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چکیـده
در نوشتار حاضر نقش واسطهای سرمایه انسانی در رابطه بین چابکی یادگیری با چابکی
استراتژیك مورد بررسی قرار گرفت .مشارکتکنندگان پژوهش شامل  112کارمند شعب و
مدیریت شعب بانك حکمت ایرانیان بودند .بهمنظور اندازهگیری متغیرهای پژوهش،
پرسشنامههای چابکی استراتژیك (ماونگر ،)2213 ،چابکی یادگیری (برادفورد )2211 ،و
سرمایه انسانی (نادری )1332 ،مورد استفاده قرار گرفت .پایایی و روایی ابزارها با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ و روایی محتوایی احراز شد .با استفاده از رگرسیون چندگانه به شیوه
متوالی همزمان و با بهکارگیری مراحل پیشنهادی بارون و کنی ( ،)1336دادهها مورد تحلیل
قرار گرفت .نتایج نشان داد )1 :بین چابکی یادگیری ،سرمایه انسانی و چابکی استراتژیك
رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد )2 .سرمایه انسانی نقش واسطهای بین چابکی
یادگیری و چابکی استراتژیك دارد .نتیجه اینکه ،با بهبود چابکی یادگیری کارکنان ،سرمایه
انسانی آنها افزایش و درنهایت چابکی استراتژیك سازمان توسعه پیدا میکند.
کلیـد واژهها
سرمایه انسانی ،چابکی یادگیری ،چابکی استراتژیك

 .1نویسنده مسئول ،دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی k1moradi.87@gmail.com
 .2کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی
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مقـدمه
اگر اقتصاد به دوره صنعـتی و دانشـی تقسـیم شـود ،در عصـر صنعتی بهکارگیـری
مؤثر داراییهای فیزیکی ،مهمترین عامل موفقیت سازمانها بود؛ ولی امروزه دانش و
قابلیتهای کارکنان ،عامل اصلی ارزشآفرینی در جامعه مبتنی بر دانش 3و زمینه اصلی
کسب موفقیت سازمانها ،محسوب میشود (عطافر و دلوی .)1337 ،لذا ،در هزاره سوم
داراییهای کامالً متفـاوتی مورد نیـاز است .این داراییهای با ارزش ،سرمایههای انسـانی و
یا آنطـور که «لستر تارو» میگوید مهارت ،دانش و آموزشهایی است که افراد دیدهاند
(هسلبین و همکاران؛  .)16 :1373ارائه خدمات متفاوت و متمایز باکیفیت ،کاهش هزینهها،
خالقیت و نوآوری و بهبود مزیت استراتژیك پایدار سازمانها از مزایای وجود و بهکارگیری
کارکنان کیفی و دانشمدار است (خدابخش.)1332 ،
باوجود اهمیت و جایگاه بیبدیل سرمایههای انسانی در بهبود عملکرد سازمانها،
مطالعات اندکی پیرامون عوامل مؤثر بر شکلگیری سرمایههای انسانی در سازمانها صورت
پذیرفته است .با بررسی ادبیات مرتبط با سرمایه انسانی ،مشخص میشود که ابزار دستیابی
و عامل اساسی شکلگیری و توسعه سرمایه انسانی در سازمان ،برنامههای مرتبط با یادگیری
کارکنان در سطح سازمان و چابکی یادگیری 4کارکنان در سطح فردی است .در بین این دو
رویکرد یادگیری ،چابکی یادگیری اساس و پایهای برای یادگیری سازمانی محسوب میشود.
چابکی یادگیری رویکردی نوینی در بهبود عملکرد افراد است که نشاندهنده تمایل و توانایی
فرد برای کسب شایستگیهای جدید برای عملکرد بهتر ،تحت شرایط متفاوت ،دشوار و
سریع است (المبردو و ایچنگر .)2222 ،چابکی یادگیری توانایی یادگیری از تجربیات است
که بعضی افراد را در مقایسه با دیگران قادر میسازد تا عملکرد و موفقیت بهتری در
سازمانهای معاصر که تغییر و پویایی ،هنجاری جدید و یادگیری منبع مزیت رقابتی
محسوب میشود ،داشته باشند (گاروین و همکاران .)2223 ،یادگیری سریعتر (چابکی
یادگیری) ،مستلزم تمهید راههای یادگیری سادهتر و کارآمدتر از طریق مراحل کمتر در
فرآیند یادگیری و بهرهگیری بهتر از فرصتهاست .یادگیری سریعتر حتی ممکن است در
مواردی به دلیل توجه به امری مهمتر ،متضمن فرآیندی کندتر ،امّا توأم با تفکر بیشتر باشد؛
بنابراین ،بهبود چابکی یادگیری کارکنان ،شرایط را برای توسعه مهارتهای فراشناختی،
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توانمندیهای شناختی و شایستگیهای عاطفی -ارتباطی آنها فراهم و متعاقب آن افزایش
انعطافپذیری و پاسخگویی سازمان را موجب میشود .بهعبارتدیگر ،چابکی یادگیری در
تحقق چابکی استراتژیك سازمان عامل بنیادی قلمداد میشود .موفقیت در دگرگونی و
تجدید در الگوی کسبوکار یکی از پیامدهای اصلی بهرهگیری از رویکرد چابکی استراتژیك
است (دوز و کوسونن .)2212 ،چابکی استراتژیك مبتنی بر یادگیری ایجاد دگرگونی و
چرخشهای سریع و توانایی انتقال و احیاء سازمان بدون از دست دادن آهنگ شتاب است.
ایجاد چابکی استراتژیك در عصر اقتصاد نوآوری ،چالشی است که بیشتر سازمانها موفق
به انجام آن نیستند؛ بنابراین ،سازمانها نیاز دارند که عوامل مؤثر بر بهبود چابکی استراتژیك
را شناسایی و برای بهبود آنها گام بردارند (خورشید و همتی .)1332 ،لذا ،هدف اصلی این
مطالعه ارائه چارچوبی از شکلگیری چابکی استراتژیك بر اساس چابکی یادگیری و سرمایه
انسانی است .بر این اساس ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چگونه
چابکی یادگیری و سرمایه انسانی میتوانند به شکلگیری چابکی استراتژیك کمك کنند؟
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
چابکی یادگیری :چابکی یادگیری به معنی تمایل و توانایی فرد برای یادگیری از تجربه و
کاربرد درسهای حاصلشده از تجربه در جهت بهبود عملکرد آینده است (دیرو و همکاران،
 .)2212بهعبارتدیگر ،میتوان چابکی یادگیری را بهعنوان تمایل و توانایی افراد برای
یادگیری از تجربه و متعاقباً کاربرد آن یادگیری برای انجام کارها بهصورت مؤثر و موفق
تحت شرایط جدید تعریف کرد (المبردو و ایچینگر .)2222 ،مفهوم چابکی یادگیری در
دنیای کسبوکار بهعنوان یك خصیصه شخصی معرفی شده که در شناسایی افرادی که
ممکن است در موقعیتهای رهبری موفقتر عمل کنند ،کمك میکند (کونر.)2211 ،
افرادی که یادگیری چابك باالیی دارند ،پیوسته در جستجوی چالشهای جدید هستند و
فعاالنه در پی بازخورد از دیگران برای رشد و توسعه و متمایل به خود انعکاسی ،ارزیابی
تجارب خود و دریافت نتایج عملی هستند (دیموس و همکاران .)2212 ،چابکی یادگیری
مستلزم تمهید راههای یادگیری سادهتر و کارآمدتر از طریق مراحل کمتر در فرآیند
یادگیری و بهرهگیری از فرصتها است.
المبردو و ایچنگر ( ،)2222در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که امروزه نقشهای
مدیران پیچیده ،جهانی و دارای پارادوکس حداکثری است و تأکید دارند که حرکت افراد
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به این نقشها نیازمند انعطافپذیری ،تطبیقپذیری و توانایی یادگیری از تجربه است .آنها
بیان میکنند که پتانسیل مدیریتی ،یك کارکرد مبتنی بر توانایی شخص برای یادگیری از
تجربه است و تشخیص استعداد رهبری بیشتر از آنکه مبتنی بر عملکرد پیشین فرد در
نقشش باشد ،بر توانایی یادگیری و تطبیق با الزامات جدید نقش فرد تکیه دارد (دیرو و
همکاران .)2212 ،پژوهشهای صورت گرفته پیرامون چابکی یادگیری چندین کاربرد برای
سازمانها داشته است .اوالً ،سن ،نژاد و جنس با چابکی یادگیری فرد مرتبط نیستند .لذا،
برای گزینش کارمندان و رهبران ،بهرهگیری از رویکرد چابکی یادگیری ،روش مفیدی است.
دوم اینکه ،اگر سازمانها قصد پیشبینی عملکرد کارمندان در موقعیتهای آینده را دارند،
چابکی یادگیری روش بسیار خوبی برای تعیین ظرفیت آنهاست .ازآنجاییکه چابکی
یادگیری بر توانایی بهکار بردن درست اندیشه و دانش در موقعیتهای جدید تأکید دارد؛
لذا ،چابکی یادگیری علل ارتقاء کارمندان و چگونگی برخورد آنها با چالشهای جدید را
روشن میکند .سوم ،سازمانها میتوانند با بهبود چابکی یادگیری کارکنان و رهبران ،از
فرصتهای یادگیری بیشترین مزیت را کسب کنند.
باوجوداینکه بعضی از جنبههای چابکی یادگیری (جنبههای مرتبط با خصوصیات فردی)
را نمیتوان بهآسانی تغییر داد ،اما جنبههای دیگر آن را میتوان توسعه و بهبود داد .نوعاً،
کارمندانی که خصیصههایی مانند تابآوری ،توانایی یادگیری از تجربه ،تمایل به تغییر،
واکنش مناسب نسبت به ترك عادات و روزمرگی و نیاز قوی برای توسعه دارند،
بهاحتمالزیاد سطح باالیی از چابکی یادگیری را نشان خواهند داد.
اندازهگیری چابکی یادگیری .صاحبنظران زیادی در توسعه ابزار سنجش چابکی
یادگیری کمـك کردهاند .مدل چابکـی یادگیری المبـرنو و ایچنگـر ( )2222ازجمـله
معروفترین ابزارهای سنجش چابکی یادگیری محسوب میشود که دارای  31شاخص و
چهار عامل چابکی افراد ،چابکی نتایج ،چابکی فکری و چابکی تغییر هست.
چابکی استراتژیك :امـروزه با توجـه به سطح باالی تالطم و عدم قطعیـت در محـیط،
دیگر راههای معمولی و متداول جهت برنامهریزی استراتژیك برای سازمانها مفید نیست.
لذا ،سازمانها در این شرایط باید بر مدیریت مخاطرات و عدم قطعیت تمرکز کنند .چابکی
استراتژیك بهعنوان توانایی تشخیص و بهرهگیری سریع از فرصتها ،مدیریت تغییر و
اجتناب از تضاد ،سازمانها را در مواجهه با این شرایط میتواند یاری رساند (مكکین،
 .)2224مؤسسه مشاورهای استریتویشن ( ،)2226چابکی استراتژیك را توانایی سازمان در
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تعدیل و اصالح مسیر خود بدون از دست دادن چشمانداز تعریف کرده است (به نقل از
خورشید و همتی .)1332 ،چابکی استراتژیك بهعنوان یك توانایی مداوم برای حساسیت
استراتژیك لحظهبهلحظه ،تعهدات جمعی چابك و تجدید گسترش سریع و قدرتمند منابع
پادزهری است برای درد حاصل از توالی تکراری موفقیت ،افول و انعطافپذیری ،بحرانها و
نوسازیها .چابکی استراتژیك نتیجه ترکیبی از ثبات در پروسهها و افراد ،در ارزشها و بلند
پروازیها و حساسیت و انعطافپذیری در دیدگاهها ،سیالی در گسترش منابع و وحدت
رهبری در ایجاد تعهدات جمعی است (دوز و کوسونن .)1332 ،چابکی استراتژیك یك
قابلیت پویاست که از استراتژیهای آفریده شده از دانش مشتق شده که به سازمانها کمك
میکند تا بهتر از عهده مدیریت تغییرات برآیند .لذا ،چابکی استراتژیك مستلزم آن است
که سازمانها از یك شکل مکانیکی به شکلی ارگانیك دگرگون شوند و سازمان یادگیرنده را
بهعنوان کلیدی برای تولید و ارائه خدمات تسریع دهند (رود.)1336 ،
سرمایه انسانی :مفهوم سرمایه انسانی بهوسیله دیدگاههای مختلف در رشتههای علمی،
تقسیمبندی مختلفی به خود گرفته است .دیدگاه اول بر پایه رویکردی فردی است .شولتز
( ،)1361بهعنوان یکی از طرفداران این دیدگاه ،سرمایه انسانی را بهعنوان چیزی میداند که
همانند داراییهای دیگر (بهویژه زمین و ساختمان) است که این مفهوم در برابر مفهوم
قدرت نیروی کار در دیدگاه کالسیك قرار میگیرد .بر اساس این دیدگاه ،پژوهشگران
مختلفی نشان دادهاند که سرمایه انسانی با مهارتها ،آموزش و قابلیتهای افراد ارتباط
نزدیکی دارد .دومین دیدگاه در سرمایه انسانی بر فرایند انباشت آن تمرکز دارد .این دیدگاه
بر دانش و مهارتهای به وجود آمده از طریق فعالیتهای آموزشی ،مانند آموزش اجباری،
آموزش غیررسمی و آموزشهای مرتبط با شغل تأکید دارد .علی رقم توسعه این مفهوم ،این
دیدگاه دانش و مهارتهایی که انسان از طریق تجربیاتـش به دست مـیآورد را نادیـده
میگیرد .دیدگاه سوم ،رویکردی تولید محور به سرمایه انسانی دارد .رومر ( ،)1332یکی از
طرفداران این دیدگاه ،سرمایه انسانی را بهعنوان مهمتریـن منبع اقتصاد تولیـدی به شمار
میآورد .همچنین روسن ( ،)1333سرمایه انسانی را بهعنوان یك سرمایهگذاری که افراد در
خود برای افزایش تولیداتشان انجام میدهند ،در نظر میگیرد .فرانك و بمانك (،)2227
سرمایه انسانی را بهعنوان آمیزهای از عاملهایی مانند آموزش ،تجربه ،آموزش عملی،
هوش ،انرژی ،عادات کاری ،قابلیت و نوآوری که بر تولید ناچیز یك کارمند اثر میگذارد،
تعریف میکنند .با توجه به دیدگاه تولید محور ،سرمایه انسانی به انباشت مهارتها و دانش
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تجسمیافته در توانایی فرد برای عملکرد نیروی کار برای تولید ارزش اقتصادی اشاره دارد
(به نقل از کوان .)2223 ،درنتیجه ،میتوان گفت که مضمون اصلی سرمایه انسانی این نکته
است که سرمایهگذاری بر روی افراد منجر به افزایش ظرفیتهای مولد و بهرهوری آنها
میشود که نتیجه آن افزایش خدمات و تولیدات افراد است و منجر به افزایش دریافتی
آنان میشود (نادری.)1332 ،
درك موضوع و اهمیت سرمایه انسانی باعث شده اغلب سازمانها تالشهای زیادی
برای سنجش مؤثر و کارآمد سرمایههای انسانی انجام دهند تا درك صحیحی از جایگاه و
وضعیت فعلی خویش در محیطهای بیرونی داشته باشند و نقاط قوت و ضعف درونسازمانی
خویش را شناسایی کنند .ازلحاظ دیگر ،سنجش سرمایه انسانی جایگاه بسیار مهمی برای
تدوین و اجرای سیاستهای مربوط به سرمایه انسانی است .والریا ( )2223بیان میکند،
هنگامیکه افراد بهعنوان داراییهای سازمان تلقی میشوند ،توانایی کمی کردن ارزش این
داراییها اهمیت مییابد .این امر برای اتخاذ تصمیمهای آگاهانه در مورد شیوه مدیریت و
حداکثر سازی نرخ بازده سرمایهگذاری حیاتی است (به نقل از صنوبری.)1333 ،
باوجوداینکه اندازهگیری و ارزشیابی سرمایه انسانی زمینه بسیار جالبی برای پژوهشگران
و شاغلین در سازمانها است ،اما توافقی بین آنها در مورد شاخصهای اندازهگیری سرمایه
انسانی وجود ندارد (لیم و همکاران .)2212 ،بهطورکلی سرمایه انسانی با دو رویکرد مختلف
مواجه است .در رویکرد سنتی ،مخارج مربوط به سرمایه انسانی را هزینه تلقی میکنند،
شاخصهای سرمایه انسانی فقط بر هزینه و فعالیت متمرکز است ،تالش محدودی برای
درك و فـهم نـرخ بازگشـت سرمایهگذاری در سـرمایه انسـانی انجام میشـود و اغلب
گزارشهایی که در مورد سرمایه انسانی تهیه و منتشر میشود ،داده محور است ،مثالً شامل
اطالعاتی در مورد تعـداد افـراد و ساعاتـی که آنها دورههای آموزشـی را گذراندهاند و
همچنین بودجه سرانه آموزش سازمانها است .در رویکرد جدید و در حال شکلگیری
مخارج مربوط به سرمایه انسانی را منابعی برای خلق ارزش تلقی میکنند ،مدیران ارشد به
نحو فزاینده درگیر فرایند تعیین و تخصیص بودجه به فرایند توسعه سرمایه انسانی میشوند،
شاخصهای سرمایه انسانی تمرکز بیشتری بر نتایج و دستاوردها پیدا میکنند ،اندازهگیری و
گزارشدهی شاخصهای سرمایه انسانی بر اساس نیاز و عالقه مدیران ارشد انجام میشود و
در گزارشهای مربوط به سرمایه انسانی بهجای دادهها به ستادهها تأکید میشود (ابوالعالیی
و غفاری.)1333 ،
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مطالعههای مربوط به اندازهگیری سرمایه انسانی را میتوان به دو نوع تقسیم کرد :اول،
اندازهگیری سرمایه انسانی به ابعادی که مربوطبه تمامی کارمندان و در تمام بخشهاست،
مورد مالحظه قرار میگیرد .به عنوان مثال نگ و همکاران ( )2221عقیده دارند که ابعاد
سرمایه انسانی شامل ساعات کاری ،متمرکز شدن بر کار (از قبیل درگیری شغلی) ،زندگی
کاری ،زندگی سازمانی ،تجارب کاری ،تمایل به استعفا دادن ،تجارب کاری بینالمللی،
آموزش ،برنامهریزی شغلی ،دانش ،مهارت سیاسی و سرمایه اجتماعی است .فو و فو
( ،)2223در مطالعهای که تحت عنوان رابطه سرمایه انسانی و تحرك شغلی انجام دادند،
سرمایه انسانی را بهوسیله ابعادی مانند سن ،آموزش ،استخدام رسمی و موقعیت اندازه
گرفتند .هالند و همکارانش ( ،)1331از سه دیدگاه (آموزش ،تجارب کاری و عملکرد شغلی)
سرمایــه انسـانی را در  1313مدیـر ارشـد در سـازمانهای هلنـدی انـدازه گرفتنـد.
کیتون ( ،)1336سرمایه انسانی را در مدیران زن سازمانهای دولتی از جنبههای آموزش،
قابلیت ،هوش ،مهارت ،برنامهریزی شغلی ،وضعیت ازدواج و میزان سالهای کاری اندازه
گرفت .از  1332به بعد ،به دلیل ایجاد تئوری سرمایه فکری ،تئوری سرمایه انسانی توسعه
یافت .پژوهشگران معتقد هستند که سرمایه انسانی در کارکنان هسته مرکزی سازمان است.
ونچن و هونگجان ( ،)2212بر روی  276دانش گر مطالعه کردند .آنها چهار بُعد :آموزش،
تجارب کاری ،توانایی یادگیری و کارآموزی را برای توسعه کارکنان دانشی در نظر گرفتند
(به نقل از گیو و همکاران.)2212 ،
معدود مطالعاتی به بررسی سرمایه انسانی ،چابکی یادگیری و چابکی استراتژیك پرداخته
اند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره شده است.
عباسپور و همکاران ( ،)1334در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که چابکی سرمایه
انسانی نقش مهمی و اثرگذاری بر چابکی استراتژیك دارد .دریو و همکاران (،)2212
معتقدند که چابکی یادگیری رابطه مثبت و معناداری با توانایی یادگیری و درنهایت بهبود
سرمایه انسانی کارکنان سازمان دارد .دای و همکاران ( ،)2213در مطالعه خود باعنوان نقش
چابکی یادگیری در موفقیت مسیر شغلی مدیران اجرایی ،به این نتیجه رسیدند که هرچقدر
مدیران اجرایی دارای شایستگی چابکی یادگیری باشند ،در مسیر کار و شغل موفقتر عمل
میکنند .بدفرد ( ،)2211در رساله دکتری خود با عنوان نقش چابکی یادگیری در عملکرد
کاری و پیشرفت شغلی ،به این نتیجه رسید که چابکی یادگیری توانایی پیشبینی پیشرفت
شغلی کارکنان را دارد ،اما نمیتواند عملکرد کاری آنها را پیشبینی کند .کانلی (،)2221
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در پژوهش خود ،به این نتیجه رسیده است که بین چابکی یادگیری ،توانایی شناختی و
یادگیری ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .مرادی ( ،)1333به این نتیجه رسید که
سرمایه انسانی کارکنان و مدیران ،نقش مؤثری بر چابك سازی سازمان دارد .ضیایی و
همکاران ( ،)1331در پژوهش خود که با هدف تبیین مدل توسعه قابلیتهای فردی سرمایه
انسانی با هدف چابك سازی بنگاههای کوچك و متوسط ،صورت دادند به این نتیجه رسیدند
که توسعه قابلیتهای فردی سرمایه انسانی منجر به چابك سازی سرمایه انسانی و سپس
چابك سازی بنگاههای کوچك و متوسط خواهد شد.
فرضیههای پژوهش
 )1چابکی یادگیری رابطه معناداری با چابکی استراتژیك دارد.
 )2چابکی یادگیری رابطه معناداری با سرمایه انسانی دارد.
 )3سرمایه انسانی رابطه معناداری با چابکی استراتژیك دارد.
 )4سرمایه انسانی نقش واسطهای در ارتباط بین چابکی یادگیری و چابکی استراتژیك دارد.
 )1چابکی یادگیری بهواسطه سرمایه انسانی رابطه غیرمستقیم با چابکی استراتژیك دارد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل تمامی کارکنان بانك حکمت ایرانیان
در سطح کشور در سال  1331-1334بود .با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه 142
نفر به دست آمد .البته از مجموع  142پرسشنامه توزیع شده بین مشارکتکنندگان در
پژوهش 112 ،پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت .پس از تعیین حجم ،نمونه به روش نمونه
گیری تصادفی ساده انتخاب شد .جهت گردآوری دادهها ،از پرسشنامههای چابکی
استراتژیك ماونگر ( ،)2213چابکی یادگیری برادفورد ( )2211و سنجش سرمایه انسانی
نادری ( ،)1332استفاده شد .جهت روایی پرسشنامهها ،از روش روایی محتوایی و برای تعیین
پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد .در جدول شماره  ،1میزان آلفای
کرونباخ هر کدام از متغیرها بهصورت مجزا آورده شده است.
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جدول شماره  :1میزان آلفای کرونباخ مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیّرها

آلفای كل

چابکی استراتژیك

.341

چابکی یادگیری

.317

سرمایه انسانی

.317

ابعاد

آلفا

حساسیت استراتژیك

.367

واکنش استراتژیك

.367

قابلیتهای جمعی

.376

تراوش فکر

.323

آزمایشگری

.343

جستجوی بازخورد

.332

جستجوی اطالعات

.333

چابکی

.312

اطالعات

.322

دانش

.374

مهارت

.313

تخصص

.321

تحلیل یافتههای پژوهش
بهمنظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
که نتایج آن در جدول شماره  ،2ارائه شده است .همانطور که در جدول شماره  3نشان
داده شده است ،همبستگی مثبت و معنیداری بین دو متغیر سرمایه انسانی و چابکی
استراتژیك وجود دارد ( ،)=r2/423بهطوریکه با افزایش سرمایه انسانی ،چابکی استراتژیك
بانك حکمت ایرانیان نیز افزایش مییابد .همچنین ،بررسی نتایج رابطه بین چابکی یادگیری
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متغیرها

 .1حساسیت استراتژیك

1

2/426 2/636 2/323 2/432 2/172 2/443 2/324 2/134 2/663 2/673 2/123 2/613

1

2/336 2/334 2/727 2/333 2/233 2/327 2/434 2/163 2/746 2/736 2/736

1

2/323 2/371 2/123 2/267 2/277 2/331 2/331 2/114 2/644 2/712

1

2/373 2/311 2/673 2/342 2/123 2/331 2/422 2/661 2/737

1

2/631 2/337 2/633 2/116 2/332 2/133 2/611 2/733

1

2/747 2/324 2/166 2/613 2/413 2/722 2/712

1

2/732 2/176 2/343 2/436 2/462 2/724

1

2/334 2/136 2/423 2/761 2/672

1

2/311 2/232 2/167 2/613

1

2/347 2/463 2/431

1

2/423 2/711

1

2/136

1

 .4تراوش فکر

 .1آزمایشگری

 .6جستجوی بازخورد

 .7جستجوی اطالعات
 .3چابکی

 .3اطالعات

 .12دانش

 .11مهارت

 .12تخصص

 .13چابکی استراتژیك

 .14چابکی یادگیری

 .11سرمایه انسانی

2/337 2/662 2/312 2/427 2/112 2/423 2/373 2/112 2/676 2/617 2/423 2/616 2/323 2/333

2/313 2/672 2/317 2/336 2/143 2/362 2/232 2/113 2/637 2/623 2/431 2/636 2/313

1

 .3قابلیتهای جمعی

1

7

4

1

1

3

1

1

81

88

81

87

84

81
8

1

 .2واکنش استراتژیك
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و چابکی استراتژیك ،گویای رابطه مثبت و معنیدار بین آنها است ( .)=r2/711بین سرمایه
انسانی و چابکی یادگیری نیز رابطه مثبت و معنیدار به دست آمد (.)=r2/136
جدول شماره : 2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
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تحلیلهای مربوط به فرضیههای پژوهش
جهت آزمون رابطه میانجی سرمایه انسانی ،از ضرایب رگرسیون چندگانه بهصورت
همزمان استفاده شده است .در این تحلیل از رویه بارون و کنی ( )1336کمك گرفته شد .بر
اساس دیدگاه آنها چهار مرحله تحلیل برای انجام آزمون اثرات متغیر میانجی باید طی شود:
 )1رگرسیون همزمان متغیر وابسته (چابکی استراتژیك) روی متغیر مستقل (چابکی یادگیری)
 )2رگرسیون همزمان متغیر میانجی (سرمایه انسانی) روی متغیر مستقل (چابکی یادگیری)
 )3رگرسیون همزمان متغیر وابسته (چابکی استراتژیك) روی متغیر میانجی (سرمایه
انسانی) و متغیر مستقل (چابکی یادگیری)
 )4درنهایـت ،مقایسـه مـرحله یـك و سـه چنانچه ضـرایب رگرسیون مستقل (چابکی
یادگیری) از مرحله یكبهسه کاهش یابد ،گویای نقش واسطهای سرمایه انسانی بین
متغیرهای چابکی یادگیری و چابکی استراتژیك است.
جدول شماره  ،4نتـایج چهار گام توصیف شده توسط بارون و کنی ( ،)1336بهمنظور
پیشبینی نقش واسط متغیر سرمایه انسانی برای چابکی یادگیری و چابکی استراتژیك ،به
شیوه رگرسیـون چندگانـه همزمان را ارائـه میکنـد .بهاینمنظور نخسـت مقـدار بتای
چابکی استراتژیك از طریـق چابکی یادگیری محاسـبه شـد .در گـام اول چابکی یادگیری
بهعنوان پیشبینیکننده چابکی استراتژیك وارد معادله رگرسیون شـد کـه معنادار بــودن
ضــریب بتــای بهدستآمده ( Beta=2/423و  )p<2/222نشانگر آن است که چابکی
یادگیری پیشبینـیکننـده معنادار چابکی استراتژیك است.
در گام دوم نقش چابکی یادگیری بر سرمایه انسانی بررسی شد .با توجه بـه معنـادار
بـودن ضـریب بتـای بهدستآمده ( Beta= 2/136و  )p<2/222میتوان نتیجـه گرفـت،
مـالك دوم واسطهای بودن نیز برقرار است .در گـام سـوم ،چابکی یادگیری و سرمایه
انسانی بهعنوان پیشبینیکنندههای چابکی استراتژیك وارد معادله رگرسیون شدند و ضریب
رگرسیون بـر چابکی استراتژیك محاســبه شــد ( Beta= 2/673و  ،)p< 2/222چنانچه
سرمایه انسانی یك متغیر واسطهای کامل بین چابکی یادگیری و چابکی استراتژیك باشد ،با
کنترل سرمایه انسانی اثر چابکی یادگیری باید برابر با صفر باشد .درصورتیکه این متغیر
میانجیگر جزئی باشد ،اثر چابکی یادگیری تا حدی کاهش مییابد ،ولی حذف نمیشود.
بنابراین ،در گام چهارم نیز از نتایج بهدستآمده از گـام سـوم استفاده میشود .با بررسی
ضریب شیـب بهدسـتآمده برای متغیر چابکی یادگیـری ( Beta=2/234و ،)p<2/736
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مـیتـوان نتیجـه گرفـت که مقدار بتای بهدستآمده معنـادار نیست .بنـابراین ،مـیتـوان
پذیرفت سرمایه انسانی نقش یك متغیر واسطهای کامل را در رابطه بین چابکی یادگیری و
چابکی استراتژیك ایفا میکند.
جدول شماره  .4ضرایب حاصل از رگرسیون متغیرهای پیشبین
ضرایب استاندارد نشده
گام

مدل

ضرایب
استاندارد شده

خطای استاندارد

B

Beta

t

سطح
معنیداری

اول

چابکی استراتژیك از طریق چابکی
یادگیری

2/233

2/333

2/711

3/433

2/222

دوم

سرمایه انسانی از طریق چابکی یادگیری

2/233

2/464

2/336

1/236

2/222

سوم

چابکی استراتژیك از طریق سرمایه
انسانی

2/112

2/112

2/423

3/632

2/222

چهارم

چابکی استراتژیك از طریق سرمایه
انسانی و چابکی یادگیری

2/137

2/246

2/234

2/163

2/736

در این مطالعه شیب از  2/333به  2/246کاهش یافـت .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
که رابطه واسطهای اتفاق افتاده است .بر پایه پیشنهاد بارون و کنـی ( ،)1336چنانچه با
ورود متغیر واسطهای به معادله ،ضریب متغیر پیشبین اولیه به سمت صفر میل نماید
واسطهگری احـراز مـیشـود.
بــرای آزمون فرضیه پنجم پــژوهش یعنــی میــزان اثــر غیرمستقیم چابکی
یادگیری بر چابکی استراتژیك ،ضـرایب بهدستآمده از مسیرهای سرمایه انسانی به چابکی
سرمایه انسانی و از چابکی سرمایه انسانی به چابکی استراتژیك محاسبه شد که نتیجه مثبت
و معنادار به دست آمد ( =2/336×2/423 =2/331مسیرهای غیرمستقیم) .این نتایج نشان
دادند که متغیر چابکی یادگیری رابطه غیرمستقیم معناداری با چابکی استراتژیك دارد؛ یعنی
افزایش چابکی یادگیری افزایش سرمایه انسانی را در پی دارد و افزایش سرمایه انسانی به
افزایش میزان چابکی استراتژیك میانجامد.
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نتیجهگیری
شواهد پژوهشی در رابطه بین چابکی یادگیری ،سرمایه انسانی و چابکی استراتژیك در
ادبیات محدود است .ازاینرو ،هدف این پژوهش آشکارسازی برخی از زوایای پیوند بین این
سه متغیر بوده است .نتایج نشان داد که چابکی یادگیری رابطه مثبت و معناداری با سرمایه
انسانی و ابعاد آن داشت .این نتیجه ،یا نتایج پژوهشهای دریو و همکاران ( ،)2212دای و
همکاران ( ،)2213بدفرد ( )2211و کانلی ( ،)2221سازگار و همراستا است .همچنین این
مطالعه نشان داد که رابطه بین سرمایه انسانی و چابکی استراتژیك مثبت و معنادار است.
این نتیجه ،با نتایج پژوهشهای عباسپور و همکاران ( ،)1334مرادی ( )1333و ضیایی و
همکاران ( ،)1331هماهنگ است.
نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه جهت بررسی رابطه میانجی سرمایه انسانی،
نشان داد که سرمایه انسانی نقش یك متغیر واسطهای کامل را در رابطه بین چابکی یادگیری
و چابکی استراتژیك ایفا میکند .بهعبارتیدیگر ،افزایش چابکی یادگیری افزایش سرمایه
انسانی را در پی دارد و افزایش سرمایه انسانی به افزایش میزان چابکی استراتژیك میانجامد.
بهطورکلی ،نتایج این پژوهش مشخص کرد ،کارکنان و مدیرانی که یادگیرندگان چابكتری
هستند ،بهاحتمال بسیار زیاد از تجربههایشان یاد میگیرند ،سرمایههای انسانیشان (اطالعات،
دانش ،مهارت و تخصص) در سطح مناسبتری قرار دارد و درنهایت از جنبه استراتژیك ،به
چابکی سازمان کمك شایانی خواهند کرد .متخصصان مدیریت استعداد که مهمترین نقش را
در شناسایی و بهبود چابکی یادگیری کارکنان دارند ،باید با استفاده از ابزارهای مناسب ،نسب
به سنجش چابکی یادگیری کارکنان و مدیران اقدام کرده و شرایط را جهت بهبود شکافهای
مربوط به چابکی یادگیری مدیران و کارکنان را فراهم آورند.
مسلماً کارکنانی که دارای ویژگیهایی نظیر پیگیری بازخورد از مدیر و همکاران پیرامون
عملکرد ،بحثهای سازنده پیرامون اشتباهاتشان با دیگران ،جمع کردن دادهها و اطالعات برای
افزایش دانش ،ارزیابی پیشرفت و آگاهی از قدمهای بعدی خود ،صرف زمان کافی برای تفکر
پیرامون چگونگی بهبود اثربخشی خود ،همکاری با افراد در دیگر بخشهای سازمان ،ارزیابی
وقایع مرتبط با کار خود با همکاران بهصورت انتقادی جهت فهم آنها ،پذیرش فعالیتها و
وظایف مخاطرهآمیز (دارای بروندادهای نامعین) ،به چالش کشیدن افکار و عقاید دیگران،
ارزیابی شیوههای متفاوت حل مسائل ،توانایی دفاع منطقی از افکار و عقاید خود در برابر عقاید
مخالف ،سادهسازی سریع موضوعات پیچیده ،جابجایی سریع بین وظایف و کارهای مختلف در
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صورت نیاز ،فراگیری سریع و آسانتر دانش و مهارت جدید ،عکـسالعمل مناسـب به مسـائل
پیشبینـینشـده ،درك و فهـم بیدرنگ ایـدهها و مفاهیم جدیـد و ...هسـتند ،سرمایههای انسانی
شان نسبت با سایر کارکنان و مـدیران ،در سطح باالتری قرار دارد و همواره در جهت توسعه این
سرمایهها در تالش هستند .افراد توانمند و دارای سرمایههای انسانی برتر ،میتوانند بهسرعت
نیازهای متنوع مشتریان را درك کرده و به آنها پاسخ مطلوب دهند ،توانایی باالیی در تطبیق
سریع و آسان منابع هنگام وقفه و شکست دارند ،نوآور ،منعطف و بهروز هستند و همواره
درصدد بهبود توانایی سازمان برای پاسخ مناسـب و سریع و درعیـنحال منعطف نسبـت به
تالطم محیـط هستند .بهعبـارتی ،سازمان چابك یك ویژگی اساسی دارد و آن هم جذب،
حفظ و توسعه افراد مستعد و تالش در جهت توسعه سرمایههای انسانی آنها است.
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