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 چکیده 
که از متوسطه شهرکرمانشاه  دوره اولمعلمان نفر از  723همبستگی با مشارکت  -این پژوهش توصیفی   

 (2007)مدیریت استعداد های رسشنامهپاز ای انتخاب شده بودند، انجام شد. طبقه -گیری تصادفیطریق نمونه

Ohli (2001)، یادگیری سازمانیNifeh ، (2000)و چابکی سازمانیChang & Sharifi پایایی  .استفاده شد

استعداد  تیریمد ریمتغنباخ و تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. نتایج نشان داد وها، با آلفای کرو روایی پرسشنامه

باشد. یم یسازمان یچابک ریبر متغمثبت و معنادار کل  و اثر مثبت میمستقریغ ، اثرمثبت میاثر مستق یدارا

باشد. یم ینسازما یچابک ریبر متغ مثبت و اثر کل مثبت و معنادار میاثر مستق یدارا یسازمان یریادگی ریمتغ

ر  اث یدارای و مقدار تی سازمان یریادگیواسطه ه ب میمستقریغ ریمس بیاستعداد با ضر تیریمد ریمتغ

توان یقل ممست یرهایباشد. با توجه به اثرات کل متغیم یسازمان یچابک ریمثبت و معنادار بر متغ م،یرمستقیغ

 یچابک ریغاثر بر مت نیکمتر یدارا یسازمان یریادگی ریاثر و متغ نیشتریب یدارا استعداد تیریمد ریگفت متغ

 باشد.یم یسازمان
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 مقدمه

 در های آموزشی به ویژه مدارس چگونهنسازما که موضوع اینی گذشته، در طی چند دهه
دو دیدگاه . است بوده عالقه مورد مباحث کنند، از رفتار بینیغیرقابل پیش و دینامیک هایمحیط

آموزشی را واکنشگران به های ایستا و پویا در این زمینه مطرح شده است. دیدگاه اول سازمان

ای هگری، سازمانگیرد، در حالیکه دیدگاه دوم عالوه بر منظر واکنشتغییرات محیطی در نظر می

 از طرفی(.  Sanchez & Nagi, 2004بیند )آموزشی را در برابر تغییرات محیطی مؤثر و عامل می

های آموزشی از جمله مانانسانی ساز پذیری منابعانعطاف امروزی، و متغیر متحول شرایط در

 دیگر، عبارت کنند. به تبدیل به فرصت را موجود تهدیدات بتوانند تا شودمی موجب معلمان،

-تعدیل برای ابزاری سازمانی مدارس و چابکی برای عاملی تواندمی انسانی منابع پذیریانعطاف

 (. Rastegar, 2016باشد ) های آموزشیسازمان بر خارج محیط نواسانات اثر سازی

های تجاری در قرن سازمان وبه کار رفته است  1991چابکی اصطالحی است که از سال 

توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات در  1چابکی سازمانی. نداهانتخاب کرد آن را بیست و یکم

 ,Bahrami, Kiani) اطمینان استهای اصلی این محیط تغییر و عدممحیط است. ویژگی

Montazeralfaraj, Fallah Zadeh & Mohammad Zadeh, 2016 چابکی سازمانی، یک .)

 هایقابلیت سازمانی است که برای رسیدن به اهداف سازمانی باید حتماً مدنظر مدیران سازمان

پذیری، سرعت در کار، پیچیدگی کم، های نوآوری، مسئولیتآموزشی قرار بگیرد و دارای مؤلفه

پذیری و آمادگی واکنش به تغییرات محیطی است و همچنین نسبت به عطافکیفیت باال، ان

(. Abolghasemi, Sharifi & Imani, 2018های محیطی بسیار مقاوم است )مشکالت و چالش

 محیط یک در شدن موفق و بقاء برای شیوه اجرای بهترین شامل چابکی از آنجا که مفهوم

است  محیط تغییر به مؤثر و سریع واکنش با بینیپیش بلقا غیر و تغییر مداوم از سرشار رقابتی

(Sud-on, Abareshi & Pittayachawan, 2014 ،)خوبی به های آموزشیسازمان امروزه 

 به رقابتی، محیط در ماندگاری نیز و جهانی پیچیده در اقتصاد موفقیت منظور به که انددریافته

 استعدادها، نگهداشت و توسعه استخدام، نیاز به درک با دارند. همراه نیاز استعدادها بهترین داشتن

 به بهترین دستیابی برای که هستند بحرانی استعدادها، منابعی اند کهدریافته هااین سازمان

 (. Rahimi, 2016باشند )می مدیریت نیازمند ها،نتیجه
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 Meyers, Woerkomاستعداد به معنای داشتن ظرفیت باال، توانایی رهبری باال یا سازگاری )

& Dries, 2013 مناسب گماردن افراد از اطمینان جهت نتیجه یک عنوان به 1استعداد مدیریت( و 

 (. مدیریت استعداد،Aksakal, Dagdeviren, Eraslan & Yuksel, 2013است ) مناسب کار در

است  تیهای کلیدی برای پایداری و مزیت رقابمند پستمدیریتی راهبردی جهت شناسایی نظام

(Collings & Mellahi, 2009 .)آموزشی به ویژه  هایاستعدادهای درخشان افراد در سازمان

 نظر در سازمان آموزشی به کمک جهت ای،های حرفهمهارت یا ابزار دانشی عنوان به مدارس

در جهت حفظ و ارتقاء استعدادهای کلیدی، (. Aksakal and et al, 2013شوند )می گرفته

برانگیز، احساس وابستگی به نقش را در استعداد با فراهم آوردن کار و شرایط چالشمدیریت 

-سیستم یا و یکپارچه اجرای استعداد، مدیریت (.Pandita & Ray, 2018کند )معلمان ایجاد می

 بهبود توسعه فرایندهای با که شده بیان کار محیط در وریبهره افزایش شده جهت طراحی های

 برای الزم استعداد و مهارت با افراد از استفاده و به نگهداشت و حفظ توسعه، جذب، برای یافته

دهند که آمارها گزارش می(. Kehinde, 2012دارد ) نیاز کار و کسب آینده به حال و پاسخگویی

 ,Foundationی جذب معلمان بااستعداد مواجه است )هایی در زمینهی جهانی با محدودیتجامعه

مدیریت استعداد دیدگاهی آگاهانه و فعال در زمینه استراتژی استعدادیابی سازمانی و (. 2019

تواند موجب حمایت و افزایش اثربخشی کند که این امر میعملکردی در سطح کالن فراهم می

 (. King & Vaiman, 2019های آموزشی از جمله آموزش و پرورش شود )سازمان

 تواندآموزش و پرورش می سازمان اعضای یادگیری هاییتقابل با توجه به اینکه، افزایش

 از برداریبهره و تهدیدات به پاسخ همچنین و در بلند مدت موفقیت بقای برای راه بهترین

 ,Alavi, Arbab shirani & Esfandiari)باشد  مختلف هایبه شکل نوآوری ایجاد و هافرصت

 بنگرند ارزشمند ایپدیده به عنوان به یادگیری که انددریافته رهبران آموزشی و مدیران، ( 2014

 اثربخش به طور و به خوبی که دهند پرورش ایرا به گونه سازمان بهتر، ایآینده ساختن برای و

یک فرایند  2یادگیری سازمانی (.Sharifi & Islamiah, 2008)باشد  فراگیری پی در پایدار و

آگاهانه، هدفمند، تعاملی، پویا، مداوم و در حال رشد است که بازخورد فوری و مؤثر در سطوح 

 Aghahosseini, Sobhaninejad & Abedi, 2006)کند فردی، جمعی و سازمانی را فراهم می

 مدیریت باألخص و انسانی مدیریت منابع رقابتی، محیط متغیر بودن دلیل به دیگر از سوی(. 
 ,Sohrabi)است  سازمانی و تغییرات محیطی مقابل در پذیریانعطاف و چاالکی نیازمند استعداد،

Jafari & Meydandar basmenji, 2017 ) منطبق صورت، یادگیری به انسانی منابع و چابکی 
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 & Sharifi)شود می مدت در کوتاه تغییرات اعمال موجب خود نوبۀ به است که زمان تغییرات با

Zhang, 1999 .)برای ابزارهایی به را خود یا دهند ساختار تغییر یا باید هابنابراین سازمان 

 نامشهود هایسرمایه به امروزه که طوری به سازند؛ مجهز هاآن کنترل و تغییرات این با سازگاری

شود می نگریسته حیاتی و مهم عامل یک عنوان به شود،می نامیده دانش همان که معنوی و

(Azizi, Sadeghi & Karami, 2015.) های موجود در مطالعات گذشته، در واقع، یکی از نارسایی

نادیده گرفتن اهمیت و تأثیر متغیرهای ذکر شده در سطح کالن آموزشی یعنی آموزش و پرورش 

 و در سطح خرد یعنی مدارس است. اکثر مطالعات انجام شده در رابطه با متغیرهای مورد پژوهش

(Bahrami and et al, 2016 ؛Tuloi and et al, 2017 ؛Ghasemi and et al, 2015 )... در  و

 آن در سطح تیاز آموزش و پرورش صورت گرفته و از اهم ریغ هاییسطح ادارات و سازمان

این مطالعه درصدد است تا میزان رابطه و تأثیر متغیر  های آموزشی غافل مانده است.سازمان

مدیریت استعداد بر چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در سطح مدارس را مورد 

بررسی ادبیات تحقیق، پژوهشی که هر سه متغیر مدیریت استعداد، چابکی مطالعه قرار دهد. 

دهد. در مورد مطالعه قرار داده باشد، نشان نمی سازمانی و یادگیری سازمانی را به طور همزمان

 Kiani (2019( ،Mardani, Amirnejad & Ahmadzadeh)های توان به پژوهشعین حال می

(2018( ،Tuloi, Amiri & Hooshyar (2017( ،Javadipur, Kalani & Saatchian 

(2015،Azizi, ,Sadeghi & Karami (2015) (Ghasemi, Joodzadeh & Biggi Rod 

(2015 ،Bahrami, Kiani, Montazeralfaraj, Fallah Zadeh & Mohammad Zadeh 

(2016)  ،Mohan & Sang (2014)( ،Mavengere & Tikkamaki (2013  .اشاره کرد 

تایج نسازمانی پرداخت. به بررسی رابطه مدیریت استعداد با چابکی Kiani (2019در پژوهشی)

همچنین بین جذب استعدادها، آموزش  .چابکی سازمان رابطه دارد نشان داد مدیریت استعداد با

 .دار مشاهده شدو توسعه استعدادها و حفظ و نگهداشت استعدادها با چابکی سازمانی رابطه معنی

(Mardani, Amirnejad & Ahmadzadeh (2018  در پژوهشی به بررسی تأثیر رهبری سازمانی

 سازمانی نشان داد رهبریها بر چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی پرداختند. یافته

 Tuloi, Amiri) .است مؤثر سازمانی چابکی در شکل گیری سازمانی یادگیری میانجی نقش با

& Hooshyar (2017 دیریت استعداد با چابکی سازمانی در پژوهشی به بررسی رابطه بین م

دارد.  وجود معناداری رابطه سازمانی چابکی و استعداد مدیریت بینها نشان داد پرداختند. یافته

های مدیریت استعداد شامل جذب، آموزش و توسعه، و نگهداشت همچنین بین هر یک از مؤلفه

 Javadipur, Kalani & Saatchianاستعداد با چابکی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 

در پژوهشی به بررسی نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان پرداختند.  (2015)
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 ,Aziziها حاکی از وجود رابطه معنادار میان یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی بود. )یافته

Sadeghi & Karami (2015 ادگیری سازمانی در ارتباط ای یدر پژوهشی به بررسی نقش واسطه

ها نشان داد هوش سازمانی به صورت میان هوش سازمانی با چابکی سازمانی پرداختند. یافته

اشد. بای یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی اثرگذار میمستقیم و غیرمستقیم با نقش واسطه

 د. همچنین یادگیری سازمانی نیز بر چابکی سازمانی تأثیر قابل توجهی دار

به بررسی تأثیر مدیریت  Ghasemi, Joodzadeh & Biggi Rod (2015در پژوهشی ) 

شان داد ها ناستعداد بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی پرداختند. یافته

مدیریت استعداد تأثیر مثبت و معناداری بر هوش سازمانی و یادگیری سازمانی دارد و هوش 

 کند.میانجی را در رابطه بین مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی ایفاء میسازمانی نقش 

(Bahrami, Kiani, Montazeralfaraj, Fallah Zadeh & Mohammad Zadeh (2016  در

مانی گری چابکی سازپژوهشی به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با میانجی

ه بین یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با نقش میانجی چابکی ها نشان داد کپرداختند. یافته

 تواند بر چابکی سازمانیسازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بهبود یادگیری سازمانی می

در پژوهشی به  Mohan & Sang (2014) تأثیر بگذارد که برای بقای سازمان بسیار مهم است.

 بین که ها نشان دادسازمانی پرداختند. یافته عملکرد و انیسازم یادگیری بین ارتباط بررسی

یادگیری  فردی و گروهی سطوح و دارد وجود مثبتی رابطه سازمانی عملکرد سازمانی و یادگیری

در پژوهشی به  Mavengere & Tikkamaki (2013دارد. ) میانجی نقش سازمانی در این ارتباط

ادگیری ها نشان داد بین یچابکی سازمانی پرداختند. یافتهی بین یادگیری سازمانی و بررسی رابطه

سازمانی و چابکی سازمانی رابطه دوسویه وجود دارد. و یادگیری سازمانی چابکی را در بین کارکنان 

 محیطی، به فشارهای پاسخ و احساس با سازمان در سازمانی چابکی دیگر سوی از و دهدترویج می

  .شودمی سازمانی یادگیری سبب که دهدمی را ارتقاء تجربه یادگیرندگان

توان چنین اذعان کرد که استعداد و پرورش آن به یکی از با توجه به مطالب گفته شده می

ای همهمترین موضوعات در تعلیم و تربیت تبدیل شده است و در مدارس نیز بحث درباره شیوه

طرفی، توجه زیادی به امر چابک سازی  ای به خود اختصاص داده است. ازاستعدادیابی جایگاه ویژه

های آموزشی از جمله آموزش و پرورش و مدارس شده است. از آنجا که ها، به ویژه سازمانسازمان

 نظر هبگیرد، پذیری را در برابر تغییرات جدید در برمیچابکی سازمانی انواع مختلفی از انعطاف

مدارس  عملکرد ارتقای نهایت در و یادگیری و یاددهی فرایند بهبود بجز این مقوله هدفی می رسد

ها و شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمان بدون هدفی چنین ندارد. تحقق راو منابع انسانی آن 

با  سازی مدارس داشته باشد، دشوار است. بنابراینتواند در بهبود چابکنقشی که این عوامل می
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مدیریت استعداد، یادگیری سازمانی و چابکی  های غیرمت به پرداختن اهمیت و فوق موارد به توجه

ما  شده است، انجام مدارس در حوزه این در که اندکی بسیار هایپژوهش نیز و سازمانی مدارس

ی یادگیری گردر این پژوهش برآنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مدیریت استعداد با میانجی

 آموزش و پرورش مشکالت از بخشی بتوان شاید تا تأثیر دارد؟سازمانی در چابکی سازمانی مدارس 

  کرد. حل راهماهنگی با شرایط متغیر امروز زمینه  در

 

 مدل مفهومی پژوهش

پژوهش  متغیرهای بین رابطه وجود احتمالی بینیپیش به منظور و پژوهش اصلی هدف به نیل برای

و  مستقیم تأثیرات و است شده طراحی الگویی پژوهش تجربی و نظری پیشینه به توجه با

 روابط بودن معنادار و متغیرها میان روابط چابکی سازمانی، بر غیرمستقیم متغیرهای مذکور

 در حاضر پژوهش مفهومی مدل گیرد.می قرار بررسی مورد الگو، برازش برآورد ضریب و هرکدام

 .است داده شده نمایش 1شماره  شکل

 
 پژوهش مفهومی . مدل1شکل شماره 

 

 فرضیات پژوهش:

 مدیریت استعداد اثر مستقیم بر چابکی سازمانی مدارس دارد. .1

 مدیریت استعداد اثر مستقیم بر یادگیری سازمانی دارد. .2

 یادگیری سازمانی اثر مستقیم بر چابکی سازمانی مدارس دارد. .7

مدیریت استتتعداد به واستتطه یادگیری ستتازمانی اثر غیرمستتتقیم بر چابکی ستتازمانی  .4

 مدارس دارد.
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 شناسی پژوهشروش

همبستگی -آوری اطالعات توصیفیروش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شتیوه جمع

معلمان دوره اول متوستطه  شتهر کرمانشاه در سال جامعه آماری پژوهش حاضتر، تمامی  استت.

نفر بودند، در راستتتتای برآورد حجم نمونه پژوهش از  2112به تعداد  1791-1793تحصتتتیلی 

نفر تعیین  723استتتتفاده شتتتد. لذا حجم نمونه آماری (Krejcie & Morgan, 1970)جدول 

نفر  124متناستتتب با حجم )ای گیری تصتتتادفی طبقهگردید، بنابراین با استتتتفاده از روش نمونه

درصد  71از این تعداد ناحیه سته ( استتفاده شده است. نفر  91نفر ناحیه دو، و  121ناحیه یک، 

درصد شرکت  12دادند و بیش از نفر( را زنان تشکیل می 217درصد ) 11نفر( را مردان و  114)

درصد شرکت کنندگان بیش از  32کنندگان دارای مدرک کارشتناسی و باالتر بودند و همچنین 

   سال سابقه کار داشتند. 12

 71دارای Ohli (2007) پرسشنامه مدیریت استعداد  ازها گردآوری داده در این پژوهش جهت 

، شناسایی و تفکیک کارکنان (1تا  1)سؤاالت مستعدی جذب و استخدام نیروگویه و شش بعد: 

تا  22)سؤاالت ، توسعه استعداد(19تا  17)سؤاالت  ، بکارگیری استعداد(12تا  1)سؤاالت  مستعد

(، 71تا  71)سؤاالت  و نگهداری استعدادها( 72تا  21)سؤاالت ، ایجاد و حفظ روابط مثبت (21

، 4، زیاد: نمره 7، تاحدودی: نمره 2، کم: نمره 1لیکرت )خیلی کم: نمره  ایدرجه در طیف پنج

گویه و پنج خرده  24، دارای  Nifeh(2001)(، پرسشنامه یادگیری سازمانی 1خیلی زیاد: نمره 

انداز مشترک (، چشم12تا  3های ذهنی )سؤاالت(، مدل1تا  1های فردی )سؤاالتاس: مهارتمقی

(، در 24تا  21( و تفکر سیستمی )سؤاالت22تا  13(، یادگیری تیمی )سؤاالت11تا  17)سؤاالت

، 7، تا حدودی مخالفم: نمره 2، مخالفم: نمره 1)کامالً مخالف: نمره  ای لیکرتطیف هفت درجه

و پرسشنامه  (3، کامالً موافقم: نمره 1، موافقم: نمره 1، تا حدودی موافقم: نمره 4دارم: نمره نظری ن

گویه و چهار خرده مقیاس: سرعت  21، دارای  Chang & Sharifi(2000)سازی سازمانی چابک

( و پاسخگویی 21تا  11پذیری )سؤاالت (، انعطاف14تا  1(، شایستگی )سؤاالت 3تا  1)سؤاالت 

، بی 2، مخالفم: نمره 1ای لیکرت )بسیار مخالفم: نمره (، در طیف پنج درجه21تا  22)سؤاالت 

 ( استفاده شد.1، بسیار موافقم: نمره 4، موافقم: نمره 7نظرم: نمره 

در این پژوهش جهت تعیین روایی ابزار، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که هدف اصلی 

ای از متغیرها، روابط عاملعداد عوامل زیربنایی موجود در مجموعهآن آزمون فرضتتیاتی در باب ت

گیری با توجه به مبانی نظری و تجربی در باب یک مجموعه از ها با نشانگرها و برازش مدل اندازه

رود که عوامل مکنون موجود در یک مجموعه از متغیرها دارای میباشد و زمانی بکار متغیرها می

 های مکنون ما خود ناشی از عوامل مکنون دیگر نباشند. که عامل یک سطح باشند، طوری
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در این پژوهش جهت تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. ابزار مدنظر بر 

پاسخگو که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا و سپس ضرایب پایایی مدنظر  72روی 

در پژوهشی ضریب پایایی  (Ghasemi, Joodzadeh & Biggi Rod, 2015) محاسبه شد

اند. در این پژوهش ضریب پایایی ابزار گزارش کرده 193/2پرسشنامه مدیریت استعداد را برابر با 

( در پژوهشی Amin Bidukhti, Nemati & Karimi, 2013محاسبه گردید. ) 92/2مدنظر 

اند. در این پژوهش ضریب گزارش کرده 91/2ضریب پایایی پرسشنامه یادگیری سازمانی را برابر با 

 & Ghanbari, Ardalan, Nasiri Valeh Bennyمحاسبه گردید. ) 92/2پایایی ابزار مدنظر 

Beheshti Rad, 2014 12/2( در پژوهشی ضریب پایایی پرسشنامه چابکی سازمانی را برابر با 

 سبه گردید.محا 94/2اند. در این پژوهش ضریب پایایی ابزار مدنظر گزارش کرده
 

 های برازندگی تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول ابزار پژوهش. شاخص1جدول 

مدیریت  مالک شاخص 

 استعداد

یادگیری 

 سازمانی

چابکی 

 سازمانی

 21/13 27/12 11/11 222/2و  222/2و  222/2 خی دو 1

 72 29 42 - درجه آزادی 2

 31/1 37/1 11/1 و کمتر 2 نسبت 7

4 RMSEA 21/2  279/2 271/2 229/2 ترو پایین 

1 CFI 91/2 97/2 91/2 9/2حداقل 

1 GFI 92/2 91/2 97/2 9/2حداقل 

 

های اندازه گیری تحلیل عاملی های برازندگی در مدلبا توجه به نتایج حاصتتتل از شتتتاخص

های توان گفتت، نستتتبت خی دو بر درجه آزادی در تمامی مدلتتاییتدی ابزارهتای پژوهش می

گیری ابزارهتا نیز بتا توجه به مالک مدنظر بیانگر برازش مناستتتب مدل مفهومی ابزارها با انتدازه

گیری ابزارها در دامنه مالک قابل های اندازهدر تمامی مدل RMSEAهاستت. مقدار شاخص داده

گیری های اندازهقبول قرار دارد و این امر نیز گویتای مقتدار خطتای قتابتل قبول در تمامی مدل

گیری ابزارها نیز با های اندازهدر تمامی مدل  GFIو CFIهای باشتتتد. مقادیر شتتتاخصمی ابزارها

های گردند و نشتتتانگر برازش مناستتتب تمامی مدلتوجته بته مالک متدنظر مطلوب ارزیابی می

فت، توان گگیری ابزارها؛ میهای اندازهباشتتد. بنابراین با توجه به نتایج مدلگیری ابزارها میاندازه

 .باشندتمامی ابزارهای پژوهش دارای برازش مناسب و قابل قبول )روایی( می
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هتای آماری و با استتتتفاده از نرم هتا از تکنیتکدر این پژوهش جهتت تجزیته و تحلیتل داده

ها از بشترح زیر استتفاده خواهد شتد. در تحلیل توصیفی داده LISRELو  SPSSافزارهای آماری 

های پراکندگی هتای مرکزی )نمتا، میانه و میانگین(، شتتتاخصجتداول توزیع فراوانی، شتتتاخص

های آماری )انحراف معیار و واریانس( استتفاده خواهد شتد. در آزمون فرضیات پژوهش از تکنیک

 ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تاییدی استفاده شد. 

 

 های پژوهشیافته

 الف:  تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش

 
 توصیفی وضعیت متغیرهای پژوهش. بررسی 2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین فراوانی متغیر

 927/2 17/7 723 مدیریت استعداد

 341/2 12/4 723 یادگیری سازمانی 

 914/2 192/7 723 چابکی سازمانی 

 

 ب:  تحلیل ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 3جدول

 چابکی سازمانی یادگیری سازمانی  استعدادمدیریت  

   1 مدیریت استعداد

  1 *173/2 یادگیری سازمانی 

 1 *121/2 *349/2 چابکی سازمانی 

 
توان گفت: بتا توجه به نتایج حاصتتتل از تحلیل ماتریس همبستتتتگی متغیرهای پژوهش می

دارای رابطه مثبت و معنادار ( 121/2( و یادگیری سازمانی )349/2متغیرهای مدیریت استتعداد )

باشند. متغیر مدیریت استعداد دارای رابطه مثبت و می 21/2با متغیر چابکی ستازمانی در سطح 

 باشد.می 21/2( در سطح 173/2معنادار با یادگیری سازمانی )
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 ج:  آزمون فرضیات پژوهش

 
 . مدل تجربی با ضرایب استاندارد شده2شکل شماره 

 
 Tمدل تجربی با مقادیر شاخص .3شکل شماره 

 

 فرضیه اول: مدیریت استعداد اثر مستقیم بر چابکی سازمانی مدارس دارد.

 
 . ضرایب مسیر مستقیم مدیریت استعداد بر چابکی سازمانی0جدول 

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته: چابکی سازمانی 

 مسیر

 استاندارد
T 2R T 

 32/3 73/2 22/9 12/2 مدیریت استعداد
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توان گفت: متغیر مدیریت استعداد با با توجه به نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری می

( دارای اثر مستتتقیم، مثبت و معنادار بر متغیر چابکی 22/9) ( و مقدار تی12/2) ضتتریب مستتیر

 باشد. می 21/2سازمانی در سطح 

 

 دارد.فرضیه دوم: مدیریت استعداد اثر مستقیم بر یادگیری سازمانی 
 . ضرایب مسیر مستقیم مدیریت استعداد بر یادگیری سازمانی5جدول 

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته: یادگیری سازمانی

 T 2R T مسیر استاندارد

 39/1 11/2 12/9 13/2 مدیریت استعداد

 
توان گفت: متغیر مدیریت استعداد با با توجه به نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری می

( دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار بر متغیر 12/9) ( و مقدار تی13/2ضتریب مستیر مستتقیم )

 %11باشد. همچنین متغیر مدیریت استعداد قادر به تببین می 21/2یادگیری ستازمانی در سطح 

باشد. مقدار واریانس تبیین شده متغیر یادگیری سازمانی با واریانس متغیر یادگیری ستازمانی می

 باشد. معنادار می 21/2( در سطح 12/9وجه به مقدار تی آن )ت

 

 دارد.مدارس  یسازمان یبر چابک میاثر مستق یسازمان یریادگفرضیه سوم: ی

 
 . ضرایب مسیر  مستقیم یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی1جدول 

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته: چابکی سازمانی 

 مسیر

 استاندارد
T 2R T 

32/3 73/2 12/7 22/2 یادگیری سازمانی   

 

توان گفت: متغیر یادگیری سازمانی با توجه به نتایج حاصتل از تحلیل معادالت ساختاری می

( دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار بر متغیر چابکی 12/7( و مقدار تی )22/2با ضتریب مستیر )

 باشد. می 21/2سازمانی در سطح 
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ر ب میمستقریاثر غیادگیری سازمانی واسطه ه بفرضیه چهارم: مدیریت استعداد 

 دارد.چابکی سازمانی مدارس 

 
 گری یادگیری . مسیر غیرمستقیم مدیریت استعداد بر چابکی سازمانی با میانجی7جدول 

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته: چابکی سازمانی -میانجی: یادگیری سازمانی

 T 2R T مسیر استاندارد

 32/3 73/2 21/7 143/2 مدیریت استعداد

 
توان گفت: متغیر مدیریت استعداد با با توجه به نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری می

( دارای اثر 21/7( و مقدار تی )143/2ضتتریب مستتیر غیرمستتتقیم بواستتطه یادگیری ستتازمانی )

باشتتتد. همچنین می 21/2ستتتازمانی در ستتتطح غیرمستتتتقیم، مثبت و معنادار بر متغیر چابکی 

واریانس متغیر چابکی  %73متغیرهتای مدیریت استتتتعداد و یادگیری ستتتازمانی قادر به تببین 

باشتتند. مقدار واریانس تبیین شتتده متغیر چابکی ستتازمانی با توجه به مقدار تی آن ستتازمانی می

 باشد. معنادار می 21/2( در سطح 32/3)

 
 ر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر چابکی سازمانی. ضرایب مسی0جدول 

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته: چابکی سازمانی

 اثرات استاندارد شده

 کل غیر مستقیم مستقیم

 313/2 143/2 12/2 مدیریت استعداد       

 22/2 - 22/2 یادگیری سازمانی 

 
توان گفت: متغیر مدیریت استعداد ستاختاری میبا توجه به نتایج حاصتل از تحلیل معادالت 

( و 313/2( و اثر کل مثبت )143/2(، اثر غیرمستتتتقیم مثبت )12/2دارای اثر مستتتتقیم مثبت )

باشتتد. متغیر یادگیری ستتازمانی دارای اثر می 21/2معنادار بر متغیر چابکی ستتازمانی در ستتطح 

بر متغیر چابکی ستتازمانی در ستتطح  ( و معنادار22/2( و اثر کل مثبت )22/2مستتتقیم مثبت )

توان گفت متغیر مدیریت استتتعداد باشتتد. با توجه به اثرات کل متغیرهای مستتتقل میمی 21/2

( دارای کمترین اثر بر متغیر 22/2( دارای بیشتتتترین اثر و متغیر یتادگیری ستتتازمانی )313/2)

یری مستقیم بواسطه یادگباشتد. متغیر مدیریت استعداد با ضریب مسیر غیرچابکی ستازمانی می



194 نقش مدیریت استعداد در چابکی سازمانی مدارس… 
  

( دارای اثر غیرمستتتقیم، مثبت و معنادار بر متغیر چابکی 21/7( و مقدار تی )143/2ستتازمانی )

باشد. همچنین متغیرهای مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی قادر می 21/2سازمانی در سطح 

ی بیین شده متغیر چابکباشند. مقدار واریانس تواریانس متغیر چابکی سازمانی می %73به تببین 

 باشد. معنادار می 21/2( در سطح 32/3سازمانی با توجه به مقدار تی آن )

 
 های تحلیل مسیر تاییدیشاخصبرازندگی . 1جدول 

 برآورد مالک  شاخص 

 12/111 222/2  خی دو 1

 13 -  درجه آزادی 2

 12/1 و کمتر 2  نسبت 7

4 RMSEA  21/2  277/2 ترو پایین 

1 CFI  93/2 9/2حداقل 

1 GFI  91/2 9/2حداقل 

3 AFGI  92/2 9/2حداقل 

 

های برازندگی در مدل تحلیل مستتتیر تاییدی پژوهش با توجه به نتایج حاصتتتل از شتتتاخص

توان گفت: نستبت خی دو بر درجه آزادی با توجه به مالک مدنظر بیانگر برازش مناسب مدل می

در دامنه مالک قابل قبول قرار دارد و این  RMSEAمفهومی با مدل تجربی استت. مقدار شاخص 

نیز با    CFI، GFI،AGFIهای باشتتتد. مقادیر شتتتاخصار خطای قابل قبول میامر نیز گویای مقد

د. باششتوند و نشانگر برازش مناسب مدل ساختاری میتوجه به مالک مدنظر مطلوب ارزیابی می

توان گفت، مدل ستتتاختاری پژوهش دارای برازش مناستتتب و قابل بنابراین با توجه به نتایج؛ می

 .باشدقبول می

 

 نتیجه گیریبحث و 

ی مدارس متوستتطه ستتازمان یاستتتعداد در چابک تیرینقش مدهدف این پژوهش بررستتی     

استعداد  تیریمد ریمتغبود. نتایج نشان داد که:  یسازمان یریادگی یگریانجیبا م شتهر کرمانشاه

( و 313/2) ( و اثر کل مثبت143/2) مثبت میمستتتقریغ (، اثر12/2) مثبت میاثر مستتتق یدارا

،  Kiani (2019)این نتایج با مطالعات باشد. یم 21/2در سطح  یسازمان یچابک ریمعنادار بر متغ

(Tuloi, Amiri & Hooshyar (2017  رابطه یمدیریت استعداد با چابکی سازمانکه نشان دادند 

ها نشان دهنده نقش حیاتی و مهم باشتد. این بخش از یافتهجهت میهمستو و هم، دارددار معنی
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های های مورد نیاز شتترایط متغیر ستتازمانمعلمان در مدرستته استتت و از آنجا که یکی از ویژگی

های ها و چالشای از فرصتتتآموزشتتی، چابکی استتت، مدیریت استتتعداد با فراهم آوردن مجموعه

 زدپردافرد برای معلمان به شتتناستتایی عوامل مؤثر بر کستتب و پیشتترفت استتتعداد میمنحصتتر به

(Claus, 2019.) ( و معنادار 13/2همچنین، متغیر مدیریت استتتعداد دارای اثر مستتتقیم، مثبت )

 ,Ghasemiنتیجه به دست آمده، با آنچه کهباشد. می 21/2بر متغیر یادگیری سازمانی در سطح 

Joodzadeh & Biggi Rod (2015)  در مطتالعه خود مبنی بر تأثیر  مثبت و معنادار مدیریت

باشد. در جهت میاستتعداد بر یادگیری ستازمانی و هوش ستازمانی به دست آوردند، همسو و هم

ای هکه استتتتعداد یک توان بالقوه در نیروهای انستتتانی ستتتازمان توان گفتتبیین این نتیجه می

ها عدم توانایی افراد در تبدیل این استعداد بالقوه نترین مشکل سازماآموزشی بوده و شاید بزرگ

 در استعداد با افراد بکارگیریکند که ( را تأیید میGibonesبه فعل است. همین امر این گفته )

 برای او بر تالش که استتت ستتازمان و مثبت میان کارمند رابطه یک عاملی برای ایجاد ستتازمان،

در  (.Khajehali & Keshtehgar, 2018گذارد )می مضتتتاعفی تأثیر در کارش مداوم یادگیری

های ترکیبی در جذب استتتتعدادها، واقع موفقیت در مدیریت استتتتعداد نیازمند بکارگیری روش

فراهم نمودن بستتری مناسب برای جذب استعدادها، توجه به دانش نظری و شایستگی در جذب 

ازی سر حوزه مدیریت استتعداد، بومیاستتعدادها، تنوع در انتخاب و بکارگیری تجارب گوناگون د

 & Azizi, Ezzatiباشتتتد )و ایجاد ستتتازوکارهای مناستتتب برای ایجاد و حفظ استتتتعدادها می

Mohammad Davoodi, 2020.) 

 ( و اثر کل مثبت22/2) مثبت میاثر مستق یدارا یسازمان یریادگی ریمتغنتایج نشان داد، 

 ,Azizi) این نتایج با مطالعاتباشد. یم 21/2در سطح  ینسازما یچابک ری( و معنادار بر متغ22/2)

Sadeghi & Karami (2015  که نشان داد هوش سازمانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با

 باشد. همچنین یادگیری سازمانیای یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی اثرگذار مینقش واسطه

،  Javadipur, Kalani & Saatchian (2015). نیز بر چابکی سازمانی تأثیر قابل توجهی دارد

(Mavengere & Tikkamaki (2013   که نشان دادند بین یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی

 سوی از و دهدرابطه دوسویه وجود دارد. و یادگیری سازمانی چابکی را در بین کارکنان ترویج می

را  یادگیرندگان تجربه محیطی، فشارهای به پاسخ و احساس با سازمان در سازمانی چابکی دیگر

 بین نشان دادکه  Mohan & Sang (2014)، شودمی سازمانی یادگیری سبب که دهدارتقاء می

 وجود مثبتی رابطه که نشأت گرفته از چابکی سازمانی است،سازمانی  عملکرد و سازمانی یادگیری

 ناچارند رقابتی توان حفظ برای آموزشیهای در واقع سازمانباشد. جهت میهمسو و هم دارد،

 دنبال به و شوند چابک به اصطالح و دهند وفق متحول محیطی و متالطم شرایط با را خود
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 پیچیده هایسازمان در طرفی از باشند. تغییرات این به پاسخگویی برای سازمان چابکی پارادایم

 مدیران باشد،می دارا تغییرات مقابل در آمادگی برای مهمی نقش سازمانی یادگیری که امروزی

 این از گیریبهره جز راهی خود کارکنان سازیچابکی و کارایی افزایش و پویایی برای هاسازمان

 تیریمدیر متغ .(Azizi, Sadeghi & Karami, 2015)داشت  نخواهند چابکی بر متأثر جریان

( 21/7)ی ( و مقدار ت143/2)ی سازمان یریادگی هواسطه ب میمستقریغ ریمس بیاستعداد با ضر

این نتایج باشد. یم 21/2در سطح  یسازمان یچابک ریمثبت و معنادار بر متغ م،یرمستقیاثر غ یدارا

 با سازمانی نشان داد رهبریکه  Mardani, Amirnejad & Ahmadzadeh (2018)با مطالعات 

 ,Bahrami, Kiani است، مؤثر سازمانی چابکی در شکل گیری سازمانی یادگیری میانجی نقش

Montazeralfaraj, Fallah Zadeh & Mohammad Zadeh 2016))  که نشان داد بین یادگیری

سازمانی و هوش سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و 

سیار مهم ی بقای سازمان بتواند بر چابکی سازمانی تأثیر بگذارد که برابهبود یادگیری سازمانی می

 آموزشی های سازمانکه  توان گفتدر تبیین این نتیجه میباشد. جهت میاست، همسو و هم

مدیریت  ادبیات در که بیاموزند را جدید دانش بتوانند که پیدا کنند دست شایستگی چنان به باید

های آموزشی در جهت چابکی شود. از اینرو سازمان می برده نام سازمانی یادگیری عنوان به آن از

بایستی فرایند یادگیری و کشف و مدیریت استعدادها را به منظور پاسخگویی به رویدادهای 

 (.Jalalifrahani, Saberi, Hidari & Javid, 2015محیطی توسعه دهند )

 ی( دارا313/2) استعداد تیریمد ریتوان گفت متغیمستقل م یرهایبا توجه به اثرات کل متغ

 یسازمان یچابک ریاثر بر متغ نیکمتر ی( دارا22/2)ی سازمان یریادگی ریاثر و متغ نیشتریب

 انسیوار %73 نیقادر به تبب یسازمان یریادگیاستعداد و  تیریمد یرهایمتغ نیباشد. همچنیم

 وجود بر مبنی پژوهش هایفرضیه تأیید به توجه با نهایت در. باشندیم یسازمان یچابک ریمتغ

-یادگیری سازمانی معلمان، پیشنهاد می و بین مدیریت استعداد، چابکی سازمانی معنادار روابط

فراهم آوردن شرایط مناسب جهت کشف، حفظ و  و مدیریتی معلمان هایشود: تقویت مهارت

نگهداری و ارتقاء استعدادهای مهم معلمان مدنظر قرار گیرد، مسئوالن آموزش و پرورش با فراهم 

های الزم را جهت باال بردن شناخت معلمان از ناسب و تشکیل جلسات، آگاهیآوردن شرایط م

ها در آموزش و پرورش مانند مدیریت استعداد، چابکی سازمانی و مفاهیم کلیدی و کاربرد آن

 چابکی و پذیریانعطاف بردن باالتر یادگیری سازمانی فراهم نمایند، معلمان مدارس جهت

 دهند. همچنین، نشان سازمانی یادگیری هایایجاد قابلیت به بیشتری حساسیت خود، سازمان

ها و استعدادهای خود داده کشف توانمندی برای الزم هایبه معلمان آموزش شودمی پیشنهاد

های آموزشی فراهم نماید. در این راستا توجه تر شدن سازمانشود تا زمینه را برای هر چه چابک
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شود. از  های آن به معلمان دادهقابلیت ایجاد چگونگی و سازمانی یادگیری اهمیت به درک

 .کرد اشاره مدارس متوسطه بین در نمونه اعضای انتخاب به توانمی این پژوهش هایمحدودیت

 ذال .است مواجه محدودیت با مدارس مقطع ابتدایی به پژوهش این هاییافته تعمیم بنابراین

 شود. انجام پژوهشی چنین نیز مدارس مقطع ابتدایی در شودمی توصیه
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