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 مستخلص
هدفت الدراسة وضع توصيات مقترحة لتطوير دور أداء مجالس اآلباء والمعلمين 

واستخدمت  بالمدارس االبتدائية بدولة الكويت على ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيجية،
من ( 242)طبقت على واستخدمت استبانة من إعداد الباحثة  المنهج الوصفي؛ الدراسة

العاصمة، الجهراء، )االبتدائية بمناطق  وأعضاء مجالس األمناء بالمدارسالمعلمين 
أداء مجالس اآلباء واقع درجة أن التعليمية بدولة الكويت، وبينت نتائج الدراسة ( حولي

 .جاء بدرجة متوسطةوالمعلمين بدولة الكويت في ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيجية 
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Strategic management as an an approach for developing Parent-

Teacher Associations in the State of Kuwait 
 

Abstract 

  The present study aims to make a proposal to develop the role 

of parent-teacher associations in the light of strategic management. 

It adopted the descriptive approach and applied a questionnaire 

developed by the researcher to (242) teachers and members of 

parent-teacher associations at elementary schools in (Al Asimah, 

Jahra, and Hawalli) educational directorates in Kuwait. The results 

showed that the degree of the reality of parent-teacher associations 

in the light of strategic management in Kuwait was moderate..  
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 :مقدمة
 

يرتبط نجاح اإلدارة المدرسية فى تحقيق الكفاءة للعملية التعليمية بجودة أسلوب          
إدارة مجلس اآلباء والمعلمين ومدى فعاليتها، بما يسمح بتطوير وظائفها وتحسين 

 . مخرجاتها التعليمية
بما يضمه من متعلمين أو هيئة واإلدارة المدرسية ترتبط بالنظام التعليمي ككل 

إدارية، برنامج دراسي وأهداف تربوية و طرق تدريس و إشراف على األنشطة، و 
دارة هذه النشاطات وتوطيد العالقات بين المدرسة والبيئة  الفعاليات المدرسية و تمويل، وا 

ل المدرسة المحلية، وبيتها وبين أولياء أمور المتعلمين وغيرها من العمليات التي تقع داخ
 (.٧، ص 2٠٠٢رائدة  سالم، )وخارجها 

 

وتعد مجالس أولياء التالميذ والمعلمين المنسق الفعلي بين األسرة و المدرسة، 
وذلك لما تقوم به من مهام تساعد التالميذ في تخطي مشاكلهم وتوجيههم لما يتالءم 

ذ تعمل على خلق وقدراتهم واستعداتهم التربوية والتعليمية، فمجالس أولياء التالمي
إستراتيجية للتعاون والتفاعل بين األسرة والمدرسة من خالل العدم المادي والمعنوي 

 (.4٢٤،،ص 2٠٠٢انس  حسين، )والتربوي الذي تقوم به 
والمعلمين يعد أكثر العوامل تاثيرٌا فى إدارة  اآلباءلمجلس  اإلداريفالسلوك 

ب فى المدرسة وأن النظم التربوية كافه ترى وزيادة تحصيل الطال،المدارس وأداء المعلمين 
حيث أصبح معيار الفعالية دلياٌل على قدرة ،والمعلمين  اآلباءضرورة تحسين فعالية مجلس 
، وتمكنها من االستيعاب والتكييف مع متطلبات العصر،المدرسة على أداء رسالتها

هاله عبدالعاطي، ) ةيمبتطوير التعليم االهتمام بإدارة التعليم وتنظي االهتمامويتطلب 
 (.٤4، ص 2٠٠٤
 التيمجال اإلدارة إلى أن معظم المنظمات  فياالتجاهات المعاصرة  وتشير        

 وتنافسي استراتيجيتكافح باستمرار لبناء مركز ، تحقق النجاح فى عملياتها وأنشطتها 
التى تعمل فيها وذلك إلنجاز ،متميز يضمن لها بناء ونمو وتحسين األداء فى ظل البيئة 
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ذلك أن ، لذا يتطلب األمر من هذه المنظمات أن تمتلك رؤية بعيدة المدى ، هذه األهداف
للمنظمة ودراسة وتحليل المتغيرات البيئية الحاسمة والمؤثرة فى   المستقبليعملية التفكير 

وأن عملية تحقيقها بمسارات وسبل ، االستراتيجيمثل جوهر عملية التخطيط عملياتها ت
تهتم بعملية التركيز على تهيئة إجابة منطقية  التيعلمية إنما تمثلها اإلدارة االستراتيجية 

كيف يمكن للمنظمات أن تحقق  :(2٢ص ، 2٠٠٧، حبتور زعبد العزي)اآلتي للسؤال 
 لالستراتيجيات؟ النجاح فى عملية االختيار الفعال

لذا أصبحت اإلدارة االستراتيجية في هذا العصر من أهم المداخل التي قد تساعد      
على تحقيق الرؤى ووضع اإلصالحات والتجديدات موضع التطبيق، فال تخلو منظمة في 
هذا العصر من خطة استراتيجية، وانسحب األمر على المنظمات التربوية بشكل عام، 

خاص، حيث تهدف اإلدارة االستراتيجية إلى االرتقاء بمستوى األداء والمدارس بشكل 
المدرسي في مختلف المجاالت، من خالل خطة تؤمن مستقبل أفضل ألعضاء المجتمع 

 (.٤9ص ،  2٠٠٠، عبد العزيز الحر)المدرسي 
وانطالقا من هذا باتت ممارسة مدارسنا ألسلوب اإلدارة االستراتيجية بشكل جدي       

أصبحت ضرورة ملحة إن أرادت اإلصالح والتطوير وزيادة قدراتها التنافسية خصوصًا 
 .العولمة بعد تزايد االتجاه نحو المزيد من االنفتاح فى عصر

 مشكلة الدراسة
المجالس المدرسية بدولة  دورعلى الرغم من المحاوالت المستمرة لتطوير 

بما يجعلها قادرة على مواجهة تحديات العصر واالستجابة لمتطلبات التطوير  الكويت
التربوي إال أن الواقع الفعلي يشير الى وجود عدد من المشكالت التي تعوقها عن تحقيق 

 .أهدافها
أن اسهامات أولياء األمور في النظام ( 2٠٠٢)فقد أوضحت دراسة دالل الهدهود 

التعليمي كانت دون المستوى ما عدا في مجالي التحصيل العلمي والرعاية الطالبية، حيث 
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يشارك أولياء األمور ببعض اإلسهامات في هذين المجالين ولو أنها محدودة، مما قد 
 .بين البيئة المدرسية والبيئة المنزلية يؤدي إلى تقوية عالقات التفاعل

ان ادارة تلك المدارس تتسم بالضعف ( 2٠٠2) دراسة شمس الدينأشارت  كما
الستخدام المركزية واالساليب الديكتاتورية نظرًا في عمليات االتصال والعالقات االنسانية 

االداري لديهم، في االدارة وانتشار ثقافة البيروقراطية وضعف وسائل التفويض والتمكين 
 .مما يؤثر سلبا علي العالقات داخل المدارس

أن هناك فجوة تعاني منها المدارس ( 2٠٠٠) وأكدت دراسة علي اليعقوب 
بالنسبة لمدى التعاون بينها و بين أولياء األمور تتمثل في ابتعاد العديد من أولياء األمور 

 .ضعف العالقة مع اإلدارة المدرسيةعن دورهم في متابعة أبنائهم في حياتهم المدرسية، و 
أن مستوى تحقيق المجالس ( 2٠٠4)وأوضحت دراسة فيصل العبدالجادر 

المدرسية دون المتوسط، و ضعف برنامج في هذه المجالس من حيث اإلعداد والمحتوى 
وقلة اشتراك أولياء األمور في أعمال االجتماعات مما أدى الى ضعف تفاعل 

ت المجلس في كثير من المجالت اليتم تنفيذها في الواقع العملي المجالس وأن توصيا هذه
 .وأبرز أسباب ذلك عدم حضور معظم اآلباء للمجالس رغم أهمية األمر لهم

وأمام تلك التحديات التي تواجهها المدارس االبتدائية بدولة الكويت أضحت اإلدارة 
األمر الذي ، ة على المنافسة التقليدية بعملياتها ووسائلها عاجزة عن جعل المؤسسة قادر 

يحتم على هذه المؤسسات استخدام كل ما يتاح لها من أساليب إدارية معاصرة تمكنها  
، وأسلوب اإلدارة االستراتيجية كونه يمثل منهجًا فكريًا يتميز بالحداثة والريادة، من ذلك

للمؤسسة وتطوير ويتسم من خالل عملياته ووسائله بالقدرة على زيادة القدرات التنافسية 
هذا األسلوب الذي تبنته معظم المؤسسات في البلدان المتقدمة وبعض البلدان ، أدائها

وكان له األثر الكبير في تفوقها وتميزها فى عصر المعرفة ، السائرة في طريق النمو
 (.9٤٤م،  ص 2٠٠٤زكريا الدوري، )
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أنه من أهم أسباب تدهور التعليم في ( 2٠٠٤)وأكدت  دراسة فاطمة الرامزي 
الكويت هو غياب الرؤية االستراتيجية المستقبلية، مما انعكس عمليًا على اإلدارة التعليمية 

 . والمدرسية وما أصابها من تضارب و ضعف
 

رة وجود عالقة إيجابية بين االدا( 2٠٠2)وأظهرت دراسة عبداهلل سليمان 
اإلستراتيجية وادوار مجلس اآلباء والمعلمين حيث أن اإلدارة االستراتيجية للمدرسة تقتضى 

وقيادات المجتمع المحلى فى اتخاذ ، والطالب، والمعلمين، إشراك كل من مدراء المدارس
 .القرارات التى تتناسب مع احتياجات المدرسة

 رتيجية تساعد العاملينأن األدارة األست( 2٠٠٠)الحربي  وأوضحت دراسة منال

 الثقافية، عن المتغيرات الناتجة التغيرات مواجهة الكويتية على التعليمية المؤسسات في

  .المتطلبات الجديدة مع والتكيف والتكنولوجية، واالقتصادية، واالجتماعية
 على أن االدارة اإلستراتيجية تساعد( 2٠٠٠)وأشارت نتائج دراسة عادل مجبل 

 كما وقوعها، قبل لحلها والتعليم، واالستعداد التربية منظمات تواجه قد التي بالمشكالت التنبؤ

 المستقبل، وقراءة منظماتهم، بعمل التي تحيط البيئية بالتغيرات التنبؤ على المسئولين تساعد

 .تحديد رسالة وصياغة األهداف اإلستراتيجية في منظماتهم في والمشاركة له، واالستعداد
على أهمية تدريب القيادات التعليمية في وزارة ( 2٠٠٧)بهزادي  كلثومارت دراسة كما أش

التربية ومن بينها المدارس االبتدائية على تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية وتدريب المعلمين 
 .عليها

مما يجعلها أكثر ، ونظرًا لعمل الباحثة بأحدى المدارس االبتدائية بدولة الكويت        
يمكن أن تطرأ عليها من تفعيل  بالمشكلة وأكثر قدرة على رصد المتغيرات التي  احتكاكاً 

اختصاصات المجالس المدرسية وأشد احساسًا بمدى حاجة المدارس للمشاركة المجتمعية 
الفعالة من خالل نافذة التواصل غير المفعلة حاليًا في المدارس بشكل إيجابي، في ضوء 

قد يرغب فيها رجال األعمال في تمويل المدارس واألشراف طبيعة المجتمع الكويتي التي 
 .على جودة التعليم المقدم ألبنائهم مما يعود باألثر االجتماعي واالقتصادي الجيد عليهم
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 :األسئلة التالية وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في 

االدبيات التربوية  للمجالس اآلباء والمعلمين في ما االطر النظرية والفكرية  -٠
 المعاصرة؟

 ما األطر النظرية والفكرية لإلدارة االستراتيجية في االدبيات التربوية المعاصرة؟- 2

مجالس اآلباء و المعلمين بدولة الكويت في ضوء مدخل اإلدارة  دورما واقع - 9
 اإلستراتيجية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

تطوير دور مجالس اآلباء والمعلمين على ضوء مدخل اإلدارة توصيات  ما -٤
 ؟اإلستراتيجية

 أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلى

التربوية  األدبياتلمجالس اآلباء والمعلمين في  النظرية والفكرية  األطرالتعرف على  -٠
 .المعاصرة

في وأهدافها وأهميتها وخصائصها ومستوياتها  اإلستراتيجيةإلدارة مفهوم االتعرف على - 2
 .التربوية المعاصرة األدبيات

مجالس اآلباء والمعلمين بدولة الكويت في ضوء مدخل اإلدارة  دورواقع  كشف- 9
 من المعلمين وأعضاء مجالس األمناء بالمدارساإلستراتيجية من وجهة نظر 

 يمية بدولة الكويت التعل( العاصمة، الجهراء، حولي)االبتدائية بمناطق 
اإلستراتيجية يمكن من خاللها على ضوء مدخل اإلدارة مقترحة  وضع توصيات -4

 .بالمدارس االبتدائية بدولة الكويتتطوير دور مجالس اآلباء والمعلمين 

 أهمية الدراسة
- :تتضح أهمية الدراسة من خالل ما يلى    
نظري عن اإلدارة  إطارتمثل الدراسة الحالية إسهامٌا متواضعٌا فيما يتعلق بتقديم  -٠

 .مجلس اآلباء والمعلمين بالكويت دوروكيفية توظيفه في تطوير  اإلستراتيجية
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لوضع رؤية ، ـ قد تفيد الدراسة الحالية القائمين على التعليم االبتدائي بدولة الكويت2
، الكفاءة والفاعلية لدى أعضاء مجلس اآلباء و المعلمين مقترحة لكيفية رفع مستوى

 .وذلك للحد من الظواهر اإلدارية السلبية وتدعيم االداء اإلداري االيجابي والفعال
من المأمول أن تساعد الدراسة الحالية المسئولين عن التعليم االبتدائي بدولة الكويت - 9

د من أساليب اإلدارة تسهم في تطوير التعرف على الجوانب المختلفة ألسلوب جدي في 
 .األداء المدرسي، وتطوير ممارسات اإلدارة االستراتيجية في المنظمات التربوية

قد تساعد الدراسة الحالية في الوقوف على واقع اإلدارة االستراتيجية بالمدارس   -4
جالس الم دوربما يساهم في تحسين وتطوير ، االبتدائية وربطها بالمجالس المدرسية

المدرسية وذلك من خالل إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المناسبة من خالل القائمين 
 .على التدريب بالمناطق التعليمية بالكويت

مواكبة الدراسة الحالية التجاهات المتخصصين في المجال التربوي بضرورة التوجه  -٤
 .نحو الالمركزية في المدارس

على فتح الباب أمام المزيد من البحوث والدراسات،  يؤمل أن تساعد هذه الدراسة ـ٢
 .واإلطالع علي األساليب واألدوات البحثية المستخدمة

 حدود الدراسة

 :تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية
مجلس اآلباء والمعلمين  دورتقتصر الدراسة الحالية على تطوير  :الحد الموضوعى  -٠

 .فى ضوء أبعاد مدخل اإلدارة االستراتيجية
العاصمة، )تقتصر الدراسة الحالية على المدارس االبتدائية بمناطق : الحد المكانى  -3

 .التعليمية بدولة الكويت( والجهراء، وحولي
المعلمين تقتصر الدراسة الحالية على المعلمين وأعضاء مجلس اآلباء و : الحد البشرى  -3

 .بالمدارس االبتدائية  بدولة الكويت
سوف يتم تطبيق أداة الدراسة خالل الفصل الدراسى األول من العام  :الحد الزمنى  -4

 .م2٠٠٤/2٠2٠الدراسى 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 3232 ديسمبر                            - 333             -          ( 4)العدد ( 3)المجلد   

 ة وأداة الدراسةمنهج الدراس

تعتمد الدراسة الدراسة الحالية على المنهج الوصفى لمالءمته لطبيعة وتشمل أداة 
معوقاته من وجهة نظر  اإلدارة االستراتيجيةواقع  الدراسة استبانة من اعداد الباحثة للتعرف
 .المعلمين وأعضاء مجلس اآلباء والمعلمين

 مصطلحات الدراسة
 :تتحدد مصطلحات الدراسة الحالية فيما يلي

 ( strategic management: ) اإلدارة االستراتيجية -1
بانها االسلوب الذي تختاره االدارة لالستفادة من الموارد : تعرف االستراتيجية

كما تعرف  (.٠2٠، ص 2٠٠9علي السلمي، )المتاحة لها، وتحقيق افض النتائج 
تضمن خلق درجة  اإلستراتيجية على أنَّها خطط وأنشطة المؤسسة التى يتم وضعها بطريقة

التطابق بين رسالة المؤسسة وأهدافها، وبين هذه الرسالة والبيئة التى تعمل فيها المؤسسة 
 (.24، ص 2٠٠٤نبيل خليل، ) بصورة فعالة وذات كفاءة عالية

مجموعة من القرارات والتصرفات اإلدارية التي : " بأنهاوتعرف اإلدارة االستراتيجية       
  (Wheelen, & Hunger, 2004, p. 77) "في األمد الطويل تحدد أداء المنظمة 

إدارة الميزة التنافسية، فهي عملية : "يمكن تعريف اإلدارة اإلستراتيجية على أنها
" تحديد وتطوير واستخدام الميزة بشكل واضح وملموس بحيث يمكن تطبيقه والحفاظ عليه

بالتحليل البيئى،  تهتم :عملية وهي (.٢٠ـ ٧٤، ص ص 2٠٠2محي الدين قطب، )
واتخاذ القرارات، واإلجراءات بالمنظمة وتتعهد بإيجاد مزايا تنافسية وكذلك بتحليل األهداف 
االستراتيجية والرؤية والمهمة واألهداف االستراتيجيه مع تحليل البيئة الداخلية والخارجية 

 (Dess. & others, 2005, p. 343).للمنظمة
واإلجراءات مجموعة من القرارات  :لإلدارة االستراتيجية فهيالتعريف اإلجرائى أما      

التى تحدد رؤية ورسالة المدرسة على المدى البعيد فى ضوء ميزاتها التنافسية بحيث 
تسعى إلى تنفيذها من خالل التأكيد على نقاط القوة واستثمار الفرص ومتابعة مواطن 
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مستويات المختلفة بالمدرسة بهدف وتحقيق التوازن بين ال،الضعف ومواجهة التهديدات 
 . تحقيق اإلصالح والتطوير المأمول

 الدراسات السابــقة 

وسيتم عرض الدراسات العربية واألجنبية مرتبة ترتيبًا تصاعديًا من األقدم إلى 
 :األحدث وذلك على النحو التالي وفقًا للمحاور التالية

 .اآلباء والمعلميندراسات سابقة ذات العالقة بمجلس : المحور األول
دور مجالس اآلباء (: 3214)ـ دراسة أماني القمص عازر تاوضروس كامل 1

 والمعلمين في تدعيم العملية التربوية بالتعليم األساسي
هدفت الدراسة رصد واقع التعليم األساسي من حيث ماهيته، تطوره التاريخي، 

ت التعليم األساسي، الوقوف على فلسفته والمبادئ التي تقوم عليها، وأخيرًا بعض المشكال
خبرات بعض الدول األجنبية، واستخدمت المنهج الوصفي وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية 

 :ما يلي
 ضعف تحقق أهداف مجالس األمناء واآلباء والمعلمين. 
 ضعف تحقق اختصاصات مجالس األمناء و اآلباء و المعلمين. 
 باء والمعلمين مثل القرارات والتوصيات وجود بعض المعوقات التي تواجه مجالس اآل

التي تتخذ في اجتماعات المجلس ينظر لها بعدم الجدية، ضعف التعاون بين األسرة 
والمدرسة، قصور وسائل اإلعالم في التوعية بأهمية مجالس األمناء، إحساس أولياء 

 .األمور بشكلية اجتماعات المجلس
 المدرسة لتحويل كآلية ء والمعلميناآلبا مجالس( 3212)محمد  إكرامـ دراسة 3

 تحليلية دراسة مهنى تعلم مجتمع إلى المصرية
 مجالسبواسطة  مهني تعلم مجتمع إلى المصرية المدرسة تحويلهدفت الدراسة 

اآلباء  مجالسأهمية دور : وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها. اآلباء والمعلمين
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بالمدارس المصرية، وزيادة دور  اآلباء والمعلمين مجالس، وتعدد معوقات أداء والمعلمين
 .اآلباء والمعلمين مجالسمشاركة أولياء األمور في 

بعنوان دور مجالس اآلباء في تعزيز المناخ المدرسي (: 3212)دراسة غادة حمد ـ 3
 هبالمدارس األساسية وسبل تفعيل

المدرسية سبل هدفت الدراسة التعرف على دور مجالس اآلباء في تعزيز المناخ 
 :وقد توصلت إلى عدة توصيات أهمها.  تفعيلة و قد استخدمت المنهج الوصفي

 استمرارية مشاركة مجلس اآلباء في إقامة دورات تطويرية بأجور رمزية . 
 ضرورة أن يشارك مجلس اآلباء برعاية التالميذ ذوي االحتياجات الخاصرة. 
  ببعض األجهزة التي تحتاجها ضرورة مساهمة مجلس اآلباء بجمع التبرعات

 .المدرسة
 وضع الخطط لتقليص المتطلبات المالية التي تطلبها المدرسة من أولياء األمور. 
 تكريم أولياء األمور المتعاونين و التفاعل مع شكواهم و اقتراحاتهم بشكل فعال. 

 

 التعليم بواقع النهوض في اآلباء مجالس دور(. 3212)حسين  انسـ دراسة 4
تفعيل  في اآلباء مجالسالدراسة توضيح دور الدعم المادي والتربوي هدفت 

العالقة بين األسرة والمدرسة العراقية، واهم التحديات التي تواجه المجالس من اجل 
وأوصت الدراسة بضرورة تنظيم برامج مستمرة لتوثيق الصلة . االرتقاء بالعملية التعليمية

الندوات والمؤتمرات، وبالتعاون مع المعلمين والمشرفين بين األسرة والمدرسة من خالل 
 .التربويين

 دراسات تناولت اإلدارة االستراتيجية أو أحد عناصرها : المحور الثاني
 : ومن أهم هذه الدراسات العربية واألجنبية ما يلي

اإلدارة االستراتيجيية وصلته بالتطبيق في : "بعنوان( Price, 2016)دراسة بريس  -1
 "مناطق تعليمية مختارة من والية إيلينويز
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هدفت الدراسة تقويم مرحلة تنفيذ اإلدارة االستراتيجيية في ثالث مناطق تعليمية، 
المنهج الوصفي، واعتمد  تالعالقة بين تنفيذ الخطة وبعض المتغيرات، واستخدموكشف 

في تنفيذ دراسته على استطالع آراء معلمين مؤهلين، ومقابالت شخصية مع جميع مراقبي 
المناطق، كما اعتمد أيضا على مراجعة وتحليل اإلدارة االستراتيجيية في المناطق 

 :وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية .التعليمية المعنية
نفيذ أهداف الخطط اإلستراتيجية بين مراقبي المنطقة أن هناك تفاوتا في درجة ت -

 . التعليمية
أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لم يكونوا على وعي باإلنجازات الناتجة عن بعض  -

 .جوانب التنفيذ
 .سنوات الخدمة ومستوى المرحلة التعليمية لم تؤثر على استجابات المعلمين - 
بعنوان اإلدارة االستراتيجيية (  Bliss  &Other,  2017)دراسة بلس وآخرون ـ 3

 "واإلدارة الذاتية للمدرسة
هدفت الدراسة تزويد المستفيدين من هذا المجال بنظرة عامة عن اإلدارة 

المنهج  تواستخدم .االستراتيجيية وعالقته بأنظمة المدرسة ومستقبلها مع البيئة المحيطة
 :التالية وقد توصلت الدراسة النتائج. يالتاريخو الوصفي 

اإلدارة االستراتيجيية تخفف من المتناقضات التربوية مع البيئة الخارجية، ويلبي مقدار  -
 .كبيرة من حاجات التلميذ التربوية

التعرف على البيئة المستقبلية، والتحليل الداخلي للمدرسة، والحصول على معلومات  - 
بوية للتفضيل والتحليل قبل دقيقة، واختيار بدائل استراتيجية، تخضع البرامج التر 

 .التطبيق مما يوفر الكثير من الخسائر
 التربية وزارة في التعليمية القيادات تدريب تطوير(. 3212)بهزادي  كلثومـ دراسة 3

 اإلستراتيجية اإلدارة مدخل ضوء في الكويت بدولة
 في الكويت بدولة التربية وزارة في التعليمية القيادات تدريب تطويرهدفت الدراسة 

أهمية : وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها. اإلستراتيجية اإلدارة مدخل ضوء
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تدريب القيادات التعليمية في وزارة التربية، نظرًا لوجود قصور في تدريب القيادات التعليمية 
وال يتم إتباع األساليب الحديثة في التدريب والتركيز على الجانب النظري فقط، وضرورة 

 .االهتمام بالمداخل اإلدارية الحدية كمدخل اإلدارة اإلستراتيجية وتدريب المعلمين عليها
تحليل عالقة اإلدارة االستراتيجيية للمنطقة : بعنوان( Cohn, 2018)دراسة كوهين ـ 4

 التعليمية مع التخطيط لعمل المدرسة
ظر مدير هدفت الدراسة التحقق من أهداف اإلدارة االستراتيجيية من وجهة ن

المنهج الوصفي، واعتمد في إجراء دراسته على المقابالت ت استخدم، و المدرسة
الشخصية، ومراجعة وثائق المنطقة التعليمية، وتحليل المحتوى لإلدارة االستراتيجيية 

 :وأظهرت الدراسة النتائج التالية .للمنطقة التعليمية، وخطط العمل لمجموعة من المدارس
 .ين اتجاهات المديرين والمديرات نحو تنظيم اإلدارة المدرسيةعدم وجود فروق ب -
 .أهمية اإلدارة االستراتيجيية لمدير المدرسة -
اإلدارة اإلستراتيجية طريق إلعادة : "بعنوان( Lashway, 2018)دراسة الشوي ـ 2

 "ربط المدرسة بالمجتمع
هدفت الدراسة التعرف إلى دور مدير المدرسة في وضع الخطط اإلستراتيجية، 
والعمل على ربط مدرسته بالمجتمع، من خالل صياغة رؤية إستراتيجية مستقبلية تعكس 

الدراسة أن  نتائجحاجات وأغراض المجتمع، واستخدمت المنهج الوصفي، وقد أوضحت 
لب تفكيرا وتأمال مستمرا، وبينت أساليبها، وأن اإلدارة اإلستراتيجية هي عملية معقدة تتط

 :تصميم اإلستراتيجية يتم من خالل
 .الفحص والدراسة المستمرة والشاملة للبيئة المدرسية -
 .تحليل الظروف والعوامل المؤثرة على المدرسة -
 .إشراك أفراد المجتمع المدرسي في تنفيذ ومتابعة وتقويم الرؤية -
 .الناتجة عن تطبيق الخطة والرؤية اإلستراتيجية دراسة حاالت الغموض -
 .التغطية اإلعالمية والترويجية الرؤية والخطة اإلستراتيجية -
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  اإلطار النظري للدراسة
 :وتعرضه الدراسة على النحو التالي        

  مفهوم مجالس اآلباء والمعلمينـ 1
ــــاين تباينــــت اآلراء واالتجاهــــات حــــول مفهــــوم مجــــالس اآلبــــاء  والمعلمــــين نظــــرًا لتب

حيــــث يــــرى بعــــض المــــربيين أن مجــــالس اآلبــــاء والمعلمــــين .واتجاهــــات البــــاحثين التربــــويين
مهما  معينة مدرسة في منتظمة بصفة دراستهم يزاولون الذين الطلبة أولياء من تتكون مجالس
  (.٠٤٢، ص2٠٠2أحمد بدوي، )بها التعليم مستوى كان
 التـي المشـكالت عـن تبحـث والمعلمـين اآلبـاء مـن مجموعـة :أنها على أيضا تعرفو         

 للتلميذ، المتكامل النمو تحقيق أجل من والمدرسة األسرة بين التعاون التالميذ وزيادة يواجهها

 :بأنهـا تعـرف كمـا. (249، ص2٠٠2رمزي حنـا اهلل، )الخدمات لها وتقديم المدرسة وتنمية
 إدارة المدرسة، وبين بينها، التنسيق يتم اآلباء لمجلس العمومية اللجنة من منتخبة إدارية هيئة

 طالبهـا ومتابعـة احتياجاتهـا وتـوفير وصـيانتها، بالمدرسـة يتعلـق مـا بكـل واالهتمـام افر لإلشـ

 التعليميـة للرسـالة المطلوبـة األهـداف لتحقيـق  ونشـاطا از حـاف واعطـائهم وطالباتها وتشـجيعهم

 .(٠2٠، ص2٠٠٤مطاوع، إبراهيم )للتحصيل العام المستوى ورفع
تعرف أيضًا مجالس اآلباء و المعلمـين علـى أنهـا تنظـيم مدرسـي يجمـع المعلمـين و 

وأولياء أمـور التالميـذ القـادرين علـى التعبيـر عـن آرائهـم و لـديهم القـدرة علـى القيـام بأعمـال 
مـــن شـــأنها اإلســـهام فـــي ترقيـــة الواقـــع التربـــوي، و هـــذا التنظـــيم يعمـــل علـــى تنشـــيط الحيـــاة 

لمدرسية و رفع مستوى فاعيلتها في إيجاد جيل صـالح يكـون عمـاد المجتمـع فـي المسـتقبل ا
 آبـاء مـن مجموعـة :بأنهـا أيضـا وتعرف (.9٤٤ – 94٢، ص2٠٠2هيمة بطرس، )القريب

 قانونـا يشـملهم معينـة مدرسـة منتظمـة فـي بصـفة ارسـتهمر د يزاولـون الـذين التالميـذ وأمهـات

 ,Alrxander)إجباريـا وجودهـا يكـاد أصـبح المدرسـية الحيـاة فـي أهميـة مـن لها ولما يسيرهم

2012, p. 12) 
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 التـي المشـكالت عـن تبحـث علمـين والمعلمـاتوالم اآلبـاء مجـالس مـن مجموعـة أي هـي
األهـداف التربويـة  تحقيـق اجـل مـن والمدرسـة األسـرة بـين التعـاون ولزيـادة التالميـذ يواجههـا

  .الموضوعة

 تبحث منتخبة إدارية هيئة هي والمعلمين اآلباء مجالس أن يتضح سبق ما خالل ومن     

التعاون  أواصر  لزيادة المختلفة التعليمية المراحل في البالط مشكالت لحل وتسعى
 .التربوي المستوى رفع على معا والعمل والمدرسة األسرة بين والتواصل

  وأهميته والمعلمين اآلباءأهداف مجالس ـ 3
 دولة ألخرى من والمدارس البيئات باختالف والمعلمين اآلباء مجالس أهداف تختلف

 :هناك أن إال ذلك من الرغم وعلى الدول بعض بين مشتركة تكون وربما

 :(Barger, 2015, p. 123) أوردها كما وهي: مشتركة أهدافأ ـ 
 التـي لـبعض المشـكالت الحلـول إليجاد معا والعمل والمجتمع المدرسة بين التعاون دعم ـ  ٠

 .لمفردها مواجهتها المدرسة تستطيع ال
 التالميـذ مـن أمـور وأوليـاء المدرسـة تصـادف التـي المشـكالت حـل فـي التعـاون دعـم ـ  2

 .المدرسة خارج أبنائهم مشكالت

 وأوليـاء أمـور والمدرسـة الطـالب بـين واالجتماعيـة األخويـة والـروابط الصـلة توثيـق ـ  9

 .الطالب

 ماليـة ومعنويـة مسـاعدات كتقـديم واأليتـام المعوقين مثل المحتاجين للطالب العون ـ تقديم 4

 .المدرسة في

 وتحسـين البيئـة التعلـيم اسـتمرارية ودعـم أبنـائهم تعلـيم سـبيل فـي األمـور أوليـاء ـ كفـاح ٤

 .المدرسية

 لتطـوير سـير المدرسـية والنشـاطات السـنوية الخطـط وضـع فـي اآلبـاء مجـالس مشـاركة ـ  ٢

 مـن نوًعـا المدرسـة توجـد مـع اآلبـاء فمشـاركة المدرسـية البيئـة وتطـوير ونجاحهـا المدرسـة

 .والمدرسة اآلباء بين التعاونية المسؤولية
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 بمـا تلـك الحاجـات مقابلـة علـى والعمـل المجتمـع وحاجـات الطـالب حاجات عن الكشف ـ  ٧

 ٢.وتنميتها الميول وتهذيب المواهب وتشجيع المشاكل معالجة يحقق
 .والمعلمين اآلباء مجالس طريق عن بالمجتمع المدرسة صلة تتأكد أن ـ  ٢

 بعامـة والطـالب التعليميـة العمليـة تخـدم التـي القـرارات اتخـاذ فـي بـررائهم اآلبـاء يسـهم ـ أن ٤

 .بخاصة
محمد عبد العال، )من بينها  التربوية البحوث اوردتها مشتركة غير أهداف توجدكما      
 :(2٧٢، ص2٠٠٤

 .والنفع أبنائهم بالفائدة على يعود مما أبنائهم لتربية بالنسبة اآلباء لدى الوعي مستوى رفع ـ ٠

 ويـوم اآلبـاء المعلـم كيـوم للمدرسـة الثقافيـة والمواسـم المناسـبات فـي اآلبـاء مشـاركة ــ 2

 .وغيرها الدينية المناسبات في المدرسة تنظمها التي واالحتفاالت

 المعلمـين أزمـة لمشـكلة حـال التـدريس بعمليـة بـالتعليم خبـرة سابق لهم الذين اآلباء يقوم ـ أن9

 .الدراسية المواد بعض في
 بمـا يرونـه ويصـرحوا بخاصـة أبنـائهم ونتـائج بعامة االمتحانات نتائج على األبناء تعرف ـ 4

تستند أهداف مجـالس اآلبـاء والمعلمـين إلـى المبـادىء العامـة للتعلـيم الـذى و  شانها من
وهنـاك ،التعليم وتحديثه عـن طريـق إيجـاد التكامـل بـين األسـرة والمدرسـةيتضمن تطوير 

 .Margan, 2017, p)عدة أهداف لمجالس اآلباء والمعلمين تسعى إلى تحقيقها وهى

234) 
 على المخلص والعمل واالجتماعية، والبدنية والعقلية النفسية الطالب حاالت تدارس - 

 ويشجع وينميها، ميولهم ويهذب  ،العامة بمشكالتهم والعالج يحقق الوقاية بما مقابلتها
 .منهم المعاقين والمتخلفين رعاية ويحقق الموهوبين،

 .به النهوض على العمل في والتعاون  المدرسي  المجتمع شؤون تدارس - 
 المفاهيم ونشر ، األخالقية القيم وبث ، اإلسالمية بالتربية العناية تأكيد على العمل - 

 .اإلسالمية
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 إمكانيات من واستفادتها إشعاع مركز باعتبارها بدورها النهوض في المدرسة معاونة- 
 .البيئة

 .المدرسي بالمبنى العناية نحو الطالب  توجيه -
 .والمدرسة البيت بين مباشرة وغير مباشرة اتصال قناة  فتح- 
 األبناء نحو الصحيحة الوالدية االتجاهات وتنمية األمور أولياء بين التربوي الوعي نشر- 

 (٠92،ص2٠٠2مقداد بلجن، ) باألبناء مستوى العناية ورفع
 بعض تأمين في ومساعدتها المدرسة، دور دعم على والعمل التربوية  العملية تحسين- 

 .تنقصها التي التعليمية واألثاث واألشياء الوسائل
 .المختلفة النشاط ألوان في  اآلباء خبرات من االستفادة -
 .واالحتفاالت كمشروع  العامة المشروعات في اإلسهام -
وكذلك .المدرسة مهمة عن فكرة لديهم لتكون األبناء لدى التربوي الوعي مستوى رفع- 

 ( 2٧4، ص2٠٠٠مجدي علي )مجالس اآلباء والمعلمين في األتى أهداف تتمثل
 تنشئة على تعاونهم يحقق مما والمعلمين، اآلباء بين المتينة القوية  الصالت توثيق- 

 .أقوياء مؤمنين يشبوا لكي الطالب،
 .به النهوض على العمل في والتعاون المدرسي المجتمع شؤون  تدارس  -

 المفاهيم ونشر األخالقية، القيم وبث اإلسالمية، بالتربية العناية تأكيد على العمل - 
 .اإلسالمية

 إمكانيات من وفاستفادتها إشعاع مركز باعتبارها بدورها النهوض في المدرسة معاونة - 
 .البيئة

 .المدرسي بالمبنى العناية نحو الطالب توجيه  -
 بعض تامين في ومساعدتها المدرسة، دور دعم على والعمل التربوية العملية تحسين  -

 .تنقصها التي واألشياء واألثاث التعليمية الوسائل
 البيـت بـين التعـاون فـي تمثـلفت والمعلمـين اآلبـاء مجـالس أهميـةأمـا فيمـا يخـص 

 المحليـة الهيئـات مـع المدرسـة عالقتهـا توثـق أن يسـتدعي وهـذا المحلـي، والمجتمـع والمدرسـة
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 كما والمجتمع، للمدرسة المشتركة تحقيق األهداف بهدف والمعلمين اآلباء مجالس خالل من

 جميـع فـي األهـالي قبـل مـن المدرسـة مرافـق وتيسيراسـتخدام المحلـي، المجتمع تنمية يستدعي

 للعالقات مستمر برنامج إنجاح على والعمل. (John, p. 243) األنشطة لممارسة األوقات

 أحـد باعتبـاره األولـى بالدرجـة المدرسـة مـدير علـى المحلـي يعتمـد والمجتمـع المدرسـة بـين

 والمعلمـين اآلبـاء مجـالس دور وتفعيـل تنشـيط خـالل مـن المدرسـية المهمـة البيئـة عناصـر
 (929، ص2٠٠٧عرفات سليمان، )

 اهتماًمـا متزايـًدا المدرسـة تـولي أن البـد والمدرسـة األمـور أوليـاء بـين الصلة ولتوسيع

 على -الكثيرون كما يظن– دورها يقتصر وال األمور، أولياء وبين بينها وطيدة عالقات إلقامة

 التأنيب سياط عليهم لتنهال مع أبنائهم، مشكلة أي حدوث عند للمدرسة للحضور استدعائهم

 عـن والعـزوف للقطيعـة يـدفعهم ممـا تـوجيههم ألبنـائهم متـابعتهم لعـدم والمعلمـين اإلدارة مـن

 (Alder, 2015, p. 143)مختلًفا الهدف لو كان حتى ثانية يستدعي حينما الحضور
 كبيرة وفاعلـة ستكون أهدافها تحقيق عند األمور أولياء زيارات من االستفادة كما أن

طالعهم الدراسي، العام بداية في دعوتهم يمكن حيث  يمكـن التـي األهـداف المشـتركة علـى وا 

 الخطـوات أهـم مـن اآلبـاء والمعلمـين مجلس وتشكيل األطراف، جميع جهود بتضافر تحقيقها

 والعالقـة. (Alexander, 2015, p. 23)الهـدف هـذا لتحقيـق المـدير تساعد أن يمكن التي

 من يفهم وال باآلخر، كل منهما ويتأثر يؤثر إذ مباشرة عضوية عالقة والمجتمع المدرسة بين

 المجتمـع مسـاهمة تسـتدعي المدرسـة مشـكالت تواجه عندما المحلي المجتمع إلى اللجوء هذا

 المشــتركة المصــالح دائمــة قوامهــا عالقــة إقامــة المطلــوب إنمــا فقــط، المحلــي

  (Richard, 2017, p. 145)للطرفين

 والمعلمين اآلباءاألساسية التى يقوم عليها مجلس  المبادئ ـ3
التاليــــة مــــن أهــــم المبــــادئ التــــي يقــــوم عليهــــا مجلــــس األمنــــاء واآلبــــاء  تعــــد المبــــادئ       

 :(2٢٧، ص2٠٠٧مريم علي، ) والمعلمين ويلتزم بتحقيقها
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في العمل والمشاركة فيه  اإلندماجيمثل التطوع الرغبة الصادقة والجادة في  :التطوع -1
 .بقصد خدمة اآلخرين والمجتمع بدون مقابل

هو بمثابة سمه جوهرية يجب أن تهيمن علي أجواء مجلس األمناء واآلباء : التعاون -3
والمعلمين، كما يجب أن تنبع صفة التعاون من داخل أعضاء المجلس؛ لتسودهم روح 

 .العمل الجماعي
وهم ( أولياء األمور)مباِدئ مصمَّمٌة حتَّى تساعد األكثرّية وهي مفاهيم و  :الديمقراطية -3

يمثلون أصحاب المصلحة من المشاركة في صنع واتخاذ القرار ليكون معبرا ومرضيا 
 ( ٠2، ص2٠٠٢شبل بدران، ) لألغلبية، ويشمل هذا المفهوم عديًدا من المبادئ، مثل

  تداول السلطاتمبدأ. 
  تحديد الصالحيات ومفهوم  فصل السلطاتمبدأ . 
  التمثيل واالنتخابمبدأ. 
  سيادة القانونمبدأ. 
تعبير عن الرأي، ودعم اإليمان بالحوار كما تمثل الديمقراطية تعزيزا لحرية ال   

اإليجابي من أجل التفاهم حول القضايا المطروحة، وممارسة الصالحيات والقرارات في 
 .إطار النظم القائمة

النقد والتقويم، بما يتضمنه هذان : يحمل التوجيه في طياته عنصرين، وهما: التوجيه -3
يجابيات  .(:2٢٢ـ 2٢٧ص ، ص2٠٠٧مريم علي، )العنصران من سلبيات وا 

ُيعني اإليمان بالفرد أن كل شخص إنما يتمتع بفردية وخصوصية،  :اإليمان بالفرد -4
وذلك من حيث الفكر والمهارات والقدرات، هذا فضاًل عن قدرة هذا الشخص علي 

مريم علي، )التعاون مع اآلخرين، إذا ما أتيحت له الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك
 .:(2٢٢، ص2٠٠٧

 
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%90%D9%8A%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86


 اإلدارة اإلستراتيجية كمدخل لتطوير دور مجالس اآلباء والمعلمين بالمدارس االبتدائية بدولة الكويت 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3232ديسمبر                            -  333               -     (  4)العدد ( 3)المجلد   

 االستراتيجية الدارةمفهوم ا  ـ4
الرؤية  كيفية في للتفكير االبتكاري الطريق أنه على االستراتيجية االدارة تعرف

 المؤسسة تواجهها أن يمكن التي والتهديدات بالفرص والتنبؤ المتوقعة للقضايا المستقبلية

 ونمو واستمرارية بقاء يضمن بما معها للتعامل المستقبلي السيناريو التعليمية،وتصور

 (٠4، ص2٠٠٠طارق عبد الحميد، )المؤسسة 
خالله  من يتمكن الذي األسلوب":بأنها االستراتيجية الدارةحين ينظر ل في
 اإلجرائية واألنشطة اإلدارية العمليات من االنتقال من بداية المؤسسة توجيه من المسؤولون
القادرة  الخارجية والعوامل المتغيرة الداخلية للعوامل مختلفة رؤية تكوين إلى األزمات ومواجهة

 استخدام أفضل النهاية في يتضمن بما المحيطة البيئة في المطلوب التغيير خدمة على

أحمد )للماضي إهمال دون المستقبل على مركزة أساسية بصورة التنظيم ممكن إلمكانات
 (٠٤، ص2٠٠9البستان، 

  

 مع تتناسب وأفكار صورا وتستقبل تبث فكرية قناة بأنه االستراتيجية االدارة وتعرف

 الذهن ترهق أخرى فكرية قناة من المرسلة واألفكار الصور تلتقط وال المنشود، الهدف

، 2٠٠٠فاروق شوقي، )بالموضوع متعلًقا منها كان ما إال وفاعليته سرعته وتعيق وتشوشه
 (٠٢ص

البيئة  عناصر وتحليل فحص على الفرد قدرة بأنها االستراتيجية االدارة كما تعرف
واتخاذ  االستراتيجيات صياغة إمكانية مع للمستقبل الدقيقة التنبؤات بإجراء والقيام المختلفة
 باإلضافة التنافسية المواقف معظم كسب على والقدرة التطبيق ظروف مع المتكيفة القرارات

زينب )النادرة مواردها من واالستفادة المنظمة حياة في والمحورية الحرجة األبعاد إلى إدرارك
 (٠٧، ص2٠٠2علي، 

َأهداف  ووضع قرارات ِإتخاذ عملية بَأنها"  االستراتيجية االدارة َتعريف يمكن
ستراتيجيات  (٠٢، ص2٠٠٠فالح حسن، )متابعتها و وتَنفيذها مستقبلية زمنية وبرامج واِ 
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تَتميز  المنظمة مواقفا تواجه َتحليل َأسلوب":بأنه االستراتيجية االدارة وعرف
رتقائها بمسؤولياتها المنظمة بقاء  ِلضمان الّتصور، خالل معها والتغير والتعامل بالتحدي  واِ 

 (Bastiani, 2010, p.123)ومستقبال حاضًرا واأَلخالقية اإِلجتماعية
 

تصور الرؤى المستقبلية المنظمة، ورسم رسالتها وتحديد غاياتها : بأنها كما تعرف
على المدى البعيد، وتحديد أبعاد العالقات المتوقعة بينها وبين بيئتها بما يسهم في بيان 
الفرص والمخاطر المحيطة بها، ونقاط القوة والضعف المميزة لها، وذلك بهدف اتخاذ 

، 2٠٠2محمد ثروت، )على المدى البعيد ومراجعتها وتقويمها القرارات اإلستراتيجية المؤثرة
 (٠29ص

 القرارات وتقييم وتنفيذ تصميم تضمن التي العملية" بأنها اإلستراتيجية اإلدارة وتعرف      

 العمالء نظر وجهة من المنظمة قيمة زيادة إلى تهدف التي األجل األثر طويل ذات

 اإلدارة عرفت كذلك. (٠94، ص2٠٠٢المهدي، ثريا )ككل والمجتمع والمساهمين

 طريق عن لتحقيقها المنظمة والسعي رسالة تحديد عملية" عن عبارة أنها على اإلستراتيجية

، 2٠٠٧أحمد عاشور، )الخارجية البيئة تتطلبه ما مع الداخلية المنظمة مقدرات مالئمة
  (٠92ص

 القرارات وتقييم وتنفيذ تشكيل وفن علم" اإلستراتيجية بأنها اإلدارة تعريف ويمكن       

  (Dalin, 2016, p.4)تحقيق أهدافها من المنظمة تمكن التي المتداخلة الوظيفية
وتكوين  تنمية إلى تؤدى التي والتصرفات القرارات من متصلة سلسلة" بأنها وعرفت       

طريقة  هي اإلستراتيجية اإلدارة وعملية المنظمة أهداف تحقيق في تساعد فعاله إستراتيجيات
تتمكن   عملية هي وأيضاً  .اإلستراتيجية القرارات ووضع األهداف تحديد خاللها من يمكن

الزمن  في األهداف تلك إلنجاز الالزمة األعمال وتحديد أهدافها تحديد من بواسطتها المنظمة
سعيد )المحققة ئجوالنتا التقدم مستوى وتقويم واألنشطة األعمال تلك لتحقيق والسعي المناسب
 .(٠29، ص2٠٠٧أحمد، 
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 ووجهة أداء العليا اإلدارة بها تحدد التي العملية" عن عبارة أنها على تعريفها ويمكن        

 المستمر والتقييم السليم والتنفيذ الدقيق اإلعداد طريق عن وذلك البعيد في المدى المنظمة

 (٠4٤، ص2٠٠٧عرفات سليمان، )لإلستراتيجية 
أن بعضها قد ركز  الباحثة ترىمن خالل التعريفات السابقة لإلدارة اإلستراتيجية 

علی تصور دور المنظمة على المدى البعيد، وبعضها اهتم بإبراز العالقة بين المنظمة 
وبيئتها، وبعضها اآلخر قد ركز على اتخاذ القرارات اإلستراتيجية ذات األثر البعيد، في 

ات أهمية تحديد رسالة المنظمة وغاياتها، والسعي لتحقيقها من حين أظهرت بعض التعريف
 لمفهوم التعريفات تعدد أن الباحثة وترى خالل توجيه الموارد المتاحة بطريقة كفوءة وفعالة،

 اإلدارة مجال في والباحثين المختصين والكتاب إتفاق عدم من نتج اإلستراتيجية اإلدارة

 كاتب، كل منها نظر التي لتعدد الزوايا وكذلك للمفهوم، واحد تعريف على اإلستراتيجية

 مؤشرا يحسب بل العلوم اإلنسانية في طبيعي أمر وهذا النظر وجهات الختالف وكذلك

 المرتكزات أن تمثل يمكن التي النقاط بعض استخالص من يمنع ال هذا ولكن ايجابيا،

 :يلي كما وهي اإلستراتيجية اإلدارة عليها تقوم التي األساسية
في  الحال غير على وذلك المنظمة إدارة في كلياً  وأسلوبا منهجاً  اإلستراتيجية اإلدارة تتبع -٠

 أن يؤكد وهذا .التسويق مثالً  المنظمة من معين جزء على تركز التي التشغيلية اإلدارة

 .واحدة وحدة أنها أساس على المنظمة مع تتعامل اإلدارة اإلستراتيجية

 (األجل طويلة) الكلية باألهداف وتعنى المدى طويلة نظرة تتبنى راتيجيةاإلست اإلدارة -2
 أقسام من قسم لكل الرئيسية األهداف حصيلة تمثل الحقيقة في هي الكلية وهذه األهداف

 .المنظمة

الداخلية  البيئة في التأثير عوامل الحسبان في األخذ على اإلستراتيجية اإلدارة تقوم -9
 .المتغيرة البيئية العوامل هذه مع التكيف وكيفية للمنظمة والخارجية

 التغيرات لمواكبة المنظمة أنشطة في رئيسيا تغييرا بأحداث ترتبط اإلستراتيجية القرارات -4

 .المحددة اإلستراتيجية األهداف تحقيق من المنظمة تمكن بصورة في البيئة
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 وأهميتها اإلستراتيجية اإلدارةـ أهداف 2
 على تأثيرهم من والحد المنافسين على التفوق تحقيق إلى اإلستراتيجية اإلدارة تهدف    

 من المنظمة قيمة وزيادة للمنظمة، قوى تنافسي مركز وبناء وزيادة السوق في حصة المنظمة

 تحقيق إلى تسعى ذلك سبيل وفي ككل والمجتمع األسهم وحملة العمالء نظر :وجهة

 (٠٤2، ص2٠٠٠طارق شريف، )اآلتية األهداف

 والقواعد واإلجراءات التنظيمي الهيكل في التعديالت بإجراء داخلياً  المنظمة تهيئة  -٠

 الخارجية البيئة مع التعامل على قدرتها من يزيد الذي بالشكل العاملة واألنظمة والقوى

 .وفعالية بكفاءة

مركزها  وتقوية السوق في المنظمة حصة زيادة على تعمل ومؤثرة هامة قرارات اتخاذ -2
 من كانوا سواء المصلحة ألصحاب المكاسب وتعظيم العمالء رضاء وزيادة التنافسي،

 .منه قطاع أو كله المجتمع أو المساهمين
السنوية  واألهداف األجل طويلة األهداف وضع في النسبية واألهمية األولويات تحديد  -9

جراء والبرامج والسياسات  .األولويات هذه حسب الموارد تخصيص عمليات وا 

جميع  بين والرقابة والتنسيق اإلستراتيجية القرارات اتخاذ عملية وكفاءة فاعلية زيادة -4
 والعمل تحدث قد التي االنحرافات وتصحيح واكتشاف المنظمة في الوظيفية الوحدات

 في تتمثل واضحة معايير لوجود وذلك وقوعها قبل ومعالجتها تكرارها الحد من على

 .األهداف اإلستراتيجية

 تحقيق في نجاحها مدى ومعرفة اإلدارة كفاءة على للحكم الموضوعي المقياس إيجاد -٤

 فاشلة إدارة هي المنظمة أهداف تحقيق في تفشل التي فاإلدارة الموضوعة، األهداف

 .المنظمة داخل وتطوير إنجازات من ما تدعيه حجم كان مهما

التي  والمكاسب الفرص استغالل بغرض الخارجية والبيئة السوق على والتركيز االهتمام -٢
 وهو المنظمة، تعترض قد التي والمخاطر التهديدات ومقاومة ودرء المنظمة على تعود

 .المنظمة نجاح مدى يحدد الذي المعيار األساسي
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 من واالستفادة وتحليلها والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط عن البيانات تجميع  -٧

 تكون أن من بدالً  المبادرة بزمام واألخذ وقوعها قبل المشاكل اكتشاف نتائجها في

 .األخرى المنظمات أي المنافسين واستراتيجيات لقرارات فعل هي رد المنظمة قرارات

يشعر  حتى المشاكل حل في العلمية األساليب يستخدم اإلستراتيجية لإلدارة نظام إيجاد -٢
 .المشكالت حل في العلمي المنهج بأهمية العاملين

 لتنفيذ العاملين التزام من يزيد مما الجماعي العمل خالل من العاملين اشتراك تشجيع  -٤

 من ويزيد للتغيير، مقاومتهم من ويقلل عليها، ووافقوا مناقشتها في اشتركوا الخطط التي

 .المنظمة داخل األداء ألسس تقييم فهمهم

 منع على والعمل فعاليتها وزيادة المنظمة داخل واالتصال التنسيق عملية تسهيل -٠٠

 بين للفصل تستخدم واضحة وأهداف معايير لوجود اإلدارات بين التعارض واالحتكاك

 النظر المختلفة وجهات

 وتخصيصها توزيعها على والعمل المتاحة للموارد األمثل االستخدام عملية في تساهم -٠٠ 

 المختلفة بين البدائل

 رسالة عن تعبر صحيحة معلومات على مبنية رشيدة قرارات اتخاذ على تساعد -٠2

 .اتجاهاتها المنظمة وتوحيد
فى  االستراتيجية االدارةالمحاور التى توضح أهداف   من أن هناك مجموعة اكم        

 (:٠٤٠، ص2٠٠٤علي أحمد، )منها المؤسسة التربوية و

قدرا  اإلستراتيجية صياغة تتطلب :االستراتيجية القرارات واتخاذ المستقبلية الرؤية وضوح -٠
 مما لها، واالستعداد األمور بمجريات والتنبؤ المستقبلية األحداث توقع دقة من كبيرا

 للمنظمة تسمح اإلستراتيجية اإلدارة ان أي،المنظمة نمو وبالتالي من تطبيقها يمكن

 المختلفة األنشطة في والتأثير ( فقط له االستجابة من بدال) المسبق للمستقبل باالستعداد

 .الخاص مستقبلها السيطرة علي ممارسة في وبالتالي

 في المنظمة مساعدة في تنحصر اإلستراتيجية لإلدارة األساسية الفائدة كانت تاريخيا،  -2

 .(٤2، ص2٠٠٤علي الفاضل، ) جيدة عمل استراتيجيات
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 خالل من المنظمات تستطيع :التغير سريعة البيئية للمتغيرات أفضل وفهم استيعاب  -9

 االقتصادية الظروف في والتأثير األفضل االستيعاب اإلستراتيجية اعتمادها اإلدارة

 القصير،ومن المدي في وضعها في قياسا البعيد المدي في ومتغيرات بيئتها واالجتماعية

 القوة نقاط يخدم بما البيئية المخاطر أثر وتقليل الفرص المتاحة استغالل تستطيع ثم

 داخليا الضعف نقاط ويحجم
 التي المنظمات أن الميدانية الدراسات أثبتت :الجيدة والمالية االقتصادية النتائج تحقيق -4

 االختصاص، هذا تستخدم ال التي تلك من نجاحا أكثر هي اإلستراتيجية تستخدم اإلدارة

 استراتيجياتها بإدارة اهتمامها ومدي والمالية االقتصادية النتائج بين عالقة ايجابية فهناك

 المدى طويلة

الظروف  ظل في المنظمة مركز اإلستراتيجية اإلدارة تقوي :التنافسي المركز تدعيم -٤
 كما متالحقة، تكنولوجية تغيرات تواجه التي الصناعات مركز وتدعم الشديدة، التنافسية

 .الفكرية سيطرتها التساع نظرا المتنوعة مواردها من االستفادة علي تساعد المنظمة

جهود  توجيه علي اإلستراتيجية اإلدارة تساعد :والموارد لإلمكانات الفعال التخصيص -٢
مكاناتها مواردها استخدام حسن في تساهم كما البعيد، المدي في جيد بشكل المنظمة  وا 

 .الضعفوالتغلب على نقاط  القوة نقاط استغالل يضمن وبما فعالة بطريقة 
 والمهارات توافر القدرات فى تتضح أهميتها االستراتيجية االدارةوترى الباحثة أن     

 القرارات واتخاذ صياغة اإلستراتيجيات إمكانية مع المستقبلية بالتنبؤات للقيام الضرورية

حيث .المحدودة مواردها ظل في المواقف التنافسية معظم لكسب المنظمة حياة مع المتكيفة
- :أهميته في االتى تتضح
 يزود المنظمة بالفكر الخاص بها. 

 يساعد على تخصيص الموارد للمنظمة. 

 يساعد على تكوين رؤية استراتيجية للمنظمة. 

 يساعد على تكامل األنشطة التخطيطية والتنفيذية والتقويمية للمنظمة. 

 يفيد في إعداد كوادر لإلدارة العليا في المنظمة 



 اإلدارة اإلستراتيجية كمدخل لتطوير دور مجالس اآلباء والمعلمين بالمدارس االبتدائية بدولة الكويت 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3232ديسمبر                            -  332               -     (  4)العدد ( 3)المجلد   

 ,Lyles)التربوية ومنها للمؤسسات االستراتيجية دارةلال متعددة أغراض هناكو 

2009, p.135) 

 إلى المؤسسة إدارة يقود الذي ( Strategic Intent )  اإلستراتيجى القصد تحديد  -٠

  صحيح بشكل لبلوغه العاملين طاقات  توجيه حسن

 هى  االستراتيجية االدارة ألن ،المؤسسة عمل على البيئات أنواع تأثير تشخيص -2

 بمجمل يحيط أن من البد األنموذج وهذا سلوكنا على مؤكد تأثير له ذهني أنموذج

  (٠92، ص2٠٠٢توفيق عبد الرحمن، )حولنا العالم عمل كيفية تفسر المتغيرات التي
 االستراتيجية بناء عبر ( Intelligent Opportunism ) الذكية الفرصة تصيد  -9

 االستراتيجية االدارة محاور أحد تعد التي ( (Emerging) العرضية 
وقائع  بين الفجوة لتجسير المالئمة االستراتيجية تحديد من التعليمية المؤسسة تمكين -4

محمد أحمد، )وأن اإلدارة اإلستراتيجية ،المستقبل ومالمح الحاضر ومعطيات الماضي
 (٠٤٢، ص2٠٠٠

 االستراتيجية االدارة خصائص -2
 في الفرد  حركة تسهل التي المعرفية المؤهالت االستراتيجية أحد تعد االدارة         

ن،الهرمية القمة إلى للوصول المؤسسات التربوية   تحليل أسلوب تمثل االستراتيجية االدارة وا 

 والنوافذ التصور خالل من معها والتعامل بالتحدي والتغير، تتميز المنظمة تواجه مواقف

 حاضراً  واألخالقية االجتماعية بمسؤولياتها وارتقائها بقاء المؤسسات التربوية  لضمان

 (٠4، ص2٠٠٠محمد رؤوف، )ومستقبالً 
الفرد  لقيام الضرورية والمهارات القدرات توفير إلى االستراتيجية االدارة وتشير

على  بالقدرة صاحبه يمد بحيث االستراتيجية اإلدارة مهام وممارسة االستراتيجية بالتصرفات
 إمكانية مع للمستقبل الدقيقة التنبؤات بإجراء والقيام المختلفة البيئة عناصر وتحليل فحص

 معظم كسب على والقدرة التطبيق ظروف مع المتكيفة القرارات واتخاذ صياغة االستراتيجيات
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 واالستفادة المنظمة حياة في والمحورية الحرجة األبعاد إدراك إلى باإلضافة المواقف التنافسية

 (4٢، ص2٠٠٢توفيق عبد الرحمن، )مواردهامن 
 العمل اتجاهات دراسة من المؤسسة تمكين إلى االستراتيجية االدارة أسلوب ويؤدي

 أهمية لها تكون أن يمكن والتي الحالي وضعها أساس على االختيارات تحديد البديلة ويتطلب

 والتخيل الحدس" استخدام في التفكير من النوع هذا يساعد حيث .المؤسسة في مستقبل كبيرة

 الذي البرنامج مستوى على خاصة االستراتيجية الخطة صياغة في "االبتكار واإلبداع وملكة

 البرامج من أفضل بصورة ستنجح أنها يعتقد جديدة برمجية تصميم أنماط على يشجع

  األداء رفض معناه ليس بالمستقبل التفكير وأن ،الراهن الوقت في المستخدمة
 (4٤،ص2٠٠٤، أبوبكر مصطفى)السابق

مجموعة من الخصائص، التى تميزه، وتجعله المنهجية  ولالدارة االستراتيجية
 : األكثر مناسبة للمؤسسات التربوية، ومن هذه الخصائص

على النظره بعيد المدى، والذى ال يقف عند التنبؤ  تقوم االستراتيجية االدارةأن  -٠
ل إلى تكوين إطاره من خالل أحداث الماضى، ولكنه بمستقبل يمكن توقعه بالتوص

عملية بناء المستقبل، أى اختراع عالم لن يتحقق وجوده إال لمن يسعى إلى إختراعه، 
وهذا النظر يكون فى جميع المكونات واإلتجاهات؛ إلى األمام والخلف، أعلى، وأسفل، 

لى ما هو بعيد، وبذلك يعد التفكير لى ما هو جانبى، وا  أداة بصرية  ستراتيجياال وا 
 (٢٤، ص2٠٠٠محمد رؤوف، .)توفر مدى رؤية واسع وشامل

نظام متكامل له مدخالته وعملياته ومخرجاته، حيث تشتمل  االستراتيجية االدارة -2
المدخالت على متطلبات نظام التخطيط االستراتيجى سواء كانت مادية أو بشرية أو 
معلوماتية، وتتضمن عمليات التخطيط االستراتيجى كافة أنشطة التجميع والتحليل 

لمرتبطة بأهداف والتفسير وتحديد العالقات واإلتجاهات للمتغيرات واألطراف ا
المؤسسة، وتتمثل مخرجات تظام التخطيط االستراتيجى فيما يتم تحديده وصياغته من 
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رسالة ورؤية وأهداف استراتيجية، واختيار البديل األفضل، ووضع خطة استراتيحية 
 (Lakerveld, 2013, pp. 1 – 3)تتصمن  مسارات العمل لتحقيق هذا البديل

طلق من تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، للوقوف على تن االستراتيجية االدارة -9
نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات الحالية والمستقبلية أمام المؤسسة لتحقيق 
وضع تنافسى متقدم، وتقوية وتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة، وبذلك فهو يركز على 

حداث الماضى، ويؤكد ويهدف الحاضر والمستقبل على حد سواء، وكذلك ال يغفل أ
 (٠٢٤، ص2٠٠٢خالد العلي، .)دائمًا نحو اإلبداع واإلبتكار واألداء المتميز

يوفر ( (SWOT analysisحيث إن تحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات
تبصرًا وتعمقًا من الناحيتين الكمية والكيفية فيما يتصل بالمؤسسة وبيئتها 

 (٢9، ص2٠٠٠طارق شريف، )المحيطة

منهجية شمولية وتكاملية تركز على اإلتجاهات العامة   االستراتيجية االدارةمنهجية  -4
الكلية وليس كثرة الدخول فى التفاصيل، وتتأثر بالمتغيرات الموجودة بالبيئة الداخلية 

وهى عملية فعالة تتسم بالمغامرة والهجوم وليست عملية تأثر . والخارجية للمؤسسة
كرد فعل لألحداث البيئية، وهى عملية مرنة وليست جامدة، وموجهة  سلبى، تأثر

باألولويات وليست مجرد إضافات متقطعة، وهى عملية واقعية ذات مدلول حقيقى 
حتياجات أصحاب المصالح من  وموجهة بالمتطلبات البيئية وحاجات السوق ورغبات وا 

ت مجرد فضاء المؤسسة، وهى عملية موجهة بمعايير ومؤشرات للقياس وليس
فضفاض، وهى عملية مستمرة وليست عملية عرضية، ويشارك فيها جميع العاملين 
بالمؤسسة حتى تجد الخطة االستراتيجية مساندة من الجميع، بداية من اإلدارة العليا، 
إلى العاملين بالمؤسسة، والذين يتحملون مسئولية التنفيذ والقيام باألنشطة التى يتطلبها 

 (٠٤، ص2٠٠٢عمة الخفاجى، ن)نجاح الخطة
إن التحديد والتوصيف الدقيق للرسالة والرؤية واألهداف هو منطلق أساسى لعملية  -٤

، كما أن عملية التخطيط االستراتيجى فى جوهرها تقييم ومفاضلة االستراتيجية االدارة
ختيار من البدائل االستراتيجية لتحقيق الرسالة والرؤية واألهداف طيط ويلتزم التخ. وا 
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االستراتيجى بالتحليل المنطقى والموضوعى للمواقف واألحداث، والربط المنهجى 
ويتسم . للعالقات بين المتغيرات والتفسير العلمى المحايد لداللة اإلتجاهات والعالقات

التخطيط االستراتيجى بالواقعية حيث يقوم على اإلمكانيات والفرص ويواجه المشكالت 
على نظام للمعلومات  االستراتيجي بيئة المحيطة، ويقوم التفكيروالقيود الموجودة فى ال

متكامل وفعال، وتزداد أهمية خاصية المرونة والقدرة على التكيف فى نظام التخطيط 
التربوى مع تزايد التقلب واالضطراب البيئى، ويصعب تحقيق ذلك إال من خالل 

 (2٢، ص2٠٠٢ا وصالح، زكري)البيانات والمعلومات التى يوفرها نظام المعلومات
باالستمرارية ومراعاة التغيرات البيئية، ومن ثم فهو يمكن  االستراتيجية االدارةتتتميز   -٢

المعهد أو المؤسسة من االستمرار فى المنافسة، هذا باإلضافة إلى أنه يدرك بوضوح 
أن العملية ليست مجرد وضع خطط ثم تنفيذها، فهذه الخطط تكون فى حاجة إلى 

ل باستمرار فى ضوء حقائق السوق اإلقتصادى وتزايد المنافسة وكذا الضغط تعدي
فيد المؤسسات التربوية فى االنتقال من االستراتيجية ت االدارةوعليه، فإن  ،اإلجتماعى

وضعها الحالى إلى المستقبل المرغوب، حيث يحدد لها  مجموعة من المتطلبات لكى 
 (4٤، ص2٠٠٧بالل السكارنة، )ية متقدمةتعيد هيكلة نفسها لتحقيق مكانة تنافس

نظام يتم من خالله تحديد مجال عمل وأنشطة المؤسسة فى  االستراتيجية االدارة -٧
المستقبل، وتحديد مجاالت تميز المؤسسة فى المستقبل، وذلك بناءًا على نقاط القوة 

ارجية، ونقاط الضعف فى أداء المؤسسة، والفرص والتحديات الموجودة فى البيئة الخ
وذلك لتطوير وتنمية مجاالت التميز والتنافس المتاحة أمام المؤسسة فى المستقبل 

 .لتصميم المستقبل المرغوب فيه
للخصائص السابق الخصائص التالية لالدارة االستراتيجية فى   ةوتضيف الباحث
 :المؤسسات التربوية وهى

 .المستقبلي التوجهه أو األمام إلى النظر  -٠

 .وأسفل ألعلى النظر خالل من الشمولية النظرة  -2

 .واإلدراك الوعي على المبني المبدع اإللهام على االعتماد  -9
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 .اإلبداع إلى الحاجة  -4

 .جديدة مجاالت واقتحام الرئيسة والفرص القضايا تحديد  -٤

 .لتحقيقه يسعى مستقبلي الختراع التطلع خالل من بعيداً  النظر  -٢
 األمد طويلة إلى األمد قصيرة األفعال ردود من االنتقال - ٧

 االستراتيجية االدارة عناصر ـ2
 :تتمثل عناصر اإلدارة اإلستراتيجية فيما يلي        

  والرسالة اإلستراتيجية الرؤية -1

 القيادة ولكن األمام، إلي النظر من بدال الوراء إلي النظر الناس من الكثير يستسهل

 علي نمضي أين إلي تطلعاتنا نحدد أن فعلينا المستقبلية، بالنظرة تبدأ الفعالة والملهمة،

 المستقبل إلي للتطلع اآلخرين الثاقبة نظرتنا ) تحفز( تلهم البعيد، وسوف المدى

  (Hammond, 2006, p.178)مثلنا
 اإلستراتيجية واألهداف الغايات تحديد -3

 متساويان باعتبارهما واألهداف الغايات مصطلحي اإلدارة كتاب بعض يستخدم

 منفردة بطريقة استخدامهما سيتم البحث هذا في ولكن المعني، نفس ومتبادالن ويحمالن

 الخاصية باعتبارها الغاية إلي فيشار .بينهما والخلط الغموض يزول ومختلفة حتي ومتباينة

 الزمني للتأطير تخضع ال وهي تحقيقها، إلي المؤسسة تسعي األجل التي طويلة النهائية

 الهدف تحقيق يعتبر وبالتالي األجل وقصيرة متوسطة إلي الخاصية الهدف ويشير .والكمي

 .الغايات لتحقيق ضروري

 :األهداف -3

 غايتها تحقق لكي إليها المؤسسة تصل أن يجب التي النتيجة في الهدف يتمثل

 ترجمة األمر حقيقة في ويعتبر الرسالة من تحديدا أكثر يكون والهدف بطبيعته،النهائية

 يتم ما وعادة .الفعلية األداء مستويات قياس مقابلها يمكن أداء محددة نتائج إلي للرسالة
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 غايتها رسالة المؤسسة وبالتالي تحقيق إلي مجملها في األهداف تؤدي من مجموعة وضع

 (٤٤، ص2٠٠9علي عبيد، )النهائية
 ووفقا محددة، نيةزم فترة في انجازه يتم سوف ما عن" أهداف المؤسسة وتعبر

 (2٠٠٠عبد الوهاب مهنا، )زمني محدد لجدول
 مستهدفة، أو مرغوبة نتيجة تحدد جملة" عن عبارة :بأنه الهدف تعريف يمكن كما 

 تحقيق كيفية أو النتائج تبلغ كيف يحدد ال الهدف لكن ومتى، إنجازه يجب تحدد ماذا

 من يضمه وما التنظيمي الهيكل خالل من األهداف لبلوغ وتسعي المؤسسة األهداف،

 (٠٠٤، ص2٠٠٠توماس وهنجر، )عمل فرق أو وحدات

 في مهام اإلدارة مفهوم يشير أخري ناحية من لترجمة تحقيقها المطلوب النتائج إلي

مكانية الدقيق بالتحديد األهداف وتتسم عملي، واقع إلي المؤسسة ورسالتها والميل  القياس وا 
 (924، ص2٠٠٤إياد علي، )االتىالتفصيل وهى تحقق  إلي
 .المرغوب الوضع تجاه التقدم لقياس وسيلة  -

 .تحقيقها يمكن نتيجة  -

 .المنشودة األهداف تحقيق خالله من يمكن زمني إطار -

تسعي  شاملة عامة أهداف تعتبر الغايات أن إستخالص يمكن تقدم ما خالل من
 والشمول بالعمومية تتصف وهي األجل طويلة زمنية فترة خالل المؤسسة إلي تحقيقها

 بمعناها األهداف أما .والرسالة والرؤية باإلستراتيجية ترتبط فهي اإلطالق،ولهذا و واإلتساع

 أو متوسطة زمنية مستويات في تحقيقها الواجب التشغيلية النتائج فيقصد بها والضيق المحدد

 .األجل قصيرة

 :حليل البيئة الخارجيةت :4-3

يتوقف نجاح المنظمة إلى حد كبير على مدى دراستها العوامل البيئية المؤثرة 
واالستفادة من تجاهات هذه العوامل و بدرجة تأثير كل منها، حيث تساعد دراسة وتحليل 
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، 2٠٠٠عريفج و سلطي، )عوامل البيئة الخارجية في تحديد العديد من النقاط أهمها
 (٠٧ص
 . وضع األهداف وتعديلها وفق نتائج تلك الدراسات  -
 .بيان الموارد المتاحة، وكيفية االستفادة منها  -
تحديد نطاق ومجال األنشطة التي تقوم بها المنظمة، وبيان عالقات التأثير والتأثر   -

بالمؤسسات المختلفة، سواء كانت تلك المؤسسات تمثل امتدادا لها، أو تعاونها في 
 .ا وأنشطتهاعملياته

تساهم دراسة البيئة في تحديد سمات المجتمع والجماهير التي ستتعامل معها  -
 المؤسسة،وذلك من خالل الوقوف على أنماط القيم السائدة و أيها يحظى باألولوية

 :البدائل اإلستراتيجية -2
بعد تحديد رؤية المؤسسة، وبيان رسالتها، ووضع األهداف التي ستعمل المؤسسة 

تحقيقها، إلى جانب دراسة وتحليل عوامل البيئة الخارجية والداخلية، بما يوضح  علی
المؤسسة الفرص والمخاطر المحيطة بها، ويبين لها نواحي القوة والضعف التي تتسم بها، 

فاروق )يصبح من الممكن أن تطرح بدائل اإلستراتيجيات التي يمكنها االختيار من بينها
 (٠9٤، ص2٠٠٠شوقي، 

أن القيادة اإلدارية المؤسسة عليها أن تختار من بين تلك البدائل  الباحثةوترى 
العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند المفاضلة بين . اإلستراتيجية ما يتالءم مع ظروفها

وال شك أن اإلدارة اإلستراتيجية وهي تستهدف البحث عن الخيارات ال ،البدائل اإلستراتيجية
فاألهداف التي تسعى المنظمة . لبديل الذي يحقق األهدافتنشد إال الحصول على ا

لتحقيقها تلعب دورا في عملية االختيار، لهذا كانت أهداف المؤسسة من أول العوامل التي 
 .تؤخذ في االعتبار عند اختيار البدائل
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 :تنفيذ اإلستراتيجية  -2
إلى إجراءات عمل، هي تلك العملية التي يتم فيها ترجمة اإلستراتيجية الموضوعة 

وتخصيص الموارد المالية والبشرية، وتنظيم األفراد وحفزهم، وتوفير المعلومات اإلدارية 
ويقصد بها أيضا المجموع الكلي لألنشطة  الالزمة، ووضع نظام التقويم األداء اإلستراتيجي

ية التي من واالختيارات الالزمة لوضع اإلستراتيجية المختارة موضع التنفيذ، فهي تلك العمل
خاللها تتحول اإلستراتيجيات والسياسات إلى تصرفات فعلية من خالل تنمية البرامج 

 والموازنات، واإلجراءات 
هي مجموعة من النشاطات أو الخطوات الالزمة لتحقيق خطة ذات غرض  :البرامج -

 محدد، إنه يجعل اإلستراتيجية ذات صبغة عملية
فترة زمنية محددة، وهي توضح الكيفية التي يتم هي خطة مالية تغطي  :الموازنات -

 الحصول بموجبها على األموال المطلوبة، وكيفية توزيعها على االستخدامات المختلفة
بعد إعداد البرامج والموازنات المطلوبة التنفيذ، يتم إعداد إجراءات التشغيل  :اإلجراءات -

قبل جميع أنشطة المؤسسة، المعيارية التي تمثل الخطوات التي يجب ممارستها من 
ويجب أن تكون اإلجراءات بسيطة تسهل تنفيذ البرامج المرغوبة، كما يجب تدريب 

 العاملين على استخدامها
 :الرقابة اإلستراتيجية -2

تعتبر عملية الرقابة هي المرحلة األخيرة والهامة من مراحل اإلدارة اإلستراتيجية، 
والعمليات المختلفة التي تم القيام بها، ثم مقارنة  حيث يجب قياس األداء الفعلي لألنشطة

األداء الفعلي باألهداف اإلستراتيجية المحددة من قبل التحقق من مدى المطابقة بينهما، 
وكشف أي انحرافات إن وجدت، ثم أخيرا اتخاذ اإلجراءات السريعة لعالج هذه 

 (٠94، ص2٠٠2محمد عباس، )االنحرافات
جية تحدد مدى قدرة المؤسسة على تحقيق األهداف والغايات أن الرقابة اإلستراتيو 

ن من مهام الرقابة  ذا ما كانت هذه األهداف ممكنة التحقيق كما خطط لها، وا  بنجاح، وا 
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هاني الطويل، )إعادة تكييف إستراتيجية المؤسسة لتحسين قدرتها في تحقيق أهدافها
 (٠٧٢، ص2٠٠٤

 بالكويت نشأة وتطور مجالس اآلباء والمعلمين -2
إن مجلس اآلباء والمعلمين تنظيم تربوي يجمع اآلباء مع المعلمين مع قادة 

تركي السبيعي، .)المجتمع وخبراء التربية للوصول إلى أفضل استثمار تربوي للطالب
يمكن القول أن وجود  مدرسة المباركية،وقد ظهر هذا المجلس في . (٠4٧، ص2٠٠2

لمين وخبراء التربية جاء ثمرة للجهود الكبيرة التي قام شكل تنظيمي يجمع بين اآلباء والمع
وكان مولد ،، وقد ظهر هذا التنظيم في المدارس النظامية أوال بها السيد ياسين الطبطبائي

  (٠2، ص2٠٠٤إبراهيم عليج، ) ٠٤٢٤يوليو  ٤مجالس اآلباء والمعلمين الرسمي في 
معلمين، وقد تحددت أغراض هذه وقد اهتمت وزارة التربية بإنشاء جمعية لآلباء وال

 (: ٠٤٢٤، 9٠٠وزارة التربية، قرار وزاري رقم )الجمعية في اآلتي
 .معالجة المشكالت االجتماعية للطالب وذلك بتعاون المدرسة مع األسرة -٠
تنظيم الحياة المدرسية وتوفير الجو المدرسي الصالح لنمو التالميذ على أساس من   -۲

 .ثقافي بين المدرسة واألسرةالتقارب االجتماعي وال
توجيه المدرسة إلى القيام بوظيفتها االجتماعية في خدمة المجتمع بما يرفع المستوى  -9

 .الصحي والثقافي في المحيط االجتماعي للمدرسة
غير أن هذا التنظيم لم يحالفه النجاح وذلك ألسباب عدة، وهي أن هذا المشروع 
لم يسبقه أي توعية بأهداف التنظيم وأساليب العمل بين اآلباء والمعلمين مما جعل بعض 
المدارس تخطئ في نظرها لمجالس اآلباء والمعلمين وتنظر لها على أنها مصدر لجلب 

من اآلباء ينظرون إليها بعين الريبة، ومن ثم انصرفوا  اإلعانات المالية مما جعل كثير
 ( ٠٤4٤، ص2٠٠٧شيماء المقدم، )عنها
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 أهداف مجالس اآلباء والمعلمينـ 2
تهدف مجالس اآلباء والمعلمين في كل مستوى وما يخصه إلى تحقيق األغراض 

 (٠٤٠، ص2٠٠٠أحمد العويهان، )التالية
توثيق الصالت بين اآلباء والمعلمين في جو يسوده التعاون واالحترام من أجل   -٠

  رعاية األبناء 

 .تنمية حب المدرسة وتعميق االنتماء للوطن  -2
العمل على رفع كفاءة العملية التربوية والتعليمية بالمشاركة الفعالة التي تحقق   -9

 .المتابعة الكاملة
 .للمواطنين بهدف اإلسهام في دعم العملية تشجيع الجهود الذاتية االختيارية  -4
رعاية الفئات الخاصة من الطالب سواء المعوقين منهم أو المتفوقين، وتهيئة الجو   -٤

مكانياتهم في ضوء االتجاهات العملية والتربوية  . المناسب لهم وجعل قدراتهم وا 
لقيم األخالقية العمل على تأصيل الديمقراطية وتعميق االتجاهات السلوكية والقومية وا  -٢

 .في نفوس الطالب
توجيه جهود اآلباء والمعلمين لرفع المستوى العام للمجتمع المحلي وتحقيق التنمية   -٧

 .االجتماعية واالقتصادية واالندماج في حياة األمة واإلسهام في تقدمها
وسوف تتناول الدراسة المستوى األول من مستويات مجالس اآلباء والمعلمين وهو 

( ٤)المدرسة بشئ من التفصيل في ضوء ما جاء في مواد القرار الوزارى رقم المستوى 
 2٠٠٢لعام 

 اءات الدارسة الميدانية ونتائجهاإجر 
من وجهة نظر المعلمين واقع اإلدارة اإلستراتيجية رصد هدفت الدراسة الميدانية  
 .التعليمية( العاصمة، الجهراء، وحولي)وأعضاء مجلس اآلباء بمناطق 

 إجراءات الدراسة الميدانية: ثانيا
 :تعرض الدراسة الحالية إجراءات الدراسة الميدانية على النحو التالي   
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 ـ عينة الدارسة1
( 242)الدراسة من  عينة تتكونمعلمًا، و ( 24٤٤٠)بلغ مجتمع الدراسة 

( ٠٤4)والبالغ عددهم  التعليمية( حولي، و لجهراء، االعاصمة)بمناطق  بالمدارس االبتدائية
%( ٠)عضو مجلس آباء بالثالث مناطق سالفة الذكر وهى تمثل نسبة ( ٢٢)معلم، وعدد 

م، 2٠2٠٤/2٠2٠، وذلك للعام الدراسي من مجتمع الدراسة، اختيروا بالطريقة العشوائية
 .يوضح ذلك( ٠)وجدول 

 عينة الدراسة خصائص (1)جدول 

 العدد المديرون المتغيرات  م
من  النسبة

 العينة

 المنطقة التعليمية 1

 33.. 11 العاصمة

 33.. 11 الجهراء

 33.. 18 حولي

 188 333 المجموع

3 
 

 العلمي المؤهل

 2.33 113 بكالوريوس أو ليسانس

 12 31 دبلوم دراسات عليا

 231 11 ماجستير أو دكتوراه

 188 333 مجموعال

 النوع            .

 31 111 ذكور

 1. .13 إناث

 188 333 مجموعال

 عدد سنوات الخبرة 3

 1. 341 سنة .1أقل من  -.من 

 3. 22 سنة .3أقل من  -.1من 

 1 22 سنة فأكثر .3من 

 188 333 المجموع

 الصفة .

 6.36 1.3 معلم

 .63. 11 عضو مجلس األمناء

 188 333 المجموع

 188 333 إجمـــــــــــــــــــــــــالي
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 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
 .معلم وعضو مجلس آباء( 242)الدراسة بلغ  عينةأن عدد  -

بالنسبة للمناطق التعليمية فقد تساوت عينة الدراسة تقريبًا بالمناطق التعليمية الثالث  -
، (9939)، حيث بلغ لكل منهم نسبة (العاصمة، الجهراء، حولي)محل الدراسة وهي 

 .يفسر التوازن النسبي في حجم العينة بما يعطى مصداقية للنتائجوهو ما 
الحاصلين على البكالوريوس أو الدراسة كان أكبر في  عينةأن المؤهل العلمي ألفراد  -

ثم الدراسة،  عينةمن إجمالي ( % ٧٤32)بنسبة ( ٠٢2)حيث كان عددهم  الليسانس
بنسبة ضئيلة بلغت ( 4٠)دبلوم دراسات عليا بعدد على  حملة الحاصلين جاء
بنسبة ( ٠٤)، وفي المرتبة األخيرة جاء حملة الماجستير والدكتوراه بعدد %(٠٧)
ين على عاملوهذا يدل على أنه مازالت النسبة ضعيفة في حصول ال، %( ٧3٢)

 .البكالوريوس أو الليسانس مؤهل دراسي أعلى من
( ٠29) ن، حيث بلغ عددهناثر في فئة اإلالدراسة كان أكب عينةأن نوع  -

، حيث نسبياً قل األ ذكورالدراسة، بينما كانت فئة ال عينةمن إجمالي (  %٤4)بنسبة
كثرة مدارس الفتيات في المرحلة ، ويرجع ذلك إلى (%4٢)بنسبة  (٠٠٤) مبلغ عدده
 .االبتدائية

معلم ( ٠٤4) م، حيث بلغ عددهالمعلمينالدراسة كان أكبر في فئة  عينة صفةأن  -
 أعضاء مجلس اآلباءالدراسة، بينما كانت فئة  عينةمن إجمالي ( %٢93٢)بنسبة 

 (. %9٢39)بنسبة عضو  (٢٢) م، حيث بلغ عددهنسبياً قل األ
أقل  -٤من )لمن هم ما بين الدراسة كان أكبر  عينةألفراد  عدد سنوات الخبرةأن  -

الدراسة،  عينةمن إجمالي ( %٤٤)بنسبة ( ٠49)حيث كان عددهم ( سنة ٠٤من 
وبنسبة ( ٧٧)بعدد ( سنة 2٤أقل من  -٠٤من )بعدهم من تتراوح خبرتهم  ثم جاء
سنة في  2٤، وفي المرتبة األخيرة جاء أصحاب الخبرة األكثر من %(92)بلغت 

 .التدرج المنطقي للمعلمينوهذا يدل على ، %( ٧3٢)بنسبة ( ٠٤)العمل بعدد 
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 ـ أداة الدراسة  3
 :واستخدمت الدراسة االستبانة، وشمل إعدادها ما يلي

 أ ـ خطوات بناء أداة الدراسة
 :وتعرضها الدراسة على النحو التالي   

 .التخطيط االستراتيجي :المحور األول
 .التنفيذ االستراتيجي :المحور الثاني
 .الرقابة اإلستراتيجية :المحور الثالث
 .الممارسات اإلدارية :المحور الرابع

صياغة عبارات أداة الدارسة تحت كل محور بحيث تكون واضحة ومفهومة، وبحيث  * 
الخماسي ( ليكرت)يستجيب المفحوص لكل عبارة من عبارات االستبانة وفق تدرج 

تقابله (. رافض بشدة -رافض  –موافق بدرجة متوسطة  –موافق  –موافق بشدة )
 .على الترتيب( ٠ -2 - 9ـ 4ـ  ٤)الدرجات 

 داد االستبانة في صورتها األوليةإع * 
 (الصدق والثبات) ب ـ تقنين االستبانة 

 :تم التحقق من الصدق والثبات لالستبانة على النحو التالي
 صدق االستبانة -

لتأكد من أنها تخدم أهداف صدق المحكمين  تم قياس صدق االستبانة بواسطة
الدارسة، ومناسبة لمن تطبق عليهم، وقياس مدى تمثيل االستبانة ومحاورها المختلفة المراد 
قياسها، وعرضت الدراسة الحالية االستبانة علي مجموعة من المحكمين في مجال 
ية تخصص أصول التربية واإلدارة التربوية، من أساتذة كليات التربية بالجامعات المصر 

وأوصى المحكمون بتعديل بعض العبارات وحذف  . (٠) محكماً ( ٠٠)بلغ عددهم والكويتية 
 .يوضح ذلك( 2)عدد منهم  والموافقة على باقي العبارات، وجدول 

 

                                                           

 .252قائمة بأسماء األساتذة المحكمين لالستبانة، ص ( 2)ملحق  ( )
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 حساب معامل ثبات االستبانة  -
ألفا )االتساق الداخلي باستخدام معامل استخدمت الدراسة الحالية معامل ثبات 

عادة االختبار بتطبيق االستبانة في كما  ،(كرونباخ استخدمت ثبات طريقة االختبار وا 
معلمًا، وبعد أسبوعين تم إعادة التطبيق عليهم مرة ( 9٠)صورتها النهائية على عدد 

يجاد معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط  أخرى، ومقارنة نتائج التطبيقين وا 
( بيرسون)ومعامل ارتباط ( ا كرونباخألف (معامل يوضح قيم( 2)، وجدول (بيرسون)

 .لالستبانة
 (3)جدول 

 لثبات االستبانة ( بيرسون)ومعامل ارتباط ( ألفا كرونباخ (معامل قيم 

 المحاور م
عدد 
 العبارات

قيم 
 كرونباخ

قيم معامل ارتباط 
 (بيرسون)

 **29.5  .29 2  التخطيط اإلستراتيجي  

 **29.5  .29 7 التنفيذ اإلستراتيجي 2

 **29.5 29.5 7 الرقابة اإلستراتيجية 3

 **29.2 29.3 2  الممارسات اإلدارية 4

 ** .29  .29 32 الستبانةإجمالي ثبات ا

 (2022)دالة عند مستوى (   * 2021)دالة عند مستوى ** 
، مما (٠3٤٠)، أن قيم معامل ألفا كرونباخ لالستبانة بلغ (2)يتضح من جدول 

فيما بلغ قيم معامل . االستبانة ككل ومن ثم صالحيتها للتطبيقيشير إلى قوة ثبات 
، وتعد هذه القيم لمعامالت االرتباط مرتفعة جدًا ومقبولة وكافية (٠3٤٠)االرتباط لالستبانة 

مما يشير إلى قوة معامل االرتباط، ومن ثم ( ٠3٠٠)ألغراض الدراسة ودالة عند مستوى 
 .ات أداة الدراسة ككل ومن ثم صالحيتها للتطبيقثبات محاور أداة الدراسة وأيضًا ثب

عملت الدراسة على إدخال البيانات وتحليلها بعد تحديد طول خاليا مقياس ليكرت 
، (٠3٢= ٤÷ 4)، قسمة الناتج على طول الفئة (4=٠-٤)الثالثي، تم حساب المدى 

ضافة الناتج إلى اقل قيمة في أداة الدراسة وبالتتابع، وجدول   .ح ذلكيوض( 9)وا 
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 ( 3)جدول 
 درجة القطع لفئات الدرجات لكل مستوى من مستويات االستجابة

 النسبة المئوية الفئات التقدير في أداة الدراسة م

 %  22 إلى    2492من  5إلى   492من  موافق بشدة  

 %  24إلى    2292من  4922إلى   394من  موافق 2

 % 22إلى   5292من  3942إلى    292من  موافق بدرجة متوسطة 3

 %  52إلى   3292من  2922إلى   92 من  رافض 4

 % 32إلى   22من  922 إلى   من  رافض بشدة 5

، أن الدراسة الحالية اعتبرت المتوسطات الموضحة (9)يتضح من جدول 
بالجدول ونسبتها هي الحد الفاصل بين مستوي االستجابات في االستبانة، وذلك لمتوسط 

 .االستجابة للعبارة أو مجموع المحور أو الدرجة الكلية لالستبانة ككل

 نتائج الدراسة الميدانية 
  :يمكن تحليل وتفسير نتائج الدراسة كما يلي     

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع العبارات ولكل 
 .يوضح ذلك( 4)ة، وجدول المحاور وللدرجة الكلية من وجهة نظر عينة الدراس

 (4)جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب الستجابات عينة 

 (االستبانة)الدراسة حول أداة الدراسة 

 المحاور م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 2 .5 29.2 29.2 التخطيط اإلستراتيجي  

 3 52 922  29.2 التنفيذ اإلستراتيجي 2

 4 52 29.2 2977 الرقابة اإلستراتيجية 3

   22 922  3922 الممارسات اإلدارية 4

 متوسطة  .29 29.3 مجموع االستبانة
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 :السابق ما يلي( 4)يتضح من جداول 
دور مجالس اآلباء والمعلمين بدولة الكويت في ضوء مدخل اإلدارة واقع درجة أن  -

العاصمة، )اإلستراتيجية من وجهة نظر المعلمين وأعضاء مجلس اآلباء بمناطق 
جاء بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي إلجمالي التعليمية ( الجهراء، وحولي

 (.٠3٤٠)بانحراف معياري ( 23٤9)االستبانة 
 :المحور الرابعاالستبانة األربعة بدرجة متوسطة، حيث جاء  جاءت محاور  -

: المحور األولتاله في المرتبة الثانية . في المرتبة األولىالممارسات اإلدارية 
التنفيذ : ، وجاء في المرتبة قبل األخيرة المحور الثانيالتخطيط اإلستراتيجي

 .الرقابة اإلستراتيجية :، وفي المرتبة األخيرة جاء المحور الثالثاإلستراتيجي
أن هناك  وتعزى هذه النتيجة إلى احتياج المدارس االبتدائية بدولة الكويت إلى -

معوقات ومشكالت تواجه مجالس اآلباء والمعلمين في تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية 
 تعود ألمور عدة من أهمها البعد االستراتيجي في تطبيق اإلدارة المدرسية، وأن
تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية داخلها بما يساعد في تطوير دور مجالس اآلباء 

 .والمعلمين، وهو ما قد ينعكس جديًا وباإليجاب على أداءهم مع المدرسة
، ودراسة ديفيز (2٠٠٢)واتفقت هذه النتائج مع نتيجة دراسة الهاللى ومصطفى  -

(2009 ،Davies )تعد تلبي احتياجات  والتي أكدت أن اإلدارة التقليدية لم
دارات المدارس  المدارس، وأن التوجه اإلستراتيجي طريقة جديدة أمام قيادات وا 

والتي ( Price، 2016)لمواجهة التحدي في األلفية الجديدة، ودراسة بريس 
أوضحت أن هناك تفاوتا في درجة تنفيذ أهداف الخطط اإلستراتيجية بين مراقبي 

والتي كشفت اثر اإلدارة ( 2٠٠٢)ايف العقيل المنطقة التعليمية، ودراسة ن
 .اإلستراتيجية على األداء المؤسسي

الفروق الدالة إحصائيا لدرجة واقع أداء مجالس اآلباء وتعرض الدراسة        
والمعلمين بدولة الكويت في ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيجية تبعًا لمتغيرات الدراسة 
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على النحو  (مي, النوع, عدد سنوات الخبرة, الصفةالمنطقة التعليمية, المؤهل العل)
 :التالي

 

 أ ـ الفروق الدالة إحصائيا من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق لالستبانة، 

 يوضح ذلك( ٤)التعليمية، وجدول  تبعًا لمتغير المنطقةمن وجهة نظر عينة الدراسة 
 (2)جدول 

 نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات
 تقديرات أفراد العينة التي تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

 المحاور
 

المنطقة 
 التعليمية

 
 العدد

 اختبار تحليل التباين األحادي

 مصدر
 التباين

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 الداللة (ف)

 
االستبانة 
 ككل 

 92. 2 بين المجموعات  2 العاصمة

292 
292  
 
 دالة  

 95  .23 المجموعات داخل  2 الجهراء

 22 يحول
   24 مجموع

 242 المجموع

لدرجة واقع  وجد فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابيةت، (٤)من جدول يتضح 
تبعًا ية أداء مجالس اآلباء والمعلمين بدولة الكويت في ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيج

وتم استخدام اختبار (. ٢32( )ف)المنطقة التعليمية، حيث بلغت قيمة لمتغير 
(SCHEFFE ) يوضح ذلك( ٢)للمقارنات البعدية، وجدول. 

 (2)جدول 
 المنطقة التعليميةلمتغير ( شيفيه)نتائج تحليل اختبار 

 حولي الجهراء العاصمة المتوسط الحسابي المنطقة التعليمية

 2922  292  2975 العاصمة

 * 292.2   292 2972 الجهراء

  * 292.2 2922 2923 حولي
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مجالس اآلباء  واقع أداء يتضح من الجدول السابق، أن الفروق في درجة
 المنطقة التعليميةتبعًا لمتغير ية والمعلمين بدولة الكويت في ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيج

لك ذ، وقد يعود منطقتي الجهراء، والعاصمةب اعند مقارنتهمنطقة حولي التعليمية لحساب 
قة، وكثرة التدريبات المقدمة في التخطيط واإلدارة اإلستراتيجية في مدارس هذه المنط لكثرة

المدارس وبالتالي أعضاء مجلس اآلباء والمعلمين في هذه المنطقة عن غيرها من 
  .المناطق

 والتي كشفت وجود( 2٠٠4)واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة رفيف زغيبي 
محافظة سلفيت بالمقارنة مع محافظات شمال  لحسابوكانت  المنطقةفروق تعزى لمتغير 

والية حيث أنها طبقت على ( Price، 2016)دراسة بريس ت مع واختلف. الضفة األخرى
 .إيلينويز

 مؤهل العلميتبعًا لمتغير العينة الدراسة  ـ الفروق الدالة إحصائيا من وجهة نظرب 
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق لالستبانة، 

 .يوضح ذلك( ٧)، وجدول العلمي متغير المؤهلتبعًا لمن وجهة نظر المديرين 
 ( 2)جدول 

 تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة
 في االستبانة ككل تبعًا للمؤهل العلمي

 المحاور

 
 المؤهل العلمي

 
 العدد

 اختبار تحليل التباين األحادي

 مصدر
 التباين

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

مجموع 
 المربعات

 الداللة (ف)

االستبانة 
 ككل

بكالوريوس 
 أو ليسانس

بين  22 
 المجموعات

2  9 2 295 297 295 
 غير دالة

دبلوم دراسات 
 ُعليا

داخل   4
 المجموعات

23.  92 22  

أو  جستيرما
 دكتوراه

 222   24 مجموع . 

  242 المجموع
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 توجد فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابيةال ، أنه (٧)يتضح من جدول 
مجالس اآلباء والمعلمين بدولة الكويت في ضوء مدخل اإلدارة أداء  لدرجة واقع
تعزى هذه ، و (٠3٧( )ف)المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة تبعًا لمتغير  يةاإلستراتيج

أن المؤهل العلمي لعينة الدراسة ال يوثر بصورة مباشرة عن كشف واقع أداء النتيجة إلى 
خاصة مع تعدد وتنوع مؤهالت هؤالء، فيما قد يؤثر المؤهل  مجالس اآلباء والمعلمين

 . العلمي في واقع أداء المعلمين أنفسهم
والتي كشفت أنه ال ( 2٠٠4)واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة رفيف زغيبي 

وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات أعضاء مجالس اآلباء واألمهات ت
لدور مديري المدارس الحكومية الثانوية في تنمية المجتمع المحلي في محافظات شمال 

والتى ( 2٠٠4)دراسة عبدالسالم الجعافرة ، و الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
فاعلية مجالس التطوير التربوي في تفعيل الشراكة المجتمعية وفق  تائجهاأظهرت ن

تعزى  متطلبات الجودة من وجهة نظر مديري ومديرات مدارس اقليم الشمال في األردن
فيما لم تختلف مع أي من الدراسات السابقة . لمؤهالتهم العلمية األعلى من البكالوريوس

 .المتضمنة بالدراسة
 النوعلمتغير  تبعاً  عينة الدراسة الدالة إحصائيا من وجهة نظرـ الفروق ج 

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق لالستبانة،
 .يوضح ذلك( ٢)، وجدول نوعتبعًا لمتغير المن وجهة نظر المديرين 

 (2)جدول 
 (أنثى -ذكر)لنوع الفروق بين استجابات المديرين في االستبانة ككل تبعًا ل

 العدد النوع لمحاورا
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (اختبار ت)

درجات 
 الحرية

 الداللة (ت) 

            
 ستبانة ككل اال

 .92  2932 .   ذكر
 493 (242ـ )

292     
 922  3937 23  أنثى (دالة)



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 3232 ديسمبر                            - 322             -          ( 4)العدد ( 3)المجلد   

لدرجة  توجد فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ، أنه(٢)يتضح من جدول 
تبعًا ية واقع أداء مجالس اآلباء والمعلمين بدولة الكويت في ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيج

وتعزى هذه النتيجة إلى . (439( )ت)لحساب المعلمات، حيث بلغت قيمة  النوع لمتغير
زيادة عدد المدارس االبتدائية للفتيات وما يقابله من زيادة في عينة الدراسة من اإلناث، 
وهو ما قد يؤثر في نتائج الفروق لحساب المعلمات، وأن المعلمات يقبلن على حضور 

 . مما يؤثر باإليجاب على أدائهنالدورات التدريبية المختلفة 
والتي وجدت فروق ( 2٠٠4)دراسة عبدالسالم الجعافرة واتفقت هذه النتائج مع 

واختلفت . ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في المجاالت جميعها لصالح اإلناث
ال توجد فروق ذات داللة والتي ( 2٠٠4)هذه النتائج مع نتائج دراسة رفيف زغيبي 

إحصائية في متوسط استجابات أعضاء مجالس اآلباء واألمهات لدور مديري المدارس 
الحكومية الثانوية في تنمية المجتمع المحلي في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى 

وقد يكون السبب في ذلك اختالف الدولة المطبق بها الدراسة وكذلك  لمتغير الجنس،
 .المرحلة التعليمية

 الصفةتبعًا لمتغير  عينة الدراسة لدالة إحصائيا من وجهة نظرـ الفروق اد 
 (2)جدول 

 الفروق بين استجابات المديرين في االستبانة ككل تبعًا للصفة

 العدد النوع لمحاورا
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (اختبار ت)

درجات 
 الحرية

 الداللة (ت)

ستبانة اال
 ككل

 2 9  3922 54  معلم

 .29 (242ـ )
292  

 932  2973 22 عضو مجلس اآلباء (دالة)

لدرجة  توجد فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ، أنه(٤)يتضح من جدول 
تبعًا ية واقع أداء مجالس اآلباء والمعلمين بدولة الكويت في ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيج

وتعزى هذه النتيجة إلى . (23٤( )ت)صفة لحساب المعلمين، حيث بلغت قيمة لمتغير ال
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للواقع  نأن ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية بالمدرسة يالمسه أكثر المعلمين والمتعايشي
المدرسي وممارسات اإلدارة المدرسية معهم، عن غيرهم من أعضاء عضو مجلس اآلباء 

 . اإلدارة اإلستراتيجية بسيطة والمعلمين والين قد تكون خلفيتهم عن
والتي أظهرت ( 2٠٠4)دراسة عبدالسالم الجعافرة واتفقت هذه النتيجة مع نتائج 

فيما اختلفت . نتائجها وجود فروق لحساب عينة المعلمين لفاعلية مجالس التطوير التربوي
والتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 2٠٠4)مع نتائج دراسة رفيف زغيبي 

لحساب العينة دور مديري المدارس الحكومية الثانوية في تنمية المجتمع المحلي من ل
، وقد يرجع سبب االختالف إلى اختالف البيئة مجالس اآلباء واألمهات المختارة من

 .نفي محافظات شمال الضفة الغربية في فلسطيالمطبق فيها الدراسة وهي 
لعدد سنوات الخبرة  تبعاً  عينة الدراسة ـ الفروق الدالة إحصائيا من وجهة نظرهـ 

 .للمعلمين
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق لالستبانة، 

( ٠٠)، وجدول عدد سنوات الخبرة للمعلمينتبعًا لمتغير من وجهة نظر عينة الدراسة 
 .                                       يوضح ذلك

 (12)جدول 
 نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات

 تقديرات أفراد العينة التي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 المحاور
سنوات  عدد

 الخبرة
 العدد

 اختبار تحليل التباين األحادي

 مصدر
 التباين

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

مجموع 
 المربعات

 الداللة (ف)

 
ستبانة اال

 ككل 

 أقل  -5من 
 سنة 5 من 

 43 
 بين

 المجموعات
2 295  5 

292 
2923 

 دالة  

 أقل  -5 من 
 سنة 25من 

77 
 داخل

 المجموعات
23.  92  .7 

سنة  25من 
 فأكثر

22 
   24 مجموع

222 

  242 المجموع
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لدرجة  وجد فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابيةت، (٠٠)يتضح من جدول 
ية تبعًا أداء مجالس اآلباء والمعلمين بدولة الكويت في ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيج واقع

استخدام اختبار ، وتم (٢32( )ف)عدد سنوات الخبرة للمعلمين، حيث بلغت قيمة لمتغير 
(Scheffe ) يوضح ذلك( ٠٠)للمقارنات البعدية، وجدول. 

 (11)جدول 
 لمتغير عدد سنوات الخبرة( شيفيه)نتائج تحليل اختبار 

 الخبرة أبعاد االستبانة
المتوسط 
 الحسابي

أقل من  -5من 
 سنة 5 

أقل  -5 من 
 سنة 25من 

 25من 
 سنة فأكثر

 
الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 292 293  29.2 سنة 5 أقل من  -5من 

 *29.2  293 3945 سنة 25أقل من  -5 من 

  *29.2 292 3972 سنة فأكثر 25من 

للدرجة الكلية فروق بين المتوسطات الحسابية ق، أن الجدول الساباليتضح من 
الدراسة تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة، لحساب من لالستبانة من وجهة نظر عينة 

، عن من (93٧٠)سنة فأكثر حيث بلغ قيمة متوسطهم الحسابي  2٤خبرتهم ما بين من 
من  تعزى هذه النتيجة إلى أنسنة في العمل، و  2٤سنة إلى أقل من  ٠٤خبرتهم من 

ارية والتدريسية وقد سنة فأكثر هم أكثر خبرة ومعرفة باألمور اإلد 2٤خبرتهم ما بين من 
يكون الكثير منهم حضروا دورات تدريبية معنية بمجلس اآلباء والمعلمين واإلدارة 
اإلستراتيجية وكذلك من السهل اكتشاف وتقييم إدارة المدرسة في النواحي اإلدارية والفنية 

 .الخاصة بالتدريس
أنه ال والتى كشفت ب( Price، 2016)دراسة بريس واختلفت هذه النتائج مع 

، وسبب ذلك قد يرجع إلى سنوات الخدمة توجد فرق ذات داللة إحصائية تعزى لعدد
مناطق اختالف البيئة التى طبقت فيها الدراسة وكذلك اختالف عينتها، والتى طبقت على 

 .بينما لم تتفق مع أي من الدراسات السابقة المتضمنة بالدراسة. والية إيلينويزبتعليمية 
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 المقترحةالتوصيات 
 :المقترحة كما يلي تعرض الدراسة التوصيات

تحديد أدوار ومهام كل من أعضاء مجلس اآلباء والمعلمين بالمدارس االبتدائية  -
 .بدولة الكويت بما يحقق التطبيق الفعال لإلدارة اإلستراتيجية

زيادة مستوي إدراك العاملين بالمدارس االبتدائية بدولة الكويت حول تطبيق مدخل  -
اإلدارة اإلستراتيجية، ودورها االيجابي في تحسين األداء التعليمي والتربوي واإلداري 

 .لهم
تشكيل لجنة على مستوى المدرسة واإلدارة التعليمية لمتابعة أعمال وأنشطة المجالس  -

 .وليس متابعة سجل محاضر اجتماعات هذه المجالس
والمتعاونين مع المدارس في المناسبات تكريم أولياء األمور المتواصلين والبارزين  -

 .المختلفة
 وانتقاء اختيار في العمل على التفكير االستراتيجي لوضع الرؤية مستقبلية، والتدقيق -

 المركبة العقلية والعمليات مع الغوص التعامل على القادرة المفكرة العقول أصحاب

 .جديدة ورؤى ابتكارية أفكار وفق وتحليلها،
لداخلية للتعليم بما فيها من كفاءات وموارد بشرية واقتصادية تحليل البيئة ا -

وكذلك مستوى أدائها ، ومعلومات، وبما لديها من استراتيجيات شاملة وخطط تشغيلية
 .وما يوجد به من مشكالت ومعوقات، وما حققته من إنجازات وما لم تحققه

لمشروعات مشاركة مجلس اآلباء والمعلمين في تنفيذ مجموعة المبادرات وا -
وهي خطوة تعني بوضع الخطط والمشروعات موضع التنفيذ بعد توفير ، المشتركة

 .متطلباتها من المال والبشر والثقافة
مراقبة النتائج التي تعكس مدى تحقق األهداف اإلستراتيجية وجدوى نجاح الرؤية  -

 كفايةالمستقبلية في تحريك النظام التعليمي نحو مزيد من الفاعلية والكفاءة وال
تكوين اتجاه إيجابي نحو اإلدارة اإلستراتيجية وأساليب تطبيقها وممارستها الفعالة  -

 .بالمدارس االبتدائية بدولة الكويت
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التعرف على البيئة المستقبلية، والتحليل الداخلي للمدرسة، والحصول على معلومات  -
والتحليل قبل  دقيقة، واختيار بدائل إستراتيجية، تخضع البرامج التربوية للتفضيل

 .التطبيق
عمل دورات تدريبية ألعضاء مجلس األمناء و اآلباء و المعلمين عن ماهية أهداف  -

واختصاصات المجلس، و قواعده، و كيفية تطبيقه على أرض الواقع، والعمل على 
تطوير األنظمة واللوائح التي تحد من إعطاء الصالحية الكافية لمجالس اآلباء 

دورها الحقيقي في عملية التطوير واإلصالح المدرسي وتقديم والمعلمين للقيام ب
 .الحلول والمقترحات
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 المراجع
 : المراجع العربية : أواًل 
، القــاهرة، دار الفكــر معجــم مصــطلحات التربيــة والتعلــيم(: 2٠٠2)أحمــد زكــي بــدوي  .٠

 .العربي
 .عمان، دار الشرق ، األردن،المرجع في مبادئ التربية(: 2٠٠2)أحمد أبو هالل  .2
ــة(: 2٠٠٤)أحمــد إبــراهيم أحمــد .9 ــة الثالث ــي األلفي ، القــاهرة، مكتبــة اإلدارة المدرســية ف

 .المعارف الحديثة
أهدافها،تشـــكيلها ، )المجـــالس واللجـــان المدرســـية (. 2٠٠٠)أحمـــد الحليبـــي العويهـــان  .4

 .الكويت دار الوطن للنشر، (اختصاصاتها
النظريـة والبحـث .  سـتراتيجية واإلشـراف التربـوىاإلدارة  األ(: ۲۲٠۳)أحمد البسـتان  .٤

 والممارسة، مكتبة الفالح 
،اإلسكندرية  اإلدارة والتنظيم , العمليات والممارسات( : 2٠٠٧)أحمد صقر عاشور  .٢

 ، دار المعرفة الجامعية
، القـاهرة ، االتجاهات الحديثة فى أدارة مؤسسات التعليم(: 2٠٠٢)أحمد على غنيم  .٧

 .دار الشروق
 لتحويـل كآليـة والمعلمـين واآلبـاء األمنـاء مجـالس(. 2٠٠٤)أحمـد محمـد   إكـرام .٢

 اإلدارة مجلـة .تحليليـة تعلـم مهنـى دراسـة مجتمـع إلـى المصـرية المدرسـة
 .2(4)التعليمية،   واإلدارة المقارنة للتربية المصرية التربوية بالجمعية

نـاء و اآلبــاء و دور مجـالس األم(: 2٠٠4)أمـاني القمـص عـازر تاوضـروس كامــل  .٤
، رســالة ماجســتير المعلمــين فــي تــدعيم العمليــة التربويــة بــالتعليم األساســي

 .غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنيا
ـــيم ، ع (: 2٠٠٢)انـــس نـــاجي حســـين  .٠٠ دور مجـــالس اآلبـــاء فـــي النهـــوض بواقـــع التعل

 .، جامعة بغداد ، كلية اآلداب مجلة اآلداب، ٠24
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ــي عصــر المعلومــات(: 2٠٠9)الســلمي علــي  .٠٠ ــة ف القــاهرة ، دار ، السياســات اإلداري
 .غريب للطباعة والنشر والتوزيع

 االسـكندرية، واإلدارة االسـتراتيجية اإلدارة  فـي المرجـع(:2٠٠٠) بكـر مصطفى أبـو .٠2
 ،الجامعية الدار

 .،اإلسكندرية االستراتيجية واإلدارة االستراتيجي التفكير(:2٠٠٤)بكر  أبو مصطفى .٠9
 ،معيةالجا الدار

ــة, أصــولها وتطبيقاتهــا,(: 2٠٠2)إبــراهيم  محمــد كلعــان .٠4 االردن، دار اإلدارة التعليمي
 .النور للنشر والتوزيع

 ، عمان، دار الفيصل للنشرالتخطيط اإلستراتيجي في التربية(:۲۲۲۲)إياد علي  .٠٤
 والتوزيـع للنشـر المسـيرة دار،عمـان االسـتراتيجي التخطـيط(: 2٠٠٧)بـالل السـكارنة .٠٢

 ،والطباعة
،  المنـاهج التربويـة الحديثـة(: 2٠٠٠)توفيق أحمد مرعي ، محمد محمـود الحيلـة ،  .٠٧

 األردن ، دار المسيرة 
 .القـاهرة,والممارسـات المهارات االستراتيجي التخطيط (:2٠٠٢) الرحمن عبد توفيق .٠٢

 .،دار الرشاد
 محمــــــود مرســــــي وزيــــــر: ، ترجمــــــةاإلدارة اإلســــــتراتيجية(: 2٠٠٠)تومــــــاس وهنجــــــر  .٠٤

 .السعودية -الصباغ، معهد اإلدارة العامة 
إدارة بيئة التعليم والتعلم , النظرية والممارسة داخـل الفصـل (:: 2٠٠٢)ثريا المهدى .2٠

 ، القاهرة ، دار الفكر الدراسي
ــة االتجاهــات(: 2٠٠٠)حســين مصــطفى العــامرى .2٠ ــادة التربوي  ، المعاصــرة للقي

 .االسكندرية،دار الجامعة للنشر
ــداخلها مفاهيمهــا االســتراتيجية إلدارةا(:2٠٠٢)فــالححســين  .22  عملياتهــا م

 .دار وائل ،عمان.المعاصرة
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دار ،عمــان،التعلــيم  االتجاهــات الحديثــة فــى أدارة مؤسســات(: 2٠٠٢)خليــل ســليمان .29
 .العلم للنشر للنشر

 دار اليسر للنشر،  ،عمان االستراتيجي والتفكير القيادة(:2٠٠٢)خالد العلى .24
المشــاركة الجماعيــة و الممارســات الديمقراطيــة (: 2٠٠٢)د الهــدهود دالل عبدالواحــ .2٤

 2٠، مـج  ٢٠، المجلـة التربويـة ، ع  في النظام التعليمي في دولـة الكويـت
 .، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت

، عمان ، مكتبـة المجتمـع العربـي ،  المدرسة و المجتمع(: 2٠٠٢)رائدة خليل سالم  .2٢
 . ٧ص 

 .، دار الفالحمفاهيم وأسس وتطبيقات. التخطيط المدرسي(: ۲۲٠۲)زينب علي  .2٧
الفكــــر االســــتراتيجى وانعكاســــاته علــــى نجــــا  منظمــــات (:. 2٠٠٢)زكريــــا وصــــالح .2٢

 .عمان دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ,قراءات وبحوث-األعمال
ـــدران .2٤ ـــي تـــاري  ونظـــام (: 2٠٠٢)شـــبل ب التعلـــيم فـــي التعلـــيم والتحـــديث, دراســـة ف

 .اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعيةمصر,
 مـدخل اتخـاذ اختيـار فـي وأثرهـا االسـتراتيجي أنمـاط األدارة (:2٠٠٠(شـريف طـارق .9٠

 .والتوزيع للنشر المتنبي دار إربد ،القرار
التجـارب  مـن مسـتوحاة دروس للقـادة االسـتراتيجي الفكـر(:2٠٠٤)شـريف طـارق .9٠

 .اإلدارية للتنمية العربية لمنظمةا  .القاهرة .والعربية العالمية
،ااالردن، دار  اإلدارة المدرســـية فـــي مواجهـــة الواقـــع الجديـــد(: 2٠٠٠)علـــى  ســـالم  .92

 .المملكة للنشر
دراسة ميدانية حول الفجوة بين البيـت و المدرسـة (: 2٠٠٠)علي محمد اليعقوب - .99

االبتدائيـة و دور أولياء األمور تجاه الحياة المدرسية ألبنائهم في المرحلـة 
،  ٠٢، مـج  ٠، مجلـة العلـوم التربويـة ، ع  من التعليم العـام بدولـة الكويـت

 .جامعة القاهرة ، كلية الدراسات العليا للتربية



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 3232 ديسمبر                            - 322             -          ( 4)العدد ( 3)المجلد   

، القـاهرة، مكتبـة اإلدارة المدرسية فى مواجهة الواقـع الجديـد(:  2٠٠4)على السلمي .94
 .غريب

 دار الوفـاء: اإلسـكندرية. رالقـرا وصنع التعليمية السياسات(. 2٠٠9)علي السلمي  .9٤
 .والنشر الطباعة لدنيا

تطوير اإلدارة المدرسية في المرحلة االبتدائية (: 2٠٠٠)عادل مجبل عوض المطيري .9٢
ــة الكويــت باســتخدام بعــض المــداخل اإلداريــة الحديثــة رســالة ماجســتير ،بدول

 .كلية التربية جامعة طنطا، غير منشورة
إدارة جديـــدة فـــى عـــالم :دارة االســـتراتيجية اإل(: م2٠٠٧)عبـــد العزيـــز صـــالح حبتـــور .9٧

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،  2ط، متغير
التخطـيط االسـتراتيجى : مـنهج اإلدارة العليـا (: م2٠٠9)عبد الرحمن توفيـق وآخـرون .9٢

 .«بميك»مركز الخبرات المهنية لإلدارة ، القاهرة ، والتفكير اإلبداعى
مكتـــب التربيـــة ، الريـــاض ،  مدرســـة المســـتقبل(: م2٠٠٠)عبـــد العزيـــز محمـــد الحـــر .9٤

 .العربي لدول الخليج
تطوير اداء المديرين بوزارة التربيـة فـي (:م2٠٠2)عبد العزيز محمد علي شمس الدين .4٠

ــة الكويــت فــي ضــوء فلســفة القيــادة التحويليــة ،  ،  دكتــوراه غيــر منشــورةدول
    .جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربوية ،

فاعليـة اتخـاذ القـرار بالمؤسسـات التعليميـة فـي (: 2٠٠2)عبداهلل محمد سليمان الذكير .4٠
ــر دولــة الكويــت علــى ضــوء نظــم االتصــال المعاصــرة،  رســالة ماجســتير غي

 .، كلية التربية ،جامعة دلمون للعلوم و التكنولوجيا ، البحرين منشورة
،القــاهرة ، األنجلــو  حديثــةاإلدارة التربويــة ال( : 2٠٠٧)عرفــات عبــد العزيــز ســليمان  .42

 .المصرية
عمــان ، دار الحامـــد  ,القيـــادة والدافعيـــة فـــي اإلدارة التربويـــة (:۲۲۲۲)علــي أحمــد  .49

 .للنشر والتوزيع
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عمـان ، دار ،اإلدارة اإلستراتيجية  فـي المؤسسـات التربويـة(: ۲۲٠۵)علي الفاضل  .44
 .حامد للنشر والتوزيع

 ,هـل يخلـو المسـتقبل مـن المخـاطر  .التخطـيط اإلسـتراتيجي(: ۲۲٠۳)علـى عبيـد   .4٤
 ۵۲ص .القاهرة ، مركز الخبرات المهنية لإلدارة

 .، القاهرة ، مكتبة غريب  التخطيط والمتابعة( : 2٠٠٤)على السلمي .4٢
، النسـخة األخيـرة السياسات اإلدارية فـي عصـر المعلومـات(: 2٠٠9)علي السلمي   .4٧

 .القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،
وزارة  واقع مديريات التربيـة والتعلـيم, مقابلـة شخصـية,(: ۲۲٠٠)الوهاب مهنـا  عبد .4٢

 .غزة -التربية والتعليم 
دار الفكــــر : عمــــان .اإلدارة التربويــــة المعاصــــرة(. ۲۲٠۱)عــــريفج، ســــامي ســــلطي،  .4٤

 .للطباعة والنشر
دور مجالس اآلباء في تعزيز المناخ المدرسي (: 2٠٠٢)غادة أحمد عبدالكريم حمد   .٤٠

، كليــة التربيــة، جامعــة رســالة ماجســتيرالمــدارس األساســية و ســبل تفعيلــة، ب
 .األزهر، غزة

خاطرتان حول دراسة أزمة التعليم فـي الكويـت لمـاذا  (: 2٠٠2)فيصل العبدالجادر  .٤٠
 .، جمعية المعلمين ، الكويت٠٢4٢مجلة المعلم ،ع  وما الحلول  ,

، الكويـــت مشـــكالته و ســـبل حـــلالتعلـــيم الحكـــومي فـــي (: 2٠٠٤)فاطمـــة الرامـــزي  .٤2
html5/run.asp?id=1412-http://www.kna.kw/clt    بتــــــــــــــــــــاري ،

 .  4:33، عند الساعة  , 2019\1\9
 . القاهرة، ، دار قباء اإلدارة التعليمية والمدرسية(: ۲۲٠۱)فاروق شوقي  .٤9
 وزارة فـي التعليمية القيادات تدريب تطوير(. 2٠٠٧)عوض بهـزادي   حسين كلثوم .٤4

 مجلـة عـالم. اإلسـتراتيجية اإلدارة مـدخل ضـوء فـي الكويـت التربيـة بدولـة
 .٠(٢٠)التربية،  

 .دار الفكر ، ، عمان اإلدارة التربوية المعاصرة(: ۲۲٠۱)محمد الغنيمات  .٤٤

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1412
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التربويـــة وأثرهـــا علـــى المجتمـــع العوامـــل الفعالـــة فـــي الـــنظم (: 2٠٠2)مقــداد يلجـــن .٤٢
سلسـلة كتـاب  واإلنتاج الفكـري والعلمـي ووجـوه االسـتفادة منهـا فـي تربيتنـا,

 .، المملكة العربية السعودية، دار عالم الكتب(٢)تربيتنا، العدد 
أعـداء )المهنية في مجال التدريس, اآلباء والعلمـون (: 2٠٠٠)مجدى مهدى على  .٤٧

 .ر العربىدار الفك،القاهرة,(أم حلفاء  
وزارة  نحــو ممارســة أفضــل لمجــالس اآلبــاء والمعلمــين,(: 2٠٠٤)محمـد عبــد العــال  .٤٢

ـــــة ـــــة االجتماعي ـــــة، اإلدارة العامـــــة للتربي ـــــيم ،التربي ـــــة والتعل ـــــاهرة ،وزارة التربي الق
 .مطابع وزارة التربية،

 المنـاطق فـى التربويـة القيـادات أداء تطـوير( :2٠٠٠)خلـف الحربـي  الفـى منـال .٤٤
رسـالة ، المعاصـرة اإلداريـة االتجاهـات ضـوء فـى الكويـت بدولـة التعليميـة

 .التربية كلية طنطا، جامعة ماجستير غير منشورة
. الخيار اإلستراتيجي وأثره في تحقيق الميـزة التنافسـية(. 2٠٠2)محي الدين قطـب  .٢٠

 .دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان، األردن
االكاديميـة  المكتبـة .القـاهرة،ةاسـتراتيجي بطريقـة التفكيـر(:2٠٠٠) رؤوف محمـد .٢٠

 .للتوزيع
 دار ،عمـان  .والتطبيـق الفكـر االستراتيجي التربوي التخطيط (:2٠٠٠)أحمد محمد .٢2

 .والطباعة والتوزيع المسيرة للنشر
ــــــة واإلدارة(: 2٠٠2)محمــــــد ثــــــروت .٢9 ــــــو  اإلدارة التعليمي المدرســــــية ، القــــــاهرة ، األنجل

 .المصرية
، القـــاهرة ، عـــالم  التعليميـــة , أصــولها وتطبيقاتهـــااإلدارة ( : 2٠٠2)محمــد عبـــاس  .٢4

 .الكتب
: القــاهرة. مــداخل حديثــة فــي إدارة المؤسســات التعليميــة(. 2٠٠٤)نبيــل ســعد خليــل  .٢٤

 .دار الفجر للنشر والتوزيع
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 الثقافـة دار عمـان ,معاصـرة قـرارءات:األدارة االسـتراتيجية(:2٠٠٢)الخفـاجي  نعمـة .٢٢
 .للنشر والتوزيع

مدى تحقيق أهداف و ممارسة اختصصات مجـالس (: " 2٠٠2) هيمة لبيب بطرس .٢٧
اآلبـــاء و المعلمـــين بالمـــدارس اإلبتدائيـــة الحكوميـــة و الخاصـــة بمحافظـــة 

مجلة البحث في التربية و علم النفس، كلية التربية، جانع المنيا، مج  ,"المنيا
 .2، ع ٠٧

ـــة(: 2٠٠٤)هالـــه مصـــباح عبـــدالعاطي  .٢٢ ـــاء أمـــور الطلب ـــين أولي ـــة ب و اإلدارة  العالق
 .، عمان ، دار صفاء للنشر  المدرسية

عمان ، دار وائل للنشر  ,اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي(: ۲۲۲۲)هاني الطويل  .٢٤
 .والتوزيع

 م٢/٢/٠٤٤٤بتــاري  والصــادر 1222لســنة  33القــرار الــوزاري رقــم : وزارة التربيــة  .٧٠
بشــأن مجــالس  ۱۲۲٢لســنة  ٤بشــأن تعــديل بعــض مــواد القــرار الــوزاري رقــم 

 اآلباء والمعلمين
بشـأن مجـالس م 2٤/٤/٠٤٤٤والصـادر بتـاري  ( ۲۲)وزاري رقـم  قـرار: وزارة التربيـة  .٧٠

 .اآلباء والمعلمين
المجلــس األعلــى لآلبـــاء والمعلمــين ، المــؤتمر الســنوي الثـــاني : وزارة التربيــة والتعلــيم  .٧2

 .م ۱۳/  ٤۲/  ۱۲٤۲ء والمعلمين، في الفترة من لآلبا
بشـــأن مســـتويات م ٢/٤/2٠٠٢والصـــادر بتــاري  ( ٤)قـــرار وزاري رقــم : وزارة التربيــة  .٧9

 .المجالس اآلباء في مجال التعليم
ـــة  .٧4 بشـــأن  2٠٠٢والصـــادر بتـــاري   2٠٠٢لســـنة ( 94)قـــرار وزاري رقـــم : وزارة التربي

 .مجلس اآلباء والمعلمين
بشـــأن    2٠٠٧والصـــادر بتـــاري   2٠٠٢لســـنة ( ٢4)قـــرار وزاري رقـــم :  وزارة التربيـــة .٧٤

 الشئون المالية لمجلس اآلباء والمعلمين
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