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 همقدم

 و است سرمایه سازمانی و رقابتی مزیت ترینمهم انسانی منابع که است این بر اعتقاد امروزه

 بسیار هاآن مطلوب و مدیریت شده تأکید سازمان در استعدادها ارزشمند نقش بر دلیل همین به

ترین مراحل مدیریت استعداد است توسعه استعداد یکی از کلیدی شود.می تلقی حساس و مهم

وکار ر گام بعد موجب رشد کسبکند و دشکوفایی استعدادهای افراد کمک میکه در گام اول به 

ایجاد امکانات و  .(Graham & Mowery, 2014)میتی استراتژیک داردشود و از همین رو اهمی

ز ضروریات جامعه آزاد و مطلوب میتسهیالت ویژه برای شکوفایی و پرورش استعدادها ا

 ریوبهره به در دستیابی مهمی نقش انسانی همچنین، منابع .(Chao Hong & et al, 2015)باشد

 را کارآمدی و تأثیر انسانی بیشترین و مالی منابع یکی،فیز مدیریت با اثربخشی و دارد سازمان

 این در اند.داده توسعه را های پیچیدهروش و فرآیندها مختلف هایسازمان کار، این برای دارد.

 ارزیابی عنوانبه )همچنین عوامل کارایی به توجه انسانی، منابع مدیریت مهم ابعاد از میان،

 کارکنان زمان، همان در است. شدهشناختهبندی( رتبه یا بررسی عملکرد، مدیریت عملکرد،

 Shekari & et)هستند شانآینده رفتار برای راهنمایی خود و عملکرد مورد در بازخورد نیازمند

al, 2012). مدیریت از پارادایم تغییر یک شاهد ما استعدادها مانند مدیریت واژگانی ظهور با 

 نخبگان به توجه دربرگیرنده که هستیم نوینی انسانی عمدیریت مناب به سنتی انسانی منابع

 و عملکرد ارتقای چون نتایجی مدیریت استعداد .(Tahmasebi & et al, 2012)است سازمانی

 خالق، نیروهای به امروزی هایسازمان این برای .دارد دنبال به را سازمان در وریبهره افزایش

 در نخبگان این نگهداری و جذب شناسایی، دیگر ویاز س و دارند نیاز پاسخگو و پذیرانعطاف

 جذب برای هاییفرصت تالشند در پویا هایسازمان است. قبل شده از ترمشکل بسیار سازمان

 هنجارهای با را خود انسانی منابع مدیریت نتوانند که هاییسازمان کنند و ایجاد استعدادها این

 فرهنگ و ساختار با متناسب باید هاسازمان البته ود.ب خواهند فنا به کنند، محکوم منطبق امروزی

 ملی فرهنگ این، بر عالوه .(Lewise & Heckman, 2006)کارگیرندبه را مدیریت استعداد خود

 همچنین مدیریت و انسانی منابع مدیریت نتیجه در سازمان، یک که است داده نشان دیگر باریک

  .(Lucica stan, 2012)باشد أثیرگذارت تواندمی آن از بخشی عنوانبه استعداد

 مدرسه گیرد.می قرار عمومی افکار قضاوت معرض در مدام آن هایفعالیت و مدرسه امروزه

سازمانی ست تنها  شار همه آن مشتریان و دارد مستقیم ارتباط بیرونی محیط با که ا  جامعه اق

ستند ست  شدهانیب زمینه همین در .ه شه هاآن کار و مدارس»ا ضاوت معرض در همی  افکار ق

می اهمیت آن و پیامدهای وپرورشآموزش به مردم که کشتتورهایی در ،ژهیوبه استتت. عمومی



  31 1399پاییز  سوم، شماره، هشتمدوره                                                          فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                 

 

سیت این دهند، سا شتر ح ست. بی سبت باید هاآن گردانندگان و مدارس ،روازاین ا  افکار به ن

«  واقف باشتتند اجتماع و مدرستته روابط حستتاستتیت به کرده اعتنا مردم واکنش و عمومی

(Alaghehband, 2013).  شتن امروز وپرورشآموزش اول اولویت ستعد و توانمند مدیران دا  م

شد.مدارس می اثربخش اداره جهت سایی منظور این برای با ستعدادها شنا  به منجر تواندمی ا

 و معلمان کارگیریبه و شناسایی به آموزش بخش در استعداد مدیریت .گردد اثربخشی تسهیل

شی هایمهارت به هاآن تجهیز و درس هایکالس و مدارس همه برای مدیران اثربخش  و آموز

شاره آموزاندانش موفقیت چشمگیر بهبود منظوربه موردنیاز رهبری . (Keshvari, 2011) دارد ا

لدینو آشتتتنا کردن دانشدیریت استتتتعداد در مدارس م مان و وا نایی آموزان و معلّ ها و با توا

یز ها، و نها، رغبتتواناییستتبب آشتتنایی و شتتناخت آموزان، دانش دفرمنحصتتربهاستتتعدادهای 

شدهی دانشهامحدودیت سیلهبدینو  آموزان  صمیمبه فرد کمک می و تر و های معقولشود تا ت

 .(Fallahmohsen khani, 2015) زندگی سالم، توفیق یابد تأمینتری اتّخاذ کند و به واقعی

 هایسازمان در ژهیوبه استعداد مدیریتی درزمینه شدهرائها هایالگو ترینمتداول از یکی

 کارکنان پرورش -2عملکرد  مدیریت -1شامل: که است (Sweem, 2009) عاملی 5الگو  آموزشی،

 اجرای برای را شرایط این عوامل باشد؛می باز فرهنگ و جو -5 ارتباطات-4 قدردانی و پاداش -3

 بااستعداد افراد نگهداری جذب و و کنندمی هموار سازمان در استعداد مدیریت استراتژی اصول

 مستقیماً آموزش در بخش استعداد مدیریت رویکرد اگرچه نماید.می پذیرامکان سازمان در را

 بخش در استعداد و مدیریت انسانی سرمایه استراتژیک مدیریت نوظهور رویکردهای از منبعث

 سودای آموزاندانش موفقیت تحصیلی ارتقای برای نیز آموزشی هاینظام ولی باشدمی خصوصی

 این که پروراندمی سر را در مدیران و معلمان ترینباانگیزه و توانمندترین مستعدترین، تأمین

 . (Bhatt & Behrstock, 2010)گرددنمی مهیا استعداد مدیریت استراتژی با جز مهم

 و مشاغل در افراد موفقیت دمع یا موفقیت در مهمی عامل ضرورت و اهمیت استعداد به

 بسیار آن روند یا شد نخواهد حاصل پیشرفتی زمینه یک در استعداد داشتن است، بدون سازمان

کمک  مستعد افراد انتخاب و افراد استعداد نوع و میزان از آگاهی اساس این بر بود کند خواهد

 در سازمان مستعد نیروهای به وجهت با آینده از خوبی بینیپیش تا کرد خواهد هاسازمان به شایانی

 با استعداد مدیریت .ببخشند بهبود را خود سازمانی عملکرد بتوانند طریق این از و باشند داشته

 آن نتیجه که آوردمی به وجود سازمان و کارکنان بین تعهد دوسویه یک مناسب محیطی ایجاد

 دادن قرار و کارکنان هایابلیتشناسایی ق با نیست. سازمانی و فردی عملکرد بهبود جزء چیزی

 از مناسب و موقعبه و قدردانی هاآن توسعه و هاتوانایی این از استفاده و مناسب جای در هاآن

 رسدمی خود اهداف سازمان به هم و شده برآورده کارکنان رضایت هم مطلوب، عملکردهای
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(Rezaian & Soltani, 2009) شدهانتخابانجام این پژوهش  با توجه به اهمیت این موضوع، برای 

گر، سعی دارد مطالب های نظری و عملی پژوهشتجربه مطالعه پیش رو مبتنی بر دانش و است.

راستا همپژوهش حاضر بیان گردید  آنچهبا توجه به ای را در اختیار خوانندگان قرار دهد. ارزنده

انجام د در مدارس شهر تهران مدیریت استعدا هایمؤلفهاسخگویی و شناسایی ابعاد و پ باهدف

 .شد

 

 مبانی نظری

های مختلف و بعضاً متعارضی در خصوص معانی بحث. گردداستعداد، به یونان باستان بازمی فظل  

، برای فهم حوزه مدیریت هاآنخصوص آن وجود دارد که توجه به  رویکردهای موجود در و استعداد

از تفاوت در مبانی رویکردی است که منجر به  فتهگرنشئت هااست. این تفاوت یمااستعداد الز

تفاوت نگاه متخصصین در بحث مدیریت استعداد نیز شده است. سه رویکرد اساسی در نگاه به 

؛ شامل اندهای متفاوتی را در مفهوم و کارکردهای مدیریت استعداد ایجاد کردهاستعداد که نگاه

بودن آن، رویکرد انحصاری بودن استعداد در مقابل رویکرد ذاتی بودن استعداد در مقابل اکتسابی 

 شودمی انگارانه به استعداد در مقابل رویکرد شیءانگارانه به آنعمومی بودن آن و رویکرد شخص

(Seyedjavadin & Pahlavansharif, 2017). 
 اتیذدر نگاه انحصاری و ثابت به استعداد، مدیریت استعداد به تفکیک نیروها بر مبنای استعداد 

از سوی دیگر،  .افراد بااستعداد است کارگیریبهو به دنبال تعریف، جذب و  شدهپرداخته هاآن

در نگاه انحصاری و قابل توسعه، هدف مدیریت  .شوداستعدادها از خارج سازمان می برجذبتأکید 

رفیتظن مشخص کردن و تعیی . همچنین بهها استآنرفیت ظاستعداد، توسعه افراد با استفاده از 

. (کوچک که دارای استعداد هستند هایگروهبر   تمرکز) شودتأکید می هاآنها و توسعه و بهبود 

شود که مدیریت استعداد در نگاه عمومی و ثابت به استعداد، هرکسی یک استعداد محسوب می

ها و تهمچنین، مدیریت استعداد به تعیین قو .را دارد هاآنیفه تعریف کردن و استفاده از ظو

و همچنین افزایش تناسب شغل و شاغل است.  هاآنها پرداخته و به دنبال استفاده از توانمندی

داند، اعتقاد بر این است که هرکسی با در نگاه آخر نیز که استعداد را عمومی و قابل توسعه می

. آوردمیراهم استعداد شود و لذا مدیریت استعداد امکان توسعه برای همه را فبا تواندمیتمرین 

رفیت افراد است. همچنین، توسعه همه ظمدیریت استعداد تحت تأثیر این نگاه، به دنبال توسعه 

سعه مبتنی بر تجربه نیز از ویژگیگیرد. توانواع استعداد از طریق تمرین در دستور کار قرار می

 .(Seyedjavadin & Pahlavansharif, 2017) های این فلسفه است
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 مناسب کار در مناسب افراد گماردن از اطمینان جهت نتیجه یک عنوانبه استعداد تمدیری      

های مهارت یا دانش به مجهز شخصی که یک عنوانبه درخشان استعدادهای است. شدهتعریف

 .(Aksakal & et al, 2013)وند شمی گرفته نظر در سازمان به کمک جهت هستند، ویژه ایحرفه

 محیط در وریبهره افزایش جهت شدهطراحی هایسیستم یا و یکپارچه ایاستعداد اجر مدیریت

به  و نگهداشت و حفظ توسعه، جذب، برای بهبودیافته فرایندهای توسعه با که شدهبیانکار 

 به نیاز دارد. وکارکسب آینده و حال به پاسخگویی برای الزم استعداد و بامهارت افراد از استفاده

 عنوانبه افراد سازمانی در موجود هایفرصت و مدیریتی فرایندهای در داداستع مدیریت عبارتی

  .(Kehinde, 2012)ودشمی گرفته نظر در «استعداد»

شتاب در دنیای   شار و پر  را یکدیگر بر هاسازمان و هاشرکت برتری آنچه امروز، از رقابت سر

ضمین سانی منابع از کند، برخورداریمی ت ستعداد، ان ص باا ست. مدیریتی سطوح در اًخصو  اما ا

این  حفظ و توسعه جذب، هستند مواجه آن با کشور سطح در هاسازمان در که امروزه چالشی

ستعدادها شدمی ا سازی و بهبود طرفی از .با سانی نیروی به سازمانبهره افزایش برای ان  وری 

ست. غیرانتفاعی و انتفاعی سازمان هر مدنظر همواره  سازمان، و ن مدیریتظرانصاحب زعمبه ا

سب راهکار یک عملکرد، ارزیابی سازی جهت منا ست. نیروی به سانی ا  ارزیابی از هدف یعنی ان

 استعداد مدیریت .(Tomas, 2010)باشد سازمان کارکنان توانمندی ارتقای و بهبود باید عملکرد

 که باشدمی نکارکنا از نگهداری و دادن توسعه درگیر کردن، انتخاب، کردن، جذب ابعاد شامل

ستگی ابعاد این مرکز در صلی هایو ارزش اهشای  از ابعاد یا عوامل این دارد. وجود سازمان ا

استتت که  ذکرشتتایان هستتتند. متصتتل هم به ارزیابی، و اجرا مداوم، استتتراتژی، فرایند طریق

 هایستتترمایه انسانی و مهارت توسعهدر راستتتتای  آموزشیمتتتدیریت استتتتعداد در مؤسستتتات 

هتای ستازمانی برای دارایی، توسعه، ایجاد انگیزه و این مدیریت، مجموعته فعالیتت ،جوانان است

 ,Rashki & et al)برای رستیدن بته اهتداف فعلتی آینده سازمان است بااستعدادحفظ نیروهای 

همیت  ا ری ازهر کشو وپرورشآموزشدر برتر شناختی ی ناییهاابا توادی فرایافتن امروزه  .(2017

، نیستنده گاآ درستیبهن هایشاادستعداد از افرد اخوو لدین ن، واست. غالباً معلماردار اخاصی برخو

 نندامیتو ،کنند شناسایی را دخو نکادکو  و زانوتمآشتناد داتعدتس، ادینتلن و واعلمامه هرگا

در تمام نظام بدون شک معلم .(Nijs & et al, 2014)نمایند یتاهد تتسدر یرتمس در را هاآن

ست که  سه و معلم این ا ست و انتظار جامعه از مدر شی دارای نقش کلیدی و اثرگذار ا های آموز

های زنان و کند. لذا دانش، مهارت و توانایی جوانانی را برای زندگی واقعی در جامعه فردا آماده

 .ردمروز بستگی دامردان آینده به دانایی، توانایی، صالحیت، تالش و احساس مسئولیت معلمان ا

ستهبنابرای شای ست که  سیار مهم حیاتی ا شود.ن ب  ترین افراد برای حرفه معلمی به کار گمارده 
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کارآمدتر و  وپرورشآموزشتری داشته باشد تر و شایستههر کشوری که معلمان اثربخش درواقع

   .(Karatop, 2015)خواهد داشت تریباکیفیت

کننده پیشرفت ترین عوامل تعیینیکی از مهم عنوانبه معلم زش،آمو فرآیند اصلی مأموریت لذا

 معلم اندازهبهدید هیچ فردی است. بدون تر خودکردهآموزان توجه بسیاری معطوف یلی دانشتحص

تواند تعلیم و تربیت را گذرد داشته باشد. معلم میأثیر بیشتری بر آنچه در مدارس میتواند تنمی

معمار اصلی نظام آموزش است و  ثمر تبدیل وذت و کامیابی، یا فرایندی بیبه فرایندی توأم با ل

دارد بر کسی پوشیده ای او بستگی های حرفهموفقیت کند هر نظام آموزشی به دانش و مهارت

ن نیستند. مسلماً معلمانی در ی معلمان در انجام وظایف و عملکرد خود یکسانیست، که همه

های مثبتی به شغل و حرفه خود شتند که در درجه اول نگرد موفق هسلیت خطیر خوئومس

و نقش آن در عملکرد  های شغلی مثبت در شغل معلمیداشته باشند. اهمیت وجود نگرش

معلمان، ابتکار و عشق به کار  درواقع .است تأییدشدهگزارش و  تدفعابهآموزان تحصیلی دانش

دهند نشان گیری از طریق کاری که انجام میادخود را در جهت دستیابی به اهداف تدریس و ی

ق کید کند که به حل خالبنابراین، الزم است نظام آموزشی بر تربیت و پرورش افرادی تأ. دهندمی

رهای پیشرفته متحول شده و سعی میآموزش در اغلب کشو. ناپذیر قادر باشندبینیمسائل پیش

و  مؤثرترها های جدید، آموزشروش ریکارگیبههای آموزش سنتی و شود با شکستن چارچوب

اخیر صنعت، رایانه و های آموزان پرورش یابد امروز پیشرفتکاراتر شود و بدین ترتیب فکر دانش

یری ادگهایی برای بهبود امر یادگیری و دسترسی به اطالعات بیشتر شده است تا یمخابرات راه

ار برای استقالل در یادگیری، موجب رشد ترتیب با مشغول کردن افکحالتی خودآموز شود و بدین

، معلمان باید برای حل مسائل طورکلیبه باعث پیدایش آثار خالقیت شود. درنهایتتفکر خالق و 

  .(Moghimi, 2011) کنند که نیازمند تفکر خالق باشد هایی را ایجادفرصت

 

 پیشینه پژوهشی

 عنوان تحت  Saif Hashemi & et al (2019) پژوهش از آمدهدستبه نتایج به توجه با  

 "اسالمی)سما( آزاد دانشگاه سازمان مدارس در استعداد مدیریت الگوی اعتباریابی و طراحی"

 انتخاب عوامل، مستعد فرد شناخت عوامل، کلیدی پست شناسایی قالب در استعداد مدیریت الگوی

از  آمدهدستبه جیه به نتابا توجهمچنین، . بودند نگهداشت، توسعه، بکارگماری، مستعد فرد

 سازمانی سالمت در استعداد مدیریت نقش "تحت عنوان   Drafsh & et al (2017)پژوهش 

بر سالمت  تواندیم آنی هااستعداد و مؤلفه تیریمد "اهواز وپرورشآموزش متوسطه مدارس
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 Sayadi, Mohamadiتحقیقات . همچنین، داشته باشد یمثبت ریمدارس متوسطه تأث یسازمان

& Nikpour (2012) بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در " با عنوان

 سیستمى براى عنوانبهاجتماعی انجام گردید و مدیریت استعداد  تأمین ستاد مرکزی صندوق

هببهینه کردن توان سازمان  باهدفو نگهدارى افراد مستعد،  ءاستخدام، پرورش، ارتقا شناسایى،

و در نظر  است. با توجه به تعریف مدیریت استعداد شدهتعریفکار، وتحقق نتایج کسب منظور

رایندهاى توسعه ف ترینسازى و مهمالگویى براى یکپارچه عنوانبهگرفتن چرخه حیات کارکنان 

استعداد در تمامى فرایندهاى چرخه  توان دریافت که مباحث مرتبط به مدیریتمنابع انسانى، مى

متخصصان حوزه منابع انسانى علت اصلى  و تسرى است. از طرفى دیگر، بیشتر استقرارقابل

دهد که بین پژوهش نشان مى هاىدانند. یافتهمدیریت می نارضایتى کارکنان را ناشى از ضعف

همچنین،  رابطه معنادار وجود دارد. رهاى آن و رضایت شغلىیمدیریت استعداد، زیرمتغی

Salehzadeh & Labaf (2011)   استراتژیکمدیریت  توسعه مدلی برای"تحقیقی تحت عنوان 

حاصل از این پژوهش نشان می انجام دادند که نتایج "بهبود عملکرد سازمانی منظوربهاستعداد 

تأثیر مهمی در بهبود عملکرد یک سازمان  توانداز مدیریت استراتژیک استعداد می دهد که استفاده

 داشته باشد.

مدیریت اساس  بر کارکنان بانتخا" انعنو تحت Aksakal & et al  (2013)تحقیقات 

نمایند و اشاره میمی کیدأافراد بر اساس مدیریت استعداد ت صورت دادند و به انتخاب "استعداد

 واجد کارکنانای هستند. حرفه ها نیازمند منابع انسانی، سازمانشدنجهانیکه با توجه به کنند 

ها هستند نقش مهمی در سایر توانایی ها، دانش، مهارت ورد باال در تواناییکه دارای عملکشرایط 

کنند. امروزه ا در بهبود کیفیت سازمان بازی میر ایکنندهمان دارند و نیز نقش تعیینموفقیت ساز

یم هاآنی در سطح مدیریت هستند و واجد شرایط بیشتر کارکنانها سعی به استخدام سازمان

ز را پیدا کنند و معتقدند که با استفاده درست ا هاآنسازمان  اول در داخل خواهند در درجة

 آورد.ت موفقیت سازمان را به ارمغان میرود و کار درسپیش می تراستعدادها کارها بسیار موفق

 "عملکرد سازمانی بر مؤثر استعداد: مدیریت" عنوانبا که  Kehinde (2012)همچنین در پژوهش، 

 در که است ایگونهبه سازمانی عملکرد بر استعداد مدیریت تأثیر که کندمی بیان یداد، و انجام

 مثبت تأثیر استعداد مدیریت وند وشمی محسوب شرکت استعداد عنوانبه استراتژیک کارکنان آن

 همه برای باید استعداد طرح مدیریت که ندکمی توصیه نیز و دارد سازمان کل عملکرد در

 جدا از ایگونهبه باید اهشرکت شود. دارند استفاده یاویژه استعداد که سازمان لداخ در کارکنان

 .نمایند اقدام شرکت انسانی منابع مدیریت سبک و مجموع خود استعداد مدیریت طرح بین هم

مدیریت  از استعداد مدیریت لزوماً که داد نشان  Iles & et al  (2009)تحقیق همچنین، نتایج
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 انسانی منابع مدیریت و استعداد مدیریت که داد نشان نتایج چنینهم نیست؛ جدا انسانی منابع

درست  اختصاص تشخیص بر دو، هر ؛تأکیددارند وکارکسب راهبردهای یکپارچگی بر هر دو

 دهند، همچنین،می قرار مدنظر را افراد مدیریت کلیدی وظیفه دو، هر ؛تأکیددارند افراد به مشاغل

 انسانی بر منابع دارد؛ استعداد مدیریت به نسبت تریگسترده یحوزه انسانی، منابع مدیریت

در این پژوهش، مدیریت استعداد در مدارس  کنند.می تأکید افراد بر استعداد مدیریت و وظایف

 است که موجب شده این پژوهش جنبه نوآوری داشته باشد. شدهانجامخاص  طوربه

      

 تحقیق: سؤال

 کدامند؟ مدیریت استعداد در مدارس های مربوط به اجزای الگوی و شاخص هامؤلفه، ابعاد     
 

 روش تحقیق

ها کیفی و آوری دادهجمع ازنظرروش کیفی و  ازنظرهدف کاربردی  ازنظرپژوهش حاضر        

روش  بر اساسن در این پژوهش کنندگاباشد. مشارکتشیوه اجرا روش تحلیل محتوا می ازنظر

و دانشگاه  وپرورشآموزشنظران برفی شامل خبرگان و صاحبگیری هدفمند به شیوه گلولهونهنم

نفر انتخاب  8اصل و قاعده اشباع نظری به تعداد  بر اساسکه  در حوزه مدیریت منابع انسانی بودند

ساختمند بود که پس از ت شامل بررسی متون و مصاحبه نیمهآوری اطالعاگردیدند. ابزار جمع

کل  زمانمدتدقیقه  525 درمجموعقرار گرفت.  مورداستفادهروایی جهت اجرای مصاحبه  تائید

مدرک تحصیلی و سمت شغلی و آگاه به موضوع  بر اساسشوندگان مصاحبه بوده است. مصاحبه

 افزاراز هر مصاحبه با استفاده از نرم های حاصلش برای مصاحبه انتخاب شدند. دادهپژوه

MAXQDA 2018 های پژوهش از طریق تکنیک بازبینی قرار گرفت. داده وتحلیلتجزیهد ورم

 و اعتبار قرار گرفت.  تائیدکنندگان مورد وسط مشارکتت
تحلیل محتوا کیفی با در نظر گرفتن چهار معیار  درروشروایی و پایایی: جهت روایی و پایایی 

 3؛ وابستگی2پذیری، انتقال1از؛ باورپذیری تشوند که عبارارائه می آمدهدستبهیابی نتایج برای ارز

قق در پی بررسی آن پذیری به بازنمایی کافی سازه اجتماعی که محباور باشد.می 4پذیریو اعتماد

رسی توان به کار گرفت: برکردن نتایج، چندین راهبرد را می کند و برای باورپذیراست، اشاره می

های متضاد، بررسی سازی، تحلیل دادهسوزیمستمر، سه ها، مشاهدهبا داده مدتطوالنیو درگیری 

                                                           
1 credibility 
2 transferability 
3 dependability 
4 conformability 
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پذیری نتایج در مشابه تعمیمپذیری: باشد؛ انتقالهای خام و گفتگو با همکاران میدهتفسیرهای دا

ذیر پکند و تأییدثبات نتایج در طول زمان اشاره میی به پژوهش است. وابستگی: به رویکرد کمّ

پژوهشگر توسط خوانندگان اشاره  موردبررسیهای های دادهویژگی تائیدبه میزان  مؤلفهاین  بودن

 در این پژوهش جهت اعتباربخشی به الگو از راهبرد .(Momenirad & et al, 2013)کند یم

مکرر میان مراحل  وآمدرفتبا صورت گرفته است و پژوهشگر  (CCDAتحلیل مقایسه مداوم )

، سازگاری، ثبات، معناداری و دقتبهجدد نسبت های مجدد و مقایسه مکدگذاری، با پرسش

های پژوهش اطمینان حاصل کرده است. تا نیل به این مرحله، با لگو و یافتهبودن ا بررسیقابل

الگوی نهایی هم از تراکم مفهومی و  درنتیجههای الزم صورت گرفته است و اصالح CCDAروش 

دهندگی الزم را دارا شده ب قدرت توضیحشده است و بدین ترتیاز تمایز مفهومی برخوردار 

 .(Ferasatkhah, 2016)است

 خبرگان شناختیمشخصات جمعیت -

شناختی این افراد طبق جدول زیر ر مصاحبه انجام شد. مشخصات جمعیتنف 8در بخش کیفی با 

 است:
 خبرگانشناختی مشخصات جمعیت. 1جدول

 شوندهشماره کد مصاحبه ویژگی  جنسیت

 (1کد ) س )سمت مدیریتی(لیسانفوق زن

 (2کد ) دکتری )سمت مدیریتی( مرد

 (3کد ) بهشتی( دکتری )استاد دانشگاه شهید مرد

 ( 4کد ) دکتری )استاد دانشگاه خوارزمی و سمت اجرایی( مرد

 ( 5کد ) مدرس نمونه تیزهوشان مرد

 (6کد ) کارشناسی ارشد )سمت اجرایی( مرد

 (7کد ) اجرایی( کارشناسی ارشد )مدیریتی و زن

 (8کد ) دکتری )دانشیار دانشگاه تهران و سمت اجرایی( زن

 

 هایافته

عداد مدیریت است هایمؤلفهابعاد و بود که  این پرسشاین پژوهش به دنبال پاسخ به ی هایافته 

  کدامند؟ در مدارس تیزهوشان شهر تهران 

مدیریت استعداد در مدارس  هایهمؤلفابعاد و رسیدن به هدف پژوهش که تعیین  منظوربه 

، پس از انجام مصاحبه، ابتدا با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل تیزهوشان بود

بار خوانده و  استخراج شوند. متن هر مصاحبه چند کدهای آنخطوط یا پاراگراف تالش شد تا 
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کدهایی که به لحاظ  کدهایی ثبت گردید. سپس صورتبهجمالت اصلی آن استخراج شد و 

بزرگ های در قالب خوشهسپس  هایی درآمدندکدیگر مشابه بودند، به صورت دستهمفهومی با ی

  افزاربا استفاده از نرمهای پژوهشی که های بدست آمده از مصاحبهمطابق دادهبندی شدند. دسته

MAXQDA 2018 تیمقررات حما و نیقوانبعد  9در به  شدهخالصههای به اجرا درآمد داده

 جادیا، استعدادها تیریمد یمال منابع، استعدادها تیریانداز مدچشم داشتن، کننده از استعدادها

 یعلم نظام، سخت یهارساختیز استقرار، نرم یهارساختیز استقرار، از استعدادها یتیجو حما

یر ه در جدول زبندی گردید کطبقه استعدادها تیریمد ی وریادگیآموزش و  تیفیک، کیو آکادم

نمونه آورده  عنوانبهمقوله  9هایی از کدهای استخراجی از مصاحبه با خبرگان برای این نمونه

 شده است:

 
 های استخراجی از متن مصاحبه با خبرگانها و زیرمقولهای از کدها و مقولهنمونه .2جدول

 مقوله زیر مقوله کد/ برچسب جمالت کلیدی متن مصاحبه

فق  شتتتناستتتایی و پرورش ی موهااز مدل

های دانش عداد خارج از استتتت آموزان در 

 الگوبرداری شده است.کشور 

قوانین و مقررات  بازنگری قوانین تدوین قوانین جدید

کننده از حمایت

 استعدادها
اجرای صتتتحیح  منظوربه و کنترلنظارت 

ها در مدارس تیزهوشان ها و طرحاین مدل

 پذیرد.صورت می

نظارت بر چگونگی 

 اجرای قوانین
 نظارت بر قوانین

مه تاهبرنا ندهای کو جهت  مدتمدت و بل

داز در اندستتتیابی به اهداف ستتند چشتتم

آموزان خصتتوص مدیریت استتتعداد دانش

 وجود دارد .

های تدوین برنامه

کوتاه و بلندمدت برای 

 اندازرسیدن به چشم

 هابرنامه

انداز داشتن چشم

 دهامدیریت استعدا
به  وپرورشآموزشانداز در ستتتند چشتتتم

 دپروری و شناسایی و پرورش  استعدانخبه

 است. شدهاشارهآموزان دانش

داشتن دورنما و چشم

انداز جهت مدیریت 

 استعدادها

 اهداف

هت شتتتناستتتایی و پرورش بودجه مالی ج

در نظر  در مدارسن آموزااستتتتعداد دانش

 شده است.

منابع مالی تأمین  

مالی  تأمین

مطلوب در سطح 

منابع مالی مدیریت  کالن

نه بین مراکز عادال صتتتورتبهبودجه مالی  استعدادها

آموزشی  استعدادهای درخشان توزیع می

 گردد.

 تخصیص بهینه
تخصیص بهینه 

 منابع به مدارس
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ش سب جهت ر ستری منا شکوفایی و ب د و 

عداد دانش مدارس بروز استتتت آموزان در 

 است. شدهفراهم

کردن محیط فراهم 

مناسبی جهت 

 یادگیری
 ایجاد محیط

ایجاد جو حمایتی از 

ته استعدادها هایها و نبه خواستتت آموزان دانش یاز

ستعدادها ستعد در مدارس ا شان  یم درخ

 .شودیتوجه م

های توسعه محیط

 توسعه محیطی یادگیری

والدین به نقش خود در شکوفایی استعداد 

 فرزندانشان آگاه هستند.

سازی وانمندیآگاه و ت

ها خانواده

 (سازی)فرهنگ

سازی نهادینه

های ارزش

استقرار  فرهنگی

در راستتتتای  هایی مدون و هدفمندبرنامه های نرمزیرساخت

آموزان وجود شتتناستتایی استتتعداد دانش

 دارد.

ترویج فرهنگ 

 ترویج فرهنگی مشارکتی و مشوق

آموزان استتتتعداد مدارس مختص به دانش

 د.برتر وجود دار

طراحی مدارس ویژه 

 استعدادها
ایجاد زیرساخت

 ها
استقرار 

ناوری های سختزیرساخت هت از  ف عاتی نوین در ج های اطال

ریت استتتتعداد در مدارس مدی کارگیریبه

 شود.استفاده می

و استقرار  کارگیریبه

های اطالعاتی فناوری

 نوین

روزرسانی به

 هازیرساخت

ای تنوع تحصیلی در مدارس دار هایرشته

 اشد.بمی

کارآمدی زیرسیستم

 های آموزشی
بهبود سیستم 

 آموزشی

نظام علمی و 

 آکادمیک

های آموزشتتی جهت توانمندستتازی دوره

 برگزار گردیده است. معلمان

های توسعه ایجاد دوره

 یساز یتوانمندو 

 معلمان
 ایتوسعه حرفه

مختلف برای  در مدارس گریکدیمعلمان با 

 تعدادها ارتباط دارند.ایجاد و پرورش اس

گسترش ارتباط 

معلمان با یکدیگر در 

 مدارس

بهبود سیستم 

 ارتباطی و تعاملی

معلمان از دانش و تخصتتص  الزم و کافی 

 هستند. مندبهره

برخورداری مدرسان از 

 دانش تخصصی باال
 نشانگرهای علمی

کیفیت آموزش و 

 یادگیری

یم روزبهمعلمان دانش و مهارت خود را 

 .کنند
روز بودن مدرسانبه  ینشانگرهای فرد 

به ن دانش یهاو خواستتتته ازهایمعلمان 

 کنند.می آموزان توجه

توجه به نیازها و 

های دانشخواسته

 آموزان

نشانگرهای 

 تربیتی
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ستعداد دانش سایی ا موقع و وزان بهآمشنا

 گردد.طور صحیح انجام میبه

گرفتن  در نظر

شایستگی و دانش 

ذب نظری در ج

 استعدادها

 جذب

 استعدادها تیریمد
روز در شتتتناستتتایی و های نوین و بهروش

ستعدادهای دانش جذب ستفاده ا آموزان ا

 گردد.می

استفاده از تجارب بین

المللی در حوزه 

 مدیریت استعدادها

 مدیریت

نگهداشتتت  یبرا ی مناستتبیستتازوکارها

 شود.ایجاد می استعدادها

ایجاد سازوکارهای 

داشت برای نگه

 استعدادها

 نگهداشت

 

زیر می صورتبهبوط به الگو کیفی مر هایمؤلفهها با خبرگان، بنابراین، بر اساس تحلیل مصاحبه

 باشد:

 در مصاحبه هرکدامهای الگو مدیریت استعداد و فراوانی مؤلفه و زیر هامؤلفهابعاد و  . 3جدول

هامؤلفه ابعاد هامؤلفه زیر   
در  یفراوان

هامصاحبه  

قوانین و مقررات 

کننده از حمایت

 استعدادها

 بازنگری قوانین
 5 تدوین قوانین جدید

 4 بازنگری در قوانین موجود

 3 نظارت بر چگونگی اجرای قوانین نظارت بر قوانین

داشتن چشم

انداز مدیریت 

 استعدادها

هابرنامه  

های کوتاه و بلندمدت برای رسیدن تدوین برنامه

اندازبه چشم  
6 

های استراتژیکیتدوین برنامه  3 

 اهداف
انداز جهت مدیریت داشتن دورنما و چشم

 استعدادها
2 

منابع مالی 

مدیریت 

 استعدادها

منابع مالی تأمین  
مالی مطلوب در سطح کالن تأمین  5 

 3 افزایش سطح درآمدی خانوارها

 6 تخصیص بهینه منابع به مدارس تخصیص بهینه

 3 ایجاد جو محیطی مشوق جهت یادگیری ایجاد محیط
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ایجاد جو 

ایتی از حم

 استعدادها

 2 فراهم کردن محیط مناسبی جهت یادگیری

های یادگیریتوسعه محیط توسعه محیطی  3 

استقرار 

های زیرساخت

 نرم

های سازی ارزشنهادینه

 فرهنگی
 4 سازی(ها )فرهنگسازی خانوادهآگاه و توانمندی

 یترویج فرهنگ

 4 ترویج فرهنگ مشارکتی و مشوق

گسترش سطح و میزان سواد والدین )ترویج 

آموزی در جامعه(رهنگ سوادف  
5 

استقرار 

های زیرساخت

 سخت

هاایجاد زیرساخت  
 3 استقرار زیرساخت مطلوب در سطح کالن

 4 طراحی مدارس ویژه استعدادها

 هاروزرسانی زیرساختبه
های اطالعاتی نوینناوریو استقرار ف کارگیریبه  2 

 5 افزایش امکانات موجود مدارس

نظام علمی و 

 آکادمیک

های آموزشیکارآمدی زیرسیستم بهبود سیستم آموزشی  8 

 ایتوسعه حرفه

سازی مدیرانهای توانمندارائه برنامه  6 

سازی معلمانهای توسعه و توانمندایجاد دوره  3 

نشگاهیهای داسازی رشتهمتنوع  5 

بهبود سیستم ارتباطی و 

 تعاملی

 4 گسترش ارتباطات مدیران با معلمان 

 5 گسترش ارتباط معلمان با یکدیگر در مدارس

کیفیت آموزش 

 و یادگیری

 نشانگرهای علمی

های آموزشیتوانایی معلمان در خلق استراتژی  2 

 2 توانایی مدرسان در کنترل فرایندهای آموزشی

آموزانمعلمان بر عملکرد دانشنظارت   3 

 4 برخورداری مدرسان از دانش تخصصی باال

آموزانتوجه به پرورش تفکر انتقادی دانش  1 

 نشانگرهای فردی

آموزانبرخورد عادالنه با دانش  6 

 3 بهبود تعامل معلمان و فراگیران در مدرسه

روز بودن مدرسانبه  5 
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مانافزایش تعهد شغلی معل  2 

 نشانگرهای تربیتی

 2 برخورداری از صالحیت راهنمایی مدرسان

آموزانهای دانشه به نیازها و خواستهتوج  3 

های تربیتی معلمانپرورش مهارت  5 

 تیریمد

 استعدادها

 جذب

های ترکیبی در جذب روش کارگیریبه

 استعدادها
3 

نظر گرفتن شایستگی و دانش نظری در  در

عدادهاجذب است  
5 

فراهم کردن بستری مناسب برای جذب 

 استعدادها
2 

 مدیریت

المللی در حوزه مدیریت ه از تجارب بیناستفاد

 استعدادها
2 

 3 گسترش سبد انتخابی استعدادها

استعدادیابی یهابرنامهگسترش   5 

 نگهداری
سازی الگو شناسایی استعدادهابومی  4 

نگهداشت استعدادها ایجاد سازوکارهای برای  3 

        

های نیمه ستتاختارمند انجام نفر بود، مصتتاحبه 8 هاآنبر استتاس مصتتاحبه با خبرگان که تعداد 

ستخراج کد درنهایتفت. گر ساس ا ساس فرآیند تحلیل محتوا، بر ا برای  مؤلفه 21بعد و  9ها بر ا

صلی  شانیعنی -مقوله ا ستعداد در مدارس تیزهو صحبت مؤلفه یرز 45و  -مدیریت ا های که از 

 سازی و استخراج شد.  شوندگان پیادهمصاحبه

سااولین بعد  ستعدادها میقوانین و مقررات حمایتبعد شامل؛  شدهییشنا شد که کننده از ا با

 شود.گری قوانین و نظارت بر قوانین میبازن مقوالت آن شاملزیر

 شود.ها و اهداف میکه شامل؛ برنامهت استعدادها است انداز مدیریدومین بعد، داشتن چشم

ست منابع مالی و تخصیص بهینه  تأمینعدادها است که شامل؛ سومین بعد، منابع مالی مدیریت ا

 می شود.
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مل؛ ایجاد محیط و توسعه محیطی میچهارمین بعد، ایجاد جو حمایتی از استعدادها است که شا

 باشد.

های فرهنگی و ستازی ارزشه شتامل؛ نهادینههای نرم استت کختپنجمین بعد، استتقرار زیرستا

 شود.می ترویج فرهنگی

ساخت ستقرار زیر شمین بعد، ا ساخت هایش شامل؛ ایجاد زیر ست که  سانی ها و بهسخت ا روزر

 شود.ها میزیرساخت

ای و بهبود سیستم آموزشی، توسعه حرفه هفتمین بعد، نظام علمی و آکادمیک است که شامل؛

 شود.طی و تعاملی میبهبود سیستم ارتبا

دی و رهای فرهشتمین بعد، کیفیت آموزش و یادگیری است که شامل؛ نشانگرهای علمی، نشانگ

 شود.نشانگرهای تربیتی می

 شود.شامل؛ جذب، مدیریت و نگهداری می نهمین بعد، مدیریت استعدادها است که

در  د تحلیل قرار گرفتمور MAXQDA 2018 افزاربر استتاس نرممقوالت هریک از ابعاد که زیر

 شود:زیر نمایش داده می

 
  استعداد در مدارس تیزهوشان مدیریت در موردنظرات خبرگان  .1شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

ارائه الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان شهر تهران بود. هدف پژوهش حاضر،        

داد اساسی مدیریت استع هایمؤلفهود که ابعاد و محقق براین بدغدغه، ادعا یا به عبارتی شهود اولیه 

تواند دغه شایان توجه و تحقیق بود و میاین دغ کهیطوربهدر مدارس تیزهوشان را کشف کند. 

سازی و اثربخشی فرآیند مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان توسط معلمان و مدیران در بهینه

کردند. می تائیدتا حدودی این دغدغه را  نقش داشته باشد. برخی از تحقیقات پیشین نیز

 نتیجه یک عنوانبه استعداد معتقد بودند که مدیریت Aksakal & et al  (2013) مثالعنوانبه

 منابع از برخورداری ،گریدانیببهاست.  مناسب کار در مناسب افراد گماردن از اطمینان جهت

 کشور سطح در اهسازمان در که امروزه ی استچالش مدیریتی سطوح در خصوصاً  ،بااستعداد انسانی

 .(Skoli, 2010) اشدبمی این استعدادها حفظ و توسعه جذب، هستند که شامل مواجه آن با

تواند بسیار حائز ای برای جامعه آماری مانند معلمان و مدیران میاز طرف دیگر چنین دغدغه

 تقویت استعداد برای زمینه آوریفراهم مدیریت استعداد، هدف ازآنجاکه چراکهاهمیت باشد، 

در تدریس و شغل معلمان  هاآن کارگیریبه باشد،می کارکنان مدارس تیزهوشان سوی از مرتبط

بر اساس چنین شهود و دغدغه بنابراین  تواند داشته باشد.می فراوانی اهمیت و مدیران در مدارس

آماری معلمان و مدیران مدارس تیزهوشان  ای، محقق به بررسی مدیریت استعداد در جامعهاولیه

 پردازی پرداخته شد.استا به مفهومشهر تهران همت گماشت. در این ر

ابعاد مؤثر بر مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان در  عنوانبهبعد در این پژوهش  9 درمجموع

 تیرینداز مداچشم، داشتن کننده از استعدادهاتیو مقررات حما نیقوانشهر تهران شامل؛ 

 یهارساختیز استقرار، از استعدادها یتیجو حما جادیا، استعدادها تیریمد یمال منابع، استعدادها

 تیریمدی و ریادگیآموزش و  تیفیک، کیو آکادم یعلم نظام، سخت یهارساختیز استقرار، نرم

ت استعداد گو مدیریبا توجه به توضیحات فوق، الگوی نهایی مربوط به الشناسایی گردید.  استعدادها

 در مدارس تیزهوشان شهر تهران توسط معلمان و مدیران به شکل زیر خواهد بود:
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 الگو نهایی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان شهر تهران )عزتی، محمدداوودی، عزیزی( .2شکل 

وشان مدیریت استعداد در مدارس تیزه هایمؤلفهشود در الگوی فوق که مشاهده می طورهمان 

 منابع، استعدادها تیریانداز مدچشم داشتن، کننده از استعدادهاتیو مقررات حما نیقوانشامل؛ 

ستعدادها تیریمد یمال ستعدادها یتیجو حما جادیا، ا ستقرار، از ا ساختیز ا ستقرار، نرم یهار  ا

ساختیز ستعداده تیریمدی و ریادگیآموزش و  تیفیک، کیو آکادم یعلم نظام، سخت یهار  اا

 نماینگر کننده از استتتتعدادهاتیو مقررات حما نیقوان کل در الگوی فوق بعد طوربهشتتتوند. می

فاه تدو یمیم ند؛  ظارتو  موجود نیدر قوان یبازنگر، دیجد نیقوان نیمان  یاجرا یبر چگونگ ن

 استتتعدادها تیریانداز مدچشتتم داشتتتن بعد .(Fallahmohsen khani, 2015)شتتودمی نیقوان

 نیتدو، اندازبه چشتتم دنیرستت یمدت براکوتاه و بلند یهابرنامه نیتدو؛ مانند یمیهمفا نماینگر

شتتتود می استتتتعدادها تیریانداز جهت مددورنما و چشتتتم داشتتتتنی و کیاستتتتراتژ یهابرنامه

(Seyedjavadin & Pahlavansharif, 2017; Skoli, 2010; Karatop, 2015.) یمال منابع بعد 

نظام علمی 

 و آکادمیک
زیرساخت 

  های سخت

زیرساخت 

  های نرم

 جو حمایتی

  

 منابع مالی

  

  چشم انداز

  

قوانین و 

 مقررات

مدیریت 

 استعداد

کیفیت 

آموزش و 

 مدیریت استعداد

 در مدارس
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ح ستتط شیافزا، مطلوب در ستتطح کالن یمال تأمین ؛مانند یمیمفاه نگرنمای استتتعدادها تیریمد

 بعد  .(Rashki & et al, 2017)شتتود می منابع به مدارس نهیبه صیتخصتتو  خانوارها یدرآمد

عدادها یتیجو حما جادیا ماینگر از استتتت ند یمیمفاه ن مشتتتوق جهت  یطیجو مح جادیا؛ مان

ناستتتب طیکردن مح فراهمی، ریادگی عهی و ریگادیجهت  یم ی میریادگی یهاطیمح توستتت

 استتتتقرار بعد (.Seyedjavadin & Pahlavansharif, 2017; Drafsh & et al, 2017)شتتتود

، (یستتازها )فرهنگخانواده یستتازیآگاه و توانمند؛ مانند یمیمفاهنماینگر نرم یهارستتاختیز

فرهنگ  جی)ترو نیستتواد والد زانیستتطح و م گستتترشو  و مشتتوق یفرهنگ مشتتارکت جیترو

 استتتقرار بعد (.Aksakal & et al, 2013; Karatop, 2015) شتتودمی در جامعه( یآموزستتواد

 یطراح، مطلوب در سطح کالن رساختیاستقرار ز ؛مانند یمیمفاه نماینگر سخت یهارساختیز

امکانات  شیافزاو  نینو یاطالعات یهایو استتتتقرار فناور کارگیریبه، استتتتعدادها ژهیمدارس و

مدارسموج عد .(Aksakal & et al, 2013)شتتتود می ود  ظام ب کادم یعلم ن ماینگر کیو آ  ن

سیز یکارآمد ؛مانند یمیمفاه ش یهاستمیر  جادیا، رانیمد یسازتوانمند یهابرنامه ارائهی، آموز

ارتباطات  گسترشی، دانشگاه یهارشته یسازمتنوع، معلمان یسازیتوسعه و توانمند یهادوره

 & Seyedjavadin)شود  می در مدارس گریکدیارتباط معلمان با  گسترشو  لمانبا مع رانیمد

Pahlavansharif, 2017; Karatop, 2015.) یمیمفاه نماینگری ریادگیآموزش و  تیفیک بعد 

 یندهایمدرستتان در کنترل فرا ییتوانای، آموزشتت یهایمعلمان در خلق استتتراتژ ییتوانا؛ مانند

، باال یمدرستتان از دانش تخصتتصتت یبرخوردار، آموزانر عملکرد دانشمعلمان ب نظارتی، آموزشتت

تعامل معلمان  بهبود، آموزانعادالنه با دانش برخورد، آموزاندانش یبه پرورش تفکر انتقاد توجه

 تیاز صالح یبرخوردار، معلمان یتعهد شغل شیافزا، روز بودن مدرسانبه، در مدرسه رانیو فراگ

 یتیترب یهامهارت پرورشو  آموزاندانش یهاو خواستتتته ازهایبه ن توجه، مدرستتتان ییراهنما

ستعدادها تیریمد بعد (.Aksakal & et al, 2013; Drafsh & et al, 2017)شود می معلمان  ا

ماینگر ند یمیمفاه ن عدادها یبیترک یهاروش کارگیریبه ؛مان گرفتن  نظر در، در جذب استتتت

جذب  یمناستتتب برا یکردن بستتتتر فراهم، دهادر جذب استتتتعدا یو دانش نظر یستتتتگیشتتتا

ستعدادها ستفاده، ا ستعدادها تیریدر حوزه مد یالمللنیاز تجارب ب ا سترش، ا  یسبد انتخاب گ

 جادیاو  استتتعدادها ییالگو شتتناستتا یستتازیبومی، ابیاستتتعداد یهابرنامه گستتترش، استتتعدادها
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ستعدادها یبرا یسازوکارها شت ا  ;Seyedjavadin & Pahlavansharif, 2017)شود می نگهدا

Saif Hashemi & et al, 2019.) 

 استعداد، راهکارهای ذیل پیشنهاد شده است:  تیریمدبرای استقرار  درمجموع

 ها )آزمون و مصاحبه(از روش یبیاستفاده از ترک 

  در جذب استعدادها  قیدق یاتخاذ سازوکارها 

 مناسب یهاخترسایکشورها/ فراهم کردن ز گریاستفاده از تجارب د 

  کردن مدارس به امکانات مطلوب  زیتجه 

 جهت رشد و پرورش استعدادها  یاستعدادها/ فراهم کردن بستر ژهیمدارس و یطراح 

 متخصص و کارآزموده یانسان یروین تیترب 

  معلمان  یبرا یتوانمندساز یهاارائه دوره 

 نینو یاطالعات یهایو استقرار فناور کارگیریبه  

 استعداد  تیریمد ٔ  درزمینههدفمند  ییانداز و دورنماداشتن چشم 

 استعدادها  تیریجهت مد شدهفیتعر اندازچشمبه  یابیها جهت دستبرنامه نیتدو 

 ماتیتصم یبر اجرا ارتنظ 

  و فعال ایپو یآموزش طیمح جادیا 

  یلیتحص یهارشته یسازمتنوع 

  رانیگسترش تعامالت معلمان و مد یبرا یاتخاذ سازوکارها 

   در درون مدارس  گریکدیگسترش ارتباطات معلمان با 

 آرام و بدون تنش در مدارس  یطیمح جادیا 

 معلمان  یسازتوانمند یبرا یقبل یهایازسنجیبا ن یهاو ارائه برنامه یطراح 

 معلم در کالس درس  یابیارز یهابهبود روش 

 هدفمند استعدادها ییشناسا یبرا یاتخاذ سازوکارها 

 ها بااستعدادنه برخورد عادال 

 در نهاد خانواده یهاتوجه به ارائه آموزش 

و  مشتتتاهدهقابل، دیآیآموزان به بار مدانش نیراهکار فوق در مدارس و در ب یکه با اجرا یجینتا

ر دارد. ستتپس د ازین نیبه تکرار و تمر شتتتریب هیو اول ییملموس استتت که البته در مراحل ابتدا

 .نمودخواهد  ییخودنما یواقع یاستتتعدادها به معنا ییروش، شتتکوفا نیا قیبا تعم یمراحل بعد



48 الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان یارائه 
  

 

 یؤثرمبار و بزرگ، پر راتییکوچک خواهد توانست تغ راتییتغ جادیا میداشته باش ادیبه  شهیهم

 Keshvariو   Alaghehband (2013)راستتتا با تحقیقات که هم آموزان به وجود آورددر دانش

  باشد.می   (2011)

 جذب شناسایی و که دارد نیاز پاسخگو و پذیرانعطاف خالق، نیروهای به امروزی معهجا بنابراین

آغاز  آموزشی مؤسساتتواند از طریق مدیریت استعداد از مدارس تیزهوشان و می نخبگان این

 گیری و شکوفایی استعداد دارند.گردد که نقشی اساسی در شکل

 

 پیشنهادات کاربردی پژوهش:

  از  گذاری در مدارس تیزهوشتتانشتتود ستتیاستتتپیشتتنهاد می تحقیق، باتوجه به نتایج

استتتعداد  تیریمدستتازی فرآیند بهینه یستتوبهفرآیندهای مدیریتی  ستتمت مداخله در

 باشد.

  ستخراجبه ابعاد با توجه شنهاد می شدها ستمپی سی شی شود  در  ژهیوبه –های آموز

 استعداد و شناسایی ابعادیریت با شناسایی فرآیندهای مربوط به مد -مدارس تیزهوشان

سنجی، طراحی و اجرای دورهآن  هایمؤلفهو  سازی به نیاز و کارکنان  کارکنانهایی به

 هایمؤلفهتعدادها متناسب با ابعاد و ها و اسس تیزهوشان در حوزه ارتقاء مهارتدر مدار

 مبادرت ورزد. ذکرشده

 شنهاد نیز درنهایت سعه تجه تحقیق این نتایج که شودمی پی ستراتژیک تو مدیریت  ا

 شتتاهد بتوان تا شتتود گرفته کار به عملیاتی ستتطح استتتعداد در مدارس تیزهوشتتان در

مدیران و معلمان و  پیشتتترفت حوزه در مدارس تیزهوشتتتان بلوغ و شتتتکوفایی، ارتقاء

  آموزان باشیم.همچنین دانش
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