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حتقيق هدف وهو تقدمي ال�شي اجلديد واملفيد ملن حوله  .اجلودة
لي�ست �صدفة بل هي اخليار االذكى يف االدارة النه يتطلب اال�ستعداد
للتغيري وهدف وا�ضح وا�سرتاتيجية قيا�س �صلبه
ولقد ر�أيت ان تكون درا�ستي يف مرحلة املاج�ستري تركز على اجلودة
وكان مو�ضوع ر�سالتي �أثر قيادة اجلودة يف بناء امليزة التناف�سية
وهي ترجمة حقيقية ملثل هذا الهدف الذي ا�صبوا اليه فمجال اجلودة
عامل وا�سع وجرئ لأي دولة تريد ان تتطور وان تتقدم وتكون م�صاف
الدول املنتجة ان ت�أخذ باجلودة يف عني الإعتبار علما وعم ًال
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ما هدفك من �إن�شاء وحدة اجلودة املدر�سية؟
 ت�ستهدف وحدة اجلودة حتديد ر�ؤية م�ستقبلية وال�سعي �إىل حتقيقهذه الر�ؤية من خالل تنمية كفاءات املعلمني والعاملني باملدر�سة مبا
يجعلهم قادرين على �أداء �أدوارهم بفاعلية وكفاءة ومبا ي�ؤدى �إىل
حت�سني العملية التعليمية باملدر�سة لت�صبح مدر�ستهم فعالة قادرة
على الو�صول �إىل اجلودة ال�شاملة من حيث توفري مناخ عام باملدر�سة
ي�شجع على التنمية املهنية امل�ستدامة للعاملني بها وتنمية اال�سلوب
العلمي يف التفكري والتفكري الناقد والتفكري االبتكاري والقدرة على

حل امل�شكالت لدى املعلمني والعاملني باملدر�سة مبا ي�ساعدهم على
التجديد والتحديث واالبتكار يف عملهم .
بالإ�ضافة �إىل تنمية كفاءات املعلمني والقيادات والإداريني وغريهم
من العاملني باملدر�سة على ا�ستخدام التكنولوجيا املتطورة وم�صادر
املعرفة املتنوعة .وكذلك تنمية الوعي والكفاءات البحثية للمعلمني
والعاملني فى املدر�سة من خالل قيامهم ب�إجراء بحوث ودرا�سات
ت�ساعد فى حل بع�ض امل�شكالت التعليمية امليدانية التى تواجههم
واال�ستفادة من خربات املعلمني العائدين من بعثات خارجية و�أي�ضا
اخلربات املتوفرة باملدر�سة ،وتنميةروح التعاون بني العاملني باملدر�سة
،وزيادة م�ستوى الر�ضا الوظيفي للعاملني باملدر�سة.
مامدى وعي املجتمع الكويتي باجلودة؟
 ال�شعب الكويتي دائما يبحث عن اجلودة وهناك وعي كبري باجلودةمن الناحية اال�سرية وال�شخ�صية وباحلياة الوظيفية  ...حتى ا�صبحت
اجلودة ا�سلوب حياة ال�شعب الكويتي
ودائما البناء يكون قويا وجميال اذا اخرتنا لبناته بجودة عالية و�شكل
جميل وكذلك املجتمع الكويتى قوة لبناته جودة �إعداد ابنائه مبهارة
عالية.

