رییتغ 1تا  0 نیب آن مقدار که ماندهیمربعات باق

مدل  یو نشانه برازندگ قبولقابل 9/0 یباال ریمقاد یرابشده است که  95/0مدل برابر با  نیدر ا NFIمقدار شاخص 

 استفاده شد. (سری)شاخص استون و گ Q2از شاخص  یمدل ساختار تیفیک یبررس یبرا در ادامه .است

پژوهش مقدار  نیا . درشودیم سهیمقا 35/0و  15/0، 02/0سه مقدار  با و کندیم یمدل را بررس تیفیکشاخص  نیا 

 15/0و  28/0، 29/0برابر با  بیبه ترت یسازمانتیهوو  یکار اقیاشت ،یشغل عملکرد زادرون یرهایمتغ یبرا شاخص نیا

 .است یمتوسط تیفیک یمستقل دارا یرهایمتغتوسط  زادرون یرهایمتغرفتار  ینیبشیپ ،دهدیشده است که نشان م
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 پژوهش اتیفرض جینتا .3 جدول

Table 3. Results of research hypotheses 

هیفرض ریمس بیضر  یت آماره  آزمون جهینت   

یعملکرد شغل <- نیآفرتحول یرهبر  31/0  53/3 هیفرض دییتأ   

یکار اقیاشت <- نیآفرتحول یرهبر  41/0  37/8 هیفرض دییتأ   

یسازمانتیهو <- نیآفرتحول یرهبر  38/0  33/4 هیفرض دییتأ   

یعملکرد شغل <- یکار اقیاشت  23/0  28/2 هیفرض دییتأ   

یعملکرد شغل <- یسازمانتیهو  20/0  28/2 هیفرض دییتأ   

یکار اقیاشت <-فعال  تیشخص  45/0  32/8 هیفرض دییتأ   

یسازمانتیهو <- فعال تیشخص  19/0  05/2 هیفرض دییتأ   

 گرلیتعد
11/0 یسازمانتیهو <-فعال  تی* شخص نیآفرتحول ی: رهبر1گر لیتعد  27/1 هیفرض رد   

- یکار اقیاشت <-فعال  تی* شخص نیآفرتحول یرهبر: 2گر  لیتعد 07/0  15/1 هیفرض رد   

 یانجیم
09/0 یعملکرد شغل <- یکار اقیاشت <- نیآفرتحول یرهبر  20/2 هیفرض دییتأ   

07/0 یعملکرد شغل <- یسازمانتیهو <- نیآفرتحول یرهبر  85/1 هیفرض رد   

 یریگجهیو نت بحث

 اقیاشت و تیهو یانجیم نقش با یبدنتیترب معلمان یشغل عملکرد بر نیآفرتحول یرهبر ریتأث یپژوهش به دنبال بررس نیا

 روندیعناصر آن سازمان به شمار م نیتراز مهم یدر هر سازمان یانسان یرویبود. کارکنان و ن فعال تیشخص یگر لیتعد و یکار

کارکنان و  یهستند که بر عملکرد شغل یعوامل نیتراز مهم یسازمانتیو هو یکار اقیاشت ن،یآفرتحول یهمانند رهبر یو عوامل

 .گذارندیم ریتأث یانسان یروین

 نیا جینتا .درصد دارد 99در سطح  یمثبت و معنادار ریتأث یبر عملکرد شغل نیآفرتحول یپژوهش نشان داد که رهبر جینتا

و همکاران،  ارایب  ؛2017 همکاران، و ساهو؛ 2021و همکاران،  ولیراب؛ 2021و همکاران،  ینی)آنگر یهاپژوهش جینتا با پژوهش

 جهینت نیدر پژوهش خود به ا (،2016) همکاران و نژادیشعبان .(30،36 ,26–24) ( همسو است2021و همکاران  یو رجب 2020

 یرهبر. (40) دارد وجود کارکنان یشغل عملکرد و نیآفرتحول یرهبر سبک چهارگانه یهامؤلفه نیب یکه رابطه معنادار دندیرس

عملکرد  یها شده و رواز آن تیو حما قیبه کارکنان باعث تشو یبا کارکنان ضمن احساس دلگرم ژهیبا برخورد و نیآفرتحول

 را کارکنان عملکرد بر ریمتغ نیا مثبت اثرات از یتجرب شواهد نیآفرتحول یرهبر حوزه در یقبلمطالعات  گذارد،یم ریتأثها آن

 ،شودیم باعث یبدنتیبه معلمان ترب ندهیمثبت و روشن از آ یاندازکردن چشم انیبابآفرین رهبری تحول .(22،41) کندیم ارائه

خود را  یداشته باشند وعملکرد کار یخود به دست خواهند آورد، احساس بهتر فیکه از انجام وظا یجیمعلمان نسبت به نتا

مشارکت  اعتماد،را سؤال چهارم ) نیآفرتحول یرهبر ریمتغ یبار عامل نیشترینشان داد که ب نیهمچن جینتا. دیبهبود خواهند بخش

 یبدنتیمعلمان ترب نیب یمشارکت و همکار ،است هداد اختصاص خود به( 83/0)( با کندیم تیگروه را تقو یاعضا نیب یو همکار

به معلمان موجب  نیآفرتحول یحس اعتماد رهبر نیرسانند، عالوه بر ا یاری گریکدیبه  یبحران طیکه در شرا شودیموجب م

خواهد  یشتریب زهیباانگ فیانجام وظا سازنهیبودن زم دیبودن داشته باشند و مسلماا حس مف دیمعلمان احساس مف ،خواهد شد

خواهند داشت و  یآموزان ارتباط بهتردر تحقق اهداف سازمان خود داشته باشند، با دانش یشتریب زهیمعلمان انگ یبود، وقت

قرار خواهد  یبهتر طیدر شرا زیآنان ن یعملکرد شغل جهیبرآورده خواهند کرد، درنت زیآموزان از آنان دارند را نکه دانش یانتظارات

 نیآفرتحول یرهبر 2fمقدار  آمده در پژوهش حاضر،دستبه جینتا نیهمچنذکرشده و یهاپژوهش جیتوجه به نتا باگرفت. 

بر عملکرد  یسبک رهبر نیا ریتأث یباال تیافراد است که نشان از اهم یمدل برعملکرد شغل نیا یرهایمتغ نیعامل در ب نیترمهم

 دارد. یشغل
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 نیا جینتا .درصد دارد 99در سطح  یمثبت و معنادار ریتأث یکار اقیبر اشت نیآفرتحول یپژوهش نشان داد که رهبر جینتا

  ؛2021و همکاران،  ولی؛ راب2017؛ ساهو و همکاران، 2019و همکاران،  لی؛ بو1996)لو و همکاران،  یهاپژوهش جیپژوهش با نتا

القا  که به معلمان آفرین با احترام و احساس غروری. رهبری تحول(19،25،26،33،41) ( همسو است2021چوآ و همکاران، 

انجام  یآنان را برا اقیو اشت زهیامر انگ نیباال هستند، ا تیصالح یدر شغل خود دارا ،آنان احساس کنند شودیموجب م ،کندیم

 یکار اقیبر اشت نیآفرتحول ی( در پژوهش خود نشان دادند که رهبر2021مبارک و همکاران ) کند،یم شتریب شانیشغل فیوظا

شود معلمان در زمان انجام وظایف خود انگیزه بیشتری کسب آفرین موجب می. رهبری تحول(18) دارد یمثبت و معنادار ریتأث

شود که آفرین موجب میدهد، عالوه بر این سبک رهبری تحولآفرین انرژی کارکنان را افزایش میکنند، سبک رهبری تحول

 دیجد یهاوهیدر انجام ش یبدنتیترب لمانکنند. ترغیب شدن معمعلمان هنگام دوری از شغل خود احساس بدی را گزارش 

 کند. تیتقو شیازپشیمعلمان را ب زهیانگ تواندیم زین نیآفرتحول یبرخورد با مشکالت از سمت رهبر

 نیا .درصد دارد 99در سطح  یمثبت و معنادار ریتأث یسازمانتیبر هو نیآفرتحول یپژوهش نشان داد که رهبر جینتا نیهمچن

با  نیآفرتحول، رهبری (13،33) ( همسو است2016و همکاران،  ی؛ حسن2019و همکاران،  لیبو یهاپژوهش جینتا با جینتا

در آن سازمان  نکهیکه معلمان از ا شوندیکار موجب م طیها در محشناختن آن تیبه رسم نیمعلمان و همچن قیو تشو تیحما

معلمان  گریمعلمان با سازمان و د یباعث ارتباط قو تواندیاعضا م نیب یهمکار تیبه کار هستند احساس غرور کنند، تقو مشغول

و سازمان اعتماد خواهند  یباشد، کارکنان به رهبر جهتکیدر  نیآفرتحول یها و اعمال رهبرکه ارزش یزمان نیعالوه بر ا ،شود

و  یسازمانتیدر کارکنان، هو شتریب زهیانگ جادیبا ا نیآفرتحول یرهبر نیبنابرااز سازمان خواهند دانست؛  یکرد و خود را جزئ

 نیشتریب 2fبا توجه به مقدار  نیآفرتحول یرهبرنشان داد  جینتا. دهدیم شیها افزاآن نیو تعلق را در ب یاحساس وفادار

 ،شودیم شنهادیدارد و پ ریمتغ نیا یباال تیکه نشان از اهم داشت یسازمانتیبر هو قیتحق یرهایمتغ نیرا در ب یگذارریتأث

سازمان در بلندمدت خواهد داشت از  تیبه موفق یانیمعلمان که کمک شا یسازمانتیهو تیتقو یپرورش برا و آموزش سازمان

 استفاده کنند. نیآفرتحول یرهبر

 نیا جینتا .درصد دارد 95در سطح  یمثبت و معنادار ریتأث یبر عملکرد شغل یکار اقیپژوهش نشان داد که اشت جینتا نیهمچن

 بود همسو( 2017 همکاران، و کریب؛ 2021 همکاران، و ینورجهجان؛ 2019 همکاران، و لیبو) یهاپژوهش جینتا با هیفرض

 زیانگباالتر و به دنبال کار بامعنا و چالش یدرون زشیانگ یبرخوردار هستند، دارا یشغل اقیکه از اشت یکارکنان .(16،17،33)

که  یبرخوردار هستند. زمان یو از عملکرد باالتر کنندیکار م طلبد،یرا م یمتنوع یهاکه مهارت تردهیچیپ فیهستند، در تکال

 راتییتغخوش دست زیآنان ن یکسب کنند، بدون شک عملکرد کار یمعلمان مشتاق به شغل خود باشند و از انجام شغل خود انرژ

 نیشترینشان داد که ب نیهمچن جیخواهند داشت. نتا یاحساس بهتر زین کنندیکه سخت کار م یزمان یمثبت خواهد شد و حت

( به خود اختصاص داد. 77/0با ) کنم( یدهم افتخار م یکه انجام م یبه کار منرا سؤال چهارم ) یکار اقیاشت ریمتغ یبار عامل

آموزان از آنان دارند که دانش یو در شناخت انتظارات ندیایآموز خود کنار ببا دانش شتریب ،شودیبه کار در معلمان باعث م اقیاشت

 آنان یعملکرد کار تیموجب تقو ،شودیگرفتنشان م زهیاحساس در معلمان که شغل آنان موجب انگ نیتر عمل کنند، اموفق زین

 تیو موفق شتریآموزان بارتباط مثبت و شناخت انتظارات دانش یتالش آنان برا ،باشد شتریب معلمان زهیانگ هرچقدر شد، خواهد

باالتر کارکنان  یبه شغل موجب عملکرد شغل شتریب اقیو اشت یبستگدل نیبنابرا افت،یخواهد  شیافزا زین فشانیدر انجام وظا

 .شودیم

 نیا جینتا .درصد دارد 95در سطح  یمثبت و معنادار ریتأث یبر عملکرد شغل یسازمانتیپژوهش نشان داد که هو جینتا نیهمچن

 ( همسو است2013و همکاران،  گوی؛ ن2016و همکاران،  ی؛ حسن2019و همکاران،  لی)بو یهاپژوهش جینتا با هیفرض

است  یاز عوامل مهم ،سازمانشان دارند. ارتباط قوی با سازمان و احساس غروری که معلمان از عضویت داشتن به (12،13،33)
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 یخوشحال احساس کنندیم کار یسازمان در نکهیا از کارکنان یوقت دهد، رییتغ مثبت جهت در را آنان یعملکرد کار تواندیکه م

بار  نیشترینشان داد که ب نیپژوهش همچن جیتالش مضاعف خواهند داشت. نتا زیبه اهداف سازمان ن دنیرس یبرا ،باشند داشته

به خود اختصاص داده بود. احساس تعلق  (85/0)( با دارم سازمان نیبه ا یمن احساس تعلق قورا سؤال دوم ) ریمتغ نیا یعامل

امر موجب شناخت انتظارات  نیآموزان خود داشته باشند، ابه دانش یکیکه معلمان احساس نزد شودیمعلمان به سازمان موجب م

ظارات قرار انت نیتحقق ا ریدر مس ،آموزان را بشناسدکه معلم انتظارات دانش یمعلمان خواهد شد، زمان یآموزان از سودانش

 .دیخود را بهبود خواهد بخش یخواهد گرفت و عملکرد شغل

پژوهش  نیا جینتا .درصد دارد 99در سطح  یمثبت و معنادار ریتأث یکار اقیاشتفعال بر  تیپژوهش نشان داد که شخص جینتا

. (18،33،34) بود همسو( 2021 همکاران، و مبارک2019 همکاران، و لیبو؛ 2013 همکاران، و رونی)د یهاپژوهش جیبا نتا

شود که اشتیاق آنان های جدید در سازمان برای بهبود زندگی در برخی کارکنان موجب میهای مختلف و راهجستجوی فرصت

مناسب باشد  یهاراه ایخود به دنبال فرصت و  فیاانجام وظ یکه فرد برا یزمانبرای شناخت این مسیرها نیز افزایش پیدا کند. 

کند،  دایخود پ فیانجام وظا یبرا یدیجد یهاکند و راه ییممکن را شناسا یهاکه فرصت یخواهد و زمان شتریب زیاو ن زهیانگ

فعال را  تیشخص ریمتغ یبار عامل نیشترینشان داد که ب نیهمچن جیدر کار خود خواهد داشت. نتا یرومندیاحساس قدرت و ن

که معلمان به دنبال  یبه خود اختصاص داد. زمان (88/0) با( هستم کار انجام یبرا یبهتر یهاراه دنبال به شهیهم منسؤال اول )

و تالش خواهند  چند برابر خواهد شد زیها نراه نیشناخت ا یآنان برا اقیخود باشند، اشت یشغل فیانجام وظا یبهتر برا یهاراه

 2fفعال با توجه به مقدار  تیشخصنشان داد  نیهمچن جیخود انتخاب کنند. نتا فیانجام وظا یرا برا وهیش نیکرد که بهتر

 شنهادیپ و دارد ریمتغ نیا یباال تیکه نشان از اهم داشت یکار اقیبر اشت قیتحق یرهایمتغ نیرا در ب یگذارریتأث نیشتریب

باشند  ییروهایبه دنبال جذب ن ت،یسنجش شخص یهاشود و با ارائه برگه ژهینکته توجه و نیزمان جذب معلمان به ا در ،شودیم

 یهاها و راهفرصت ییآنان را نسبت به شناسا اقیفعال افراد اشت تیاست که شخص یعیفعال هستند، طب تیشخص یکه دارا

 تیخواهد داشت و درنها یمثبت ریتأث زیعملکرد کارکنان ن یامر رو نیا جهیخواهد داد، نت شیانجام کار در سازمان افزا یبرا دیجد

 سازمان ختم خواهد شد. تیبه موفق

 هیفرض نیا جینتا .دارددرصد  95در سطح  یمثبت و معنادار ریتأث یسازمانتیفعال بر هو تیپژوهش نشان داد که شخص جینتا

به کار داشته باشند، نسبت به اهداف  اقیکه اشت یکارکنان .(33) ( همسو بود2019و همکاران،  لی)بو پژوهش جینتا با پژوهش

 یهاکه کارکنان تالش شودینسبت به سازمان موجب م تیاحساس مسئول نیخود را مسئول خواهند دانست، ا زیسازمان ن

 به اهداف سازمان داشته باشند. دنیخود در جهت رس یشغل فیمضاعف و فراتر از وظا

 نیا جینتا. ندارد یسازمانتیو هو نیآفرتحول یرهبر نیدر رابطه ب گر لیتعد نقشفعال  تیپژوهش نشان داد که شخص جینتا

 جیناهمسو بودن نتا یبرا ،(31،33) ( بود2014(؛ برگرون و همکاران )2019و همکاران ) لیپژوهش بو جیبرخالف نتا پژوهش

 جیمدارس بودند. نتا یبدنتیمعلمان ترب ،یپژوهش جامعه آمار نیاشاره کرد، در ا قیدو تحق نیا یبه تفاوت جامعه آمار توانیم

 نیرابطه ب تواندیو نم ستین گذارریتأث یسازمانتیو هو نیآفرتحول یرهبر نیفعال بر رابطه ب تیاز آن است که شخص یحاک

 .دینما تیتقو ای فیرا تضع ریدو متغ نیا

 دهدیکه نشان م ندارد یکار اقیو اشت نیآفرتحول یرهبر نیدر رابطه ب گرلیتعدنقش  فعال تیشخص ،داد نشان پژوهش جینتا

و همکاران،  لی)بو یهاپژوهش جیپژوهش با نتا نیا جی. نتاکندینم یو قو فیرا ضع ریدو متغ نیا نیفعال رابطه ب تیشخص

 انیقبل ب هیطور که در فرضهمان، (16،31،33) نداشت ی( همخوان2017و همکاران،  کری؛ ب2014؛ برگرون و همکاران، 2019

 نمود. انیها بپژوهش یدو پژوهش را متفاوت بودن جامعه آمار نیا جینتا یعدم همخوان لیاز دال یکی توانیشد، م
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. دارددرصد  95در سطح  یو عملکرد شغل نیآفرتحول یرهبر نیدر رابطه ب یانجینقش م یکار اقیاشت ،داد نشان پژوهش جینتا

که  یمعلمان .(18،33) بود همسو( 2021 همکاران، و مبارک و 2019و همکاران  لیبو) یهاپژوهش جینتا با پژوهش نیا جینتا

با  کیتحقق اهداف سازمان هستند، رابطه نزد یمعلمان در پ ریاز سا شتریب ،دارند خود یشغل فیانجام وظا یبرا یشتریب اقیاشت

نشان  هیفرض نیا جیانجام خواهند داد. نتا یها دارند را به شکل بهترآموزان از آنکه دانش یو انتظارات کنندیآموزان برقرار مدانش

 تواندیم زین یکار اقیاشت قیاز طر نیآفرتحول یسبک رهبر ،هم وجود دارد که نشان دهد یگرید میرمستقیغ ریمس که دهدیم

 بگذارد. ریتأثمعلمان  یعملکرد شغل یبر رو

 ،دهدینشان م که ندارد یو عملکرد شغل نیآفرتحول یرهبر نیدر رابطه ب یانجینقش م یسازمانتیهو ،ادد نشان پژوهش جینتا

پژوهش  جینتامعلمان داشته باشد.  یعملکرد شغل یبر رو یریتأث تواندینم یسازمانتیهو میرمستقیغ ریاز مس نیآفرتحول یرهبر

فعال  تینشان داد که شخص هاافتهی .(33،42) ( بود2019و همکاران،  لی؛ بو2018)لو و همکاران،  یهاپژوهش جیبرخالف نتا

 وجودنیا باشد، اما با گذارریتأث یکار اقیو اشت یسازمانتیگرا و هوتحول یبر رابطه رهبر تواندیگر نملیتعد ریمتغ کیعنوان  به

که  شودیم شنهادیعلت پ نیکرد، به هم یپوشچشم یسازمانتیو هو یکار اقیبر اشت ریمتغ نیا یمثبت و قو ریتأثاز  توانینم

فعال را  تیشخص با ییروهاین وآورند خود دقت الزم را به عمل یآموزش یروهایانتخاب نپرورش در  و سازمان آموزش رانیمد

بر  نیآفرتحول یرهبر یقو ریتأث جینتا ن،یکنند. عالوه بر ا یابیموضوع را ارز نیا زیو در طول خدمت آنان ن ندیانتخاب نما

در  نیآفرتحول یرهبر گذارریتأثدر انتخاب سبک  رانیبه مد تواندیکارکنان را نشان داد که م یو عملکرد شغل یسازمانتیهو

هستند و با در نظر  بخشالهام، نیآفرتحول یرهبر سبک با رانیکند که مدیم تیتقو را دهیا نیا افتهی نیا د،یسازمان کمک نما

 یو تعامل کار یسازمان تیهو شیافزا جیترو در یدیکل نقش یفکر کیآل شده و تحرهدی، نفوذ اکارکنان یفرد یهازهیانگگرفتن 

و  باال سطحکار در  انجام به لیما شتری، به نوبه خود، بیقو یسازمان تیهو باو  ریدرگ یکارکنان و کارکنان خود دارند انیدر م

 تیهو ازفعال که  یهاتیشخص با کارکنان نکهیا توجه به اب نیهمچن ،هستندشان سازمان درخود  یاساس یهافراتر از نقش

ها سازمان رانیمد ،شودیم شنهادیپدهند، یم یبهتر پاسخ نیآفرتحول یبه رهبر و دارندبرخور یباالتر یو تعامل کار یسازمان

کند تا یها کمک مامر به سازمان نیباشند. ا سازمان کارکنانمختلف  یهاتیخود با شخص یرهبر یهابه دنبال مطابقت سبک

رهبران و  نیب یهایریو به حداقل رساندن درگ یاریاخت یکار خوب، نشان دادن رفتارها انجام یبرا را خود کارکنان لیتما

فعال کارکنان  تیشخص تیتقو یبرا ییهافعال و استفاده از روش تیباشخص یکارکنان یهایژگیو شناختد. نده شیافزا کارکنان

را استفاده کند  نیآفرتحول یرهبر سبک بتوانند اگر پرورش آموزش رانیمداست.  نیآفرتحول یاز نقاط مثبت سبک رهبر زین

به اهداف سازمان باشند،  دنیرس موفق در یهاجزء سازمان توانندیم ند،یفعال را جذب نما تیشخص یو در کنار آن معلمان دارا

که در کار خود ابتکار عمل دارند و  یبه معلمان نیآفرتحول یبا استفاده از سبک رهبر توانندیپرورش م وسازمان آموزش رانیمد

عملکرد  تیمند شده و درنهاعالقه ییرفتارها نیبه انجام چن زیمعلمان ن ریهستند، پاداش دهد تا سا دیجد یهابه دنبال فرصت ای

پرورش دهند، را خود  کارکنان یکارو تعامل یسازمان تیهوخواهند یکه م ییهاسازمان ت،یدر نها ند،ینما تیخود را تقو یشغل

آموزش  سازمانتر شوند. کنند، ممکن است موفق دایفعال را پ تیشخص با کارکنانو نیآفرتحول رهبران درست بینند ترکااگر بتو

از  که یو به کارکنان کند یساز ادهیپ خود کارکنان انیم در یپرکارکردگ کیتوسعه و تحر یرا برا ییهایاستراتژ دیباپرورش 

 داشتن دیبا نیآفرتحول رهبران بیترت نیهمبه  پاداش دهند. هستند رییو تغ به دنبال فرصت و دهندیابتکار عمل را نشان م خود

 خود را پرورش دهد یرهبر ید اثرات مثبت رفتارهانتوانیدهند که چگونه م صیو تشخ هداد جلوه تیاهم پر رافعال  تیشخص

 نکهیا وجود دارد. ابتدا زین مطالعه نیا یبرا ییهاتیها، محدودشمانند تمام پژوهه. فعال داشته باشند تیبا شخص یتا کارکنان

ارائه دهد و درک بهتر روابط  تاحتماال جادیا به نسبت یشتریب نشیتواند بیم یطول قاتیتحق نیبنابرا ؛است یمقطع ،مطالعه

 قاتیتحق نیبنابرا ؛کارکنان است یبه اقدامات خود گزارش یمطالعه تنها متک نیا نکهیکند. دوم ا لیکاوش شده در مطالعه را تسه
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تحول یرهبر ریتأث دیبا ندهیآ قاتیدر واقع تحق. اتخاذ کند نو کارکنا رانیمد دگاهید لیتحل یرا برا ییهاروشتواند یم ندهیآ

کارکنان  یبرا یکار یامدهایپ تیرا با در نظر گرفتن ماه یعملکرد شغل ینیدر اقدامات ع یکار اقیاشتو  یسازمان تیهو ن،یآفر

 و خدمات تیفیک ،ییکارا ،یورمربوط به بهره ،شتریب ینیع یهاخواهد بود که استفاده از شاخص ستهیشا ن،یبنابرا ؛کند یبررس

 یهاسازمان ریسا با آن تفاوت و مطالعه مورد سازمان خاص یهایژگیو نکهیا ضمن .شود گرفته نظر در خدمات یابیباز عملکرد

در  قیتحق نیا جیاز نتا توانیاما م ،داد میها تعمسازمان ریپژوهش را به سا نیحاصل از ا جینتوان نتا ،شودیم موجب یدولت

 زین هاآن به را قیتحق نیا از حاصل جینتا و کرد استفاده هااستان ریسا مدارس در یبدن تیترب معلمان ریسا نشیگز انتخاب و

کشور را به  یهامدارس استان ریسا یبدن تیمحققان، معلمان ترب یآت قاتیدر تحق ،گرددیم شنهادیپ نکهیا تینها در. داد میتعم

بود و با توجه به  یکم کردیبر رو یمطالعه حاضر مبتن نکهیتوجه به ا با قرار دهند. یانتخاب و مورد بررس یعنوان جامعه آمار

 نکهیاحتمال ا نیوجود نداشت، عالوه بر ا هاینظرات آزمودن ریاز سا یریگامکان استفاده و بهره ،یروش کم یهاتیمحدود

 جینتا تواندیموضوع م نیوجود دارد که ا زیارائه داده باشند ن یواقع ریغ یهااز سواالت نداشته و پاسخ یدرک درست هایآزمودن

به انجام  توانندیم یطیکارکنان در چه شرا دهدینشان م قیتحق نیاها، تیبا وجود محدودرا دچار مشکل کند،  قیحاصل از تحق

 ماتیتصمتا  کندیروند آگاه م نیا از زینرا  رانیشان بپردازند و مدسازمان تیخود به شکل مطلوب و در جهت موفق فیوظا

  .بردارندسازمان  تیدر جهت موفق یاقدامات مناسب و داشته ترآگاهانه

 ییباال سطح در که بود ،یکار اقیاشت و یسازمانتیهو ،یعملکرد شغل یرهایمتغ 2Rپژوهش مقدار  نیاز نکات مهم ا نکهیا ضمن

 یمدل کیعنوان به توانیاند و مشدهانتخاب یدرستوابسته به یرهایمتغ یبر رو گذارریتأث یرهایمتغ شتریب ،دادیم نشان که بود

 تیاهم دهندهنشان موضوع نیا. ردیمورداستفاده قرار گ زین گرید قاتینمود و در تحق هیاست به آن تک یبرازش مناسب یکه دارا

 و کارکنان یسازمان تیهو شیافزا جهت در راهکارها ارائه با توانندیم رانیمد و است کارکنان یکار اقیاشت و یسازمان تیهو

 عملکرد بهبود موجب و داده شیافزا را خود کارکنان یکار اقیاشت سازمان، در خود کارکنان یبرا مناسب بستر جادیا نیهمچن

 به نسبت کارکنان تیمسئول احساس سازمان به داشتن تعلق احساس و شکل نیبهتر به کار انجام به لیتما شوند، خود کارکنان

خود را به شکل  فیکارکنان تالش کنند که وظا ،شد خواهد موجب تیمسئول احساس نیا و دهدیم شیافزا را شانسازمان

 شان خواهد شد.سازمان تیامر منجر به موفق نیا تیمطلوب انجام دهند که در نها

 قیالحظات اخالم

ها یافتهش شد تا در انتقال الو ت ه استاستفاده شد قی را رعایت کرده بودند،الت پژوهشی که نکات اخالدر پژوهش حاضر از مقا

صداقت و . گونه سوگیری انجام نشودهیچزم برای مخاطبان ایجاد گردد و در گزارش نتایج المطالعات پیشین، شفافیت  و نتایج

 . داری نیز در تحلیل متون و استناددهی رعایت شده استامانت

 حامی مالی

 .های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکردهای تأمین مالی در بخشگونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 مشارکت نویسندگان

 .اندمشارکت داشته ،های پژوهش حاضرنگارش همه بخشتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و 

 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد
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