
 
  ويژگي هاي مدير مدرسه کيفي جامع

 

 

پس از مشخص کردن هدفهاي مياني وساالنه مدرسه نوبت به سازماندهي مي رسد براي اينکار کميته اي 

وظيفه ي آن هدايت و اشاعه ي تحت عنوان کميته مديريت کيفيت جامع در مدرسه تشکيل مي شود که 

مديريت کيفيت جامع است مدير مدرسه بعنوان متولي اصلي فرايند بهبود در مدرسه مي بايست بعنوان 

 .رييس اين کميته شخصا" فعاليت را در دست گيرد مدير مدرسه بايد داراي ويژگيهاي زير باشد

 

 

  تالش ، فداکاري ووقت گذاري براي کار -1

 

  در جهت افزايش هوش وذکاوت خود داشتنتالش مستمر  -2

 

  بخشندگي نسبت به ديگران وسخت گيري نسبت به خود داشتن -3

 

  باغلبه برنفس خود ، فاتح ديگران شدن -4

 

  نمونه بودن درفضيلت و عادت هاي پسنديده داشتن -5

 

 روحيه ي مشارکت داشتن -6

 

  براي انديشه ديگران ارزش قائل شدن -7

 

 دي خطر پذيري به نيروهاي کارانديشگر وانديشمنددادن آزا -8

 

 نظارت هوشمندانه داشتن -9

 

 احساس فداکاري شديد داشتن -10

 

 حضور بيشتر در کنار کارکنان داشتن -11

 

 شخصيت دادن به کارکنان -12

 

 کمک به ديگران تاخودشان کار را انجام دهند -13

 

  تشويق همکاران به استفاده از فکر خودشان -14

 

  توانايي سرمايه گذاري در انتقال فن آوري اطالعات-15

 

 روحيه نوآوري داشتن وتغييرات منطقي را پذيرفتن -16
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  بينشي مبتني برجامعيت کارداشتن -19



 
 

 

 ي ) نتيجه گيري (سخن پايان

 

بارشد وپيشرفت تکنولوژي وفن آوري اطالعات ، جامعه انساني دگرگون شده وبسرعت دچار تغيير مي شود 

اين تغييرات خود به خود نيازهاي جديد را نيز بوجود مي آورد دست اندرکاران تعليم وتربيت مي بايست همزمان 

کسب اطالعات وآگاهي هاي جديد به روشهاي مناسب با اين تغييرات برنامه ريزي نمايند وخود نيز ضمن 

ونوين آموزشي وپرورشي مجهز شوند يکي از مواردي که در امر آموزش ووتربيت دانش آموزان نقش اساسي 

دارد فراهم آوردن وسايل وامکانات سخت افزاري ونرم افزاري است اما در زمانهاي مختلف ديدگاههاي افراد 

عده اي در مديريت آموزش وپرورش ريشه بسياري از مشکالت وحتي راه صاحب نظر متفاوت بوده است 

حلهاي آن را در ورودي هاي سيستم مدرسه مي جويند به عبارت ديگر امکانات سخت افزاري را مهمتر قلمداد 

مي کنند ومعتقدند که اگر ظرفيت هاي ورودي مدرسه ازقبيل منابع مالي ، فيزيکي وپول افزايش يابد مي 

ه تنگناها ومشکالت مدرسه را حل کرد عده ديگري هم براين باورند که گرچه ورودي هاي سيستم توان هم

مدرسه و منابع مالي و فيزيکي حايز اهميت وموثر هستند اما بايد بيشتر به فرآيند سيستم توجه شود اين 

  ثر تر مي دانندگروه تدريس ، مديريت ، ارزشيابي ، محتوي وروشها را بعنوان امکانات نرم افزاري مو

باتوجه به آنچه گذشت ضمن تاکيد بر روش ديدگاه دوم در مديريت مدرسه توجه بيشتر را به کيفيت و فرآيند 

محوري مي دهد تاکيد مي نماييم که در پيشبرد امور وبهبود بخشيدن به مديريت مدرسه بايد به همه موارد 

 . ، امکانات و روشها توجه نمود

مدرسه فقط امکانات سخت افزاري مانند ساختمان ، حياط مدرسه ، سالن ، اتاقها ، چراکه اگر درمديريت 

وسايل کمک آموزشي ، آزمايشگاه وکارگاه و.. را فراهم نماييم اما برنامه مناسب ، روش صحيح ومحتواي 

 يارزشمند نداشته باشيم هيچ نتيجه و بهره اي نخواهيم برد برعکس هم اگر به فرايند سيستم توجه جد

نماييم اما امکانات سخت افزاري که بعنوان پشتيباني سيستم مدرسه هستند را تامين ننماييم چندان در 

کارخود توفيقي نخواهيم داشت زيرا به عقيده روانشناسان حتي اکسيژن هوا، نور کافي ، رنگ وضعيت 

ه ت اول داشتن برنامه توجفيزيکي ، شکل وابعاد کالس در يادگيري موثرند پس نتيجه مي گيريم که در اولوي

به روشهاي تدريس ، ارزشيابي مستمر از روشها وميزان دست يابي به اهداف وتقويت مديريتي که نتيجه ي 

همه ي تالشها واقدامات آن معطوف به رضايت دانش آموزان وتوسعه ي يادگيري باشد ودرمرحله دوم توجه 

مهمتر رسيدگي به وضعيت معيشتي معلماني که در  به پشتيباني وتامين امکانات مالي وفيزيکي واز همه

 . راستاي اهداف فوق مجددانه تالش مي نمايند در بهبود بخشيدن به مديريت مدرسه مهم وضروري است

 


