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 چکیده
شناختی مدیر مدرسه و تعیین روابط علّی بین آنها با های روانهدف از پژوهش حاضر تبیین شایستگی

های آمیخته و طرح پژوهش از نوع این پژوهش از نوع پژوهش باشد.ترکیب روش دلفی و دیمتل فازی می

مدل تدوین گردید. تدا بر اساس ادبیات تحقیق، معیارهای اصلی استخراج و پیشاکتشافی متوالی است. اب

های سراسر کشور با نفره از خبرگان در دانشگاه 52مدل یک نمونه برای تعیین زیرمعیارها و اصالح پیش

یار زیرمع 52ساختاریافته انجام گرفته و گیری شبکه متخصصان انتخاب و با آنها مصاحبه نیمهروش نمونه

ای ای با طیف لیکرت تهیه و در اختیار نمونهنامهگری ثانویه زیرمعیارها، پرسشتعیین شد. با هدف غربال

نامه با تکنیک دلفی و رویکرد فازی نفر از مدیران مدارس قرار گرفت. نتایج پرسش 021هدفمند با حجم 

نفر از  8نامه دیمتل و با کمک یق پرسشاز طردر پایان  زیرمعیار تدوین گردید. 01تحلیل و مدل نهائی شامل

پذیری، انتقادپذیری، خبرگان، روابط علّی بین زیرمعیارها تعیین گردید. نتایج نشان داد متغیرهای مسئولیت

شغلی، تفکر  پذیری، علّی و زیرمعیارهای، رضایتنفس و انعطافگیری، اعتمادبهتصمیم خودکنترلی، مهارت

 باشند.فکر سیستمی متغیر معلول میاندیشی و تخلّاق، مثبت
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 مقدمه

اندیشمندان مدیریت بر این باورند که دانش و مهارت مدیران و کارکنان مهمترین منبع مزیت  

ن به عنوان کلیدی ترین منبع های مدیران سازمارقابتی هر سازمان است. در این میان شایستگی

در این . (Cetindamara, Phaal, & Probert, 2010) انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار است

راستا مدیریت بر مبنای شایستگی در دو دهه اخیر مورد توجه اندیشمندان مدیریت قرار گرفته 

 وجه به آن است.مستلزم ت هاسازمان مدیریت وری و کیفیت دربهبود اثربخشی، بهرهو 

توان های مختلفی درباره رهبری سازمان در گذر زمان مطرح شده است که از این بین مینظریه

های رهبری های ویژگی رهبری، نظریه سبک رهبری، نظریه اقتضائی و نظریه شایستگیبه نظریه

 .(Koenigsfeld, Pedue, Youn, & Woods, 2011) و مدیریت اشاره نمود

 ،استحقاق و لیاقت ،سزاواری ،حالت و کیفیت شایسته، شایستگیه دهخدا نامدر لغت

معنی شده است. همچنین فرهنگ لغت آکسفورد بیان داشته، شایستگی در لغت به معنای 

از نظر مفهومی نیز شایستگی  داشتن توانائی، اختیار، مهارت، دانش، لیاقت و صالحیت است.

 ترین عبارات ادبیات سازمانی باقی مانده استمبهم معانی متفاوتی دارد و هنوز هم یکی از

(Robatham & Jubb, 2001).  از یک منظر شایستگی به رفتارهای قابل بروزی اشاره دارد که

آمیز نقش خود باید دارا باشد و برپایه دانش، مهارت، توانائی و سایر یک فرد برای انجام موفقیت

 .(Meng & Monica, 2010) گیرندهای فردی شکل میویژگی

شایستگی  (Frillman, Wilde, Kochert, Homan, & Tomovic, 2010)از دیدگاه  

هائی است که فرد برای انجام دادن وظیفه یا اجرای نقش خود، دارد و ها و نگرشدانش، مهارت

مجموعه دانش،  0باید داشته باشد. طبق تعریف ارائه شده از سوی جامعه بین المللی عملکرد

های مربوط به شغل سازد به صورت اثر بخش فعالیتهائی که کارکنان را قادر میو نگرش مهارت

شود و یا عملکرد شغلی خود را طبق استانداردهای مورد نظر انجام دهند، شایستگی نامیده می

ها ها را برای مساعدت به کارکنان و سازمانشواهد تجربی وتئوری قوی کاربرد این شایستگی

 & ,Stevens, Bird, Mendenhall)کنند ابی به اثر بخشی بیشتر حمایت میبرای دستی

Oddou, 2014) . 
نمایند. بندی میهای مختلفی طبقهها را به روشنظران و متخصصان، شایستگیصاحب

ها را شایستگی، (Richard E. Boyatzis, 2008; Byham & Moyer, 2002) در همین زمینه

 بندی کردند.های مربوط به شغل/نقش طبقهازمانی و شایستگیهای فردی، سبه شایستگی
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(Dubois, Rothwell, Stern, & Kemp, 2004a) ،ی ها را به دو دستهنیز شایستگی

های فنی و کارکردی های فردی تقسیم کرده و شایستگیهای سازمانی و شایستگیشایستگی

ای در مریکا انجمن مدیریت، مطالعههای فردی نسبت دادند. در ا)وظیفه ای( را به شایستگی

واگذار کرد. نتیجه این مطالعه الگوئی بود که در  0شایستگی را به شرکت مک برخصوص الگوی

توسط بویاتزیس ارائه گردید. انگلستان نیز در اقدامی مشابه الگوی استانداردی را  0885سال 

گی الزم برای ایفای این شایست 52طراحی کرد که در آن هفت نقش کلیدی برای مدیران و 

 Momeni) نقش پیشنهاد شد که در آن بر مبنای الگوی بویاتزیس، الگوی شرودر توسعه یافت

& Jahanbazi, 2007). توان آنها را در سه گروه دسته بندی بندی تعاریف شایستگی، میبا جمع

تایج یا تکمیل ای که بر ننمود. دسته اول از تعاریف شایستگی به عملکردهای قابل مشاهده

ها تعریف شده و ای با عنوان شایستگیوظایف تمرکز دارد توجه دارند بنابراین عملکردهای ویژه

گیرد. دسته دوم، ای برای سنجش، نظارت و قضاوت برای عملکرد اشخاص قرار میپایه

ا با هها را استانداردهای کیفی برای خروجی عملکرد افراد می داند که این شایستگیشایستگی

گردند. بنابراین در اینجا شایستگی به وری در محل کار مرتبط مییابی به کارائی یا بهرهدست

شوند. دسته عنوان استانداردها یا عملکردهای قابل مشاهده در درون بافت سازمانی تعریف می

ها برای ها را به عنوان صفات ذاتی شخصی مانند، دانش، مهارت و گرایشسوم، شایستگی

کنند و نماید. بنابراین دو تعریف اول بر نتایجی که افراد ایجاد میلکرد شایسته معرفی میعم

-Vargas) های فردی که برای عملکرد شایسته الزم است تمرکز داشته استآخری بر ورودی

Halabi, Mora-Esqivel, & Siles, 2017). 
های آموزشی در شی و سالمتی نظامترین نسخه برای ارتقاء اثربخای به عنوان رایجتوسعه حرفه

آموزش و پرورش به عنوان محور توسعه  .(Brown & Militello, 2016) شودنظر گرفته می

پایدار، وظیفه تربیت نیروی انسانی مطلوب و ماهر جهت کار در بازار پرخطر جهانی و تداوم 

ی انسانی کشور را برای ورود بایست نیروآموزش آنها را به همراه سایر نهادها  به عهده دارد و می

 & ,Fathi Vajargah, Keshavarz, TajikeEsmaieli, Khosravi) به عصر دانائی آماده کند

Diba Vajery, 2016). ای برای بقا و ای مدیران مدارس وسیلهبدیهی است که توسعه حرفه

ایستگی همچنین توسعه ش .(ghanbari & Mohammadi, 2016) ارتقاء اثربخشی مدارس است

 .گرددای آنان محسوب میمدیران مدارس یک نیاز حیاتی برای موفقیت در نقش حرفه

(Bacheler, 2015).  تحقیقات بیشتر در این راستا نشان داده که مدیران موفق دارای

های؛ تعهد به کار، اعتماد، تعامل موثر، طراحی دوباره و توسعه و سازماندهی خصوصیات و ویژگی
                                                           
0- Mac Ber 
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های درس، مشاوره با معلمان، ابتکار ه رهبری مشارکتی، کار تیمی، مشاهده کالسمعلمان از را

 ,gholami)در برنامه درسی و فراهم کردن فضای فیزیکی مناسب برای معلمان هستند 

Shirbagi, & Sayadi, 2012). های ها و شایستگیاگر در انتصاب مدیران آموزشی به مهارت

های الزم باشد؛ و مدیران نیز به آثار ها، تخصص و شایستگیآنها توجه شود و مالک گزینش آن

های مذکور در پیشبرد اهداف توجه داشته باشند، زمینه مناسبی فراهم کاربردی شایستگی

خواهد شد تا از همه امکانات و منابع در سازمان، به نحو مطلوب استفاده شود. نتیجه این امر در 

 ,Dubois)نظام آموزشی و تحقق اهداف متعالی آن خواهد بود وری هرچه بیشتر دراز مدت، بهره

Rothwell, Stern, & Kemp, 2004b). بنای توسعه شایستگی مدیران مدارس اساس و زیر

توسعه آموزش و پرورش است؛ چرا که رهبری در مدارس، تاثیر مستقیم بر یادگیرندگان دارد و 

 & Kinney, 2008; Yan)کند ان ایفا میآموزنقشی اساسی در توسعه کیفیت یادگیری دانش

Enrich, 2009).  هیچ کشوری در خط مشی ملی خود  0881این در حالی است که تا سال

 50تعریف روشنی از آموزش استاندارد برای مدیران مدارس نداشته است. اما از اوایل قرن 

های مدیریتی تعدادی از کشورها نسبت به اهمیت آموزش مدیران مدارس بر اساس شایستگی

 .(Bouchama, Basque, & Marcotte, 2014) آگاه شدند

شناختی آنها های روانای مدیران مدارس ویژگیهای  توسعه حرفهیکی از مقوله    

ای و های ارتباطی با معلمان به عنوان افراد حرفهاست. اهمیت روابط سازمانی؛ مهارت در فرایند

های خاص نفعان مختلف و بسیاری دیگر از ویژگیوجود ذی ها؛آموزان و اولیای آننیز با دانش

شناختی و اخالقی الزمه رهبری آموزشی باشد و های روانباعث شده که برخورداری از ویژگی

های مدیر برای نفوذ و تاثیر گذاری هر چه بیشتر بر افراد و سازمان باید از شایستگی

نفس، داشتن روحیه همدلی و ت، اعتمادبهپذیری، انگیزش پیشرفشناختی نظیر انعطافروان

 پذیری، خالقیّت، انتقادپذیری، ایثار و از خودگذشتگی برخوردار باشدهمدردی، مسئولیت

(ghanbari & Mohammadi, 2016).  های مثبت ی که دارای ویژگیرهبرانمدیران و

اعتمادی که به دهند و با توجه به های فردی کارکنان بها میبه هویتشناختی هستند روان

ها دارند، استقالل عمل بیشتری را در اختیارشان قرار داده و با ها و استعدادهای آنتوانمندی

کنند. این رهبران از کارکنان حمایت ها را تشویق و ترغیب میاستفاده از بازخوردهای مثبت آن

بینی، مدی، خوش)خودکارآ شناختیهای مثبت روانکه خودشان منبع ظرفیتکرده و از آنجایی

 ها را نیز به کارکنان القاء کنندتوانند این ویژگیپذیری و امیدواری( هستند، میانعطاف

(Hodges, 2010) .های تفکر شخص در ای از رفتار و شیوهتوان مجموعهها را میاین ویژگی
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بودن مشخص  بینیبودن، ثبات و قابل پیش همتاهای بیگیزندگی روزمره تعریف کرد که با ویژ

افراد در مشاغل  ها، استعدادها و توانائیگیضرورت توجه به ویژ. (Saucier, 1998) شوندمی

شناسی قرار گرفته است. به عنوان مثال؛ باز مورد توجه متخصصان علم روانگوناگون از دیر

مهم وجود معتقد است که برای تطابق موفق افراد و مشاغل سه گام 0پردازی نظیر پارسونزنظریه

 دارد.

های وی به طوری که در گام اول، باید درک روشنی از خود شخص و توانمندی    

داشت و این همان شناسائی صفت است. گام دوم؛ شامل ملزومات و شرایط موفقیت و به عبارت 

هائی است که بر ماهیت متمایز خودِ کار تاکید دارند و باالخره؛ رابطه بین این دو دیگر عامل

مرور ادبیات مدیریت و رهبری  .(Stead & Watson, 1999) ای داردقش تعیین کنندهعامل ن

های پر اهمیت شایستگی از قبیل، انگیزش برای یادگیری، گسترش المللی جنبهدر زمینه بین

 ,.Stevens et al) سازدهای مهم را خاطر نشان میارتباطات موثر و کنترل تنش در چالش

در  ،(piriaei & Niknami, 2017) گردد.ها بررسی میاز این پژوهش دیدر ادامه تعدا. (2014

عنوان ارائه مدلی برای بهبود نظام انتصاب و ارتقای مدیران آموزش و »پژوهشی پیمایشی با 

اند. در مدلی شامل چهار مولفه، عمومی، تخصصی، مدیریتی و عملکردی تدوین نموده« پرورش

در پژوهش ، (Sadeh Nejad, 2016). گرددختی مشاهده نمیشناهای رواناین پژوهش ویژگی

با « های شایستگی در سطوح مختلف مدیریتبندی خوشهعنوان تبیین و اولویت»خود با 

های شایستگی استفاده از روش پیمایشی و رویکرد فازی به شناسائی و اولویت بندی خوشه

یتی، هوش اجتماعی، آگاهی اجتماعی عاطفی، خودمدیرشناختی، هوش  مدیران با عناوین، هوش

تدوین »در تحقیقی با عنوان ، (Nobahari & Nudehi, 2015). و مدیریت روابط پرداخته است

شاخص؛ توانمندسازی  05« استانداردهای شایستگی مدیران مدارس مقطع متوسطه نیشابور

تیمی، پایبندی به گرائی، مدیریت تعارض، سازماندهی و هماهنگی، مشاوره، کار دیگران، تحول

اصول اخالق فردی، یادگیری و توسعه فردی، دانش مدیریت، تامین احتیاجات یادگیری، جذب 

 & Talebi) اند.بندی نمودهمشارکت والدین و رهبری آموزشی را شناسائی و اولویت

Pourbager, 2015) ، ضرورت برخورداری مدیران مدارس از »در پژوهشی با عنوان

های عمومی و اختصاصی مدیران مدارس و نیز به تبیین شایستگی« یریتیهای مدشایستگی

اند. در این پژوهش بینش راهبردی، ها پرداختهضرورت برخورداری آنها از این شایستگی

شناختی قرار های روانقاطعیت، خالقیت، برانگیختگی و هوش فرهنگی در مقوله شایستگی

                                                           
0-  Parsons 
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ارائه مدل »در تحقیقی با عنوان ، (Hoshyari, Rahimnia, & Ekrami, 2015) گیرد.می

مشهد  4به  مطالعه موردی در مدارس متوسطه ناحیه « شایستگی مدیران مدارس متوسطه

نفس، مولفه شناسائی شده که از میان آنها انتقادپذیری، اعتمادبه 44اند. در این پژوهش پرداخته

 شناختی هستند.های روانشایستگی پذیریپذیری، خالقیت، تعهد سازمانی و مسئولیتانعطاف

(Ardakani, Ketabi, & Mohammad Shafiee, 2013)،  در پژوهش خود با عنوان

بندی کارمندان وانتخاب سرپرستان با رویکرد ترکیبی فرایند سلسله مراتب فازی و رتبه»

در ارتباط با ها گیری چند معیاره برای ارزیابی گزینهبه ارائه یک رویکرد تصمیم« تاپسیس فازی

اند. معیارهای اصلی مشخص شده در این تحقیق، گیرندگان پرداختهترجیحات تصمیم

های شخصیتی بوده است که در و تخصص، نگرش و بینش و ویژگی های مدیریتی، دانشمهارت

بین معیارهای فرعی، قدرت تحلیل، حل مساله و توانائی تحلیل وضعیت در محدوده 

در پژوهشی به بررسی  ،(gholami et al., 2012) گیرد.ختی قرار میشناهای روانشایستگی

خصوصیات مدیران آموزشی از نظر معلمان پرداخته و برای ساخت مقیاس استاندارد مطالعه 

اند. در این پژوهش از راهبرد اکتشافی استفاده شده بر های مدیریت موفق تالش نمودهویژگی

پذیری و درک احساسات ختی عبارتند از: هوش، انعطافشنااساس نتایج آن، معیارهای روان

های رهبری اثر بخش در شایستگی»در پژوهش خود با عنوان ، (Spendlove, 2007) دیگران.

از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در تعدادی از مراکز آموزش عالی کشور « آموزش عالی

مجموعه دانشگاهی پرداخته است. های الزم برای رهبری یک انگلستان به شناخت شایستگی

پذیری و حساسیت به های، نگرش، دانش و رفتار معیارهای اصلی و خودآگاهی، انعطافشایستگی

، (Bucker & Poutsma, 2010). شناختی این پژوهش هستندنظر دیگران زیرمعیارهای روان

درکی درست از  به دنبال ایجاد« های مدیریت جهانیشایستگی»ای با عنوان نیز در مقاله

 اند.های مدیریتی در کالس جهانی بودهشایستگی

های بین فرهنگی، حساسیت بین نها با بررسی چهار ساختار؛ طرز فکر جهانی، شایستگیآ

فرهنگی و هوش فرهنگی، به مصاحبه عمیق با افراد نمونه پرداخته و با مبنا قرار دادن اجزاء 

باشند های شخصیتی میدانش، مهارت، توانائی و ویژگیهای مدیریتی که تاثیرگذار در شایستگی

 ,Bouchamma, Basque, & Marcotte) اند.بندی یک مدل یکپارچه دست یافتهبه پیکره

ای بر پایه ادراکات و نامهپرسش« های مدیریت مدرسهشایستگی»در تحقیقی با عنوان ، (2014

ها و دیگر عوامل وابسته پیشنهاد یستگیباورهای خودکارآمدی از مدیران مدرسه با مالحظه شا

ای اند. نتایج این پژوهش نشان داده مدیرانی که سطح فعالیت خود را بر اساس توسعه حرفهداده
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دهند، احساس اثربخشی فردی بیشتری نسبت به ها و سمینارها ترتیب میشامل کنفرانس

 ,Khoshouei) کنند.ایجاد می دهندای را از طریق مشاوره انجام میمدیرانی که توسعه حرفه

Oreyzi, & Noori, 2013) ،های هشت شایستگی مدیریتی، شایستگی»ای با عنوان در مقاله

های تالش خود را بر مشخص نمودن شایستگی« ضروری برای مدیران قرن بیست و یکم

های گیهای آزمایشی و نظری مرتبط با شایستاند. واحد تحلیل، پژوهشمدیریتی متمرکز نموده

البالغه و مدیریتی تهیه شده از هفده پایگاه داده ایرانی وخارجی بوده و دو کتاب اسالمی، نهج

الفصاحه برای تمرکز بر مدیریت اسالمی و بومی کردن مدل در نظر گرفته شده است. در بین نهج

پذیری به معیارهای فرعی، تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی، هوش، خالقیت، تفکر انتقادی و انتقاد 

با در نظرگرفتن سه ، (Vitala, 2005) گردد.شناختی مشاهده میهای روانعنوان شایستگی

هدف، پژوهشی با عنوان؛ ادراک نیازهای توسعه برای مدیران در مقایسه با مدل یکپارچه 

های مدیریتی ارائه داده که شامل مراتبی برای شایستگیمدیریت را انجام و یک مدل سلسله

های تکنیکی، کسب و کار، مدیریت دانش، نظارت و رهبری، اجتماعی و بین فردی یشایستگ

در پژوهشی در خصوص الگوسازی  ،(Wolverton, Ackerman, & Holt, 2005)است. 

ها های مدیریتی مدیران دانشگاه انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که مدیران دانشگاهشایستگی

ریزی، های، مدیریت مالی و بودجهگاه، شدیداً به شایستگیبه منظور هدایت اثربخش دانش

ارزیابی و نظارت اعضای هیئت علمی، مدیریت زمان، ساختن جامعه، ایجاد توازن میان 

ها، مدیریت تعارض و مدیریت ارتباطات های قانونی موقعیتها و اهداف سازمان، جنبهخواسته

 نیاز دارند.

دهد، توجه به های پیشین نشان میهشهای حاصل از پژوبندی یافتهجمع

ها ضرورتی اجتناب ناپذیر شناختی مدیران مدارس و توسعه این شایسنگیهای روانشایستگی

شناختی در انتخاب مدیران موجب هدر رفتن های رواناست و عدم توجه به شایستگی

شود. آموزان میهای زیاد مادی و انسانی و همچنین نارضایتی معلمان و والدین دانشهزینه

روی تجربیات زمان حال  گرایی بریدگاه انسانشناختی با تکیه بردهای روانهمچنین شایستگی

 مدرسهبرای حل مشکل  ویو همچنین توانا بودن  آزاد بودن خالق بودن، ،مدیرو ارزش وجودی 

جاد یا شناختی را در خود ایهای روانو مدیر یک مدرسه اثربخش که شایستگیکند تاکید می

آموزان بپردازد و قادر ها در معلمان و دانشتواند به پرورش این ویژگیتقویت نموده باشد می

یافتگی آموزش و پرورش فراهم خواهد بود مدارس را به نحوی رهبری کند که مقدمات توسعه

ت های مدیریتی در حوزه مدیریشود. از طرفی تعداد تحقیقات کیفی یا ترکیبی درباره شایستگی
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های آموزشی بسیار محدود است. همچنین تعداد مطالعاتی که به طور خاص شایستگی

باشد. شناختی مدیریت مدرسه را مورد هدف قرار داده باشد قابل توجه و ارزشمند نمیروان

شناختی نیازمند آگاهی مدیران ستادی از ادبیات موضوع شایستگی های روانتوجه به شایستگی

ای و ملّی است و این در حالی است که های منطقهآن براساس ویژگیو تعیین معیارهای 

های عمومی بوده های کمّی در این حوزه انجام شده و یا توجه عمده آنها بر شایستگیپژوهش

ها، نامهساله محقق در آموزش و پرورش و مطالعه و بررسی آیین 52است. از سوی دیگر تجربه 

دهد که معیارهای جامع شایستگی که مناسب برای ده نشان میها و تحقیقات انجام شبخشنامه

ارزیابی یا انتخاب مدیر مدرسه باشد وضع نشده است. از طرفی به جهت واقع شدن در آستانه 

مدرسه در کشور که نیاز به مدیر شایسته  0 014254و وجود  0414تحول بنیادین و افق ایران 

یریتی برای مدیر مدرسه به عنوان مهمترین بخش های مددارد، پرداختن به موضوع شایستگی

 رسد. دستگاه تعلیم و تربیت امری ضروری و مهم به نظر می

لذا تالش پژوهش حاضر این است تا با مبنا قرار دادن ادبیات شایستگی مدیریتی و  

دیمتل  -تکیه بر نظرات خبرگان دانشگاه و آموزش و پرورش و مبتنی بر روش ترکیبی دلفی

شناختی شایستگی مدیر مدرسه پرداخته و زمینه الزم برای به شناسائی معیارهای روان فازی

قرار گرفتن افراد شایسته در این منصب را فراهم نماید. با توجه به این هدف سواالت پژوهش به 

 شرح زیر تدوین گردید:

وضوع شناختی شایستگی مدیر مدرسه بر مبنای ادبیات ممعیارها و زیر معیارهای روان .0

 پژوهش و مصاحبه با خبرگان چیست؟

شناختی شایستگی مدیر مدرسه بر اساس روش سلسله مراتب معیارها و زیرمعیارهای روان .5

 دلفی فازی چگونه است؟

شناختی شایستگی مدیران آموزشی مبتنی بر روش دیمتل روابط علّی، میان معیارهای روان .3

 فازی  چگونه است؟

 

 پژوهش شناسیروش

ها، از نظر هدف وماهیت، کاربردی است. بخش کمّی تحقیق از نظر گردآوری داده این پژوهش

است و  5ایزمینهئوری شود. بخش کیفی پژوهش از نوع تیک تحقیق توصیفی محسوب می

                                                           
  - سایت شبکه ملی مدارس ایران)رشد(1
5  -Grounded Theory 
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نماید. چون اطالعات اولیه از طریق میرا فراهم مورد نیاز برای مدل سازی دانش  یربنایز

ها ساخته و نامه دلفی فازی بر پایه این مقولهشده  و پرسش مصاحبه جمع آوری و مقوله بندی

رود و از آنجا های مختلط )کمی ، کیفی( به شمار میاجرا گردیده، این پژوهش از نوع پژوهش

نامه( ها) پرسشکه ابتدا مصاحبه به منظور تعیین زیرمعیارها و ساخت ابزار سنجش شایستگی

گردد، طرح پژوهش از نامه جمع آوری میلی توسط پرسشانجام پذیرفته و سپس اطالعات تکمی

 نوع اکتشافی متوالی است. 
شناختی مدیریتی نیاز به دانش تخصصی و های روانچون شناخت معیار شایستگی

شناسی دارد، اساتید و خبرگان آکادمیک یا تجربه در حوزه مدیریت آموزشی و همچنین روان

های سراسر کشور های علوم تربیتی دانشگاهی در دانشکدهشناسی تربیتمدیریت آموزشی و روان

ای با روش شبکه متخصصان به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیدند. برای انجام مصاحبه نمونه
های اصفهان، زن( انتخاب شد. خبرگان انتخاب شده از دانشگاه 2مرد و  51نفر ) 52به حجم  0

وارزمی و شیراز بودند. در این بخش حجم نمونه بر شهید بهشتی، عالمه طباطبائی، چمران، خ

اساس اشباع نظری تعیین شده و از آنها برای مصاحبه به منظور تعدیل و اصالح معیارها، تعیین 

نامه دلفی فازی استفاده گردید. های ذهنی پژوهشگر و ساخت پرسشزیرمعیارها، حذف سوگیری

نامه وان جامعه آماری برای تکمیل پرسشمدیران مدارس در آموزش و پرورش اصفهان به عن

نفر بود. به عقیده  52015دلفی در نظر گرفته شد. تعداد مدیران تشکیل دهنده جامعه آماری 

(Ishikawa et al., 1993)گری، پژوهشگر که در روش دلفی فازی با هدف غربال، با توجه به این

ربال ابتدائی را انجام داده و تحلیل جنبه ابتدا با پشتوانه ادبیات موجود یا مشورت با خبرگان غ

تاییدی دارد، حجم زیادی از نمونه الزم نیست و تعداد افراد بستگی به موضوع و ترکیب پنل 

گیری یا تعیین حجم نمونه در خبرگان دارد. در مطالعات پیشین نیز روش خاصی برای نمونه

تا رسیدن به اجماع استفاده تکنیک دلفی توصیه نشده است و بیشتر از روش گلوله برفی 

اند. چون هدف این بخش از تحقیق مطابقت دادن زیرمعیارهای مدل با مدیریت مدرسه نموده

در این باشند. می در حوزه مدیریت مدرسه کنندگان دلفی متخصصین یا خبرگانشرکتاست،  

 25مرد و 83نفر ) 021تحقیق، بعد از مشورت با خبرگان، نمونه براساس روش معرف با حجم 

نامه دیمتل فازی را باید تعداد منتخبی از خبرگان تکمیل نمایند. یک زن( انتخاب شد. پرسش

استادیار با روش  5دانشیار و 3استاد  3مرد( از اساتید دانشگاه شامل   2زن و  3نفره ) 8نمونه 

 های سراسر کشور انتخاب گردید.گیری شبکه متخصصان از دانشگاهنمونه

                                                           
 1- Network Sampling 

 5-سایت شبکه ملی مدارس ایران)رشد(
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شناختی مدیریتی است از اولیه که شامل شناسائی معیارهای شایستگی روانهای داده

ساختاریافته با  آوری گردید. مصاحبه نیمهای در ادبیات پژوهش جمعطریق مطالعات کتابخانه

ای و حذف تعدادی از خبرگان دانشگاه و آموزش و پرورش به منظور تکمیل مطالعات کتابخانه

بندی متن در تعیین معیارهای شایستگی انجام و با مقوله های ذهنی پژوهشگرسوگیری

گری معیارها و نامه دلفی فازی به منظور غربالها زیرمعیارها تعیین شدند. پرسشمصاحبه

نامه با طیف لیکرت ای با نظر مدیران مدارس تنظیم گردید. این پرسشتطبیق مطالعات کتابخانه

ه از مصاحبه و پس از طی مراحل مربوط به روائی و پایائی و با استفاده از معیارهای استخراج شد

نامه در یک را تکمیل نمایند. برای تعیین پایائی، پرسشها قرار گرفت تا آندر اختیار آزمودنی

و  85/1نفره اجرا و از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج برای کل سواالت 31نمونه 

. برای تعیین 82/1، ادراکی 82/1، شخصیت 8/1از: نگرش  برای معیارهای فرعی عبارت بود

نامه در اختیار تعدادی از خبرگان دانشگاه قرار داده شد و با تغییراتی جزئی مورد روائی، پرسش

آوری نظر خبرگان دانشگاه مورد استفاده قرار نامه دیمتل نیز برای جمعتایید قرار گرفت. پرسش

دو از نظر تاثیرگذاری بر یکدیگر مورد یارها به صورت دوبهنامه زیرمعگرفت. در این پرسش

نامه وجود دارد روائی و های ممکن در این پرسشگیرند. چون تمام مقایسهسنجش قرار می

ها، از تکنیک بازبینی متن مصاحبه باشد. برای تایید روائی مصاحبهپایائی آن مورد تایید می

احبه استفاده شده است. با توجه به این که متن، مورد شوندگان بعد از انجام مصتوسط مصاحبه

 شونده قرار گرفت، روائی مورد تایید است. تایید خبرگان مصاحبه

 MAXQDA سازی با استفاده از نرم افزارپس از پیاده 0های مربوط به مصاحبهداده

زی به کمک نامه دلفی و دیمتل فاتحلیل و معیارها اصالح یا تعدیل شد همچنین نتایج پرسش

تحلیل و معیارها  SPSS 20 و همچنین  5103Excel های مورد لزوم در نرم افزارایجاد فرمول

 غربال گردید.

 

 های پژوهشیافته

 های پژوهش بر اساس سواالت عبارتند از:یافته

 ادبیات مبنای بر مدرسه مدیر شناختی شایستگیروان : معیارها و زیرمعیارهایسوال اول تحقیق

 چیست؟ خبرگان با مصاحبه و پژوهش موضوع

                                                           
 - این دادهها شامل 5 ساعت مصاحبه میباشد. 0
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 ,Boyatzis) ی شایستگی، مدلهابندی شاخصنظریه مبنائی مورد استفاده برای دسته

بوده و از بین معیارهای فرعی سه معیار نگرش، شخصیت و ادراک به عنوان  (2008

یکرد شناسی از روشناختی در نظر گرفته شده است. همچنین از منظر روانهای روانشایستگی

گرا استفاده شده است. بر این اساس و با مطالعه ادبیات موضوع شامل کتب شناسی انسانروان

شناختی مدیریت معیارهای فرعی برای معیار اصلی روانمربوطه و مقاالت داخلی وخارجی 

سازی، نگرش و شخصیت تعیین سازی، مهارت استداللی، انواع تفکر، ادراک، قدرت مفهومقاعده

نفر از  52منظور حذف سوگیری ذهنی پژوهشگر و کاهش تعداد معیارهای فرعی با  شد. به

شناسی دانشگاه به عنوان خبرگان، مصاحبه نیمه اساتید گروه مدیرت آموزشی و روان

ها نظرخواهی شد، تا با توجه به تجربه و ساختاریافته انجام و در مورد معیارهای فرعی از آن

ذف و یا اضافه نمودن معیارهای فرعی بپردازند. نتیجه اولیه جائی، حتخصص خود به جابه

شاخص استخراج شده از  5را از بین  های نگرش، شخصیت و ادراکمصاحبه با خبرگان شاخص

 به عنوان معیارهای فرعی مدل خاطر نشان ساخت. 0ادبیات موضوع مطابق با جدول 

 
 ات موضوع( : معیارهای اصلی وفرعی استخراج شده از ادبی1جدول )

 شناختی مدیرانهای روانشایستگی 

 ادراک شخصیت نگرش

ها در مرحله بعد با هدف تعیین زیرمعیار برای معیارهای فرعی، پس از تحلیل مصاحبه

بندی زیرمعیارها بر پایه سه مقوله اصلی نگرش، از طریق مقوله MAXQDAتوسط نرم افزار 

های معیارهای مدل شناسائی گردید. زیرمعیارزیرمقوله به عنوان زیر 52شخصیت و ادراک، 

آوری، مثبت اندیشی، قدرت استداللی و مهارت دلبستگی شغلی، اشتیاق شغلی، خودنظمی، تاب

سازی پس از مصاحبه به زیرمعیارها اضافه شدند. تغییرات پیشنهادی خبرگان در پیش قاعده

 . گرددمشاهده می 5ل مدل اعمال گردید. پیش مدل تهیه شده در این مرحله در جدو
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شناختی مدیریتی مدیر مدرسه) پیش های روان(: سلسله مراتب شایستگی2جدول)
 مدل(

 زیرمعیارها معیار فرعی معیار اصلی

ی
شناخت

ن 
ی روا

ستگ
شای

 اشتیاق شغلی -دلبستگی شغلی  -تعهد سازمانی  -رضایت شغلی نگرش 

 

 شخصیت

–تاب آوری -نفس اعتمادبه -خودنظمی  -انتقادپذیری  -پذیری انعطاف

–پذیرمسئولیت –خودکنترلی  -خودپیشبرد  -نوآور –سرسختی -تعهد

 اندیشیمثبت –خطرپذیری –تواضع

 

 ادراک

قدرت  -تفکر خالق –تفکر انتقادی  -تفکر راهبردی  -تفکر سیستمی 

مهارت  -قدرت استداللی  -گیری قدرت تصمیم -تشخیص و حل مساله 

 سازیقاعده

 
 بر مدرسه مدیر شایستگی شناختیروان زیرمعیارهای و معیارها مراتب : سلسلهدوم تحقیق سوال

 است؟ چگونه فازی دلفی روش اساس

چون زیرمعیارها عموما بر پایه مطالعات آکادمیک و نظر خبرگان دانشگاه تهیه شده 

نامه دلفی رسشها با سطح عملیاتی یعنی مدیریت مدرسه، یک پبود، برای غربالگری و تطابق آن

ای بود و در جه 2گویه تهیه گردید که دارای طیف  52فازی بر پایه زیرمعیارها شامل 

ها مشخص دهندگان باید میزان اهمیت هر زیرمعیار را با عالمت زدن یکی از گزینهپاسخ

گیری به روش شبکه متخصصان نامه، نمونهکردند. پس از اطمینان از پایائی و روائی پرسشمی

نامه بین آنها توزیع گردید. در مجموع تعداد ر آموزش و پرورش استان اصفهان انجام و پرسشد

و  (Ishikawa et al., 1993) ها با توجه به نظرنامه بازگردانده شد. طیف پاسخپرسش021

خبرگان منطق فازی به اعداد مثلثی تبدیل گردید. درجه عضویت ارزشی بین صفر تا یک اختیار 

ای است که شبیه یا سازگار با مفهوم نمایش داده شده به وسیله ه نشان دهنده درجهکند کمی

 .(Khefacha & Belkacem, 2015) مجموعه فازی است

ها نظرات خبرگان در مورد هر سوال به عدد فازی مثلثی نامهآوری پرسشپس از جمع

یع نظرات از میانگین فازی تجمیع گردید. برای تجم Excell تبدیل و با استفاده از نرم افزار

اگر . (Habibi, Izadyar, & Sharifzadeh, 2014) استفاده گردیده است 0طبق فرمول شماره 

باشد میانگین  پاسخ خبرگان به یک سوال به صورت عدد فازی مثلثی به شکل 

                                خواهد بود:                                 0پاسخ به صورت فرمول  nفازی 

 ( : محاسبه میانگین فازی                0فرمول )
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استفاده  5پس از تجمیع نظرات برای فازی زدائی و قطعی سازی میانگین از فرمول 

 شده است.

              ( : فازی زدائی از میانگین نظرات5فرمول )
 شناختی مدیران مدرسهاصالح شده معیارهای شایستگی روان( : مدل 3جدول )

 زیرمعیارها معیار فرعی معیار اصلی

ی
شایستگ

ی 
ها

 

ی
روان شناخت

 

 رضایت شغلی نگرش

 مثبت اندیشی-مسئولیت پذیر  -خود کنترلی  - -اعتماد به نفس  -انعطاف پذیری  شخصیت

 گیریمهارت تصمیم -تفکر خالق  –تفکر انتقادی  -تفکر سیستمی  ادراک

طبق نظر خبرگان و با توجه به نوع مطالعه و مطالعات قبلی آستانه تحمل برای تایید 

 02ها، تعداد نامهبر اساس نتایج تحلیل فازی پرسشدر نظر گرفته شد.  52/1زیرمعیارها 

رها ( بودند از مدل حذف گردیدند. این زیرمعیا52/1تر از آستانه تحمل )زیرمعیار که پایین

سازی، تفکر انتقادی، عبارتند از: قدرت تشخیص و حل مساله، مهارت استداللی، مهارت قاعده

آوری، تفکر راهبردی، تعهد، تواضع، خطرپذیری، سرسختی، نوآوری ، خودپیشبرد، تاب

. سلسله مراتب معیارها در مدل شغلیشغلی و اشتیاق  خودنظمی، تعهدسازمانی، دلبستگی

 . 0نمایش داده شده است  3ول اصالح شده در جد

 مبتنی آموزشی مدیران شایستگی شناختیروان معیارهای میان علّی، : روابطسوال سوم تحقیق

 است؟ چگونه  فازی دیمتل روش بر

نامه دلفی فازی و تدوین مدل اصلی برای تعیین روابط علّی بین پس از تحلیل پرسش

زیرمعیار  01نامه دیمتل فازی متشکل از د. پرسشزیرمعیارها از روش دیمتل فازی استفاده گردی

شناسی قرار گرفت تا شدت تاثیر میان تایید شده در اختیار خبرگان مدیریت آموزشی و روان

 زیرمعیارها را با یک مقدار قطعی تکمیل نمایند.

ای که به طور صحیح تکمیل و بازگردانده شده بود به نامهپرسش 8مقادیر قطعی 

میانگین نظرات محاسبه و ماتریس ارتباط مستقیم  0بدیل و با استفاده از فرمولمعادل فازی ت

فازی تشکیل شد. برای نرمال سازی این ماتریس جمع کران باالی اعداد فازی هر سطر محاسبه 

در نظر گرفته شد. سپس باتقسیم تمام عناصر ماتریس ارتباط  42/8و بزرگترین آن یعنی 

                                                           
  - برای مشاهده اطالعات تکمیلی دلفی فازی به اصل رساله مراجعه شود.0
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به  ( محاسبه شد. پس از آن ماتریس  یس نرمال شده فازی) مستقیم بر عدد مذکور ماتر

  0افراز گردید. و مقادیر باال  ، مقادیر محتمل  سه ماتریس قطعی مقادیر کران پایین 

 امل قطعی محاسبه شد.های ارتباط کماتریس  3با استفاده از این سه ماتریس و فرمول 

(: محاسبه ماتریس ارتباط کامل قطعی          3فرمول )

 

ماتریس ارتباط کامل  4مطابق با الگوی فرمول و  ، از تلفیق سه ماتریس 

 فازی به دست آمد.

               (: رابطه محاسبه ماتریس ارتباط کامل فازی4فرمول )

 

 دار( :  ماتریس الگوی روابط معنی4جدول )

 زیر معیارها
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R 

/11         رضایت شغلی

0 

01/

0 

02/0 12/0 18/

0 

  41/2 

 88/0     82/1 15/0             یستمیستفکر 

/12       تفکر خالق

0 

12/

0 

02/

0 

52/0 04/0 18/

0 

  52/2 

گیرتصمیمقدرت

 ی

          12/

0 

02/0 15/0 18/

0 

  38/4 

/01       انعطاف پذیری

0 

10/

0 

53/

0 

35/0 53/0 51/

0 

  18/5 

/11         انتقاد پذیری

0 

  51/0 15/0 18/

0 

  32/4 

/02 اعتماد به نفس

0 

  08/

0 

31/

0 

33/

0 

42/

0 

41/0 44/0 42/

0 

05/

0 

82/

00 

 08/8  /54 18/0 13/00/04/54/35/0     خود کنترلی

                                                           
 - جهت مشاهده ماتریسهای مذکور به اصل رساله مراجعه شود. 0
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0 0 0 0 0 

/13           مسئولیت پذیری

0 

01/0       03/5 

/10 مثبت اندیشی

0 

    00/
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02/

0 

58/
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34/0 55/0 50/

0 

  33/8 

D 05/
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1 55/

5 

28/

2 
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5 

22/

8 

52/
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58/

01 

43/

8 

05/
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در مرحله بعد مقادیر ماتریس ارتباط کامل فازی به مقادیر قطعی تبدیل شده و 

دار میانگین ماتریس ارتباط کامل قطعی معیارها به دست آمد. برای تعیین روابط الگوی معنی

آستانه بوده و باید محاسبه گردید. این عدد ارزش  105/0مقادیر ماتریس مذکور برابر با 

مقادیری که کوچکتر از آن است حذف گردد. پس از حذف مقادیر کمتر از ارزش آستانه، 

 به دست آمد. 4ماتریس الگوی روابط معنادار مطابق جدول 

( نشانگر تاثیر گذاری 4جمع عناصر هر سطر ماتریس الگوی روابط معنی دار )جدول 

پذیری آن چنین جمع عناصر هر ستون میزان تاثیرهای مدل است. همآن عامل بر سایر عامل

میزان  Dدرج گردیده است. در این جدول  2دهد. خروجی نهائی در جدول عامل را نشان می

قدرت تاثیرگذاری هر عامل  D-Rمیزان تاثیر و تاثر و  D+Rمیزان تاثیرپذیری،  Rتاثیرگذاری، 

علّی و اگر منفی باشد متغیر معلول دهد. اگر مثبت باشد زیرمعیار یک متغیر را نشان می

نفس بیشترین و تفکر سیستمی کمترین میزان گردد . در بین زیرمعیارها اعتمادبهمحسوب می

نفس در باالترین رتبه و تفکر سیستمی در ز نظر میزان تاثیرپذیری اعتمادبهتاثیرگذاری را دارد. ا

نفس بیشترین میزان تاثیر و تاثر را بر دیگر ترین سطح قرار دارد. در مجموع اعتمادبهپایین

باشد و تفکر سیستمی در رده آخر قرار گرفته شناختی دارا میزیرمعیارهای شایستگی روان

پذیری دارای بیشترین قدرت مثبت و مثبت اندیشی بیشترین قدر یتاست. زیرمعیار مسئول

 منفی تاثیرگذاری بر سایر زیرمعیارها را دارند.

 ( :  خروجی نهائی دیمتل فازی5جدول )
   D R D+R D-R 

 -55/3 25/5 41/2 05/5 رضایت شغلی

 -88/0 88/0 88/0 11/1 تفکر سیستمی

 -23/4 85/8 52/2 55/5 تفکر خالق

 31/0 12/01 38/4 28/2 گیریهارت تصمیمم

 25/1 58/04 18/5 51/5 انعطاف پذیری
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 51/2 81/03 32/4 22/8 انتقاد پذیری

 45/1 00/54 82/00 52/05 نفساعتماد به

 01/5 42/08 08/8 58/01 خودکنترلی

 31/5 22/00 03/5 43/8 پذیریمسئولیت

 -50/5 44/8 33/8 05/0 اندیشیمثبت

 D+Rای و مختصات دکارتی متغیرهای مورد مطالعه، سیم الگوی روابط خوشهبرای تر

شود. نمودار علی روابط بین روی محور عمودی نمایش داده می D-Rروی محور افقی و 

نمایش داده شده است. در این نمودار متغیرهائی که باالتر از محور افقی قرار  0متغیرها در شکل 

 شوند. تر از محور افقی قرار بگیرند معلول محسوب میپایین بگیرند علّی و متغیرهائی که
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 ( : نمودار مختصاتی علّی بین زیرمعیارها1شکل )

 

پذیری، انتقادپذیری، خودکنترلی، قدرت در این پژوهش، متغیرهای مسئولیت

ی، رضایت شغلی، تفکر خالق، پذیری، علّی و زیرمعیارهانفس و انعطافگیری، اعتمادبهتصمیم

 گردند.مثبت اندیشی و تفکر سیستمی معلول محسوب می
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 گیریبحث و نتیجه 

شناختی شایستگی مدیران آموزشی و تعیین تبیین معیارهای روان پژوهش حاضر به منظور

  ها با ترکیب روش دلفی و دیمتل فازی در آموزش و پرورش استان اصفهانروابط علّی، میان آن

شناختی مدیریت معیارهای فرعی با توجه به مطالعات قبلی برای معیار اصلی روان انجام گرفت.

سازی، نگرش و شخصیت تعیین سازی، مهارت استداللی، انواع تفکر، ادراک، قدرت مفهومقاعده

شاخص  5را از بین  های نگرش، شخصیت و ادراکشد. نتیجه اولیه مصاحبه با خبرگان شاخص

شده از ادبیات موضوع به عنوان معیارهای فرعی مدل خاطر نشان ساخت. اجماع نسبی استخراج 

که در این بخش بین خبرگان به وجود آمد به این دلیل بود که مهارت قاعده سازی، استداللی و 

توانند زیرمجموعه معیار ادراک قرار بگیرند. در مرحله بعد با تحلیل متن مصاحبه انواع تفکر می

وله به عنوان زیرمعیارهای مدل شناسائی گردید. برای معیار فرعی نگرش، محقق به زیرمق 52

 کهشغل مدیریت مدرسه بود  ای از اعتقادات، عواطف و نیات رفتاری نسبت بهجموعهم دنبال

زیرمعیار؛ رضایت شغلی،  4شود در مصاحبه با خبرگاننمایان مدیر در احساس و رفتار  بتواند

 04تگی شغلی و اشتیاق شغلی تعیین شد. برای معیار فرعی شخصیت، تعهد سازمانی، دلبس

آوری، تعهد، سرسختی، نفس، تابپذیری، انتقادپذیری، خودنظمی، اعتمادبهزیرمعیار؛ انعطاف

اندیشی به دست پذیری، تواضع، خطرپذیری و مثبتنوآور، خودپیشبرد، خودکنترلی، مسئولیت

 که کنندمی تعریف را مدیر رفتار و هیجان از مشخصی و معین الگوهای شاخص 04 این. آمد

زنند. همچنین می رقم آموزانودانش کارکنان و مدرسه محیط با تعامل در را وی شخصی سبک

زیرمعیار؛ تفکر سیستمی، تفکر راهبردی، تفکر انتقادی، تفکر خالق،  8برای معیار فرعی ادراک، 

سازی مهارت استداللی و مهارت  قاعده گیری،قدرت تشخیص و حل مساله، مهارت تصمیم

، ها، به وسیله آنمدیر مدرسهی است که هائفرایند های ادراکی شاملتعیین گردید. شاخص

کند تنظیم و تفسیر می را داردآموزان و کارکنان مدرسه، دانش که از هاییها و برداشتپنداشت

 . دهدها، معنی میوسیله، به آن ه اینو ب

گری زیرمعیارها نشان داد، تنها روش دلفی فازی با هدف غربالنتایج اجرای 

پذیری، گیری، انعطافتصمیم خالق، مهارت سیستمی، تفکر شغلی، تفکر زیرمعیار؛ رضایت01

اندیشی مورد تایید هستند. از پذیری و مثبتنفس، خودکنترلی، مسئولیتانتقادپذیری، اعتمادبه

شغلی حذف گردیدند. در ادبیات شغلی و اشتیاق دلبستگی زیرمعیارهای نگرش؛ تعهد سازمانی، 

نیز  ، (Richman, 2006)شاخص همپوشانی زیادی با رضایت شغلی دارند.  3مدیریت نیز این 

معتقد است رضایت شغلی با اشتیاق شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی مرتبط است. با این 

قعی یک شغل در مورد نتایج مطلوب است، در تفاوت که رضایت شغلی شامل ارزیابی نتایج وا
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شاخص دیگر شامل ارزیابی تجربیات کاری فرد و رفتارهای کاری اوست. از  3حالی که 

آوری، تعهد، تواضع، خطرپذیری، های خودتنظیمی، تابهای شخصیت نیز شاخصزیرمعیار

اینگونه استدالل کرد بردی مورد تایید قرار نگرفتند. شاید بتوان پیشسرسختی، نوآوری و خود

های شخصیتی های مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی بعضی از ویژگیکه با توجه به ویژگی

رسد و از آوری برای مدیر مدرسه چندان ضروری به نظر نمیپذیری، سرسختی، تابمانند خطر

فکر انتقادی، های شایستگی ادراکی؛ تفکر راهبردی، تزیرمعیارها حذف شدند. از بین زیر معیار

 سازی، مهارت استداللی و قدرت تشخیص و حل مساله تایید نشدند. مهارت قاعده

پذیری، انتقادپذیری، نتایج تحلیل دیمتل فازی نشان داد؛ متغیرهای مسئولیت

پذیری، علّی و زیرمعیارهای، رضایت نفس و انعطافگیری، اعتمادبهخودکنترلی، مهارت تصمیم

گردند. بیشتر متغیرهای اندیشی و تفکر سیستمی معلول محسوب میثبتشغلی، تفکر خالق، م

ی که مدیر مدرسه با الگوهای معین و مشخصباشند. یعنی علّی زیرمعیارهای معیار شخصیت می

اندیشی در خود پذیری و مثبتنفس، خودکنترلی، مسئولیتپذیری، اعتمادبههای انعطافشاخص

تواند عامل و علت در تعامل با دیگران را تنظیم نموده و میآورد، سبک شخصی وی به وجود می

های معیار نگرش و ادراک مانند؛ رضایت شغلی، تفکر خالق، مثبت اندیشی پیدایش دیگر شاخص

اندیشی به عنوان یک باشد. یکی از نتایج مهم پژوهش این بود که مثبتو تفکر سیستمی 

ها و دارای کمترین تاثیرگذاری بر دیگر شایستگیشایستگی معلول و وابسته به متغیرهای علّی 

های شناسائی گردید. رضایت شغلی نیز یکی از متغیرهائی است که وابسته و معلول شایستگی

علّی شخصیتی است. بر خالف تصور معمول که عوامل بیرونی مانند شرایط کار، مزایا و همکاران 

تایج نشان داد عوامل درونی که در این کنند، ندر سازمان را عامل رضایت شغلی محسوب می

پژوهش به عنوان متغیرهای علّی شناخته شده، نیز بر رضایت شغلی تاثیر قابل توجهی دارند. 

این یک پذیری دارای باالترین سطح در بین متغیرهای علّی است. همچنین زیرمعیار مسئولیت

 مدیریت کار فرایندرا می توان در  مدیریتی هایبسیاری از شایستگیواقعیت انکارناپذیر است که 

پذیری به عنوان اساسی ترین عامل پیشرفت در کار، به آسانی فرا گرفت، اما خصیصه مسئولیت

خواست که  توان از مدیر مدرسهمیبینانه آید. گرچه در برخوردی خوشبه وجود نمی مدیران در

توان ها فقط میکه با اتخاذ این شیوه اما به این واقعیت نیز باید توجه داشت د،پذیر باشمسئولیت

تجلی یابد. اما در عمل هیچگونه  مدرسه پذیری در محیطامیدوار بود که روحیه مسئولیت

وجود نخواهد داشت. زیرا در هر  در مدیر و کارکنان تضمین قابل اعتمادی برای تحقق این مهم

  رد.یت وجود دابار مسئول از زیر فرارشماری های بیسازمان یا تشکیالت راه
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ای اثربخش به برای داشتن مدرسه توان خاطرنشان ساخت که مدیر مدرسهدر پایان می

پذیری باید به ها مثل مسئولیتشناختی نیاز دارد. بعضی از این شایستگیهای روانشایستگی

ودن این ها را فراهم نماید. دارا بطور ذاتی در او باشد تا زمینه الزم برای پیدایش دیگر شاخص

گردد و ها از یک سو موجب درک درست مدیر از اهداف، راهبردها و فرایندهای مدرسه میویژگی

شده به سوی موفقیت حرکت کند و از سوی انداز تعیینشود مدرسه در راستای چشمباعث می

در سازد. آموزان فراهم میها را در معلمان و دانشدیگر زمینه الزم برای پرورش این شایستگی

گیرندگان آموزش و پرورش از اهمیت، ایجاد و توسعه این میان آگاهی مسئولین ستادی و تصمیم

ها ها حائز اهمیت است، زیرا موجب انتخاب و انتصاب مدیرانی دارای این شایستگیاین شایستگی

برای مدیریت مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی و انسانی و مهم ترین جزء دستگاه تعلیم و 

آموزان فراهم شده و ای معلمان و دانشگردد، تا به واسطه آن زمینه توسعه حرفهربیت میت

 انداز قرار دهد.  مدرسه را در راه رسیدن به اهداف متعالی نظام آموزشی و تحقق اهداف سند چشم

 ,.Hoshyari et al) های انجام شده توسط،تحقیق انجام شده به نوعی با پژوهش

شناختی انتقادپذیری، های تعیین شده معیارهای روانجهت که در بین شاخصاز این ، (2015

پذیری وجود دارد و همچنین پذیری، خالقیت، تعهد سازمانی و مسئولیتنفس، انعطافاعتمادبه

(Spendlove, 2007)، پذیری شناختی مانند نگرش، خودآگاهی، انعطافچون به معیارهای روان

های شخصیتی در ، از این جهت که به شایستگی(Bucker & Poutsma, 2010)توجه نموده و 

به دلیل در نظر گرفتن نگرش، بینش ، (Ardakani et al., 2013)اند و کالس جهانی توجه نموده

 های شخصیتی مانند؛ قدرت تحلیل، حل مساله و توانائی تحلیل وضعیت وو ویژگی

(Khoshouei et al., 2013) ،رهای تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی، هوش، به جهت توجه به معیا

باشد. شناختی،  همسو میهای روانخالقیت، تفکر انتقادی و انتقادپذیری به عنوان شایستگی

های مشخص شده که های ارائه شده در پژوهشمدل ارائه شده در پژوهش حاضر بر خالف مدل

را به مقدار بسیار باالئی  های غیر فازی طراحی شده اند، تحمل ابهام و عدم قطعیتاز روش

 داشته و در عین حال بسیار ساده است. 

گیرندگان آموزش و گردد. مسئولین اجرائی و تصمیمبا توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می

شناختی زمینه الزم برای انجام های روانپرورش، ضمن آگاهی از ابعاد و اهمیت شایستگی

م نموده و نتایج آن را در انتخاب و انتصاب مدیران مدارس تحقیقات بیشتر در این زمینه را فراه

رسد الزم است در شیوه انتصاب مدیران مدارس تجدید اعمال نمایند. در این راستا به نظر می

شناختی توجه جدی های روانهای مدیریتی و خصوصا ویژگینظر شده و در آن به شایستگی

های مدیران در آموزش و پرورش شایستگی شود. ایجاد یک مجموعه یا مرکز با هدف سنجش
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رسد، تا هم میزان شایستگی مدیران انتصاب شده را به منظور ادامه کار پایش ضروری به نظر می

شناختی نظارت نماید. های رواننماید و هم بر انتخاب مدیر از بین متقاضیان بر اساس شایستگی

نتخاب مدیران مدارس و همچنین ارزیابی تواند برای اهای تولید شده در این پژوهش میمدل

 شناختی آنها در آموزش وپرورش مورد استفاده قرار گیرد. های روانشایستگی

هائی مانند؛ عدم همکاری بعضی از اساتید دانشگاه و همچنین این پژوهش با محدودیت

دودیت نامه و محمدیران و مسئوالن آموزش و پرورش برای شرکت در مصاحبه یا تکمیل پرسش

 های مدیریتی مواجه بوده است.ادبیات مدیریت آموزشی در زمینه شایستگی
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