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 Purpose: The purpose of this research is to identify the 

dimensions and components of intelligence and talent 

management for elementary school students. 

Materials and Methods: The research was carried out in 

terms of the data objective of the foundation. The research 

community was formed by experts in the field of educational 

sciences specializing in the field of intelligence and talent 

management (they had books or textbooks). Based on 

theoretical saturation criteria, 10 people were selected in a 

targeted way. Data was collected by semi-structured interview 

using maxqda12 software. 

Findings: As a result of 139 primary concepts (open code), 15 

main concepts (core code) were obtained, which in the form 

of a paradigm model including the core category (development 

system of intelligence and talent management system) 

(attraction, development and promotion and retention of 

talent) ), causal factors (internal conditions, structural 

conditions and current processes), background factors 

(management factors, human resources planning and 

infrastructure factors), strategic factors (structural, process), 

environmental factors (environmental dynamics and 

environmental support) and consequences (individual and 

social-organizational) was presented. 

Conclusion: based on the results obtained for the 

consequences, it can be stated that when a comprehensive and 

scientific intelligence and talent management system is used 

in the process of attracting, maintaining and developing 

organizational members, ultimately positive consequences for 

social programs - It will bring organizations and people. 
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 *2شایگان فریبا
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 (.مسئول نویسنده)
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 چکیده
 تشکیل های مولفه و ابعاد شناسایی پژوهش این از هدفهدف: 
 ابتدایی مقطع آموزان دانش برای استعداد و هوش مدیریت دهنده
 .است گرفته انجام
 جامعة. شد اجرا بنیاد داده هدف لحاظ از پژوهش: ها روش و مواد

 زمینه در متخصص تربیتی علوم حوزه صاحبنظران را پژوهش
 بر. دادند تشکیل( داشتند مقله یا و کتاب) استعداد و هوش مدیریت

 داده. شدند انتخاب هدفمند روش به نفر 10 نظری اشباع معیار اساس
 افزار نرم از استفاده با ساختاریافته نیمه مصاحبه با ها

maxqda12 شد گردآوری. 
 کد) اصلی مفهوم 15 ،(کدباز) اولیه مفهوم 139 نتیجه در: ها یافته

 مقوله شامل پارادایمی مدل قالب در که آمد، دست به( محوری
 توسعه ، جذب( ) استعداد و هوش مدیریت نظام توسعه نظام)محوری

 شرایط ، داخلی شرایط) علی عوامل ،(استعداد حفظ و ء ارتقا و
 مدیریتی، عوامل)  ای زمینه عوامل ،(جاری فرآیندهای و ساختاری

) راهبردی عوامل ،(زیرساختی عوامل و انسانی نیروی ریزی برنامه
 حمایت و محیطی پویایی) محیطی عوامل ،(فرآیندی ساختاری،

  .شد ارائه( سازمانی - اجتماعی و فردی)  پیامدها و( محیطی
 وانت می پیامدها برای آمده دست به نتایج مبنای بر: گیری نتیجه

 توسعه و نگهداشت جذب، فرایند در که هنگامی که کرد بیان
 علمی و جامع استعداد و هوش مدیریت نظام یک سازمانی اعضای
 های هبرنام برای مثبتی پیامدهای نهایت در گیرد، قرار استفاده مورد

 داشت خواهد همراه به افراد و سازمان - اجتماعی
 

 ابتدایی مقطع آموزان دانش استعداد، هوش، مدیریت،: ها واژه کلید
 

 20/01/1400: افتیدر خیتار
 11/06/1400:  رشیپذ خیتار

 shayegan_fa@yahoo.com* نویسنده مسئول: 

 

 مقدمه
موضوع هوش و  یتیترب مجامعمورد توجه  اریاز موضوعات بس یکی

 یتیو شخص یشخص یها که تفاوت یدو وجه است. یاستعداد بشر
دهد.اگر  یصاحبان آنها قرار م اریو فرصتها را در اخت زندیرا رقم م
از هوش و استعداد  یمجامع علم ریعامه با تفاس ریو تعاب فیچه تعار

و ارزش آن صحه  تیمتفاوت است، لکن همه متفق القول بر اهم
و ارتقا وجوه استعداد و هوش همواره  تیریرو مد نیاز ا (.1دارند)

که  یکودک ایآ میا دهیشیمورد توجه بوده است. بارها با خود اند
ه ک یاستعداد است؟ کودک یداند، ب یم یقیداند اما موس ینم یاضیر
 ند،یکالس بنش مکتیو ن زیساعتها به صورت منظم پشت م تواندینم

 یهمکار هیباالو روح یکه به شدت از روابط عموم یدر حال
 ینظم و سر به هواست؟ به راست یبرخورداراست ب یخوب یگروه

کرد؟ واژه  تیریو مد نییآن را تع دیو چگونه با ستیاستعداد چ
در مدرسه وارتون دانشگاه  1992بار در سال  نیاستعداد اول تیریمد

 یها قیراستا، تحق نی(. در ا2به کار رفت) کایآمر ایلوانیاپنس
مؤسسه  1992در سال  نکهیتا ا رفتیصورت پذ یمحدود کیآکادم
 مؤسسه نیا مبحث پرداخت نیبه ا یاتیو عمل یبه طور جد یمکنز

داشتند با  صداستعداد را بکار گرفت. آنها ق یواژه جنگ برا
شرکت ها و  یکارکنان برا یمحور تیواژه، اهم نیا یریبکارگ

مشاهده شد  یشرکت مکنز ی(. در بررس3سازمان ها را مطرح کنند)
بااستعداد  رانیمد یکه در جذب، توسعه و نگهدار ییها که سازمان

 امر سبب شد نیدارند. هم یشتریب یسود ده زانیموفق تر هستند، م
سازمانها عوض شده و به آنها  ینگرش به افراد باهوش و استعداد برا

(. در آن روزها 4نگاه شود) یرقابت تیمز جادیمنبع ا کی دیبه د
 یلبه دپارتمان پرسن یجنب تیمسئول کیاستعداد به عنوان  تیریمد

 کیاستعداد به عنوان  تیریکه امروزه مد یمحول شده بود، در حال
آن به عهده تمام دپارتمان هاست  تیاست که مسئول یسازمان فهیوظ

(. با آگاه 5تر از گذشته مورد نظر قرار گرفته است) یجد اریو بس
 یهاییکه استعدادها و توانا قتیحق نیشدن رهبران سازمان ها از ا

 تیاده تیکارکنان آنان است که کسب و کار آنها را به سمت موفق
استعداد وارد  تیریمد نهیکند، شرکت ها بر آن شده اند تا در زم یم

نند. خود تالش ک یباال لیحفظ کارکنان با پتانس یعمل شوند و برا
. موج در حوزه نیاستعداد به عنوان آخر تیریاز مد یبه طور کل

 تیشخص یربنایاست که ز یهی. بدشودیم ادی یمنابع انسان تیریمد
 یحال استعداد ذات نیو در ع ردیگ یشکل م یافراد در دوران کودک

 انیبه صورت خام و بکر نما یکودک نیدر سن زین یو خداداد آدم
 یها دهیاستعداد و هوش در طول زمان در برخورد با پد نیاست. ا
 یداده به سمت و سو تیماه رییتغ ایشود و  یم  لیتکم یاجتماع

 یم یو کاربر ریمس رییتغ یاجتماع یرهنما یانهایمورد توجه جر
 یافراد از دوران کودک تیشخص رتیو مد تیرو ترب نیدهد. از ا

ه شدن ب لیتبد یو مدارس کودکان را برا ردیگ یمورد توجه قرار م
و  یدهند. رستم یعناصر مورد دلخواه جوامع تحت نظرقرار م

استعداد  تیریمد گاهیجا یخود به بررس قی( در تحق 6همکاران  )
آن در جذب و  یریبه کارگ یو چگونگ یمنابع انسان تیریدر مد

پرورش کارکنان اثربخش و با استعداد در آموزش و پرورش 
نشان داد اگر سازمان آموزش و پرورش بخواهد  جیپرداختند. نتا
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ا بتواند استعدادها ر دیبا د؛ینما تیریناپنهان مد ندهیاستعدادها را درآ
شده را توسعه دهد و  ییاشناس یاستعدادها نیکند، و ا ییشناسا
کند و به  رهیو ذخ یرا نگهدار افتهیتوسعه  یاستعدادها نیهمچن

 نیشده را انجام دهد و ا ینگهدار یاز استعدادها یابیدنبال آن ارز
 (. 6کند) تیریمد یستمیچرخه را به طور س

ذهن نگارنده بر موضوع  یو نقطه اتکا دیپژوهش حاظر تاک در
 یدرباره موضوعات دیاست. شا ینگهداشت استعداد در نظام آموزش

 یها تیانجام شده باشد و حساس یادیز یمانند کشف استعداد کارها
پس از کشف استعداد چه بر  نکهیهم وجود داشته باشد. اما ا یادیز

 ییالبا تیشود از اهم یتوسعه استعداد در نظر گرفته م یبرا ینامه ا
تلخ که  تیواقع نیدادن به ا انیپا ی( . تالش برا7برخوردار است)

د شون ینم ینه تنها ارج گذار یاز استعدادها در نظام آموزش یاریبس
ند از شو یم یتلق زین یاستعداد یو ب یبلکه به عنوان ضد ارزش علم

باشد. مالک قرار گرفتن  یمقوله م نیا شرانیپ یها زهینگجمله ا
به عنوان  یاضیهوش ر ریاز هوش ها نظ یو تعداد هاییاز توانا یبرخ

 ها و یژگیاز جمله و یآموزش تیو کفا یعلم یسنجش برتر اریمع
 نهیدر زم ییمدارس ما است و اگر چه تالش ها یفعل بیالبته معا
 ییدر مقطع ابتدا یحت ایاست و  شدهدر مقاطع متوسطه  یابیاستعداد 

 یبرا ینیدر خور تحس یحرکت ها یطرح شهاب مل قیاز طر زین
مرحله  یپژوهش برا نیکشف استعداد رخ داده است، لکن سخن ا

شود  یپژوهش تالش م نی(. لذا در ا8بعد از کشف استعداد است)
 یمناسب یتیریمد یالگوموجود، راهکار و  طیشرا یضمن بررس

ه در ک یرانیبا فراگ ییارویدر رو ینظام آموزش تیجهت بهبود وضع
 هستند، ارائه شود. ییپنهان صاحب هوش و توانا یها هنیزم
حفظ و  ص،یتشخ یبا استعداد سه مرحله  ییارویرو نهیزم در

 یدر نظر گرفته شده است، در بحث توسعه و نگهدار یریبکارگ
مقوله هست، نقش مدرسه، معلم،  نیاستعداد که موضوع مورد امعان ا

آموزش و پرورش قابل توجه خواهد  یخانواده و نظام باالدست
 (.9بود)

به گفته استرانگ بهترین مالک اثر بخشی معلم، هدایت یادگیری  بنا
دانش آموزان است. در واقع معلم، از راه آموزش، در تجارب 
یادگیری دانش آموزان دخل و تصرف می کند تا بر یادگیری آنان 

انتقال مستقیم  ( معلمی که وظیفه اصلی خویش را10تأثیر بگذارد )
مطالب درسی بدون مشارکت دانش آموزان در فرایندهای کالسی 
می داند عمال موجب از بین رفتن زمینه های خالقیت استعداد و 
هوش در دانش آموزان خواهد شد. سیدل و شاولسون بر همین اساس 
گفته اند: آموزش به عنوان خلق محیط های یادگیری که در آن 

 ساخت دانش و کسب توانایی برایز یادگیرندگان فعالیتهای مورد نیا
تفکر به حداکثر می رسد، تعریف معلم نباید تنها با روش آموزش 
مستقیم، به انتقال معلومات به یادگیرنده بسنده کند، و همه دانش 

انتظار داشته باشد و  کیچشم نگاه کند.از همه  کیآموزان را به 
باید کالس  لکهکند. ب سهیمقا از همه بدتر همه استعداد ها را با هم

را به گونه ای سازمان دهد که یادگیرندگان ازطریق ارتباط فعال 
 (11منحصر به فرد خود با موضوع درسی، یاد بگیرند. )

_________________________________ 
1 Chen 

 توسعه، تعامل، حفظ ،ییتوان به منزله شناسا یاستعداد را م تیریمد
انتخاب کوتاه مدت و  ینمود. غالبا برا فیو استقرار استعدادها تعر

(. 12شود .) یارشد و افراد با عملکرد باال استفاده م رانیبلند مدت مد
 قیردارد که از ط رهاشا یندیو توسعه افراد با استعداد به فرآ ییشناسا

القوه به طور ب ندهیکه در آ یو توسعه کارکنان ییآن سازمان به شناسا
 تیری(. مد 13پردازد ) یهستند، م یرهبر ینقش ها یفایقادر به ا

و  یانانس هیبه سرما ازین ینیب شیاستعداد در اصل، تنها به موضوع پ
 87: 2021و همکاران،  1پردازد.)چن یمرفع آن  یبرنامه برا نیتدو
ها و  تیعبارت است از فعال کیاستعداد استراتژ تیری(مد
توسعه منبع  یدیکل یپست ها ییکه شامل شناسا ییندهایفرا

ها،  نقش نیا رفتنیپذ یاستعدادها و مسئوالن با عملکرد مناسب برا
ست ها پ نیا رشیپذ لیتسه یمتفاوت برا یساختار منابع انسان جادیا

از تعهد مستمر آنها به سازمان  نانیو اطم ستهیاز طرف مسئوالن شا
 ندها،یاز فرآ یا کپارچهیاستعدادها مجموعه  تیری(. مد4است . )

جذب،  یدر سازمان است که برا یفرهنگ یبرنامه ها، و هنجارها
توسعه، استقرار و حفظ استعدادها به منظور تحقق اهداف 

 یو اجرا م یطراح نده،یکسب و کار در آ یازهایو ن کیاستراتژ
در این مقاله برای پاسخ به آنکه چه سازوکاری را می  (.14شود)

دانش آموزان مقطع ابتدایی توان برای مدیریت هوش و استعداد در 
در نظرگرفت به شناسایی ابعاد و مولفه ها پرداخته شد در همین 
راستا سواالتی مطرح گردید که ابعاد و مولفه های مدیریت هوش و 
استعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی کدامند؟ و الگوی مفهومی 
مدیریت هوش و استعداد برای دانش آموزان مقطع ابتدایی چگونه 

 ست؟ا
مدل  یابیاعتبار» با عنوان  ی( در پژوهش15و همکاران ) ونیذهب
 و یدر نظام آموزش و پرورش رسم ییاستعداد معلمان ابتدا تیریمد

 یآموزش و پرورش جمهور نیادیبراساس سند تحول بن رانیا یعموم
 ار نوع یبیپژوهش ترک نیداشتند که روش ا انیب «رانیا یاسالم
انجام شده است. در  1398-99 یلیصاست که درسال تح یاکتشاف

مضمون  5بود،  یاسیمضمون ق لیروش پژوهش تحل یفیبخش ک
 توسعه و نگهداشت ،یریانتخاب، بکارگ ،ییجذب و شناسا ریفراگ

مضمون سازمان  10 ر،یفراگ نیاستخراج، سپس با توجه به مضام
جهت جذب نخبگان،  زهیانگ جادیافراد نخبه، ا ییدهنده شناسا

 یتهایلهمه جانبه از قاب یریگبهره ،ینیگز ستهیتناسب فرد با شغل، شا
 یارتقا ،یفرد ییاجرا، دانش افزا طیشرا یسازافراد، فراهم

 یسازنیو رفاه معلمان، و عج یتعال ،یاو حرفه یشغل یهامهارت
 دییاستخراج شدند. پس از تا هیمضمون پا 40و  یافراد با شغل معلم

از نظرات صاحبنظران و متخصصان  استفادهبا  نیمضام ییایو پا ییروا
 یشیمایـ پ یفیپژوهش از روش توص یدر بخش کم ،یتیعلوم ترب

 یپرسشنامه استفاده شد. جامعه پژوهش در بخش کم نیجهت تدو
آموزش و پرورش استان بوشهر  ییو معلمان مدارس ابتدا رانیمد

 فرن 377بودند و نمونه براساس جدول کوهن و همکاران به تعداد 
انتخاب شدند. پس از  یاچند مرحله یتصادف یریگبا روش نمونه

 یبا استفاده از آلفا 74/0بدست آمده  ییایپرسشنامه و پا ییروا دییتا
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معادالت  یسازمدل پژوهش از روش مدل یابیکرونباخ، جهت اعتبار
 یبا بار عامل نی. همه مضامدیمحور استفاده گرد انسیکووار یساختار

مدل  یو اعتبار باال ییدهنده رواقرار گرفتند که نشان دییأباال مورد ت
تواند تحقق  یمدل م نیا یپژوهش نشان داد که اجرا نیا جیبود. نتا

جذب و نگهداشت افراد نخبه  افتن،یاهداف آموزش و پرورش را در 
 .دینما لیتسه رگذار،یو تأث

مولفه  ییشناسا» تحت عنوان  ی( در پژوهش14و همکاران) هژبرنژاد
استعداد کارکنان سازمان  تیریموثر بر مد یبوم -یراهبرد یها

 یو بوم یراهبرد یمولفه ها یبه بررس «یدانشگاه آزاد اسالم یمرکز
دانشگاه آزاد  یکارکنان سازمان مرکز نیاستعداد در ب تیریمد

نشان داد که بعد نظام جدب استعداد،  وهشپژ نیا جیپرداختند. نتا
نظام ارتقاء استعداد، نظام حفظ استعداد، نظام توسعه و آموزش و 

عداد است تیریمد یو کشف استعداد به عنوان ابعاد اصل یابینظام ارز
 نییتع یبرا یابیمورد ارز یهامؤلفه یراند دلف 2در  نیهستند و همچن

شاخص حذف و در  23اول  اندقرار گرفت که در ر ییایو پا ییروا
قرار  دییمورد تأ 0.654کندال  بیبا ضر ییشاخص نها 44راند دوم 

 گرفت.
 یها ستمیس» ( در پژوهشی تحت عنوان 16چن و همکاران )

 یکارکنان: اثر واسطه ا یو رفتارها کیاستعداد استراتژ تیریمد
توسعه و حفظ استعداد در کمک به سازمانها در رقابت « تماس

 یحال، نحوه درک استعدادها از سو نیمهم است. با ا اریبسحیاتی و 
 جادیا یمنابع مناسب برا یگذار هیسرما جهیو در نت انیکارفرما

 یو توسعه کارکنان با استعداد ، هنوز به توجه قابل توجه زهیانگ
ابع من ستمیکند که متفاوت از س یم تداللمطالعه اس نیدارد. ا ازین

 کیاستراتژ یاستعدادها تیریمد ستمیس یساز ادهی، پ یعموم یانسان
(STMSبرا )تواند یگروه با استعداد م کیدر  یگذار هیسرما ی 

 یم نیا کند. جادیکارکنان را از نظر فراخوان کارکنان ا یشغل ریتفس
 ینی، از جمله کارآفر انمثبت کارکن یتواند به نوبه خود ، رفتارها

س تما یگر یانجی، اثر م نیتوسعه دهد. عالوه بر ا شتریو صدا را ب
ز مطالعه ا نیقرار گرفته است. ا یمطالعه مورد بررس نیکارمند در ا

. دهد یرا ارائه م STMSاثرات  یتجرب دییو تأ ینظر تجرب
 کیدهد که تماس با کارکنان  یارائه م یشواهد تجرب نیهمچن

 یکارکنان است. داللتها یکار یتوسعه رفتارها یبرا یدیواسطه کل
 سازمانها هستند یبرا یمرجع مهم زیشده ن ییشناسا یکاربرد
(، پژوهشی باعنوان مدیریت منابع انسانی  و 13و همکاران) 1گلیستر

عملکرد  و نقش مدیریت استعداد به عنوان یک مکانسیم انتقال 
پیمایشی بود، و از طریق  -صورت دادند، روش تحقیق توصیفی

پرسشنامه استاندارد به جمع آوری داده های پژوهش پرداخته شد. 
ی ستعداد بر بر روی یک سرنتایج تحقیق نشان که هنگامی مدیریت ا

از اقدامات همچون توسعه شبکه های نیروی کار و سرمایه اجتماعی 
 مکانیزم انتقال بین روابط بین متمرکز شده است یک کلید است

 و عملکرد شرکت است.  مدیریت منابع انسانی
 
 

_________________________________ 
1 Gliester 

 مواد و روش ها
است، و از منظر روش  یا پژوهش حاضر براساس هدف، توسعه

و  ییهدف پژوهش، شناسا رای. زاستی از نوع اکتشاف یفیاجرا، توص
ابعاد و مولفه های مدیریت هوش و استعداد برای  ییشناسا واکاوی

از  یفیاجرا، توص روش است. از منظردانش آموزان مقطع ابتدایی 
ة ها و طرح نوخاست برخاسته از داده ةیبر نظر یمبتن ینوع اکتشاف

 دیکه با فرض شیپ نیرح، با اط نی. در ااستاشتراوس و کوربین 
 یاژهیو یها مقوله نکهینه ا ابد،ی نیاز داده تکو هیامکان داد تا نظر

ابعاد و مولفه ها و شاخص ها و شد  یقرار داد، سع دیرا مورد تأک
 لیاز تحل در نهایت الگوی پارادایمی مدیریت هوش و استعداد

 استخراج شود. ها مصاحبهموجود در یو ساختار شناخت اتیذهن
 تیریمدعلوم تربیتی)مشارکت کنندگان در پژوهش را افراد خبره 

مدیریت استعداد ( در دانشگاه های آزاد و و  یمنابع انسان ،یآموزش
که در این زمینه تخصص و یا مقاله و کتاب تالیفی  داشتهاند،  دولتی

 همچنین مدیران و معلمان مدارس دولتی و غیردولتی تشکیل دادهاند.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از خبرگان با حداقل سه 
سال تجربه فعالیت در دانشگاه ها و مدارس دولتی و غیردولتی در 
زمینه مدیریت هوش و استعداد و مطالب تابعه، متخصصین با حداقل 
تحصیالت دکتری در علوم تربیتی روش نمونه گیری نیز به صورت 

در این روش نمونه گیری،  2ی و تدلیهتشکرهدفمند بود. از نظر 
موارد بصورت غیرتصادفی و کامال هدفمند انتخاب می شوند که در 

نفر از خبرگان در این پژوهش مشارکت  10بخش کیفی تعداد 
آورده شده است. رویکرد داده بنیاد) گرندد  1داشتند که در جدول 

تئوری( کیفی برای تعیین ابعاد و مولفه های مدیریت هوش و استعداد 
 برای داشن آموزان مقطع ابتدایی استفاده شد. 

دقیقه بود. پس از پیاده سازی مصاحبهها  98میانگین زمانی مصاحبهها 
، به منظور تحلیل دادهها از روش گرندد تئوری و همزمان با جمع 
آوری دادهها استفاده شد. بدین ترتیب که پس از انجام مصاحبهها 

آن یک نسخه از کدهای استخراج  ابتدا متن نوارها پیاده شد. پس از
شده برای مصاحبه شونده ارسال و تایید شد. جهت آشنایی با دادهها 
و غرق شدن، دادهها چندین مرتبه بازخوانی گردید بدین ترتیب 
کدهای اولیه شناسایی و کدهای اولیه مشابه در یک طبقه کنار هم 

غام ادقرار گرفتند و طبقات اولیه شکل گرفت. این طبقات درهم 
شده و درون مایه ها را تشکیل دادند. همچنین جهت اطمینان از 
صحت دادههای جمع آوری شده، درگیری طوالنی مدت و عمیق داده 
ها وجود داشت. بعالوه، دو پژوهشگر دیگر عالوه بر پژوهشگران 
اصلی، درتحلیل دادهها مشارکت داشتند. پژوهشگر دست نوشته ها 

طبقات میخواندند. برای افزایش  را برای تایید کدگذاری و
تاییدپذیری مجددا به مشارکت کنندگان مراجعه میگردید. داشتن 
حداکثر تنوع در نمونه گیری و دیدارهای طوالنی، راه های دیگر 
افزایش اعتبار دادهها بودند.از همان مصاحبه اولیه کدها و طبقات 
فرعی شکل گرفتند و سپس کاهش دادهها در تمام واحدهای 
تحلیل)کدها( ادامه یافت تا درون مایهها ظهور یافتند و در شش بُعد 
) علی، پدیده، محیط، راهبرد، پیامدها، زمینه( به عنوان کدهای 

2 tashakkori and teddlie 
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انتخابی جایگزاری شد. مصاحبهها تا مرحله اشباع نظری دادهها 
 MAXQDA12ادامه یافت. تحلیل محتوای کیفی با نرم افزار 

 انجام شد. 
 ( آمار جمعیت شناختی بخش کیفی1جدول 

 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

محل 
 خدمت

مدیران و معلمان 
مدارس دولتی و غیر 

 دولتی

4 

 تحصیالت

 0 لیسانسفوق

 سن

 39تر از پایین
 سال

1 

 2 سال 45تا  40

اعضای هیأت علمی 
رشته مدیریت 

آموزشی و مدیریت 
 فرهنگی

6 

دکتری 
 تخصصی

 6 سال 50تا  46 10

 جنسیت

 1 سال 50باالی  5 زن

 5 مرد
سابقه 

 کار

 2 سال 10زیر 

 2 سال 20تا  11

 6 20باالی 

و معلمان مدارس  رانینفر از خبرگان از مد 4الف( محل خدمت: 
نفر  6 ،یمدرک دکتر یشهر بوشهر بودند دارا یردولتیو غ یدولت

(، یمنابع انسان شی)گرا یدولت تیریدر رشته مد یعلم أتیه یاعضا
 بودند.  تیریو مد یتیعلوم ترب

 بودند. یمدرک دکتر ینفر دارا 10: هر التی( تحصب
 نفر زن بودند. 5نفر از خبرگان مرد و  5:  تی( جنسپ
نفر  2سال،  39تر از  نیینفر پا 1بخش از پژوهش  نی( سن: در ات
 50 ینفر از خبرگان باال 1سال و  50تا  46نفر  6سال،  45تا  40

 سال سن دارند.

نفر  6سال و  20تا  11نفر  2سال،  10 رینفر ز 2( سابقه کار: ث
 داشتند. یسال سابقه کار 20 یباال
 

 یافته ها
سوال اول: ابعاد و مولفه های مدیریت هوش و استعداد برای دانش 

 آموزان مقطع ابتدایی چگونه است؟
مولفه و  15در کل نظرات مشارکت کنندگان پژوهش نشان داد که 

 بُعد برای مدیریت هوش و استعداد استخراج گردید.  6

 ابعاد و مولفه های مدیریت هوش و استعداد برای دانش آموزان مقطع ابتدایی . 2جدول
 شاخص مولفه بُعد متغیر

ش و استعداد
ت هو

مدیری
 

 یداخل طیشرا شرایط علّی

 به تاثیر مدیریت استعداد در کسب مزیت رقابتیباور مدیران 
 تعهد عملکردی مدیران

 شایسته ساالری در انتخاب مدیران مدارس ابتدایی
عدالت محوری و عدم تبعیض بین دانش آموزان ) به دلیل تفاوت در 

 استعداد(
استفاده از دانش آموزان در فعالیت های کالسی با توجه به درجه 

 و توانایی آنها مهارت
رتبه بندی دانش آموزان بر اساس هوش و استعداد آنها در فعالیت های 

 مهارتی
 ارزیابی مستمر به منظور ارتقای بهره وری دانش آموزان

حمایت مدارس و وزارت آموزش و پرورش از دانش آموزان با هوش و 
 استعداد خاص

 مولفه های آناستفاده علمی از مدیریت استعداد و 
 توسعه شهرت مدرسه در سطح جامعه

 توسعه فرهنگ حمایت گرایانه
 توسعه راهبردی استعدادهای دانش آموزان و کادر اداری

 ایجاد فضای درسی و مهارتی مناسب برای نخبگان
 وجود مدیر خالق و کارآمد در مدارس

 نیاز دانش آموزان برگزاری کالس مشاوره در زمینه های مورد
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 یسازمان طیشرا

 ایجاد فرصت های رشد در مدارس
 توسعه نوآوری و خالقیت در سطوح مختلف تحصیل

 افزایش امکانات آزمایشگاهی
 کارگاه های آموزشی به منظور تسهیالت آموزشی

 توسعه شبکه های اجتماعی بین دانش آموزان
 آموزان وجود رقابت سالم بین دانش

 به رسمیت شناختن مدیریت استعداد
شناسایی وضعیت کنونی مدیران نسبت به توانمندی  و دانش دانش 

 آموزان
 وجود برنامه ریزی مسیر تحصیلی با توجه به استعداد دانش آموزان

 جامعه پذیری دانش آموزان با توجه به هوش هیجانی آنها
 مدیریت سرمایه های فکری

 استخدام کادر آموزشی کارآمد
 بهره گیری از مدیریت مبتنی بر وب

 یجار یندهایفرا

 سطح بندی استعدادهای موجود در مدارس
برگزاری مصاحبه تحصیلی و هوش برای آشنایی یا سطح استعداد دانش 

 آموزان
 جذب افراد با مهارت باال

 از لحاظ استعداد و هوش ارزیابی و پایش مداوم دانش آموزان
علمی سازی روش های جذب و به کارگیری استعداد و هوش دانش 

 آموزان
 توسعه کار تیمی بین دانش آموزان

 ایجاد جو دوستانه بین دانش آموزان در مدرسه
 مدیریت اطالعات و ارتباطات

 توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی
 نخبگبان در سطوح سازمانیتوزیع هماهنگ 

 بهره گیری از نظام انتقادات و پشینهادات
 نظر خواهی از کارکنان در تمامی سطوح

 اصالح نحوه گزینش متناسب با اصول علمی
 شگل گیری دیدگاه نوین در جذب افراد در ذهن مدیران
 باالترارزیابی میزان آمادگی استعدادها برای موقعیت های شغلی 

 ی سازمانیسرعت بخشیدن به توسعه استعدادها
 چابک سازی سازمانی

 توسعه رویکردهای سازمان های پاسخگوی سریع

 مولفه محوری

 جذب

 جذب، انتخاب و توسعه دانش آموزان با استعداد و باهوش
 شایسته گزینی در مدارس

 مشخص ارزیابی جامع مدیریت منابع انسانی در زمان
 شناسایی مهارت های تحصیلی دانش آموزان

 همکاری بین دانش آموزان به منظور انتقال تجارب یکدیگر
 ایجاد انگیزه برای پیوستن و ماندن در مدرسه

 توسعه و ارتقاء

 مهارتی و درسیوجود فرصت رشد و ارتقای 
 وجود فرصت رشد فردی

 با دروس برنامه مدون برای عجین شدن
 آموزشی دانش آموزان-تالش برای باال بردن توانایی علمی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 11

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1274-fa.html


 294... مدیریت دهنده تشکیل های مولفه و ابعاد شناسایی        

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 2, Summer 2021 

 آموزش نظم و آراستگی به دانش آموزان
 افزایش توانمندی انتقال مفاهیم آموزشی به دانش آموزان

 تسلط بخشی به منابع آموزشی
 برنامه مدون برای پیشرفت تحصیلی

 مدارسوجود تعامل و همکاری  بین 
 درگیر نمودن دانش آموزان در فرایندهای تصمیم گیری

 توسعه و تنوع بخشی مهارت های تخصصی ) ورزش، هنر و...(
 نگرش مثبت به تغییرات فناوری ها در مدارس

 نهادینه سازی مدیریت دانش
 افزایش قدرت تحلیل گیری

 حفظ استعداد

 آموزان در زمان تحصیلتامین رفاه و بیمه دانش 
 تفویض اختیار متناسب با مسئولیت دانش آموزان در کالس

 توسعه منزلت اجتماعی دانش آموزان
 تقدیر و تشکر از دانش آموزان توسط مدیریت

 شرایط زمینه ساز

 یساخت ریعوامل ز

 توسعه تکنولوژی و فناوری های روز مناسب سن دانش آموزان ابتدایی
 حذف موانع ادرای برای جذب دانش آموزان ) مانند بُعد مسافت (

ساختار سازمانی منعطف با در نظرگرفتن سن دانش آموزان و مقطع 
 تحصیلی

توسعه آموزش های فوق برنامه با توجه به هوش و استعداد دانش 
 آموزان

 توسعه توانایی رهبری تحول گرا در مدیران و دانش آموزان

 یروین یزیبرنامه ر
 یانسان

 افزایش سطح توانمندی مدیران و کارکنان مدارس
 سازماندهی نیروی انسانی در مدارس

 پاداش و تشویق دانش آموزان در ازای بروز استعدادو هوش خاص
 توجه به ویژگی های جمعیت شناختی همچون سن و جنسیت

 خودبه کارگیری دانش آموزان در جای صحیح 

 یتیریعوامل مد

 عدم مداخله غیر ضروری در فعالیت های فردی دانش آموزان
 پرهیز از سلیقه ای عمل کردن مدیران در جذب دانش آموزان

 کسب آمادگی ذهنی برای انجام تغییرات در مدارس
 بهره گیری از تجارب موفق مدارس و مدیران دیگر

 شرایط محیطی

 یطیمح تیحما

 ایجاد خرانه استعداد در مدارس و وزارت آ.پ
 پرورش خالقیت در محیط های آموزشی

 توسعه تفکر  انتقادی در  نظام های آموزشی
 تخصیص بودجه کافی برای شناسایی استعدادها

 توسعه سازمان های حامی نخبگان

 یطیمح ییایپو
 توسعه تمرکز زدایی در وزارت آ.پ

 جذب استعدادها در مدارس خاصتقاضای 
 همکاری علمی بین مدارس وسازمان های نخبه پرور

 یساختار راهبردها

 تعیین خط و مشی ها در مدارس و وزارت آ.پ
 توسعه چشم اندازهای مدارس

استفاده بهینه و موثر از آموزش و تخصص و تجربه افراد توانمند در 
 مدارس

 منابع انسانیمدیریت استراتژیک 
 رهبری هوشمند سازمانی
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 ایجاد محیط سالم سازمانی
 شناسایی دانش آموزان و کارکنان با استعداد

 برقراری تعادل بین کار و زندگی

 یندیفرا

 افزایش عملکرد بر پایه عملکرد فردی
 ارتقای سطح دانش و تخصص
 توسعه کارکنان دانش محور

 پذیری مدیران و کارکنانتیم 

 نتایج ) پیامدها(

 یسازمان -یاجتماع

 افزایش مدارس استعدادیابی
 جذب دانش آموزان با استعداد

 پرورش دانش آموزان متعهد برای رده های تحصیلی باالتر
 بهره وری منابع انسانی در مدارس

 توسعه هوش و استعداد دانش آموزان
 نخبه پروری

 بهبود کیفیت آموزشی
 افزایش عملکرد آموزشی
 کاهش هدر رفت منابع

 ارزش آفرینی برای مدارس و آموزش و پرورش و جامعه
 اثربخشی و کارایی در فرایندهای درسی

 بهبود کیفیت علمی دانش آموزان
 توسعه اخالق آموزش و اخالق حرفه ای

 های راهبردی آ.پتوسعه و تحقق برنامه 

 یفرد

 رضایت تحصیلی
 کاهش بی عالقه گی درسی
 تقویت روحیه مثبت نگری

 تسهیم دانش بین سطوح تحصیلی
 تعامل و همکاری علمی بین دانش آموزان

 ارتقاء هوش و استعداد دانش آموزان در یک مهارت خاص

پارادایمی ابعاد و مولفه های مدیریت هوش و استعداد در آخرمدل 
  به شکل زیر ترسیم گردید. برای دانش آموزان مقطع ابتدایی
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. ابعاد و مولفه های مدیریت هوش و استعداد برای دانش آموزان مقطع ابتدایی1شکل  

 گیری نتیجه
از  تیریاز رشته مد یشاخه ا ریبعنوان ز هوش و استعداد تیریمد

. قرار گرفت افتهیجوامع توسعه  یبه بعد مورد توجه جد 1980دهه 
است  یزیابهام و سنت گر ،یدگیچیپ ،ییایپو یامروز مدارس یژگیو

را به عنوان  رییو تغ رند،یپذ یم ریاطراف خود تاث طیو دائما از مح
 راتییتغ ینیب شیاساس پ نیاند. بر ا رفتهیپذ ریاجتناب ناپذ یضرورت

 مهم نی. با درک امعقول با اشکال مواجه خواهد بودبا وقت نسبتا 
هزاره سوم شده است،  مدارس درو ذات  نفکیجزء ال رییکه تغ

در عرصه مختلف  ریو انطباق با تحوالت اخ یقدرت سازگار
از  که ابدی یم شیزاآنها اف یبرا یزمان یو آموزش یاجتماع ،یاقتصاد

ر به منظور غلبه ب جهی. در نتتوانمند برخوردار باشند یانسان یروین
رار ق رانیمد یرو شیکه پ یتنها راه ایو پو دهیچینامطمئن، پ طیشرا

روت ث ادیتوانا و کارآمد که بن یانسان یرویداشتن ن ،یرو نیدارد، از ا
 اریمنافع بس ند،یآ یم ساببه ح مدارس یاتیح یهایی و دارا یمل
به دنبال  آموزش و پرورش به عنوان سازمانی بزرگ یبرا یادیز

 دینما یاظهار م تیریو مد یخواهد داشت در واقع مطالعات رهبر
 تیریمد یاثربخش یجزء اصل یمنابع انسان یرویکه پرداختن به ن

(. در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر 6است)
در گرو استفاده بهینه از امکانات، صنایع و نیروی انسانی آن کشوری 

تر و کارآمدتر کشور است. در این راستا هرچه نیروی کار شایسته
و  های گوناگون اقتصادیباشد، پیشرفت و توفیق آن کشور در عرصه

نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات  (.10اجتماعی بیشتر خواهد بود)
یروی انسانی در توسعه سازمانها و بعضاً رشد درباره نقش و اهمیت ن

افته یای توسعهجوامع بشری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه
نیست مگر اینکه به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد. امروزه 

اند که نیروی انسانی واجد محققان مباحث نیروی انسانی پی برده

پایان در جهت رشد و ای بیایهشرایط و ماهر عامل با ارزش و سرم
ی سازمانها و کشورها بوده و بزرگترین سرمایه یک کشور توسعه

و عامل اصلی پیشرفت آن است. اگر در گذشته کار، سرمایه و زمین 
آمدند امروزه تغییرات فناوری، عوامل اصلی تولید به حساب می

ی ه تلقوری بعنوان عوامل رشد و توسعنیروی انسانی و افزایش بهره
بعد اصلی برای مدیریت هوش و  6در این پژوهش (.15شوند )می

ه ساستعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی شناسایی گردید. در بعد علّی 
جاری شناسایی  یندهایو فرا یداخل طیشرا ،یساختار طیمقوله شرا

سه مقوله جذب، توسعه و ارتقاء برای بُعد مقوله های اصلی  .گردید
ل عوامبرای بُعد زمینه نیز سه مقوله  .د شناسایی شدحفظ استعداو 
 .شد ی شناساییتیریو عوامل مد یمنابع انسان یزیبرنامه ر ،یساخت ریز

 یطیمح ییایو پو یطیمح تیحمابرای بُعد محیطی نیز دو ومولفه 
کرد که  انیتوان ب یبه دست آمده م جینتا یمبناشناسایی شد. 

ز که تمرک یاستعداد در دو بخش ساختار تیریمد یالگو یراهبردها
 ،یسازمان یم اندازهاشتوسعه چ ،یسازمان یها یو خط مش نییبر تع

افراد توانمند در سمت  صیو موثر از آموزش و تخص نهیاستفاده به
هوشمند  یرهبر ،یمنابع انسان کیاستراتژ تیریمختلف، مد یها

بر  دیکه تاک یندیکارکنان با استعداد دارد و فرا ییشناسا ،یسازمان
لکرد عم هیعملکرد بر پا شیافزا ،یکار و زندگ نیتعادل ب یبرقرار

نان و کارک رانیمد یریپذ میسطح دانش و تخصص و ت یارتقا ،یفرد
 اریاختاستعداد در  تیریدر جهت مد یراهبرد یدارد دستورالعمل ها

 برایبه دست آمده  جینتا یبر مبنا دهد. یو مسئوالن قرار م رانیمد
جذب،  ندیکه در فرا یکرد که هنگام انیتوان ب یمپیامدها 

 هوش و تیرینظام مد کی یسازمان یت و توسعه اعضاشنگهدا
 یامدهایپ تیدر نها رد،یمورد استفاده قرار گ یاستعداد جامع و علم

سازمان و افراد به همراه خواهد  -برنامه های اجتماعی  یبرا یمثبت
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 از یشغل یفرسودگو کاهش  یشغل تیرضا یداشت، در سطح فرد
مهم  نیآورد، ا یسازمان فراهم م یو کار در اعضا یسازمان طیمح
را به  یمثبت سازمان یو بروز رفتارها ینگرش مثبت نگر تیتقو

 یکند، وقت یم جادیسازمان را ا یاعضا انیدانش در م میهمراه تسه
 یازمانس یانتخاب وبه کار گرفته شوند، تعهد باال یافراد به درست

 یخواهند کرد که در تالش برا دایاهداف و سازمان پ بهنسبت 
سازمان به منظور تبادل تجارب خود بر  یبا اعضا یتعامل و همکار

 یمثبت یامدهایمهم پ نیا زین یسازمان -اجتماعی سطح  در .ندیآ یم
 نخبه ،یرقابت تیکسب مز ،یبهره ور ،ییکارا ،یهمچون اثربخش

کاهش  ،مدارسعملکرد مطلوب  ،یآموزش تیفیبهبود ک ،یپرور
توسعه اخالق  ،مدارس یو بالندگ ی،تعالآموزشیهدر رفت منابع 

 مدارس یاراهبرده یتوسعه و تحقق برنامه ها تیو در نها یورز
 را به همراه خواهد داشت.

 پیشنهاداتی ارائه شد.در همین راستا 

 و یساالر ستهیتعهد عملکرد خود و شا شیافزا یدر تالش برا 
 . ندیبرآ تحصیلی تیثبات و امن

 و  یقطع یبه مرحله رسم کارکنان تیوضع لیدر تبد عیتسر
 آنان بر اساس ضوابط مدون و روشن در زمان مناسب. یو ارتقا عیترف
 یها تیو تشکر از فعال ریبا تقد مدارسدر جلسات  نیهمچن 

 دیرا از آنان را مورد تاک تیریمد تیحما اجتماعی دانش آموزان
 قرار دهند.

 یفضا جادیا قریاز ط دانش آموزان فعالاز  رانیمد تیحما 
 .مناسب تحصیلی

 یازهایمتناسب با ن یآموزش یو کارگاه ها یدوره ها یبرگزار 
 دانش آموزان و کارکنان.
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