
 

 گزیده علمی / تضمین کیفیت برای توسعه مدرسه

 مدرسه توسعه برای کیفیت تضمین

Quality Assurance for School Development 

 مقدمه

 کارایی و عدالت ،کیفیت بهبود و حفظ برای آموزشی فرآیندهای و ها برنامه سیستماتیک بازبینی شامل کیفیت تضمین

 تفاوتم ملی های زمینه در( بازیگران و فرایندها ،ابزارها) کیفیت تضمین های مکانیسم طراحی که حالی در. است آنها

 رایب نتایج بهترین از پشتیبانی برای نهایی هدف با - است یادگیری و آموزش بهبود آنها مشترک هدف است،

 .یادگیرندگان

 بیرونی مکانیزم های. مرتبط با مدرسه باشد داخلی و بیرونیمکانیزم های  شامل تواند می کیفیت تضمین رویکردهای

 مکانیزم های. باشد وسیع مقیاس در آموزان دانش ارزشیابی یا/  و مدارس ای منطقه و ملی ارزیابی شامل است ممکن

 این. باشد کالس براساس آموزان دانش ارزیابی و کارکنان ارزیابی مدارس، خودارزیابی شامل است ممکن داخلی

 هیکپارچ و منسجم سیستم یک از بخشی آنها آل، ایده حالت در. دارند دیگری مکمل اما متفاوت اهداف ها مکانیسم

 تمرکز واندت می ،مولد افزایی هم نوع این. کنند می تقویت و پشتیبانیرا  یکدیگر از مختلفی سازوکارهای که هستند

 مدرسه، جامعه اعضای همه رفاه و مدرسه جو مانند هایی جنبه مورد در اطالعات ارائه مدرسه، توسعه بر آشکاری

 .کند تضمین را ها نوآوری تأثیر و موثر یادگیری و آموزش

 .است مهم یادگیری و آموزش و مدارس مداوم توسعه از حمایت همچنین و پاسخگویی برای کیفیت ضمینت

 و اخلید افقی، و عمودی پاسخگویی سازی متعادل و پشتیبانی برای مکانیزمی دارای خوب عملکرد با هایسیستم

 پشتیبانی راگیرانف متغیر نیازهای با انطباق برای را مدارس است، متمرکز توسعه بر که کیفیت تضمین. هستند بیرونی
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 برای - لفمخت های زمینه در رویکردها زیسته آزمایش یا توسعه یعنی - نوآوری بلکه بهبود بر تنها نه تمرکز. کند می

 تا باشند اشتهد بازبینی به نیاز است ممکن کیفیت تضمین رویکردهای. است کارایی و عدالت کیفیت، از پشتیبانی

 .سازند برآورده بهتر ها سیستم بین در را گیری تصمیم و بازخورد نیازهای

 مدارس آموزش در کیفیت تضمین زمینه در سیاست تدوین راهنمای اصول

 راهنما اصل شته

 اسخگوییپ برای که مختلفی های زممکانی در را انسجام و توازن تا کنند تالش زمان طول در باید ها سیستم :انسجام  -1

 ستد به اند، شده ایجاد مدارس تر گسترده آموزش سیستم در و مدارس در شاغل ذینفعان انتظارات و ها خواسته به

 .آورند

 از تا ندکن حمایت ای حرفه یادگیری جوامع از باید کیفیت تضمین های سیاست :ای حرفه یادگیری های انجمن .-2

 بهترین و نندک استفاده برای اطمینان از دستیابی به هدف غایی سیستم و مدرسهتوسعه  برای کیفیت تضمین های داده

 .فراهم نمایند فراگیران همه برای را یادگیری های فرصت

 رایب بیرونی و داخلیعوامل سهیم و موثر همه  بین اعتمادو  احترامرعایت  :مشترک پذیری مسئولیت و اعتماد -3

 ارزیابی و توسعه مدارس الزم است.

. دارند نیاز پذیری ریسک برای فرصتهایی به توسعه و نوآوری برای مدارس معلمان و مدیران :از نوآوری پشتیبانی  -4

 .است ضروری ناخواسته، بالقوه نتایج جمله از ها، نوآوری تأثیر مورد در ها داده به دقیق توجه
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 عوامل بین مشترک درک و مشترک زبان یک توسعه از باید کیفیت تضمین رویکردهای :مشترک گفتگوی و درک  -5

 .است مدرسه توسعه از حمایت ارزیابی اساسی هدف که کنند حمایت بیرونی و داخلی

 از ندتوان می تر گسترده و محلی جوامع با و مدارس بینارتباطی  های شبکه :)شبکه های ارتباطی( ها شبکه -6

-تمسیس بین در جدیدی های افزایی همموجب  و کنند ایجاد فکری و اجتماعی سرمایه کنند، حمایت جمعی مشارکت

 .شوند مدرسه های

 ها داده زا استفاده و تفسیر تولید، برای اصلی عوامل ظرفیت ایجاد در گذاری سرمایه :ها دادهسازی برای  ظرفیت. 7

 .است مهم بسیار

 درک برای - کیفی، چه و یکمّ چه - اطالعات انواعتدریجی  گردآوری :دیدگاه متوازن برای مختلف های داده. 8 

 طالعاتا وارائه دهد  را مدارس معتبرگزارشات  باید ها داده این. است الزم یادگیرنده پیشرفت و مدرسه توسعه متوازن

 .کنند فراهم مدرسه های سیستم در هم و مدارس در گیری تصمیم از حمایت برای را الزم

 مجموعه را کیفیت استاندارد، جهانی سازمان. است افراد ذهنی هایارزش جنبی محصول آموزشی کیفیت اصطالح

 شده ارهاش یا شده بیان های خواسته برآوردن در آن توانایی بیانگر که خدمتی یا فراورده یک خصوصیات و هاویژگی

 و فرآیندها سازوکارها، معیارها، ساختارها، ها، مشی خط از هدفمندی سیستم به کیفیت تضمین نظام. داند می باشد

 عاننفذی و گیرد می قرار اعتبارسنجی و ارزشیابی مورد آموزش کیفیت آن، طریق از که شود می اطالق بازخوردها

 .یابندمی اطمینان شان انتظارات برحسب کیفیت این به نسبت آن، توسط مختلف،
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 :از عبارتند که کرد بندی دسته مقوله چهار در توان می را کیفیت به توجه های الزام

 الیق سازمانی( ، برون/آموزشی )درون خدمات رجوع ارباب و مشتریان که است مسئله این گویای اخالقی؛ الزام -1.

 .هستند ممکن آموزشی کیفیت بهترین با خدمات

 و تخدما درگیر که است کسانی همة وظایف دهندة نشان و دارد اخالقی الزام با تنگاتنگی ارتباط ای؛حرفه الزام .-2

 .هستند یادگیرندگان برای آموزشی باالی استانداردهای آوردن فراهم برای سخت تالشی

 .است انکارناپذیر واقعیتی آموزش، دنیای در رقابت که است آن بیانگر رقابتی؛ الزام .-3

 سانی،ان نیروی تربیت در را جامعه های خواسته باید مؤلّفه این اساس بر پاسخگویی؛ و پذیریمسئولیت الزام -4

 0 .سازند برآورده خدمات، و بیشتر پذیری مسئولیت

 کیفیت بهبود در ارزیابی و اعتبارسنجی ممیزی، نقش

 تشکیل بخش سه از و رود می کار به کیفیت درباره قضاوت برای که است فرایندی کیفیت ممیزی تعریف، حسب بر

 :است شده

 شده بیان هدفهای تحقق برای شده طراحی های شیوه و ها برنامه بودن مناسب درباره قضاوت 

 شده اجرا های برنامه با شده انجام فعالیتهای تطابق 

 شده بیان هایهدف تحقق به نسبت ها فعالیت اثربخشی درباره قضاوت. 

نیازمند کیفیت است، زیرا در  هایی است که محصول و نتایج آن عمیقاًدستگاهآموزش و پرورش از معدود نهادها و 

 آموزشی سیستم در .شود از چرخه توزیع خارج کرد و آن را پس فرستادصورت نبود کیفیت محصول آن را نمی
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 برای الزم هایشایستگی به الگویی از گیریبهره با باید انسانی منابع و شود استانداردسازی باید هافعالیت و فرایندها

 .یابد دست آن از فراتر بلکه و استانداردها صحیح اجرای
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