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چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر قابلیتهای استراتژیک کارکنان بر توسعهسازمانی (موردمطالعه :شعب بانک کشاورزی استان
اردبیل) میباشد .تحقیق حاضر ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازلحاظ روش ،توصیفی و همبستگی میباشد .جامعه آماری در این
تحقیق کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل میباشند؛ که تعداد آنها برابر  753نفر میباشد .برای تعیین حجم نمونه از
فرمول کوکران استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر  681بهدستآمده است .برای نمونهگیری از روش
نمونهگیری تصادفی استفاده شده است .برای گردآوری اطالعات از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است و هر دو پرسشنامه
بهصورت طیف لیکرت پنجتایی طراحی شده است .برای تحلیل آماری از نرمافزار  SPSS 20استفاده شد .نتایج تحقیق نشان
داد که قابلیتهای استراتژیک کارکنان تأثیر مثبت و معناداری در توسعهسازمانی دارد .همچنین قابلیتهای استراتژیک کارکنان
هر سه ابعاد توسعهسازمانی یعنی توسعه مفهومی ،عملکردی و ساختاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
واژگان کلیدی :قابلیت استراتژیک کارکنان ،ارزش استراتژیک ،منحصربهفردی و توسعهسازمانی
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مقدمه:
چالشی شدن محیط سازمانها ،شتاب روزافزون خالقیت و نوآوری ،تغییر مزیت نسبی سازمانها ،تغییر مفهوم کار و شغل
(مشاغل مجموعهای ،انعطاف پذیری شروع و پایان ،حذف مکان واحد برای انجام وظایف و  ،)...رقابت شدید در محیط کسبوکار،
بروز و ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات ،تقاضا برای دریافت کیفیت خدمات باالتر ،تغییر نگرش افراد به کار (کار بهعنوان
تأمین کننده نیازهای ثانویه افراد) و  ...از ضروریات توجه به توسعه منابع انسانی میباشد .امروزه کارکنان مهمترین مزیت رقابتی
سازمانها محسوب میشوند که همواره باید دانش ،مهارت و قابلیتهای آنان ارتقاء یابد ،لذا بقای سازمانها در عرصۀ رقابت به
حفظ ،توسعه و بهرهبرداری از قابلیتهای کارکنان منوط شده است ،سازمانی که نتواند مهارت ،دانش و دانایی خود را توسعه
دهد و از آن در افزایش بهرهوری استفاده کند ،قادر نیست هیچیک از منابع خود را به نحو مطلوب توسعه دهد (سلطانی.)6781،
نیاز به تولید دانش در همه سازمانها احساس میشود  .نکته مهم آن است که برای پویش موفق در این عصر باید الگوهایی را
برگزینیم که با شرایط و ایجابات آن از جمله پویایی و سرعت تغییر همساز باشد .سازمانها برای پاسخ به اقتضائات محیط و
تضمین بقا و اثربخشی خود در شرایط متحول امروزی باید بتوانند خود را بهطور مستمر و به نحو اثربخشی بازآفرینی نمایند.
تحقق این مهم ،مستلزم آغاز ،اجرا و مدیریت اثربخش تغییر قصد شده ،معنیدار و برنامهریزیشده یا به تعبیری خلق تغییر
میباشد (لیک .)1007،برای دستیابی پایدار به مزیت یاد شده ،این فرایند تغییر میتواند به بهترین وجه به وسیله بهکارگیری
رویکرد توسعه انسانی 6تحقق یابد .توسعهسازمانی به عنوان یک الگوی تغییر طرحریزیشده ،مشتمل بر رویکرد ،جهتگیری،
ابعاد و روشها و فنون الزم برای هدایت نظاممند و مستمر تغییر در سازمانها متناسب با تغییرات محیطی و درونی آن میباشد.
از این حیث از قابلیت الزم برای کمک به سازمانها جهت توانمندسازی نظاممند خود برای پویش اثربخش در محیط و شرایط
پیچیدگی برخوردار است و میتواند وسیله و پاسخ مناسبی برای رویارویی با چالشهای سازمانها در شرایط تغییر باشد؛ البته
تحقق توسعهسازمانی و خصوصا ایجاد ظرفیت پیشرفت برای سازمانها و پیشبرد آن ،چالش بزرگی است که پیش روی سازمانها
قرار دارد.

بیان مسئله:
در زمانی که منابع انسانی ارزشمند ،مهمترین منبع استراتژیک سازمانها به شمار میآید و در شرایطی که سایر منابع سازمان و
حتی فناوری پیشرفته ،بدون حضور منابع انسانی فرهیخته ناتوان تلقی میشود ،سازمانها در جذب و نگهداری کارکنانی
باقابلیتها و تخصصهای مختلف با چالشهای فراوانی مواجهاند .محققان قابلیت استراتژیک کارکنان را چنین تعریف میکنند:
قابلیت استراتژیک کارکنان ،مفهومی است که به توان کارکنان در طراحی و اجرای استراتژیهای که برای شرکت مزیت رقابتی
پایدار ایجاد میکند ،مربوط میشود (لپک و اسنل .)6111 ،قابلیتها به عنوان انعکاس توانایی سازمانها در سازماندهی،
مدیریت ،همکاری در راستای مجموعهای از فعالیتهای قانونی است (وسایلن و هاکاال )1065،در بیشتر متون مدیریتی
قابلیتهای استراتژیک کارکنان را از دو بعد سنجیدهاند -6 .ارزش استراتژیک  -1منحصربهفردی .ارزش استراتژیک عبارت است
از نسبت مزایای استراتژیک ناشی از تخصص فرد که برای مشتریان ایجاد شده است ،به کلیه هزینههایی که سازمان بابت آن
فرد متحمل میشود .ارزش استراتژیک کارکنان به توانایی بالقوه آنها جهت دستیابی به مزایای رقابتی یا قابلیتهای هستهای
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برای شرکت وابسته است (اولریچ و لیک .)6116،اهمیت استراتژیک کارکنان تا حد زیادی وابسته به خلق تمایز رقابتی است و
منحصربهفردی کارکنان بهطور مستقیم بر قابلیت آنها برای آنکه منبع مزیت رقابتی در نظر گرفته شوند ،تأثیر میگذارد
(برگرمن .)1001،منحصربهفردی کارکنان را بهعنوان حدی که تخصص آنها غیرقابل جایگزین بوده ،نمیتواند توسط رقبای
بالقوه و بالفعل تقلید و شبیهسازی شود ،تعریف میکنیم.
توسعهسازمانی ،تالش و فرایندی کاربردی ،نظاممند و مستمر در گستره سیستم است که میکوشد مبتنی بر علوم رفتاری و با
بهرهوری از استراتژیها و فنون آن ،تغییرات شناختی ،فرهنگی و ساختاری فرایندی سازمان برای جهتگیری کاربردی راهبردی
کارآمد ،مشکلگشایی خالق و خود نوسازی اثربخش متناسب با تغییرات و اقتضائات حال و آینده محیط در راستای تضمین و
بهبود اثربخشی سازمان گردد .بدیهی است تحقق این توسعه ،اکتسابی و طبعا مستلزم پارهای تمهیدات و اقدامات اساسی در
قالب یک کلیت سیستمی است و مستلزم توسعه بیشتر قابلیتهای سازمانی است (کاپالدو و پتروزلی .)1066،بونسترا تأکید
میکند که انتخاب یا تدوین چارچوب مفهومی ،کاربردهای بسیار مهم و حیاتی برای مدیریت تغییر و توسعهسازمانی دارد
(بونستون .)1002 ،اندرسون بر این باور است که مدلهای ذهنی افراد ،ادراکات آنها را جهت میدهد و اقدامات آنها را تحت
نفوذ قرار میدهد و در تعیین پیامدهای سازمانی مشارکت میکنند .محمد زاده ( )6781اشارهکرده است که تغییر اساسی
نیازمند برنامهریزی ،شناخت و آگاهی و مستوجب ساختار و فرایند ویژهای است .با الهام از نظرات یاد شده میتوان گفت از
نظرگاه مدیریت توسعهسازمانی و از رویکردی نظام گرا ،برای تحقق توسعهسازمانی ،قاعدتا الزم است مبتنی بر یک زیرمایه
مفهومی متقن و در ساختاری مناسب ،نظام رفتاری اثربخشی در جهت توسعهسازمانی تحقق و جریان یابد؛ بنابراین
توسعهسازمانی مستلزم سیستمی متشکل از سه بعد مفهومی ،1ساختاری 7و عملکردی 2میباشد (ترک زاده و همکاران)6710،
این سه بعد میتواند در متن رویکردی راهبردی و با یک رهبری مناسب مبنای اقدام و توسعهسازمانی و مدیریت آن و با طبع
افزایش توانمندسازی کارکنان سازمانی و اثربخشی کلی سیستم باشد.
از مهمترین سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت نموده و نقش و اهمیت آنها در اقتصاد و توسعه کشور بر هیچکس
پوشیده نیست ،بانکها هستند و به نظر میرسد کشف رابطه بین دو مفهوم قابلیتهای استراتژیک کارکنان و توسعهسازمانی
میتواند در ارتقاء و بهبود سطح خدمات ارائهشده از جانب بانکها از یکسو و کسب رضایتمندی بیشتر اربابرجوع و خود
کارکنان از سوی دیگر تأثیرگذار باشد .کارکنان در بانکها نقش مهمی را ایفا میکند چون نیروی انسانی باقابلیتهای استراتژیک
تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست ،بلکه نیروی انسانی باقابلیتهای بهتر دقیق ًا وجه تمایز بین بانکهای موفق و
بانکهای ناکارا است .متأسفانه معضلی که امروزه سازمانهای مالی بهخصوص بانکها و در رأس آنها بانک کشاورزی با آن
مواجه است ،اهمیت دادن به سیستم توسعهسازمانی بهصورت جدی است .امروزه با توسعه فناوریها و پیشرفت جامعه ،نیاز به
کارکنانی باقابلیتهای استراتژیک باال بیش از بیش در بانکها احساس میشود؛ که در این تحقیق بر آنیم راهحلهایی را جهت
حل این معضل ارائه داده و نقش قابلیتهای استراتژیک کارکنان را در بهبود توسعهسازمانی بسنجیم .موضوعات فوق باعث
مطرحشدن یک سﺆال اساسی میگردد :ابعاد قابلیت استراتژیک کارکنان کدام اند و باید به چه ابعادی در توسعه قابلیت
استراتژیک کارکنان برای بهبود توسعهسازمانی بیشتر توجه شود تا اقدامات مختلف نظام مدیریت منابع انسانی ،ضمن ایجاد
هماهنگی درونی ،با استراتژی کلی سازمان نیز همسویی و انطباق داشته ،به پیشبرد آن کمک کند .بر این اساس ،مسئله اصلی
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در این تحقیق ،شناخت ابعاد قابلیت استراتژیک کارکنان در شعب بانک کشاورزی اردبیل و بررسی میزان تأثیر آن در بهبود
توسعهسازمانی میباشد.

مبانی نظری:
قابلیت استراتژیک کارکنان:

با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی ،میتوان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر
شرکت محسوب می شود ،بنابراین مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده هر چه
مﺆثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند .در این صورت سازمان یک قدرت و نیروی رقابتی قوی کسب خواهد کرد .مدیریت
استراتژیک منابع انسانی رویکردی است کلی و فراگیر برای مدیریت امور کارکنان و هماهنگ کردن استراتژیهای منابع انسانی با
استراتژی تجاری شرکت .مدیریت استراتژیک منابع انسانی به مسائل بلندمدت و مرتبط با محیط داخلی و خارجی سازمان
مربوط میشود و خروجی آن سیاستهایی برای حوزههای منابع انسانی است (آرمسترانگ" .)6786 ،تلفیق اندیشه مدیریت
استراتژیک با مدیریت منابع انسانی ،باعث میشود که به منابع انسانی بهعنوان منابع استراتژیک نگریسته شود و بنابراین ضرورت
برخوردی فراتر از سایر عوامل تولید را الزامی میسازد و دخالت دادن تصمیمات مربوط به امور انسانی را در شکلگیری
استراتژیهای عمده سازمان ،اجتنابناپذیر میسازد (سیدجوادین و حسین زاده.)6783،
محققان قابلیت استراتژیک کارکنان را چنین تعریف میکنند :قابلیت استراتژیک کارکنان ،مفهومی است که به توان کارکنان در
طراحی و اجرای استراتژیهای که برای شرکت مزیت رقابتی پایدار ایجاد میکند ،مربوط میشود (لپک و اسنل.)6111 ،
قابلیتها به عنوان انعکاس توانایی سازمانها در سازماندهی ،مدیریت ،همکاری در راستای مجموعهای از فعالیتهای قانونی
است (وسایلن و هاکاال )1065،در بیشتر متون مدیریتی قابلیتهای استراتژیک کارکنان را از دو بعد سنجیدهاند -6 .ارزش
استراتژیک  -1منحصربهفردی .ارزش استراتژیک عبارت است از نسبت مزایای استراتژیک ناشی از تخصص فرد که برای
مشتریان ایجاد شده است ،به کلیه هزینههایی که سازمان بابت آن فرد متحمل میشود .ارزش استراتژیک کارکنان به توانایی
بالقوه آنها جهت دستیابی به مزایای رقابتی یا قابلیتهای هستهای برای شرکت وابسته است (اولریچ و لیک .)6116،اهمیت
استراتژیک کارکنان تا حد زیادی وابسته به خلق تمایز رقابتی است و منحصربهفردی کارکنان بهطور مستقیم بر قابلیت آنها
برای آنکه منبع مزیت رقابتی در نظر گرفته شوند ،تأثیر میگذارد (برگرمن .)1001،منحصربهفردی کارکنان را بهعنوان حدی که
تخصص آنها غیرقابل جایگزین بوده ،نمیتواند توسط رقبای بالقوه و بالفعل تقلید و شبیهسازی شود ،تعریف میکنیم.
توسعهسازمانی:

تئوری توسعهسازمانی کاربردی از رفتارهای علمی برای بهبود اثربخشی سازمانی است .توسعهسازمانی به عنوان پویایی داخلی در
یک ارگان یا سازمانی تعریف میشود که مستلزم گردآوری مجموعهای از تالشهای کارکنان جهت عملکرد بهینهسازمانی
میباشد .این مهم اهدافی مانند ظرفیت سازمانی برای عملکرد سازمانی مناسب ،فرهنگ ،سیاستها و توانایی تطبیق محیطی را
در نظر دارد (کیوو و چو .)1065،توسعهسازمانی متشکل از سه بعد مفهومی ،ساختاری و عملکردی به شرح ذیل میباشد .این
سه بعد میتواند در متن رویکردی و با یک رهبری مناسب مبنای اقدام برای توسعهسازمانی و مدیریت آن و ارزیابی وضعیت آن
در بانک کشاورزی اردبیل شکل گیرد .منظور از بعد مفهومی ،پنداره مفهومی موجود در سازمان در خصوص مفاهیم اساسی در
زمینه نقش و ضرورت توسعهسازمانی و چیستی ،ابعاد و ویژگیها ،روشها ،ارزشها و الزامات اساسی آن میباشد که شامل
شرایط ویژه تغییر در محیط جهانی و اقتضائات ناشی از آن برای بانکها میباشد (راولی و همکاران.)6787،
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بعد ساختاری هرگونه جهتگیری ،ترتیبات و سازوکارهای تمهید شده جهت پیشبرد و تحقق توسعهسازمانی میباشد .این بعد
دو جنبه اساسی دارد :جهتگیری راهبردی و طرح سازمانی .یک سیستم ساختاری به عنوان تقسیمکار ،هماهنگی و
تشریکمساعی واحدها و افراد در جهت توسعهسازمانی ،سیستم سنجش و یادگیری سازمانی و سیستم منابع انسانی.
بعد عملکردی به معنای مجموع فعالیتها یا اقداماتی است که در جهت پیشبرد و تحقق توسعهسازمانی در سازمانها به وجود
آمده است .این بعد مشتمل بر حوزههای فعالیتهای مرکزی توسعهسازمانی ،اقدامات زمینهساز و پشتیبان و مالحظات
عملکردی است (ترکزاده و همکاران.)6710،
فرضیههای تحقیق:
فرضیه اصلی:

قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعهسازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیههای فرعی:

 .6قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعه مفهومی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 .1قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعه ساختاری تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 .7قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعه عملکردی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
روش تحقیق:
ازلحاظ هدف ،تحقیق حاضر از نوع کاربردی ،ازلحاظ شیوه تجزیهوتحلیل دادهها ،توصیفی و همبستگی میباشد و ازلحاظ روش
گردآوری اطالعات روش تحقیق موردنظر پیمایشی است.
جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی بانک کشاورزی استان اردبیل میباشد؛ که در حال حاضر  753نفر در
شعب بانک کشاورزی مشغول به خدمت میباشند .از آنجائی که جامعۀ آماری در این پژوهش محدود است ،جهت محاسبه
حجم نمونه ،از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفادهشده است که طبق فرمول کوکران حجم نمونه برابر  681نفر
میباشد؛ که بهصورت تصادفی ساده از حجم جامعه انتخابشده است.
ابزار گردآوری اطالعات و دادهها:

ابزار الزم برای گردآوری اطالعات به شکل اسنادی از کتاب ،مقاالت ،مجالت معتبر و مرتبط ،پایاننامهها و… اعم از فارسی و
انگلیسی استفادهشده است و برای جمعآوری دادهها و اطالعات الزم از پرسشنامه کتبی بهصورت طیف لیکرت استفادهشده
است؛ که درمجموع  631پرسشنامه قابلاستفاده از تمام پرسشنامهها جمعآوری و مورد تحلیل قرار گرفت.
روایی و پایایی:

جهت تضمین اعتبار محتوای پرسشنامه ،ازنظر متخصصان ،اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره بانک کشاورزی استفاده شد .با
کسب نظرات افراد یادشده ،اصالحات الزم در سﺆاالت بهعملآمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامهها همان
خصیصههای موردنظر پژوهش را میسنجند .همچنین در تحقیق حاضر جهت اعتماد پایایی متغیرهای ترکیبی از روش آلفای
کرونباخ استفادهشده است .الزم به ذکر است معموالً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر ،به معنای عدم پایداری ،تا
مثبت یک ،به معنای پایایی کامل است و هر چه مقدار بهدستآمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه
بیشتر میشود .طبق قاعده تجربی ،آلفا دستکم باید ( )0٫3باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی به شمار آورد( .شیخ
اسمعیلی .)6710 ،در جدول شماره ( )6پایایی پرسشنامهها به شرح زیر محاسبه گردیده است.
جدول شماره (: )6پایایی پرسشنامه
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ردیف

پرسشنامه

1

توسعهسازمانی

ابعاد

مقدار آلفای کرونباخ

ارزش استراتژیک

0٫86

توسعه مفهومی

0٫81

توسعه ساختاری

0٫88

توسعه عملکردی

0٫86

منحصربهفردی

0٫86

کل

0٫85

روشهای تجزیهوتحلیل اطالعات:

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده ،آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متغیرها و آزمون رگرسیون خطی
برای تعیین میزان تبیین متغیر توسعهسازمانی توسط قابلیتهای استراتژیک کارکنان مورداستفاده قرارگرفته است.
تحلیل توصیفی دادهها:

در این تحقیق 621 ،نفر معادل  %81٫55کل پاسخدهندگان را مردان و  17نفر معادل  %67٫73کل پاسخدهندگان را زنان
تشکیل میدهند .همچنین  3نفر از پاسخدهندگان معادل  %2٫01افراد از پاسخ به سﺆال مربوط به جنسیت امتناع کردهاند .با
توجه به اطالعات باال بیشتر جامعه نمونه را مردان تشکیل میدهند .همچنین  61نفر معادل  %66٫2کل پاسخدهندگان سنی
بین  10سال تا  70سال 37 ،نفر از پاسخدهندگان معادل  %21٫22از کل پاسخدهندگان به رده سنی بین  70تا  20سال و
 31نفر معادل  %26٫81متعلق به گروه سنی  20سال و باالتر تعلق دارند .همچنین  8نفر از پاسخدهندگان معادل  %2٫15افراد
از پاسخ به سﺆال مربوط به رده گروه سنی امتناع کردهاند .با توجه به اطالعات باال بیشتر افراد جامعه نمونه سنی بین  70سال
تا  20سال دارند و نیز  1نفر معادل  %7٫28کل پاسخدهندگان دارای مدرک دیپلم و پایینتر 61 ،نفر از پاسخدهندگان معادل
 %1٫13از کل پاسخدهندگان دارای مدرک فوقدیپلم 82 ،نفر معادل  %28٫7دارای مدرک لیسانس و  17نفر معادل %71٫11
دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر میباشند .همچنین  3نفر از پاسخدهندگان معادل  %2٫01افراد از پاسخ به سﺆال مربوط
به مدرک تحصیلی امتناع کردهاند .با توجه به اطالعات باال بیشتر افراد جامعه دارای مدرک لیسانس میباشند .بر اساس
اطالعات بهدستآمده 21 ،نفر معادل  %12٫26کل پاسخدهندگان دارای سابقه کاری  60سال و پایینتر 11،نفر از
پاسخدهندگان معادل  %78٫73از کل پاسخدهندگان دارای سابقه کاری بین  60سال و  10سال 53،نفر معادل  %77٫67کل
پاسخدهندگان سابقه کاری  10سال و باالتر دارند .همچنین  3نفر از پاسخدهندگان معادل  %2٫01افراد از پاسخ به سﺆال
مربوط به سابقه کاری امتناع کرده اند؛ که با توجه به اطالعات باال ،بیشترین فراوانی متعلق به افراد دارای سابقه کاری بین 60
سال و  10سال میباشد.
آزمون فرضیههای تحقیق:
فرضیه اصلی :قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعهسازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

تجزیهوتحلیل رگرسیونی یکی از روشهای بررسی تأثیرات علت و معلولی عوامل بر یکدیگر است که سادهترین مدل رگرسیون،
رگرسیون خطی است که بهصورت زیر نشان داده میشود:
Yi=β0+β1Xi+έi

در این مدل همانطور که مشاهده میشود  Xمتغیر مستقل و  Yمتغیر وابسته است .با استفاده از این مدل میتوان نشان داد
که تغییرات  Xچقدر بر متغیر  Yتأثیرگذار است .لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین قابلیت استراتژیک کارکنان ) (Xو
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توسعهسازمانی ) ،(Yپس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول شماره ( )1آمده است به ارائه مدل برازش یافته
پرداخته خواهد شد.

جدول شماره ( :)1شاخصهای کفایت مدل بین قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعهسازمانی
همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

انحراف معیار خطا

آماره دوربین واتسن

0/722

0/153

0/151

0/870

6/85

مأخذ :دادههای پژوهش
مقدار ضریب تعیین  0/15بهدستآمده و این مقدار نشان میدهد که در جامعه موردبررسی 15درصد تغییرات در
توسعهسازمانی میتواند قابلیتهای استراتژیک کارکنان مربوط شود و بقیه به عوامل دیگری بستگی دارد .البته اشکال این
روش این است که تعداد درجه آزادی را در نظر نمیگیرد .به همین دلیل برای رفع این مشکل معموالً از ضریب تعیین
تعدیلشده استفاده میشود .که آنهم در این آزمون برابر با  15درصد میباشد .در جدول شماره ( )7معنیدار بودن رگرسیون
به وسیله آزمون  Fمحاسبهشده است.
جدول شماره ( )7آنالیز واریانس مدل بین قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعهسازمانی
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

مدل رگرسیون

65/315

6

65/315

11/331

0.000

باقیماندهها

663/716

630

0/116

مجموع

677/661

636

توجه به جدول فوق سطح معنیداری محاسبهشده برای این آماره برابر  0/000بوده و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در
سطح  )sig=0/000( %11دارد.
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جدول شماره ( :)2مدل رگرسیون بین قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعهسازمانی
sig

t

0/000

3/111

0/000

2/331

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

Beta

Std.Error

B

0/107

6/235

مقدار ثابت

0/030

0/771

قابلیت
کارکنان

0/722

مدل

استراتژیک

متغیر وابسته :توسعهسازمانی
متغیر واردشده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون میباشد که در جدول شماره ( )2آمده است .معادله
رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون  Bبه شرح زیر محاسبه کرد:
Y=1.475+0.344X+έ

خطا  +قابلیتهای استراتژیک کارکنان =6/235+ 0/722توسعهسازمانی
به عبارتی با ارتقای یک واحد قابلیتهای استراتژیک کارکنان  0/72واحد توسعهسازمانی ارتقاء پیدا خواهد کرد .آزمون t
مربوط به ضریب رگرسیون نیز در این جدول نشان میدهد که این ضریب معنیدار بوده ( )sig= 000/0و در برآورد مقدار
توسعهسازمانی مﺆثر است.
فرضیههای فرعی:
فرضیه فرعی اول :قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعه مفهومی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

برای بررسی اینکه ،آیا افزایش در قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی ،متعاقب ًا سبب توسعه مفهومی میشود یا خیر ،از
رگرسیون خطی استفاده گردید که در این آزمون ،قابلیت استراتژیک کارکنان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهشده و
توسعه مفهومی ،متغیر وابسته محسوب میشود .برای نتیجهگیری اگر ضریب استانداردشده حاصل ،مثبت باشد ،نشان از رابطه
مثبت بین دو متغیر مستقل و وابسته دارد و اگر منفی باشد ،نشاندهنده رابطه معکوس این دو متغیر میباشد .همچنین اگر
مقدار معنیداری بزرگتر از  0.05باشد ،فرض صفر ( )H0رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد پذیرفته میشود و فرض H6
که عکس فرض صفر است ،رد میشود.
نتایج حاصل از دادهها نشان میدهد که مقدار ضریب تعیین برای این دو متغیر ،برابر با  71است؛ یعنی اینکه میتوان 71
درصد از تغییرات توسعه مفهومی را به سطح قابلیتهای استراتژیک کارکنان نسبت داد؛ و همچنین با ارتقای یک واحد
قابلیتهای استراتژیک کارکنان  0/21واحد توسعه مفهومی ارتقاء پیدا خواهد کرد.
از طرفی ،ازآنجاکه سطح معناداری ( )0.000کمتر از مقدار خطای آزمون ( )0.05است ،میتوان نتیجه گرفت که میان قابلیت
استراتژیک کارکنان و توسعه مفهومی رابطه خطی وجود دارد.
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جدول شماره ( :)5نتایج رگرسیون خطی
مدل

ضریب استانداردشده

ضریب غیراستاندارد
B

Std. Error

بتا

مقدار ثابت 6

6.117

0.236

0.211

توسعه کارکنان

0.530

0.11

t

مقدار معنیدار

7.230

0.006

5.310

0.000

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

برای بررسی اینکه ،آیا افزایش در قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی ،متعاقباً سبب توسعه ساختاری میشود یا خیر ،از
رگرسیون خطی استفاده گردید که در این آزمون ،قابلیت استراتژیک کارکنان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهشده و
توسعه ساختاری ،متغیر وابسته محسوب میشود .برای نتیجهگیری اگر ضریب استانداردشده حاصل ،مثبت باشد ،نشان از
رابطه مثبت بین دو متغیر مستقل و وابسته دارد و اگر منفی باشد ،نشاندهنده رابطه معکوس این دو متغیر میباشد .همچنین
اگر مقدار معنیداری بزرگتر از  0.05باشد ،فرض صفر ( )H0رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد پذیرفته میشود و فرض
 H6که عکس فرض صفر است ،رد میشود.
نتایج حاصل از دادهها نشان میدهد که مقدار ضریب تعیین برای این دو متغیر ،برابر با  11است؛ یعنی اینکه میتوان 11
درصد از تغییرات توسعه ساختاری را به سطح قابلیتهای استراتژیک کارکنان نسبت داد؛ و همچنین با ارتقای یک واحد
قابلیتهای استراتژیک کارکنان  0/21واحد توسعه مفهومی ارتقاء پیدا خواهد کرد.
از طرفی ،ازآنجاکه سطح معناداری ( )0.000کمتر از مقدار خطای آزمون ( )0.05است ،میتوان نتیجه گرفت که میان قابلیت
استراتژیک کارکنان و توسعه ساختاری رابطه خطی وجود دارد.

جدول شماره ( :)1نتایج رگرسیون خطی
مدل
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ضریب غیراستاندارد

ضریب استانداردشده

B

Std. Error

بتا

مقدار ثابت 6

6.521

0.718

0.71

توسعه کارکنان

0.510

0.11

t

مقدار معنیدار

1.512

0.001

5.666

0.000
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فرضیه فرعی سوم :قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی بر توسعه عملکردی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

برای بررسی اینکه ،آیا افزایش در قابلیت استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی ،متعاقب ًا سبب توسعه عملکردی میشود یا خیر ،از
رگرسیون خطی استفاده گردید که در این آزمون ،قابلیت استراتژیک کارکنان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهشده و
توسعه عملکردی ،متغیر وابسته محسوب میشود .برای نتیجهگیری اگر ضریب استانداردشده حاصل ،مثبت باشد ،نشان از
رابطه مثبت بین دو متغیر مستقل و وابسته دارد و اگر منفی باشد ،نشاندهنده رابطه معکوس این دو متغیر میباشد .همچنین
اگر مقدار معنیداری بزرگتر از  0.05باشد ،فرض صفر ( )H0رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد پذیرفته میشود و فرض
 H6که عکس فرض صفر است ،رد میشود.
نتایج حاصل از دادهها نشان میدهد که مقدار ضریب تعیین برای این دو متغیر ،برابر با  51است؛ یعنی اینکه میتوان 51
درصد از تغییرات توسعه عملکردی را به سطح قابلیتهای استراتژیک کارکنان نسبت داد؛ و همچنین با ارتقای یک واحد
قابلیتهای استراتژیک کارکنان  0/17واحد توسعه عملکردی ارتقاء پیدا خواهد کرد.
از طرفی ،ازآنجاکه سطح معناداری ( )0.000کمتر از مقدار خطای آزمون ( )0.05است ،میتوان نتیجه گرفت که میان قابلیت
استراتژیک کارکنان و توسعه عملکردی رابطه خطی وجود دارد.

جدول شماره ( :)3نتایج رگرسیون خطی
مدل

ضریب غیراستاندارد

ضریب استانداردشده

B

Std. Error

بتا

مقدار ثابت 6

6.315

0.210

0.17

توسعه کارکنان

0.125

0.81

t

مقدار معنیدار

7.230

0.006

3.538

0.000

بحث و نتیجهگیری:
در این تحقیق ،تأثیر قابلیتهای استراتژیک کارکنان بر توسعهسازمانی موردبررسی قرار گرفت .بهطورکلی نتایج تحقیق این
اعتقاد را که قابلیتهای استراتژیک کارکنان با توسعه مفهومی ،ساختاری و عملکردی مرتبط هستند تأیید میکند؛ بدیهی
است در هر سازمانی کارکنان باقابلیتهای متفاوتی در حال فعالیت هستند در سازمانهای مالی نیز این امر صادق بوده و در
جامعه موردبررسی ما نیز کارکنانی باقابلیتهای استراتژیک مختلفی در حالت فعالیت هستند که نیاز به شناسایی و تبدیل این
قابلیتهای بالقوه به بالفعل را الزم و ضروری کرده است .از سوی دیگر در عصر حاضر سازمانها بهصورت فزایندهای با
محیطهای پویا و در حال تغییر مواجهاند و بنابراین ،بهمنظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار
سازند .بهبیاندیگر با توجه بهسرعت شتابنده تغییرات و تحوالت علمی ،تکنولوژیک ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...در عصر
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حاضر ،سازمانهایی موفق و کارآمد محسوب میشوند که عالوه بر هماهنگی با تحوالت جامعه امروزی ،بتوانند مسیر توسعه و
دگرگونیها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب برای ساختن
آیندهای بهتر هدایت کنند .تحقیقات نشان داده است که بسیاری از سازمانها نهتنها درحالتوسعه ،نوآور و خالق نیستند بلکه
حتی در هماهنگی با تحوالت و پیشرفتها و تغییرات عصر حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوههای ناکارآمد سنتی اداره
میشوند .به عنوان نمونه «اندرو پتیگرو» پژوهشگر انگلیسی که در زمینه تصمیمگیریهای استراتژیک مطالعه کرده است ،از
خصوصیات ایستای سازمانها حیرتزده شده است و به این نتیجه رسیده است که بهرغم تغییر پیوسته شرایط دنیا ،اغلب
سازمانها و شرکتها در  60سال گذشته زندگی میکنند و حدوداً  60سال از شرایط دنیا عقب هستند (پیترز و
واترمن)6731،؛ که این امر در بانکها میتواند معضل بزرگی را به وجود آورد .در این راستا نتایج حاصل از فرضیات این را
نشان میدهد که قابلیتهای استراتژیک کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری بر توسعهسازمانی داشته و همچنین ابعاد توسعه
مفهومی ،ساختاری و عملکردی نیز تحت تأثیر قابلیتهای استراتژیک کارکنان هستند؛ بنابراین در بانک کشاورزی برای وفق
دادن این بانک با تغییرات و توسعههایی که در حال حاضر در جهان اتفاق میافتد حتما قابلیتهای استراتژیک کارکنان با
استفاده از مکانیسمهای علمی و عملی ارتقا پیدا کند تا شاهد توسعهسازمانی در شعب بانک کشاورزی را شاهد باشیم.
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