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مقدمه
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کارکناننیازدارندتااداناشومهاارتهاایخاودراباهروزکنناد(الزارواوتیلاور .)8113،
ینابتکاراتمنابعانسانیسازمانهایامروزیبودهاسات

ازآنجاکهتوسعهکارکنان،یکیازمهمتر
(لیوبروولد،)8119،8توسعهکارکنان9بهافزایشانعطافپذیری،ارتقایعملکردوایجادکسب
عالوهبراین،ازآنجاکهامروزه
مزیترقابتی،منجرمیشود(واندرهایدوواندرهایدن .)8112،4
کارفرمایان،استخداممادامالعمررابرایکارکنانخاودتضامیننمایکنناد،آنهااتساهیالتیبارای
کارکنانخودفراهممیکننادتااقابلیاتاساتخدام5آن هاادرباازارکاارداخلایافازایشپیاداکناد
(بروک8117،2؛وانبیورن.)8119،1توسعهکارکنانمیتواندریسکیبرایکارفرمایانباهوجاود
آوردکهدرآنهزینههایجایگزینیوتارکساازمان،افازایشپیاداکناد(کاساتروهمکااران،2
.)8113پژوهشهااغلبنشاندادهاستکاهمادیرانمناابعانساانیباهسارمایهگاذاریدرتوساعه
کارکنانبیمیلهستند،زیراآنهامیترسندکهکارکناانتساهیالتدریافاتماوردنظررادریافات
شدهرادرجایدیگربهکارگیرند؛قبلازاینکهبازگشتسارمایه

کنندومهارتهایجدیدکسب
صورتگرفتهباشد(بنسونوهمکاران8114،3؛دیگریپوهمکاران.)8114،71
دوراهیحاصلازفوایدوهزینههایتوسعهکارکنان،اغلببهیا
(واندرهایدوواندرهایدن)8112،ویابهتناق
ودیوایت.)8177،78ایدهتناق

تنااق 77مادیریتیمنجار

قابلیتاستخدام،تبدیلشدهاست(دیکیاوپر

قابلیتاستخدامایناستکاهتوساعهکارکناانباعازافازایش

ادراکتواناییومهارتکارکناندربازارکارداخلییاخارجیمایشاودکاهمایتوانادافازایش
صدترکسازمانرابههمراهداشتهباشد،درنتیجهآنریس

ق

ترکواقعیافزایشمییابد .برخای
1. Lazarova & Taylor
2. Lee & Bruvold
3. Employee Development
4. Van der Heijde & Van der Heijden
5. Employability
6. Baruch
7. Van Buren
8. Koster, et al
9. Benson, et al
10. De Grip, et al
11. Paradox
12. De Cuyper & De Witte
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مطالعاات،ارتبااایباینقابلیاتاساتخداموقصاادتاارکساازمانرابررساایکاردهانااد(گریفیاازو
مطالعاتدیگرارتبایبینسرمایهگذاری

همکاران8115،7؛دیکیوپرودیوایت.)8177،برخی
برتوسعهکارکنانوافزایشقابلیتاستخدامرابررسیکاردهاناد(بنساونوهمکااران.)8114،در
اینپژوهشتناق

قابلیتاستخدامازدوراه،قابلبررسیاست:نخست،دراینپژوهشفرضبار

آناستکهباتوجهبهنقشقابلیتاستخدام،توسعهکارکنانهممیتواندقصدبهتارکساازمانرا
افزایشدهدوهممیتواندآنراکاهشدهد(کاممیر-مولروهمکاران8115،8؛استیلولندون،9
.)8177بااهجاازمطالعااهنِلیسِاانوهمکاااران()8171هاای کاادامازمطالعااات،سااهمتغیاارمااذکوررا
صورتهمزمانودرقالبی


به

مدلبررساینکاردهاناد(نِلیسِانوهمکااران.)8171،4البتاهدر

صورتکلیدرنظرگرفتهشدهاستکهدراینپژوهش


متغیرهایتوسعهکارکنانبه
پژوهشنِلیسِن
سعیبرآناستکهایننقیضه،رفعشود.
اینعملازآنجهتحائزاهمیتاستکهدرپایانمیتوانگفتمدیرانسازمانهاومدیران
یتواننادریسا
منابعانسانیسازمانهابااتخاذچاهبرناماههاایتوساعهایما 

قصادتارکخادمت

داوطلبانهراکاهشدهند؛یعنیهمبرنامهتوساعهایکارکناانصاورتگیاردوهامنیارویدارای
قابلیتاستخدام(درونی5وبیرونی)2درسازمانحفظشود.

ادراکاز

ادبیات و پیشینه
سازمانهابرایتوسعهکارکنانخودازراههایمتفاوتیاستفادهمیکنناد.زماانیکاهازتوساعه
کارکنانسخنگفتهمایشاود،تماامتمرکازهااباهسامتآماوزشرسامیمایرود،درحاالیکاه
آموزش هایرسمیوکارگاهیبخشیازعملتوسعهکارکناناست.برخایکارکناانحمایاتاز

مافوقشانرادرقالبتوسعهشغل،غنیسازیشغلوگردششغلیدریافتمیکنند.باانجاامتماام
ایناقداماتانتظارافزایشمهارتهاوتجرباهشاغلیکارکناانرامایتاوانداشات.عاالوهباراین،
1. Griffeth, et al
2. Kammeyer-Mueller, et al
3. Steel & Landon
4. Nelissen, et al
5. Internal
6. External
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ها،ازطریقروابطبینفردیباراینشااندادنبیانشوقواعادجدیادبارایتوساعهکارکناان

برنامه
استفادهمیشود.مرشدانباتجربهوبامهارتبااالراهنمااییها اییونصایحتهااییبارایکارکناان
کنند.بهطورکلی،اگرکارکنانحمایترهبرانومرشداندریافتکنند،راضی

کمتجربهفراهممی

درهمینراستا،کارو ()8111عماومیتارینمهاارتهاای

ومتعهدخواهندشد(جودی.)8171،7
مربیگریراشناساییکردکهرشدوتوسعهکارکنانراافزایشمیدهد.اینمهارتهاعبارتناداز:
فردی،مفهومی،فنی،یکپارچگی،عینیتبخشی،آگاهیسیاسی،آگاهیسازمانیو


هایبین
مهارت
حلتضادهستند(کرو .)8111،8کاربریوگاراوان()8115بیانمیکنندکهکارفرمایان،تمایل
دارندآموزشهایخاصشغلیکهمرتبطباشغلفعلیفردهسترابدهندتااینکهبخواهندتوسعه
مهارتعمومیرابهکارکنانخودبدهناد(کااربریوگااراوان.)8115،9آماوزشدرمحالکاار
ارتبااایمثبااتباااتعهاادسااازمانیونیاازارتبااایمنفاایباااتمایاالبااهتاارکخاادمتکارکناااندارد.
عالوهبراین،حضوردردورههایآموزشیباپرداختهزینهتوسطکارمندوعاودتآنهزیناهباه

ترکخدمتکارکناندارد(بنسون.)8112،
کارمندتوسطشرکت،ارتبایمنفیباتمایلبه 
درخصوصتوسعه،معموالًدورویکردوجاوددارد.7:توساعهباهعناوانمنفعات:ایانادبیاات
کندزمانیکهکارکنان،چیزی

مبتنیبرمدلتبادلاجتماعیسازمانهاست.اینمدلبیانمی
معموالً 
کنند،بهنوعیبهآنپاسخمیدهند(بنسون.)8112،پژوهشهانشاانمایدهاد

باارزشدریافتمی
اگرمنفعتبرایکارکنانمعناداریاکافیباشد،آنانکمترتمایلبهترکسازمانخواهندداشات

(شاووهمکاران7332،؛میتچالوهمکااران8117باهنقالازبنساون.8.)8112توساعهباهعناوان
سرمایهانسانی:مهارتهایعمومیآندستهازمهارتهاییهستندکهبهارهوریفاردرادرتماامی
سازمانهاوشرکتهاافزایشمیدهدومهارتهایخاصبهآندستهازمهارتهااییاشاارهدارد
کهبهرهوریفردرادری

شرکتخاصافزایشمایدهاد.نظریاهسارمایهانساانیبیاانمایکناد

توسعهمهارتهایعمومیبرایطیفوسیعیازشرکتهامفیدهساتندونیازفرصاتهاایشاغلی
بیرونیواحتمالپیداکردنشغلجدیددربازاررابارایافارادافازایشمایدهناد(ماینسار7332،؛
بهنقلازبنسون.)8112،
لین  7337،
1. Juhdi
2. Kroth
3. Carbery & Garavan
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مدیران،عاملکلیدیدررشدوتوسعهکارکنانهستند.درنتیجه،پاسخبهاینسااالضاروری
استکهمدیرانازرشدوتوسعهحمایتمایکننادیااخیارفرفتاارومانشمادیرانبارخروجای
صورتمثبتچهبه صورتمنفیتأثیرخواهدداشت.بهبودرشدوتوسعهکارکنان،


کارکنانچهبه
نیازمندمدیرانیاستکههمکااریراترغیاب،محایطکااریمثباتوباهدورازتار راایجااد،
همکاریوارتباطاتراتوسعهوبهسازماندهایررفیاتعملکاردخادمتکنناد(دنیالودنیال،
بهنقلازگیلیوهمکااران.)8175،7بناابراین،مایتاوانادعاا
8114؛هیل8114،؛اسموالن 8178،
نمودکهمدیر،نقشکلیدیراایفامیکند،زیراتمامیاقاداماتتوساعهایکارکناانباامحوریات
زمانیکاهنگارشبایتفااوتیدرمادیریتوجاوددارد،اغلابازتوساعه
مدیر،صورتمیپذیرد .
کارکناناجتنابمیورزندوپاسخگوییبارایرشادوتوساعهرانادیادهمایگیرناد(رانادولفو
کِمِری.)8177،8محیط هایکاریکهازتر وخصومتآزادهستندبهمدیرانوکارکنانخاود
اجازهمی دهندتابایکدیگرارتبایبرقراروهمکاریکنندوهمچناینبرناماههاایرشادوتوساعه
بلندمدترادنبالکنندکهتوسعهمسیرشغلیآیندهکارکنانراافزایشمیدهد(گیلی،اندرسونو
گیلی9؛.)8112عالوهبراین،پژوهشهایتجربیاخیربیانمیدارد،کارکنانیکاهفقادانحمایات
برایمشارکتدربرنامههایتوسعهمنابعانسانیدارند،بهطاورداوطلباناهاقادامباهتارکساازمان
میکنند(شاک وهمکاران.)8179،4

درحوزهتوسعهمنابعانسانی،باوربرایناستکهمتخصصانتوساعهمناابعانساانیمایتوانناد
سهمویژهایدرکاهشترکخدمتداوطلبانهداشتهباشندواینعملازطریقرشدساط بااالیی
زمانیکهکارکنانباورداشاته
ازعجینکردنکارکنانحاصلمیشود(شاکوهمکاران .)8177،

باشانددربسااترکااارباارایتوسااعهمنااابعانسااانیمااوردحمایااتقاارارگرفتاهانااد،سااط باااالییاز
عجینشدگیودرنتیجهسط پایینیازقصدتارکخادمتخواهنادداشات(شااکوهمکااران،

.)8177لیوبرو ولد() 8119درپژوهشیبهایننتیجهرسیدندکهدرگیریکارکناندراقدامات
توسعهمنابعانسانی،بهتعهدورضایتکارکنانازایناقداماتمنجرمیشود.درنتیجهقصدتارک
1. Gilley, et al
2. Randolph & Kemery
3. Gilley,Anderson & Gilley
4. Shuck, et al
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سازماندرکارکنانکاهشمییابد(لایوباروولاد.)8119،درحمایاتازایانارتباای،ریا و
همکاران()8171بیانمیکنندکهحمایاتساازمانیمثباتدرکشادهمارتبطبااکاارکامتارباه
ترکخدمتداوطلبانهمنجرخواهدشد(ری وهمکاران.)8171،7تام()8111معتقداستکهدر
دهههایپایانیقرنبیستمبارهوراقتصاددانشمحوروجهانیساازی،سااختاراقتصاادیکشاورها
بهسرعتتغییرمیکندوقابلیتاستخدامبیشازپیشباعدمقطعیتروبهرومیشاود(تاام.)8111،8

ترشدنمیشوندونیازدارندتاشایستگیهایخودراتقویتکنناد.سارمایه
سازمانهاآمادهرقابتی 
هایاصلیبرایزندهماندنوکامیابیاست.

انسانییکیازسالح
شدهبهعنوانمنبعیحیاتیبرایکارکناندرزماانعادمامنیات

سیاستقابلیتاستخدامادراک
شغلیباالعملمیکند(سیالوهمکاران.)8113،9ایانموضاو،،مرباویباهادراککارکنااناز
قابلیتاستخدامدرونی)چه

فرصتهایشغلیدردستر چهباکارفرمافعلی(دربازارکارداخلی:
باکارفرماییدیگر(دربازارکارخاارجی:قابلیاتاساتخدامبیرونای)مایشاود(دیکیاوپرودی
وایت.)8171،برخالفکارکناناستخدامی،کارکنانپیمانینمیتوانندبرامنیاتشاغلیخاودیاا
هایمبتنیبرشغلکهتوسطکارفرماارائاهمایشاود،تکیاهکنناد(دیکیاوپرودیوایات،

انگیزه
باتوجهبه

،تکیهکنند.برایمثال،آنانمیتوانند

.)8111،8112آنهابایدبرخودمدیریتیمسیرشغلی
فرصت هایموجوددربازارکارداخلییاخارجیتمرکزکنند.هدفنهاییایناستکهکارکنان
موقتی،قابلاستخدامشوند(دیکیوپرودیوایت.)8171،
باتوجهبهمفهومقابلیاتاساتخدامآنراباهچهاارگوناهتقسایم

دیکیوپرودیوایت()8171
بودنوبیرونییادرونیبودنمشاخصمایشاوند

نمود.اینگونههابراسا دومعیارکمییاکیفی
(دیکیوپرودیوایت.)8171،وانهرکی()8174بیانمیکند،تمایزبینقابلیتاستخدامدرونی
وبیرونیبهدرکفرصتهایبیرونیودرونیازقابلیتاستخدامدرسازمانفعلیوسازماندیگار
کم

بینیکنندهمعنااداری
خواهدکرد(وانهرکی.)8174،4نگرشمسیرشغلیگوناگون،پیش 

برایقابلیتاستخدامدرونیوبیرونیاستوهمچنینیاادگیریهادفمحاور،نقاشمیاانجیباین
1. Rich, et al
2. Tome
3. Silla, et al
4. Vanhercke
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قابلیتاستخدامدرونیدارد(لین.)8175،7

نگرشمسیرشغلیگوناگونو
بهمعنایامکانپذیریادراکشدهدرفاردبارایباهدساتآوردن
قابلیتاستخدامدرونیکمی 8
بهمعنایامکاانپاذیریادراکشاده
شغلدیگرباهمانکارفرماست.قابلیتاستخدامدرونیکیفی 9
دستآوردنشغلبهترباهمانکارفرماست.
درفردبرایبه 

استخدامکمیبیرونیبهمعنایامکانپذیریادراکشادهدرفاردبارایباهدساتآوردن

قابلیت
بیرونیبهمعناایامکاانپاذیری

قابلیتاستخدامکیفی

شغلدیگرباکارفرمایدیگراست.درپایان،
دستآوردنشغلیبهترباکارفرمایدیگراسات.بارایساهولتدرک
ادراکشدهدرفردبرایبه 
مطلب،پژوهشگراناینپژوهش،اقدامبهتدوینشکلبرایواض شادنمطلابکاردهاناد.اناوا،
قابلیتاستخدامدرشکل()7قابلمشاهدهاست.






شکل  .7انواع قابلیتاستخدام (منبع :نگارنده)


زمانیکهامنیتشغلیرانتوانتضمیننمود،سیاستقابلیتاستخدامبارایحفاظونگهاداری

دراینبین،تعهدسازمانیوتمایلبهترکخدمتمهام

کارکنانتوسعهیافتهاست(بنسون.)8112،
هستند؛زیراایندو،اهدافموردنظرقابلیتاساتخدامهساتندوامکاانمانادگاریبلندمادترادر
1. Lin
2. Quantitative
3. Qualitative
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قابلیتاستخدامی

سازمانتضمینمیکنند(بنسون.)8112،

دینمعناکاه
تعهدبهکارکناناست؛ب 

اگرکارکنانبهطورغیرمنتظرهشغلخودراازدستبدهند،آنانمهارتهاییبرایپیداکردنشغل

عبارتدیگر،ازاینطریق،کارفرماامنیتشغلیرابهکارمنادخاوداعطاا

جدیدخواهندداشت 
.به
میکند.قابلیتاستخدام،نقشامنیتشغلیبلندمدتفردراانجاممایدهاد،درنتیجاهکارکنااندر
توسعهمهارتهایخودآزادهستندوتعهدبهسازمانداشاتهکاهباهمانادگاریدرساازمانمنجار
بهنقالازبنساون.)8112،درعمال،
میشود(واترمنوهمکاران،7334،کریجوهمکاران 8118،

استخدامبهمعنایسارمایهگاذاریافازایشیافتاهدرکارکناانباهاشاکالمختلافباتأکیادبر

قابلیت
مهارتهایبازاریوعمومیاستکهموردتقاضایدیگرشرکتهاباشد(باروچ8117،؛کریجو
بهنقلازبنسون.)8112،برایشرکتهاییکهنمیتوانندامنیتشاغلیکارمنادرا
همکاران 8118،
تضمینکنند،قابلیتاستخدامدرعملبدینمعناستکاهسارمایهگاذاریدرتوساعهکارکناانایان
تضمینرابهآنانمیدهدتامهاارتهاایخاودراباهروزکاردهودرقباالآنباازارکاارهماواره
.اینبدینمعناستکهشرکتدراِزایامنیتشغلی،ایناطمینانرامیدهد

پذیرایآنانخواهدبود
شغلدیگریراازطریقمهارتافزایشیافتهدربازارکارپیداکنادوایانباعاز

کهکارمندبتواند
تعهدفردبهسازمانمیشودتادرسازمانبماند(گالیونی
گروتومَسِنواندِنبرین

واندرسون.)8111،7

()8111بیانمیکنندکاهآماوزشعماومیوآماوزششاغلی،

کارکنانرادردرونشرکت،قابلاستخداممایکننادوقابلیاتاساتخدامبیشاترمنجارباهافازایش
انعطافپذیریدرونیمیشود.آنهاهمچنینبیانمای دارنادکاهکارکناانبااساابقهکااریبااالدر
درونیشرکتدارند.اینپدیدهبهواسطهتمرکزتجرباه

هاتمایلکمتریبهقابلیتاستخدام

سازمان
دهدکهکارکنانکمترعالقهبهاصالحورایفجدیددارندکاهنیازمنادداناشومهاارت

رخمی
جدیداست.بدونش


،کسانیکهتجربهباالییدرورایفشغلیخوددارند،بهرهوریومهارت

باالییدرشغلیفعلیخوددارند،اماآنانرادرمشاغلدیگر،غیرقابلاستفادهمیکناد(گاروتو
مَسِنواندِنبرین

.)8111،8درپیمایشایمبتنایباردادههاایساال7322تاا،8111تاام()8111

گاازارشکااردکااهفاارضباارآنبااودسااط باااالیتحصاایالتوتصاادیشااغلیکارکنااانبااه
1. Galunic & Anderson
2. Groot & Maassen van den Brink
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قابلیتاستخدامبیشترمنجرشود،امادرکمالناباوریکسانیکهسط تحصیالتپایینبااتصادی
شغلیپاییندارند،قابلیتاستخدام بیشتریراداراهستند.البتهنتایجاینپژوهشبااهنکاام()8175
درتضاداست.هنکام(،)8175درپاژوهشخاود،قابلیاتاساتخدامدردونسالکهنساالوجاوان
قابلیتاساتخدامبیشاتری

امریکارابررسیکرد.نتایجپژوهش،حاکیازآناستکهنسلکهنسال
نسبتبهنسلجواندارندوبراینباورندشغلراسریعترپیدامیکنندودیرترآماادهبازنشساتگی
قابلیتاستخدامخودراتسریبخشند.

هستند.عالوهبراین،نسلکهنسالبرجنبههاییتأکیدداردکه

قابلیتاستخدامخودتأکیادمایکنناد.نسالجاوان

ازسویدیگر،نسلجوانبراهمیتبرخیموانع

بررسیمیکنندچطورعواملخارجی،کلیشههایمنفیایجادمیکنندومانعقابلیتاستخدامآناان
دربازارکارمیشوند(هنکام.)8175،7عالوهبراین،قابلیتاستخدامکارکنانقدیمیجهتمثبات-
تریدارد.نتایج،نشانمیدهدآموزشدرحینانجامشغل،قابلیاتاساتخدامراباهخصاوصبارای

کارکنانقدیمی،افزایشمیدهد(پیکیووواناَوور.)8179،8همچنینبهنظارمایرساد،فرهنا
استخداممحوریراتحری

قوی،قابلیتاستخدام،قابلیت



وتمایلبهترکخدمتراکاهشدهاد

(ناووتاوهمکاران.)8113،9
بهصورتداوطلبانهترکمیکنناد
هی شکینیستکهتعدادزیادیازکارکنانشغلخودرا 
یاتمایلبهترکخدمتدارند.دری

مطالعهتطبیقیبین85کشورمشخصشد،امریکااساومین

کشوریاستکهکارکنانشتمایلبهترکخدمتدارندوکشورژاپن،پایینترینمیزاندرتمایل

بهترکخدمترادارند(سوسااپاوزاوهنبرگار.)8114،4درپاژوهشهاایصاورتگرفتاه،علال
متفاوتینظیر:پاداشمناسب،رضایت،تحارکپاذیری،نقا

قاراردادروانشاناختی،جاباهجاایی

عمودیدرشغلوقابلیتاستخدامبرایترکخدمتداوطلبانهذکارکاردهاناد.زماانیکاهپااداش
مناسب،رضایتوتعهددرسازمانوجودداشتهباشد،کارمندباشغلخودخومیگیارد؛درنتیجاه
تمایلبهترکخدمتداوطلبانه،کاهشمییابد(کیموجانا

کیونا 5؛.)8175ادبیاات،نشاان

یداری
خدمتداوطلبانهباتمایلبهترکخدمتداوطلبانه،همبستگیمثبتومعن 

میدهدکهترک

1. Hennekam
2. Picchio & Van Ours
3. Nauta, et al
4. Sousa-Poza & Henneberger
5. Kim & Chang
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دارد،درنتیجهراهبردمناسببرایکاهشترکخدمتداوطلبانه،کاهشتمایلباهتارکخادمت
داوطلباناهاسات(هااان8113،7؛کایم8177،؛پلتوکاورپی.)8175،8جابااهجااییعماودیدرشاغل
ازطریققابلیتاستخدام بیرونیبرگردشداوطلبانهکارکنانتأثیردارد(نِلیسِنوهمکااران.)8171،
اقداماتتوسعهایبرقابلیتاستخدامدرونیکارکنانتأثیردارند،ولیقابلیاتاساتخدامدرونایبار
تمایلبهترکداوطلبانه،تأثیریندارد(نِلیسِنوهمکااران.)8171،تمایالباهتارکداوطلباناهباا
یداردارد(نِلیسِنوهمکاران.)8171،یکیدیگرازدالیلایکاه
ترکداوطلبانه،رابطهمثبتومعن 
باعزتمایلبهترکخدمتداوطلبانهمیشود،مفهومنق


قراردادروانشناختیاست(کلینتاونو
4

فرضاینگونهرابطهردشد(ژائووهمکاران .)8111،

گست)8174،9امادرپژوهشفراتحلیل،
قابلیتاساتخدام

همانطورکهازادبیاتمشخصاست،اقداماتتوسعهایدرسازمانبهافزایش
شودوزمانیکهقابلیتاستخدامافرادارتقاپیدامیکنادمایتاوانانتظاارداشاتکاه

افرادمنجرمی
بیانشادهصاحی پنداشاتهشاوند،
تمایلبهترکخدمتافزایشپیداکند.اگرتمامیمفروضههای 
هی مدیروسازمانیعالقهوتمایلبهرشدوتوسعهکارکناننخواهدداشت.باتوجاهباهپاژوهش-
قابلیتاستخدامبهتمایلبهترکداوطلبانه،منجرنخواهد

هایاشارهشده،میتوانگفتکههمواره

عبارتدیگر،باتوجهبهدومفهومقابلیتاستخدامدرونیوبیرونینمیتوانگفاتهاردوبار


شد.به
تمایلبهترک خدمتبهی

میزانتأثیرگاذارهساتند.مفروضاهدیگاردرایانپاژوهش،بررسای

اقداماتتوسعهایاستکهبهقابلیتاستخدامبیرونیودرونیمنجارمایشاود.براساا ادبیااتو
پیشینهپژوهش،ساالهاییبهشرحزیرتدوینشدهاست:
کدامی
 .7

قابلیتاستخدامدرونی،تأثیرداردف

ازبرنامههایتوسعهکارکنانبر

کدامی
 .8

قابلیتاستخدامبیرونی،تأثیرداردف

ازبرنامههایتوسعهکارکنانبر

درونیبرتمایلبهترکخدمتداوطلبانه،تأثیرداردف

قابلیتاستخدام

.9آیا
ایلبهترکخدمتداوطلبانه،تأثیرداردف

قابلیتاستخدامبیرونیبرتم

.4آیا
.5کدامی

بهطورغیرمستقیم
ازبرنامههایتوسعهکارکنانبرتمایلبهترکخدمتداوطلبانه 

ازطریققابلیتهایاستخدامدرونیوبیرونی،تأثیرداردف
1. Han
2. Peltokorpi
3. Clinton & Guest
4. Zhao, et al
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شکل  .8مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
طرحپژوهشحاضر،توصایفیاسات(ما

نااب،دیویادای؛)752:7931وروشپاژوهش

بهسبباینکهنگرشها،طرزتلقیهاوباورهارادرزماانومکاانمعاین،بررسایمایکناد،ازناو،

توصیفی-پیمایشیاست.ازآنجاکهپژوهشهایکمی(آماری)درپیتعمیمنتاایجخاودباهکلیاه
افرادهستند،الزمبودجامعهآماریپژوهش،گستردهتعیینشود.جامعاهآمااریپاژوهشعباارت
استازکلیهافرادیکهدرسازمانیاعمازخصوصییادولتی،مشغولفعالیاتهساتند.زماانیکاه
پژوهشگرباجامعهآماریگستردهروبهرومیشود،الزماستتاازطریقنمونهنتاایجراباهجامعاه
تعمیمدهد.درپژوهشهاییکهجامعهنامحدوداست،حجمنمونه922نفارانتخاابمایشاود.در

اینپژوهشحجمنمونه922نفرانتخاابوازطریاقپرسشانامهدساتیوالکترونیکایازکارکناان
خواستهشدتابهسااالتپاسخدهند.تعدادپرسشنامهعودتدادهشدهبرابربا894عدداساتکاه
شدهبهصورتناقصتکمیالوازپاژوهش،حاذفشاده

دراینمیان81موردپرسشنامهپاسخداده

است.جنسیت،سن،سابقهوتحصیالتمتفاوت،حاکیازآنداردکهجامعۀآماریمناسببارای
انجامی

پژوهشکاربردیوتوصیفیاستتابتواننتایجآنراتعمیمداد.درایانخصاوصباه

پاسخدهندگاناطمیناندادهشدکههویاتآنهااافشاانخواهادشاد.ازایانرو،محقاقازساااالت
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شخصیپرهیزکردهوسااالتیراموردپرسشقراردادکهمشخصکنندۀهویتفردنباشد،مانند:
جنسیت،سن،سابقهوتحصیالت.برایسنجشمتغیرهاایمساتقل،وابساتهومیاانجیاز98گویاه
استفادهشدهاست.برایسنجشمفاهیمتوسعهکارکناانازپرسشانامهمحقاقسااختهاساتفادهشاده
استکهرواییمحتوایآنتوسطتعدادیازخبرگاانحاوزهمناابعانساانیسانجیدهشادهاسات.
همچنینبرایسنجشمفهومقابلیتاستخدامدرونیوبیرونیازپرسشنامهدیکیاوپرودیوایات
)وبرایسنجشمفهومتمایلبهترکخدمتداوطلبانهازپرسشانامهبروباا()8117اساتفاده

(8171
شدهاست.هماۀگویاههااباامقیاا پانجگزیناهایطیافلیکارتباهصاورتکاامالًمخاالفم(،)7
مخالفم(،)8نظریندارم(،)9موافقم(،)4کامالًماوافقم()5طراحایشادند.درطراحایسااالهاای
پرسشنامهدقتالزمبهعملآمدتاساالهاازسادگیووضوحکافیبرخوردارباشند.برایتعیاین

پایاییپرسشنامهازسهمعیاربارعاملیوآلفایکرونباخ،پایاییترکیبیاستفادهشدهاستکهطبق
قابلیتاستخدامدرونی

جدول() 7قابلتبیینهستند.دراینپژوهشابتداتأثیراقداماتتوسعهایبر
وبیرونیبررسیمیشود.سپسدرادامهتأثیرقابلیتهایاستخدامدرونایوبیرونایبارتمایالباه

ایازهمبستگیهاآزمودهمیشاوند،

بهسبباینکهمجموعه
ترکخدمتداوطلبانهبررسیمیشود .
غیرنرمالبودندادههاا(ساط 

باتوجهبه

مدلسازیمعادالتساختاری)(SEM7روشآماریاست.
داریکمتراز1/5درآزمونکلموگروفاسمیرنوف)برخیمتغیرهایپژوهش،ازنارمافازار

معن 
ی
برایتجزیهوتحلیلدادههااستفادهشدهاست.نرمافزارPLSبرایسنجشپایایی،ساه

Smart PLS
معیاربارعاملی،آلفایکرونباخوپایااییترکیبایراماوردبررسایقارارمایدهاد(داوری،علای؛
رضازاده،آرش.)13:7938،بارعاملیازطریقمحاسبهمقدارهمبستگیشاخصهایی

سازهباا

آنسازه،محاسبهمی شودکهاگراینمقداربرابرویابیشترازمقدار1/4شاود،مایادایانمطلاب
استکهواریانسبینسازهوشاخصهایآنازواریانسخطایاندازهگیریآنسازهبیشاترباوده
گیریقابلقبولاست(داوری،علی؛رضاازاده،آرش)21:7938،در

وپایاییدرموردمدلاندازه
توزیعشده،تمامیسااالتدارایبارعاملیبیشتراز1/4بودهودرنتیجاههای سااالیاز
پرسشنامه 
مدلپژوهشحذفنمیشود.

1. Structural Equation Modeling
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درپژوهشهاییکهازروشحداقلمربعاتجزئیاستفادهمیشود،بایادپایااییراهامبارای
سازههاومعرفهامحاسبهشود.پایااییساازههااباهوسایلهدوضاریبآلفاایکرونبااخوضاریب
دیلون-گلدشتاین(ضریبترکیبی)موردبررسیقرارگرفتهاست.مقدارقابلقباولبارایایاندو
ضریبحداقل1/1است.همانطورکهدرجادول()7مشاخصاسات،مقاادیرآلفاایکرونبااخو
ضریبدیلون-گلدشتاینبرایتمامیبیشتراز1/1استوایننشانازپایاییمناسابشااخصهاا
درخصوصسازهخوداست.همچنینمیازانحاداقلی1/5بارایمتوساطواریاانساساتخرا شاده
درنظرگرفتهشدهاست.
جدول  .7مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازههای پژوهش
متوسط واریانس

متغیرها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

آموزش

1/348

1/329

1/223

غنیسازیشغلی


1/395

1/351

1/132

توسعهشغل

1/359

1/311

1/355

گردششغلی

1/373

1/327

1/385

مربیگریومرشدی

1/311

1/321

1/344

استقالل

1/353

1/321

1/321

سوابقشغلی

1/353

1/319

1/384

مأموریتشغلی

1/352

1/318

1/389

قابلیتاستخدامدرونی


1/328

1/337

1/328

قابلیتاستخدامبیرونی


1/323

1/334

1/323

تمایلبهترکخدمت


1/328

1/311

1/223

استخراجشده )(AVE



تجزیهوتحلیل دادهها
بررسیرواییواگرانیزبااستفادهازروشفورنلوالرکرارائاهشادهاسات.ساط قابالقباول
رواییواگرابرایهرسازهزمانیاستکهمیزانAVEبرایهرسازهازواریانساشتراکیباینآن
سازهوسازههایدیگربیشترباشد.مقادیرجذرمتوسطواریانساستخرا شدهوماتریسهمبستگی
درجدول()8قابلمشاهدهاست.
817
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آموزش
غنیسازیشغلی

توسعهشغل
گردششغلی
مربیگریومرشدی

آموزش
1/342





غنیسازیشغلی

1/241
1/237




توسعهشغل
1/222
1/279
1/311



گردششغلی
1/377
1/283
1/381
1/327


مربیگریومرشدی
1/225
1/225
1/211
1/394
1/317

استقالل
1/371
1/248
1/354
1/347
1/237
1/313









































استقالل
سوابقشغلی
مأموریتشغلی
قابلیتاستخدامدرونی

قابلیتاستخدامبیرونی

تمایلبهترکخدمت
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جدول  .8ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراجشده (روش فورنل و الرکر)

1/212
1/213
1/129
1/373
1/382
1/212
1/157
1/348




قابلیتاستخدامدرونی

1/312
1/312
1/222
1/385
1/399
1/377
1/131
1/232
1/331



قابلیتاستخدامبیرونی

1/243
1/225
1/295
1/215
1/387
1/247
1/117
1/239
1/397
1/334


تمایلبهترکخدمت

1/255
1/223
1/224
1/383
1/371
1/259
1/137
1/385
1/313
1/391
1/398

مأموریت

سوابقشغلی
1/397
1/275
1/284
1/255
1/277
1/221
1/327





شغلی


آموزش
غنیسازیشغلی

توسعهشغل
گردششغلی
مربیگریومرشدی
استقالل
سوابقشغلی
مأموریتشغلی
قابلیتاستخدامدرونی

قابلیتاستخدامبیرونی

تمایلبهترکخدمت
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باتوجهبهتوضیحاتفوق،برایمدلدراینبخاشباااساتفادهازالگاوریتمهاایپایاِلاِ و
همچنینبوتاستارپبازیرنمونه811بهبررسیفرضیههامایپاردازیم .پاسازبررسایروایایو
موردتجزیهوتحلیلقرارمیگیرد.دراینبخاش

پایایی،مدلمفهومیپژوهشرادرسط ساختار،
ابتدامدلرادرنرمافزاررسمکردهومدلرااجرامای شاودتاامیازانضاریبمسایربایندومتغیار
یداریهری
مشخصشود). (PLS AlgorithmدرادامهبااستفادهازفرمانBootsrappingمعن 



رهاتعیینمیشود.درشکل()9مقادیرضریبمسیروآمارهTمربویبههری

ازاینضریبمسی



ازمسیرهانمایشدادهشدهاست.

شکل  .9ضریب مسیر و معنیداری آن
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توسعه کارکنان و تمایل به ترکخدمت داوطلبانه با نقش میانجی قابلیتاستخدام

برازش مدل کلی (معیار )GoF
معیارGoFمربویبهبخشکلیمدلهایمعادالتساختاریاست.اینبادانمعناساتکاهباا
تواندپسازبررسیبرازشبخشاندازهگیاریوبخاشسااختاری،


استفادهازاینمعیار،محققمی
باتوجهبهمقدارGoFحداقلی()1/921مقدار1/387نشاناز

برازشبخشکلیرانیزکنترلنماید.
برازشقویمدلدارد.


آزمون سؤاالت پژوهش
بهجازساهفرضایه،تماامیفرضایههاای
باتوجهبهجدول()9خروجینرمافزارنشانمیدهدکه 
پژوهش،موردپذیرشقرارمیگیرند.توسعهشغلبارقابلیاتاساتخدامدرونایدرساط اطمیناان
یدارندارد.آموزشکارمندبارقابلیاتاساتخدامبیرونایدرساط اطمیناان
1935درصد،تأثیرمعن 
یدارنادارد.اساتقاللبارقابلیاتاساتخدامبیرونایدرساط اطمیناان1935
1935درصد،تأثیرمعنا 
یدارندارد.همچنیندرخصوصساالپنجمپژوهشبایدگفت،تماامیاقادامات
درصد،تأثیرمعن 
توسعهایبرتمایلبهترکخدمتداوطلبانهکارکنانازطریققابلیتاستخدامدرونیوبیرونیتأثیر
دارد؛بهجزسهفرضیهایکهدرباالردشدهاست.خالصهنتاایجآزماونفرضایههاادرجادول()9

مشخصاست.


جدول  .9بررسی ضریب معنیداری تی مربوط به هریک از فرضیهها
فرضیههای پژوهش
ضریب

آماره
T

آموزشکارمندبرقابلیتاستخدامدرونی،تأثیردارد.


1/522

99191

برقابلیتاستخدامدرونی،تأثیردارد.

غنیسازیشغلی


1/841

89595

برقابلیتاستخدامدرونی،تأثیردارد.

توسعهشغل

1/112

1/779

برقابلیتاستخدامدرونی،تأثیردارد.

گردششغلی

1/443

9/823

قابلیتاستخدامدرونی


فرضیه

مسیر
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آزمون
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه
ردفرضیه
پذیرش
فرضیه
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(ادامه) جدول  .9بررسی ضریب معنیداری تی مربوط به هریک از فرضیهها
فرضیههای پژوهش
ضریب

آماره
T

برقابلیتاستخدامدرونی،تأثیردارد.

مربیگریومرشدی

1/734

8/951

برقابلیتاستخدامدرونی،تأثیردارد.

استقالل

1/458

4/521

برقابلیتاستخدامدرونی،تأثیردارد.

سوابقشغلی

1/427

5/228

برقابلیتاستخدامدرونی،تأثیردارد.

مأموریتشغلی

1/411

5/115

آموزشکارمندبرقابلیتاستخدامبیرونی،تأثیردارد.


1/774

1/284

برقابلیتاستخدامبیرونی،تأثیردارد.

غنیسازیشغلی


1/275

9/419

برقابلیتاستخدامبیرونی،تأثیردارد.

توسعهشغل

1/829

8/111

برقابلیتاستخدامبیرونی،تأثیردارد.

گردششغلی

1/227

9/921

1/918

9/127

برقابلیتاستخدامبیرونی،تأثیردارد.

استقالل

1/153

1/473

برقابلیتاستخدامبیرونی،تأثیردارد.

سوابقشغلی

1/813

8/239

برقابلیتاستخدامبیرونی،تأثیردارد.

مأموریتشغلی

1/189

4/284

استخدامدرونیبرتمایلبهترک خدمتداوطلبانه،تأثیردارد.


قابلیت

1/918

8/277

استخدامبیرونیبرتمایلبهترکخدمتداوطلبانه،تأثیردارد.


قابلیت

1/257

5/189

قابلیتاستخدامبیرونی


قابلیتاستخدامدرونی


فرضیه

مسیر

برقابلیتاستخدامبیرونی،تأثیر

مربیگریومرشدی
دارد.
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نتیجه
آزمون
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه
ردفرضیه
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه
ردفرضیه
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه

توسعه کارکنان و تمایل به ترکخدمت داوطلبانه با نقش میانجی قابلیتاستخدام

نتیجهگیری
دراینپژوهشسعیبرآنبودتانقشاقداماتتوسعهایبرتمایلبهتارکخادمتداوطلباناه
کارکنانازطریققابلیتاستخدام(درونایوبیرونای)بررسایشاود.ازآنجاکاهبسایاریازمادیران
درخصوصتمایلبهترکخدمتکارکنانخودهراسانهستند،اقدامیدرجهتتوسعهآنانانجام

نمیدهند.چراییایناقدامراباایناستداللتوجیهمینمایند:بهمحا

اینکاهکارمنادازافازایش

تواناییومهارتخودادراکداشتهباشدقصدبهترکخدمتداوطلبانهمینماید.همانطورکهدر

یداریباینتمایالباهتارکخادمتداوطلباناهو
بخشپیشینهبیانشد؛پژوهشهااثرمثبتومعنا 
خدمتواقعیبیانکردهاند.چنینتصوریدربااورمادیرانباهعادمبرناماهریازیتوساعهای

ترک
کارمندمنجرمیشود.همانطورکهپژوهشگرانومتخصصاانمایدانناددردنیاایواقعایوعلاوم
انسانیبهطورمعمولپدیدههاازی


یادوعاملتأثیرنمیپذیرند،بلکاهمجموعاهایازعوامالباه

ایجادپدیدهیارخدادیمنجرمیشود.اگارباهجادول()8نگااهشاود،مایتاواندریافاتتماامی
،امازمانیکهدرقالبی

صورتدوبهدوبایکدیگردارایارتبایهستند


متغیرهایاینپژوهشبه



یدارنیست.دلیلاینامارآناسات
مدل(شکل)9قرارمیگیرند،ارتبایوتأثیربرخیمتغیرهامعن 
زمانیکهمجموعهایازعواملدرپژوهشلحاظمیشوند،نقاشبرخایمتغیرهااکامرنا
که ،

و

کماثرمیشود.

ئلهایناستکهکدامی

هایتوسعهاست.بهعبارتی،مس

مسئلهبعدی،درخصوصانوا،برنامه
ازبرنامههایتوسعهایبیشتربااقابلیاتاساتخدامدرونایوکادامیا



بااقابلیاتاساتخدامبیرونای

،حاکیازآناستکهبهترتیبآموزشکارمند،ساوابقشاغلیومأموریات

درارتبایاست.نتایج
ازطرفدیگر،گاردششاغلی،غنایساازی

شغلی،بیشترینتأثیررابرقابلیتاستخدامدرونیدارند.
یداردارد.مایتاوانگفات
شغلیومأموریتشغلیبرقابلیتاساتخدامبیرونایتاأثیرمثباتومعنا 
مأموریتشغلیچهدرقابلیتاستخدامدرونیچهدرقابلیتاستخدامبیرونیکارمند،نقشمااثری
دارد.بهطورمعمول،آموزشکارمند،کسبسابقهواستقاللدری

میشودکه
شغلبهاینمنجر 

کارمنددرشغلخودبهترانجاموریفهکند،زیراویآموزشهایمرتبطبااشاغلرافراگرفتاه،در

آنشغلکسبتجربهکردهونیزدرکار،استقاللدارد.بناابراین،اوادراکازافازایشتوانااییو
مهارتهاییداردکهدرداخلکارباکارفرماایفعلای(مادیر)اسات.ازساویدیگار،زماانیکاه
کارمنددرسازمان،پستهایمتفاوتیونیزورایفومسئولیتهایبیشتریرابرعهدهگرفتهباشد،
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بهایننتیجهمیرسدکهکاربااتماامیکارفرمااهاا(مادیران)وساازمانهااباارعایاتیا ساری
چارچوبومقررات،امریامکانپذیراست.بنابراین،اوباورداردکاهبااکارفرمااهاای(مادیران)
دیگریمیتواندکاروانجاموریفهکند.مأموریتهایشاغلیمعماوالًماننادشمشایردولباهعمال

سو،اگرکارمندبهاینادراکبرسدکهافزایشتواناییومهارتهاناشیازمادیر

؛ازی 
میکنند 

زمانهاایدیگاربداناد،قابلیاتاساتخدام
وسازمانفعلیخودنیستوآنراناشیازمدیرانوساا 
بیرونیفردافزایشمییابد،زیرااوفکرمیکندکهدانشومهارتهاایاوبارایدیگارمادیرانو
؛ازسویدیگر،اگرکارمندبهاینادراکبرسدکهافزایشتوانایی

سازمانهاموردنیازومفیداست
ومهارتهاناشیازمدیرانوسازمانفعلیخوداستتااینکهآنراناشیازمدیرانوسازمانهای
قابلیتاستخدامدرونایافازایشخواهادداشات؛زیارااومایدانادداناشو

دیگربداند،ادراکاز
مهارتارتقایافتهاوبرایکارباکارفرمایفعلی(مدیرفعلای)وساازمانفعلاینیاازومفیاداسات.
ابلیتاستخدامدرونیوبیرونی،اثراتمتفاوتیبرتمایل
همانطورکهدرشکل()9مشخصاست،ق 

عبارتدیگر،میزانتأثیرقابلیتاستخدامبیرونیبرتمایلبهتارکخادمت

بهترکخدمتدارند.به
داوطلبانهبهمراتببیشترازقابلیتاستخدامدرونیاست.ازی سو،هرچهکارمندمهارتوتوانایی
خودرادربیرونسازمان،ماثرومفیدتلقیکناد،تمایالباهتارکخادمتداوطلباناهدراوبیشاتر
خواهدشد.ازسویدیگر،هرچهکارمندمهارتوتواناییخودرادرداخلساازمان،مااثرومفیاد

تلقیکند،تمایلبهترکخدمتداوطلبانهدراوکاهشخواهادیافات.هماانطورکاهدرادبیاات،

یدار
ذکرشدهاست،تمایلبهترکخدمتداوطلبانهباترکخدمتواقعای،ارتباایمثباتومعنا 
دارد.
درپایان،ذکرنکتهایازمنظرنگارندهبارایدرکنتاایجپاژوهشضاروریاسات.باتوجاهباه
مطالعهادبیات،دومفهومدیگریعنیفرهن

بومیوتعهدفردیدرارتبایباینقابلیاتاساتخدامو

تمایلبهترکخدمتداوطلبانه،میتوانندنقشمیانجییاتعادیلکننادهبارایایانمتغیرهااداشاته
عنوانمتغیرمیانجییاتعدیلگر،تأثیربین


ایندومفهومبه
باشند.الزماستدرپژوهشهایبعدی،

وتمایلبهترکخدمتداوطلبانهبررسیشودتابهتروشفافتربتواندرخصاوص

قابلیتاستخدام
پدیدهترکخدمتداوطلبانه،ارهارنظرکارد.ممکاناساتکارمناد،ادراکایازقابلیاتاساتخدام
افزونبراین،فرهن
اماتعهدفردیمانعازتمایلاوبهترکخدمتشود .

بیرونیداشتهباشد،
ممکناستخرو ازسازمانفعلیبهسازمانیدیگرراتقویتیاتضعیفکند.
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