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 چکیده
فازي براي انتخاب مدیران مدارس  چند شاخصهگیري هدف از پژوهش حاضر تدوین یک مدل تصمیم

شافی ترکیبی با رویکرد اکت هايپژوهشمعیارهاي شایستگی مدیریتی بود. این پژوهش از نوع  بر اساس
اي با نمونه تهفیاساختاربوده است. ابتدا با مطالعه عمیق ادبیات موضوع و مصاحبه نیمه  شدهیتهدااي طبقه
 سراسر کشور که با روش شبکه متخصصان هايدانشگاهنفره از اساتید و خبرگان مدیریت آموزشی در  25

هاي مدیریتی تدوین و زیر معیارها تعیین شدند. پرسشنامه مدل اولیه شایستگی، انتخاب شده بودند
امه پرسشن تأییديتحلیل عاملی  مانجا از پساي از مدیران مدارس اصفهان اجرا و شایستگی در نمونه

نفر از  51اي با حجم نفر تعیین شد. نمونه 368اصالح گردید. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 
 هاآنمدیران مدارس بر اساس روش هدفمند و معرف انتخاب شده و پرسشنامه دلفی فازي در اختیار 

گی مراتبی معیارهاي شایستساختار سلسله قرار گرفت و بر اساس نتایج آن مدل نهائی تدوین گردید.
تعیین شد.  یارمع یرز 74معیار فرعی و  12شغلی و سازمانی و همچنین ، فردي، شامل معیارهاي اصلی

اساتید دانشگاه و شیوه  از بیننفر از خبرگان که  15فازي و نظر  مراتبسلسلهسپس بر اساس روش 
ز بین ها نشان داد ابندي گردید. یافتهزیرمعیارها رتبهمعیارها و ، شبکه متخصصان تعیین شده بودند

معیارهاي اصلی معیار شغلی و از بین معیارهاي فرعی مهارت انسانی داراي بیشترین وزن هستند. در پایان 
پایگاه قواعد فازي تشکیل و با استفاده از ، تن از خبرگان 8مبتنی بر روش استنتاج فازي و به کمک 

 فازي براي انتخاب مدیران تدوین گردید. چند شاخصهگیري مخروجی آن مدل تصمی

گیري فازيمدیریتی، مدل تصمیمي هاشایستگی، انتخاب مدیران هايشاخص: هاي کلیديواژه
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 مقدمه
به کار  را 1مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی هايروش، هاامروزه اکثر سازمان

مستقیم  ياگونهبههر آن چیزي است که  دربرگیرندهبرند زیرا شایستگی همانند چتري می
 رتصوبه کنددر مییا غیرمستقیم بر روي عملکرد مدیران تأثیر دارد و کارکنان را قا

مربوط به شغل یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهاي مورد انتظار  هايفعالیت اثربخش
هاي مختلفی درباره رهبري سازمان در گذر زمان مطرح شده است که انجام دهند. نظریه

ی و نظریه اقتضائ، نظریه سبک رهبري، هاي ویژگی رهبريتوان به نظریهمی بینازاین
، 2وودز یوان و، پدیو، هاي رهبري و مدیریت اشاره نمود (کونیگسفلدهاي شایستگینظریه
ملّی خود تعریف روشنی از آموزش  یمشخطدر  يکمتر کشور 1980). تا سال 2011

تعدادي از کشورها نسبت  21اما از اوایل قرن ؛ استاندارد براي مدیران مدارس داشته است
 ،هاي مدیریتی آگاه شدند (بوجامارس بر اساس شایستگیبه اهمیت آموزش مدیران مدا

یک رویکرد ، ). انتخاب مدیر مدرسه بر مبناي شایستگی2014، 3باسیکو و مارکوت
 بلندمدتبراي اداره منابع مادي و انسانی در  و هماهنگمشترك  و چارچوبمنسجم 

 ،هاتوانائیمطابق با ، است که موجب قرار گرفتن افراد در جایگاه سازمانی مناسب
اي را در این حوزه هاي تخصصی و حرفهکاري شده و صالحیت هايمهارتها و قابلیت

دهد. شایستگی به رفتارهاي قابل بروزي اشاره دارد که یک فرد براي انجام گسترش می
 هايیژگیوتوانائی و سایر ، مهارت، نقش خود باید دارا باشد و بر پایه دانش آمیزیتموفق

 ).2010، 4یکاو مونگیرند (منگ میفردي شکل 
 هابخشنامه، هانامهو مطالعه و بررسی آیین وپرورشآموزشساله محقق در  26تجربه 

دهد که معیارهاي جامع شایستگی که مناسب براي ارزیابی و تحقیقات انجام شده نشان می
اس اس یا انتخاب مدیر مدرسه باشد وضع نشده است و انتخاب اغلب مدیران مدارس بر

هاي زیاد مادي و انسانی و موجب هدر رفتن هزینه یرعلمیغنامناسب و  هايشاخص
 ي پیشآموزان گردیده است. اگر تا چند دهههمچنین نارضایتی معلمان و والدین دانش

هاي ي کار در محیطانتخاب مدیران مدارس در نظام آموزشی صرفاً بر مبناي تجربه
تون علمی نه م چراکهنمود؛ می اغماضقابلگرفت فرهنگی و آموزشی صورت می

1. competency-based HRM practices 
2. Koenigsfeld, J. P. Perdue, J. Youn, H. 
& Woods, R. H. 

3. Bouchamma,Y. Basque, M. & Marcotte, C. 
4. Meng, L., & Monica, Hu. 
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در این زمینه موجود بود و نه مسائل مبتالبه نظام آموزشی در وسعتی بود که  توجهیقابل
حور م عنوانبه وپرورشآموزش ازآنجاکهنیاز به تخصص در امور مدیریتی داشته باشد. 

 طرپرخوظیفه تربیت نیروي انسانی مطلوب و ماهر جهت کار در بازار ، توسعه پایدار
بایست نیروي می، را به همراه سایر نهادها به عهده دارد هاآنآموزش جهانی و تداوم 

جیک تا، کشاورز، انسانی کشور را براي ورود به عصر دانائی آماده کند (فتحی واجارگاه
در آستانه تحول بنیادین و  شدنواقع). به جهت 1392، خسروي و دیبا واجري، اسمعیلی

، در کشور که نیاز به مدیر شایسته دارد مدرسه 1046241و وجود  1404افق ایران 
بخش  ترینمهم عنوانبههاي مدیریتی براي مدیر مدرسه پرداختن به موضوع شایستگی

 رسد.دستگاه تعلیم و تربیت امري ضروري و مهم به نظر می
 وشواهد تجربی و نظري قوي از کاربرد شایستگی براي مساعدت به کارکنان 

مندهال و ، یردب، کنند (استیونسبخشی بیشتر حمایت میه اثربراي دستیابی ب هاسازمان
). اندیشمندان مدیریت بر این باورند که دانش و مهارت مدیران و کارکنان 2014، 2اودو
مان هاي مدیران سازمنبع مزیت رقابتی هر سازمان است. در این میان شایستگی ترینمهم

فال و ، (ستیندامار برخوردار استیشتري ترین منبع انسانی از اهمیت بکلیدي عنوانبه
اما اغلب این ، ). براي شایستگی مدیران تعاریف متعددي ارائه شده2010، 3پروبرت

که  ییرفتارهادارند که شایستگی مدیران عبارت است از خصوصیت و تعاریف بیان می
بخشی آنان در محیط شغلی شود. طبق تعریف ارائه شده از سوي جامعه منجر به اثر

 کندکه کارکنان را قادر می هایینگرشمهارت و ، مجموعه دانش 4المللی عملکردبین
مربوط به شغل یا عملکرد شغلی خود را طبق  هايفعالیت اثربخش صورتبه

، انو متخصص نظرانصاحبشود. گی نامیده میشایست، انجام دهند موردنظراستانداردهاي 
 5ویرم . در همین زمینه بیهام وکنندبندي میمختلفی طبقه هايروشها را به شایستگی

سازمانی و ، هاي فرديها را به شایستگی) شایستگی2008( 6) و بویاتزیس2002(
) 2004( 7همکارانش بندي کردند. دوبویس وهاي مربوط به شغل/نقش طبقهشایستگی

هاي فنی هاي سازمانی و فردي تقسیم کرده و شایستگیها را به شایستگینیز شایستگی

 سایت شبکه ملی مدارس ایران (رشد). 1
2. Stevens, M., Bird, A., Mendenhall, M. 
E. & Oddou, G. 
3. Cetindamar D, Phaal R, Probert D. 

4. ISPI 
5. Byham, W., & Moyer, R. 
6. Boyatzis, R. E. 
7. Dubois, D. D., Rothwell, W. J., Stern, 
D. J., & Kemp, L. K. 
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ف بندي تعاریهاي فردي نسبت دادند. با جمعاي) را به شایستگیو کارکردي (وظیفه
 نمود. دسته اول از تعاریف شایستگی بنديدستهرا در سه گروه  هاآنتوان می، شایستگی

که بر نتایج یا تکمیل وظایف تمرکز دارد توجه دارند  ايمشاهدهقابلهاي به عملکرد
، جشاي براي سنها تعریف شده و پایهاي با عنوان شایستگیبنابراین عملکردهاي ویژه

ها را شایستگی، گیرد. دسته دومنظارت و قضاوت براي عملکرد اشخاص قرار می
یابی ها با دستد که این شایستگیداناستانداردهاي کیفی براي خروجی عملکرد افراد می

 عنوانهببنابراین در اینجا شایستگی ؛ گردندوري در محل کار مرتبط مییا بهره کاراییبه 
ه شوند. دستدر درون بافت سازمانی تعریف می مشاهدهقابلاستانداردها یا عملکردهاي 

ا براي هو گرایشمهارت ، دانش، صفات ذاتی شخصی مانند عنوانبهها را شایستگی، سوم
کنند و بنابراین دو تاي اولی بر نتایجی که افراد ایجاد می؛ کندعملکرد شایسته معرفی می

هاي فردي که براي عملکرد شایسته الزم است تمرکز داشته است آخري بر ورودي
 ).2017، 1مورا و سایلس، (وارگاس

ز پراهمیت شایستگی ا هايالمللی جنبهمرور ادبیات مدیریت و رهبري در زمینه بین
مهم  هايشچالگسترش ارتباطات مؤثر و کنترل تنش در ، انگیزش براي یادگیري، قبیل
، بررسی شده هايپژوهش). از بین 2014، (استیونس و همکاران کندمی خاطرنشانرا 

نودهی  نوبهاري و، )1394رحیم نیا و اکرامی (، هوشیاري، )1394طالبی و پورباقر (
مشبکی اصفهانی و ، صفدري، مهدیلو ترکمانی، )1396نیکنامی ( ائی وپیری، )1394(

و عریضی ، خشوعی، )2016( 2اسپندوال، )1386جهانبازي ( مؤمنی و، )1395شجاعی (
، )2005( 4) و ویتاال2014بوجاما و همکاران (، )2016( 3باکر و پوتسما، )2013( ينور

ین محور استفاده کرده و بر تفسیر افراد در تعیها از رویکرد نگرشبراي تعیین شایستگی
اسپندوال ، )2007( 5ماکنیس و ویلیامز، اند. در مقابل بورگینکردهشایستگی توجه 

از رویکرد شغل ، )2008( 7چین و چن، )2005( 6هولت آکرمن و، وال ورتون، )2007(
 عنوانهبها بر شرح شغل ین معنی که براي تعیین شایستگیبه ا، اندکردهمحور استفاده 

کتابی و محمد ، اردکانی، )1395ساده نژاد ( بیندرایناند. داشته تأکیدمنبع اطالعاتی 

1. Vargas-Halabí, T. Mora-Esquivel, R & 
Siles, B. 
2. Spendlove, M. 
3. Bucker, J., & Poutsma, E. 

4. Viitala, R. 
5. Burgoyne, J., Mackness, J., & Williams, S. 
6. Wolverton, M., Ackerman, R., & Holt, S. 
7. Chien, C. F., & Chen, L. F. 
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) از رویکرد تلفیقی یعنی ترکیبی از 1391شیربگی و صیادي (، ) و غالمی1392شفیعی (
 اند.ردهکها استفاده نگرش و شرح شغل براي تعیین شایستگی

فی تعداد تحقیقات کی، دهدپیشین نشان می هايپژوهشهاي حاصل از بندي یافتهجمع
هاي مدیریتی در حوزه مدیریت آموزشی بسیار محدود است. یا ترکیبی درباره شایستگی

همچنین تعداد مطالعاتی که به طور خاص مدیریت مدرسه را مورد هدف قرار داده باشد 
تالش پژوهش حاضر این است تا با مبنا قرار دادن ادبیات لذا ، نیست توجهقابل

 شناساییه ب وپرورشآموزشهاي مدیریتی و تکیه بر نظرات خبرگان دانشگاه و شایستگی
گیري تصمیم بر اساسمعیارهاي شایستگی و تدوین یک مدل براي انتخاب مدیر مدرسه 

فازي پرداخته و زمینه الزم براي قرار گرفتن افراد شایسته در این منصب را  چند شاخصه
 . با توجه به این هدف سؤاالت پژوهش به شرح زیر تدوین گردید:کندفراهم 

و اوزان معیارهاي شایستگی مدیر مدرسه بر اساس ادبیات موضوع و نظر  مراتبسلسله -
 ؟اندکدم FAHP2و  FD1خبرگان و بر پایه 

 ؟اندکدمهاي مدیریت هاي مدیریتی گزینهبراي ارزیابی شایستگی FIS3موتور  قواعد -
 FAHP ،FISهاي هاي مدیریت مدرسه با استفاده از خروجیساختار مدل ارزیابی گزینه -

 چگونه است؟

 روش
ارزیابی  ،شناساییبراي  وپرورشآموزشمستقیم در  استفادهقابلچون نتایج این پژوهش 

کاربردي ، ماهیت از نظر هدف و، استایسته براي مدیریت مدرسه و انتخاب افراد ش
ها آوري دادهاست و چون شناخت اندکی از پدیده تحت مطالعه وجود دارد و هدف جمع

 پژوهشیک ، هااز نظر گردآوري داده پژوهشبخش کمی ، به همان شکل موجود است
ناي اي است و زیربهشود. بخش کیفی پژوهش از نوع نظریه زمینتوصیفی محسوب می

چون اطالعات اولیه از ، . در این پژوهشکندرا فراهم می سازيمدلبراي  موردنیازدانش 
ها هاي بعدي بر پایه این مقولهنامهبندي شده و پرسشآوري و مقولهطریق مصاحبه جمع

پژوهش از نوع  و طرحکیفی) ، مختلط (کمی هايپژوهشاز نوع ، ساخته و اجرا گردیده
 اي هدایت شده است.اکتشافی طبقه

 دلفی فازي. 1
 مراتب فازيتحلیل سلسله. 2

 استنتاج فازي یستمس .3
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راسر س هايدانشگاههاي علوم تربیتی اساتید و خبرگان مدیریت آموزشی در دانشکده
زن) از اساتید  5مرد و  20نفره ( 25اي جامعه آماري انتخاب و نمونه عنوانبهکشور 
رزمی و شیراز براي خوا، چمران، عالمه طباطبائی، شهید بهشتی، اصفهان هايدانشگاه

مشخص نمودن ، کیفی پژوهشانتخاب شد. در  1انجام مصاحبه با روش شبکه متخصصان
گیري و قضاوت محقق دارد و قواعد از قبل حجم نمونه رابطه مستقیم با تصمیم

آل این است که وجود ندارد اما بیشتر متخصصان معتقدند شیوه ایده ايشدهینتدو
ورگ ب، اطالعات جدیدي به دست نیاید ادامه یابد (گال ازآنسپکه  ییجاگیري تا نمونه
 منظورهببنابراین حجم نمونه بر اساس اشباع نظري تعیین شده و مصاحبه ؛ )1391، 2و گال

نامه هاي ذهنی پژوهشگر و ساخت پرسشحذف سوگیري، تعدیل و اصالح معیارها
 أییديتتحلیل عاملی  ظورمنبهشایستگی انجام شد. براي اجراي پرسشنامه شایستگی 

جامعه آماري در نظر گرفته شده  عنوانبه 5107مدیران مدارس در استان اصفهان به حجم 
 با توجه پژوهشنفر تعیین گردید. در این  368و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 

حجم نمونه مدیران براي تکمیل ، به فازي بودن تحلیل و بعد از مشورت با خبرگان
نفر تعیین شد. حجم نمونه خبرگان براي  51روش معرف  بر اساسپرسشنامه دلفی فازي 

نامه مقایسات زوجی و همچنین پایگاه قواعد سیستم استنتاج فازي با توجه به پرسش
نفر از اساتید دانشگاه  8ها و نظر خبرگان منطق فازي براي هرکدام نامهویژگی این پرسش

 بر اساس روش نمونه معرف انتخاب گردید.
معیارهاي شایستگی مدیریتی است از طریق مطالعات  شناساییه که شامل هاي اولیداده
 ییرواد. شدن بنديدستهآوري و اي در ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان جمعکتابخانه
 انجام از بعد انشوندگمصاحبهبا استفاده از تکنیک بازبینی متن مصاحبه توسط ، هامصاحبه

 هاي مدیریتی با طیف لیکرت و بر اساسشایستگینامه مصاحبه تأیید گردید. پرسش
 30مونه نامه در یک نمدل خروجی مصاحبه تدوین گردید. براي تعیین پایائی پرسشپیش

بود.  97/0نفره اجرا و از روش آلفاي کرونباخ استفاده گردید که نتیجه براي کل سؤاالت 
 منظورهبشنامه شایستگی نامه دلفی فازي پس از اجراي تحلیل عاملی و اصالح پرسپرسش
د. مدارس تنظیم گردی یراننظر مداي با معیارها و تطبیق مطالعات کتابخانه يگرغربال

اساس  بر، باشندنامه خبره مینامه مقایسات زوجی و قواعد فازي که از نوع پرسشپرسش

1. network sampling 2. Gall, M., Borg, V., & Gal, J. 
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حی رای آن طروایی و پایاینامه دلفی فازي پس از تأیید معیارهاي نتیجه شده از پرسش
بدون تردید مورد تأیید است. از طرفی ماهیت مقایسه زوجی  هاآن روایی، گردندمی

است که تمامی سؤاالت ممکن را با ساختاري مناسب از  ايگونهبهنامه خبره پرسش
و  قرار گرفته موردتوجهپرسد بنابراین تمام معیارها در این سنجش می دهندگانپاسخ

محاسبه نرخ  باوجودایندر طرح سؤاالت نیست. خاصی  گیريجهتطراح قادر به 
عینی نشان دهد. لذا سازگاري  صورتبهنامه را تواند پایائی این دو پرسشسازگاري می

که نرخ ناسازگاري  هاییپرسشنامهجداگانه محاسبه گردید و  صورتبهنامه هر پرسش
ن کار تا کنند. ای دنظرتجدیدهندگان بازگشت داده شد تا بیشتر بود به پاسخ 1/0از  هاآن

 ها چندین بار تکرار شد.نامهدر بعضی از پرسش قبولقابلحصول سازگاري 
 Mat lab, Excel, MAXQDA, AMOSافزارهاي هاي با استفاده از نرمداده
 گردید. تحلیل

 هایافته
 از: اندعبارتهاي پژوهش بر اساس سؤاالت یافته

و اوزان معیارهاي شایستگی مدیر مدرسه بر اساس  مراتبسلسله. 1: پژوهشسؤال اول 
 ؟اندکدم FAHPو  FDادبیات موضوع و نظر خبرگان و بر پایه 

) و براي تدوین مدل از رویکرد 2008از مدل بویاتزیس ( هاشاخص بنديدستهبراي 
طراحی استفاده شده است. بر این اساس و با مطالعه ادبیات موضوع شامل  –اقتباسی 

تعدادي معیار فرعی براي هر معیار اصلی  و خارجیطه و مقاالت داخلی کتب مربو
معیار فرعی  4و  3، 6، به ترتیب و سازمانیشغلی ، استخراج گردید. براي شایستگی فردي

 تعیین شد. 1مطابق با جدول 

 استخراج شده از ادبیات موضوع و فرعیمعیارهاي اصلی  .1جدول 
 هاي سازمانیشایستگی شغلیهاي شایستگی هاي فرديشایستگی
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با  ،حذف سوگیري ذهنی پژوهشگر و تعیین زیر معیار براي معیارهاي فرعی منظوربه
 یافتهارساختمصاحبه نیمه ، خبرگان عنوانبهنفر از اساتید مدیریت آموزشی دانشگاه  25

تا با توجه به ، شد ینظرخواه هاآنانجام و در مورد معیارهاي فرعی و زیر معیارها از 
حذف و یا اضافه نمودن معیارهاي فرعی و تعریف ، یجائجابهخود به  و تخصصتجربه 

 متن مصاحبه حول، ساعت مصاحبه 20بیش از  سازيپیادهزیر معیارها بپردازند. پس از 
دانش و ، اينامهمقوله اصلی زندگی 12شغلی و سازمانی و ، مقوله محوري فردي 3

، ريرهب، سازيشبکه، فنی، ادراکی، انسانی، شخصیت، نگرش، معنوي و اخالقی، آگاهی
 100تحلیل گردیده و بیش از  MAXQDAافزار توسط نرم، اي (راهبردي)حرفه، اجرائی

هاي فرعی معرف یک سازه مشخص بودند و شد. بعضی از مقوله شناساییمقوله فرعی 
در  هانآترین عبارت موجود در ادبیات سازمانی براي بعضی دیگر چنین نبوده و نزدیک

 نظر گرفته شد.
مدل پیش بر اساسهاي مدیریتی با طیف لیکرت و نامه شایستگیدر مرحله بعد پرسش

خروجی مصاحبه تدوین گردید. براي هر زیرمعیار شایستگی یک یا چند گویه با ادبیات 
هاي ساده طوري که افراد غیر آکادمیک آن را درك کنند در نظر گرفته شد. تعداد کل گویه

محتوا و  رواییعدد بود. پس از بررسی  120هاي مدیریت مدرسه نامه شایستگیپرسش
 استفاده گردید. تأییديسازه از تحلیل عاملی  رواییبررسی  براي، صوري روایی

چون زیر معیارها عموماً بر پایه مطالعات آکادمیک و نظر خبرگان مدیریت آموزشی 
براي غربالگري زیر معیارها و تطابق آن با سطح عملیاتی یعنی مدیریت ، تهیه شده بود

از پرسشنامه  شدهاصالحي نامه دلفی فازي بر پایه زیر معیارهایک پرسش، مدرسه
در جه اي لیکرت بود و  5گویه تهیه گردید که داراي طیف  101شایستگی شامل 

 ها مشخصباید میزان اهمیت هر زیر معیار را با عالمت زدن یکی از گزینه دهندگانپاسخ
ها با توجه به نظر شد. طیف پاسخ بازگرداندهنامه پرسش 51کردند. در مجموع تعداد می
منطق فازي به اعدادمثلثی تبدیل گردید. درجه عضویت  خبرگان) و 1993( 1یکاواایش

ر با اي است که شبیه یا سازگادرجه دهندهنشانکند که ارزشی بین صفر تا یک اختیار می
). پس از 2015، 2بلکاسم مجموعه فازي است (کیفکا و وسیلهبهمفهوم نمایش داده شده 

ها نظرات خبرگان در مورد هر سؤال به عدد فازي مثلثی تبدیل نامهآوري پرسشجمع

1. Ishikawa, A. 2. Khefacha, I., & Belkacem, L. 
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بر اساس نظر خبرگان و با توجه به نوع مطالعه آستانه تحمل براي تأیید زیر گردید. 
 27تعداد ، هانامهبر اساس نتایج تحلیل فازي پرسشدر نظر گرفته شد.  75/0معیارها 

 مراتبسلسله) بودند از مدل حذف گردیدند. 75/0تر از آستانه تحمل (ایینزیرمعیار که پ
نمایش داده شده است. در مدل نهائی پس از  3در جدول  شدهاصالحمعیارها در مدل 

م در ه یتو شخصبا موافقت خبرگان معیار نگرش ، حذف زیر معیارهاي تأیید نشده
 ادغام گردیدند.

یرمعیارها پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و در اختیار معیارها و ز يبندرتبهبا هدف 
 ،قرار داده شد. پس از تأیید سازگاري هادانشگاهنفر از خبرگان مدیریت آموزشی در  15

 يبندجمعبه هر معیار یا زیر معیار در یک ماتریس نهائی  خبرگانهاي جواب ماتریس
استفاده  1در فرمول شماره  گردید. براي تجمیع دیدگاه خبرگان از رویکرد معرفی شده

,𝑢𝑢𝑖𝑖 ,𝑚𝑚𝑖𝑖 شده است. در این فرمول 𝑙𝑙𝑖𝑖  هاي اول تا سوم اعداد فازي هستند.به ترتیب مؤلفه 

𝐹𝐹𝑖𝑖 :1 شماره فرمول = (min(𝑙𝑙𝑖𝑖) ,∏𝑚𝑚𝑖𝑖 , max(𝑈𝑈𝑖𝑖)) 

iS  محاسبه گردید. 2که خود یک عدد فازي مثلثی است از رابطه 

𝑆𝑆𝑖𝑖 :2فرمول شماره  = ∑ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑔𝑔𝑚𝑚

𝑔𝑔=1 ⨂�∑ ∑ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑔𝑔𝑚𝑚

𝑔𝑔=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �

−1
 

𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖.استشماره ستون  دهندهنشان jشماره سطر و  گریانب iدر این رابطه 
𝑔𝑔  اعداد فازي

∑هاي زوجی هستند. مقادیرمثلثی ماتریس 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑔𝑔𝑚𝑚

𝑔𝑔=1  ،∑ ∑ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑔𝑔𝑚𝑚

𝑔𝑔=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  و

�∑ ∑ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑔𝑔𝑚𝑚

𝑔𝑔=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �

−1
 محاسبه گردید. 5و4، 3به ترتیب از روابط  

∑ :3 شماره فرمول 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑔𝑔𝑚𝑚

𝑔𝑔=1 = �∑ 𝑙𝑙𝑔𝑔𝑚𝑚
𝑔𝑔=1 ,∑ 𝑚𝑚𝑔𝑔

𝑚𝑚
𝑔𝑔=1 ,∑ 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑚𝑚

𝑔𝑔=1 � 

∑ :4فرمول شماره  ∑ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑔𝑔𝑚𝑚

𝑔𝑔=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = (∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ,∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ) 

∑�  :5فرمول شماره  ∑ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑔𝑔𝑚𝑚

𝑔𝑔=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �

−1
= � 1

∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 , 1
,∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 , 1
∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

� 

 ه شد.براي هر جفت معیار محاسب يتربزرگیا  یريپذامکاندر مرحله بعد درجه 

),,,(),,(اگر  یطورکلبه 22121111 umlMumlM درجه ، دو عدد فازي مثلثی باشند
 شود.محاسبه می 6فرمول  صورتبه 2Mنسبت به  1Mبزرگی 
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𝑣𝑣(𝑀𝑀2: 6فرمول شماره  ≥ 𝑀𝑀1)�

1 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀1
0𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙1 ≥ 𝑙𝑙2

𝑙𝑙1−𝑙𝑙2
(𝑚𝑚2−𝑢𝑢2)−(𝑚𝑚1−𝑙𝑙1)

       𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒
 

 استفاده گردید. 7رابطه سپس براي محاسبه وزن معیارها از 

́𝑑𝑑(𝐴𝐴𝚤𝚤) :7فرمول شماره  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑘𝑘) 𝑘𝑘 = 1,2, … . . ,𝑀𝑀  , 𝑘𝑘 ≠ 𝑖𝑖 

 محاسبه شد. 8همچنین وزن نرمالیزه نشده از رابطه 

𝑒𝑒:8فرمول شماره  =́ (𝑑𝑑(́ 𝐴𝐴1),𝑑𝑑(́ 𝐴𝐴2), … . ,𝑑𝑑(́ 𝐴𝐴𝑛𝑛))𝑇𝑇    𝑖𝑖 = 1,2, …𝑀𝑀   

 درج گردیده است. 2در جدول  بنديرتبهخالصه و نتایج 

 معیارها و زیر معیارها بنديرتبه .2جدول 

 رتبه معیار
عنوان 

 شایستگی
 𝑺𝑺�𝒊𝒊 بسط فازي ترجیحات

وزن نرمال 
 نشده

وزن 
 نهائی

لی
اص

 

 331/0 1 )031/0و  275/0و  768/2( )291/1و  652/2و  11( شغلی 1
 316/0 994/0 )031/0و  469/0و  026/4( )291/1و  526/4و  16( سازمانی 2
 313/0 944/0 )033/0و  257/0و  775/3( )392/1و  48/2 و 15( فردي 3

لی
شغ

 
 349/0 1 )036/0و  476/0و  448/4( )5/1و  785/4و  18( انسانی 1
 333/0 955/0 )029/0و  209/0و  471/2( )22/1و  105/2و  10( فنی 2
 317/0 909/0 )032/0و  315/0و  459/3( )325/1و  16/3و  14( ادراکی 3

نی
زما

سا
 

 292/0 1 )007/0و  123/0و  467/1( )532/0و  32/2و  12( راهبردي 1
 246/0 845/0 )031/0و  22/0و  589/1( )25/2و  157/4و  13( رهبري 2
 23/0 7896/0 )018/0و  157/0و  345/1( )308/1و  973/2و  11( اجرائی 3
 23/0 789/0 )057/0و  5/0و  401/4( )09/4و  452/9و  36( سازيشبکه 4

دي
فر

 

1 
 شخصیت و

 نگرش
 279/0 1 )018/0و  112/0و  766/0( )33/1و  67/2و  6(

 265/0 950/0 )03/0و  27/0و  809/2( )25/2و  44/5و  22( دانش و آگاهی 2
 258/0 924/0 )021/0و  196/0و  809/2( )583/1و  965/3و  22( اخالق 3
 196/0 701/0 )036/0و  422/0و  064/3( )663/2و  512/8و  24( اينامهزندگی 4

 هايهاي مدیریتی گزینهبراي ارزیابی شایستگی FIS: قواعد موتور پژوهشسؤال دوم 
 ؟اندکدممدیریت 
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ر مورد د موردنظربراي ایجاد سیستم استنتاج فازي نظرات تخصصی خبرگان حوزه 
. شودآنگاه تنظیم می -اي از قواعد فازي اگرقالب مجموعه و درمتغیرهاي مدل دریافت 

خصیصه سیستم استنتاج فازي تجربه محور بودن آن است. به همین دلیل  ترینمهم
بیشترین قرابت را به وضعیت واقعی سیستم دارد. مجموعه قواعد سیستم استنتاج فازي 

م را به خروجی مطلوب هاي سیستبه منزله موتور استنتاج ایفاي نقش کرده و ورودي
هاي مختلفی از سیستم استنتاج فازي ابداع شده فرم تاکنون). 1393، (کیا کندتبدیل می

که در این پژوهش از سیستم استنتاج فازي ممدانی استفاده شده است. چون ورودي 
مسیر  مراتبی هستند و در آنهاي محاسبه شده در نمودار سلسلهسیستم استنتاج فازي وزن

اس تر (معیارهاي فرعی) بر اسمت مراتب باالتر (معیار اصلی) به سمت مراتب پاییناز س
مبانی نظري پذیرفته شده و نظر خبرگان طراحی گردیده براي ، پژوهشمطالعه پیشینه 

هاي محاسبه وزن نهائی هر معیار فرعی وزن معیار اصلی در معیار فرعی ضرب شده و وزن
درج  5ی نرمال گردید. اطالعات تکمیلی در جدول نهائی در هر مجموعه معیار اصل

 گردیده است.
  ،براي ایجاد سیستم استنتاج فازي که به ارزیابی نامزدهاي مدیریت بپردازد

خشی از ب دهندهنشان هرکداممراتبی طراحی شد که زیرسیستم مطابق با نمودار سلسله 3
طبق  سهولت در استفاده وهاي مدیریتی هستند. به دلیل تناسب با موضوع و شایستگی

استفاده گردید. پس از تعیین توابع عضویت پایگاه داده  1از توابع مثلثی، نظر خبرگان
هاي افزار تشکیل گردید. در این پایگاه سه متغیر ورودي شایستگیمربوط به مدل در نرم

لی باشند. بخش اصشغلی و سازمانی و متغیر خروجی شایستگی مدیریتی می، فردي
وانین اي از قم استنتاج فازي تشکیل پایگاه قواعد است. پایگاه قواعد مجموعهسیست

هاي آنگاه است که منجر به نگاشت متغیرهاي ورودي که در اینجا شایستگی –اگر ، منطقی
شود. یم استشغلی و سازمانی است به فضاي خروجی که شایستگی مدیریتی ، فردي

تاجی از دانش خبرگان مدیریت آموزشی استفاده در این پژوهش براي طراحی قوانین استن
نفر از خبرگان این حوزه خواسته شد تا با در نظر گرفتن  8شده است. به این منظور از 

دانش  ،مقادیر مختلف فازي تعریف شده براي متغیرهاي ورودي و با توجه به تخصص
و مدل هاي عینی خود در مورد سطوح مختلف متغیرهاي ورودي و خروجی و تجربه

1. triangular 
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ن ای دهندهارائهنظر خبره اول  مثالعنوانبه کننداولیه تدوین شده در پژوهش قضاوت 
یف شغلی و سازمانی ضع، هاي فرديشایستگی، قانون این بوده که اگر یک نامزد مدیریت

 داراي شایستگی بسیار ضعیف براي مدیریت است. درنتیجهداشته باشد 
تنتاج انجام شده است. پس از دریافت هاي مدل توسط موتور استجمیع خروجی

قواعد فازي وارد پایگاه داده گردید. ، نظرات تخصصی خبرگان در مورد متغیرهاي مدل
 -اگر رتصوبهقواعد تعریف شده که  بر اساسبر اساس مقادیر ورودي و ، موتور استنتاج

هده عوظیفه نگاشت فضاي ورودي به فضاي خروجی را به ، آنگاه در پایگاه ثبت شده
شناسی فازي است که در بیشتر ترین روشرایج، دارد. روش استنتاج فازي ممدانی

ش رو این ازمشابه از آن استفاده گردیده است. لذا در این پژوهش نیز  هايپژوهش
نمایش داده شده  1ها در شکل استفاده شده است. نتیجه استنتاج فازي و تجمیع خروجی

 شنمایصفحهفازي در قسمت پایین سمت راست  ورتصبهها هم است. تجمیع خروجی
است. این  دسترسیقابلداده شده و هم خروجی غیر فازي آن سمت راست و در باال 

توان خروجی را بالفاصله مشاهده سیستم پویاست و با تغییر در متغیرهاي ورودي می
و  46/1غلی و شایستگی ش 27/1به ازاي شایستگی فردي  1در شکل  مثالعنوانبهنمود. 

شایستگی مدیریت استنتاج شده است.  عنوانبه 47/6خروجی  752/0شایستگی سازمانی 
 موردنظرهاي در پایین برنامه ورودي Inputتوان در قسمت ها میبراي تغییر در ورودي

با ورود نظرات کارشناسان در مورد  ترتیباینبهو خروجی را مشاهده نمود.  کردهرا وارد 
را  هاآنتوان شایستگی او را تعیین و با انجام این کار در مورد دیگر افراد ییک نامزد م

 بندي نمود.رتبه
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 ها)استنتاج فازي (تجمیع خروجی .1شکل 

هاي مدیریت مدرسه با استفاده از ساختار مدل ارزیابی گزینه :پژوهشسؤال سوم 
 چگونه است؟ FAHP,FISهاي خروجی

فازي و  مراتبسلسلهاز تحلیل  آمدهدستبههاي وزن، در این پژوهش ورودي
همچنین نظرات کارشناسان در مورد نامزدهاي مدیریت مدرسه و خروجی آن امتیاز 

. این عمل را در منطق فازي نگاشت فضاي ورودي به استبه هر نامزد  یافتهیصتخص
 تقاضیاننامند. ورودي سیستم استنتاج فازي نظر کارشناسان در مورد مخروجی می

در  باید هم هاآنبنابراین نظرات ؛ است هاآنبندي ارزیابی و یا رتبه منظوربهمدیریت 
چارچوب مدل پژوهش باشد و هم در قالب موتور استنتاج تعریف شده در مرحله قبل 

ا لیست ارزیابی مطابق بمدل اصلی پژوهش یک چک بر اساسقرار بگیرد. به این دلیل 
هر کارشناس باید براي هر مدیر یا متقاضی مدیریت و با توجه  تدوین گردید. 3جدول 

 یستلچک یندر ا. کندرا تکمیل  یستلچکیک برگ  4در جدول  شدهدرجبه راهنماي 
تا  1هاي تعریف شده براي آن عددي از به هر معیار فرعی شایستگی با توجه به مؤلفه

 شود.پنج نسبت داده می
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 ارزیابی نامزدهاي مدیریت مدرسه توسط کارشناسان لیستچک .3جدول 
 امتیاز ارزیابی هايشاخص معیار فرعی

 اينامهزندگی
 -ســـابقه کار عمومی -مرتبط بودن مدرك -علمی و اعتبارمدرك تحصـــیلی 

 هوش -سن -تعداد ساعات آموزش ضمن خدمت
 

دانش و 
 آگاهی

دانش  -با فنون تدریس ییآشنا -پرورشی شـناسی روان -دانش تعلیم و تربیت
آگاهی  -بینش سـیاسی  آگاهی و -آگاهی سـازمانی  -آگاهی شـغلی  -حقوقی 
 یو اجتماعفرهنگی 

 

معنوي و 
 اخالقی

-وجدان کاري -اخالص در عمل -توکل -تقوا -ایمان به خدا -اعتقاد به خدا
 -شجاعت -داريامانت -عدالت -بردباري -گذشت -یخلقخوش -صـداقت 
 اياخالق حرفه -نفسعزت -و تسامحتساهل  -همدلی -وفاداري

 

نگرش و 
 شخصیت

و ی خود نظم -یريانتقادپذ -یريپذانعطاف -اشتیاق شغلی -رضـایت شـغلی  
ــبرد -نوآور -ســرســختی -تعهد -نفساعتمادبه -ظاهر یآراســتگ  -خود پیش

مثبت  -سازگاري با موقعیت -تواضع -گرابرون -پذیرمسـئولیت  -یخودکنترل
 اندیشی

 

 انسانی

ــنود مؤثر) ــنیداري (شـ پذیرش در بین  -زنیچانهقدرت  -مذاکره -ارتباط شـ
صالبت  -یرساناطالعمهارت  -در ارتباطات و احترامرعایت ادب  -همکاران

ــت خوب در دیگران در اولین برخورد)  -قوه اقنــاع دیگران -(ایجــاد برداشـ
ــه (معلمان هايموفقیتو ها معرفی توانائی -توانائی ارتباط با دیگران ، مدرسـ

ــازي -انتقـادپذیري  -آموزان)دانش ه ایجاد انگیز -اثربخشایجاد تیم  -تیم سـ
ــارکت  ــعه -آموزانگروهی در بین معلمان ودانش هايیتو فعالبراي مش توس

و همکاران  قدرت نفوذ در -آگـاهی میان فردي (فهم توانائی دیگران)  -افراد
 برانگیختن دیگران -آموزاندانش

 

 ادراکی
ــتمی ــیسـ وجــه بــه ت -تفکر مفهومی -تفکر تحلیلی -تفکر خالق -تفکر سـ

 -همسئل و حلگیري مهارت تصمیم -مسئله و حلقدرت تشخیص  -جزئیات
 یاو جغرافشناخت منطقه از نظر فرهنگ 

 

 فنی
ــی  ــه وپرورشآموزشآگاهی از فرایند  -دانش مـدیریت آموزشـ  -در مدرسـ

 -اهمیت منابع انسانی دركو مدیریت  -مدیریت مالی -مدیریت اطالعات
 

 سازيشبکه
ــارکـت    - ــتمر و -ذینفعان و کمـک جلـب مشـ با والدین و  مؤثر ارتباط مسـ

 آموزانو دانشآگاهی به مشکالت کارکنان  -هاآنانتظارات  شناسایی
 

 رهبري
رهبري فردي (استفاده از سبک فردي مناسب  -اندازچشمتدوین اسـتراتژي و  

هاي گروهی مناسب براي براي هدایت افراد) رهبري گروهی (استفاده از سبک
 )هاگروههدایت 
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 امتیاز ارزیابی هايشاخص معیار فرعی

 اجرائی

ــازمان -ریزيبرنـامـه   تفویض  -ارزیابی -و نظارتکنترل  -هدایت -دهیسـ
(حفظ تعهــد بــه هــدف در مواجهــه بــا موانع یــا   ییگرانتیجــه  -اختیــار
 آوريفنمدیریت  -درك رفتار سازمانی -مهارت اداره جلسات -ردگی)سرخو

هداشت مدیریت ب -)یرو تعممدیریت پشتیبانی (تجهیز  -و ارتباطاتاطالعات 
ــاز -برنامهفوق هايفعالیتمدیریت  -و ایمنی ــهروند -ياعتمادسـ  رفتار شـ
 سازمانی

 

اي حرفه
 (راهبردي)

ت مدیری-)ینیکارآفرهاي ایده (ایجـاد و پرورش  ینیکـارآفر  -ییگراکیفیـت  
 -مدیریت تنوع -مدیریت تغییر -مدیریت بحران -هوشـیاري سازمانی  -ابهام

 پذیريیسکر -وريبهرهگرایش به 
 

 ارزیابی لیستچکراهنماي امتیازات کارشناسان به نامزدها در  .4جدول 
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط قوي خیلی قوي معادل زبانی
 1 2 3 4 5 معادل عددي

در هر معیار فرعی میانگین  هاآناگر بیش از یک کارشناس وجود داشت از نظرات 
گردد. در ستون ثبت می 5در جدول  لیستچکهندسی گرفته و نتیجه در ستون امتیاز 

در وزن نرمال هر معیار فرعی به  لیستچکنتیجه ارزیابی از ضرب امتیاز  5پنجم جدول 
رد. گینظر کارشناسان در چارچوب مدل تدوین شده قرار می ترتیباینبهآید دست می

اعداد مربوط به معیارهاي فرعی هر معیار اصلی با هم جمع  5در ستون ششم جدول 
از سه معیار اصلی به دست آید. این سه عدد  هرکدامشود تا امتیاز نهائی متقاضی در می

) 1سیستم (شکل  Inputخش در ب هاآنورودي سیستم استنتاج فازي هستند که با ثبت 
 ثبت نمود. 5توان خروجی را مشاهده و در ستون هفتم جدول می

 ارزیابی به متغیرهاي زبانی لیستچکجدول تبدیل امتیازات  .5جدول 

 معیار فرعی معیار اصلی
وزن 
 نرمال

  لیستچکامتیاز 
(میانگین هندسی نظر 

 کارشناسان منطقه)

نتیجه ارزیابی 
)E( 

امتیاز معیار 
 اصلی

نتیجه خروجی 
 استنتاج فازي

  W K E=W.K H F 
شایستگی 

 فردي
   195/0 اينامهزندگی

  
   266/0 دانش و آگاهی
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 معیار فرعی معیار اصلی
وزن 
 نرمال

  لیستچکامتیاز 
(میانگین هندسی نظر 

 کارشناسان منطقه)

نتیجه ارزیابی 
)E( 

امتیاز معیار 
 اصلی

نتیجه خروجی 
 استنتاج فازي

  W K E=W.K H F 
   259/0 یو اخالقمعنوي 

   278/0 نگرش و شخصیت

شایستگی 
 شغلی

   349/0 انسانی
   317/0 ادراکی 

   334/0 فنی

شایستگی 
 سازمانی

   230/0 سازيشبکه

 
   246/0 رهبري
   230/0 اجرائی

   294/0 اي (راهبردي)حرفه

 گیرينتیجهبحث و 
فازي براي انتخاب مدیران  چند شاخصهگیري تصمیم سازيمدلهدف پژوهش حاضر 

 اصفهان بود. طبق وپرورشآموزشمعیارهاي شایستگی مدیریتی در  بر اساس مدارس
مدیر مدرسه براي موفقیت در عملکرد خود باید داراي ، مدل تدوین شدهساختار پیش

هاي شاخص سازمانی باشد. شایستگی 30شاخص شغلی و  40، شاخص فردي 50حدود 
ها چالش، شناخت روندها، اهداف و راهبردهاي مدرسه، توانائی ترجمان رسالت، سازمانی

 هايویژگیها و فرایندهاي کلیدي و فعالیت بینییشپپیش روي آن و  يهاو فرصت
هاي سازمانی است که باید براي کسب موفقیت در کارکنان بروز و ظهور یابد. شایستگی

یت خاص مدیر هايویژگیتحلیل شغل/نقش و تحلیل ، شغلی از طریق تحلیل وظیفه
که  باثبات هستند هايویژگیهاي فردي نیز شامل پذیرد. شایستگیمدرسه صورت می

و بوده  موردنیاز، ها و وظایف محولهنقش اثربخش يو اجرابه موفقیت  یابیدستبراي 
 گردند.عملکرد برتر می موجب

ها داراي هسته شایستگی عنوانبههاي شغلی نشان داد، شایستگی بنديرتبهنتایج 
ن زیرمعیارهاي آن بیشترین اهمیت در بین معیارهاي اصلی است. همچنین در بی

یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در ؛ هاي انسانی در رتبه اول قرار داردشایستگی
روه، درك عضو گ عنوانبهزمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاري، توانائی ارتباط، فعالیت مؤثر 
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ه معیاري است که یک مدیر شایست ترینمهمبر رفتار آنان  تأثیرگذاريهاي افراد و انگیزه
مان یک ساز عنوانبهمدرسه باید دارا باشد. این یافته بار دیگر بر ماهیت اصلی مدرسه 

هاي مدرسه، معلمان دارائی ترینمهمو به این موضوع اشاره دارد که  کرده تأکیداجتماعی 
یت یا در مدیر ندکآموزان هستند و مدیري که نتواند روابط انسانی صحیح برقرار و دانش

 روابط ناتوان باشد در ابتداي مسیر حرکت به سمت شایستگی متوقف گردیده است.
 هاي مدیریتی مدیران مدارس و توسعهتوجه به شایستگی، ها نشان دادبندي یافتهجمع

 در انتخاب مدیران هاآناست و عدم توجه به  ناپذیراجتنابضرورتی  هایستگیشااین 
هاي زیاد مادي و انسانی و همچنین نارضایتی معلمان و والدین زینهموجب هدر رفتن ه

ها با تکیه بر روي تجربیات زمان حال و ارزش شود. همچنین شایستگیآموزان میدانش
آزاد بودن و همچنین توانا بودن وي براي حل مشکل مدرسه ، خالق بودن، وجودي مدیر

ا هاي مدیریتی را در خود ایجاد یستگیکند و مدیر یک مدرسه اثربخش که شایمی تأکید
و  آموزان بپردازدها در معلمان و دانشتواند به پرورش این ویژگیباشد می کردهتقویت 

یافتگی قادر خواهد بود مدارس را به نحوي رهبري کند که مقدمات توسعه
فراهم شود. مدل ارائه شده در این پژوهش با ترکیب نظرات خبرگان  وپرورشآموزش

مدیر  اي نو براي انتخابشیوه وپرورشآموزشانشگاهی و کارشناسان تعلیم و تربیت در د
ق سند در راستاي تحق و گسترشتواند پس از بسط . این مدل میکندشایسته را فراهم می

در  هاآنهاي تحول براي انتخاب مدیران مدارس و همچنین ارزیابی شایستگی
مدل تدوین شده  هايویژگیرد. در ادامه تعدادي از قرار گی مورداستفاده وپرورشآموزش
 گردد.بیان می

 است. بسیار ساده حالدرعینگذاري شده و مدلی هوشمند است که بر پایه تفکر انسانی پایه -
 وردقبولمدر چارچوب یکی از نظریات معتبر شایستگی مدیریت و با استفاده از یک رویکرد  -

 و علمی تدوین شده است.
 مراحل ساخت مدل، از نظرات خبرگان برجسته مدیریت آموزشی استفاده شده است.در تمامی  -
ا هها و خروجیتوان قالب تعریف ورودياست. طوري که می پذیرانعطافمدل کامالً پویا و  -

تغییر داد. این ویژگی قابلیت تطبیق مدل با یک مدرسه  سادگیبهو همچنین پایگاه قواعد را 
توان براي تشکیل پایگاه داده از نظرات . حتی میکندی را فراهم میخاص و یا موسسه آموزش

 استفاده نمود. موردنظرکارشناسان سازمان 
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در طراحی این مدل هم از مبانی تئوریک علم مدیریت و نظرات خبرگان آکادمیک و هم از  -
شی زاستفاده شده است تا شکاف بین تجربه و علم مدیریت آمو وپرورشآموزشتجربه خبرگان 

 پر شود. تا حدودي
ها اجرا و یافته، شناسیپژوهشی که از نظر روش، هاي انجام شدهرغم بررسیعلی

دقیقاً با این پژوهش یکسان باشد یافت نشد اما پژوهش حاضر از جهاتی با بعضی 
، )1394نوبهاري و نودهی (، )1396و نیکنامی ( پیرایی، ازجملهانجام شده  هايپژوهش

و ، )2014بوجاما و همکاران (، )2016باکر و پوتسما (، )1394ران (هوشیار و همکا
 همسو است. آمدهدستبهاز نظر هدف و بعضی معیارهاي ، )2007اسپندوال (

حاضر نیز از این  پژوهشو مواجه است  هاییمحدودیتهر پژوهش علمی با موانع و 
ذرد. گنیست. منطق فازي روشی است که بیش از چند دهه از عمر آن نمی مستثناقاعده 
این شیوه در صنعت بوده و نفوذ آن در مطالعات علوم انسانی با تأخیر  گیريشکلتولد و 

صورت گرفته است. عدم اجماع و توافق اساتید و خبرگان منطق فازي در بعضی از 
نجام شده با این روش در علوم تربیتی یکی ا هايپژوهشها و چشمگیر نبودن تعداد زمینه

ها با توان ناآشنائی آزمودنیهاي این پژوهش بوده است و میمحدودیت ترینمهماز 
در این روش را نیز به آن اضافه نمود. در راستاي تکمیل  مورداستفادههاي نامهپرسش

براي  ج فازيروش استنتا جايبهگیري در مدل تصمیم، گرددپژوهش حاضر پیشنهاد می
هاي مدیریت از روش تاپسیس استفاده شود. همچنین پژوهش مشابه براي گزینه بنديرتبه

هاي آموزشی دیگر خصوصاً آموزش معیارهاي شایستگی در سازمان بنديرتبهتبیین و 
 گیري انتخاب مدیران تدوین گردد.عالی انجام و بر اساس آن مدل تصمیم

 منابع
کارمندان و انتخاب سرپرستان با  بنديرتبه). 1392م. (، محمد شفیعی ؛ وس، کتابی ؛م.، اردکانی

، ه مورديمطالع، تاپسیس فازي ی فازي ومراتبسلسلهرویکرد ترکیبی فرایند تحلیل 
 .22-1، 7)4(، یاتو عمل مدیریت تولیدکارخانه فوالد غدیر ایرانیان. 

). ارائه مدلی براي بهبود نظام انتصاب و ارتقاي مدیران 1396م. (، نیکنامی ؛ وح، پیریائی
 .28-9، )1(10، هاي آموزشیدر نظام ریزيبرنامهفصلنامه مدیریت و . وپرورشآموزش
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هاي شایستگی در سطوح مختلف مدیریت خوشه بنديو اولویت). تبیین 1395ف. (، ساده نژاد
 واقتصاد ، س تحقیقات مدرن در مدیریتدومین کنفرانبا استفاده از رویکرد فازي. 

 مالزي.، يحسابدار
). ضرورت برخورداري مدیران مدارس از شایستگی مدیریتی. 1394ي. (، پورباقر ؛ وب، طالبی

 عه.جام شناسییبو آسعلوم تربیتی شناسی، رواناولین همایش ملی علمی پژوهشی 
صیات مدیران آموزشی موفق از ). بررسی خصو1391ي. (، صیادي ؛ ون، شیربگی ؛خ.، غالمی

 مدیریت هايویژگینظر معلمان: تالش در جهت ساخت مقیاسی استاندارد براي مطالعه 
 .61-45، )4(3، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیموفق مدرسه. 

ط. ، دیبا واجري ؛ وع، خسروي ؛ع.، تاجیک اسمعیلی ؛س.، کشاورز ؛ك.، فتحی واجارگاه
فصلنامه مدیریت و ). مدرسه زندگی باید در پی تربیت کدام شهروند باشد؟. 1392(

 .44-9، )11(6، هاي آموزشیدر نظام ریزيبرنامه
تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و  هايروش). 2005ج. (، گال ؛ وو، بورگ ؛م.، گال

 ینمحمدحس، خسرو باقري، حمیدرضا عریضی، ترجمه: احمدرضا نصر، شناسیروان
غالمرضا خوي نژاد ، علیرضا کیامنش، علی دالور، سرشتپاك محمدجعفر، عالمت ساز

 ). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاري انتشارات سمت.1386(
فازي براي انتخاب  چند شاخصهگیري ). طراحی مدل تصمیم1386ا. (، جهانبازي ؛ وم، مؤمنی

 .86-80، 26، پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهددوماهنامه علمی مدیران. 
 شناسایی). 1395ا. (، شجاعی ؛ وا، مشبکی اصفهانی ؛م.، صفدري رنجبر ؛پ.، مهدیلو ترکمانی

شد فصلنامه ر. آوريفنهاي مدیران واحدهاي تحقیق و توسعه شایستگی بندياولویتو 
 .62-54، )49(13. آوريفن

). تدوین استانداردهاي شایستگی مدیران مدارس مقطع متوسطه. 1394ح. (، نودهی ؛ وم، نوبهاري
 فرهنگی اجتماعی ایران. ریزيبرنامهاولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و 

). ارائه مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه 1394ح. (، اکرامی ؛ وف، رحیم نیا ؛و.، هوشیار
 و علوم شناسیروان المللیبینکنفرانس مشهد.  4مطالعه موردي: مدارس متوسطه ناحیه 
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