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چکیده
پژوهش حاضر به تاثیر رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان از طریق نقش واسطه تسهیم دانش در شعبات مرکزی بانک ملت
پرداخته است.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفي ،پیمایشي میباشد .همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل  ،کلیة کارکنان
شعبات مرکزی بانک ملت مي باشند .حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران  819نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش
حاضر تصادفي ساده مي باشد .داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میداني گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده
است .پایایي پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ  7.139و روایي ابزار با روش محتوایي مورد تأیید قرار گرفته اند .
اطالعات تحقیق به کمک نرم افزار  PLSو با استفاده از آزمونهای آماری ،توصیفي و استنباطي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
بنابراین  ،مدیران شرکت بایستي از طریق تسهیم دانش با شناسایي فرصت های جدید  ،چالشي بودن ،بهبود و تبیین چشم انداز قوی
برای آینده ،باعث افزایش انگیزه کارکنان خود شده و با ایجاد ارتباطات قوی و روشن باعث الهام بخشي در بانک شده و کارکنان
را به سازمان متعهدتر و توانمندتر کنند.
واژگان کلیدی
رهبری تحول گرا  ،تسهیم دانش؛ توانمند سازی کارکنان
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 .1مقدمه
در سازمانهای امروزی اهمیت موضوع رهبری باعث شده است که اندیشمندان و محققان مدیریت در پی کشف
ویژگی ها وخصوصیات رهبران موفق در سازمان ها برآیند و همواره در تالشند تا مشخصات رهبر موفق را درسازمان
ذکر کنند،در پی این تالشها در دهه های اخیر مکاتب رهبری ونظریات متعددی در زمینه رهبری شکل گرفته وبه
جامعه علمی معرفی شده است.در پژوهشهای سازمانی و نظریهپردازی درباره سازمان ،پدیده خالقیت ،تغییر و
نوآوری نقش محوری پیدا کرده است( .صالحی  )4931،تغییر سازمانی مستلزم حرکت از شناختهها بهسوی ناشناخته-
هاست و از آنجایی که آینده نامطمئن است و ممکن است بر قابلیتها ،ارزشها و تواناییهای افراد تأثیر منفی
بگذارد ،بهطور کلی اعضای یك سازمان از انجام تغییر حمایت نمیکنند مگر اینکه دالیل قانعکنندهای برای مجاب-
کردن آنها بر اقدام مورد نظر وجود داشته باشد .بههمین منوال سازمانها نیز گرایش شدیدی دارند که در وضعیت
موجود سرمایه گذاری کنند و در مقابل تغییر برای منافع نامطمئن آینده مقاومت میکنند (مانو وهمکاران)4141 ،4بدون
تردید رفتار و سبك رهبری با در نظر گرفتن تسهیم دانش و توانمند سازی کارکنان در درون سازمان به عنوان عامل
ایجاد انگیزه تغییر سازمانی تأثیر بسزایی بر نوع نیازها و آگاهی کارکنان دارد.اهمیت رهبری در فرایند مدیریت تغییر
بهوسیله این حقیقت ک ه تغییر ،برحسب تعریف ،نیازمند ایجاد یك سیستم جدید و سپس نهادینهکردن رویکردهای
جدید است مورد تأکید قرارگرفته است (چیانگ .)4144،4ازسوی دیگر،سازمانهایی که به تسهیم دانش کارکنانشان
توجه دارند ،به طورضمنی این پیام را به آنان می رسانند که  :کارمندان برای سازمان مهمند و سازمان به آنها توجه
دارد ،این موضوع تعهد کارکنان را در جهت سازمان ،اهداف آن و رفاه همهگیر ،افزایش میدهد .هریك از کارکنان به
کار خود عالقمند شده ،از طریق آموزش و تحصیل مناسب به انتظارات سازمان وقوف یافته و سعی در برآورده کردن
آنها میکنند(صفایی شکیب  )4931،از طرفی ،سازمانهای موفق دارای پیشینه دانش هستند و موفقیت آنها در مراحل
مختلف تکامل سازمانی به صورت غیر ارادی و اتفاقی نبوده است .به همین دلیل در عصر حاضر سازمانهائی موفق
هستند که ضمن توجه به تسهیم دانش ،همه کارکنان آنها برای باال بردن توانمندی خود بکوشند ،وظیفه مدیر نیز
فراهم آوردن شرایط مناسب برای این روند آموزشی و توانافزائی است .همچنین توانمندی سازی کارکنان بانك به
عنوان یکی دیگر از عوامل مهم نیروی انسانی است که می تواند در این زمینه موثر باشد .توانمندسازی در بانك فقط
از طریق افزایش مهارت های حرفه ای و مجهز کردن آن ها به ابزار و تکنولوژی های نوین بانکی بدست نخواهد
آمد و الزم است که توجه به تقویت بعد روانشناختی و تاثیر رهبری در آن نیز نظرگرفته شود  .برخورداری مدیران
ازرفتارهای مناسب در سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان میشود و میزان رضایت آن ها
را از شغل و حر فه خویش افزایش میدهد تا آنها با تمام توان در جهت اهداف سازمان گام بردارند(کومار
وهمکاران )4142،ازطرفی توانمندسازی کارکنان نیاز به ایجاد بسترهای فکری  ،رفتاری و فرهنگی الزم در بانك را
دارد که سبك رهبری می تواند در این زمینه تاثیر گذار باشد  .رهبری تحول گرا با حمایت از گروه سازی و
فرایندهای تغییر ،فرهنگ سازمانی را بهبود بخشیده و سبب برانگیختگی فکری ،نوآوری و افزایش اعتماد به نفس در
کارکنان می شود(حسینی و همکاران)4939،اگر قدرت به عنوان توانایی بسیج افراد برای انجام کارها تعریف شود،
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هنگامی که کارکنان به خطوط اطالعات ،پشتیبانی ،منابع و فرصتهای یادگیری و رشد ،دسترسی دارند ،دارای قدرت
هستند ،اما اگر این خطوط یا منابع در دسترس نباشند ،قدرت وجود ندارد و انجام کار به صورت مؤثر نیز امکان پذیر
نیست .با توجه به محوریت فرایند رهبری در سازمان ،رهبران اغلب به عنوان یك قدرت مولد مؤثر بر توانمندسازی
در واحد کاری عمل می کنند .بدین ترتیب ،مسلماً رهبری ،نشانگر یکی از مهمترین عوامل زمینه ای برای قدرتمند
شدن کارکنان است.تحقیقات نشان داده است که اگر تسهیم دانش مناسب در محل کار وجود داشته باشد
توانمندسازی کارکنان روند مطلوب تری دارد (الکردی ) 4149 ،4بنابر آنچه بیان گردید و از آنجا که امروزه رهبری
تحول گرا به عنوان عامل راهبردی و تعیین کننده در سازمانهای خدماتی مطرح است  ،استفاده از راههای خالقانه و
ایده های جدید در رویکرد رهبری تحول گرا و گسترش دانش سازمانی درجهت تقویت توانمندی کارکنان می تواند
به عملکرد موفق بانك ملت کمك نماید  .پژوهش حاضر نیز به بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر توانمند سازی
کارکنان از طریق نقش میانجی تسهیم دانش در بانك ملت می پردازد و در خاتمه کوشش می شود تا راهکار هایی
جهت توسعه این ارتباط و پررنگ کردن تسهیم دانش در توانمند سازی کارکنان ارائه گردد .لذا سوال اساسی تحقیق
حاضر این است که رهبری تحول گرا از طریق متغیر تسهیم دانش چه تاثیری بر توانمند سازی کارکنان بانك ملت
دارد؟
.2ادبیات پژهش
رهبری تحول گرا  :رهبر تحول گرا چشم اندازی را به شیوه ای جذاب و روشن شکل می دهد و چگونگی رسیدن به
آن چشم انداز را بیان می کند و با اعتماد به نفس و با خوش بینی این اطمینان را به زیر دستان انتقال می دهد .ارزشها
را با اقدامات نمادین تاکید می کند ،با الگو بودن هدایت می کند و کارکنان را برای رسیدن به چشم انداز توانمند می
سازد(( .الکردی )4149 ،رهبران تحول آفرین با ترجیح اثربخشی بر کارایی سعی در به کارگیری منابع انسانی سازمان
به گونه ای موثر در جهت رسیدن به اهداف سازمانی رادارند .برنز توجه را به ماهیت روابط متعامل رهبران وپیروان
جلب نمود .اومطالعه رهبری را به سمت پویایی های تعارض وقدرت اهداف جمعی  ،تغییر واقعی عمدی واهمیت
مبنای اخالقی رهبری وپیروی کشانید وسپس دو نوع مدل رهبری تبادلی وتحول آفرین رامطرح نمود  :.در سال
 4391پاداش وجریمه را به عنوان دو بعد اساسی رهبری تبادلی مطرح نمود .رهبری تبادلی با ویژگی های رکود،
مجذوب خود شدن و کنترل برزیردستان وسعی در برآورده ساختن پایین ترین نیازهای پیروان همراه می باشد .
(میرکمالی )4931،درواقع رهبر تبادلی یك مبادله هزینه منفعت اقتصادی راجهت برآورده کردن نیازهای فیزیکی
ومادی جاری کارکنان تعقیب می کند ودر عوض از زیردستان انتظار مجموعه ای از خدمات که بر سر توافق صورت
گرفته است را دارد .از نظر برنز رهبری تحول آفرین انگیزه دهنده متعالی ونهایتا اخالقی است که در آن سطوح رفتار
انسانی وتمایالت اخالقی هردو رهبران وپیروان باال می رود .برنارد بس براسای نظریه برنز درمورد رهبری تحول
آفرین نظریه جدیدی ارائه داد .اورهبر تحول آفرین را به عنوان کسی که پیروان را توانمند می سازد وبه آن ها جهت
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عملکرد فراتر از انتظاراتشان وپیروی از اهداف دسته جمعی به جای منافع شخصی فوری انگیزه می دهد تعریف می
نماید(.نیستانی وهمکاران )4144،4رهبری تحول آفرین در 1حوزه مهم با رهبری تبادلی تفاوت دارد:
رهبری تحول آفرین پیروان راتوسعه داده وبه آن ها آزادی بیشتری جهت کنترل رفتار های خودشان می دهند .رهبران
تحول آفرین توجه پیروان را از سطح نیازهای روان شناختی (مانند احترام به خود وخود شکوفایی) ارتقا می
دهند.رهبران تحول آفرین پیروان را تشویق به فراتر رفتن از منافع خود به نفع گروه می کنند .رهبران تحول آفرین
چشم انداز وضع آینده مطلوب راتصویر می کنند وافراد راجهت تحقق این چشم انداز تشویق می کنند از دیدگاه برنز
رهبر تحول آفرین در جستجوی انگیزه های بالقوه در پیروان بوده و هدف وی جلب توجه پیروان به نیاز های برتر
وتبدیل منافع فردی به منافع جمعی است .ازنظر برنز رهبری تحول گرا عموما برتراز تبادلی است .رهبری تحول گرا با
تاکید بر روی نیازها ،ارزش ها و روحیات پیروان در ایجاد مسولیت اخالقی در پیروان تالش می نماید(نیستانی
وهمکاران)4144،
توانمند سازی کارکنان :توانمندسازی ،مفهومی چند وجهی است که در مدیریت ،روانشناسی ،انسان شناسی
اجتماعی ،علوم سیاسی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد(کومار وهمکاران .)4142،توانمندسازی بیشتر به شرایطی
اطالق میشود که طی آن ،قدرت در اختیار باشد و این توانایی وجود داشته باشد که بتوان با بهره برداری الزم ،از
مزایای آن بهره مند شد.توانمندسازی ،وجود قدرت رهبری در افراد و توانایی انجام کار به وسیله آنها تعریف میشود
و اساس آن ،تغییر در رهبری است .هنگامی که رهبر دیدگاه خود را درباره آنچه میخواهد انجام شود ،بیان میکند،
در حقیقت میزان زیادی از اختیارات را تفویض میکند و به پیروان خود اجازه میدهد با عالقه برای دستیابی به هدف
فردی و سازمانی فعالیت کنند .فقط در این صورت ،آنان احساس قدرت میکنند و انگیزه بیشتری در آنان ایجاد می-
شود(چیانگ .)4144،توانمندسازی ،به معنای تزریق نیرو در کارکنان است .سازمان باید احساس نیروی شخصی
کارمند را تقویت کند .توانمندسازی ،یعنی اینکه کارکنان بتوانند به خوبی وظایفشان را درك کنند ،پیش از آنکه به آنها
بگویند چه کار کنند(صفایی .)4931،توانمندسازی فرایند توسعه است و باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکل
و ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی آنها میشود و کارکنان را قادر میکند که عوامل محیطی را شناسایی کنند و آنها را
در کنترل خود داشته باشند .جی درایدیك بیان میکند آنچه به آن پی بردم ،این است که مردم توانمند میشوند تا
توانایی خود در تصمیم گیری و تأثیرگذاری بر انتخاب های مهم و راهبردی در زندگی و مقابله با موانع را توسعه
دهند ،ظرفیتهای خود را در تصمیم گیری و تأثیرگذاری افزایش دهند و امکانات خود را افزایش دهند .توانمندی آنها
را در کنترل دارایی هایشان به طور فردی و جمعی یاری میکند .در عملکرد آنها تأثیر میگذارد و به آنها فرصت می
دهد تا از توانایی های خود در مقابله با شرایط دشوار استفاده کنند(درایدیك.)4119،4
تسهیم دانش  :امروزه یکی از چالش های اساسی مدیریت ،واداشتن افراد برای به اشتراك گذاشتن آنچه که می دانند
و تسهیم دانش می باشد .چرا افراد باید دانشی را که به سختی به دست آورده اند در اختیار دیگران قرار دهند در
حالی که این دانش یکی از عوامل کلیدی مزیت فردی آنها در سازمان تلقی می شود؟ در برخی از سازمان ها ،تسهیم
دانش امری طبیعی است اما در برخی دیگر هنوز این نگرش قدیمی که دانش قدرت است ،حکمفرمایی می کند .در
Neyestani
Drydik

1
2

1

بررسي نقش رهبری تحول آفرین بر توانمند سازی کارکنان از طریق نقش واسطه تسهیم دانش

این سازمان ها ،دانش ضمنی از دانش صریح سخت تر بین کارکنان به اشتراك گذاشته می شود (سیتروفسکی،4
 .)4141بسیاری از سازمان های روشن فکر ،استراتژی هایی را با هدف تغییر این نگرش های منسوخ شده آغاز کرده
اند .آنها عوامل انگیزشی متنوعی را از جمله انگیزش کارکنان به کار گرفته اند تا نشان دهند در زمینه تسهیم دانش در
سازمان خود مصمم و جدی هستند .با توجه به مبانی نظری ،فرضیة های پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
 .4رهبری تحول گرا از طریق نقش میانجی تسه ،بر توانمند سازی کارکنان تاثیر دارد.
 .4رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان تاثیر مثبت دارد.
 .9رهبری تحول گرا بر فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت دارد.
 .1فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی کارکنان تاثیر مثبت دارد.
 .5رهبری تحول گرا از طریق نقش میانجی تسهیم دانش ،بر توانمند سازی کارکنان تاثیر دارد.
.3مدل مفهومی پژوهش

شکل  .4مدل مفهومی تحقیق  :کومار وهمکاران()4142
.4روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس هدف از دسته پژوهش های کاربردی محسوب میشود و از نظر گردآوری داده ها ،از نوع
پژوهش های پیمایشي به شمار مي رود .ساختار این پژوهش بر اساس مدل معادالت ساختاری طرح ریزی شده است .

بنابراین ،از روش حداقل مربعات جزئي( )PLSبرای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.جامعة آماری این پژوهش
را بر  818نفر از مدیران و کارکنان بانک ملت شکل مي دهد که نمونه گیری از آنها به روش تصادفي ساده انجام
گرفته است.از این میان  877پرسش نامه جمع آوری شد که  19عدد آن برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد.

.5بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق
در این پژوهش  9متغیر اصلي انتخاب شده است کهه براسهاس یهک مهدل مفههومي مهورد بررسهي قهرار گیهرد .توصهی
متغیرهای از آن جهت دارای اهمیت است که نتایج آزمون فرضیههای پژوهش براساس دادهها و شهاخصههای ایهن متغیرهها
Sotirofski

1
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استخراج ميگردد .دادههای تحقیق دارای مقیاس فاصلهای هستند .برای توصی

متغیرهای پژوهش از شاخصهای مرکهزی

و پراکندگي استفاده شده است که در ادامه به آنها پرداختهه شهده اسهت .بها توجهه بهه انتخهاب طیه

لیکهرت  1تهایي بهرای

سؤاالت تشکیلدهنده پرسشنامه ،ميبایست مقادیر حاصل از نظرات پاسخگویان را مهورد بررسهي قهرار داد تها ایهن موضهوع
روشن شود که آیا میانگین پاسخهای ایشان به طور متوسط با مقدار ( 9عدد وسط طیه

لیکهرت) تفهاوت دارد یها خیهر در

صورتي که مقدار میانگین به دست آمده کمتر از  9باشد ،نشان مي دههد کهه جامعهه مهورد مطالعهه در آن شهاخص وضهعیتي
نامطلوب دارد(در مورد متغیرهای معکوس بهرعک

مهي باشهد) .همچنهین هرچهه قهدرمطلق ضهرایب چهولگي و کشهیدگي

بزرگتر باشد بیانگر انحراف و تفاوت نمونه از نظر قرینگي با توزیع نرمال است به طوریکه اگهر قهدر مطلهق ایهن ضهرایب در
بازه (8و )8-باشد ،بیانگر عدم انحراف توزیع و منحني متغیر در مقایسه با یک توزیع نرمال است.
جدول .8شاخصهای توصیفي برای ابعاد متغیرهای تحقیق
متغیر تحقیق

انهههدازه میانگین انحراف معیار

چولگي

کشیدگي

نمونه
رهبری تحول گرا

19

9.96

9.739

-7.938

7.100

توانمند سازی کارکنان

19

9.80

9.918

7.987

-7.910

19

9.00

0.691

-7.981

-7.090

تسهیم دانش

با توجه به جدول  8مشاهده مي شود که تمامي متغیرها در وضعیت مطلوبي قرار دارند.
.6یافته های پژوهش
یافته های این تحقیق به دو بخش کلي دسته بندی شده اند؛ دستة اول یافتهه هها بهه روایهي و پایهایي سهازه هها و معهر فهها
اختصاص دارد .در روش حداقل مربعات جزئي برای ارزیابي پایایي سهازه هها بهه طهور معمهول از دو ابهزار  AVEو CR

استفاده مي شودبا توجه به اینکه آلفای کرونباخ برآورد سختگیرانه تری از پایایي دروني متغیرهها ارائهه میدههد ،در مهدل
های مسیری حداقل مربعات جزئي از سنج های پایایي مرکب استفاده مي شود .البته ،اهمیتي ندارد کدام ضریب پایایي به
کار مي رود ،در هر صورت مقدار آلفای کرونباخ باید بیشتر از  7.0باشد .با توجه به جدول  CR ، ، 9و آلفای کرونباخ
برای همة سازه ها بیشتر از  7.0مي باشد.

0
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جدول  .2نتایج بررسی اعتبار متغیرها

AVE

آلفای کرونباخ

CR

رهبری تحول گرا

7.007

7.118

7.113

توانمند سازی کارکنان

7.609

7.103

7.167

تسهیم دانش

7.633

7.379

7.300

متغیر

همچنین با توجه به اعداد محاسبه شده برای شاخص ها مشاهده مي شود کهه کلیهه ی مقهادیر  CRبزرگتهر از 7.0و مقهدار
 AVEبزرگتر از  7.6است بنابراین شاهد پایایي ترکیبي یا سازه هستیم.بنابراین روایي و پایایي سازه ای با توجهه بهه اعهداد
جدول نیز تایید مي شود.
 .7روش تجزیه و تحلیل دادهها
دستة دوم یافته های این تحقیق به آزمون الگوی ساختاری و فرضیه های پژوهش اختصاص دارد .بدین منظور از ضریب
مسیر و ضریب تعیین استفاده شده است؛ ضریب مسیر سهم هر یک از متغیرهای پیش بین در تبیین واریان
را نشان مي دهد  .ضریب تعیین نیز نشان دهندة واریان

متغیر مالک

تبیین شدة متغیر مالک توسط متغیرهای پیش بین است .در

پژوهش حاضر از نرمافزار  SmartPLSاستفاده شده است که در زمینه مدلسازی معادالت ساختاری بر پایه روش حداقل
مربعات جزئي ،نرمافزاری پرکاربرد و مفید ميباشد .خروجي نرمافزار بعد از آزمون مدل مفهومي پژوهش ،در شکل 9و9
نشان داده شده است.

شکل  .2مدل کلی پژوهش درحالت استاندارد
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شکل  .9مدل کلي پژوهش درحالت معناداری

در شکل  ،9متغیرهای آشکار و پنهان و همچنین ضرایب مسیر و بارهای عاملي نشان داده شده است .اعدادی که بین
متغیرهای پنهان مدل (متغیرهایي که با شکل دایره نشان داده شدهاند) و متغیرهای آشکار(متغیرها به شکل مستطیل که همان
زیر مولفههای متغیر پنهان ميباشند) مشاهده ميشود ،نشان دهنده بارهای عاملي هستند .روابطي که بین متغیرهای پنهان
شده است ،همان فرضیههای پژوهش ميباشند و اعداد نشان داده شده بر روی این روابط ،ضرایب مسیر هستند.

تعری

بر اساس شکل  ،9فرضیه اول مبني بر تاثیر رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان ،با توجه به مقدار ضریب بحراني یا
همان )6.138( t-valueکه خارج از بازه [ ]-8.36،8.36است ،با احتمال  33درصد پذیرفته مي شود.
فرضیه دوم مبني بر تاثیر رهبری تحول گرابر تسهیم دانش با توجه به مقدار ضریب بحراني یا همان  )3.163( t-valueکه
خارج از بازه [ ]-8.36،8.36است ،با احتمال  33درصد پذیرفته مي شود.
فرضیه سوم مبني بر تاثیر تسهیم دانش بر توانمند سازی کارکنان با توجه به مقدار ضریب بحراني یا همان t-value
()89.107که خارج از بازه [ ]-8.36،8.36است ،با احتمال  33درصد پذیرفته مي شود.
فرضیه چهارم بر اساس شکل  ،9متغیر تسهیم دانش با ضریب تعدیل  7.963تاثیر رهبری تحول گرابر توانمند سازی
کارکنان را به طور معني داری میانجي(افزایشي) میکند .در نتیجه فرضیه مورد نظر مورد تایید قرار مي گیرد.
جدول شماره  9نتایج تحلیل علّي مدل معادالت ساختاری را برای آزمون فرضیههای پژوهش به نمایش گذاشته
است.
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جدول  :3نتابج فرضیههای تحقیق
عنوان فرضیه
توانمند سازی کارکنان

رهبری تحول گرا

تسهیم دانش

رهبری تحول گرا
تسهیم دانش
تسهیم دانش

توانمند سازی کارکنان
رهبری تحول گرا* توانمند سازی کارکنان

ضریب بتا

آماره آزمون

نتیجه

15119

15134

 H0رد

15144

35913

 H0رد

15199

445921

 H0رد

15413

15123

 H1رد

 .8آزمون مدل کلی )GOF( PLS
این شاخص برازش مدل توسط آماتو و تنهوس( )9770برای ارزیابي برازش مدل های معادالت داخلي و سنجه های
خارجي داده ها به طور هم زمان ،پیشنهاد شده است .این شاخص ،مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکي
و متوسط ضرایب تعیین است.واریان

تشریح شده /متوسط ضرایب تعیین (

) مربوط به متغیر درون زا (توانمند

سازی کارکنان) برطبق نظر چاین( )8331باید حداقل  7/9باشد اما به صورت ایده آل باید از  7/9باالتر رود
بنابراین جدول 0بیان مي کند که متغیر درون زا (وابسته) مقدار ایده آل مورد نظر را کسب کرده است.
جدول  .4واریانس تشریح شده مربوط به متغیرهای وابسته
متغیر وابسته
7/689

توانمند سازی کارکنان

متوسط مقادیر اشتراکي ( )Communality
جدول .5متوسط مقادیر اشتراکی
متغیرهای تحقیق

Communality

رهبری تحول گرا

7/089

توانمند سازی کارکنان

7/633

تسهیم دانش

7/078

بنابراین مقدار ( )GOFمحاسبه شده  7.670مي باشد که بر خوبي برازش مدل برای دادهها داللت دارد.
.9جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به نتایج این فرضیات و اهمیت متغیرهای مذکور  ،به مدیران بانک ملت پیشنهادهای زیرارائه مي گردد :
با بهره گیری از ویژگي های رهبری تحول آفرین بستری را مهیا کنند که کارکنان بتوانند ایده ها و راه حل های تازه
ای در خصوص خدمات جدید  ،ورود به بازار جدید ،افزایش فروش خدمات و ...ارائه دهند و با تشویق ایده های
افراد خالق ،دیگر اعضای سازمان را توانمندتر کنند .به عالوه رهبران میتوانند از طریق ایجاد محیط مناسب و تصمیم
گیریهای به جا تولید و اجرای دانش خالقانه را میسر سازند و افراد را به یادگیری و ایده های خالقانه تشویق نمایند.
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همچنین توصیه مي گردد برای سازگارکردن ابزارهای مورد نیاز مطابق با فرایندهای مورد انتظار رهبری تحول ،برنامه
ریزی مناسب صورت گیرد و برای ایفای نقش مؤثرتر ابزارهای توانمند سازی ،زیرساختهای مورد نیاز ،تقویت شود.
مدیران سازمان برای بهبود توانمند سازی کارکنان ،سبک رهبری مناسب یعني سبک رهبری تحول گرا را برگزینند؛
زیرا سبک رهبری تحول گرا سنخیت بیشتری با عصر تغییر و تحوالت شتابان داشته  ،باعث افزایش انگیزش کارکنان
خواهد شد .سازمانهای خدمات ومالي ازجمله بانکهای ،موفق امروزی به رهبراني نیازمند هستند که با ژرف نگری،
جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند ،افراد را به مسیر تعیین شده هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول
را در کارکنان به وجود آورند .

مدیران تحول گرا با خلق ایده ها و چشم اندازهای جدید ،مسیر تازهای از رشد و شکوفایي را فرا روی سازمانها قرار
داده ،منجر به بهبود مسئولیت پذیری اجتماعي کارکنان خواهد شد .از سوی دیگر ،مدیران بانک باید با شناسایي
فرصت های جدید  ،چالشي بودن ،بهبود و تبیین چشم انداز قوی برای آینده ،باعث افزایش انگیزه کارکنان خود
شده و با ایجاد ارتباطات قوی و روشن باعث الهام بخشي در بانک شده و کارکنان را به سازمان متعهدتر و
توانمندتر کنند.

مدیران بانکها بایدبراساس رویکرد دانشي موجود روابط قدرت میان خود و کارکنان را به طور مساوی برای رسیدن
به یک هدف جمعي و تحول واقعي بنا کنند.این کار منجربه ایجاد ترغیب ذهني مناسب به اهداف سازماني بانک
شده و باعث مسئولیت پذیری اجتماعي بیشتر کارکنان برای به تحقق رساندن این اهداف میشود .

برای این که مدیران بانکها اثربخش باشند ،باید در کارکنان خود آمادگي پذیرش تغییر را ایجاد کرده ،دارای قابلیت
های کلیدی برای اجرای فرایند مناسب تحول آفریني باشند .مدیران باید تغییر مناسب و سازنده را به کل ساختار
سازماني القا کرده و چشم انداز قوی و آرماني برای بانک خلق کنند .

به جای قراردادن قواعد و مقررات از پیش تعیین شدة سازماني  ،از مشارکت کارکنان استفاده شود تا با ایجاد ترغیب
ذهني کارکنان و با درگیرکردن هر چه بیشتر کارکنان در تصمیم گیری ها  ،آن ها را توانمندتر ساخت و با نهادینه
کردن ارزش های بنیادی در سطوح مختل

بانک و ایجاد توافق و هماهنگي ،میزان سازگاری کارکنان با شرایط

جاری را افزایش داد.
به عالوه ،پژوهش حاضر مي تواند به مدیران و رهبران بانک در درک اهمیت عملکرد تولید و مشتری و بهبود تسهیم
دانش از طریق توجه به زیردستان ،افزایش اعتماد و احترام کارکنان ،توجه فزاینده به نیازهای کارکنان خود ،ایجاد
چشم اندازی مطلوب برای آینده سازمان و تشویق کارکنان ،امنیت شغلي الزم را بوجود آورند تا از این طریق محیط
سازماني پویا و کارکنان فعال و جو سازماني آکنده از اعتماد پرورش داده ،موجبات بهبود مسئولیت پذیری اجتماعي
کارکنان شوند .همچنین به پژوهشگران در درک بهتر اهمیت توجه به رهبری تحول گرا کمک کند تا به نقش مهم
رهبری تحول گرا به منزله ی عامل اساسي در تقویت تسهیم دانش پي ببرند.

رهبران از طریق ایجاد چشم انداز در پیروان خود تعهد به اهداف ایجاد کرده ،کارکنان را به یکدیگر پیوند مي دهند
و سبب مي شوند عمیق ترین خواسته های آن ها برآورده شده و به اهدافشان دست یابند.
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رهبران بایستي از طرق ایجاد محیطي مناسب از اعتماد و احترام ،پیروان را تشویق کنند به کاربرد همه منابع در
دسترس ،راهها و ابزارهای کسب اطالعات داخلي و خارجي و پیامدهای اخالقي تصمیات خالقانه خود را در در
جهت توانمندسازی مطلوبتر در نظر بگیرند.

مدیران بانکها ملت ابزار و فناوری هایي که در جهت توانمند سازی کارکنان الزم اند؛ به مانند فرصتي جهت
ارتقای توانمندی های خود استفاده کنند (و البته این کار نیازمند بکارگیری فناوری های به روزی نیز دارد) همچنین
داشتن چشم انداز روشن نسبت به چگونگي ایجاد ایده های خالق بین کارکنان ،نیز مي تواند رهبری و اداره موثر
دانش در سازمان را بیشتر توسعه دهد .بنابراین در این راستا ضروری است مدیران بانک  ،ایجاد آنچنان محیطي در
بانک تالش نمایند که در آن خلق دانش و یادگیری افراد و واحدهای گوناگون از یکدیگر امکان پذیر بوده و
گسترش یابد .
.11محدویت های پژوهش

 -8این پژوهش در بین مدیران و کارکنان بانک ملت انجام شده است لذا جهت تعمیم آن در دیگر سازمان ها باید
جانب احتیاط را رعایت کرد .
 -9امکان دارد متغیر های مداخله گر برنحوه پاسخگویي افراد تاثیر گذار بوده اند که دراین پژوهش به علت کمبود
امکانات و گستردگي حوزه پژوهش به آن پرداخته نشده است .
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Abstract
The present study investigates the impact of transformational leadership on staff empowerment through
the mediating role of knowledge sharing in the central branches of Mellat Bank. The research method
used is descriptive survey. The statistical population of the present study includes all employees of
central bank of Mellat. The sample size was 183 using Cochran formula and the sampling method was
simple random. Research data were collected by library and field method and questionnaire was used.
The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha method 0.892 and content
validity by content method. The research data were analyzed by PLS software using statistical,
descriptive and inferential tests. Therefore, corporate managers should increase their employees'
motivation by encouraging knowledge and identifying new opportunities, being challenged, improving
and explaining a strong vision for the future, and by encouraging bank and employee engagement.
Make the organization more committed and empowered.
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