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چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت استعداد آموزگاران در سالِ تحصیلی  5079-79انجام شد.
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی پیمایشی است .جامعه آماری شامل خبرگان
یعنی افراد دارای سابقه تدریس در حوزه مدیریت استعداد ،افراد دارای کتب و مقاالت مرتبط ،افراد دارای
سابقه کار در وزارت آموزشوپرورش و سازمانهای آموزشوپرورش استانها در حوزه مدیریت استعداد
و همچنین آموزگاران آگاه در زمینه مدیریت استعداد بودند که به روش نمونهگیری هدفمند بهعنوان نمونه
انتخاب گردیدند و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند .بر اساس تحلیل دادههای حاصل از
مصاحبهها 92 ،شاخص استخراج گردید .در مرحله بعد پرسشنامه بسته پاسخ بر اساس شاخصهای
حاصل از مصاحبهها و شاخصهای مستخرج از ادبیات و پیشینه پژوهش ( 92شاخص) بر مبنای طیف
هفتدرجهای لیکرت با  539گویه طراحی و تدوین گردید و طی سه راند در اختیار خبرگان قرار گرفت.
در پایان هر راند دادههای بهدستآمده با استفاده از میانگین رتبهای و ضریب توافق کندال تحلیل شدند.
نتایج محاسبه ضریب توافق کندال در پایان راند سوم نشان داد چون مقدار بهدستآمده برای آماره آزمون
کندال ( )3/931در سطح خطای  α=3/335معنادار است ( ،)sig>3/335چنین استنباط میشود که بین
پاسخگویان در ارتباط با سؤاالت توافق معنادار وجود دارد و مقدار بهدستآمده بری آماره کندال حاکی
از اتفاقنظر قابلقبول بین پاسخگویان است بنابراین در راند سوم مرحله کیفی به پایان رسید و مدل
مدیریت استعداد آموزگاران با  09شاخص و شش مؤلفه برنامهریزی استراتژیک ،شناسایی ،گزینش،
جذب ،بهسازی و نگهداری پدیدار شد.
واژههای کلیدی :مدل ،استعداد ،مدیریت استعداد ،تکنیک دلفی ،آموزگاران

 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد خرمآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمآباد ،ایران.
 استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد خرمآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمآباد ، ،ایران.
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مقدمه
موضوع محدیریت اسحتعداد یحک اولویحت اساسحی بحرای بسحیاری از سازمانها اسحت و
موفقیحت سازمانهای امروزی بهطور مستقیم با استفاده از کارکنان با استعداد محرتبط
اسحت (بهشتیفر و نکوئی )19 :5079 ،طرفداران دیدگاه استعداد بهعنوان توانایی طبیعی،5
معموالً استعداد را بهعنوان یک مهارت ذاتی یا هدیهای طبیعی میدیدند .گاالردو و
همکاران ( )2350بیان کردند که استعداد ترکیبی از ویژگیها (تواناییها و نگرشها) است
که از مجموع توانایی طبیعی ،مهارت و تناسب حاصل میشود .بعضی این دیدگاه را
داشتند که استعداد از تبدیل ظرفیتهای فردی به مهارتهای توسعهیافته نظاممند ،پدیدار
میشود (دافی .)2359 ،2در رویکرد اول افراد را ذاتاً دارای استعداد در نظر میگیرد ،مانند
استعداد طبیعی یا تعهد به کار و غیره ،درحالیکه رویکرد دوم افراد را در سازمان مدنظر
قرار میدهد و بحش بر این موضوع است که تمام افراد بهعنوان استعداد در نظر گرفته
شوند یا بخشی از افراد (کیوسینگ.)2359 ،0
قلی پور و همکاران ( )5071به بررسی وضعیت موجود یک مرکز آموزشی در
خصوص نحوه مدیریت استعدادها پرداختهاند و بهصورت توصیفیان را شرح دادهاند،
اقبال و همکاران ( )5071مدل مدیریت استعداد خود را در مراکز دانشگاهی پیاده کردهاند
و به مدارس توجه ای نداشتهاند .با توجه به مطالعات انجام شده پژوهشگران (آیلز و
همکاران ،2353 ،تسی و بانجی ،2355 ،استاهل و همکاران 2352 ،و گلنز و همکاران،
 )2359معتقدند که مدیریت استعدادها همان مدیریت استراتژیک جریان استعدادها در
سرتاسر سازمان است که هدف آن اطمینان حاصل کردن از وجود جریانی از افراد متسعد
در درون سازمان است که افراد مناسب با مهارتهای مناسب را در زمان مناسب برای
شغل مناسب بر اساس اهداف استراتژیک سازمان فراهم میآورد .در سالهای اخیر کمبود
استعداد به یکی از مسائل بغرنج در جهان و در حوزه کسبوکار و مدیریت تبدیل شده
و این معموالً با سردرگمی در مورد مفهوم استعداد همراه است و سؤاالتی مطرح گردید
که آیا استعداد بهصورت طبیعی وجود دارد یا پرورش خواهد یافت ،آیا استعداد ذاتی
است یا قابلیت آموزش و توسعه دارد؟ (دافی .)2359 ،آیا استعداد در مورد عملکرد،
پتانسیل و یا شایستگی تعهد بیشتر است.
3. Kaewsaeng

1. natural ability
2. Duffy
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احمدی و همکاران ( )5079در مقالهای با عنوان عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان
نخبه و مستعد بیان داشت که عوامل مؤثر بر نگهداشت استعداد به دو دسته عوامل سازمانی
و شغلی تقسیم میشوند .عوامل سازمانی شامل کار تیمی ،فرهنگسازمانی ،فراهم آوری
فرصت رشد و شکوفایی ،مدیریت اطالعات و ارتباطات ،جوسازمانی ،توانمندسازی،
آموزش و به سازی ،رهبری مدرسه ،مدیریت عملکرد ،نیازسنجی آموزشی ،مأموریت و
چشمانداز شفاف ،قدردانی و تشویق و عوامل شغلی شامل وجه شغل ،خشنودی شغلی،
تناسب شغل و شاغل ،پویایی شغل و کیفیت زندگی کاری است .سؤال کلی که امروز
دغدغه افکار عمومی است آن است که آیا امیدی برای حل مشکالت آموزشوپرورش
در حوزه مدیریت استعداد معلمین وجود دارد؟ آیا میتوان در درازمدت مشکالت مدارس
در حوزه مدیریت استعداد معلمین را چارهجویی کرد؟ و چگونه باید از استعدادهای
بالقوه موجود در جهت کیفیتبخشی به مدرسه کمک گرفت؟
پاسخ تمامی این سؤاالت میتواند درنهایت با ارائه یک مدل بومی و کاربردی
مدیریت استعداد معلمین داده شود ،چراکه یکی از راههای رسیدن به اهداف واالی مدارس
استفاده از استعدادهای بالقوه معلمین است که اگر خوب مدیریت شود میتواند در کاهش
نسبی چالشهای پیش رو تأثیرگذار باشد .بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که
تاکنون یک مدل مطلوب در زمینه مدیریت استعداد آموزگاران ارائه نشده است و هر
پژوهشی که در این حوزه انجام شده است صرفاً به بخشی از موضوع پرداخته است و یا
اگر پژوهش مفصلتری هم انجام شده است در حوزه آموزگاران نبوده است.
جدول  .1خالصه مدلهای مدیریت استعداد
مدل مدیریت استعداد بر اساس
ارزشها و شایستگیها (فیلیپس و
راپر)2337 ،

 .5جذب  .2انتخاب  .0بهکارگیری  .9توسعه
 .1نگهداری

مدل نظری مدیریت استعداد
استراتژیک (کالینگز و مالهی)2337 ،

 .5ایجاد ساختار منابع انسانی متفاوت  .2استفاده از افراد
مستعد برای مشاغل کلیدی

مدل سلسلهمراتبی مدیریت استعداد
(هاکمن و لوئیس)2339 ،

 .5انتخاب  .2استخدام  .0مدیریت عملکرد  .9جبران خدمات

مدل فرآیند مدیریت استعداد (مهمت و
همکاران)2350 ،

 .5تعیین اهداف  .2تعیین پستهای کلیدی  .0ایجاد پروفایل
استعداد  .9بهکارگیری استعداد  .1انتخاب  .9ارزیابی عملکرد
 .9ارتقا استعداد
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مدل سوئیم ()2339
مدل جامع مدیریت استعداد ()2350

 .5مدیریت عملکرد  .2پرورش کارکنان  .0پاداش و قدردانی
 .9ارتباطات  .1فرهنگ
 .5تعیین چشمانداز  .2تعیین نیاز  .0شناسایی پتانسیل
 .9سنجش آمادگی  .1گزینش  .9توسعه
-5استراتژی استعداد  -2برنامهریزی نیروی کار  -0مدیریت

موسسه دیلویت ()2351

قابلیتها و شایستگی  -9جذب استعدادها  -1توسعه رهبری
 -9مدیریت جانشینی  -9مدیریت مسیر شغلی  -9مدیریت
عملکرد -7پاداشها  -53یادگیری و توسعه قابلیتها

مدل (ولینز ،اسمیت و روگرز)

 .شناسایی پتانسیلهای موجود .2 ،ارزیابی میزان آمادگی
آنها .0 ،توسعه دادن استعدادها .9 ،انتخاب و بهکارگیری
استعدادها .1 ،درنهایت تأکید بر عملکرد آنها

مدل ابوالعالیی و غفاری

 .5شناسایی .2 ،توسعه و  .0بهکارگیری استعدادها

مدل توسعه استعدادهای گانز
()GANS

 -5توجه به مدیریت پیشرفت شغلی  - 2آموزش و توسعه
استعدادها  - 0مدیریت عملکرد  -9برنامهریزی منابع انسانی
استراتژیک  -1استخدام و انتخاب  -9برنامهریزی جانشینی 9
 -مزایا و جبران خدمات

مدل مدیریت استعداد اوهلی
()OEHLY
مدل نه خانهای مایک موریسون

 .5جذب و استخدام  .2توسعه  .0نگهداری
 .5شناسایی پستهای کلیدی  .2شناسایی مشاغل کلیدی
تطبیق مشاغل کلیدی با افراد کلیدی
 .شناسایی پتانسیلهای موجود .2 ،ارزیابی میزان آمادگی

مدل (ولینز ،اسمیت و روگرز)

آنها .0 ،توسعه دادن استعدادها .9 ،انتخاب و بهکارگیری
استعدادها .1 ،درنهایت تأکید بر عملکرد آنها

در این زمینه چندین دیدگاه مطرح گردیده که اتخاذ هر یک از دیدگاهها یا مدلهای
مدیریت استعداد ،داللتهایی عملی برای سازمانها به همراه دارد .اتخاذ دیدگاه فراگیر
یا غیر انحصاری به افراد یا اتخاذ این موضع که هیچ تفاوتی بین مدیریت استعداد و
مدیریت منابع انسانی وجود ندارد ،ممکن است تغییر اندکی را در مورد نحوه مدیریت
کردن افراد توسط سازمان موجب گردد .اتخاذ دیدگاه «مدیریت منابع انسانی یکپارچه با
یک تمرکز بهگزین» یا مدل انحصاری به افراد ممکن است باعش شود که سازمانها با
باور به اینکه استعدادها عامالن اصلی عملکرد برتر هستند ،تالشها و منابع خود را
منحصراً روی جذب و حفظ این افراد متمرکز کنند و سایر کارکنان را نادیده بگیرند.
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اتخاذ یک دیدگاه انحصاری به سمتها نیز ممکن است سبب گردد که سازمانها برخی
از سمتها یا نقشهای خود را برونسپاری کرده ،منابع و تالشهای خود را به روی
سمتهای منتخب متمرکز کنند .اتخاذ مدل سرمایه اجتماعی یا مدل «صالحیت سازمانی»
سازمانها را ترغیب میکند که بهجای تمرکز صرف بر جذب و حفظ استعداد ،توجه و
تأکید بیشتری بر «توسعه استعداد و جریان استعداد» نهند.
این امر منجر میشود به اینکه سازمانها تأکید کمتری بر استعدادهای فردی و در
عوض تمرکز بیشتری بر افزایش شبکهها ،کارهای تیمی ،اعتماد و روابط و همچنین
فرهنگ ،ساختار و فرایندهای سازمانی داشته باشند .همچنین دو رویکرد مهم در مدیریت
استع داد مطرح شد که اولی به رویکرد مشارکت باال اشاره دارد ،این رویکرد به دنبال
مشارکت افراد در سطوح پائین تر سازمان در تصمیمگیریهای سازمانی تأکید داشته که
هدف آن توانمندسازی کارکنان است .دومی رویکرد رقیب جهانی است که اشاره بر
جذب خبرگان و استعدادهای برتر دارد و میکوشد با نوآوری اینگونه افراد به
تکنولوژیهای بهتری دست یابند.
با توجه به اینکه هدف نهایی پژوهش حاضر توجه به مدیریت استعداد معلمین است
باید گفت که معلمان مؤثرترین و مهمترین نیروهای آموزشوپرورش هستند که برنامهها
و اقدامات حمایتی برای حفظ و ایجحاد انگیحزة کحافی و الزم بحرای ماندگاری آنها اجحرا
میشود .توصیف و تشریح اینکه چرا رویکرد سرمایه انسانی محور به مدیریت،
مناسبترین رویکرد برای نظام آموزشی و مدارس است ،ضرورتی ندارد به خاطر اینکه
صالحیتهای معلمان بهعنوان باارزشترین سرمایههای انسانی نظام آموزشی ،مهمترین
عامل اثربخشی نظام آموزشی و مدارس یعنی موفقیت تحصیلی دانشآموزان است.

بنابراین ،بسیار مهم است که مدارس ،رویکردی را اتخاذ کنند که بر استعدادها تمرکز
دارد؛ اما کدام رویکرد؟ اعتقاد بر این است که بهترین انتخاب برای مدارس ،رویکرد
مشارکت باال است .البته کامالً درست است که مدارس نیاز به تغییر و بهروزرسانی دارند
اما نوع و سرعت تغییرات مدارس مشابه شرکتهای کامپیوتری غولپیکر نیست .بعالوه،
مدارس زمانی عملکرد بهتری خواهند داشت که حس همکاری ،کار جمعی و
تشریکمساعی که از مشخصههای بارز سازمانهای دارای رویکرد مشارکت باالست ،در
آنها حاکم باشد و نیز استعدادها (معلمان) به رضایت مشتریان (پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان) متعهد باشند .درنتیجه ،مدارس بهمنزله سازمانهای سرمایه انسانی محور
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ناگزیر به اتخاذ رویکرد مشارکت باال میباشند؛ بنابراین پژوهش حاضر در پی طراحی
مدل مدیریت استعداد آموزگاران با استفاده از تکنیک دلفی است.
روش
پژوهش حاضر با توجه به اهدافی که دنبال میکند جزء پژوهشهای بنیادی بوده و ازنظر
ماهیت ،پیمایشی است .ابزار گردآوری دادهها شامل مطالعه اسنادی (بررسی پژوهشهای
پیشین ،ادبیات نظری) و دو پرسشنامه باز پاسخ تک سؤالی و پرسشنامه بسته پاسخ جهت
انجام مصاحبه با خبرگان بود) .روش کار به این نحو بود که ابتدا یک پرسشنامه تک
سؤالی باز پاسخ در اختیار هرکدام از خبرگان قرار میگرفت تا نظرات خود را در مورد
مؤلفههای مدل مدیریت استعداد بیان کند و پس از اتمام هر مصاحبه متن آن توسط
پژوهشگر مورد تحلیل قرار میگرفت به همین منوال مصاحبهها به دلیل به اشباع رسیدن
تا نفر  51ام ادامه یافت .پس از تحلیل متن مصاحبهها و استخراج شاخصها پرسشنامه
دوم بر مبنای مقیاس پنجدرجهای لیکرت با  539گویه (شاخصهای مستخرج از
مصاحبهها و بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش) طراحی و تدوین شد .برای روایی
پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و برای پایایی سؤاالت پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و جهت اجرا مورد تأیید قرار گرفت .دادههای
حاصل از مصاحبهها پس از پایان هر راند با بهکارگیری شاخص توصیفی میانگین رتبهای
و همچنین ضریب توافق کندال مورد تحلیل قرار گرفتند که بهعنوان نمونه نتایج راند
سوم در جدول  2و  0ارائه شده است.
مرتبشده بر اساس میانگین رتبهای پاسخها
جدول  .2شاخص توصیفی در آزمون کندال
سؤاالت

میانگین رتبهای

Q
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10

Mean Rank
21.47
20.40
16.90
17.97
16.83
23.87
19.30
21.63
11.83
20.50
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سؤاالت

میانگین رتبهای

Q
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19
q20
q21
q22
q23
q24
q25
q26
q27
q28
q29
q30
q31
q32
q33
q34
q35
q36

Mean Rank
10.67
17.97
21.57
16.23
21.57
21.63
19.97
8.90
14.87
23.87
14.17
21.67
16.87
20.47
22.67
16.97
14.47
16.90
20.37
20.40
22.80
18.90
16.93
22.70
15.37
16.43

جدول  .3آمارههای کندال
تعداد

15

ضریب توافق کندال
آماره خی دو

.705

درجه آزادی
سطح معناداری

108.538
35
.000

چون مقدار بهدستآمده برای آماره آزمون کندال ( )3/931در سطح خطای α=3/335

معنادار است ( ،)sig>3/335چنین استنباط میشود که بین پاسخگویان در ارتباط با
سؤاالت توافق معنادار وجود دارد و مقدار بهدستآمده بری آماره کندال ( )3/931حاکی
از اتفاقنظر قابلقبول بین پاسخگویان است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان بود .یافتههای جداول 5-0
این پژوهش حاکی از آن است که مدل مدیریت استعداد آموزگاران از  9مؤلفه برنامهریزی
استراتژیک ،شناسایی ،جذب ،بهگزینی ،بهسازی و نگهداری برخوردار است .این یافته با
نتایج برستاک ( ،)2353مود و همکاران ( ،)2359مارسلو ( )2351دافی ( ،)2359شانون
و همکاران ( ،)2359کاتازینا ( ،)2359قلی پور و همکاران ( ،)5071اقبال و همکاران
( ،)5071میرزاپور ( ،)5070بولتزی ( )2353همخوانی داشت .در ارتباط با مدیریت
استعداد معلمان پژوهشهای متعددی صورت گرفته و نتایج این پژوهشها با یافتههای
پژوهش حاضر همخوانی دارد .مود و همکاران ( )2359در مقالهای با عنوان توسعه
مدیریت استعداد معلمین بیان داشتند که جهت توسعه استعداد معلمین توجه به آموزش
آنها و حفظ معلمین نخبه میتواند به مدارس در راستای تحقق امر مدیریت استعداد
کمک کند .کاتازینا ( )2359در مقالهای با عنوان مدل مدیریت استعداد کلید توسعه کارکنان
بیان داشت که کارکنان خبره نیازمند رشد و توسعه بوده که از طریق یک مسیر شغلی
استراتژیک میتوانند استعدادهای خود را بروز داده و بهعنوان یک مزیت رقابتی برای
سازمان مطرح باشند .مارسلو و همکاران ( )2351در مقالهای با عنوان مدل مدیریت
استعداد معلمین بیان داشت که توجه به رشد و یادگیری معلمین ،ارتقاء آنها و حفظ
استعدادها در میان مؤلفههای مدیریت استعداد بیشترین اهمیت را دارا میباشند .دوی و
همکاران ( )2351در مقالهای با عنوان مدل مدیریت استعداد کارکنان بانک بیان داشتند
که توجه به انگیزه کارکنان و رهبری آنها میتواند بهعنوان دو مؤلفه مهم در مدل مدیریت
استعداد در بانک جهت افزایش کیفیت زندگی کارکنان مطرح باشد.
بر مبنای یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود در راستای بهکارگیری مدیریت استعداد
در آموزشوپرورش باید برنامهریزی استراتژیک بر اساس بررسی محیط درون و
برونسازمانی و مدیریت استراتژیک معلمان مستعد در نقشها یا مشاغل مختلف انجام
شود و با شناسایی استراتژیهای کسب و توسعه و حفظ استعدادها و تعیین سیاستها و
خطمشیهای مدیریت استعداد اقدامات الزم صورت پذیرد .همچنین باید از طریق منابع
استعدادهای داخلی و تعیین پستهای کلیدی بر اساس مأموریت و چشمانداز و استراتژی
سازمان و بررسی منابع استعداد درونسازمانی و خارج سازمان به شناسایی استعدادهای
موردنیاز سازمان آموزشوپرورش بپردازد در جهت جذب استعدادهای مذکور الزم است
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تسهیالت بیمه و سالمت و خدمات شهری الزم فراهم آید و شرایط جهت ادامه تحلیل
متقاضیان تا درجات عالی فراهم گردد و اطمینانبخش و اعتمادسازی در جهت آرامش
روانی این استعدادها به نحو احسن صورت پذیرد .سازمان آموزشوپرورش با توجه
پیشرفت علم و تکنولوژی نیاز است با در نظر گرفتن یک مسیر شغلی استراتژیک به رشد
معلمان و آموزش و حفظ ایشان توجه الزم مبذول دارد و فرایندها و فعالیتهای مورد
انتظار سازمان را مشخص کند و مسئولیت اجرا به معلمان تفویض کند و با اجرای طرح
رتبهبندی نسبت به ایجاد انگیزه در معلمان بپردازد.
یکی دیگر از مؤلفههای مدیریت استعداد بهگزینی استعدادهای سازمان است که در
جهت اجرای صحیح آن الزم است از طریق فرمهای صالحیتهای استاندارد از قابلیتها
و ظرفیتهای متقاضیان استخدام در آموزشوپرورش آگاهی حاصل شود و این متقاضیان
شغل معلمی ازنظر ثبات فکری و عاطفی ،آراستگی ظاهری و پوشش مناسب ،وقتشناس
و نظم در امور ،انتقادپذیری و صعه صدر ،توجه به فعالیتهای گروهی ،ارائه مقاالت
علمی و کاربردی انگیزه درونی ،رعایت عدالت و انصاف و پشتکار و جدیت در انجام
امور ارزیابی گردند و بر اساس تناسب شغل و شاغل بهکارگیری گردند و اعتبار و اصالت
مدارکشان بررسی و تأیید گردد .قطعاً همانند دیگر سازمانها نیاز است در
آموزشوپرورش نیز جهت نگهداری استعدادهای مذکور اقداماتی صورت پذیرد ازجمله
توجه به انتظارات معلمان جوان ،تدوین دیدگاه شایستهساالری و درگیر کردن معلمان
مستعد از طریق اشتیاق خودانگیخته و ایجاد تمایالت اخالقی .قطعاً همانند دیگر
سازمانها نیاز است در آموزشوپرورش نیز جهت نگهداری استعدادهای مذکور اقداماتی
صورت پذیرد ازجمله توجه به انتظارات معلمان جوان ،تدوین دیدگاه شایستهساالری و
درگیر کردن معلمان مستعد از طریق اشتیاق خودانگیخته و ایجاد تمایالت اخالقی .در
پایان مدل مدیریت استعداد آموزگاران در شکل  5پدیدار شد.
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