
 

 

 

 قبل از اینکه مدیریت را تعریف کنیم الزم است بدانیم مدارس کیفی جامع چیست ؟

مدارس کیفی جامع محصول مدیریت فرایند مدار ومدیریت کیفیت جامع است دراین مدارس بین همه کارکنان ازجمله 

به معلمان ، دانش آموزان ، خانواده ها وکارکنان قدرت می دهند    برقرار است   دانش آموزان ارتباط مطلوبیمعلمان و 

تا فرصت را برای توسعه ی کیفیت در مدرسه درک کرده وبا ابزارهای مدیریت موجبات توسعه مدارس را فراهم آورند 

سه مشارکت دارند بهسازی همه ی عناصر وعوامل مدرسه مدارس همه کارکنان درغنی سازی وارتقای کیفیت مدر دراین

ازجمله برنامه های درسی ، آموزشی ، امور پرورشی ، فوق برنامه ، منابع انسانی ارتباط با والدین وروش 

 .، اصول ناظر بر مدارس کیفی جامع است   ارزشیابی   های

استراتژیک را وارد رفتار روزانه مدارس کند این فرایند مداراست وتالش می کند برنامه ریزی    مدیریت این مدارس

و دیدگاه های آینده را بررسی کرده وایده هایی   مدارس به رهبران ومدیران اثر بخش نیاز دارند مدیرانی که آینده گرا بوده

نی وخوش بیرا برای تغییر پیشنهاد کنند پذیرای ایده های جدید بوده وبرای دیگران بویژه دانش آموزان ومعلمان امید 

 .ونشاط فراهم کنند

 

کار    حال می توان گفت که مدیریت کیفیت جامع یک نظریه نیست بلکه یک حرکت ونهضت همگانی است، یک راه صحیح

در این نهضت مشارکت کنند در واقع مدیریت کیفیت جامع ، روش مدیریت گروهی انجام دادن  است که همه افراد باید

 .ت وبهره وری قابلیت ها واستعداد های مدیریت ونیروی انسانی کار استکار برای بهبود مداوم کیفی

 

 



 

 توجه به نیازها  

شود    پاسخ به نیازها و انتظارات دانش آموزان یکی از مسائل مهم و جدی است که باید در مدیریت مدرسه به آن توجه

وتربیت ، پاسخ به انتظارات ونیازهای دانش  چرا که یکی از بهترین راه ها برای کسب توفیق پایدار در زمینه ی تعلیم

 آموزان است دانش آموزان نیازهای متفاوتی دارند ولی اکثر آنها نیازمند کیفیت یادگیری هستند عده ای از آنها مایلند

مدرسه ای شاد داشته باشند وجمعی دیگر عالقمندند که از تکنولوژی روز در آموزش برخوردار شوند وتعدادی دیگر به 

قای فردی خود می اندیشند اما همه ی آن ها می خواهند مدرسه ای باکیفیت وبانشاط داشته باشند ویادگیری عمیق را ارت

 . بهبود بخشند

متمرکز شدن برخواسته های دانش آموزان باعث ایجادرضایت در دانش آموزان شده وکارکرد مدرسه مفید ویادگیری  

فرایند محور بر دانش آموز تمرکزدارد واین کمک می کند تا مدیر مدرسه  دانش آموز را عمیق وموثر می سازد مدیریت

در کارهای خود مطابق اهداف برنامه ریزی شده پیش رود واز حاشیه روی پرهیز نماید وهمیشه منافع دانش آموز را 

 . موردتوجه قرار دهد

 ارتقای مستمر کیفیت  

برنامه های آموزشی ودرسی اکتفا نمی شود چرا که اهداف به تنهایی نمی در مدیریت کیفیت جامع فقط به تعیین اهداف در 

ارتقای مستمر کیفیت مشارکت همه ی مدیران ، معلمان ، کارشناسان ، . توانند منجر به نتایج پایدار وقابل اعتماد شوند

تاکید بررضایت دانش متخصصان ، دانش آموزان و والدین آنها را برای ارتقا برنامه ی درسی وآموزشی مدرسه با 

آموزان مورد توجه قرار می دهد به عبارت دیگر ارتقای مستمر کیفیت برمشارکت همه ی عوامل دست اندرکار ، برای 

جلب رضایت دانش آموزان ، تاکید برتحول وتغییر در شناخت ، نگرش فردی وجمعی همه ی کارکنان مدرسه به طور 

امه های مدرسه تاکید دارد . دریک مفهوم کالن ، ارتقای مستمر کیفیت شامل مستمر وتوجه به تکنولوژی در فرایند برن

  .ایجاد زیر ساخت مناسب وتیم های ارتقا برای ارتقای فرایند ها است

 

  .شنایی مدیران با روش ها ، ابزارها ومدل ها و بهره مندی از آن ها به طور عملی مورد انتظار استآ



 

حرکتی است از باال به پایین لذا مدیران باید قبل از کارکنان آموزش ببینند وبااین روش ها  از آنجایی که مدیریت کیفیت ،

،ابزار ومدلهاآشنا شوندچرا که اگر مدیران شخصا" درگیر فرایند ارتقا نشوند ولو همه ی معلمان و کارکنان تحت نظر 

 .آنها در فعالیت های ارتقا مشارکت کنند، کار به جایی نخواهد رسید

 


