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 چکیده:

عوامل  ترینمهمشناخته شده است و سبک رهبری از  هاسازمانکلید موفقیت  عنوانبهگسترده  طوربهنوآوری 

با ایجاد تحول در سازمان قادر به برانگیختن  آفرینتحول. سبک رهبری هاستسازمانپویایی، پیشرفت و یا رکود 

 میانجی شنق با کارکنان نوآوری بر آفرینتحول رهبری تأثیرتعیین  باهدفباشد. این مطالعه نوآوری در کارکنان می

انجام شد. محیط پژوهش  9311 سال درهمبستگی -: این مطالعه توصیفی.انجام شد سازمانی یادگیری و اشتراک دانش

 مورد بررسی سادهاز نوع تصادفی  گیرینمونهآزمودنی به شیوه  219بود. تعداد  نفت شرکت ارشد کارشناسی و مدیران

ا ها بآن انجام شد. داده اطالعات، شامل پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آوریجمعقرار گرفتند. ابزار 

 یادگیری رب آفرینتحول رهبرینتایج نشان داد که  .قرار گرفتند وتحلیلتجزیهمورد  لیزرلاس پی اس اس و  افزارنرم

 منطقه فتن شرکت در دانش اشتراک بر آفرینتحول رهبری .دارد تأثیر کشور جنوب منطقه نفت شرکت در سازمانی

 اشتراک .اردد تأثیر کشور جنوب منطقه نفت شرکت در کارکنان نوآوری بر سازمانی یادگیری .دارد تأثیر کشور جنوب

 تأثیر رد میانجی نقش سازمانی یادگیری .دارد تأثیر کشور جنوب منطقه نفت شرکت در کارکنان نوآوری بر دانش

 تأثیر در میانجی نقش دانش اشتراک .دارد کشور جنوب منطقه نفت شرکت در کارکنان نوآوری بر گراتحول رهبری

 .دارد تأثیر کشور جنوب منطقه نفت شرکت در کارکنان نوآوری بر گراتحول رهبری
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Abstract: 

Innovation is widely recognized as the key to the success of organizations and leadership 

style is one of the most important factors in the dynamism, progress or stagnation of 

organizations. Transformational leadership style is able to inspire innovation in employees by 

creating change in the organization. The aim of this study was to determine the impact of 

transformational leadership on employee innovation with the mediating role of knowledge 

sharing and organizational learning.: This descriptive-correlation study was conducted in 1399. 

The research environment was managers and masters of the oil company. A total of 251 

subjects were studied by simple random sampling. Data collection tools included a standard 

questionnaire whose validity and reliability were assessed. The data were analyzed by SPSS 

and LISREL software. The results showed that transformational leadership has an effect on 

organizational learning in the oil company of the southern region of the country. 

Transformational leadership has an effect on knowledge sharing in the oil company of the 

southern region of the country. Organizational learning has an effect on employee innovation 

in the oil company of the southern region of the country. Knowledge sharing has an effect on 

employee innovation in the oil company of the southern region of the country. Organizational 

learning has a mediating role in the effect of transformational leadership on employee 

innovation in the oil company of the southern region. Knowledge mediates the impact of 

transformational leadership on employee innovation in the oil company in the southern region 

of the country 
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