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 التعرف على مالمح اإلشراف التربوي بالتعليم العام بدولة الكويت. .١
 التعرف على اإلطار الفكري والفلسفي لإلشراف التربوي يف األدبيات التربوية املعاصرة. .٢
 يف األدبيات التربوية املعاصرة. اإلستراتيجي اإلطار الفكري والفلسفي ملدخل التخطيط التعرف على .٣
 التعرف على الصعوبات اليت تواجه اإلشراف التربوي بالتعليم العام بدولة الكويت.   .٤
 بالتعليم العام بدولة الكويت مـن  التربوي لتطوير اإلشراف اإلستراتيجي التخطيط مدى إمكانية تطبيق مدخل التعرف على .٥

 التربويني.  املشرفني نظر وجهة
 املشـرفني  نظر وجهة بالتعليم العام بدولة الكويت من التربوي اإلشراف لتطوير اإلستراتيجي التخطيط تطبيق مدخل معوقات رصد.٦

  التربويني. 
 ضوء مدخل التخطيط اإلستراتيجي.وضع تصور مقترح لتطوير اإلشراف التربوي بالتعليم العام بدولة الكويت يف  .٧

 
  بالتعليم العام بدولة الكويت يف ضوء مدخل التخطيط اإلستراتيجي ؟ التربوي اإلشراف تطوير كيف ميكن    

 
 العام بدولة الكويت؟التعليم  ما مالمح .١
 ما اإلطار الفكري والفلسفي لإلشراف التربوي يف األدبيات التربوية املعاصرة؟ .٢
 يف األدبيات التربوية املعاصرة؟ اإلستراتيجي التخطيطما اإلطار الفكري والفلسفي ملدخل  .٣
 ما الصعوبات اليت تواجه اإلشراف التربوي بالتعليم العام بدولة الكويت؟   .٤
   التربويني؟ املشرفني نظر وجهة من بالتعليم العام بدولة الكويت التربوي اإلشراف لتطوير اإلستراتيجي التخطيط تطبيق إمكانية ما .٥
    التربويني؟ املشرفني نظر وجهة من بالتعليم العام بدولة الكويت التربوي اإلشراف لتطوير اإلستراتيجي التخطيط تطبيق معوقات ما .٦
 إلشراف التربوي بالتعليم العام بدولة الكويت يف ضوء مدخل التخطيط اإلستراتيجي؟ما التصور املقترح لتطوير ا .٧

املنهج الوصفي، والذي من خالله تناول ولقع تطوير اإلشراف التربوي بالتعليم العام بدولة الكويت يف  البحث استخدم
  عاجلة نتائج اإلطار امليداين.ضوء مدخل التخطيط اإلستراتيجي، كما استخدم الباحث األسلوب اإلحصائي الوصفي مل

مشـرف   )٦٣٩وقد بلغ حجم العينـة (  املشرفني التربويني بالتعليم العام بدولة الكويت،عينة عشوائية من  وتكونت من       
اة حبثيـة  استخدم الباحث اإلستبانة كأدبالتعليم الثانوي العام، والتعليم املتوسط، والتعليم االبتدائي، ورياض األطفال، و تربوي

للحصول على البيانات واملعلومات الالَّزمة إلمتام البحث، وحتقيقًا ألهدافه، كما استخدم اإلجراءات العلمية للتأكُّد من صدق 
 .  البحثأداة البحث، وعددا من األساليب اإلحصائية يف حتليل وتفسري بيانات 

النظري ومن خالل األدبيات اإلدارية املُعاصـرة، وكـذلك مـا     يف ضوء ما متَّ عرضه يف اإلطار البحث وقد توصل         
يم العام توصلَّت إليه الدراسة امليدانية، وتأسيسا على بنود اإلستبانة متَّ التوصل إىل تصور مقترح لتطوير اإلشراف التربوي بالتعل

ه فيما يلي: مفهوم أهداف التصور املُقترح وأمهِّيته، بدولة الكويت يف ضوء مدخل التخطيط اإلستراتيجي، والذي تتحدد حماور
مربرات التصور املقترح، منطلقات التصور املُقترح، أسس بناء التصور املقترح، وخطوات ومراحل التصور املقترح، ومعوقات 

  .تنفيذ التصور املُقترح، وسبل التغلب عليها، متطلبات جناح التصور املقترح
 التخطيط اإلستراتيجي -التعليم العام بدولة الكويت -اإلشراف التربوي-تطوير  



 

 

A Suggested Perception for the Development  of Educational Supervision in Public 
Education  in the State of Kuwait in Light of the Approach to Strategic Planning 

  The research aimed to achieve the following objectives: 
1. Identify the features of public education in the State of Kuwait. 
2. To identify the features of educational supervision in public education in the State of Kuwait in 

contemporary educational literature. 
3. Identify the features of the entrance of strategic planning in contemporary educational literature.  
4. Identify the difficulties facing educational supervision in public education in the State of Kuwait. 
5. Identify the feasibility of implementing the strategic planning approach to the development of 

educational supervision in public education in the State of Kuwait from the point of view of 
educational supervisors. 

6. Identify the obstacles to applying the strategic planning approach to the development of educational 
supervision in public education in the State of Kuwait from the point of view of educational 
supervisors. 

7. Developing a proposed vision for the development of educational supervision in public education in 
the State of Kuwait in light of the strategic planning approach. 
The study attempts to answer the following main question: 
   How can the development of educational supervision in public education in the State of Kuwait in 
light of the entrance of strategic planning؟ 
The main question of the research could be framed in the following sub-questions: 

1. What are the features of public education in the State of Kuwait؟ 
2. What is the intellectual and philosophical framework for educational supervision in contemporary 

educational literature?  
3. What is the intellectual and philosophical framework for the entrance of strategic planning in 

contemporary educational literature?  
4. What are the difficulties facing educational supervision in public education in Kuwait? 
5. To what extent is it possible to implement the strategic planning for the development of educational 

supervision in public education in the State of Kuwait from the point of view of educational 
supervisors? 

6. What are the obstacles to the implementation of strategic planning for the development of 
educational supervision in public education in the State of Kuwait from the point of view of 
educational supervisors?  

7. What is the proposed scenario for the development of educational supervision in public education in 
the State of Kuwait in the light of the entrance of strategic planning? 

            The research used the descriptive method, which dealt with the development of educational 
supervision in general education in the State of Kuwait in the light of the entrance of strategic planning. 
The researcher also used descriptive statistical method to address the results of the field framework. 
             And consisted of a random sample of educational supervisors in public education in the State 
of Kuwait. The sample size was (639) Educational Supervisors in general secondary education, 
intermediate education, primary education and kindergartens. The researcher used the questionnaire as 
a research tool to obtain the data and information necessary to complete the research, It also used 
scientific procedures to verify the validity of the research tool, and a number of statistical methods in 
the analysis and interpretation of research data. 
          The research came in the light of what was presented in the theoretical framework and through 
contemporary administrative literature, as well as the findings of the field study. Based on the terms of 
the questionnaire, a proposed vision was reached for the development of educational supervision in 
public education in the State of Kuwait in light of the strategic planning approach. The concept of the 
objectives of the proposed scenario and its importance, the rationale for the proposed scenario, the 
proposed premise, the basis of the proposed scenario, the proposed stages and stages of the proposed 
scenario, the obstacles to implementation of the proposed scenario, Proposal. 
      Keywords: Development - Educational Supervision - General Education in Kuwait - Strategic Planning. 

 




