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Abstract 
Purpose: To provide a coherent model and an overview of the relationship between knowledge sharing, 

transformational and innovative leadership that these components play a significant  role in a sustainable 

organizational development. 

 

Methodology:  This is a basic research study with a qualitative approach of the type of synthesis 
research . The chosen method was the review of 317 articles of reliable scientific journals from reputable 

domestic and foreign databases between 2010 and 2021. After three stages of review, 18 articles were 

selected. To achieve the purpose of the study, the seven-step method of Sandlowski and Barroso was 

used. 

 

Findings: Using MAXQDA 2020 software, 122 open codes were extracted. These codes were 

identified in five central codes, three sub-categories and one main category. The validity of the searched 
databases and journals was inquired through the Web of Science citation database.The reliabilityand 

validity of the research were confirmed by subject matter experts through reviewing at the time of 

coding. In order to be sure, the desired codings were reviewed several times, which led to changes in the 

way of categorizing codes and moving some codes. The final codes and model were provided to experts 

in the field. 

 

Conclusion :The research findings were presented in the form of the final research model. According 

to the findings, effective factors in knowledge sharing and transformational leadership style are of 

considerable importance in creating motivation for innovation in the organization which leads to 

sustainable organizational development. 
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 آوریو نرو نآفرریتحرو  یاز رااطر  اشرتراد دانرش، ره رر یکلر ریصروتو منسرجم  ییارائر  اگگروپژوهش حاضرر ارا هر    هدف پژوهش:

 ها نقش مهمی در توسع  پای ار سازمانی دارن .است ک  این مؤگف 

 

کر  در  اسرت بیرفراترکارا اسرتفاده از  ،و راه ررد یاز نرو  سرنتپ پژوهر ی وفریک کرردیارا رواین از نظر ه   انیادی : شناسی پژوهشروش
 0101ترا  0111سرا  ارین  11قاگ  از نشرریات معت رر علمری در پایگراه هرای معت رر داخلری و خرارزی در ارازده زمرانی عنوان م 713این پژوهش 

-مرحلر  هفرتعنروان مقاگر  انتبرار گردیر . در ایرن راسرتا، زهرت تحقرو هر   پرژوهش از رو   11اررسی ش . پس از س  مرحل  پراییش، 

 استفاده ش . و ااروسو یسن گوسک یا

 

کر  اراز اسرتبراد شر . ایرن کر ها در پرنو کر  محروری، سر  مقوگر  فرعری  100، تع اد 0101افپار مکس کیودا نسب  استفاده از نرم اا هایافته
شر   سرتعالمااسرتنادی ور آو سراینس  پایگراه طریرو از مجرالت و مرورد زسرتجوهرای پایگراه و یک مقوگر  الرلی مشربر گردیر . اعت رار

قررار  ارزرا  مرورد منراا  کفایرت و حروزه پرژوهش خ رگران مرورد تیییر  ک گذاری، زمان در اازاینی یوطر از پژوهش روایی و همچنین پایایی
ار   منجرر کر  شر  مررور هرا مروردنظرک گرذاری ش  ا  منظور اطمینران ننر ین ارار داده تط یو معت ر هایم   اا ش ه احصا گرفت و ک های

 خ رگران حروزه اختیرار شر ه در احصرا مر   و کر ها شر  و اررای مرحلر  نهرایی کر ها ارخری زااجایی و ک ها ان یدست  نحوه در تغییراتی

 ش . ارائ  پژوهش نهایی م   قاگب در پژوهش هاییافت  در نهایت گرفت ک  قرار پژوهش

 

آفررین در ایجراد انگیرپه اررای نروآوری در هرا، عوامرم مرؤدر در اشرتراد دانرش و سر ک ره رری تحرو مطرااو یافتر  گیری:بحث و نتیجه
 شود.توزهی دارد و ایجاد نوآوری در سازمان منجر ا  توسع  پای ار سازمانی میسازمان اهمیت قاام

 

 ر سازمانی، فراترکیب.آوری، اشتراد دانش، توسع  پای اآفرین، نوره ری تحو  کلمات کلیدی:

 

مرر یریت . آفرررین در ایجرراد نرروآوریفراترکیررب اشررتراد دانررش و ره ررری تحررو  (.1011) ی، دریررایو ضرریا سرراداتموسررویان، مژگان استتتناد:
 .73-07( 0)3، شناسیاطالعات و دانش
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 مقدمه
و  سرعتبهخود،  یایو پو عیبد هایویژگیامروزه دانش با 

 نیگزیرا جا یزده و جامعه دانش کنار را اطالعاتیسهولت جامعه 
دانش معتقدند  تیریمد از کارشناسان یاریآن کرده است. بس

 یسازمان مدرن است؛ تنها منبع کیمنبع  نیترکه دانش مهم
معتقد  .(1111، 1نوناکا) شودیمن دیرقبا تقل لهیوس به راحتیبه که

 هستند که هاییآن کمیو  ستیموفق قرن ب یهااست سازمان

صورت گسترده آن  و به کنندیم دیتول دیمداوم دانش جد طوربه
و  محصوالتصورت  و به کرده را در کل سازمان منتشر

 (1711حیدری،  و )زارعی .کنندیعرضه م دیجد یهایفناور
مبادله متقابل دانش و تجربه  یبرا یدیکل یدانش ابزار اشتراک

 خلقی از آن برا توانندمی هاسازمانکارکنان است و  انیدر م
 استفاده کنند. یرقابت تیو کسب مز ینوآور د،یدانش جد
چگونگی گرایش و برخورد رهبران ( 1711شناس، )حق
بر نوآوری  یمستقیم تأثیراشتراک دانش  هایفرآیند سازمان با

توسط رهبری توانا که  کارگیری سرمایه دانش کارکنانهبدارد. 
مسیر آینده سازمان را مشخص سازد و افراد را به  نگریژرفبا 

ول را در کارکنان مسیر درست هدایت کند و انگیزه ایجاد تح
مطالعه گردد. آوری در سازمان میر به تولید نومنج برانگیزد،

گرفته در حوزه های انجام پژوهش کوشد با بررسیحاضر می
و عناصر  هامؤلفه، وریآفرین و نوآرهبری تحولاشتراک دانش، 

بر فرآیند نوآوری از طریق اشتراک دانش و  تأثیرگذاراصلی 
کرده و با ارائه الگویی سبک رهبری را احصا و شناسایی 

-رهبری تحولسجم تصویر کلی از رابطه اشتراک دانش، من

ها راهنمایی برای مدیران سازمان تاارائه نماید.  آورینو آفرین و
ایجاد  هایفرصتشناخت اهمیت مدیریت دانش و  جهت

 نوآوری در سازمان باشد.

 

 های پژوهشپیشینه
 ةرابط»پژوهشی را با عنوان  (1711 و همکاران، نیکبخت) 

های آموزشی های رهبری مدیران گروهمدیریت دانش با سبک
 «علوم پزشکی اصفهاندانشگاه  علمیهیئتاز دیدگاه اعضای 
های های این پژوهش نشان داد که بین مؤلفهانجام دادند، یافته

وجود  داریمعنیمدیریت دانش با سبک رهبری تحولی، رابطه 
رابطه »( پژوهشی با عنوان 1711) ،میرکمالی و چوپانی .دارد

آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک بین رهبری تحول
دادند. نتایج نشان داد که بین رهبری  انجام «شرکت بیمه

های آن با گـرایش بـه نوآوری آفرین و تمامی مؤلفهتحول

، دلگادو .داشته استداری وجـود یسازمانی رابطه مثبت و معن

                                                             
1. Nonaka 

های دانشی بر دارایی (0111) 0مارتین دوکاسترو و ناوازلوپز
 در پژوهش هاآننوآوری را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. 

های های دانشی سازمان و قابلیتدارایی» خود تحت عنوان
اثرات مثبت  «(های تولیدی اسپانیاشواهدی از شرکت)نوآوری 

مورد  های نوآوری راهای دانشی بر قابلیتدار دارایییو معن
 به پژوهشی در (0111) 7کودلکوا و سوبودووا .قرار دادندتأیید 

 ساززمینه عاملی شدان مدیریت که یافتن دست این نتیجه

، آلبوفاالسا و بیراسناو .است سازمان در نوآوری ایجاد جهت
گرا نقش رهبری تحول»پژوهشی را تحت عنوان  (0117) 0بادر

انجام دادند. نتایج حاصل از  «و مدیریت دانش بر نوآوری
گرا تأثیر رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که رهبری تحول

دخالت روزمره کارکنان در  مستقیمی بر نوآوری دارد و
ش( کسب، انتقال و استفاده از دان)فرایندهای مدیریت دانش 

ها همچنین با نوآوری دارد. یافته داریمعنیارتباط مثبت و 
واسطة  عنوانبهنشان داد که کاربرد و انتقال دانش تا حدودی 

کند و کسب و گرا و نوآوری عمل میرابطه بین رهبری و تحول
گرا و میانجی رابطه بین رهبری تحول کامالًنش انتقال دا

در پژوهش خود با عنوان  (1717)نیکنام صفری . نوآوری است
با توجه به نقش  خالقیتهای رهبری با بررسی رابطه سبک

آفرین میانجی تسهیم دانش نشان داد که سبک رهبری تحول
 ، مقدم،زارعی. ثیر دارد و این تأثیر مستقیم استتأ خالقیتبر 

در پژوهش خود به تأثیر  (1711) و شهریاری نوازمهمان
مستقیم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی اشاره نمودند. 
همچنین در این پژوهش مشخص شد که مدیریت دانش توسط 

صورت غیرمستقیم بر نوآوری سازمانی نقش  هوش سازمانی به
د حاکی از آن بو (1711)نتایج پژوهش رستگار و مقصودی  .دارد

آفرین با حضور متغیر میانجی تسهیم دانش که رهبری تحول
نتایج پژوهش ی سازمانی دارد. داری بر نوآوریتأثیر مثبت و معن

که  نشان داد (1711)هدایتی ولوکال، جمشیدی و امین بیدختی 
متغیرهای فرهنگ یادگیری، مدیریت دانش و نوآوری سازمانی 

همچنین نتایج  و ددو به دو با هم همبستگی و رابطه دارن
ساختاری نشان داد که نوآوری  معادالتحاصل از الگوی 

سازمانی زمانی که مدیریت دانش در سازمان حاکم باشد از 
، مالکی حسنوند، حیات .پذیردفرهنگ یادگیری تأثیر می

-نقش سبک»پژوهشی را با عنوان ( 0111) 1نیکاخلج و دهقانی

جام دادند، نتایج ان «های رهبری در فرایند مدیریت دانش
-گرا و مبادلهنشان داد که رهبری تحول وهشپژحاصل از این 

                                                             
2. Delgado, Martín‐de Castro& Navas‐López 
3  . Sobodovo& Kodlkoa 
4. Birasnav, Albufalasa & Bader 
5. Hayat, Maleki Hasanvand, Nikakhlag & Dehghani 
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با مدیریت دانش دارند. نتایج  داریمعنیای ارتباط مثبت و 
گرا با ابعاد مدیریت دیگر نشان داد که ارتباط بین رهبری تحول

 (سازی و استفاده از دانشگذاری، ذخیرهخلق، اشتراک)دانش 
ای و بود. همچنین ارتباط بین رهبری مبادله داریمعنمثبت و 

 .بود دارمعنیابعاد مدیریت دانش 

 

 اشتراک دانش

تعاریف مختلفی در مورد اشتراک دانش در ادبیات وجود دارد. 
تسهیم دانش فرایندی است که در آن  ،(0110) 1وانگ و وانگ

صورت داوطلبانه دانش آشکار و پنهان خود را با  افراد به
به  های مختلف مانند نوشتاری و گفتارییگر به شیوهکارکنان د

 گذارند. طبق نظر دیشکل رسمی و غیررسمی به اشتراک می

گذاری دانش اشتراک ،(0112) 0، واندنهاف و دی ریدروریز
فرایندی است که افراد، دانش )ضمنی و آشکار( خود را با 

 گردندکنند و موجب خلق دانش جدید مییکدیگر مبادله می
( 0112، 0)شینیان و سن(. 0110 ،همکاران 7و ون دی هوف)

کسب دانش برای  منظوربهاشتراک دانش را یک روش ضروری 
دانند )یسیل، کوسکا و سازمان میفرد و خلق دانش جدید برای 

-توان گفت که رفتار اشتراککلی میطوربه .(0117، 1بیوکبس

آوردن  گذاری دانش، کنشی متقابل با دیگران برای به دست
توان گفت که تعامالت دانش و تسهیم آن است؛ بنابراین می

 گذاری دانش را افزایش دهدتواند رفتار به اشتراکاجتماعی می
و ارتباط میان فرد و جمع )گروه، تیم، ( 0111، 2)چانگ و چونگ

گذاری اشتراک سازمان یا جامعه( یک جنبه مرکزی از رفتار به
 .(0110 ،3تن و سیمونوسکی)ون دی هوف، اسکا تدانش اس

 

 آفرینرهبری تحول

آفرین، رهبرانی هستند که بر پیروان خود، نوعی رهبران تحول
کسانی هستند که از طریق  هاآنالعاده دارند. فوق نفوذ عمیق و

شده، پیروان خود را در  محول تعیین نقش، الزامات و وظایف
)مظلومی،  .ندانگیزانکنند و برمیجهت اهداف معین، هدایت می

مؤلفه اصلی دارد که  0آفرین رهبری تحول (1710، همکاران

                                                             
1. Wang & Wang 
2 . De Vries, Van den Hooff & De Ridder 

3 .Vndi hof& els 
4  .Xinyan & Xin 
5 .Yesil,Kosca & Biokbes 
6. Chang & Chong  
7. Vndihof, Askatn& Simonoski 

 11بخشانگیزش الهام ،1، ترغیب ذهنی1نفوذ آرمانی از اندعبارت
 .11و مالحظات فردی

آفرین باشد، چنانچه یک رهبر تحول كاریزما(:) نفوذ آرمانی

وفاداری را در میان پیروان خود ایجاد  حس احترام، تحسین و
رسیدن به  کرد و بر اهمیت داشتن تعهد قوی جهت خواهد
 .های سازمان تأکید خواهد نمودُرسالت

کننده رهبرانی است از که این عامل توصیف :ترغیب ذهنی

انداز آینده، تعهد پیروان در ترسیم چشم دادن طریق مشارکت
-. رهبران تحولکنندرا افزایش داده و ایجاد انگیزه می هاآن

افکار و  دنیچالش کشبه  منظوربه هنی راآفرین ترغیب ذ
 .رندیگیکار متصورات و خالقیت پیروان به 

ی کننده رهبراناین عامل توصیف :بخشانگیزش الهام 

از طریق  هاآناست که از پیروانشان انتظارات باال دارند و به 
بخشند تا در راستای افزایش تعهد آنان گام انگیزش، الهام می

 .انداز مشترک را تسهیل کنندچشم رداشته و تحققب

ر گتوجه به دیگران، نمایان :وجه و مالحظات فردیت

 دقتبهکنند که در آن حمایتی ایجاد می یمدیرانی است که جو
 عنوانبهان هبرر. دهندیفرا مبه نیازهای یکایک پیروان گوش 

کردن  که سعی در کمککنند، درحالیمربی و مشاور عمل می
 .(1710) ،همکاران مظلومی خودشکوفایی دارند به پیروان جهت

 

 نوآوری

نوآوری را فرایند گردآوری هر نوع ایده جدید و  (1111، 10رکانت)
خواند و معتقد است که نوآوری شامل مفید برای حل مسئله می

احمدی و پیشدار، )گرفتن ایده، پذیرش و اجرای آن است  شکل

ز دانش یا توسعه ای انوآوری سازمانی اختراع تازه .(1711
، دیگرعبارتبهنظیر مفهوم، نظریه یا فرضیه است.  اطالعات

معنای چیزی جدید برای استفاده است.  نوآوری سازمانی به
استفاده  نوآوری سازمانی، مستلزم تبدیل ایده به اشکال قابل

سازمانی است و این ایده، برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد 
 .(1711 همکاران،)پورکریمی،  گیرداستفاده قرار می

 
 
 

                                                             
8. Idealized Influence 
9. Intellectual Stimulation 
10. Inspirational Motivation 
11. Individual Consideration 
12. Conter 
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 پژوهش شناسیروش
و  یاز نوع سنتز پژوه یفیک کردیبا رو یمطالعه پژوهش نیا

 هدف، پژوهش ثیاست. از ح بیراهبرد مورد استفاده فراترک
 مندنظامفراهم کردن یک نگرش  فراترکیب با است. دیایبن

کیفی مختلف  یهاپژوهشگران، از طریق ترکیب پژوهش برای
 پردازدیم اساسی ید وهای جدها و استعارهکشف موضوع به
است که  نیمستلزم ا بیفراترک. (1710 ،یبلوچ زارعی و)

 یهاافتهیانجام دهد و  یقیعم و قیدق یپژوهشگر بازنگر
 و همکاران، )جعفری .کند بیمرتبط را ترک یفیک یهاپژوهش

 یامرحله هدف، از روش هفت نیتحقق ا منظوربه (1711
وش به رمراحل این  .شد( استفاده 0112) و باروسو یندلوسکس
 ح زیر است:رش

 

از  همرحل نیا در :پژوهش پارامترهای میتنظمرحله اول 

چه  ،یزیچ مانند جامعه مورد مطالعه، چه یمختلف یپارامترها
  1 در جدول. شودیروش استفاده م یو چگونگ موقع

 :شودمی انیبپژوهش  هایپارامتر

 

 پژوهش یاهپارامتر .1جدول 

 پارامترها

 چه چیزی

 .گذاردیم تأثیر یبر نوآور یتوجهقابل طوربهاشتراک دانش 
 .گذاردیم تأثیر در اشتراک دانش نیآفرلتحو یرهبر

 .گذاردمی تأثیر ینوآور بر نآفریرهبری تحول
 دانش و نوآوری موجب  اشتراکآفرین، رهبری تحول

 .وندشپایدار سازمانی می توسعه

 چه كسی

 جامعه مورد مطالعه() 

 ،1یلیوا ای مورد مطالعههپایگاهجستجو شده از  پژوهشی مقاالت علمی
 و 3، ابسکو2گوگل اسکالر ،1نسی، وب آوسا0، اسکوپوس7امرالد ،0نگریاسپر
 10رانداکی، ا11علم نت ،11دیس ،1رانی، مگ ا1نورمگز یفارس یهاگاهیپا

علمی و تخصصی عبور  یهایداوریلتر مقاالت علمی از ف کهنیابه دلیل 
دارند در این فراترکیب از  یاشدهکارشناسی  یهاافتهیو  و نتایج کنندیم

 مقاالت پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر علمی استفاده شد.

 چه وقت

 )محدودیت زمانی( 

  ی چاپ شده در نشریات علمی معتبرخارج اتیمقاالت نشر
 0101تا  0111 یهاسال نیب

 مقاالت فارسی چاپ شده در نشریات علمی معتبر بین 
 1011 تا 1711 هایسال

گذشت زمان باعث تحوالت زیادی در عرصه علمی  کهاینبا توجه به 
دهه اخیر  ،لذا .زیادی بگذارد تأثیرو ممکن است روی نتایج  شودمی

 بازه زمانی پژوهش انتخاب شده است. عنوانبه

 چگونگی

 مطالعات(وری آ)روش فراهم
 و باروسو یسندلوسک ایمرحلهاستفاده از الگوی هفت  - تحلیل ثانویه

                                                             
1. Wiley 
2. Springer 
3. Emerald 
4. Scopus 
5. Web of Science 
6. Google Scholar 
7. EBSCO 
8. Noormags 

9. Magiran 
10. SID 
11. Elmnet 
12. Irandoc 
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در این  :کیستماتیبه شکل س اتیمرور ادب مرحله دوم

 پژوهش پرداخته شد. هیمنابع و مواد اول مرحله به جستجوی
در آفرین و اشتراک دانش نوآوری، رهبری تحولهای کلیدواژه

 رینگر، امرالد، اسکوپوس، وب آوخارجی وایلی، اسپ هایپایگاه
مگ ، نورمگزهای فارسی و پایگاه ، ابسکوساینس، گوگل اسکالر

 جستجو شد. رانداکیا، علم نت ،دیس، رانیا
 

 نییسوم جستجو و انتخاب متون مناسب )تع مرحله

منابع،  نییتع، ورود و خروج مطالعه یارهایمع

  ترقیدق نشیو گز یابیارز منظوربه :اندازه نمونه(

-و مالک ورود هایالکم اریدو مع از یمورد بررس یهاپژوهش

 هایی گفته های ورود به معیارمعیاراستفاده شده است.  خروجهای 
شود. وارد مطالعه می موردنظرپژوهش شوند که براساس آن می

های خروج انتخاب مقاالت مناسب، مالک رفیلتر یا صافی دوم د
 هستند.

های چاپ شده در حوزه ت و پژوهشمقاالورود:  هایمالک

(، 0101-0111)1011 تا 1711ای هسالدر بین  موردنظر
های علمی به بررسی موضوع ایی که با روشهمقاالت و پژوهش

ها و اطالعات کافی را هایی که دادهاند، پژوهشپرداخته موردنظر
در ارتباط با اهداف پژوهش، گزارش کرده باشند. از آنجایی که 

های کیفی سروکار دارد لذا مقاالت و با داده صرفاًراترکیب روش ف
هایی که با روش کیفی مناسب از قبیل مصاحبه، پژوهش

های کیفی و همچنین مند و سایر روشمشاهده، مرور نظام
مقاالت پیمایشی، تجربی و همبستگی که  ازجملهمقاالت کمی 

پرداخته  موردنظردارای نتایج کیفی بودند و به بررسی موضوع 
هایی که فرآیند بررسی . پژوهشگیرندمیبودند، مورد بررسی قرار 

کنند و به صورت تخصصی زیر نظر داوران متخصص طی می
 مقاله کامل چاپ شده باشند.

 درزمینةهایی که اطالعات کافی پژوهشخروج:  هایمالک

هایی که فاقد پژوهش ،گزارش نداده بودند پژوهشاهداف این 
هایی که با عناوین و اهداف پژوهش ،بودندعلمی  کیفیت الزم

 یکه فاقد الگو ییهاپژوهش ،یکسان انجام شده بودند

 .مناسب بودند شناختیروش

مرتبط به ترتیب با بررسی  هایپژوهشس از گردآوری پ
عنوان، چکیده و متن کامل مقاالت نسبت به حذف موارد تکراری 

 انتخاب چک لیست  لمراح 1مرتبط اقدام شد. نمودار و غیر
های اطالعاتی منتخب را نشان های مورد مطالعه از پایگاهمقاله
 دهد.می

 های اطالعاتی منتخبهای مورد مطالعه از پایگاهمراحل انتخاب چک لیست مقاله. 1نمودار 

 

 افتنی یبرا :چهارم استخراج اطالعات متون مرحله
 مقاالت ،هشپژو یاصل مربوط به موضوع ییمحتوا میمفاه
 قیمرتبط با هدف تحق یهابار مرور شده و شاخص نیچند

براساس مرجع مربوط به هر  مقاالت اطالعات .دشاستخراج 
نتشار مقاله و اجزای امقاله شامل نام نویسنده، به همراه سال 

 تکتکبندی شدند و هماهنگی بیان شده در هر مقاله طبقه
ش بررسی و ها در رابطه با پرسش اصلی پژوهپژوهش

استخراج شده از مطالعه  موردنظروامل ع شدند برداریفیش
 .اندشدهکد در نظر گرفته  عنوانبه مقاالت
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 ترکیبافردر  دهستفاا ردمو تمقاال لیست چک .4 ولجد

 سال عنوان مجله عنوان پژوهش نام محققان كد مقاله

1 Hui Lei, Linnan Gui 
Phong Ba Le 

Linking transformational leadership and frugal 
innovation: the mediating role of tacit and 

explicit knowledge sharing 

Journal of knowledge 
management 

 

0101 

0 Ly Thi Khanh Le1 & 
Phong Ba Le2 

Improving the Innovation Performance for 

Vietnamese Firm Based on Practices of 
Idealized Influence and Individualized 
Consideration: The Mediating Role of 

Knowledge Sharing 

International Journal of 
Business 

Administration 

0101 

7 Solikin M. Juhro and A. 
Farid Aulia 

New sources of growth 
: the role of frugal innovation and 

transformational leadership 

Bulletin of Monetary 
Economics and 

Banking 

0111 

0 Phong Ba Le and Hui Lei 

Determinants of innovation capability: 
the roles of transformational leadership, 

knowledge sharing and perceived 
organizational support 

Journal of Knowledge 
Management 

2019 

1 Hui Lei and Anh Thi Lan 
Ha 

How ethical leadership cultivates radical and 
incremental innovation: the mediating role 

of tacit and explicit knowledge sharing 

Journal of Business & 
Industrial و

Marketing 

2016 

2 Suk Bong Choi & 
et al 

How transformational leadership facilitates 
innovative behavior of Korean workers 

Examining mediating and 
moderating processes 

2015 

3 
Mahmoud Manafi1 

 &Indra Devi 
Subramaniam1 

Relationship between Human Resources 
Management Practices, 

Transformational Leadership, and Knowledge 
Sharing on Innovation 

in Iranian Electronic Industry 

Asian Social Science 2015 

1 
Junwei Zheng, 

Guangdong Wu Hongtao 
Xie, 

Impacts of Leadership on Project-Based 
Organizational Innovation Performance: 
The Mediator of Knowledge Sharing and 

Moderator of Social Capital 

Sustainability 2017 

1 

Aliakbar, Aminbeidokhti 
Mohsen Shafiei 
Nikabadi*Ahmad 

Mohammadi Hoseini 

The role of transformational leadership and 
knowledge management processes on the rate of 

organisational innovation 

Int. J. Knowledge 
Management Studies 

2016 

11 
Maura Sheehan 

Thomas N. Garavan 
Michael J. Morley 

Transformational leadership and work unit 
innovation: A dyadic two-wave investigation 

Journal of Business 
Research 

2019 

11 
Guiquan Li 

Yufan Shang 
Haixin Liu, Youmin 

Differentiated transformational leadership and 
knowledge sharing: A cross-level investigation 

European Management 
Journal 

2013 

10 Najla Podrug, Davor 
Filipović, Matea Kov 

Knowledge sharing and firm innovation 
capability in Croatian ICT companies 

International Journal of 
Manpower 

2017 

 رستگار، مقصودی 17
 آفرین بر نوآوری سازمانی بررسی تأثیر رهبری تحول

 با میانجیگری تسهیم دانش

العات مدیریت فصلنامه مط
 )بهبود و تحول(

1711 

10 
 بخشروح، فرزانه

 بذرافشان
ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری بررسی نقش واسطه

 آفرین و نوآوری سازمانیتحول
 1711 فصلنامه رسالت مدیریت دولتی

 حیدری، زارعی 11
آفرین و رهبری معتبر بر نوآوری سازمانی با در رهبری تحول ریتأث

 گرفتن نقش تعدیلگر تسهیم دانشنظر 

ابتکار و خالقیت  نشریه علمی
 در علوم انسانی

1711 

12 
نورمحمد یعقوبی تشکریان 

 حجت دوست، جهانبین جهرمی،

گرا در تسهیل نوآوری با توجه به نقش تحلیل رهبری تحول
و مدیریت دانش در بین  یشناختتواناسازی روان یاواسطه

 کارکنان نظامی
 1712 یریت نظامیفصلنامه مد

13 
Md. Aftab Uddin 

Luo Fan Anupam Kumar 
Das 

A study if the impact of transformational 
leadership, organizational learning and 

Knowledge management on organizational 
innovation 

Management dynamics 

 
2017 

11 
Sawasn Al-husseini 
Ibrahim Elbeltagi 
Jonathan Moizerb 

Transformational Leadership and Innovation: 
The Mediating Role of Knowledge 

Sharing amongst Higher Education Faculty 

International Journal of 
Leadership in 

Education 
2019 
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 یفیک هاییافته بیو ترک لیو تحل هیمرحله پنجم تجز

 استخراج عوامل تمام ابتدا حاضر، مطالعه در: ی(کدگذار)
 با سپس و شده گرفته نظر در هامؤلفه عنوانبه از مقاالت شده

 یک در را هاآن کدها، این از هریک مفهوم گرفتن نظر در
 پژوهش مفاهیم ترتیب این به تا کرده بندیدسته مفهوم مشابه

 اشتراک وجه براساس مفاهیم تحلیل با سپس. دش داده شکل

 در و داده قرار مقوله یک در را مرتبط شده یافت مفاهیم ،هاآن

 .شد داده قرار خبرگان اختیار در نهایت
 منابع همراه به باز کد محوری، کد مقوله، 7جدول 

 .دهدیم نشان را پژوهش باز کدهای فراوانی و اطالعاتی

 
 وانی کدهاکدهای باز، شماره مقاالت و فرا ، کدهای محوری،هامقوله. 3جدول 

 مقوله اصلی مقوله فرعی كد محوری كد باز منبع فراوانی
 خودباوری(نفس )اعتماد به  1-10 0

 عوامل فردی

 اشتراک دانش

تو

 ینامزاس رادیاپ هعس
 خودکارآمدی دانش 3-10 0

 

 لذت بردن از کمک به دیگران 10 1

 یسازمانفرهنگ 0-1-10 7

 عوامل سازمانی

 یجوسازمان 1-11-17-0-1-11-12-13-11 1

 ادراکات کارکنان 1-0-1-1 0

 آفرینتحولرهبری  12-13-11 1

 مستندسازی دانش 17 1

 دانشی یهاشبکه 1-1 0

 یادگیری و آموزش 3-17-13-1-0-1-1-0-7 1

 حمایتی و تشویقی یهایاستراتژ 1-0-11-1-1-10-17 3

 یمنابع استراتژیک سازمان 0 1

 مشارکت در تمام سطوح سازمانی 0-3-1-10 0

 عوامل فناورانه اطالعات و ارتباطات فنّاوری 10 1

 ترغیب ذهنی 1-3-1-17-10-11-12 3

 رهبری تحول
 آفرین

 سبک رهبری
 بخشالهامانگیزش  1-7-3-1-11-10-17-10-11-12 11

 نفوذ آرمانی 1-0-1-11-17-10-11-12 1

 مالحظات فردی 1-0-0-2-1-11-17-10-12-1 11

 گذاریسیاستو  ریزیبرنامه 7-3 0

عوامل 
برانگیزاننده 

 نوآوری

 

 نوآوری

 اشتراک دانش 1-0-1-3-1-1-11-17-10-11 11

 آفرینتحولرهبری  0-2-1-1-11-17-10-11-12-13-11 11

 تحقیق و توسعه )پژوهش( 1-1 0

 هااستراتژی 1-7 0

 کنترل سازمان یرهایمتغ 1-0-1-1 0

 آورینوع نو 0-1 0

 و فناوری فنّاوری 1-7-11 7

 کادرسازی مدیران اجرایی 11 1

 مناسب بسترسازی 11 1

  

 کیفیت کنترل ششم مرحله: تیفیکنترل ک ششم مرحله

 اعتبار .است پذیرفته صورت ،هاتحلیل و شده گردآوری هایداده

وب  استنادی پایگاه طریق از مجالت و شده بررسی هایپایگاه
-روش طریق از پژوهش روایی و پایایی .دش ستعالماساینس  وآ

 و حوزه پژوهش خبرگان تأیید کدگذاری، زمان در بازبینی های

 با شده احصا کدهای .گردید بررسی ارجاع مورد منابع کفایت

 مرور تبرمع هایمدل تمام و دش داده تطبیق معتبر هایمدل

 به منجر که شود مرور هاکدگذاری چند بار تا شد تالش گردید،
 شد، کدها برخی جابجایی و کدها بندیدسته نحوه در تغییراتی

 پژوهش خبرگان حوزه اختیار در شده احصا مدل و کدها سپس



 1711 زمستان (،01ی اپی)پ چهارمسال هفتم، شمارة  ،یشناساطالعات و دانش تیریصلنامه مدف                                                         33

 در .رسید تأیید به کدها بودن مربوط و جامعیت و گرفت قرار

 .دش ارائه پژوهش نهایی مدل لبقا در پژوهش هاییافته نهایت
 

 از مرحله این در :ییو گزارش نها هایافتهارائه  هفتم مرحله
 .شوندمی ارائه قبل مراحل از حاصل هاییافته فراترکیب، روش

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 

 و مدل مفهومی پژوهش کدها، هامقولهتفسیر 

 توسعه پایدار سازمانی

 رفتاری علوم دانش سیستمی کاربرد از عبارت سازمانی توسعه
 و هااستراتژی بر تأکید و تقویت و شده ریزیبرنامه توسعه برای

 سازمان اثربخشی بهبود برای سازمانی فرآیندهای و ساختارها
 در کارآفرینی نوآوری، خالقیت، انسانی، نیروی توانمندسازی. است

 سعهتو و رشد محورهای عنوانبه تولیدی هایفناوری گسترش
 شامل سازمانی پایدار توسعه هایمؤلفه و ابعاد .شوندمی محسوب

 سازمانی، یادگیری اشتراک دانش، مدیریت، و رهبری هایقابلیت
 گراییتخصص تغییر، و نوآوری ،سازمانیفرهنگ سازمانی، عدالت

 مدیریت و اجتماعی سرمایه اطالعات، فناوری ،ساالریشایسته و
 .(1399) ،رانو همکا محمدی تاس کیفیت

 

 اشتراک دانش

 تأثیرگذار سازمان در دانش اشتراک فرآیند در مختلفی عوامل
 .فناورانه عوامل و سازمانی عوامل فردی، عوامل :ازجمله هستند

 کمبود دهدمی نشان مختلف هایپژوهش نتایج: فردی عوامل
 و شخصیتی هایویژگی دلیل به که کارکنان در نفس به اعتماد

 دانش اشتراک در بازدارنده اثر آیدمی وجود به ادافر فرهنگی
 کارکنان .شودمی همکاران سایر به فرد دانش ارائه مانع و داشته
 منابع از مؤثر طوربه هستند قادر باال نفس به اعتماد با کارآمد
 و تولید برای (منابع سایر و مالی منابع مانند) سازمان در موجود

 نقش دانش خودکارآمدی .نندک استفاده هسته، دانش اشتراک
 فرد که زمانی .دارد سازمانی دانش اشتراک میزان در مؤثری

 و است مفید سازمان برای اطالعاتش و دانش که کند احساس
 ،گیردمی قرار کارکنان سایر و مدیران توجه مورد او هاپیشنهاد

 .کندمی پیدا خود دانش گذاریاشتراک برای تریبیش انگیزه
 در فردی عامل یک عنوانبه دیگران به کمک زا بردن لذت

 .دارد توجهیقابل تأثیر سازمانی دانش اشتراک میزان

 و اطالعات جدید هایفنّاوری از استفاده :فناورانه عوامل 
 اشتراک فرآیند تسهیل در توجهیقابل و مهم نقش ارتباطات

 هایشبکه های نوین ارتباطی مانندابزار .دارد سازمان در دانش
 طوربهفرآیند تبادل اطالعات و دانش افراد را  اجتماعی

چشمگیری آسان کرده و ابزارهای تکنولوژیکی موجب افزایش 
 راتییتغشده است.  هاسازمانسرعت جریان دانش در 

و توسعه  قیتحق هایهزینهو  یسطوح فناور ،یکیتکنولوژ
 طوربههستند که  یهایفرصتو  هاچالش عنوانبهسازمان 

 جادیا اشتراک دانش و یسازمان برا ییبر توانا توجهیقابل
 .گذاردمی تأثیر ینوآور
 و آموزش هرگونه: دانش اشتراک در مؤثر سازمانی عوامل 

-اشتراک سطح .است مؤثر سازمانی دانش اشتراک در یادگیری

 موجب و کرده پیشرفت یادگیری و آموزش با دانش گذاری
 هایآموزش بر تمرکز .شد خواهد دانش اشتراک فرآیند تسهیل

 هایمهارت آموزش ازجمله کارکنان سطوح تمام در موردنیاز
 تحریک باعث هامهارت این توسعه و آفرینتحول رهبری
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 فکری منابع و دانش گذاریاشتراک به کارکنان تمایل و انگیزش
 یهااستراتژی از یکی یادگیری و آموزش .شد خواهد آنان

 که است توسعه حال در کشورهای در هاسازمان مؤثر و مطلوب
 .شودمی نوآوری به منجر خود نوبهبه

 سازمان در استراتژیک منابع وجود :سازمان استراتژیک منابع

 که کندمی تأکید را منابع این از شایسته نحو به برداریبهره لزوم
 و حفظ در شایسته نحوی به تواندمی دانش گذاریاشتراک
 .باشد تأثیرگذار سازمان کاستراتژی منابع افزایش

 یک دانش گذاریاشتراک: سازمانی سطوح تمام در شارکتم
 در باید سازمان سطوح تمام در افراد همه و است گروهی فعالیت

 تمایل مشتاقانه صورت به کارکنان معموالً  .شوند درگیر امر این
 دیگران با را خود کلیدی تخصص و دانش گذاشتن اشتراک به

 کار و مشارکت حس ایجاد بر اثرگذار عوامل زا یکی .ندارند
 با که است آفرینتحول رهبری دانش، اشتراک فرآیند در گروهی
 افراد شناخت و فردی مالحظات ذهنی، ترغیب هایمهارت
 شودمی سازمانی مختلف سطوح در مشارکت روحیه ایجاد باعث

 دانش گسترش در همکاری برای تا دهدمی انگیزه کارکنان به و
 پایدار توسعه به رسیدن و رقابتی مزیت به دستیابی و ازمانیس

 .کنند مشارکت سازمانی

 اجرای و طراحی :سازمانی دانش مستندسازی
 کارکنان هایتجربه و هایافته از مستندسازی سازوکارهای

-سیستم از استفاده همراه به ها،فعالیت انجام طول در سازمان

 شده مستند دانش بازیابی و نگهداری ثبت، جهت اطالعاتی های
 ارائه و سازمانی دانش میزان از ایدوره ارزیابی به سازمان تعهد و

 اشتراک فرآیند بر اثرگذار و مهم عوامل از مکتوب هایگزارش
 .است سازمانی دانش

 رفتار از حمایت در کارکنان بین قوی روابط :سازمانیفرهنگ

 اشتراک از بردن لذت .است مهم بسیار دانش گذاریاشتراک به
 تأثیرتتح که است کارکنان روحیات از دیگران به کمک و دانش

 فرهنگی هایزیرساخت ایجاد .است سازمان فرهنگ مستقیم
تقویت  سازمان در را دانش اشتراک و اعتماد فرهنگ مناسب،
 .انجامدمی سازمان توسعه و نوآوری ایجاد بهکرده و 

 را مناسبی زمینه ایمن و پویا سالم، آرام، فضایی :جوسازمانی
  فراهم سازمان در دانش تربیش چه هر گذاریاشتراک برای
 اگر. شود نهادینه سازمان در دانش اشتراک فرآیند تا کندمی

 سازمان در کارکنان سالم و سازنده تعامل جهت مناسب محیطی
 بیندازد، جریان به درستیبه را دانش که باشد نداشته وجود

 بنابراین؛ گذارندنمی اشتراک به دیگران با را دخو دانش کارکنان

 در دانش گذاریاشتراک تقویت برای سالم محیط یک ایجاد
 یک ایجاد همچنین .است مدیران مهم وظایف از یکی سازمان

 کارکنان استعداد شکوفایی برای عادالنه و دوستانه حمایتی، جو
 .شودمی اشتراک دانش موجب آنان دانش ارتقای و

 مزایا از صحیحی درک کارکنان که زمانی :كاركنان كاتادرا 

 در فعال طوربه باشند داشته سازمان در دانش اشتراک اهداف و
 که کنند درک کارکنان چنانچه .کرد خواهند مشارکت امر این

 در مشارکت میزان به کارشان و حرفه در آنان موفقیت میزان
 با را خود دانش هفعاالن صورت به دارد دانش اشتراک هایفعالیت

 به را خود فردی دانش تا گذارندمی اشتراک به کارکنان سایر
 .کنند تبدیل (سازمانی) یجمع دانش

 ایجاد :سازمانی برون و درون دانشی هایشبکه
 لتسهی در زیادی تأثیر سازمانیبرون و درون دانشی هایشبکه
 یا نسازما درون دانش تبادل موجب و دارد دانش اشتراک فرآیند
 قرار با آفرینتحول رهبران .شودمی المللیبین سطح در حتی

 وظایف کنترل با سازمان دانشی هایشبکه مرکز در گرفتن
 بین دانش اشتراک افزایش و دانشی شبکه تقویت موجب شبکه

 .شوندمی مدیران و کارکنان

 میزان که آنجا از :تشویقی و حمایتی یهااستراتژی
 سازمانی دانش اشتراک فرآیند در زیادی تأثیر کارکنان تمایل

 مهمی نقش حمایتی و تشویقی سازوکارهای ارائه با مدیران دارد
 با مدیران .دارند دانش اشتراک برای کارکنان فعاالنه شرکت در

 از حمایت برای ساختاریافته پاداش استراتژی یک طراحی
 دانش اعمال و گذاریاشتراک ،آوریجمع فرآیند در کارکنان

 همچنین. شوندمی دانش اشتراک برای کارکنان تحریک باعث
 کارکنان عملکرد ارزیابی استاندارد و مفید هایروش سازیپیاده

 در تواندمی پس از ارزیابی عملکرد، پاداش و تشویق اعمال و
 .باشد اثرگذار دانش اشتراک فرآیند در کارکنان مشارکت میزان

 

 زماندر سا ینوآور زانندهیبرانگ عوامل

در  یسه نوع نوآور ،وهشژپ جیاساس نتا: برینوع نوآور

 .شده است ییشناسا هاسازمان

ارائه و  د،یتول یبرا یابزار کنندهفراهم: یدیتول ینوآور

 ی. منظور از نوآورداستیتوسعه خدمات و محصوالت جد
و  دیاست که تا چه حد سازمان در ارائه خدمات جد نیا یدیتول

 لیقب نیاز ا یو توسعه و موارد قیبه تحق یاختصاص منابع مال

 .است شتازیپ
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و  تیفیدر جهت حفظ و بهبود ک ی: ابزاریندیفرآ ینوآور

است که  نیا دهندهنشانو  کندمیفراهم  هاهزینه جوییصرفه
 .گیردمیرا به کار  دیجد هایفنّاوریسازمان  زانیتا چه م

 دیجد یمانو اشکال ساز هااستیها، س هی: رویادار ینوآور

از  رانیمد زانیاست که تا چه م نیدارد و منظور ا اشاره
و  پورکریمی .کنندیاستفاده م یتیریمد نینو یهاستمیس

شده  یبررس قاتیتحق هاییافتهبراساس  (1711) ،همکاران
 یسبک رهبر نیو همچن یاشتراک دانش سازمان زانیم

 یوآورو ن یندیفرآ یوآورن یو ارتقا جادیدر ا نآفریتحول
است که  نیاز ا یحاک هایافتهدارد.  توجهیقابل تأثیر یدیتول

اشتراک دانش  یهاتیفعال تأثیرتحت ترشیب یندیفرآ ینوآور
 یهاتیفعال تأثیرتحت ترشیب یدیتول یسازمان است و نوآور

 .در سازمان است نآفریتحول یرهبر

کنترل سازمان  یرهای: متغكنترل سازمان یرهایمتغ 

در سازمان است.  هیمنابع و سرما زانینوع، اندازه، م شامل
ارائه  تقابلی ترشیو منابع ب هیبا سرما تربزرگ یهاسازمان

ها و فرصت توانندمیها سازمان نیاست. ا ترشیب زین ینوآور
 یندیو فرآ یدیتول ینوآور جادیا یبرا تریشیب یهاییتوانا

 یادیمقدار ز صرفبه لیتر تمابزرگ یهاداشته باشند. سازمان
 دارند و زمان  هادانشگاهبا  قاتیانجام تحق یاز منابع برا

کنند که منجر یکارکنان خود صرف م موزشآ یبرا تریشیب
 یهاسازمان یشود. از طرفیدر سازمان م ینوآور شیبه افزا

در حال توسعه به دنبال بهبود  یکوچک و متوسط در کشورها
 یکارکنان برا ترشیب زهیانگ جادیا ادر سازمان ب ینوآور تیظرف

و توسعه  قیکشورها تحق نیهستند در ا نهیهزکم یهاینوآور
 .دارد ینوآور جادیدر ا ینقش مهم

 فیاز وظا یکی ی: کادرسازییاجرا رانیمد یكادرساز

 یورآنو جادیدر ا یادیز تأثیرسازمان است که  رانیمهم مد
دانش،  یفیک یقاو ارت روهاین یکم ریتکث یکادرساز دارد.

 است. هاآندن کرنان و کارآزموده کارک یهااطالعات، مهارت

و  قیتحق هایهزینه زانیم و توسعه )پژوهش(: قیتحق

دارد.  ینوآور ةدرزمین توجهیقابل جیتوسعه در سازمان نتا
و  قیتحق یهاتیدر فعال یگذارهیکه بر سرما ییهاسازمان

 یبرا یترشیب یهاکنند فرصتیتوسعه و پژوهش تمرکز م
 قیها از طرنسازما نیکنند. ایفراهم م یسازمان یبهبود نوآور

 یهانهیمساعد پژوهش زم طیشرا جادیو توسعه و ا قیتحق
 یهاو شبکه یقاتیتحق یهامیت قیانتقال و اشتراک دانش از طر

کنند که یکارکنان خود فراهم م یرا برا سازمانیبروندرون و 
 .دشویم ینوآور شیبهبود و افزاامر منجر به  نیا

به  ازین ینوآور جادیا یبرا هاسازمان مناسب: یبسترساز

با اتخاذ  دیبا رانیدارند. مد رانیمد یمناسب از سو بسترسازی
 ،موردنیازفضا و امکانات  الزم داتیمناسب و تمه سازوکارهای

 رانیفراهم کنند. مد یکار یهاطیدر مح تیجهت انجام خالق
اعث مشارکت کارکنان در ارائه ب یقیو تشو یتیجو حما جادیبا ا

 .آنان شوند یکار طیدر مح ینوآور جادیخالقانه و ا یهاروش

 یچارچوب نهاد کی جادی: اگذاریسیاستو  ریزیبرنامه

  تیدر سازمان اهم ینوآور جیو ترو دیتول یبرا کپارچهیو 
 ینکالن سازما هایگذاریسیاستدر  رانیمد دارد. یاژهیو

 موردنیاز یهامهارت و آموزش یتوسعه نوآور یهابرنامه
 نیدر ا یمدون تسایو س رندیو کارکنان را در نظر بگ رانیمد

در  گذاریسیاستها شامل استیس نیاخصوص اتخاذ کنند. 
و توسعه، آموزش، مشارکت کارکنان، اشتراک  قیبخش تحق
 .استمسائل  لیقب نیدانش و از ا

به  افتنیو دست  ینوآور شیافزا ین برا: سازماهایاستراتژ

شفاف و  یدارد که استراتژ ازین داریو توسعه پا یرقابت تیمز
 اتخاذ کند. اشتراک دانش ةدرزمین یمشخص

 سازوکارهایبا استفاده از  نآفریتحول یرهبر: سبک رهبری

تا دانش خود را  دهندمی زهیبه کارکنان انگ یتیو حما یقیتشو
و بهبود  شیدر افزا قیطر نیو از ا گذارندراکاشتبه  گرانید باُ

با  نآفریتحول یباشند. رهبر تأثیرگذار یسازمان ینوآور
و  نهینوآورانه کارکنان و فراهم ساختن زم هایایدهاز  یبانیپشت
 ینوآور شیخالقانه کارکنان در افزا یاستعدادها ییر شکوفاتبس

سبک رهبری  اساس با اتخاذ نیبر ا دارند. ینقش مهم یسازمان
 رویین یدانش تیبا استفاده از حداکثر ظرف توانیم آفرینتحول
موجود و اشتراک آن در سازمان در جهت بهبود و  یانسان

 کرد. برداریبهره یرقابت تیو کسب مز ینوآوری سازمان

 

 یریگجهینتبحث و 
خروجی روش فراترکیب رویکردی کلی نسبت به پدیده مورد 

. براساس نتایج فراترکیب این پژوهش دهدمطالعه ارائه می
-رهبری تحول ارتباط بین اشتراک دانش وکه  مشخص گردید

اشتراک نوآوری سازمانی دارد.  بر ایجاد توجهیقابلنقش  آفرین
 شیدارد و منجر به افزا یبر نوآور توجهیقابل تأثیردانش 

 طوربهرقابتی امروز، دانش  در دنیای شود.یم ینوآوری سازمان
 شده شناخته هامنبع اصلی مزیت رقابتی سازمان یاتردهگس

 هایسرمایه ترینمهم از دانشی و فکری سرمایه و است
 ازهاینی به هاسازمان یی. پاسخگوشوندیم محسوب هاسازمان

 رانیکیفیت تخصص کارکنان و مد تأثیرجامعه و نوآوری تحت
، نوآوری از طریق کسب، خلق یآن است؛ تالش برای ارتقا
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 هاافراد و گروه لهی، اشتراک و کاربرد دانش به وسیسازرهیذخ
 یاز الزامات اساس یکیاشتراک دانش  ،رونیازا. شودمی ممکن

 .شودمیدر سازمان محسوب  ینوآور ندیفرآ
با پرورش و توسعه ابعاد نفوذ آرمانی، آفرین رهبری تحول

 رطوبه، ترغیب ذهنی و مالحظات فردی بخشالهامانگیزش 
  تأثیربر اشتراک دانش و نوآوری  غیرمستقیممستقیم و 

عوامل زیادی در میزان اشتراک دانش بین کارکنان  گذارد.می
ترین آفرین یکی از مهماست که رهبری تحول مؤثرسازمان 

مهمی برای فراهم کردن شرایط الزم جهت  شرطپیشو  عوامل
 ش نیزطرفی اشتراک داناز  است. اشتراک دانش در سازمان

میزان منابع دانشی سازمان نوآوری سازمانی است.  اساس و پایه
مستقیم بر رشد و  تأثیرچگونگی جریان دانش در سازمان  و

. بروز خالقیت و نوآوری کارکنان دارد و استعدادهاشکوفایی 
نوآوری سازمانی باعث ایجاد مزیت  رشد و بهبودهمچنین 

ت منجر به توسعه که در نهای شودمیرقابتی برای سازمان 
 خواهد شد.پایدار سازمانی 

که محقق این پژوهش با آن مواجه  هاییمحدودیتاز  
 اندنشدهعدم دسترسی به برخی مطالعات که چاپ  ،بوده است

و امکان  بودهبه صورت چاپی و کاغذی ی که هایپژوهش یا
 .اندنداشته آنالین و برخط استفاده

 

 هاپیشنهاد
اجزای اصلی یکی از  که اشتراک دانشله در این مقاله به مقو

 و اجزای هامؤلفهسایر پرداخته شد.  مدیریت دانش است
 عنوانبهر ایجاد نوآوری سازمانی د هاآنمدیریت دانش و نقش 

همچنین  .شودمیآینده پیشنهاد  هایپژوهشموضوعی برای 
رهبری در نوآوری نیز  یهاسبکی سایر تأثیرگذارمیزان 

پژوهش است که در این مقاله سبک رهبری و  تأملقابل
 د.شبررسی  آفرینتحول
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