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 01/10/0932 پذیرش: 72/10/0932 دریافت:

 سهازمان  وری بههره  بهه  کهه  است سودمندی -هزینه اثربخش تالش یک مستعد، کارکنان هدفمند حفظ و داشت نگه چکیده:

 نیهروی  اسهتعدادهای  داشهت  نگهه  سهازوکارهای  مطالعهه  به کیفی، روش از استفاده با حاضر پژوهش راستا این در انجامد. می

 شهرکت  ارشهد  کارشناسهان  و معاونهان  مدیران، از نفر 01 با منظور، همین به است. پرداخته ایران گاز ملی شرکت در انسانی

 ساختاریافته نیمه عمیق های مصاحبه برفی، گلوله و هدفمند صورت به دانشگاه، علمی هیئت اعضای از نفر 6 و ایران گاز ملی

 از کیفهی  بخهش  ههای  یافتهه  روایهی  شد. استفاده تفسیری تحلیل از ها، مصاحبه از حاصل های داده تحلیل برای آمد. عمل  به

 یا اطمینان قابلیت محاسبه برای و گردید تأیید ها، داده منابع نگری چندسویه و شوندگان( )مصاحبه اعضا توسط بررسی طریق

 مهدیران،  نظهر  بهه  کهه  داد نشهان  پهژوهش  نتهای   شهد.  اسهتفاده  بازآزمون پایایی روش از شده، انجام های کدگذاری سازگاری

 گهاز  شهرکت  در انسهانی  نیهروی  اسهتعدادهای  داشت نگه سازوکارهای ایران، گاز ملی شرکت استعدادهای و ارشد کارشناسان

 مبتنهی  پاداش سیستم مادی، نیازهای تأمین خودشکوفایی، نیازهای تأمین عملکرد، بر مبتنی پرداخت مؤلفه 9 شامل ؛ایران

 پیشهرفت  مسهیر  بودن مشخص کاری، زندگی مطلوبیت و کیفیت ویژه، خدمات جبران سیستم اختیار، تفویض شایستگی، بر

   .باشند می شغلی امنیت و شغلی

 سازمانی وری بهره ایران، گاز ملی شرکت انسانی، نیروی استعدادهای داشت نگه الگو، کلیدی: واژگان

 JEL: C31, H32, P42, D24 بندی طبقه
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 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -0

 و مختله   یبازارهها  ،یجههان  رقابت دیجد دوره در

 کههار یرویههن بههه ازیههن ی،تکنولههو  عیسههر یههها شههرفتیپ

 احسها   بهیش  از بهیش  مسهتعد،  و شایسته ،ریپذ انعطاف

 از یمنهد  بههره  .(Nikandrou et al., 2009) شهود مهی 

 موفقیهت  بهرای  ضهروری  شهرطی  سهازمانی،  استعدادهای

 و مناسه   راهبردههای  نیسهت؛  کهافی  اما است هاسازمان

 اسهتعدادها  ایهن  از بتهوان  تها  اسهت  نیاز هاییعمل ابتکار

 حفهظ  بلندمهدت  بهرای  را آنها و برد  بهره مؤثرتری طور به

 نههوین هههای نظریهه  .(Shanbhag et al., 2016) کهرد 

 تهرین  موفهق  محهور،  دانهش  اقتصهاد  بهر  کیدأت با اقتصادی

 توزیهع  و تولید به که دانند می اقتصادی آینده، در را اقتصاد

 و کنهد  بههرداری  بههره  تجهاری  صهورت  به آن از و پرداخته دانش

 مسههتعد انسههانی نیروهههای را دانههش تولیههد اصههلی عامههل

 افهزایش  باعه   که شمارند برمی دانشی کارکنان یا سازمان

 .),Asongu (2017 شوند می سازمان وری بهره

 امها  اسهت  مههم  بهاهوش،  و آگهاه  کارکنان استخدام

 نشهان  مطالعهات  .ددار بیشهتری  اهمیهت  آنهها  نگهداشت

 هها  سهازمان  و ها شرکت از توجهی قابل درصد که دنده می

 تهوان  مهی  نیسهتند.  موفهق  خهود  استعدادهای نگهداشت در

 ایهن  هها  سهازمان  مشهکل  ترین عمده حاضر حال در گفت

 آن عرضهه  میهزان  از اسهتعداد  تقاضهای  میهزان  کهه  است

 بهبود جهت که هستند متوجه ها سازمان و جسته سبقت

 حفظ و توسعه شناسایی، فکر به باید خود های شایستگی

 نیهز  (2102) شهمکهاران  و 0وورال باشهند.  شایسته افراد

 و توسعه جذب، شناسایی، در ها سازمان که دارند می بیان

 خود این و نیستند موفق چندان خود کارکنان نگهداشت

 در اسهتعداد  مدیریت های فرایند به توجه عدم دهنده نشان

  .(Garavan et al., 2012) باشد می سازمان

 شهرکت  51 از بهیش  دارای ایهران،  گاز ملی شرکت

 اهمیت و گستردگی بیانگر خود این که است زیرمجموعه

 کشهور  نیهاز  مورد گاز پخش و پاالیش کار در شرکت این

                                                           
1- Vural 

 گیری بهره اسا  بر کشور، انر ی اصلی سیاست .باشد می

 در گهاز  سهم افزایش و طبیعی گاز منابع از بیشتر چه هر

 ظرفیهت  توسهعه  طریهق  از انر ی های حامل مصرفی سبد

 ارتقهای  نیز و گازرسانی و انتقال های شبکه توسعه تولید،

 المللهی  بهین  بازارههای  بهه  گهاز  صهادرات  در ایران جایگاه

 از یکهی  عنوان به ایران گاز ملی شرکت .است گرفته شکل

 صنعت به مربوط های فعالیت عرصه در معتبر های شرکت

 تهأمین  و داخلهی  ههای  فعالیهت  بهر  عهالوه  جههان،  در گاز

 در تجاری، /خانگی های بخش و ها نیروگاه صنایع، سوخت

 و شههده وسههیعی تحرکههات دارای نیههز المللههی بههین ابعههاد

 از ای عمده بخش تأمین برای ای گسترده های ریزی برنامه

 گهذاری  سرمایه نیز و صادرات طریق از کشور موردنیاز ارز

 گهاز  ملهی  شهرکت  اسهت.  داشهته  صنعت این رشد جهت

 دارد عههده  بر را گاز توزیع و انتقال تولید، مدیریت ایران،

 در شهرکت  ایهن  اهمیهت  و گستردگی بیانگر خود این که

 باشهد.  مهی  کشهور  نیاز مورد گاز توزیع و انتقال تولید، کار

 بسهیار  مأموریهت  بتوانهد  آنکه برای ایران گاز ملی شرکت

 بها  را کشهور  گهاز  توزیهع  و انتقال تولید، یعنی خود؛ مهم

 از دسهته  آن نیازمنهد  شهک  بهی  برساند، انجام به موفقیت

 بهاالیی  عملکهرد  دارای که است ای ارزنده انسانی هاینیرو

 ،سهازمان  اههداف  اثهربخش  تحقق و موفقیت برای و بوده

 کنند. می تالش

 پهی  در بایهد  ایهران  گهاز  ملهی  شرکت راستا این در

 بهتر چه هر نگهداشت و توسعه برای سازوکارهایی تعری 

 از جلههوگیری امههروزه، زیههرا باشههد؛ خههود اسههتعدادهای

 روی فرا آفرین مشکل مسائل از یکی استعدادها، مهاجرت

 شهدن  بازنشسهته  یا دادن دست از با و باشد می ها سازمان

 شهههدید کمبهههود نتیجهههه در و متخصصهههان و مهههدیران

 خواهنهد  مواجه بسیاری مشکالت با ها سازمان استعدادها،

 و مسهتعد  انسهانی  منهابع  نگهداشهت  گفهت  توان می شد.

 امهروزی  ههای  سهازمان  مههم  های دغدغه از یکی توانمند،

 مناسبی تدابیر و سازوکارها نتوانند که هایی سازمان است.

 ناچهار  به کنند، طراحی خود استعدادهای ماندگاری برای

 (.0390 )طهماسبی، باشند گر نظاره را آنها خروج باید
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 الگهویی  ارائهه  درصهدد  حاضر پژوهش راستا این در

 شهرکت  در انسهانی  نیهروی  اسهتعدادهای  داشت نگه برای

 بهه  پاسخگویی برای منظور بدین باشد. می ایران گاز ملی

 :است شده پرداخته زیر های سؤال بررسی به مسئله، این

 نیهروی  اسهتعدادهای  داشهت  نگهه  سازوکارهای -0

 چیست؟ ایران گاز ملی شرکت در انسانی

 در انسانی نیروی استعدادهای داشت نگه الگوی -2

 چیست؟ ایران گاز ملی شرکت

 

 تحقیق پیشینه -7

 خارجی های پژوهش الف(

 مهدیریت  اسهتراتژی » پژوهش در (2117) 0باتانگار

 کهار  عوامل که کرد بیان «کارکنان اشتغال برای استعداد

 بها  همکهاری  شهغلی،  یهادگیری  برانگیهز،  چالش و هیجانی

 بر مبتنی و عادالنه پرداخت برجسته، های سازمان و افراد

 داشهت  نگه راهبردهای از ارشد مدیران حمایت و عملکرد

 باشد. می ها سازمان در استعدادها

 عنهوان  بها  خهود  پهژوهش  در (2102) 2اسلیدرینک

 در اسههتعدادها حفههظ و شناسههایی اسههتعداد: مههدیریت»

 داشههت نگهه  و حفهظ  عوامهل  کههه داشهت  بیهان  «پزشهکی 

 تقسهیم  بیرونهی  و درونهی  عوامهل  دسته دو به استعدادها

 ههای  فرصهت  شغلی، استقالل شامل درونی عوامل که شوند می

 عوامهل  و باشهند  مهی  انیدقهدر  و شهغلی  رضهایت  توسعه،

 کهاری،  شهرایط  همکهاران،  با مناس  روابط شامل بیرونی

 هستند. مناس  حقوق و ارتقا های فرصت شغلی، امنیت

 عنهوان  بها  پژوهشی در (2106) شهمکاران و 3شرر

 ههزاره  ههای نسهازما  در اسهتعدادها  نگهداشهت  و جذب»

 داشهت هنگ برای متعددی های راه از که کردند انبی «سوم

 چهون؛  مهواردی  بهه  و کهرد  اسهتفاده  تهوان  می استعدادها

 موفق کردن اجتماعی زندگی، و کار بین تعادل و حمایت

 شهادابی  و طهراوت  داری نگهه  و سالمت به توجه کارکنان،

 محل در غیررسمی و رسمی قرضه اوراق اعطای کارکنان،

                                                           
1- Bhatnagar 

2- Sleiderink 

3- Sharer 

 مجهامع  در شهرکت  و مطالعهاتی  ههای  فرصت دادن و کار

 کردند. اشاره المللی بین

 داخلی های پژوهش ب(

 بهها را پژوهشههی (0389) شهمکههاران و میرسپاسههی

 نخبگهان  نگههداری  و جهذب  طرح شناسی سی آ» عنوان

 کهه  دادنهد  انجام «ایران( نفت ملی شرکت مطالعه: )مورد

 و جهذب  طرح چگونگی بررسی مطالعه، این ای یهپا هدف

 موفقیهت  میهزان  و کشهور  نخبههه  انسانی نیروی نگهداری

 پهژوهش،  ایهن  در است. اجرایی های دستگاه در طرح این

 مهورد  طهرح  پیمایشی، تحقیق روش با تا است شده سعی

 و اجرا یندافر داد، درون ایجادی، )فلسفه بعد چهار در نظر

 طهرح، این مجری بزرگ های شرکت از یکی در داد(، برون

 بها  طهرح  فلسهفه  کهه  داد نشهان  هها  یافتهه  .شهود بررسهی

 راسهتای  در و داشهته مطابقهت سازمانی، کالن های هدف

 انتخهاب  و شناسهایی  های روش و معیارها هستند. یکدیگر

 و دارد بهازنگری  به نیاز و است نبهوده بهسنده افهراد، این

 هههایی  نارسهایی و مهشکالت طهرح، اجرای یندافر بعد در

 حکایهت  ،حاضر طرح شناسی  آسی همچنین دارد. وجود

 افهراد  سهازمانی  تعههد  و شهغلی رضهایت کهه دارد این از

 بررسههی باشههد. مههی متوسههط حههد از کمتههر نیههز منتخهه 

 ممتهاز،  افهراد  ماندگاری و خدمت ترك جذب، های انگیزه

 داشهتن  دلیل به ایران نفت ملی شرکت که کرد مشخص

 شههغلی،  امنیهت  فضهای  ایجهاد  و سهازمانی  خوب شهرت

 سازمان به نخبه و ممتاز افراد جذب برای باالیی تانسیلپ

 و بااسهتعداد  نیروهههای  نگهههداری  بحه  در تنهها و رددا

 احسا  هایی طرح چنین به نیاز سازمان، درون در خالق

 طهرح  ایههن  اساسهی  ضع  نقاط از یکی واقع در .شود می

 و نگهههداری  مقولهه  در ویهژه  طور به هنتوانست که بود این

 ممتههاز التحصههیل فههار  کارکنههان در انگیهههزه ایجهههاد

 بها  بلکهه  ببینهد  تهدارك  ثریؤمه  ههای برنامهه ،هها دانشگاه

 بههه  ورود، بهدو در ممتهازان بهه ویهژه یامتیازهها اعطای

 دلسههردی باعهه  و شههده تبهههدیل ،ضدانگیزشههی امههری

 است. شده سازمان باتجربه انسانی ههای سهرمایه
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 عنوان با پژوهشی (0390) شهمکاران و طهماسبی

 مهؤثر  عوامهل  بندی رتبه و شناسایی :استعدادها مدیریت»

 کاربردی نوع از «علمی استعدادهای نگهداشت و جذب بر

 بیهان  و دادند انجام تهران دانشگاه در توصیفی شکل به و

 شهرایط  پهژوهش،  و تحقیق جو عوامل ترتی ، به که داشتند

 و ها ارزش شغلی، و ای حرفه توسعه شهرت، و برند کاری،

 جهذب  در کهاری،  فیزیکهی  محیط و آموزش جو فرهنگ،

 .هستند تأثیرگذار تهران، دانشگاه در استعدادها

 عنهوان  بها  پژوهشهی  (0393) پورکیهانی  و محمدی

 منهابع  حوزه در اداری نظام کلی های سیاست ابعاد تأثیر»

 و دادنهد  انجهام  «محور دانش کارکنان نگهداشت بر انسانی

 در اداری نظهام  کلی های سیاست جرایا که داشتند بیان

 وضعیت در عالی آموزش نظام بدنه در انسانی منابع حوزه

 نگهداشهت  بهر  ها، سیاست این اعمال و ندارد قرار مطلوبی

 انبیه  آنهها  گذارنهد.  مهی  مثبت تأثیر ،محور دانش کارکنان

 بهر  مبتنهی  ریساال شایسته محوری، عدالت بین که کردند

 در عهدالت  و انسهانی  منهابع  معنهوی  رشد ،میاسال قاخال

 کارکنهان  مانهدگاری  و خهدمات  جبهران  و پرداخهت  نظام

 دارد. وجود داری معنی رابطه محور، دانش

 عنهوان  بها  پژوهشی (،0394) شهمکاران و شاطری

 سهازمانی  نخبگهان  و اسهتعدادها  حفظ بر اثرگذار عوامل»

 علم کلی های سیاست تحقق راستای در ایران برق صنعت

 کلهی  ههای  سیاسهت  7-2 بنهد  در دادند. انجام «فناوری و

 یههها سههرمایه نگهداشههت و حفهظ  بههر ،«فنههاوری و علهم »

 از بسیاری دغدغه امروزه که موضوعی شده؛ تأکید انسانی

 پهژوهش  در منظهور،  همین به .رود می شمار به ها سازمان

 مطالعهه  بهه  کیفهی،  پهژوهش  رویکهرد  از استفاده با حاضر

 یهااسهتعداد  و نخبگان نگهداشت و حفظ بر مؤثر عوامل

 این در .است شده پرداخته ایران برق صنعت در سازمانی

 معاونهان  و مدیران دانشگاهی، خبرگان از نفر 09 با راستا

 بههرق صههنعت یهااسههتعداد و نخبگههان و انسههانی منههابع

 از هها  داده تحلیهل  برای .آمد عمل به عمیق ییها مصاحبه

 روایههی و شههد اسههتفاده (تههم) موضههوعی تحلیههل تکنیههک

 توسهط  بررسهی  یها روش از استفاده با پژوهش یها یافته

 مههوارد تحلیههل و ههها داده منههابع نگههری چندسههویه اعضهها،

 منظههور بههه همچنههین، .گردیههد تضههمین مخههال /منفههی

 یهها  روش از شهده،  انجهام  یها کدگذاری پایایی سنجش

 پس .شد استفاده موضوعی درون توافق و بازآزمون پایایی

 یها  کدها محققان، ،ها مصاحبه متون سازماندهی و مرور از

 یهاکههد ادامههه، در و دکردنهه شناسههایی را اولیههه مفههاهیم

 ههر  برای سپس، .گرفتند قرار خاص ییها طبقه در مشابه

 آن یهاکهد  کهل  نمایانگر که عناوینی طبقات، این از یک

 اصلی یها مقوله نتیجه، در و گردید انتخاب باشند، طبقه

 در ایهران،  بهرق  صنعت در نخبگان نگهداشت بر تأثیرگذار

 یههها سههازوکار و شههغلی عوامههل سههازمانی، عوامههل قالهه 

 سهازوکارهای  راسهتا  ایهن  در .ندشهد  شناسایی نگهداشت،

 نیازههای  تأمین ایران، برق صنعت استعدادهای داشت نگه

 مزایها،  عملکهرد،  بهر  مبتنهی  پرداخت )معنوی(، باال سطح

 بهر  مبتنی پرداخت و )مادی( پایین سطح نیازهای تأمین

 شدند. عنوان شایستگی و توانمندی

 

 نظری مبانی -9

 هسههتند. متفههاوت دانشههی کارکنههان بهها اسههتعدادها

 بهه  .شهوند  نمی محسوب استعداد دانشی، نیروهای تمامی

 دانشهی  نیهروی  از فراتهر  امری بودن، مستعد دیگر عبارت

 بهه  هم موفقیت، به دستیابی جهت ها سازمان .است بودن

 ،استعدادها دارند. نیاز دانشی کارکنان به هم و استعدادها

 کننهد؛  مهی  وضع قانون ،خود برای و هستند ساختارشکن

 برخهورد  قوانین با مالحظه با ،دانشی کارکنان که حالی در

 بهه  دانشهی  کارکنان و کنند می خلق استعدادها .کنند می

 کارکنهان  کهه  صورتی در نوآورند، استعدادها .گیرند می کار

 اسههتعدادها .هسههتند خههوبی هههای یادگیرنههده ،دانشههی

 هستند مجری دانشی یهانیرو و دهنده جهت و گر هدایت

(Choudhary, 2016). دسهههته نآ شهههامل اسهههتعداد 

 تفهاوت  ،سهازمان  عملکرد در ندنتوا می که است کارکنانی

 بهاالترین  خهود،  مستقیم مشارکت طریق از و دننک ایجاد

 .(Dries, 2013) دهند نشان خود از را عملکرد سطح
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 20ههه ههههههههههههههههههه بهرنگی محمدرضا آراسته، حمیدرضا آبادی، زین رضا حسن قمری، آزاده/  ... داشت نگه با سازمانی وری بهره

 
 

 در اسهتعدادها  راهبردی مدیریت استعداد، مدیریت

 برای استعدادها از منبعی ایجاد ،آن هدف و است سازمان

 براسها   و مقتضی زمان در مناس ، های شغل در آنها از استفاده

 .),Duttagupta (2005 اسهت  سهازمان  راهبردی اهداف

 هههای فعالیههت از ای مجموعههه کههاربرد اسههتعداد، مههدیریت

 منابع سازمان، که است این از اطمینان منظور به یکپارچه

 جهذب،  را دارد نیهاز  آینده در و حاضر حال در که انسانی

 مهدیریت  دههد.  مهی  توسهعه  و کنهد  می برانگیخته حفظ و

 تعریه   سهازمان  کلیدی افراد برای صرفاً و تنها استعداد،

 کمی تعداد به محدود نباید فرایند این بنابراین شود؛ نمی

 کهارکرد  سه شامل استعداد مدیریت واقع در شود. افراد از

 اسهههت اسهههتعداد نگههههداری و توسههعه جههذب، اصههلی

2006) (Armstrong,.  
 رویکردی اتخاذ نیازمند استعداد، مدیریت اثربخشی

 چهارچوب  اسهتعداد،  تعری  استعداد، استراتژی به نگر کل

 استعداد های توانمندی و کارکنان به ارزش ارائه استعداد،

 مسهتلزم  استعداد، مدیریت موفق اجرای دیگر، سوی از است.

 مهدیران،  توسهط  آن از حمایت و استعداد مدیریت هدف درك

 سهازمان،  کهالن  اسهتراتژی  با استعداد استراتژی نوایی هم

 پیشهرفت  در فعهال  نقش گرفتن عهده بر فرصت نمودن فراهم

 بهه  ویهژه  نگهاه  و سهازمان  مسهتعد  نیروهای برای سازمان

 .(Areiqat et al., 2010) است آنها شغلی پیشرفت مسیر

 اسههتعدادها، نگهداشههت و حفههظ راسههتا ایههن در

 عهواملی  از اسهتفاده  بهها  مههدیریت  کههه  اسهت ینهدیافر

 بههسههازی،  و آمههوزش  اثهربخش، پرداخت نظام همچون

 و رفههاهی  امکانهات  اعطهای  و شایسهتگی  اسها   بر ارتقا

 تهداوم  بهه  تمایهل  کنهد  مهی  سهعی  ... و مناسه  خهدمات

 ،داشهت  نگهه  .دههد  افزایش سازمان در را کارکنان خدمت

 اسههت  کارکنهان بهرای اشهتغال مطلهوب وضهعیت ایجاد

 دیگههر  سههازمان  بهه انتقهال به حاضر ،آن واسطه بهه تها

 (.0394 همکاران، و )میرکمالی نباشهد

 داشت نگه (،2119) شهمکاران و 0وسکنتها  نظر از

 کههه دارد اقههداماتی و ههها سیاسههت بههه اشههاره اسههتعدادها

                                                           
1- Housekent 

 کارکنهان  شهغل  تهرك  از جلهوگیری  منظهور  به ها سازمان

 همکهاران  و 2فرانهک  نظهر  از گیرند. می کار به خود مستعد

 تههالش :از سهت ا عبهارت  اسهتعدادها  داشهت نگه (،2114)

 تحقهق  منظهور  بهه  نخبهه  کارکنهان  حفهظ  برای ها سازمان

 .al., et (Govaerts (2011 سههازمانی و فههردی اهههداف

 مانهدن  باقی تضمین برای استعدادها نگهداری های سیاست

 ایهههن خروجهههی .شهههوند مههی طراحههی سههازمان در افههراد

 اسههتخر  کهه اسهت اسهتعداد جریهان یهک هها، سیاسهت

 و کریمهی  )حهاجی  کنههد  مهی حفهظ و ایجهاد را اسهتعداد

 تغییهرات  (،0390) طهماسهبی  زعهم  به (.0391 سلطانی،

 اقتصادی تغییرات ارتباطات، و اطالعات فناوری فرهنگی،

 را افهراد  ههای  انگیزاننهده  و انتظهارات  دنتوان می سیاسی و

 عوامهل  مهداوم  رصهد  دلیهل،  همهین  بهه  د؛نه نمای متحول

 و حفهظ  در نهوین  ههای  انگیزاننهده  بهه  توجهه  و انگیزشی

  دارند. بسزایی اهمیت استعدادها نگهداشت

 افراد و کلیدی کارکنان نگهداشت برای سازمان اگر

 ای شهده  تعریه   پیش از الگوی و مشخص برنامه مستعد،

 روابهط  ارتقهای  مشهتری،  رضهایت  افهزایش  باشهد،  داشته

 و گیرد می صورت پروری جانشین های برنامه بهبود کاری،

 یابهد.  مهی  ارتقها  و شهده  حفهظ   موفقیهت با  سازمانی دانش

 پیشهرفت،  های فرصت دار، معنی و انگیز چالش کار متغیرهای

 و هها  فرصهت  توانمندسهازی،  مهدیریت،  کیفیهت  و عدالت

 هها  سهازمان  در استعدادها نگهداشت بر جدید، های چالش

 .al., et (Birt (2004 هستند تأثیرگذار
 به استعدادها نگهداشت برای که هایی روش دیگر از

 بهازار  سطح از باالتر های پرداخت به توان می روند، می کار

 سهاعت  تحصهیل،  ههای  هزینه پرداخت موجود، کاری

 کهرد  اشهاره  ... و رقابتی دستمزدهای ارائه منعط ، کاری
2012) ,al. et (Scott. 

 دو بههه ،سههازمانی اسههتعدادهای نگهداشههت عوامههل

 از هسهتند.  تقسهیم  قابهل  ،شهغلی  و سازمانی عوامل دسته

 مسهتقیم،  سرپرست از رضایت به توان می سازمانی عوامل

 سهازمان،  شهفاف  انداز چشم و مأموریت سازمانی، فرهنگ

                                                           
2- Frank 
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 اسههناد و ارشههد مههدیران حمایههت اسههتعدادها، پههذیرش

 جههو شههکوفایی، و رشههد هههای فرصههت هارائهه باالدسههتی،

 احسها   سازمانی، عدالت سازمان، برند و وجهه سازمانی،

 عوامهل  از کهرد.  اشهاره  کاری شرایط و سازمان در پویایی

 تناسه   بهه  تهوان  می استعدادها نگهداشت بر مؤثر شغلی

 آزادی و شهغلی  استقالل شغل، بودن چالشی شاغل، و شغل

 پهذیری  انعطهاف  شهغل،  سهازمانی  جایگهاه  و اهمیت عمل،

 و )شههاطری کههرد اشههاره شههغلی امنیههت و کههاری زمههان

 (.0394 همکاران،

 اسهتعداد  مهدیریت  اسهت  معتقهد  (2119) 0سوئیم

 توسههعه ،عملکههرد مههدیریت اصههلی؛ مؤلفههه پههن  شههامل

 بهاز  فرهنگ و جو و ارتباطات ،قدردانی و پاداش کارکنان،

 صهورت  بهه  را کارکنهان  باید سرپرستان واقع در باشد. می

 عملکرد مدیریت زمینه در را آنان و ندکن ارزیابی متناوب

 به کارمند هر .نمایند هدایت خود شغلی کارراهه توسعه و

 آینهده،  سهال  پهن   تها  دو برای باید خود سرپرست همراه

 بایهد  پهاداش  برنامهه  یهک  .دکنه  تنظهیم  ای توسعه برنامه

 برای را کارمندان ،آن براسا  سرپرستان تا گردد تدوین

 ،ارتباطهات  .ندکن تشویق پرو ه، یک اتمام یا درست انجام

 اطالعهات  تها  کنهد  می فراهم کارمندان برای را امکان این

 .بگذارند میان در یکدیگر با را خود

 سیسهتم  با نزدیکی ارتباط ،استعدادها داشت نگه و حفظ

 .)Roper, & Phillips 2009( دارد سازمان عملکرد مدیریت

 انجام از موفقیت حصول و برانگیز چالش های فرصت ایجاد

 سهبک  مختله ،  ههای  مأموریهت  انجهام  مثهال  بهرای  آنها،

 فراینهدهای  و گرایانهه  واقع خودارزیابی گری،مربی رهبری

 اسههتعدادها داشههت نگههه و حفههظ عوامههل از بههازخوردی

 .,Armstrong) (2006  باشند می

 

 تحقیق روش -0

 لحهاظ  از و کاربردی هدف، لحاظ از پژوهش، این

 دربرگیرنههده ،کیفهههی تحقیههق اسههت. کیفههی روش،

                                                           
1- Sweem 

 از یکهههدیگر بهههه متهههصل و پیچیهههده ای مجموعهههه

 این آماری نهنمو .است مفروضات و مفاهیم اصطالحات،

 ارشد کارشناسان و معاونان مدیران، از نفر 01 پژوهش،

 اعضهای  از نفر 6 و ایران گاز ملی شرکت استعدادهای و

 روش از اسهتفاده  بها  کهه  اسهت  دانشهگاه  علمهی  هیئت

 شهدند.  شناسهایی  برفهی،  گلولهه  و هدفمند گیری نمونه

 مصههههاحبه کیفههههی، هههههای داده گههههردآوری ابههههزار

 نظهری  اشهباع  حهد  بهه  رسیدن تا بود ساختاریافته نیمه

 روش از پهژوهش،  روایهی  برای گرفت. صورت ها مصاحبه

 روش و «(شههوندگان مصههاحبه) 2اعضهها توسههط بررسههی»

 ایهن  در شهد.  اسهتفاده  «3هها  داده منابع نگری چندسویه»

 مهورد  گروه اختیار در را هایافته از بخشی ،انمحقق روش،

 ایهن  بهه  و کنند بررسی را شانتحلیل تا ندداد قرار مطالعه

 از درسهتی  برداشهت  ،انمحققه  آیها  دهنهد:  پاسخ سؤاالت

 نیهز  آنهان  بهرای  تحلیهل  ایهن  آیا ؟اندداشته هایشانگفته

 ها داده معنی فهم در محققان، یا رسد، می نظر به منطقی

 برخی از ان،محقق نیز پژوهش این در ؟اند شده خطا دچار

 مرحلهه  نههایی  گهزارش  تها  ندخواست شوندگان  مصاحبه از

 را آمهده  دسهت  بهه  ههای  مقولهه  یها  تحلیهل  فرایند نخست،

 زعم به کنند. ابراز ها آن با ارتباط در را خود نظر و بازبینی

 زیههادی، بسههیار حههد تهها پههژوهش هههای یافتههه افههراد، ایهن 

 نیهروی  استعدادهای داشت نگه سازوکارهای دهنده بازتاب

   باشند. می ایران گاز ملی شرکت انسانی

 هها  داده متعدد منابع از استفاده به ،نگری چندسویه

 تشهکیل  را حقیقهت  آنچهه  مهورد  در نتهای ،  ترسیم برای

 ههای  سهوگیری  بهر  غلبهه  ،آن هدف و دارد اشاره دهد، می

 یهک  داده، منبع یک گرفتن کار به از ناشی که است ذاتی

 مطالعههات در تئههوری یههک یهها گههر مشههاهده یههک روش،

 منههابع از حاضههر پههژوهش در منظههور، بههدین .باشههد مههی

 مهدیران،  علمهی،  هیئهت  اعضهای  شهامل  ها داده چهارگانه

 ایران، گاز ملی شرکت انسانی منابع کارشناسان و معاونان

 شهده   بررسی مختل  های دیدگاه تا آمد عمل به مصاحبه

                                                           
2-Member Checking 
3- Data Source Triangulation 
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 سهازوکارهای  خصوص در تری عمیق و تر جامع های داده و

 حاصهل  انسهانی  نیهروی  استعدادهای داشت نگه شناسایی

 مههدیریت خصهوص  در تخصصههی متهون  همچنههین .شهود 

 حاضهر  پهژوهش  استفاده مورد منابع دیگر از نیز استعداد

 کهه  یافهت  اطمینهان  تهوان  مهی  طریهق  این از .است بوده

 کننهده  مهنعکس  ،بیشهتری  میهزان  بهه  پژوهش های یافته

 اسههتعدادهای داشههت نگههه خصههوص در موجههود واقعیههات

 .دنباش می ایران گاز ملی شرکت در انسانی نیروی

 از شهده،  انجهام  ههای  کدگذاری پایایی محاسبه برای

 دو بههین توافههق پایههایی روش و 0بههازآزمون پایههایی روش

 بنهابراین  شهد.  اسهتفاده  موضوعی( درون )توافق 2کدگذار

 هههای مصهاحبه  بهین  از بههازآزمون، پایهایی  محاسهبه  بهرای 

 هها  آن از هرکهدام  و شد  انتخاب مصاحبه سه گرفته، انجام

 میزان و شدند کدگذاری روزه، 21 زمانی فاصله  در بار دو

 (.0 )جدول آمد دست به درصد 83 ،بازآزمون پایایی

 

 بازآزمون پایایی محاسبه -0 جدول

شونده مصاحبه کد ردیف  
 دو در کُدها مجموع

 مرحله

 کدهای تعداد

 موردتوافق

 کدهای تعداد

 ناموافق

 بازآزمون پایایی

 )درصد(

3 م 0  37 05 7 80 

8 م 2  52 22 8 84 

02 م 3  48 21 8 83 

 83 79 12 092 مجموع

درصد پایایی بازآزمون   
(57 )2

037
 83= %011%  

 

 یها  دو توافهق  :از اسهت  عبهارت  کدگذاران، بین توافق

 خصهوص  در استفاده مورد کدهای زمینه در کدگذار چند

 یهک  کهه  شهود  داده نشهان  تها  ؛مصهاحبه  مهتن  از بخشی

 مشهابه  کهدهای  یها  کهد  همهان  بها  را مهتن  دیگر، کدگذار

 روش بها  مصاحبه پایایی محاسبه برای .کند می کدگذاری

 مقطع دانشجوی یک از کدگذار، دو یموضوع درون توافق

 عنهوان  بهه  تها  شهد  درخواسهت  آموزشهی  مدیریت دکتری

 کنههد. مشههارکت پههژوهش در )کدگههذار( پههژوهش همکههار

 هها  مصاحبه کدگذاری جهت الزم های تکنیک و ها آموزش

 بها  ایشهان  خهود  کهه  هرچنهد ) شهد  داده انتقال ایشان به

 ایهن  همراه به انمحقق سپس داشتند(. آشنایی کدگذاری

 و نمودنهد  کدگذاری را (9 م ،7 م ،2 م) مصاحبه سه فرد،

 به را کدگذار( دو بین توافق) موضوعی درون توافق درصد

 .کردند محاسبه زیر صورت

 آمهده  2 جهدول  در هها  کدگهذاری  این از حاصل نتای 

 تعهداد  شهود  می مشاهده 2 جدول در که طور همان است.

 ثبهت  بهه  تحقیهق،  همکهار  و انمحقق توسط که دهاک کل

 و 47 دهاک این بین توافقات کل تعداد ،020 برابر رسیده

 .اسهت  27 برابهر  دهاکه  ایهن  بهین  توافقات عدم کل تعداد

 در گرفتهه  انجهام  های مصاحبه برای دگذارانک بین پایایی

 درصد 78 برابر ذکرشده فرمول از استفاده با تحقیق، این

 مهورد  هها  کدگذاری اعتماد قابلیت دهد می نشان که است

 تحلیهل  پایهایی  میهزان  که کرد ادعا توان می و بوده تأیید

 .باشد می مناس  ،گرفته صورت های مصاحبه

 

 

 

 

 

1- Re-test reliability 

2- Inter-coder reliability 
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کدگذار دو بین پایایی محاسبه -7 جدول  

 ردیف
 کد

شونده مصاحبه  
کدگذار دو کدهای مجموع  

 کدهای تعداد

 موردتوافق

 کدهای تعداد

 ناموافق

 بازآزمون پایایی

 )درصد(

2 م 0  37 04 9 76 

7 م 2  44 07 01 77 

9 م 3  41 06 8 81 

 78 27 47 020 مجموع

   درصد کدگذار دو توافق
(47 )2

020
 78= %011%  

 جههای بههه کیفههی، هههای پههژوهش ارزشههیابی بههرای

 .دشه  پیشهنهاد  0مقبولیت معیار پایایی، و روایی معیارهای

 ،حد چه تا تحقیق های یافته که معناست این به مقبولیت

 و انمحققهه کننههدگان،  مشههارکت تجههارب انعکهها  در

 و موثهق  ،مطالعهه  مهورد  پدیهده  خصهوص  در خوانندگان،

 Strauss, & Corbin(. 01 (1990 هسههتند باورپههذیر

 :اند شده معرفی مقبولیت معیار برای زیر شرح به شاخص

 کههه اسههت آن تناسهه  از منظههور :2تناسبب  -0

 حههوزه متخصصههان تجههارب بهها پههژوهش هههای یافتههه آیهها

 و سهههازگاری ،کننهههدگان مشهههارکت و مطالعهههه مهههورد

 معیهههار، ایهههن تحقهههق منظهههور بهههه دارد؟ خهههوانی ههههم

 پههاالیش و ارزیههابی از پههس حاضههر پههژوهش هههای یافتههه

 بههه اسههتعداد، مههدیریت حههوزه متخصصههان از نفههر دو

 اختیههار در پههژوهش ههای  یافتههه همچنهین  رسههید. تأییهد 

 گههاز ملههی شههرکت اسههتعدادهای و خبرگههان از نفههر پههن 

 و گرفهت  قهرار  کردنهد،  شهرکت  هها  مصهاحبه  در که ایران

 گردید. اعمال آنان تکمیلی نظر

 هببا: داده 3بببودن مفیببد یببا بببودن کبباربردی -7

 بیههنش پههژوهش، هههای یافتههه آیهها کههه اسههت آن منظههور

 در ؟ندسههته کههاربردی و سههاخته فههراهم را جدیههدی

 در ،حاضهر  پهژوهش  ههای  یافتهه  کهه  گفهت  بایهد  باره این

 نیههروی اسههتعدادهای و خبرگههان از تههن شههش اختیههار

 آنههها و گرفههت قههرار ایههران، گههاز ملههی شههرکت انسههانی

                                                           
1- Credibility 

2- Fit 

3- Applicability 

 در اسههتفاده قابههل ههها، یافتههه ایههن کههه داشههتند اذعههان

 داشهههت نگهههه زمینهههه در ایهههران گهههاز ملهههی شهههرکت

 هستند. انسانی نیروی استعدادهای

 آیهها کههه اسههت معنههی بههدین ایههن :4مفبباهی  -9

 مناسهههبی ههههای پهههردازی مفهههوم  پهههژوهش، ههههای یافتههه 

 ارزیههابی سیسههتم مفههاهیم ،حاضههر پههژوهش در انههد؟ داشههته

 بها  شهغلی  امنیهت  شهغلی،  پیشهرفت  مسهیر  سازمانی، عملکرد

 گرفتهه  کهار  بهه  ایهران  گهاز  ملهی  شهرکت  بهه  بومی و نو نگاهی

 است. شده

 و بسههتر کههه هههایی یافتههه :5مفبباهی  زمینببه -0

 زمینهههه بهههدون هسهههتند. نهههاقص ندارنهههد، ای زمینهههه

 را وقههایع دادن رخ علههت توانههد نمههی خواننههده مشههخص،

 از برخاسههته ،حاضههر پههژوهش هههای یافتههه کنههد. درك

 داشههت نگههه بههه مربههوط رویههدادهای و وقههایع تجههارب،

 پدیههدار مفههاهیم و سههتنده انسههانی نیههروی اسههتعدادهای

 فرهنههگ و زمینههه بسههتر، بههر مبتنههی نیههز آن از شههده

 .باشند می ایران گاز ملی شرکت

 خطههوط آیهها کههه اسههت آن منظههور :6منطببق -1

 کننههد؟ مههی ترسههیم ای منطقههی هههای جریههان ،داسههتان

 هتجربه  گهری  روایهت  فراینهد  در معیهار  ایهن  تحقهق  برای

 شههرکت در انسههانی نیههروی اسههتعدادهای داشههت نگههه

 آهنهگ  از ،مهدنظر  روایهت  تها  شهد  تهالش  ،ایران گاز ملی

 .باشد برخوردار مناسبی توالی و یکپارچه و منظم

                                                           
4- Concepts

 

5- Contextualization of concepts 
6- Logic 
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 ،جزئیههات مبسههوط و مفصههل تشههریح :0عمببق -8

 پههژوهش در .بخشههد مههی غنهها ،پههژوهش هههای یافتههه بههه

 روایهت  فراینهد  در تحقیهق  ههای  یافتهه  شهد  تالش حاضر

 بهها همههراه مبسههوط، طههور بههه شههده پدیههدار هنظریهه

 .شوند ارائه ،ابعاد و ها مشخصه به توجه و جزئیات

 ههای  یافته آیا که باشد می معنی بدین :2انحراف -2

 در کهه  گفهت  بایهد  رابطهه  این در دارند؟ انحراف پژوهش

 کهه  دارد وجهود  متعهددی  موارد ،حاضر پژوهش های داده

 شرکت در انسانی نیروی استعدادهای داشت نگه با همسو

 قرار دیگر های مشخصه مجموعه در و نبود ایران گاز ملی

 .گرفتند

 گفهتن  بهرای  جدیدی حرف ،پژوهش آیا :3بداعت -6

 کهرده  مطهرح  نهو  پوششهی  در را کهنهه  های ایده همان یا دارد

 ههای  یافته که کرد اشاره باید معیار این خصوص در است؟

 داشهت  نگه هحوز در بومی مدل ارائه برای حاضر، پژوهش

 ایهران  گهاز  ملهی  شهرکت  در انسهانی  نیروی استعدادهای

 است. نشده ارائه کنون تا که باشد می

 موضهوع  بهه  نسهبت  پژوهشهگر  آیا :4حساسیت -3

 و بهوده  حسها   ،آن ههای  یافتهه  و کنندگان مشارکت تحقیق،

 حاضههر، پههژوهش فراینههد طههی اسههت؟ گرفتههه جههدی را آنههها

 جهدیت  بها  و بداند مهم را مطالعه موضوع کرد تالش پژوهشگر

 .کند اقدام پژوهش اجرای به تمام

 هههر کههه آنجهها از :5هببا یادنوشببت بببه اسبتناد  -01

 تمهام  توانهد  نمهی  هها  یافتهه  تحلیهل  فرایند در پژوهشگری

 دارد، نگهه  ذههن  در را ها گفته و ها بینش نظرها، ،مباح 

 زمینهه،  ایهن  در .یابهد  مهی  ضرورت ها یادنوشت از استفاده

 فراینهد  ،مختله   ههای  بخش در ددنکر تالش انپژوهشگر

 بههه لههزوم حسهه  بههر و اسههتعداد مههدیریت گههری روایههت

 د.نکن استناد ها داده از مستخرج های یادنوشت

 کیفههی  هههای  داده وتحلیههل  تجزیههه  منظههور  بههه 

 تفسهیری،  تحلیهل  روش از هها،  مصهاحبه  از آمهده  دست به
                                                           
1- Depth 
2- Variation 

3- Creativity 

4- Sensitivity 

5- Evidence of Memos 

 هههای مصههاحبه اجههرای از پههس بنههابراین شههد. اسههتفاده

 و مطالعهههه دقهههت، بهههه هههها یادداشهههت شهههده، ضهههبط

 .شهههدند ثبهههت و شناسهههایی کلیهههدی، ههههای گهههزاره

 زنههده؛ کدگههذاری شههیوه بههه کلیههدی، نکههات کدگههذاری

 صههورت کننههدگان شههرکت اتاظهههار بههه توجههه یعنههی

 هههای گههزاره در موجههود مشههترك مضههمون از .گرفههت

 .شههدند اسههتنتاج آنههها بهها مههرتبط مفههاهیم کلیههدی،

 بهه  نظهر  بها  مفهاهیم  مقایسهه  طریهق  از هها  مقوله سپس،

 .شدند استخراج آنها های  تفاوت و تشابه وجوه

 

   تحقیق های یافته -1

 سهازوکارهای » پهژوهش  اول سهؤال  بهه  پاسهخ  برای

 گهاز  ملهی  شرکت در انسانی نیروی استعدادهای داشتنگه

 نکهات  که شد استفاده تفسیری تحلیل از «چیست؟ ایران

 و معاونهان  مهدیران،  از گرفته صورت مصاحبه 01 کلیدی

 اعضهای  از نفر 6 و ایران گاز ملی شرکت ارشد کارشناسان

 سهازوکارهای  اسهتخراج  مبنهای  که دانشگاه علمی هیئت

 گهاز  ملی شرکت در انسانی نیروی استعدادهای داشت نگه

 بیههان، 0در جههدول  نههد،بود ههها مقولههه و مفههاهیم ایههران،

 کیفهی  ههای  داده ،پژوهشهگران  منظور، این برای .اند شده

 از پهس  و دکردنه  مهرور  بهار  چنهدین  را هها(  مصاحبه )متن

 و سههازماندهی کیفههی، هههای داده بههه تسههلط و آشههنایی

   شد. بندی مقوله
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 ایران( گاز ملی شرکت در انسانی نیروی استعدادهای داشت نگه )سازوکارهای ها مصاحبه تفسیری تحلیل -0 جدول

 شوندگان مصاحبه کالمی های گزاره نمونه
 -باز( کدهای از ای )خالصه ها مصاحبه در مطروحه مه  نکات

 مفاهی 
 فرعی های مقوله

 ایجاد شغلی رضایت تا باشد آنها عملکرد ارزیابی نظام با متناس  باید کارکنان به پرداختی نظام

 .داشت خواهد سازمان به بیشتری وفاداری کارکنان صورت این در یابد، افزایش نیز شغلی انگیزه و شود

 میهزان  براسها   هها  پرداخت آن در که سیستمی یعنی ؛سازمان در عادالنه پرداخت نظام وجود

 بنهدی  پهای  و انسانی نیروی استعدادهای دلگرمی باع  باشد، افراد شایستگی و عملکرد کارایی،

 .شود می سازمان به آنها

 در یعنهی  باشند؛ داشته بیشتری دریافتی باید مستعد کارکنان و دارند باالتری و بهتر عملکرد که افرادی

 .شود گرفته نظر در ضرایبی باید آنها به پرداختی

 خهود  اسهتعدادهای  ای توسهعه  و آموزشهی  نیازههای  شناسهایی  بهرای  عملکهرد  ارزیابی نتای  از گاز شرکت اگر

 آنهاست. داشت نگه و توسعه فکر به بدهد، پاداش عملکردشان براسا  آنها به و کند استفاده

 عملکرد، ارزیابی نظام از پرداخت نظام تأثیرپذیری عادالنه، پرداخت نظام

 پرداخهت  ها، زمینه تمامی در انسانی نیروی استعدادهای عملکرد به توجه

 عملکرد ارزیابی سیستم بر مبتنی و متغیر حقوق

 عملکرد بر مبتنی پرداخت

 زیهرا  کنهد؛  فهراهم  آنها برای را توسعه و رشد های فرصت باید استعدادها داشت نگه برای سازمان

 .دارند کارکنان سایر به نسبت خصوص این در بیشتری انتظارات استعدادها

 کهرد،  قهدردانی  آنهها  عملکرد از گذاشت، احترام آنها به باید سازمان برای استعدادها حفظ برای

 .داد بیشتری اهمیت آنها به و داد آنها به بیشتری های آموزش

 در آنهها  از سهازمان  حمایت و انسانی نیروی استعدادهای برای تحصیل ادامه امکان کردن فراهم

 .است اهمیت حائز سازمان در آنها داشت نگه برای زمینه این

 ادامهه  امکانهات  کهردن  فهراهم  اسهتعدادها،  بهرای  توسهعه  و رشد های فرصت ایجاد

 ههای  زمینه کردن فراهم استعدادها، از انیدقدر استعدادها، برای تحصیل

 آمهوزش،  اسهتعدادها،  بهه  گذاشتن احترام استعدادها، برای شکوفایی و رشد

 امکانهات  و منابع وجود ،علمی و ای حرفه توسعه برای فرصت مطالعاتی، فرصت

 و یهادگیری  امکهان  آوردن فهراهم  پژوهشهی،  و علمهی  ههای  فعالیت برای

 از رضهایت  مهدیران،  احتهرام  چالشهی،  هایطرح در فعالیت اندوزی،تجربه

  مدیریتی های روش

 نیازهای تأمین

 خودشکوفایی

 و ضروری هایکاال مسکن، ازدواج، مختل  هایوام مثالً شود، مرتفع کارکنان مالی نیازهای باید

 .گیرد قرار آنها اختیار در مناس  بهره با ...

 ،پهول  زیهرا  اسهت؛  مهم آنها به کاری اضافه پرداخت انسانی، نیروی استعدادهای داشت نگه برای

 .است شغلی وظای  کارای انجام برای برانگیزاننده باالترین

 را آنها دریافتی، و ها مأموریت حق اگر روند، می زیادی هایمأموریت به ما برجسته کارکنان چون

 داشت. خواهند را سازمان در ماندن برای بیشتری انگیزه کند، تطمیع

 مهالی،  حمایهت  هها،  مأموریت حق مناس  پرداخت کاری، اضافه پرداخت

 مالی تشویق تسهیالت، و وام انواع پرداخت
 مادی نیازهای تأمین

 مناس  پاداش کارها، دادن انجام بهتر در تداوم و مطلوب نحو به کارها انجام برای باید کارکنان

 عملکهرد  بهر  کوچک هرچند پاداش که موضوع این به مواقع بسیاری در مدیران .نمایند دریافت

 .نیستند واق  دارد، تأثیر کارکنان

 .شود تنظیم باید افراد کار بازده اسا  بر پاداش های طرح ایجاد

 براسها   پهاداش  سیسهتم  وجهود  عملکرد، براسا  پاداش سیستم وجود

 بازده

 بر مبتنی پاداش سیست 

 عملکرد

 قبهول  مهورد  باشهد،  داشهته  را الزم فنهی  دانهش  و هها  شایسهتگی  بایهد  استعدادها مستقیم مدیر

 انجهام  در را الزم اختیهارات  و بدههد  نفهس  بهه  اعتمهاد  آنها به باشد، انسانی نیروی استعدادهای

 در خالقیهت  بروز های زمینه تا بکند اختیار تفویض موارد بیشتر در و بدهد آنها به شغلی وظای 

 آورد. فراهم را آنها

 بهه  شهغلی  وظای  انجام در ممکن استقالل و عمل آزادی حداکثر اعطای

 حهق  و الزم اختیهارات  دادن مسهتقیم،  مدیر از رضایت مستعد، نیروهای

 انسهانی  روابهط  وجود استعدادها، به شغلی وظای  انجام در گیری تصمیم

 خوب

 اختیار تفویض

 آوردن در اجرا به برای ای نندهک قانع و روشن استراتژی باید سازمان،  اندازه و صنعت نوع از فار 

 که پاداش و خدمات جبران برای جامع   برنامه یک .باشیم داشته کارکنان خدمات جبران  برنامه

 انگیهزه  آنهها  بهه  و کنهد  حفهظ  را کلیدی استعدادهای تواند می است شده فکر خوبی به آن روی

 .بدهد

 در درمهانی  مزایهای  و مناسه   پزشکینداند بیمه تکمیلی، بیمه خصوص به هایمهب انواع وجود

 .هستند مؤثر کارکنان در انگیزه ایجاد و حفظ

 امهاکن  بلهیط  اعطای ها،بیمه انواع وجود تفریحی، و رفاهی امکانات وجود

 هههای برنامههه درمههانی، مزایههای سهههام، سههود از برخههورداری تفریحههی،

 در مههدکودك  ایجهاد  بازنشسهتگی،  های برنامه وجود ویژه، پزشکیدندان

 سهازمان،   مراسهم  در هها  خهانواده  از دعوت ورزشی، مرکز ایجاد کار، محل

 ورزشی های برنامه اجرای

 خدمات جبران سیست 

 ویژه

 را وری بههره  بهبود و افزایش د،نکن می دنبال را کاری زندگی کیفیت های برنامه که هایی سازمان

 از دور هبه  کهاری  محهیط  ایجهاد  دنبهال  بهه  که هایی سازمان مثالً ،بود دنخواه شاهد خود درون

 بیشتر نیز آنها کارکنان ماندگاری هستند، صمیمیت بر مبتنی روابطی یجادا و عصبی هایتنش

 است.

 بهر  مبتنهی  روابطهی  ایجهاد  عصهبی،  ههای تهنش  از دور بهه  کهاری  محیط

 تصهمیمات،  در آنهها  مشهارکت  و کارکنان به عقیده ابراز اجازه صمیمیت،

 و بهداشهت  برقهراری  کهاری،  اسهتر   نبود کار، محیط مناس  ارگونومی

 کار محل در ایمنی

 محیط مطلوبیت و کیفیت

 کاری زندگی و کار

 و نهد نکمهی  کهار  تهوان  بیشترین با نباشند انشغلش دادن دست از نگران که مستعدی کارکنان

 بهه  کارمنهد  که هنگامی شغلی امنیت البته د.نده می نشان خود ارشد مدیران به بیشتری تعهد

 .کند می ایجاد بیشتری انگیزش کند، دریافت متناس  پاداش ،خوبش عملکرد و تالش واسطه

 شغلی امنیت تأمین نبودن شغل دادن دست از نگران

 ها زمینه از آنها شغلی پیشرفت مسیر بودن مشخص و استعدادها کاری زندگی غنای به ویژه توجه

 است. استعدادها داشت نگه و توسعه برای الزم بسترهای و

 بهرای  عادالنهه  سهازمانی  ههای  پهاداش  و عادالنه رفتارهای مناس ، شغلی شرایط گاز، شرکت عالی مدیران اگر

 اند. کرده فراهم آنها داشت نگه برای را زمینه کنند، فراهم خود دهایااستعد

 مشهخص  تهر،  یافته تکامل سازمانی های پست و مشاغل مسیر در پیشرفت

 بها  و تهر مههم  مشهاغل  بهه  ارتقها  شهغلی،  ارتقای مرات  سلسله و افق بودن

 سازمان در تر ارزش

 مسیر بودن مشخص

 شغلی پیشرفت

 

 مفهاهیم  و هها  مصهاحبه  تفسیری تحلیل به توجه با

 داشههت نگههه سههازوکارهای مفهههومی مههدل شههده، احصهها

 بهه  ایهران  گاز ملی شرکت در انسانی نیروی استعدادهای

 .است هدش ترسیم 0 شکل صورت
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 ایران گاز ملی شرکت انسانی نیروی استعدادهای داشت نگه مفهومی مدل -0 شکل

 

 پیشنهاد و گیری نتیجه -8

 سههازوکارهای شناسههایی حاضههر، پههژوهش از هههدف

 گهاز  ملهی  شهرکت  انسهانی  نیروی استعدادهای داشت نگه

 که داد نشان پژوهش این نتای  باشد. می الگو ارائه و ایران

 ملهی  شرکت انسانی نیروی استعدادهای و مدیران نظر به

 تأمین عملکرد، بر مبتنی پرداخت مؤلفه هشت ایران، گاز

 سیسهتم  مهادی،  نیازههای  تهأمین  خودشکوفایی، نیازهای

 جبهران  سیستم اختیار، تفویض عملکرد، بر مبتنی پاداش

 امنیهت  و کهاری  زندگی مطلوبیت و کیفیت ویژه، خدمات

 انسانی نیروی استعدادهای داشت نگه سازوکارهای ،شغلی

 هستند. ایران گاز ملی شرکت در

 داشهت  نگهه  سهازوکارهای  از برخی به راستا این در

 ایهران  گهاز  ملهی  شهرکت  در انسهانی  نیروی استعدادهای

 از یکهی  عملکهرد،  بر مبتنی پرداخت است. شده پرداخته

 نیهروی  اسهتعدادهای  داشهت  نگهه  بهرای  کهه  بهود  عواملی

 در و بهود  شهوندگان  مصهاحبه  تأکیهد  مهورد  بسیار انسانی،

 اختصهاص  خهود  بهه  را میهانگین  باالترین نیز یکمّ بخش

 بهه  ؛شایسهتگی  و عملکهرد  بهر  مبتنی پرداخت است. داده

 اسهت  افهراد  عملکهرد  با ها پرداخت بین پیوند ایجاد معنی

 شهدن  منهد  منظها  و نیروها انگیزه حفظ ضمن تواند می که

 جلهوگیری  کارکنهان  میهان  تبعهیض  احسا  از پرداخت،

 ایهن  در شهوندگان  مصهاحبه  از یکی .(0387 ابیلی،) نماید

 بهاالتری  و بهتر عملکرد که افرادی» که داشت بیان رابطه

 داشهته  بیشهتری  دریهافتی  بایهد  مستعد کارکنان و دارند

 نظهر  در ضهرایبی  بایهد  آنهها  به پرداختی در یعنی باشند؛

 داشهت:  اظههار  نیهز  دیگهری  شونده مصاحبه «.شود گرفته

 سیستمی یعنی ؛سازمان در عادالنه پرداخت نظام وجود»

 و عملکهرد  کهارایی،  میهزان  براسها   ها پرداخت آن در که

 نیهروی  اسهتعدادهای  دلگرمهی  باعه   باشهد،  افهراد  شایستگی

 «شود. می سازمان به آنها پایبندی و انسانی

 بهه  خودشهکوفایی  نیازههای  تأمین به ها مصاحبه در

 نیهروی  اسهتعدادهای  داشهت  نگهه  عوامهل  از یکهی  عنوان

 رونهد  از ای مرحلهه  ،خودشکوفایی زیرا شد؛ اشاره انسانی،

 ،آن بهه  رسهیدن  کهه  هاسهت  انسهان  فردی شخصیت رشد

 داشتسازوکارهای نگه

 نیروی استعدادهای

شرکت ملی گاز انسانی 

 ایران
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 در .شهود  مهی  فهردی  عملکرد در حالت بهترین بروز باع 

 بهه  ،رسهد  می خودشکوفایی به که فردی های توانایی واقع

 کمهال  سهمت  به ،دیگر عبارت به و رسید خواهد حداکثر

 شهوندگان  مصهاحبه  از یکی خصوص، این در رفت. خواهد

 بایهد  اسهتعدادها  داشهت  نگهه  بهرای  سهازمان » کهرد:  بیان

 زیهرا  کنهد؛  فهراهم  آنها برای را توسعه و رشد های فرصت

 بهه  نسهبت  خصهوص  این در بیشتری انتظارات استعدادها

 داشت: بیان دیگری شونده مصاحبه «دارند. کارکنان سایر

 اسهتعدادهای  بهرای  تحصهیل  ادامهه  امکان کردن فراهم»

 و آنها باالی سطح نیازهای کردن برآورده و انسانی نیروی

 آنها داشت نگه برای ،زمینه این در آنها از سازمان حمایت

 .«است اهمیت حائز ،سازمان در

 اسهتعدادهای  داشهت  نگه سازوکارهای از دیگر یکی

 اختیهار  تفهویض  ایهران،  گاز ملی شرکت در انسانی نیروی

 به گیری تصمیم حق و اجازه اعطای اختیار، تفویض است.

 در انسانی و مالی منابع از استفاده و تعهدات انجام منظور

 اجهرای  تسهیل منظور به و سازمان اهداف تحقق راستای

 از یکهی  ،راسهتا  ایهن  در .باشهد  مهی  ها مسئولیت و وظای 

 بایهد  اسهتعدادها  مستقیم مدیر» گفت: شوندگان مصاحبه

 قبول مورد باشد، داشته را الزم فنی دانش و ها شایستگی

 نفهس  بهه  اعتماد آنها به باشد، انسانی نیروی استعدادهای

 وظهای   انجهام  در را عمل آزادی و الزم اختیارات و بدهد

 را آنهها  در خالقیت بروز های زمینه تا بدهد آنها به شغلی

 «آورد. فراهم

 سههازوکارهای از کههه اسههت آن بیههانگر ههها یافتههه

 شرکت که است آن انسانی نیروی استعدادهای داشت نگه

 ویهژه  صورت به خدمات جبران سیستم بر ،ایران گاز ملی

 جبران سیستم شود. متمرکز ،خود مستعد نیروهای برای

 خهدمات  و مهالی  ههای  بهازده  همه از است عبارت خدمات

 رابطهه  از بخشهی  عنوان به کارکنان که مزایایی و ملمو 

 .)al., et Milkovich (2002 دکننه  می دریافت شان استخدامی

 پرداخههت حقههوق، خههدمات، جبههران از منظههور ،عههرف در

 در سازمان که مزایایی سایر و سهام های گزینه العاده، فوق

 پرداخهت  آنهها  بهه  کارکنان تالش کیفیت و عملکرد ازای

 یا ویژه خدمات جبران سیستم آن به توان می که کند می

 بهه  .),Manne (2011 تگف تشویقی خدمات جبران سیستم

 و صهنعت  نهوع  از فهار  » شهوندگان:   مصاحبه از یکی زعم

 بهرای  ای کننده قانع و روشن استراتژی باید سازمان،  اندازه

 یهک  .باشیم داشته کارکنان خدمات جبران  برنامه یاجرا

 به آن روی که پاداش و خدمات جبران برای جامع   برنامه

 را کلیهدی  اسهتعدادهای  توانهد  مهی  است شده فکر خوبی

   «بدهد. انگیزه آنها به و کند حفظ

 نیهروی  استعدادهای داشت نگه سازوکارهای دیگر از

 مطلوبیهت  و کیفیهت  ایهران،  گهاز  ملهی  شرکت در انسانی

 اسهت  فرایندی کاری، زندگی کیفیت است. کاری زندگی

 کهه  آموزنهد  مهی  ،سهازمان  نفهع  ذی های گروه ،آن طی که

 خهود  بهرای  چگونهه  کننهد،  کهار  یکهدیگر  بها  بهتر چگونه

 بهبودههایی  و تغییهرات  هها،  فعالیهت  چهه  کهه  دنکن مشخص

 و بیشهتر  وری بههره  بهه  سهازمان  تا ندسته مؤثر و مطلوب

 کیفیهت  توانهد  مهی  کهاری  زنهدگی  کیفیهت  یابد. دست بهتر

 شهود.  تعری  ،کار محیط سراسر و کارمندان میان ارتباط

 انتظارههای  و شهرایط  توصهی   جهت واندت می عبارت این

 بهرده  کهار  بهه  نیز کارشان زندگی در کارکنان اکثر کاری

 از یکهی  ،زمینه این در (.0393 همکاران، و )رسولی شود

 ههای  برنامه که هایی سازمان» داشت: بیان شوندگان مصاحبه

 بهبهود  و افهزایش  کنند،  می دنبال را کاری زندگی کیفیت

 مانهدگاری  مثالً بود، خواهند شاهد خود درون را وری بهره

 ایجهاد  دنبهال  به که است بیشتر هایی سازمان در کارکنان

 روابطهی  ایجهاد  و عصهبی  ههای  تنش از دور به کاری محیط

  «هستند. صمیمیت بر مبتنی

 نیهروی  استعدادهای داشت نگه سازوکارهای از یکی

 بهه  شوندگان مصاحبه که ایران گاز ملی شرکت در انسانی

 شهغلی  پیشهرفت  مسهیر  بهودن  مشخص کردند، اشاره آن

 مجموعهه  شهغلی،  پیشهرفت  مسهیر  باشهد.  مهی  استعدادها

 ای حرفهه  زنهدگی  طهول  در بایهد  فرد که دهستن مراحلی

 تهدری   بهه  سهازمانی  ههای  پسهت  و مشاغل مسیر در خود

 دانش، کس  مستلزم ،آن تحقق و کند طی تر یافته تکامل

 در (.0387 ابیلهی، ) اسهت  تهر  گسترده تجارب یا اطالعات
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 توجهه » کرد: بیان شوندگان مصاحبه از یکی خصوص، این

 بهودن  مشهخص  و اسهتعدادها  کاری زندگی غنای به ویژه

 الزم بسهترهای  و هها  زمینهه  از ،آنها شغلی پیشرفت مسیر

 «.است استعدادها داشت نگه برای

 در انسانی نیروی استعدادهای داشت نگه راستای در

 گردد: می ارائه ذیل پیشنهادهای ایران، گاز ملی شرکت

 انسانی نیروی استعدادهای به پاداش و مزایا پرداخت -

 شغلی وظای  انجام در آنها خالقیت و نوآوری به توجه با

 مطلوبیهت  بهه  توجهه  بها  ها پرداخت بودن رقابتی -

 سیسهتم  خروجهی  و انسهانی  نیروی استعدادهای عملکرد

 عملکرد ارزیابی

 و آمهوزش  برای بیشتر های فرصت آوردن فراهم -

 آنها یادگیری

 پژوهشهی  و مطالعهاتی  های فرصت آوردن فراهم -

 استعدادها ویژه

 ممکهن  اسهتقالل  و عمهل  آزادی حداکثر اعطای -

 استعدادها به شغلی وظای  انجام در

 در گیههری تصههمیم حههق و الزم اختیههارات دادن -

 آنها شغلی وظای  انجام

   عصبی های تنش از دور به کاری محیط وجود -

 کار محیط مناس  ارگونومی به ویژه توجه -

 استعدادها شغلی امنیت تأمین -

 و متخصهص  افههراد  بهها  کهه  ای هکمیته  تشهکیل  -

 ،دارنهد  اسهتعفا  تقاضهای  و خدمت ترك قصد که ای نخبه

 از خهروج  بهرای  آنهها  دالیهل  تها  دهد انجام ییها همصاحب

 کههه  شههود  ایجههاد  شههرایطی  و شهود  مشهخص  سازمان

 .شود جلوگیری آنها خروج از و شده جل  آنها رضایت

 انههدوزی  تجربههه  تسههریع  جهههت  در قههوانینی  -

 افهراد  کهه  طوری به شود؛ وضع انسانی نیروی استعدادهای

 ههای  فرصت هارائ و آموزشی های قال  در حضور با مستعد

 را اندوزی تجربه روند بتوانند آنها به مدیریتی و سرپرستی

 ند.کن کس  زودتر

 اسالمی اخالق بر مبتنی ساالری شایسته هب ویژه توجه -

 ها. رویه و قوانین در محوری عدالت به توجه -

 بها  قمهری  آزاده دکتهری  رسهاله  از برگرفته مقاله این *

 .باشد می ایران گاز ملی شرکت مالی حمایت

 

   منابع -2

 و آثههار مههدیران؛ جابجههایی :میزگههرد (.0387) .خههدایار ابیلههی،

 .8-09 ،85شماره  تدبیر، ماهنامه کارکردها.

 بهر  تأکیهد  بها ) انسهانی  منابع مدیریت (.0394) .خدایار ،ابیلی

 صنعتی. مدیریت سازمان تهران: دوم، چاپ .(نوین رویکردهای

 و بررسی (.0391) .مرتضی سلطانی، عباسعلی؛ کریمی، حاجی

 موردی مطالعه) استعداد مدیریت سنجش عوامل تحلیل

 فصهلنامه  .(ایران صنعتی تجهیزات و آالت ماشین صنعت

 .95-006 (،23)9 سازمانی، فرهنگ مدیریت

 مطالعه (.0393) فاطمه. نیا، فهیم نادر؛ نقشینه، بهروز؛ رسولی،

 عمهومی  ههای  کتابخانهه  کتابداران کاری زندگی کیفیت

 ههای  کتابخانهه  و رسهانی  اطهالع  تحقیقهات  تههران.  شهر

 .307-330 (،2) 21 عمومی،

 آریهن؛  پهور،  قلهی  علی؛ رضاییان، خدایار؛ ابیلی، کریم؛ شاطری،

 حفههظ بههر اثرگههذار عوامههل (.0394) .شههعله مرادفههام،

 در ایهران  بهرق  تصهنع  سهازمانی  نخبگهان  و استعدادها

 فصلنامه فناوری. و علم کلی های سیاست تحقق راستای

 .50- 78 (،02)3 کالن، و راهبردی های سیاست

 مهدیریت  سیسهتم  تدوین و طراحی (.0390) .رضا طهماسبی،

 رسهاله  .سهرمایه  بهازار  بهر  تمرکهز  با سازمان در استعداد

 تهران. دانشگاه مدیریت، دانشکده دکتری،

 (.0390) ابراهیم. زاده، جواهری آرین؛ پور، قلی رضا؛ طهماسبی،

 مهؤثر  عوامهل  بندی رتبه و شناسایی :استعدادها مدیریت

 ههای  پهژوهش  علمی. استعدادهای نگهداشت و جذب بر

 .5-26 (،07)5 عمومی، مدیریت

 محسهن.  سید مزدآبادی، طباطبایی حسین؛ زرندی، محمدپور

 توسهعه  بر تأکید )با سازمانی آموزش مدیریت (.0396)

 گسههترش نشههر تهههران: سهوم،  چههاپ شهههری(. سهرمایه 

 کتاب. فرهنگ

 های سیاست ابعاد ثیرأت (.0393) مسعود. پورکیانی، مرضیه؛ محمدی،

 نگهداشهت  بهر  انسهانی  منهابع  حوزه در اداری نظام کلی

 .ایهران  عهالی  آموزش نظام بدنه در محور دانش کارکنان

 .23-31 (،03)5 ،دولتی مدیریت رسالت فصلنامه
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