
  تعالی مدیریت کیفیت مدار چیست؟

 

 

اعت ، آهْصػ ّ پشّسػ ًیض ثَ عٌْاى آى جب کَ ُش ًِبد یب عبصهبًی ثشای سؽذ ّ ثِجْد هغتوش ، ثَ یک الگْ ًیبصهٌذ  اص

یک ًِبد عظین ّ اثش گزاس دس جبهعَ اص ایي هِن هغتثٌی ًیغت ّ ضشّست اجشای ثشًبهَ ای کَ ثتْاًذ هغیش تعبلی هذیشیت 

ثب  (( تعالی مدیریت مدرسه )) چٌذ ثشاثش هی ؽْد . ثذیي هٌظْس ثشًبهَ ی .سا تعشیف ، تغِیل ، تغشیع ّ دعت یبفتٌی کٌذ

 .اص الگْی تعبلی عبصهبًی ثَ هٌظْس اجشا دس عشاعش کؾْس طشادی ّ تْلیذ گشدیذ الِبم

کیفیت  هذل تعبلی، ًْعی عبختبس هذیشیتی اعت کَ ثب تکیَ ثش افْل ّ هفبُین اعبعی ّ تْجَ ثَ هعیبس ُبی افلی هذیشیت

 . هْججبت پیؾشفت ّ ثِغبصی هذسعَ سا فشاُن هی عبصد خىد ارزیابی ّ عیغتن جامع

 

پبعخ گْیی ثیؾتش  عمل ّ برنامه ثش ،بهَ تعبلی هذیشیت هذسعَ آهْصػ ّ پشّسػ سا ثَ عوت یک عیغتن آهْصؽی هجتٌیثشً

ثش اعبط تعبسیف ّ ؽبخـ ُبی  ارزیابی بیرونی ّ خىد ارزیابی ّ تْجَ ثَ ًیبص ُبی جبهعَ عْق خْاُذ داد . اجشای دلیك

گیشی اص یک عیغتن ُْؽوٌذ ّ کبس آهذ ؽٌبعبیی ّ ثَ کبسگیشی  تعییي ؽذٍ ، ثَ هذیشیت هذسعَ فشفت هی دُذ ثب ثِشٍ

هطلْة هٌبثع ّ ظشفیت ُبی هْجْد ، ثِجْد هغتوش ّ تعبلی فشآیٌذ آهْصؽی تشثیتی هذسعَ سا هوکي عبصد. ثذیي تشتیت 

س نهادینه ارزش در مدار توبهی فشآیٌذُبی هذیشیت دس هغیش تذْل لشاس گشفتَ ّ تفکش ثِجْد هغتوش ثَ عٌْاى یک افل ّ

 . می ضىد

  تعریف برنامه

 

ثشًبهَ تعبلی هذیشیت هذسعَ ععی داسد ثب تکیَ ثش عٌذ تذْل ثٌیبدیي ّ ًگبُی تعبلی ثخؼ ، هذسعَ هذْس ، هؾبسکت جْ ّ 

کیفیت هذاس ضوي توشکض ثش فشآیٌذُبی هذیشیتی ؽشایطی سا فشآُن آّسد تب کلیَ ی عْاهل هْثش دس هذیشیت هذسعَ ضوي 
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ظشفیت ُب ّ تْاًبیی ُبی داخلی ّ پیشاهًْی خْد ، ثب اتخبر سّیکشد ثشًبهَ هذْسی ًغجت ثَ تعییي اُذاف ّ ؽٌبعبیی 

طشادی ثشًبهَ ی عولیبتی هذسعَ الذام کٌذ ّ ثب ًگبُی تیضثیي ّ ًمبد ثَ فْست هغتوش عولکشد هذسعَ خْد سا ًغجت ثَ 

  . ذًمؾَ ی ساٍ یب ثشًبهَ ی عولیبتی ّ ُذف ُبی لقذ ؽذٍ ثغٌج

ُن چٌیي ثَ هٌظْس جلْگیشی اص ُشگًَْ اتالف فشفت ، ثب تؾخیـ خطبُب ّ ؽکبف ُبی عولکشدی ، ساٍ ُبی ثِجْد سا 

ؽٌبعبیی کٌذ ّ ثب ثشًبهَ سیضی هٌبعت ثَ اجشای ساُکبس ُبی ثِجْد الذام ًوبیذ تب اص ایي طشیك کیفیت هذیشیت هذسعَ سا 

 . عبصد استمب ثخؾیذٍ ّ افضایؼ ّ ثِشٍ ّسی سا هوکي

  ضرورت اجرای طرح در مدارس

دس عٌذ تذْل ثٌیبدیي آهْصػ ّ پشّسػ ثب ّیژگی ُبی هتشلی آى ، عیبعت ُب ّ  4141عیوبی هذسعَ دس افك چؾن اًذاص 

اّلْیت ُبی اثالغی ّصیش هذتشم آهْصػ ّ پشّسػ جٌبة آلبی دکتش فبًی هجٌی ثش استمبی کیفیت آهْصؽی ّ پشّسؽی 

هذیشیت آهْصؽگبُی ُن چٌیي استمبی عطخ آگبُی عوْهی جبهعَ ّ ؽکل گیشی اًتظبسات جذیذ ّالذیي هذاسط ّ ثِجْد 

ًغجت ثَ هبُیت ّ کبسکشدُبی هذسعَ ، هب سا اص ثشًبهَ سیضی ثشای اعتمشاس هذیشیت ثشًبهَ هذْس ، کیفیت هذاس ّ تعبلی 

، ًبگضیش هی عبصد . ثشًبهَ تعبلی هذیشیت ثخؼ کَ دس ؽکل گیشی ّ ُْیت ثخؾی ثَ هذاسط ًمؼ اعبعی ایفب هی کٌذ 

  . هذسعَ دس ساعتبی پبعخ گْیی ثَ ایي ًیبص ّ ضشّست طشادی ؽذٍ اعت

  اهداف

 صهیٌَ عبصی ثشای دعت یبثی ثَ اعتبًذاسد ُبی آهْصؽی ّ هذیشیتی دس هذاسط 1–

 صهیٌَ عبصی ثَ هٌظْس استمبی کیفیت آهْصؽی ّ پشّسؽی هذاسط 2–

  ًِبدیٌَ عبصی ًگبٍ تعبلی ثخؼ دس فشآیٌذُبی هذیشیتیدشکت ثَ عْی  3–

 ایجبد ّفبق عبصهبًی اص طشیك تْععَ ی فشٌُگ کبسگشُّی دس هذسعَ 4–

 تشّیج ّ تمْیت عیغتن خْد اسصیبثی دس ساعتبی ثِجْد ّ تعبلی عولکشد هذیشیت دس هذسعَ 5-

 افضایؼ اًگیضٍ ی هذیشاى ّ دیگش کبسکٌبى ثشای ثِجْد عولکشد 6–

 دس اهش ساُجشی ّ هذیشت هذسعَ اولیا ّ دانص آمىزان ، مطارکت کارکنان تْععَ ّ تمْیت 7-

 

 محىر ها و مالک ها و ضاخص های برنامه تعالی مدیریت مدرسه

دس تعییي هجوْعَ ی هالک ُب ّ ؽبخـ ُب ثشًبهَ تعبلی هذیشیت هذسعَ ّ اُذاف آى دس هذاسط هجشی ثشًبهَ ، ععی ؽذٍ 

  : هذْس کلیذی ؽبهل 44ثَ کبسکشد ُب ّ هآهْسیت ُبی هذسعَ ، اعت ضوي تْجَ 

 تذّیي ثشًبهَ عول 1-

  تْععَ ی تْاًوٌذی ُب ّ هؾبسکت داًؼ آهْصاى دس اداسٍ ی هذسعَ 2-

  تْععَ ی هؾبسکت اّلیب ّ ًِبد ُبی اجتوبعی دس اهْس هذسعَ 3–

 اعتمشاس ًظبم یبد دُی ّ یبدگیشی 4-

  آهْصاى دس اداسٍ ی هذسعَ تْععَ هؾبسکت داًؼ 5–



 پیؾگیشی ّ ایوٌی –تشثیت ثذًی  –عالهت  6-

 فْق ثشًبهَ ّ پشّسؽی –فعبلیت ُبی هکول  7–

 ثشلشاسی ًظبم سؽذ آفشیي اًگیضؽی 8-

 هذیشیت اهْس اجشایی ّ اداسی 9–

 خالقیت و نى آوری 10-

 

ثشًبهَ تعبلی هذیشیت هذسعَ خْد ثَ ساُجشد ُبی هختلفی هْسد تأکیذ ّ تْجَ لشاس گیشد . کَ ُش کذام اص ایي اُذاف ، دس 

تمغین هی گشدد ، لزا هذیشیت دس هذاسط تعبلی هی ثبیغت ایي اُذاف سا هذ ًظش داؽتَ ثبؽذ ّ ًیض اسصیبثی ُب چَ دس اّل کبس 

ذ اجشای طشح تعبلی ّ چَ ثعذ اص اًجبم کبس ثَ فْست خْد اسصیبثی دس اثتذا ّ ثب ؽبخـ ُبی اسصیبثی دس پبیبى کبس اص سًّ

 .هذیشیت هذسعَ ثِشٍ ثگیشد 

     :تجییي چؾن اًذاص، سعبلت ّ تذّیي ثشًبهَ عول 1-

هذیشاى هذاسط هتعبلی)سُجشاى آهْصؽی ( هأهْسیت ّ دّس ًوبی هذسعَ خْد سا ثب هؾبسکت هؤثش ّ ُوفکشی دیگش کبسکٌبى 

 .ریٌفعبى )کبسکٌبى، داًؼ آهْصاى، اّلیبء( هذمك هی عبصًذاص طشیك اعتشاتژی هتوشکض ثشاُذاف عٌذ تذْل ثٌیبدیي ّ هٌبفع 

ایي هذاسط دس تذّیي اعتشاتژی اص اطالعبت ّ ؽْاُذ هْجْد دس خقْؿ ؽشایط فشٌُگی، اجتوبعی، التقبدی ّ.... داًؼ 

دٍ هی تشثیتی آًبى ثَ عٌْاى دسًّذادُب ثَ طْس گغتشدٍ ّ هٌبعت اعتفب -آهْصاى ّ ُن چٌیي گضاسؽبت پیؾشفت تذقیلی 

ایي سُجشاى آهْصؽی دعتیبثی ثَ اُذاف سا  .ًوبیٌذ ّ ریٌفعبى سا اص اسصػ ُب، سعبلت ُب ّ اُذاف هذسعَ آگبٍ هی عبصًذ

تغِیل هی کٌٌذ ّ دسهمبفذ خْد ثجبت داسًذ ّ ُوْاسٍ لبدس خْاٌُذ ثْد ثب تشغیت ّ تؾْیك کبسکٌبى خْد دس هذیط هذسعَ 

 .ّفبق عبصهبًی ایجبد ًوبیٌذ

     :ی تْاًوٌذی ُب ّ هؾبسکت ًیشّی اًغبًی تْععَ 2-

هذیشاى هذاسط هتعبلی تْاى کبسکٌبى خْد سا دس عطْح فشدی، تیوی ّ عبصهبًی هذیشیت کشدٍ ّ استمب هی ثخؾٌذ. آى ُب 

عذالت ّ ثشاثشی سا تشّیج کشدٍ ّ کبسکٌبى خْد سا دس اهْس عبصهبى هؾبسکت دادٍ ّ اص ایي طشیك آى ُب سا تْاًوٌذ هی 

دس ایي گًَْ هذاسط، ثب تعبهل هؤثش هیبى هذیش ّکبسکٌبى اًگیضٍ ّ تعِذ عبصهبًی تمْیت ؽذٍ ّ کبسکٌبى فعبلیت ُبی  .صًذعب

   .هذسعَ سا دس هغیش ثِجْد هغتوش ّ تعبلی لشاس هی دٌُذ

     :یبدگیشی -اعتمشاس ًظبم یبددُی 3-

ّ ثکبسگیشی سّػ ُبی تذسیظ هؤثش ّ هٌعطف ، ثِشٍ دس هذاسط هتعبلی تالػ هی گشدد ثب هؾبسکت فعبل داًؼ آهْصاى 

گیشی اص فٌبّسی ُبی ًْیي آهْصؽی ّ ساُجشدُبی خاللبًَ ، آًبى سا دس فشاگیشی سّػ ُبی هغئلَ یبثی ّ دل هغئلَ ، دسک 

   .وبیٌذّ فِن هفبُین دسعی ّ ؽٌبعبیی استجبط هعٌبیی آى هفبُین ثب صًذگی ّ ُن چٌیي کبسثشد آهْختَ ُب دس صًذگی یبسی ً

     :تْععَ هؾبسکت داًؼ آهْصاى دس اداسٍ ی هذسعَ 4- 

هذاسط هتعبلی ثبخلك ظشفیت ُبی جذیذ اص طشیك هؾبسکت داًؼ آهْصاى دس تذّیي ّ اجشای ثشًبهَ ُبی آهْصؽی ّ 

لیت پشّسؽی، ضوي ّععت ثخؾی ثَ اًذیؾَ داًؼ آهْصاى، ثغتش ُبی هٌبعت سا ثشای ثشّص اعتعذاد ُب، تمْیت دظ هغئْ

   .پزیشی ّ اعتوبد ثَ ًفظ ، تلفیك اًذیؾَ ّ عول ّ ًیض صهیٌَ ُبی اجتوبعی ؽذى ّ جبهعَ پزیشی آًبى سا فشاُن هی ًوبیٌذ

 

 



   : هذْس تْععَ ی هؾبسکت اّلیبء ّ ًِبدُبی اجتوبعی دس اهْس هذسع5َ-

هی ًوبیٌذ ثب هؾبسکت، ُوبٌُگی ّ هذیشاى هذاسط هتعبلی ثَ هٌظْس ایجبد صهیٌَ ُبی الصم ّ ظشفیت عبصی هطلْة تالػ  

   .ُن فکشی هیبى هشثیبى ، اّلیب ّ ًِبدُبی اجتوبعی صهیٌَ ُبی تشثیت ّ سؽذ فکشی ّ اخاللی داًؼ آهْصاى سا فشاُن ًوبیٌذ

     :هذْس هذیشیت اهْس اجشایی ّ اداسی 6-

ثبلفعل هذسعَ، ثشلشاسی ًظن ّ ایجبد هذیطی آسام ّ  ؽٌبعبیی ، ثکبسگیشی ثِیٌَ ّ اعتفبدٍ ی دذاکثشی اص ظشفیت ُبی ثبلمٍْ

   .ّ پْیب ّ اًجبم اهْس ثَ فْست کبسآ ّ اثشثخؼ

   : هذْس فعبلیت ُبی هکول ّ فْق ثشًبه7َ-

هذاسط هتعبلی ثَ هٌظْس غٌی عبصی ثشًبهَ ُب ّ تعویك یبدگیشی دس داًؼ آهْصاى ، فعبلیت ُبی هکول ّ فْق ثشًبهَ سا ثب  

اعتعذادُب ّ عالئك داًؼ آهْصاى پیؼ ثیٌی ّ اجشا ًوْدٍ تب ضوي ایجبد فشفت ُبیی ثشای کغت تجشثَ  تْجَ ثَ ًیبصُب ،

   . داًؼ آهْصاى دس دسّى ّ ثیشّى هذسعَ ، هذیط آهْصؽی سا ثَ هذیطی پشًؾبط ّ پْیب تجذیل ًوبیٌذ

     :هذْسثشلشاسی ًظبم سؽذ آفشیي اًگیضؽی 8-

یبدگیشی خْیؼ، چِبسچْة ُذفوٌذ ّ ثشاًگیضاًٌذٍ ی دسًّی ّ ثیشًّی هٌبعجی سا پیؼ ثیٌی هذاسط هتعبلی دس طشادی ًظبم 

ّ هغتمش هی کٌٌذ . دس ایي ساعتب اجضاء ّ عٌبفش اًغبًی ری ًفع اعن اص داًؼ آهْصاى ، کبسکٌبى ّ اّلیبء ضوي ؽٌبعبیی 

جِت ؽکْفبیی افضّى تش ّ سلبثت ُوشاٍ ثب ُْیت عبصهبًی ، ثَ استمبء عطخ فکشی، علوی ّ عولی خْد هی اًذیؾٌذ ّ دس 

سفبلت، گبم ُبی عولی اسصًذٍ ای سا ثش هی داسًذ. دس ایي ًظبم، هذسعَ ثب دس ًظش گشفتي هکبًیضم ُبی تؾْیك ّ تشغیت 

   .دسًّی ّ ثیشًّی سؽذ اًگیضؽی ری ًفعبى سا عبلوبًَ هْسد ُذف لشاس هی دُذ

    :ٍفشایٌذ اسصیبثی ثش اعبط چِبسچْة هعشفی ؽذ 

هذْس ّهالک ُبی هْسد اسصیبثی اص فشایٌذ فعبلیت ُبی کیفی اًجبم ؽذٍ دس  8چِبسچْة افلی هجوْعَ ی دبضش ؽبهل  

هذسعَ هی ثبؽذ. ثب تْجَ ثَ ضشیت اُویت ُشیک اص هالکِب اهتیبص آى تعییي ّ ثشاعبط تعذاد ثٌذُبی هالک ُب اهتیبص ًِبیی 

ثٌذ تجییي ؽذٍ اًذ ّ اهتیبص ًِبیی ایي  7هالک ُب دس 4دس هذْس ًوْى ثشگ ؽوبسٍ ُش هذْس تعییي ؽذٍ اعت . )ثَ طْس هثبل 

الصم  . اهتیبصهی ثبؽذ(. داسای 444ثٌذ اسصیبثی داسای  44ثب داؽتي تعذاد  3هی ثبؽذ دس فْستی کَ هذْس ؽوبسٍ  74هذْس 

هذبعجَ اهتیبص دسیبفتی دس ُش ثٌذ ، دسجَ اهتیبص دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت کَ پظ اص  44ثَ رکش اعت عمف اهتیبص دس ُش ثٌذ 

اسصؽیبثی هذسعَ دس آى هالک تعیي ّدس پبیبى ُش هذْس ًیض دسجِبسصؽیبثی هذسعَ دس آى هذْس تعییي هی گشدد ّ پظ اص 

اتوبم ّ اسصیبثی توبهی هذْسُب ّ هذبعجِی هیبًگیي اهتیبصات دسیبفتی اص عْی داّساى هیضاى هْفمیت ّ عٌْاى کغت ؽذٍ اص 

  .ی هذسعَ اعالم هی گشددعْ


