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چکیده
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی ،ازنظر روش کیفی و ازنظر شیوه پژوهش تحلیل محتوا بوده است.
مشارکتکنندگان در این پژوهش بر اساس قاعده و اصل اشباع نظری شامل  8نفر از افراد صاحبنظر و خبرگان
در دسترس در حوزه مدیریت استعداد در شهر تهران بوده است که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختمند میباشد .دادهها با استفاده از نرمافزار  ،MAXQDA 2018مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .اعتبار دادهها با استفاده از روش تائید پذیری توسط مشارکتکنندگان صورت پذیرفت.
بر اساس یافتههای پژوهش ،ابعاد و مؤلفههای مدیریت استعداد در مدارس شامل؛ قوانین و مقررات حمایت
کننده از استعدادها ،داشتن چشمانداز مدیریت استعدادها ،منابع مالی مدیریت استعدادها ،ایجاد جو حمایتی
از استعدادها ،استقرار زیرساختهای نرم ،استقرار زیرساختهای سخت ،نظام علمی و آکادمیک ،کیفیت آموزش
و یادگیری و مدیریت استعدادها میشود.
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 -2استادیار گروه مدیریت اموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،ایران
* نویسنده مسئول:

Email: Ezati.m@ut.ac.ir

 -3دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه ،ایران.
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مقدمه
امروزه اعتقاد بر این است که منابع انسانی مهمترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی است و
به همین دلیل بر نقش ارزشمند استعدادها در سازمان تأکید شده و مدیریت مطلوب آنها بسیار
مهم و حساس تلقی میشود .توسعه استعداد یکی از کلیدیترین مراحل مدیریت استعداد است
که در گام اول به شکوفایی استعدادهای افراد کمک میکند و در گام بعد موجب رشد کسبوکار
میشود و از همین رو اهمیتی استراتژیک دارد) .(Graham & Mowery, 2014ایجاد امکانات و
تسهیالت ویژه برای شکوفایی و پرورش استعدادها از ضروریات جامعه آزاد و مطلوب می
باشد) .(Chao Hong & et al, 2015همچنین ،منابع انسانی نقش مهمی در دستیابی به بهرهوری
سازمان دارد و اثربخشی با مدیریت فیزیکی ،منابع مالی و انسانی بیشترین تأثیر و کارآمدی را
دارد .برای این کار ،سازمانهای مختلف فرآیندها و روشهای پیچیده را توسعه دادهاند .در این
میان ،از ابعاد مهم مدیریت منابع انسانی ،توجه به عوامل کارایی (همچنین بهعنوان ارزیابی
عملکرد ،مدیریت عملکرد ،بررسی یا رتبهبندی) شناختهشده است .در همان زمان ،کارکنان
نیازمند بازخورد در مورد عملکرد و راهنمایی خود برای رفتار آیندهشان هستند (Shekari & et
) .al, 2012با ظهور واژگانی مانند مدیریت استعدادها ما شاهد یک تغییر پارادایم از مدیریت
منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی نوینی هستیم که دربرگیرنده توجه به نخبگان
سازمانی است) .(Tahmasebi & et al, 2012مدیریت استعداد نتایجی چون ارتقای عملکرد و
افزایش بهرهوری در سازمان را به دنبال دارد .برای این سازمانهای امروزی به نیروهای خالق،
انعطافپذیر و پاسخگو نیاز دارند و از سوی دیگر شناسایی ،جذب و نگهداری این نخبگان در
سازمان بسیار مشکلتر از قبل شده است .سازمانهای پویا در تالشند فرصتهایی برای جذب
این استعدادها ایجاد کنند و سازمانهایی که نتوانند مدیریت منابع انسانی خود را با هنجارهای
امروزی منطبق کنند ،محکوم به فنا خواهند بود .البته سازمانها باید متناسب با ساختار و فرهنگ
خود مدیریت استعداد را بهکارگیرند) .(Lewise & Heckman, 2006عالوه بر این ،فرهنگ ملی
یکبار دیگر نشان داده است که یک سازمان ،در نتیجه مدیریت منابع انسانی و همچنین مدیریت
استعداد بهعنوان بخشی از آن میتواند تأثیرگذار باشد).(Lucica stan, 2012
امروزه مدرسه و فعالیتهای آن مدام در معرض قضاوت افکار عمومی قرار میگیرد .مدرسه
تنها سازمانی ا ست که با محیط بیرونی ارتباط م ستقیم دارد و م شتریان آن همه اق شار جامعه
ه ستند .در همین زمینه بیان شده ا ست «مدارس و کار آنها همی شه در معرض ق ضاوت افکار
عمومی استتت .بهویژه ،در کشتتورهایی که مردم به آموزشوپرورش و پیامدهای آن اهمیت می
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دهند ،این ح سا سیت بی شتر ا ست .ازاینرو ،مدارس و گردانندگان آنها باید ن سبت به افکار
عمومی و واکنش مردم اعتنا کرده به حستتاستتیت روابط مدرستته و اجتماع واقف باشتتند»
) .(Alaghehband, 2013اولویت اول آموزشوپرورش امروز دا شتن مدیران توانمند و م ستعد
جهت اداره اثربخش مدارس میبا شد .برای این منظور شنا سایی ا ستعدادها میتواند منجر به
تسهیل اثربخشی گردد .مدیریت استعداد در بخش آموزش به شناسایی و بهکارگیری معلمان و
مدیران اثربخش برای همه مدارس و کالسهای درس و تجهیز آنها به مهارتهای آموز شی و
رهبری موردنیاز بهمنظور بهبود چ شمگیر موفقیت دانشآموزان ا شاره دارد ).(Keshvari, 2011
مدیریت استتتتعداد در مدارس و آشتتتنا کردن دانشآموزان و معلّمان و والدین با توانایی ها و
استتتعدادهای منحصتتربهفرد دانشآموزان ،ستتبب آشتتنایی و شتتناخت تواناییها ،رغبتها ،و نیز
محدودیتهای دانشآموزان شده و بدینو سیله به فرد کمک می شود تا ت صمیمهای معقولتر و
واقعیتری اتّخاذ کند و به تأمین زندگی سالم ،توفیق یابد ).(Fallahmohsen khani, 2015
یکی از متداولترین الگوهای ارائهشده درزمینهی مدیریت استعداد بهویژه در سازمانهای
آموزشی ،الگو  5عاملی ) (Sweem, 2009است که شامل -1:مدیریت عملکرد  -2پرورش کارکنان
 -3پاداش و قدردانی -4ارتباطات  -5جو و فرهنگ باز میباشد؛ این عوامل شرایط را برای اجرای
اصول استراتژی مدیریت استعداد در سازمان هموار میکنند و جذب و نگهداری افراد بااستعداد
را در سازمان امکانپذیر مینماید .اگرچه رویکرد مدیریت استعداد در بخش آموزش مستقیماً
منبعث از رویکردهای نوظهور مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی و مدیریت استعداد در بخش
خصوصی میباشد ولی نظامهای آموزشی نیز برای ارتقای موفقیت تحصیلی دانشآموزان سودای
تأمین مستعدترین ،توانمندترین و باانگیزهترین معلمان و مدیران را در سر میپروراند که این
مهم جز با استراتژی مدیریت استعداد مهیا نمیگردد ).(Bhatt & Behrstock, 2010
ضرورت و اهمیت استعداد به عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت افراد در مشاغل و
سازمان است ،بدون داشتن استعداد در یک زمینه پیشرفتی حاصل نخواهد شد یا روند آن بسیار
کند خواهد بود بر این اساس آگاهی از میزان و نوع استعداد افراد و انتخاب افراد مستعد کمک
شایانی به سازمانها خواهد کرد تا پیشبینی خوبی از آینده با توجه به نیروهای مستعد در سازمان
داشته باشند و از این طریق بتوانند عملکرد سازمانی خود را بهبود ببخشند .مدیریت استعداد با
ایجاد محیطی مناسب یک تعهد دوسویه بین کارکنان و سازمان به وجود میآورد که نتیجه آن
چیزی جزء بهبود عملکرد فردی و سازمانی نیست .با شناسایی قابلیتهای کارکنان و قرار دادن
آنها در جای مناسب و استفاده از این تواناییها و توسعه آنها و قدردانی بهموقع و مناسب از
عملکردهای مطلوب ،هم رضایت کارکنان برآورده شده و هم سازمان به اهداف خود میرسد

 32ارائهی الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان

)(Rezaian & Soltani, 2009با توجه به اهمیت این موضوع ،برای انجام این پژوهش انتخابشده
است .مطالعه پیش رو مبتنی بر دانش و تجربههای نظری و عملی پژوهشگر ،سعی دارد مطالب
ارزندهای را در اختیار خوانندگان قرار دهد .با توجه به آنچه بیان گردید پژوهش حاضر همراستا
باهدف پاسخگویی و شناسایی ابعاد و مؤلفههای مدیریت استعداد در مدارس شهر تهران انجام
شد.
مبانی نظری
لفظ استعداد ،به یونان باستان بازمیگردد .بحثهای مختلف و بعضاً متعارضی در خصوص معانی
استعداد و رویکردهای موجود در خصوص آن وجود دارد که توجه به آنها ،برای فهم حوزه مدیریت
استعداد الزامی است .این تفاوتها نشئتگرفته از تفاوت در مبانی رویکردی است که منجر به
تفاوت نگاه متخصصین در بحث مدیریت استعداد نیز شده است .سه رویکرد اساسی در نگاه به
استعداد که نگاههای متفاوتی را در مفهوم و کارکردهای مدیریت استعداد ایجاد کردهاند شامل؛
رویکرد ذاتی بودن استعداد در مقابل اکتسابی بودن آن ،رویکرد انحصاری بودن استعداد در مقابل
عمومی بودن آن و رویکرد شخصانگارانه به استعداد در مقابل رویکرد شیءانگارانه به آن میشود
).(Seyedjavadin & Pahlavansharif, 2017

در نگاه انحصاری و ثابت به استعداد ،مدیریت استعداد به تفکیک نیروها بر مبنای استعداد ذاتی
آنها پرداختهشده و به دنبال تعریف ،جذب و بهکارگیری افراد بااستعداد است .از سوی دیگر،
تأکید برجذب استعدادها از خارج سازمان میشود .در نگاه انحصاری و قابل توسعه ،هدف مدیریت
استعداد ،توسعه افراد با استفاده از ظرفیت آنها است .همچنین به مشخص کردن و تعیین ظرفیت
ها و توسعه و بهبود آنها تأکید میشود (تمرکز بر گروههای کوچک که دارای استعداد هستند).
در نگاه عمومی و ثابت به استعداد ،هرکسی یک استعداد محسوب میشود که مدیریت استعداد
وظیفه تعریف کردن و استفاده از آنها را دارد .همچنین ،مدیریت استعداد به تعیین قوتها و
توانمندیها پرداخته و به دنبال استفاده از آنها و همچنین افزایش تناسب شغل و شاغل است.
در نگاه آخر نیز که استعداد را عمومی و قابل توسعه میداند ،اعتقاد بر این است که هرکسی با
تمرین میتواند با استعداد شود و لذا مدیریت استعداد امکان توسعه برای همه را فراهم میآورد.
مدیریت استعداد تحت تأثیر این نگاه ،به دنبال توسعه ظرفیت افراد است .همچنین ،توسعه همه
انواع استعداد از طریق تمرین در دستور کار قرار میگیرد .توسعه مبتنی بر تجربه نیز از ویژگی
های این فلسفه است). (Seyedjavadin & Pahlavansharif, 2017
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مدیریت استعداد بهعنوان یک نتیجه جهت اطمینان از گماردن افراد مناسب در کار مناسب
تعریفشده است .استعدادهای درخشان بهعنوان یک شخصی که مجهز به دانش یا مهارتهای
حرفهای ویژه هستند ،جهت کمک به سازمان در نظر گرفته میشوند ).(Aksakal & et al, 2013
مدیریت استعداد اجرای یکپارچه و یا سیستمهای طراحیشده جهت افزایش بهرهوری در محیط
کار بیانشده که با توسعه فرایندهای بهبودیافته برای جذب ،توسعه ،حفظ و نگهداشت و به
استفاده از افراد بامهارت و استعداد الزم برای پاسخگویی به حال و آینده کسبوکار نیاز دارد .به
عبارتی مدیریت استعداد در فرایندهای مدیریتی و فرصتهای موجود در افراد سازمانی بهعنوان
«استعداد» در نظر گرفته میشود).(Kehinde, 2012
در دنیای پر شتاب و سر شار از رقابت امروز ،آنچه برتری شرکتها و سازمانها بر یکدیگر را
ت ضمین میکند ،برخورداری از منابع ان سانی باا ستعداد ،خ صو صاً در سطوح مدیریتی ا ست .اما
چال شی که امروزه در سازمانها در سطح ک شور با آن مواجه ه ستند جذب ،تو سعه و حفظ این
ا ستعدادها میبا شد .از طرفی بهبود و به سازی نیروی ان سانی برای افزایش بهرهوری سازمان
همواره مدنظر هر سازمان انتفاعی و غیرانتفاعی ا ست .بهزعم صاحبنظران مدیریت و سازمان،
ارزیابی عملکرد ،یک راهکار منا سب جهت به سازی نیروی ان سانی ا ست .یعنی هدف از ارزیابی
عملکرد باید بهبود و ارتقای توانمندی کارکنان سازمان باشد) .(Tomas, 2010مدیریت استعداد
شامل ابعاد جذب کردن ،انتخاب ،درگیر کردن ،توسعه دادن و نگهداری از کارکنان میباشد که
در مرکز این ابعاد شای ستگیها و ارزشهای ا صلی سازمان وجود دارد .این عوامل یا ابعاد از
طریق فرایند مداوم ،استتتراتژی ،اجرا و ارزیابی ،به هم متصتتل هستتتند .شتتایانذکر استتت که
متتتدیریت استتتتعداد در مؤسستتتات آموزشی در راستتتتای توسعه ستتترمایه انسانی و مهارتهای
جوانان است ،این مدیریت ،مجموعته فعالیتتهتای ستازمانی برای دارایی ،توسعه ،ایجاد انگیزه و
حفظ نیروهای بااستعداد برای رستیدن بته اهتداف فعلتی آینده سازمان است (Rashki & et al,
) .2017امروزه یافتن افرادی با تواناییهای برتر شناختی در آموزشوپرورش هر کشوری از اهمیت
خاصی برخوردار است .غالباً معلمان ،والدین و خود افراد از استعدادهایشان بهدرستی آگاه نیستند،
هرگاه معلمان و وال تدین ،اس تتعداد دان تشآم توزان و کودکان خود را شناسایی کنند ،میتوانند
آنها را در مس تیر درس تت هدایت نمایند) .(Nijs & et al, 2014بدون شک معلم در تمام نظام
های آموز شی دارای نقش کلیدی و اثرگذار ا ست و انتظار جامعه از مدر سه و معلم این ا ست که
جوانانی را برای زندگی واقعی در جامعه فردا آماده کند .لذا دانش ،مهارت و توانایی های زنان و
مردان آینده به دانایی ،توانایی ،صالحیت ،تالش و احساس مسئولیت معلمان امروز بستگی دارد.
بنابراین ب سیار مهم حیاتی ا ست که شای ستهترین افراد برای حرفه معلمی به کار گمارده شود.
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درواقع هر کشوری که معلمان اثربخشتر و شایستهتری داشته باشد آموزشوپرورش کارآمدتر و
باکیفیتتری خواهد داشت).(Karatop, 2015
لذا مأموریت اصلی فرآیند آموزش ،معلم بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان توجه بسیاری معطوف خودکرده است .بدون تردید هیچ فردی بهاندازه معلم
نمیتواند تأثیر بیشتری بر آنچه در مدارس میگذرد داشته باشد .معلم میتواند تعلیم و تربیت را
به فرایندی توأم با لذت و کامیابی ،یا فرایندی بیثمر تبدیل و معمار اصلی نظام آموزش است و
موفقیت کند هر نظام آموزشی به دانش و مهارتهای حرفهای او بستگی دارد بر کسی پوشیده
نیست ،که همهی معلمان در انجام وظایف و عملکرد خود یکسان نیستند .مسلماً معلمانی در
مسئولیت خطیر خود موفق هستند که در درجه اول نگرشهای مثبتی به شغل و حرفه خود
داشته باشند .اهمیت وجود نگرشهای شغلی مثبت در شغل معلمی و نقش آن در عملکرد
تحصیلی دانشآموزان بهدفعات گزارش و تأییدشده است .درواقع معلمان ،ابتکار و عشق به کار
خود را در جهت دستیابی به اهداف تدریس و یادگیری از طریق کاری که انجام میدهند نشان
میدهند .بنابراین ،الزم است نظام آموزشی بر تربیت و پرورش افرادی تأکید کند که به حل خالق
مسائل پیشبینیناپذیر قادر باشند .آموزش در اغلب کشورهای پیشرفته متحول شده و سعی می
شود با شکستن چارچوبهای آموزش سنتی و بهکارگیری روشهای جدید ،آموزشها مؤثرتر و
کاراتر شود و بدین ترتیب فکر دانشآموزان پرورش یابد امروز پیشرفتهای اخیر صنعت ،رایانه و
مخابرات راههایی برای بهبود امر یادگیری و دسترسی به اطالعات بیشتر شده است تا یادگیری
حالتی خودآموز شود و بدینترتیب با مشغول کردن افکار برای استقالل در یادگیری ،موجب رشد
تفکر خالق و درنهایت باعث پیدایش آثار خالقیت شود .بهطورکلی معلمان باید برای حل مسائل،
فرصتهایی را ایجاد کنند که نیازمند تفکر خالق باشد). (Moghimi, 2011
پیشینه پژوهشی
با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش ) Saif Hashemi & et al (2019تحت عنوان
"طراحی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در مدارس سازمان دانشگاه آزاد اسالمی(سما)"
الگوی مدیریت استعداد در قالب شناسایی پست کلیدی ،عوامل شناخت فرد مستعد ،عوامل انتخاب
فرد مستعد ،بکارگماری ،توسعه ،نگهداشت بودند .همچنین ،با توجه به نتایج بهدستآمده از
پژوهش ) Drafsh & et al (2017تحت عنوان " نقش مدیریت استعداد در سالمت سازمانی
مدارس متوسطه آموزشوپرورش اهواز" مدیریت استعداد و مؤلفههای آن میتواند بر سالمت
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سازمانی مدارس متوسطه تأثیر مثبتی داشته باشد .همچنین ،تحقیقات Sayadi, Mohamadi

) & Nikpour (2012با عنوان "بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در
ستاد مرکزی صندوق تأمین اجتماعی انجام گردید و مدیریت استعداد بهعنوان سیستمى براى
شناسایى ،استخدام ،پرورش ،ارتقاء و نگهدارى افراد مستعد ،باهدف بهینه کردن توان سازمان به
منظور تحقق نتایج کسبوکار ،تعریفشده است .با توجه به تعریف مدیریت استعداد و در نظر
گرفتن چرخه حیات کارکنان بهعنوان الگویى براى یکپارچهسازى و مهمترین فرایندهاى توسعه
منابع انسانى ،مىتوان دریافت که مباحث مرتبط به مدیریت استعداد در تمامى فرایندهاى چرخه
قابلاستقرار و تسرى است .از طرفى دیگر ،بیشتر متخصصان حوزه منابع انسانى علت اصلى
نارضایتى کارکنان را ناشى از ضعف مدیریت میدانند .یافتههاى پژوهش نشان مىدهد که بین
مدیریت استعداد ،زیرمتغییرهاى آن و رضایت شغلى رابطه معنادار وجود دارد .همچنین،
) Salehzadeh & Labaf (2011تحقیقی تحت عنوان "توسعه مدلی برای مدیریت استراتژیک
استعداد بهمنظور بهبود عملکرد سازمانی" انجام دادند که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می
دهد که استفاده از مدیریت استراتژیک استعداد میتواند تأثیر مهمی در بهبود عملکرد یک سازمان
داشته باشد.
تحقیقات ) Aksakal & et al (2013تحت عنوان "انتخاب کارکنان بر اساس مدیریت
استعداد" صورت دادند و به انتخاب افراد بر اساس مدیریت استعداد تأکید مینمایند و اشاره می
کنند که با توجه به جهانیشدن ،سازمانها نیازمند منابع انسانی حرفهای هستند .کارکنان واجد
شرایط که دارای عملکرد باال در تواناییها ،دانش ،مهارت و سایر تواناییها هستند نقش مهمی در
موفقیت سازمان دارند و نیز نقش تعیینکنندهای را در بهبود کیفیت سازمان بازی میکنند .امروزه
سازمانها سعی به استخدام کارکنان واجد شرایط بیشتری در سطح مدیریت هستند و آنها می
خواهند در درجة اول در داخل سازمان آنها را پیدا کنند و معتقدند که با استفاده درست از
استعدادها کارها بسیار موفقتر پیش میرود و کار درست موفقیت سازمان را به ارمغان میآورد.
همچنین در پژوهش Kehinde (2012) ،که با عنوان "مدیریت استعداد :مؤثر بر عملکرد سازمانی"
انجام داد ،وی بیان میکند که تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی بهگونهای است که در
آن کارکنان استراتژیک بهعنوان استعداد شرکت محسوب میشوند و مدیریت استعداد تأثیر مثبت
در عملکرد کل سازمان دارد و نیز توصیه میکند که طرح مدیریت استعداد باید برای همه
کارکنان در داخل سازمان که استعداد ویژهای دارند استفاده شود .شرکتها باید بهگونهای جدا از
هم بین طرح مدیریت استعداد خود و مجموع سبک مدیریت منابع انسانی شرکت اقدام نمایند.
همچنین ،نتایج تحقیق ) Iles & et al (2009نشان داد که لزوماً مدیریت استعداد از مدیریت
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منابع انسانی جدا نیست؛ همچنین نتایج نشان داد که مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی
هر دو بر یکپارچگی راهبردهای کسبوکار تأکیددارند؛ هر دو ،بر تشخیص اختصاص درست
مشاغل به افراد تأکیددارند؛ هر دو ،وظیفه کلیدی مدیریت افراد را مدنظر قرار میدهند ،همچنین،
مدیریت منابع انسانی ،حوزهی گستردهتری نسبت به مدیریت استعداد دارد؛ منابع انسانی بر
وظایف و مدیریت استعداد بر افراد تأکید میکنند .در این پژوهش ،مدیریت استعداد در مدارس
بهطور خاص انجامشده است که موجب شده این پژوهش جنبه نوآوری داشته باشد.
سؤال تحقیق:
ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مربوط به اجزای الگوی مدیریت استعداد در مدارس کدامند؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی ازنظر روش کیفی و ازنظر جمعآوری دادهها کیفی و
ازنظر شیوه اجرا روش تحلیل محتوا میباشد .مشارکتکنندگان در این پژوهش بر اساس روش
نمونهگیری هدفمند به شیوه گلولهبرفی شامل خبرگان و صاحبنظران آموزشوپرورش و دانشگاه
در حوزه مدیریت منابع انسانی بودند که بر اساس اصل و قاعده اشباع نظری به تعداد  8نفر انتخاب
گردیدند .ابزار جمعآوری اطالعات شامل بررسی متون و مصاحبه نیمهساختمند بود که پس از
تائید روایی جهت اجرای مصاحبه مورداستفاده قرار گرفت .درمجموع  525دقیقه مدتزمان کل
مصاحبه بوده است .مصاحبهشوندگان بر اساس مدرک تحصیلی و سمت شغلی و آگاه به موضوع
پژوهش برای مصاحبه انتخاب شدند .دادههای حاصل از هر مصاحبه با استفاده از نرمافزار
MAXQDA 2018مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .دادههای پژوهش از طریق تکنیک بازبینی
توسط مشارکتکنندگان مورد تائید و اعتبار قرار گرفت.
روایی و پایایی :جهت روایی و پایایی درروش تحلیل محتوا کیفی با در نظر گرفتن چهار معیار
برای ارزیابی نتایج بهدستآمده ارائه میشوند که عبارت از؛ باورپذیری ،1انتقالپذیری2؛ وابستگی3
و اعتمادپذیری 4میباشد .باورپذیری به بازنمایی کافی سازه اجتماعی که محقق در پی بررسی آن
است ،اشاره میکند و برای باورپذیر کردن نتایج ،چندین راهبرد را میتوان به کار گرفت :بررسی
و درگیری طوالنیمدت با دادهها ،مشاهده مستمر ،سهسوزیسازی ،تحلیل دادههای متضاد ،بررسی
1

credibility
transferability
3
dependability
4
conformability
2
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تفسیرهای دادههای خام و گفتگو با همکاران میباشد؛ انتقالپذیری :مشابه تعمیمپذیری نتایج در
رویکرد کمّی به پژوهش است .وابستگی :به ثبات نتایج در طول زمان اشاره میکند و تأییدپذیر
بودن این مؤلفه به میزان تائید ویژگیهای دادههای موردبررسی پژوهشگر توسط خوانندگان اشاره
میکند ) .(Momenirad & et al, 2013در این پژوهش جهت اعتباربخشی به الگو از راهبرد
تحلیل مقایسه مداوم ( )CCDAصورت گرفته است و پژوهشگر با رفتوآمد مکرر میان مراحل
کدگذاری ،با پرسشهای مجدد و مقایسه مجدد نسبت بهدقت ،سازگاری ،ثبات ،معناداری و
قابلبررسی بودن الگو و یافته های پژوهش اطمینان حاصل کرده است .تا نیل به این مرحله ،با
روش  CCDAاصالحهای الزم صورت گرفته است و درنتیجه الگوی نهایی هم از تراکم مفهومی و
از تمایز مفهومی برخوردار شده است و بدین ترتیب قدرت توضیحدهندگی الزم را دارا شده
است).(Ferasatkhah, 2016
 مشخصات جمعیتشناختی خبرگاندر بخش کیفی با  8نفر مصاحبه انجام شد .مشخصات جمعیتشناختی این افراد طبق جدول زیر
است:
جدول .1مشخصات جمعیتشناختی خبرگان
شماره کد مصاحبهشونده

ویژگی

جنسیت

کد ()1

فوقلیسانس (سمت مدیریتی)

زن

کد ()2

دکتری (سمت مدیریتی)

مرد

کد ()3

دکتری (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

مرد

کد ()4

دکتری (استاد دانشگاه خوارزمی و سمت اجرایی)

مرد

کد ()5

مدرس نمونه تیزهوشان

مرد

کد ()6

کارشناسی ارشد (سمت اجرایی)

مرد

کد ()7

کارشناسی ارشد (مدیریتی و اجرایی)

زن

کد ()8

دکتری (دانشیار دانشگاه تهران و سمت اجرایی)

زن

یافتهها
یافتههای این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش بود که ابعاد و مؤلفههای مدیریت استعداد
در مدارس تیزهوشان شهر تهران کدامند؟
بهمنظور رسیدن به هدف پژوهش که تعیین ابعاد و مؤلفههای مدیریت استعداد در مدارس
تیزهوشان بود  ،پس از انجام مصاحبه ،ابتدا با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل
خطوط یا پاراگراف تالش شد تا کدهای آن استخراج شوند .متن هر مصاحبه چند بار خوانده و
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جمالت اصلی آن استخراج شد و بهصورت کدهایی ثبت گردید .سپس کدهایی که به لحاظ
مفهومی با یکدیگر مشابه بودند ،به صورت دستههایی درآمدند سپس در قالب خوشههای بزرگ
دستهبندی شدند .مطابق دادههای بدست آمده از مصاحبههای پژوهشی که با استفاده از نرمافزار
 MAXQDA 2018به اجرا درآمد دادههای خالصهشده در به  9بعد قوانین و مقررات حمایت
کننده از استعدادها ،داشتن چشمانداز مدیریت استعدادها ،منابع مالی مدیریت استعدادها ،ایجاد
جو حمایتی از استعدادها ،استقرار زیرساختهای نرم ،استقرار زیرساختهای سخت ،نظام علمی
و آکادمیک ،کیفیت آموزش و یادگیری و مدیریت استعدادها طبقهبندی گردید که در جدول زیر
نمونههایی از کدهای استخراجی از مصاحبه با خبرگان برای این  9مقوله بهعنوان نمونه آورده
شده است:
جدول .2نمونهای از کدها و مقولهها و زیرمقولههای استخراجی از متن مصاحبه با خبرگان
جمالت کلیدی متن مصاحبه

کد /برچسب

زیر مقوله

مقوله

از مدلهای موفق شتتتناستتتایی و پرورش
استتتت عداد های دانشآموزان در خارج از
کشور الگوبرداری شده است.

تدوین قوانین جدید

بازنگری قوانین

قوانین و مقررات

نظارت و کنترل بهمنظور اجرای صتتتحیح
این مدلها و طرحها در مدارس تیزهوشان
صورت میپذیرد.
برنامه های کو تاه مدت و بل ند مدت جهت
دستتتیابی به اهداف ستتند چشتتمانداز در
خصتتوص مدیریت استتتعداد دانشآموزان
وجود دارد .
در ستتتند چشتتتمانداز آموزشوپرورش به
نخبهپروری و شناسایی و پرورش استعداد
دانشآموزان اشارهشده است.

حمایتکننده از
نظارت بر چگونگی
اجرای قوانین

نظارت بر قوانین

استعدادها

تدوین برنامههای
کوتاه و بلندمدت برای

برنامهها

رسیدن به چشمانداز

داشتن چشمانداز

داشتن دورنما و چشم

مدیریت استعدادها

انداز جهت مدیریت

اهداف

استعدادها
تأمین مالی

بودجه مالی جهت شتتتناستتتایی و پرورش
استتتتعداد دانشآموزان در مدارس در نظر
شده است.

تأمین منابع مالی

بودجه مالی بهصتتتورت عادالنه بین مراکز
آموزشی استعدادهای درخشان توزیع می
گردد.

تخصیص بهینه

مطلوب در سطح
کالن
تخصیص بهینه
منابع به مدارس

منابع مالی مدیریت
استعدادها
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ب ستری منا سب جهت ر شد و شکوفایی و
بروز استتتت عداد دانشآموزان در مدارس
فراهمشده است.

فراهم کردن محیط
مناسبی جهت
یادگیری

ایجاد محیط

به خواستتت ته ها و ن یاز های دانشآموزان
م ستعد در مدارس ا ستعدادهای درخ شان
توجه میشود.

توسعه محیطهای
یادگیری

توسعه محیطی

والدین به نقش خود در شکوفایی استعداد
فرزندانشان آگاه هستند.

آگاه و توانمندیسازی
خانوادهها
(فرهنگسازی)

برنامههایی مدون و هدفمند در راستتتتای
شتتناستتایی استتتعداد دانشآموزان وجود
دارد.

ترویج فرهنگ
مشارکتی و مشوق

مدارس مختص به دانشآموزان استتتتعداد
برتر وجود دارد.

طراحی مدارس ویژه
استعدادها

از ف ناوری های اطال عاتی نوین در ج هت
بهکارگیری مدیریت استتتتعداد در مدارس
استفاده میشود.

بهکارگیری و استقرار
فناوریهای اطالعاتی
نوین

رشتههای تحصیلی در مدارس دارای تنوع
میباشد.

کارآمدی زیرسیستم
های آموزشی

دورههای آموزشتتی جهت توانمندستتازی
معلمان برگزار گردیده است.

ایجاد دورههای توسعه
و توانمندی سازی
معلمان

معلمان با یکدیگر در مدارس مختلف برای
ایجاد و پرورش استعدادها ارتباط دارند.

گسترش ارتباط
معلمان با یکدیگر در
مدارس

معلمان از دانش و تخصتتص الزم و کافی
بهرهمند هستند.

برخورداری مدرسان از
دانش تخصصی باال

نشانگرهای علمی

معلمان دانش و مهارت خود را بهروز می
کنند.

بهروز بودن مدرسان

نشانگرهای فردی

معلمان به ن یازها و خواستتتته های دانش
آموزان توجه میکنند.

توجه به نیازها و
خواستههای دانش
آموزان

نشانگرهای

ایجاد جو حمایتی از
استعدادها

نهادینهسازی
ارزشهای
فرهنگی

استقرار
زیرساختهای نرم

ترویج فرهنگی
ایجاد زیرساخت
ها
بهروزرسانی

استقرار
زیرساختهای سخت

زیرساختها
بهبود سیستم
آموزشی
توسعه حرفهای

نظام علمی و
آکادمیک

بهبود سیستم
ارتباطی و تعاملی

کیفیت آموزش و
یادگیری

تربیتی
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شنا سایی ا ستعداد دانشآموزان بهموقع و
بهطور صحیح انجام میگردد.

در نظر گرفتن
شایستگی و دانش
نظری در جذب
استعدادها

جذب

روشهای نوین و بهروز در شتتتناستتتایی و
جذب ا ستعدادهای دانشآموزان ا ستفاده
میگردد.

استفاده از تجارب بین
المللی در حوزه
مدیریت استعدادها

مدیریت

ستتازوکارهای مناستتبی برای نگهداشتتت
استعدادها ایجاد میشود.

ایجاد سازوکارهای
برای نگهداشت
استعدادها

نگهداشت

مدیریت استعدادها

بنابراین ،بر اساس تحلیل مصاحبهها با خبرگان ،مؤلفههای مربوط به الگو کیفی به صورت زیر می
باشد:
جدول .3ابعاد و مؤلفهها و زیر مؤلفههای الگو مدیریت استعداد و فراوانی هرکدام در مصاحبه
ابعاد
قوانین و مقررات
حمایتکننده از
استعدادها

مؤلفهها

زیر مؤلفهها
تدوین قوانین جدید

بازنگری قوانین
نظارت بر قوانین

داشتن چشم
انداز مدیریت
استعدادها

منابع مالی
مدیریت
استعدادها

5

بازنگری در قوانین موجود
نظارت بر چگونگی اجرای قوانین

3

به چشمانداز
تدوین برنامههای استراتژیکی

اهداف

مصاحبهها

4

تدوین برنامههای کوتاه و بلندمدت برای رسیدن
برنامهها

فراوانی در

داشتن دورنما و چشمانداز جهت مدیریت
استعدادها

6
3
2

تأمین مالی مطلوب در سطح کالن

5

افزایش سطح درآمدی خانوارها

3

تخصیص بهینه

تخصیص بهینه منابع به مدارس

6

ایجاد محیط

ایجاد جو محیطی مشوق جهت یادگیری

3

تأمین منابع مالی

فصلنامه علمی مدیریت مدرسه

ایجاد جو
حمایتی از
استعدادها

استقرار
زیرساختهای
نرم
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فراهم کردن محیط مناسبی جهت یادگیری

2

توسعه محیطی

توسعه محیطهای یادگیری

3

نهادینهسازی ارزشهای
فرهنگی

آگاه و توانمندیسازی خانوادهها (فرهنگسازی)

4

ترویج فرهنگ مشارکتی و مشوق

4

ترویج فرهنگی

گسترش سطح و میزان سواد والدین (ترویج
فرهنگ سوادآموزی در جامعه)

استقرار
زیرساختهای
سخت

ایجاد زیرساختها

بهروزرسانی زیرساختها
بهبود سیستم آموزشی

نظام علمی و
آکادمیک

توسعه حرفهای

بهبود سیستم ارتباطی و
تعاملی

نشانگرهای علمی
کیفیت آموزش
و یادگیری

نشانگرهای فردی

5

استقرار زیرساخت مطلوب در سطح کالن

3

طراحی مدارس ویژه استعدادها

4

بهکارگیری و استقرار فناوریهای اطالعاتی نوین

2

افزایش امکانات موجود مدارس

5

کارآمدی زیرسیستمهای آموزشی

8

ارائه برنامههای توانمندسازی مدیران

6

ایجاد دورههای توسعه و توانمندسازی معلمان

3

متنوعسازی رشتههای دانشگاهی

5

گسترش ارتباطات مدیران با معلمان

4

گسترش ارتباط معلمان با یکدیگر در مدارس

5

توانایی معلمان در خلق استراتژیهای آموزشی

2

توانایی مدرسان در کنترل فرایندهای آموزشی

2

نظارت معلمان بر عملکرد دانشآموزان

3

برخورداری مدرسان از دانش تخصصی باال

4

توجه به پرورش تفکر انتقادی دانشآموزان

1

برخورد عادالنه با دانشآموزان

6

بهبود تعامل معلمان و فراگیران در مدرسه

3

بهروز بودن مدرسان

5
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نشانگرهای تربیتی

افزایش تعهد شغلی معلمان

2

برخورداری از صالحیت راهنمایی مدرسان

2

توجه به نیازها و خواستههای دانشآموزان

3

پرورش مهارتهای تربیتی معلمان

5

بهکارگیری روشهای ترکیبی در جذب
استعدادها
جذب

در نظر گرفتن شایستگی و دانش نظری در
جذب استعدادها
فراهم کردن بستری مناسب برای جذب
استعدادها

مدیریت
استعدادها

استفاده از تجارب بینالمللی در حوزه مدیریت
استعدادها
مدیریت

نگهداری

3

5

2

2

گسترش سبد انتخابی استعدادها

3

گسترش برنامههای استعدادیابی

5

بومیسازی الگو شناسایی استعدادها

4

ایجاد سازوکارهای برای نگهداشت استعدادها

3

بر استتاس مصتتاحبه با خبرگان که تعداد آنها  8نفر بود ،مصتتاحبههای نیمه ستتاختارمند انجام
گرفت .درنهایت بر اساس استخراج کدها بر اساس فرآیند تحلیل محتوا 9 ،بعد و  21مؤلفه برای
مقوله ا صلی -یعنی مدیریت ا ستعداد در مدارس تیزهو شان -و  45زیر مؤلفه که از صحبتهای
مصاحبهشوندگان پیادهسازی و استخراج شد.
اولین بعد شنا سایی شده شامل؛ بعد قوانین و مقررات حمایتکننده از ا ستعدادها میبا شد که
زیرمقوالت آن شامل بازنگری قوانین و نظارت بر قوانین میشود.
دومین بعد ،داشتن چشمانداز مدیریت استعدادها است که شامل؛ برنامهها و اهداف میشود.
سومین بعد ،منابع مالی مدیریت استعدادها است که شامل؛ تأمین منابع مالی و تخصیص بهینه
می شود.

فصلنامه علمی مدیریت مدرسه
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چهارمین بعد ،ایجاد جو حمایتی از استعدادها است که شامل؛ ایجاد محیط و توسعه محیطی می
باشد.
پنجمین بعد ،استتقرار زیرستاختهای نرم استت که شتامل؛ نهادینهستازی ارزشهای فرهنگی و
ترویج فرهنگی میشود.
ش شمین بعد ،ا ستقرار زیر ساختهای سخت ا ست که شامل؛ ایجاد زیر ساختها و بهروزر سانی
زیرساختها میشود.
هفتمین بعد ،نظام علمی و آکادمیک است که شامل؛ بهبود سیستم آموزشی ،توسعه حرفهای و
بهبود سیستم ارتباطی و تعاملی میشود.
هشتمین بعد ،کیفیت آموزش و یادگیری است که شامل؛ نشانگرهای علمی ،نشانگرهای فردی و
نشانگرهای تربیتی میشود.
نهمین بعد ،مدیریت استعدادها است که شامل؛ جذب ،مدیریت و نگهداری میشود.
زیرمقوالت هریک از ابعاد که بر استتاس نرمافزار  MAXQDA 2018مورد تحلیل قرار گرفت در
زیر نمایش داده میشود:

شکل  .1نظرات خبرگان در مورد مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،ارائه الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان شهر تهران بود.
دغدغه ،ادعا یا به عبارتی شهود اولیه محقق براین بود که ابعاد و مؤلفههای اساسی مدیریت استعداد
در مدارس تیزهوشان را کشف کند .بهطوریکه این دغدغه شایان توجه و تحقیق بود و میتواند
در بهینهسازی و اثربخشی فرآیند مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان توسط معلمان و مدیران
نقش داشته باشد .برخی از تحقیقات پیشین نیز تا حدودی این دغدغه را تائید میکردند.
بهعنوانمثال ) Aksakal & et al (2013معتقد بودند که مدیریت استعداد بهعنوان یک نتیجه
جهت اطمینان از گماردن افراد مناسب در کار مناسب است .بهبیاندیگر ،برخورداری از منابع
انسانی بااستعداد ،خصوص ًا در سطوح مدیریتی چالشی است که امروزه در سازمانها در سطح کشور
با آن مواجه هستند که شامل جذب ،توسعه و حفظ این استعدادها میباشد ).(Skoli, 2010

از طرف دیگر چنین دغدغه ای برای جامعه آماری مانند معلمان و مدیران میتواند بسیار حائز
اهمیت باشد ،چراکه ازآنجاکه هدف مدیریت استعداد ،فراهمآوری زمینه برای تقویت استعداد
مرتبط از سوی کارکنان مدارس تیزهوشان میباشد ،بهکارگیری آنها در تدریس و شغل معلمان
و مدیران در مدارس اهمیت فراوانی میتواند داشته باشد .بنابراین بر اساس چنین شهود و دغدغه
اولیهای ،محقق به بررسی مدیریت استعداد در جامعه آماری معلمان و مدیران مدارس تیزهوشان
شهر تهران همت گماشت .در این راستا به مفهومپردازی پرداخته شد.
درمجموع  9بعد در این پژوهش بهعنوان ابعاد مؤثر بر مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان در
شهر تهران شامل؛ قوانین و مقررات حمایتکننده از استعدادها ،داشتن چشمانداز مدیریت
استعدادها ،منابع مالی مدیریت استعدادها ،ایجاد جو حمایتی از استعدادها ،استقرار زیرساختهای
نرم ،استقرار زیرساختهای سخت ،نظام علمی و آکادمیک ،کیفیت آموزش و یادگیری و مدیریت
استعدادها شناسایی گردید .با توجه به توضیحات فوق ،الگوی نهایی مربوط به الگو مدیریت استعداد
در مدارس تیزهوشان شهر تهران توسط معلمان و مدیران به شکل زیر خواهد بود:
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قوانین و
زیرساخت

مقررات

جو حمایتی

های نرم
نظام علمی
و آکادمیک
زیرساخت

مدیریت استعداد

های سخت

در مدارس

مدیریت
استعداد

چشم انداز

منابع مالی

کیفیت
آموزش و

شکل  .2الگو نهایی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان شهر تهران (عزتی ،محمدداوودی ،عزیزی)

همانطور که مشاهده می شود در الگوی فوق مؤلفههای مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان
شامل؛ قوانین و مقررات حمایتکننده از استعدادها ،داشتن چشمانداز مدیریت استعدادها ،منابع
مالی مدیریت ا ستعدادها ،ایجاد جو حمایتی از ا ستعدادها ،ا ستقرار زیر ساختهای نرم ،ا ستقرار
زیر ساختهای سخت ،نظام علمی و آکادمیک ،کیفیت آموزش و یادگیری و مدیریت ا ستعدادها
میشتتتوند .بهطور کل در الگوی فوق بعد قوانین و مقررات حمایتکننده از استتتتعدادها نماینگر
م فاهیمی مان ند؛ تدوین قوانین جد ید ،بازنگری در قوانین موجود و ن ظارت بر چگونگی اجرای
قوانین میشتتود) .(Fallahmohsen khani, 2015بعد داشتتتن چشتتمانداز مدیریت استتتعدادها
نماینگر مفاهیمی مانند؛ تدوین برنامههای کوتاه و بلندمدت برای رستتیدن به چشتتمانداز ،تدوین
برنامههای استتتتراتژیکی و داشتتتتن دورنما و چشتتتمانداز جهت مدیریت استتتتعدادها میشتتتود
) .)Seyedjavadin & Pahlavansharif, 2017; Skoli, 2010; Karatop, 2015بعد منابع مالی
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مدیریت استتتعدادها نماینگر مفاهیمی مانند؛ تأمین مالی مطلوب در ستتطح کالن ،افزایش ستتطح
درآمدی خانوارها و تخص تیص بهینه منابع به مدارس میشتتود ) .(Rashki & et al, 2017بعد
ای جاد جو حمایتی از استتتتعدادها نماینگر مفاهیمی مانند؛ ای جاد جو محیطی مشتتتوق جهت
یادگیری ،فراهم کردن محیط م ناستتتبی ج هت یادگیری و توستتت عه محیط های یادگیری می
شتتتود( .)Seyedjavadin & Pahlavansharif, 2017; Drafsh & et al, 2017بعد استتتتقرار
زیرستتاختهای نرم نماینگرمفاهیمی مانند؛ آگاه و توانمندیستتازی خانوادهها (فرهنگستتازی)،
ترویج فرهنگ مشتتارکتی و مشتتوق و گستتترش ستتطح و میزان ستتواد والدین (ترویج فرهنگ
ستتوادآموزی در جامعه) میشتتود ( .)Aksakal & et al, 2013; Karatop, 2015بعد استتتقرار
زیرساختهای سخت نماینگر مفاهیمی مانند؛ استقرار زیرساخت مطلوب در سطح کالن ،طراحی
مدارس ویژه استتتتعدادها ،بهکارگیری و استتتتقرار فناوریهای اطالعاتی نوین و افزایش امکانات
موجود مدارس میشتتتود ( .)Aksakal & et al, 2013ب عد ن ظام علمی و آ کادم یک ن ماینگر
مفاهیمی مانند؛ کارآمدی زیر سی ستمهای آموز شی ،ارائه برنامههای توانمند سازی مدیران ،ایجاد
دورههای توسعه و توانمندی سازی معلمان ،متنوع سازی رشتههای دانشگاهی ،گسترش ارتباطات
مدیران با معلمان و گ سترش ارتباط معلمان با یکدیگر در مدارس می شود ( & Seyedjavadin

 .)Pahlavansharif, 2017; Karatop, 2015بعد کیفیت آموزش و یادگیری نماینگر مفاهیمی
مانند؛ توانایی معلمان در خلق استتتراتژیهای آموزشتتی ،توانایی مدرستتان در کنترل فرایندهای
آموزشتی ،نظارت معلمان بر عملکرد دانشآموزان ،برخورداری مدرستتان از دانش تخصتتصتی باال،
توجه به پرورش تفکر انتقادی دانشآموزان ،برخورد عادالنه با دانشآموزان ،بهبود تعامل معلمان
و فراگیران در مدرسه ،بهروز بودن مدرسان ،افزایش تعهد شغلی معلمان ،برخورداری از صالحیت
راهنمایی مدرستتتان ،توجه به نیازها و خواستتتتههای دانشآموزان و پرورش مهارتهای تربیتی
معلمان می شود ( .)Aksakal & et al, 2013; Drafsh & et al, 2017بعد مدیریت ا ستعدادها
نماینگر مفاهیمی مانند؛ به کارگیری روش های ترکیبی در جذب استتتتعدادها ،در نظر گرفتن
شتتتایستتتتگی و دانش نظری در جذب استتتتعدادها ،فراهم کردن بستتتتری مناستتتب برای جذب
ا ستعدادها ،ا ستفاده از تجارب بینالمللی در حوزه مدیریت ا ستعدادها ،گ سترش سبد انتخابی
استتتعدادها ،گستتترش برنامههای استتتعدادیابی ،بومیستتازی الگو شتتناستتایی استتتعدادها و ایجاد
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سازوکارهای برای نگهداشت استعدادها می شود ( ;Seyedjavadin & Pahlavansharif, 2017
.)Saif Hashemi & et al, 2019

درمجموع برای استقرار مدیریت استعداد ،راهکارهای ذیل پیشنهاد شده است:
• استفاده از ترکیبی از روشها (آزمون و مصاحبه)
•

اتخاذ سازوکارهای دقیق در جذب استعدادها

• استفاده از تجارب دیگر کشورها /فراهم کردن زیرساختهای مناسب
•

تجهیز کردن مدارس به امکانات مطلوب

• طراحی مدارس ویژه استعدادها /فراهم کردن بستری جهت رشد و پرورش استعدادها
• تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
•

ارائه دورههای توانمندسازی برای معلمان

• بهکارگیری و استقرار فناوریهای اطالعاتی نوین
• داشتن چشمانداز و دورنمایی هدفمند درزمینه Tمدیریت استعداد

• تدوین برنامهها جهت دستیابی به چشمانداز تعریفشده جهت مدیریت استعدادها
• نظارت بر اجرای تصمیمات
•

ایجاد محیط آموزشی پویا و فعال

•

متنوعسازی رشتههای تحصیلی

•

اتخاذ سازوکارهای برای گسترش تعامالت معلمان و مدیران

•

گسترش ارتباطات معلمان با یکدیگر در درون مدارس

• ایجاد محیطی آرام و بدون تنش در مدارس
• طراحی و ارائه برنامههای با نیازسنجیهای قبلی برای توانمندسازی معلمان
• بهبود روشهای ارزیابی معلم در کالس درس

• اتخاذ سازوکارهای برای شناسایی هدفمند استعدادها
• برخورد عادالنه بااستعدادها
• توجه به ارائه آموزشهای در نهاد خانواده
نتایجی که با اجرای راهکار فوق در مدارس و در بین دانشآموزان به بار میآید ،قابلمشتتتاهده و
ملموس استتت که البته در مراحل ابتدایی و اولیه بیشتتتر به تکرار و تمرین نیاز دارد .ستتپس در
مراحل بعدی با تعمیق این روش ،شتتکوفایی استتتعدادها به معنای واقعی خودنمایی خواهد نمود.
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همی شه به یاد داشته باشیم ایجاد تغییرات کوچک خواهد توانست تغییرات بزرگ ،پربار و مؤثری
در دانشآموزان به وجود آورد که همراستتتا با تحقیقات ) Alaghehband (2013و Keshvari
) (2011میباشد.
بنابراین جامعه امروزی به نیروهای خالق ،انعطافپذیر و پاسخگو نیاز دارد که شناسایی و جذب
این نخبگان میتواند از طریق مدیریت استعداد از مدارس تیزهوشان و مؤسسات آموزشی آغاز
گردد که نقشی اساسی در شکلگیری و شکوفایی استعداد دارند.
پیشنهادات کاربردی پژوهش:
 باتوجه به نتایج تحقیق ،پیشتتنهاد میشتتود ستتیاستتتگذاری در مدارس تیزهوشتتان از
ستتمت مداخله در فرآیندهای مدیریتی بهستتوی بهینهستتازی فرآیند مدیریت استتتعداد
باشد.
 با توجه به ابعاد ا ستخراج شده پی شنهاد می شود سی ستمهای آموز شی – بهویژه در
مدارس تیزهوشان -با شناسایی فرآیندهای مربوط به مدیریت استعداد و شناسایی ابعاد
و مؤلفههای آن به نیاز سنجی ،طراحی و اجرای دورههایی به سازی کارکنان و کارکنان
در مدارس تیزهوشان در حوزه ارتقاء مهارتها و استعدادها متناسب با ابعاد و مؤلفههای
ذکرشده مبادرت ورزد.
 درنهایت نیز پی شنهاد می شود که نتایج این تحقیق جهت تو سعه ا ستراتژیک مدیریت
استتتعداد در مدارس تیزهوشتتان در ستتطح عملیاتی به کار گرفته شتتود تا بتوان شتتاهد
ارتقاء ،شتتتکوفایی و بلوغ مدارس تیزهوشتتتان در حوزه پیشتتترفت مدیران و معلمان و
همچنین دانشآموزان باشیم.
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