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 :چکیده

شعب بانک کشاورزی استان : موردمطالعه) سازمانیتوسعه بر کارکنان استراتژیک هایقابلیت تأثیر بررسی حاضر تحقیق از هدف

 این در آماری جامعه. باشدمی همبستگی و توصیفی روش، لحاظاز و کاربردی نوع از هدف ازنظر حاضر تحقیق. باشدمی( اردبیل

 از نمونه حجم تعیین برای. باشدمی نفر 753 برابر هاآن تعداد که باشند؛می اردبیل بانک کشاورزی استان کارکنان تحقیق

 روش گیری ازنمونه برای .است آمدهدستبه 681 برابر آماری نمونه تعداد جدول این طبق که است شده استفاده کوکران فرمول

 پرسشنامه دو هر و است شده استفاده پرسشنامه نوع دو از اطالعات گردآوری برای. است شده استفاده تصادفی گیرینمونه

 نشان تحقیق نتایج. شد استفاده SPSS 20 افزارنرم از آماری تحلیل برای. است شده طراحی تاییپنج لیکرت طیف صورتبه

استراتژیک کارکنان  هایقابلیتدارد. همچنین  سازمانیتوسعهمثبت و معناداری در  تأثیراستراتژیک کارکنان  ایهقابلیت که داد

 .دهدمیقرار  تأثیریعنی توسعه مفهومی، عملکردی و ساختاری را تحت  سازمانیتوسعههر سه ابعاد 

 

 سازمانیتوسعه و فردیمنحصربهقابلیت استراتژیک کارکنان، ارزش استراتژیک،  :کلیدی واژگان
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 :مقدمه

، تغییر مفهوم کار و شغل هاسازمان، شتاب روزافزون خالقیت و نوآوری، تغییر مزیت نسبی هاسازمانچالشی شدن محیط 

وکار، پذیری شروع و پایان، حذف مکان واحد برای انجام وظایف و ...(، رقابت شدید در محیط کسبای، انعطاف)مشاغل مجموعه

عنوان و ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات، تقاضا برای دریافت کیفیت خدمات باالتر، تغییر نگرش افراد به کار )کار به بروز

ترین مزیت رقابتی . امروزه کارکنان مهمباشدمیکننده نیازهای ثانویه افراد( و ... از ضروریات توجه به توسعه منابع انسانی تأمین

در عرصۀ رقابت به  هاسازمانآنان ارتقاء یابد، لذا بقای  هایقابلیتد که همواره باید دانش، مهارت و شونمحسوب می هاسازمان

کارکنان منوط شده است، سازمانی که نتواند مهارت، دانش و دانایی خود را توسعه  هایقابلیتبرداری از حفظ، توسعه و بهره

(. 6781سلطانی،دهد )یک از منابع خود را به نحو مطلوب توسعه ر نیست هیچوری استفاده کند، قاددهد و از آن در افزایش بهره

. نکته مهم آن است که برای پویش موفق در این عصر باید الگوهایی را شودمیاحساس  هاسازماننیاز به تولید دانش در همه 

برای پاسخ به اقتضائات محیط و  هازمانسابرگزینیم که با شرایط و ایجابات آن از جمله پویایی و سرعت تغییر همساز باشد. 

مستمر و به نحو اثربخشی بازآفرینی نمایند.  طوربهتضمین بقا و اثربخشی خود در شرایط متحول امروزی باید بتوانند خود را 

ق تغییر یا به تعبیری خل شدهیزیربرنامهو  دارمعنیتحقق این مهم، مستلزم آغاز، اجرا و مدیریت اثربخش تغییر قصد شده، 

 کارگیریبهبه بهترین وجه به وسیله  تواندمی(. برای دستیابی پایدار به مزیت یاد شده، این فرایند تغییر 1007لیک،) باشدمی

، گیریجهت، مشتمل بر رویکرد، شدهیزیرطرحبه عنوان یک الگوی تغییر  سازمانیتوسعهتحقق یابد.  6رویکرد توسعه انسانی

. باشدمیمتناسب با تغییرات محیطی و درونی آن  هاسازمانو مستمر تغییر در  مندنظامن الزم برای هدایت و فنو هاروشابعاد و 

خود برای پویش اثربخش در محیط و شرایط  مندنظامجهت توانمندسازی  هاسازماناز این حیث از قابلیت الزم برای کمک به 

در شرایط تغییر باشد؛ البته  هاسازمان هایچالشسبی برای رویارویی با وسیله و پاسخ منا تواندمیپیچیدگی برخوردار است و 

 هاسازمانو پیشبرد آن، چالش بزرگی است که پیش روی  هاسازمانو خصوصا ایجاد ظرفیت پیشرفت برای  سازمانیتوسعهتحقق 

 .قرار دارد

 

 :مسئلهبیان 

 و سازمان منابع سایر که در شرایطی و آیدمی شمار به هاسازمان یکاستراتژ منبع ترینمهم ارزشمند، انسانی منابع که زمانی در

 کارکنانی نگهداری و در جذب هاسازمان شود،می تلقی ناتوان انسانی فرهیخته منابع حضور بدون پیشرفته، فناوری حتی

کنند: رکنان را چنین تعریف میمحققان قابلیت استراتژیک کااند. مواجه فراوانی هایبا چالش مختلف هایو تخصص هاتیباقابل

 رقابتی مزیت شرکت برای که هایاستراتژی اجرای و طراحی در کارکنان توان به که است مفهومی کارکنان، استراتژیک قابلیت

، یدهسازماندر  هاسازمانبه عنوان انعکاس توانایی  هاقابلیت. (6111 اسنل، و لپکشود )می مربوط کند،می ایجاد پایدار

( در بیشتر متون مدیریتی 1065وسایلن و هاکاال،است )قانونی  یهاتیفعالاز  یامجموعهریت، همکاری در راستای مدی

 است عبارت استراتژیک ارزش فردی.منحصربه -1ارزش استراتژیک  -6اند. استراتژیک کارکنان را از دو بعد سنجیده هایقابلیت

 آن سازمان بابت که هاییهزینه کلیه به است، ایجاد شده مشتریان برای که دفر تخصص از استراتژیک ناشی مزایای نسبت از

 ایهسته هایقابلیت یا رقابتی مزایای دستیابی به جهت هاآن بالقوه توانایی به کارکنان استراتژیک ارزش .شودمی متحمل فرد
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 و ستا قابتیر تمایز خلق به بستهوا دییاز دح تا نکنارکا تژیکاسترا همیتا (.6116اولریچ و لیک،است ) وابسته شرکت برای

گذارد می تأثیر ،شوند گرفته نظر در قابتیر مزیت منبع نکهآ ایبر هاآن قابلیت بر مستقیم طوربه نکنارکا فردیمنحصربه

 یقبار توسط تواندنمی ده،بو جایگزین غیرقابل هاآن تخصص که یحد عنوانبه را نکنارکا فردی(. منحصربه1001برگرمن،)

 کنیم.می تعریف د،شو سازیو شبیه تقلید بالفعل و هبالقو

مبتنی بر علوم رفتاری و با  کوشدیمو مستمر در گستره سیستم است که  مندنظام، تالش و فرایندی کاربردی، سازمانیتوسعه

کاربردی راهبردی  گیریجهترای و فنون آن، تغییرات شناختی، فرهنگی و ساختاری فرایندی سازمان ب هایاستراتژاز  یوربهره

اثربخش متناسب با تغییرات و اقتضائات حال و آینده محیط در راستای تضمین و  یخود نوسازخالق و  ییگشامشکل، کارآمد

تمهیدات و اقدامات اساسی در  یاپارهبهبود اثربخشی سازمان گردد. بدیهی است تحقق این توسعه، اکتسابی و طبعا مستلزم 

 دیتأک بونسترا (.1066کاپالدو و پتروزلی،است )سازمانی  هایقابلیتلیت سیستمی است و مستلزم توسعه بیشتر قالب یک ک

دارد  سازمانیتوسعهکه انتخاب یا تدوین چارچوب مفهومی، کاربردهای بسیار مهم و حیاتی برای مدیریت تغییر و  کندیم

را تحت  هاآنو اقدامات  دهدیمرا جهت  هاآنذهنی افراد، ادراکات  یاهمدل(. اندرسون بر این باور است که 1002بونستون، )

است که تغییر اساسی  کردهاشاره( 6781زاده ). محمد کنندیمو در تعیین پیامدهای سازمانی مشارکت  دهدیمنفوذ قرار 

گفت از  توانیماز نظرات یاد شده است. با الهام  یاژهیو، شناخت و آگاهی و مستوجب ساختار و فرایند یزیربرنامهنیازمند 

، قاعدتا الزم است مبتنی بر یک زیرمایه سازمانیتوسعهو از رویکردی نظام گرا، برای تحقق  سازمانیتوسعهنظرگاه مدیریت 

بنابراین  ؛تحقق و جریان یابد سازمانیتوسعهمفهومی متقن و در ساختاری مناسب، نظام رفتاری اثربخشی در جهت 

( 6710ترک زاده و همکاران،) باشدمی 2و عملکردی 7، ساختاری1مستلزم سیستمی متشکل از سه بعد مفهومی نیسازماتوسعه

 طبع باو مدیریت آن و  سازمانیتوسعهدر متن رویکردی راهبردی و با یک رهبری مناسب مبنای اقدام و  تواندمیاین سه بعد 

 سیستم باشد. کلی یاثربخشافزایش توانمندسازی کارکنان سازمانی و 

کس ها در اقتصاد و توسعه کشور بر هیچزمینه ارائه خدمات فعالیت نموده و نقش و اهمیت آن هایی که درترین سازماناز مهم

 سازمانیتوسعهو  استراتژیک کارکنان هایقابلیت رسد کشف رابطه بین دو مفهومهستند و به نظر می هابانکپوشیده نیست، 

رجوع و خود مندی بیشتر اربابسو و کسب رضایتاز یک هابانکشده از جانب و بهبود سطح خدمات ارائه در ارتقاء تواندمی

های استراتژیک کند چون نیروی انسانی باقابلیتنقش مهمی را ایفا می هابانککارکنان از سوی دیگر تأثیرگذار باشد. کارکنان در 

های موفق و های بهتر دقیقًا وجه تمایز بین بانکلکه نیروی انسانی باقابلیتتنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست، ب

با آن  کشاورزیها بانک و در رأس آن هابانکخصوص مالی به هایسازمانهای ناکارا است. متأسفانه معضلی که امروزه بانک

ها و پیشرفت جامعه، نیاز به توسعه فناوریصورت جدی است. امروزه با به سازمانیتوسعهمواجه است، اهمیت دادن به سیستم 

هایی را جهت حلشود؛ که در این تحقیق بر آنیم راهاحساس می هابانکهای استراتژیک باال بیش از بیش در کارکنانی باقابلیت

 باعث قفو تضوعامو بسنجیم. سازمانیتوسعهرا در بهبود  استراتژیک کارکنان هایقابلیتحل این معضل ارائه داده و نقش 

ابعادی در توسعه قابلیت  چهبه  باید و ابعاد قابلیت استراتژیک کارکنان کدام اند :گرددمی ساسیا السؤ یک شدنمطرح

 دیجاا ضمن ،نسانیا منابع مدیریت منظا مختلف تمااقدا تا بیشتر توجه شود سازمانیتوسعهبهبود  ایبراستراتژیک کارکنان 

 صلیا مسئله س،ساا ینا بر کند. کمک آن دپیشبر به ،شتهدا قنطباا و همسویی نیز نمازسا لیک یتژاسترا با ،نیدرو هماهنگی
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 آن در بهبود تأثیر انمیز سیربر و شعب بانک کشاورزی اردبیل در ابعاد قابلیت استراتژیک کارکنان شناخت ،تحقیق ینا در

 .باشدمی سازمانیتوسعه

 

 

 :مبانی نظری
 :قابلیت استراتژیک کارکنان

ترین مزیت رقابتی برای هر توان بیان داشت که نیروی انسانی مهمبا توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، می

شود، بنابراین مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده هر چه شرکت محسوب می

. مدیریت خواهد کردموزند. در این صورت سازمان یک قدرت و نیروی رقابتی قوی کسب از این مزیت رقابتی را بیا مؤثرتر

منابع انسانی با  هاییاستراتژاستراتژیک منابع انسانی رویکردی است کلی و فراگیر برای مدیریت امور کارکنان و هماهنگ کردن 

و مرتبط با محیط داخلی و خارجی سازمان  دتبلندم مسائلاستراتژی تجاری شرکت. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به 

تلفیق اندیشه مدیریت "(. 6786منابع انسانی است )آرمسترانگ،  یهاحوزهبرای  هایییاستسشود و خروجی آن مربوط می

ین ضرورت عنوان منابع استراتژیک نگریسته شود و بنابراشود که به منابع انسانی بهاستراتژیک با مدیریت منابع انسانی، باعث می

 یریگشکلو دخالت دادن تصمیمات مربوط به امور انسانی را در  سازدیمبرخوردی فراتر از سایر عوامل تولید را الزامی 

 (.6783سیدجوادین و حسین زاده،) سازدیم یرناپذاجتنابعمده سازمان،  هاییاستراتژ

 در کارکنان توان به که است مفهومی کارکنان، استراتژیک تکنند: قابلیمحققان قابلیت استراتژیک کارکنان را چنین تعریف می

. (6111 اسنل، و لپکشود )می مربوط کند،می ایجاد پایدار رقابتی مزیت شرکت برای که هایاستراتژی اجرای و طراحی

قانونی  یهاتیفعال از یامجموعه، مدیریت، همکاری در راستای یدهسازماندر  هاسازمانبه عنوان انعکاس توانایی  هاقابلیت

ارزش  -6اند. استراتژیک کارکنان را از دو بعد سنجیده هایقابلیت( در بیشتر متون مدیریتی 1065وسایلن و هاکاال،است )

 برای که فرد تخصص از استراتژیک ناشی مزایای نسبت از است عبارت استراتژیک ارزش فردی.منحصربه -1استراتژیک 

 توانایی به کارکنان استراتژیک ارزش .شودمی متحمل فرد آن سازمان بابت که هاییهزینه کلیه هب است، ایجاد شده مشتریان

 همیتا (.6116اولریچ و لیک،است ) وابسته شرکت برای ایهسته هایقابلیت یا رقابتی مزایای دستیابی به جهت هاآن بالقوه

 هاآن قابلیت بر مستقیم طوربه نکنارکا فردیمنحصربه و ستا قابتیر تمایز خلق به بستهوا دییاز حد تا نکنارکا تژیکاسترا

 که یحد عنوانبه را نکنارکا فردی(. منحصربه1001برگرمن،گذارد )می تأثیر ،شوند گرفته نظر در قابتیر مزیت منبع نکهآ ایبر

 کنیم.می تعریف د،شو سازیو شبیه تقلید بالفعل و هبالقو یقبار توسط تواندنمی ده،بو جایگزین غیرقابل هاآن تخصص

 
 :سازمانیتوسعه

به عنوان پویایی داخلی در  سازمانیتوسعهکاربردی از رفتارهای علمی برای بهبود اثربخشی سازمانی است.  سازمانیتوسعهتئوری 

 سازمانیبهینهکارکنان جهت عملکرد  هایتالشاز  ایمجموعهکه مستلزم گردآوری  شودمییک ارگان یا سازمانی تعریف 

و توانایی تطبیق محیطی را  هاسیاست. این مهم اهدافی مانند ظرفیت سازمانی برای عملکرد سازمانی مناسب، فرهنگ، باشدمی

. این باشدمیمتشکل از سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی به شرح ذیل  سازمانیتوسعه(. 1065کیوو و چو،) دارددر نظر 

و مدیریت آن و ارزیابی وضعیت آن  سازمانیتوسعهکردی و با یک رهبری مناسب مبنای اقدام برای در متن روی تواندمیسه بعد 

در بانک کشاورزی اردبیل شکل گیرد. منظور از بعد مفهومی، پنداره مفهومی موجود در سازمان در خصوص مفاهیم اساسی در 

که شامل  باشدمیو الزامات اساسی آن  هاارزش، هاشرو، هاویژگیو چیستی، ابعاد و  سازمانیتوسعهزمینه نقش و ضرورت 

 (.6787راولی و همکاران،) باشدمی هابانکشرایط ویژه تغییر در محیط جهانی و اقتضائات ناشی از آن برای 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
. این بعد باشدمی سازمانیتوسعه، ترتیبات و سازوکارهای تمهید شده جهت پیشبرد و تحقق گیریجهت هرگونهبعد ساختاری 

، هماهنگی و کارمیتقسراهبردی و طرح سازمانی. یک سیستم ساختاری به عنوان  گیریجهتدو جنبه اساسی دارد: 

 ، سیستم سنجش و یادگیری سازمانی و سیستم منابع انسانی.سازمانیتوسعهو افراد در جهت  واحدها یمساعکیتشر

 وجود به هاسازماندر  سازمانیتوسعهر جهت پیشبرد و تحقق یا اقداماتی است که د هاتیفعالبعد عملکردی به معنای مجموع 

و پشتیبان و مالحظات  سازنهیزم، اقدامات سازمانیتوسعهمرکزی  یهاتیفعال یهاحوزهآمده است. این بعد مشتمل بر 

 (.6710و همکاران، زادهترک) استعملکردی 

 :تحقیق هایفرضیه
 فرضیه اصلی:

 مثبت و معنادار دارد. تأثیر سازمانیتوسعهنک کشاورزی بر قابلیت استراتژیک کارکنان با
 فرعی: هایفرضیه

 .دارد معنادار و مثبت تأثیر توسعه مفهومی بر کشاورزی بانک کارکنان استراتژیک قابلیت .6

 .دارد معنادار و مثبت تأثیر ساختاری توسعه بر کشاورزی بانک کارکنان استراتژیک قابلیت .1

 .دارد معنادار و مثبت تأثیر توسعه عملکردی بر کشاورزی بانک انکارکن استراتژیک قابلیت .7

 روش تحقیق:

روش  ازلحاظو  باشدمیها، توصیفی و همبستگی داده وتحلیلتجزیهشیوه  ازلحاظهدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی،  ازلحاظ

 .پیمایشی است موردنظرگردآوری اطالعات روش تحقیق 
 جامعه و نمونه آماری:

نفر در  753؛ که در حال حاضر باشدمیاردبیل  رسمی بانک کشاورزی استانآماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان جامعه 

جهت محاسبه ، ستود اهش محدوین پژری در اماآنجائی که جامعۀ . از آباشندمشغول به خدمت می شعب بانک کشاورزی

نفر  681که طبق فرمول کوکران حجم نمونه برابر ست ا شدهود استفادهجامعه محدای بران کوکرل فرمو، از حجم نمونه

 است. شدهانتخابتصادفی ساده از حجم جامعه  صورتبه ؛ کهباشدمی

 ها:ت و دادهطالعاار گردآوری ابزا

و سی رفااز عم ا …ها ونامه، پایانمرتبطو معتبر ت مجالت، مقاالب، کتادی از سناابه شکل ت طالعاای گردآوری ابرزم الار بزا

شده طیف لیکرت استفاده صورتبهکتبی نامه زم از پرسشالت طالعاها و اآوری دادهای جمعبرو ست شده ااستفادهگلیسی نا

 و مورد تحلیل قرار گرفت. آوریجمع هاپرسشنامهاز تمام  استفادهقابلپرسشنامه  631 درمجموعاست؛ که 

 روایی و پایایی:

با  .شدده ستفاا بانک کشاورزیه خبرن شناسارکاه و نشگاداساتید ن، امتخصصا ظرازننامه، ای پرسشمحتور عتبااجهت تضمین 

ن هماها نامهپرسشید که دحاصل گرن طمیناابدین ترتیب و  آمدهعملبهزم در سؤاالت الت صالحااد یادشده، افرات اکسب نظر

ی لفااز روش آترکیبی ی پایایی متغیرهااد عتماتحقیق حاضر جهت سنجند. همچنین در را میهش وپژ موردنظرهای خصیصه

تا اری، پایدم عدی به معناخ از صفر، نباوکری لفاد آعتماامنه ضریب دامعموالً الزم به ذکر است  .شده استخ استفادهنباوکر

نامه د پرسشعتمااباشد قابلیت تر نزدیکمثبت یک د به عد آمدهدستبهار هر چه مقدو ست اکامل ی پایایی به معنا، مثبت یک

)شیخ  .ر آوردپایایی به شماس را دارای مقیاان ( باشد تا بتو0٫3باید ) کمدستلفا ، آتجربیه طبق قاعد .شودمیبیشتر 

 .ها به شرح زیر محاسبه گردیده استپرسشنامه( پایایی 6) در جدول شماره .(6710 اسمعیلی،

 پایایی پرسشنامه :(6ماره )جدول ش
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 کل مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه ردیف

  0٫86 ارزش استراتژیک  

 0٫85 0٫81 توسعه مفهومی سازمانیتوسعه 1

 0٫88 توسعه ساختاری

 0٫86 توسعه عملکردی

 0٫86 فردیمنحصربه

 

 

 
 اطالعات: یلوتحلتجزیه یهاروش

 خطی رگرسیون آزمون و متغیرها بررسی رابطه برای پیرسون همبستگی آزمون ،آمدهدستبه هایداده وتحلیلتجزیه منظوربه

 .است قرارگرفته مورداستفاده استراتژیک کارکنان هایقابلیت توسط سازمانیتوسعه متغیر میزان تبیین تعیین برای
 :هادادهتحلیل توصیفی 

 زناندهندگان را کل پاسخ %67٫73نفر معادل  17و  مرداندهندگان را کل پاسخ %81٫55نفر معادل  621حقیق، در این ت

با  .اندافراد از پاسخ به سؤال مربوط به جنسیت امتناع کرده %2٫01دهندگان معادل نفر از پاسخ 3همچنین  .دهندتشکیل می

دهندگان سنی کل پاسخ %66٫2نفر معادل  61همچنین  .دهندتشکیل می انمردتوجه به اطالعات باال بیشتر جامعه نمونه را 

سال و  20تا  70دهندگان به رده سنی بین از کل پاسخ %21٫22دهندگان معادل نفر از پاسخ 37سال،  70سال تا  10بین 

افراد  %2٫15دهندگان معادل خنفر از پاس 8سال و باالتر تعلق دارند. همچنین  20متعلق به گروه سنی  %26٫81نفر معادل  31

سال  70با توجه به اطالعات باال بیشتر افراد جامعه نمونه سنی بین  .انداز پاسخ به سؤال مربوط به رده گروه سنی امتناع کرده

ادل دهندگان معنفر از پاسخ 61، تریینپادهندگان دارای مدرک دیپلم و کل پاسخ %7٫28نفر معادل  1سال دارند و نیز  20تا 

 %71٫11نفر معادل  17دارای مدرک لیسانس و  %28٫7نفر معادل  82، یپلمدفوقدهندگان دارای مدرک از کل پاسخ 1٫13%

افراد از پاسخ به سؤال مربوط  %2٫01دهندگان معادل نفر از پاسخ 3همچنین . باشندیمدارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر 

بر اساس  .باشندیما توجه به اطالعات باال بیشتر افراد جامعه دارای مدرک لیسانس ب .اندبه مدرک تحصیلی امتناع کرده

نفر از  11،تریینپاسال و  60دهندگان دارای سابقه کاری کل پاسخ %12٫26نفر معادل  21، آمدهدستبهاطالعات 

کل  %77٫67نفر معادل  53سال، 10سال و  60دهندگان دارای سابقه کاری بین کل پاسخ از %78٫73دهندگان معادل پاسخ

افراد از پاسخ به سؤال  %2٫01دهندگان معادل نفر از پاسخ 3همچنین  .سال و باالتر دارند 10دهندگان سابقه کاری پاسخ

 60بین ترین فراوانی متعلق به افراد دارای سابقه کاری اند؛ که با توجه به اطالعات باال، بیشمربوط به سابقه کاری امتناع کرده

 .باشدمی سال 10سال و 

 :های تحقیقآزمون فرضیه

 مثبت و معنادار دارد. تأثیر سازمانیتوسعهاستراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر  یتقابل :فرضیه اصلی

ن، گرسیول رمد ینترسادهست که امل بر یکدیگر امعلولی عوو علت ات سی تأثیرربر یهاروشاز گرسیونی یکی ر وتحلیلیهتجز

 :شودیمن داده یر نشاز صورتبهست که اخطی ن یوگرسر

Yi=β0+β1Xi+έi 

ن داد نشا توانیمل ین مدده از استفااست. با ابسته وامتغیر  Yو متغیر مستقل  X شودیمه که مشاهد طورهمانل ین مددر ا

و  (X)اتژیک کارکنان قابلیت استر بینل ئه مدو اراسی رجهت برا ست. لذار اتأثیرگذ Yبر متغیر ر چقد Xات که تغییر
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یافته ازش برل ئه مداراست به ه امدآ (1شماره )ول جددر که ل کفایت مد یاشاخصهسی ربراز پس  ،(Y) سازمانیتوسعه

 هد شد.اخته خوداپر

 

 

 

 

 سازمانیتوسعهقابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر کفایت مدل بین  یهاشاخص (:1شماره )جدول 

 آماره دوربین واتسن انحراف معیار خطا شدهیلتعدضریب تعیین  عیینضریب ت همبستگی

722/0 153/0 151/0 870/0 85/6 

 پژوهش هایداده: مأخذ

ات در صد تغییردر 15موردبررسیجامعه در که  دهدمین نشاار ین مقدو ا آمدهدستبه 15/0ضریب تعیین ار مقد

ین ل اشکاالبته دارد. ابستگی ی یگردمل ابقیه به عود و شوط مربو کارکناناستراتژیک  هایقابلیت تواندمی سازمانیتوسعه

ضریب تعیین از ین مشکل معموالً ای رفع الیل برد. به همین گیردنمینظر آزادی را در جه اد درست که تعداین روش ا

ن گرسیودن ربو دارمعنی( 7)اره شم در جدول. باشدمیصد در 15بر با ابرن موآزین در ا همآنکه  .شودمیده ستفاا شدهتعدیل

 است. شدهمحاسبه Fن موآزسیله وبه 

 سازمانیتوسعهبین قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر آنالیز واریانس مدل  (7شماره ) جدول

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 0.000 331/11 315/65 6 315/65 مدل رگرسیون

   116/0 630 716/663 هاماندهباقی

    636 661/677 مجموع

ن در گرسیودن ربو دارمعنین از نشاده و بو 000/0بر ابرره ماآین ای ابر شدهمحاسبه داریمعنیسطح ق فوول توجه به جد

 ( دارد.sig=000/0) %11سطح 
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 سازمانیتوسعهبانک کشاورزی بر  بین قابلیت استراتژیک کارکنانمدل رگرسیون (: 2جدول شماره )

sig t مدل غیراستانداردضریب  ضریب استاندارد 

Beta Std.Error B 

 مقدار ثابت 235/6 107/0  111/3 000/0

قابلیت استراتژیک  771/0 030/0 722/0 331/2 000/0

 کارکنان

 سازمانیتوسعه متغیر وابسته: 

له دست. معاه امد( آ2) شماره ولجددر که  باشدمین گرسیورصلی تحلیل ا گرسیونی هستهرله دمعادر  واردشدهمتغیر 

 د:یر محاسبه کرح زبه شر Bن ستوده از ستفاابا  توانمیرا گرسیونی ر

Y=1.475+0.344X+έ 

 سازمانیتوسعه=235/6+ 722/0استراتژیک کارکنان  هایقابلیتخطا + 

 tن مود. آزهد کراخوا پیدء تقاار سازمانیتوسعهحد وا 72/0ک کارکنان استراتژی هایقابلیت حدوایک ی تقاارتی با رعبابه 

ار مقدآورد بر( و در sig= 0/000ده )بو دارمعنیین ضریب اکه  دهدمین نشاول ین جددر انیز ن گرسیوربه ضریب ط مربو

 است. مؤثر سازمانیتوسعه

 فرعی: هایفرضیه

 مثبت و معنادار دارد. تأثیرک کشاورزی بر توسعه مفهومی فرضیه فرعی اول: قابلیت استراتژیک کارکنان بان

یا خیر، از  شودمی توسعه مفهومیبرای بررسی اینکه، آیا افزایش در قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی، متعاقبًا سبب 

و  شدهگرفتهدر نظر  به عنوان متغیر مستقل قابلیت استراتژیک کارکنانرگرسیون خطی استفاده گردید که در این آزمون، 

حاصل، مثبت باشد، نشان از رابطه  استانداردشدهاگر ضریب  گیرینتیجه. برای شودمی، متغیر وابسته محسوب توسعه مفهومی

. همچنین اگر باشدمیرابطه معکوس این دو متغیر  دهندهنشانمثبت بین دو متغیر مستقل و وابسته دارد و اگر منفی باشد، 

 6H و فرض شودمیرابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد پذیرفته  (0Hباشد، فرض صفر ) 0.05از  تربزرگ یدارمعنیمقدار 

 .شودمیکه عکس فرض صفر است، رد 

 71 توانمییعنی اینکه ؛ است 71که مقدار ضریب تعیین برای این دو متغیر، برابر با  دهدمینشان  هادادهنتایج حاصل از 

 حدوایک ی تقااربا همچنین  ؛ وکارکنان نسبت داد استراتژیک هایقابلیترا به سطح  مفهومیعه درصد از تغییرات توس

 د.هد کراخوا پیدء تقاتوسعه مفهومی ارحد وا 21/0استراتژیک کارکنان  هایقابلیت

 قابلیتکه میان نتیجه گرفت  توانمی( است، 0.05( کمتر از مقدار خطای آزمون )0.000سطح معناداری ) ازآنجاکهاز طرفی، 

 رابطه خطی وجود دارد. استراتژیک کارکنان و توسعه مفهومی
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 نتایج رگرسیون خطی :(5شماره ) جدول

 دارمعنیمقدار  t استانداردشدهضریب  ضریب غیراستاندارد مدل

B Std. Error بتا 

 0.006 7.230 0.211 0.236 6.117 6مقدار ثابت 

 0.000 5.310 0.11 0.530 توسعه کارکنان

 

 مثبت و معنادار دارد. تأثیرفرضیه فرعی دوم: قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعه ساختاری 

یا خیر، از  شودمی توسعه ساختاریبرای بررسی اینکه، آیا افزایش در قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی، متعاقباً سبب 

و  شدهگرفتهبه عنوان متغیر مستقل در نظر  قابلیت استراتژیک کارکنانر این آزمون، رگرسیون خطی استفاده گردید که د

حاصل، مثبت باشد، نشان از  استانداردشدهاگر ضریب  گیرینتیجه. برای شودمی، متغیر وابسته محسوب توسعه ساختاری

. همچنین باشدمیابطه معکوس این دو متغیر ر دهندهنشانرابطه مثبت بین دو متغیر مستقل و وابسته دارد و اگر منفی باشد، 

 و فرض شودمی( رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد پذیرفته 0Hباشد، فرض صفر ) 0.05از  تربزرگی دارمعنیاگر مقدار 

6H  شودمیکه عکس فرض صفر است، رد. 

 11 توانمییعنی اینکه ؛ است 11برابر با  که مقدار ضریب تعیین برای این دو متغیر، دهدمینشان  هادادهنتایج حاصل از 

 حدوایک ی تقااربا همچنین  ؛ وکارکنان نسبت داد استراتژیک هایقابلیتدرصد از تغییرات توسعه ساختاری را به سطح 

 د.هد کراخوا پیدء تقاتوسعه مفهومی ارحد وا 21/0استراتژیک کارکنان  هایقابلیت

 قابلیت نتیجه گرفت که میان توانمی( است، 0.05( کمتر از مقدار خطای آزمون )0.000سطح معناداری ) ازآنجاکهاز طرفی، 

 رابطه خطی وجود دارد. ساختاریاستراتژیک کارکنان و توسعه 

 

 

 

 

 نتایج رگرسیون خطی :(1شماره ) جدول

 دارمعنیمقدار  t استانداردشدهضریب  ضریب غیراستاندارد مدل

B Std. Error بتا 

 0.001 1.512 0.71 0.718 6.521 6ت مقدار ثاب

 0.000 5.666 0.11 0.510 توسعه کارکنان
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 مثبت و معنادار دارد. تأثیرفرضیه فرعی سوم: قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعه عملکردی 

یا خیر، از  شودمیتوسعه عملکردی برای بررسی اینکه، آیا افزایش در قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی، متعاقبًا سبب 

و  شدهگرفتهبه عنوان متغیر مستقل در نظر  رگرسیون خطی استفاده گردید که در این آزمون، قابلیت استراتژیک کارکنان

حاصل، مثبت باشد، نشان از  استانداردشدهاگر ضریب  گیرینتیجه. برای شودمی، متغیر وابسته محسوب عملکردیتوسعه 

. همچنین باشدمیرابطه معکوس این دو متغیر  دهندهنشانبین دو متغیر مستقل و وابسته دارد و اگر منفی باشد، رابطه مثبت 

 و فرض شودمیرابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد پذیرفته  (0Hباشد، فرض صفر ) 0.05از  تربزرگی دارمعنیاگر مقدار 

6H  شودمیکه عکس فرض صفر است، رد. 

 51 توانمییعنی اینکه ؛ است 51که مقدار ضریب تعیین برای این دو متغیر، برابر با  دهدمینشان  هادادهاز  نتایج حاصل

 حدوایک ی تقااربا همچنین  ؛ وکارکنان نسبت داد استراتژیک هایقابلیترا به سطح  عملکردیدرصد از تغییرات توسعه 

 د.هد کراخوا پیدء تقاار کردیعملتوسعه حد وا 17/0استراتژیک کارکنان  هایقابلیت

 نتیجه گرفت که میان قابلیت توانمی( است، 0.05( کمتر از مقدار خطای آزمون )0.000سطح معناداری ) ازآنجاکهاز طرفی، 

 رابطه خطی وجود دارد.عملکردی استراتژیک کارکنان و توسعه 

 

 

 

 

 نتایج رگرسیون خطی :(3شماره ) جدول

 دارمعنیمقدار  t استانداردشدهب ضری ضریب غیراستاندارد مدل

B Std. Error بتا 

 0.006 7.230 0.17 0.210 6.315 6مقدار ثابت 

 0.000 3.538 0.81 0.125 توسعه کارکنان

 

 :گیرینتیجهبحث و 

ج تحقیق این نتای طورکلیبهقرار گرفت.  موردبررسی سازمانیتوسعهبر  کارکنان استراتژیک هایقابلیتدر این تحقیق، تأثیر 

بدیهی  ؛کندمیمرتبط هستند تأیید  توسعه مفهومی، ساختاری و عملکردیبا استراتژیک کارکنان  هایقابلیتاعتقاد را که 

مالی نیز این امر صادق بوده و در  هایسازمانمتفاوتی در حال فعالیت هستند در  هایباقابلیتاست در هر سازمانی کارکنان 

نیاز به شناسایی و تبدیل این استراتژیک مختلفی در حالت فعالیت هستند که  هایباقابلیتکارکنانی  ما نیز موردبررسیجامعه 

با  ایفزاینده صورتبه هاسازماندر عصر حاضر کرده است. از سوی دیگر  و ضروریبالقوه به بالفعل را الزم  هایقابلیت

بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار  منظوربهو بنابراین،  اندمواجهپویا و در حال تغییر  هایمحیط

و ... در عصر  ، اقتصادیفرهنگی ، اجتماعی،تکنولوژیک شتابنده تغییرات و تحوالت علمی، سرعتبهبا توجه  دیگربیانبهسازند. 
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و  توسعهمسیر  بتوانند جامعه امروزی، که عالوه بر هماهنگی با تحوالت شوندمیموفق و کارآمد محسوب  هاییسازمان حاضر،

بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب برای ساختن را نیز در آینده پیش هادگرگونی

بلکه  نوآور و خالق نیستند، توسعهدرحال تنهانه هاسازمانبسیاری از . تحقیقات نشان داده است که ای بهتر هدایت کنندآینده

های ناکارآمد سنتی اداره و تغییرات عصر حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوه هاپیشرفتحتی در هماهنگی با تحوالت و 

 از استراتژیک مطالعه کرده است، هایگیریتصمیمپژوهشگر انگلیسی که در زمینه « اندرو پتیگرو»عنوان نمونه  به .شوندمی

تغییر پیوسته شرایط دنیا، اغلب  رغمبهشده است و به این نتیجه رسیده است که  زدهیرتح هاسازمانخصوصیات ایستای 

پیترز و هستند )سال از شرایط دنیا عقب  60کنند و حدوداً گذشته زندگی می سال 60در  هاشرکتو  هاسازمان

این راستا نتایج حاصل از فرضیات این را آورد. در  به وجودمعضل بزرگی را  تواندمی هابانکاین امر در  ؛ که(6731واترمن،

داشته و همچنین ابعاد توسعه  سازمانیتوسعهمستقیم و معناداری بر  تأثیراستراتژیک کارکنان  هایقابلیتکه  دهدمینشان 

وفق در بانک کشاورزی برای بنابراین ؛ استراتژیک کارکنان هستند هایقابلیت تأثیرمفهومی، ساختاری و عملکردی نیز تحت 

استراتژیک کارکنان با  هایقابلیتکه در حال حاضر در جهان اتفاق میافتد حتما  ییهاتوسعهو  ییراتتغدادن این بانک با 

 در شعب بانک کشاورزی را شاهد باشیم. سازمانیتوسعهعلمی و عملی ارتقا پیدا کند تا شاهد  هاییسممکاناستفاده از 
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