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Abstract: 

     This study aimed to identify the degree of the role of the strategic leadership in the Ministry of 

Education in the State of Kuwait during the Corona crisis and its relationship to the performance of 

teachers from their point of view. The study community is composed of all the teachers of Mubarak 

Al-Kabeer Educational Zone in the State of Kuwait, and their number is (3000) teachers, and the 

study sample amounted to (200) male and female teachers, who were chosen was chosen by the 

stratified random method. The researcher used the questionnaire as a study tool. To achieve the 

goal of the study, two questionnaires were built of (16) items distributed in two areas, one of which 

measures the degree the role of strategic leadership and consisted of (8) items and the other 

measures the performance of teachers consisting of (8) items, both from the teachers ’point of view. 

     The results of the study showed that the degree of the role of strategic leadership in the Ministry 

of Education from the teachers ’point of view was moderate, and the results also showed that the 

degree of teachers’ performance in the Ministry of Education from the teachers ’point of view was 
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moderate, and the results showed the existence of positive direction relationships between the role 

of strategic leadership and performance Teachers. 

 
 

 ملخص البحث
هدفت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةة در التعر  ول  درية دور دور الييادة ازسةةةةةةةةةةةةةةرتايي ية  يف وزارة الرتبية والتعليم يف دولة         

الكويت أثناء أزمة كوروان ووالقتها أبداء املعلمني من ويهة نظرهم، ويكون جمتمع الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة من  يع معلمني من ية 
( معلم 200( معلم ومعلمة، وقد بلغت وينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة )3000الكبري التعليمية يف دولة الكويت والبالغ وددهم ) مبارك

ومعلمة واليت مت اختيارهم ابل ريية العشوائية. وقام الباحث ابستخدام ازستبانة كأداة للدراسة. ولتحييق هد  الدراسة 
  جمالني دحدامها يييس درية دور الييادة ازسةةةةرتايي ية  يكونت من ( فيرة موزوة ول16مت بناء اسةةةةتبانتني يكونت من )

( فيرة وكالمها من ويهة نظر املعلمني. وأظهرت نتائج الدراسةةةةةةةةةةةةة 8( فيرة واألخرى يييس أداء املعلمني يكونت من )8)
كما بينت ة،  متوسةةةةةةةةةةةةةة أن درية دور دور الييادة ازسةةةةةةةةةةةةةةرتايي ية يف وزارة الرتبية والتعليم من ويهة نظر املعلمني ياءت 

النتةةائج ويود  وبينةةتدريةةة أداء املعلمني يف وزارة الرتبيةةة والتعليم من ويهةةة نظر املعلمني يةةاء متوسةةةةةةةةةةةةةة ةةة،  النتةةائج أن  
 دور وأداء املعلمني. والقات مويبة )طردية االجتاه( بنين 

        
Keywords: strategy, strategic leadership, performance       

 :  ازسرتايي ية، الييادة ازسرتايي ية ، األداءالكلمات اإلفتتاحية
 

 

 المقدمة

 

يف ظل املتغريات اليت نعيشةةةةةةةةةها من خالر أزمة كوروان العاملية واليت فايأة العال أبسةةةةةةةةةره و ل  من أواخر سةةةةةةةةةنة      
من ازنتشار وودم السي رة وليه، وما يسببت هذه األزمة من التأثري  2021ودمتداها ار السنة الثانية من سنة  2019

ولة  التأثري ول  العوامل ازقتاةةةادية والسةةةياسةةةية والتعليمية و ازيتماوية.  وأن دول  صةةةحة ازنسةةةان يف املريبة األور م
الكويةةةت يالء ال يت الأ من العةةةال ومةةةا يعةةةاع  يع دور العةةةال من يوشةةةةةةةةةةةةةةط فريو  كوروان وابألخ   ثريه ول  ق ةةةا  

 دولة الكويت قد رة الرتبية والتعليم يفالتعليمط ومع بدء ي بيق ازيراءات الوقائية من قبل احلكومة الكويتية، دال أن وزا
 خرت يف وضةةةةةع دسةةةةةرتايي ية ملواصةةةةةلت الدراسةةةةةة سةةةةةواء ون بعد أو التعليم املدمج، من خالر ياةةةةةري  وزير الرتبية   دن 

أغسةةةة س امليبل فيما  8من املرحلة الثانوية سةةةةيكون يف  12دسةةةةت نا  ما يبي  من الواةةةةل الدراسةةةةط الثاع للاةةةة  ار 
 (.Kuwait News Agency، 2019") أكتوبر امليبل 4يف  11راحل الدراسية حىت الا  ار يستأن  بيية امل
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فال يكتوط أن ينسج الوزارة أهدافا ويضع أشكاال وخم  ات للتعليم، دمنا البد من يوفري األساليب ازدارية اليت 
يف حني يكمن أمهية الييادة يف  (IIsmaeil' 16,2009,يرتيم هذه األهدا ، وينويذ اخل ط التعليمية باورة انيحة )

موايهة التحدايت والت ورات احلديثة، وكذل  من خالر التأثري ول  اجتاهات املعلمني وينمية مهاراهتم ويغيري دوافعهم 
وحتويلها للااحل العام للمؤسسة، وهذا ما يدوو دليه ددارة اجلودة الشاملة ويسع  در حتيييه، فهط هتتم ابلعاملني وحتوالهم 

التميال يف األداء ويشركهم يف رؤية املدرسة ووضع أهدافها، وحتسني مستوى خمريات العملية التعليمية باورة يرضط  ول 
 .)Yusuf,29,2016 يع أطرا  اجملتمع)

ود ا كان األداء هاماً يف املؤسةةةةسةةةةات ف ن أمهيته يالداد بشةةةةكل أك  يف اجلامعات، ويسةةةةع  معظم اجلامعات در 
أداء األفراد العاملني فيها وحتديد اليابليات وازمكانيات اليت ميتلكها كل فرد، ومدى احتيايات حتديد نووية وكمية 
 . (ALeibadi, 2008) األفراد در الت وير

ومن خالر ومل الباحث  يف وزارة الرتبية كمعلم وقد قام بدريس الواةةةةةةةةةةةل األور ملرحلة الثانوية أثناء أزمة كوروان ،      
م لرتبية والتعليم يف دولة الكويت قد  خرت يف وضع دسرتايي ية ملواصلت الدراسة سواء ون بعد أو التعلييرى أبن وزارة ا

املدمج، مما نتج ون دسةةةةةةةةتياء من قبل ال الء وأولياء األمور واملعلمون بعدم ويود حلور زسةةةةةةةةتكمار العام الدراسةةةةةةةةط. 
ديد و  ع املراحل الدراسةةةةية ، م اسةةةةتأنوت الدراسةةةةة بعام يوبعد مثانية شةةةةهور ييريبا كان هناك وملية تاق يليائط جلمي

املناةةةةةةةات التعليمية للمراحل رايل األطوار واملرحلة ازبتدائية واملتوسةةةةةةة ة، أما املرحلة الثانوية فكانت أونالين. فالبع  
ارل ويويد له حالة مع يرى من املعلمني أن التعليم ون بعد يعد احلل األمثل ملواصةةةةةةلة العملية التعليمية، والبع  ا خر

 من اليلق وازريباك واحلرية.

 :مشكلة الدراسة وتساؤالهتا

يبعا لتنو   اليرارات وغياء الرؤية وازسرتايي ية لدى اليياديني يف وزارة الرتبية والتعليم أثناء أزمة كوروان ، والضبابية 
ظط ابلباحث أن اك لل الء وأولياء األمور واملعلمني، حلت بيق الييادة ازسرتايي ية، وما يسوده من التوير واليلق وازريب

 يير  هذا الباء، وبناء وليه ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤالت الرئيسية التالية: 

 ما درية الييادة ازسرتايي ية يف وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الكويت أثناء أزمة كوروان من ويهة نظرهم؟ -1

 ء املعلمني أثناء أزمة كوروان يف وزارة الرتبية والتعليم من ويهة نظرهم؟ما درية أدا -2 

هل هناك والقة اريباطية بني دور الييادة ازسرتايي ية وأداء املعلمني أثناء أزمة كوروان يف وزارة الرتبية والتعليم يف دولة  3-
 الكويت؟
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 أمهية الدراسة

 يكتسب الدراسة أمهيتها من النواحط التالية:

 يعميق الوهم وحتييق التواصل بني الوكر ازسرتايي ط وطريية ي بييه فعليا ول  أرل الواقع أثناء أزمة كوروان.-1

يسليط الضوء ول  دور اليياداة ازسرتايي ية يف بناء قيادات يف وزارة الرتبية والتعليم نظرا للدور اهلام الذي ييوم به -2
 واستكمار العملية التعليمية .هذه الييادات للتغلب ول  أزمة كوروان 

من املتوقع أن ييدم الدراسة احلالية ملتخذي اليرار يف الوزارة صورة حيييية ون واقع آراء املعلمني يف دولة الكويت  -3 
 مما قد يساهم يف والج أويه الياور دن ويدت.

 أهداف الدراسة:

 يدور أهدا  الدراسة حور:

 ايي ية ووالقتها ول  أداء املعلمني وما يرتيب وليها من التغلب ول  حتدايتالتعر  ول  موهوم الييادة ازسرت -1
 وصعوابت أزمة كوروان العاملية.

التعر  ول  آراء املعلمني واملعلمات حور مسةةةةةةةةةةةتوى قناوتهم بعمق الييادة ازسةةةةةةةةةةةرتايي ية لليياديني يف وزارة الرتبية  -2
 والتعليم يف دولة الكويت.

ن علمني واملعلمات يف وزارة الرتبية والتعليم ملسةةتوى األداء ون الييادة ازسةةرتايي ية والذين ياليد مالتعر  ول  آراء امل-3
 اريباط املعلمني هبذه الييادة ازسرتايي ية.

يويد والقة  ات داللة دحاةةةةةائية مويبة بني  الييادة ازسةةةةةرتايي ية وأداء املعلمني يف وزارة الرتبية ال : فرضييييية الدراسيييية
 م يف دولة الكويت.والتعلي

 :حدود الدراسة

 احلدود املكانية: من ية مبارك الكبري التعليمية. 

 احلدود البشرية: معلمني ومعلمات من ية مبارك الكبري التعليمية.

 .2021-2020احلدود الالمانية: املدى الالمين للدراسة هو الوال الثاع واألور  
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 التعريفات االصطالحية واإلجرائية
كما ورفت ازسةةةةةةةرتايي ية يف املؤسةةةةةةةسةةةةةةةة ودة يعاري  ومعاع، يريبط يف كثري منها بعناةةةةةةةر ية إصييييييطالحيا:اإلسييييييرتاتيج

التحدي و ل  لعدة أسةةةةةةةباء ميكن  كر أمهها أبن ازسةةةةةةةرتايي ية موهوم وسةةةةةةةكري يف بداية األمر، كانتيل در اقتاةةةةةةةاد 
 ((Edun,2001 ازقتاادي والعسكراملؤسسة لإلستوادة منه إبوتبار أن هناك يشابه كبري مويود بني اجملالني

ازسةةةةةرتايي ية ديرائيا: اخل ط واحللور اليت يتضةةةةةمن التغري التدرلط تو األفضةةةةةل لتحسةةةةةني السةةةةةياسةةةةةات التعليمية و ل  
 لتحييق التغلب ول  حتدايت أزمة كوروان.

 وات وملية التخ يط وفهم خالييادة ازسةةةةرتايي ية: هط اليدرة ول  فهم العناصةةةةر الرئيسةةةةة للتوكر ازسةةةةرتايي ط املبد  
  AL-baridy)., 2010اخلالق وينويذها فضال ون فهم اخل ة ازسرتايي ية ويدوينها)

الييادة ازسةةةةةةةةةةةةةةرتايي ية ديرائيا: هط يل   اليت يركال ول  دطال  املعلمني واملعلمات ابخل ط والسةةةةةةةةةةةةةةما  هلم بددء الرأي 
هم ييق العناةةةةر ازنسةةةةاع الذي يربط املعلمني واملعلمات بعضةةةةومشةةةة عة لروق الوريق العمل ويبادر األفكار من أيل حت

 مع بع  وحيوالهم ول  حتييق األهدا .
هو العمل الذي يؤديه املرؤوسةةةةني، سا يسةةةةهم يف حتييق األهدا  من خالر يوهمه لدوره ودييانه له، : األداء اصةةةة الحيا

 . (Erbyat,702,2012) ورؤسائه، وي وره املهينوديباوه للتعليمات اليت يال دليه من ازدارة، وسلوكه مع زمالئه 
هو قيةةام املوظ  بتنويةةذ أومةةالةةه ومسةةةةةةةةةةةةةةؤوليةةايةةه اليت يكلوةةه مةةديره يف وزارة الرتبيةةة والتعليم من قبةةل مةةدراء  :األداء ايرائيةةا

 ازدارات ورؤساء األقسام يف املدرسة وما حييط به من ظرو  أخرى مثل: طبيعة املهنة، والعالقات االيتماوية.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة 
ليد وضةةةةةةعت وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الكويت دسةةةةةةرتايي ية من قبل ازدارة العليا من اليياديني يف الوزارة وهط يتمثل 
يف  دسةةةةةةةةةةةتكمار الدراسةةةةةةةةةةةة ون بعد جلميع املراحل الدراسةةةةةةةةةةةية ، ضةةةةةةةةةةةمن املريكالات الرئيسةةةةةةةةةةةية للخ ة ومن أهدا  هذه 

ي ية هط دووة لليضةةاء ول  التحدايت اليت يوايه ال الء وأولياء األمور واملعلمني ، ومع دنتهاء الواةةل األور ازسةةرتاي
من الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ون بعةد )األونالين( .البع  يرى من املعلمني أن التعليم ون بعةد يعةد احلةل األمثةل ملواصةةةةةةةةةةةةةةلةة العمليةة 

يسةةةةةةةةةيم واحلرية. وزلياء املاليد ول  هذا املوضةةةةةةةةةو  قام الباحث بت التعليمية، والبع  ا خر لديه حالة من اليلق وازريباك
ات القيادة اإلسيييييرتاتيجيةا وأداء املعلمنيا والدراسيييييهذا در مبحثني رئيسةةةةةةني : وقد قمت بتيسةةةةةةيم هذه الدراسةةةةةةة ار 

 السابقة.
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 :مفهوم اإلسرتاتيجية
ل  يعود در  وردة ازسرتايي ية. لعل السبب يف  من بني املورادات اليت أاثرت يدال واسعا يف األدء ازسرتايي ط، كم

( مشتق أصال من الكلمة اليواننية) Strategyكثرة استعماهلا ويداوهلا يف العديد من جماالت احلياة، فتعبري دسرتايي ية ) 
Strato (سعىن ييش أو حشةةةةد، ومن مشةةةةتيات هذه الكلمة )strategoا( واليت يعين فن الييادة. ومن مشةةةةتياهتا أيضةةةة (

Stratagemواليت يعين اخلدوة احلربية اليت يستخدم يف موايهة العدو ) (Hamuwd,2018) 
وازسةةةةةةةةرتايي ية هط ياةةةةةةةةور بعيد األمد ملا يسةةةةةةةةع  املنظمة أن يكون وليه يف املسةةةةةةةةتيبل، حيث حتد  منرتبريج ون أربع 

 (Najima,2011 )دالالت لالسرتايي ية هط
 ظمة اليت يسوق منت ات مكلوة يدا يستخدم اسرتايي ية الغاية العاملية.ازسرتايي ية هط النمط: حيث أن املن-
 االسرتايي ية هط مركال ينافسط: حيث أهنا يعكس اليرارات، لتيدمي منت ات معينة يف أسواق معينة.-
 ازسرتايي ية هط املنظور، أي دهنا رؤية لالتاز.-

ك مع أزمة كوروان أبن ازسةةةةةةةةرتايي ية هط أسةةةةةةةةلوء التحر  من خالر التعريوات السةةةةةةةةابية يرى الباحث يف وضةةةةةةةةعنا احلاي
ملوايهة هتديدات أو فرص،للبي ة الداخلية والذي أيخذ يف احلسةةةةةةةبان نياط الضةةةةةةةع  واليوة الداخلية للمشةةةةةةةرو ، سةةةةةةةعيا 

 للتغلب ول  الظرو  والعيبات سواء دقتاادية، سياسية، يعليمية، ديتماوية.
 

 القيادة اإلسرتاتيجية:
يادة االسةةةةةرتايي ية من أكثر املوضةةةةةووات داثرة يف وال ازدارة، حيث أصةةةةةبحت املعيار الذي حيدد تاق لعل موضةةةةةو  الي

 أي ينظيم، فغالباً ما يعالى تاق أو فشل التنظيم يف حتييق األهدا  در كواءة قياديه أو ودم كواءهتا.
وكري االسةةةةةةرتايي ط ابالسةةةةةةتناد در من ق التالييادة ازسةةةةةةرتايي ية هط اليت يعتمد ول  التحليل والتخ يط االسةةةةةةرتايي ط 

دة ويتميال بوضةةةوق الرؤية املسةةةتيبلية املبنية ول  اسةةةتشةةةراق املسةةةتيبل، ويسةةةع  لتحييق الواولية والكواءة يف املنظمة املسةةةتن
در العالقةةةة بني األهةةةدا  والورص املتةةةاحةةةة، ويتبىن االبتكةةةار وازبةةةدا  للوصةةةةةةةةةةةةةةور در حتييق األهةةةدا  والتغلةةةب ول  

عوابت واملواق  ال ارئة، لوضةةةع املنظمة يف الاةةةدارة، وهط أكثر ايسةةةاواً من الييادة التيليدية اليت يركال ول  اخل ط الاةةة
 )(Muhmid, 2018التشغيلية يف موايهة االحدا  ا نية فيط، ومتيل در االلتالام ابيبا  يعليمات وديراءات العمل

  
 أمهية القيادة اإلسرتاتيجية:

يحةةة هط اليت يعتمةةد ول  الييةةادة ازسةةةةةةةةةةةةةةرتايي يةةة اليت يتميال ابلرؤيةةة املسةةةةةةةةةةةةةةتيبليةةة،واليةةدرة ول  قراءة دن املنظمةةات النةةا
األحدا  واملسةةةةت دات، وموايهة األزمات واملواق  املتوقعة، سا حييق رايدية املنظمة كما أن ددارة وييومي وي وير األداء 

 ALmutiru,63,2003)تكاملة لدى الييادات ازسرتايي ية)املؤسسط وملية ينبع من دافع  ايت صادق وقدرة  هيلية م
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ويرى الباحث أن أمهية اليائد االسةةةةةرتايي ط يعتمد ول  طريية قياديه وأسةةةةةلوبه ازداري وطرييته يف ياةةةةةميم اهلياكل      
 التنظيمية، ويووي  السل ات، وييسيم ويوزيع املهام، وموايهة املشكالت واألزمات.

 دة اإلسرتاتيجية:مميزات القيادة القيا
يسةةةةع  كل منظمة ابلرغم من اختال  ح مها وأنشةةةة تها وأهدافها للبياء وازسةةةةتمرار والنمو، و ل  من خالر الييادة 

 ازسرتايي ية اليت يتميال سا يلط:
 ه.يأهنا يساود املنظمة يف التغلب ول  املشكالت احلاة اليت يورضها واقع املنافسة املعيدة يف اجملار اليت يعمل ف-
ييوم ول  كيوية التأثري ول  سةةةلوك ازنسةةةان بكواءة يف أي بي ة ومل غري مؤكدة أو يتسةةةم ابملخاطرة، ويتم من خالر -

 احلوارات واملمارسات الت بييية وال موحات الكبرية هلم.
 دن اليدرة ول  ددارة رأ  املار البشري يكون اجلانب اهلام واخل ري يف مهارات اليائد االسرتايي ط. -
 .)  Abusltan, 2016يلعب دورا أساسيا يف التوفيق بني حايات األطرا  املختلوة وحتييق التوازن االسرتايي ط)-
 

 أداء املعلمني:
يعد موضةةةةةةةةةةةو  األداء من املوضةةةةةةةةةةةووات اليت انلت اهتماما كبريا من قبل املنظرين ازداريني, د  دنه يعد النشةةةةةةةةةةةاط الوحيد 

نظمات، والشئ الذي يع  ون مستوى التيدم احلضاري وازقتاادي جلميع الدور للتأكد من حتييق أهدا  العمل للم
املتيدمة منها والنامية، و ل  ألنه العامل الرئيس بل واألسةةةةةةةةا  يف نظرايت التنظيم ازداري باةةةةةةةةوة خاصةةةةةةةةة. والسةةةةةةةةلوك 

 .AL-silami,2010)) ازداري باوة وامة
األداء هو ظةاهرة قةدميةة يف بي ةة العمةل وخةاصةةةةةةةةةةةةةةةة يف  ون األداء وهو  موهوم Baronو Armstrongليةد حتةد  

 الي ا  اخلاص. د ا ل يتمكن من حتديد األداء، فال ميكن  قياسه أو دداريه .
يرى الباحث أن أداء األفراد يتحسةةةةةةةةةن يف ظل الييادة املبتكرة اخلالقة اليت يسةةةةةةةةةت يع دفع األفراد در العمل واسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةارة 

موحهم، ومن هنا لب ول  اليائد أن حيرص ول  ويود والقة ايتماوية مناسةةةةةةةبة يهودهم والتنسةةةةةةةيق بينها، ويو ري ط
 بينه وبني مرؤوسيه، وأن ازدارة أيضا يتعلق ابألفراد وابلنظم.

 أنواع األداء:
 األداء السياقط.:-بني نووني من األداء الوظيوط : أداء املهمة  ((Borman and Motowidlo ,10,1997بينما ميالت 

املهام يل  األشةةةياء اليت يكون وادًة يف وصةةة  وظيوط وين وي ول  حتويل املواد در سةةةلع وخدمات ميثل أداء  -1
 مثل املبيعات أو يشغيل معدات التانيع.
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األداء السياقط يشري در  السلوك الذي يساهم يف الوعالية التنظيمية من خالر آاثره ول  السياق النوسط   -2
 وااليتماوط والتنظيمط للعمل.

 أداء المعلمينتطوير 

يعد ي وير أداء املعلمني من اليضااي احلساسة للعملية التعليمية، حيث يعد أداء املعلمني مؤشرا هاما ملخريات      
 العملية التعليمية بشكل كامل وهناك ودد من امل رات اليت يدووا دي احلاية لت وير أداء املعلمني يتمثل يف ا يت:

 ، مما أدى در قاور نوايج التعلم اليت يعوق مواكبة التغريات والتحوالت احلادثة يف اجملتمع.قاور األداء احلاي للمعلم -
  كيد كثري من البحو  والدراسات املعاصرة والتنبؤية ول  أمهية يوفري املستوايت املعيارية شرطا لت وير أداء املعلم. -
يث يتم مرحلة قبل اخلدمة، أو يف يدريبة أثناء اخلدمة، حويود الو وة بني النظرية والت بيق سواء يف دوداد املعلم يف  -

 االهتمام ابلنظرايت والولسوات الرتبوية أكثر من ي بييها يف احلياة اليومية.
 زايدة االهتمام بضرورة ي وير وحتديث التعليم قبل اجلامعط ملوايهة التحدايت النا ة ون من ليات العار. -
 املعلمني املدربني يدريبا مميالا. حاية سوق العمل در نووية خاصة من -
مناداة اجملتمع العاملط املعاصر بويه وام، والتعليم العاملط جبميع مراحله بويه خاص ول  ضرورة حتييق اجلودة الشاملة يف  -

 التعليم، واليت يستلالم ي وير أداء املعلم من خالر يوفري املستوايت املعيارية لديه.
وة ت وير والتحديث حىت يوهم احليائق واملواهيم والتعميمات اجلديدة يف اجملاالت املختلاحلاية املستمرة للمعلم در ال -

 .(AL-hamd, 64,2019سواء أكانت أكادمييا أو يربواي أو مهنيا أو ثيافيا)
يت ين لق من ثة اليعت  من االجتاهات الييادية الرتبوية احلدي يرى الباحث مما سبق أبن الييادة ازسرتايي ية وأداء املعلمني

ممارسة الثية العالية ابجلماوة اليت من شأهنا أن يؤدي در املشاركة يف حتمل املسؤولية ويف حتييق اهلد ، وييوم فلسوة 
هذا االجتاه ول  قيام اليائد بعرل املشاكل ول  مرؤوسيه، م يداور النياش فيها م اختا  اليرار اجلماوط خب وات 

ات شراك العاملني يف اختا  اليرارات، حبيث يتم االشرتاك النوسط والعاطوط للورد يف نشاطواليها، وهط بذل  يع  ون د
 اجملمووة اليت يعمل هبا بشكل يش عه ول  حتييق أهدافها وول  أن يتحمل املسؤولية اجلماوية معهم.

 الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية:
والقة ينمية املهارات الييادية للعاملني يف جملس الشةةةةةةةةةةةةةورى در التعر  ول   ) ssamil,2011-AL( هدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةة

( 714السةةةةةةةعودي ابألداء الوظيوط لديهم، ويكون جمتمع الدراسةةةةةةةة من  يع العاملني يف جملس الشةةةةةةةورى والبالغ وددهم)
ر املهارات ثموظوا، ويوصلت الدراسة در أن أكثر املهارات الييادية امل لوبة هط مهارة التخ يط واختا  اليرارات،وأن أك
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الييادية املتوفرة هط مهارة حل املشةةةةةةةةةةةةكالت واالياةةةةةةةةةةةةار، كما بينت النتائج أن التدريب له دور فعار يف ينمية املهارات 
 .الييادية، وبينت النتائج أن ينمية املهارات الييادية أسهمت يف حتسني مستوايت األداء الوظيوط

التعر  در واقع مهارات الييادة االسةةرتايي ية ووالقتها سسةةتوى األداء املؤسةةسةةط ) AL Zanoon,2017هدفت دراسةةة )
من ويهةةة نظر العةةاملني يف بلةةدايت مشةةافظةةة لةةار غالة) بلةةديةةة يبةةاليةةا الناللةةة، بلةةديةةة بيةةت الهيةةا، بلةةديةةة بيةةت حةةانون(، 

، ومت االوتماد لوصةوط التحليلطولتحييق أهدا  الدراسةة وازيابة ون يسةاؤالت الرئيسةية، اوتمد الباحث ول  املنهج ا
( موظوا من العاملني يف الوظائ  ازشرافية واملهنية، 75بشكل رئيسط ول  أداة االستبانة. ويكونت وينة الدراسة من )

بني مهارات   α ≤0.05)وخلاةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةة در أن هناك والقة اريباطية طردية  ات داللة دحاةةةةةةةةائية وند مسةةةةةةةةتوى )
بعادها األربعة) املهارات الذايية، املهارات الونية، املهارات الوكرية، املهارات ازدارية( من يهة الييادة االسةةةةةةةةةةةةةةرتايي ية أب

ومستوى األداء املؤسسط يف البلدايت من يهة أخرى . كما يوصلت الدراسة در أن الييادة االسرتايي ية يف البلدايت 
ة، اسةةةةة أببعاده األربعة) فاولية املؤسةةةةسةةةةة، كواءة املؤسةةةةسةةةةالثال  لديها مسةةةةتوى األداء املؤسةةةةسةةةةط يف البلدايت مشل الدر 

 االريباط واملالءمة، االستدامة( قد حال ول  ييييم مريوع من يهة نظر أفراد العينة.
در التعر  ول  درية ممارسة أسلوء الشورى يف اختا  اليرارات لدى اليياديني يف ) Al-hamad،2020هدفت دراسة )

دولة الكويت ووالقتها أبداء املوظوني من ويهة نظر املوظوني. ، ويكون جمتمع الدراسة من  يع  وزارة التعليم العاي يف
( 285( موظوا وموظوة، وقد بلغت وينة الدراسةةةةةةةةةةةةة )1015موظوط وزارة التعليم العاي يف دولة الكويت والبالغ وددهم )

راسة. ولتحييق م الباحث ابستخدام االستبانة كأداة للدموظوا وموظوة واليت مت اختيارها ابل ريية ال بيية العشوائية. وقا
( فيرة موزوة ول  جمالني دحدامها يييس درية ممارسة أسلوء الشورى 57هد  الدراسة مت بناء استبانة، ويكونت من )

( فيرة وكالمهةةةا من ويهةةةة نظر املوظوني.وقةةةد 27( فيرة واألخرى يييس أداء املوظوني يكونةةةت من )30يكونةةةت من )
رت نتائج الدراسةةةةةةةة أن درية ممارسةةةةةةةة أسةةةةةةةلوء الشةةةةةةةورى لدي اليياديني يف اختا  اليرارات يف وزارة التعليم العاي من أظه

ويهةةة نظر املوظوني يةةاءت)مريوعةةة(، كمةةا بينةةت النتةةائج أن  دريةةة أداء املوظوني يف وزارة التعليم العةةاي من ويهةةة نظر 
والقات مويبة )طرديه االجتاه( بنين ممارسةةةةةةةةةةة أسةةةةةةةةةةلوء الشةةةةةةةةةةورى وأداء املوظوني ياءت )مريوعة(، وبينت النتائج ويود 

 املوظوني.
 :الدراسات األجنبية

( التعر  در طبيعة العالقة بني ممارسات الييادة االسرتايي ية واألداء التنظيمط يف AL-kitonga، 2016هدفت دراسة )
( منظمة غري هادفة للرب  يف مياطعة نريويب يف  328) املنظمات غري اهلادفة للرب . وقد مت اسةةةةةةةةةةةةتياةةةةةةةةةةةةاء آراء املديرين يف

كينيا. وأظهرت النتائج أن هناك والقة دلابية  ات داللة احاائية بني ممارسات الييادة االسرتايي ية واألداء التنظيمط،  
يد، فمن ي كما بينت النتائج أنه د ا كان اليادة يف املنظمات غري الرحبية يسةةةةةةةةةةةتخدمون الييادة االسةةةةةةةةةةةرتايي ية بشةةةةةةةةةةةكل

 املري  أن يتحسن أدؤهم التنظيمط بشكل ملوحظ.
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( التعر  ول  العوامل ملمارسةةةات ددارة املوارد البشةةةرية االسةةةرتايي ية و ثرياهتا ول  أداء Akhtar ،2018هدفت دراسةةةة )
 ومديري ددارة نيشةةركة صةةينية. مت  ع البياانت من خالر اسةةتبيانني اسةةتبيان بني املديرين العام 465الشةةركة يف وينة من 

املوارد البشرية حور أداء املنتج / اخلدمة لشركاهتم وجممووة من ممارسات ددارة املوارد البشرية ازسرتايي ية. يشري النتائج 
اليت يوصلنا دليها در أن جممووة صحيحة من ممارسات ددارة املوارد البشرية االسرتايي ية )التدريب واملشاركة والتيييمات 

تو النتائج والورص الوظيوية الداخلية( يؤثر ول  أداء املنتج / اخلدمة واألداء املاي. يسةةةةةةةةةةةةةةةاهم األمن الوظيوط املويهة 
 والتوصي  الوظيوط بشكل فريد يف أداء املنتج / اخلدمة ، بينما يساهم يياسم األرابق بشكل فريد يف األداء املاي.

 منهجية الدراسة:

سةةةةةحط الوصةةةةةوط اليائم ول   ع البياانت وحتليها هبد  اختبار فرضةةةةةية الدراسةةةةةة لإليابة قام الباحث ابوتماد املنهج امل
 .SPSSول  أس لة الدراسة، و ل  من خالر دستبانه صممت هلذه  الدراسة إبستخدام برانمج ازحاائط 

 جمتمع الدراسة 

الكبري التعليمية  الكويت ، من ية مبارك يكون جمتمع الدراسة من  يع معلمني ومعلمات بوزارة الرتبية والتعليم يف دولة 
 ( معلم ومعلمة.200( وزارة الرتبية والتعليم(، والبالغ وددهم )3000والبالغ وددهم) 

 عينة الدراسة:

للت وينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ول  املعلمني واملعلمات كانت وينة الدارسةةةةةةةةةةةةةةةة واليت مت اختيارهه ابل ريية ال بيية العشةةةةةةةةةةةةةةوائية 
 ة.( معلم ومعلم200بلغت)

 أدوات الدراسة:

بعد االطال  ول  األدء النظري والدراسةةات السةةابية قام الباحث بت وير أداة الدراسةةة، واملتمثلة يف اسةةتبانة  لوت من 
 قسمني:

 اليسم األور : الييادة ازسرتايي ية / اليسم الثاع: أداء املعلمني.

 :ثبات اإلستبانة

اسةةةتخدم الباحث )معادلة ألوا كرونبال( لتأكد من ثبات أداة الدراسةةةة ول  لييا  مدى ثبات أداة الدراسةةةة)االسةةةتبان( 
 يوض  معامالت ثبات أداة الدراسة.( 1)وقد مت استبعادها من العينة الكلية واجلدور رقم 30وينة است الوية مكونة من 
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 ثبات المحور عدد العبارات المحاور

 0.89 8 القيادة اإلستراتيجية

 0.84 8 أداء المعلمين

 0.92 16 الثبات العام لإلستبيان

 0.92يبلغ از اي فيرات ازستبيان  ( أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة مرتفع حيث1يتضح من الجدول ) 

 صدق ازيساق الداخلط:
 (2جدول )مشور األور: الييادة ازسرتايي ية: 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط فقرات المحور

1 0.90** 000. 

2 0.81** 

 

000. 

3 0.64** 

 

000. 

4 0.49* 

 

010. 

5 0.82** 000. 

6 0.85** 000. 

7 0.66** 000. 

8 0.86** 000. 

( أن  يع معامالت االريباط بريسةةةةةةةةةةةةةةون بني الويرات والدرية الكلية للمحور دالة 2يتضةةةةةةةةةةةةةة  من خالر يدور رقم )
ووليه ف ن  يع  0.90فيما كان احلد األول   0.49 حيث كان احلد األدىن 0.01دحاةةةةةةةةةةةائيا وند مسةةةةةةةةةةةتوى معنوية 

 فيرات احملور األور متسية داخليا مع احملور الذي ينتمط له مما يثبت صدق ازيساق الداخلط لويرات احملور األور.
 (3)مشور أداء املعلمني: يدور 
 مستوى الداللة معامل اإلرتباط فقرات المحور

9 0.70** .000 

10 0.57** .002 

11 0.71** .000 

12 0.80** .000 

13 0.56** .002 

14 0.71** .000 

15 0.67** .000 

16 0.71** .000 
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أن  يع معةامالت االريبةاط بريسةةةةةةةةةةةةةةون بني الويرات والةدريةة الكليةة للمحور دالةة  (3)يتضةةةةةةةةةةةةةة  من خالر يةدور رقم 
ووليه ف ن  يع فيرات  0.80ان احلد األول  فيما ك 0.56حيث كان احلد األدىن  0.01دحاةةةةةةةائيا وند مسةةةةةةةتوى معنوية 

احملور الثاع متسةةية داخليا مع احملور الذي ينتمط له مما يثبت صةةدق ازيسةةاق الداخلط لويرات احملور الثاع. ووليه ومن 
ة عخالر نتائج الثبات وازيسةةةةةاق الداخلط يف اجلداور السةةةةةابية يتضةةةةة  لنا ثبات أداة الدراسةةةةةة) ازسةةةةةتبيان( بدرية مريو

 وصدق ايساقها الداخلط مما لعلنا ي بييها ول  كامل العينة.

 يمثل )منخفضة جدا(     1.79إلى  1* من 
 يمثل )منخفضة(  2.59إلى   1.80* من 
 يمثل )متوسطة(  3.39إلى  2.60* من 
 يمثل ) مرتفعة(  4.19إلى  3.40* من 

 يمثل )مرتفعة جدا(  5.00إلى   4.20من *
A note on the usage of Likert Scalling for research data analysis Jonald L Pimentel 

(4الجدول )  

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للجنس وللخبرة والمرحلة التدريسية في وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت

 النسبة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 

 %27 54 ذكر

 %73 146 أنثى

 100.00 200 الكلي

 الخبرة

 

سنوات 10-5من   14 7% 

سنوات 20الى  10من   78             39% 

سنوات 20أكثر من   108 
54% 

 

                  %100                   200الكلي                                                           

 المرحلة التدريسية

 

رحلة رياض األطفالم  103 51% 

 %5.5 11 مرحلة اإلبتدائية

 مرحلة المتوسطة

 مرحلة الثانوية

73 

13 

            36% 

6.5% 

 100.00 200 الكلي
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 :نتائج الدراسة
لة و لإليابة ول  سةةةةةةةةؤار الدراسةةةةةةةةة األور والذي ن    ما درية دور الييادة ازسةةةةةةةةرتايي ية  يف وزارة الرتبية والتعليم يف د

 الكويت أثناء أزمة كوروان من ويهة نظرهم؟
مت حسةةةةةاء املتوسةةةةة ات احلسةةةةةابية وازترافات املعيارية لدور الييادة ازسةةةةةرتايي ية يف وزارة الرتبية والتعليم من ويهة نظر 

 )5جدول رقم)املعلمني 

 المتوسط مضمون فقرات مجال القيادة اإلستراتيجية       الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 عياريالم

     

 الرتبة

 الممارسة

يوجد تشججججيع من مدراء المدارل على العمل كفري   4

 واحد

 مرتفعة 1 940. 3.64

هنججاع عججدالججة في توزيع العمججل على المعلمين   ل  6

 أزمة كورونا

 متوسط 2 1.30 3.04

تتوفر آليات رقابية واضحة في الوزارة   ل أزمة  7

 كورونا

 متوسط 3 0.98 2.86

بيئة مناسبة بإبداء الرأي للجميع وتقبل  توجد 3

 اإلقتراحات بحرية

 متوسط 4 0.98 2.85

يوجد تحديد واضح للسلطات والمسؤوليات لكافة  2

 المعلمين

 متوسط 5 1.32 2.71

تمتلك اإلدارة العليا بوزارة التربية  برات كثيرة  8

 ومتنوعة

 منخفضه 6 1.23 2.60

لوزارة أثناء يشارع المعلمون في وضع أهداف ا 5

 أزمة كورونا

 منخفضه 7 990. 2.54

توجد لدى وزارة التربية  طة واضحة تدعم العملية  1

 التعليمية منذ بداية أزمة كورونا

 منخفضه 8 1.28 2.50

 متوسطة  990. 2.84 الدرجة الكلية 

 

ت يم من ويهةةة نظر املعلمني يةةاءدور الييةةادة ازسةةةةةةةةةةةةةةرتايي يةةة يف وزارة الرتبيةةة والتعل( أن دريةةة 5يالحظ من اجلةةدور )
( واليت 4(، حيث ياءت ابملريبة األور الويرة )0.99( وابترا  معياري )2.84)متوسةةةةة ة( د  بلغ املتوسةةةةةط احلسةةةةةايب ) 

( ودترا  3.64ين  ول   يويةةةةد يشةةةةةةةةةةةةةة يع من مةةةةدراء املةةةةدار  ول  العمةةةةل كوريق واحةةةةد. ستوسةةةةةةةةةةةةةةط حسةةةةةةةةةةةةةةةةةايب)
هناك ودالة يف يوزيع العمل ول  املعلمني خالر  ( واليت ين  ول  6نية الويرة)(، وياءت يف املريبة الثا0.94معياري)

( واليت ين  ول   1(، وياءت يف املريبة األخرية الويرة )1.30وابترا  معياري)  3.04)أزمة كوروان. ستوسةةةط حسةةةايب)
( 2.50ط حسةةايب)أزمة كوروان. ستوسةة يويد لدى وزارة الرتبية خ ة دسةةرتايي ية واضةةحة يدوم العملية التعليمية منذ بداية

 (.1.28وإبترا  معياري)
لإلجابة على سججججؤال الدراسججججة الثاني والذي نر " ما درجة أداء المعلمين  في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت أثناء أزمة 

 كورونا من وجهة نظرهم؟

المعلمين  في وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر المعلمين تم حسججاا المتوسججطات الحسججابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة أداء 

 (6جدول رقم)
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 المتوسط مضمون فقرات مجال أداء المعلمين       الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

     

 الرتبة

 الممارسة

التعلم عن بعججد يتيح الفر جججججججة لتفراد االلتحججا  في  15

 الدورات التدريبية وتطوير االفراد

 مرتفعة 1 840. 3.59

يسججججاعد برنامت التدريت التعليم اإللكتروني على رفع  10

 الكفاءة للمعلمين

 مرتفعة 2 0.86 3.57

التعليم عن بعد يعد البديل األمثل  لرفع  أداء  14

 المعلمين   ل أزمة كورونا

 متوسط 3 1.02 3.35

  ل أزمة كورونا يتم تفويض المعلمين باتخاذ  13

 لما يرونه أثناء الحصةالقرار المناست 

 متوسط 4 0.89 2.99

 متوسط 5 1.18 2.78 تمنح الوزارة مكافأة فردية وجماعية لرفع األداء 12

 متوسط 6 1.10 2.75 ت قي اقتراحات المعلمون موافقة من قبل القياديين 11

 يتم تقييم أداء المعلمين   ل أزمة كورونا  9

 بموضوعية ودافعية

 طمتوس 7 0.96 2.75

المدرسة هي أفضل مكان إلعطاء  حصر التعليم  16

 عن بعد   ل أزمة كورونا

 متوسط 8 0.99 2.75

 متوسطة  0.75 3.03 الدرجة الكلية 

 

أداء املعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم من ويهة نظر املعلمني ياءت )متوسةةةةةةةةةةةةةة ة( د  ( أن درية 6يالحظ من اجلدور )
 ( واليت ين  ول   15(، حيث ياءت ابملريبة األور الويرة )0.75( وابترا  معياري )3.03بلغ املتوسةةةةةةط احلسةةةةةةايب ) 

( ودترا  3.59ايب)ستوسةةةةةةةةط حسةةةةةةةةالتعلم ون بعد يتي  الورصةةةةةةةةة للفراد االلتحاق يف الدورات التدريبية وي وير االفراد ،
د برانمج التدريب التعليم ازلكرتوع ول  ( واليت ين  ول   يسةةةةةةةةةةةةةاو10(، وياءت يف املريبة الثانية الويرة)0.84معياري)

( واليت 16(، وياءت يف املريبة األخرية الويرة )0.86وابترا  معياري)  2.57)رفع الكواءة للمعلمني. ستوسةةط حسةةايب)
( 2.50ستوسةةةةةةط حسةةةةةةايب) املدرسةةةةةةة هط أفضةةةةةةل مكان زو اء  حاةةةةةة  التعليم ون بعد خالر أزمة كوروانين  ول   

 (.0.99)وإبترا  معياري
لإليابة ول  سةةةةةةةةؤار الدراسةةةةةةةةة الثالث والذي ين  ول   هل يويد والقة اريباطية بني دور الييادة ازسةةةةةةةةرتايي ية وأداء 

 املعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم من ويهة نظرهم؟
 (7معامل ارتباط بيرسون جدول رقم )

 أداء المعلمين القيادة اإلستراتيجية القيمة اإلحصائية المحور

 معامل االرتباط القيادة اإلستراتيجية

 الداللة اإلحصائية

 العدد

1 

 

200 

.84** 

.000 

200 

 معامل االرتباط أداء المعلمين

 الداللة اإلحصائية

 العدد

.84** 

.000 

200 

1 

 

200 
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 ات داللة دحاةةةةةةةةةةةةةةةائية وند (وهو دار  **0.84( أن قيمة معامل االريباط يسةةةةةةةةةةةةةةةاوى) 7يتبني من خالر اجلدور رقم )
وظوني يف وأداء املدور الييادة ازسةةةةةةرتايي ية مما يدر ول  أنه يويد والقة دلابية بني درية  (α=0.05)مسةةةةةةتوى الداللة 

 وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الكويت من ويهة نظرهم.
 :مناقشة النتائج

زارة الرتبية الييادة ازسرتايي ية  يف و  أوال: مناقشة النتائج املتعلية ابزيابة ون السؤار األور: الذي ناه، ما درية دور
 ؟ والتعليم يف دولة الكويت من ويهة نظرهم

أظهرت نتائج سؤار الدراسة األور؛ أن درية دور الييادة ازسرتايي ية  يف وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الكويت من      
علمني أن الييادة ازسرتايي ية من ويهة نظر املويهة نظر املعلمني ياءت )متوس ة(؛ وميكن يوسري هذه النتي ة ار 

يتأثر بكواءة  اليياديني وابلبي ة الداخلية للمدرسة، سعىن يوسط درية الييادة ازسرتايي ية  من ويهة نظر املعلمني يف 
املدراء أثناء أزمة  و  وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الكويت ل أيت من فراغ دمنا لتوسط املستوى املهين وازداري  لليياديني

كوروان اليائمني ول  دشرا  ويوييه املعلمني الذين ييوون وراءهم. فكي  د ا ولموا اليياديني أبن أولبية املعلمني يرون 
 حايتهم يف املشاركة يف التخ يط ووضع ازسرتايي ات أثناء أزمة كوروان يف وزارة الرتبية والتعليم.

ما درية أداء املعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الكويت من بسؤار الدراسة الثاع:  اثنيا: مناقشة النتائج املتعلية
 ويهة نظرهم؟

أظهرت نتائج سؤار الدراسة الثاع؛ أن مستوى أداء املعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الكويت من ويهة نظر      
دار نوسه؛ نتي ة ار أن أداء املعلمني يتأثر بدور الييادة ازسرتايي ية ابملياملعلمني ياءت)متوس ة(؛ وميكن يوسري هذه ال

ف  ا ما كان دور الييادة ازسرتايي ية متوس ة ف ن أداء املوظوني ابحملالة يكون متوس ا. وأن يوسط درية أداء املعلمني 
   أثناء أزمة كوروان.واملعلمات ل أيت من فراغ ودمنا ملتوسط املستوى املهين وازداري لليياديني

 اثلثا: مناقشة السؤار الثالث: هل يويد والقة اريباطية بني الييادة ازسرتايي ية وأداء املعلمني؟

أظهرت نتائج سؤار الدراسة الثالث ون ويود والقات مويبة )طردية( و ات داللة دحاائية وند مستوى الداللة 
(α=0.05)  ه، سعىن أن يي ية وأداء املعلمني. وسعىن أن العالقة ازريباطية هط يبادلية ازجتاكبرية الُيو ة بني الييادة ازسرتا

دور الييادة ازسرتايي ة للمعلمني يريبط أبدائهم من ويهة نظرهم. وقد يوسر هذا ازريباط بضرورة ييدمي احلوافال املناسبة 
 ودو ائهم فرصة ازختيار هلذه ازسرتايي يات هبد  ي وير أدائهم.
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