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  :چکیده

 هدف این مطالعه طراحی الگوي مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل بود. به این منظور از طرح

شد. در مرحله نخست با بررسی و تفحص در  يآورجمعطی دو مرحله کیفی و کمی  هادادهاکتشافی آمیخته استفاده شد و 

نفر از  18روش نظریه داده بنیاد با  يریگبهرهات انجام شده در خصوص مدیریت استعداد و با پژوهشمبانی نظري و 

اصلی و  يهامقولهکیفی  يهادادهبه شد؛ طی سه مرحله کدگذاري متخصصان و معلمان نمونه اردبیل به صورت فردي مصاح

  به دست آمد. هاآنفرعی فرایند مدیریت استعداد معلمان و روابط بین 

حاصل از مرحله پژوهش کیفی، پرسشنامه و الگوي اولیه طراحی شد و در نهایت با  يهاافتهیدر مرحله بعد بر مبناي 

کمی به منظور شناخت روابط بین  يهادادهه اردبیل الگوي مذکور آزمون شد. تحلیل نفر از معلمان متوسط 331مشارکت 

با الگوي مفهومی  هادادهبرازندگی الگو حاکی از برازش مطلوب  يهاشاخصمرحله نخست انجام شد.  يهاافتهیعوامل و تعمیم 

  هاي مرحله پژوهش کیفی مفروض دانسته بود.است که پژوهشگر بر اساس یافته

 ساختار و سازمانی بلوغ( مقوله کلی بود که در قالب الگوي پارادایمی: شامل شرایط علی 13 دهندهنشانتایج پژوهش ن

 آموزش( )، راهبردهاي مدیریت استعدادییگراستهیشا( مقوله کانونی (عوامل شغلی و سازمانی)، رگذاریتأثعوامل   ،)سازمانی

 امکانات نظامند، ساختار معلمان، مشارکت(اي زمینه زدایی)، عواملتمرکز ،استعداد مدیریت اجراي ریزيطرح کارکنان،

بالندگی سازمانی)، فرایند مدیریت استعداد معلمان در مدارس مدارس) و پیامدها ( استقالل( گرمداخلهشرایط ) آموزشی

روابط ارائه شده در قالب  پژوهش،کردند. در الگو مرحله کمی و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس می وپرورشآموزش

  شد. تائیدکیفی بررسی و  هايیافتهمنبعث از تحلیل  هايفرضیه

  

  استعداد، اردبیل مدیریت ،ییگراستهیشا وپرورش،آموزش: هادواژهیکل
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   مقدمه)1-1

. )1،2015وساماویبول و همکاران( جامعه جهانی به سرعت در حال تغییر است يفنّاوربا توسعه علم و 

از این رو ). 2،2017وینر و همکارانباشد(انسانی میسرمایه کنندهعوامل تعیین ترینیکی از قوي وپرورشآموزش

 است، متعهد و نیروهایی مانا از يمندبهره گرو در آن موفقیت که است ییهاسازمان جمله از وپرورشآموزش

 ایجاد و حفظ براي حمایتی اقدامات و هابرنامه که هستند وپرورشآموزش نیروهاي نیترمهم و مؤثرترین معلمان

 بر تأثیرگذار مهم عوامل از معلمان انگیزه با ماندگاري . شودیم اجرا هاآن ماندگاري براي الزم و کافی انگیزه

 پی در گوناگون پیامدهاي ،معلمان حمایتی اقدامات و هابرنامه .آموزان است دانش یادگیري و آموزش کیفیت

 اهداف یافتن تحقق جهت در بیشتر تالش براي تمایل و انگیزه با خدمت ، تداومهاآن نیترمهم که دارند

 که شودیمآنان  انگیزة بدون ماندگاري سبب معلمان، يهازهیانگ و تمایالت به توجه عدم .است وپرورشآموزش

 به تمایل عدم هاآن تکرار مشاهده و و است درآمیخته ییجاجابه و انتقال ،مهاجرت ،ریزش نظیر ییهاواژه با

 دستیابی در سازمان هر کامیابی  رونیا). از 1388(پور اشرف و طوالنی، دهدیم نشان را معلمی حرفه در ماندگاري

 عنوان به انیانس نیروي میان، این در .دارد بستگی مادي و انسانی منابع از اثربخش يازهیآم به خویش اهداف به

 ).3،2011(دیویس و دیویس است گرفته جدي قرار توجه مورد اخیر دهۀ دو در سازمان دارایی و سرمایه نیترمهم

در کشور ما که داراي . باشندیممختلفی  يهاتیریمدداراي  ییتمرکززدا و ییتمرکزگرااز لحاظ  هاسازمان

ل زیادي به سمت عدم تمرکز ایجاد شده است و عموم افراد ، تمایباشدیممدیریت آموزشی و برنامه درسی متمرکز 

که با تغییر نظام  پندارندیمو چنین  انددانسته، بخش اعظم ناکارآمدي نظام آموزشی را معلول آن و کارشناسان

 ییک دارندیم) اظهار 2002بر اکثر مسائل و مشکالت آموزشی فائق آیند . برمن و همکاران( توانندیم يریگمیتصم

 و يریگمیتصم حق واگذاري با است که شده استوار پایه این بر  آموزشی نظام در تمرکززدایی از دفاع دالیل از

 والدین و معلمان مدیران، صورت، این زیرا در ؛رودیم باالتر آموزشی کیفیت مدارس، به پاسخگویی مسئولیت

(خندقی و  داشت خواهند آموزش یتارتقاي کیف و درسی يهابرنامه محتواي انتخاب در بیشتري سهم

موفق و البته مدارس  دیده  يهاسازمانمدیریت استعداد به عنوان یک عامل حیاتی در  رونیااز  ).1389دهقانی،

                                                           
1. Vesamavibool & et al 

2  .  viner & et al 

3 . Davies, B., & Davies 
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 تضمین منظور به یکپارچه هايیتفعال سري یک انجام از است عبارت استعداد مدیریت واقع در .شودیم

در یک  سازمان. توسط آینده در و حاضر حال در ،نیاز مورد مستعد رکنانکا توسعه و انگیزش ،نگهداري ،جذب

 وپرورشآموزش. در اندمشغولسازمان مردم مدار منابع کلیدي استعداد افرادي است که در سازمان به فعالیت 

ا استعداد به جذب افراد ب رونیابه عنوان عامل مهم  در موفقیت مدرسه در  نظر گرفته شود. از  تواندیماستعداد 

و حفظ تعهد افراد با استعداد  هاآنبراي استفاده از توانایی  ياشدهيزیربرنامهتنهایی کافی نیست بلکه باید استراتژي 

کنند و این ها به وسیله افراد حرکت میدر واقع سازمان). 4،2011(دیویس و دیویس در مدرسه وجود داشته باشد

-هایی است که مانند همه فعالیتاستعداد از مقولههاست. از طرفی ده موفقیت سازمانکنناستعداد افراد است که تعیین

ها سپرده شده هایی که به آنبایست به نحوي فعال در قبال مدیریت استعدادها میها نیازمند مدیریت است و سازمان

بار توسط مکنزي و مشاوران  براي  اولین "جنگ براي استعداد "اصطالح  ).2010، 5گو باشند( وستالاست، پاسخ

در موفقیت سازمانی دانسته و  تأثیرگذاررا عامل مهم و  6سازمان مطرح شد. در بررسی مکنزي او مدیریت استعداد

، توسعه و جذب کارکنان مستعد براي سازمان مزیت رقابتی ایجاد معتقد است که مدیریت استعداد با شناسایی

 به پرداختن دنبال به محقق حاضر، پژوهش در ).2012 ،8ساها و سیریواستاوا ؛7،1201(والدت و نوه ابراهیم کندمی

 بیان به ابتدا راستا این در لذا، باشدمی بر مدیریت استعداد معلمان ابتدایی دوره متوسطه شهر اردبیل تأثیرگذارعوامل 

 سؤاالت و اهداف ترتیب هب آن، از پس. است شدهپرداخته پژوهش ضرورت و اهمیت به نیز ادامه در و مسئله

  .است آمده پژوهش متغیرهاي عملیاتی و مفهومی تعریف و پژوهش

 مسئله) بیان 1-2

 شودمی، نگهداري و توسعه کارکنان با استعداد مرتبط امروزي به جذب هايسازمانموفقیت  ايفزاینده طوربه

و پاسخگو نیاز دارند و از سوي  پذیرانعطاف، خالق نیروهايامروزي به  هايسازمان ).9،2012آگویینس و همکاران(

پویا در این  هايسازماناز قبل شده است.  ترمشکلدیگر شناسایی و جذب و نگهداري این نخبگان در سازمان بسیار 

که نتوانند مدیریت  هاییسازمانهستند و  استعدادهابراي جذب این  هاییفرصتدنیاي رقابتی در تالش براي ایجاد 

نتایج  ).1388(رضائیان و سلطانی ، نسانی خود را با هنجارهاي امروزي منطبق کنند، محکوم به فنا خواهند بودمنابع ا

رو بهها با مشکل عدم استفاده از استراتژي مدیریت استعداد روسازمان جهانی نشان داده که همه آن 40ات از پژوهش

 طوربهباشد و همین امر هاي استراتژیک سازمانی مین پستهستند که نتیجه آن، کمبود نیروهاي مستعد براي پر کرد
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، 11کالینگس و مالحی ؛2007، 10ردي و کانگر( را براي رشد محدود ساخته است هاسازمانتوانایی  توجهیقابل

ها در سرتاسر جهان این است که میزان تقاضاي استعداد از میزان ترین مشکل سازمان). در حال حاضر عمده2009

هایشان باید به فکر شناسایی و ها خود متوجه هستند که جهت بهبود شایستگیآن سبقت جسته و سازمانعرضه 

ها دارد. این سازي مدیریت استعداد تأثیر مثبتی بر عملکرد کاري سازمانپرورش افراد شایسته باشند. در حقیقت پیاده

ري مالی در مدیریت استعداد نخستین عامل گذادهد که سرمایهدرصد آمارها نشان می 7/63در حالی است که 

به  همچنانها گردد. این امر دال بر این واقعیت است که سازمانها تلقی میکسب مزیت رقابتی براي سازمان

کند، نیاز دارند و در این انداز کمک میهایی مطابق چشمافراد که به ایجاد قابلیت وپرورشآموزشو  سازمانیتوسعه

در آینده  هاسازمانمهم  هايچالش). یکی از 2012، 12کهایند( باشد راهگشاتواند ریت استعداد میرابطه نیز مدی

 14را کالرك و وینکلر ايمطالعه). براي مثال 13،2012(عزیز و اوگبولو آوردن استعداد است دست بهرقابت براي 

معتقد بودند که  دهندگانپاسخرصد د 90) در موسسه سی.آي.پی.دي انگلستان انجام دادند که بر اساس آن 2006(

بر  هاآنمثبتی داشته باشد و بیش از نیمی از  تأثیرسازمان  هايفعالیتبر حوزه  تواندمیمدیریت استعداد  هايفعالیت

بیشتر  .)15،2003(آدامسکی گیردمیمدیریت استعداد قرار  هايفعالیتهمه چیز در حیطه  تقریباًاین باورند که 

جایگاه ضعیف براي نگهداري از  ،در دسترس استعدادهايزه بنا به دالیلی از قبیل: کاهش امرو هاسازمان

منابع انسانی ضعیف مانند جبران خدمات و  هاياستراتژيباال رفتن نرخ برگشت کارکنان و  ،برجسته استعدادهاي

سازمان  مندرج در  150ه بر روي در یک بررسی ک ).16،2009( فیلیپ و روپرز مواجه هستند استعدادهامزایا با بحران 

درصد در سال نرخ  33مدیریتی خود طی پنج سال حدود  هايردهبراي  هاسازمانانجام شد، » 500فورچون« لیست

مناسب  هايجایگزینکرده و اعتراف نمودند که در مورد توانایی خود براي یافتن  بینیپیشریزش آینده) ( خروج

این امر در سازمان آموزش و پروش نیز  ).1388نقل از رضائیان و سلطانی فرد،؛ به 2008(هیوز، مطمئن نیستند

 موجب است که ايمسئله انگیزه بدون ماندگاري یا معلمی شغل در ماندگاري به تمایل عدم است. توجهقابل

 در سازمان، به نسبت لقتع  نتیجه احساس در باشد، احترامقابل معاش، تأمین حد در معلمان براي سازمان شودمی

 سازمان و شغل سادگی به شود، پیشنهاد آنان به مناسب دیگري شرایط اگر و گیردمی قرار پایینی سطح در هاآن

که میانگین عدم تمایل به ماندگاري  دهدمیایران نشان  در  هابررسینتایج تحقیقات و  .کنندمی ترك را خود
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برخوردارند،  ) دکتري و ارشد کارشناسی( باالتر تحصیلی مدارك زا که معلمانی میان در و ٪ 43به طور عام  معلمان

( پور سازدمیوارد  وپرورشآموزشجدي بر پیکرة  هايآسیب مسئله این به توجه عدم که است ٪ 80بیش از 

قبل خدمت معلمان با خودکارآمدي  هايانگیزه) نیز در پژوهش خود با عنوان 2014بیلیم ( ).1388اشرف و طوالبی،

که بیشتر به  باشندمینشان داد که معلمان در حین خدمت کمترین انگیزه جهت تدریس در مدرسه را دارا  هاآن

 استخدام و جذب فرآیند در فزاینده هايهزینه تحمل رغمبه متأسفانه،. شودمیقبل استخدام مربوط  هايآموزش

 در آنان، رساندن استعدادهاي ظهور به منظور به افراد این تربیت از ناشی باالي هايهزینه همچنین و استعداد با افراد

(خالوندي و دارند شغل تغییر و ترك سازمان به تمایل افراد این عمل در که شودمی دیده موارد از بسیاري

، پرداختن به عوامل  مدیریت استعداد به شدهپرداختهبه آن  پژوهشکه در این  ايمسئلهدر واقع ). 1392عباسپور،

که بتوان از آن به عنوان یک الگوي  باشدمیو چگونگی ارتباط این عوامل در قالب یک مدل  ترجامعشکلی 

بر مدیریت  مؤثردر پی کشف  عوامل  پژوهش، استفاده کرد . در واقع این وپرورشآموزشکاربردي  در نظام 

یه همین عوامل پیشنهاد داده تا  از آن استعداد در نظام آموزش و پروش  بوده تا بر اساس آن بتوان مدلی مناسب بر پا

  براي سنجش سطح مدیریت استعداد در نظام آموزشی  استفاده کرد. 

 هايسازمانات صورت گرفته در خصوص مدیریت استعداد که بیشتر در پژوهشبا توجه به ادبیات موضوع و 

یریت استعداد و عوامل آن در ات صورت گرفته در باب مدپژوهشصنعتی انجام شده است،  الزم به ذکر است که 

ندارد که همین فقر مطالعه در این زمینه و عدم وجود به خصوص در نظام آموزشی ایران ، کفایت و جامعیت الزم را 

این مطالعه در راستاي  .باشدمی پژوهشاصلی این  هايانگیزهیک مدل بومی براي نظام آموزشی  در کشور، یکی از 

کمی ابعاد  هايروشاز  گیريبهرهنگاهی اکتشافی نسبت به موضوع و در ادامه  است با فوق کوشیده مسئلهپاسخ به 

  مشخص نماید.) لیمتوسطه شهر اردب دورهدر نظام آموزشی ( معلمان  مدیریت استعداد را و چگونگی

  پژوهشاهمیت و ضرورت  )1-3

 غیرقابلسیاسی  ،اجتماعی ،هنگیفر تغییراتسریع و  فنّاورانه هايپیشرفتکه  کنیممیما در قرنی زندگی 

، در دسترس استعدادهاياز قبیل کاهش  دالیلیامروزه بنا به  هاسازمان). اغلب 1،2013اند (آلتینوز و همکاراناجتناب

 هاياستراتژيکارکنان و  جاییجابه، باال رفتن نرخ برجسته استعدادهاي، مشکالت فراوان براي نگهداري از دسترس

تخصیص شغل مناسب و گمارش صحیح فرد  ).2،2009حران استعداد مواجه هستند( فیلیپس و روپر، با بمنابع انسانی

هاي او از جمله وظایف مهم سازمان است. عدم تناسب شغل با شاغل، به عدم تحقق در شغلی متناسب با توانایی

ان را موجب خواهد شد. وري در کل سازمشود که نهایتاً کاهش بهرهکامل وظایف شغلی و ناکامی شاغل منجر می
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او را فراهم نکند، به تخریب شغل و کاهش  چه انگیزه ارتقاي تواناییناتوانی فرد در انجام وظایف شغلی چنان 

در جهت توسعه کمی و کیفی شغل  چنانچههاي فراتر از نیاز شغل فرد چنین توانمنديشود. همراندمان کار منجر می

ها در پیدا کردن، سازمانامروزه  ).1389ابیلی، ( و سرخوردگی شاغل خواهد انجامیدکار گرفته نشود، به دلسردي به

وورال، واردارلیر، ( شوند، چندان موفق نیستندهایی که استعداد تلقی میآن خصوصبهکارکنان  نگهداشتتوسعه و 

محسوب  کلیدي تفاوتک ی انسانی هايسرمایه مدیریت برايد استعدا ). این در حالی است که2012، 1و آیکایر

 مدیریتامروزه ). از همین رو 2012، 2ساهاي و اسریواستاوا( تبدیل شده است رقابتی مزیتبه یک عامل  وشود می

)؛ و به اعتقاد لوییس و 2005بودریو و رامستد، ( است سازمانی هايچالش ترینبزرگ از یکی دهندهنشان استعداد

ساهاي و ( تحت پژوهش و بررسی قرار دارد همچنان، نیافته توسعه مفهوم یک به عنوان حال درعین) 2006( 3هکمن

ات تجربی در پژوهشکمبود  همچنانهاي اخیر هند و چین در این زمینه ) و با وجود مشارکت2012اسریواستاوا، 

وب در  7120یک بررسی اولیه در سال ). 2010، 4آیلس، چوآي، و پرس( مورد مدیریت استعداد مشهود است

والدت ( اندکردهبار کلمات مرتبط با استعداد را جستجو  29800000سایت گوگل نشان داد که محققین نزدیک به 

) استراتژي مدیریت استعداد را بخشی از تغییرات ضروري قرن بیست و یکم 2007( 6). گروسمن5،2011و نوه ابراهیم

هایی که در عرصه اقتصاد ع مدیریت استعداد براي سازمانداند. در واقها میو جزء مکمل استقرار تحول در سازمان

مدیریت استعداد در سال  ).2010، 7تیمون، استامف، و داه( شوند به یک چالش تبدیل شده استجهانی مهم تلقی می

 دلیل دومدیریت استعداد به  ). 8،2016هاي اخیر توجه محققین زیادي را به خود جلب کرده است.(اینگرام و گلود

 آمیزموفقیتاستراتژي مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداري  مؤثرلی داراي اهمیت است: اول اینکه اجراي ک

( طهماسبی و  شوندمیکلیدي در آینده انتخاب و آماده  هايپستو دوم اینکه کارکنان براي  شودمی استعدادها

بسیار مشکل شده و  استعدادهانگهداري  ، جذب و). در محیط رقابتی که امروزه به وجود آمده1391همکاران،

که دلیل آن انتقال از  هستافراد مناسب براي مشاغل مناسب و در زمان مناسب  برجذب هاسازمان تأکیدامروزه 

. اکنون نامندمیعصر صنعتی به عصر سرمایه فکري است. بسیاري از  کارشناسان این عصر را عصر کارکنان دانشی 

که با جذب و نگهداشت  دانندمیو  کنندمیکارکنان خود باهم رقابت  استعدادهايو  هاارتمهبر پایه  هاسازمان
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( فیلیپس و  به باالترین سهم بازار رسید و سود خود را افزایش دهد تواندمیکارکنان،  استعدادترین باو  هابهترین

 مستقیمکه به طور  شدهتبدیلمنابع انسانی موضوعات مدیریت  ترینمهمبه یکی از  استعدادهااز این رو   ).2009روپر،

 وضعیت گفت توانیم حاضر حال در ).1،2013آکساکال و همکاران( گذاردمی تأثیر هاسازمانبر موفقیت 

 النیالتحصفارغ جذب مانع و مندعالقه معلمان شغل ترك کشورها موجب از بسیاري در معلمی شغل نامطلوب

 به دلیل شرایط کاري و حقوق و دستمزد نامطلوب است عمدتاًبعضی از دانشمندان نظر به  که شودیم مدارس ممتاز

فرآیند حفظ و نگهداري  وپرورشآموزشکه  شودیمنقش کلیدي معلمان سبب  ).1391،زادهغالمو  یکمالریم(

طراحی  مندامنظ ماندگاري معلمان، راهکارهایی منظوربهمهم و اساسی توجه کند و  يافهیوظرا در حکم  معلمان

دادن انگیزة ماندگاري معلمان را  از دست يهانهیهزنماید و با نگرش کالن به ورود و خروج معلمان، عواقب و 

گفته شد ضرورت انجام این پژوهش از حیث موارد زیر  آنچهبا توجه به  .)1388پور اشرف و طوالبی،( بررسی کند

  حائز اهمیت است:

در جهت  -وپرورشآموزشمدیریت و توسعه منابع انسانی در  متصدیانتا  شودانجام این پژوهش باعث می .1

تري از وضعیت بینانه، بینش و درك واقعسازمانیتوسعهتحقق  درنهایتیابی به مزیت رقابتی پایدار و دست

 هاي موجود سازمان و نحوه مدیریت استعدادها پیدا کنند.استعداد

توانند ضمن ارزیابی وضعیت اده از نتایج حاصل از این پژوهش میکاران سازمان مذکور با استفاندردست .2

هاي موجود در این زمینه، در جهت رفع مشکالت موجود در موجود مدیریت استعدادها و شناسایی کاستی

 تر مدیریت استعدادها اقدام کنند.رابطه با آن و نیز کارآمدتر کردن هر چه بیش

کمی به بررسی میزان اهمیت  به لحاظکند تا هم یز کمک میحاضر به محققان بعدي ن پژوهشسوماً  .3

کمک  هاآنشوند و هم به لحاظ کیفی به حاضر استخراج می پژوهشکدام از عواملی  بپردازند که از هر

 هایی مبتنی بر شناخت استقرار بهتر مدیریت استعداد در نظام آموزشی ، انجام دهند.پژوهشکند تا 

سیستم مدیریت  توانندیمبا استفاده از نتیجه این پژوهش   وپرورشآموزش رکارانانددستاینکه  تاًینها .4

 .اورندیدرباستعداد را در مدارس جهت دستیابی به موفقیت به اجرا 

  ) اهداف پژوهش: 1-4

  یاصل اهداف) 1-4-1

   لیمتوسطه شهر اردب  استعداد معلمان دور تیریمد ی(ابعاد) اصليهامقوله ییشناسا

   لیمتوسطه شهر اردب  معلمان دوره ياستعداد برا تیریمدل مناسب مد ییشناسا

                                                           
1 . Aksakal & et al 
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  :ژهیو اهداف) 1-4-2

  لیمتوسطه شهر اردب استعداد معلمان دوره تیریبر مد مؤثر یعوامل فرع ییشناسا

  بر  مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل  تأثیرگذارشرایط علی شناسایی 

  بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل  ذارتأثیرگراهبردهاي شناسایی 

  بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل  مؤثر ايزمینهعوامل شناسایی 

   اردبیل شهر متوسطه دوره معلمان استعداد مدیریت بر تأثیرگذار ايمداخلهعوامل شناسایی 

  متوسطه شهر اردبیل  پیامدهاي مدیریت استعداد معلمان دورهشناسایی 

  پژوهش:  هايسؤال) 1-5

  پژوهش  یاصل  يهاسؤال

  ست؟یچ لیاستعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردب تیریمد ی(ابعاد) اصليهامقوله

  ست؟یچ لیمعلمان دوره متوسطه شهر اردب ياستعداد برا تیریمناسب مد مدل

   ژهیو سؤاالت) 1-5-1

 ؟اندماکد اردبیل شهر متوسطه دوره معلمان استعداد مدیریت فرعی ابعاد

  ؟اندماکدبر  مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل  تأثیرگذارشرایط علی 

  ؟اندماکدبر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل  تأثیرگذارراهبردهاي 

  ؟اندماکدل بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبی مؤثر ايزمینهعوامل 

  ؟اندماکد اردبیل شهر متوسطه دوره معلمان استعداد مدیریت بر تأثیرگذار ايمداخلهعوامل 

  ؟اندکدمپیامدهاي مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل 

براي اجراي مدیریت استعداد معلمان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل از دیدگاه معلمان تا چه  شدهطراحیمدل 

  حد واجد اعتبار است؟

  متغیرها یاتیو عمل یمفهوم فیتعر) 1-6

  یمفهوم فیتعر

 مخزن استعداد است جادیکارکنان و ا ي، نگهداراستخدام يبرا هاییاستراتژياستعداد توسعه  تیریمد

شخص مناسب در مکان مناسب و در زمان  کارگیريبهاستعداد  تیریمد درواقع). 2013(گوموش و همکاران  ،

که از طریق  ايشدهیطراحهاي یا سیستم یکپارچههاي استراتژي مجموعه ).2013و همکاران  ، نوزی(آلت سب استمنا



٩ 
 

مورتون، ( استعداد تشخیص و شناسایی منابع بابه منظور  ياستعداد پروراستعدادیابی و  يفرآیندهاي بهبودیافته

شویر، ( کارگماري استعدادها)، و استقرار و به2000اولسن، ( انتخاب )،2004(هارتلی،  )، جذب و کسب2004

-( )، و توسعه روابط استعدادها2009بهاتناگار، ( )، جلب مشارکت2004مورتون، ( آموزش و بهسازيو ) 2004

  شود.و نیز تحقق اهداف سازمان اعمال می وکارکسب) براي رفع نیازهاي فعلی و آتی 2009سوییم، 

  یاتیعمل فیتعر

که از  1 03ايساختهاست که معلمان به پرسشنامه محقق  یاستعداد پاسخ تیریهش منظور از مدپژو نیا در

  .دهندمی،  آمده دست به یفیدر مرحله ک شدهاستخراجابعاد    قیطر

  پرسشنامه شامل مولفه ها و گویه هاي زیر می باشد.

)، سیاست 9-7رمتمرکز(سواالت )، ساختارغی6-4)، بلوغ مدیریتی (سواالت3تا 1بلوغ سیستمی (سواالت  

)، شایسته گماري 17-16گزینی(سواالت)، شایسته15-13)، مدیریت مدرسه محور(سواالت12-10گذاري(سواالت 

- 20)، فرهنگ سازمانی(سواالت 19-18)، کارتیمی(سواالت 23-22)، شایسته پروري(سواالت 50-49(سواالت

-28)، توانمندسازي(سواالت 27-26جو سازمانی(سواالت  )،25-24)، مدیریت اطالعات و ارتباطات (سواالت 21

)، مدیریت 34-34( )، رهبري مدرسه33-32(سواالت  )، آموزش و بهسازي31-30(سواالت( )، تعهد سازمانی29

)، 41-4)، ماموریت و چشم انداز شفاف (سواالت 39-38(سواالت  )، نیازسنجی آموزشی37-36(سواالت  عملکرد

)، کیفیت 48-47)، خشنودي شغلی(سواالت 46-45(سواالت )، وجهه شغل44-42واالت س( قدردانی و تشویق

)، آموزش 57-55(سواالت  )، آموزش مدیران54-53)، پویایی شغل(سواالت 52-51زندگی کاري(سواالت 

)، حمایت مادي و 64-63)، تفویض اختیار(سواالت 62-61)، فضاسازي مناسب (سواالت 60-58معلمان (سواالت 

)، فرهنگ مشارکتی 71-70(سواالت  ریزي)، برنامه69-67)، پرورش مدیران(سواالت 66-56ي(سواالت معنو

)، امکانات انسانی(سواالت 77-76)، امکانات فیزیکی (سواالت 75-74)، توجه به منزلت (سواالت 73-72(سواالت 

(  زدگی)، کاهش سیاست83-82سواالت ( )، ساختار مناسب81-80)، مدیریت شایسته ساالري(سواالت 78-79

)، کیفیت 89-88(سواالت  گذاري)، سرمایه87-86)، خودگردانی مدارس(سواالت سواالت 85-84سواالت 

- 96(سواالت  )، بهره وري95-94)، اثربخشی(سواالت 93-92گري(سواالت اي)، حرفه91-90(سواالت  آموزشی

).103-102سواالت )، رضایت شغلی (1001-100)، توسعه مدیریت (سواالت 99-98 سواالتروانی()، سالمت97
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  مقدمه

شود. براي این کار محقق با مراجعه به پرداخته می پژوهش، به بررسی ادبیات و پیشینه پژوهشدر فصل دوم 

، اسناد و مدارك مرتبط، اینترنت پژوهشموضوع  از قبیل کتب و نشریات تخصصی و مرتبط با ايکتابخانهمنابع 

، به انتخاب پژوهش مسئلهاتی مرتبط با موضوع و پژوهشهاي و گزارش هاپژوهشو همچنین با جستجو و بررسی 

کند. در را تدوین می پژوهشقیاسی علم موجود در زمینه  با غالباًترین موضوعات پرداخته و با رویکردي مرتبط

تدوین  پژوهشات انجام شده، ادبیات و پیشینه پژوهشاجعه به منابع داخلی و خارجی و پژوهش حاضر با مر

  گردیده است. 

مدیریت استعداد،  سازيمفهوممفهوم استعداد، براي انجام این کار، ابتدا به بررسی کلیاتی درباره 

م بر مدیریت استعداد، شایستگی، رویکردها در طراحی نظام مدیریت استعداد، جریانات فکري حاک سازيمفهوم

و  موردمطالعهمدیریت استعداد،  هايچالشو مطالعات صورت گرفته در حوزه مدیریت استعداد، ها پژوهش

 پژوهشات داخلی و خارجی به تدوین چارچوب نظري پژوهشنهایت با مروري بر  بررسی قرار گرفته و در

  پرداخته شده است. 

  ) توسعه استعداد سیستم مدرسه2-1

ما نیاز به بررسی  امروزي اتخاذ رویکرد مدیریت استعداد به عنوان یک مقیاس است. هايچالشز یکی ا

 د.نرا مدیریت کن هاآن ،این مورد داریم که آیا مدارس قادرند براي بهبود فرایند سیستماتیک استعداد کارکنان

. به داردکانات رویکرد مدیریت استعداد بستگی به ام احتماالًاما  "بله تا  درجه ایست " احتماالً سؤالپاسخ این 

دارند اما  فرایندهاو  هابرنامهبراي اجراي اثربخش  هاییپتانسیلبرخی از طور واضح مدارس متوسطه بزرگ 

به ویژه مدارس ابتدایی نیاز به همکاري یا مشارکت براي توسعه اشکال جایگزین توسعه  ترکوچکمدارس 

به منظور ترکیب رویکرد مدیریت استعداد براي رشد  هاییشبکهایجاد روابط و این مورد  حلراهدارند.  رهبري 

به شرح زیر  کنندمیمدیریت استعداد  حمایت  رویکردهاياشکال مختلف سازمانی که از  .باشدمیو توسعه 

  :باشدمی

یادگیري  هايشبکهتوسعه  منظوربه جوارهمبا مدارس  ايمدرسهکه  همکاري غیررسمی) 2-1-1

براي تسهیل این سازمان  بنديگروهداشته باشد.یک سنت طوالنی  تواندمیمدیریت استعداد  هايشبکهو  ايحرفه



 
 

و  غیررسمی هايگروهدر مدارس ابتدایی وجود دارد. مقامات محلی اغلب مدارس را براي کار در  خصوصبه

. این ایده کنندمیرکنان تشویق مشترك کا هايفعالیتمشارکت براي به اشتراك گذاشتن تجارب و تخصص و 

خود را در برخی  هايایدهدر شکل زیر سه مدرسه ابتدایی  .دهدمیافزایش  هاگروهه استعداد را در احتمال توسع

  :گذارندمیبه اشتراك  ايحرفهتوسعه  هايفعالیتاز 

  
  ).2010، دیویس و دیویس(در موضوعات خاص غیررسمی) همکاري 1-2شکل 

به عنوان چارچوب منعطفی که مدارس  هايفدراسیونهمکاري سازمانی در قالب  تررسمی توسعه )2-1-2

. با این حال هر کنندمیحرکت  شدهتعیینبراي رسیدن به اهداف استراتژیک اتخاذ کرده و با یک کد عملکرد 

  .نمایدمیمدرسه حاکمیت خود را حفظ 

  
(همان برنامه و استراتژي اريگذاشتراك) استقالل مدارس در عین حال به 2-2شکل 

  منبع)

  

1مدرسه ابتدایی 

2مدرسه ابتدایی 3مدرسه ابتدایی 

1 مدرسه

3 مدرسه

4 مدرسه5 مدرسه

2 مدرسه



 
 

، شودمی) شناخته منعطف غیریک ساختار رسمی و یا شراکت که به عنوان فدراسیون سخت( )2-1-3

و در عین حال  کندمیمدرسه با مدرسه همسایه و یا مدارس همسایه مشارکت  ،ایجاد شود. در اینجا تواندمی

و  هاينقشکارکنان انتصابی در یک مدرسه ممکن است .شندبامیداراي سیستم مدیریتی مرکزي یا دولتی 

در  تواندمیارتقاء و توسعه  ،داشته باشند. در ساختار رسمی سخت مدارسِدر سراسر چندین  هاییمسئولیت

  انجام شود. تواندمیاز مدارس و در بیش از یک مدرسه  گروهیدرون

  
  ).1،0201(دیویس و دیویس فدراسیون سخت(رسمی) )3-2شکل 

شوندکه فرایند توسعه  مستقرمی تربزرگمدارس کوچک در درون مدرسه  ،.در بخش دوم)2-1-4

رهبري گسترده براي رهبران مدارس کوچک و رهبران بالقوه فراهم  هايفرصتاستعداد را  به وسیله ایجاد 

  یک نمونه از این در شکل زیر آورده شده است. نماید.

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 . Davies & Davies 

 ساختار

مرکزي

1مدرسه 

3 مدرسه

4 مدرسه

2 مدرسه

مدرسه کوچک 

1 

 رهبر الف

مدرسه کوچک 

2 

 رهبر ب



 
 

  

  

  

  

  

 

  (همان منبع)تربزرگ)مدارس کوچک درون مدارس 4-2شکل 

  

ساله دارند، یک رهبري اداري بر مراحل ابتدایی و متوسطه  18الی  3در مدارسی که سابقه ) 2-1-5

براي رهبران مستعد و رهبران بالقوه براي  هاییفرصتنظارت دارد، و همچنین در برخی موارد مدارس ویژه 

  .نمایندمیل هدایت معلمان فراهم از قبی هاییمسئولیتعهده گرفتن 

    مدیر اداري  

  

  

  

    مرحله ابتدایی  مرحله متوسطه

 و دیویس(همه مدارس از طریق مرحله ابتدایی و متوسطه سازيیکپارچه) 5-2شکل 

  ).2010، دیویس

  ؟چیستسازمانی از دیدگاه مدیریت استعداد  هايشکل) مزایایی برخی از این 2-1-6

از همه  آسان است. تربزرگوانایی و ظرفیت کارکنان مستعد در ساختارهاي سازمانی تقویت تاینکه،  اول

 برقرار شود. تواندمی سامانمنداینکه در این ساختارها دو یا چندین مدارس در گروه چارچوب توسعه  ترمهم

 تواندیمبراي عملکرد  مشترك کارکنان و تعیین معیاريمانند برنامه درسی توسعه مشترك  هايفعالیت

 ايحرفهتوسعه  باشد. مؤثرتردر محیط آموزشی  تواندمی ايحرفهاین نوع از یادگیري رهبري  .شود دهیسازمان

آوردن تجربه و پیشرفت در مدارس مختلف گروه گسترش  دست بهدر جهت حرکت کارکنان براي  تواندمی

را از طریق توسعه شغلی مشترك گسترش  که استعداد خود دهدمیمدرسه اجازه  هايگروهیابد. این عامل به 

رهبري را در  هاينقش توانندمیو بیشتر کارکنان  عاملی فعال براي فعالیت معلمان دیده شوند. عنوانبهدهند و 

از تخصص و تجارب  سازدمیرهبران را قادر  تربزرگساختارهاي  دوم اینکه، مدارس مشترك بر عهده گیرند.

رهبري جدید در مدارس دیگر استفاده نمایند. یک مثال خوب براي این مورد این خود براي توسعه استعداد 

  مدیر اجرایی مدرسه

مدرسه کوچک 

4 

 رهبر د

مدرسه کوچک 

3 

 رهبر ج



 
 

براي حمایت از رهبران تازه وارد در مدارس دیگر استفاده  توانندمییک مدرسه  باتجربهاست که از رهبران 

 دهدمیعامل اجازه ، این بریممیاست که ما از کمبود رهبران با تجربه و مستعد رنج  شدهپذیرفتهبه خوبی . نمایند

 تواندمیسوم اینکه کمبود امکانات در یک مدرسه  دیگر استفاده نماییم. مدارستا از تجارب این نوع رهبران در 

  .)2،2010(دیویس و دیویساز طریق مدارس دیگر جبران شود 

  گرایش به مدیریت استعداد از دید محققین دالیل )2-2

 .قین وکارشناسان در خصوص مدیریت استعداد خواهیم پرداختدر این بخش به بررسی نظر برخی از محق

  .سازدمیبدیهی است که نظر این افراد، خود اهمیت پرداختن به مدیریت استعداد را بیش از پیش نمایان 

که این  داندمیمدیریت استعداد را ارزشی  کارگیريبهاصلی در  هايانگیزه) یکی از 2005( 3مورتون

دهد زیرا در مدیریت استعداد، منابع انسانی به یک عنصر تسهیل گر و شریک تجاري نسانی میرویکرد به منابع ا

  ).4،2017گاالردو و همکارانبه نقل از ( شوندمیدیگر تبدیل  هايدیدگاهسازمان در مقابل نقش اداري در 

دت پیچیده را از )، موفقیت در فضاي به شدت رقابتی و اقتصاد جهانی به ش2008( 5ولینس، اسمیت و ارکر

دلیل اصلی گرایش به مدیریت  6) در ادامه 2008دانند. ولینس و همکاران (گرایش به مدیریت استعداد می دالیل

  :نمایندمیاستعداد را به شرح زیر بیان 

، آي بی ام، و مک 6هکت هايشرکتارتباط میان مدیریت استعداد و عملکرد بهتر سازمانی: به ویژه در  )1

 ؛7ءباسی و شرکا

که  دهدمینشان  8تبدیل شدن استعداد به منبع خلق ارزش: مطالعات صورت گرفته توسط موسسه بروکینگ )2

 %38به دلیل منابع فیزیکی در اختیار بوده و تنها  هاسازمانارزش خلق شده در  %62حدوداً  80در دهه 

 %82نشان داد که امروزه  2003همین مطالعه در سال  که حالیارزش خلق شده مرتبط با نیروي کار بود. در 

 هاانسان ترمهمهاي نامشهود شامل پتنت، مالکیت معنوي، نشان تجاري، و از همه خلق ارزش به سرمایه

، 9العات کاپالن و نورتونمشهود در ارتباط است (اشاره به مطبا منابع  شدهخلقارزش  %20و تنها  گرددبرمی

2000.( 

 فعلی وکارکسبپیچیدگی و پویایی زیاد محیط  )3

 هاشرکتعامل از  هايهیئتانتظارات بیشتر بازار و  )4

                                                           
2 . Davies & Davies 

2.Morton, L               
4 . Gallardo & et al 

5 .Wellins, Smith & Erker 
4. Hachett Group 
5. McBassi & Co. 
6. Brookings Institute 
9 . Kaplan, R. & Norton, P. 



 
 

افزاید تغییرات در انتظارات کارکنان: این عامل به خودي خود بر اهمیت رویکرد به مدیریت استعداد می )5

 باشند:زیر می هايویژگیزیرا نیروي کار امروزي به شدت داراي 

  ندندمعالقه دارمعنیبه شدت به محیط کاري چالشی و 

 بیشتر به حرفه خود وفادارند تا به سازمان 

 گنجنددر ساختارهاي سنتی و اختیار سنتی نمی 

  اندوزندگیبیشتر به دنبال تعادل میان کار 

 دهند.و به شدت به مالکیت بر حرفه و توسعه خود آمادگی نشان می 

  تکامل جمعیت شناختی نیروي کار یا پیرشدن نیروي کار ماهر )6

گرایش  دالیلرا از  وکارکسب) دو تغییر بنیادین در فضاي 2009( 10وئیت، لینچ و ویلیکاتسوفس، س-پیت

دانند. این محققین معتقدند از یک سو فشار اقتصادي و از سوي دیگر فشار جمعیت به مدیریت استعداد می

حداقل کارکنان شناختی نیروي کار منجر به این تغییرات گسترده شده است. فشارهاي اقتصادي منجر شده تا از 

-شده است (پیت ترنمایاننیروي کار ماهر  شدن پیرمستعد استفاده شود و فشارهاي جمعیت شناختی نیز با ظهور 

 ).2009کاتسوفس و همکاران، 

) معتقدند چرخ هاي نوین در رشد کسب و کار نیازمند نیروي کاري مستعد 2005( 11اشتون و مورتون

کار نیز موجب شده تا مخزن استعداد به  ییر در روند جمعیت شناختی نیروياست. ضمناً از دید ایشان عنصر تغ

شدت کوچک شده و نوعی کاستی در موجود بودن نیروي کار ماهر رخ دهد. از همه مهم تر اقتصاد پیچیده 

 امروزي نیز مزید بر علت شده است که خود بر وجود مدیریت استعداد تاکید دارد. نکته دیگر ظهور سازمان هاي

) 2005فرابوروکراتیک بر وجود افراد مستعد تاکید دارد. از دید اشتون و مورتون (جدید است که در دنیاي 

نقش  ) 2005اشتون و مورتون ( تاکید بر رهبري در جهانی سازي نیز بر اهمیت مدیریت استعداد افزوده است.

کنند. ایشان اثربخشی سازمان محسوب میمدیریت استعداد را آنچنان ارزشمند می دانند که آن را عامل ارتقاي 

راهبردي منابع انسانی با برنامه ریزي کسب و کار می تواند  معتقدند مدیریت استعداد از طریق تلفیق رویکردهاي

  عملکرد سازمانی، توان افراد، اجراي راهبردها و تعالی عملیاتی را ارتقاء داده و بر اثربخشی سازمانی بیافزاید.

اند. ایشان معتقدند ) دالئل متعددي براي گرایش به مدیریت استعداد را ذکر کرده2008( 12گارو و هیرش

  مدیریت استعداد بهترین روش براي توسعه منابع انسانی در آینده است. 

                                                           
10 . Pitt-Catsouphes, M., Sweet, S., Lynch, K. & Whalley, E. 
11 . Ashton, C. & Morton, L. 
12 . Garrow, V. & Hirsh 



 
 

) عوامل 1دانند: ) چهار دلیل عمده در گرایش به مدیریت استعداد را مهم می2009( 13بیچلر و وودوارد

) تغییرات بنیادین در فضاي 3به رشد افراد و سازمان ها،  ) جابجایی رو2تصادي جهان، جمعیتی و روندهاي اق

  ) سطوح رو به رشد تنوع نیروي کار. 4کسب و کار، مهارت ها و فرهنگ، و 

  دالئل گرایش به مدیریت استعداد) 1- 2جدول 

  دالئل ذکر شده  محقق

ها از نقش اداري به ارزش نهادن به منابع انسانی و تبدیل آن  )2005مورتون (

  شریک تجاري سازمان

اشتون و مورتون 

)2005(  

چرخه جدید رشد کسب و کار، تغییرات جمعیت شناختی 

نیروي کار، اقتصاد پیچیده، ظهور شرکت هاي جدید فرابورکراتیک، 

  و رهبري در شکل جهانی، عامل ارتقاي اثربخشی سازمانی

ولینس، اسمیت و ارکر 

)2008(  

اقتصاد پیچیده جهانی، عملکرد بهتر سازمانی،  فضاي رقابتی،

هاي عامل، منبع خلق ارزش، تغییرات در انتظارات بازار و هیئت

تغییرات در انتظارات کارکنان، و تغییرات جمعیت شناختی کارکنان 

  (پیرشدن نیروي کار)

  توسعه منابع انسانی براي آینده  )2008گارو و هیرش (

کاتسوفس، -پیت

  )2009و ویلی ( سوئیت، لینچ

  بحران اقتصادي، پیرشدن نیروي کار ماهر

بیچلر و وودوارد 

)2009(  

جمعیت شناختی بین المللی و روند هاي اقتصادي، جابجایی رو 

به رشد افراد، تغییرات بنیادین در محیط کسب و کار، مهارت ها و 

  فرهنگ، و سطوح رو به رشد تنوع منابع انسانی

  

  ) مفهوم استعداد2-3

تعداد یا نخبگی به معناي توانایی نهفته درآن دسته از افرادي است که قادرند سطح باالیی از پتانسیل را از اس

خود بروز داده و بر عملکرد سازمانی چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت تاثیر مثبت گذارند (سی، آي، پی، 

هاي ذاتی بوده و قادر به ها و ویژگیاراي توانایی). افراد مستعد یا نخبه آن دسته از افراد هستند که د2007، 14دي

). استعداد از لحاظ لغوي به معناي یک توان ویژه یا یک 2009عملکرد اثربخش در سازمان هستند (آرمسترانگ، 

                                                           
13 . Beechler & Woodward 
14 . CIPD 



 
 

) با استفاده از ماتریس استعداد به چهار 2011( 16). ویلیامسون2007و همکاران،  15قابلیت ذهنی باالست (دیویس

 1-2رکنان اشاره دارد که عمدتاً کانون تمرکز در مدیریت استعداد هستند. این ماتریس در شکل دسته از کا

  آمده است.

  
  )2011) ماتریس استعداد (منبع: ویلیامسون،:6-2شکل 

) استعداد را داراي سه بعد می دانند یکی بعد فردي که شامل شایستگی ها و 2012( 17نیلسون و الستروم

هاي اجتماعی که مشخصه -دیگري بعد سازمانی  همراه شاخصه هاي شخصیتی است، ي فردي بهمهارت ها

  شود وآخري بعد نهادي است.  گروهی استعداد را شامل می

کنند، در اثري که در کار می 21مشاوره مدیریت مک کینزي -که براي شرکت 20و الکسراد19جونز ،18میشل

هاي یک شخص اي از تواناییند، استعداد را به عنوان مجموعهنوشت"جنگ استعدادها"با عنوان  2001سال 

تعریف کردند. بر اساس این تعریف، استعداد شامل مفاهیمی مانند ذوق ذاتی، مهارتها، دانش، هوش، قابلیت، 

ها غریزه و توانایی یادگیري است. استعداد داشتن در یک زمینه اغلب به عنوان حدي باالتر از میانگین توانایی

  عبیر می شود. ت

، استعداد را شامل "مدیریت استعداد "در کتابی از وي با عنوان )1386( 22گودرزي به نقل از کارت رایت

داند. مهارت ها: که شامل توانایی انجام کار به نحو احسن ها میها و فرصتها، قابلیتسه رکن اصلی مهارت

ها: که شامل توانایی ذاتی براي تی باشد. قابلیتباشدکه ممکن است ذااست که حاصل یادگیري یا تمرین می

هاي ویژه است. در حقیقت قابلیت، توانایی استفاده هاي مخصوص و یا انجام امور در موقعیتاستفاده از مهارت

توانند آموخته شوند، اما قابلیت از درون آن بر از مهارتها براي به حداکثر رساندن اثربخشی است. مهارت ها می

                                                           
2. Davis, Flynn, Mowl,  &Orme,s.   
16 . Williamson 
4. Nilsson & Ellstrom 
18 . Micheals 
6. Hand field-jones 
20 . Axelrode 
21 . McKinsey Consulting co 
22 . Cartwright Roger 
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ها: استعداد براي بروز و ظهور خود نیاز به یک فرصت دارد. استعداد تنها منحصر به یک جنس . فرصتخیزدمی

و یا یک نژاد نیست ولی در گذشته تنها به گروههاي اجتماعی و نژادي خاص و یا تنها یک جنس، اعطا می شد. 

ی براي نشان دادن استعدادهایشان ها به دو طریق ایجاد می شوند: یا افراد به طور شخصی به دنبال فرصتفرصت

هایی را براي استعداد فراهم آورند. مانند معلمان، همکاران، و یا افرادي وجود دارند که باید فرصت گردندمی

 سرپرستان و ...

  ) مفهوم سازي مدیریت استعداد2-4

ز مدیریت یکی از مشکالت در حوزه مدیریت استعداد عدم وجود یک تعریف و مفهوم واحد و منسجم ا

). علت این امر نیز وجود مصادیق مختلف در ادبیات مدیریت استعداد 2006استعداد است (لوئیس و هکمن، 

که  "برنامه ریزي منابع انسانی"، و "مدیریت جانشینی"، "، راهبردهاي استعداد"مدیریت استعداد"است مثل 

استعداد ابتدا باید استعداد یا نخبگی را  شوند. براي مفهوم سازي مدیریتاغلب به جاي یکدیگر استفاده می

). سپس باید به چند الزام اساسی در 2007تعریف نمود زیرا اساساً این مفهوم انتزاعی است (دیویس و همکاران،

و اشاره به مدیریت نیروي انسانی  23مفهوم سازي توجه نمود یکی آنکه مدیریت استعداد یک مفهوم کل گراست

هاي انسانی در یک مفهوم کلی و در سرتاسر پیکره کسب و دارد بلکه بر مدیریت سرمایهدر یک برنامه روزمره ن

است.یعنی از یک طرف بر عنصر  24دوم آنکه مدیریت استعداد یک رویکرد یکپارچه و منسجم .کار اشاره دارد

- ر تمامی بخشسر و کار دارد و از طرف دیگر ب 27، و پیچیدگی26، نبوغ و کمال25پیچیده انسان با ویژگی بلوغ

هاي مهم و حیاتی چرخه مدیریت منابع انسانی شامل جذب، توسعه، بکارگیري، و انتقال کارکنان سر و کار 

) مدیریت استعداد را تسهیل و توسعه پیشرفت شغلی براي افراد مستعد و ماهر در 2006( 28.گاي و سیمزدارد

دانند فرآیندها براي تربیت رهبران آینده سازمان می هاي رسمی، منابع، خط مشی ها وسازمان با استفاده از رویه

  ).2009، 29(لیسی و پایرون

) ارائه شده است. ایشان 2001( 30ترین تحلیل از مدیریت استعداد توسط اکسلراد، هندقیلدجونز و ولشجامع

) ایجاد 1از:  ) ، قائل شده اند. این پنج عنصر عبارتند2-2پنج عنصر براي مدیریت استعداد (به شرح شکل شماره

) 3) ارزش مداري براي کارکنان، 2ذهنیت مبتنی بر استعداد در سازمان (راهبرد مبتنی بر مدیریت استعداد)، 

 .) تمایز قائل شدن و تصدیق کارکنان5) رشد رهبري، و 4جذب و بکارگیري استعدادها، 

                                                           
23 . Holistic 
24 . Integrated Approach 
25. Maturity 
26 Sophistication 

6. Complexity 

1. Gay & Sims 
29 .Leisy, B. &Pyron,d 

Jones & Welsh-. Axelrod, Handfield3 



 
 

د. مدیریت استعداد عبارت توان تعریف جامعی از مدیریت استعداد دابا عنایت به تعریف پیش گفته می

است از شناسایی، توسعه، جذب، آموزش مجدد، و بکارگیري افراد مستعد و نخبه در سازمان (آرمسترانگ، 

) معتقد است مدیریت استعداد همان برنامه ریزي جانشینی و مدیریت توسعه منابع 2009). آرمسترانگ (2009

نوین به این موضوع می نگرد و نخبگان را کانون توجه خود انسانی است با این تفاوت که با رویکردي جدید و 

  قرار داده است.

هاي جامع و منسجم در راستاي جذب و نگهداشت وي مدیریت استعداد را در واقع یک سري از فعالیت

نخبگان در سازمان می داند.که در واقع هر دو مستلزم قرار دادن افراد مناسب در مشاغل مناسب و در زمان 

، و مدیریت عرضه و تقاضا و جریان افراد در سرتاسر سازمان است و مدیریت استعداد در این حالت تنها مناسب

 برچسبی جدید و جایگزین براي مدیریت منابع انسانی است.

 
 

  

  
  )2001) عناصر پنجگانه مدیریت استعداد  (منبع: اکسلراد و همکاران، 7-2شکل 

الف دیدگاه قبلی، مدیریت استعداد تنها به معناي مدیریت منابع فیزیکی نیست اما در رویکردي دیگر و خ

) در 2009اند (لیسی و پایرون، هاي انسانی است که داراي دانش، مهارت و تجربهبلکه به معناي مدیریت سرمایه

رقابتی پایدار در واقع مدیریت استعداد نوعی فرایند همه جانبه در سراسر سازمان است که سهم بسزایی در مزیت 

 32"معماري متمایز منابع انسانی") ،نیاز به تدوین نوعی 2009( 31سازمان داشته و بر طبق نظر کالینگز و مالحی

  جهت تسهیل روند پر کردن پست ها و مشاغل کلیدي با شاغلین کلیدي دارد.

                                                           
1.Collings and Mellahi  
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Abstract: 

 

The Purpose of this study was design a model for talent management secondary school 

teachers in Ardabil city. For this purpose, the exploratory mixed model was used and data 

were collected from teachers and teacher educators during two-stage. In the first stage, 

based on the grounded theory method, 18 Were interviewed individually, in a three-step 

qualitative data coded categories and sub talent management process and relations between 

them were teachers.  

 

Based on results of qualitative research phase, a questionnaire and initial model was 

designed. Finally, with the Participation of 331 teachers, questionnaires were performed 

and analyzed. Data was analyzed for finding the relationship between endogenous and 

exogenous variables and generalizing of qualitative results. Indices of model indicated the 

good fit of data to conceptual model that was assumed based on research findings in the 

first stage of research. 

The results showed the 13 categories in the paradigmatic model including : the causal 

conditions (organizational maturity and organizational structure), factors (occupational and 

organizational factors), main category (merotpcracy), talent management strategies 

(teaching staff, plan implementation talent, decentralization), context factors (eg teachers, 

systematic structure, training facilities) intervening conditions (independent schools) and 

outcomes (organizational development), talent management process of education and 

teachers in schools that reflects the relationships between different dimensions. In step 

pattern on quantitative research, presented in the form of hypotheses derived from 

qualitative data analysis was confirmed. 
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