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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

 
Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to investigate and present a 
paradigm model of talent management development in the first 

year of secondary education in Tehran based on the Grounded 

theory. 

Methodology: The research method was qualitative and for this 
purpose a semi-structured individual interview was used. The 

present society in the qualitative stage is the sample teachers of the 

first secondary school of Tehran who in The last two years in 
Tehran as exemplary teachers in the fields Educational, research 

and cultural were selected, formed according to by theoretical 

saturation and through purposive sampling, 18 of these teachers 
were selected as a statistical sample. Data were analyzed using 

Atlas-Ti software. 

Findings: The results of data analysis during three stages of open, 

axial and selective coding indicated 12 general categories in the 
form of a paradigm model including: causal conditions (systemic 

changes and managerial changes); Central category (professional 

management of the individual in the organization and 
psychological-mental management of the individual in the 

organization); Strategies (project implementation measures); 

Underlying factors (environmental, structural and manpower 

background space); Interventional factors (functional changes and 
necessary structural changes in schools) and outcome 

(psychological cognitive achievements and scientific-educational 

achievements) reflect the process of developing the talent 
management of teachers in the first year of high school in Tehran 

and the relationships between its various dimensions. 

Conclusion: The results showed that talent management with 

systemic changes And managerial changes are realized. 
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 اول دوره در استعداد مدیریت توسعه پارادایمی مدل

 نظریه اساس بر تهران شهر پرورش و آموزش متوسطه

 بنیاد داده
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 چکیده
 پارادایمی مدلهدف از پژوهش حاضر بررسی و ارئه  هدف:
 پرورش و آموزش متوسطه اول دوره در استعداد مدیریت توسعه

 بود. بنیاد داده نظریه اساس بر تهران شهر
 از منظور این به و بود کیفی نوع از وهشپژروش  :روش شناسی

 در حاضر جامعه استفاده شد. یافته ساختار نیمه فردی مصاحبه
 در که تهران شهر متوسطه اول دوره نمونه معلمان را کیفی مرحله

 های زمینه در نمونه معلمان عنوان به تهران شهر در اخیر سال دو
 با که دادند تشکیل شدند، انتخاب فرهنگی و پژوهشی آموزشی،

 از نفر 18 هدفمند گیری نمونه طریق از و نظری اشباع به توجه
 استفاده با ها داده. شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به معلمان این
 . شدند تحلیل Atlas-Ti افزار نرم از

 باز، کدگذاری مرحله سه طی ها داده تحلیل نتایج یافته ها:
 مدل قالب در که بود کلی مقوله 12 از حاکی انتخابی و محوری

 ؛(مدیریتی تغییرات و سیستمی تغییرات)علی شرایط: شامل پارادایمی
 روانی مدیریت و سازمان در فرد ای حرفه مدیریت) محوری مقوله

 ؛(طرح اجرائی اقدامات) راهبردهای ؛(سازمان در فرد ذهنی -
 نیروی و ساختاری محیطی، ای زمینه فضاسازی) ای زمینه عوامل
 تغییرات و عملکردی تغییرات) ای مداخله عوامل ؛(انسانی

 و روانی شناختی دستاوردهای) پیامد و( مدارس در الزم ساختاری
 معلمان استعداد مدیریت توسعه فرایند( آموزشی علمی دستاوردهای

 را آن مختلف ابعاد بین روابط و شهرتهران متوسطه اول دوره در
 .کند می منعکس

 سیستمی تغییرات با استعداد مدیریت نتایج نشان داد نتیجه گیری:
 .دابی می تحقق مدیریتی تغییرات و
 

 معلمان، استعداد، توسعه استعداد، مدیریت واژه های کلیدی:
 شهرتهران بنیاد، داده نظریه پرورش، و آموزش

 
 25/10/1398: دریافت تاریخ
 12/12/1398 :پذیرش تاریخ

 
 :نویسنده مسئولvala.riau.ac@gmail.com  
 

 مقدمه
 جمله از امکانات و منابع خویش، اهداف تحقق برای سازمانی هر

 پرورش و آموزش رو این از .می کند بسیج را خود انسانی نیروی
 بهره مندی گرو در آن موفقیت که است سازمان هایی جمله از
 نیروهای مهم ترین و مؤثرترین معلمان است، متعهد نیروهایی از

 برای حمایتی اقدامات و برنامه ها که هستند پرورش و آموزش
می  اجرا آنها ماندگاری برای الزم و کافی انگیزه ایجاد و حفظ
 بر تأثیرگذار مهم عوامل از معلمان انگیزه ماندگاری و .شود

 و ها برنامه . است دانش آموزان یادگیری و آموزش کیفیت
مهم  که دارند پی در گوناگون پیامدهای معلمان، حمایتی اقدامات

 در بیشتر تالش برای تمایل و انگیزه با خدمت تداوم آن ها، ترین
 به توجه عدم .است پرورش و آموزش اهداف یافتن تحقق جهت

 آنان انگیزة بدون ماندگاری سبب معلمان، انگیزه های و تمایالت
 مهاجرت و انتقال ریزش، نظیر هایی واژه با که می شود

 به تمایل عدم آن ها تکرار و مشاهده و است درآمیخته
 کامیابی رو ایناز  (1می دهد) نشان را حرفه دبیری در ماندگاری

 از اثربخش آمیزهای به خویش اهداف به دستیابی در سازمان هر
 به انسانی نیروی میان، این در . دارد بستگی مادی و انسانی منابع
 مورد اخیر دهة دو در سازمان دارایی و سرمایه مهم ترین عنوان
 لحاظ از سازمان ها (.2است) گرفته قرار جدی توجه

 ما کشور در .می باشند مختلفی های مدیریت دارای تمرکزگرایی
 می باشد، متمرکز درسی برنامه و آموزشی مدیریت دارای که

 افراد عموم و است شده ایجاد تمرکز عدم سمت به زیادی تمایل
 آن معلول را آموزشی نظام ناکارآمدی اعظم بخش کارشناسان، و

می  گیری تصمیم نظام تغییر با که می پندارند چنین و دانسته اند
 .آیند فائق آموزشی مشکالت و مسائل اکثر بر توانند

سازمان  در حیاتی عامل یک عنوان به استعداد مدیریت این رو از
 استعداد مدیریت واقع در .می شود دیده مدارس البته و موفق های

 منظور به یکپارچه فعالیت های سری یک انجام از است عبارت
 مورد مستعد کارکنان توسعه و انگیزش نگهداری، جذب، تضمین

 سازمان یک در .سازمان توسط آینده در و حاضر حال در نیاز،
 به سازمان در که است افرادی استعداد کلیدی منابع مدار مردم

 به می تواند استعداد پرورش و آموزش در .مشغول هستند فعالیت
این  از .شود گرفته نظر در مدرسه موفقیت در مهم عامل عنوان

 باید بلکه نیست تنهایی کافی به استعداد با افراد جذب رو
 و آن ها توانایی از استفاده برای شده ای ریزی برنامه استراتژی

(. 2و1داشته ) وجود مدرسه در استعداد با افراد تعهد حفظ
 و مکنزی توسط بار اولین برای " استعداد برای جنگ" اصطالح
 مدیریت او مکنزی بررسی در .شد مطرح سازمان مشاوران

 و دانسته سازمانی موفقیت در تاثیرگذار و مهم عامل استعداد را
 جذب و توسعه شناسایی، با استعداد مدیریت که است معتقد

 (3میکند) ایجاد رقابتی مزیت سازمان برای مستعد کارکنان
 ایجاد برای تالش در رقابتی دنیای این در پویا های سازمان
 هایی سازمان و هستند استعدادها این جذب برای هایی فرصت

 امروزی هنجارهای با را خود انسانی منابع مدیریت نتوانند که
 (4بود) خواهند فنا به محکوم کنند، منطبق

 با ها آن همه که داده نشان جهانی سازمان 40 از تحقیقات نتایج
 رو به رو استعداد مدیریت استراتژی از استفاده عدم مشکل
 پست کردن پر برای مستعد نیروهای کمبود آن، نتیجه که هستند

 قابل طور به امر همین و باشد می سازمانی استراتژیک های
( 5است) ساخته محدود رشد برای را ها سازمان توانایی توجهی

 مدیریت موضوعات ترین مهم از یکی به استعدادها رو این از
 سازمان موفقیت بر مستقیم طور به که شده تبدیل انسانی منابع

 سازمان مشکل ترین عمده حاضر حال (. در6گذارد ) می تاثیر ها
 میزان از استعداد تقاضای میزان که است این جهان سرتاسر در ها

 که هستند متوجه خود سازمان ها و جسته سبقت آن عرضه
 پرورش و شناسایی فکر به باید هایشان شایستگی بهبود جهت
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 استعداد مدیریتی ساز پیاده حقیقت در .باشند شایسته افراد
 است حالی در این .دارد ها سازمان کاری عملکرد بر مثبتی تأثیر

 در مالی سرمایه گذاری که می دهد نشان آمارها درصد 7/33 که
سازمان  برای رقابتی کسب مزیت عامل نخستین استعداد مدیریت

سازمان  که است واقعیت این بر دال امر این .می گردد تلقی ها
 به که افراد پرورش و آموزش و سازمانی توسعه به همچنان ها

 و دارند نیاز می کند، چشم انداز کمک مطابق قابلیت هایی ایجاد
 (.8باشد ) راهگشا می تواند استعداد مدیریت نیز رابطه این در

 انجام انگلستان دی.پی.آی.موسسه سی در را ای مطالعه مثال برای
که  بودند معتقد دهندگان پاسخ درصد 90 آن اساس بر که شد

 فعالیت های حوزه بر می تواند استعداد مدیریت فعالیت های
 این بر آن ها از نیمی از و بیش باشد داشته مثبتی تاثیر سازمان
 مدیریت فعالیت های حیطه در چیز همه تقریبا که باورند

 دالیلی به بنا امروزه سازمان ها (. بیش تر8میگیرد ) استعداد قرار
 برای ضعیف جایگاه دسترس، در کاهش استعدادهای :قبیل از

 نرخ برگشت رفتن باال برجسته، های استعداد از نگهداری
 جبران مانند ضعیف انسانی منابع استراتژی های و کارکنان
 یک (. در9هستند) مواجه بحران استعدادها با مزایا و خدمات
رده  برای سازمان ها شد، سازمان انجام 150روی بر که بررسی

 در مندرج« 500 فورچون « سال پنج طی خود مدیریتی های
پیش  )ریزش آینده( خروج نرخ سال در درصد 33 لیست حدود

 یافتن برای خود مورد توانایی در که نمودند اعتراف و کرده بینی
 سازمان در امر ( این4نیستند ) مطمئن مناسب جایگزین های

 ماندگاری به تمایل عدم .است توجه قابل نیز پروش و آموزش
 که است مسئله ای انگیزه بدون ماندگاری یا شغل دبیری در

 قابل معاش، حد تأمین در معلمان برای سازمان می شود موجب
 آن ها در سازمان، به نسبت تعلق احساس نتیجه در باشد، احترام

 به دیگری مناسب شرایط اگر و می گیرد قرار سطح پایینی در
می  ترك را خود و سازمان شغل سادگی به شود، پیشنهاد آنان
 که می دهد نشان ایران در هابررسی  و تحقیقات نتایج . کنند

 و % 43 عام طور به معلمان ماندگاری به تمایل میانگین عدم
 ارشد کارشناسی( تحصیلی باالتر مدارك از که معلمانی میان در
 به توجه عدم که است % 80از بیش برخوردارند، ) دکتری و

وارد می  پرورش و آموزش پیکرة بر جدی مسئله آسیب های این
 و آموزش که می شود سبب معلمان کلیدی نقش(. 10سازد)

 وظیفه ای حکم در را معلمان نگهداری حفظ و فرایند پرورش
معلمان،  ماندگاری منظور به و کند توجه اساسی و مهم

 و ورود به کالن نگرش با و نماید طراحی مند نظام راهکارهایی
 انگیزة دادن دست از هزینه های و عواقب معلمان، خروج

 .کند بررسی را معلمان ماندگاری
این تحقیق را  انجام و اهمیت ضرورت شد گفته آنچه به توجه با

 اهمیت دانست: حائز ازجنبه های زیر می توان
 دست اندرکاران تا می شود باعث پژوهش این الف( انجام

 جهت در و پرورش آموزش در انسانی منابع توسعه و مدیریت
 توسعه تحقق نهایت در و پایدار رقابتی مزیت به دستیابی

 استعدادهای وضعیت از واقع بینانه تری درك و بینش سازمانی،
دست  ب( .پیدا کنند استعدادها مدیریت نحوه و سازمان موجود

 این از حاصل نتایج از استفاده با مذکور سازمان اندرکاران
 در استعداد، فرایند توسعه مدیریت با شناسایی می توانند پژوهش

کارآمدتر  نیز و آن با رابطه در موجود مشکالت رفع جهت
 تحقیق پ( .کنند اقدام استعدادها مدیریت بیشتر چه هر کردن
 هرکدام بررسی به تا می کند نیز کمک بعدی محققان به حاضر

 و هم می شوند استخراج حاضر تحقیق از که بپردازند عواملی از
 بر مبتنی تحقیق هایی تا کند کمک ها آن به کیفی لحاظ به

 انجام آموزشی، نظام در مدیریت استعداد بهتر استقرار شناخت
ت( به یک سیستم )مدل( بومی مدیریت استعداد و توسعه  .دهند

ابعاد  تاثیر عنوان پژوهشی با در آن در مدارس، دست پیدا نمود.

 سازمان های در انسانی نیروی بهره وری بر استعداد مدیریت
 مدیریت بین که یافتند نتیجه دست این به تهران شهر دولتی

نگهداشت  ها، استعداد جذب یعنی آن؛ متغیرهای زیر و استعداد
رابطه  انسانی، نیروی بهره وری و استعدادها توسعه ی استعدادها،

 و استعدادها نگهداشت ابعاد دارد و وجود معنی داری و مثبت ای
سازمان  در را انسانی نیروی بهره وری می توانند استعدادها توسعه

 ( با عنوان11پژوهشی ) کنند. در بینی پیش تهران شهر دولتی های
 این به سازمانی عملکرد و استعداد مدیریت بین رابطه بررسی
 مدیریت به مربوط بین فعالیت های که یافتند دست نتیجه

رابطه  خدمات ارایه ی در نوآوری و خدمات کیفیت و استعداد
 حفظ راستای در الزم اقدامات همچنین و دارد وجود ای معنادار
 خدمات کیفیت بر را مثبت بیش ترین تأثیر سازمان در استعدادها

بیشترین  سازمان به برتر استعدادهای جذب و دارد شده ارایه
 .باشد می دارا سازمان در نوآوری توان افزایش بر را مثبت تأثیر

 و شناسایی :استعدادها مدیریت» عنوان ( تحت13پژوهشی) در
« علمی  استعدادهای نگهداشت و جذب بر مؤثر رتبه بندی عوامل

 و جذب بر مؤثر عوامل مهم ترین رتبه بندی و شناسایی هدف با
 که می گیرند نتیجه دانشگاه ها در علمی استعدادهای نگهداشت

 از متأثر همه از بیشتر سازمان یک به ورود برای استعدادها
 تحقیقاتی پژوهشی، توانمندی های بتوانند که است فضایی وجود

 انگیزه های از یکی .سازند محقق آن در را خود علمی رشد و
 و آموختن فرصت ایجاد استعدادها، نگهداشت و برای جذب مهم

 و یادگیری، به فرصت های دستیابی افراد برای و است یادگیری
 .است مهمتر مزایا و حقوق از چالشی طرح های در کار و رشد

 گانه 39 عوامل میان از می دهد نشان پژوهش این همچنین نتایج
 عوامل بقیه از مهم تر و علمی حرفه ای توسعه برای فرصت عامل
 .است

 عملکرد بر استعداد تاثیر مدیریت عنوان ( با13پژوهشی) در
اعتماد  بر استعداد مدیریت که رسیدند نتیجه این به سازمانی
 داری معنی تاثیر سازمان عملکرد و سازمانی اثربخشی سازمانی،

 .دارد
 با استعداد مدیریت از استفاده تاثیر عنوان با (14پژوهشی ) در

 از نفر 126 بین در که تعهد کارکنان بر عملکرد ارزیابی سیستم
 مدیریت استعداد که رسیدند نتیجه این به شد انجام ارشد مدیران

 های سیستم و انسانی منابع سازی یکپارچه روش های عنوان به
 .دارد کارکنان بر تعهد مثبتی تاثیر عملکرد

 پژوهش،پیشنهاد مدل پارادایمی)کیفی( این انجام از نهایی هدف
 متوسطه دوره اول در معلمان استعداد فرایند توسعه مدیریت

 بود مجرب دید معلمان از آن مختلف ابعاد به توجه و شهرتهران
 استعداد پیرامون توسعه مدیریت بنیاد داده نظریه طریق، این از تا

به  زیر، سوال های راستای این هدف، این در .گردد معلمان تدوین
 سمت و سو می دهد: پژوهش این
 متوسطه دوره اول معلمان استعداد مدیریت های مولفه و ( ابعاد1

 کدام هستند؟ تهران شهر
 متوسطه دوره اول معلمان استعداد مدیریت علی ( شرایط2

 کدام هستند؟ شهرتهران
شهر  متوسطه دوره اول معلمان استعداد مدیریت ( راهبردهای3

 کدام است؟ تهران
 متوسطه دوره اول معلمان استعداد مدیریت ای زمینه ( عوامل4

 کدامند؟ شهر تهران
 متوسطه دوره اول معلمان استعداد مدیریت ای مداخله ( عوامل5

 تهران کدام اند؟ شهر
شهر  متوسطه دوره اول معلمان عداداست مدیریت ( پیامدهای6

 کدام است؟ تهران
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 روش شناسی
 بنیاد داده نظریه روش و از کیفی بوده صورت به پژوهش این

داده  بر نظریه بنای برای روشی بنیاد داده گردید. نظریه استفاده
 و شده اند تحلیل و گردآوری منظم صورت به که هایی است

 مورد زمینه در که نظریه ای است پرداختن و ساختن آن، مقصود
 پژوهش این در بنابراین .باشد روشنگر و صادق مطالعه مورد
 شرکت ادراك بنیاد داده نظریه نظامند طرح بر مبنای کیفی

 مداخله شرایط راهبردها، زمینه، محتوا، فرایند، پیرامون کنندگان
 متوسطه دوره اول در معلمان استعداد مدیریت پیامدهای و گر

 در حاضر جامعه.شد پژوهش آن ها بین و روابط تهران شهر
 که شهر تهران متوسطه دوره اول نمونه معلمان را کیفی مرحله
زمینه  در نمونه معلمان عنوان به تهران شهر اخیر در سال در دو

 دادند تشکیل انتخاب شدند، فرهنگی و پژوهشی آموزشی، های
 18 هدفمند گیری نمونه طریق از و نظری اشباع به توجه با که
نمونه  در .شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به این معلمان از نفر

 لحاظ از که آمد به عمل مصاحبه نمونه هایی از هدفمند گیری
نمونه  روش این در .غنی اند اطالعات دارای پژوهش هدف های

 از .برسد نظری اشباع به مقوله هر که می یابد وقتی خاتمه گیری
دوره  معلمان مدیریت استعداد فرایند واکاوی منظور به رو این

 از متوسطه دوره اول نمونه معلمان از تهران شهر اول متوسطه
داده  نهایت در و شد نظرخواهی یافته ساختار نیمه طریق مصاحبه

ها با مدرسان به  تمامی مصاحبه .شد گردآوری ماه شش طی ها
کنندگان در مکانی شرکتصورت رودررو و فردی در زمان کاری 

یا به صورت مجازی)آنالین( دفتر کار معلمان  ساکت مانند کالس،
بعدازظهر انجام شد. میانگین زمان  3صبح تا  9بین ساعات 

 تمامی دردقیقه( بود.  60تا  30دقیقه )بین47تقریبا مصاحبه 
 استفاده مصاحبه ها ضبط برای صوت ضبط دستگاه مصاحبه ها از

 اطمینان منظور به و روایی پژوهش از اطمینان لحصو برای .شد
 مشارکت پژوهشگر، دیدگاه از یافته ها دقیق بودن از خاطر

 :شد انجام زیر اقدامات پژوهش گزارش خوانندگان کنندگان یا
 مرحله نهایی گزارش کنندگان مشارکت :اعضا توسط بازبینی

 نظر و بازبینی را آمده بدست مقوله های یا تحلیل فرایند نخست،
ایشان  دیدگاه های .کرد خواهند ابراز آنها با ارتباط در را خود

   .شد اعمال محوری کدگذاری پارادیم در
 از یک نفر مشاور و راهنما اساتید بر عالوه همکار: بررسی
 از کیفی پژوهش انجام در که آموزشی مدیریت رشته اساتید
 دکتری دانشجویان از نفر و چند بوده برخوردار الزم تبحر

ها  یافته محوری، کدگذاری پارادایم بررسی به آموزشی، مدیریت
  .پرداختند آنها باره در نظر اظهار و

 مشارکت کنندگان از همزمان طور به :پژوهش بودن مشارکتی
 .شد گرفته کمک داده ها تفسیر و تحلیل در

 استفاده با و باز کدگذاری فرایند طریق از پژوهش کیفی داده های
 متن باز، کدگذاری طی در .تحلیل شد Ti-Atlas افزار نرم از

 عالمت گذاری زنده کدهای از استفاده با شده پیاده های مصاحبه
عبارت  و کلمه ها شامل مفاهیم .شد شناخته تکراری ایده های و

 در استعداد مدیریت فرایند از را تجربه های معلمان که بود هایی
و  کدگذاری .می نمود منعکس تهران شهر متوسطه دوره اول

 موضوع هیچ وقتی اشباع، به رسیدن تا شده تکرار مفاهیم بررسی
 در .کرد پیدا ادامه یافت داده های خام در نمی توان جدیدی
 مقوله های قالب در مفاهیم این محوری کدگذاری بعد مرحلة

 پیامدها و گر مداخله شرایط زمینه، راهبردها علّی، کلی، شرایط
 مدل قالب نظری در صورت به و شدند بندیطبقه 

 .شدند مرتبط هم به پارادایمی)کیفی(
 

 یافته ها
 آن ها از پژوهش مسئله با نمونه معلمان ملموس ارتباط به نظر

 نیمه مصاحبه های به و کرده شرکت در مطالعه تا شد خواسته
 بهتر سازماندهی منظور به .دهند پاسخ پژوهشگر یافته ساختار

 مورد پژوهش سواالت با ارتباط در یافته ها از کدام هر ها،یافته 
 در مقاله محدودیت به با توجه هم چنین .می گیرند قرار بررسی

 آنها از مورد چند به شد سعی نمودارها و جداول همه ارائه
 .اشاره شود

 متوسطه دوره اول معلمان استعداد مدیریت های مولفه و ( ابعاد 1
 هستند؟کدام  تهران شهر

 قرار تحلیل مورد گرفته صورت مصاحبه های نخست، مرحله در
 از بعد مرحله در و شد اولیه استخراج معنایی کدهای و گرفت
تحقیق  مقوالت و بندی دسته مفاهیم Atlas-Ti افزار نرم طریق

 از حاکی پژوهش این از آمده دست به یافته های .شدند استخراج
 دوره اول در استعداد معلمان مدیریت مولفه های اصلی که بود آن

 است اساسی بعد دو دارای پرورش شهر تهران آموزش و متوسطه
 عوامل و سازمان در فرد حرفه ای عوامل مدیریت شامل که

 .باشد می سازمان در فرد ذهنی - روانی مدیریت
 به دادن ارزش :سازمان در فرد حرفه ای مدیریت (عوامل1-1

 استمرار سازمان، پاداش سیستم استفاده از نیروها، تحصیلی ارتقای
 محورانه شایسته انتخاب شغل، کیفیت، انتخاب آگاهانه بهبود در
 انعطاف پذیری قوانین اطالعات، بکارگیری و انتقال اصولی، و

 پژوهشی، علمی فضای ایجاد کاری، ساعت انعطاف سازمان،
 پویایی استعدادها، آموزشی، بکارگیری دوره های برگزاری
شغل،  بودن تخصصی نیروها، مالی تامین شغلی، پیشرفت سازمانی،

 سبک به توجه فرد، با شغل تناسب شایستگی، الگوی تدوین
 جذابیت تیمی، کار نیروها، توسعه حرفه ای توسعه مدیریتی،

 سنجش شغلی، توسعه ای خود مستعد، افراد جذب شغلی،
غنی  شغل، استراتژیک طراحی شایسته، افراد استعدادها، شناسائی

 کیفیت استعداد، الزم، کشف بستر کردن فراهم شغلی، سازی
 وجود مدیریت شفاف، مناسب، کاری محیط کاری، زندگی

 .می باشد آموزشی امکانات
 2 جدول طبق :سازمان در فرد ذهنی روانی مدیریت عوامل (1-2

 به اعتماد شغلی، استقالل رشدی، ارائه راهکار( شامل عوامل این
 امنیت به مستعدین، سازمانی تاثیر و احترام ارزش، اعطای نیروها،
 بکارگیری نیروها، با برخورد نحوه به دادن اهمیت شغلی،

 تعلق توانمند، نیروهای روحیه تامین ابزارهای روانشناختی،
 طبیعی سیر به همکار، توجه تیم های شخصیتی تناسب سازمانی،

 به توجه سازمان در نیروها نگهدارنده عوامل به توجه رشدی،
 شغلی، یادگیری توسعه شغلی، خالقیت توسعه مسائل انگیزشی،

واکنش  از جلوگیری نیروهای مستعد، سرخوردگی از جلوگیری
 از جلوگیری شغلی، وظایف بودن چالشی ورزانه، غرض های

 داشتن سازمانی، ماموریت داشتن اختیار، داشتن تعارض نقش ها،
 در ریسک پذیری رضایت شغلی، مافوق ها، از رضایت مسئولیت،

 سازمانی، عدالت انسان، روانی ابعاد به توجه و شناخت سازمان،
 مدیریت سازمان، در حمایتی فضای سازمانی، فرهنگ سازی

 سازمان در ماندن میل به مستعد افراد به دادن میدان مشارکتی،
 .می باشد

 در فرد ایحرفه  مدیریت عوامل می کنید مالحظه که همان طور
 عنوان به سازمان در فرد ذهنی -روانی  مدیریت عوامل و سازمان

 افراد جذب .شدند شناسایی استعداد مدیریت زیربنایی مولفه های
 مصاحبه توسط که بود عاملی مهم ترین از سازمان در مستعد

 بودند معتقد که چرا .گرفت قرار مورد تاکید بسیار شوندگان
 از شایسته می باشد و مستعد نیروهای به وابسته سازمان پیشرفت

 داشته افراد انتخاب و جذب در مشخصی ساختار باید ما رو این
 .باشیم
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 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 متوسطه دوره اول معلمان استعداد مدیریت علی ( شرایط2
 کدام هستند؟ شهرتهران

 گرفته صورت مصاحبه های نیز پژوهش سوال این با رابطه در
 ذیل جدول طبق اولیه معناییکدهای  و گرفت قرار تحلیل مورد

 Atlas-Ti نرمافزار طریق از بعد مرحله در و شد استخراج
 در بنابراین .شدند استخراج تحقیق مقوالت و دسته بندی مفاهیم
 با ارتباط در زنده کدهای از به نمونه ای اختصار به زیر جدول

 :است شده اشاره شوندگان مصاحبه
 

 سیستمی تغییرات مفاهیم. 1جدول
 نظر مصاحبه شونده ها مفاهیم

 و آموزش پیشگامی
 پرورش

 سیستم باید اول وهله در بنده نظر به
 سیستم پذیرای باید پرورش و آموزش

 سیستم این بتواند تا باشد مدیریت استعداد
 نماید. اجرا خوبی به را

 پکیج تدوین
 آموزشی

 

 مثال دهیم نمی آموزش را مدیرانمان ما
 رابطه در آموزشی هیچ ما مدارس مدیران

 چه در باید که بینند نمی خود با تخصص
 پکیج یعنی کند فعالیت هایی زمینه

 شود می مدیر که کسی آموزشی برای
 ندارد وجود

 ساختاری تغییر
 

 سیستم یک پرورش و آموزش در باید ما
در  ها استعداد کارگیری به برای مناسب
 جهت در بتوانیم تا کنیم فراهم سازمان
 مهمی های گام شده تدوین اهداف
 .برداریم

 به اختیار دادن
 مدیران

 الزم اختیارات ما مدارس مدیران متاسفاته
ندارند  استعداد با معلمان از قدردانی برای
 اختیار بهشون ساختاری لحاظ از که چرا

 است شده نداده

 سیستم داشتن
 بازخوردی

 ساختار سیستمی چنین استقرار
 از که کند می طلب را غیرمتمرکزی

 بازخورد و آموزش نگهداری و جذب،
 .نماید پیگیری را معلمان

 سیاست گذاری
 اخالقی

 شایستگی اساس بر مدیران اینکه دوم
 رابطه اساس بر بلکه شوند نمی انتخاب

 .شوند انتخاب می

 سیاست گذاری
 علمی

 مدیران انتخاب در ما سیاستگذاری یعنی
 عامل سری یک بلکه نیست علمی روش به

 دخالت مدیران انتخاب در علمی غیر های
 .دارد

 سیاست گذاری
 آموزشی

 از یکی آموزشی های سیاسست گذاری
 مدیریت سیستم استقرا در مهم عوامل

 .باشد استعداد می

 ساختار به نیاز
 غیرمتمرکز

 در ما مدیران از بسیاری مدیریتی سبک
 ساختار مبنای بر پرورش و آموزش

 را استعداد با معلمان مدیریت متمرکز توان
 عدم و سبک شون به توجه با یعنی ندارد
 اداره نحوه و مدیریت زمینه کافی در دانش

 یایند نمی دست موفقیتی به عمال معلمان
 افراد های استعداد از توانند اینکه نمی برای

 به سازمانی اهداف به رسیدن جهت در
 .استفاده نمایند خوبی

 
 
 
 
 

 

 
 (سیستمی تغییرات)استعداد مدیریت علی شرایط. 1نمودار

 
 مدیریت علی شرایط اول بعد مشارکت کنندگان، دیدگاه اساس بر

 پرورش، و آموزش پیشگامی( سیستمی شامل تغییرات استعداد،
 به مدیران، اختیار دادن ساختاری، تغییر آموزشی، پکیج تدوین
 سیاست گذاری اخالقی، سیاست گذاری بازخوردی، سیستم داشتن
می  )غیرمتمرکز ساختار به نیاز سیاست گذاری آموزشی، علمی،
  .باشد
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 )مدیریتی تغییرات(استعداد مدیریت علی شرایط. 2جدول
 نظر مصاحبه شونده ها مفاهیم

 انتخاب
 مدیران

 مقوله به ما آموزشی سیاست گذاران اگر
 مطمئنا کنند توجه آن مدیریت نحوه و استعداد

 مدیریت برای مدارس مدیران به کارگماری در
 خواهند به خرج را باالیی دقت آن ها استعداد و

 .داد
 توانمندی

 مدیران
 مدیریت برای خاصی توانمندی از باید مدیران
 جهت دست در بتوانند تا باشند برخوردار مدارس

 .باشند موفق مدرسه اهداف به یابی

 به توجه
 استعدادها

 استعداد مدیریت لحاظ از پرورش و آموزش
 مشکالت این از یکی که است مشکالتی دارای

 می پرورش و آموزش سیستم متمرکز ساختار
 و خالقیت ها استعداد برای ارزشی عمال که باشد
 .شوند نمی قائل افراد

 توسعه
 مدیریت

 مناسب نفر چند پرسیم می ما ها وقت خیلی در
 پیشنهاد می را کمی داردیم،تعداد مدیریت برای
 ظرفیت نتوانسته که است یک نقص این. دهند

 دهد. گسترش را خود مدیریت

 ثبات
 مدیریتی

 به ما جامعه در اساسی مشکالت از یکی
 مدیریتی ثبات نبود پرورش و آموزش خصوص
 در مدیر شود می باعث عامل این که .می باشد

 خود های اندیشه و ایده نتواند مدرسه یک
 .کند راپیاده

 
 از جلوگیری
 نارضایتی
 سازمانی

 که است طوری ما پرورش و آموزش ساختار
مهیا  آن در ها استعداد به توجه برای زمینه
 سیستم این تو مستعد افراد به زیاد یعنی .نیست
افراد  می بینید خاطر این به.نمی کنن توجه

 سازمان به که هستند این فکر به تحصیلکرده 
اون  تو میکنن فکر که چرا شوند منتقل دیگری
 .می شود توجه فرد های استعداد به سازمان

 
 دانش

 مدیریتی
 

 عالوه یعنی است علم یک مدیریت بنده نظر به
 کسب کنی هم علم زمینه این در باید استعداد بر
 .یابی توسعه نیز دانشی لحاظ از تا

 رسالت
 سازمانی

 تعبیه آموزشی سیستم مدیران برای باید بنابراین
 عرصه های در رسالت هایشان و وظایف و شود

 .شود مشهود کامال مختلف

 
 سبک

 مدیریتی
 

 یک در مدیر شود می باعث عامل این که
پیاده  را خود های اندیشه و ایده نتواند مدرسه

 یک در که هستند معلمان از بسیاری.کنه
هاشونو  ایده توانند می بهتر مدیر یک با مدرسه

 اما راحترن اون مدیریت سبک با و کنند پیاده
 ها می ایده تفاوت با همزبان و مدیریت تغییر با

 بهتر برای را الزم توان اون دیگر معلمان بینید
 .نمیگذراند اجرا به مدرسه امور کردن

 
 
 
 
 

 

 
 (مدیریتی تغییرات)استعداد مدیریت علی شرایط .2 نمودار

 
 علی مدیریت شرایط دوم بعد آمده بدست نتایج اساس بر

 توانمندی مدیران، شامل ) انتخاب مدیریتی( استعداد)تغییرات
مدیریتی،  ثبات مدیریت، توسعه استعدادها، به توجه مدیران،

 سازمانی، رسالت مدیریتی، دانش سازمانی، نارضایتی از جلوگیری
 .داده شد تشخیص )مدیریتی سبک

 مدیریتی تغییرات و سیستمی تغییرات عامل دو استعدادها نظر از
می  مدارس در استعداد در مدیریت گذار تاثیر علی عوامل از

مسلط  مدیریتی دانش به کامال نظری لحاظ از باید مدیران  .شود
 متاسفانه .نمایند پیاده خوبی به را ها استعداد بتوانند تا باشند

سبک  با و نیستند برخوردار مدیریتی کافی دانش از مدیران بعضی
 موجب زدگی میکنند اتخاذ مدرسه در که نامناسب مدیریتی های

 .می شود معلمان بی انگیزگی و
شهر  متوسطه دوره اول معلمان استعداد مدیریت ( راهبردهای3

 کدام است؟ تهران
 استعداد مدیریت ها راهبرد کنندگان، مشارکت دیدگاه اساس بر

 نیروهای از استفاده( طرح شامل اجرایی اقدامات معلمان،
آموزش  خدمت، ضمن آموزش طرح، مجریان انتخاب متخصص،

 تخصیص طرح، اجرائی تبیین دقیق، برنامه ریزی طرح، مجریان
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 استعدادیابی، به توجه مدیران ساختاری، تغییرات بودجه،
 .شد داده تشخیص طرح مناسب معرفی مناسب، فضاسازی

 برای را مدارس فضای باید ما استعداد مدیریت استقرار برای
 مهارت های آموزش و کنیم همسان سازی مدیریت نوع این اعمال

مدیران  ویژه به مدرسه انسانی نیروی در آن تقویت و حرفه ای
 باید استعداد مدیریت استقرار برای باید ما واقع در .گیرد انجام
 دوره طول در دانشگاهی آموزش های طریق از را مدیران ابتدا

دوره های  و انتصاب از پیش های آموزش آن، از قبل و مدیریت
 مدارس اهداف پیشبرد برای را ایشان دانش مدیریت افزایی دانش
 نظر از .دهیم افزایش طور مستمر به خود مدیریت تحت

 افرادی از استفاده و دقیق برنامه ریزی 9 شماره شونده مصاحبه
می  باشند داشته مدیریت در الزم آگاهی و تجربه که تخصص،

 استعداد مدیریت سیستم در اجرای مهم راهبردهای از یکی تواند
 .باشد

 متوسطه دوره اول معلمان استعداد مدیریت ای زمینه ( عوامل4
 کدامند؟ شهر تهران

 مقوله سه بعد این در مشارکت کنندگان، دیدگاه براساس
 دانشگاه های از پتانسیل استفاده(ساختاری زمینه ای فضاسازی

 تقویت برنامه ریزی، اطالعات، فناوری از استفاده فرهنگیان،
 فراهم فرهنگیان، دانشگاه ضعف نقاط رفع فراگرد اطالعات،

 شیوه های با توسعه همسوئی اجرائی، زیرساخت های شدن
 آموزشی، امکانات ایجاد( محیطی زمینه ای فضاسازی ؛)یادگیری

 ،)سیاسی انتخاب های از پرهیز استعداد، فضای مدیریت ایجاد
 مجریان، از تجربیات استفاده( انسانی نیروی زمینه ای فضاسازی

 انسانی نیروی از برخورداری مدیران، شایسته ساالرانه انتخاب
 دادن استعداد، مدیریت آموزشی برگزاری دوره های کارآمد،
 علمی اخالقی، شایستگی شایستگی مستعد، معلمان به جایگاه

 معلمان دادن مشارکت اجرائی، امور در معلمان دادن مشارکت
 )استعداد مدیریت با مدیران همسوئی تصمیم گیری ها، در

 که است خاصی شرایط نشانگر زمینه .است شده داده تشخیص
می  پدیده صورت به پاسخ برای متقابل کنش راهبردهای آن در

 سطح در همکاری و پذیری جمع فرهنگ توسعه واقع در .گیرند
 و کرد استفاده معلمان استعداد و نظرات از می شود باعث مدارس
 بتوانند تا آن ها داد مشارکت تصمیم گیری ها در را معلمان
 دیگر طرف از .باشند داشته مدارس های موفقیت در سهمی

 و داشته اعتقاد معلمان مشارکت به باید نسبت نیز مدارس مدیران
 امکانات آموزشی ایجاد دیگر طرف از .نماید اثبات نیز عمل در

 و پرورش و آموزش سازمان در مستعد افراد بهره مندی جهت
 است عواملی از افزارها سخت و افزارها نرم به مدارس تجهیز

 از ثمر باشد مثمر می تواند استعداد مدیریت سیستم اجرای در که
 با مدیران نیازمند استعداد مدیریت سیستم اجرای دیگر طرف
 .باال می باشد علمی سواد با و تجربه

 متوسطه دوره اول معلمان استعداد مدیریت ای مداخله ( عوامل5
 تهران کدام اند؟ شهر

 تغییرات مقوله بعد این در مشارکت کنندگان، دیدگاه براساس
 مدارس، در بومی استقرار مقررات( مدارس در الزم ساختاری

مدارس،  خودگردانی حقوقی، زیرساخت ایجاد استقالل مدارس،
 امکان( الزم عملکردی تغییرات ؛)مدارس در سیاست زدگی رفع

 سیستمی، عدالت به نیروها استعدادها، امیدواری بروز به دادن
 شایسته ساالری، به توجه طرح، مجریان ساالرانه شایسته انتخاب

 عدم اضافی، هزینه های رفع مدیر، به الزم اختیارات دادن
 .است شده داده تشخیص )مدیران مدام جابجائی

 زمینه منزله به می توان را میانجی یا مداخله گر شرایط
 جهت در که گرفت در نظر پدیده به مربوط تر وسیع ساختاری

 خاص زمینه در استعداد مدیریت راهبردهای محدودیت یا تسهیل
 مدارس که می دارد اظهار 1شماره کننده مصاحبه .کنند عمل می

 اداره مستقل صورت به شوند و خارج تمرکز حالت از باید ما
 مدارس مورد در می توانند بیشتر حالت این در که چرا شوند

 صالحیت اساس بر را مدارس مدیران و کرده گیری خود تصمیم
 تحت ما مدارس متاسفانه حالی که در .کنند انتخاب خود شغلی
 از رفت برون برای ما بنابراین می باشد. سیاسی تصمیمات تاثیر

دخالت کاهش  و مدارس مستقل اداره سمت به باید موضوع این
 .باشیم علمی محیط در بی مورد های

شهر  متوسطه دوره اول معلمان استعداد مدیریت ( پیامدهای6
 کدام است؟ تهران

 دستاوردهای بعد این در مشارکت کنندگان، دیدگاه براساس
 بهداشت تامین مدارس، شغلی، پویائی انگیزه ایجاد( روانی شناختی
 روحیه ای تقویت سازمانی، خاطر تعلق افراد، روانی روحی
 رقابتی، کار فضای ایجاد(آموزشی علمی دستاوردهای )نیروها
 دانش آموزان، عملکرد، پرورش بهبود آموزشی، علمی سطح بهبود
 حرفه توسعه امور، اجرائی روند تسهیل سازمانی، اهداف تحقق

 اتالف از جلوگیری استعدادها، نگهداری و معلمان، جذب ای
 .است داده شده تشخیص )سازمانی اهداف طراحی منابع،
مداخله  و زمینه ای عوامل تاثیر تحت استعداد مدیریت اجرای

 مدیریت سیستم استقرار .همراه دارد به مختلفی پیامدهای گر،
بر  آموزشی نظام خود برنامه های که است این به ملزوم استعداد

 کیفیت بهبود باعث سیستمی چنین .باشد استعدادیابی مبنای
 لحاظ از انسانی منابع .خود می شود واقعی معنای به آموزشی
همواره  مستعد افراد زیرا می شوند تامین روانی و روحی بهداشت

 استعداد کاربرد و شکوفایی و بهبود برای بهتری جستجوی در
 جلوگیری و هزینه ها دیگر کاهش طرفی از و هستند خود های

 .داشت خواهد منابع بیهوده اتالف از
 تحقیق: کیفی( مدل پارادایمی) ارائه و انتخابی کدگذاری یافته های

 های مصاحبه متن تلفیق، فرایند و انتخابی کدگذاری فرایند در
 بیانگر که ایده هایی و و جمالت شد بررسی دوباره شده پیاده

قرار  توجه مورد بودند فرعی و اصلی های مقوله بین ارتباط
 از حاصل مفاهیم آمده، بدست روابط اساس بر .گرفتند

 یکدیگر به انتخابی مرحله کدگذاری در محوری و باز کدگذاری
 صورت به استعداد مدیریت بر موثر عوامل و شده داده پیوند

 .کردید منعکس مفهومی یک الگوی
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 تهران شهر پرورش و آموزش متوسطه دوره اول در استعداد مدیریت پارادایمی توسعه مدل. 1شکل 

 بنیاد داده نظریه اساس بر
 

 نتیجه گیری
 مدل صورت به که بود کلی مقوله 12 دهنده نشان نتایج تحقیق

 علی،) شرایط )الف :طبقه فراگیر شش قالب در پارادایمی
 محوری،) مقوله )ب مدیریتی(، تغییرات و سیستمی تغییرات

 در فرد ذهنی روانی مدیریت و سازمان در فرد مدیریت حرفه ای
زمینه  عوامل )د اجرایی طرح( اقدامات راهبردها) )ج سازمان(،

 )ه انسانی( نیروی و ساختاری محیطی، زمینه ای فضاسازی ای،)
 الزم و تغییرات ساختاری عملکردی تغییرات مداخله ای،) عوامل

 پیامد مدارس) در استعداد مدیریت پیامدهای )و مدارس( در
 در را آموزشی( دستاوردهای علمی و شناختی روانی دستاوردهای

 .برداشت پی
 بر استعداد مدیریت که است آن بیانگر یافته ها تحلیل واقع در

 مدیران دانش .می باید تحقق تغییرات مدیریتی و سیستمی تغییرات
 مدیریتسیستم  استقرار در مهم عامل های از یکی مدارس
 دانش به کامال لحاظ نظری از باید مدیران .می باشد استعداد
 پیاده خوبی به را استعدادها تا بتوانند باشند مسلط مدیریتی

 کافی برخوردار مدیریتی دانش از مدیران بعضی متاسفانه .نمایند
می  اتخاذ مدرسه در که نامناسب مدیریتی سبک های با و نیستند
 اگر واقع در .می شود معلمان انگیزگیو بی  زدگی موجب کنند

 خیلی بیافتد اتفاق مدارس در استعداد مدیریت سیستم
 اما، شد خواهد حل آموزش امر به بخشی کیفیت مسائل از

 که می کند طلب را ساختار غیرمتمرکزی سیستمی چنین استقرار
پیگیری  را معلمان بازخورد و آموزش و نگهداری جذب، از

 باز امر این به نسبت را جایی متمرکز سیستم که حالی در نماید
 در سیستم این برتر مهم تر استعدادهای همه از و است نکرده

 توانمندی خاصی از باید مدیران .می باشند سازمان از خروج حال
 جهت در بتوانند تا باشند برخوردار مدارس مدیریت برای

 با پژوهش نتایج .باشند مدرسه موفق اهداف به دستیابی
 .دارد ( همخوانی11،15،16،13،14پژوهشات )

 با« دانشگاه ها در استعداد مدیریت»عنوان  با خود پژوهش در 
 با رابطه در موفقیت آمیز اقدامات مجموعه شناسایی هدف

 استعداد مدیریت که یافت دست نتیجه این به استعداد  مدیریت
 ضمن می شود، در دانشگاه ها خدمات کیفی سطح ارتقای موجب

 سازمان استراتژیک برنامه های موفقیت برای مطلوبی نتایج اینکه

 بهبود و توسعه بر ارشد مدیران است الزم وی نظر از .دارد
 آمادگی آتی و چالش های فعلی با مقابله برای و تمرکز مستمر
 با افراد همان یعنی استعدادها حفظ بر اینکه ضمن باشند؛ داشته

 تأکید استعداد مدیریت مجریان از حمایت نیز و قابلیت های باال
برنامه  از حمایت در پایداری و ثبات»نهایت  در .باشند داشته
برنامه  تسهیل افراد، نیازهای شناسایی استعدادها، مدیریت های

 بازخور دریافت استعدادها، توسعه اثرگذار مهم عوامل های از
 یافته این تبیین در .است« استعداد مدیریت بومی سازی و کیفی،

مدیران  باید معلمان شایسته گرایی بهبود برای که گفت می توان
 معلمان مدیریت برای کافی بلوغ به سازمانه سیستم و مدارس
 .باشند رسیده شایسته

 نشان استعداد مدیریت محوری عوامل مورد در پژوهش یافته های
 مدیریت شامل استعداد زیربنایی مدیریت مولفه های که داد

سازمان  در فرد ذهنی روانی مدیریت و سازمان در فرد حرفه ای
 استعداد مدیریت که گفت می توان یافته این تبیین در .می باشد

 شکل مدارس در ای حرفه و مدیریت روانی مدیریت مبنای بر
 مدیریت تحقق با رابطه در را عوامل اصلی دسته سه  .می گیرد
- الف :از عبارتند که (17می دانند ) موثر سازمان در استعداد
 انتصاب و توسعه جذب، )ب برتر، شاغلین انتخاب و شناسایی

 آموزش، خدمت، منابع تخصیص )ج جانشین، شایسته افراد
فرایندهای توسعه  ادغامو  عملکرد مبنای بر پاداش و مربیگری،

 .است مدل کلیدی نکته سازمان، استعدادهای نگهداشتی و ای
 رشد به استعداد، مدیریت سیستم استقرار که اظهار نمود می توان

 کاری نیروی از طریق مدارس در باال عملکرد فرهنگ و
 ارزش های و شایستگی تخصصی، مهارت های دارای که متخصص
می  کمک باشند، آینده در مداوم پیشرفت های در جهت محوری

 پرورش و تقویت مدیریت استعداد برای کلیدی استراتژی .کنند
 کردن پر برای مدیریتی سطح در متخصص کار نیروی استعداد

 بهبود به منجر هم چنین استراتژی این .باشد می مهم پست های
و  مدیریت استعداد سیستم استقرار بنابراین .می شود شغلی مسیر

 آموزشی نظام خود برنامه های که است این به توسعه آن ملزوم
 کیفیت بهبود باعث چنین سیستمی .باشد یابی استعداد مبنای بر

لحاظ  از انسانی منابع .می شود خود واقعی معنای به آموزشی
 همواره مستعد افراد زیرا می شوند تامین روانی و روحی بهداشت

 استعدادهای کاربرد و شکوفایی بهبود و برای بهتری جستجوی در
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از  جلوگیری و هزینه ها کاهش دیگر طرفی از و هستند خود
 از استعداد مدیریت داشت.اجرای خواهد منابع بیهوده اتالف
 در .می پذیرد صورت طرح اجرائی اقدامات راهبردهای طریق

 کارگیری به راهبردهای از یکی که گفت می توان یافته تبیین این
 فرهنگیان، دانشگاه از اساتید موفق بکارگیری استعداد مدیریت
 معلمان در انگیزه ایجاد خدمت، ضمن های دوره اجرای افزایش

 پرروش، و آموزش در خود استعدادهای از برای بهره مندی
 تحصیل ادامه امر تهسیل در و مجدد آموزشی دوره های اجرای
می  حوزه این در کار به عالقمند انسانی نیروی انتخاب و معلمان

 سازمان در استعداد مدیریت اجرای برای الزم توان زمینه های
 و آموزش در ما باید واقع در .کرد فراهم پرروش و آموزش
 پست های برای باید ما یعنی بپردازیم پروری جانشین به پرورش
 باید رو این از باشیم داشته برنامه ریزی در آینده مدیریتی

 پیاده و پرورش آموزش در درستی به پروری جانشین فرایندهای
 داده تعلیم کافی میزان به آینده در مدیریتی کاندیدهای و شود

 .شود جلوگیری شده انتخاب مدیران شکست احتمالی از تا شوند
 در استعداد اجرای مدیریت برای داشت اشاره می توان نهایت در

 مدارس مدیران به را اختیاراتی باالدستی مدیران باید مدارس
 خود مدیریت حوزه در عمل آزادی بتواند مدیر کنند و تفویض
 با باید پرورش آموزش و سازمان فوق مورد بر عالوه .باشد داشته

 .کند فراهم را اختیارات واگذاری این بستر و زمینه تمرکززدایی
 پاسخگو و انعطاف پذیر خالق، نیروهای به سازمان های امروزی

 این و نگهداری جذب و شناسایی دیگر سوی از و دارند نیاز
سازمان  .است شده قبل از مشکل تر بسیار سازمان در نخبگان

 فرصت هایی ایجاد برای تالش در رقابتی این دنیای در پویا های
 نتوانند سازمان هایی که و هستند استعدادها این جذب برای

 کنند، منطبق امروزی هنجارهای با را خود انسانی منابع مدیریت
 (.4) بود فنا خواهند به محکوم

 محیطی، زمینه ای فضاسازی راهبردها این فراهم کننده بستر
 انسانی نیروی زمینه ای و فضاسازی ساختاری ایزمینه  فضاسازی
 و پرورش آموزش که گفت می توان یافته این تبیین در .می باشد

 شیوه توسعه و رشد با همسویی لحاظ به تربیت و تعلیم نظام و
 مکانیزه بعد در حداقل ارتباطات تقویت فراگرد و یادگیری های
 برای اجرای رو این از نماید توجه استعداد مدیریت به باید آن

 و کارآمد انسانی نیروی از برخوداری استعداد مدیریت سیستم
 دیگر طرف از و است نیاز مورد مدیریت استعداد سیستم به آگاه
 استعداد مدیریت اجرای برای اجرایی زیرساخت های باید

 در تا باشند داشته آن را امکان معلمان همه باید .شود فراهم
 شرایط که است آن این مستلزم و دهند نشان را خود عمل عرصه
 توزیع در عدالت معنای به شرایط کردن فراهم .شود فراهم

 که فضایی یعنی .است مناصب مدیریت در و چرخش فرصت
 وجود بود، می توان شاهد معلمان میان در را استعدادها بروز
 باند نگاه مسئولیت ها و مناصب توزیع دیگر طرف از باشد داشته
 نداشته وجود خاص گروه و عده برای انحصار گرایی و بازی
شاخصه  و الگوی شایستگی اساس بر مدیریت شایستگان و باشد
 استراتژی .یابند حضور مختلف سمت های در شایستگی های

  داشته کارکنان مشارکت با معناداری رابطه استعداد مدیریت
 و تاطالعا جریان باز فضای بهبود مستمر محیط کاری،» ( و 18)

از عوامل « برانگیز چالش و معنادار کار اعتماد، ارتباطات،
 واقع در .است کارکنان مشارکت و استعداد مدیریت بر اثرگذار
 باعث مدارس سطح در و همکاری پذیری جمع فرهنگ توسعه

 را در معلمان و کرد استفاده معلمان استعداد و نظرات از می شود
 موفقیت در سهمی بتوانند هاآن  تا داد مشارکت تصمیم گیری ها

 آموزشی امکانات ایجاد دیگر طرف از .باشند داشته مدارس های
 و و پرورش آموزش سازمان در مستعد افراد مندی بهره جهت
 است عواملی از افزارها سخت و افزارها نرم به مدارس تجهیز

 باشد. ثمر مثمر می تواند استعداد سیستم مدیریت اجرای در که

 پیاده مدارس را در استعداد مدیریت سیستم بتوانیم ما اینکه برای
 که چرا کنیم پرهیز روابط طریق از مدیران انتخاب از باید کنیم

 مدیریت برای را الزم علمی توان مدیران طریق بیش تر این از
 آن ها با موقع کار نیز معلمان رو این از ندارند مستعد معلمان

 می سازمانی مناسب ساختار نهایت در .شوند می مشکل دچار
 .سازد بهبود استعداد مدیریت برای اجرای را شرایط تواند

 مدارس در الزم عملکردی تغییرات گذار تاثیر مداخله ای عوامل
مداخله  شرایط .می باشد در مدارس الزم ساختاری تغییرات و

تر  وسیع ساختاری زمینه منزله به می توان را میانجی یا گر
 یا تسهیل جهت در که گرفت نظر در پدیده به مربوط

می  عمل خاص در زمینه استعداد مدیریت راهبردهای محدودیت
 از باید ما گفت مدارس می توان یافته این تبیین (. در19کنند )
 چرا شوند اداره مستقل صورت به و شوند خارج تمرکز حالت

 تصمیم خود مدارس مورد در می توانند حالت بیش تر این در که
 خود صالحیت شغلی اساس بر را مدارس مدیران و کرده گیری

 است پدیده هایی جمله از ما مدارس سیاست زدگی .کنند انتخاب
 شده پرروش و آموزش سیستم در اساسی موجب اختالالت که

 و به یابند رهایی عامل این از باید ما مدارس رو این از .است
 داد نشان پژوهش هاییافته  .نمایند توجه بیشتر ساالری شایسته

دوره اول  مدارس در معلمان مدیریت استعداد اجرای راهبردهای
پیامد  محیطی و زمینه ای عوامل با واکنش و کنش در متوسطه

 در را آموزشی علمی دستاوردهای و روانی شناختی دستاوردهای
 سیستم استقرار که گفت می توان این یافته تبیین در .برداشت پی

 از در مدارس باال عملکرد فرهنگ و رشد به استعداد، مدیریت
 تخصصی، مهارت های دارای که متخصص کاری نیروی طریق

 در مداوم پیشرفت های جهت در ارزش های محوری و شایستگی
 برای مدیریت کلیدی استراتژی .می کنند کمک باشند، آینده

 سطح در متخصص کار نیروی استعداد پرورش و تقویت استعداد
 سیستمی چنین .می باشد مهم پست های پر کردن برای مدیریتی

 منابع .می شود خود واقعی معنای به آموزشی کیفیت بهبود باعث
 زیرا می شوند تامین روانی و روحی بهداشت لحاظ انسانی از

 و شکوفایی و بهبود بهتری برای جستجوی در همواره مستعد افراد
هزینه  کاهش دیگر طرفی از و هستند خود استعدادهای کاربرد

 و داشت. یافته ها خواهد منابع بیهوده اتالف از و جلوگیری ها
 در استعداد مدیریت استقرار که است آن بیانگر پژوهش نتایج

 متعددی عوامل و مقوله ها تحقق منوط به پرورش و آموزش
 بخش کیفی نتایج اساس بر عوامل این از کدام هر برای که است

 محوری کدگذاری یافته های اساس بر ویژه طور به و پژوهش
 مدیریت تحقق توسعه در نقش ویژه ای و موقعیت می توان
 به را کاربردی نتایج پیشنهادات این راستای در .شد قائل استعداد

 .نمود می توان بیان  ذیل شرح
 تراجرایی و ترکاربردی الگوی به دستیابی منظور به 

 یا دو پرورش یک و پژوهش در آموزش نهایی الگو
طور نمونه اجرا گردد و اصالحات الزم در ه ب استان

 خصوص الگو به عمل آید. 
 برداری از تجارب سایر کشورها به  الگو توان بامی

 بیشتر الگو پرداخت.  اصالحات هر چه
 تصمیم و گذارانسیاست توسط پژوهش این مطالعه 

که  نمایدمی ارائه را چارچوبی ایشان برای گیران
توانند به منظور استقرار مدیریت استعداد در مدارس می

ه پرورش و در راستای بالندگی سازمانی ب و آموزش
کار ببرند. الزم به ذکر است که این چارچوب حاصل 

و معلمان نمونه بوده و  استادانمصاحبه با متخصصین، 
تواند توسط سایر معلمان به تایید رسیده است. لذا می

گیران و  فیدی برای تصمیممبنای مؤثر و م
 اندرکاران آموزش باشد. دست
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 قانونی نقش توانندمی گیران تصمیم و گذارانسیاست 
و  ن قوانین جدیدتدوی یا و قوانین اصالح با را خود

استقرار مدیریت استعداد  یاصالح ساختارها راه برا
 هموار سازند.
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