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 چکیده 

 یهامؤلفهبندی هدف این تحقیق شناسایی و اولویت

مدیریت  هایآموزه اساسمدیران مدارس بر یهایستگیشا

ین که در ابا رویکرد دلفی فازی بود. با توجه به این واسالمی 

برای شناسایی  تحقیق ترکیبی از مصاحبه و پرسشنامه

ین قرار گرفت ا مورداستفادهمدیران مدارس  هایشایستگی

در رو، از این. داشتاستقرایی  –قیاسیرویکردی تحقیق 

 کمی واز دو رویکرد تحقیق به شکل تبیینی تحقیق حاضر 

است.  شده استفادهو شرایط  هادادهبا توجه به نوع  کیفی

وم ن مدارس دوره دجامعه آماری این تحقیق مدیران و معاونی

قیق بودند. با توجه به هدف تح آبادشهر خرممتوسطه در 

جریان  هدفمند بود. در صورتبهدر این تحقیق  یریگنمونه

 راتتحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش تحقیق پیمایشی نظ

یران شایستگی مد یهامؤلفهمدیران و معاونین مدارس درباره 

 مؤلفه 23 هامصاحبهتحلیل متن  مدارس شناسایی شد. بعد از

  پس از آن، شد. شایستگی مدیران مدارس شناسایی

 هامؤلفهشایستگی از طریق روش دلفی فازی  هایمؤلفه

وجدان ند شایستگی مدیرت مان هایمؤلفهشدند.  یبندتیاولو

 یهاتیاولو، مهربانی و نظم در صدر شرح، یمندقانونکاری، 

 اول تا سوم قرار گرفتند.
 

، شایستگی، مدیریت اسالمی، دلفی فازیکلید واژگان: 
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Abstract  

The present paper aimed to identify and 

prioritize components principal’s 

competencies based on Islamic management 

principles and with fuzzy Delphi approach. 

Interviews and questionnaires were used to 

identify the competencies of school principals. 

A deductive-inductive approach was applied. 

In this study, the combination of these two 

qualitative and quantitative research 

approaches was used with respect to the type 

and condition. The research sample includes 

all principals and assisstants of the second 

grade of high school in Khorramabad. 

According to the purpose of the research, 

sampling in this research was purposeful. 

Firstly, using the survey research 

methodology, the views of principals and 

assistants about the competency components 

of school administrators were identified.  

After analyzing the content of interviews, 23 

components of the competence principals 

were identified. Then the components of 

competency were prioritized through fuzzy 

Delphi. Factors such as work ethic, legality, 

broadmindedness, kindness and discipline 

prioritize in the first to third respectively. 

Keywords: competence, Islamic management, 

Delphi fuzzy 
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 مقدمه

 نکارگزارا و مدیران بودن طیالشراجامع و شایستگی دارد، اساسی نقش جامعه سعادت در چهآن

 سازمانی ایهمأموریت و اهداف به دنیدررس سازمان موفقیت نیز هاسازمان در .است جامعه آن

 سزاوار اصلح، مدیران و کارگزاران انتخاب ،نیبنابرا؛ الیق است و کاردان مدیران وجود به منوط

 تهگرف ظرن در ایشان انتخاب و افراد برای سنجش معیارهایی باید و است فراوان بررسی و توجه

 جامعه آن ینیبجهانو  هاباارزش متناسب باید جامعه هر در سنجش معیارهای مسلماً .شود

نجش س مناسب معیارهای یافتن برای مرجع بهترین اسالمی، مدیریت در قطعاً . شود تعریف

 از خالی دن،بو معصوم دلیلبه آنان سخن زیرا است؛ (ع)معصومین کالم و سنت مجید، قرآن افراد،

 عامل مدیریتی، یهایستگیشا ابعاد شناخت دیگر، سوی (. از1385 )آقاجانی، لغزش است و خطا

 با پیچیده یهاسازمان مدیریت ولؤمس مدیران، چون مدیران است؛ ارزیابی و توسعه برای مهمی

 .اندینیبشیپرقابلیغ تقاضاهای و مختلف یهاچالش

با  روزروزبه شودیمستیم که باعث ه یدرپیپدر عصر حاضر شاهد تحوالت گسترده و      

شود. یکی از نهادهای که ارتباط  ترنیسنگاجتماعی  یهاسازمانولیت و وظایف نهادها و ؤمس

است.  وپرورشآموزشمستقیم با این تحوالت را دارد و لزوماً باید با این تحوالت هماهنگ شود، 

سازنده و تکامل  حالنیع دره و نهاد اجتماعی برآمده از متن جامع نیترمهم وپرورشآموزش

آن در پیشرفت جامعه، امری حیاتی و محسوس است. از میان  ریتأث دهنده آن است و

یک  عنوانبهرسمی فعال هستند، مدرسه  طوربه وپرورشآموزشگوناگونی که در  یهاسازمان

بر فرهنگی  اقتصادی، اجتماعی و یهاهدفسازمان اجتماعی حساس، نقش مهمی در تحقق 

جذاب و داشتن مدیران  یهاطیمح، ایجاد و تقویت هاهدفعهده دارد و الزمه تحقیق این 

  عنوانبهمدارس   ژهیوبه  آموزشی یهاسازمان(. 1384 شایسته است )نوربخش و میر نادری،

از ارکان اصلی  رونیا ازهای موجود در جوامع هستند و سسهؤقالب و الگوی سایر نهادها و م

همه اعضای جامعه دورانی مهم از  باًیتقر شوند.های مختلف محسوب میوامع در زمینهتوسعه ج

های دیگر کنند و در بخشسپری می و مدرسه آموزشی یهاسازمانزندگی خود را در درون 

 بیترت نیا بهگیرند. قرار می هاسازمانعملکرد این  ریتأثمختلف تحت  یهاصورتزندگی نیز به 

، هاستآناز عملکرد نیروی انسانی  متأثرو عملکردشان که و مدارس  موزشی های آسازمان

 ر جامعه دارای آن است )ساکی،اهمیت و حساسیت اجتماعی باالیی دارد که کمتر سازمانی د

 ازدارد و چون انسان موجودی پیچیده است  سروکاربا انسان  وپرورشآموزشیند آفر. (1378

 یهاتیفعالترین وظایف و ولیتؤمسآن به ایفای دشوارترین و پر مدیراننظام آموزشی و  رونیا
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روشن و  یهاهدفاجتماعی اشتغال دارند. در هر نظام آموزشی سنجیده و عقالنی که دارای 

شایسته و  باید به افراد هاآنآموزشی و رهبری  یهاتیفعالبرنامه مشخص است، ایفای وظایف و 

اهمیت نظام  اساسی و با مسائلاز (. 1385 صاحب صالحیت سپرده شود )حسینی،

از مدیریت کردن  وپرورشآموزشآن است. مدیریت در  یدهسازمان، مدیریت و وپرورشآموزش

متمایز است، زیرا مدیریت آموزشی امری ظریف، تخصصی، علمی  باًیتقربر یک سازمان دیگر 

مدیریت در این سازمان کارش تولید کاال نیست بلکه  شدهگفتهبر عوامل است که عالوه

مدیر الزم باشند.  هایشایستگیآموزشی باید دارای  یهاسازمانت سازی است لذا مدیریانسان

، هایژگیونقش حساس و حیاتی در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت دارد. مدیر باید دارای  مدرسه

نوجوانان را به دست او اطمینان کودکان و  باکمالخاصی باشد تا بتوان  یهامهارتو  هاییتوانا

های مدیر باید قبل از پرداختن به مدیریت در حدی باشد که سپرد. دانش و آگاهی و مهارت

وتربیت و مدیریت آموزشی هر آزمایش و نیازی به آزمایش و خطای مکرر نباشد. در تعلیم

 ،یکمال ریم) ناپذیر استجبران هاآنبزرگی خواهد بود که خیلی از  یهاانیزخطایی همراه با 

در نظام آموزشی است و این  یاصل ومدیریت مدرسه یکی از چند پست مهم  . (20: 1378

کند، بیانگر ارزش و اهمیت کند کشور را اداره میسخن معروف، کسی که مدرسه را اداره می

ولیت بسیار خطیر مدیران است. به همین سبب در انتخاب مدیر مدرسه ؤمدیریت آموزشی و مس

الزم انتخاب کرد   هایشایستگیو مدیران را براساس  کاربردیشترین دقت و احتیاط را به باید ب

: 1366 نژاد،)شعاری و در این انتخاب تنها عقل را داور قرار داد نه احساسات و روابط شخصی

 مدیریت اسالمی را در هایشایستگیاسالمی باید  یهاارزشبا توجه به کشور  در رونیا از .(186

ولیت ؤتا نسبت به تربیت افراد که مس دادبیشتری قرار  توجه مورد مدارس مدیریت  انتخاب  رام

به عمل آید. بدون شک کوشش در جهت  یمؤثراقدامات  دارند عهدهاداره امور مدارس را بر 

که از بار مسائل و بر اینمدیران آموزشی کشور عالوه یهامهارتو  هایستگیشا ارتقای سطح 

 یاثربخشصحیح انجام کار و اجرای  یهاروش یریکارگبهکاهد، باعث نظام می مشکالت

خاصی به نقش  دیتأک. دین اسالم (11: 1371 )صافی، شودمی وپرورشآموزشهای برنامه

 عنوانبهمدرسه  کهییجاآن ازمدیران شایسته در اعتال و پیشرفت جامعه و امور مسلمانان دارد، 

، هدف این تحقیق  است برخورداردر جامعه  یاژهیواز جایگاه  گذارریتأثنهادی کلیدی و 

. استبر مدیریت اسالمی  دیتأکشایستگی مدیران مدرسه با  هایمؤلفه یبندتیاولو شناسایی و

قرار  مدنظرمنظور از مدیریت اسالمی آن است که در عمل و اجرا و هدف، عدالت اجتماعی را 

ایت خداوند باشد و خدمت به خلق را نوعی عبادت بداند و دهد و مقصود نهایی آن، کسب رض
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ال این تحقیق این ؤ(. س1379ابراهیمی، ) شود تأمینزندگی و معیشت افراد در همین راستا 

و از چه  اندکدممدیران مدارس با توجه به  مدیریت اسالمی  هایشایستگی هایمؤلفهاست که 

 اولویتی برخوردار هستند؟

 

 مبانی نظری

امور،  نیترنییپااداره هر کاری، از باالترین امور، که منصب رهبری مردمان است تا  ولیتؤمس

م هور از ام رازهیشچه این اصل مهم زیر پا گذاشته شود، شایستگی باشد. چنان اساسبرباید 

و  هاتخصصدر نظر گرفتن  .(1380)جزایری،  رسدینمکاری به مقصد و هیچ پاشدیم

ر، کاری از یکدیگ یهاعرصهو جدا شدن  علوم و فنون یهاشاخهوجه به تفکیک ، با تهایستگیشا

، استفاده از هاومتحکاما در مورد ؛ بردینم ییجابهاز ضروریات زندگی است. جامعه بدون آن، ره 

ه نوع بافراد، بسته  یریکارگبهست. ا هاآننیروهای اهل و شایسته، از ابزارهای مهم کارآمدی 

وت ن تفاآداف حاکمان است و با تفاوت اهداف، معیار لیاقت و شایستگی و درجه حکومت و اه

استوار  هاارزشسلسله  کی هیپابر  ناچاربه. هر رفتار انسانی، اعم از فردی و اجتماعی، کندیم

مدیریتی و  یهاروشارزشی،  یهاهیپااست. با تفاوت  شدهرفتهیپذاست که از سوی رفتارکننده، 

ه ی بالقوادهااتالف استعد در جامعه، یساالرستهیشافقدان  .افراد متفاوت خواهد کرد یریکارگبه

اد به حذف افر یساالرستهیشادنبال دارد. مختلف را به یهابخشآن، کاهش کارایی در  تبعبهو 

فرار  به حذف و یا تواندیمناکارآمد در راستای رضایت مشتریان منجر شده، فقدان آن 

 برای مشاغل یساالرستهیشانارضایتی مشتریان منجر شود. روشن است که موضوع شایستگان و 

اتب (. اگر سلسله مر1381، فریو ناصح حساس، از اهمیت بیشتری برخوردار است )گلکار

، عدترمستد اجتماعی بر پایه شایستگی بنا شود، بدین معناست که وضعیت باالتری دارند، بای

این  دارند. یترنییپااز کسانی باشند که وضعیت  ترستهیشاو  ترکوشسختارزشمندتر، 

 .(70 :1390اداره سالم است )پور عزت،  ریناپذاجتناب الزمه یساالرستهیشا
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 ایجاد و تالش با که باشندیم هاسازمان در منابع نیترباارزش از انسانی نیروی :یساالرستهیشا 

 توانیم ،هاسازمان اجزای دیگر با همراه هاآن از صحیح یریکارگبه و هاآن همگانی میان

 که هستند یابالقوه یهاتیقابل و هاییتوانا دارای منابع این .بخشید تحقق را اهداف سازمانی

کامل  شناخت و درك نیازمند هدف، این به دستیابی و شوندیم بالفعل سازمانی در محیط

در  که مباحثی از یکی .است تالش و کردن کار برای مناسب شرایط کردن فراهم و هاانسان

 و قابلیت تجارب و توانایی با مناسب یهاگاهیجا در افراد قراردادن شود، بررسی باید زمینه این

 و الیق یافتن افراد امروزه .شودمی بررسی یساالرستهیشا نظام قالب در فرآیند این .ستا هاآن

 یافتن هاسازماندر  رقابت ترینمهم اضر،ح حال در .ستا هاسازمان کار ترینمهم از مناسب،

 خود اهداف به تا کندمی کمک هاسازمان به ساالریشایسته نظام .است شایسته و الیق افراد

 ساالریشایستهطلوع  کتاب در 1957 سال در یانگ توسط را ساالریشایسته واژه. آیند نائل

 بهره از ترکیبی در آینده، افراد اعیاجتم موقعیت که کندمی بیان کتاب این در او .کرد مطرح

 کارآمدتر و عادالنه را نظامی ساالریشایسته نظام همچنین. بود خواهد فراوان کوشش و هوشی

 کتاب در ارسطو .دهد پایان می هاضیتبع به نظام این است معتقد و داندمی هانظام دیگر از

 و قدرت و کاردان دستبه کار دبای است، سعادت خواهان جامعه، اگر سدینویم خویش سیاست

 اختیار، توانایی، داشتن معنای به لغت در باشد. شایستگی قانون حاکم و معلوم ولیتؤمس

 هایویژگی ،هامهارت دانش، از ایمجموعه هاشایستگی .صالحیت است و لیاقت دانش، مهارت،

 شودمی وجبم که است خاص نقش یا شغل یک در هاتوانمندیو  تجارب عالیق، شخصیتی،

 موفقیت به خویش ولیتؤمس ایفای و وظیفه انجام در حد متوسط از باالتر سطحی در فرد

 مدیران انتصاب و انتخاب در بیشتر ساالریشایسته و عام، شایستگی اصطالح در .یابد دست

 نیز عملیاتی مدیران و کارکنان مورد در لهأمس این البته .رودمی کاربه هاسازمان میانی و عالی

 )افزایش ساالریشایسته مزایای از برخورداری برای .(1381پناه، )حق کندمی پیدا مصداق

 ایجاد سازمان، به کارکنان تعلق احساس روحیه شغلی، ارتقای رضایت سازمان، و فرد اثربخشی

 سازمان، که است منطقی کارکنان(، توانایی و عملکرد سطح ارتقای بهبود و تالش، جهت انگیزه

 و گزینیشایسته آن، از جزئی عنوانبه و آن کنار در و کند نهادینه را ساالریشایسته منظا

 که است نظامی ساالریشایسته نظام .(1394 )مشهودی، دهد قرار نیز مدنظر را سازیشایسته

 طبقه جنسیت، مبنای بر نه و براساس شایستگی تنها شغلی یهاتیموقع و مزایا آن در

 براساس که است دیدگاهی ساالریشایسته .شودمی داده افراد به ثروت یا و قومیت اجتماعی،

 در و سازندمی شکوفا را خود فراوان استعدادهای تالش با و آموزشی نظام طریق از افراد آن،
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 شغل، یک مناسب تصدی برای یا ثروت، و قومیت اجتماعی، یهطبق جنسیت، از فارغ نهایت،

 در افراد ترینمناسب کارگیریبه مفهوم به ساالریایستهش. است شایستگی براساس فقط

 رشد، حال در یا یافته رشد یهاسازمان در امروزه .است سازمان در جایگاه ترینمناسب

 هافعالیتبه مجموعه  ساالریشایسته. (1394)مشهودی، دارد خاصی اهمیت از ساالریشایسته

گزینش  هاسازماناد برای شایستگی در کار در که از طریق آن، افر شودمیاطالق  هاییروشو 

  ردیگیمتعلق  هاآنبه  هامهارتو  هاییتوانا اساسبرنیز صرفاً  هاعیترفو پاداش و  شوندمی

مهم در اداره هر جامعه و سازمان است. رشد و  یهامالكازجمله عوامل و  ساالریشایسته

مناسب قرار  یهامنصبشایستگان در این است که  درگرو هاسازمانو  هاحکومتپیشرفت 

ی هامهارتو  هاییتوانا، تأکید اصلی بر ساالریشایستهبگیرند. در علم رایج مدیریت در مورد 

در یک منصب یا مقام  توانندیمافراد است. فرایند این کار به این صورت است که افراد زمانی 

)کاظمی،  را برای آن منصب داشته باشندی گوناگون الزم هامهارتو  هاییتواناقرار بگیرند که 

1390).  

 دیتأکدریافت که  توانیمقرآن کریم  ازجملهبا تفکر و مطالعه در متون اصلی دین اسالم     

شده است. متخصصان ادبیات  یساالرستهیشامبنای  عنوانبهبسیار زیادی بر اصل اساسی عدالت 

 "اعطاء کل ذی حٍق حقه "است از که عدالت عبارت  اندگفتهعرب در تعریف عدالت 

 تحقق با که چرا است؛ ساالریشایستههمان  دینی، اصل ین تریاساس عنوانبه عدالت، درواقع

 105 آیه به رجوع با .شودمیمحقق  خود، جای در چیزی هر استقرار اصل اسالمی، عدالت

 شایسته و صالح ندگانبرای ب زمین بر سروری و حکومت که کندیم تأکید خداوند انبیاء، سوره

 مصر شد، عزیز آزاد زندان از یوسف کهیهنگام :است آمده کریم قرآن در همچنین .است

 بده که قرار خزائن سرپرست مرا ،کندمی بیان یوسف. گردید او به ولیتیؤمس درصدد واگذاری

 امور اداره توانایی چون ؛ردیپذیم را ولیتمسؤ این نیز ایشان .هستم آگاه لهأمس این به نسبت

 دارد زمینه این در کافی تخصص و آگاهیهم و است دارامانت هم او زیرا دارد؛ را این زمینه در

 (.1387 پناه، قربان)

و موران و فرستادگان و پرورش مأ و آزمونسنت الهی بر این است که پس از امتحان     

پس از احراز  واقع در .دیفرمایمخطیر ارسال  یهاتیمأمور، ایشان را به هاآن یخودساختگ

 وگرنه شودمیفراهم  هاآنماموران الهی، زمینه انجام اوامر خداوند متعال از سوی  هاشایستگی

این مهم در . دینماینمذات اقدس الهی بدون احراز لیاقت، امر خویش را به کسی واگذار 

اساسی کامالً نمایان  یاهتیهداو  هایرهبرواگذاری مقام خطیر نبوت، امامت، مقامات معنوی و 
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که از امتحان شایستگی خداوند سربلند بیرون آمدند، ذات اقدس الهی کسانیاست. 

به حضرت آدم اسماء را تعلیم داد، او را  که گاهآنمهم را به ایشان واگذار کرد.  یهاتیولؤمس

تلف و سخت مخ یهاعرصه( حضرت ابراهیم با موفقیت در 30 ،بقره) ساختنیزمخلیفه خود در 

( طالوت به خاطر دانش و توانایی جسمی، به فرماندهی 124 ،بقره) به مقام امامت رسید

کلی طوربه( افزون بر این، قرآن کریم 247، منصوب شد تا با جالوت بجنگد. )بقره لیاسرائیبن

 ّللاهَ ِإن  »که باید به اهلش سپرده شود:  داندمیمنصب امامت و اداره جامعه اسالمی را امانتی 

یوسف  کهیهنگام(. 58 ،)نساء«. َیْأُمُرُکْم َأْن ُتوَءدُّوا ْاألَماناتِ ِإلی َأْهِلها

واگذاری مسئولیتی به او گردید، گفت:  درصددسرافراز از زندان آزاد شد و عزیز مصر 

؛ مرا سرپرست خزائن مصر اْجَعْلنی َعلی َخزاِئِن ْاألَْرِض ِإنهی َحفیٌظ عَلیمٌ »

 یهاییتوانا)ع( بر حضرت یوسف کهییجاآن(. از 55 ،)یوسف«. ه نگهدارنده و آگاهمقرار ده ک

تا او را بر این کار  خواهدیماشراف کامل دارد. از پادشاه زمان خود  یدارخزانهی هنیزم درخود 

 و اداره بهینه امور مالی و خزائن یدارامانتبالقوه خود در  یهایستگیشا لهیوسنیبدبگمارد تا 

خدادادی را به همگان  هایشایستگیاستعدادها و  یبرتر ومصر را به مرحله ظهور و بروز رسانده 

به مدین رو آورد و  کهآنگاه: میخوانیمهمچنین، در داستان حضرت موسی در قرآن نشان دهد. 

یا َأَبتِ : به دختران شعیب خدمتی شایسته کرد، یکی از دختران شعیب پیشنهاد داد

پدرم! او را ( 26 ،. )قصصْرُه ِإن  َخْیَر َمِن اسَْتْأَجْرَت اْلَقِویُّ ْاألَمینُ اسَْتْأجِ 

این همه،  .و او قوی و امین است دیآیمبهترین کسی است که به این کار  که چرااجیر کن؛ 

به  هاتیولؤمسضرورت توجه به عنصر شایستگی، در گزینش کارگزاران و واگذاری  یدهندهنشان

 .هاستآن

که باید به اهلش  ندیآیمبه شمار  ییهاامانت، هاتیولؤمسو  هامنصبدر منطق قرآن کریم     

ان ّللا یامركم ان تودو االمانات الي »: دیفرمایم کهچنانواگذار شوند؛ 

« را به اهل آن واگذار کنید هاامانتکه  کندیمامر  را شماخداوند  همانا (58، نساء) ؛اهلها

است که  ییهاامانت نیترمهمرهبری امت اسالمی و منصب حکومت نیز از بدیهی است که 

 نیمحمدحسدیسالمیزان فی تفسیر القرآن، ) تکلیف ما در برابر آن بسیار خطیر و سنگین است

سوره مبارکه انبیا نیز تأکید شده است که حکومت و سروری بر زمین،  105. در آیه (طباطبایی

ان االرض یرثها عبادي »خداوند است:  میراث بندگان صالح و شایسته

با توجه به کلمه صالحون در این آیه که معنای گسترده و وسیعی دارد، همه « الصالحون

علم و آگاهی،  نظر ازعمل و تقوا، شایستگی  نظر از؛ شایستگی دیآیمبه ذهن  هایستگیشا
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 کهیهنگام .جتماعیتدبیر و نظم و درك ا نظر ازقدرت و قوت و شایستگی  نظر ازشایستگی 

تا  کندیمرا برای خود فراهم سازند، خداوند نیز کمک و یاری  هایستگیشااین  مانیباابندگان 

را از حکومت زمین کوتاه کنند و  شانآلوده یهادستبینی مستکبران را به خاك بمالند،  هاآن

 .(1374 ،مکارم شیرازیتفسیر نمونه، ) گردند هاآن یهاراثیموارث 

 

 پژوهششینه پی

در  ( در پژوهشی با عنوان سیاست مدیریتی و ویژگی مدیران1388) پور و صمدی وندربی

 16و  اندرداختهپعلی)ع(  حضرتمدیران مبتنی بر دیدگاه  یهایژگیوبه بررسی  البالغهنهج

از:  نداعبارتکه  اندکردهذکر  البالغهنهجاساس که مدیان باید دارا باشند، بر یاصهیخصویژگی و 

و ی ، سعشتو گذزیستی، عفو صداقت، اعتدال داشتن، ساده ایمان به خدا، تقوا، وفای به عهد،

، صالح و،  اخالق پسندیده، دلسوزی و مهربانی، عدالت، وابستگی به خاندان شایسته تالش

  داشتن تجربه الزم و توانایی اداره امور. تخصص،

ه منابع با عنوان ارائه مدل شایستگی در توسع ( در تحقیقی1389همکاران ) درگاهی و    

اری هنری شهرد مطالعه موردی شایستگی مدیران فرهنگسراهای سازمان فرهنگی و) انسانی

 هاارزش از پایبندی به اصول، اندعبارتمنابع انسانی  هایشایستگیتهران( به نتیجه رسیدند که 

و نتیجه  ، پیگیریقیتطبخالقیت در  ، رهبری،یریپذتیولؤمسراهبردی،  تفکر ،اتیو اخالق

 -، تفکر تحلیلییسازشبکهله، روحیه خدمت، أگرایی، مدیریت تیمی، توانمندسازی، حل مس

 ، آراستگی، فهم مالی.یریپذانعطافسیستمی، جلب اعتماد، ارتباطات شفاهی، 

ینه مدیریت مدیر در آی یهایژگیو، وظایف و هانقشدر تحقیقی با عنوان  (،1390گرگانی )    

 گونهاینوظایف یک مدیر را   هانقش، البالغهنهجقران کریم و  9-7 قرآن با نگرشی بر جزء

 دستورها، داشت یسازشفافها، کردن اطالعات و داده یبندطبقه: داشتن نظم در شماردیبرم

 .رجوعاربابو تکریم  یساالرستهیشا، یریانتقادپذهدف و برنامه، پاسخگویی، 

 در تحقیقی با عنوان مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (1390همکاران ) ی فرد واسد    

سالمی که ا براساس صحیفه امام)ره( رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد به این نتیجه رسید

، پاسخگویی و یریپذتیولؤمستوجه به منافع شخصی، ، عدمیگزارخدمتبودن، مردمی بودن، 

 .ندیآیمشمار مدیران به هایشایستگی شخصی از هایشایستگی

محوری مدیران ( در تحقیقی با عنوان تدوین الگوی شایستگی1391همکاران ) و سازتیچ   

، یشناسشتنیخودر ایران اسالمی به این نتیجه رسیدند که  هادانشگاهاجتماعی   -فرهنگی
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محور مدیران  هایشایستگی ازجملههوشیاری، کارآفرینی فرهنگی، ارتباطات، مدیریت اجرایی 

 .ندیآیمشمار به هادانشگاهفرهنگی اجتماعی 

می مدیریت اسال یهاشاخصهوان بررسی توجه به جایگاه تحقیقی با عن (1393آقا محمدی )    

قیق ین تحاانجام داد. نتایج  در انتخاب مدیران مدارس )مطالعه موردی شهرستان دیواندره(

، حسن یمدارشارزمانند  ییهاشاخصانتخاب مدیران باید به  در این بود که دهندهنشان

 وجدان کاری و انضباط اداری توجه کرد. شهرت،

 هایستگیشا مفهومی الگوی تبیین و ( در تحقیقی با عنوان طراحی1393همکاران ) احمدی و    

تیجه رسیدند که این ن به  ISMو مضمون تحلیل تکنیک از استفاده با البالغهدر نهج انسانی منابع

شمار منابع انسانی به هایشایستگیو سالمت از  خدامحوری، عدالت، معرفت، قوت، درایت

 .ندیآیم

های مدیران دولتی الگوی شایستگیدر تحقیقی با عنوان ( 1394همکاران ) عسگری و    

ه این نتیجه در پایان ب هاآنانجام دادند.   1404انداز جمهوری اسالمی ایران براساس سند چشم

و رفتاری(،  در این الگو، در سه بعد فردی )نگرشی شدهییشناساهای شایستگیرسیدند که 

ان، . در این میاندشده یبنددستهشغلی )دانشی و مهارتی( و ارزشی )اسالمی و سازمانی( 

یب ترتبه 78/0و  85/0، 92/0ضریب تأثیر برخورداری از  های ارزشی، شغلی و فردی باشایستگی

 .اندلگو برخوردار بودهکنندگی در این ااز بیشترین اثر تبیین

دانشگاهی  مدل شایستگی مدیران یطراح( تحقیقی با عنوان 1395) خانینژاد و عیسیقربان    

دهنده نشان هاآنتحقیق  یهاافتهی تطبیقی انجام دادند. یامطالعهاساس الگوهای اسالمی  بر

 عنوانبهورزی، انصاف عدالت، یدارامانتمداری، رفتار اخالقی، تقوا هایشایستگیاین بود 

 .باشندیماصلی مدیران  هایشایستگی

 بودن، تغییر عامل عواملی مانند کنگ، هنگ در انسانی منابع رهبران یهایستگیشا مدل    

 در ار سازمانی دانش و بحران، آگاهی مدیریت نوآوری، و خالقیت ،یاحرفه و تخصصی یهامهارت

 .(2004، 1)سلمئر بردارد

 که شناسایی کرد مدیران برای را شایستگی چهارده ( نیز2006) و همکاران 2بورگالت    

 پیچیدگی، نوآوری، مدیریت و ینگرندهیآ راهبردی، یهامهارت سیاسی، شعور از اندعبارت

 دانش، ریتمدی انسانی، مدیریت منابع هیجانی، هوش رهبری، مستمر، یادگیری و سازگاری

                                                           
1. Selmer  

2. Bourgault  
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 حاکمیت پذیرش فنی، یهامهارت و مذاکره، ارتباطات برقراری اخالقی، یهاارزش یریکارگبه

 .عملکرد مدیریت جدید

برخی از  12برای قرن   هایشایستگی( در تحقیقی با عنوان توسعه مدل 2009)1کوکران    

رتباطات اثربخش، یادگیری از: ا اندعبارتمدیران را شناسایی کردند که  ازیموردن هایشایستگی

می و یگرایی، کار تیاحرفه، ادراك میان فردی، یریپذانعطافمستمر، مدیریت اثربخش منابع، 

  .رهبری و در ك سازمان

 ،هاآن اعتقاد به .اندکرده بیان را مدیران موردنیاز هایشایستگی  (2009) 2تو یانگ و هو دانگ    

 و پژوهش توانایی اجتماعی، ولیتؤمس تأثیرگذاری، و مدیران، نفوذ نیاز مورد هایشایستگی

 توانایی و نفساعتمادبه ابتکار، فردی، بین مهارت گیری،تصمیم موفقیت، توانایی به میل بررسی،

 .هستند انسانی مدیریت منابع

این  برای عملکرد باال به ازیموردن هایشایستگیبررسی  عنوانبه(  در تحقیق 0120) 3لی    

مانند  هایشایستگیکه افراد دارای عملکرد باالی باشند نیاز دارند که نتیجه رسید برای این

مفهومی، تفکر تحلیلی، قوه ابتکار،  صورتبه، تفکر و نفوذ یرگذاریتأثمداری، موفقیت

و تخصص را داشته  و مشارکت، درك میان فردی، جستجوی اطالعات، کار تیمی  نفساعتمادبه

 باشند.

 

 پژوهششناسی روش

 هایشایستگیکه در این تحقیق ترکیبی از مصاحبه و پرسشنامه برای شناسایی به اینتوجه با 

استقرایی است. در تحقیق حاضر  –این تحقیق قیاسی  ردیگیمقرار  مورداستفاده مدیران مدارس

رایط استفاده و ش هادادهاز دو رویکرد تحقیق کیفی و کمی با توجه به نوع  توأمان طوربه

شامل بررسی متون آمده از مطالعات اکتشافی  دستبهکیفی  یهاداده. ابتدا با استفاده از شودمی

را مشخص  مدیران مدارس شایستگی  هایمؤلفهاکتشافی  یهامصاحبهاکتشافی و انجام 

ر داده مورد ارزیابی قرا یابینهیزمرا از طریق تحقیق  هاآنسپس با استخراج عوامل  میکنیم

تحقیق پاسخ  سؤاالتکمی به  یهاداده صورتبهبا استخراج نتایج پیمایش  آن از پس. شودمی

مدیران و شود. در جریان تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش تحقیق پیمایشی نظر داده می

. بعد از شوندیمشناسایی  مدیران مدارسشایستگی  هایمؤلفهدرباره معاونین مدارس را 

                                                           
1. Cochran 

2. Hang - hua & Yang – hua 

3. Lee 
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 یبندتیاولو هامؤلفهشایستگی از پرسشنامه و روش دلفی فازی  هایمؤلفهاحبه و شناسایی مص

. جامعه استتوجه به مطالب فوق  تحقیق حاضر از حیث هدف، تحقیقی اکتشافی  با .شوندیم

. با باشندیم مدیران و معاونین مدارس دوره دوم متوسطه در شهرخرم آبادآماری این تحقیق 

حجم نمونه با توجه به  .استهدفمند  صورتبهدر این تحقیق  یریگنمونهتحقیق  توجه به هدف

 نفر بود. 36 یریگنمونهروش 

 

 هاافتهی

 است. شدهارائهشناختی اعضای نمونه  یهایژگیو 1در جدول شماره 

 

 شناختی تیجمع یهایژگیو (1)جدول 

 فراوانی تحصیالت فراوانی جنسیت

 14 کارشناسی 21 مرد

 22 کارشناسی ارشد 15 زن

 

 هایشایستگی هایمؤلفه ییو شناسابعد از مصاحبه با اعضای نمونه : زبانی متغیرهای تعریف

 هاآن موافقت نمیزا به راجع خبرگان نظر کسب هدف با پرسشنامهدر قالب   هامؤلفهنمایندگان، 

 و زیاد توسط،م کم، م،ک خیلی کالمی متغیرهای طریق از خبرگان ،شودمی طراحی  هامؤلفه با

 تعابیر بر فرادا متفاوت خصوصیات کهییجاآن از .کنندیمابراز  را خود موافقت میزان زیاد خیلی

 خبرگان یفی،ک متغیرهای دامنه تعریف با لذا است اثرگذار کیفی متغیرهای به نسبت هاآن ذهنی

 شکل به زیر و جدول شکل به توجه با متغیرها این. دهندیم پاسخ هاسؤال به یکسان ذهنیت با

 .اندشده فیتعر مثلثی فازی اعداد
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 : اعداد فازی مثلثی(1) نمودار

 

 (: اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی2جدول )

 عدد فازی قطعی شده فازی مثلثی عدد متغیرهای کالمی

 75/0 (75/0و 1و1) خیلی زیاد

 6255/0 (5/0و  75/0و  1) زیاد

 3125/0 (25/0و  5/0و  75/0) متوسط

 0625/0 (0و  25/0و  5/0) کم

 0625/0 (0و 0و  25/0) خیلی کم

 

 محاسبهزیر  مینکووسکی به شکل رابطهاعداد فازی قطعی شده در جدول فوق با استفاده از     

 .اندشده
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 اول مرحله ینظرسنج

 ختیار خبرگانارسشنامه در در مرحله مصاحبه در قالب پ شدهییشناسا هایمؤلفه مرحله این در

 نتایج حاصل از شده فیتعرتوجه به گزینه پیشنهادی و متغیرهای زبانی  و با ردیگیمقرار 

 ها موردمؤلفهآوردن میانگین فازی  دستبهقیدی شده در پرسشنامه برای  یهاپاسخبررسی 

 . شودمیبرای محاسبه میانگین فازی از روابط زیر استفاده  .رندیگیمتحلیل قرار 

 

 

 

 

 خبرگان است. یهادگاهیدبیانگر میانگین  aveAام و iبیانگر دیدگاه خبره  iAدر این رابطه    

عی طفازی ق اعداد از فرمول مینکووسکی، هامؤلفهبعد از محاسبه میانگین فازی مثلثی برای     

 . شودمیمحاسبه  مؤلفهشده برای هر 
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 سنجی مرحله اول ازنظررگان حاصل خب یهادگاهیدمیانگین  (:3) جدول

 متغیرها
 فازی مثلثی
(m, α, β) 

میانگین فازی 

 زدایی شده
 متغیرها

 فازی مثلثی
(m, α, β) 

میانگین فازی زدایی 

 شده

 0.677 (0.979  ,0.909 ,0.659) عدالت 0.524 (0.888  ,0.736 ,0.486) یمدارارزش

 0.699 (0.986  ,0.937  ,0.687) یمندقانون 0.586 (0.805,0.930 ,0.555) یدارامانت

 0.605 (0.944 ,0.826 ,0.576) ییروگشاده 0.670 (0.972  ,0.902 ,0.652) یخواررانت از زیپره

 0.607 (0.951  ,0.826 ,0.576) مثبت اندیشی 0.619 (0.958  ,0.840 ,0.590) و تالش پشتکار

 0.699 (0.986 ,0.937 ,0.687) مشورت کردن 0.657 (0.986  ,0.881  ,0.631) تعهد

 0.671 (0.979  ,0.652,0.902) مغرور نبودن 0.605 (0.944  ,0.826  ,0.576) تقوا

 0.614 (0.937 ,0.840 ,0.590) ریتدب حسن
مهارت و 

 تخصص
(0.534, 0.784,  0.895) 0.562 

.0 (0.993  ,0.902 ,0.652) المال تیب حفظ 567  0.696 (0.993  ,0.930 ,0.680) مهربانی 

 0.708 (1 ,0.944 ,0.694) نظم 0.616 (0.965  ,0.833 ,0.583) زهیانگ داشتن

 0.718 (0.958,1  ,0.708) وجدان کاری 0.645 (0.875,0.958 ,0.625) گوییراست

  و قدرت یسخنور

 میتفه
 0.654 (0.993  ,0.875  ,0.625) یشناسوقت 0.628 (0.951  ,0.854    ,0.604)

 0.706 (0.993  ,0.944 ,0.694) صدر شرح

 دوم مرحله ینظرسنج



 ►1396وره پنجم، شمارة اول،  بهار و تابستان د                                                                                                                                               دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                         

165 

 

 سنجی مرحله دوم ازنظرخبرگان حاصل  یهادگاهیدمیانگین (: 4) جدول

 متغیرها
 فازی مثلثی
(m, α, β) 

میانگین 

فازی زدایی 

 شده

 متغیرها
 فازی مثلثی
(m, α, β) 

میانگین فازی 

 زدایی شده

 0.697 (1  ,0.930 ,0.680) عدالت 0.565 (0.930  ,0.777 ,0.527) یمدارارزش

.0 ,0.569) یدارامانت 918  0.729 (1  ,0.972  ,0.722) یمندقانون 0.600 (0.944,

.0 ,0.666) یخواررانت از زیپره 619  0.664 (0.993 ,0.888 ,0.638) ییروگشاده 0.682 (0.979  ,

.0) و تالش پشتکار 816  0.651 (0.979  ,0.875 ,0.625) اندیشیمثبت 0.644 (0.972  ,0.868 ,

.0) تعهد 256  0.706 (0.993 ,0.944 ,0.694) مشورت کردن 0.677 (1  ,0.902  ,

.0  ,0.847  ,0.597) تقوا 596  0.697 (1  ,0.680,0.930) مغرور نبودن 0.626 (

.0 ,0.604) ریتدب حسن 458 , 0. 519  0.644 (0.972  ,0.868 ,0.618) مهارت و تخصص 0.628 (

.0 ,0.666) المال تیب حفظ 619  0.718 (1  ,0.958 ,0.708) مهربانی 0.687 (1  ,

 0.718 (1  ,0.958 ,0.708) نظم 0.623 (0.972  ,0.840 ,0.590) زهیانگ داشتن

.0) گوییراست 564 , 0. 589  0.729 (0.972,1  ,0.722) وجدان کاری 0.666 (0.979,

  و قدرت یسخنور

 میتفه
(0. 816 ,    0.686,  0. 596  0.666 (1  ,0.888  ,0.638) شناسیوقت 0.642 (

.0) صدر شرح 157 , 0. 596 ,  1) 0.723 
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 است. شده ارائه و دوماختالف بین نتایج مرحله اول   5در جدول 

 
 دوم و اول مرحله نظرسنجی در خبرگان دیدگاه اختالف میزان(: 5) جدول

 متغیرها
زدایی شده میانگین فازی

 مرحله اول

زدایی شده فازیمیانگین 

 مرحله دوم

زدایی شده مرحله  میانگین فازیبین  اختالف

 اول و دوم

,2450 یمدارارزش  5650,  10,04  

,8650 داریامانت  0,600 410,0  

 از زیپره

 خواریرانت
0,670 0,682 210,0  

910,6 و تالش پشتکار  0,644 50,02  

750,6 تعهد  0,677 0,02 

50,60 تقوا  0,626 10,02  

410,6 ریتدب حسن  0,628 410,0  

50,67 المالتیب حفظ  0,687 210,0  

610,6 زهیانگ داشتن  0,623 0,007 

50,64 گوییراست  0,666 10,02  

410,0 0,642 0,628 میتفه و یسخنور  

710,0 0,723 0,706 صدر شرح  

 0,02 0,697 0,677 عدالت

 0,03 0,729 0,699 مندیقانون

50,60 ییروگشاده  6640,  950,0  

510,6 0,607 مثبت اندیشی  0,044 

 0,007 0,706 0,699 مشورت کردن

10,67 مغرور نبودن  0,697 0,026 

,6250 مهارت و تخصص  0,644 0,082 

810,7 0,696 مهربانی  0,022 

810,7 0,708 نظم  10,0  

810,7 وجدان کاری  0,729 110,0  

450,6 شناسیوقت  0,666 210,0  

 

که صورتیقایسه آن با نتایج مرحله دوم، دردر مرحله اول و م شدهارائه یهادگاهیدبه با توجه     

( باشد در این صورت فرآیند 1/0زدایی شده در دو مرحله کمتر از )اختالف بین میانگین فازی
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ی شده نظر خبرگان در دو . با توجه به اینکه اختالف میانگین فازی زدایشودمیمتوقف  ینظرسنج

به اجماع رسیدند و مدیران مدارس   شایستگی هایمؤلفه، خبرگان در مورد است 1/0کمتر از مرحله 

که میانگین فازی زدایی  هایمؤلفه، هامؤلفهاولویت  نظر از. شودمیدر این مرحله متوقف  ینظرسنج

 .ردیگیماول قرار  یهاتیاولودیگر بیشتر  باشد در  هامؤلفهاز بقیه  هاآنشده 

 

 گیرینتیجه بحث و

انی واالی انس یهازشاردر زندگی انسان و شکوفایی استعدادها و  وپرورشآموزش زیانگشگفتنقش 

فتاری و حتی ، ریرشد اخالقتواند در نه تنها می وپرورشآموزشپوشیده نیست.  کسچیهبر 

شمار ی بهماعدر جهت رفع نیازهای حقیقی و مصالح اجت یالهیوسجسمانی افراد مؤثر باشد، بلکه 

ف عنوی فرد متوقمنه تنها در عینیت بخشیدن به زندگی مادی و  وپرورشآموزشیعنی نقش  دیآیم

 تحول اساسی وو عامل رشد  ردیگیبرمبلکه تمام شؤون اجتماعی او را نیز در  شودمیو محدود ن

 شدهشناختهر ایداپعنوان یکی از ارکان توسعه همگانی به وپرورشآموزشامروزه  .گرددیمجامعه 

 آن ییکارآ وبزرگی از درآمد ملی خود را برای گسترش، بهبود  بخشجهانو هر کشوری در   است

 نی است و یکی از اهداف عمدهرکن اساسی جامعه انسا وپرورشآموزشدهد. در واقع اختصاص می

و متفکران  نظراناغلب صاحب  .وآموزش کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران استآن پرورش

تربیت وترین عامل مؤثر در جریان تعلیمو مهم نیتربزرگمسایل تربیتی بر این نظرند که معلمان، 

مان ا معلرهستند. بنابراین بیراه نیست اگر گفته شود شالوده و اساس یک سیستم آموزشی موفق 

که بر  ستقدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق درك عواملی ا اولین .دهندتشکیل می

است  الزم بنابراین مدیران مدارس هستند.کیفیت فعالیت معلمان مؤثر است. یکی از این عوامل، 

 .شان دهد، بیش از پیش توجه نانتخاب مدیران براساس شایستگیبه موضوع  وپرورشآموزش

 یاجامعهفرهنگی و سیاسی هر  اقتصادی، وپرورش عامل اصلی و کلیدی توسعه اجتماعی،آموزش    

ثر در رشد و توسعه جوامع و پیشرفت آنان بیانگر آن است ؤعوامل م لیوتحلهیتجز شودمیمحسوب 

ی دیگر در هاسازماناند. اگر ی کارآمد و اثربخش برخوردار بودهوپرورشآموزشکه همه این کشورها از 

عاید  ستقیماًآن م یجهینتنظر دست نیابند، ود کوتاهی کنند و به اهـداف موردرسالت و وظایف خ

 ژهیوبهو عوامل آن  وپرورشآموزشامـا اگر سازمان  ؛گروه و سازمانی است که با آن سروکار دارند

به  یاوقفهاز  ماهیت کار خود غافل باشند و در فرآیند یاددهی ـ یادگیری مدارس دبیران مدیران و 

جه جامعه خواهد شد و در آورند، حاصل کارشان در ابعاد اخالقی، اجتماعی و اقتصادی متو وجود
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هدف این تحقیق شناسایی رشد و توسعه جامعه و یا افت و  انحطاط آن سهم مؤثری خواهند داشت. 

اساس مدیریت اسالمی با رویکرد دلفی فازی شایستگی مدیران مدارس  بر هایمؤلفه یبندتیاولوو 

 شایستگی مانند هایمؤلفهید به این بود که برای انتخاب شایسته مدیران با دهندهنشانبود. نتایج 

 حفظ ،ریتدب حسن ،تقوا ،تعهد ،و تالش پشتکار ،خواریرانت از زیپره ،داریامانت ،یمدارارزش

، مندیقانون، عدالت، صدر شرح ،میتفه و قدرت یسخنور ،گوییراست ،زهیانگ داشتن ،المالتیب

ت و تخصص، مهربانی، نظم، وجدان ، مثبت اندیشی، مشورت کردن، مغرور نبودن، مهارییروگشاده

، وجدان مندیقانونی مانند مشورت کردن، هایمؤلفهتوجه شود. همچنین  شناسیوقتکاری و 

 از اولویت باالتری برخوردار هستند. صدر شرحکاری، مهربانی، نظم و 

ه نتخاب  شایستدر راستای ا شده ییشناسا هایمؤلفهیکی از  (صدر شرح) صدرسعهداشتن      

را ابزار حکومت  قدر مهم است که امام علی)ع( آنآن صدرسعهمدیران مدارس در این تحقیق بود. 

زم براى پذیرش هر شرط ال آلة الرئاسه سعه الصدر؛ "فرماید:داند و میمی

 ا فراز وبکه در مصدر امور  باید توجه داشته باشد  مدیر مدرسهیک . "صدر است، سعهیتیولؤمس

رد و های فراوان را در پیش دا، سختیاهدافبه  یافتن  ناگونی مواجه است و برای دستگو یهابینش

اگوار ن یهاشامدیو پاگر حوصله، بردباری و بلندهمتی را سالح خود نکند در اثر فشارهای جانبی 

 .واهد بردولیت او را زیر سؤال خؤهد داد که بعضاً اعتبار مسای از خود نشان خوحرکات غیرمترقبه

است که از گشادی روح و همتی  صدرسعهاست، کسی دارای  مدیران های مهم از ویژگی صدرعهس

شود و اگر می مدیراننگری موجب دوراندیشی و واقع صدرسعهای بلند برخوردار باشد، عالی و اندیشه

 مدیریر اگ .ها برنخواهند آمدعهده بسیاری از مشکالت و نارسایی ان فاقد این خصلت باشند ازمدیر

 یریگمیتصمدرت و در نتیجه ق زدیریمشیرازه کارهای وی از هم   نباشد صدرسعهدارای ظرفیت و 

 که تبعاتی برایش در پی خواهد داشت. شودمیاز وی سلب 

حضرت شایستگی مدیران مدارس شناسایی شد.  هایمؤلفهعنوان یکی از و انضباط  به نظم     

انسان باتقوا در « اوصیُکم ِبَتْقَوي ّللاه َو َنظِم َاْمِرُکم» بستر شهادت فرمود: ( در)ععلی

زندگیش هدر  یهاهیثانمن حاضر نیست ؤدهد. مزندگی فردی منظم است و وقت خود را هدر نمی

د. عناصر کلیدی ند و برنامه و هدف روشنی داشته باشنباید منظم باش مدارس  ن. مدیرابرود

خطاب  البالغهنهج 31نامه  ( درمند باشند. هر حضرت علی)عدغهتشکیالت باید افراد هم هدف و دغ

َو اْجَعْل ِلُکلِّ ِإْنسَانٍ ِمْن َخَدِمکَ َعَمالً َتْأُخُذُه ِبِه، » :دیفرمایمبه امام حسن)ع( 

، کار هر کدام از خدمتکارانت را «َفِإن ُه اَءْحَرى اَء َاْن ال َیَتَواَکُلوا ِفي خِْدَمِتکَ 
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کارها را به هم  شودمیکه تقسیم درست کار سبب  ول بدانیؤو را در برابر آن کار مسمعین کن که ا

اگر  .اخذه کنمؤولیت قرار بده، نظارت کن، ؤمس یهرکسبرای  .وانگذارند و در خدمت سستی نکنند

نباشند، آن وقت مشخص نخواهد بود چه کسی باید  ریپذتیولؤمسوظایف مشخص نباشد و افراد 

دهد و نظمى، آدمى را رنج مى بى .و در مورد نتیجه از چه کسی باید بازخواست کردپاسخگو باشد 

. کندیمنابود  یآسانبه، وقت عزیز را کندیم، بازدهى کار را کم سازدیمذهن و فکر انسان را آشفته 

ت تا ، الزم است نخست آن را شناخت و سپس با آن به مبارزه پرداخبارانیزبراى مبارزه با این آفت 

 .شود ترآساننظم،  یبهاگرانبه گوهر  یابیدست

مشورت در   و شایستگی مدیران مدارس شناسایی شد. شور هایمؤلفهعنوان یکی از مشورت  به    

 ختصاصار مهم ن مجید به این امکه یک سوره قرآییجادارد تا  یعیو رفاسالم و قرآن جایگاه بزرگ 

ورت مش شمنان اسالم مبنی بر اینکه در این مذهب شور واست. بر خالف هجمه وسیع د افتهی

ن باره م در ای، دین اسالردیپذیمصورت انتصابی و استبدادی انجام کارها به و همهجایگاهی ندارد 

 مشورت کید تا جایی است که حتیسفارش بسیار نموده است. این تأ آنفراوان سخن گفته و به 

ردن کا در مشورد : بخیل ردیفرمایمجا که امام علی)ع( . آنداندمیگرفتن از هر شخصی را جایز ن

دخالت  ر مشورت. ترسو را دترساندیمباز می دارد و از تنگدستی  یکوکاریندخالت مده که تو را از 

با  که حرص را . حریص را در مشورت دخالت مدهکندمیمده که در انجام کارها روحیه تو را سست 

 مورد لهأمس درچق هر(. 407 :53، دشتی، نامه البالغهنهج) دهدیمستمکاری در نظرت زینت 

 اهمیت. بود خواهد ترفیظر و ترحساس آن رامونیپ در مشاوره باشد، یخاص تیاهم یدارا مشورت

 :دیفرمایم( ص)پیامبر به خطاب مجید قرآن که است یااندازهبه اسالم در مشورت مساله

 اب کس هیچ":ندیفرمایم هم اسالم پیامبر. "کن مشورت مردم با" ؛االمر في وشاورهم

  (. شور ابب الحکمه، میزان)"نرسید بختی خوش به رای، استبداد با کسهیچ و نشده بدبخت مشورت،

شایستگی مدیران مدارس شناسایی شد یکی از ظرایف  هایمؤلفهعنوان یکی دیگر از مهربانی به    

الهی توازن بین مهربانی و قاطعیت یا بین درشتی  کردیرو کار هر مدیر چه در رویکرد مادی وچه در

چو نرمی کنی خصم گردد دلیر و ": دیگویمنرمی است. سعدی شاعر بزرگ پارسی زبان به زیبایی  و
شوند از تو سیر/ درشتی و نرمی به هم دربه است/ چو رگزن  که جراح و مرهم نه  یریگسختگر 

؛ ه اقتضای کار خویش باید نسبت به ذینفعان خود مهربان باشدرهبر ب به عبارت دیگر مدیر و؛ "است

منان ؤ. قرآن کریم در تشریح ویژگی مبازدارداما این مهربانی نباید او را از قاطعیت در پیگیری امور 

این خصیصه  "اشداء علی الکفار رحماء بینهم" دیفرمایمسوره فتح  29در ایه 
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که نویسندگانی همچون شهید مطهری کتابی در زمینه در زمان امام )ع( چنان رعایت شده است 

. امام علی)ع( در بعد مهربانی، چنان مهربان بود درآوردندامام علی)ع( به رشته تحریر  و دافعهجاذبه 

 .که دشمنان ایشان نیز به آن اعتراف دارند
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 ه علمیه قم. ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزمیمدیریت اسال ،(1379) نیمحمدحسابراهیمی، 

طراحی و  (،1393) حامد ،، فاضلی کبریامحمدجواد ؛فرسبحانی ،حسن ،درویش ؛اکبریعل دیس ،احمدی

 با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و البالغهنهجمنابع انسانی در  هایشایستگیتبیین الگوی مفهومی 

ISM ، 27-55 :(64) 17 ،راهبردی بسیج فصلنامه مطالعات. 

تی ایران مدل شایستگی مدیران دول، (1390)رضاییان، علی  و یاحمدعلخائف الهی،  ؛اسدی فرد، رویا

 .75-92 :(8) 3 ،مدیریت دولتی ،ادیبنره( رویکرد استراتژی تئوری داده )براساس صحیفه امام

دیران مدارس ممدیریت اسالمی در انتخاب  یاهشاخصهبررسی توجه به جایگاه ، (1393) آقا محمدی، جواد

 .7-26 :(6) 3 ،تیریو مددوفصلنامه علمی تخصصی اسالم  ،)مطالعه موردی شهرستان دیواندره(

شه اندی فصلنامه، "البالغهنهج)ع( در مدیران از دیدگاه حضرت علی یهایژگیوتبیین  ،(1385) آقاجانی، آرش
 .27-60 :(24)، صادق

 .69-93 :(31)، البالغهنهجفصلنامه ، البالغهنهجاداره سالم به روایت  ،(1390) غراصیعل، پور عزت

انقالب  هشنامهپژو ،)ع(در سیره مدیریتی امام علی یساالرستهیشا، (1380) جزایری، رضوان السادات
 .23-35 :(6)، اسالمی

 هایایستگیشوین الگوی تد ،(1391سعید ) و غیاثی ندوشن ؛ذالفقارزاده، محمدمهدی ؛، احسانسازتیچ

-48 ،(2) 1، سالمیامدیریت در دانشگاه  ی،اسالمدر ایران  هادانشگاهاجتماعی  -محور مدیران فرهنگی

27. 

ه مدل شایستگی ارائ، (1389، هادی  )بالغقره  حیدری و محمدحسن، فالح پسند پوریعل ؛درگاهی، حسین

هنری  های سازمان فرهنگیران فرهنگسرایدر توسعه منابع انسانی مطالعه موردی شایستگی مدی

 .92-113 :(23)6. راهبرد یاس ،تهرانشهرداری 

 ،البالغهنهجسیاست مدیریتی و ویژگی مدیران در ، (1388وند، منوچهر )صمدیپور، محمدعلی، وربی

 .119-140 :(8) 2، فصلنامه فراسوی مدیریت

، یآموزشملکرد مدیران عمدت آموزشی بر دانش و  های کوتاهاجرای برنامه ،(1378ساکی، رضا، اثربخشی )

 .55و  56های شماره ،فصلنامه تعلیم و تربیت

 قات فرهنگی، تهران.، موسسه اطالعات و تحقیتربیت یشناختروانمبانی  ،(1366)  شعاری نژاد، علی اکبر

  .(4)2، وپرورشآموزشمدیریت در  ،رانیمد یهامهارتمدارس متوسطه و ، (1371) صافی، احمد

های مدیران الگوی شایستگی ،(1394) نیکوکار، غالمحسین، حسین، صفری، غالمی، مهرداد ؛عسگری، ناصر

 4 ،انشگاه اسالمیدفصلنامه مدیریت در  ،1404 اندازدولتی جمهوری اسالمی ایران براساس سند چشم

(9): 38-23. 

 www.khamenei.irسایتساالر، نظام شایسته ،(1387)قربان پناه، جاوید 
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 البالغه امام علی)ع(،نهجالگوی شایستگی مدیران براساس  ،(1392احمد ) خانی،عیسی و پریسا نژاد،قربان

 .17-22:(15)، و تحولفصلنامه مدیریت توسعه 

و  هاارزشرابطه  ،(1390) محسن ،پرورگل و درضایحمدیس ،ریضی سامانیع ؛کاظمی، ملیحه سادات

ی دیوان هاسازمان، مشارکت شهروندی و بیگانگی سازمانی در یساالرستهیشاشخصیت مدیران با 

 .48-65 :(18) 5 ،کاربردی یشناسروان، "یسنتساالر و 

-7 یجزءهارشی بر مدیر در آیینه مدیریت قرآن با نگ یهایژگیوو وظایف و  هانقش ،(1390گرگانی، تقی )

 .75-90:(2)4، ت آموزشیفصلنامه تحقیقا ،البالغهنهجسی از قرآن کریم و تأ 9

 .10-6 :(39) ،توسعه مدیریت ،یساالرستهیشامروری بر مفاهیم  ،(1381) فر، وحیدناصحی و گلکار، بهزاد

 ،)ع(ت امام علیبراساس بیاناجامعه اسالمی  همدیران شایست یهایژگیومدل  (،1394)  مریم مشهودی،

ما علی استاد راهن ،علوی( و معارفین درایش اصول )گ البالغهنهجدر رشته  ،ارشدنامه کارشناسیپایان

 ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.دانشگاه لرستان نظری،

 هران.، انتشارات رامین، ترفتار و روابط در سازمان و مدیریت .،1378)  ، سید محمدیکمال ریم

معلمان  ت شغلی دربا رضای یجوسازمانبررسی رابطه " ،(1384) ، علی اکبرینادر ریمنوربخش، مهوش، 

 .18-7: (29)13، فصلنامه المپیک ،"اهواز دوره متوسط شهر  یبدنتیترب

 .قم ،پنجم چ امیرالمؤمنین، تحقیقاتی فرهنگی مؤسسه  ،(1385) دشتی علی ترجمه البالغه،نهج
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