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  Abstract 
A healthy, humane and efficient educational system considers individual 

differences in abilities and capabilities as normal and tries to flourish the 

talents of all students. Thus, in an effective education system, educational 

equality does not mean that all students have the same experiences, but it 

does mean that individuals have an equal opportunity to develop their talents. 

The existence of individual differences among students in terms of 

characteristics such as intelligence, personality, talent, academic 

achievement, economic and social status and learning power, is one of the 

most important issues that teachers face in their classrooms. For this reason, 

some who were really genius stood up and by providing accurate tools and 

methods, they were able to test their species from different aspects and reveal 

their differences. 

Undoubtedly, in all countries of the world, developed or developing, the 

identification and management of brilliant talents and talented people with 

different philosophical motives and roots is considered. In some countries, 

the main motivation is the growth of intellectual powers and the development 

of special talents. But in others, the source of the effort is the emphasis on 

equal educational opportunities for all, while at the same time considering the 

full development of individuals' talents for self-actualization and meeting the 

needs of society. One of the most important parts of talent development and 

talent management takes place in gifted schools. In developed countries, 

scientifically and educationally, at the beginning of a child entering primary 

school, he is tested for talent and then, in accordance with the identified 
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talent, the person begins to study. A job that has no place in the Iranian 

educational system, and another weakness is the memory-oriented nature of 

the educational system, while modern educational systems are intelligence-

oriented; Simply put, in advanced schools, people who have a better ability to 

analyze content grow better. 

In today's fast-paced, competitive world, what guarantees the superiority of 

companies and organizations over each other is the availability of talented 

human resources, especially at management levels. But the challenge that is 

faced today in organizations across the country is to attract, develop and 

retain these talents. On the other hand, improving the human resources to 

increase the productivity of the organization is always considered by every 

organization. According to management and organization experts, 

performance appraisal is a good way to improve human resources (Schooley. 

2010: 4). 

Talent management includes the dimensions of attracting, selecting, engaging, 

developing and retaining employees, which at the center of these dimensions 

are the competencies and core values of the organization. These factors or 

dimensions are interconnected through a continuous process, strategy, 

implementation and evaluation. It is worth noting that talent management in 

educational institutions, especially in gifted schools, is at the forefront of 

developing human capital and youth skills. This management is a set of 

organizational activities for assets, development, motivation and retention of 

talented personnel to achieve the goals. The future of the organization 

Therefore, the importance of paying attention to talent management in gifted 

schools, made the researcher in this research to be able to identify and 

manage talented people and talented people and attract and retain these 

talents in the country and implement and implement and Institutionalize 

student talent management and improve their level to provide appropriate 

scientific and practical solutions. 

The necessity of this research is that the benefits of work return to the system of 

the educational system of the country and also help the students and their 

teachers and parents. It can also promote the work and development of school 

staff, including principals, teachers and assistants. Also, by correctly 

identifying the talents and guiding the students to future job and career fields 

and making the best use of their talents, it will be possible to draw and 

achieve the desired job for the students in accordance with their talents and 

interests. 

Therefore, the main issue of this research is testing and validating the talent 

management model in gifted schools, which is based on a case study 

conducted in Tehran. 
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Undoubtedly, one of the most important motivations of the researcher in dealing 

with this issue and why this issue became his mental concern, was his lived 

and personal experience during his academic and professional period. Also, 

the most important motivations of the researcher in dealing with this issue 

and the mental concern of the researcher are due to the prevailing atmosphere 

of schools and society and ignoring the inner motivations and interests and 

innate talents of students. In this regard, in the country's schools from the 

very beginning of elementary school students to the category of talent 

identification and recognition of potential abilities of learners and guide them 

in the right direction is not in line with their interests and this has caused 

many of these talents remain unknown and only in festivals. Scientific 

olympiads and special aptitude tests in the country can identify and guide 

some of them. 

It can be said that talent management in educational institutions, especially 

schools, is in line with the development of human capital and skills. In this 

study, the quantitative research method was descriptive-correlational. The 

statistical population of this study includes all teachers and principals of 

gifted schools in Tehran and the statistical sample was based on the sample 

needed to perform exploratory or confirmatory factor analysis of 300 people 

and the sampling method was proportional to the volume of sub-populations 

(different gifted schools). The research tool was a researcher-made 

questionnaire that was validated for exploratory and confirmatory factor 

analysis using SPSS and AMOS software to analyze the data in this study. 

The results in standard mode showed that talent management in gifted 

schools has a positive and significant effect on the components; Talent-

supporting laws and regulations have a talent management perspective, talent 

management financial resources, talent-creating atmosphere, soft 

infrastructure establishment, hard infrastructure establishment, scientific and 

academic system, quality of teaching and learning and talent management. 

Also, according to Cronbach's alpha 0.710 and combined reliability 0.803 has 

a good reliability and according to convergent validity 0.625 has a good 

validity. The goodness indicators of the fit all indicate the proper fit of the 

model with the research data. 

Keywords: Assessment model, Talent management, Gifted schools. 
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هر مدارس تیزهوشان ش عداد دراعتباریابی ابزار مدیریت است هنجاریابی و

 تهران

 3داودی محمد امیرحسین ،2عزتی میترا ،1عزیزی غالمرضا

 چکیده
 سـرمایۀ توسعۀ راسـتاي در مدارس خصوص به آموزشی مؤسسـات در اسـتعداد توان گفت مـدیریتمی

 شپژوه آماري جامعۀ همبستگی بود. -از نوع توصیفی کمّی ،پژوهش این روش است. هامهارت و انسانی

 انجام براي الزم نمونۀ اساس بر آماري نمونۀ است. تهران شهر تیزهوشان مدارس مدیران و معلمان ۀکلیّ شامل

ها جمعیت زیر از حجم با متناسب ايطبقه گیرينمونه روش و نفر 300 يتأیید یا اکتشافی عاملی تحلیل

 این در هاداده تحلیل براي که بود تهساخمحقق نامهپرسش پژوهش ابزار. بود( مختلف تیزهوشان هايمدرسه)

شد.  اعتباریابی  AMOS و SPSS افزارهاي نرم از استفاده با يتأیید و اکتشافی عاملی تحلیل از پژوهش

 بر داريمعنی و مثبت تأثیر تیزهوشان مدارس در استعداد مدیریت که داد نشان استاندارد حالت در نتایج

 مالی منابع، استعدادها مدیریت اندازچشم داشتن، استعدادها از کننده حمایت مقررات و قوانین هايمؤلفه

 هايزیرساخت استقرار، نرم هايزیرساخت استقرار، استعدادها از حمایتی جوّ ایجاد، استعدادها مدیریت

 به توجه با همچنین. دارد استعدادها مدیریت و یادگیري و آموزش کیفیت، آکادمیک و میعل نظام، سخت

 625/0 همگرا روایی به توجه با و است مناسبی پایایی داراي 803/0 ترکیبی پایایی و 710/0 کرونباخ آلفاي

 با الگو مناسب برازش از حکایت نیز همگی برازش نیکویی هايشاخص. است نیز مناسبی روایی داراي

 .دارد تحقیق هايداده

  ن.تیزهوشا مدارس، استعداد مدیریت، سنجش الگوي: هاکلیدواژه
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 مقدمه

 امـري را هـاقابلیت و هـاتوانایی در فـردي هـايتفاوت کارآمـد و انسانی، سالم آموزشی نظام یک

 یـک در بنابراین. دارد آموزاندانش تمام استعدادهاي شکوفایی در سعی و کندمی قلمداد طبیعی

 مشـابه بیاتتجر آموزاندانش تمام که نیست معنا این به آموزشی برابري، اثربخش آموزشی نظام

 مسـاوي فرصـت، خود استعدادهاي کردن شکوفا براي افراد که معناست بدین بلکه، باشند داشته

 در فـردي هـايتفاوت وجـود (.Rashki, Salarzehi & Kamalian, 2017: 602)باشـند  داشته

، تحصـیلی پیشـرفت، اسـتعداد، شخصـیت، هـوش چـون هـاییویژگی نظـر از آموزاندانش میان

 کـه اسـت مسـاللی تـرینمهم از یکـی، مطالـب یـادگیري قدرت و اجتماعی و ادياقتص وضعیت

 داشـتند نبـو  واقع در که برخی دلیل همین به. هستند مواجه آن با خود هايکالس در معلمان

 مختلـف هايجنبـه از را خـود نوعانهم توانستند، دقیق هايشیوه و ابزار تهیۀ با و خاستند پا به

 .(Rezaei & Georgian, 2013: 58) سازند آشکار را هاآن هايتفاوت و هندد قرار آزمایش مورد

 مـدیریت و شناسـایی، توسـعه حـال در یـا پیشـرفته، جهـان کشـورهاي همـۀ در تردیـدبی

 توجـه مـورد، متفـاوتی فلسفی هايریشه و هاانگیزه با، استعداد با افراد و 1درخشان استعدادهاي

 است خاص استعدادهاي پرورش و فکري قواي رشد، اصلی انگیزۀ، کشورها از برخی در. دارد قرار

 همـه بـراي آموزشـی هايفرصـت برابـري بـه که است توجهی هاتالش منشأ، دیگر برخی در اما

 رفـع و خودشـکوفایی بـراي افـراد اسـتعدادهاي کامـل پـرورش حـال عین در و شودمی مبذول

، اسـتعداد مدیریت و استعداد توسعۀ مهم هايبخش از یکی. گیردمی قرار نظر مد جامعه نیازهاي

 در آموزشـی و علمـی لحـا  بـه پیشـرفته کشورهاي در. گیرد می صورت تیزهوشان مدارس در

 سـس  و آیـدمی عمـل بـه اسـتعدادیابی هايآزمون وي از دبستان مقطع به کودك ورود ابتداي

 :Sonnenberg, 2013کنـد )می شـروع را تحصـیل فرد شده داده تشخیص استعداد با متناسب

 نظـام بودن محوردیگر آن حافظه ضعف و ندارد جایگاهی ایران آموزشی نظام در که کاري (.279

 سـاده خیلـی عبارت به؛ هستند محورهوش مدرن آموزشی هاينظام کهآن حال و است آموزشی

 نـددار مطالـب از بهتـري تحلیـل توانـایی کـه کننـدمی رشـد بهتـر کسانی پیشرفته مدارس در

(Tahmasbi, Gholipour & Javaherizadeh,  2012: 15). 

 اندشدهداده  توسعه بیستم قرن از خود نوبهبه  که استعداد شناسایی هايروش و هاشاخص

 را موفق یادگیري شدمی تصور چراکه کردندمی تأکید آموزاندانش شناختی توانایی سنجش بر

 کهدرحالی شناسانروان اکثر اکنون. کندمی بینیپیش یادگیري زمینۀ یا حیطه هر در
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، کنندنمی رد یادگیري بالقوه توان این برآورد براي را شناختی توانایی هايگیرياندازه سودمندي

 توانایی از فراتر عواملی به را خبرگان رشد و بینندمی ترمتنوع مفهوم یک عنوانبه را استعداد

  (.Chen, 2016: 1780) دانندمی وابسته شناختی

 يچرا، همچنین پژوهشگر در پرداختن به این موضوعهاي ترین انگیزهتردید یکی از مهمبی

 ت.زیسته و شخصی او در دوران تحصیلی و شغلی بوده اس ۀ، تجربعاین موضو شدن دغدغه

ها و عاللق درونی توجهی به انگیزهغالب مدارس و جامعه و بی جوّ ترین این دالیل،همچنین مهم

آموزان است. بدین لحا  در مدارس کشور از همان بدو ورود استعدادهاي ذاتی دانش و

هاي بالقوه فراگیران و استعدادیابی و شناخت توانایی آموزان در مقطع ابتدایی به مقولۀدانش

گیرد و این امر بانی ناشناخته ان صورت نمیشسو با عالقهدر مسیر مناسب هم هاآنهدایت 

هاي و آزمون میها، المسیادهاي علو تنها در جشنواره شده استاز این استعدادها  يماندن بسیار

را شناسایی و راهنمایی کرد. لذا اهمیت توجه به  هاآناستعدادیابی در کشور بتوان برخی از  ویژۀ

مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان، پژوهشگر را بر آن داشت تا در این پژوهش بتواند در 

ی و مدیریت استعدادهاي درخشان و افراد با استعداد و جذب و نگهداشت این استعدادها شناسای

سازي و اجرا و نهادینه کردن مدیریت استعداد در کشور کمک شایانی را به انجام رساند و با پیاده

 .مناسبی را اراله دهد و عملی میعل راهکارهاي هاآن سطح ارتقايو آموزان دانش

 کشور آموزشی نظام سیستم به کار از حاصل منافع که است آن در وهشپژ این ضرورت 

 تواندمی همچنین. کند مضاعفی کمکنیز  هاآن والدین و معلمان و آموزاندانش به برگردد،

به . شود معاونان و معلمان و مدیران از اعم مدرسه کارکنان پیشرفت و کاري ارتقاي موجب

 و آینده در کاري و شغلی هايزمینه به آموزاندانش هدایت و استعدادها درست شناسایی، عالوه

 آموزاندانش نظر مورد شغل به یابیدست و ترسیم موجب هاآن استعداد از بهینه استفادۀ

اساسی این پژوهش، آزمون و اعتباریابی  مسألۀلذا  .شودمی هاآنعالقۀ  و استعداد با متناسب

موردي در شهر تهران  که بر مبناي مطالعۀ است وشانتیزه مدیریت استعداد در مدارس يالگو

 انجام گرفته است.
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 مبانی نظریو  پیشینۀ پژوهش

 وزن براي ايسنجه عنوان به ابتدا در عبارت این. گرددمیباز باستان یونان به 1استعداد عبارت

 داشته ارهاش وي ذاتی هايتوانایی یا فرد یک ارزش به سس است؛  گرفتهمی قرار استفاده مورد

 هايمهارت و دانش که افرادي نیز، ذاتی هايموهبت داراي افرادي به اکنون نیز نهایت در. است

در واقع به طور عام در دنیاي کسب و کار ، دارد اشاره، اندآموخته را خاص حوزۀ به مربوط

-Bethke)ي ذاتی و هم اکتسابی دارند هااستعداد به افرادي اشاره دارد که هم مهارت

Langenegger, 2010: 6.)  خصوصیات، هاتوانایی شامل جزء سه از ترکیبی استعداددر واقع 

 مهم موضوع استعدادها شغلی مرتبۀ و بافت سازمانی همچنین. عملکرد است و فردي بین

 عنوان تحت چهارم جزء بیانگر خود این؛ سازدمی متفاوت را این عوامل وزن است که دیگري

به  استعداد پ  مدیریت (.Thunnissen & Arensbergen, 2015: 188) محیطی است اتتأثیر

شده است.  تعریف مناسب کار در مناسب افراد گماردن از اطمینان براي نتیجه یک عنوان

(Aksakal, Dagdeviren, Eraslan & Yuksel, 2013: 70مدیریت .) یکسارچه اجراي استعداد 

 توسعۀ با که است شده بیان کار محیط در وريبهره افزایش براي شده طراحی هايسیستم یا و

 و مهارت با افراد از استفاده و نگهداشت و حفظ، توسعه، جذب براي یافته بهبود فرایندهاي

 استعداد مدیریت عبارتی به .دارد نیاز وکار کسبآیندۀ  و حال به پاسخگویی براي الزم استعداد

 گرفته درنظر  "استعداد " عنوا به افراد سازمانی در موجود يهافرصت و مدیریتی فرایندهاي در

 که است فرد به منحصر عمل یکدر واقع مدیریت استعداد  (.Kehinde, 2012: 38) شود می

، آموزش، انتخاب، جذب، کشف از اعم استعداد چرخۀ به هاي مربوطیتمسؤول و هافعالیت تمام

  (.Schiemann, 2013: 283) کندمی مدیریت را استعداد و نگهداشت پروريجانشین، توسعه

 یکدیگر بر هاسازمان و هاشرکت برتري که آنچه امروز، از رقابت سرشار و پرشتاب در دنیاي

 امااست  مدیریتی سطوح در خصوصاً استعداد، با انسانی منابع از کند، برخورداريمی تضمین را

این  حفظ و توسعه جذب، ستنده مواجه آن با کشور سطح در هاسازماندر  که امروزه چالشی

 همواره وري سازمانبهره افزایش براي انسانی نیروي سازيبه و بهبود طرفی از .است استعدادها

 راهکار یک عملکرد، ارزیابی سازمان، و نظران مدیریتصاحب زعم به است. سازمان هر مدنظر

 (.  ,Schooley 4 :2010)انسانی است  نیروي سازيبه براي مناسب

 از نگهداري و دادن توسعه درگیر کردن، انتخاب، کردن، جذب ابعاد شامل استعداد یریتمد

 این دارد. وجود سازمان اصلی يهاو ارزش هاشایستگی ابعاد این مرکز در کهاست  کارکنان

                                                           
1. Talent  
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شایان ذکر  هستند. متصل هم به ارزیابی، و اجرا مداوم، استراتژي، فرایند طریق از ابعاد یا عوامل

در  آموزشی به خصوص در مدارس تیزهوشان،ه مـدیریت اسـتعداد در مؤسسـات است ک

ي هااین مدیریت، مجموعـه فعالیـت ،ي جوانان استهاانسانی و مهارت ۀسـرمای توسعۀراسـتاي 

سـازمانی براي دارایی، توسعه، ایجاد انگیزه و حفظ نیروهاي با استعداد براي رسـیدن بـه 

 (.Rao, 2017; quoted by Rashki et al, 2017: 597) سازمان استۀ آیند و اهـداف فعلـی

 استعدادهاي توسعۀ میحا سازمانی بستر ایجاد: استعداد جوّ»با عنوان   King (2017) پژوهش

 نشان داد که براي ایجاد سیستم استعدادي «قوي استعدادي سیستم یک اجراي طریق از پایدار

 مسیر توجه کرد. هویت سازمانی و ارالۀ افزایش، کار شرایط بهبود، سهام گزینۀ عوامل به باید

صورت  «مدیریت استعداداساس  بر پرسنل انتخاب»  عنوان با Aksakal et al  (2013)تحقیقات

که با توجه به  نداهکردو اشاره  کرده تأکیددادند و به انتخاب افراد بر اساس مدیریت استعداد 

سعی به  هاسازماناي هستند. امروزه حرفه نابع انسانینیازمند م هاسازمانجهانی شدن، 

خواهند در درجۀ می هاآنواجد شرایط بیشتري در سطح مدیریت هستند و  استخدام پرسنل

درست از استعدادها کارها بسیار  ۀیدا کنند و معتقدند که با استفادرا پ هاآنسازمان  داخل، اول

همچنین در پژوهش،  آورد.سازمان را به ارمغان میرود و کار درست موفقیت پیش می ترموفق

Kehinde (2012) بیانهداد انجام «عملکرد سازمانی بر مؤثر استعداد: مدیریت» که با عنوان ، 

 کارکنان آن در که است ايبه گونه سازمانی عملکرد بر استعداد مدیریت تأثیر که کرده است

 در مثبت تأثیر استعداد مدیریت وند وشمی محسوب شرکت استعداد عنوان به استراتژیک

 تمام براي باید استعداد طرح مدیریت که کندمی توصیه د. همچنیندار سازمان کل عملکرد

 شود. دارند استفاده ايویژه استعداد که سازمان داخل در کارکنان

 عنوان تحت  Saif Hashemi et al (2019) پژوهش از آمده دست به نتایج به توجه با 

 «اسالمی)سما( آزاد دانشگاه سازمان مدارس در استعداد مدیریت الگوي اعتباریابی و حیطرا»

 عوامل، مستعد فرد شناخت عوامل، کلیدي پست شناسایی قالب در استعداد مدیریت الگوي

 ,Ahmadi پژوهش هايیافته. بودند نگهداشتو  توسعه، کارگماريهب، مستعد فرد انتخاب

Zahed Babalan, Moradi & Khaleghkhoh (2017) مدیریت الگوي طراحی» با عنوان 

، پروريشایسته، گزینی)شایسته گراییشایسته که داد نشان «متوسطه دورۀ معلمان استعداد

 ؛سازمانی( ساختار و )بلو  سازمانی استعداد مدیریت علّی عوامل طریق از گماري(شایسته

، استعداد اجراي مدیریت ریزيحطر، کارکنان )آموزش استعداد مدیریت راهبردهاي

 استقالل و امکانات آموزشی(، نظامند ساختار، معلمان )مشارکت ايزمینه عوامل ؛تمرکززدایی(

 Salehzadeh & Labafهمچنین، . دارد سازمانی بالندگی بر معناداري و مثبت تأثیر مدارس
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ود اد به منظور بهبمدیریت استرتژیک استعد مدلی براي ۀتوسع»تحقیقی تحت عنوان  (2011)

که استفاده از  داده استحاصل از این پژوهش نشان  نتایج. انجام دادند «عملکرد سازمانی

در  تأثیر مهمی در بهبود عملکرد یک سازمان داشته باشد. تواندمدیریت استراتژیک استعداد می

شده است شهر تهران به طور خاص انجام  تیزهوشان این پژوهش، مدیریت استعداد در مدارس

 نوآوري داشته باشد. شده این پژوهش جنبۀ که موجب

 که) امر این در متخصصان و خبرگان با مصاحبه و فراوان مطالعۀ با پژوهش این در محقق

 مصاحبه متن از مستخرج کدهاي و است داده انجام محتوا تحلیل شیوۀ به کیفی روش به قبالً 

: شامل تیزهوشان مدارس در استعداد مدیریت دفراین به( است کرده بنديدسته را خبرگان با

 مالی منابع، استعدادها مدیریت اندازچشم داشتن، استعدادها از کننده حمایت مقررات و قوانین

 استقرار، نرم هايزیرساخت استقرار، استعدادها از حمایتی جوّ  ایجاد، استعدادها مدیریت

 استعدادها مدیریت و یادگیري و موزشآ کیفیت، آکادمیک و میعل نظام، سخت هايزیرساخت

 همراه به پیشنهادي يالگو که است سنجش براي هاییمؤلفه شامل کدام هر که یافت دست

 :است شده اراله پژوهش میمفهو الگو عنوان به زیر در یک هر براي مؤثر هايمؤلفه

 )کیفی روش هب متخصصان و خبرگان با مصاحبه از برگرفته) پژوهش میمفهو یالگو (1 شکل
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 مدیریت استعداد

 در مدارس

 تیزهوشان

  

  قوانین و مقررات حمایت کننده از استعدادها

  

  داشتن چشم انداز مدیریت استعدادها

  

  منابع مالی مدیریت استعدادها

  

  عدادهاایجاد جو حمایتی از است

  

 هاي نرماستقرار زیرساخت

  

 نیقوان يبازنگر

 نیبر قوان نظارت

 هابرنامه

 اهداف

 یمنابع مال نیمأت

 تخصیص بهینه

 ایجاد محیط

 محیطی توسعۀ

هاي ارزشسازي نهادینه

 فرهنگی

 ترویج فرهنگی

 هاي سختاستقرار زیرساخت

  

  و آکادمیکنظام علمی

  

  ت آموزش و یادگیريکیفی

  استعدادها تیریمد

 هارساختیز جادیا

 هابه روزرسانی زیرساخت

 بهبود سیستم آموزشی

 ايتوسعۀ حرفه
بهبود سیستم ارتباطی و 

 تعاملی

 نشانگرهاي علمی

 نشانگرهاي فردي

 نشانگرهاي تربیتی

 جذب 

 مدیریت

 نگهداري

 هامؤلفه ابعاد



108 زهوشان شهر تهرانهنجاریابی و اعتباریابی ابزار مدیریت استعداد در مدارس تی 
 

 :سؤاالت مطالعۀ حاضر عبارتند از

با توجه  تیزهوشان هاي اساسی مفهوم مدیریت استعداد در مدارسو زیر مؤلفه هامؤلفه -1

 به تحلیل عاملی اکتشافی کدامند؟

 برخوردار است؟الگوي ساختاري تحلیل عاملی تا چه اندازه از اعتبار سازه  -2

 

 پژوهش شناسیروش

هاي کمّی دادههمبستگی( است. در این روش  -ژوهش کمّی )توصیفیپژوهش حاضر از نوع پ

حلیل و آزمون آماري مورد ت ، برخاسته از یک جامعۀمعرفنسبتاً  آماري مستخرج از یک نمونۀ

شهر  تیزهوشانمعلمان و مدیران مدارس  ۀآماري این پژوهش شامل کلیّ گیرد. جامعۀقرار می

 300ي تأییدالزم براي انجام تحلیل عاملی اکتشافی یا  ونۀ. نمونۀ آماري بر اساس نماستتهران 

هاي مختلف( ها )مدرسهتاي متناسب با حجم از زیرجمعیگیري طبقهنفر بوده و روش نمونه

مختلف شهر تهران توزیع و  تیزهوشاندر مدارس  نامهپرسشبدین صورت که  بوده است؛

 میپارادای يهاي استخراج شده در الگوتحقیق نیز مبتنی بر شاخص نامۀپرسش. شدآوري جمع

بود. پایایی ترکیبی و روایی همگرا و  سؤال 45ها بود که در کل شامل براي هر کدام از مقوله

ي نیکویی برازش هاها بر اساس الگوي ساختاري و به عنوان شاخصمؤلفهت و سؤاالواگراي این 

)که در تحلیل  1هاي اصلیمؤلفهیل ها بر مبناي روش تحلمحاسبه و گزارش شد. تحلیل داده

 انجام AMOS و SPSS افزارهايو همچنین نرم رود(ي به کار میتأییدعاملی اکتشافی و 

 .پذیرفت

 مفهومی( الگو یمّ)تحلیل ک هایافته

به منظور کاهش متغیرها و در نظر  :تحلیل عاملی اکتشافی آزمون و کشف ساختار الگو مفهومی؛

. در این تحلیل شدن یک متغیر مکنون، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده به عنوا هاآنگرفتن 

 عنوان اعتباریابی مطلوب براي گویۀباشد تا به  5/0به دست آمده باید بیشتر از  2بارهاي عاملی

به طور  میهاي الگو مفهومؤلفهت مربوط به سؤاال تماممورد نظر محسوب شود. در این مرحله 

 نتایج براي مدیریت استعداد در مدارساند. د تحلیل اکتشافی مرتبۀ اول شدهوارد فراینجداگانه 

 دارد، به شرح زیر است: سؤال 45که جمعاً  تیزهوشان

                                                           
1. Principal component analysis 

2. Loading factor  
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به  KMOگیري از آزمون در ابتداي تحلیل عاملی اکتشافی، به منظور بررسی کفایت نمونه

 است.جدول زیر آمده همراه آزمون بارتلت استفاده شده است. نتایج در 

 تیزهوشان ت مربو  به مدیریت استعداد در مدارسسؤاالبرای  KMOآزمون بارتلت و  .1جدول 

 آزمونمقدار آمارۀ  آزمون نام آمارۀ نوع آزمون

زر، گیري کیآزمون کفایت نمونه

 (KMOیر، اولکین )می
 81/0 ضریب همبستگی

 

 آزمون بارتلت

 52/16 اسکور _کاي 

 299 آزادي درجۀ

 001/0 معناداري میزان

( و میزان معناداري 7/0تر از )بزرگ KMOشود، میزان همانطور که در جدول مالحظه می

ها براي اجراي تحلیل توان گفت که تعداد دادهاست، لذا می 05/0آزمون بارتلت هم کمتر از 

شده  هاي( استخراجمؤلفهعاملی کافی مناسب است. در ادامه به منظور تعیین تعداد عوامل )

ي هاها توسط این عاملگویه تمامتوسط تحلیل عاملی اکتشافی و میزان تبیین واریان  

استخراج شده، جدول مربوط به واریان  عوامل استخراج شده آمده است. درصد کل واریان  

  (Klein. 2016).  باشد 7/0دار باید باالي استخراج شده براي عوامل معنی

 ن شده برای عوامل استخراج شدهدرصد واریانس تبیی .2جدول 

 مؤلفه

 استخراج اولیه اولیه
استخراج بعد از چرخش 

 هاعامل

 کل
درصد 

 واریان 

درصد 

 تراکمی
 کل

درصد 

 واریان 

درصد 

 تراکمی
 کل

درصد 

 واریان 

درصد 

 تراکمی

1 62/3 30/27 30/27 62/3 30/27 30/27 62/3 18/33 18/33 

2 58/3 58/21 81/59 58/3 58/21 81/59 58/3 58/21 65/54 

3 30/3 40/14 29/74 30/3 40/14 29/74 30/3 61/19 29/55 

4 75/2 98/37 28/32 75/2 98/37 28/32 75/2 13/35 13/57 

5 51/2 28/29 57/36 51/2 28/29 57/36 51/2 55/22 68/59 

6 33/2 42/19 99/41 33/2 42/19 99/41 33/2 61/20 29/61 

7 10/2 25/1 99/52 10/2 25/1 99/52 10/2 13/37 20/65 

8 58/1 85/1 94/58 58/1 85/1 94/58 58/1 55/21 68/75 
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عامـل را تشـکیل  9ت جمعـاً سـؤاالدهـد کـه ایـن جدول کل واریان  تبیین شده نشان می

 تیزهوشـان درصد واریان  مدیریت استعداد در مدارس 65/82عامل در حدود  9دهند و این می

اسـت. همچنـین  مؤلفـهت ایـن سـؤاالروایی مناسـب  کنند که در واقع نشان دهندۀرا تبیین می

قـوانین و  بعد شامل: 9ی الگو بود )یعنمورد انتظار بر اساس  مؤلفۀتعداد ، به اندازۀ هامؤلفهتعداد 

منابع مـالی مـدیریت  انداز مدیریت استعدادها،مقررات حمایت کننده از استعدادها، داشتن چشم

هاي هاي نـرم، اسـتقرار زیرسـاختحمایتی از استعدادها، استقرار زیرساخت استعدادها، ایجاد جوّ

(. بنـابراین عدادهااسـت تیریمـدو آکادمیـک، کیفیـت آمـوزش و یـادگیري و  میسخت، نظام عل

 سـؤال 45، در مجمـوع تیزهوشان رفت براي مدیریت استعداد در مدارسهمانگونه که انتظار می

دار استخراج شده در زیر تعداد عوامل معنی 1بندي شد. نمودار سنگریزه )برش(مقوله طبقه 9در 

در نمـودار  هاآنقدار باالي یک هستند، م دار که داراي مقدار ویژۀعوامل معنی دهد ورا نشان می

 آمده است:

                                                           
1. Scree Plot 

9 22/1 20/1 65/63 22/1 20/1 65/63 22/1 61/19 65/82 

10 14/0 071/0 94/75 14/0 58/22 89/75 14/0 -- -- 

11 10/0 04/0 99/81 10/0 40/14 29/81 10/0 -- -- 

12 014/0 003/0 92/98 014/0 30/37 92/98 014/0 -- -- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 024/0 005/0 10/99 -- -- -- -- -- -- 

. 210/0 003/0 85/99 -- -- -- -- -- -- 

45 140/0 0001/0 100 -- -- -- -- -- -- 
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 نمودار سنگریزه )برش( برای تعیین تعداد عوامل معنی دار استخراج شده( 2شکل 

 

باالي یک هستند، که به  1عامل اول داراي مقدار ویژۀ 9شود، میهمانطور که مالحظه    

ایج حاصل از تحلیل اند. در ادامه تحلیل عاملی اکتشافی، نتدار استخراج شدهعنوان عوامل معنی

ها در جدول زیر که مؤلفهو ضرایب بارعاملی هر کدام روي  سؤال 45عاملی براي این 

 ماتری  بارهاي عاملی بعد از چرخش عوامل با روش واریماک  است، آمده است: دهندۀنشان

 ماتریس بارهای عاملی چرخش یافته .3جدول

 ابعاد
 ۀشمار

 سؤال

عامل 

 اول

عامل 

 دوم

عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم

عامل 

 پنجم

عامل 

 ششم

عامل 

 هفتم

عامل 

 هشتم

عامل 

 نهم

قوانین و 

مقررات 

حمایت 

کننده از 

 استعدادها

1 
748/

0 

120/

0 
110/0 114/0 124/0 165/0 126/0 113/0 110/0 

2 740/0 
051/

0 
023/0 210/0 126/0 154/0 118/0 156/0 112/0 

3 702/0 
360/

0 
068/0 102/0 103/0 068/0 102/0 160/0 068/0 

داشتن 

چشم انداز 

مدیریت 

4 012/0 
712/

0 
111/0 145/0 102/0 147/0 113/0 145/0 111/0 

5 146/0 705/144/0 125/0 145/0 185/0 110/0 136/0 149/0 

                                                           
1. Eigen Value 
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 0 استعدادها

6 140/0 
820/

0 
079/0 140/0 136/0 079/0 140/0 120/0 079/0 

منابع مالی 

مدیریت 

 استعدادها

7 310/0 
338/

0 
731/0 324/0 152/0 201/0 146/0 230/0 123/0 

8 358/0 
063/

0 

755/

0 
120/0 163/0 116/0 167/0 202/0 101/0 

9 214/0 
065/

0 

745/

0 
420/0 065/0 145/0 125/0 065/0 118/0 

ایجاد جّو 

حمایتی از 

 استعدادها

10 124/0 
201/

0 
113/0 

748/

0 
245/0 128/0 120/0 124/0 111/0 

11 132/0 
218/

0 
210/0 

723/

0 
113/0 180/0 102/0 116/0 110/0 

12 124/0 
154/

0 
068/0 712/0 146/0 111/0 142/0 115/0 165/0 

استقرار 

زیرساخت

 هاي نرم

13 125/0 
201/

0 
111/0 151/0 

784/

0 
132/0 149/0 222/0 165/0 

14 157/0 
201/

0 
153/0 120/0 815/0 119/0 184/0 154/0 146/0 

15 146/0 
120/

0 
179/0 240/0 741/0 197/0 104/0 120/0 178/0 

استقرار 

زیرساخت

هاي 

 سخت

16 214/0 
120/

0 
231/0 110/0 138/0 

785/

0 
103/0 283/0 125/0 

17 110/0 
149/

0 
155/0 117/0 106/0 

742/

0 
185/0 136/0 201/0 

18 125/0 
210/

0 
113/0 131/0 154/0 751/0 201/0 213/0 118/0 

19 111/0 
205/

0 
179/0 125/0 118/0 706/0 147/0 186/0 205/0 

نظام 

و میعل

 آکادمیک

20 132/0 
210/

0 
111/0 154/0 128/0 131/0 812/0 119/0 214/0 

21 120/0 
136/

0 
105/0 203/0 101/0 215/0 

784/

0 
113/0 126/0 

22 157/0 145/235/0 210/0 134/0 116/0 754/145/0 148/0 
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0 0 

23 147/0 
174/

0 
149/0 117/0 136/0 179/0 

836/

0 
153/0 175/0 

کیفیت 

آموزش و 

 یادگیري

24 301/0 
206/

0 
111/0 210/0 138/0 131/0 106/0 

745/

0 
101/0 

25 112/0 
132/

0 
135/0 158/0 136/0 155/0 154/0 

742/

0 
134/0 

26 214/0 
146/

0 
120/0 140/0 145/0 132/0 118/0 

789/

0 
136/0 

27 145/0 
136/

0 
154/0 156/0 136/0 132/0 128/0 

852/

0 
154/0 

28 124/0 
183/

0 
121/0 125/0 182/0 157/0 106/0 

846/

0 
121/0 

29 104/0 
135/

0 
124/0 176/0 178/0 179/0 154/0 

764/

0 
124/0 

30 165/0 
165/

0 
102/0 134/0 110/0 157/0 121/0 

781/

0 
102/0 

31 174/0 
136/

0 
145/0 147/0 146/0 136/0 124/0 811/0 145/0 

32 149/0 
138/

0 
135/0 110/0 132/0 145/0 102/0 841/0 154/0 

33 148/0 
106/

0 
154/0 185/0 211/0 148/0 145/0 

742/

0 
118/0 

34 135/0 
102/

0 
132/0 123/0 157/0 155/0 154/0 

736/

0 
101/0 

35 184/0 
116/

0 
155/0 146/0 103/0 102/0 121/0 720/0 134/0 

 تیریمد

 استعدادها

36 154/0 
125/

0 
118/0 201/0 210/0 106/0 358/0 063/0 

746/

0 

37 120/0 
154/

0 
128/0 218/0 068/0 154/0 214/0 065/0 

852/

0 

38 283/0 
203/

0 
101/0 154/0 111/0 118/0 124/0 201/0 

784/

0 

39 136/0 210/134/0 201/0 153/0 128/0 132/0 218/0 790/0 
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0 

40 213/0 
117/

0 
136/0 201/0 179/0 101/0 124/0 154/0 751/0 

41 186/0 
210/

0 
138/0 120/0 231/0 134/0 125/0 201/0 

781/

0 

42 119/0 
158/

0 
136/0 120/0 155/0 136/0 157/0 201/0 820/0 

43 113/0 
140/

0 
145/0 149/0 113/0 138/0 146/0 120/0 

817/

0 

44 145/0 
125/

0 
118/0 210/0 179/0 136/0 214/0 120/0 

718/

0 

45 154/0 
154/

0 
128/0 205/0 111/0 106/0 158/0 063/0 

892/

0 

اول با هم در یک عامل قرار  سؤالشود، سه میهمانطور که در جدول فوق مالحظه 

قوانین و مقررات حمایت "ها بعد لذا این شاخص بودند(  5/0باالي  1اند) داراي بار عاملیگرفته

سنجد. را می تیزهوشان از مجموع ابعاد مدیریت استعداد در مدارس را" کننده از استعدادها

ت سؤاالسنجد. را می "انداز مدیریت استعدادهاداشتن چشم"با هم بعد  6تا  4 تسؤاالهمچنین 

با هم بعد  12تا  10ت سؤاالسنجد. را می "منابع مالی مدیریت استعدادها"نیز با هم بعد  9تا  7

استقرار "با هم بعد  15تا  14ت سؤاالسنجد. را می "ایجاد جوّ حمایتی از استعدادها"

استقرار "با هم بعد  19تا  16ت سؤاالسنجد. همچنین از مجموع ابعاد را می "نرم هايزیرساخت

را  "و آکادمیک مینظام عل"با هم بعد  23تا  20ت سؤاالسنجد. را می "هاي سختزیرساخت

سنجد. در نهایت را می "کیفیت آموزش و یادگیري"با هم بعد  35تا  24ت سؤاالسنجد. می

سنجد. همانطور که از تحلیل عاملی را می "استعدادها تیریمد"د هم بع با 45تا  36ت سؤاال

ت دقیقاً منطبق بر ساختار سؤاالاکتشافی مالحظه شد، ساختار عاملی کشف شده در این 

ها با همبستگی باالي گویه ست. جدول بارهاي عاملی نشان دهندۀا میدر الگو پارادیمیمفهو

 عوامل مرتبط است. 

 شده آزمون الگو زیر شکل در :يتأیید عاملی تحلیل ؛مفهومی الگو ساختار تأیید و اعتباریابی

 افزار نرم خروجی اساس بر مسیرها از کدام هر روي عاملی بارهاي شده استاندارد مقادیر با همراه
                                                           

 ها( با عوامل زیربنایی است. ي عاملی نشان دهنده همبستگی سؤاالت )گویهبارها .1
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AMOS همۀ تأثیر، شده عنوان مسیر ضرایب از که دهدمی نشان هایافته. است شده درج 

 بار ضرایب به مربوط خروجی زیر در .هستند معنادار و مثبت ضرایب ۀهم و است معنادار ،عوامل

 :است آمده تیزهوشان مدارس در استعداد مدیریت الگوي عاملی

 

 

مدارس تیزهوشان)در حالت  در استعداد مدیریت الگوی مسیر ضرایب و عاملی بارهای (3شکل

 ضرایب استاندارد(

 .ستندین 4/0کمتر از  (3هاي عاملی در شکل )م از بارشود هیچ کداهمانطور که مالحظه می

و  هامؤلفهتوان نتیجه گرفت که اجزاي الگو در الیۀ اول روابط )روابط بین زیرمی بنابراین

ها براي ت یا شاخصسؤاالت مربوطه( مناسب بوده یا به اصطالح این زیر سؤاالیا  هاشاخص

همچنین الگوي  مناسبی هستند. زۀایی( ساهاي مربوطه داراي اعتبار )رومؤلفهسنجش زیر 

 در زیر آمده است:  tمدیریت استعداد در حالت ضرایب 
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 (tمدارس تیزهوشان)در حالت ضرایب  در استعداد مدیریت الگوی( 4شکل

بوده و  96/1براي مسیرهاي بارعاملی باالتر از  tشود، همه ضرایب میهمانطور که مالحظه 

فوق براي مدیریت  يیابی الگودر ادامه به منظور اعتبار .داردنشان از خوبی برازش الگوي مذکور 

بدین . ي نیکویی برازش پرداخته شده استهابه بررسی شاخص تیزهوشان استعداد در مدارس

آماري که تحت عنوان  هاي برخاسته از جامعۀتناسب الگو با داده براي بررسی درجۀ منظور

وجود دارد. این معیارها برخی  1معیار نیکویی برازش شود، چندیناعتباریابی الگو از آن یاد می

هاي الگو ها و برخی مربوط به سنجش میزان روایی مؤلفهمربوط به سنجش میزان پایایی مؤلفه

و در بخش روایی به بررسی  2است. در بخش پایایی به بررسی آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی

م به معیارهاي نیکویی برازش بخش ساختاري و در بخش ساختاري ه 4و همگرا 3روایی واگرا

ي الگو هاشود. در ادامه به ترتیب به ارزیابی این معیارها براي پایایی و روایی مؤلفهپرداخته می

آلفاي کرونباخ  و شاخص  اي الگو به محاسبۀهمؤلفهپرداخته شده است. به منظور بررسی پایایی 

، نتایج در جدول زیر تیزهوشان ت استعداد در مدارسي الگو مدیریهاپایایی ترکیبی براي مؤلفه

 آمده است:
  

                                                           
1. Goodness of fit index 

2. Combined reliability 

3. Divergent Validity 

4. Convergent Validity 
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 تیزهوشان ی الگو مدیریت استعداد در مدارسهامؤلفهآلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  .4جدول 

 (CRپایایی ترکیبی) آلفای کرونباخ هامؤلفه

 803/0 0.710 تیزهوشان مدیریت استعداد در مدارس

 794/0 0.790 ننده از استعدادهاقوانین و مقررات حمایت ک

 969/0 0.835 داشتن چشم انداز مدیریت استعدادها

 885/0 0.775 منابع مالی مدیریت استعدادها

 784/0 0.766 ایجاد جو حمایتی از استعدادها

 923/0 0.883 هاي نرماستقرار زیرساخت

 885/0 0.775 هاي سختاستقرار زیرساخت

 795/0 0.778 و آکادمیکمینظام عل

 895/0 0.825 کیفیت آموزش و یادگیري

 771/0 0.717 استعدادها تیریمد

بوده این نشان  7/0ها باالتر از مؤلفه تمامشود مقدار مالحظه می (4)همانطور که در جدول 

دار شاخص پایایی ترکیبی براي مق یی مناسبی دارد.می دهد که الگو از نظر آلفاي کرونباخ پایا

مدیریت استعداد  يهاها و سازهبوده و نشان از پایایی مناسب شاخص 7/0ها باالتر از سازههمۀ 

هاي تحقیق، به محاسبه روایی همگرا و مؤلفهبه منظور بررسی روایی  .دارد تیزهوشان در مدارس

یک  1ي است که متوسط واریان  تبیین شدۀروایی واگرا پرداخته شده است. روایی همگرا معیار

توسط  تبیین شده د. یعنی چند درصد واریان  یک سازۀسنجط سؤاالتش را میسازه توس

پردازد که آیا میزان همبستگی)تبیین( سؤاالتش تبیین شده است. روایی واگرا به این می

هاي دیگر. روایی واگرا از اي از سؤاالت با سازه موردنظر خودشان بیشتر است یا با سازهمجموعه

یک سازه با سؤاالتش )به  شود. در این روش، میزان رابطۀسنجیده می کرالر -طریق روش فورنل 

هاي دیگر سنجیده همان سؤاالت )به صورت کلی( با سازه ور کل و نه تک تک( با میزان رابطۀط

هاي الگو آمده شود. در زیر خروجی متوسط واریان  تبیین شده )روایی همگرا( براي مؤلفهمی

 است: 
  

                                                           
1. Average Variance Extracted (AVE) 
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 مدیریت استعداد در مدارس یهای الگومؤلفهبرای  (AVE)ریب روایی همگرامیزان ض .5جدول 

 تیزهوشان

 (AVE)میزان ضریب روایی همگرا هامؤلفه

 625/0 تیزهوشان مدیریت استعداد در مدارس

 743/0 قوانین و مقررات حمایت کننده از استعدادها

 714/0 انداز مدیریت استعدادهاداشتن چشم

 698/0 یت استعدادهامنابع مالی مدیر

 695/0 حمایتی از استعدادها ایجاد جوّ 

 582/0 هاي نرماستقرار زیرساخت

 612/0 هاي سختاستقرار زیرساخت

 724/0 و آکادمیک مینظام عل

 746/0 کیفیت آموزش و یادگیري

 741/0 استعدادها تیریمد

ها باالتر از مقدار مالك مؤلفه تمامدر  AVEمشخص است میزان  (5)همانطور که از جدول 

روایی  در حد مناسبی است. هاروایی همگراي مؤلفهکه دهد و این نشان می است (5/0)یعنی 

اي از سؤاالت با سازه موردنظر پردازد که آیا میزان همبستگی )تبیین( مجموعهواگرا به این می

سنجیده  الرکر -فورنل هاي دیگر. روایی واگرا از طریق روش خودشان بیشتر است یا با سازه

ر کل و نه تک تک( با میزان یک سازه با سؤاالتش )به طو شود. در این روش، میزان رابطۀمی

شود. در زیر خروجی روش هاي دیگر سنجیده میهمان سؤاالت )به صورت کلی( با سازهرابطۀ 

Fornell & Larcker (1981)   هاي الگو آمده است: براي مؤلفه 
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 های الگو مدیریت استعداد در مدارسمؤلفهالرکر)روایی واگرا( برای  -فورنل روش .6جدول 

 تیزهوشان

 

مدیری
ت 
استعدا
د در 
مدار
 س
تیزهو
 شان

قوانین 
و 
مقررا
ت 
حمای
ت 

کننده 
از 

استعدا
 دها

داشتن 
چشم 
انداز 
مدیری
ت 
استعدا
 دها

منابع 
مالی 
مدیری
ت 
استعدا
 دها

ی از 
ایجاد جو حمایت

استعدادها
 

استقرار 

ساختزیر

 هاي نرم

استقرار 

زیرساخت

هاي 

 سخت

نظام عل
ی
م

ک
و آکادمی

 

ش و 
ت آموز

کیفی

ي
یادگیر

 

مد
ری

ی
 ت

استعدادها
 

مدیریت 

استعداد 

 در مدارس

 تیزهوشان

724/0          

قوانین و 

مقررات 

حمایت 

کننده از 

 استعدادها

0.058 736/0         

داشتن 

چشم انداز 

مدیریت 

 استعدادها

0.050 
-

0.195 
844/0        

منابع 

مالی 

مدیریت 

 استعدادها

0.002 0.884 
-

0.082 
835/0       

ایجاد جو 

حمایتی از 

 استعدادها

0.072 0.436 
-

0.059 
0.355 724/0      

استقرار 

زیرساخت

 هاي نرم

0.026 0.123 0.005 0.142 0.101 762/0     

استقرار 

زیرساخت

هاي 

 سخت

0.084 0.124 0.017 0.016 0.145 0.110 815/0    
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 با سؤاالتشان به طور کل از رابطۀ هاسازه شود در این الگو رابطۀمالحظه میهمانطور که 

توان نتیجه گرفت که سؤاالت داراي روایی پ  می هاي دیگر بیشتر است.همان سؤاالت با سازه

واگراي مناسبی هستند. در نهایت نیز به بررسی برازش کلی الگو پرداخته شده است. در اینجا، 

گیرند. واحد با هم مورد ارزیابی قرار می يگیري و ساختاري به عنوان یک الگوههر دو بخش انداز

f، معیار  R2، مقدار تبیین t در این بخش آمارۀ بررسی ( GoFو شاخص برازش کلی الگو) 2

بین دو متغیر)سازه( در  داري رابطۀمعیاري است براي سنجش معنی t مقدار آمارۀ اند.هشد

بزرگتر باشد  96/1 از مقدار بحرانی tکلی چنین است که اگر مقادیر  نی قاعدۀي رگرسیوهاالگو

ثیر است و عامل روي سازه مورد نظر تأ دارتوان گفت که ضریب اثر معنیمی %95با اطمینان 

 داري دارد. معنی
 تیزهوشان مدیریت استعداد در مدارس یبرای مسیرهای الگو t . مقدار آمارۀ7جدول 

 برازش نتیجۀ t R2 مقدار آمارۀ ومسیرهای الگ

 - تیزهوشان مدیریت استعداد در مدارس
 قوانین و مقررات حمایت کننده از استعدادها

 میزان تبیین متوسط است 300/0 10.862(0.02)

 -مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان 

 داشتن چشم انداز مدیریت استعدادها
 استمیزان تبیین قوي  478/0 15.036(0.01)

 -مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان 

 منابع مالی مدیریت استعدادها
 میزان تبیین قوي است 365/0 8.223(0.04)

 -مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان 

 حمایتی از استعدادها ایجاد جوّ 
 میزان تبیین قوي است 368/0 9.154(0.04)

 -مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان 

 هاي نرمرساختاستقرار زی
 میزان تبیین متوسط است 289/0 6.406(0.02)

نظام 

و میعل

 آکادمیک

0.041 0.098 0.110 0.121 0.164 0.078 0.124 
749/

0 
  

کیفیت 

آموزش و 

 یادگیري

0.026 0.001 0.065 0.004 0.068 0.122 0.054 
0.12

1 

819/

0 
 

 تیریمد

 استعدادها
0.055 0.085 0.088 0.067 0.005 0.102 0.044 

0.06

9 

0.12

6 

7

4

8/

0 
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 - مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان
 هاي سختاستقرار زیرساخت

 میزان تبیین متوسط است 195/0 8.546(0.03)

نظام  - مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان

 و آکادمیکمیعل
 میزان تبیین متوسط است 301/0 8.774(0.02)

 - تیزهوشانت استعداد در مدارس مدیری
 کیفیت آموزش و یادگیري

 میزان تبیین متوسط است 291/0 6.201(0.01)

 - تیزهوشان مدیریت استعداد در مدارس

 استعدادها تیریمد
 میزان تبیین متوسط است 211/0 8.514(0.02)

 t آمارۀمسیرها در الگو داراي میزان  تماممالحظه می کنید  (7) همانطور که در جدول

قرار  تأییداجزاي الگو مورد  ( را دارند. لذا همۀ05/0اري کمتر از د)میزان معنی 96/1بیشتر از 

ثیر یک متغیر مستقل )یک عامل( بر روي یک متغیر وابسته را میزان تأ R2گیرند. معیار می

که عددي دهد. در اصل میزان تبیین واریان  متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را نشان می

تر از کوچک R2دهد. معیار قضاوت بدین گونه است که مقادیر بین صفر تا یک است را نشان می

را برازش قوي  33/0را برازش متوسط و برازش باالي  33/0تا  19/0را برازش ضعیف، بین  19/0

میزان  دۀشود و نشان دهنهاي وابسته )درونزا( محاسبه میمؤلفهگویند. )این معیار فقط براي 

کنید مقدار رهاي مستقل از واریان  متغیر وابسته است( همانطور که مالحظه مییتبیین متغ

R2 بنابراین الگو داراي برازش  یین متوسط یا قوي در الگو بودند؛ها داراي میزان تبمؤلفه در همۀ

f)1اثر معیار اندازۀ .استمناسبی  دهد. در اصل این ن میهاي الگو را نشا( شدت رابطه بین سازه2

در الگو باشد یا  yو  xبین  وقتی رابطۀ R2 دراست و میزان تغییر  R2معیار مبتنی بر معیار 

، 02/0معرفی شده و مقادیر   Cohen (1988)کند. این معیار توسطگیري مینباشد را اندازه

گ یک سازه بر سازۀ (، متوسط و بزر)کوچک ثیر ضعیفبه ترتیب نشان دهندۀ تأ 35/0و  15/0

fدیگر است، خروجی  آمده است:  (8) جدول در  2

  

                                                           
1. Effect size  
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 تیزهوشان برای الگو مدیریت استعداد در مدارس  𝐟𝟐خروجی .8جدول 

 گیرینتیجه 𝐟𝟐 متغیر وابسته عوامل

 مدیریت استعداد در مدارس

 تیزهوشان

قوانین و مقررات حمایت کننده از 

داز مدیریت داشتن چشم ان -استعدادها

 -منابع مالی مدیریت استعدادها -استعدادها

استقرار  -حمایتی از استعدادها ایجاد جوّ 

هاي استقرار زیرساخت -هاي نرمزیرساخت

کیفیت  -و آکادمیکمینظام عل -سخت

 استعدادها تیریمد -آموزش و یادگیري

 قوي تأثیر 361/0

قوانین و مقررات حمایت 

 کننده از استعدادها
 قوي تأثیر 415/0 نیبر قوان نظارت -نیقوان يربازنگ

انداز مدیریت داشتن چشم

 استعدادها
 قوي تأثیر 369/0 اهداف -هابرنامه

منابع مالی مدیریت 

 استعدادها
 قوي تأثیر 360/0 نهیبه صیتخص -یمنابع مال نیمأت

حمایتی از  ایجاد جوّ 

 استعدادها
 قوي تأثیر 368/0 یطیمح ۀتوسع -طیمح جادیا

 هاي نرماستقرار زیرساخت

 جیترو -یفرهنگ يهاارزش يسازنهینهاد

 یفرهنگ

 

 قوي تأثیر 385/0

 هاي سختاستقرار زیرساخت

 یرسانروزبه -هارساختیز جادیا

 هارساختیز

 

 قوي تأثیر 367/0

 و آکادمیکمینظام عل

 -ياحرفهۀ توسع -یآموزش ستمیبهبود س

 یو تعامل یارتباط ستمیس بهبود

 

 قوي تأثیر 371/0

 يریادگیآموزش و  تیفیک

 -يفرد ينشانگرها -یعلم ينشانگرها

 یتیترب ينشانگرها

 

 قوي تأثیر 374/0

 قوي تأثیر 401/0 ينگهدار -تیریمد -جذب استعدادها تیریمد
 

گ بر متغیر وابسته اثر متوسط یا بزر تمام عوامل داراي اندازۀشود همانطور که مالحظه می

( بر GoFالگو از براش خوبی برخوردار است. معیار برازش کلی الگو )  بنابراین مربوطه بودند.

وضعیت کلی  آید و نشان دهندۀبه دست می  R2اساس میانگین مقادیر اشتراکی و مقادیر 
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بازش کلی مناسب  باالتر باشد، بطور کل نشان دهندۀ 36/0در صورتی که از  برازش الگو است.

 در زیر آمده است. GoFالگو است. مقدار 

𝐺𝑜𝑓 =  √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2 = √0.906 × 0.545 = 0.702 

به عنوان  ها دارد.دهد که الگو برازش قوي با دادهبزرگتر بوده و نشان می 36/0این مقدار از 

ساختاري در حالت تخمین  يتوان گفت که الگوهاي تحقیق، میگیري کلی از بخش یافتهنتیجه

، تطابق خوبی تیزهوشان براي مدیریت استعداد در مدارس میتاندارد، نشان داد که الگو مفهواس

 میبه خوبی روابط درون این الگو پارادی است مورد نظر داشته و توانسته ها در جامعۀبا داده

 )روابط مسیر ساختاري( را تبیین کند.

 گیریبحث و نتیجه

 اهمیت از تیزهوشان مدارس خصوص به مدارس و شوپرورآموزش بخش در استعداد مدیریت

 بر عالوه، محورانسان سرمایۀ سازمان به عنوان تیزهوشان مدارس چراکه است برخوردار تريویژه

 استعدادهاي توسعۀ و رشد، شناسایی به بایستمی مربیان و معلمان استعداد مدیریت

 رشدبراي  تواندمی پرورش و وزشآم که خدمتی ترینمهم. ورزند مبادرت نیز آموزاندانش

 زمینه ترینمناسب سوي به استعدادهایش به توجه با را او که است آن دهد انجام آموزدانش

رفته  یاد از به کلّی این هدف ؛باشد کارآمد و خشنود آن در او که جایی به یعنی، کند هدایت

 و تجزیه و شناسایی در را آموزاندانش باید تیزهوشان مدارس در استعداد مدیریت پ . است

 شرایط و خصوصیات با را آنان همچنین، کند یاري خود وخويخلق و هارغبت، هاتوانایی تحلیل

 تا کنند کمک آموزاندانش به و سازد آشنا شغلی هايرشته از یک هر آیندۀ و مشاغل احراز

 .کنند مقایسه شغل احراز شرایط و خصوصیات با را خود هايویژگی

 از که تیزهوشان مدارس در استعداد مدیریت هايمؤلفه و ابعاد پژوهش این نتایج اساس بر 

 از کننده حمایت مقررات و قوانین :شامل اندشده استخراج اکتشافی عاملی تحلیل طریق

 جوّ ایجاد، استعدادها مدیریت مالی منابع، استعدادها مدیریت اندازچشم داشتن، استعدادها

 و میعل نظام، سخت هايزیرساخت استقرار، نرم هايزیرساخت استقرار، ااستعداده از حمایتی

 گانۀنه ابعاد استخراج این. شد استعدادها مدیریت و یادگیري و آموزش کیفیت، آکادمیک

 Rashki et al (2017) ,Schooley (2010)  يهایافته با تیزهوشان مدارس در استعداد مدیریت

 پرسنل انتخاب» عنوان تحت  et al (2013)  Aksakalتحقیق ساسا بر همچنین. دارد خوانیهم

 نظر از وجود این با. است شده اشاره ابعاد و هامؤلفه این از برخی به «استعداد مدیریت اساس بر
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   Schiemann (2013) ,يهاپژوهش یافتۀ با که گفت توانمی نظري مبانی با تطبیق

Thunnissen & Arensbergen (2015)  شامل استعداد مدیریت معتقدند که است راستاهمنیز 

 مرکز درشود. می کارکنان از نگهداري و دادن توسعه، کردن درگیر، انتخاب، کردن جذب ابعاد

 فرایند طریق از ابعاد یا عوامل این. دارد وجود سازمان اصلی هايارزش و هاشایستگی ابعاد این

 اسـتعداد مـدیریت که است ذکر شایان. هستند متصل هم به، ارزیابی و اجرا، استراتژي، مداوم

 این، است جوانان هايمهارت و انسانی سـرمایۀ توسعۀ راسـتاي در آموزشی مؤسسـات در

 با نیروهاي حفظ و انگیزه ایجاد، توسعه، دارایی براي سـازمانی هـايفعالیـت مجموعـه، مدیریت

 که داد نشان  نتایج همچنین .است ازمانس آیندۀ فعلـی اهـداف بـه رسـیدن براي استعداد

 الگو اجزاي که گرفت نتیجه توانمی؛ بنابراین ستندین 4/0 از کمتر عاملی بارهاي از هیچکدام

 داراي مربوطه هايمؤلفه زیر سنجش براي هاشاخص یا تسؤاال زیر این اصطالح به یا مناسب

 همۀ براي ترکیبی پایایی و کرونباخ ايآلف از حاصل نتایج. هستند مناسبی سازه( روایی) اعتبار

 در استعداد مدیریت هاسازه و هاشاخص مناسب پایایی از نشان و بوده 7/0 از باالتر هاسازه

 مقدار از باالتر هامؤلفه تمام در AVE میزان شد مشخص که همانطور؛ روایی نظر از. بود مدارس

 .است مناسبی حد در هامؤلفه گرايهم روایی دهدمی نشان این و بود، است 5/0 که مالك

 هايسازه با سؤاالت همان رابطۀ از کل طور به سؤاالتشان با هاسازه رابطۀ الگو این در، همچنین

 .هستند مناسبی واگراي روایی داراي سؤاالت که گرفت نتیجه توانمی پ  .بود بیشتر دیگر

fمعیار اندازه اثر ) ،R2یار ، معt هاي نیکویی برازش شامل آمارۀهمچنین بر اساس شاخص 2)، 

 براي و بود مناسبی اعتبار داراي الگو این که گفت توانمی گو از برازش مناسبی برخوردار بود.ال

 در آینده تحقیقات براي میمفهو هايچارچوب تدوین و نظري تفکر به ساختاردهی و تبیین

 و رویکرد، مدیران و معلمان نبی در تیزهوشان مدارس در استعداد مدیریت ماهیت خصوص

 نظر مورد جامعۀ در هاداده با خوبی تطابق که داد نشان الگو این. کندمی القا مناسبی دیدگاه

. کند تبیین را( ساختاري مسیر روابط) میپارادی الگو این درون روابط خوبی به توانسته و داشته

 تحقیقات و هایافته با تطبیق امکان گوال این به مربوط خاص و تحلیلی ماهیت دلیل به سؤال این

 شود.می محسوب تحقیق درونی یافته یک و ندارد را قبلی

 که دارد نیاز پاسخگو و پذیرانعطاف، خالق نیروهاي به امروزي توان گفت جامعۀدر نهایت می

 آموزشی سساتمؤ و مدارس از استعداد مدیریت طریق از تواندمی نخبگان این جذب و شناسایی

 پرباري نتایج تواندمی و دارند استعداد شکوفایی و گیريشکل در اساسی نقشی که شود غازآ

 مدارس در استعداد مدیریت بنابراین باشد. داشته آموزاندانش و معلمان و مدیران براي
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 به منحصر استعدادهاي و هاتوانایی با والدین و مانمعل و آموزاندانش کردن آشنا و تیزهوشان

شد  آموزاندانش هايمحدودیت و هارغبت، هاتوانایی شناخت و آشنایی سبب، آموزانشدان فرد

 تأمین در و کند اتّخاذ تريواقعی و ترمعقول هايتصمیم تا شودمی کمک فرد به وسیله بدان و

 حاضر عبارتند از: پیشنهادهاي پژوهش یابد. توفیق، سالم زندگی

 از تیزهوشان مدارس در گذاريسیاست شودمی پیشنهاد، تحقیق نتایج به باتوجه 

 مدیریت فرایند سازيبهینه سوي به مدیریتی هايفرایند در مداخله سمت

 مدارس در ویژه به و آموزشی گذاريسیاست بخش که صورت بدین. باشد استعداد

 و طراحی به اقدام، استعداد مدیریت هايفرایند سازياثربخش منظور به تواندمی

 دیگري مداخلۀ نوع هر یا آموزشی هايکارگاه، آموزشی هايدوره، هافرایند اجراي

 و هامهارت سطح ارتقاي باعث مسأله این. کند استعداد تقویت و ایجاد جهت در

 در مدیریتی هايفرایند اثربخشی آن تبع به و استعدادها هدایت و شناخت

 .شد خواهد مدارس

 در ویژه به، آموزشی هايسیستم دشومی پیشنهاد شده استخراج ابعاد به توجه با 

 و ابعاد شناسایی و استعداد مدیریت به مربوط هايفرایند شناسایی با ،مدارس

 کارکنان و پرسنل سازيبه هايدوره اجراي و طراحی، نیازسنجی به آن هايمؤلفه

 و ابعاد با متناسب استعدادها و هامهارتارتقاي  حوزۀ در تیزهوشان مدارس در

 .ورزد مبادرت شده ذکر هايمؤلفه

 :آتی مطالعات براي پیشنهادو  

 تهران شهر مدارس کارکنان عملکرد بر استعداد مدیریت الگوي اثربخشی بررسی. 

 مدارس در استعداد مدیریت بر گذارتأثیر موانع و عوامل تحلیل و شناسایی 

 . تهران شهر تیزهوشان

 کشور سراسر شانتیزهو مدارس عملکرد بر استعداد مدیریت توسعۀ تأثیر. 

 قاعده این از نیز پژوهش این که روست به رو خاص هايمحدودیت با پژوهشی کار هر

 تیزهوشان مدارس به محدود تحقیق این :عبارتند از هااین محدودیت از برخی .نیست مستثنی

 پژوهشگر توسط شده تهیه ابزار مبناي بر حاضر تحقیق .است نشده شامل را مدارس سایر و بوده

 پرداخته مدارس در استعداد مدیریت ابعاد سایر به است ممکن که دیگري ابزارهاي و شده انجام

 به شده اراله هايپاسخ مبناي بر تحقیق هايیافته .است نبوده پژوهشگر اختیار در باشد
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 هايپاسخ ارالۀ عدم و دهندگانپاسخ سوء برداشت احتمال و شد حاصل ساختهمحقق نامهپرسش

 .است مطرح هایافته محدودیت عنوان به صحیح
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