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Abstract: The purpose of this study was to design a model for developing the talent 

management of junior high school teachers in Tehran. The research method was 

correlational using causal modeling. The statistical population of this study included 

2360 primary school teachers in Tehran, of whom 331 were selected based on the 

Cochran's formula, using multi-stage and stratified sampling. The data collection tool 

was a researcher-made questionnaire on teacher talent management development. The 

face and content validity of the approved questionnaire was 0.81. Convergent validity of 

the questionnaire was approved by obtaining a Cronbach's alpha coefficient of 0.83. In 

order to analyze the quantitative data, the structural equation model in PLS2 software 

was used. Findings showed that competency-orientation (competency-based selection, 

competency-based education, competency-based appointment) through causal factors of 

talent management (organizational maturity and organizational structure), talent 

management strategies (staff training, talent management planning, decentralization), 

and underlying factors (teacher participation, systematic structure, educational facilities, 

and school independence) has a positive and significant effect on organizational growth. 

The Aston-Geiser predictive correlation index or Q 2 also showed that the structural 

model is of good quality. 

 

Keywords: Education, Competency-orientation, Talent management development, 

Talent management. 
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 مقدمه

 کاه اسا  هازی  ساززمز  جمله از پرورش و آموزش     

 متعهاد و مزنز نیروهزی  از مندی بهره گرو در آ  موفقی 

 و آماوزش نیروهازی مهمتارین و مؤثرترین معلمز  اس ،

 حفظ برای حمزیت  اقدامزت و هز برنزمه که هستند پرورش

 م  اجرا هز آ  مزندگزری برای الزم و کزف  انگیزه ایجزد و

 تأثیرگااار مهم عوامل از معلمز  انگیزه بز مزندگزری شود.

لاا هدف  اس . آموزا  دانش یزدگیری و آموزش کیفی  بر

 اول دوره معلماز  اساتعداد مدیری  پژوهش حزضر توسعه

 معلماز ، حمازیت  اقادامزت و هاز برنزماه متوسطه اس .

 تاداوم آنهز، مهمترین که دارند پ  در گونزگو  پیزمدهزی

 جها  در بیشاتر تاشش بارای تمزیال و انگیزه بز خدم 

 به توجه اس . عدم پرورش و آموزش اهداف یزفتن تحقق

 بادو  مزنادگزری ساب  معلماز ، هزی انگیزه و تمزیشت

 ریازش، نظیار هازی  واژه باز کاه شاود ما  آناز  انگیزة

 مشزهده و اس  درآمیخته جزی  به جز و انتقزل مهزجرت،

 را معلم  حرفه در مزندگزری به تمزیل عدم هز آ  تکرار و

 عوامال قویترین از یک  پرورش و آموزش نشز  م  دهد.

 انسزن  م  بزشد. سرمزیه کننده تعیین

 جهازن  داناش، توسعه نوآوری، نتیجه در کزر، نیروی بززار

 در. اس  شده وارد جدیدی عصر به رقزب  افزایش و سززی

 در هساتند  افاراد هاز سززمز  دارای  ترین مهم عصر، این

 هار شاود، ما  جهازن  بیشاتر روز هر که کزری بززار یک

 باه آوری ساود و پاایری رقزبا  گساترش برای سززمزن 

 مهام کزرکناز  خزطر، همین به. اس  متک  خود کزرکنز 

 بااه دسااتیزب  راه در شاارک  اسزساا  هاازی دارایاا  تاارین

 در کاه هازی  ساززمز  شارای،، ایان در هساتند. موفقی 

 مزیا  توانناد م  شوند، م  پیروز هز داستعدا برای جنگ

 ساززمزن  کاه صاورت ایان به نمزیند  کس  پزیدار رقزبت 

 جاا  رقبزیشاز  از بیشتری استعدادهزی بتوانند که هزی 

 منبا  نگازه بار مبتنا  نگازه، این. شد خواهند برنده کنند

 کناد ما  بیاز  کاه اس  سززمز  کزرکنز  به بزرن  محور

 و تقلیاد قزبال غیار کمیز ، رزش،ا بز منزبع  سززمز  اگر»

 آید. فزئق رقبز بر تواند م  کند کس  تعویض قزبل غیر

 باه خاویش اهاداف باه دساتیزب  در سززمز  هر کزمیزب 

  دارد بساتگ  مازدی و انسزن  منزب  از اثربخش ای آمیزه

 و سارمزیه مهمترین عنوا  به انسزن  نیروی میز ، این در

 قارار جادی توجاه ماورد اخیر دهۀ دو در سززمز  دارای 

 تمرکززدای  و تمرکزگرای  لحزظ از سززمز  هز.گرفته اس 

 کاه ماز در کشور .م  بزشند مختلف  مدیری  هزی دارای

 م  بزشد، متمرکز درس  برنزمه و آموزش  مدیری  دارای

 و اسا  شاده ایجازد تمرکاز سم  عدم به زیزدی تمزیل

 نظازم ینزکزرآماد اعظام بخش کزرشنزسز ، و افراد عموم

 بز که م  پندارند چنین و دانسته اند آ  معلول آموزش  را

 و اکثار مسازئل بار ما  توانناد تصمیم گیری نظزم تغییر

 (2002) همکازرا  و بارمن آیناد فزئق آموزش  مشکشت

 نظزم در تمرکززدای  از دفزع از دالیل یک  م  دارند اظهزر

حاق  یواگاار بز که اس  شده استوار پزیه این بر آموزش 

 کیفی  مدارس، به پزسخگوی  مسئولی  و تصمیم گیری

 مادیرا ، ایان صاورت، در زیارا ما  رود  بازالتر آموزش 

برنزماه  محتاوای انتخاز  در بیشتری سهم اولیز و معلمز 

 داشا  خواهناد آماوزش کیفیا  و ارتقازی درس  هزی

 (.1390)خندق  و دهقز  

 در یزت ح عزمل یک عنوا  به استعداد مدیری  رو این از

 واق  در .شود م  دیده مدارس البته و موفق هزی سززمز 

 فعزلیا  سری یک انجزم از اس  عبزرت استعداد مدیری 

 و انگیزش نگهداری، جا ، منظورتضمین به یکپزرچه هزی

 در و حزضار حازل در نیازز، ماورد مستعد کزرکنز  توسعه

 منازب  مادار ماردم سززمز  یک در .سززمز  توس، آینده

 فعزلیا  باه ساززمز  در که اس  افرادی استعداد یکلید

 باه تواناد ما  استعداد پرورش و آموزش در .اند مشغول

 .شود گرفته نظر در مدرسه موفقی  در مهم عزمل عنوا 

 نیسا  کازف  تنهازی  به استعداد بز افراد جا  رو این از

 از اساتفزده برای ای شده ریزی برنزمه استراتژی بزید بلکه

 مدرساه در اساتعداد باز افراد تعهد حفظ و هز آ  توانزی 

 افاراد وسایله باه هاز سززمز  واق  در .بزشد داشته وجود

 تعیاین کاه اسا  افاراد استعداد این و کنند م  حرک 

 مقوله از استعداد طرف  از .هزس  سززمز  موفقی  کننده
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 اس  مدیری  نیززمند هز فعزلی  همه مزنند که اس  هزی 

 مادیری  قبزل در فعزل نحوی به یس بز م  هز سززمز  و

 پزساخگو اسا ، شاده ساپرده هز آ  به که استعدادهزی 

 (.2012بزشند )وستزل 

 توسا، بازر اولاین برای " استعداد برای جنگ" اصطشح

 مکنزی بررس  در .شد مطرح سززمز  مشزورا  و مکنزی

 موفقیا  در تأثیرگاار و مهم عزمل را استعداد مدیری  او

 باز اساتعداد مادیری  کاه اس  معتقد و تهدانس سززمزن 

 ساززمز  بارای مستعد کزرکنز  جا  و توسعه شنزسزی ،

  (.2012کند)سزه  و سیراوستز  م  ایجزد رقزبت  مزی 

 جا ، به امروزی سززمز  هزی فزاینده ای موفقی  به طور

ما   مارتب، اساتعداد باز کزرکناز  توساعه و نگهاداری

 به امروزی هزی زمز ( سز2011شود)اگینوس و همکزرا  

 از و دارناد نیازز پزساخگو و پاایر انعطزف خشق، نیروهزی

 در نخبگاز  این نگهداری و جا  و شنزسزی  دیگر سوی

 هازی سززمز  .اس  شده قبل از تر مشکل بسیزر سززمز 

 فرصا  ایجازد بارای تاشش در رقزبت  دنیزی این در پویز

 هازی  ساززمز  و هستند استعدادهز این جا  برای هزی 

 هنجزرهازی باز را خاود انسازن  منزب  مدیری  نتوانند که

بود)رضازییز   خواهند فنز به محکوم کنند، منطبق امروزی

 جهازن  سززمز  40 از تحقیقزت نتزیج .(1388و سلطزن  

 از اساتفزده عادم مشاکل باز هاز آ  هماه کاه داده نشز 

 آ ، نتیجه که هستند رو به رو استعداد مدیری  استراتژی

 هازی پسا  کارد  پار بارای مساتعد نیروهازی باودکم

 قزبال طاور باه امر همین و بزشد م  سززمزن  استراتژیک

سازخته  محادود رشاد بارای را هز سززمز  توانزی  توجه 

 ترین عمده حزضر حزل در ( 2007)ریدی و کونگر  اس 

 میازا  که اس  این جهز  سرتزسر در هز سززمز  مشکل

 و جساته سابق  آ  ضاهعر میازا  از اساتعداد تقزضزی

 شزیستگ  بهبود جه  که هستند متوجه خود هز سززمز 

 شزیساته افاراد پارورش و شنزسازی  فکر به بزید هزیشز 

 تاأثیر اساتعداد مادیری  ساززی پیزده حقیق  در بزشند.

 حازل  در ایان .دارد هاز سززمز  کزری عملکرد بر مثبت 

 سارمزیه کاه دهاد م  نشز  آمزرهز درصد63.7 که اس 

 کسا  عزمال نخساتین استعداد مدیری  در مزل  ااریگ

 دال امر این .گردد م  تلق  هز سززمز  برای رقزبت  مزی 

 توساعه باه همچناز  هاز سززمز  که اس  واقعی  این بر

 قزبلیا  ایجازد باه کاه افراد پرورش و آموزش و سززمزن 

 در و دارناد نیازز کناد، م  کمک انداز چشم مطزبق هزی 

راهگشاز  تواناد ما  اساتعداد مادیری  نیاز رابطاه ایان

 (.2012بزشد)کنیده 

 بارای رقزب  آینده در هز سززمز  مهم هزی چزلش از یک 

  (.1391اسا )عزیزی و عقازبلو  اساتعداد آورد  بدسا 

 ( در2006) وینکلار و کاشر  را ای مطزلعاه مثازل برای

 بار کاه دادناد انجازم انگلساتز  دی.پ .آی.س  موسسه

 کاه بودناد معتقاد سخ دهنادگز پز درصد 90 آ  اسزس

 فعزلیا  حاوزه بر تواند م  استعداد مدیری  هزی فعزلی 

 از نیما  از بیش و بزشد داشته مثبت  تأثیر سززمز  هزی

 فعزلی  حیطه در چیز همه تقریبزً که بزورند این بر هز آ 

 (.2003)ادامسک   گیرد م  قرار استعداد مدیری  هزی

 لیس  در مندرج زمز سز150 روی بر که بررس  یک در

رده هازی  بارای ساززمز  هاز شد، انجزم «500فورچو  »

 نرخ سزل در درصد 33 حدود سزل پنج ط  خود مدیریت 

 که نمودند اعتراف و پیش بین  کرده آینده( خروج )ریزش

 منزسا  جزیگزین هازی یزفتن برای خود توانزی  مورد در

 در راما این(. 1388)رضزییز  و سلطزن   مطمئن نیستند

 تمزیال اس . عدم توجه قزبل نیز پروش و آموزش سززمز 

 انگیازه بادو  مزنادگزری یز معلم  شغل در مزندگزری به

 معلمز  برای سززمز  شود م  موج  که اس  ای مسئله

 احسزس نتیجه در بزشد، احترام قزبل معزش، تأمین حد در

 م  قرار پزیین  سطح در هز آ  در سززمز ، به نسب  تعلق

 شاود، پیشنهزد آنز  به دیگری منزس  شرای، اگر و دگیر

 نتازیج . کنند م  تر  را خود سززمز  و شغل سزدگ  به

 میزنگین که دهد م  نشز  ایرا  در هز بررس  و تحقیقزت

 در و %43 عازم طاور باه معلمز  مزندگزری به تمزیل عدم

 بزالتر)کزرشنزسا  تحصایل  مادار  از که معلمزن  میز 

 عدم که اس   80از % بیش برخوردارند، (دکتری و ارشد
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 و آموزش پیکرة بر جدی هزی آسی  مسئله این به توجه

 سززد. م  وارد پرورش

 ساززمز  در حیازت  عزمال یک عنوا  به استعداد مدیری 

 فزاینده طور شود و به م  دیده مدارس البته و موفق هزی

 و نگهاداری جاا ، باه اماروزی هزی سززمز  موفقی  ای

شاود. بنازبراین باز  ما  مارتب، استعداد بز کزرکنز  توسعه

 توساعه توجه به مبزحث مطارح شاده اهمیا  و ضارورت

معلمز  مشهود اس  و لاا پژوهش حزضر  استعداد مدیری 

 معلماز  اساتعداد مادیری  توساعه مادل بز هدف طراح 

 متوسطه شهرتهرا  انجزم شد. اول دوره

 روش کار

 استعداد مدیری  مدل ارائه هدف بز که حزضر پژوهش

 شهرتهرا  پرورش دوره اول متوسطه و آموزش در معلمز 

پاژوهش هازی  زماره در اسا ، آماده در اجارا مرحلاه به

 از اساتفزده باز همبساتگ  ناوع از (غیرآزمزیش )توصیف 

 معزدالت تحلیل .سزختزری اس  معزدالت یزب  مدل روش

 متغیاری چناد همبساتگ  تحلیل برای روش  سزختزری

 بخاش بارای تحلیل روش روش، منزس  ترین نای .اس 

 تحلیل معازدالت از زیرا بود، خواهد پژوهش این در کم 

 م  توا  نظری مدل هزی آزمو  و تحلیل برای سزختزری

 دوره اول معلمز  پژوهش آمزری این جزمعه .کرد استفزده

 تعاداد آمازر اسزس بر که بود خواهند شهرتهرا  متوسطه

 کاوگرا  فرماول اسزس بر که دبودن 2360 جزمعه آمزری

 طبقاه ای و مرحله چند نمونه گیری صورت نفر به 331

 منظاور باه .گردید انتخز  نمونه حجم عنوا  متنزس  به

 سازختزری باز نارم افازار معازدالت مدل از داده هز تحلیل

PLS2 جما   بارای پژوهش این در شد. استفزده استفزده

استعداد  دیری م سزخته محقق پرسشنزمه از داده هز آوری

 103 حازوی مااکور پرسشانزمه .شاد اساتفزده معلماز 

 پژوهش طرح و مدل متغیرهز بز متنزس  که اس  پرسش

 تاز 1 سواالت از (سززمزن  سزختزر و بلوغ)عل  عوامل .شد

 23 تز 16 سواالت از (شزیسته گرای )عوامل محوری ،15

 از عوامال شاغل  ، 44 تز 18 سواالت از عوامل سززمزن  ،

 از اساتعداد مادیری  راهبردهازی ، 54 تاز 47 واالتسا

 83 تز 72 سواالت از زمینه ای عوامل ،71 تز 55 سواالت

 نهزیا  در و ، 89 تاز 84 ساواالت از مداخله ای عوامل ،

 طراح  103 تز 90 سواالت از استعداد پیزمدهزی مدیری 

 خیل ) مقیزس لیکرت اسزس بر پرسشنزمه این .اس  شده

 (5  زیازد خیلا   4 ، زیازد  3 ، حدودی تز  2 کم،  1 کم

 بدسا  81/0 پرسشانزمه ساواالت)همگرای روای  .اس 

 کرونبزخ آلفزی ضری  طریق از نیز پرسشنزمه پزیزی  .آمد

 .آمد بدس  83/0

 آگزهزنه، رضزی  اخا شزمل اخشق  موازین پژوهش این در

 همچناین. شاد رعزیا  رازداری و خصوص  حریم تضمین

 تمازم  تکمیال به تأکید ضمن هز پرسشنزمه تکمیل زمز 

 در پاژوهش از خاروج مورد در کنندگز  شرک  هز، سؤال

 آنهاز باه و بودناد مختازر فاردی اطشعازت ارائه و زمز  هر

 امار ایان و میمزند محرمزنه اطشعزت که شد داده اطمینز 

 اخااشق کااد بااز حزضاار پااژوهش. شااد رعزیاا  کاازمشً نیااز

IR.IAU.TMU.REC.1400.101 شد ب ث. 

 یافته ها
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 پژوهش کلی مدل آزمون .1ودارنم

Figure 1. Testing the general research model 
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 مسیر ضرای  تمزم  م  دهد نشز  1  نمودار که همزنطور

 همچناین م  بزشد. درصد معنزدار 95 سطح در مستقیم

 معنازدار درصد 95 سطح در نیز غیرمستقیم اثرات تمزم 

 شده اند.

 کلی مدل به مربوط تی نمرات و مسیر ضرایب .1 جدول

Table 1. Path coefficients and t-scores of the general model 

 مسیر t statistic Indirect Effect Direct effect جهنتی

 0.152 ------- 2.377 تایید رابطه
CAF---->MY 

 عوامل علی <----شایسته گرایی

 0.637 ------- 9.632 تایید رابطه
OF---->MY 

 عوامل سازمانی <----شایسته گرایی

 0.172 ------- 4.361 تایید رابطه
OFAC---->MY 

 عوامل شغلی <----شایسته گرایی

 0.243 ------- 5.659 تایید رابطه
MY ---->STM 

 شایسته گرایی <----راهبرد ها

 0.432 ------- 10.256 تایید رابطه
COF ---->STM 

 عوامل زمینه ای <----راهبرد ها

 0.349 ------- 7.256 تایید رابطه
FIN ---->STM 

 عوامل مداخله ای <----راهبرد ها

 0.615 ------- 15.937 تایید رابطه
STM ---->OD 

 ها راهبرد <----بالندگی سازمانی

 ------- 0.037 2.196 تایید رابطه
CAF ---->STM 

 عوامل علی<---- راهبرد ها

 ------- 0.155 4.881 تایید رابطه
OF ---->STM 

 عوامل سازمانی<---- راهبرد ها

 ------- 0.042 3.458 تایید رابطه
OFAC ---->STM 

 عوامل شغلی <---- اهبرد هار

 ------- 0.023 2.175 تایید رابطه
CAF---->OD 

 عوامل علی<---- بالندگی سازمانی

 ------- 0.095 4.666 تایید رابطه
OF ---->OD 

 عوامل سازمانی<---- بالندگی سازمانی

 ------- 0.026 3.379 تایید رابطه
OFAC ---->OD 

 یعوامل شغل<---- بالندگی سازمانی

 سزختزری یزب  معزدالت مدل (، نتزیج1جدول) به توجه بز

 )بلوغ استعداد مدیری  عل  م  بزشد: عوامل زیر شرح به

 تاأثیر برشزیساته گرایا  ساززمزن ( سازختزر و ساززمزن 

 مادیری  علا  عوامال 1جدول به توجه بز .دارد مستقیم

اثاار  سااززمزن ( ساازختزر و سااززمزن  )بلااوغ اسااتعداد

 شزیساته گرایا  بار معنزداری مثب  ( و152/0مستقیم)

 غیار طاور باه علا  عوامال کاه اسا  ذکر به الزم دارد.

 و بزلنادگ  اساتعداد مادیری  راهبردهاز بار نیز مستقیم

 .دارد تأثیر سززمزن 

 مادیری  فرهناگ ساززمزن ، تیما ، )کزر سززمزن  عوامل

 تعهاد توانمندساززی، ارتبزطازت، جوساززمزن ، و اطشعزت

مادیری   مدرساه، رهباری بهساززی، و زشآماو سززمزن ،

 چشام اناداز و مأموریا  آموزشا ، نیززسانج  عملکارد،

 مستقیم تأثیر بر شزیسته گرای  تشویق( و قدردان  شفزف،

 اثار ساززمزن  عوامال 1 جادول باه توجاه باز .دارد

 شزیساته گرایا  بار معنزداری مثب  و (637/0مستقیم)

 غیار طاور باه سززمزن  عوامل که اس  ذکر به دارد. الزم

 بزلنادگ  و مادیری  اساتعداد راهبردهزی بر نیز مستقیم

 .دارد اثر سززمزن 

 کازری، پویازی  زندگ  شغل،کیفی  )وجهه شغل  عوامل

 مساتقیم تأثیر شزیسته گرای  خشنودی شغل ( بر شغل،

 مساتقیم اثار شاغل  عوامال 1 جادول باه توجه بز .دارد

 باه ارد. الزمد بر شزیسته گرای  معنزداری مثب  و172/0
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 بار نیاز غیرمساتقیم طاور به شغل  عوامل که اس  ذکر

 .دارد اثر سززمزن  بزلندگ  استعداد و مدیری  راهبردهزی

 شزیسته پروری، شزیسته گزین ، )شزیسته شزیسته گرای 

 مساتقیم تاأثیر اساتعداد مدیری  بر راهبردهزی گمزری(

 اثاار شزیسااته گرایاا  1 جاادول بااه توجااه دارد. بااز

 راهبردهزی مدیری  بر معنزداری مثب  و 243/0مستقیم

 رطو به شزیسته گرای  که اس  ذکر به دارد. الزم استعداد

 دارد. اثر سززمزن  بزلندگ  بر نیز مستقیم غیر

 طرحریزی کزرکنز ، )آموزش استعداد مدیری  راهبردهزی

  سززمزن بزلندگ  بر تمرکززدای ( مدیری  استعداد، اجرای

 راهبردهازی 1 جادول باه توجاه باز .رددا مساتقیم تأثیر

 معنزداری بر مثب  و615/0 مستقیم اثر استعداد مدیری 

 دارد. سززمزن  بزلندگ 

 نظزمناد، سازختزر معلماز ، )مشازرک  زمیناه ای عوامل

 تاأثیر اساتعداد مدیری  بر راهبردهزی آموزش ( امکزنزت

 اثار زمیناه ای عوامل 1 جدول به توجه بز .دارد مستقیم

 مدیری  بر راهبردهزی معنزداری مثب  و432/0 مستقیم

 باه زمیناه ای عوامل که اس  ذکر به الزم دارد. استعداد

 دارد. اثر سززمزن  بزلندگ  بر نیز غیرمستقیم طور

 خاودگردان  زدگا ، سیزسا  )کازهش مادارس استقشل

 بار پارورش( و آماوزش در و سارمزیه گاااری مادارس

 توجاه بز .دارد ستقیمم تأثیر استعداد مدیری  راهبردهزی

 مثب  و 349/0 مستقیم اثر مدارس استقشل 1 جدول به

 باه دارد. الزم اساتعداد مادیری  بر راهبردهزی معنزداری

 بار نیز غیرمستقیم طور به مدارس استقشل که اس  ذکر

 .اثر دارد سززمزن  بزلندگ 

 متغیرهازی ارزیازب  اسزسا  معیازر (:ضری  تعیاین)

 ایان .ما  بزشاد تعیاین ضری  مسیر، مدل درونزا مکنو 

 متغیار تغییارات از درصاد چناد م  دهاد نشز  شزخص

مقادار  صاورت ما  گیارد. برونازا متغیرهزی توس، درونزا

درونازا  مکناو  متغیرهازی بارای 67/0و  33/0و  19/0

 ترتیا  باه سازختزری)درون ( مادل مسایر در )وابساته(

 اسا . ولا  شاده توصایف قزبل توجه و متوس، ضعیف،

 یاز معدودی)یک تعداد تح  درونزا مکنو  متغیر چنزنچه

 ضاری  متوس، مقزدیر بزشد، داشته قرار برونزا متغیر دو(

 متغیرهازی ،2 جادول در اسا . پاایرش قزبل نیز تعیین

 ارائاه شاده مربوطاه تعیین ضری  مقزدیر و برونزا درونزا،

 .اس 

 مربوطه ضریب مسیر برون زا و روابط و متغیرهای درونزا .2 جدول

Table 2. Endogenous and exogenous variables and the corresponding path coefficient relationships 

 متغییر درون زا زا مربوطههای برونمتغییر 2R ارزیابی

 شایسته گرایی شرایط علی، عوامل سازمانی، عوامل شغلی 784/0 قابل توجه

 هاراهبرد ه گرایی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله ایشایست 809/0 قابل توجه

 بالندگی سازمانی هاراهبرد 379/0 متوسط

 : کیفیا  گزیسار-پیشبین یاز اساتو  ارتبزط شزخص

 متقازط  روای  یز افزونگ  شزخص توس، سزختزری مدل
(CV- Red)بررس  شزخص این هدف .م  شود محزسبه 

 چشم روش به کرد  بین  پیش در سزختزری مدل توانزی 

 معیزر ترین شده شنزخته و ترین معروف .بزشد م  پوش 

 کاه اس  گزیسر-شزخص استو  توانزی ، این گیری اندازه

متغیرهازی  نشازنگرهزی بزیاد مادل ماش ، ایان اسزس بر

 نمزید. پیش بین  را انعکزس  درونزا مکنو 

مقزدیر مشزهده  که دهند م  نشز  صفر بزالیمقزدیر  

 پایش بینا  توانازی  مدل و بززسززی شده اند خو  شده

صورت  که مقزدیر به دس  آمده  در دیگر، عبزرت  به د.دار

 پنهز  متغیر داشتن نظر در بز (CV- Red )برای شزخص

 سزختزری مدل گف  م  توا  بزشد، مثب  انعکزس  درونزا

زرا  همکا اسا  )هنسالر و برخاوردار منزساب  کیفی  از

 ماورد در پایش بینا  قادرت شادت ماورد در (.2009

و  15/0و  02/0ساه مقادار  درو  زا پنهاز  متغیرهازی

 قوی و متوس، ضعیف، مقزدیر عنوا  به ترتی  به را 35/0

 .نمودند معرف  شزخص این برای

ترسایم  زیار شاکل در نهازی  صورت به مدل آزمو  نتزیج

 اس : گردیده
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 . مدل نهایی پژوهش1شکل

Figure 2. The final research model 

 عوامال باین از کاه ما  دهاد نشز  پژوهش نهزی  مدل

 854/0 مسایر باز ضاری  ساززمزن  تعهد مؤلفه سززمزن ،

 تأثیر بیشترین بزال( شکل در شده انجزم رتبه بندی )طبق

 تأثیر کمترین629/0 مسیر ضری  بز نیززسنج  آموزش  و

 باین عوامال از اس . تهداش معلمز  شزیسته گرای  بر رو

 بیشاترین 891/0 مسایر ضاری  باز شغل  پویزی  شغل 

 باین از و اسا . معلمز  داشته شزیسته گرای  بر رو تأثیر

 بز پرورش و آموزش بر حزکم سززمزن  سزختزر عوامل عل 

شزیساته  بر تأثیرگاار عزمل بیشترین 889/0مسیر ضری 

 معلماز اساتعداد  مدیری  محوری عزمل عنوا  به گرای 

 پرورش و آموزش در پروری شزیسته همچنین .اس  بوده

 مسایر ضری  بز مؤلفه شزیسته گرای  مهمترین عنوا  به

 آ  راهبردهازی و معلماز  اساتعداد مادیری  در 879/0

 اساتقشل ) مداخلاه ای عوامل بین اس . از شنزخته شده

 940/0 ضری  مسیر بز مدارس خودگردان  عزمل مدارس(

 اساتعداد مدیری  راهبردهزی بر تأثیرگاار لعزم بیشترین

 اجارای بارای زمیناه ای باین عوامال از و .اسا  داشته

 آموزش و مدارس نظزمند سزختزر مؤلفه استعداد مدیری 

 مهام عزمل هزی از یک  906/0 مسیر ضری  بز و پرورش

 از دیگار طارف م  بزشد. از استعداد مدیری  اجرای برای

 مؤلفاه اساتعداد، مادیری  راهبردهازی مؤلفاه هازی بین

 رو تأثیر بیشترین 898/0 ضری  مسیر بز کزرکنز  آموزش

در  دارد. مادارس و پارورش و آموزش سززمزن  بزلندگ  بر

اساتعداد  مادیری  اجارای پیزماد مهمتارین اینکه نهزی 

حرفاه ای  آماوزش پارورش و مدارس در )شزیسته گرای (

 نشاز  که م  بزشد 904/0 مسیر ضری  بز معلمز  گری

 حرفه ای تارین موج  معلمز  مدیری  استعداد م  دهد

 م  شود. آ  هز شد 

 نتیجه گیری و بحث

 طراحا  مادل توساعه بررسا  حزضر پژوهش هدف     

 شاهر تهارا  اول متوسطه دوره معلمز  استعداد مدیری 

شزیساته  کاه باود آ  از حازک  یزفتاه هاز نتازیج .باود
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 از شزیسته گمزری( شزیسته پروری، گرای )شزیسته گزین ،

 و ساززمزن  اساتعداد) بلاوغ مادیری  علا  عوامل طریق

 آماوزش) استعداد مدیری  راهبردهزی سززمزن (، سزختزر

اسااتعداد،  ماادیری  اجاارای طاارح ریاازی کزرکنااز ،

 سزختزر معلمز ، مشزرک ) زمینه ای عوامل ،(تمرکززدای 

 مثب  تأثیر استقشل مدارس و( آموزش  امکزنزت نظزمند،

 از بخاش ایان در .دارد ساززمزن  بزلنادگ  بر معنزداری و

 پاژوهش، کل  فرضیه هزی تزیید عدم تزیید یز جه  مقزله

 پیشین مورد پژوهش هزی نتزیج بز را حزضر پژوهش نتزیج

 .م  دهیم قرار بررس  و بحث

 همه که داده نشز  جهزن  سززمز  40 از تحقیقزت نتزیج

 اساتعداد مدیری  اتژیاز استر استفزده عدم مشکل بز آنهز

 مساتعد نیروهازی کمباود آ ، نتیجه که هستند رو به رو

 و م  بزشد سززمزن  استراتژیک پس  هزی پر کرد  برای

 برای را توانزی  سززمز  هز قزبل توجه  طور به امر همین

 (.2007) رودی و کونگر سزخته اس  محدود رشد

 رسرتزسا در سززمز  هز مشکل عمده ترین حزضر حزل در

 عرضه میزا  از استعداد تقزضزی که میزا  اس  این جهز 

کاه  هساتند متوجاه خاود سززمز  هز و جسته سبق  آ 

 و شنزسازی  فکار باه بزید شزیستگ  هزیشز  بهبود جه 

 پیازده ساززی در حقیقا  .بزشاند شزیساته افراد پرورش

 سززمز  هز کزری عملکرد بر مثبت  تأثیر استعداد مدیری 

ما   نشز  آمزرهز درصد7/63 که اس  زل در ح این .دارد

 استعداد نخستین مدیری  در مزل  سرمزیه گااری که دهد

 .م  گردد تلق  سززمز  هز برای رقزبت  مزی  کس  عزمل

 همچناز  سززمز  هز که واقعی  اس  این بر دال امر این

 ایجازد باه که افراد پرورش و آموزش و سززمزن  توسعه به

 دارند نیزز م  کند، کمک م اندازچش مطزبق قزبلی  هزی 

 ما  تواناد راهگشاز اساتعداد مدیری  نیز رابطه این در و

 (.2012)کینده  بزشد

 و مهم عزمل استعداد مدیری  یزفته هزی مکنزی نشز  داد

 کاه اسا  معتقاد او اسا . سززمزن  موفقی  در تأثیرگاار

 کزرکناز  جاا  و توساعه شنزسازی ، بز استعداد مدیری 

 و سازه )کند م  ایجزد رقزبت  مزی  سززمز  یبرا مستعد

 .(2012 سیراوستز

 کاه اسا  هزی  پدیده جمله از مز مدارس زدگ  سیزس 

 پارورش و آماوزش سیساتم در اسزس  اختشالت موج 

 خیل  مز پرورش و آموزش در سیزس  واق  در .اس  شده

 و آماوزش در وقتا  علا  ایان باه و اس  کننده تعیین

 شزیساته هازی معیزر همه کند م  پیدا حزکمی  پرورش

 ایان از بزید مز مدارس رو این از. میزند کنزر به را سزالری

 توجاه بیشاتر سازالری شزیساته باه و یزبند رهزی  عزمل

 داد نشز  پژوهش هزی یزفته هز فرضیه نتزیج بنزبر د.نمزین

 مادارس در معلماز  استعداد مدیری  اجرای راهبردهزی

 محیط  و ای زمینه عوامل زب واکنش و کنش در متوسطه

 بزلنادگ  .برداشا  پا  در را ساززمزن  بزلنادگ  پیزماد

 اثربخش ، گری، حرفه آموزش ، کیفی  معنزی به سززمزن 

 شغل  رضزی  و مدیری  توسعه روان ، سشم  وری، بهره

 اساتقرار کاه گف  توا  م  هز یزفته این تبیین در .اس 

 بازال عملکرد گفرهن و رشد به استعداد، مدیری  سیستم

 دارای کاه متخصاص کازری نیاروی طریق از مدارس در

 در محوری هزی ارزش و شزیستگ  تخصص ، هزی مهزرت

 .میکنند کمک بزشند آینده در مداوم هزی پیشرف  جه 

 لیسا  در منادرج سززمز 150 روی بر که بررس  یک در

 هازی رده بارای هاز ساززمز  شاد، انجزم« 500فورچو » 

 نرخ سزل در درصد 33 حدود سزل پنج ط  خود مدیریت 

 که نمودند اعتراف و کرده بین  پیش( آینده ریزش) خروج

 منزسا  هازی جازیگزین یزفتن برای خود توانزی  مورد در

 در امار ایان(. 1388 سلطزن  و رضزییز ) نیستند مطمئن

 تمزیال عادم. اس  توجه قزبل نیز پروش و آموزش سززمز 

 انگیازه بادو  مزنادگزری یاز معلم  شغل در مزندگزری به

 معلماز  برای سززمز  شود م  موج  که اس  ای مسئله

 احسزس نتیجه در بزشد، احترام قزبل معزش، تأمین حد در

 م  قرار پزیین  سطح در هز آ  در سززمز ، به نسب  تعلق

 شاود، پیشانهزد آنز  به دیگری منزس  شرای، اگر و گیرد

 نتازیج.  کنناد م  تر  را خود سززمز  و شغل سزدگ  به

 میزنگین که دهد م  نشز  ایرا  در هز بررس  و تحقیقزت
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 در و% 43 عازم طاور باه معلماز  مزندگزری به تمزیل عدم

 کزرشنزسا )بزالتر تحصایل  مادار  از کاه معلمزن  میز 

 عادم کاه اس   80% از بیش برخوردارند،( دکتری و ارشد

 و وزشآما پیکرة بر جدی هزی آسی  مسئله این به توجه

 .سززد م  وارد پرورش

از جمله نقزط قوت پژوهش حزضار ما  تاوا  باه جازم ، 

کزربردی و بروز بود  موضوع ماورد بحاث پاژوهش اشازره 

کرد. همچنین از نقزط ضعف پاژوهش حزضار میتاوا  باه 

محدودی  جزمعه آمزری آ  اشزره کرد و پیشنهزد م  شود 

ررس  قرار این پژوهش بز این عنوا  در جوام  دیگر مورد ب

 گیرد.
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