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Abstract: 

In today’s competitive scenario, organizations are forced to monitor their 

performance on a sustained basis, across several dimensions. However, 

developing an effective performance management system (PMS) remains a 

challenge. Several problems regarding the building of a performance 

management system, such as the accuracy of data, the definition of 

meaningful metrics to support decision-making processes, and the 

measurement of company’s intangible aspects, continue to represent 

challenges for managers. In order to be useful, performance management 

systems should ensure that performance is clearly defined and metrics 

accurately measure performance. Closely related to this subject is the 

selection of valuable performance indicators Any effective performance 

management system has to adopt a limited number of indicators, i.e., key 

performance indicators (KPIs), capable of providing an integrated and 

complete view of company’s performance and to measure progress toward 

organizational goals. In many organizations, the basic issue is that 

performance appraisal should be done with what criteria and indicators. 

Because if an appropriate indicator is introduced, they can better manage 

their resources in particular and guide the sectors to the strategic goals of the 

organization in general. 

The selection of performance indicators is one of the major challenges of 

organizations developing and implementing a performance management 

system. The performance indicators represent the means for monitoring 
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processes and related outcomes to drive management actions. Therefore, the 

selection of performance indicators has to be addressed: limiting the number 

of indicators to prevent information overload, to avoid confusion for their 

potential users, to provide a clear picture of the critical organizational 

competitive factors and to facilitate the overall measurement. Measurement 

of performance allows to make clear performance issues, compare the current 

situation to the goals and to provide exact steps towards the elimination of 

the problems. 

Key performance indicators in education are also important for improving 

performance. The origin of KPIs in education can be traced back to the 

requirement of accountability of education providers to different 

stakeholders. According to Wu & Chen (2014), educational KPIs have a dual 

purpose: first, they predict the outcomes of educational operations and 

second, they describe important characteristics of the educational system. 

Also, their purpose can be described as summative and formative. In 

summative case, the evaluation based on PIs can help an applicant choose an 

educational institution to apply to, inform prospective employee, inform the 

allocation of resources to institutions by financing agencies, or inform the 

licensing or accreditation of a degree of an institution. Formative purposes 

may include: helping to communicate to all members of educational 

institution the importance of good organizational performance and its 

contribution to the desired direction, motivating members to reach 

institution’s targets or promoting continuous improvement and accountability 

to all stakeholders. 

For educational institutions, determining their KPI should include all 

stakeholders of the organization, and should have had a direct effect on the 

core budget. According to (Burke et al, 2002)using KPI are important 

because “how well college and universities meet the needs of students, states, 

and society” (p. 116) is the true test of accountability. Key performance 

indicators are measurable values that show how effective schools achieve key 

goals in different criteria (To enhance the quality of elementary schools, KPIs 

must be explored and measured. KPIs deem as a measurable value which 

explains the effectiveness of a school and how it is achieving key objectives. 

Schools use KPIs for ensuring that they are going on the right way or not. 

A challenge that schools now are faced with is to correctly select the key 

indicators for standardizing leaders and teachers performance in accordance 

with educational areas. Public education’s changed mission dictates the need 

for a new type of school leader -- an executive instead of an administrator. 

No longer are school executives just maintaining the status quo by managing 

complex operations but just like their colleagues in business, they must be 

able to create schools as organizations that can learn and change quickly if 

they are to improve performance. Schools need leaders who are adept at 
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creating systems for change and at building relationships with and across 

staff that not only tap into the collective knowledge and insight they possess 

but powerful relationships that also stir their passions for their work with 

children. The wrong selection of key indicators will bring this risk to schools 

to place them in a wrong direction and encourage them to achieve something 

that will not cause any progress for them , while performance management 

will help them to use key performance indicators as a management 

dashboard. When dashboard is properly designed, it can be a rich tool for 

indicators, reports, and charts that can be dynamically acted so that managers 

by citing it be able to observe the performance of organization at any time 

and compare and investigate its status to short and long-term prospects and 

ultimately to be a powerful and unique tool to monitor the performance of 

organization. 

The purpose of this study was to identify and prioritize key performance 

indicators in elementary schools using fuzzy Delphi and SWARA methods. 

Experts (statistical population), including faculty members and specialists in 

the Ministry of Education, were selected through a purposive sampling 

method to reach the theoretical saturation of 15 people. The data collection 

tool is a structured interview. At first, by reviewing the existing literature, 

effective components and indicators were selected and a list of identified 

components and indicators was provided to the experts, and then the desired 

components and indicators were selected based on the expert opinion. Fuzzy 

Delphi method was used to identify and screen the indicators. Research 

findings showed that elementary schools have 102 indicators in 6 

components of human relations development, strategic planning, growth and 

learning, instruction and evaluation, management and leadership, and 

environment and community. In the end, the final weight of the key 

components and indicators was determined by the SWARA method. The 

most important components of management and leadership, growth and 

learning, and environment and community were introduced. According to the 

results of the research, it can be acknowledged that the Ministry of Education 

still needs more effective measures in the field of performance management 

in primary schools. 

 

Keywords: Key Performance Indicators, Elementary Schools, Fuzzy Delphi 

Method, and Swara Method. 
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بندی نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی با شناسائی و اولویت

 سوآراهای دلفی فازی و روش

 4، حسین عبداللهی3، حمید رحیمیان2*، سید روح اهلل تیموری1پورعباس عباس

 

 چکیده

بندی نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی به روش اولویت و به منظور شناسایی پژوهش این

 پژوهش(، آماری انجام شده است. خبرگان)جامعه فازی و سوآرا های دلفیگیری از روشکتشافی و با بهرها

 طریق شامل اساتید مدیریت آموزشی و متخصصان تعلیم و تربیت در وزارت آموزش و پرورش هستند که از

ها، زار گردآوری دادهاب .شدند انتخاب اشباع نظری به رسیدن تا نفر ۱5گیری هدفمند تعداد روش نمونه

 اساس و پایه از ادبیات پژوهش به عنوان شده استخراج ها و نشانگرهایمولفه مصاحبه ساختاریافته است. از

شد. برای شناسائی و غربالگری نشانگرها، از روش دلفی فازی استفاده  استفاده مصاحبه ساختاریافته طراحی

توسعه روابط انسانی،  مولفه ۶در  نشانگر ۱۰2 ابتدایی دارای که مدارس دوره داد نشان پژوهش هایشد. یافته

ریزی استراتژیک، رشد و یادگیری، آموزش و ارزشیابی، مدیریت و رهبری و محیط و جامعه هستند. در برنامه

های مدیریت و مولفه که آمد دست ها و نشانگرهای کلیدی موردنظر بهمولفه نهایی وزن سوآرا پایان با روش

با توجه به نتایج پژوهش شدند.  ها معرفیترین مولفهرشد و یادگیری و محیط و جامعه با اهمیت رهبری،

زمینه مدیریت  در مؤثرتری اقدامات نیازمند هنوز آن باالدستی نهادهای و نمود، مدارس اذعان توانمی

 هستند. عملکرد در مدارس ابتدایی

 روش دلفی فازی و روش سوآرا. ابتدایی،مدارس  ،نشانگرهای کلیدی عملکرد :واژگان کلیدی

                                                      
 .رانیتهران، ا، مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائیگروه  استاد تمام -۱

  ژوهشگر دانشگاه آلبرتا در کانادا.پ -2
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 .رانیتهران، ا، مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائیگروه دانشیار  -۳

 .رانیتهران، ا، مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی گروه دانشیار -۴
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 مقدمه

 هایتحقق آرمان به منظور سازمان و در مستمر بهبود آفرینارزش فرآیند به دستیابی راستای در

به  یک و هر گرفته صورت مختلف هایسازمان و جوامع ای درگسترده هایآن، فعالیت غایی

 به عنوان اند. ارزیابی عملکردتدارک دیده را اییهبرنامه و هاخود، فعالیت شرایط و نیازها فراخور

 در جهت توانمند نوین، ابزاری عصر جوامع ها وسازمان فرآیندهای استراتژیک ترینمهم از یکی

 Shariati & Afkhami) رودبه شمار می آن اهداف تحقق و سازمان هایبرنامه سازیپیاده

Ardakani, 2016) .که ارزیابی و  است این اساسی مسئله هاسازمان از بسیاری در امروزه

 نشانگر اگر مولفه و  بایستی با چه معیارها و نشانگرهای انجام گیرد. چرا که عملکرد مدیریت

هدایت  و اخص به طور خود نیروهای هدایت به توانند بهترمی آنها باشد، شده مناسبی معرفی

 ,Kaplan & Norton)بپردازند اعم به طور سازمان هایتراتژیاهداف و اس جهت ها دربخش

را در جهت  هاسازمان های مدیرانفعالیت، (KPIs) ۱نشانگرهای کلیدی عملکرد .(1996

ها بسیار مهم آن. (Badawy et al, 2018) ندنکهدایت می اهداف و نتایج مطلوب، بهدستیابی 

 ی کلیدی،نشانگرهاهستند و در بهبود کیفیت و دستیابی به اهداف قابل توجه هستند. پذیرش 

ها و خواستهها های کلیدی، سازماننشانگرانتخاب  درقدم مهمی در ارزیابی عملکرد است. 

 خود را ها و اهداف کلیدیمعیارها، نشانگرسپس،  گیرند ونفعان را در نظر میکلیه ذینیازهای 

 ددهمیدر یک مدل مناسب ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار را شناسایی و در نهایت، آنها 

(Azma, 2010). 

 در سازمان مهم هایو فعالیت رسانی اقداماتبه عنوان راهی برای اطالع KPIsبه طور کلی، 

نتایج کمک مرتبط با آن، به ثمر رسیدن  و اقدامات KPIsد. شناسایی نشودر نظر گرفته می

ی کرده و به منظور دستیابی به بندند تا منابع خود را اولویتنککمک می هاسازمانکرده و به 

امکان مقایسه تواند می نشانگرهااین  بندیشناسائی و اولویت. باشندها هماهنگ با فرایند ،نتایج

. مطابق با (Ballard, 2013) ها را برای رسیدن به اهداف و نتایج مشترک فراهم سازدسازمان

(Parmenter, 2015) KPIs عملکرد  منظرهایکه بر آن دسته از  هستندای از اقدامات مجموعه

ای از مجموعه KPIsسازمانی تمرکز دارد که برای موفقیت فعلی و آینده سازمان مهم هستند. 

                                                      
1. key performance indicators 
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د و با موفقیت یک سازمان ارتباط نمرتب مورد سنجش قرار بگیراقداماتی است که باید بطور 

باید به طور منظم پیگیری شوند و در صورت عدم دستیابی به موفقیت  KPIsد. نمستقیم دار

باید بر  KPIs. (Arif & Smiley, 2004) دشونها اصالح ها یا سیستممورد نظر، بایستی فرایند

های موجود را منعکس سازند و و تنها داده بندی شده متکی باشندشده و رتبهمعیارهای شناخته

در  نشانگرهای عملکرد .(Banu, 2018) ارزیابی مجدد و بهبود بیشتر را فراهم کنندامکان 

گیرد و منشا گذاران در مدیریت عملکرد قرار میریزان و سیاستنیز مورد استفاده برنامه آموزش

و  در نیاز به پاسخگویی ارائه دهندگان آموزش به متقاضیان مختلف جستجو کردتوان آن را می

های عملکرد یاد از آن تحت عناوینی چون نشانگرهای آموزش، معیارهای عملکرد و نشانگر

متفاوت  نشانگرها در آموزشاین حال، تعاریف محققان از  با. (Meier et al, 2013) شودمی

کنند که برخی دیگر ادعا می .های آماری هستندهسنج ،هانشانگراست. برخی معتقدند که 

 Spee) دهندبازتاب میرا  نظام آموزشیهایی هستند که عملکرد دهنده سیگنالها نشاننشانگر

& Bormans, 1992) . ،نجش کیفی و کمی یی برای سها به عنوان راهنمانشانگرعالوه بر این

نگر یک یا یاامتوانند از طریق نمادها نها مینشانگرهمچنین،  .شوندسازمان در نظر گرفته می

د به صورت نتوانها مینشانگرچندین ورودی، فرآیند یا نتیجه برای مقایسه یا ارزیابی باشند. این 

 ,McEwen) باشندآموزان اعداد، درصد، نمرات، سطوح مشارکت یا مشاهده دستاوردهای دانش

تواند از باشند. یک مدیر میگیری عملکرد میها ابزار اندازه، نشانگراز دیدگاه مدیریت. (1995

 را مورد ارزیابی قرار دهد نشانگرهای آنسازمان و ، عملکرد یک سیستم مدیریت عملکردطریق 

(Scheerens, 1991) .بر طبق نظر (Wu & Lin, 2008) ،دارای معانی  نشانگرها در آموزش

کنند؛ دوم، بینی میرا پیش عملکرد، آنها موارد ملموسی هستند که نتایج دوگانه هستند. اوالا 

را توصیف  ندارداستا سیستم آموزشییک های مهم هستند که ویژگی آشکاریآنها موارد 

قادر به فراهم  نشانگرکه یک  کنندمطرح می( ۱۹۹۱) ۱. ریچارد، مک دونل و اوکسندکنمی

باید  مدیریت عملکرد در مدارس است و نشانگرهای کلیدی عملکردنمودن اطالعات مفید برای 

 و متعالی یک مدرسه استانداردهای آماری برای ارائه تصویری دقیق از برگرفته از ترکیبی از داده

 (.2۰۱8)به نقل از وو و لین،  باشد

                                                      
1. Richard, McDonnell and Oaks 
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تا  مدارسد که ندهکه نشان می هستندگیری قابل اندازه هایارزش، کلیدی عملکرد هاینشانگر

 دنکندست پیدا میدر زمینه معیارهای مختلف  چه اندازه به شکل موثر به اهداف کلیدی

(Mathew, 2014). رشد سازمانی و  اند که برای تعالی وها دریافتهامروزه بسیاری از سازمان

های های خود، راهی به جز شناسایی و نظارت بر نشانگرآمیز استراتژیهمچنین اجرای موفقیت

های کلیدی عملکرد خود ندارند و برای مواجهه به این مسئله حیاتی و مهم با صرف هزینه

صه، به طور خالفراوان و با انتخاب مشاوران برجسته و معتبر به این موضوع پرداخته اند. 

د که بطور عینی عوامل مهم و ند به عنوان مبنای ارزیابی و هدفی تعریف شونتوانمی نشانگرها

، قابل سنجش، قابل دستیابی، آنهاد. نتاثیرگذار در عملیات یک سازمان یا بخش را منعکس کن

 را منعکس ساختهطور مناسبی عملکرد سازمانی ند بهنتواو می هستندمرتبط و محدود به زمان 

 و منجر به استقرار یک نظام مدیریت عملکرد شوند. 

نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس دوره ابتدایی  بندیشناسایی و اولویت با حاضر، پژوهش

است. مدیریت و  ریزان برای مدیریت و بهبود عملکرد مدارسبه دنبال کمک به مدیران و برنامه

ی گمشده بسیاری از مدیران، نده، حلقهبهبود عملکرد در آموزش و پرورش به زعم نگار

های وافر و قابل هرچند در سه دهه گذشته تالشگذاران آموزشی است. ریزان و سیاستبرنامه

به  عملکرداندرکاران نظام تعلیم و تربیت برای بهبود و اصالح تقدیری از سوی مسئوالن و دست

گذاشته است؛ لیکن هنوز آموزش و که خوشبختانه نتایج مثبت و مفیدی نیز برجای  هعمل آمد

و پاسخگوی تحوالت  المللیبینآن در طراز  عملکردرو است و های جدی روبهپرورش با چالش

های معین فاصله دارد)سند تحول و با معیارها و شاخص باشدمحیطی و نیازهای جامعه نمی

 ا از روش دلفی فازی و(. برای غربالگری و شناسائی نشانگره۱۳۹۰بنیادین در آموزش و پرورش، 

در  که است صورت این به ساختار مقاله شد. ادامه گرفته بهره سوآرا روش از دهیاولویت برای

حوزه نشانگرهای  در شده انجام هایپژوهش بررسی چارچوب نظری پژوهش و به دوم بخش

 بخش تشریح شده و در شناسی پژوهششود. در بخش سوم روشکلیدی عملکرد پرداخته می

در نهایت  و گیری شدهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بحث و نتیجهداده پایانی،

 .شده است ارائه مورد مسئله در پژوهشی و اجرایی پیشنهادهایی
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 پژوهش پیشینه

ها برای توسعه سازمان مهمهای های کلیدی عملکرد یکی از چالشنشانگرانتخاب شناسائی و 

در سناریوی رقابتی کنونی، الزم است که اثربخش است.  (PMS)۱عملکرد مدیریتیک سیستم 

و در ابعاد متعدد نظارت کنند. بنابراین، قابل  اساس اصولی مشخصها عملکرد خود را بر سازمان

 اثربخشعملکرد  مدیریتدرک است که امروزه بیش از هر زمان دیگری، توسعه یک سیستم 

ها، متعددی از قبیل دقت داده در این سیستم مواردپیچیده باشد. مهم و  یبرای مدیران چالش

شناسائی نشانگرها، ، کلیدیتعریف معیارهای مشخص کردن اهداف و استانداردهای عملکرد، 

 PMSملموس سازمان، بایستی مورد توجه قرار بگیرد. برای اینکه یک های غیرسنجش جنبه

دقت معیارها اطمینان از و  شنی شودعملکرد تعریف روسودمند باشد، باید قبل از هر چیزی از 

 هاینشانگراست. PMS های عملکرد یکی از کارهای اصلی در طراحینشانگرحاصل کرد. انتخاب 

گیری مدیریتی دهنده ابزار ضروری تصمیمقرار دارند و نشان PMSعملکرد در مرکز  کلیدی

بردارنده  در اثربخشی هاPMS. همه هستندها ها و استراتژیمبتنی بر عملکرد درباره فعالیت

 های عملکردی هستند. ی کلیدی عملکرد و تعداد زیادی سنجههانشانگرتعداد محدودی از 

برای استقرار یک سیستم مدیریت عملکرد در یک نظام آموزشی عالوه بر تعریف دقیق 

گونه به عملکرد عملکرد و مشخص کردن انواع معیارها و نشانگرها، بایستی رویکردی سیستم

 & Wu) شت. این سیستم دارای چهار بعد اصلی ورودی، خروجی، فرایند و برونداد استدا

Chen, 2014).  کلیدی عملکرد منجر  هایشناسائی نشانگر(، 2۰۱۴چن )وو و  پژوهشبر اساس

 توان در یک مدل یکپارچه نظام آموزشیشوند و آن را میدر مدارس می به بهبود این چهار بعد

ارائه شد.  (Shavelson ,1987 ) کنند و (Murnane, 1987 ) کنندتوسط  نشان داد که اولین بار

رد مدارس تحت تاثیر این چهار بعد است. به طوری که هر گونه تغییر در این عملکدر این مدل، 

شود. برای مثال اگر دانش آموزی آمادگی ابعاد منجر به افزایش یا کاهش عملکرد در مدارس می

الزم برای حضور در مدرسه را نداشته باشد و یا منابع مالی برای اداره مدرسه به خوبی تامین 

سه دستخوش تغییر خواهد شد و یا اگر اقدامات مدرسه در خصوص نشود، عملکرد مدر

ای درخور و مناسب باشد، عملکرد مدرسه بهبود های پژوهشی و تدریس حرفهفعالیت
                                                      
1. performance management system (PMS) 
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تواند در هر یک از این ابعاد شناسائی و نشانگرهای کلیدی عملکرد میچشمگیری خواهد داشت. 

انگرهای کلیدی عملکرد از حیث فرایندی است بندی گردند. در این پژوهش، شناسائی نشاولویت

یعنی به دنبال آن است که با شناسائی نشانگرها، کیفیت تدریس، رهبری، آموزش و ارزشیابی در 

 مدارس بهبود یابد و منجر به افزایش عملکرد شود. 

آموز، پیش زمینه دانش آموز، ، دانش، منابع انسانی، منابع مادیورودی: شامل منابع مالی (۱)

 انین اجتماعی و والدین است. قو

 شامل کیفیت تدریس، کیفیت رهبری، کیفیت آموزش و... است.فرایند:   (2)

التحصیلی، کارآمدی، عملکرد فارغ نرخآموزان، خروجی: شامل موفقیت تحصیلی دانش  (۳)

 است.  و... پژوهشی

در های اجتماعی، اشتغال و بیکاری برونداد: شامل میزان رضایت جامعه، میزان آسیب (۴)

  .(Wu & Chen, 2014) جامعه، رعایت حقوق شهروندی در جامعه و... است

مطلب نهایی در خصوص یک سیستم مدیریت عملکرد اثربخش که از اهمیت باالیی 

برخوردار است، مدیریت اهداف و معیارهای عملکرد است. مدیریت عملکرد عمدتاا مدیریت 

نمودن انتظارات است. این انتظارات به شکل اهداف و معیارهای عملکرد، تعریف شده و مورد 

شود. به ها بیان میها یا شایستگیگیرند و الزامات رفتاری معموالا به عنوان تواناییوافق قرار میت

باید بین اهداف و معیارها تفاوت قائل شد. اهداف محدود و وابسته  (Armstrong, 2017)زعم 

به زمان بوده و به فرد یا گروه مشخص مرتبط هستند. معیارها در حال پیشرفت هستند، اگر چه 

توان د عمومی و فراگیر باشند یعنی میممکن است برای یک فرد یا گروه تعریف شوند، می توانن

های مشابه به کار برد. یک معیار عملکرد باید به شکلی ارائه آنها را برای تمام افراد دارای نقش

شود که چنانچه نتیجه مطلوب، مشخص و قابل مشاهده رخ داد، عملکرد مطابق با آن باشد. 

ص و در راستای برآورده نمودن نشانگرهای کلیدی عملکرد بایستی در قالب یک معیار مشخ

بندی شوند. یک سیستم مدیریت عملکرد اثربخش از اهداف و انتظارات شناسائی و اولویت

 مدیریتی داشبوردکند. استفاده می ۱نشانگرهای کلیدی عملکرد به عنوان یک داشبورد مدیریتی

 و نمودارهاها شها، گزارتواند ابزاری غنی از شاخصهنگامی که درست طراحی شده باشد می

                                                      
1. management dashboard 
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تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد سازمان  کندعمل  که به صورت پویا باشد

و  اندازهای کوتاه و بلند مدت مقایسه و بررسی نمایندرا مشاهده و وضعیت آن را نسبت به چشم

 .(Tokolaa et al, 2016) باشدابزاری قدرتمند و منحصر به فرد برای نظارت بر عملکرد سازمان 

های کلیدی عملکرد وجود دارد و برخی از آنها به شرح زیر نشانگرمطالعات زیادی در مورد  

 :باشندمی

های نوآورانه و موثر کاپالن و نورتون این موضوع را در علم مدیریت مورد توجه قرار داد تالش

 عمل نمودکه عملکرد نیاز به سنجش در ابعاد و معیارهای گوناگون دارد و باید فراتر از کلیات 

(Parmanter, 2015) به زعم .(Kaplan & Norton, 2004)  پدیدآورندگان کارت امتیازی

برای مشاهده عملکرد یک سازمان و اصالح و بهبود آن، باید ابتدا از معیارهای مختلف  ۱متوازن

به سازمان نگاه کرد. در کارت امتیازی متوازن، شش معیار در هر سازمان وجود دارد. این 

دگیری، رضایت کارکنان معیارها، فرایندهای داخلی، فرایندهای مالی، رضایت مشتری، رشد و یا

 .کند، سازمان را از کسب موفقیت یا شکست، آگاه میمعیار ششاین و محیط و جامعه هستند. 

به جای تمرکز تنها بر قسمتی از و  است مدیریت عملکردنظامی برای ، کارت امتیازی متوازن

 .کندیک دید کلی از عملکرد مجموعه برای مدیران ایجاد می ، عملکرد

 (Suen, 2000  ،) پنج نوع مدل مفهومی برای پیشینه نشانگرها در آموزشبررسی با ،

، استنتاجی، هدفمند و ییاستقرا، مدل به شکل سیستمی 5این  نشانگرها مشخص کرد.

از آن جایی که آموزش  کندکنند. او پیشنهاد مینشانگرهای آموزشی را تبیین می محورمسئله

بر پاسخگویی به عملکرد آموزشی تاکید دارد، برای دستیابی به یک سیستم پاسخگویی منصفانه 

به نقل از وو و لین، )دنمورد استفاده قرار گیر نشانگرها در قالب یکی از اشکال فوقو موثر، 

2۰۱8 .) 

(Keser 2016) روش  معیارهایی مرتبط با چهار فهرستی از اقدامات سازمانی را که در دسته

ای مجموعه (Ho et al, 2000)کارت امتیازی متوازن سازماندهی شده است، ارائه داده است. 

بندی را ارائه دادند که تحت هشت دسته اصلی طبقه دنشانگرهای کلیدی عملکرجامع و دقیق از 

اصلی مطابق با کارت  معیارچهار در را  نشانگرهای کلیدی عملکرد (Hladchenko, 2015)شد. 

                                                      
1. balanced scorecard 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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یادگیری و  -۳؛ فرآیندهای داخلی 2 مشتری؛ رضایت-۱. طبقه بندی کردند امتیازی متوزان

اصلی نشانگرهای کلیدی عملکرد را  هایویژگی (Schobel, 2012). پیامدهای مالی -۴و  رشد

 شناسائی کرد. به زعم او نشانگرهای کلیدی عملکرد باید محدود)منحصر به فرد(، قابل درک،

 بوده و از اعتبار و پایایی برخوردار باشد.  ساده، قابل اجرا، همبسته و  متوازن

تاثیر آموزش ، مفهوم شاخص عملکرد در ۱۹8۰غاز دهه در اروپا، به ویژه در انگلستان، از آ

به منظور مشخص  ر آموزشد شناسائی نشانگرهای کلیدی عملکردای داشته است. قابل مالحظه

های غیرمالی برای مدیریت مشارکت افراد در آموزش بود. که های مالی از شاخصکردن شاخص

تر کردن بخش پذیردولت برای مسئولیتعزم  "منجر به این شد که از آن به عنوان در نهایت 

در انگلستان گویی پذیری و پاسخ. نیاز به مسئولیتکردندمییاد  "در خصوص آموزشعمومی 

گذاری در خصوص شناسائی نشانگرهای کلیدی عملکرد و ایجاد سیستم باعث شد که سرمایه

 .(Mano & Lourenco, 2010) مدیریت عملکرد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

(، نشانگرهای کلیدی عملکرد در آموزش را با روش دلفی فازی 2۰۱۴در تایوان، وو و چن )

مولفه شناسائی و اولویت بندی کردند. معیارها بر  ۱۰شناسائی کردند. آنها این نشانگرها را در 

مولفه )منابع و  2یکپارچه آموزشی طراحی شده بودند. در بعد ورودی آنها نظام اساس مدل 

ریزی، مدیریت و )تدریس و برنامه مولفه 5های مدرسه(، در بعد فرایند آنها و ویژگیامکانات 

مولفه  ۳آموزان( و در بعد خروجی آنها رهبری، رشد و یادگیری، محیط و جامعه و فعالیت دانش

اموزان( را مشخص و )عملکرد کلی مدرسه، عملکرد پژوهشی و موفقیت تحصیلی دانش

را شناسائی و رتبه بندی کرده بودند. در رتبه بندی که آنها برای  نشانگرهای کلیدی هر یک

آموز و معیارها داشتند؛ عملکرد کلی مدرسه بیشترین اهمیت را داشت و به ترتیب عملکرد دانش

 های بعدی قرار داشتند.  مدیریت و رهبری در رتبه

ارس ابتدایی را (، نشانگرهای کلیدی عملکرد در حوزه مد2۰۱۶آموزش و پرورش گرجستان)

ریزی، رهبری، رشد مولفه معرفی کرده است. برنامه درسی، آموزش، ارزشیابی، برنامه ۹در 

مولفه معرفی شده توسط  ۹های فوق درسی ویادگیری، محیط و جامعه، فرهنگ و برنامه

 نشانگر کلیدی عملکرد را ۴7ها، دپارتمان آموزش گرجستان است. این دپارتمان برای این مولفه

 شناسائی و اولویت بندی کرده است. 
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بیشتر آنها به نقش معیارها در  شود،می دیده گذشته هایبررسی پژوهش از که طورهمان

بندی نشانگرهای کلیدی اند و شناسائی و اولویتشناسائی نشانگرهای کلیدی عمکرد اشاره داشته

دانند. از این وثر و پایدار میعملکرد را راهی مطمئن برای ایجاد یک سیستم مدیریت عملکرد م

معیارها و نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی به  شناسایی ضمن پژوهش، این در رو

 شده است. پرداخته آنها نیز بندیاولویت
 

 پژوهش روش

 -توصیفی ها،داده گردآوری شیوه نظر از و بوده کاربردی هدف، نوع نظر از پژوهش این

 نفر از خبرگان ۴گیری هدفمند، با ها از طریق روش نمونهآوری دادهی جمعبرا .اکتشافی است

 سطوح در اجرایی سوابق از که پرورش و آموزش نفر از متخصصان ۱۱ و دانشگاهی جامعۀ

 ۱۱نفر زن و  ۴دارند، مصاحبه شد که  نام آگاه خبرگان اصطالح به و بوده برخوردار گیریتصمیم

 2سال و  5۰تا  ۴۶نفر بین  ۶سال،  ۴5تا  ۴۰نفر بین  5سال،  ۳۹ر از نفر کمت 2نفر مرد بودند. 

نفر  ۶سال،  ۱5تا  ۱۰نفر بین  ۳سال سن داشتند. براساس سابقه کاری نیز،  5۰نفر نیز باالی 

گیری سابقه کاری داشتند. علت انتخاب روش نمونه 2۰نفر باالی  ۶سال و نیز  2۰تا  ۱۶بین 

کنندگان توسط پژوهشگر است و از این روش بیشتر زمانی شارکتهدفمند، انتخاب آگاهانه م

 ۱های خبره باشد. برای شناسائی و غربالگری از روش دلفی فازیشود که نیاز به نمونهاستفاده می

 استخراج ها و نشانگرهایمولفه استفاده شد. از 2دهی از روش سوآرابندی و وزنو برای اولویت

 شد. هم استفاده مصاحبه ساختاریافته طراحی اساس و پایه نواناز ادبیات پژوهش به ع شده

 خواسته دهندگانپاسخ از آن در که بود شده مصاحبه گنجانده انتهای در آزاد سؤال یک چنین،

ها دارای اهمیت است، را ذکر کنند. در آن نظر از که را مؤثری مولفه و نشانگر هر که بود شده

ها و نشانگرها اشاره ابع مورد بررسی برای شناسائی اولیه مولفه( به اسناد و من۱جدول شماره )

ها و نشانگرها از روش سوآرا بندی مولفهدهی و اولویتشده است. در این پژوهش برای وزن

از  هاشاخص به دهیوزن چندشاخصه، گیریتصمیم مسائل از بسیاری استفاده شده است. در

                                                      
1. delphi method 

2. SWARA (Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis) 
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 ارزیابی در را حیاتی نقش خبرگان اساس این د. برباشمی مسئله حل مراحل ترینمهم جمله

 عهده بر گیریتصمیم فرآیند از ناپذیریاجتناب بخش و کنندمی ایفا آنها اوزان و هاشاخص

 به تا سازدمی قادر را گیرندهتصمیم که است روشهایی جدیدترین از یکی سوآرا آنهاست. روش

 هایروش سایر به نسبت روش این ترین مزیتمهم .بپردازد نشانگرها دهیوزن و ارزیابی انتخاب،

 فرآیند در طی داده شده وزن هایشاخص درباره خبرگان نظر دقت ارزیابی در آن توان مشابه،

 باشد. می روش

 . اسناد و منابع مورد بررسی در نشانگرهای کلیدی عملکرد1جدول 

 منبع مولفه ردیف
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(2016), Reda Nigusse (2017), Altrichter & Gamsjäger (2017). 

 
۴ 

آموزش و 
 ارزشیابی

Lee & Smith (1999), Halverson  et al (2007), Robinson et al 
(2008),  Supovitz et al (2010), Leithwood, et al (2010), May  & 
Supovitz (2011), Sebastian & Allensworth (2012), Ni (2019). 

 
5 

 
مدیریت و 

 رهبری

Youngs & King (2002), Kaplan & Norton (2004), Kettunen 
(2005), Umashankar(2005),  Cardoso et al (2005), Riehl (2008),  
Beard (2009), Schobel (2012), Pereira (2012),  Hallinger (2013), 
Chen (2014), Goddard et al (2015), Hladchenko (2015), Keser 
(2016), Reda Nigusse (2017), Altrichter & Gamsjäger (2017). 

 
 

۶ 

 
محیط و 
 یادگیری

McLaughlin & Talbert (2001), Supovitz  (2002), Kaplan & Norton 
(2004), Cardoso et al (2005), Kettunen (2005), 
Umashankar(2005),  Gordon & Louis (2009),  Beard 
(2009)Warren et all (2009), Penuel et al (2010),  Kirby & DiPaola 
(2011), Schobel (2012), Pereira (2012),  Chen(2014), Murphy & 
Torre (2014), Hladchenko (2015), Keser (2016), Reda Nigusse 
(2017), Altrichter & Gamsjäger (2017). 
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 هایافته

در این پژوهش شش مولفه برای نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی مطابق با ادبیات 

ها استفاده شد. این د و از نظرات خبرگان و اساتید در خصوص این مولفهپژوهش شناسائی ش

ریزی استراتژیک، رشد و یادگیری، شش مولفه عبارت بودند از توسعه روابط انسانی، برنامه

آموزش و ارزشیابی، مدیریت و رهبری و محیط و جامعه. نشانگرهای عملکرد توسط روش دلفی 

دهی شدند. در این پژوهش، بندی و وزنترین آنها اولویتشناسائی و توسط روش سوآرا مهم

نتایج کلیه روش دلفی به جهت استفاده آن در غربالگری در یک مرحله انجام گرفت که 

 آورده شده است.ادامه  ، دراین مرحلهسازی در محاسبات فازی

 یتوسعه روابط انسان هایدر رابطه با نشانگر دلفی فازی یجنتا .2جدول 

 میانگین قطعی میانگین فازی نشانگر

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) برخورد و رفتار عادالنه 

 ۰.82 (۰.۶2،۰.87،۱) برخورد و رفتار صادقانه 

 ۰.72 (۰.5،۰.75،۰.۹۳) های کارکنانتوجه به نیازها و دغدغه

 ۰.7۶ (۰.5۳،۰.78،۰.۹7) صمیمیت و روابط دوستانه 

 ۰.52 (۰.28،۰.52،۰.77) های احتمالیمدیریت تنش

 ۰.8۳ (۰.۶۳،۰.88،۰.۹8) حمایت از معلمان جدید الورود

 ۰.8۶ (۰.۶8،۰.۹۳،۰.۹8) های غیررسمیاهمیت گروه

 ۰.85 (۰.۶5،۰.۹،۱) احترام متقابل 

 ۰.88 (۰.7،۰.۹5،۱) همدلی و رفاقت

 ۰.75 (۰.52،۰.77،۰.۹7) اعتماد متقابل

 ۰.88 (۰.7،۰.۹5،۱) فعالیت مستمر کارکنان در اجتماعات علمی

 ۰.8۴ (۰.۶5،۰.۹،۰.۹8) همکاری با کارکنان برای توسعه فردی 

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) جو مثبت  

 ۰.۹۰ (۰.7۳،۰.۹8،۱) کارکنان کیفیت زندگی کاریبهبود 
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 یکاستراتژ ریزیبرنامه هایدر رابطه با نشانگر دلفی فازی یجنتا. 3 جدول

 میانگین فازی نشانگر
میانگین 

 قطعی

 ۰.85 (۰.۶5،۰.۹،۱) آموزمحور مایت از فلسفه دانشح

 ۰.7۶ (۰.5۳،۰.78،۰.۹7) های محلی ها، اعتقادات و اصول گروهشناسائی ارزش

 ۰.8۶ (۰.۶7،۰.۹2،۱) تنظیم اهداف، ماموریت و چشم انداز مطابق با اسناد باالدستی

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) آموزمحور طراحی برنامه ساالنه دانش

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) انداز برنامه ساالنه مطابق با اهداف، ماموریت و چشم طراحی

 ۰.7۹ (۰.58،۰.8۳،۰.۹7) برنامه ساالنه  در طراحیاستفاده از کارکنان 

 ۰.7۹ (۰.58،۰.8۳،۰.۹7) برنامه ساالنه اجرای در استفاده از کارکنان 

 ۰.7۰ (۰.۴7،۰.72،۰.۹2) برنامه ساالنه ارزیابی در استفاده از کارکنان 

 ۰.7۱ (۰.۴7،۰.72،۰.۹5) اندازارتباط با مدارس دیگر در زمینه اهداف، ماموریت و چشم

 ۰.85 (۰.۶5،۰.۹،۱) های مختلف  در خصوص برنامه ساالنه های انجمناستفاده از دیدگاه

 ۰.۹۱ (۰.75،۱،۱) هاها و فعالیتخالقیت و نوآوری در برنامه

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) حمایت از تغییر مثبت 

 ۰.8۶ (۰.۶7،۰.۹2،۱) ارائه چشم انداز مناسب و روشن از دنیای در حال تغییر 

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) ها ها و فعالیتها و فنون جدید برای اجرای برنامهاستفاده از روش

 ۰.7۰ (۰.۴5،۰.7،۰.88) مدیریت تغییرات پیش بینی نشده 

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) های مهم زندگی آموزان به مهارتشریزی برای دستیابی دانبرنامه

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) های مهم زندگی ریزی برای دستیابی کارکنان به مهارتبرنامه

 ۰.8۳ (۰.۶۳،۰.88،۱) بازبینی مجدد چشم انداز، اهداف و ماموریت 

 ۰.82 (۰.۶2،۰.87،۱) ها ها و فعالیتبرگزاری جلسات گفتگومحور برای اجرای برنامه

 ۰.77 (۰.55،۰.8،۰.۹7) های ابالغی ها و ماموریتاجرای صحیح سیاست
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 یادگیریرشد و  هایدر رابطه با نشانگر دلفی فازی یجنتا .۴ جدول

 میانگین قطعی میانگین فازی نشانگر

 ۰.8۳ (۰.۶۳،۰.88،۱) ارزیابی منصفانه، دقیق و علمی کارکنان  

 ۰.8۳ (۰.۶۳،۰.88،۱) قع به عملکرد کارکنان بازخورد دقیق و به مو

 ۰.88 (۰.7،۰.۹5،۱)   گیریاستفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در تصمیم

 ۰.8۶ (۰.۶7،۰.۹2،۱) های تشویقی استفاده از مکانیسم

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) آموزان نفعان برای ارتقای یادگیری دانشمشارکت و تالش ذی

 ۰.۹۱ (۰.75،۱،۱) های علمی فتهاستفاده از آخرین یا

 ۰.88 (۰.7،۰.۹5،۱) وجود فضایی مناسب برای یادگیری مستمر  

 ۰.۹۰ (۰.7۳،۰.۹8،۱) توسعه دانش، مهارت و خودآگاهی کارکنان 

 ۰.8۶ (۰.۶7،۰.۹2،۱) پذیری کارکنان تقویت مسئولیت

 ۰.8۰ (۰.58،۰.8۳،۱) آموزان ایجاد فرهنگ موفقیت برای کارکنان و دانش

 ۰.۹۱ (۰.75،۱،۱) های یادگیری مشارکتی برای کارکنان ایجاد فرصت

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) آموزان در یادگیری های برای مشارکت اولیای دانشایجاد فرصت

 ۰.۹۱ (۰.75،۱،۱) های نوین آموزشی حمایت از فناوری

 ۰.8۳ (۰.۶۳،۰.88،۱) آموزان های مهم دانششناسائی دستاوردها و موفقیت

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) های مهم کارکنان شناسائی دستاوردها و موفقیت

 ۰.۹۱ (۰.75،۱،۱) آموزان کشف عالئق و استعدادهای دانش

 ۰.۹۰ (۰.7۳،۰.۹8،۱) آموزان ایجاد محیط یادگیری امن، آرام و بدون استرس برای دانش

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) نان ایجاد محیط یادگیری امن، آرام و بدون استرس برای کارک

 ۰.8۶ (۰.۶7،۰.۹2،۱) حمایت از کتابخوانی 

 ۰.82 (۰.۶2،۰.87،۱) های آموزشی توجه به گروه

 ۰.8۶ (۰.۶7،۰.۹2،۱) های پژوهشی معلمان توجه به شایستگی
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 شیابیآموزش و ارز هایدر رابطه با نشانگر دلفی فازی یجنتا. ۵ جدول

 میانگین فازی نشانگر
انگین می

 قطعی

 ۰.88 (۰.7،۰.۹5،۱) توسعه امکانات و تجهیزات در ارتباط با تدریس 

 ۰.85 (۰.۶5،۰.۹،۱) نظارت و ارزیابی از تدریس معلمان

 ۰.82 (۰.۶2،۰.87،۱) آموزاننظارت بر یادگیری دانش

 ۰.7۱ (۰.5۹،۰.۶8،۰.8۹) فهم صحیح  از پداگولوژی، فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه درسی

 ۰.۹۰ (۰.7۳،۰.۹8،۱) نظارت بر ارزشیابی صحیح و دقیق از پیشرفت تحصیلی

 ۰.78 (۰.57،۰.82،۰.۹8) های مربوط به پیشرفت تحصیلی گیری از دادهتفسیر و نتیجه

 ۰.82 (۰.۶2،۰.87،۱) نظر دسترسی به منابع، امکانات و متخصصان صاحب

 ۰.8۳ (۰.۶۳،۰.88،۰.۹8) کیفیت  الزم در خصوص یادگیری بهتر و تدریس با راهنمائی

 ۰.۹۱ (۰.75،۱،۱) آموزان بازخورد منطقی و مناسب به یادگیری دانش

 ۰.8۳ (۰.۶۳،۰.88،۱) بازخورد منطقی و مناسب به تدریس معلمان 

 ۰.8۶ (۰.۶7،۰.۹2،۱) هاآموزان در خصوص یادگیری آنبحث و گفتگو با دانش 

 ۰.۶2 (۰.۴2،۰.۶5،۰.82) شیابیهای علمی در ارزاستفاده از از روش

 ۰.88 (۰.7،۰.۹5،۱) ریزی در خصوص آینده تحصیلی دانش آموزان برنامه

 ۰.82 (۰.۶2،۰.87،۱) آموزان با نیازهای ویژه آموزش دانش
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 یو رهبر یریتمد هایدر رابطه با نشانگر دلفی فازی یجنتا. 6 جدول

 میانگین قطعی میانگین فازی نشانگر

 ۰.85 (۰.۶5،۰.۹،۱) نفعان گیری برای ذیفرصت رهبری و تصمیم

 ۰.8۳ (۰.۶۳،۰.88،۱) بازخورد به پشتکار و تالش کارکنان

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) سازی کارکنان یا ترویج روحیه نشاط و امیدواریشادمان

 ۰.8۳ (۰.۶۳،۰.88،۱) ها و نظرات خود تشویق افراد به بیان ایده

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) های مربوط به رهبری کنان در نقششناسائی کار

 ۰.۹۱ (۰.75،۱،۱) آموزان فرصت رهبری برای دانش

 ۰.۹۰ (۰.7۳،۰.۹8،۱) توجه به روحیه تیمی 

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) بازخورد به اقدامات رهبری

 ۰.۴8 (۰.2۳،۰.۴8،۰.7۳) مشارکت افراد در تصمیم گیری و حل مساله 

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) و کار هوشمند رهبری طراحی ساز  

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) های اداری مطابق با برنامه ساالنه اجرای اقدامات و فعالیت

 ۰.۹۱ (۰.75،۱،۱) بندی علمی و منطقیبودجه

 ۰.۴8 (۰.27،۰.5،۰.7) استفاده صحیح از منابع انسانی، مادی، مالی و تکنولوژیکی 

 ۰.۹۱ (۰.75،۱،۱) تعد و خالق در قسمت اداری استفاده از نیروهای مس 

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) ایجاد سیستم اطالعاتی برای تسهیم به موقع اطالعات 

 ۰.۹۱ (۰.75،۱،۱) پایبندی به اصول مدیریت 

 ۰.8۳ (۰.۶5،۰.۹،۰.۹7) هاتوجیه کارکنان نسبت به قوانین، ساختار  و نقش 

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) هاساختار  و نقش آموزان نسبت به قوانین،توجیه دانش

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) هاتوجیه اولیای دانش آموزان نسبت به قوانین، ساختار  و نقش

 ۰.۹۱ (۰.75،۱،۱) ایجاد سیستم شفاف مدیریت منابع مالی و انسانی و مادی 

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) مدیریت فضاهای آموزشی 

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) مدیریت فضاهای بهداشتی

 ۰.88 (۰.7،۰.۹5،۱) مدیریت فضاهای ورزشی

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) نظارت بر سیستم گرمایشی و سرمایشی 

 ۰.۹۰ (۰.7۳،۰.۹8،۱) آموزان نظارت بر سالمت و بهداشت دانش 

 ۰.8۹ (۰.72،۰.۹7،۱) نظارت بر سالمت و بهداشت کارکنان 
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 و جامعه یطمح هایانگردر رابطه با نش دلفی فازی یجنتا. 7 جدول

 میانگین قطعی میانگین فازی نشانگر

 ۰.85 (۰.۶5،۰.۹،۱) های آموزشی های مختلف برای فهم سیاستحمایت از گروه

 ۰.5۱ (۰.27،۰.52،۰.75) ارتباط مستمر با محیط بیرونی 

 ۰.85 (۰.۶7،۰.۹2،۰.۹8) های بیرونی به اخذ تصمیمات مهم تشویق والدین و گروه

 ۰.85 (۰.۶5،۰.۹،۱) سیستمی برای پاسخگوئی به والدین  ایجاد

 ۰.8۶ (۰.۶7،۰.۹2،۱) ها از مدرسهبخشی به والدین در خصوص حمایت آنآگاهی

 ۰.87 (۰.۶8،۰.۹۳،۱) های جمعی تعامل با رسانه

 ۰.8۶ (۰.۶7،۰.۹2،۱) های مالی، فرهنگی، مادی و... نهادهای بیرونی مدیریت کمک

 ۰.۹۰ (۰.7۳،۰.۹8،۱) آموزان ارتباط مستمر با محیط بیرونی برای تقویت یادگیری دانش

 ۰.82 (۰.۶2،۰.87،۱) های کارکنان به محیط بیرونیانعکاس مشکالت و دغدغه

 ۰.88 (۰.7،۰.۹5،۱) آموزان به محیط بیرونیهای دانشانعکاس مشکالت و دغدغه

 ۰.۴2 (۰.2،۰.۴۳،۰.۶5) لی از  مشکالت یادگیریبخشی مقامات  محلی، استانی و مآگاهی

 ۰.82 (۰.۶۳،۰.88،۰.۹7) ها مشارکت مقامات محلی برای توسعه اولویت

 ۰.85 (۰.۶5،۰.۹،۱) های محلی های کم نظیر والدین و گروهاستفاده از ظرفیت 
 

شود. یانتخاب م نامناسب عوامل نمودن غربال منظور به Sآستانه  مقدار در روش دلفی، یک

 تعداد بر روی مستقیماا  و شودمی معین گیرنده تصمیم ذهنی استنباط با آستانه مقدار اساساا،

 مقدار تعیین کلی برای قانون یا ساده راه گذاشت. هیچ خواهد تأثیر شوند؛غربال می که عواملی

گرفتند.  کار به Sآستانه  حد عنوان به را 7عدد  (Chen & Wang, 2010 ).  ندارد. وجود آستانه

 میانگین که دارای را نشانگرهایی و گرفته در نظر Sمقدار  عنوان به را 7 عدد پژوهش این

استفاده ی، احتمال یهاشتن یریتمداست. نشانگرهای  نموده حذف را بودند 7 از ترپایین هندسی

، از منابع یحاستفاده صح، و حل مساله یریگیممشارکت افراد در تصمی، علم یهااز از روش

مشکالت یادگیری از   یو مل یاستان ی،مقامات محل یآگاهیرونی، ب یطارتباط مستمر با مح

 توسط خبرگان حذف شدند. 
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( با استفاده از روش عملکرد مدارس یدیکل گرهاینشانهای تایید شده )در گام بعد، نشانگر

SWARA ها زیاد است، دهی و رتبه بندی شدند. این روش در مواقعی که تعداد نشانگروزن

-دهی قطعی نشانگرکند. همچنین خروجی روش دلفی فازی که همان وزنبسیار مفید عمل می

قطعی س میانگین ابتدا بر اساشود.  SWARAتواند وارد روش ها است به عنوان ورودی می

 jسپس اهمیت نسبی هر معیار  شدند واز میانگین زیاد به کم مرتب ها روش دلفی فازی، نشانگر

شود)به عنوان مثال معیار دوم چند درصد از معیار اول بر اساس درصد بیان می j-1با معیار 

 jگین معیار را از میان j-1برای یافتن این درصد کافیست میانگین معیار  اهمیتش کمتر است(

خروجی این تقسیم شود که مقادیر درصد محاسبه شده  j-1کم شود و سپس حاصل بر میانگین 

نتایج برای هر  شود.در گام بعد به محاسبه نهایی معیارها پرداخته می ها است. Sjگام مقادیر 

 ها در ادامه آورده شده است.یک از مولفه

 

 لفه مدیریت روابط انسانیها با اولویت باال در مونشانگر .۸جدول 

 Sj Kj Qj Wj میانگین  نشانگر

 ۰.۰82 ۱ ۱ - ۰.۹۰ کارکنان کیفیت زندگی کاریبهبود 

 ۰.۰8۱ ۰.۹8 ۱.۰۱ %۱.۳2 ۰.8۹ ایجاد جو مثبت

 ۰.۰8۰ ۰.۹7 ۱.۰۱ %۱.2۳ ۰.88 همدلی و رفاقت کارکنان

 ۰.۰8۰ ۰.۹7 ۱ %۰ ۰.88 فعالیت مستمر کارکنان در اجتماعات علمی

 ۰.۰7۹ ۰.۹۶ ۱.۰۱2 %۱.2۴ ۰.87 خورد و  رفتار عادالنه بر

بندی شدند که (، نشانگرهای عملکرد در مولفه توسعه روابط انسانی اولویت8مطابق جدول )

بهبود کیفیت زندگی کاری، جو مثبت، همدلی و رفاقت، فعالیت مستمر کارکنان در اجتماعات 

ودند که در اولویت باالتری برای توسعه عملکرد علمی و برخورد و رفتار عادالنه نشانگرهایی ب

 مدارس قرار داشتند. 
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 یکاستراتژ یزیربرنامهها با اولویت باال در مولفه نشانگر .۹جدول 

 Sj Kj Qj Wj میانگین  نشانگر

 ۰.۰55 ۱ ۱ - ۰.۹۱ هاها و فعالیتخالقیت و نوآوری در برنامه

 ۰.۰5۳ ۰.۹7 ۱.۰2 %2.5۰ ۰.8۹ آموز محور طراحی برنامه ساالنه دانش

 ۰.۰5۳ ۰.۹7 ۱ %۰ ۰.8۹ حمایت از تغییر مثبت 

 ۰.۰5۳ ۰.۹7 ۱ %۰ ۰.8۹ های مهم زندگی آموزان به مهارتریزی برای دستیابی دانشبرنامه

 ۰.۰5۳ ۰.۹7 ۱ %۰ ۰.8۹ های مهم زندگی ریزی برای دستیابی کارکنان به مهارتبرنامه

ها، طراحی برنامه ساالنه نگر خالقیت و نوآوری در فعالیتنشا 5(، ۹مطابق با جدول )

آموزان و کارکنان به ریزی برای دستیابی دانشآموزمحور، حمایت از تغییر، برنامهدانش

ریزی استراتژیک در اولویت باالتری به نسبت نشانگرهای دیگر های زندگی در مولفه برنامهمهارت

 .در توسعه عملکرد مدارس قرار داشتند
 

 ها با اولویت باال در مولفه رشد و یادگیری. نشانگر10جدول

 Sj Kj Qj Wj میانگین  نشانگر

 ۰.۰۴۹ ۱ ۱ - ۰.۹۱ های علمی استفاده از آخرین یافته

 ۰.۰۴۹ ۱ ۱ %۰ ۰.۹۱ های یادگیری مشارکتی ایجاد فرصت

 ۰.۰۴۹ ۱ ۱ %۰ ۰.۹۱ های نوین آموزشی حمایت از فناوری

 ۰.۰۴۹ ۱ ۱ %۰ ۰.۹۱ تعدادهای دانش آموزان کشف عالئق و اس

 ۰.۰۴۹ ۰.۹8 ۱.۰۱ %۱.2۰ ۰.۹۰ توسعه دانش، مهارت و افزایش خودآگاهی 

نشانگر با اولویت باال برای توسعه عملکرد مدارس در مولفه رشد و  5(، ۱۰مطابق با جدول )

 یادگیری شناسائی شدند.   
 

 ه آموزش و ارزشیابیها با اولویت باال در مولفنشانگر .11جدول 

 Sj Kj Qj Wj میانگین  نشانگر

 ۰.۰8۳ ۱ ۱ - ۰.۹۱ بازخورد منطقی و مناسب به یادگیری 

 ۰.۰82 ۰.۹8 ۱.۰۱ %۱.2۰ ۰.۹۰ نظارت بر ارزشیابی صحیح از پیشرفت تحصیلی

 ۰.۰8۰ ۰.۹۶ ۱.۰2 %2.5۳ ۰.88 توسعه امکانات و تجهیزات در ارتباط با تدریس 

 ۰.۰8۰ ۰.۹۶ ۱ %۰ ۰.88 آموزان ه تحصیلی دانشریزی آیندبرنامه

 ۰.۰78 ۰.۹۴ ۱.۰2 %2.۴۹ ۰.8۶ آموزان در خصوص یادگیری گفتگو با دانش 
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نشانگر با اولویت باال برای توسعه عملکرد مدارس در مولفه آموزش و  5(، ۱۱مطابق با جدول )

 ارزشیابی شناسائی شدند.   
 

 در مولفه مدیریت و رهبریها با اولویت باال نشانگر .12جدول

 Sj Kj Qj Wj میانگین  نشانگر

 ۰.۰۴ ۱ ۱ %۰ ۰.۹۱ آموزان فرصت رهبری برای دانش

 ۰.۰۴ ۱ ۱ %۰ ۰.۹۱ بندی علمی و منطقیبودجه

 ۰.۰۴ ۱ ۱ %۰ ۰.۹۱ استفاده از نیروهای خالق در قسمت اداری  

 ۰.۰۴ ۱ ۱ %۰ ۰.۹۱ پایبندی به اصول مدیریت 

 ۰.۰۴ ۱ ۱ %۰ ۰.۹۱ فاف مدیریت منابع ایجاد سیستم ش 

ترین نشانگرهای کلیدی عملکرد در مولفه مدیریت و رهبری (، مهم۱2مطابق با جدول )

آموزان، بودجه بندی علمی، استفاده از نیروهای بندی شدند که فرصت رهبری برای دانشاولویت

اف مدیریت منابع از اهمیت خالق در قسمت اداری، پایبندی به اصول مدیریت و ایجاد سیستم شف

 باالیی برای بهبود عملکرد برخوردار بودند. 
 

 ها با اولویت باال در مولفه محیط و جامعه. نشانگر13جدول 

 Sj Kj Qj Wj میانگین  نشانگر

 ۰.۰۹5 ۱ ۱ - ۰.۹۰ ارتباط مستمر با محیط بیرونی

 ۰.۰۹۳ ۰.۹7 ۱.۰2 %2.5۳ ۰.88 آموزان های دانشانعکاس مشکالت و دغدغه

 ۰.۰۹2 ۰.۹۶ ۱.۰۱ %۱.2۴ ۰.87 های جمعی تعامل با رسانه

 ۰.۰۹۱ ۰.۹5 ۱.۰۱ %۱.2۶ ۰.8۶ بخشی به والدین در خصوص حمایت آنها آگاهی

 ۰.۰۹۱ ۰.۹5 ۱ %۰ ۰.8۶ های نهادهای بیرونی مدیریت کمک

لفه محیط و نشانگر با اولویت باال برای توسعه عملکرد مدارس در مو 5، ۱۳در جدول شماره 

 اند. جامعه شناسائی شده

بندی شدند. به این صورت که از امتیازات داده شده های عملکرد نیز اولویتدر پایان مولفه  

های های هر مولفه اصلی میانگین گرفته شد تا امتیاز مولفه اصلی بدست آید. میانگینبه نشانگر
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های استفاده از روش سوآرا، وزن مولفهها به صورت نزولی مرتب شد و با محاسبه شده مولفه

 ( آورده شده است.۱۴اصلی محاسبه شد که در جدول )
 

 های اصلیاوزان مولفه .1۴جدول 

 Sj Kj Qj Wj میانگین امتیازات مولفه

 ۰.۱۴ ۱ ۱ - ۴.8۱ مدیریت و رهبری

 ۰.۱۴ ۰.۹8 ۱.۰۱ %۱.۱7 ۴.7۴ رشد و یادگیری

 ۰.۱۴ ۰.۹۶ ۱.۰۱ %۱.8۶ ۴.۶۶ محیط و جامعه

 ۰.۱۳ ۰.۹۴ ۱.۰2 %2.۱8 ۴.55 توسعه روابط انسانی

 ۰.۱۳ ۰.۹۴ ۱.۰۱ %۰.۱۱ ۴.55 آموزش و ارزشیابی

 ۰.۱۳ ۰.۹۳ ۱.۰2 %۱.۱8 ۴.5۰ ریزی استراتژیکبرنامه
 

رتبه اول را کسب کرده است و  ۰.۱۴( مولفه مدیریت و رهبری با وزن ۱۴با توجه به جدول )

 های بعدی قرار گرفتند. ط و یادگیری در رتبههای رشد و یادگیری و محیمولفه

 گیریبحث و نتیجه

بایست مورد توجه هر سازمانی قرار یکی از عوامل کلیدی که در نظام مدیریت عملکرد می

تواند مانع موفقیت سازمان شود و از سوی دیگر گیرد، عملکرد سازمان است، که از یک سو می

نظام وری ایفای نقش نماید. ی سازمان و افزایش بهرهبه عنوان مزیتی رقابتی در حفظ و بقا

دستیابی سازمان به تعالی و دنبال ها به مدیریت عملکرد با تاکید بر اثربخشی و کارایی فعالیت

 اعصار در عملکرد مدیریت نهایی و مشترک هدف به توجه است. باسرآمدی در عرصه رقابتی 

و  چیست سازمان خوب عملکرد و موفقیت مبنای که است حوزه این این در اصلی مختلف، مسأله

 باید ادامه در سؤال این به پاسخ کدامند؟ پس از آن اساسی ها و نشانگرهای کلیدی و مولفه

 هامولفه و مبانی به توجه آن با و ارزیابی سازمان هدایت و مدیریت برای عملیاتی چارچوبی

گرهای کلیدی به عنوان یکی از مراحل شناسایی نشان منظور به پژوهش این نمود. در انتخاب

ها و های انجام شده، مهمترین مولفهبررسی پژوهش با ابتدا اصلی مدیریت عملکرد، در

ها و مولفه اولیه استخراج از نشانگرهای آنها انتخاب و در اختیار خبرگان قرار گرفته شد. پس
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 ۱۰2مولفه و  ۶ نهایتاا  رفت و خبرگان صورت گ با مصاحبه منابع و اسناد موجود، از نشانگرها 

نشانگر نیز  ۶با استفاده از روش دلفی فازی و در یک مرحله شناسائی و غربالگری شدند.  نشانگر

مورد تایید خبرگان قرار نگرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه مدیریت و رهبری برای 

های رشد و یادگیری و محیط و فهبهبود عملکرد مدارس از بیشترین اهمیت برخوردار است و مول

اند. نتایج به دست آمده از روش دلفی فازی و روش سوآرا های بعدی قرار گرفتهجامعه در رتبه

 های مرتبط به تفصیل آمده است. ها در ادامه با بررسی پژوهشبرای هر یک از مولفه

مولفه توسعه روابط  داد، که نشان نشانگرها غربالگری هدف با فازی دلفی روش اجرای نتایج

نشانگر است. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که نشانگرهای بهبود  ۱۳انسانی دارای 

کیفیت زندگی کاری، جو مثبت، همدلی و رفاقت، فعالیت مستمر کارکنان در اجتماعات علمی و 

عملکرد برخورد و رفتار عادالنه به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در این مولفه برای بهبود 

های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مدارس هستند. این نشانگرها در پژوهش

(، اسکوبل 2۰۰۹(، بیرد )2۰۰5(، کاروسو و همکاران )2۰۰5(، یوماشنکار )2۰۰5کتونن )

( 2۰۱7(، ریدا نیگوس)2۰۱۶(، کسیر )2۰۱5(، هادچنکو )2۰۱۴(، چن )2۰۱2(، پریرا )2۰۱2)

( مولفه توسعه روابط انسانی را در مدل خودشان همراه با 2۰۱7مساجر )و التریکدر و گا

های رشد و یادگیری، مدیریت و رهبری )فرایندهای داخلی( و محیط و جامعه برای مولفه

ها را اند و نشانگرهای این مولفههای آموزشی مورد استفاده قرار دادهمدیریت عملکرد در نظام

های خود برخورد و رفتار عادالنه ( در پژوهش2۰۰۹( و تئوهاریس )2۰۰۶اند. آپفر )معرفی کرده

( به 2۰۰۶در مدارس را به عنوان یک نشانگر مورد بررسی قرار داده است. استول و همکاران )

گیری روابط علمی و دوستانه کارکنان اهمیت فعالیت کارکنان در اجتماعات علمی در شکل

ماعات علمی در در مدارس داشته است. اینگل و همکاران پرداخته و مروری بر ادبیات نظری اجت

( به روابط مدیریت مدرسه و معلمان جدید الورود و نوع برخورد آنها اشاره کرده و 2۰۱۱)

های مدرسه اساسی و راهنمایی و هدایت این معلمان را در پیشبرد اهداف، ماموریت و استراتژی

(، جو مثبت مدرسه را در بهبود عملکرد مدرسه 2۰۱۳دانند. تاپا و همکاران )تاثیرگذار می

( اعتماد متقابل را در مدارس به عنوان یک نشانگر 2۰۱5دانند. موران و گاریس )تاثیرگذار می

اند. دپارتمان آموزش و پرورش گرجستان نیز در کلیدی عملکرد مورد بحث و بررسی قرار داده
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ود عمکرد مدارس مهم دانسته و نشانگرهای ( مولفه توسعه روابط انسانی را در بهب2۰۱۶سال )

 آن را معرفی کرده است.  

 2۰ریزی استراتژیک نشان داد که این مولفه دارای این پژوهش در خصوص مولفه برنامه نتایج

آموزمحور، ها، طراحی برنامه ساالنه دانشنشانگر است. نشانگرهای خالقیت و نوآوری در فعالیت

های زندگی دارای آموزان و کارکنان به مهارتیزی برای دستیابی دانشرحمایت از تغییر، برنامه

بیشترین اهمیت در این مولفه برای بهبود عملکرد مدارس هستند. در ارتباط با نشانگرهای 

( 2۰۰8های زیادی انجام شده است. اور و همکاران )ریزی استراتژیک، پژوهشمولفه برنامه

بینی نشده را در مدارسی با عملکرد پایین یریت تغییرات پیشاهمیت و جایگاه تغییر مثبت و مد

اند و تغییر مثبت و سازنده را عاملی مهم برای بهبود عملکرد این نوع مورد بررسی قرار داده

های مهم آموزان را به مهارت( دستیابی کارکنان و دانش2۰۰8دانند. رودریگز )مدارس می

ها و فنون جدید را اند و استفاده از روشقلمداد کرده زندگی را عامل مهم موفقیت در مدارس

( به اهمیت تنظیم اهداف، ماموریت و 2۰۰۶اند. یلیماکی )ها پیشنهاد دادهبرای اجرای برنامه

آموزمحور اشاره چشم انداز و طراحی برنامه ساالنه مطابق با آن و  نیز مطابق با فلسفه دانش

( به اهمیت طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه 2۰۱2سال ) داشته است. این پژوهشگر همچنین در

( به عنوان 2۰۱۴ساالنه نیز در پژوهش خود پرداخته است. از این مولفه در پژوهش وو و چن )

 یک مولفه تاثیرگذار در عملکرد مدارس دوره ابتدایی مورد استفاده قرار گرفته است.

 2۱ان داد که این مولفه دارای این پژوهش در خصوص مولفه رشد و یادگیری نش نتایج

های یادگیری های علمی، ایجاد فرصتنشانگر است. نشانگرهای استفاده از آخرین یافته

آموزان و های نوین آموزشی،کشف عالئق و استعدادهای دانشمشارکتی، حمایت از فناوری

مولفه برای  توسعه دانش، مهارت و افزایش خودآگاهی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در این

نفعان برای ارتقای ( مشارکت و تالش ذی2۰۱۴بهبود عملکرد مدارس هستند. نپ و همکاران )

هایی های یادگیری مشارکتی برای کارکنان و ایجاد فرصتآموزان، ایجاد فرصتیادگیری دانش

  آموزان در یادگیری را در پژوهش خود مورد بررسی قرار دادند.برای مشارکت اولیای دانش

آموزان و کارکنان در پژوهش کرلند ایجاد محیط یادگیری امن، آرام و بدون استرس برای دانش

های نوین آموزشی توسط رهبران ( مورد توجه است. حمایت از فناوری2۰۱۰و همکاران )
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های پژوهشی معلمان و ایجاد ( و توجه به شایستگی2۰۰۶مدارس در پژوهش میتچل و ساکنی )

( به عنوان یک نشانگر 2۰۰8ری مشارکتی برای کارکنان نیز توسط پرینتی )های یادگیفرصت

 مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پژوهش نشان داد که مولفه آموزش و ارزشیابی دارای  فازی دلفی روش اجرای نتایج

نشانگر است. بازخورد منطقی و مناسب به یادگیری، نظارت بر ارزشیابی صحیح از پیشرفت  ۱۳

آموزان، ریزی برای آینده تحصیلی دانشحصیلی، توسعه امکانات و تجهیزات تدریس، برنامهت

آموزان در خصوص یادگیری نشانگرهایی هستند که در این مولفه از باالترین گفتگو با دانش

دهد که های مختلف در این خصوص نشان میاهمیت برخوردار هستند. نتایج پژوهش

یابی بایستی در مدیریت عملکرد مدارس به عنوان یک مولفه نشانگرهای آموزش و ارزش

کنند.  هالورسون و همکاران تاثیرگذار مورد توجه قرار گیرد که نتایج این پژوهش را تایید می

شود، را مورد محور است و به رهبری آموزش منتهی می( سیستم آموزشی را که دانش2۰۰7)

آموزان و معلمان را به عنوان یکی ( گفتگو با دانش2۰۱۰) اند. سپوویتز و همکارانتوجه قرار داده

اند و اذعان دارند که بازخورد منطقی و مناسب به از وظایف رهبر مدرسه مورد تاکید قرار داده

شود. آموزان میتدریس معلمان و نظارت صحیح و منطقی از آن موجب تسهیل یادگیری دانش

های رهبران مدارس برای توسعه د را به تالش( پژوهش ارزشمند خو2۰۱۱می و سپوویتز )

( تاثیر رهبری مدرسه بر 2۰۱2اند. سباستین و الن ورث )آموزش در مدارس اختصاص داده

در  اند. به زعم آنها راهنمائیآموز را مورد بررسی قرار دادهآموزش در کالس و یادگیری دانش

( به 2۰۱2انجامد.  هوی )یخصوص یادگیری و تدریس با کیفیت  به موفقیت تحصیلی م

های گوناگون مدارس برای دستیابی به پیشرفت تحصیلی اشاره داشته و نظارت بر ویژگی

های مربوط به گیری دادهآموزان و بازخورد از آن  و نیز تفسیر و نتیجهپیشرفت تحصیلی دانش

آموزان ری دانشپیشرفت تحصیلی را مهم قلمداد کرده است. بازخورد منطقی و مناسب به یادگی

( نفوذ و 2۰۱۰( مورد توجه بوده است. لیث وود و همکاران )۱۹۹۹در پژوهش لی و اسمیت )

اند و گفتگو با آموزان را مورد بررسی قرار دادهتاثیری رهبری مدرسه بر میزان یادگیری دانش

تحصیلی و  اند و نتایج پیشرفتشان را مهم قلمداد کردهآموزان در خصوص میزان یادگیریدانش

 ( است. 2۰۰8تاثیر مدرسه بر آن مورد توجه رابینسون و همکاران )
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پنجمین مولفه مهم این پژوهش در راستای استقرار مدیریت عملکرد که کاپالن و نورتون 

های مرتبط در آموزش )آموزش و کنند و در پژوهش( از آن به فرایندهای داخلی یاد می2۰۰۴)

( تحت عنوان مولفه مدیریت و رهبری مورد بررسی 2۰۱۴و چن ، ؛ وو  2۰۱۶پرورش گرجستان، 

بندی علمی و منطقی، آموزان، بودجهنشانگر است. فرصت رهبری برای دانش 2۴است، دارای 

استفاده از نیروهای خالق در قسمت اداری، پایبندی به اصول مدیریت و ایجاد سیستم شفاف 

رین اولویت برای توسعه مدیریت و رهبری در مدیریت منابع نشانگرهایی بودند که از بیشت

گیری برای فرصت رهبری و تصمیم( به 2۰۱5مدارس برخوردار بودند.  گادرد  و همکاران )

ها و های مربوط به رهبری و تشویق افراد به بیان ایده، شناسائی کارکنان در نقشنفعانذی

طراحی ساز و کاری برای رهبری اند.  نظرات خود را در پژوهش خود مورد بررسی قرار داده

( مورد بررسی بوده است. ریهل 2۰۰2مدرسه و توسعه اصول مدیریت در پژوهش یانگز و کینگ)

( در پژوهش خود به نقش مدیریت مدرسه بر ایجاد فضاهای مناسب، استفاده صحیح از 2۰۰8)

 اند.  بندی علمی و منطقی تاکید داشتهمنابع انسانی، مادی و تکنولوژیکی و بودجه

در پایان نتایج این پژوهش در خصوص مولفه محیط و جامعه نشان داد که این مولفه دارای 

آموزان به نشانگر است و نشانگرهای ارتباط مستمر با محیط بیرونی،  انعکاس مشکالت دانش ۱۱

ی های نهادهابخشی به والدین و مدیریت کمکهای جمعی، آگاهیمراجع بیرونی، تعامل با رسانه

بیرونی دارای بیشترین اهمیت در این مولفه برای توسعه مدیریت عملکرد در مدارس است. 

(، گوردن و 2۰۰2(، سوپویتز )2۰۱۰(، وارن و همکاران)2۰۱۰های پنیول و همکاران )پژوهش

( و مورفی و توره 2۰۰۱الگین و تالبرت )(، مک2۰۱۱(، کربای و دی پائولو )2۰۰۹لوئیس )

های جمعی با ها و اجتماعات بیرونی، والدین و رسانهبا اهمیت تعامل گروه ( در رابطه2۰۱۴)

 مدارس در راستای بهبود عملکرد است. 

ریزان آموزشی کمک خواهد کرد که با شناسائی و غربالگری نشانگرها به مدیران و برنامه

ارزیابی که در استفاده از آنها ارزیابی درست، منطقی و علمی از عملکرد مدارس داشته باشد. 

نهایت منجر به توسعه فردی و گروهی افراد و بهبود عملکرد مدارس خواهد شد. با شناسائی 

توانند اهداف و نتایج خود را در خصوص عملکرد مشخص کنند و در نشانگرها، مدارس می

ف هایی را تنظیم نمایند. هدها و فعالیتراستای این اهداف، استراتژی تعیین نموده و برنامه
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اصلی در شناسائی نشانگرهای کلیدی، رسیدن به یک داشبورد مدیریتی پویا و منعطف است. 

ها را ارائه ها، نمودارها و شاخصداشبورد مدیریتی که به صورت روزانه و یا هفتگی گزارش

گردد. از نتایج این پژوهش دهد و منجر به ارزیابی صحیح و منطقی از عملکرد مدرسه میمی

ای طراحی یک سیستم مدیریت عملکرد در مدارس استفاده کرد که در آن عالوه بر توان برمی

ها، نشانگرهای کلیدی عملکرد نیز حضوری ها و فعالیتمشخص بودن اهداف، استراتژی، برنامه

شود که عملکرد مدارس ارتقا یابد و مدارس برجسته دارند. نشانگرهای کلیدی عملکرد باعث می

ریزی، ارتباط با محیط بیرونی به پیشرفت موزش، ارزشیابی، رهبری، برنامههایی چون آدر حوزه

ای دست پیدا کنند. نشانگرهای کلیدی عملکرد به مانند یک موتور محرکه و یا بمب توجه قابل

کند که در پایان منجر به کنند و روح جدیدی را به نظام آموزشی تزریق میانگیزه عمل می

گردد. این مطالعه، چارچوبی را برای مدیریت عملکرد در مدارس دوره بهبود عملکرد مدارس می

بندی نشانگرهای کلیدی عملکرد طراحی کرده است که می تواند ابتدایی با شناسائی و اولویت

 گیرندگانتصمیم و اجرائی گردد، مسئولینمی منجر به استقرار مدیریت عملکرد شود و  پیشنهاد

ها و نشانگرها انجام ارزیابی عملکرد مدارس را با توجه به این مولفهمدیریت و  و پرورش، آموزش

 تعیین به نیز  بعدی هایپژوهش دردهند و زمینه را برای توسعه و بهبود آنها فراهم نمایند. 

 گیری مانندتصمیم هایروش سایر از استفاده با تلفیقی صورت به عملکرد نشانگرهای کلیدی

گیری از دیدگاه وضعیت هر یک از نشانگرها در مدارس با بهره و شود اقدام فازی تاپسیس

 خبرگان، اساتید، کارشناسان آموزش ابتدایی، مدیران مدارس و معلمان مشخص گردد. 

این پژوهش با دو محدودیت روبرو بود. محدودیت اول، تعداد زیاد نشانگرها بود که زمان 

خود اختصاص داد. محدودیت دوم، ادبیات کم دهی به زیادی را از خبرگان برای بررسی و پاسخ

بندی نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی با و محدود در رابطه با شناسائی و اولویت

تواند به دلیل نوپا بودن این دو روش در شناسائی و های فازی و سوآرا بود که البته این میروش

 اولویت بندی معیارها باشد.   
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 یتشکر و قدردان

بندی نشانگرهای کلیدی این پژوهش قسمتی از رساله دکتری با عنوان شناسائی و اولویت

عملکرد در مدارس ابتدایی است. از اساتید و متخصصان تعلیم و تربیت)خبرگان در روش دلفی 

فازی( که با صبر و حوصله در این پژوهش حضور داشتند، از پرفسور خوزه داکاستا استاد 

های اولیه و کمک در تدوین در کانادا به جهت همراهی در شناسائی مولفهدانشگاه آلبرتا 

چهارچوب نظری و از دکتر دیوید پارمنتر )مولف کتاب ارزشمند نشانگرهای کلیدی عملکرد( به 

 خاطر ارسال منابع انگلیسی کمال تشکر را داریم. 
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