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   چکیده
 بر یمبتن کرديیرو با رانیمد توسعه هايمولفه ییشناسا حاضر پژوهش هدف
 کردیرو با یشیمایپ یفیتوص ق،یتحق روش است. الگو یطراح و ادیبن داده یۀنظر
 فن از يوربهره و هدفمند يگیرنمونه کردیرو از ،یفیک بخش در است. ختهیآم

 با افتهیساختارمهین ییهابهمصاح در ،ينظر اشباع اریمع يریکارگ به و یبرف گلوله
 روش از مصاحبه، ییایپا شد. استفاده معروف یردولتیغ مدارس موسس، خبره 14

 متون لیتحلدر  شد. حاصل درصد 9/86 برابر کدگذار، دو یموضوع درون توافق
 ،یکم بخش جامعه شد. استفاده باز کدگذاري و maxqda افزارنرم از مصاحبه
 95 - 96 یلیتحص سال در تهران یردولتیغ وسطهمت مدارس نرایمد یتمامشامل 

 روش با نمونه عنوان به ریمد 218 تعداد کوکران فرمول کمک به بود، عضو) ،510(
 محقق نامهپرسش ابزار با یکم بخش ياجرا شدند. انتخاب یتصادف يگیرنمونه
 حد در پژوهش ابزارهاي ییایپا و ییروا بود. یفیک بخش جینتا از حاصل ساخته
 و ادیبن داده روش به هاداده لیبرتحل یمبتن یفیک هايافتهی آمد.به دست  وبمطل
 و یاکتشاف یعامل لیتحل ،یفیتوص هايشاخص از استفاده با یکم هايافتهی
 ریز سه از یحاک پژوهش یکل جینتا است. ساختاري معادالت یابیالگو و ديییتأ

 در مدیران تشویق و فردي توسعه صتفر جادیا شغلی، توسعه فرصت جادیا ۀمولف
 وکند می نییتب را رانیمد توسعه انسیوار از % 34/49 جمعاَ که است خود بهسازي
 یفیک بخش در شده ییشناسا گانه 11 هايمؤلفه گر،ید عبارت به .دهدمی پوشش
 هايمؤلفه ریز د.نرو کار به مدیران استعداد توسعه هايمولفه عنوان به توانندمی
 با ضریب فردي، توسعه فرصت جادیا و 53/0 بیضر با شغلی توسعه فرصت ادجیا

 سازه انسیوار نییتب در 48/0 بیضر با خود يبهساز در رانیمد قیتشو و 56/0
  دارند. سهم توسعه

  
  کلیدي گانواژ

  .یردولتیغ مدارس ر،یمد استعداد، تیریمد استعداد، توسعه،
  

 
 
 

Abstract  
The purpose of the present study was to identify the 
components of the development of managers with a 
fundamentally based data approach and pattern design. 
The research method is descriptive survey with mixed 
approach. In the qualitative section, the targeted sam-
pling approach and the use of snowball techniques and 
the application of theoretical saturation criterion were 
used in semi-structured interviews with 14 founders, 
famous nongovernmental schools. The reliability of the 
interview resulted in an agreement between the two 
coders, 86.9%. The interview texts were analyzed using 
maxqda software and open coding. A small portion of 
society was selected by all non-governmental high 
school principals in the academic year 2016-17 (510, 
members). With the help of Cochran formula, 218 man-
agers were selected by random sampling method. The 
implementation of the quantitative part was done using a 
researcher made questionnaire based on the results of the 
qualitative section. Validity and reliability of research 
tools were optimum. Qualitative findings are based on 
data analysis in the basis of data and quantitative find-
ings using descriptive indexes, exploratory factor analy-
sis, and verifying structural equations. The overall results 
of the research indicate three sub-components that ac-
count for 49.34% of the variance of managers develop-
ment. The following components of the development of 
managers: the creation of learning and development 
opportunities with coefficient of 0.53 and the separation 
of financial issues from education with a coefficient of 0. 
56 and encouraging managers in their improvement with 
a coefficient of 0.48 in explaining the variance of devel-
opmental structures. 
 
Keywords 
Development, Talent, Talent Management, Manager, 
Nongovernmental Schools. 
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  مقدمه
 مهم هايدغدغه از یکی مستعد مدیران شناسایی
 اصلی هايسرمایه که هاییسازمان به ویژه ؛هاستسازمان
 دانند،می هاآن انسانی هايسرمایه و مستعد کارکنان را خود
 ،١٥٨(ونگ تجهیزات یا پول چون ملموسی هايدارایی نه

 تغییرات که محیطی در و موجود رقابتی وضعیت در .)2009
 آن ویژگی تریناصلی ،همیشگی هاينوآوري و پی در پی

 نقش که شد خواهند موفق هاییسازمان تنها است،
 ماهر، انسانی منابع و دهکر درك را انسانی منابع استراتژیک
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   ).18 :2008 ،١٥٩(آرمسترانگ

 این به مختلف هايسازمان ،با شدت گرفتن رقابت
 استعدادهاي نیازمند خاص، سازمان که اندرسیده نتیجه
 را استعداد ).2014 همکاران، و ١٦٠اریس (ال تاس خاص
 بیشتر که آنچه د.کر تعریف مختلفی هايشکل به توانمی
 عادي، انسانی نیروي و استعداد بین تمایز دارند، توافق آن بر
 یا خاص انجام به قادر را فرد که است هاییویژگی سر بر
 هاست آن انجام به قادر کسی کمتر که دکنمی خاصی امور
 ).95 قدوسی، از نقل به ؛2013 همکاران، و ١٦١ساکال(اک

 عمیق، ارتباطی هايمهارت مختلف، هايتخصص
 هدایت توانمندي ویژه به و العادهخارق ذهنی هايتوانمندي

 موفقیت دانست. هاتفاوت این ترینمهم از توانمی را
 هايسرمایه به بستگی ،اول درجه در ،امروزي هايسازمان
 مدیران که سازمانی ،دیگر عبارت به ؛دارد آنان مدیریتی
 دنخواه نیز برتري کارکنان شکبی دباش نداشته برتري
 پس اینکه یا شوندنمی جذب سازمان به افراد یا زیرا ؛داشت

 و ١٦٢میشلز ).92 (طهماسبی، کنندمی ترك را آن مدتی از
 ذهن نوعی از تلفیقی را مدیریتی استعداد )،2001( همکاران

 و عاطفی بلوغ رهبري، توانایی تراتژیک،اس هوش با
 بخشیالهام و جذب توانایی ارتباطی، هايمهارت احساسی،

 هايمهارت کارآفرینی، روحیه استعداد، با افراد دیگر به
  اند.کرده بیان نتایج، کسب توانایی و ايوظیفه و شغلی

                                                
158. Weng 
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160. Al Ariss 
161. Al Ariss 
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 به چگونه افراد که دارد تمرکز این بر استعداد مدیریت
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  ).2009 (ونگ،
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 یک استعداد مدیریت اما ؛است متمرکز سازمان در کارکنان
 به باید سازمان که گیردمی نظر در را افراد از خاصی گروه
 استعداد شناسایی که چرا ؛دکن توجه هاآن به العادهفوق طور
 نیست ابعمن و زمان اتالف جز چیزي استعداد توسعه بدون

 مبحث در اصلی فرایندهاي از یکی ).2008 ،١٦٥(باترفیلد
 است. یادگیري) و (آموزش توسعه موضوع استعداد، مدیریت
 در کاوش و بیشتر دانستن براي فرد نیاز بر یادگیري،
 افراد در یادگیري استعداد داشتن افزاید.می جدیدتر هايحوزه
 و شودمی يیادگیر براي افراد ظرفیت ارتقا باعث مستعد
 ه اعتقادب ).1391 (حسینی، بخشدمی بهبود را آنها آگاهی
 بهبود و یادگیري استعداد، توسعه )،2004( تیلور و فرانک
 استعداد مدیریت ضروري بخش استعداد، با کارکنان عملکرد

 که کنندمی تاکید )،2002( ١٦٦ایونس - جوردن و کی است.
 صورت به انکارکن با مرحله این در است ضروري بسیار
 توسعه کارکنان نگهداري برنامه و شود رفتار فردي کامال
 کار تعادل و کاري هايچالش توسعه به خاص طور به و یابد
 هايبرنامه که کنندمی بیان آنها شود. توجه زندگی و

 باشد روشن بسیار بایستی یادگیري هايفرصت و ايتوسعه
  .شود لشامرا  پایش برنامه هم و رسمی آموزش هم و

  
  مسئله بیان

 مدارس پیچیده عملیات داشتن نظر در با معتقدند محققان
 اثربخشی در محوري و حیاتی بسیار نقشی مدیران ،21 قرن
 و (دییل کنندمی ایفا انآموزدانش یادگیري و مدرسه بهبود و
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 و هالینگر ؛2007 ،١٦٨ساالزار از نقل به ؛2000 ،١٦٧پترسون
 مدیران ).2011 ،١٦٩براهیما از نقل به ؛2008 سیدوونگز،
 به ؛دارند مدرسه پیامدهاي بر چشمگیري تأثیر مدارس
 بر اثرگذار عامل دومین عنوان به هاآن نقش از که اياندازه

 آبادي،(زین است شده یاد انآموزدانش تحصیلی پیشرفت
 بکس نیازمند که است شغلی مدرسه، مدیریت ).1396
 یادگیري بهبود يبرا هاییمهارت و هاشایستگی و دانش
 تحقیقات نتایج اما ؛)36 :2006 ،١٧٠(الري است انآموزدانش

 هايمهارت و دانش در شکاف و نبودن برخوردار از متعددي
 اندکرده بحث مدارس مدیران بین در رهبري براي الزم
 ؛2008 ،١٧٣هارپر ؛2010 ،١٧٢الر ؛2011 همکاران، و ١٧١(رایان
 از بسیاري که است داده نشان تحقیقات ).2007 ،١٧٤بیلهیمر
آماده  ضعف، احساس جدید، موقعیت به ورود با مدیران
 هارینگتون، و (گریسون دارند بودن، منزوي و تنهایی ،نبودن
 ؛)3 :2012 ،١٧٥گریفیث از نقل به ؛2010 سربی، ؛2010
 آموزشی، رهبران همه که گفت توانمی اساس، برهمین
 نیازهاي شان طلبیجاه و تجربه شغلی، پایه از نظر صرف
 ايحرفه توسعه نیازسنجی طریق از باید که دارند ايتوسعه

 مدیران که است این واقعیت د.شو شناسایی و مشخص
 یادگیري بهبود براي هایشانتالش به اینکه براي
 هايفعالیت در شرکت نیازمند ببخشند، قوت انآموزدانش
  ).94 حیات، از نقل به ؛2008 (هارپر، هستند مداوم توسعه

 بخش عنوان به مدارس، مدیران توسعه بر تمرکز
 شده مطرح آموزشی اصالحات و راهکارها مهم و کلیدي
  ).14 :2012 ،١٧٦(شلیچر است

 ها،مهارت دانش، تا سازدمی قادر را مدیران توسعه،
 منظور به را رهبري با مرتبط هايصالحیت و هانگرش

                                                
167. Deal & Peterson 
168. Salazar 
169. Ibrahim 
170. Larry 
171. Ryan 
172. Eller 
173. Harper 
174. Billheimer 
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 سبب و دهند ارتقا نقششان، انجام هايچالش با رویارویی
 کیفیت افزایش یادگیرنده، محیط خلق یادگیري، نتایج بهبود
 همکاران، و (رایان ندشو انآموزدانش تحصیلی پیشرفت و

 دونهام، ؛2007 بیلهیمر، ؛2008 هارپر، ؛2010 الر، ؛2011
 از که است فرآیندي توسعه عبارتی، به ؛)2003 آلن، ؛2005
 هايبرنامه در که را آنچه توانندمی مدیران آن طریق
 آورند دست به اند،نگرفته یاد هابرنامه سایر و سازيآماده
 بخشی ،مدیران ۀتوسع ).94 حیات، از نقل به؛ 2006 (الري،

 توسعه ،)2011( ١٧٧بیزل است. مدارس بهبود فلسفه از
 به شده طراحی فرآیندهاي و هافعالیت را، آموزشی مدیران
 هاينگرش و هامهارت اي،حرفه دانش بردن باال منظور
 بهبود زمینه در آنان کردن تواناتر راستاي در مدیران رفتاري

 انآموزدانش یادگیري و موفقیت براي بهتر شرایط ایجاد و
 مدارس، مدیران ظرفیت که هاییفعالیت ؛کندمی تعریف
 در مدیران هايمهارت و برده باال را موثرتر رهبري براي
 بهبود و انسانی منابع یریتمد تغییر، رهبري چون هاییحوزه
 ).2015 ،١٧٨کورتر و (کورتنی دهدمی افزایش آموزش فرایند
 در تحولی تواندمی آموزشی، مستعد مدیران توسعه بررسی
 بر وارده اشکاالت و ضعف نقاط و دهکر ایجاد مدارس
 استقرار این، بر عالوه د.کن مرتفع را سنتی هايرویکرد
 شرایطی ساز زمینه ورش،پر و آموزش در استعداد مدیریت

 ها،توانایی تمامی استعداد، با مدیران آن در که دشومی
 وظایف انجام براي را، یادگیري هايمهارت و استعدادها
 را خود مدارس بازدهی وسیله، بدین تا گیرند کار به مرتبط
 رعایت نکردن از حاکی امر شواهد برسانند. حداکثر به

 مدارس مدیران توسعه رايب مدون علمی مبانی و هامالك
 از بسیاري توفیق ۀمالحظ با اما ؛است دولتی بخش در

 استعداد، با مدیران توسعه و شناسایی در غیردولتی مدارس
 عواملِ نیمهمتر که است این بررسی دنبال به حاضر مقاله
  ست؟یچ مدارس مستعد رانیمد توسعه
  
  تحقیق پیشینه

 به نیاز امروزي، یرمتغ و رقابتی بسیار شرایط به توجه با
 به و افراد هايتوانایی و هامهارت مستمر نوسازي و بازبینی
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 موفقیت در اصلی هايضرورت از یکی استعدادها ویژه
 هايبا راه هریک دنیا برتر هايشرکت است. هاسازمان
 را خود کارکنان بهسازي و توسعه هايبرنامه مختلف
 انسانی منابع توسعه و آموزش انجمن کنند.می پیگیري
 تغییر ،استعداد توسعه انجمن به 2014 سال در که ١آمریکا
 ايحرفه مراکز ترینبزرگ از یکی عنوان به است، داده نام

 آمایش هدف با و 2001 سال از سازمانی، آموزش
 با گزارشی تدوین به اقدام حوزه این عملکرد هايشاخص
 سال گزارش در د.کنمی صنعت وضعیت گزارش ،عنوان
 از مشترکاً آنها اطالعات که سازمان 461 انجمن، این 2014
 اطالعاتی پایگاه و )٢(فوررچون برتر شرکت 500 فهرست
 بالغ و مطالعه ،شده گردآوري آمریکا توسعه و آموزش جایزه
 هايسازمان در آموزش حوزه کلیدي شاخص 30 بر

 این اساس بر اند.شده مقایسه و تحلیل بررسی، آمریکایی
 156 از بیش 2014 سال طی امریکایی هايسازمان شگزار

 خویش کارکنان توسعه و یادگیري زمینه در دالر بیلیون
 است این از حاکی گزارش همچنین اند.کرده گذاري سرمایه

 یادگیري و آموزش امر در هاسازمان گذاريسرمایه روند که
 در صنعت وضعیت (گزارش است صعودي همچنان کارکنان
   ).2014 ،٣رانکوف آمریکا،

 در ،٥الکستروکس اجرایی مدیر ،٤استرابرگ هانس
 جایگاه در مناسب افراد داشتن ما، رقابتی بسیار صنعت
 هايفرصت ما که است آن تضمین براي روشی مناسب،
 ؛باشند داشته را عملکرد بهترین افرادمان تا بشناسیم را خود
 همان که داستعدا توسعه و پویا مدیریت که معتقدیم ما زیرا

 براي نیاز پیش یک ،است آنان هايتوانایی و افراد توسعه
 همکاران، و عالمه از نقل به ؛2004 پولیت،( است موفقیت

 فرصت گرفته، صورت کارکنان بین در که تحقیقاتی در ).93
 از عامل سومین جدید، موارد امتحان و رشد و یادگیري براي
 شده بنديطبقه انسازم در نخبه افراد ماندن باقی عوامل
 اضافی، پرداخت از باالتر کارکنان توسعه یعنی ؛است

                                                
1. American Society for Training and Development 

ment (ASTD) 
2. Furtun 
3. Franko 
4. Hans Straberg 
5. Elextroux 

 کار منعطف، کاري محیط و کاري برنامه بیشتر، مرخصی
 شناخته کار محیط بودن آورنشاط حتی و برانگیزانگیزش
 ٧مایکروسافت تجربیات ).2009 ،٦راپر و (فلیپس است شده

 حوزه در شرکت این هايتالش گویاي نیز ٧مایکروسافت
 توسعه و یادگیري فرصت ایجاد است. استعداد توسعه

 کارکنان تمام به مایکروسافت که است تعهدي همیشگی
 برنامه با مایکروسافت کارکنان، کلیه بر عالوه دارد. خود
 -  استاد گري،مربی ارزیابی، هايفعالیت نظیر هایی

 هاسخنرانی و فعال یادگیري یادگیري، هايچرخه شاگردي،
 از تريکوچک هايگروه روي کار، و کسب زمینه در

 هاينقش به رسیدن براي بالقوه استعداد داراي که کارکنان
 و (والز کندمی گذاريسرمایه هستند، ترمیانی ارشد

 ).1392 عباسپور، و خالوندي از نقل به ؛2010 ،٨همکاران
 توسعه را، استعداد مدیریت قلب )،2008( ٩موهان
 بدین ؛داندمی هاارزش سترب در افراد درونی هايظرفیت
 که جامعی آموزش وسیله به یادگیري ظرفیت که صورت
 فراهم محیط پایش در توانایی همراه به را گرفتن یاد چگونه
 به تنها نه تفکر ظرفیت ارتقاي .یابدمی توسعه سازد،می

 خرد و درك از باالتري سطح به تا کندمی کمک شخص
 .دهد توسعه را خود خالقیت شودمی باعث بلکه ؛برسد
 برقراري براي مستعد، افراد براي ارتباطی ظرفیت توسعه
 نتیجه که است اطرافشان محیط و افراد با یادگیري ارتباط
 بر مبتنی محیط یک و تعلق حس یک ایجاد باعث آن

 سازمان افراد در تیمی روحیه و سازمان سطح در اعتماد
 معتقدند )2012( ١٠زو و آیلز ،راستا این در شود.می

 فردي، هايمهارت توسعه روي استعداد پرورش هايبرنامه
 آینده در را افراد و هاشغل که رفتارهایی و هاشایستگی
 توسعه روي بیشتر امر این شود.می متمرکز سازد،می موفق
 مطالعه در دارد. تمرکز کامل و جامع استعداد تفکر طرز یک

 فرصت عامل که است شده داده نشان گرفته، صورت
 از باالتر و ترمهم دهندگانپاسخ توسط رشد و یادگیري

                                                
6. Phillips  & Roper 
7. Microsoft 
8. Wallis et al 
9. Mohan 
10. Iles & Zhu 



 57     ... نظریۀ بر مبتنی رویکردي هاي توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی بامولفه شناسایی :میترا نورادصدیق و همکاران

  

 بیشتر، مرخصی اضافی، هايپرداخت نظیر عواملی
 جالب فرد براي که شغلی منعطف، کار زمان هايبرنامه
 مطلب این است. شده تلقی بخش لذت کاري محیط و است
 و استعدادها براي اول درجه در آنچه که دهدمی نشان
 و آموختن فرصت و فضا وجود است، مهم تربر هاينیرو

 به کارکنان اینجا در ).2009 راپر، و (فلیپس است یادگیري
 همین در دارند. نیاز شفاف و لمس قابل شغلی مسیر یک
 با کارکنان، روي بیشتر گذاريسرمایه مستلزم سازمان ،باره
 و (لویس است توسعه و یادگیري هايفرصت ایجاد هدف
 استعداد شناسایی مانند نیز استعداد توسعه ).2006 ،١هکمن
 براي و کندمی ایفا استعداد مدیریت فرایند در حیاتی نقش
 گذارد، جاي بر سازمان رقابتی مزیت بر معناداري تاثیر اینکه
 واکنشی نه دشو اجرا فراکنشی و گستر پیش صورت به باید

 استعدادها چه چنان باشیم داشته توجه باید ).2009 (ونگ،
 توسعه و کافی حمایت از جدیدشان هاينقش رد

 ،٢(رز رفت خواهند دست از نباشند، برخوردار ساختارمندي
2013.(  

 دهدمی نشان )2015( ٣همکاران و مولنیر پژوهش نتایج
 هايشبکه در عضویت مدیران، اجتماعی ارتباطات که

 ٤هیالرد است. موثر آنان توسعه بر تحولی رهبري و اجتماعی
 توسعه هايبرنامه ارزیابی به خود، پژوهش در )،2015(

 شده ارایه فرصت که، است گرفته نتیجه و پرداخته مدیران
 رهبري، هايمهارت و پژوهش یادگیري، آموزش، بهبود به

 ٥نادیو و نایکر دارد. مدیران توسعه بر را تاثیر بیشترین
 مدیران توسعه زمینه در کیفی پژوهشی انجام با )،2014(

 کار یادگیري، هايفرصت ایجاد که گرفتند تیجهن مدارس
 رهبري هايمهارت بهبود و اجتماعی ارتباطات تیمی،

 )2013( ٦کیمبر مؤثرند. مدارس مدیران توسعه در مشارکتی
 مدرسه، مثبت جو که گرفت نتیجه پژوهشی طرح انجام با

 بر ،مشارکتی مدیریت و کارکنان فردي بین هايارتباط
 اجراي همچنین، ؛است موثر رسمدا مدیران توسعه

                                                
1. Lewis & Heckman 
2. Ross 
3. Moolenaar et al 
4. Hilliard 
5. Naicker & Naidoo 
6. Kimber 

 مدیران توانایی بر مستقیم و مثبت تاثیري ،توسعه هايبرنامه
 قبول جهت در و داشته آنان نفس به اعتماد افزایش و

 دیگر، سوي از و دبخشبه آنها می بیشتري آمادگی مسئولیت
 دارد. انآموزدانش موفقیت بر مستقیم تاثیري مدیران توسعه
 گرفتند، نتیجه خویش پژوهش از )،2013( ٧یانگز و کاردنو
 یادگیري براي هاییفرصت که هاییبرنامه اجراي
 تاثیري کند، ایجاد مدیران ايحرفه و فردي هايمهارت
 از )2011( ابراهیم دارد. مدارس مدیران توسعه بر زیاد بسیار

 تسهیل عوامل ترینمهم که گرفت نتیجه خویش پژوهش
 بودن دسترس در مدیران، یتحما مدیران، توسعه کننده
 فردي، هاياقدام مالی، امور و منابع خدمت، ضمن آموزش
 مسایل و هاچالش و رهبر هاينقش سایر ذینفعان، حمایت
 توسعه بازدارنده عوامل ترینمهم همچنین، .هستند روزانه
 منابع نبود محدود، خدمت ضمن هايدوره کافی، تجربه نبود
 نبود مخالفت، گیري،صمیمت هايقدرت مالی، امور و

 نتایج .است وقت کمبود خانوادگی، هايموضوع شناخت،
 مدیران ايحرفه توسعه زمینه در )،2011( بیزل پژوهش
 در اینکه از عبارتست ویرجینیاي، ایالت مناطق در مدارس
 همراه شدید ضعف با توسعه هايبرنامه اجراي مناطق این
 نبود .است محدود نمدیرا توسعه و رشد هايفرصت و بود

 مدیران، اندك دانش مناسب، سازماندهی و ریزيبرنامه
 دالیل از و... جغرافیایی موقعیت فدرال، دولت هايسیاست
   است. مناطق این در توسعه هايبرنامه ضعف
 دوباره طراحی عنوان با پژوهشی در )،2008( ٨لوریت
 ،پذیريمسئولیت مدارس، مدیران سازيآماده هايبرنامه
 کرده ذکر توسعه فرایند نیازهاي از را، جامعه و مدرسه روابط

 مدیران، جلسات شامل، را ايحرفه توسعه هايروش انواع و
 کتاب، مطالعه کنفرانس، آموزشی، منطقه از خارج سخنرانان
 ساالزر داند.می سازيشبکه و ايحرفه هايمجله خواندن

 جهینت رانیمد توسعه نهیزم در یپژوهش انجام با )،2007(
 همکاران، و خود توسعه هايبرنامه در مشارکت گرفت،
 ت؛یمامور و اندازچشم توسعه امدها؛یپ نییتع و اهداف میتنظ
 يباورها و يادیبن يهاارزش فیتعر ها؛داده لیتحل و هیتجز

 توسعه ؛یدرس برنامه یابیارزش و اجرا ،یطراح آموزش؛
 ياجرا و توسعه ؛هاداده يگردآور يراهبردها و هاداده

                                                
7. Cardno & Youngs 
8. Taylor 
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 تفکر از استفاده با مدرسه توسعه ؛يراهبرد هايبرنامه
 بهبود يبرا زهیانگ جادیا و حفظ منابع؛ یسازمانده ؛یستمیس

 و محور جهینت یآموزش يریگجهت جادیا مستمر؛
 توسعه يامدهایپ و الزامات از ر؛ییتغ ندیفرا سازيآسان
 کوچک هايگروه لیتشک چون ییهاروش با که هستند
 يریگیپ قابل محورمسئله يهاپروژه و يگریمرب مطالعه،
 در کیفی یپژوهشدر  همکاران و بنی ولیک نصیري .هستند
 بالندگی براي مفهومی الگویی تدوین هدف با ،1395 سال

 کلی مقوله 16 به ،فارس استان ابتدایی مدارس مدیران
 به ازین( یعل طیشرا از: است عبارت آن چارچوب که رسیدند
 لیمسا ،يادیبن يهاداده و دانش در رییتغ مستمر، بهبود
 ،ی)مشارکت یبالندگ برنامه( يمحور دهیپد ،ی)رفاه و یمال

 پرورش، و آموزش ادارات در یبالندگ مراکز جادیا( راهبردها
 و باز جو( نهیزم ،)میمستق ریغ و میمستق ییاجرا هايروش
 طیشرا ،)نینو هاييفناور ،یمشارکت فرهنگ ،یتیحما

 یستگیشا کننده،لیتسه مقررات و نیقوان( گرمداخله
 ران،یمد ايحرفه و يفرد یبالندگ( امدهایپ و )مدرسان
 عنوان به مدرسه توسعه ان،آموزدانش یلیتحص تیموفق

به دست  نتایج .)بالنده شهروند تیترب و رندهیادگی سازمان
 هدف با )،1394( همکاران و حیات پژوهش از آمده
 مدارس مدیران ايحرفه توسعه هايروش و نیازها ییشناسا

 ايحرفه توسعه نیازهاي که بود آن از حاکی متوسطه
 رهبري کلی مقوله 5 شامل متوسطه مدارس مدیران
 اخالقی، رهبري سازمانی، رهبري و مدیریت آموزشی،
 ؛است زیرمقوله 14 و تکنولوژي و اجتماعی مشارکت
 نظر از مطلوب ايرفهح توسعه ارائه هايروش همچنین
 سمینارها، ها،کارگاه در شرکت شامل ترتیببه مدیران
 خواندن اي،منطقه و ملی هايکنفرانس و هاسخنرانی
 مشاوره، دانشگاهی، هايدوره آنالین)، منابع مقاله، (کتاب،
 دیگر از بازدید گري،مربی مدیران، اندیشیهم جلسات
 غفاري صالح و جهاف است. کارآموزي و (مشاهده) مدارس

 و نگهداري بر موثر عوامل« عنوان با پژوهشی در )1392(
 که دادند نشان »محوردانش کارکنان خدمت ترك
 محوردانش کارکنان نگهداري با سازمانی توسعه ریزيبرنامه

 خدمت ترك با سازمانی ارتقاي و شغلی مسیر ترسیم و
 سال در نیسلطا و کریمی حاجی دارد. دارمعنا رابطه کارکنان

 عوامل تحلیل و بررسی عنوان تحت پژوهشی در ،1390
 تجهیزات و آالتماشین صنعت در استعداد مدیریت سنجش

 سنجش شاخص که رسیدند نتیجه این به ایران صنعتی
 صنعتی تجهیزات و آالتماشین صنعت در استعداد مدیریت
 سازمان، موفقیت در مستعد نیروهاي سهم ارزیابی در ایران
 در آنان سهم با متناسب مستعد نیروهاي خدمات انجبر
 در مستعد نیروهاي ویژه مشارکت سازمان، آفرینیارزش
 نسبت گريمربی نقش ایفاي و بازخور ارایه ها،گیريتصمیم

 به مستعد نیروهاي از رسمی قدردانی مستعد، نیروهاي به
 آوردن فراهم سازمان، موفقیت در هاآن ویژه نقش خاطر
 داشتن مستعد نیروهاي توسعه براي ویژه هايوزشآم امکان

 طراحی مستعد، نیروهاي ویژه شغلی امنیت ضریب افزایش و
 هشد خالصه مستعد نیروهاي ویژه شغلی پیشرفت مسیر
 عنوان با )،1389( طباطبایی نیلی و بلوچی پژوهش است.
 شرکت موردي، (مطالعه انسانی منابع توسعه الگوي طراحی
 بر موثر عوامل تریناصلی از مورد چهار به از)شیر برق توزیع
 و تیمی کار اختیار، تفویض رسمی، هايآموزش ؛ یعنیتوسعه
 در تحقیقی )،1388( بابایی است. پرداخته شغلی چرخش
 سه به ه وداد انجام ایران صنایع نوسازي و گسترش سازمان
 کرده اشاره تجربه و پرورش آموزش، شامل یادگیري منبع

 سه شامل مدیران پرورش برنامه ،باال پژوهش در است.
 ايخودتوسعه آموزي،مهارت هايدوره اصلی عنصر

 در همچنین ؛بود گريمربی و تجربه) از ناشی (یادگیري
 صورت کشور اداري نظام مدیران میان که دیگري پژوهش
 مدیران پرورش براي اصلی رویکرد سه از است، گرفته
 یادگیري و کار حین يیادگیر مستقیم، یادگیري شامل

 با ).1386 بوزجانی، (فرهی است شده استفاده اجتماعی
 چنین توانمی باال شده عنوان عوامل و مطالب به استناد
 توسعه به حدودي تا عوامل این گرچه که دکر استنباط
 مؤثر عوامل ،خاص طور به ولی، ؛دارند عنایت انسانی نیروي

 هاپژوهش این در غیردولتی مدارس مدیران توسعۀ بر
 مستعد افراد نکهیا به توجه با .است نشده بررسی و تحلیل

 جه،ینت در ؛دارند آموزش اهداف شبردیپ در ییبسزا نقش
 ؛کندمی دایپ ضرورت افراد نیا توسعه لهئمس به پرداختن
 و هامولفه ییشناسا حاضر، قیتحق یاصل لهئمس نیبنابرا

 استعدادهاي آن از يریگبهره با بتوان که است ییسازوکارها
 رانیمد تا دکر کمک قیطر نیا از و داد توسعه را مدیران
 نیا هايافتهی از استفاده با بتوانند پرورش و آموزش
 چه هر نگهداشت جهینت در و توسعه هاينهیزم پژوهش،

 ق،یطر نیا از و آورند فراهم را خود استعدادهاي بهتر
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 رو، نیا از شند.بخ تحقق بهتر چه هر را خود مهم تیمأمور
 مدیران توسعه هايمولفه ییشناسا هدف با حاضر پژوهش
 نظر مورد دةیپد یمیپارادا الگوي یطراح ،استعداد با آموزشی

  است. هانجام شد غیردولتی مدارس در عوامل نیا آزمون و
  

 پژوهش سواالت
 مدارس در آموزشی مستعد مدیران توسعه هايمولفه

  ؟کدامند تهران شهر غیردولتی
 آموزشی مدیران توسعه براي را مفهومی الگوي چه
  د؟کر ارائه توانمی دولتی، غیر مدارس
  ؟اعتبار دارد اندازه چه تا پیشنهادي مدل

  
 پژوهش روش
 گردآوري اساس بر و ١کاربردي هدف، نظر از حاضر پژوهش
 به پیمایش صورت به که است میدانی نوع از هاداده

 ؛ بنابرایناست دهکر اقدام نیاز مورد هايداده گردآوري
 قرار ٢غیرآزمایشی پژوهش هايروش کلی طبقه در پژوهش
 پژوهش ).1391 ،حجازيو  سرمد ،(بازرگان است گرفته
 توسعه هايمولفه کشف دنبال به که این دلیل به حاضر
 در آن یابیاعتبار و الگو ارائه و آموزشی مستعد مدیران
 آمیختۀ تحقیق هايطرح نوع از ،است یردولتیغ مدارس
 از استفاده با و یفیک بخش در ابتدا بنابراین ؛است اکتشافی
 در سپس و ییشناسا استعداد توسعه يهامولفه ،مصاحبه
 طرح نوع این در .شد یاعتبارسنج هامولفه نیا یکم بخش
 و است خاص زمینه یک در یابیزمینه درصدد محقق ها،

 به ابتدا ،منظور این براي است. استقرایی آن رویکرد
 این از استفاده با و پردازدمی کیفی هايداده يآورجمع

 کمی هايداده گردآوري ابزار تنظیم به دست اولیه، شناسایی
 کیفی هايداده به تحقیقات، از نوع این در بنابراین، زند.می

 توالی در آن، بر عالوه و شودمی داده بیشتري اهمیت
 هايداده سپس و کیفی هايداده ابتدا نیز هاداده گردآوري
 در روند، همین ).1386 (بازرگان، شودمی يآورجمع کمی
 ۀمطالع از پس ،یعنی ؛است شده رعایت نیز حاضر تحقیق
 با سپس و هشد یبررس انریمد هتوسع عوامل اي،کتابخانه

                                                
1. Applied study 
2. Non experimental 

 ابعاد ،maxqda افزارنرم کمک به و یفیک روش از استفاده
قرار  بنديطبقه و شناسایی ی،سبرر مطالعه مورد دةیپد ۀنهفت
 حاصل که ساخته، محقق نامهپرسش با سپس و گرفته
 هامولفه و هاویژگی بنديدسته به بود، تحقیق اول مرحله
 نتیجه در کیفی، بخش در تحقیق آماري جامعه شد. پرداخته
 متخصصان از برخی و دانشگاه نظرصاحب اساتید با مشورت
 و معروف هايمجتمع تجربه با موسسان پرورش؛ و آموزش
 موضوع با که تهران شهر غیردولتی متوسطه مدارس موفق
 به توجه با شدند. شناسایی ند،داشت آشنایی تحقیق مورد
 و بهترین تحقیق، روش بودن آمیخته و تحقیق ماهیت
 مصاحبه در که سواالتی .بود مصاحبه ابزار، ترینجامع

 اصلی سواالت بر مبتنی ،مشخص صورت به شد، استفاده
 در موضوع بهتر تبیین براي که بود سواالتی و پژوهش
 افراد، این با تماس برقراري با .شد مطرح مصاحبه جلسه

 ها،مصاحبه از برخی خالل در شد. انجام هامصاحبه
 اهداف راستاي در که افرادي معرفی به شوندگانمصاحبه
 با که دپرداختن بودند، ارزنده تجارب و نظرات داراي پژوهش،
 مورد 14 انجام به قادر پژوهشگر افراد، این با هماهنگی
 از حاصل هايداده چه اگر د.گردی شده هدایت نیمه مصاحبه
 بیشتر، اطمینان براي اما ؛رسید اشباع به 11 نفر تا مصاحبه
 در پژوهش ،یکم بخش در .یافت ادامه نفر 14 تا هامصاحبه

 پایایی محاسبه يبرا اول ۀمرحل در شد. اجرا مرحله سه
 (ارزیاب) کدگذار دو موضوعی درون توافق روش از مصاحبه،
 علمی هیئت عضو دو مشارکت از منظور بدین شد و استفاده
 موضوعی درون توافق درصد شد. استفاده خوارزمی دانشگاه

 استفاده با رود،می کار به تحلیل پایایی شاخص عنوان به که
  شد: محاسبه دستور این از

  
 در گرفته انجام هايمصاحبه براي کدگذاران بین ییپایا
 درصد 9/86 برابر فوق دستور از استفاده با تحقیق، این

 است، درصد 60 از بیشتر پایایی، میزان این چون است.
 ادعا توانمی و است تایید مورد هاکدگذاري اعتماد قابلیت
 ۀمرحل در است. مناسب هامصاحبه تحلیل میزان که کرد
 ابزار یشیآزما اجراي ،آماري ۀجامع افراد از نفر 30 وير دوم

 و ییروا زانیم یبررس براي هاداده و گرفت صورت پژوهش
 طراحی در .دش يآورجمع شده، یطراح ابزار ییایپا

 هامصاحبه از شده استخراج نهایی شاخص 11 نامه،پرسش
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 سواالت روایی آزمون براي همچنین ؛شد گرفته نظر در
 دانشگاهی اساتیدو  متخصصان نظرات از ،نامهپرسش
 مختلف هايمصاحبه انجام با مرحله، این در .گردید استفاده

 و آمد عمل به الزم اصالحات شده، یاد افراد از نظر کسب و
 همان نامه،پرسش که شد حاصل اطمینان ترتیب بدین
 آلفاي ضریب سنجد.می را محقق نظر مورد ۀخصیص
  است. 88/0 برابر ها،شاخص بنديبهرت ۀنامپرسش کرونباخ
 موضوع تیماه و هدف به توجه با سوم ۀمرحل در
 قیتحق روش یکم مرحله در روش نیترمناسب ق،یتحق
 آماري جامعه مرحله، نیا در .است یلیتحل -  یفیتوص

 غیردولتی هطمتوس مدارس مدیران تمامی شامل پژوهش
 سوي از دهش منتشر اطالعات و آمار آخرین طبق بود. تهران
 تحصیلی سال در تهران شهر پرورش و آموزش مدیریت

 داشت، بر در را غیردولتی دبیرستان مدیر ،510 )95 -96(
 عنوان به تصادفی صورت به مدیر 218 تعداد، این از که

 کوکران دستور اساس بر تصادفی، يگیرنمونه روش با نمونه
 مجاز خطاي و درصد 95 اطمینان فاصله گرفتن نظر در با و
 نامهپرسش از هاداده گردآوري براي شدند. انتخاب درصد 5

 بخش، 2 شامل که گویه 10 بر مشتمل که ساخته محقق
 مستعد مدیر توسعه هايمولفه و شناختیجمعیت اطالعات

 سؤاالت نیا شد. استفاده بود، زیرمولفه سه داراي خود که
 ،یفیک بخش در شده ییشناسا گانه 9 هايمولفه به توجه با
 نامهپرسش هايگویه .دش نیتدو هامصاحبه متون به توجه با
 گزینه چهار داراي لیکرت ايگزینه چهار طیف اساس بر

 ترتیب به که مخالفم کامالً و مخالفم موافقم، موافقم، کامالً
 و تجزیه در شد. تنظیم داده، اختصاص آنها به 4 تا 1 اعداد
 استنباطی و صیفیتو آماري هايروش از هاداده تحلیل
 الگویابی و تاییدي عاملی تحلیل اکتشافی، عاملی (تحلیل
 هر دهنده تشکیل ابعاد شناخت پی در ساختاري) معادالت
 الگوي برازش و آزمون قالب در ابعاد این تایید و الگو مولفه
 افزارنرم و spss آماري افزارنرم از استفاده با پژوهش نهایی
  شد. استفاده )lisrel( لیزرل
  
  تحقیق هايیافته
 نظریه به مربوط هايتحلیل ارائه ضمن ،کیفی بخش در
 توسعه هايمولفه مفاهیم، گیريشکل روند به بنیاد، داده

 الگوي انتها، در تا دش پرداخته آموزشی مستعد مدیران
 متوسطه غیردولتی مدارس در آموزشی مستعد مدیران توسعه

 پژوهش این هايیافته کیفی بخش شود. تبیین تهران
 معروف مدارس در شده انجام مصاحبه 14 تفسیر حاصل

 يآورجمع روش ،پژوهش این در است. تهران غیردولتی
 با هامصاحبه بود. ساختاریافته نیمه و باز مصاحبه ها،داده
 بارهدر خبرگان باور و نگرش از اطالع و آگاهی هدف
 این در شد. انجام آموزشی مستعد مدیران توسعه هايمولفه

 سواالت اساس بر را هامصاحبه د،کر سعی محقق پژوهش
 ارتباط شده، بیان مطالب اساس بر سپس و شروع تحقیق
 د.کن حفظ را خبرگان توسط شده مطرح مباحث و مطالب
 آن با مرتبط هايپرسش و تحقیق اصلی هدف که آن ضمن
 هايیافته پژوهش، این در .گرفت تحلیل مبناي عنوان به

 و مصاحبه از شده گردآوري هايداده تحلیل بر بتنیم کیفی
 براي پژوهشگر ،دیگر عبارت به ؛است نظري مبانی
 هايمولفه شناسایی به که پژوهش سواالت به گوییپاسخ
 نهایت در و آموزشی مستعد مدیران توسعه دهنده تشکیل
 از د،پردازمی آموزشی مستعد مدیران توسعه الگوي طراحی
  است. کرده استفاده »بنیادداده نظریه« یکیف پژوهش روش

 در آموزشی مستعد مدیران توسعه هايمولفه اول: سوال
  کدامند؟ تهران شهر غیردولتی مدارس
 از یک هر میانگین طور به شده، انجام مصاحبه 14 در

 و دبیران و معاون و مدیر نفر 25 از باالتر مسئولیت موسسان
 اعضاي کار سابقه ینمیانگ و داشتند عهده بر را پرسنل
 شناختیجمعیت توزیع .بود سال 31 به نزدیک نیز، نمونه
  .توان دیدمی )1( جدول دررا  هانمونه

 مصاحبه یک از بخشی اساس بر کدگذاري از نمونه یک
  است. شده ارائه ذیل در

 است. هايتئور آموزش از باالتر اریبس عمل در رانیمد توسعه
 در دیبا آموزش نیبنابرا است. الزم ،ییانهیزم دانش که است درست
 گذراندن با شود.منجر  يتوانمند به تا شود همراه یعمل طیمح
 یعنی مطالعه مرکز جا نیا در. شودینم ریمد فرد ک،یتئور یمبان

 یفینمونه ک یشناختتیجمع عیتوز .1جدول 
 71/85 12  موسس  سمت

 29/14 2  مدیر
  14/57  9   30 تا 20 بین  (سال) کارسابقه

  86/42  6   30 باالي
  71/35  5  زن  جنسیت

  29/64  9  مرد
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 منتقل را روز به دانش و دارند حضور دیاسات .میدار پژوهش دفتر
 دیتول خودمان را محتوا ما ).رانیمد به هم و رانیدب به (هم کنندمی
 در هستند. آموزش تحت همواره ما رانیمد و میدهمی آموزش و

 فاز بدون که یآموزش اجزاست. از یکی موزشآ ،يتوانمندساز حلقه
 چرخه نیبنابرا ؛شد نخواهد منجر ییکارا به شود انجام شناخت
 .یابدادامه می ارائه با بعد و ارائه نحوه بعد و آغاز یسنجازین با آموزش

 است، )يمورد مطالعه ،study case( ما یآموزش کالس در
 .مسئله حل یروجخ هايتئور انیب تجارب، ارائه مسئله، یمعرف
 تعهد و نهیهز کاهش به کل در و شودمی فرد رشد باعث توسعه

 است نیا مجتمع، نیا در راحت یزندگ شرط .شودمی منجر شتریب
  .دیارایب دانش به را خودش فرد، که

 .2 ؛)ارتقاء( توسعه به باور. 1 :شدهییشناسا يکدها
 .4 ؛روز به دانش آموزش .3 ؛هايتئور آموزش بودنیعمل

 به توجه با آموزش .5 ؛توسعه يبرا مستمر و مدون برنامه
 ارائه نحوه .7 ؛متناسب يمحتوا انتخاب .6؛ یسنجازین

 .9 ؛يمورد مطالعه صورت به آموزش مدل .8 ؛ارائه مناسب،
 و تعهد توسعه يایمزا از .10 ؛کار اتمام در بازخورد، گرفتن
  .مستمر يریادگی .11 ؛هانهیهز کاهش

 سازمانی عوامل که داد نشان کیفی، بخش هايیافته
 برگیرنده، در غیردولتی مدارس در استعدادها توسعه بر موثر

 (محیط مدرسه پویایی یادگیرنده)، (فرهنگ مدرسه فرهنگ
 بخش، اطمینان اعتماد، (قابل مدرسه جو نباشد)، ایستا کاري
 (همکاران همکاران مدرسه، متعالی اهداف کننده)، تسهیل
 فرایند براي همچنین است. انتقادپذیر) و فعال و ندخودتوانم
 شد. حاصل باز کد 87 ها،مصاحبه از حاصل (ارتقاء) توسعه
 محوري کدگذاري مرحله از آمدهبه دست  هايمقوله

 جادیا صورت به مستعد، مدیر (ارتقاء) توسعه در ها،مصاحبه
 توسعه فرصت جادیا باز)، کد 39( شغلی توسعه فرصت
 يبرا کارکنان قیتشو باز)، کد 27( فردي هايمهارت

 باز) کد 18( خود يبهساز امر در شتریب تیمسئول رشیپذ
 هايمولفه حقیقت در نتایج، این شد. بنديدسته و ارائه
 نظریه در که دهدمی نشان را آموزشی مستعد مدیران توسعه
 مجددا اولیه، استخراج از پس دارد. نام پدیده بنیاد؛داده

 بازنگري و قضاوت معرض در شده استخراج يهامضمون
 شده استخراجپس از  گرفت. قرار متخصصان و کارشناسان

 ادغام و يتکرار میمفاه حذف و غربال و ینیبازب ،نیمضام
 بیشترین که را فرعی مضامین محقق، مشابه، میمفاه

 قرار هم کنار داشتند، هم به نسبت را مفهوم و معنا نزدیکی

 در پرداخت. اصلی) هاي(مضمون جدید انیمع خلق به و داد
 نیا که شد مشخص یاصل مضمون 11 تعداد تینها

 کاهش محوري کد 3 به توسعه يبنددسته در نیمضام
 خبرگان منظر از که داد نشان کیفی، بخش هايیافته یافتند.
 شامل استعداد با مدیران توسعه نشانگان ،شونده مصاحبه
 ارائه و آموزش و یازسنجین( توسعه يبرا مدون يزیربرنامه
 کمک ،اطالعات اثربخش انتقال طیشرا جادیا ،)مناسب
 ،رانیمد به اطالعات انتقال يبرا زبده يایاول از گرفتن
 اطالعات موثر انتقال يبرا دانشگاه دیاسات از گرفتن کمک
 مسائل به مدرسه ریمد فیوظا شرح اختصاص ،رانیمد به

 ،اطالعات يروزآوربه رايب التیتسه آوردن فراهم ی،آموزش
 ی،آموزش مشاوره ارائه ی،علم شرفتیپ امکانات آوردن فراهم

 با متناسب تخصصی هايدوره يبرگزار ،مستمر يریادگی
 فرصت جادیا بر تاکید بیشترین واست  فرد هر ییتوانا

 اول سوال به پاسخ مرحله، این نتایج است. شغلی توسعه
 تعداد همچنین ؛آمده است 2 جدول در که است تحقیق
 شده داده نمایش ،3جدول در مدارس موسسان اشاره دفعات
  .است

  هامصاحبه تحلیل از حاصل ها)(زیرمولفه .2 جدول

  حاصل محوري کدهاي به اشاره دفعات تعداد .3 جدول
 از حاصل  ها)(زیرمولفه محوري کدهاي  ردیف

  هامصاحبه
 دفعات
  اشاره

  36  شغلی توسعه فرصت جادیا  1
  13  فردي توسعه فرصت جادیا  2
 بیشتر مسئولیت پذیرش براي کارکنان تشویق  3

  خود بهسازي امر در
18  

 (زیر محوري کدهاي  آزاد کدهاي
  ها)مولفه

 یسنجازی(ن وسعهت يبرا مدون يزیربرنامه
 طیشرا جادیا ).مناسب ارائه و آموزش و

 از گرفتن کمک .اطالعات اثربخش انتقال
 انتقال يبرا دانشگاه، دیاسات و زبده يایاول

  رانیمد به اطالعات

 توسعه فرصت جادیا
  شغلی

 به مدرسه ریمد فیوظا شرح اختصاص
 التیتسه آوردن فراهم ی.آموزش مسائل
 آوردن فراهم .اطالعات يروزآوربه براي

  یعلم شرفتیپ امکانات

 توسعه فرصت جادیا
  فردي

 ،مستمر يریادگی ،یآموزش مشاوره ارائه
 با متناسب تخصصی هايدوره يبرگزار
  فرد هر ییتوانا

 براي کارکنان تشویق
 بیشتر مسئولیت پذیرش

  خود بهسازي امر در
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 توسعه براي مفهومی الگوي چه پژوهش: دوم سوال
  د؟کر ارائه توانمی دولتی، غیر مدارس آموزشی مستعد مدیران
 مفهومی الگوي توانمی کیفی بخش هايیافته به توجه با
 مفهومی الگوي د.کر ارائه را مستعد آموزشی یرانمد توسعه
 1 نمودار صورت به مصاحبه هايیافته از آمدهبه دست  پژوهش

  است.
 داراي اندازه چه تا پیشنهادي مدل پژوهش: سوم سوال

 کیفی، بخش نهایی هايداده براساس ؟است اعتبار
 بین و طراحی توسعه، فرایند شاخص 11 شامل ايپرسشنامه

 218 که شد توزیع انتهر غیردولتی مدارس مدیران
 هايداده تحلیل براي داشت. تحلیل ارزش نامهپاسخ

 افزارنرم به هاداده ورود از پس تحقیق این در شده گردآوري
SPSS آمار و توصیفی آماري هايروش از 20 نسخه 
 و تجزیه هاآزمون این از استفاده دلیل شد. استفاده استنباطی
 یا تأیید منظور به هانامهپرسش از حاصل اطالعات تحلیل
 جدول در کمی بخش نمونه توزیع .بود مدل ابعاد تأیید عدم

  است. دهآم )4(
 و میانگین بودن مطلوب بیانگر توصیفی هايشاخص

 گویه 11 به دهندگانپاسخ .است سؤاالت استاندارد انحراف
 ايدرجه 4 لیکرت طیف قالب در شده ارائه توسعه به مربوط
 ،5 جدول شرح به فرعی مولفه 3 داراي خود که دادند پاسخ
 فردي توسعه فرصت جادیا مولفه براي وضعیت بهترین .بود
 اطالعات روزآوري به براي تسهیالت آوردن فراهم گویه در
 جادیا مولفه آن از ارزیابی ترینضعیف و 6239/3 میانگین با

 اثربخش انتقال شرایط ایجاد گویه در شغلی توسعه فرصت
   بود. 5/2 یانگینم با اطالعات
  
  آموزشی مدیران توسعه هايگویه توصیفی هايشاخص .5 جدول

  
  

 (آزمون عاملی تحلیل آزمون کمک با حاصل هايمولفه
 ماتریس اشتراکات، جدول ،KMO و بارتلت کرویت
 نتایج د.ش مشخص ها)عامل گذارينام اجزا، یافته چرخش
 جدول در حاضر تحقیق در KMO و بارتلت کرویت آزمون
 از استفاده براي نمونه حجم که است آن از حاکی ،6 شماره
 تناسبحاکی از  نیز و است کافی و مناسب کامال آزمون
  .است تحقیق این در عاملی تحلیل آزمون زیاد بسیار

  
  

 توزیع جمعیت شناختی نمونه کمی. 4جدول 

  درصد  فراوانی   دهندگانهاي پاسخویژگی
 100 218  مدیر  سمت
سابقه 
  کار

  42/6  14  20کمتر از 
  19/20  44  سال 25تا  20بین 
  16/37  81  سال 30تا25بین 
  23/36  79  سال به باال 30

  35/18  40  زن  جنسیت
  65/81  178  مرد

 الگوي مفهومی پژوهش. 1نمودار 
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 تحلیل شده انتخاب نمونه تعداد تاییدپذیري آزمون .6 جدول
  عاملی

   مقیاس
 توسعه
 مدیران
  آموزشی

  بارتلت آزمون نتایج

KMO  c2   df  Sig 

  721/0 121/381 55 001/0< 
  

 تحلیل اجراي از بعد متغیرها بودن مناسب معیارهاي
 نشان ،7 جدول در گویه هر تبیین اشتراك میزان و عاملی
  است. شده داده

 توسعه الگوي نامهپرسش گویه تبیین اشتراك میزان .7 جدول
  آموزشی مدیران

  حاصل ادیرمق  هاداده در گویه مشخصه
 و (نیازسنجی توسعه براي مدون ریزيبرنامه
  مناسب) ارائه و آموزش

372/0 

 350/0  اطالعات اثربخش انتقال شرایط ایجاد
 انتقال براي زبده، اولیاي از گرفتن کمک

  مدیران به اطالعات
313/0 

 انتقال براي دانشگاه، اساتید از گرفتن کمک
  مدیران به اطالعات موثر

647/0 

 719/0  تخصصی هايکارگاه گزاريبر
 595/0  آموزشی مسائل به مدیر وظایف شرح اختصاص
 روزآوري به براي تسهیالت آوردن فراهم

  اطالعات
653/0 

 485/0  علمی پیشرفت امکانات آوردن فراهم
 596/0  مدیران) سایر (به آموزشی مشاوره ارائه

 599/0  مستمر یادگیري
 توانایی با اسبمتن تخصصی هايدوره برگزاري

  فرد هر
099/0 

  
 گویه آموزشی، مدیران توسعه نامهپرسش سواالت بین
 مقدار با )5 شماره (گویه تخصصی هايکارگاه برگزاري
 نشان را شده تبیین اشتراك میزان بیشترین 719/0 اشتراك

 توانایی با متناسب تخصصی هايدوره برگزاري گویه و داد
 کمترین ،099/0 اشتراك مقدار با )،11 شماره (گویه فرد هر

 کایزر، مالك اساس بر همچنین .نشان داد را اشتراك میزان
 تعداد با آزمون پیشنهادي تعداد که دش استخراج عامل 3

 با مصاحبه و تحقیق کیفی بخش در شده استخراج معیارهاي

 همکاران و گالسیک گانهشش معیارهاي نیز و خبرگان
 مالك از هاعامل تعیین رايب بود. موافق و همسو )1997(

 هاییعامل فقط کایزر، مالك مبناي بر شد. استفاده کایزر
 آنها »ویژه مقدار« یا عاملی بار مجذور که هایی)(مؤلفه
 مقادیر و هاعامل تعداد است.پذیرفتنی  باشد یک از تربزرگ

  است: شده داده نشان 9 و 8 شماره جداول در مرتبط با آنها
  

 میزان و اکتشافی عامل تحلیل از حاصل عوامل .8 جدول
  شده تبیین واریانس

  
  

 %34/49 جمعاَ شده استخراج عامل سه نتایج، براساس
 مقدار د.کننمی تبیین را آموزشی مدیران توسعه واریانس از
 دهندهنشان کمی و کیفی بخش بودن همسو و واریانس این

 و کیفی بخش در آمدهبه دست  معیارهاي مناسب روایی
  .است پژوهش نظري مطالعات

  
  واریماکس روش به هاعامل چرخش از حاصل نتایج .9 جدول

 
 هايگویه که داد نشان اکتشافی عاملی تحلیل نتایج
 اول عامل تبیین در را عاملی بار بیشترین 5 تا 1 شماره
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 در هاگویه این داشتند. آموزشی مدیران توسعه الگوي
 فرصت ایجاد یعنی، ولا معیار معادل تحقیق نامهپرسش
 ،آموزشی مدیران توسعه از عدب دوم رتبه در بود. شغلی توسعه
 در و 8 تا 6 هايگویه با فردي توسعه فرصت ایجاد عامل
 مسئولیت پذیرش براي کارکنان تشویق عامل سوم رتبه
 (گویه 10 و 9 هايگویه با خود، بهسازي امر در بیشتر
 قرار شد) حذف 3/0 از کمتر عاملی بار علت به 11 شماره
 مدیران الگوي توسعه بعد تاییدي عاملی تحلیل نتایج .داشت
 10 جدول و 3 و 2 شماره شکل در مدل برازندگی و آموزشی
   است. شده داده نشان

  
 توسعه سازه يدییتأ عامل لیتحل برازش .10جدول 

 انتظار مورد  مشاهده شاخص نام
  >  3 26/2   آزادي درجه به دو خی نسبت
  >  1/0 031/0 مجذورات میانگین خطاي ریشه

  < 90/0 98/0  شبراز شده نرم شاخص
  < 90/0  98/0   تطبیقی شبراز شاخص
  < 90/0 95/0  شبراز نیکویی شاخص
  
 داد نشان نتایج توسعه، عدب تاییدي عاملی تحلیل در
 بار مقدار و 10 جدول در برازندگی، هايشاخص براساس
 آمدهبه دست  هايشاخص معیار، هر از هآمدبه دست  عاملی

 شده بررسی هايعامل و برخوردارند مطلوبی برازش از
 بخش نتایج اساس بر ند.دار را توسعه مرحله تبیین توانایی
 فرصت جادیا اصلی مولفه 3 از توسعه سازه پژوهش، کیفی

 مالی مسایل جداسازي )،1OCLD( مداوم توسعه و يریادگی
 تیمسئول رشیپذ يبرا کارکنان قیشوت )،2IFE( آموزش از
 شده تشکیل )،3Encourag( خود يبهساز امر در شتریب

   است.
 آماره انتظار مورد مقدار تاییدي مدل برازش هايشاخص

 - 2 از کمتر و 2 از بیشتر مقدار معناداري، تایید براي تی
 هاعامل کلیه معناداري آمدهبه دست  نتایج براساس که است
به  هايشاخص از یک هر رفته، هم روي د.شومی تایید
 عدم یا برازندگی دلیل ،تنهایی به ،مدل براي آمده دست

 کنار در را هاشاخص این باید بلکه ؛نیستند مدل برازندگی
 ترینمهم بیانگر 10 جدول کرد. تفسیر هم با و یکدیگر
 مشاهده جدول در که گونه همان است. برازش هايشاخص

 مناسب برازش دهندهنشان هاشاخص همه مقادیر شود،می
 درجه تاییدي عاملی تحلیل مدل بنابراین، هستند. مدل

 از شده گردآوري هايداده یعنی این و دشومی تایید نخست
 به دست نتایج نتیجه، در و برخوردارند الزم برازش و کفایت
  .است اعتماد مورد و اتکا قابل پژوهش مدل برآورد از آمده

  
  و بحث يگیرنتیجه

 و علوم حوزه در عظیم تحوالت شاهد اخیر هايسال در
 هايمهارت یادگیري به نیاز موضوع این و هستیم فناوري

                                                
1. Opportunities for continuous learning and devel-

opment 
2. Isolation finance education 
3. Encouraging staff to accept more responsibility for 

upgrading 

 بارنتایج تخمین استاندارد  .2شکل 
 يدییتأ یعامل لیتحلیعامل

 یر عاملبا يمعنادار نیتخم جینتا .3شکل 
 توسعه يهاي الگوهیگو
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 خرد از استفاده با گیريتصمیم هايمهارت بهبود و نوین
 آن بر افزون است، هکرد نمایان مدارس مدیریت در را جمعی
 تغییر و پرورش و آموزش نظام در بنیادین تحول سند تدوین
 به توجه لزوم تربیتی و آموزشی کالن و خرد اهداف در

 داده قرار نظر مد را مدیران توسعه فرایند در محوري برنامه
 ؛است مدارس بهبود فلسفه از بخشی ،مدیران توسعه است.
 دانش، تا سازدمی قادر را آنان سازي،آماده و توسعه زیرا

 اثربخش هدایت براي را الزم هاينگرش و هامهارت
 چشمگیري هايتفاوت ایجاد باعث و آورده دست به مدارس
 انآموزدانش عملکرد و مدرسه دادهايبرون در توجهی
در پی  و مدیران توسعه هايمولفه شناخت بنابراین ؛شوند
 ضروري اساسی، هايمهارت و دانش به آنان تجهیز ،آن

 هايمولفه شناسایی حاضر پژوهش انجام از هدف است.
 الگوي طراحی و غیردولتی مدارس استعداد با مدیران سعهتو

 آزمون و بنیادداده نظریۀ کمک به نظر مورد پدیدة پارادایمی
 روش طریق از تهران شهر غیردولتی مدارس در عوامل این

 مدارس مدیران توسعه فرآیند پژوهش، این در بود. آمیخته
 سانموس دید از آن گوناگون ابعاد به توجه و غیردولتی
 در استقرایی و اکتشافی رویکرد از گیريبهره با مدارس
 دست به مضمون تحلیل نتایج گرفت. صورت کیفی بخش
 ایجاد مقوله سه وجود از حاکی موسسان، با مصاحبه از آمده

 و فردي یادگیري فرصت ایجاد و شغلی یادگیري فرصت
 امر در بیشتر مسئولیت پذیرش براي مدیران تشویق
 نشان کیفی، بخش هايیافته همچنین بود. خود بهسازي

 مدارس در استعدادها توسعه بر موثر سازمانی عوامل که داد
 یادگیرنده)، (فرهنگ مدرسه فرهنگ برگیرنده در غیردولتی
 قابل ( مدرسه جو نباشد)، ایستا کاري (محیط مدرسه پویایی
 متعالی اهداف کننده)، تسهیل بخش، اطمینان اعتماد،
 و فعال و توانمند خود (همکاران ارانهمک و مدرسه

 ویکاسترم )،1394( همکاران و شاطري باشد.می انتقادپذیر)
 اهداف، اهمیت بر  )1998( همکاران و چامبرز و )2013(

 )،1394( همکاران و شاطري سازمان، اندازچشم و ماموریت
 )،2011( یوهنا )،2012( اسلیدرینک )،1392( غفاري و افجه

 رودت و کوتزه )،2004( جوردان و سوزلند )،2009( کاگونی
 )،2001( والکر )،1387( مهرعلی و جهانگیري )،2005(
 و شاطري )،2013( سیمون و استیفن همکاران، بارهدر

 )،1390( سلطانی و کریمی حاجی )،1394( همکاران
 فرهنگ بارهدر )1391( زادهجواهري پور،قلی طهماسبی،
 همکاران و بیرت )،1394( همکاران و شاطري سازمانی،

 در سازمانی، جو بارهدر )2005( رودت و کوتزه و )2004(
 استعدادها توسعه بر سازمانی عوامل به خود هايپژوهش
 موسسان که ايمولفه اولین پژوهش این در داشتند. تاکید
 ،داشتند تاکید آن به هامصاحبه در غیردولتی مدارس خبره
 هاي،زیرمولفه شامل کهبود  شغلی توسعه فرصت ایجاد
 ارائه و آموزش و نیازسنجی( توسعه براي مدون ریزيبرنامه
 کمک اطالعات؛ اثربخش انتقال شرایط ایجاد ؛)مناسب
 مدیران؛ به اطالعات انتقال براي زبده، اولیاي از گرفتن
 اطالعات موثر انتقال براي دانشگاه اساتید از گرفتن کمک
 این د.شمی تخصصی، ايهکارگاه برگزاري و مدیران به

 مغفول پرورش و آموزش بخش در عملی طور به مولفه
 نقطه این به موفق، دولتی غیر مدارس اما ؛است مانده
ه ب منحصر ویژگی به که به ویژه ؛نددار خوبی توجه کلیدي
 سبب خود، اینو  دارند توجه مدیریت سمت در افراد فرد
  است. مدارسی چنین تمایز

 باید هاسازمان :مداوم شغلی هتوسع فرصت ایجاد
 براي شکوفایی و رشد هايفرصت آوريفراهم راستاي در

 در کردن کار ضمن بتوانند هاآن تا کنند، تالش استعدادها
 دیگر، عبارتی به بپردازند. نیز خود اییحرفه رشد به سازمان
 و اییخودتوسعه پژوهشی، و مطالعاتی فرصتباید  هاسازمان
 امر این ؛دنده قرار افراد این اختیار در ار بازسازي فرصت
 جلسات ها،کمیته در استعدادها مشارکت صورت به تواندمی
  باشد. افراد این نگرفت قرار یادگیري معرض در و دستی باال

 کار و ساز یک همچنان آموزش ها،یافته طبق :آموزش
 آنجا از آموزش اهمیت است. استعدادها توسعه براي مناسب
 توسعه هايسیستم همه مشترك وجه که شودمی ناشی
 افراد فکري توسعه و یادگیري فرصت ایجاد انسانی منابع
 استعدادها چه چنان )،2013( رز بزعم ).1389 (ابیلی، است
 ساختارمند توسعه و کافی حمایت از جدیدشان هاينقش در

  رفت. خواهند دست از نباشند، برخوردار
 ،رانیمد شغلیۀ سعتو« خبره موسسان از یکی به اعتقاد

 است درست .است هايتئور آموزش از باالتر اریبس ،عمل در
 در دیبا آموزش نیا بنابر .است الزم ییانهیزم دانش که
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 با .شود يتوانمند به منجر تا شود همراه یعمل طیمح
 مرکز جا نیا در .شودینم ریمد فرد ک،یتئور یمبان گذراندن
 و دارند حضور دیاسات .میدار پژوهش دفتر یعنی مطالعه
 به هم و رانیدب به هم( کنندمی منتقل را روز به دانش
 و میدهمی آموزش و دیتول خودمان را محتوا ما ).رانیمد
 حلقه در .هستند آموزش تحت همواره ما رانیمد

 بدون که یآموزش .اجزاست از یکی آموزش ،يتوانمندساز
 نیا بنابر .شد هدنخوا ییکارا به منجر شود انجام شناخت فاز

 ارائه بعد و ارائه نحوه بعد و آغاز یازسنجین با آموزش چرخه
 موردي) مطالعه ،(case study ما یآموزش کالس در .است
 خروجی هاتئوري بیان تجارب، ارائه مسئله، معرفی است،
 کل در و شودمی فرد رشد باعث توانمندسازي مسئله. حل
 زندگی شرط شود.می منجر بیشتر تعهد و هزینه کاهش به

 دانش به را خودش فرد، که است این مجتمع، این در راحت
  ».بیاراید

 از توانمی که داد نشان پژوهش نتایج دانش: تسهیم
 بهره دهنده توسعه وکار ساز یک عنوان به دانش تسهیم
 تبادل به اشاره دانش تسهیم )،2003( وایلم دید از گرفت.
 دارد ستدي و داد فرایند یک در طرف دو حداقل بین دانش
 جدید بستر یک در دارسازيمعنا و شکل تغییر آن در که

 بستر تا کنند تالش باید هاسازمان ؛ بنابراینشودمی ممکن
 فرهنگ ینا و آورند فراهم خود سازمان در را دانش تسهیم

  دهند. پرورش خود سازمان در را
 توسط استعدادها توسعه براي مدون ریزيبرنامه ذکر
 دارد. همخوانی )2013( رز نظر با دقیقا موسسان

 )،1395( همکاران و بنی ولیک نصیري چون پژوهشگرانی
 و سومپراج )،1394( همکاران و حیات )،2015( هیلیارد
 )2009 راپر، و فلیپس( ،)2012( زو و آیلز )،2014( همکاران

 از حاصل عوامل ايگونه به هریک ،)2008( موهان و
 ذکر مدیران توسعه هايراهبرد جمله از را، هامصاحبه
 همکاران و مصباحی )،1392( محمدي و خدیوي .اندکرده

 ریزي،برنامه نقش به )،1385( ابراهیم نوه و )1390(
 توسعه فرایند در خدمت ضمن آموزش و آموزشی هايکارگاه
  دارد. همخوانی پژوهش هايیافته با که کردند اشاره مدیران
 و موسسان که ايویژگی میندو ،پژوهش این در
 تاکید آن به هامصاحبه در غیردولتی مدارس برتر مدیران

 زیر شامل که ،بود فردي هايمهارت توسعه ایجاد داشتند،
 مسائل به مدرسه مدیر وظایف شرح اختصاص هايمولفه

 اطالعات روزآوري به براي تسهیالت آوردن فراهم آموزشی،
  بود. علمی فتپیشر امکانات آوردن فراهم و

 نادیو و نایکر )،2015( کورتر و کورتنی پژوهش نتایج
 بیزل )،1394( حیات )،2013( یانگز و کاردنو )،2014(
 که هاییبرنامه اجراي در )2011( ابراهیم و )2011(

 ايحرفه و فردي هايمهارت یادگیري براي هاییفرصت
 ینهمچن است. راستاهم تحقیق این با کند، ایجاد مدیران
 خالوندي از نقل به ؛2010 همکاران، و والز )،2015( هیالرد

 تیلور و )1390( سلطانی و کریمی حاجی )،1392( عباسپور و
 به نسبت گريمربی نقش ایفاي و بازخور ارایه به )2008(

 ویژه هايآموزش امکان آوردن فراهم و مستعد نیروهاي
  د.دارن تاکید مستعد نیروهاي توسعه براي
 مدیران و موسسان که ايمولفه سومین ،پژوهش این در
 ،داشتند تاکید آن به هامصاحبه در غیردولتی مدارس برتر

 امر در بیشتر مسئولیت پذیرش براي مدیران تشویق
 مشاوره ارائه هايمولفه زیر شامل که بود خود بهسازي
 تخصصی هايدوره برگزاري و مستمر یادگیري ،آموزشی
   د.شمی فرد ره توانایی با متناسب

 است دیگري سازوکار اي،خودتوسعه اي:خودتوسعه
 ایفا نقش استعدادها توسعه در دهدمی نشان هایافته که
 کارکنان که داردمی اظهار آرمسترانگ راستا، این در کند.می
 خود یادگیري هايبرنامه پیگیري ریقط از توانندمی

 رشد را خود فردي، توسعه طرح یک عنوان به گرهدایت
  ).2006 (آرمسترانگ، دهند
 پروژه«شده  مصاحبه خبره موسسان از یکی اعتقاده ب
 و ارتقاء براي نهان هايهزینه جزه ب تومانی میلیون پانصد
 زیاد خارجی سفرهاي ایم.گرفته نظر در مدیران توسعه
 نظر در فردي هر براي اختصاصا آموزشی بودجه یه روند.می
 باهاش توانندمی هم و دارند رفاهی بودجه گیریم.می

 سازمانی تعلقات شودمی باعث که بروند، تفریحی سفرهاي
 تصمیم خودشان را آموزشی بخش اما کنند. پیدا افزایش
 ما که بخواهند اییعده است ممکن بروند. کجا گیرندمی
 صیلی،حت هايبرنامه در ژاپن. ،فنالند هند، برویم خواهیممی
 فرد به شود.می فکر پرسنل تک تک و مدیر فردي توسعه به
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 شودمی برگزار عمومی دوره هم بنابراین شود.می توجه فرد،
 همراه هم خارجی سفرهاي با حتی که اختصاصی هم و

 همکاران و بنی ولیک نصیري )،2015( هیلیارد »است.
 ها،درکارگاه شرکت ،)1394( همکاران و حیات )،1395(

 اي،منطقه و ملی هاينسکنفرا و هاسخنرانی سمینارها،
 دانشگاهی، هايدوره ،)آنالین منابع مقاله، کتاب،( خواندن
 از را مربیگري و مدیران اندیشیهم جلسات مشاوره،

 بیزل اند.کرده ذکر آموزشی مدیران توسعه راهبردهاي
 بازخور ارایه به )،1390( سلطانی و کریمی حاجی و )2011(
 فراهم و مستعد نیروهاي به نسبت گريمربی نقش ایفاي و

 مستعد نیروهاي توسعه براي ویژه هايآموزش امکان آوردن
 )1386( اسداله و )1389( الهی کریم و موالئی داشتند. تاکید
 و کاظمی کردند. اشاره توسعه در آموزش نقش به نیز

 عوامل از را آموزش و یادگیري گسترش )1388( همکاران
 ؛اندکرده ذکر کارکنان توسعه و بالندگی فرآیند در موثر

 آرمسترانگ نظر نقطه با حاضر تحقیق هايیافته همچنین
 از یکی عنوان به ايخودتوسعه اهمیت بر مبنی )،2006(

 .دارند همخوانی استعداد توسعه سازوکارهاي
 هايزیرمولفه به مربوط سواالت و توصیفی هايآمار
 هایهگو بیشتر در که داد نشان استعداد با مدیران توسعه

 از باالتر يحدودتا  آمده،به دست  هايمیانگین ،(سواالت)
 وضعیت بهترین جمله از است. بوده نمرات متوسط حد

 گویه ،شغلی توسعه فرصت ایجاد مولفه زیر در میانگین)(
 ارائه و آموزش و (نیازسنجی توسعه براي مدون ریزيبرنامه

 ادجای لفهمو زیر در میانگین)( وضعیت بهترین .بود مناسب)
 به براي تسهیالت آوردن فراهم گویه ،فردي توسعه فرصت
 زیر در میانگین)( وضعیت بهترین همچنین ؛بود روزآوري
 امر در بیشتر مسئولیت پذیرش براي کارکنان تشویق مولفه

 نتایج طبق بود. آموزشی مشاوره ارائه گویه خود،بهسازي 
 توسعه، دهنده تشکیل مولفه زیر سه در کمی هايیافته

 نشان که شد گزارش نمرات براي پایینی استاندارد انحراف
 ها)(گویه سواالت به هاپاسخ دستی یک و انسجام دهنده
 هايکارگاه برگزاري گویه همچنین است؛ شده مطرح

 اشتراك میزان بیشترین ،719/0 راكاشت مقدار با ،تخصصی
   داد. نشان را شده تعیین

 زیرمولفه که داد نشان تشافیاک عاملی تحلیل نتایج
 را عاملی بار بیشترین ،شغلی توسعه فرصت ایجاد یعنی اول،

 زیرمولفه دوم رتبه د.ردا استعداد با مدیران توسعه تبیین در
 عامل سوم رتبه در و دارد قرار فردي هايمهارت توسعه
 امر در بیشتر مسئولیت پذیرش براي کارکنان تشویق
 و برازش هايشاخص بررسی دارد. قرار ،خود بهسازي
 نشان نیز آموزشی مدیران توسعه مولفه براي عاملی تحلیل
 هايمولفه آن دهنده تشکیل هايمولفه زیر که دهدمی

 اساس بر و است یافته برازش خوبی به الگو و بوده مناسبی
  د.شومی تایید هاعامل کلیه معناداري آمدهبه دست  نتایج
 شده استخراج عامل سه هآمدبه دست  نتایج اساس بر
 و تبیین را آموزشی مدیران توسعه واریانس از %34/49 جمعاَ

 بخش بودن همسو و واریانس این مقدار دهد.می پوشش
به دست  معیارهاي مناسب روایی دهنده نشان کمی، و کیفی
   .است پژوهش نظري مطالعات و کیفی بخش در آمده
 مدارس موسسان به پژوهش هايیافته به توجه با

 مستعد مدیران توسعه بارهدر که شودمی توصیه غیردولتی
 در را زیر موارد یشغل توسعه فرصت جادیا راستاي در خود
  دهند. قرار الویت
 تدوین ی،ازسنجین( توسعه يبرا مدون يزیربرنامه )1
 ارائه و آموزش و کاربردي و روز به و مستمر هايبرنامه
 .)محتوا مناسب
 (فضاي اطالعات اثربخش انتقال طیشرا جادیا )2
 ها).شورا در تربیتی چالشی هايبحث ارائه دانش: تسهیم
 يبرا دانشگاه دیاسات و زبده يایاول از گرفتن کمک )3
 .رانیمد به روز به و موثر اطالعات انتقال
 همچنین و تخصصی آموزش هايدوره برگزاري )4
 یتیخودمدیر و مطلوب ارتباطات محتواي با هاییکارگاه
 یآموزش هايبرنامه توسعه
 دشومی شنهادیپ استعدادها میمستق رانیمد به ادامه، در
 زیر موارد مدیران، يفرد توسعه فرصت جادیا راستاي در که
  بگیرند. نظر در را

 مسائل به مدرسه ریمد فیوظا شرح اختصاص )1
 یآموزش

 اطالعات يروزآوربه براي التیتسه آوردن فراهم
 هايبرنامه تدوین ن،ینو آموزشی هايدوره (برگزاري
 گري)مربی هايمهارت
 قرار اختیار (در یعلم شرفتیپ امکانات آوردن فراهم )2
 رانیمد لیتحص ادامه به کمک یادگیري، براي زمان دادن
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 اعزام یحت و هیشهر پرداخت یعنی يماد نظر از چه ،مستعد
 .ی)آموزش تیریمد با مرتبط لیتحص ادامه يبرا خارج به

 ايخودتوسعه سازوکار داد نشان هاافتهی که آنجا از
 اجراي در موسسان شود،می شنهادیپ ،دارد ییباال تیاهم
 امر در شتریب تیمسئول رشیپذ يبرا کارکنان قیتشو
   کنند: لحاظ را زیر موارد ،خود يبهساز
 آموزشی مشاور عنوان به (مدیر یآموزش مشاوره ارائه )1
 مدیران) سایر

 مستمر يریادگی )2

 ییتوانا با متناسب تخصصی هايدوره يبرگزار )3
  مدیران. يفرد

 که شودمی هیتوص ق،یتحق هايافتهی توجه با پایان، در
 که ندکن فیتعر را سازوکاري مدیران هیئت و وسسانم

 یتخصص شغل در را استعدادها ارتقاي آن از استفاده با بتوان
 بارهدر و هاگاهدانش در که یموضوع ؛دکر فیتعر خودشان
 نیا از .شودمی مشاهده یخوب به یعلم ئتیه اعضاي

 داشت توانمی را ییهاوزنه مهم، مشاغل در به ویژه ق،یطر
 تخصص و دانش مرجع کی عنوان به خود شغل در که

  .ندکن عمل
  

 منابع
 منابع هاى شایستگى ).1388( وین بنک، براك دیو، اولریش،

 مسعود :ترجمه کار، و کسب و افراد تعامل شناخت :انسانى
 .اول چاپ سرآمد، انتشارات :تهران دبیرى، افشین و بینش

 بر موثر عوامل ).1392( عادل غفاري، صالح ؛اکبر علی سید افجه،
 علمی مجله .محور دانش کارکنان خدمت ترك و نگهداري
  21 شماره ،92 بهار فرهنگ راهبرد پژوهشی
 ترجمه انسانی، منابع تراتژیکاس مدیریت .) 1381( م آرمسترانگ،
 دفتر تهران، سوم، چاپ داوود، ایزدي، سیدمحمد، اعرابی،
 .فرهنگی هايپژوهش

 مدل طراحی .)2010( اکبر طباطبایی، نیلپور م؛ بلوچی،
 توزیع شرکت :موردي مطالعه( انسانی منابع توانمندسازي

 .مدیریت و نوآوري المللیبین کنفرانس اولین ).شیراز
 و بررسی .)1390( مرتضی سلطانی، عباسعلی؛ یمی،کر حاجی

 مدیریت فصلنامه دو استعداد، مدیریت سنجش عوامل تحلیل
 و بهار سوم، بیست شماره نهم، سال ،سازمانی فرهنگ
  .95 – 116 صفحات ،1390 تابستان

 مدیریت مدل تدوین و طراحی ).1389( ابوالحسن حسینی،
 دکتري، رساله .ایران دولتی هايسازمان براي استعداد
 .بهشتی شهید دانشگاه
 مدل طراحی ).1392( عباس پور،عباس و فاطمه خالوندي،
 شرکت موردي مطالعه استعداد؛ مدیریت فرایند سازيبهینه
 .19 شماره .عمومی مدیریت هايپژوهش .پارس گاز و نفت
  .103-  128 ص

 ،آراسته رضا؛ حسن آبادي،زین بیژن؛ عبدالهی، اصغر؛ علی حیات،
 ۀتوسع هايروش و نیازها کیفی ۀمطالع ).1394( حمیدرضا
 یادگیري و آموزش مطالعات ۀمجل مدارس، مدیران ايحرفه
 ،1/69 پیاپی ،1394 زمستان و پاییز دوم، شماره هفتم، دوره

 43-64 هايصفحه
 مدیر موفق، مدرسۀ ).1396( ب عبدالحسینی، ح؛ آبادي، زین

 مدیر المللیبین پروژة هايیافته تطبیقی مطالعۀ ،موفق
 سال ،یآموزش هايينوآور فصلنامه )،Isspp( موفق مدرسۀ

  .21- 42 صص ،1396 بهار ،61 شماره ،16
 نقش بررسی ).1393( م نریمانی، ف؛ سلطانی، س؛ عالمه،

 مدیریت بین رابطه بر اجتماعی سرمایه متغیر گرتعدیل
 شرکت ستادي هايحوزه سازمان: در دانش تسهیم و استعداد
 تهران. در مستقر تابع هايشرکت و ایران نفت ملی

 تابستان ،2 شماره ،18 دوره ،ایران در مدیریت هايپژوهش
1393. 
 منابع مدیریت هايپژوهش ).1395( م. خانی، موسی م؛ قدوسی،

  153-170صص ،95 پاییز ،3 شماره ،6 دوره انسانی،
 کاوش .)1395( ز ی،سرچهان ؛س ي،قنبر ؛ف ی،بن کیول يرینص

 فصلنامه ،ادیبن داده ايهینظر مدارس، رانیمد یبالندگ
 سال ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی –علمی
  .28 پیاپی ،95 زمستان ،4 شماره هفتم،
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