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 چکیده
 .انجام شد 5079-79 تحصیلی در سالِ آموزگاراناستعداد  مدیریت مدل یطراحپژوهش حاضر با هدف 

ن شامل خبرگا آماری جامعه ماهیت توصیفی پیمایشی است. ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین پژوهش 
 دارای راداف، مرتبط کتب و مقاالت افراد دارای، تدریس در حوزه مدیریت استعداد سابقه افراد دارای یعنی
 در حوزه مدیریت استعداد هااستان وپرورشآموزش هایسازمان و وپرورشآموزشدر وزارت  کار سابقه

مونه ن عنوانبه هدفمند گیرینمونهکه به روش  بودند استعداد یریتمد زمینهدر  آگاه آموزگاران ینچنهمو 
ل از حاص هایدادهتحلیل  بر اساس قرار گرفتند. یافتهساختارنیمه و مورد مصاحبه  یدندانتخاب گرد

 یهاشاخصبعد پرسشنامه بسته پاسخ بر اساس  در مرحله استخراج گردید. شاخص 92، هامصاحبه
 یفط یبر مبنا (شاخص 92) پژوهش پیشینه و ادبیات از مستخرج هایشاخص و هامصاحبه از حاصل
 .گان قرار گرفتخبر یارسه راند در اخت یو ط یدگرد ینو تدو یطراح گویه 539یکرت با ل یادرجههفت

 شدند. لیتوافق کندال تحل یبو ضر ایرتبهمیانگین استفاده از  با آمدهدستبه هایدادههر راند  یانپا در
 آزمون هآمار برای آمدهدستبه مقدار داد چون در پایان راند سوم نشانتوافق کندال  یبمحاسبه ضر نتایج
 بین که شودمی استنباط چنین، (sig<335/3) است معنادار α=335/3 خطای سطح در( 931/3) کندال

 کندال حاکی آماره بری آمدهدستبه مقدار و دارد وجود معنادار توافق سؤاالت با در ارتباط پاسخگویان
و مدل  یدسر یانبه پا یفیک مرحله سوم راند در یناست بنابرا پاسخگویان بین قبولقابل نظراتفاق از
 ،گزینش، ییشناسا، یکاستراتژ ریزیبرنامه مؤلفه و شششاخص  09با  آموزگاراناستعداد  یریتمد

 .شد پدیدار یو نگهدار یبهساز، جذب

آموزگاران، دلفی تکنیک، استعداد مدیریت، استعداد، : مدلهای کلیدیواژه
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 مقدمه
و  اسحت هاسازمانموضوع محدیریت اسحتعداد یحک اولویحت اساسحی بحرای بسحیاری از 

مستقیم با استفاده از کارکنان با استعداد محرتبط  طوربهامروزی  هاینسازماموفقیحت 
، 5توانایی طبیعی عنوانبه( طرفداران دیدگاه استعداد 19: 5079، و نکوئی فرهشتیب) اسحت

. گاالردو و دیدندمی طبیعی ایهدیهیک مهارت ذاتی یا  عنوانبهمعموالً استعداد را 
است ( هانگرشو  هاتوانایی) هاویژگیه استعداد ترکیبی از ند ککرد( بیان 2350همکاران )

این دیدگاه را  بعضی .شودمیمهارت و تناسب حاصل ، که از مجموع توانایی طبیعی
پدیدار ، مندنظام یافتهتوسعه هایمهارتفردی به  هایظرفیتداشتند که استعداد از تبدیل 

مانند ، گیردمیدارای استعداد در نظر  ذاتاًا رویکرد اول افراد ر در .(2359، 2دافی) شودمی
رویکرد دوم افراد را در سازمان مدنظر  کهدرحالی، استعداد طبیعی یا تعهد به کار و غیره

استعداد در نظر گرفته  عنوانبهو بحش بر این موضوع است که تمام افراد  دهدمیقرار 
 .(2359، 0کیوسینگ)شوند یا بخشی از افراد 

موجود یک مرکز آموزشی در  ( به بررسی وضعیت5071همکاران )قلی پور و 
، انددادهرا شرح  توصیفیان صورتبهو  اندپرداخته استعدادهاخصوص نحوه مدیریت 

 اندهکرد( مدل مدیریت استعداد خود را در مراکز دانشگاهی پیاده 5071و همکاران ) اقبال
 ز وآیل) پژوهشگرانلعات انجام شده توجه به مطا با .اندنداشتهو به مدارس توجه ای 

، ارانو گلنز و همک 2352، استاهل و همکاران، 2355، و بانجی تسی، 2353، ارانهمک
مدیریت استعدادها همان مدیریت استراتژیک جریان استعدادها در  ( معتقدند که2359

د عسرتاسر سازمان است که هدف آن اطمینان حاصل کردن از وجود جریانی از افراد متس
مناسب را در زمان مناسب برای  هایمهارتدر درون سازمان است که افراد مناسب با 

 اخیر کمبود هایسالآورد. در شغل مناسب بر اساس اهداف استراتژیک سازمان فراهم می
و مدیریت تبدیل شده  وکارکسباستعداد به یکی از مسائل بغرنج در جهان و در حوزه 

مطرح گردید  سؤاالتیدر مورد مفهوم استعداد همراه است و  و این معموالً با سردرگمی
آیا استعداد ذاتی ، طبیعی وجود دارد یا پرورش خواهد یافت صورتبهکه آیا استعداد 

، (. آیا استعداد در مورد عملکرد2359، دافی) است یا قابلیت آموزش و توسعه دارد؟
 پتانسیل و یا شایستگی تعهد بیشتر است.

                                                                                                                                        
1. natural ability 
2. Duffy 

3. Kaewsaeng 
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با عنوان عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان  ایمقاله( در 5079اران )احمدی و همک 
ازمانی دو دسته عوامل س استعداد بهنخبه و مستعد بیان داشت که عوامل مؤثر بر نگهداشت 

ری فراهم آو، سازمانیفرهنگ، . عوامل سازمانی شامل کار تیمیشوندمیو شغلی تقسیم 
 ،توانمندسازی، جوسازمانی، ت و ارتباطاتعاالمدیریت اط، شکوفایی رشد وفرصت 

مأموریت و ، آموزشی نیازسنجی، مدیریت عملکرد، رهبری مدرسه، آموزش و به سازی
 ،خشنودی شغلی، قدردانی و تشویق و عوامل شغلی شامل وجه شغل، شفاف اندازچشم

مروز کلی که ا سؤالزندگی کاری است.  یفیتو کپویایی شغل ، تناسب شغل و شاغل
 وپرورشآموزشغه افکار عمومی است آن است که آیا امیدی برای حل مشکالت دغد

در درازمدت مشکالت مدارس  توانمیدر حوزه مدیریت استعداد معلمین وجود دارد؟ آیا 
کرد؟ و چگونه باید از استعدادهای  ییجوچارهدر حوزه مدیریت استعداد معلمین را 

 سه کمک گرفت؟به مدر بخشیکیفیتبالقوه موجود در جهت 

با ارائه یک مدل بومی و کاربردی  درنهایت تواندمی سؤاالتپاسخ تمامی این  
رسیدن به اهداف واالی مدارس  یهاراهیکی از  چراکه، مدیریت استعداد معلمین داده شود

کاهش  در تواندمیاگر خوب مدیریت شود  است کهبالقوه معلمین  استعدادهایاستفاده از 
که  دهدیمپیشین نشان  هایپژوهش بررسی باشد. تأثیرگذاررو  یشپ هایچالش ینسب

ارائه نشده است و هر  آموزگارانیک مدل مطلوب در زمینه مدیریت استعداد  تاکنون
به بخشی از موضوع پرداخته است و یا  صرفاًکه در این حوزه انجام شده است  پژوهشی

 نبوده است. موزگارانآهم انجام شده است در حوزه  تریمفصل پژوهشاگر 

 مدیریت استعداد هایمدلخالصه  .1جدول 

 اساس بر استعداد مدیریت مدل
فیلیپس و ) هاشایستگی و هاارزش

 (2337راپر، 

 توسعه. 9کارگیری به. 0انتخاب . 2 جذب. 5
 نگهداری. 1

 استعداد مدیریت نظری مدل
 (2337کالینگز و مالهی، ) استراتژیک

 افراد از . استفاده2متفاوت  انسانی بعمنا ساختار ایجاد .5
 کلیدی مشاغل برای مستعد

استعداد  مدیریت مراتبیسلسله مدل
 (2339)هاکمن و لوئیس، 

 خدمات . جبران9عملکرد  . مدیریت0استخدام  .2 انتخاب .5

استعداد )مهمت و  مدیریت مدل فرآیند
 (2350همکاران، 

ایجاد پروفایل  .0ی کلیدی هاپست. تعیین 2تعیین اهداف  .5
ارزیابی عملکرد  .9انتخاب  .1یری استعداد کارگبه .9استعداد 

 . ارتقا استعداد9
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 (2339) سوئیم مدل
 قدردانی و . پاداش0کارکنان  . پرورش2عملکرد  . مدیریت5

 . فرهنگ1. ارتباطات 9

 (2350مدل جامع مدیریت استعداد )
 ایی پتانسیلشناس .0تعیین نیاز  .2انداز تعیین چشم .5

 . توسعه9گزینش  .1سنجش آمادگی  .9

 (2351) موسسه دیلویت

 تیریمد -0 کار نیروی یزیربرنامه -2 استعداد استراتژی-5
 رهبری توسعه -1 استعدادها جذب -9 یستگیشا وها قابلیت

 تیریمد -9 یشغل مسیر تیریمد -9 یجانشین تیریمد -9
 هاقابلیت هتوسع و ادگیریی -53 هاپاداش-7 عملکرد

 مدل )ولینز، اسمیت و روگرز(
ارزیابی میزان آمادگی  .2های موجود، شناسایی پتانسیل .

کارگیری انتخاب و به .9توسعه دادن استعدادها،  .0ها، آن
 هادرنهایت تأکید بر عملکرد آن .1استعدادها، 

 عدادهاکارگیری استبه .0. توسعه و 2شناسایی،  .5 مدل ابوالعالیی و غفاری

 گانز مدل توسعه استعدادهای
(GANS) 

آموزش و توسعه  - 2توجه به مدیریت پیشرفت شغلی  -5
ریزی منابع انسانی برنامه -9 مدیریت عملکرد - 0استعدادها 
 9ریزی جانشینی برنامه -9 استخدام و انتخاب -1 استراتژیک

 مزایا و جبران خدمات -
 یاستعداد اوهلیریت مدل مد

(OEHLY) 
 نگهداری .0توسعه  .2جذب و استخدام  .5

 ای مایک موریسونمدل نه خانه
 شناسایی مشاغل کلیدی. 2 کلیدی یهاناسایی پستش. 5

 تطبیق مشاغل کلیدی با افراد کلیدی

 مدل )ولینز، اسمیت و روگرز(
ارزیابی میزان آمادگی  .2های موجود، شناسایی پتانسیل .

کارگیری انتخاب و به .9ها، توسعه دادن استعداد .0ها، آن
 هادرنهایت تأکید بر عملکرد آن .1استعدادها، 

 هایمدل یا هادیدگاه یک از هر در این زمینه چندین دیدگاه مطرح گردیده که اتخاذ

 فراگیر دیدگاه اتخاذ .دارد به همراه هاسازمان برای عملی هاییداللت، استعداد مدیریت

 و استعداد بین مدیریت تفاوتی هیچ که موضع این اتخاذ ای افراد به انحصاری غیر یا
 نحوه مدیریت مورد در را اندکی تغییر است ممکن، ندارد وجود انسانی منابع مدیریت

 با یکپارچه انسانی منابع مدیریت»دیدگاه  اتخاذ .گردد موجب سازمان توسط افراد کردن

 با هاسازمان که شود باعش تاس ممکن افراد به انحصاری مدل یا «ینگزبه یک تمرکز

 را خود منابع و هاتالش، هستند برتر عملکرد اصلی عامالن استعدادها اینکه به باور

جذب و حفظ این افراد متمرکز کنند و سایر کارکنان را نادیده بگیرند.  روی منحصراً
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ی برخ هاسازماننیز ممکن است سبب گردد که  هاسمتاتخاذ یک دیدگاه انحصاری به 
خود را به روی  هایتالشمنابع و ، کرده یسپاربرونخود را  هاینقشیا  هاسمتاز 

 «صالحیت سازمانی». اتخاذ مدل سرمایه اجتماعی یا مدل کنندمنتخب متمرکز  هایسمت
 توجه و، تمرکز صرف بر جذب و حفظ استعداد یجابهکه  کندمیرا ترغیب  هاسازمان

 نهند. «د و جریان استعدادتوسعه استعدا»بیشتری بر  تأکید

کمتری بر استعدادهای فردی و در  تأکید هاسازمانبه اینکه  شودمیاین امر منجر  
اعتماد و روابط و همچنین ، کارهای تیمی، هاشبکهعوض تمرکز بیشتری بر افزایش 

فرایندهای سازمانی داشته باشند. همچنین دو رویکرد مهم در مدیریت  ساختار و، فرهنگ
ل به دنبا یکردرو این، داد مطرح شد که اولی به رویکرد مشارکت باال اشاره دارداستع

اشته که د تأکیدسازمانی  هایگیرییمتصممشارکت افراد در سطوح پائین تر سازمان در 
رویکرد رقیب جهانی است که اشاره بر  دومی کارکنان است. توانمندسازیهدف آن 

افراد به  گونهینابا نوآوری  کوشدمیو  برتر دارد استعدادهایجذب خبرگان و 
 بهتری دست یابند. هایتکنولوژی

حاضر توجه به مدیریت استعداد معلمین است  پژوهشهدف نهایی  کهاینبا توجه به 
 هارنامهبهستند که  وپرورشآموزشنیروهای  ترینمهممعلمان مؤثرترین و  باید گفت که

حرا اج هاآنانگیحزة کحافی و الزم بحرای ماندگاری و اقدامات حمایتی برای حفظ و ایجحاد 
، مدیریت به محور انسانی سرمایه رویکرد چرا اینکه تشریح و توصیف .شودمی

 اینکه خاطر به ندارد ضرورتی، مدارس است و آموزشی نظام برای رویکرد ترینمناسب

 ترینمهم، وزشیآم نظام انسانی هایسرمایه ینترباارزش عنوانبهمعلمان  هایصالحیت

 .است انآموزدانش تحصیلی موفقیت یعنی و مدارس آموزشی نظام اثربخشی عامل

 تمرکز استعدادها بر که کنند اتخاذ را رویکردی، مدارس که است مهم بسیار، بنابراین 

 رویکرد، مدارس برای انتخاب بهترین که است این بر اعتقاد رویکرد؟ کدام اما ؛دارد

 دارند یروزرسانبه و تغییر به نیاز مدارس که است کامالً درست البته .است مشارکت باال

، بعالوه .نیست یکرپغول کامپیوتری هایشرکت مدارس مشابه تغییرات سرعت و نوع اما
 و جمعی کار، همکاری حس که خواهند داشت بهتری عملکرد زمانی مدارس
 در، باالست مشارکت ویکردر دارای هایسازمان بارز هایمشخصه از که مساعیتشریک

 تحصیلی )پیشرفت رضایت مشتریان به )معلمان( استعدادها نیز و باشد حاکم هاآن

 محور انسانی سرمایه هایسازمان منزلهبه مدارس، درنتیجه .باشند ان( متعهدآموزدانش
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حاضر در پی طراحی  پژوهشبنابراین  ؛باشندمی مشارکت باال رویکرد اتخاذ به ناگزیر
 .است ل مدیریت استعداد آموزگاران با استفاده از تکنیک دلفیمد

 روش

 زنظرابوده و  بنیادی هایپژوهشجزء  کندمیپژوهش حاضر با توجه به اهدافی که دنبال  
 ایهپژوهشبررسی ) اسنادیشامل مطالعه  هادادهگردآوری  ابزار .استپیمایشی ، ماهیت
 جهت پاسخ تهبس پرسشنامه و یسؤال تک پاسخ باز پرسشنامه دوو  (نظری ادبیات، پیشین
 کت پرسشنامه یک ابتدا که بود نحو این به کار روش (.بود خبرگان با مصاحبه انجام
د را در مور خود نظرات تا گرفتمی قرار خبرگان از هرکدام اختیار در پاسخ باز یسؤال

ن توسط آمتن  و پس از اتمام هر مصاحبه کند یاناستعداد ب یریتمدل مد هایمؤلفه
 یدنسبه اشباع ر یلبه دل هامصاحبهمنوال  ینبه هم گرفتمیقرار  یلمورد تحل پژوهشگر

 پرسشنامه هاشاخص استخراج و هامصاحبه متن تحلیل از پس .یافت ادامه ام 51 نفر تا
مستخرج از  هایشاخص) گویه 539 با یکرتل ایدرجهپنج یاسمق یدوم بر مبنا

برای روایی  .( طراحی و تدوین شدپژوهشیات و پیشینه ادب یو بررس هامصاحبه
شنامه پرس سؤاالتپرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و برای پایایی 

 هایداده قرار گرفت. تأییدضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و جهت اجرا مورد 
 ایرتبه نیانگیم توصیفی صشاخ کارگیریبه با راند هر پایان از پس هامصاحبه از حاصل

ج راند نتای نمونه عنوانبهکه  گرفتند قرار تحلیل مورد کندال توافق ضریب ینچنهم و
 ارائه شده است. 0 و 2در جدول  سوم

 هاای پاسخبر اساس میانگین رتبه شدهمرتب

 . شاخص توصیفی در آزمون کندال2 جدول

 ایرتبهمیانگین  سؤاالت

Q Mean Rank 
q1 21.47 
q2 20.40 
q3 16.90 
q4 17.97 
q5 16.83 
q6 23.87 
q7 19.30 
q8 21.63 
q9 11.83 

q10 20.50 
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 ایرتبهمیانگین  سؤاالت

Q Mean Rank 
q11 10.67 
q12 17.97 
q13 21.57 
q14 16.23 
q15 21.57 
q16 21.63 
q17 19.97 
q18 8.90 
q19 14.87 
q20 23.87 
q21 14.17 
q22 21.67 
q23 16.87 
q24 20.47 
q25 22.67 
q26 16.97 
q27 14.47 
q28 16.90 
q29 20.37 
q30 20.40 
q31 22.80 
q32 18.90 
q33 16.93 
q34 22.70 
q35 15.37 
q36 16.43 

 کندال هایآماره. 3جدول 

 15 تعداد

 705. ضریب توافق کندال

 108.538 آماره خی دو

 35 درجه آزادی

 000. یمعنادارسطح 

 α=335/3( در سطح خطای 931/3) کندالبرای آماره آزمون  هآمددستبهچون مقدار 
شود که بین پاسخگویان در ارتباط با چنین استنباط می، (sig<335/3) است معنادار

( حاکی 931/3) کندالبری آماره  آمدهدستبهوجود دارد و مقدار  معنادارتوافق  سؤاالت
 .استبین پاسخگویان  قبولقابل نظراتفاقاز 
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 گیرینتیجهو بحث 
 5-0 جداول هاییافتهطراحی مدل مدیریت استعداد معلمان بود. ، هدف پژوهش حاضر

 ریزیبرنامه مؤلفه 9 از آموزگاران استعداد مدیریت این پژوهش حاکی از آن است که مدل
افته با این ی است. برخوردار و نگهداری بهسازی، ینیگزبه، جذب، شناسایی، استراتژیک
شانون ، (2359( دافی )2351مارسلو )، (2359) همکارانمود و ، (2353ک )نتایج برستا

 همکاراناقبال و ، (5071قلی پور و همکاران )، (2359) کاتازینا، (2359و همکاران )
 مدیریت با ارتباط در ( همخوانی داشت.2353بولتزی )، (5070میرزاپور )، (5071)

 هاییافته با هاپژوهش این نتایج و هگرفت صورت متعددی هایپژوهش معلمان استعداد
 توسعه عنوان با ایمقاله در( 2359) همکاران و مود .دارد خوانیهم حاضر پژوهش
 آموزش هب توجه معلمین استعداد توسعه جهت که داشتند بیان معلمین استعداد مدیریت

 تعداداس مدیریت امر تحقق راستای در مدارس به تواندمی نخبه معلمین حفظ و هاآن
 نانکارک توسعه کلید استعداد مدیریت مدل عنوان با ایمقاله در( 2359) کاتازینا .کند کمک

 غلیش مسیر یک طریق از که بوده توسعه و رشد نیازمند خبره کارکنان که داشت بیان
 رایب رقابتی مزیت یک عنوانبه و داده بروز را خود استعدادهای توانندمی استراتژیک

 مدیریت مدل عنوان با ایمقاله در( 2351) همکاران و مارسلو .باشند مطرح سازمان
 فظح و هاآن ارتقاء، معلمین یادگیری و رشد به توجه که داشت بیان معلمین استعداد

 و وید .باشندمی دارا را اهمیت بیشترین استعداد مدیریت هایمؤلفه میان در استعدادها
 ندداشت بیان بانک کارکنان استعداد مدیریت مدل عنوان با ایمقاله در( 2351) همکاران

 ریتمدی مدل در مهم مؤلفه دو عنوانبه تواندمی هاآن رهبری و کارکنان انگیزه به توجه که
 .باشد مطرح کارکنان زندگی کیفیت افزایش جهت بانک در استعداد

 ستعدادا مدیریت یریکارگبه راستای در شودمیپیشنهاد  پژوهش هاییافتهبر مبنای 
 و درون محیط بررسی بر اساس استراتژیک ریزیبرنامه باید وپرورشآموزش در

نجام ا مختلف مشاغل یا هانقش در مستعد معلمان استراتژیک مدیریت و یسازمانبرون
 و هایاستس تعیین و استعدادها حفظ و توسعه و کسب هاییاستراتژ شناسایی با و شود
 عمناب طریق از باید همچنین .صورت پذیرد الزم اقدامات استعداد مدیریت هاییمشخط

 راتژیاست و اندازچشم و مأموریت بر اساس کلیدی یهاپست تعیین و داخلی استعدادهای
 یاستعدادها شناسایی به سازمان خارج و یسازماندرون استعداد منابع بررسی و سازمان

 است الزم مذکور ستعدادهایا جذب جهت در بپردازد وپرورشآموزش سازمان موردنیاز
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 تحلیل ادامه جهت شرایط و آید فراهم الزم شهری خدمات و سالمت و بیمه تسهیالت
 آرامش جهت در اعتمادسازی و بخشیناناطم و گردد فراهم عالی درجات تا متقاضیان

 توجه با وپرورشآموزش سازمان .پذیرد صورت احسن نحو به استعدادها این روانی
 رشد به اتژیکاستر شغلی مسیر یک گرفتن نظر در با است نیاز تکنولوژی و علم پیشرفت
 مورد هایفعالیت و فرایندها و دارد مبذول الزم توجه ایشان حفظ و آموزش و معلمان
 رحط اجرای با و کند تفویض معلمان به اجرا مسئولیت و کند مشخص را سازمان انتظار
 .بپردازد انمعلم در انگیزه ایجاد به نسبت بندیرتبه

 در هک است سازمان استعدادهای ینیگزبه استعداد مدیریت هایمؤلفه از دیگر یکی
 هاقابلیت از استاندارد هایصالحیت هایفرم طریق از است الزم آن صحیح اجرای جهت

 یانمتقاض این و شود حاصل آگاهی وپرورشآموزش در استخدام متقاضیان هایظرفیت و
 شناسوقت، مناسب پوشش و ظاهری آراستگی، عاطفی و فکری اتثب ازنظر معلمی شغل

 مقاالت ارائه، گروهی هایفعالیت به توجه، صدر صعه و انتقادپذیری، امور در نظم و
 انجام در جدیت و پشتکار و انصاف و عدالت رعایت، درونی انگیزه کاربردی و علمی
 اصالت و اعتبار و گردند رگیریکابه شاغل و شغل تناسب بر اساس و گردند ارزیابی امور

 در است نیاز هاسازمان دیگر همانند قطعاً .گردد تأیید و بررسی مدارکشان
 ازجمله پذیرد صورت اقداماتی مذکور استعدادهای نگهداری جهت نیز وپرورشآموزش

 مانمعل کردن درگیر و ساالرییستهشا دیدگاه تدوین، جوان معلمان انتظارات به توجه
 دیگر همانند قطعاً .اخالقی تمایالت ایجاد و یختهخودانگ اشتیاق طریق از مستعد
 اقداماتی مذکور استعدادهای نگهداری جهت نیز وپرورشآموزش در است نیاز هاسازمان
 و یساالرشایسته دیدگاه تدوین، جوان معلمان انتظارات به توجه ازجمله پذیرد صورت
. در اخالقی تمایالت ایجاد و یختهخودانگ اقاشتی طریق از مستعد معلمان کردن درگیر

 پدیدار شد. 5پایان مدل مدیریت استعداد آموزگاران در شکل 
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 مدل مدیریت استعداد آموزگاران. 1شکل 

 منابع
برای  علمیهیئت(. طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای 5071)ف. ، اقبال

شماره سی و ، . سال نهمدیریت عمومیم هایپژوهشاستعداد محور.  هایدانشگاه
 چهارم.

 نخستین .وپرورشآموزش در استعداد مدیریت(. 5070)ع. ، پور علی و ج، امجدی ح.، برزین
 .شناسیروان و تربیتی علوم ملی همایش

 نوه عبدالرحیم ترجمه. محور استعداد هایسازمان (.2339) .ل، کریگ و .ر، توماس.پ، چیز
 .در مدیریت منابع انسانی نوآوری استعداد معلمان. مدیریت (.5075) .ه، یکشور. ع، نوه ابراهیم

 .تهران اول. چاپ آموزش عالی سوره. موسسه
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