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تیزهوشان استان البرز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناخت رابطه مدیریت استعداد با فرآیند انتخاب مدیران در مدارس تیزهوشان استان

البرز از دیدگاه دبیران این مدارس میباشد .نوع مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش
کلیه دبیران مدارس تیزهوشان استان البرز به تعداد  051نفر بوده که با روش نمونهگیری تصادفی ،تعداد  ۰۸ ۱نفربه

عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته شامل پرسشنامه مدیریت استعداد با

ضریب آلفای کرونباخ  0/59و پرسشنامه فرآیند انتخاب با ضریب آلفای کرونباخ  0/49بود .نتایج بهدست آمده
گویای آن است که بین مدیریت استعداد با فرآیند انتخاب مدیران مدارس رابطه معناداری وجود دارد .در این زمینه

دانش و مهارت شغلی ،و نوآوری و ابتکار عمل در مدیریت استعداد بیشترین همبستگی را با فرآیند انتخاب مدیران
مدارس دخترانه تیزهوشان استان البرز داشتهاند .همچنین از میان مؤلفههای مختلف مدیریت استعداد مؤلفههای دانش و
شبینی فرآیند انتخاب را دارا میباشند.
مهارت شغلی( )β=0/26و ارتباطات( )β=0/471قابلیت پی 

کلید واژهها :مدیریت استعداد ،فرآیند انتخاب ،مدیران ،مدارس تیزهوشان.

دریافت مقاله393 1/2/ 18 :
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پذیرش مقاله393 1/6/01 :

 -استادیار ،دانشگاه تهران ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی (نویسنده مسئول)

jpkarimi@ut.ac.ir
 -2کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه تهران ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی
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مقدمه

امروزه استعداد بهطور بالقوه یک منبع قدرتمند مزیت رقابتی سازمانها به شمار میرود(سواپنا و

کی .جی ) ۶۲ : ۲۰۱۲ ،1و مستلزم این است که در سازمانها به عنوان یک ترکیب پیچیده و پویا از

ویژگیهای کلیدی به رسمیت شناخته شود(تانسلی) ۲۷۱ : ۲۰۱۱ ،2؛ لذا یافتن ،انتخاب کردن ،به-

کارگرفتن و حفظ استعداد درست که توسط مدیریت و حمایت صحیح تکمیل شود ،برای رقابت

پایدار ضروری است(سواپنا و کی .جی .) ۶۲ : ۲۰۱۲ ،گبلین ) ۲۰۰۶ (3خاطر نشان میکند ،سازمان-
های موفق آموختهاند که بسته به اینکه استراتژی کسبوکار شما چیست و اینکه شما با چه

چالشهایی روبهرو هستید ،در هر زمانی نیازمند استعدادهای مناسب هستید تا بتوانید آن استراتژی
را اجرا و یا با آن چالش مقابله کنید(کهایند .) ۱۷۹ : ۲۰۱۲ ،4در واقع به گفته بارنی ) ۱۹۹۱ (5قرار

دادن انسان در جایگاه شایسته ،نخستین اولویت سازمانهای امروز و رسالت و مسئولیتی است که
هرگز نباید مورد غفلت قرار بگیرد(تاریکو و شولر)0102 ،6؛ چرا که انتخاب درست افراد از

جهات مختلف بر اثربخشی و کارایی فردی و سازمانی تأثیر میگذارد .کسی که به هر دلیل درست
گزینش میشود و سازمان خود را محیط مناسبی مییابد و استعدادهای خود را در راستای کار و

حرفه خود میبیند ،احساس آرامش بهتری میکند(میرکمالی .) ۱۳۸۳ ،بنابراین یکی از اولویتهای

سازمانهای امروز جذب ،انتخاب و حفظ نیروی کار مناسب ،آموزشدیده ،ماهر ،باانگیزه و از

همه مهمتر بااستعداد است و به اعتقاد فگلی ) ۲۰۰۶ (7همین امر باعث شده تا مدیریت استعدادها

بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد(ساهای و اسریواستاوا .) ۲۴۱ : ۲۰۱۲ ،8در واقع مدیریت استعداد

به شکل فزایندهای به عنوان عامل اساسی در توسعه سازمانهای موفق به چشم میخورد و یک

دارایی استراتژیک محسوب میشود و اخیرًاًا به عاملی کلیدی در مدارس تبدیل شده است
(دیویس و دیویس .) ۲۰۱۰ ،9از طرف دیگر ،تعلیم و تربیت 10به عنوان سرمایهگذاری برای آینده

1. Swapna & K. G
2. Tansley
3.Gebelein
4. Kehinde
5. Barney
6. Tarique & schuller
7.Fegley
8. Sahai & Srivastava
9. Davies & Davies
10. Education

بررسی رابطه مدیریت استعداد و /...پورکریمی و همکار

11

شناخته میشود تا یک هزینه ،و درک عمومی از آن به عنوان استراتژی ملی رقابت برای سهم
بیشتر در بازار ،حیاتی میباشد .در این میان مدارس به عنوان مرکزی فرهنگی و اجتماعی

محسوب میشود و اهمیت گسترده آنها و اصالحشان به موضوع اصلی بحثهای سیاسی تبدیل
شده است .از طرفی مکانیزم نهادی اصلی برای ارتقای دانش و مهارت انسانی سیستم تحصیالت

رسمی است .تحصیالت یکی از مهمترین خدماتی است که در اغلب کشورها توسط دولت فراهم

میشود .با توجه به اینکه امروزه تحصیالت نقشی اساسی در استراتژیهای ملی و موفقیت ایفا
میکند ،مدارس موظف شدهاند تمرکز تحصیالت را از کمیت به کیفیت تغییر دهند و از آن جایی

که مدارس سازمانهای اجتماعی هستند ،میتوان این مفهوم را وارد چرخه نظام آموزشی نمود .به-
کارگیری مدیریت استعداد در نظام پویای آموزشی که پیوسته در حال تحول است ،الزامی و غیر-

ح
مترين شاخص سط 
ي ،مه 
تهاي آموزش 
قابل اجتناب میباشد؛ چرا که يك فيت مديريت فعالي 

پ كومبز ،) ۱۹۱۵ (1در اين
ل برنامههاي آموزشي بهشمارميرود .فيلي 
ي ك
كفايت و اثربخش 

خ نخواهد داد ،مگر اينكه مديران
شر
زمينهمعتقد است «:تغ يي ر و تحول در آموزش و پرور 

ي) ۱۳ ۸۹ ،؛ هم چنین او معتقد است كه
ش ديده باشند»(ميركمال 
ي شغل خود آموز 
نظامآموزشي برا 

ن تحول و دگرگوني بايد از
ت تحولي در عرصهي تعليم و تربيت به وقوع بپيوندد ،اي 
اگر قرار اس 

ش آغاز شود .میرکمالی(  ) 23 : 1389مدیریت آموزشی را فرآیندی
مديريت آموزش و پرور 

اجتماعی تعریف میکند که با به کارگیری مهارتهای علمی ،فنی ،و هنری ،کلیه نیروهای انسانی

و مادی را سازماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینههای انگیزش و رشد با تأمین
نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان ،دانشآموزان و کارکنان به طور صرفهجویانه به هدفهای

آموزش و پرورش میرسد.

در دهه  ۱۹۵۰تا اواسط دهه  ۱۹۸۰سازوکاری که سازمانها برای اداره مدیران و کارمندان

استفاده میکردند ،بهطور کلی بر پایه نظام بوروکراتیک و این فرض استوار بود که سازمانها می-
توانند مهارتهایی که برای آینده نیاز دارند را با دقت باالیی پیشبینی نمایند؛ سیستمهای
استخدام ،ارزیابی و ارتقای مدیرانی که مشاغل را اداره میکردند بر پایه توافق متقابل کارگر و

کارفرما بود .اینگونه برنامهریزیها ،در چشمانداز این دوره ،مشکل اساسی قرار دادن استعدادها

1. Philip Coombz
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در جای مناسب و در زمان مناسب را حل میکرد(کاپلی .) ۲۰۰۸ ،1در اواخر دهه  ۱۹۹۰پژوهشی با

عنوان« نبرد استعدادها» 2که به بازتاب اهمیت کارکنان در موفقیت شرکتهای مطرح میپرداخت،

توسط گروه مشاوران مککنزی 3انجام گرفت(شوالین و همکاران )0102 ،4و واژه مدیریت

استعداد بهمنظور توصیف چالشهایی که کارفرمایان با آن مواجهند تا کاندیدایی با مهارت باال را

پیدا کنند ،برای اولینبار ابداع گردید(میشلز و همکاران .) ۲۰۰۱ ،5از هنگامیکه گروه مشاوران

مککنزی اصطالح نبرد برای بهدست آوردن استعدادها را بهکار گرفت ،موضوع مدیریت استعداد

اهمیت قابل مالحظهای یافته و در عرصه عملی و نظری افراد بسیاری را به خود جذب نموده و

مهمترین نقش را بیش از هر زمان دیگری در موفقیت استراتژیک سازمانها ایفا کرده که در نتیجه
آن به اولویت اول بسیاری از سازمانها تبدیل شده است(هارتمن .) ۱۷۰ : ۲۰۱۰ ،6کاشینگ) ۲۰۰۹ (7
اظهار میدارد که بیش از  ۶۰درصد سازمانها احساس میکنند که اهمیت مدیریت استعداد طی

سالهای گذشته افزایش یافته است و تنها  ۲درصد ابراز داشتهاند که مدیریت استعداد چندان حائز
اهمیت نیست (سواپنا و کی .جی .) ۶۲ : ۲۰۱۲ ،از نظر کالینگس8و شوالین(  ) ۲۰۰۷مدیریت استعداد

یک استراتژی وحدتبخش است که از طریق استقرار سیستمها و فرآیندهای بهبود برای جذب،

توسعه ،حفظ و استفاده از مهارتهای مورد نیاز و تواناییهای افراد و نیز تناسب استعدادها با
نیازهای فعلی و آتی کسبوکار ،خروجی محل کار را افزایش میدهد و نوعًاًا شامل شناسایی،

توسعه ،ارزیابی ،بهکارگیری و حفظ کارکنان با قابلیتها و عملکرد باال است(ساهای و

اسریواستاوا .) ۲۴۲ : ۲۰۱۲ ،به گفته مککالی و ویک فیلد ،) ۲۰۰۶ (9امروزه سازمانهای سراسر

جهان برای دستیابی به استعدادها ،خود را درگیر رقابت با دیگران مییابند؛ از اینرو کسب-
وکارها باید توانایی شناخت افراد بااستعداد ،ارائه آموزش الزم به آنها و حفظ و نگهداری

کارکنان باارزش برای بلندمدت را داشته باشند .اگر نگاهی داشته باشیم به پشت پرده رکود

1. Cappelli
2. War for talents
3.Mckinsey
4. Scullion et al
5. Michaels et al
6. Hartmann
7. Cushing
8.Collings
9. McCauley & Wakefield
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اقتصادی اخیر ،نیاز به شناسایی ،توسعه و حفظ استعدادهای برتر برای نقشهای شغلی بحرانی از

اهمیت به سزایی برخوردار میشود .این واقعیت سازمانها را مجبور میکند به استعداد به عنوان

منبع حیاتی که میبایست مدیریت شود تا به نتایج مطلوبی دست یابند ،نگاهی تازه داشته
باشند(استادلر.) 264 :1102 ،1

در حال حاضر عمدهترین مشکل سازمانها در سرتاسر جهان این است که میزان تقاضای

استعداد از میزان عرضه آن سبقت جسته و سازمانها خود متوجه هستند که جهت بهبود شایستگی-
هایشان باید به فکر شناسایی و پرورش افراد شایسته باشند و این اتفاق باید هر چه سریعتر در

سازمانها رخ دهد .بر اساس این گزارش بهترین اقدامی که میتواند صورت گیرد این است که
سازمان تمامی تمرکز خود را بر روی شناسایی ،پرورش ،و حفظ افراد مستعد معطوف نماید .در

واقع مدیریت استعداد امری مؤثر در عملکرد سازمانها میباشد و همواره بین مدیریت استعداد

مؤثر و عملکرد شرکتهای بزرگ رابطه مستقیمی وجود دارد که در سالهای اخیر تالشهای

زیادی جهت اندازهگیری این ارتباط صورت گرفته است(مکگی .) ۲۰۰۶ ،2بر اساس مطالعه
ترازیابی در زمینه مدیریت استعداد که توسط مرکز کیفیت و بهرهوری آمریکا 3و مرکز رهبری

خالق 4صورت گرفته ،سازمانهایی که در زمینه مدیریت استعداد عملکردی عالی دارند ،از رویه-
های مشخصی پیروی و مدیریت استعداد را بر باارزشترین مالکها متمرکز میکنند؛ آنها

مدیران عامل و سایر مدیران عالی را به مدیریت استعداد متعهد میسازند؛ و برای ایجاد یک درک

مشترک از مهارتها و رفتارهای مورد نیاز سازمان و ارزشهای کارکنان ،مدلهایی از شایستگی
را طراحی و بهمنظور شناسایی شکافهای استعداد ،گستره استعدادها را پایش میکنند .بهطور کلی

در شناسایی ،استخدام و توسعه استعدادها ،همچنین در مدیریت عملکرد و نگهداری آنها سرآمد
هستند و باالخره به صورت مستمر و منظم نتایج سیستم مدیریت استعداد را ارزیابی میکنند(مک

کالی و ویک فیلد .) ۲۰۰۶ ،وورال و همکاران )1 34 :2102(5اظهار میدارند که سازمانها در پیدا

کردن ،توسعه و نگهداشت کارکنان به خصوص آنهایی که میتوانند با فرهنگها و شرایط جوی
1. Stadler
2. McGee
3. American Productivity & Quality Center
)4. Center for Creative Leadership(CCL
5. Vural et al
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مختلف کار کنند ،چندان موفق نیستند و این امر دال بر این موضوع است که مدیریت استعداد در

کارکردهای اساسی بسیاری از سازمانها جایی ندارد .نتایج تحقیقات از  ۴۰شرکت جهانی نشان

داده که همه آنها با مشکل عدم استفاده از استراتژی مدیریت استعداد روبهرو هستند که نتیجه آن،

کمبود نیروهای مستعد برای پر کردن پستهای استراتژیک سازمانی میباشد و همین امر بهطور

قابل توجهی توانایی شرکتها را برای رشد محدود ساخته است(ردی و کانگر ۲۰۰ ۷ ،1؛ کالینگس

و مالحی .) ۲۰۰۹ ،2این در حالی است که هدف اصلی در مدیریت استعداد فراهم سازی عرضه

مستمر منابع ارزشمند در سرتاسر سازمان است(فالمر 3و کانگر .) ۲۰۰۴ ،در واقع علیرغم سرمایه-
گذاری کالن بسیاری از شرکتها در خصوص سیستمهای مدیریت استعداد ،بسیاری هنوز تالش

میکنند تا با توانایی محدود پستهای کلیدی را پر کنند و در مسیر پیشرفت گام
بردارند.فرآیندهای فعلی برای شناسایی و توسعه رهبران عالی آینده با آنچه که سازمانها برای
بازارهای جدید برای رشد یا توسعه نیاز دارند ،همگام نمی باشد(ردی و کانگر .) ۲۰۰۷ ،از طرفی

با مسن شدن نیروی کار ،موضوع مدیریت استعدادها هر روز نقش پررنگتری به خود میگیرد.

برای مثال در کشور آمریکا طبق تخمینهای به عمل آمده ،طی چند سال آینده ،مدیران ارشد
بازنشسته خواهند شد؛ اما در همین کشور تنها کمتر از یک چهارم سازمانها به موضوع مدیریت

استعداد و پرورش رهبران آینده پرداختهاند؛ این امر قابل تسری به همه دنیا از جمله کشورهای در

حال توسعه است(فارلی .) ۲۰۰۵ ،4این در حالی است که مدیریت استعداد به دنبال شناسایی و

توسعه موفقترین افراد با بهترین عملکرد سازمانی که مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان می-

آورند ،میباشد .از همین رو امروزه مدیریت استعداد نشاندهنده یکی از بزرگترین چالشهای

سازمانی است(بودریو و رامستد ،) ۲۰۰۵ ،5و به اعتقاد لوییس و هکمن ) ۲۰۰۶ (6درعین حال به

عنوان یک مفهوم توسعهنیافته ،همچنان تحت پژوهش و بررسی قرار دارد(ساهای و اسریواستاوا،
 ) ۲۴۲ : ۲۰۱۲و با وجود مشارکتهای اخیر هند و چین در این زمینه همچنان کمبود تحقیقات

1. Ready & Conger
2. Mellahi
3. Fulmer
4. Farley
5. Boudreau & Ramstad
6. Lewis & Heckman
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تجربی در مورد مدیریت استعداد مشهود است(آیلس و همکاران .) ۲۰ 01 ،1وایمن و همکاران

2

(  ) ۹۳۴ : ۲۰۱۲معتقدند که مطالعه مدیریت استعداد امر نسبتًاًا جدیدی است و پیوسته حوزه پژوهشی
آن در حال تکامل و همچنان مستلزم مطالعات تجربی بیشتری است که به درک بهتر مدیریت

استعداد کمک خواهد کرد .با وجود اینکه مدیریت استعداد در سطحی وسیع مورد استفاده قرار

میگیرد ،ولی به اعتقاد هارتمن(  ) ۱۷۰ : ۲۰۱۰پژوهشهای آکادمیک صورت گرفته روی این
موضوع بسیار پراکنده هستند و شامل جنبههای متفاوت و متنوعی از استراتژیهای مدیریت منابع
انسانی هستند.

مدیریت استعدادها هر روز مهمتر و چشمگیرتر خواهد شد؛ چرا که سازمانها با از دست دادن

یا بازنشسته شدن مدیران و متخصصانشان و کمبود شدید استعدادها با مشکالت بسیاری مواجه می-
شوند (میشلز وهمکاران ۲۰۰۱ ،به نقل از پریوس .) 215 :1102 ،3این در حالی است که سازمانهای

موفق متشکل از افرادی دلگرم و فعال برای مدیریت استعداد میباشند و به وسیله مدیرانی اداره

میشوند که رویکردی انسان دوستانه دارند و به آرامی فکر میکنند و تصمیمات منطقی میگیرند

(وورال و همکاران) 343 :2102 ،؛ چرا که مدیریت استعداد توجه خود را روی استعدادها و

تواناییهای شخصی هر فرد و پتانسیلهای فردی برای پذیرفتن نقشهای مدیریتی مهم در سازمان

متمرکز میکند .همچنین به این نکته توجه میکند که یک فرد خاص تا چه حد میتواند در

موفقیت سازمان نقش داشته باشد و کمک کند(باربچ و رویل .) ۴۱۵ : ۲۰۱۰ ،4افراد مختلف استعداد

را به انحای متعددی تعریف نمودهاند که میتوان به موارد زیر اشاره نمود :تانسلی( ) ۲۷۲ : ۲۰۱۱

اظهار میدارد که دیدگاههای سازمانی گوناگونی در مورد استعداد وجود دارد و همواره بر این

موضوع تأکید است که تعریف استعداد بسته به ماهیت کار ،از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت
است .کهایند(  ) ۱۸۰ : ۲۰۱۲نیز خاطر نشان میکند که برخورداری از زبان مشترک سازمانی برای

استعداد مهم است؛ و همچنین تعریف استعداد باید با سازمان سازگار شود؛ چرا که مدیریت
استعداد نیاز به منابع انسانی حرفهای دارد که درک درستی از تعریف استعداد داشته باشند(فرندال و

1. Iles et al
2. Vaiman
3. Pruis
4. Burbach&Royle
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همکاران .) ۲۰۱0 ،1به عالوه یکی دیگر از جنبههای تعریف استعداد در نظر گرفتن سطح مسئولیت

الزم در یک زمینه خاص سازمانی است(تانسلی .) ۲۷۲ : ۲۰۱۱ ،همچنین باید در نظر داشته باشیم

که چارچوبهای استعداد غالبًاًا از چارچوبهای شایستگی که شامل کلیه مشارکتها و کمک-
های یک کارمند در بلندمدت میشود ،گستردهتر است؛ لذا چارچوبهای استعداد ترکیبی از

شایستگیها به عالوه دانش ،شبکهها ،روابط ،ارزشها ،انگیزهها و پتانسیلها میباشد(اینگهام،2

 .) ۲۰۰۶میشلز و همکاران(  ،) ۲۰۰۱استعداد را مجموعهای از تواناییها ،مهارت ،دانش ،تجربه ،بهره

هوشی ،قضاوت ،تمایالت و شخصیت یک فرد ،به عالوه ظرفیت او برای یادگیری ،رشد و توسعه

میدانند(استادلر 3CIPD .) ۲۶۶ : ۲۰۱۱ ،در گزارش پژوهشی خود در سال  ، ۲۰۰۷استعداد را یک

ترکیب پیچیده از دانش ،مهارت ،توانایی شناخت ،و قابلیت افراد به همراه ارزشهای کارکنان و
ترجیحات کاری آنها تعریف کرده است(تانسلی .) ۲۷۲ - ۲۷۱ : ۲۰۱۱ ،واردینسکی و همکاران

4

(  ،) ۲۰۰۹استعداد را ترکیبی از سه بعد اصلی مهارتها ،دانش و رفتارهایی که سطح مطلوب و بهینه

عملکرد فردی را ایجاد میکنند ،تعریف کردهاند(تانسلی و همکاران .) ۲۰۱۳ ،پریوس( ) ۲۱۵ : ۲۰۱۱

معتقد است که تنوع فکری و اینکه افراد چگونه عمل میکنند ،احتما ًالًال مهم ترین استعداد است.
از نظر وی باید به استعداد به عنوان یک الگوی تکرار شونده از رفتار نگاه کرد که با عملکرد موفق

در نقش همراه است .استادلر(  ) ۲۶۶ : ۲۰۱۱استعداد را مجموعهای از تواناییهای یک فرد تعریف

میکند که شامل مهارتها ،دانش ،تجربه ،هوش ،قدرت قضاوت ،نگرش ،شخصیت ،انگیزه و نیز

توانایی یادگیری و رشد است .تانسلی(  ) ۲۷۲ : ۲۰۱۱در تعریف استعداد عوامل زیر را در نظر می-

گیرد :جنبههای رفتاری؛ دانش؛ مهارت(برخورداری از خالقیت برای ایجاد واقعیتها و تجربههای

جدید و در نتیجه دانش جدید)؛ و شایستگیها و تواناییهای شناختی(برخورداری از تنوع فکر یا
انعطاف پذیری در ایجاد یک حالت خاص ذهنی که منطبق با نیازهای سازمان و نقش شغلی است).

از دیدگاه ویلیامز ) ۲۰۰۰ (5افراد مستعد کسانی هستند که دارای توانایی استثنایی بوده و در

طیف وسیعی از فعالیتها ،یا در یک رشته تخصصی موفق هستند و منجر به تحوالت چشمگیری
1. Farndale et al
2. Ingham
3. CharacteredInstitue of Personnel and Development
4. Wardynski et al
5
. Williams
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میشوند؛ آنها بهطور مداوم در زمینه فعالیتهایشان ،شایستگیهای باالیی نشانمیدهند که به

سادگی قابل اکتساب نمیباشد(آیلس و همکاران .) ۲۰۱۰ ،میشلز و همکاران(  ) ۲۰۰۱استعدادها را

افرادی میدانند که دارای ظرفیت یادگیری ،تفکر ،تعامل ،اجرا و ارزشهای متناسب با سازمان
هستند (استادلر .) ۲۶۶ : ۲۰۱۱ ،برگر و برگر )۳ : ۲۰۰۴ (1استعدادها را افرادی میدانند که از کارایی

باال و شایستگیهای اصلی سازمان برخوردارند و الهامبخش دیگران برای رسیدن به عملکرد باال
هستند (رز .) ۱۴ : ۲۰۱۳ ،2ولینس و همکاران ) ۲۰۰۶ (3در مورد اینکه چه افرادی برای موفقیت

سازمان مستعد هستند ،چهار دسته از قابلیتها را نام میبرند :دانش سازمانی(چه چیزی میداند و یا

چه نقشی دارد)؛ چالشهای شغلی /تجربی(چه کارهایی در گذشته انجام داده است)؛
شایستگی(چه قابلیتهایی دارد)؛ و نگرشهای فردی(چه کسی است و چه ویژگیهای شخصیتی

دارد) (سیلزر و داول CIPD .) ۲۰۱۰ ،4در گزارش خود در سال  ۲۰۰۷افراد بااستعداد را به عنوان

کسانی که قادرند بزرگترین تفاوت را در عملکرد سازمانی ایجاد کنند ،از طریق کمک فوری
خود و یا با نشان دادن باالترین میزان پتانسیل خود تعریف میکند .همچنین بر اساس این گزارش
افراد مستعد کسانی هستند که دارای انگیزه ،انرژی ،و هوش کاربردیاند ،و به چالشها و نشان

دادن توانایی در ایجاد یک تفاوت متمایز در سازمان تمایل دارند(تانسلی.) ۲۷۲ - ۲۷۱ : ۲۰۱۱ ،

پریوس(  ) ۲۱۵ : ۲۰۱۱معتقد است که ویژگیهای افراد بااستعداد عبارت است از :سطح باالیی از
تجربه و تخصص؛ رفتارهای رهبری؛ و خالقیت و ابتکار عمل.

مدیریت استعداد از دیدگاه نظریهپردازان گوناگون دارای تعاریف متفاوتی است .در واقع

تعریف جهانشمولی برای مدیریت استعداد وجود ندارد و بیان یک تعریف دقیق از آن به دلیل

کثرت نظرات و فرضیات ارائه شده توسط نویسندگان خبره در سرتاسر جهان در این مورد ،بسیار

مشکل است(لوییس و هکمن .) ۲۰۰۶ ،منابع گوناگونی ادبیات مدیریت استعداد را بازنگری کرده-
اند که در اینجا به برخی از آنها اشاره خواهد شد :از نظر میشلز و همکاران(  ) 2002مدیریت

استعدادها برای توصیف مفهوم و یکپارچهسازی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی با اهداف

جذب و نگهداشت افراد مناسب برای منصبهای مناسب در زمان مناسب است(استادلر: ۲۰۱۱ ،

1

.Berger & Berger
. Ross
3
.Wellins et al
4
.Silzer & Dowell
2
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 .) ۲۶۶کسلر ) ۲۰۰۲ ( 1نیز تأکید میکند که مدیریت استعداد یعنی شخص مناسب ،در زمان

مناسب ،و در شغل مناسب قرار گیرد(آیلس و همکاران .) ۲۰۱۰ ،لوول و گراوا ) ۲۰۰۴ (2مدیریت

استعداد را به عنوان سیستمی برای شناسایی ،استخدام ،پرورش ،نگهداری افراد مستعد ،و بهینه

کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسبوکار تعریف کردهاند(کهایند.) ۱۷۹ : ۲۰۱۲ ،

موچا ) ۲۰۰۴ (3مدیریت استعداد را شناسایی استعداد و سپس همنوا کردن آن با نقشهای شغل به -
منظور بیشینه کردن درگیری (عجین شدن) فرد با نقشی که با قوتهای ذاتی او منطبق است،
تعریف میکند .داتاگوپتا )۲ : ۲۰۰۵ (4عنوان میکند که مدیریت استعداد ،مدیریت استراتژیک

جریان استعداها در یک سازمان است؛ هدف و مقصود آن تضمین وجود عرضه مطلوبی از
استعدادها بهمنظور انطباق افراد مناسب با مشاغل مناسب و در زمان مناسب بر مبنای اهداف

استراتژیک سازمان است(آیلس و همکاران .) ۲۰۱۰ ،مک کارتنی ) ۲۰۰۶ (5مدیریت استعداد را

جذب ،شناسایی ،توسعه ،نگهداشت و استقرار سیستماتیک آن دسته از افرادی تعریف میکند که

ارزش خاصی برای سازمان دارند -به لحاظ برخورداری از پتانسیل باال برای آینده یا به این دلیل

که آنها در انجام عملیات یا کسبوکار در نقشهای بحرانی قرار دارند(کهایند.) ۱۷۹ : ۲۰۱۲ ،

بهاتناگار ) ۶۴۳ : ۲۰۰۷ (6مدیریت استعداد را ابزاری برای بهبود فرآیند استخدام و پرورش افراد

جهت دستیابی به مهارتها و تواناییهای مورد نیاز برای مواجه با نیازهای فعلی سازمان میداند.
او معتقد است مدیریت استعداد بهطور خالقانه طراحی میشود تا فرآیند انتخاب و توسعه افراد با

مهارتها و نگرشهای مورد نیاز برای انطباق با نیازهای فعلی سازمان بهبود یابد .فیلیپس و
روپر ) ۲۰۰۹ (7فرآیند مدیریت استعداد را در یک چارچوب منسجم که شامل پنج جزء کلیدی

است تعریف میکنند که عبارتند از :جذب؛ انتخاب؛ بهکارگماشتن؛ توسعه؛ و حفظ کارکنان.

کهایند( )971 : ۲۰۱۲مدیریت استعداد را اجرای استراتژیهای یکپارچه یا سیستمهای طراحی شده

برای افزایش بهرهوری سازمانی از طریق توسعه فرآیندهای بهبود یافته برای جذب ،توسعه ،نگه-
1

. Kesler
. Lowell & Gerova
3
. Mucha
4
. Duttagupta
5. McCartney
6
. Bhatnagar
7. Phillips & Roper
2
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داشت و بهکاربردن افراد با مهارتها و استعدادهای مورد نیاز برای رفع نیازهای فعلی و آتی

کسبوکار تعریف میکند .از طرفی باید توجه داشته باشیم که مدیریت امری اکتسابی است و هر
کس میتواند به شرط داشتن بعضی استعدادها به فراگیری آن بپردازد .این گفته بدان معنی است

که اگر فردی به تعلیم و تربیت خود همت گمارد ،میتواند تواناییهای الزم برای مدیر شدن را به-
دست آورد .روشن است که افراد به سبب داشتن استعدادهای گوناگون ،متفاوت هستند؛ اگرچه
افراد متفاوتند ،به طور متفاوت نیز عمل میکنند؛ اما این تفاوت الزامًاًا سبب موفقیت در مدیریت و

رهبری آموزشی نمیشود .مکموری )0 97 1( 1ده ویژگی را برای یک مدیر موفق برمیشمارد که

میتواند الگویی برای تمرین مدیریت و رهبری آموزشی به حساب آید .این ویژگیها عبارتند از:
استقالل فکر ،اتکای به نفس ،قضاوت درست ،ابتکار ،جامعیت فکری ،پیشبینی احتماالت ،داشتن
نظم ،منصف بودن ،قاطعیت ،و رعایت اصول اخالقی(میرکمالی،

: 1389

 .) 146مک-

کللند) ۱۹۷۳ (2در جهت بهبود رویهها و فرآیندهای انتخاب افراد نشان داد که ویژگیهایی همچون

حساسیت بینفردی ،مالحظات مثبت چندفرهنگی ،و مهارتهای مختلف در سطوح مختلف

تفاوتهایی را بین افراد بهوجود میآورد .بویاتزیس ) 1982 (3معتقد است عمدهترین ابزار که می-
توان در شناسایی افراد مستعد به کار برد عبارتند از :عملکرد فرد ،سرعت یادگیری ،دانش ،مهارت،

نگرش ،انگیزش ،خودپنداره ،و نقشهای اجتماعی(بویاتزیس .) 2009 ،شولر(  ) 1989شایستگیهای

عملکردی مدیران را در  4دسته طبقهبندی میکند :شایستگی شناختی(شامل :جستوجوی

اطالعات ،انعطافپذیری)؛ شایستگی انگیزشی(شامل :تعامل بین افراد ،مدیریت تعامالت ،و روابط

متعادل)؛ شایستگی هدایتکننده (شامل :اعتماد به نفس ،نفوذ و اثرگذاری)؛ و شایستگی دستیابی
به اهداف(شامل :فعال بودن ،حصول نتیجه)(شولر و همکاران .)1102 ،دالویکز ) 1992 (4به طراحی

چارچوب شایستگی مدیریتی بر اساس  45عامل پرداخت و آن را به  6طبقه اصلی تقسیم کرد و از

میان آنها  12شایستگی را به عنوان شایستگیهای برتر که مستقیمًاًا با عملکرد مدیران عالی ارتباط

دارند ،معرفی کرد .این  12شایستگی در  4طبقه دستهبندی شدند که شامل موارد زیر است:

شایستگیهای ذهنی(برنامهریزی ،چشمانداز استراتژیک ،و تجزیه و تحلیل)؛ شایستگیهای بین
1. McMurray
2. McClelland
3. Boyatzis
4. Dulewicz
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فردی یا تعاملی(مدیریت کارکنان ،قاطعیت ،حساسیتهای بین فردی ،و ارتباط شفاهی)؛

سازگاری ،انطباقپذیری و نتیجهگرایی (ابتکار عمل ،انگیزه دستیابی به نتایج ،و شم

تجاری)(یانگ 1و دالویکز .) 2009 ،انجمن ملی دبیرستانهای آمریکا ،دوازده ویژگی را برای

مدیران آموزشی در چهار موضوع مهارتهای مدیریتی ،مهارتهای بین فردی ،ارتباط و سایر

جنبههای مدیریتی الزم میداند که عبارتند از :مهارتهای مدیریتی(شامل :تجزیه و تحلیل مسائل،

قضاوت ،توانایی سازمانی ،و مصمم بودن)؛ مهارتهای بین فردی(شامل :رهبری ،حساسیت ،و
تحمل فشار)؛ ارتباط(شامل :ارتباط شفاهی و ارتباط کتبی)؛ سایر جنبههای مهارتی(شامل :عالیق

مختلف ،انگیزه شخصی ،ارزشهای آموزشی) (میرکمالی .) 149 - 146 : 1389 ،فالمر و

کانگر(  ) ۶۰ : ۲۰۰۴فرآیند انتخاب کارکنان را بر اساس سه معیار زیر صورت میدهند :عملکرد

فردی در مقایسه با قابلیتهای موجود در مدل مربوط به قابلیتهای سازمان؛ سرعت یادگیری فرد

که شامل توانایی و تمایل فرد در یادگیری مهارتهای جدید است؛ و عوامل و موانع موفقیت و
پیشرفت .بویاتزیس و راتی ) ۲۰۰۹ (2قابیلتهای مدیریتی را شامل عوامل مختلفی میدانند که

عبارتند از -1 :توانایی تشخیص و فهم استفاده از اطالعات فردی با هدف رهبری برتر یا عملکرد

متعالی و کارآمدتر ،ابتکار عمل ،تطبیق با شرایط و انعطاف ،اعتماد به نفس ،خودآگاهی؛  -2تعامل

موفقیت آمیز با افراد ،توانایی معاشرت بهینه با افراد و جلب همکاری ایشان ،توانایی تشخیص ،فهم
و استفاده از اطالعات اجتماعی پیرامون دیگران ،تیمسازی ،آگاهی سازمانی ،رهبری الهامبخش،

نفوذ ،و مدیریت تعارض؛  -3توانایی تأمل و تحلیل اطالعات و موقعیتهایی که باعث عملکرد

متعالی و کارآمدتر میشود ،مفهومسازی از رویدادها ،تفکر نظاممند و شناخت الگوها.

میرکمالی(  ) 132 - 93 : 1389تواناییهای مدیریت را به سه دسته عمومی ،بلوغی و رهبری تقسیم-

میکند :تواناییهای عمومی(آن دسته از تواناییهایی است که هر فرد عادی باید برای ادامه
زندگی معمولی و همراه با سعادت نسبی خود داشته باشد که شامل :سالمتی جسمی ،سالمتی
روانی ،سالمتی عاطفی ،سالمتی عقل و قدرت تفکر و ادراک ،ایمان ،تقوا و تعهد میشود)؛

تواناییهای بلوغی(این تواناییها در مرحله باالتری از تواناییهای عمومی قرار میگیرند و فرد را

در سطحی باالتر از یک فرد عادی قرار میدهند و شامل :دانش عمومی و تخصصی ،تجربه ،قدرت
1. Young
2. Ratti
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تشخیص ،قضاوت ،تصمیمگیری ،حل مسائل ،هدفدار بودن ،انگیزه داشتن ،نگرش و جهانبینی ،و

اخالق و رفتار مناسب میباشد)؛ و تواناییهای رهبری(مدیر باید عالوه بر داشتن حکم رسمی

مدیریت و استفاده از مزایایی قدرت و امکانات آن ،دارای ویژگیهای رهبری نیز باشد که عبارت
است از توانایی جذب افراد و قدرت نفوذ و تأثیرگذاری بر آنها بهطوریکه پیروان برای تأمین

نیازها و تحقق اهدافشان ،شخصیت و رهبری وی را در موقعیت معین بپردازند).

بدیهی است که منابع هوشی هر ملت ،گرانبهاترین سرمایهای است که آن ملت میتواند داشته

باشد .جامعه در صورتی به رفاه میرسد که تواناییهای افراد مستعد آن که حالل مشکالت هستند،
به خوبی شکوفا شود .در نظام آموزش و پرورش ،دانشآموزان تیزهوش و بااستعداد در گروههای

سنی و پایههای مختلف مشغول به تحصیل هستند که به لحاظ تواناییهای استثنایی خود در اقلیت

قرار دارند .در همین رابطه یکی از اهداف تعلیم و تربیت ،آموزش ،پرورش و بهرهگیری درست از
این منابع و سرمایههای هوشی است و الزم است نظام آموزش و پرورش هر کشور ،به این گروهها

توجه کافی مبذول دارد .در همین رابطه یکی از راهبردهای اساسی تغییر در نظام آموزشی از جمله

مدارس تیزهوشان ،انتخاب بهجا و مناسب مدیران ،با توجه به درک مفهوم مدیریت استعدادها و نیز
ت و توجهبيشتري
نامر در نظام آموزشی ،دق 
تحقق این امر در راستای فرآیند انتخاب است و همي 

ي و بهكارگماشتن مديرانآموزشي در مدارس تیزهوشان
ب ،نگهدار 
را از لحاظ انتخاب ،جذ 
يكند؛ البته باید برای پیادهسازی مدیریت استعداد برنامهریزی شود؛ در غیر این صورت
ايجاب م 

پس از مدت بسیار کوتاهی این رویکرد بسیار مهم فراموش خواهد شد .به همین جهت این تحقیق
تالش میکند برای سازمانها از جمله مدارس این ادراک پیش آید که مدیریت استعدادها در امر
انتخاب افراد میتواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد؛ لذا در این پژوهش بر آن شدیم تا به عنوان یک
بررسی مقدماتی ،رابطه مدیریت استعداد با فرآیند انتخاب مدیران را در مدارس دخترانه تیزهوشان
استان البرز تعیین کنیم .در حیطه مدیریت استعداد از مؤلفههای« ارتباطات ،نوآوری و ابتکار عمل،

دانش و مهارت شغلی ،پرورش مرئوس ،و توانایی کار تیمی» و در فرآیند انتخاب از مؤلفههای«

مهارت فنی -تخصصی ،رعایت اصول اخالقی ،انضباط در فرآیند کاری ،تصمیم گیری ،توانایی

سازمانی ،قاطعیت و رهبری» استفاده شده است .در این بررسی پس از جمعبندی تحقیقات مربوط،
این سؤالها مطرح شد که:
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وضعیت مدیریت استعداد میان مدیران مدارس تیزهوشان استان البرز چگونه است؟

وضعیت فرآیند انتخاب میان مدیران مدارس تیزهوشان استان البرز چگونه است؟

آیا بین مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب مدیران مدارس تیزهوشان استان البرز رابطه وجود دارد؟

روش پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان مدارس دخترانه تیزهوشان استان البرز در مقاطع

راهنمایی و دبیرستان است که در سال تحصیلی  ۱۳۹۱ - ۹۲به تدریس مشغول بودهاند .تعداد

معلمان در مقطع راهنمایی  64نفر و در مقطع دبیرستان  86نفر بود که در مجموع  051نفر تعداد

جامعه آماری این پژوهش را تشکیل میدهند .از آن جایی که جامعه مورد مطالعه در این پژوهش

در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان مشغول به کار هستند ،برای انتخاب تعداد نمونه آماری از روش
نمونهگیری طبقهای با اختصاص حجم متناسب بهره گرفتهایم .برای تعیین حجم نمونه از فرمول

کوکران استفاده شد و تعداد  ۰۸ ۱نفرمورد مطالعه قرار گرفت که  ۴۶نفر از مقطع راهنمایی و ۶۲

نفر از مقطع دبیرستان را شامل میشود .دادههای مورد نیاز در این پژوهش از طریق دو پرسشنامه
به شرح زیر جمعآوری شده است :پرسشنامه مدیریت استعداد :پرسشنامه محققساختهای

میباشد که بر اساس ادبیات مدیریتی و با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش طراحی شده است و
شامل موارد ارتباطات ،نوآوری و ابتکار عمل ،دانش و مهارت شغلی ،پرورش مرئوس و توانایی

کار تیمی میباشد .این پرسشنامه دربرگیرنده  28گویه است و به گونهای تفکیکی و با استفاده از

مقیاس پنج درجهای لیکرت ،مدیریت استعداد را مورد سنجش قرار میدهد .پایایی این پرسشنامه
با یک پیشآزمون روی تعداد کافی از پاسخ دهندگان با ضریب آلفای کرونباخ  0/ 93محاسبه

شده است .پرسشنامه فرآیند انتخاب :این پرسشنامه نیز بر اساس ادبیات مربوطه و با توجه به

چارچوب مفهومی پژوهش توسط محقق طراحی شده است و شامل موارد مهارت فنی -تخصصی،

رعایت اصول اخالقی ،انضباط در فرآیند کاری ،تصمیم گیری ،توانایی سازمانی ،قاطعیت ،و

رهبری میباشد .این پرسشنامه نیز دربرگیرنده  21گویه است و به گونهای تفکیکی و با استفاده از

مقیاس پنج درجهای لیکرت ،فرآیند انتخاب را مورد سنجش قرار میدهد .ضریب پایایی این

پرسشنامه نیز بر اساس یک پیشآزمون روی تعداد کافی از آزمودنیها با ضریب آلفای کرونباخ

 0/49/7محاسبه شده است.
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یافتهها

یافتههای حاصل از پژوهش حاضر در چارچوب پرسشهای مطرح شده بررسی شده است:

وضعیت مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب میان مدیران مدارس دخترانه تیزهوشان استان البرز

فرآیند نتخاب

مدیریت استعداد

چگونه است؟

جدول .1میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای مدیریت استعداد
انحراف استاندارد

خطای استاندارد

مؤلفهها

میانگین

ارتباطات

4/ 32

0/ 38

0/ 03

نوآوری و ابتکار عمل

3/ 63

0/ 68

0/ 06

دانش و مهارت شغلی

3/ 89

0/ 54

0/05

پرورش مرئوس

4/ 45

1/ 17

0/ 11

توانایی کار تیمی

4/ 20

0/ 51

0/ 04

مدیریت استعداد

4/ 07

0/ 42

0/ 04

مهارت فنی -تخصصی

4/ 07

0/55

0/ 05

رعایت اصول اخالقی

4/ 38

0/ 47

0/ 04

4/10

0/ 50

0/ 04

تصمیمگیری

4/ 17

0/ 56

0/ 05

انضباط در فرآیند کاری
توانایی سازمانی

4/ 33

0/ 53

0/ 05

3/59

0/ 74

0/ 07

رهبری

4/ 07

0/95

0/ 05

فرآیند انتخاب

4/ 14

0/ 34

0/ 03

قاطعیت

در جدول  1عوامل مرتبط با مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب در مدارس دخترانه تیزهوشان

استان البرز نشان داده شده است .میانگین نمرات مدیریت استعداد میان مدیران مدارس دخترانه

تیزهوشان استان البرز  4/ 07و انحراف استاندارد آن نیز  0/ 42است .با توجه به نتایج بهدست آمده

از نمونه مورد مطالعه چنین استنباط میشود که به طور کلی وضعیت مدیریت استعداد مدیران

مدارس دخترانه تیزهوشان استان البرز در سطح مطلوب قرار دارد .همچنین میانگین نمرات فرآیند
انتخاب میان مدیران مدارس دخترانه تیزهوشان استان البرز  4/ 14و انحراف استاندارد آن نیز 0/ 34

است که در جدول  2آمده است .با توجه به نتایج بهدست آمده از نمونه مورد مطالعه چنین استنباط

میشود که فرآیند انتخاب مدیران مدارس دخترانه تیزهوشان استان البرز در سطح مطلوب قرار
دارد.
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آیا بین مؤلفههای مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب مدیران مدارس تیزهوشان استان البرز رابطه
وجود دارد؟

مدیریت استعداد

جدول .2ماتریس همبستگی** مؤلفههای مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب

فرآیند انتخاب
فرآیند انتخاب

مهارت فنی -تخصصی
رعایت اصول اخالقی
انضباط در فرآیند کاری
تصمیمگیری
توانایی سازمانی
قاطعیت
رهبری

مدیریت

ارتباطات

استعداد

نوآوری و
ابتکارعمل

دانش

تشغلی
مهار 

و

توانایی

پرورش

کارتیمی

مرئوس

0/ 63

0/ 32

0/ 52

0/ 66

0/ 20

0/ 28

0/ 000

0/100

0/ 000

0/ 000

0/ 002

0/ 003

0/64
0/ 000

0/ 20

0/ 50

0/ 56

0/ 46

0/ 53

0/ 036

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 583

0/ 12

0/ 16

0/ 05

0/ 09

0/ 02

0/31

0/662

0/ 093

0/174

0/ 337

0/777

0/ 164

0/ 38

0/ 29

0/ 30

0/ 37

0/ 28

0/ 23

0/ 000

0/ 002

0/ 003

0/ 000

0/ 003

0/ 013

0/ 24

0/ 23

0/ 15

0/ 28

0/ 19

0/ 20

0/100

0/ 014

0/ 109

0/ 003

0/ 048

0/ 035

0/ 42

0/ 19

0/ 42

0/ 56

0/ 34

0/ 15

0/ 000

0/ 044

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 13 1

0/ 30

0/ 20

0/ 29

0/ 36

0/ 19

0/ 22

0/ 000

0/ 042

0/ 002

0/ 000

0/ 048

0/ 022

0/ 44

0/ 19

0/ 41

0/ 45

0/ 36

0/ 27

0/ 000

0/ 084

0/ 000

0/ 000

0/100

0/ 004

** ( )p >0/ 05

در جدول  2رابطه بین مؤلفههای مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب مدیران مدارس دخترانه

تیزهوشان استان البرز نشان داده شده است .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین مدیریت

استعداد و خرده مقیاسهای آن با فرآیند انتخاب مدیران مدارس همبستگی مثبت(  )r=0/ 63در

سطح معنیداری  0/ 05وجود دارد .در این زمینه دانش و مهارت شغلی با ضریب همبستگی  0/ 66و

نوآوری و ابتکار عمل  0/ 52بیشترین همبستگی را با فرآیند انتخاب مدیران مدارس دخترانه

تیزهوشان استان البرز داشتهاند .همچنین برای پیشبینی فرآیند انتخاب از طریق مدیریت استعداد
تحلیل رگرسیون گام به گام انجام گرفته که نتایج آن در جدولهای  5 ،4 ،3ارائه شده است.

چنانکه در جدول  4مشاهده میشود ،در تحلیل رگرسیون ،برای فرآیند انتخاب ،دانش و

مهارت شغلی و ارتباطات ،به ترتیب با ضرایب بتا استاندارد  0/26و  0/471قادر به پیشبینی معنادار
این متغیر بودهاند .این دو سطح در مدیریت استعداد 46 ،درصد از واریانس فرآیند انتخاب را تبیین
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نمودهاند؛ و بر اساس جدول  ،5تحلیل واریانس رگرسیون نشان میدهد که از کلیه ابعاد مدیریت
استعداد ،دانش و مهارت شغلی و ارتباطات قادر به پیشبینی فرآیند انتخاب هستند.

جدول .3نتایج تحلیل واریانس رگرسیون متغیرهای پیش بین(مدیریت استعداد) بر متغیر مالک(فرآیند انتخاب)
مدل

منبع تغییرات

1

مجموع

آزادی

رگرسیون

2502 / 988

باقیمانده

3240 /9 41

106

5743 / 407

107

کل
2

درجه

مربعات

1

رگرسیون

2667 / 79 5

باقیمانده

3075 /216

105

5743 / 407

107

کل

مربع

میانگین

آماره F

سطح

81 /778

a

معناداری

2502 / 988
30 /075
333 1/ 898

2

29 / 292

b

45 / 39 5

**

0/ 000

0/ 000

** ( )p >0/ 05

 .aپیشبین :دانش و مهارت شغلی

 .bپیشبین :دانش و مهارت شغلی ،ارتباطات
 .cمتغیر وابسته :فرآیند انتخاب

مدل
1
2

جدول .4همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین(مدیریت استعداد) و مالک (فرایند انتخاب)

همبستگی چندگانه()R

a

b

ضریب تعیین()R2

ضریب تعیین تعدیل شده

0/ 660

0/ 436

0/ 430

0/286

0/ 464

0/454

انحراف معیار برآورد
5/ 52
5/ 41

 .aپیشبین :دانش و مهارت شغلی

 .bپیشبین :دانش و مهارت شغلی ،ارتباطات

جدول .5ضرایب رگرسیونی متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیونی
**

سطح معناداری

آماره t

بتا()β

0/ 000

9/9 41

0/ 000

9/ 049

0/ 000

5/656

0/ 000

8/ 438

0/ 620

0/ 020

2/273

0/471

بحث و نتیجهگیری

0/ 660

مدل

مقدار ثابت
دانش و مهارت شغلی

1

مقدار ثابت
دانش و مهارت شغلی
ارتباطات

2

** ( )p >0/ 05

 .aمتغیر وابسته :فرآیند انتخاب

امروزه مديريت بهدرجهاي اهميت يافته اس 
ن باورند كه تحقق اهداف
ت كه صاحبنظران بر اي 

ل موقعيت
ي امكانپذير است .كشور ما نيز بهدلي 
و ايجاد تحول در امور با مديريت صحيح و علم 

ي آن در دست اجرا دارد ،به مديريت و
ي و نوساز 
ي بازساز 
خاص جغرافيا يي  و برنامهها يي  كه برا 
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ي كه بر عهده دارد از
ل نقش و رسالت 
ش بهدلي 
مديرانتوانمند نياز دارد .در اين ميان آموزشوپرور 
ت ويژهو نقشی استراتژ كي  برخوردار است .از طرفی سازمانهایی که از مدیریت
اهميت و حساسي 

استعداد استفاده میکنند استراتژیک بوده و چگونگی جذب ،انتخاب ،آموزش ،توسعه ،ارتقا و
انتقال کارکنان در سازمان را پیشبینی میکنند .همانگونه که پیش از این اشاره شد ،هدف از

پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب مدیران در مدارس دخترانه

تیزهوشان استان البرز بوده است .در خصوص ارتباط بین مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب تحقیق

حاضر اظهارات میشلز و همکاران(  ،) ۲۰۰۱کسلر(  ،) ۲۰۰۲لوول و گراوا(  ،) ۲۰۰۴موچا( ،) ۲۰۰۴

مک کارتنی(  ،) ۲۰۰۶بهاتناگار(  ،) ۲۰۰۷کالینگس و شوالین(  ،) 2007فیلیپس و روپر( ،) ۲۰۰۹

استادلر(  ،) ۲۰۱۱و کهایند(  ) ۲۰۱۲را تأیید میکند .پی بردن به عوامل مرتبط با مدیریت استعداد

مدیران در سازمانها از جمله سازمانهای آموزشی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا به دلیل رابطه مثبت و

یداری که با فرآیند انتخاب دارد ،میتوان با تغییر و دستکاری مؤلفههای آن فرآیند انتخاب را
معن 
بهبود بخشید و در جهت رشد سازمان گام برداشت.

در ارتباط بین مؤلفههای مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب نیز نتایج تحقیق حاضر نشان می-

دهد که بین ابعاد مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب همبستگی باالیی وجود دارد .برای مثال نتایج
تحقیق حاضر در خصوص ارتباط بین دانش و مهارت شغلی با فرآیند انتخاب ،با اظهارت

بویاتزیس(  ،) 1982فالمر و کانگر(  ،) ۲۰۰۴باربچ و رویال( ،)0102میرکمالی(  ،) 1389و در خصوص

ارتباط بین نوآوری و ابتکار عمل با فرآیند انتخاب با اظهارات مکموری( ،)0 97 1دالویکز

(  ،) 1992بویاتزیس و راتی(  ) ۲۰۰۹مطابقت دارد .از اهداف دیگر این تحقیق مشخص کردن
وضعیت مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب مدیران در مدارس دخترانه تیزهوشان استان البرز است.

نتایج نشان میدهد که وضعیت مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب مدیران مدارس دخترانه
تیزهوشان استان البرز هر دو در سطح مطلوب قرار دارند .این در حالی است که مدیریت استعدادها

در ابعاد مختلف همچون نوآوری و ابتکار عمل ،دانش و مهارت شغلی و ...اساس فرآیند انتخاب

را بهبود میبخشد .نتایج تحلیل رگرسیون نیز بهمنظور پیشبینی فرآیند انتخاب از روی مؤلفههای

مدیریت استعداد نشان میدهد که به ترتیب ابعاد دانش و مهارت شغلی و ارتباطات به عنوان مهم-
ترین عوامل پیشبینی کننده فرآیند انتخاب شناخته شدهاند و این در حالی است که نتیجه به دست
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) 1389 ( میرکمالی،)0102( باربچ و رویال،) ۲۰۰۴ (آمده با نتایج حاصل از تحقیق فالمر و کانگر

.مطابقت دارد
منابع

: تهران. روشهای تحقیق در علوم رفتاری.)0 39 1( . الهه، عباس و حجازی، زهره؛ بازرگان،سرمد
.آگاه
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