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  مستخلصال
جي لمواجهة األزمات التعلیمیة بالمدارس الثانویة بالكویت في ضوء التخطیط االستراتی :عنوان البحث

   تحدیات مجتمع المعرفة
  حربي الحمیدي محسن دیجان المطیري: اسم الباحث

  حمــدي السید عبـدالالهأ.د/  – محمود السید عباسد/ لجنة االشراف: أ.
    ماجستیرالدرجة العلمیة: 
  وهاججامعة س –كلیة التربیة الجهة المانحة: 

  م٢٠١٩سنة المنح: 
هدفت الدراسة التعرف على مفهوم التخطیط االستراتیجي، وأهم مبرراته ومراحله بالمؤسسات التعلیمیة،   

والتعرف على مفهوم األزمات التعلیمیة، وأسباب حدوثها، والعوامل المؤثرة فیها، وتحدید العالقة بین التخطیط 
، وتحدید أهمیة لكویت في ظل مجتمع المعرفةبالمدارس الثانویة بدولة ااالستراتیجي وادارة االزمات التعلیمیة 

وفوائد التخطیط االستراتیجى في إدارة األزمات التعلیمیة من وجهة نظر مدیري ووكالء المدارس الثانویة، وتحدید 
بدولة الكویت ، معوقات استخدام التخطیط االستراتیجى كمدخل في مواجهة األزمات التعلیمیة بالمدارس الثانویة 

بدولة  األزمات التعلیمیة بالمدارس الثانویة في مواجهةالتخطیط االستراتیجي وصیاغة التصور المقترح الستخدام 
، واستخدمت الدراسة االستبیان  المنهج الوصفيضوء تحدیات مجتمع المعرفة، واستخدمت الدراسة في  الكویت

مى مدارس التعلیم الثانوى بمحافظة الجهراء، والعاصمة، ) معلم من معل١٦١وطبقت على عینة بلغ عددها (
التعلیمیة لمواجهة االزمات التخطیط االستراتیجي  والفروانیة، وتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج حول"

  " ، ومنها ما یلى :في ضوء تحدیات مجتمع المعرفة بالكویت بالمدارس الثانویة

على علم ودرایة بنقاط القوة ونقاط الضعف لدى كل  التخطیط االستراتیجي یجعل المؤسسة .١
 من العاملین بها، وبالتالي تعمل على تحقیق رغبات جمیع العاملین بها وتحقیق التوازن.

جمع المعلومات قبل األزمة یسهم في اتخاذ القرارات الصحیحة وفي الوقت المناسب، مع  .٢
 مة.معاقبة المخطئ والمقصر عن تنفیذ دوره في مواجهة األز 

نتائجها یتم بعد االنتهاء من حل األزمة والتخلص من جمیع تقویم الخطة والتعرف على  .٣
العقبات، ویتم من خالل مقارنة النتائج الفعلیة التي تم تحقیقها باألهداف التي كانت وضعتها 

 المدرسة عند عمل الخطة االستراتیجیة.
التعلیمیة لمواجهة االزمات ي التخطیط االستراتیجالتوصل الى استراتیجیة مقترحة لدور  .٤

 في ضوء تحدیات مجتمع المعرفة بالكویت بالمدارس الثانویة
  كما أوصت الدراسة بما یلى :

  .التخطیط ألزمة في المدارس الثانویة وتوفیر كافة اإلمكانات الالزمة .٥
 تمكین العاملین بالمدرسة من مواجهة األزمة في المدارس الثانویة: .٦
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The study aimed to identify the concept of strategic planning, the most 
important justification and stages in educational institutions, and identify the 
concept of educational crises, the causes of their occurrence, and the factors 
affecting them, and determine the relationship between strategic planning and 
management of educational crises in secondary schools in the State of Kuwait 
under the knowledge society and determine the importance and benefits of 
strategic planning in The management of educational crises from the point of 
view of secondary school principals and agents, the identification of obstacles to 
the use of strategic planning as an input in the face of educational crises in 
secondary schools in the State of Kuwait, The study used the descriptive 
method. The study used the questionnaire and applied it to a sample of (161) 
teachers from secondary school schools in Jahra governorate, the capital, and 
Farwaniya. The study reached many Results on "strategic planning to address 
educational crises in secondary schools in Kuwait in light of the challenges of 
the knowledge society", including the following: 

1. Strategic planning makes the institution aware of the strengths and 
weaknesses of each of its employees, and thus works to achieve the 
wishes of all employees and achieve balance. 

2. Gathering information before the crisis contributes to making the right 
decisions in a timely manner, while punishing the wrongdoer and failing 
to carry out his role in the face of the crisis. 

3. Evaluate the plan and identify its results after completion of the solution 
of the crisis and the elimination of all obstacles, and by comparing the 
actual results achieved with the objectives set by the school when the 
work of the strategic plan. 

4. To reach a proposed strategic planning strategy to address educational 
crises in secondary schools in Kuwait in light of the challenges of the 
knowledge society 

The study also recommended  the following: 
1. Planning a crisis in secondary schools and providing all the necessary 

resources. 
2. Enable school staff to face the crisis in secondary schools. 


