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 چکیده
بیه عبیارت    ایی  یراهبرد ر،یبص یامروز، وجود رهبران یایپو یها طیدر مح یو تحوالت مستمر سازمان رییتغ ۀالزم

 یگیرا بیر نیوآور    تحیول  یرهبیر  یاثرگذار زانیم نییپژوهش تع نیهدس از ا. است نیآفر تر، رهبران تحول روشن

پژوهش . کارکنان ناجا است نیدر ب یشناخت روان یدانش و تواناساز تیریای مد با توجه به نقش واسطه یسازمان

 یانتظیام  یکارکنیان فرمانیده   ییۀ پیژوهش شیامل کل   یآمیار  ۀجامع. است یهدس از نوع کاربرد یحاضر بر مبنا

پیژوهش از چهیار    نیدر ا. ساده استفاده شده است یتصادف یریگ که از روش نمونه باشد یم راحمدیشهرستان بو

گیرا   تحول یپرسشنامه رهبر ه،یگو 70دانش  تیریپرسشنامه مد ه،یگو 75 لکه شام یسازمان ینوآور ۀپرسشنام

 هیی پیژوهش کل  نیی ا یجامعیه آمیار  . استفاده شده اسیت  هیگو 72 یشناخت روان یو پرسشنامه تواناساز هیگو 70

 نیی در ا یریی گ روش نمونیه . باشیند  ینفیر می   529که  باشند یم راحمدیشهرستان بو یانتظام یکارکنان فرمانده

 یآور شید و پیس از جمیع    عیپرسشنامه توز 729اطالعات تعداد  یآور جمع یکه برا استساده  ی ، تصادفیتحق

ی ایین  هیا  افتهی. شد لیو تحل هیتجز Smart PLSافزار  از آنها قابل استفاده بود که با نرم نسخه 784ها،  پرسشنامه

امیا بیر    ،دارد میاثر مستق یشناخت روان یزدانش و تواناسا تیریگرا بر مد تحول یکه رهبر دهد مین نشا پژوهش

 یرهبیر  نیدر رابطیه بی   یسازمان یبر نوآور میدانش ضمن اثر مستق تیریمد. ندارد میاثر مستق یسازمان ینوآور

. نشید  تأییید  یشیناخت  روان یتواناسیاز  یانجیی اما نقیش م  کند، یم فایا یانجینقش م یسازمان یگرا و نوآور تحول

کننید تیا    یطراح روانیپ یبرا  یطور روشن و دق  را به یآرمان خاص ایاهداس  دیبا اناج یریشگیپ سیپل رانیمد

و  یتیجو حمیا  کی نیهمچن .باشند زهیانگ جادیقادر به ا یآن و حت لیموجود، تحل تیعضآنان قادر به شناخت و

 .آنها فراهم آورند یاثربخش جهیکارکنان و در نت تیرضا شیدوستانه جهت افزا

 شناختی، کارکنان نظامی گرا، تسهیل نوآوری، مدیریت دانش، تواناسازی روان رهبری تحول :کلیدی گانواژ
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 مقدمه
 یبیه حید   یطی یمح طیو شیرا  سیت ین یحیل شیدن   روزیی د یها حل ها با راه مسائل امروز سازمان

 اتیی ح ،یبیدون نیوآور   تواننید  ینمی  گیر یهیا د  ه سیازمان کو نامطمئن شده است  ایو پو دهیچیپ

 یطیشیرا  دیها با لذا سازمان .(7540و منشالنج،  یچوپان ،یواعظ)نند ک نیبلندمدت خود را تضم

در . نوآورانه خود را به اجرا درآورنید  یها تیفعال یگروه ای یطور فرد  به بتوانندنند تا کرا فراهم 

. اسیت  ریناپذ در سازمان اجتناب یادیو تحول بن رییو رهبران در تغ رانینقش مؤثر مد ان،یم نیا

 ییاراکی و  یموجبیات اثربخشی   تواننید  یمی  یرهبیر  یدیی لک یهیا  با داشتن مهارت یادار رانیمد

بیر   تواننید  یمی  نیآفیر  رهبران تحول(. 5972، 5و تانگ 5ی، سائووان7واالپا)سازمان را فراهم آورند 

 یبیرا  تواننید  یهیا می   سیازمان (. 5972، 2اتراکی و  8سیلم )باشند  رگذاریتأث روانیات و رفتار پکادرا

 یدر واقیع رهبیر  . ندیو ابعاد آن استفاده نما نیآفر تحول یاز رهبر ،یامروز یها طیانطباق با مح

( یو مالحظیات فیرد   یذهنی  بیی بخش، ترغ الهام زهیانگ زما،یارک)عد بُ چهاررا شامل  نیرآف تحول

از محققیان را   یادیی توجه تعداد ز یمفهوم نوآور ،گرید یاز طرف(. 5972، 1میکو  5میک) داند یم

ه بیه  کی رده کی مطیرح   7058در سیال   تریبار چامپ نیمفهوم را اول نیا. رده استکبه خود جلب 

آن بیر توسیعه    ریو تیأث  هاینید آفرمحصیوالت، خیدمات و    د،یجد ینام تجار جادیا یندآفرعنوان 

هیا در   در سیازمان  یمهمی  اریبه عنوان عامل بس یاز آن به بعد نوآور. مطرح شده است یاقتصاد

و  یریپیذ  انعطیاس  گیر، ید یاز طرفی (. 5990، 79میا یو فاط 0رحمیان  4خان)نظر گرفته شده است 

و دانیش موجیود در    یبهتر از منابع انسیان  ۀاستفاد ،یطیمح ریمتغ طیدر برابر شرا عیواکنش سر

 یامروز یها سازمان یدانش برا تیریمد یبهتر، دستاوردها ماتیاتخاذ تصم نینزد آنها و همچن

دانیش در واقیع    تیریمد(. 7540فر و کنجکاو منفرد،  ینسب، طالع یحاتم ،ینیرفخرالدیم)است 

بیا   ییارویی رو یقابیل اعتمیاد بیرا    ۀکنند ییشگویپ کیگذشته سازمان است که به عنوان  ۀحافظ
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هیدس   کیی  ،ینوآور(. 7540 ،یو ملک یعباس)است  ازیمورد ن یطیمداوم و مستمر مح راتییتغ

و  ینیوآور  یهیا  زمیمکیان  تیوان  یکیه می   انید  دهیچنان درهم تن دو، آن نیدانش است و ا تیریمد

 تیریمید (. 7505 ،یو محمید  یمحبی  ،یمحمد)دانش را با هم انطباق داد  تیریمد یهایندآفر

انتشیار و انتقیال    ،یدهی  کردن، انتخاب، سازمان دایها جهت پ است که به سازمان ییندآفردانش 

 ا،یی پو یریادگیی ماننید حیل مشیکل،     ییها تیفعال یالزم برا یها اطالعات مهم و داشتن مهارت

(. 5972، 5یواروپرانو سی  7باراناتیان  دامیی چ) کنید  یکمک می  یریگ میو تصم راهبردی یزیر برنامه

میؤثر   تیریشیده اسیت؛ مید    تأییدطور گسترده   به یآن با نوآور ۀدانش و رابط تیریمد تیاهم

و عالوه بیر آن   دهد یم رییرا تغ ینوآور انیجر یازهایو ن کند یرا آسان م یدانش ارتباطات دانش

و  5هیال )دهید   یمی  شیافیزا  دیی جد یها ییو توانا نشیتوسعه ب  ینوآورانه را از طر یعملکردها

 لیتبید  ییوابسته به توانا یادیا تا حدود زه ها و شرکت سازمان تیامروزه موفق(. 5995 ،8رسیما

. ابید ی یمی  یمحصیول تجلی   دیی و تول هیا  یبه دانش است که در نوآور راتییحاصل از تغ یریادگی

 ظیر بیه ن  یهیا ضیرور   و نوآورانه شرکت دیمحصوالت جد زیآم تیموفق دیتول یدانش برا تیریمد

 ینییوآور کیییدانییش  تیریمیید(. 7502 ،یارینییوازان و شییهر مقییدم، مهمییان ،یزارعیی) رسیید یمیی

در انتخیاب نحیوه   . رود یمی  نیدانش از بی  تیریمد ،یاز نوآور تیاست؛ بدون حما یسازمان درون

 طیهیا و شیرا   هدفمندانه عمل کرد و مسیتلزم توجیه بیه خواسیته     دیدانش با تیریاز مد تیحما

 (.7509قوام،  میابراه)است  جرانوآورانه و مرحله ا

 تحقیق پیشینه و پژوهش ادبیات

بیا   نیآفیر  تحیول  یرهبیر  یها یژگیو نیانطباق ب ،یچه بهتر اهداس سازمان هر شبردیمنظور پ به

مواجیه   یالتکبا مش یه هر نوآورکواضح است . رسد یبه نظر م یضرور یو نوآور تیخالق زانیم

 ینید آفرهمه، اگیر در   نیبا ا. توأم باشد تیبا موفق هین است در مراحل اولکنو مم دهیا کیاست؛ 

سیت  کبا ش ینوآور یندآفران وجود نداشته باشد، کاز ار یکی ایاز مراحل اجرا نشود  یکی ینوآور

ه امروزه ک یتیاهم لیبه دل ان،یم نیدر ا(. 7509 ،یو نوروز یپور، عباس حسن)روبرو خواهد شد 

در  زهیی انگ جیاد یا ایی و  زشیها دارند، انگ در سازمان یرقابت تیارزش و مز جادیدر ا یمنابع انسان
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و  یژنی یب ،یمیراد )برخیوردار اسیت    تیی ور از اولوکمیذ  یبه اهداس سازمان دنیرس یبرا نانکارک

کیه   کنید  یمی  بیی ترغ یرا به انجام کار روانیاست که پ یکس نیآفر رهبر تحول(. 7509 ،یکرم

  یی عال انیی اتصیال م  یرهبیران، در جسیت و جیو    گونه  نیا. فراتر از روال و انتظار معمول است

تیالش   یاهیداس متعیال   یاجازه دهند تا برا ردستانیبه ز  ،یطر نیتا از ا ندهست یو جمع یفرد

 زشیی چهیار عامیل انگ  ( 7005)پودسیاک   (. 7540 ،یفیو شیر  یریاسیت  ج،یی را ،ینیحس)کنند 

 یرفتیار  یها مؤلفه نیتر را به عنوان مهم یذهن بیو ترغ یفرد ۀمالحظ ،یبخش، نفوذ آرمان الهام

 بخیش  الهیام  انگییزش  .(7005 ،5بومر و 5کنزی مک ،7پودساک ) کرد معرفی آفرین تحول یرهبر

و  ینی یب خیوش  شیو نما یعاطف یها استفاده از استدالل نده،یجذاب از آ یانداز چشم ۀارائ عنیی

 یالگیو  کیی  نییی منیافع گیروه، تع   یبیرا  یمانند فیداکار  ییشامل رفتارها ینفوذ آرمان اق؛یاشت

 ،یبانیپشیت  ۀارائی  یبه معنیا  یفرد ۀباالست؛ مالحظ اریبس یاخالق یاستانداردها انیو ب یشخص

 یکیه آگیاه   ییرفتارهیا  یعنی ی ،یذهنی  بیاست و ترغ روانیپ یروشن برا لو دستورالعم  یتشو

 بالنچیارد  .(5990 ،8کیرکمن) دهد می شیافزا دیجد منظری از را ها مشکل و ها چالشاز  روانیپ

 زیی انگ شیگفت  یهیا  تیی کسب موفق یبرا افراد یدرون یها تیرا آزاد کردن توان و قابل تواناسازی

 یدر مورد تواناسیاز  دگاهیدو د(. 7509 ،ینیو حس ییاسکو ،یوشانلوئی یرحمان ،یانصار) داند یم

کیردن   میسیه  یاست که سیازمان بیرا   ییها تیشامل فعال یاول، تواناساز دگاهیدر د: وجود دارد

 یطیبعید، فیراهم سیاختن شیرا     نیدر ا. دهد یانجام م ها یریگ میقدرت و تصم ابعکارکنان در من

 یشیناخت  از منظیر روان  یدوم، تواناسیاز  دگاهیی د. قدرتمندتر شدن کارکنان، مد نظر اسیت  یبرا

خیود   یکیار  ینید آفرطور مسیتقل، در    در افراد که بتوانند به یحس درون کی جادیا یعنیاست؛ 

و نقیش آنهیا در    یکیار   یافیراد از وایا   ینگرش و طرز تلق دگاه،ید نیدر ا. کنند یریگ میتصم

کیه   یسیاختار  یتواناسیاز ( 7509 ،یکهیره و نعمتی   یصیفر  ،یاحمید )سازمان، مد نظیر اسیت   

فیراهم کیردن     یی از طر ریمد کرد،یرو نیدر ا شود، یم دهینام زین یکیو مکان یارتباط یتواناساز

 ،یریی گ میمشیارکت، تصیم   کارکنیان،  انیی قیدرت م  میقسمناسب، با ت یبانیو پشت ازیابزار مورد ن

گونیه   هیر  سیاز  نیه یبستر آموزش و انتقال دانش، زم جادیاطالعات، ا انیکردن آنان در جر میسه
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همیان   ،یساختار یمنظور از تواناساز ،یطور کل  به. شود یکارکنان منجر م یبه توانمند ت،یفعال

افیراد   ۀزیی انگ یارتقیا  یالزم برا طیشرا جادیا یعنی ،یشناخت روان یتواناساز. است یجو تواناساز

در آنیان   یقیدرت  یکیاهش احسیاس بی    ایی  یستگیپرورش احساس شا  یاز طر  ،یدر انجام واا

 (.7509اران، کو هم یاحمد)است

 ۀاستفاده شده که شیامل چهیار مؤلفی   ( 7002) تزریاسپر یپژوهش، از مدل چهاربعد نیدر ا

با توجیه بیه آنچیه     نیبنابرا. بودن است دار یو معن( اریاخت)ح  انتخاب  ،یرگذاریتأث ،یستگیشا

 یشیناخت  روان یتواناسیاز  شیافیزا   یی از طر ن،یآفیر  رهبران تحول د،یشرح داده شد و ذکر گرد

 کننید  یخیود را توانمنید می    ردسیتان ی، ز(حی  انتخیاب و میؤثر بیودن     ،یدار ینی مع ،یستگیشا)

 نیازهیا،  ت،یی هو ،هیا  آرمیان  ،آفیرین  تحول رهبران دهند می نشان ها پژوهش .(7002 ،7اسپریتزر)

مفهیوم   نییی استعداد تب جه،یو در نت سازند یخود را دگرگون م ردستانیز یها و ارزش ها تیاولو

محول شیده را در ارتبیاط بیا      یکارها و واا تیرهبران، اهم نیا. را دارند ردستانیز یهدس برا

 آورنید  یکارشیان فیراهم می    ینیا درک و فهیم مع  یبیرا  یتیو میوقع  کنند یمشخص م ردستانیز

 از را ردسیتان یز به نسبت فردی توجه آنها. (7002 ،2اسپنگلر و 8جولسن ،5یامارینو ،5دابینسکی)

  یی طر از سرپرسیتان  .گذارند می شینما به آنها فردی رشد برای بیشتر های فرصت جادیا  یطر

 ردسیتان یو اعتمیاد بیه نفیس ز    یخوداثربخش  ،یبازخورد مستمر و تشو ۀمشاوره، ارائ ،یگریمرب

 (7009) 5بیاس . دهنید  میی  شیافیزا  کار کی آمیز موفقیت انجام برای را هایشان توانایی به نسبت

 و اریکی ابت هیایی  روش خودمختیاری،  قیوی  حیس  کی جادیا با آفرین تحول رهبران است معتقد

 احسیاس  بیا  ردسیتان، یز به رفتار و نگرش نیا اغلب،. یابند می خود  یواا میلکت برای خالقانه

 طیور   بیه  ،آفیرین  تحول رهبری اگرچه .(5995 ،4بوش و 1مارتین) شود می منتقل بیشتری آزادی

 سیاختاری،  تواناسیازی   یطر از است نکمم ،گذارد می تأثیر شناختی روان تواناسازی بر مستقیم

 از وضیوح  بیه   ،آفیرین  تحول رهبران. باشد داشته شناختی روان تواناسازی بر نیز غیرمستقیمی اثر

                                                                                                                                       

1. Spreitzer, G. M. 
2. Dubinsky, A. J. 

3. Yammarino, F. 

4. Jolson, M. A. 

5. Spangler, W. D. 

6. Bass 

7. Martin, C. A. 

8. Bush, A. J. 
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 تغیییر  بیه  امر نیا. کنند می ادراک را تیحما نیا کارکنان، و کنند می تیحما کارکنان استقالل

 از واحید  دگاهییی د دهنیدۀ  نشانفرآیند  نیا. شود می منجر کارکنان شناختی روان های حالت در

 تیی تقو تواناسیازی  هیای  شییوه  اجیرای  بیا  را ساختاری تواناسازی آنها همچنین. است تواناسازی

 .(5997 ،7منون) شود می منجر کارکنان شناختی روان تواناسازی به که کنند می

 7502بخش و بذرافشیان در سیال    جمله فرزانه، روح از یقاتیتحقپژوهش در  نهیشیدر باب پ

 یسیبک رهبیر   انیی دانش در ارتباط م تیرینقش واسط مد یدر پژوهش خود که با هدس بررس

و  نیآفیر  تحیول  یرهبر نیکه ب افتندیدست  جهینت نیبه ا ،است یسازمان یو نوآور نیآفر تحول

 نیهمچنی . اسیت  دار یدانیش، مثبیت و معنی    تیریو مد نیآفر تحول یبرره نیو رابطه ب ینوآور

. شیود  یمحسیوب می   ینوآور یبرا یدانش شرط اساس تیریبه دست آمده نشان داد که مد جینتا

 تیریمد یدر ارتقا توانند یگرا م تحول یاز سبک رهبر یریبا الگوگ یسازمان رانیمد نکهیضمن ا

در سیال   یرسیتگار و مقصیود  (. 7502و همکیاران،   انیه فرز)تر عمل کننید   موف  یدانش سازمان

بیا   یسیازمان  یبیر نیوآور   نیآفیر  تحیول  یرهبر ریتأث یدر پژوهش خود که با هدس بررس 7502

 یانجیم ریبا حضور متغ نیآفر تحول یرهبر نددادصورت گرفت، نشان دانش  میتسه یگریانجیم

 (.7502 ،یرسیتگار و مقصیود  )دارد  یسیازمان  یوآوربیر نی   دار یمثبت و معن ریدانش تأث میتسه

 یرهبیر  ریتأث یدر پژوهش خود که با هدس بررس 7502و کامل در سال  ینظر ،یتوکل ،یمنطق

، انجیام شید   یآور و تیاب  یتوانمندسیاز  یانجیرد نوآورانه با توجه به نقش مکبر عمل نیآفر تحول

 یو رهبیر  یتوانمندسیاز  یانجیرد نوآورانه با نقش مکبر عمل نیآفر تحول یرهبر نشان دادند که

رد نوآورانه بیا نقیش   کبر عمل یآور و تاب ،یآور تاب یانجیبا نقش م یبر توانمندساز نیآفر تحول

و  5سی، ورونتی 5سیانتورو (. 7502همکاران، و  یمنطق)بوده است  رگذاریتأث یتوانمندساز یانجیم

دانیش،   تیریمد ستمیس انیم ۀرابط یهدس بررسبا  یپژوهش نیز 5971در سال  2یو دز 8تراسو

نشیان داد   ی پیژوهش هیا  افتهی. انجام دادند ینوآور تیدانش و ارف تیریمد تیباز، ارف ینوآور

 انیی از جر یبیردار  باز و مشترک، و بهیره  ستمیاکوس جادیو ا لیدانش با تسه تیریمدامانۀ که س

 تیی ارف شیباعیر افیزا   ،یاخلدانش د تیریمد تیتوسعه ارف  یدانش، از طر یو خارج یداخل

                                                                                                                                       

1. Menon, S. T. 

2. Santoro, G. 

3. Vrontis, D. 

4. Thrassou, A. 

5. Dezi, L. 
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بیا   یپژوهشی  5975و همکیاران در سیال    چوی(. 5971سانتورو و همکاران، )شده است  ینوآور

در پرستاران  یشغل تیو رضا یگرا، توانمندساز تحول یدرک رهبر نیب یروابط علّ یهدس بررس

 هیتجز. دادندانجام  یبزرگ در مالز یو دولت یخصوص یها مارستانیدر دو ب یپزشک ارانیو دست

در  یشیغل  تیگرا بر رضا تحول یدر رابطه رهبر ینشان داد که توانمندو نتایج پژوهش  لیو تحل

 یشیغل  تیرضیا  شیافیزا  یکارکنان نه تنها بیرا  یتوانمندساز. اثر واسطه دارد یکارکنان پرستار

 پرسیتاری  کارکنیان  در شیغلی  رضیایت  و گرا تحول رهبری نیبلکه واسطه رابطه ب ،است یضرور

در پیژوهش   5972سیال  در  فیندیکلیا و همکاران (.5975، 8تان و 5آدام ،5گوه ،7چوی)باشد  می

 هیای  شییوه  نقیش  به توجه با دانش مدیریت ارفیت و سازمانی خود که با هدس بررسی نوآوری

 خیدمات،  جبیران  امانۀسی  اهمییت  بیه  ی این پژوهشها یافته. دادند انجام انسانی منابع راهبردی

 ،2فینیدیکلیا )نمیود   اشیاره  وابسیته  متغیرهیای  بینیی  یشپی  عنیوان  به عملکرد ارزیابی و آموزش

هیدس   بیا  یپژوهشی  5975همکاران در سیال  هان و  همچنین. (5972 ،1روفکانینک و 5یوزگاتب

کارکنان بیا توجیه    دانش گذاری اشتراکگرا نفوذ در قصد به  رهبران تحول ریتأث یچگونگ یبررس

نتایج حاصل  .انجام دادند شناختی و تعهد کارکنان به سازمان توانمندسازی روان ۀواسط به نقش

بیر توانمندسیازی    گیرا  تحیول از رهبیری   یتیوجه  از این مطالعه نشان داد که اثر مسیتقیم قابیل  

 گیذاری  اشیتراک بیر قصید بیه     یتیوجه  قابل تأثیرد سازمانی، که به نوبه خود شناختی و تعه روان

 .(5975 ،77ونی و 79لی ،0سئو ،4هان)دانش کارکنان بود 

با توجه به  یسازمان یگرا بر نوآور تحول یرهبر یاثرگذار زانیم نییپژوهش به دنبال تع نیا

کارکنان ناجا است که با توجیه   نیدر ب یشناخت روان یدانش و تواناساز تیریمد ای واسطهنقش 

توسیعه   یهیا  نهیاهش هزکسازمان موجب  یبا استفاده از عناصر داخل یسازمان یبه توسعه نوآور
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 یعیوامل  یبررسی  ،باشید  یمحقی  مطیرح می    یه براک یا رو مسئله نیخواهد شد، از ا سازماندر 

 یرهبیر  نیبه ارتباط ببردن  یپ نیبنابرا. گردد یسازمان م ینوآور شیه باعر افزاکاست  یداخل

سیازمان   کیی به عنیوان   یانتظام یروین یدر فرمانده یسازمان یو نوآور تیو خالق نیآفر تحول

 طیمیؤثر بیا محی     یی تطب ازمنید یو ناسیت  مواجیه   یو خارج یداخل یها یدگیچیکه با پ ینظام

ها و ابعیاد   شاخص ییشناسا. سازمان باشد نیدر ا یمهم جهت بررس یموضوع تواند یم ،باشد یم

 رنیدگان یگ میو تصیم  رانیبیه مید   ،یو نیوآور  تیی رابطه آن با خالق یو بررس نیآفر تحول یرهبر

جهیت   ینینیو  یها تا روش کند یم کمک یسازمان نظام کیمؤثر در  رانبه عنوان رهب راهبردی

سیازمان بیا    نیی ا های و تعامل گیردفرماندهان ناجا قرار  یرو شیپ یسازمان یها ینوآور شیافزا

ناجا  یریشگیپ سیبا توجه به موارد فوق سازمان پل. همگام شود یشتریب یآن با هماهنگ طیمح

 یبا مردم به عنوان عناصیر اصیل   میارتباطات مستق لیه به دلک باشد یمطرح م یبه عنوان سازمان

برخیورد سیازمان ناجیا بیا     . انید  روبرو شیده  یادیز یدگیچیبا پ ریاخ یها در سال ط،یسازنده مح

داده  شیسیازمان افیزا   نیی را در ا یبیه نیوآور   ازیگفته، ن شیموارد پ بنا بهمداوم  یها یدگیچیپ

 جیاد یا یسیازمان  یعرصه بر توسعه نوآور نیفعاالن ا نیدر ب را یادیز زکه تمرک یا گونه به ؛است

 یرهبیر  ایی که آ میسؤال هست نیبه ا ییسخگوپژوهش به دنبال پا نیما در ا نیبنابرا. رده استک

 یدانییش و تواناسییاز تیریمیید ای واسییطهبییا توجییه بییه نقییش  یسییازمان یگییرا بییر نییوآور تحییول

 گذارد؟ یم ریکارکنان ناجا تأث نیدر ب یشناخت روان

 هیپیژوهش، شیش فرضی    ینظیر  یو مبیان   یانجام پژوهش، با توجه به هدس تحق یدر راستا

 :دندیگرد نیتدو یاصل

 ؛دارد دار بر نوآوری سازمانی کارکنان گرا، تأثیر مثبت و معنی رهبری تحول: فرضیه اول

 ؛دارد دار بر مدیریت دانش کارکنان گرا، تأثیر مثبت و معنی رهبری تحول: فرضیه دوم

 ؛دارد شناختی کارکنان دار بر تواناسازی روان گرا، تأثیر مثبت و معنی رهبری تحول: فرضیه سوم

 دارد؛ بر نوآوری سازمانی کارکنان یدار مدیریت دانش، تأثیر مثبت و معنی: چهارمفرضیه 

 ؛دارد شناختی کارکنان دار بر تواناسازی روان مدیریت دانش تأثیر مثبت و معنی: فرضیه پنجم

بر نوآوری سازمانی کارکنان  یدار شناختی، تأثیر مثبت و معنی تواناسازی روان: فرضیه ششم

 .دارد
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 پژوهش ومیمفه مدل
پیژوهش حاضیر، میدل     یدر راسیتا   یی تحق ۀنیشی یو پ ینظیر  یسرانجام با در نظر گرفتن مبان

 :گردد یارائه م ریبه شرح ز یمفهوم

رهبری 
آفرین تحول

نوآوری 
سازمانی

مدیریت دانش
نفوذ آرمانی

انگیزش 
بخش الهام

ترغیب ذهنی گیری  جهت
نگرانه آینده

پذیری ریسک

دیدگاهی باز 
نسبت به تغییر

آینده کنشی

انتقال دانش کاربرد دانشاکتساب دانش

توانمندسازی 
شناختی روان

مالحظات 
فردی

تأثیرگذاری اعتمادمعنی دار بودنخودمختاری شایستگی
 

 پژوهش مفهومی مدل: 6 نمودار

 پژوهششناسی  روش
از لحاظ روش به دست آوردن   یروش تحق. است یهدس از نوع کاربرد یپژوهش حاضر بر مبنا

مطرح در پیژوهش   یرهایمتغ نیب یرابطه علت و معلول. است یهمبستگ-یفیها از نوع توص داده

پیژوهش ابتیدا بیا     نیی در ا. شیده اسیت   لیتحل یمعادالت ساختار یساز روش مدلبا استفاده از 

  یی تحق یرهیا یمتغقرار گرفت، سپس  یموضوع مورد بررس اتیادب ،یا استفاده از منابع کتابخانه

پیژوهش از چهیار    نیی در ا. شیدند  یریی گ انیدازه  کیرت یل ییتیا  پینچ   یپرسشنامه با ط  یاز طر

 ه،یی گو 70دانیش   تیریپرسشنامه مید  ه،یگو 75که شامل  یسازمان یپرسشنامه استاندارد نوآور

اسیتفاده   هیی گو 72 یشیناخت  روان یو پرسشنامه تواناسیاز  هیگو 70 گرا ولتح یپرسشنامه رهبر

 راحمید یشهرسیتان بو  یانتظیام  یکارکنیان فرمانیده   هیپژوهش کل نیا یجامعه آمار. شده است
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بیر  . باشیند  یساده م یتصادف  ،یتحق نیدر ا یریگ روش نمونه. باشند ینفر م 529که . باشند یم

شید و پیس از    عیی پرسشینامه توز  729اطالعیات تعیداد    یآور جمیع  یاساس جدول مورگان برا

عدد از آنها به عنوان نمونیه پیژوهش قابیل اسیتفاده بیود و میورد        784ها،  پرسشنامه یآور جمع

بیا کمیک روش    یمعیادالت سیاختار   یسیاز  پژوهش از میدل  نیدر ا. قرار گرفت لیو تحل هیتجز

. و صحت مدل استفاده شیده اسیت   اتی، جهت آزمون فرضPLS افزار و نرم یحداقل مربعات جزئ

مشیابه معیادالت    یهیا  کیی نکبیا ت  سیه یه در مقاکی اسیت   انسیبر وار یمبتن یال اس نگرش یپ

، 5لیی و وانر 5، پولسیا 7جانیدر یل)دارد  یمتیر کبیه شیروط    ازیو آموس ن زرلیهمچون ل یساختار

 یریی گ مرحله، میدل انیدازه   نیدر اول. شود یال اس در دو مرحله انجام م یپ یساز مدل(. 5990

 نیشیود و در دومی   یبررسی  یتأییید عامیل   لیو تحل ییایو پا ییروا یها لیتحل  یاز طر یستیبا

بیرازش میدل    یهیا  شاخص نییو تع رهایمتغ نیب ریبرآورد مس لهیوس  به یاختارمرحله، مدل س

 (.7000، 8هالند)شود  یبررس

 شواهد مربوط به روایی و پایایی ابزار
و  رانیدانشییگاه و مییدتادان پرسشیینامه از نظییرات اسیی ییو محتییوا یصییور ییییروا نییییتع یبییرا

کامیل داشیتند کیه بیا توجیه بیه        یاستفاده شد که بر موضوع احاطه علم ها یکارشناسان نوآور

دو  از طریی  پرسشینامه   ییی روا نیهمچن. دیگرد تأییدپرسشنامه  ییشده، روا یآور نظرات جمع

 .است یمعادالت ساختار یساز که مختص مدل شد یبررس اگراهمگرا و و ییروا اریمع

 ییایی پا) CRو  2(استخراج شیده  انسیوار نیانگیم) AVE اریهمگرا از مع ییارو یابیارز یبرا

نشیان داده   7پژوهش در جدول  ریابعاد چهار متغ یبرا اریمع نیا جیاستفاده شد که نتا 5(مرکب

 راعتبیا  یدو شرط الزم برا 2/9باالتر از  انسیوار نیانگیو م 1/9مرکب باالتر از  ییایپا. شده است

 ریمقیاد  هیی کل ،مشیخص اسیت   7گونه که از جیدول    همان. باشد یها م سازه یهمگرا و همبستگ

 نیی و ا باشید  یمی  2/9بیاالتر از   انسیی وار نیانگیی مربوط به م ریو مقاد 1/9مرکب باالتر از  ییایپا

                                                                                                                                       

1. Liljander, V. 

2. Polsa, P. 

3. van Riel, A. 

4. Hulland, J. 

5. average variance extracted 
6. composite reliability 



 66/  ...ای اسطهگرا در تسهیل نوآوری با توجه به نقش و تحلیل رهبری تحول

 

 .قبول است پرسشنامه حاضر در حد قابل یهمگرا ییامر است که روا نیا دیمطلب مؤ

 های پژوهش میانگین واریانس استخراج شده سازهنتایج : 6 جدول

  متغیر

 معیار

مدیریت 

 دانش

رهبری 

 گرا تحول

تواناسازی 

 شناختی روان

نوآوری 

 سازمانی

 255/9 579/9 595/9 277/9 شده استخراج واریانس میانگین

 480/9 484/9 445/9 410/9 مرکب پایایی

 

 یهیا  سیازه  یهیا  سازه با شاخص کی یها شاخص انیتفاوت م زانیواگرا، م ییدر قسمت روا

 بیضیرا  ریهر سازه بیا مقیاد   AVEجذر  سهیمقا  یکار از طر نیا. شود یم سهیدر مدل مقا گرید

 ریداد که مقیاد  لیتشک سیماتر کی دیکار با نیا یبرا. گردد یها محاسبه م سازه نیب یهمبستگ

 بیضیرا  ،یقطیر اصیل   نییپیا  ریهر سیازه اسیت و مقیاد    AVE بیجذر ضرا سیماتر ،یقطر اصل

مشخص است، جذر  5طور که از جدول   همان. است گرید یها هر سازه با سازه انیم یهمبستگ

AVE مطلیب   نیشده است که ا شتریب گرید یها آن سازه با سازه یهمبستگ بیهر سازه از ضرا

 .است ها ازهس یواگرا ییقبول بودن روا از قابل یحاک

 
 

 (واگرا روایی) ها سازه همبستگی ضرایب با AVE جذر مقایسه ماتریس :2 جدول

مدیریت  
 دانش

رهبری 
 گرا تحول

تواناسازی 
 شناختی روان

نوآوری 
 سازمانی

 999/9 999/9 999/9 172/9 دانش مدیریت

  999/9 115/9 842/9 گرا تحول رهبری

 999/9 147/9 550/9 595/9 شناختی روان تواناسازی

 159/9 850/9 281/9 288/9 سازمانی نوآوری
 

ارائیه شیده    5که در جیدول   7کرونباخ یآلفا بینامه عالوه بر ضر پرسش ییایپا یبررس یبرا

از  یعیامل  یبیا سینجش بارهیا    زیی شاخص ن ییایپا، نامه است مناسب پرسش ییایپا دیاست و مؤ
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 نیی که اگیر ا  شود یسازه با آن سازه محاسبه م کی یها شاخص یهمبستگمقدار  ۀمحاسب  یطر

در مورد  ییایمطلب است که پا نیا دی، مؤ(7000هالند، )شود  8/9از مقدار  شتریب ایمقدار برابر 

سیؤال و بعید مربوطیه     کی انیم یاگر مقدار بار عامل یول. مورد قبول است یریگ آن مدل اندازه

. حیذس نمیود   یبعید  یها لیو تحل هیآن سؤال را از مدل و تجز توان یشود، م 8/9کمتر از مقدار 

هیا و سیؤاالت    سازه انیم یعامل یبارها ریمقاد یتمام شود، یمشاهده م 5 لطور که در شک همان

 .دهد یرا نشان م ییباال یاست که همبستگ 8/9از  شتریب
 

 های پژوهش ضریب آلفای کرونباخ سازه: 9جدول 

تواناسازی  گرا رهبری تحول مدیریت دانش های پژوهش سازه

 شناختی روان

 نوآوری سازمانی

 480/9 484/9 445/9 410/9 کرونباخ آلفای

 

 ها یافته
 بارهیای  و مسییر  ضرایبۀ دهند نشان که 5شکل  به توجه با و ها آزمون تحلیل و نتایج بر اساس

 ضیریب  دارای دانیش  میدیریت  بیا  گیرا  تحول رهبری مؤلفۀ ،دهد می نشان را متغیرها بین عاملی

 مؤلفیۀ  و 150/9 ضیریب  دارایشیناختی   روان تواناسیازی  بیا  گیرا  تحیول  رهبری مؤلفۀ و 444/9

 نوآوری با دانش مدیریت مؤلفۀ و 410/9 ضریب دارایشناختی  روان تواناسازی با دانش مدیریت

 ضیریب  دارای سازمانی نوآوری باشناختی  روان تواناسازی مؤلفه و 155/9 ضریب دارای سازمانی

 برخیوردار  بیاالیی  همبسیتگی  از دهد می نشان و باشند می 8/9 باالی همگی که باشد می 121/9

 .شوند یم محسوب سازمانی نوآوری برای مناسبی های شاخصها  ۀ مؤلفههمبنابراین . است
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999/9 509/9

885/9

555/9 155/9

519/9

نفوذ آرمانی

انگیزش 
بخش الهام

ترغیب ذهنی

502/9

455/9

429/9 گیری  جهت
نگرانه آینده

پذیری ریسک

دیدگاهی باز 
نسبت به تغییر

آینده کنشی

121/9

157/9

524/9

119/9

انتقال دانش کاربرد دانشاکتساب دانش

451/9 427/9 112/9

مالحظات 242/9
فردی

180/9

تأثیرگذاری اعتماددار بودن معنیخودمختاری شایستگی

100/9

150/9 121/9

157/9559/9427/9425/9457/9

رهبری 
آفرین تحول

توانمندسازی 
شناختی روان

نوآوری سازمانی

مدیریت دانش

 

 (یعاملی بارها و ریمس بیضرا) پژوهش شده آزمون مدل -افزار نرم خروجی: 2 نمودار
 

 ها فرضیه آزمون و 6یساختار مدل

مربیوط   گریکید یپنهان بر  یرهایو اثر متغ  یتحق اتیکه به آزمون فرض یساختار یآزمون الگو

اسیتفاده   Smart PLSافیزار   نرم Bootstrappingپژوهش، از فرمان  یها هیفرض تأیید یبرا. است

از  شیتر یدر بیازه ب  t ریمقیاد  یوقتی (. 5شیکل  ) دهد یرا نشان م t بیحاصل ضرا یشد که خروج

 یهیا  هیفرضی  تأییید مربوطه و متعاقباً  مؤلفۀبودن  دار یمعن انگرید، بباش -05/7از  ترو کم+ 05/7

 مشیخص  5 نمودارگونه که   همان(. 5979هنسلر و وانگ،  ن،یچا ن،یو تو،یاسپوز)پژوهش است 

 اتیفرضی  یتمیام  بنیابراین  ،است 05/7تر از  پژوهش بزرگ یها  سازه یتمام انیم t بیضرا ،است

 .شود یم تأیید

                                                                                                                                       

1. structural model 
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820/77 874/0

555/5

نفوذ آرمانی

انگیزش 
بخش الهام

ترغیب ذهنی

597/4

245/71

915/55 گیری  جهت
نگرانه آینده

پذیری ریسک

دیدگاهی باز 
نسبت به تغییر

آینده کنشی

851/77

715/0

512/1

215/0

انتقال دانش کاربرد دانشاکتساب دانش

515/55 955/58 594/75

مالحظات 
فردی

157/72

تأثیرگذاری اعتماددار بودن معنیخودمختاری شایستگی

825/5

957/8 574/5

022/77157/1555/51558/55222/58

رهبری 
آفرین تحول

توانمندسازی 
شناختی روان

نوآوری سازمانی

مدیریت دانش

 

 t ضرایب -افزار نرم خروجی :9نمودار 

 

بیه دسیت    جیاول و طبی  نتیا   ۀیبا توجه به فرض د،شو یمشاهده م 8طور که در جدول  همان

دارد  دار یمعنی  ریتیأث  یسیازمان  یگرا بیر نیوآور   تحول یعد رهبر، بtُو آماره  ریمس بیآمده از ضر

 ریمسی  بیبیا توجیه بیه ضیر    (. قرار گرفته اسیت  05/7تا مثبت  05/7 یخارج از بازه منف tآماره )

 بیضیر  رایی ز ؛دارد یسیازمان  یبیر نیوآور   دار یمثبت و معن ریگرا تأث تحول یرهبر فتگ توان یم

 شیافیزا  یسازمان یگرا، نوآور تحول یبا بهبود رهبر نیبنابرا. باشد یبه دست آمده مثبت م ریمس

بیه دسیت آمیده از     جیدوم و طبی  نتیا   ۀیدر فرضی . ابدی یکاهش م یسازمان یو با افت آن، نوآور

 ریدانیش کارکنیان تیأث    تیریگیرا بیر مید    تحیول  یعد رهبر، ب8ُدر جدول  t مارهو آ ریمس بیضر

بیا توجیه بیه    (. قرار گرفتیه اسیت   05/7تا مثبت  05/7 یخارج از بازه منف tآماره )دارد  دار یمعن
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دانیش کارکنیان    تیریبر مد دار یمثبت و معن ریگرا تأث تحول یگفت رهبر توان یم ریسم بیضر

گیرا،   تحیول  یبیا بهبیود رهبیر    نیبنیابرا . باشید  یدست آمده مثبت می  به ریمس بیضر رایز ؛دارد

 هیدر فرضی . ابید ی یدانش کارکنان کاهش م تیریو با افت آن، مد شیدانش کارکنان افزا تیریمد

خیارج از بیازه    tآماره )دارد  دار یمعن ریتأث یشناخت روان یگرا بر تواناساز تحول یعد رهبرسوم، بُ

 یگفیت رهبیر   تیوان  یمی  ریمسی  بیبا توجه به ضر(. قرار گرفته است 05/7تا مثبت  05/7 یمنف

بیه دسیت    ریمسی  بیضیر  رایز ؛دارد یشناخت روان یبر تواناساز دار یمثبت و معن ریگرا تأث تحول

و بیا   شیافیزا  یشیناخت  روان یگرا، تواناسیاز  تحول یبا بهبود رهبر نیبنابرا. باشد یآمده مثبت م

دانیش بیر    تیریچهیارم، بعید مید    هیدر فرضی . ابید ی یکاهش م یشناخت روان یافت آن، تواناساز

قرار گرفتیه   05/7تا مثبت  05/7 یخارج از بازه منف tآماره )دارد  دار یمعن ریتأث یسازمان ینوآور

 یبیر نیوآور   دار یمثبت و معن ریدانش تأث تیریگفت مد توان یم ریمس بیه به ضربا توج(. است

دانیش،   تیریبا بهبود مد نیبنابرا. باشد یبه دست آمده مثبت م ریمس بیضر رایدارد، ز یسازمان

پینجم،   هیبر اسیاس فرضی  . ابدی یکاهش م یسازمان یو با افت آن، نوآور شیافزا یسازمان ینوآور

 یخیارج از بیازه منفی    tآماره )دارد  دار یمعن ریتأث یشناخت روان یدانش بر تواناساز تیریبعد مد

دانیش   تیریگفیت مید   تیوان  یم ریمس بیبا توجه به ضر(. استقرار گرفته  05/7تا مثبت  05/7

به دست آمیده مثبیت    ریمس بیضر رایز؛ دارد یشناخت روان یبر تواناساز دار یمثبت و معن ریتأث

و بیا افیت آن،    شیافیزا  یشیناخت  روان یدانیش، تواناسیاز   تیریبیا بهبیود مید    نیبنابرا. باشد یم

 یشناخت روان یعد تواناسازششم بُ هیدر فرض تینها رو د ابدی یکاهش م یشناخت روان یتواناساز

 05/7تا مثبیت   05/7 یخارج از بازه منف tآماره )دارد  دار یمعن ریکارکنان تأث یسازمان یبر نوآور

مثبیت و   ریتیأث  یشناخت روان یگفت تواناساز توان یم ریمس بیبا توجه به ضر(. گرفته استقرار 

بیا   نیبنیابرا . باشید  یبه دست آمده مثبت می  ریمس بیضر رایز ؛دارد یسازمان یبر نوآور دار یمعن

کیاهش   یسیازمان  یو با افت آن، نیوآور  شیافزا یسازمان ینوآور ،یشناخت روان یبهبود تواناساز

 .استشده  بیاناختصار   به 8 جدول درها  یلتحل این از حاصل نتایج .دابی یم
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 پژوهش فرضیات نتایج و t آماره مستقیم، اثرات :4جدول 

 تحقی   فرضیه
 ریمس ضریب

(β) 

 t آماره
 محق  فرضیه نتیجه

 شود می تأیید 555/5 519/9 سازمانی نوآوری ←گرا تحول رهبری

 شود می تأیید 820/77 555/9 کارکنان دانش مدیریت ←گرا تحول رهبری

 شود می تأیید 957/8 150/9 شناختی روان تواناسازی ←گرا تحول رهبری

 شود می تأیید 874/0 155/9 سازمانی نوآوری ←دانش مدیریت

 شود می تأیید 825/5 100/9 شناختی روان تواناسازی ←دانش مدیریت

 شود می تأیید 175/5 121/9 سازمانی نوآوری ←شناختی روان تواناسازی

 

 گیری نتیجه و بحث

هیا و مؤسسیات معتبیر     مورد توجه سیازمان  همواره ارزشمند بودن لیارآمد به دلک یمنابع انسان

 یهیا  و اسیتفاده از سیبک   سیته یوجیود رهبیران شا   ازمنید ین ،یانسان یروین یریکارگ  به .هستند

و بیا اکتسیاب، انتقیال و     اینید را فراهم نم یسازمان یمؤثر است تا بتوانند موجبات نوآور یرهبر

کیه از   ینظیام  یهیا  در سیازمان  کارکنان یو حفظ توانمندساز جادیبا ا نیمچنکاربرد دانش و ه

مطابقیت دهنید،    رییی در حیال تغ  طیدائماً خود را با مح دیو با ندبرخوردار یخاص یها یدگیچیپ

در اسیرع   یبستر نوآور جادیو ا یفناور شرفتیراستا با پ را هم یبه اهداس سازمان یابیدست ریمس

  آن که بیه  کارکنان تیدر هدا وهیش نیتر اثربخش یریکارگ و با به نهیهز نیمتروقت و با صرس ک

 .نمایند لیتسه گردند، یجبران محسوب م رقابلیو غ یها منابع اصل سازمان گونه نیدر ا ژهیو

 یهاینید آفربیا در نظیر گیرفتن     گیرا  تحیول  یتقابل سبک رهبیر  نیشیپ قاتیمتأسفانه در تحق 

هیا   سیازه  نیی نقیش بیارز ا   است؛ زیرا انگاشته شده دهیناد کارکنان یگانه دانش و توانمندساز سه

 .دینما جادیا یسازمان ینوآور یریکارگ و به لیر تسهی بدار یمعن ریو تأث میاثر مستق تواند یم

 یاصیل  ۀیجیز فرضی    که بیه  ییپژوهش مشاهده شد، از آنجا یها افتهیه در بخش کطور  همان

 تأییید  اتیفرض ریسا یسازمان یکارکنان بر نوآور یتوانمندسازمثبت  ریتأث یبررس یعنیچهارم، 

میؤثر هسیتند کیه قیدرت      لیی به چند دل نیآفر گفت که رهبران تحول توان یم نیبنابرا. اند شده

 شیافزا. ندهستآن  یاز موارد اصل روانیپ یاهداس و باورها رییخود و تغ روانیپ نیاتحاد ب جادیا
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را  یکیه نفیوذ آرمیان    یرهبیر . شیود  یم یسازمان ینوآور شیدر کارکنان موجب افزا ینفوذ آرمان

را  یاخالق یاز رفتارها ییباال یه استانداردهاک کند یرفتار م یا ها و گونه به روش ،کند یاعمال م

هدس و  سوی تا با تالش به کند یم تیهدانان را کارکبخش  الهام زشیرهبر با انگ. دهد ینشان م

نیان را  کارک یصیورت ذهنی    به یذهن بیرهبر در ترغ نیهمچن. نندک دایآن، باور پ به یابی دست

در ننیید و که در حییل مسییائل، خالقانییه برخییورد کیی کنیید یمیی  یو افییراد را تشییو زدیییانگ یبرمیی

ه کی پیژوهش مشیخص شید     گیر ید اتیفرض یدر بررس. تردید ایجاد کنند یهیبد های فرض پیش

داشیته   ریناجا تیأث  یریشگیپ سینان سازمان پلکارک یبر توانمندساز نیآفر تحول یگرچه رهبر

مشیاهده   یدار یمعنی ۀ رابط یسازمان ینوآور ینان بر روکارک نیا یتوانمندساز ریاما از تأث ،است

از  تیی بیر حما  نیآفیر  تحیول  یه رهبیر کی مشاهده شد  اتیفرض یبا بررس نیهمچن. نشده است

به رشید   ،دینما یم زین یه منطقکطور  همان زین یاز نوآور تیمثبت گذاشته و حما ریتأث ینوآور

در سیال   یدختیی ب نیو امی  یدیجمش ولوکال، یتیپژوهش هدا جینتا. انجامد یم یسازمان ینوآور

دو بیه دو بیا    یسازمان یآوردانش و نو تیریمد ،یریادگیفرهنگ  یرهاینشان داد که متغ 7502

نشان داد کیه   یمعادالت ساختار یحاصل از الگو جینتا نیو رابطه دارند و همچن یهم همبستگ

 ریتیأث  یریادگیی از فرهنیگ   ،م باشید کدانش در سازمان حیا  تیریه مدک یزمان یسازمان ینوآور

. همراستاسیت  ژوهشپ نیا جیبابت با نتا نیکه از ا( 7502ولوکال و همکاران،  یتیهدا) ردیپذ یم

را بیا عنیوان نقیش     یپژوهشی  5972در سیال   یو دهقیان  اخیالق  کیحسنوند، ن ات،یح نیهمچن

نشیان داد    یی تحق نیی حاصل از ا جیدانش انجام دادند، نتا تیریمد یندآفردر  یرهبر یها سبک

 گیر ید جینتیا . دانش دارند تیریبا مد یدار یارتباط مثبت و معن یا گرا و مبادله تحول یکه رهبر

 ،یگیذار  خلی ، اشیتراک  )دانیش   تیریگیرا بیا ابعیاد مید     تحیول  یرهبر نینشان داد که ارتباط ب

 یرهبیر  نیارتبیاط بی   نیهمچنی . ه اسیت بیود  دار یمثبت و معن( و استفاده از دانش یساز رهیذخ

حاضیر    یی تحق جیبیا نتیا   زیپژوهش ن نیا جیبود که نتا دار یدانش معن تیریو ابعاد مد یا مبادله

اسیت   دهیی گیرا منظیور گرد   تحول یسبک رهبر جادیدانش در ا تیریرد که نقش مددا یهمخوان

و  یپیور، عباسی   حسین  به وسییلۀ انجام شده  قاتیتحق عالوه بر این،(. 5972و همکاران،  اتیح)

 تأییید پیژوهش حاضیر را    جینتیا  نیاً یع 7008در سیال   سیر و پراکو پار 7509در سال  ینوروز

 ۀجی ینت. شیده اسیت   تأیید هیفرض نیا 5995 سالبر اساس پژوهش جانگ در  نیهمچن. کند یم

مشیاهده شیده اسیت و     اتیی موجیود در ادب  ینظیر  یهیا  هیی مطاب  با انتظار پژوهش و پا هیفرض

ه در کی مختل  صورت گرفته  یها در حوزه یبر نوآور رگذاریتأث یرهایحول متغ یادیز قاتیتحق
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 ینوآوراز  تیبر حماو عوامل مؤثر  ها شرط شیاز پ یکیبه عنوان  نیآفر تحول یآنها رهبر یتمام

، (7541) ایی و پو یمشیبک  قیات یحاصیل از تحق  جیبر اساس نتا ،گریاز طرس د. شده است یمعرف

( 5995) سیمییورال ایو گارسیی( 5994)، جانییگ (5990)، خییان (7548) ینیو حسیی یحضییور

 یو نیوآور  نیآفیر  تحیول  یرهبیر  نیبی طور که نشان داده شده است، وجود رابطیه مثبیت    همان

و بیا   یسیازمان نظیام   کیی مطالعه در  ریحاضر از ح  یاند که البته تحق را اثبات نموده یازمانس

سیبک   تیی و اهم یسیاختار  کیرد یهیا از لحیاظ رو   سیازمان  گونه  نیخاص ا یها یژگیتوجه به و

 نیی در ا. باشید  یمستثنا م نیشیبا مطالعات پ سهیدر مقا ییها سازمان نیچن تیریدر مد یرهبر

 سیدر سیازمان پلی   یسیازمان  یبیر نیوآور   نیآفیر  تحیول  یرهبیر  کسب ریتأث یپژوهش به بررس

 کسیب  نیی ا یلی کطیور    ه بیه کی حاصل از پژوهش نشان داد  جیناجا پرداخته شد و نتا یریشگیپ

 یدانیش و توانمندسیاز   تیریمید  یانجیی سازمان بیا در نظیر گیرفتن نقیش م     یبر نوآور یرهبر

 .است رگذاریتأث یسازمان نظام کیآن در  یشناخت روان

ه در داخیل و خیارج از   ک یمشابه قاتیو تحق  یتحق نیحاصل از ا جیسرانجام به پشتوانه نتا

گونیه   نیبید  ؛پرداخت یاربردکو  یتیریمد ییها شنهادیبه ارائه پ توان یانجام شده است، م رانیا

اعتمیاد   دیی با نیآفیر  مشخص شد که رهبران تحیول  یآرمان یرفتارها یعرصه با بررس نیکه در ا

اعتمیاد   شیافیزا  یبیرا  دیبا رانیمنظور مد نیبد. نندکنسبت به اهداس سازمان جلب  رانان کارک

را بیه نحیو    قتیباشند؛ حق بندیخود سخت پا یها نان در سازمان نسبت به تعهدات و وعدهکارک

نیان  کارکارتباط بیاز بیا    یود را با برقرارصداقت خ ند؛یبگو گرانیمناسب و در زمان مناسب به د

 گیران یالت دکبیه رفیع مشی    کمی ک ینند و بیرا ک زیباشند، از سرزنش پره گو اسخنشان دهند؛ پ

 جیاد یناجیا جهیت توسیعه و ا    یریشگیپ سیپل رانیمد یاز طرف. ندیار بجوکنند و راهک یارکهم

ت کمشار جادیا یبرا)نند کت افتخار و غرور القا کو مشار یارکهم یبه اعضا برا دیبا ینفوذ آرمان

طیور روشین و     را به یآرمان خاص ایاهداس  دیبا(. ت را شناختکمشار ارندهعوامل بازد دیابتدا با

قیادر   یآن و حت لیموجود، تحل تینند تا آنان قادر به شناخت وضعک یطراح روانیپ یبرا  یدق

مطلیوب را داشیته    گیاه یجا یسیو   ت بهکآن و حر رییتغمنظور   به لیباشند و تما زهیانگ جادیبه ا

 جیه ینان و در نتکارک تیرضا شیو دوستانه جهت افزا یتیجو حما کیجاد یبا ا نیهمچن. باشند

آنان بیه   یو ارتقا ییوفاکش یفرصت برا جادیو ا روانیپ کیاکی یازهایآنها و توجه به ن یاثربخش

 .اهتمام گردد ،یتیسطوح باالتر توسعه شخص
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