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ملخص
ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى واقع ممارسعة قيعادة الترييعر فعي م سسعات التعمعيم الععام
الكويتية لمعام الذ ارسي  2019/2018من وجيو نظر معديري المعدارس فييعا وقذ بمرعت عينعة
الدراسعة ٕٖ مععدير ومععديرة مععدارس التعمععيم العععام الكويتيعة تععم اختيععارىم بالطريقععة العشعواةية مععن
بين مديري المعدارس فعي التعمعيم الععام الكعويتي وقعد اعتمعدت البا عة سمﻮب المقابمعة المقننعة
والم لفة من ربعة سةمة
وقد ظيرت نتاةج الدراسة ن درجة استخدام نمط قيادة الترييعر معن قبعل معديري معدارس
التعميم العام الكويتية جاءت بنسبة عالية بناء عمعى نسعبة اسعتخدام سعموب قيعادة الترييعر فعي
المنظمععات التعميميععة كمععا ظيععرت ن مععدارس التعمععيم العععام الكويتيععة مييةععة لعمميععات الترييععر
المختمفة والمفاجةة
وفععي ﺿﻮء نتععاةج الدراسععة تولععي البا ععة زيععادة نشععر قافععة قيععادة الترييععر فععي الم سسععات
التعميميعععة والتربويعععة والسععععي إلعععى التعععدريب والتعمعععيم المسعععتمر لمقيعععادات التربويعععة والتعميميعععة
ألسعععاليب قيعععادة الترييعععر تمكعععين الععععاممين فعععي الم سسعععات التعميميعععة باتخعععاذ القععع اررات وقيعععادة
التريير وﺿ خطط استراتيجية لقيادة نماط التريير داخل الم سسات التعميمية والتربوية
الﻜممات المفتا ية :قيادة التريير م سسات التعميم العام الكويتية

- 461 -

.واقع ممارسة قيادة التغيير في مؤسسات التعليم العام الكويتية من وجهة نظر مديري المدارس فيها

Role of the changing leadership in achieving the Desired
Objectives in the Kuwaiti Public Education Institutions from their
School’s Principals Point of View
By
Amthal Hamad Al.Oraifan

Abstract
This study aimed to find out the reality of the changing
leadershipin the Kuwaiti Public education institutions from their
schools’ principals point of view for the scholastic year 2018/2019.
Study sample reached (32) male and female principals in the
Kuwaiti public education schools, they were selected by the random
method from the schools’ in the Kuwait public education. The
researcher depended on the short-interview method which consisted
of four clauses distributed.
Results of the study showed that degree of presenting the
changing leadership by the Kuwaiti public education schools’
principals came at high percentage based on the percentage of using
the changing leadership style in the educational organizations, It also
showed that Kuwaiti public education instituatioms are ready for
different and sudden change processes.
In light of the study results, the researcher recommending
disseminating the changing leadership culture in the educational
institutions generally and the pedagogical institutions particularly,
and seek to training and continuous education for educational
leaders for leadership methods of change, to enable staff in
educational institutions to make decisions and changing leadership,
to develop strategic plans to lead change patterns within educational
and educational institutions

Keywords: changing leadership, the Kuwaiti public education
institution.
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مكدمة:
ٕان التطور والتقدم الذي يشھده العالم م خ ار سواء كان عمى اللعيد اإلداري

التكنولوجي المھ ني و التنظيمي يجعل من التريير في المنظمات عموما وفي المنظمات
التربوية عمى وجو الخلوص ٔامر

تمي في وجوده وتكراره ووجوب التعامل معو بلبرة

قيادية يجعل منو ٔاداة لتقدم وتطور المنظمة بدال من ٔان يكون انتكاسو لھا " ون ن ندخل
القرن الوا د والعشرين لبح التريير وكيفية قيادتو بنجاح من ىم المواﺿي التعي تشرل
عقمية القيادات اإلدارية وذلك ألسباب مقنعة  :ن التريعير ي عدث في كعل مكعان و ن سرعتعو
في ازدياد وتعقد و ن مستقبل نجاح منظماتنا يعتمد عمى كيفية قدرة القادة عمى قيادة التريير
وربما تكون القيادة والتريير من عظم الت ديات التي تواجو المنظمات في الوقت ال اﺿر
وقد يتفق اغمعب البعا ين في مجال القيادة والتريير م في ن ميام القاةد الرةيسية ت قيق

التريير و ن ) 2014,التريير يتطمب قيادة" ( الشمري ومن ھذا المنطمق ٔالب ت قيادة التريير

من ٔاول األساليب ظھو ار في التعامل م التريير داخل الم سسات التعميمية "ونتيجة لذلك
بد ت العديد من المنظمات بماجعة وتقييم جمي عنالرىا ليتسنى ليا ت ديد موقفيا من
التريرات في البيةة الم يطة بيا

وما تشيده المنظمات المشابية ليا من تطورات وت والت

وذلك لتﺿمن لنفسيا البقاء واالستمرار والتميز (2019في ظل المنافسة بين المنظمات عمى
تقديم خدمات تنال رﺿا المستفيدين" ( الجيني إن التريير لفة تمية في جمي المنظمات
بجمي

اختلالاتيا لذا تسعى تمك المنظمات بشكل داةم ومستمر لمواكبة التريير بأقل

الخساةر البشرية والمادية
التريير

وذلك ما يميز سموب القيادة فييا في إدارتيا وقيادتيا لر مة

يث اليدف الرةيس من ر مة التريير ىو اإلنتقال اإليجابي من الوﺿ الراىن إلى

وﺿ مستقبمي فﺿل

تكون بو األخطاء اإلدارية قل وت قيق األىداف الواقعية بشكل

متقدم تشابو ملطمح التريير م ملطم ات عدة منيا الت سين
اليندرة

والتجديد ولكن ختمف باليدف والطريقة

التطوير

اإلنماء

يث التريير يتميز بأنو ييدف إلى

االنتقال من مر مة الية إلى مر مة مستقبمة بخطة عمل ُبنيت عمى واقعية الوﺿ الراىن
وبأىداف وعنالر ومعطيات جديدة إن م سسات التعميمية مم مة بمدارس التعميم العام
والخاص ىي جضء مﻦ ھزه المنﻈﻮمة التي استيدفتيا الترييرات المختمفة مما انعﻜظ عمييا

- 466 -

واقع ممارسة قيادة التغيير في مؤسسات التعليم العام الكويتية من وجهة نظر مديري المدارس فيها.

سمبا

يانا إذ تبين وجود تراج مم وظ في داء ىذه الم سسات ما انعكس سمبا عمى

المستويين :اإلداري والت ليمي فييا.

ﻣﺸﻜﻠﺔ الدراسة وأسئلتوا:
إن التريير الداةم والمستمر عمى م سسات الدولة التعميمية والتربوية في سياساتيا
واستراتيجياتيا ٕواجراءات العمل في منظومتيا التعميمية لمواكبة تطمعات وغايات وتقييم وزارة
التربية الكويتية كل عام كاديمي عزز ال اجة لوجود سموب قيادي م ترف لقيادة الترييرات
الداةمة والمختمفة
التعميمية

فعمى سبيل الم ال ال ال لر الترييرات األخيرة التي شممت المناىج

و إدراج نظام الكفايات التعميمية في تدريس المناىج وتقييم الطمبة األمر الذي

جعل الميدان التربوي في يرة لطريقة عمل ىذه الكفايات لمدة زمنية مما برز عنيا عدة
مشاكل و زمات تربوية سفرت عن تراج في نتاةج نجاح ىذا التريير و استياء من قبل
العاممين في الميدان التربوي ومن ىذا المنطمق ت اول الدراسة ال الية في اإلجابة عﻦ
الس ال الرةيسي اآلتي:
ما واق ممارسة قيادة التريير في م سسات التعميم العام الكويتية مﻦ وجية نظر مديري
المدارس فييا؟
-

والمتفرع منو:

ٔ -ما درجة استعداد اإلدارات التعميمية لقيادة التريير في م سسات التعميم العام الكويتية؟
ٕ -ما درجة تمت اإلدارات التعميمية لقيادة التريير في م سسات التعميم العام الكويتية؟

أهنية الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة ىميتيا مﻦ الموﺿوع الذي تعالجو لإلسيام في مساعدة مديري
المدارس والقياديين التربويين في م سسات التعميم العام والتعميم العالي الكويتي لتطوير قافة
القيادة بوجو عام وقيادة التريير عمى وجو الخلوص لما ليا األ ر في تطوير م سسات
التعميم العام الكويتية وتنقسم ىمية الدراسة إلى:

األهنية الهعرية:
وتكمن ىمية ىذه الدراسة النظرية في مساعدة مديري المدارس والقياديين في التعميم
العام والتعميم العالي الكويتي في نشش قافة قيادة التريير لدييم وتنمية ىذا النوع القيادي لما
لو األ ر الكبير في تطوير العممية التعميمية والتربوية
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األهنية التطبيكية:
استفادة م سسات التعميم العام مﻦ ىذه الدراسة لما تقدمو مﻦ استعشاض لعديد مﻦ
ساليب قيادة التريير وكيفية تييةة القيادات التربوية في م سسات التعميم العام والتعميم
العالي وتدريبيا بالميارات الﻼزمة والقدرات اال تشافية في قيادة الم سسات التعميمية
والتربوية
كما ن ىذه الدراسة تأتي متزامنة م االىتمام المتزايد بقيادة التريير في المجتمعات
عامة وفي م سسات التعميم خالة وكذلك تأتي استجابة لتﻮليات الدراسات السابقة في
إيجاد ال مﻮل واآلليات التي تسيل عمميات قيادة التريير داخم م سسات التعميم العام

أهداف الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى ت قيﻖ األىداف اآلتية:
ٔ معشفة واق ممارسة قيادة التريير من ِقبل مديري المدارس في التعميم العام الكويتي
ٕ قياس درجة مدى استعداد القيادات التعميمية لقيادة التريير في م سسات التعميم العام
الكويتية
ٖ تقديم بعض التوليات والمقتر ات التي مﻦ شأنيا ن تساعد في تفعيم عمميات قيادة
التريير في م سسات التعميم العام الكويتية

مصطلحات الدراسة:
تتم م ملطم ات الدراسة في الملطم ات اآلتية:
قيعادة الترييععر :عمميععة االنتقعال مععن الععة معينعة (الوﺿع العراىن) والعذي يشععكل المشععكمة ٕالععى
الوﺿ المرغوب االنتقال ٕاليو والذي يعتبر بم ابة ال ل (وﺿ جديد) (عرفة ٕٕٔٓ(

م سسات التعميم العام الكويتية :وىي المدارس ال كوميعة معن المر معة االبتداةيعة إلعى ال انويعة

العامة

حدود الدراسة:
جريت ىذه الدراسة في إطار ال دود اآلتية:

 ال دود الموﺿوعية :واق تم ّل قيادة التريير من ِقبل مديري المدارس فعي م سسعات التعمعيمالعام الكويتي
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 ال دود المﻜانية :م سسات التعميم العام وىي عدة مدارس كومية داخل الكويت -ال دود البششية :من يتولى رتبة مدير و مديرة مدرسة تعميم عام كومية في الكويت

اﻹطﺎر الهعري واﻟﺪﱢراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
أوالً :اإلطار الهعري
قيادة التغيري:
سيتناول ىذا القسم مفيوم القيادة و التريير بشكميما األوس والدقيق عم مفيعوم قيعادة
التريير و بعادىا

 الكِيادة:سسات فيي تسعبق اإلدارة ميعارةً و فﺿعل األسعاليب
َّ
الم َّ
إن لمقيادة دو ارً رةيسياً في عمل ُ
تفعيﻼ داخل اليياكعل التنظيميعة فكعل معدير ىعو فعي األلعل إداري وكعل قيعادي ىعو فعي األلعل
ً
عدن ت ديععد األىععداف ووﺿ ع الخطععط لت قيقيععا ععم تنفيععذىا ىععو عمععل إداري روتينععي
مععدير لععذا فع ّ
كممارسعات و سعاليب
ب ت تستطي اإلدارة اتّْخاذ كافة األساليب اإلداريَّعة فعي ت قيعق ىعدافيا ُ
التطبيق سواء كانت بيروقراطية و ديمقراطية و تسمطية ّما إذا ّعددنا إطعار العمعل فعي تنفيعذ

تطعرق ليعا فعايول فيعو العنلعر
الخطط والذي يسمى بعنلر التوجيو د عنالر اإلدارة التعي َّ
الععذي يشععمل عمميععات القيععادة والتعامععل القريععب م ع العععاممين والععذي ُيعع َّر بشععكل مباشععر فععي
سسععات
الم َّ
عمميععات سععرعة اإلنجععاز بكفععاءة وجععودة عاليععة فمععن جانععب جخععر ُيمكععن ن تواجععو ُ
لعوب ًة فعي تطبيعق و إيجعاد القيعادة كميعارة معن دون وﺿع مععايير الختيعار القعادة إلعى جانعب
ُ

الكفايات العمميَّة والتدريبيَّة كمر مة ولى م تدريب ى الء القادة وفق برنعامج تعميمعي وتعدريبي

وتناول مختمف نظرياتيا باإلﺿعافة إلعى خمعق سعيناريوىات
م ترف أل دث األساليب القياديَّة
ُ
تنظيمية التي تتطمّعب عمعﻼً قياديعاًذ وذلعك ﺿعمن غعراض التعدريب كمر معة انيعة وفعي المر معة

األخيرة يتم تفعيل عمميات التقييم المختمفة لألداء القيادي والعذي يترتّعب عميعو إمعا المسعاءلة و
التقدير
عرف خيري (ٕٗٔٓ) القيادة َّ
بأنيا " نشاطات وفعاليات ينعتج عنيعا نمعاط متناسعقة
وقد ّ
لتفاععل الجماعععة ن عو مععول المشعاكل المتعععددة و ىععي عمميَّعة تععأ ير عمعى نشععاطات الجماعععة

لت قيق األىداف وىي تعتمد عمى األسموب العممي عنعد ُمﻼ ظعة المشعكﻼت اإلداريَّعة وت ميميعا
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وتفسيرىا والتولل إلى نتاةج ُيمكن تعميميا ي ليا مبعاد وقواععد ومعدارس ونظريعات ت كعم

العمل اإلداري كما إن تطبيق ىذه المباد و َّ
النظريات ي دي إلى نتاةج م ددة "

من جانب جخر ﺿاف السععود (ٖٕٔٓ) ّن القيعادة ىعي " مقعدرة الفعرد (القاةعد التربعوي)
عمى التأ ير في سموك فرد و جماعة لمعمل برغبة من جل ت قيق ىدف و ىداف م ددة"

وتعععرف البا ععة القيععادة ّنيععا سمسععم ُة عمميععات التَّععأ ير التععي تلععدر مععن القاةععد لألعﺿععاء

وسعموكياتيم ن عو بيةعة العمعل بيعدف ت قيعق
والتي تَ ُّ
لب بشكل مباشر عمى توجيو اتجاىعاتيم ُ
األىداف المتفق عمييا بجودة وكفاءة عالية
إن القيادة واإلدارة تتشابيان في الطريقعة ولكعن تختمفعان فعي األسعموب بمعنعى جخعر َّن
ّْ

كمييما يتَّفقان فعي ت ديعد األىعداف مسعبقًا عم ت قيقيعا ولكعن ي ْك ُمعن االخعتﻼف بأسعموب ت قيعق
تمك األىداف والتي ُيقلد بيا الميارات اإلداريَّة و القياديَّة لمم سسة
"عمميععة التَّخطععيط
فقععد عع ّعرف كعﻼِّ مععن ) )Aldag & Stearns, 1991اإلدارة ّنيععا
َّ
المنظَّمة بطريقة منيجيعة لت قيعق األىعداف
والتنظيم والتوظيف والتوجيو ومراقبة األنشطة داخل ُ

لممنظمة “بينما القيادة تخترق جمود العممية اإلداريَّة إلﺿافة روح عمييا
العامة ُ
تُعتبر اإلدارةُ جزًءا ال ِغنى عنو من عمم القيادة فيمعا بمعنعى جخعر وجيعان لعممعة وا عدة
عدد من االختﻼفات بين ىذين العممين فكما ّدد خيعري (ٕٗٔٓ) مرتكعزات اإلدارة تقعوم
توجد ٌ
الرقابة
عمى رب عمميات رةيسية ىي :التخطيط التَّنظيم التَّوجيو و ّْ
ما القيادة فترتَكز عمى رب عمميات رةيسية ىي:
 ت ديد االتجاه والر ية الت فيز و شد اليمم شد القوى ت ت ىذه الر ية ِالقيادة ّْ
تركز عمى العاطفة بينما اإلدارة تركز عمى المنطق

إن الميععارات التععي َي ِجععب ن يت مَّععى بيععا القاةععد تُعتبععر األسععاليب التععي تسععاعد فععي تفعيععل
َّ
فقسععميا إلععى
قياديععة بطريقعة ا ترافيععة فأشععار خيعري (ٕٗٔٓ) إلععى ميععارات القيعادة
العمميعة ال َّ
ّ
ميععارات فنيعععة وميععارات إنسعععانية وميعععارات تنظيميععة وميعععارات فكريعععة فععأدرج قعععاةﻼً " ولكعععي

تفيم األطراف ال ﻼ ة لعممية القيادة وىي (القاةد – التعابعون – الموقعف) فعﻼ ُبعد
يستطي القاةد ّ
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ن ي وز و يكتسعب ربع ميعارات وذلعك لكعي يبمعف ىعداف العمعل ويرفع اإلنتاجيَّعة معن نا يعة
وي قق ىداف األفراد ويرف درجة رﺿاىم من نا ية خرى ومن ىذه الميارات:
الفنيععة :ىععي ن يكععون القاةععد مجيع ًعدا لعممععو متق ًنععا إيععاه ُم ِم ِّمععا بأعمععال مر وسععيو مععن
ٔ الميععارة َّ
نا ية طبيعة األعمال التعي ي ّدونيعا عارفًعا لم ار ميعا وعﻼقتيعا ومتطمباتيعا كعذلك ن يكعون
المتا ععة والكفيمععة
بدمكانععو اسععتعمال المعمومععات وت ميميععا ومععدرًكا وعارفًععا لمطععرق والوسععاةل ُ
بدنجاز العمل

ٕ الميارة اإلنسانية :تتعمق الميارات اإلنسانية بالطريقة التي يستط بيا رجعل اإلدارة التَّعامعل
بنجاح م اآلخرين ويجعميم يتعاونون معو ويخملون في العمعل ويزيعد معن قعدرتيم عمعى

اإلنتععاج والعطععاء وتتﺿع ّعمن الميععارات اإلنسععانية مععدى كفععاءة رجععل اإلدارة فععي التَّعععرف عمععى
متطمبات العمل م الناس كأفراد ومجموعات
ٖ الميععارة التنظيميععة :ىععي ن ينظععر القاةععد لممنظمععة عمععى سععاس نيععا نظععام متكامععل ويفيععم
السعععمطة واللعععﻼ يات وكعععذلك تنظعععيم العمعععل
ىعععدافيا و نظمتيعععا وخططيعععا ويجيعععد عمعععال ُّ

وتوزي الواجبات وتنسيق الجيود ويدرك جمي المواةح واألنظمة

الن ِ
ومن جانب جخر يمتاز القاةد اإلداري َّ
اجح بوجو عام بعدة لفات منيعا معا شعار ليعا

اقعيعععة
خيعععري (ٕٗٔٓ) بعععع "ال قعععة بعععالنفس وبعععاآلخرين وترتيعععب األعمعععال سعععب ىميتيعععا والو َّ

ويععدير
والمعرفععة ومععد يععد المسععاعدة لأخععرين و ن تكععون لديععو القععدرة عمععى االتلععال ُيععنظم ُ
مميعععع ازً مععععن األخﻼقيععععات
عععتوى َّ
الوقععععت بكفععععاءة ولديععععو ميععععارة لععععناعة القعععع اررات ويمتمععععك مسع ً
عدر كبيع ٍعر مععن الطَّاقععة و َّ
الشخلععيَّة وعمععى قع ٍ
اليععدف نلععب عينيععو م ع الت مععي
وي َ
النشععاط َ
ﺿع َ
َّ
بالشععجاعة اإلخععﻼص واالجتيععاد والخ ْمععق واالبتكععار و ال مععاس ال ابععت والمسععتمر فالقاةععد يممععك
العقل والقمب والقدرة عمى ال سعم ولعا ب عقعل مفتعوح ويمتمعك الفكاىعة والر يعة النافعذة "

وتمك اللفات عمى سعبيل الم عال ال ال لعر يتميَّعز القعادة النعاج ون بيعا ّّ
كعل سعب اختلالعو
سسة التنظيمية
الم َّ
وبيةة عممو و قافة ُ

 -مفووم التغيري:

التريير لر ًة :وقد عرف( م مد  (2014عمى ٔانو "في المرة العربيعة اسعم مشعتق معن

وغيعر الشعيء ٔاي بدلعو وجعمعو عمعى غيعر معا كعان عميعو وغيعر عميعو األمعر  :ولعو
غيعر " ّ
الفعل " ّ
وترير الشيء عن الو :ت ول وغيره :ولو
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تفعاولي يقعوم عمعى اسعتجابة مخططعة ٔاو
التريير الطﻼ ا :ھو نشاط تمي مسعتمر
ٔ

غير المخططة ٔاو الم تممة تواكب ٔاو ت ر في الترييرات البيةية الداخميعة والخارجيعة ال اليعة ٔاو

الم تممععة وذلععك بد ععداث تعععديﻼت فععي بعععض ٔاو جمي ع العنالععر التععي تتكععون مععنھا المنظمععة
تكون عبر م ار ل معينة باستخدام ٔادوات م ددة من قبل ٔاعﺿاء المنظمعة ٔاو معن طعرف جھات
خارجيععة متخللععة لﻼنتقععال بالمنظمععة مععن يععث ھي اآلن فععي فتععرة زمنيععة معينععة

)لوﺿ ع

الع ارھن) ٕالعى يعث ترغعب ٔان تكعون خعﻼل المسعتقبل )الوﺿع المنشعود (معن ٔاجعل ت يعق ٔاھداف
المنظمة بشكل ٔافﺿل".

ترى البا عة ٔان الترييعر ھو عمميعة تقيعيم مسعتمر لجميع عنالعر العمعل داخعل المنظمعة
التربوية التي تبعد ٔا بعاألھداف وتنعتھي بالنتعاةج ِ
يعظھر تناسعب عنلع ار و عنالعر تبععا لمتعأ ير

القععاةم مععن البيةععة الداخميععة ٔاو الخارجيععة لممنظمععة ٕامععا ٔان يكععون تععأ ير بسععيط ينععتج عععن ترييععر
ببعض الجوانب ٔاو تأ ير عميق ينتج عنھ تريير جذري

 -أهداف التغيري يف املؤسسات التعلينية:

تعددت ٔاھداف التريير في المنظمات منھا ما طر و )م مد :(2013
ٔ زيادة قدرة المنظمة عمى البقاء والنمو والتكيف م البيةة الم يطة .
ٕ زيادة درجة التعاون بين وظاةف المنظمة من ٔاجل ٕانجاز األھداف.

ٖ مساعدة األفراد عمى تشخيص مشكﻼتھم وت فيزھم أل داث التريير المطموب .
ٗ تشجي األفراد عمى ت قيق األھداف التنظيمية والرﺿى الوظيفي.
٘ الكشف عن اللراع ٕوادارتو وتوجيو بشكل يخدم المنظمة.

 ٙبناء جو من ال قة واالنفتاح بين األفراد والمجموعات في المنظمة

 ٚتمكين المديرين من ٔاتباع ٔاسموب اإلدارة باألھداف بدل اإلدارة التقميدية
 ٛتزويد المنظمة بالمعمومات المساعدة عمى ل المشاكل التي تواجھھا .

 -خصائص التغيري يف املؤسسات التعلينية:

دد (م مد  (2013خلاةص التريير بالتالي:
 التريير امر تمي ال مفر منوتفاولية يث تقفز المنظمات من وﺿ
التريير ركة ٔ-التريير عممية مستمرة بتخطيط او بدون
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-التريير عممية شاممة لكل المنظمة فالتريير الجزةي ي ر عمى كامل اجزاء المنظمة

 أهنية التغيري يف املؤسسات التعلينية:يرى ( الجيني

 (2019إن " ىمية التريير تنب من تطور المعرفة اإلنسانية والتقعدم

العممي المتسارع الذي دى إلى االبتكارات واالكتشافات المستمرة وما لا ب ذلعك معن تطعور
فعععي جميععع المجعععاالت االقتلعععادية واالجتماعيعععة والسياسعععية وال قافيعععة ومعععا واكعععب ىعععذه
التطورات من المشاكل المعقدة والت ديات الظاىرة "

 -مبادئ التغيري يف املؤسسات التعلينية:

المبادي التي تسعاعد المنظمعة
ذكر (م مد  (2013اقتراح  Grienerلمجموعة من
ٔ

عمى التعامل م التريير بكفاءة:

 -1مبعد ٔا السععمطة مععن جانععب وا ععد :يقتععرح المسععةولون الترييععر باالعتمععاد عمععى القععوة الرسععمية
والوظيفية التالية:
 اسموب المرسوم والقرار. اسموب اال ﻼل او التبديل. -اسموب تبديل عﻼقات العمل ﺿمن الھيكل التنظيمي.

المرووسعين ذوي القعدرات العاليعة عنعد اتخعاذ
المرووسعين :البعد معن مشعاركة
ٕ -مبعد ٔا مشعاركة
ٔ
ٔ

الق اررات المھمة ذات اللمة بالتريير من خﻼل االساليب التالية:
 اسموب الق اررات الجماعية. -سموب ل المشاكل بطريقة جماعية.

لممرووسين لممشاركة فعي برنعامج او خطعة الترييعر فعي
ٖ-مبد ٔا التفويضٔ :اي تفويض السمطة
ٔ
كل الم ار ل ولو اسموبان ھما:

 اسموب المناقشة الجماعية لم الة -اسموب التدريب الجماعي
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 -أنواع التغيري يف املؤسسات التعلينية:

تعددت ٔانواع التريير في المنظمات منھا ما ذكره (م مد :(2013

-1التغيري االسرتاتيجي:
بالرويعة االسعتراتيجية التعي
 يرتبط ھذا التريير بالقﺿعايا االسعتراتيجية لممنظمعة ويععرفٔ
تشععمل رسععالة ٔواھداف وفمسععفة المنظمععة تجععاه النمععو والجععودة واالبتكععار ٔوايﺿععا قععيم
العاممين وا تياجات المستفيدين
 ي دث التريير االستراتيجي ﺿعمن عوامعل البيةعة الخارجيعة والمعوارد الداخميعة لممنظمعةواإلمكانات وال قافة واألنظمة الساةدة
-

يتطمب تنفيذ لمتريير االستراتيجي ت ميﻼ لكل العوامل الداخمية والخارجية بالمنظمة

بالرويعة واألھداف والقﺿععايا
اشعار كعل  Nadler & Kotterالعى اھميععة ربعط ادارة الترييععر
ٔ
االستراتيجية لممنظمة

-2التغيري الوظيفى:
 يرتبط التريير الوظيفي باألنظمة الجديدة واإلجعراءات وبنعاء المنظمعة والتقنيعات المع رةعمى تنظيم العمل داخل االقسام والتي ت ر بشكل كبير عمى االفراد .
-

يجععب عمععى القععادة والععجھات االداريععة واألفععراد ان يكونععوا عمععى درايععة جيععدة بععالطرق
واألساليب الفنية واإلدارية التي يترير بھا االفراد .

-3التغري لتطويرى:
ھو ابسعط انعواع الترييعر فعي المنظمعات

يعث يعتم ولعف الوﺿع الجديعد بأنعو ت سععين

وتطوير لموﺿ القديم اذ ال يشمل ال مول التي تتطمب تريي ار عميقا في المنظمة .
يقوم التريير التطويري عمى فرﺿيتين ھما:
-1لدى االفراد في المنظمة القدرة عمى التقدم والتطوير.
-2يتطور االفراد عندما يتم ت فيزھم وتدريبھم بشكل مناسب.
-3یھدف التريير التطويري الى مسايرة الظروف الم يطة او ت سين عمميات التشريل .
- 4يتطمب ھذا التريير وﺿ خطة يتم تنفيذھا سعب جعدول زمنعي وميزانيعة م عددة معن خعﻼل
المشاركة في المعمومات ول اسباب زيادة االداء في المنظمة .
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- 5يجب عمى المدير ت فيز الموظفين عمى المشاركة ٕوابداء ال ٔاري وطرح األفكار.
 -4التغيري التحويلى:

يععععد معععن اعقعععد انعععواع الترييعععر وي عععدث عنعععدما يعععدرك المعععدراء ان ھنعععاك مشعععكمة يجعععب
معالجتھا و فرلة يجب اغتنامھا
يندرج ﺿمن ھذا النوع ما يمي:
-1اعداد وتوظيف تقنيات و اسبات تتطمب تريير رةيسي في سموك االفراد.
-2عممية التنظيم ٕواعادة الھيكمة في المنظمة.
-3تقديم منتجات او خدمات جديدة (م مد (2013

 -قيادة التغيري يف املؤسسات التعلينية:

اقتععرن ملععطمح القيععادة بععالتريير داخععل المنظمععات التربويععة وذلععك لﺿععرورة تععوفر ٔاسععاليب

ٔوادوات وقععادة لم ععل ھذه العمميععة ال ساسععة فالقاةععد التربععوي ھو المععوجھ لمعععاممين فععي طععرق

التعامععل م ع الترييععر ٔاو فععي ٕا ععداث عمميععة الترييععر الجزةيععة ٔاو الجذريععة بطريقععة تتناسععب م ع
اجات ومتطمبات وتوجھات العمل والعاممين

ٕان قاةععد الترييععر التربععوي ھو جععزء مععن منظمععة تتعععرض لمترييععر وھو الخبيععر بالنظععام

الععام وال قافعة العامعة لممنظمعة والتعي يسعتطي بخبعرتھ و مھاراتھ الشخلعية والتأ يريعة قيعادة

ٔاي نوع من التريير بأقل جھد ووقت وخساةر

مفووم قيادة التغيري يف املؤسسات التعلينية:

ٔاشار )عرفة ٕٕٔٓ( ٕالى مفھوم قيادة التريير بأنھا" عممية االنتقال من الة معينعة

)الوﺿ ال ارھن( والذي يشكل المشكمة ٕالى وﺿ جديد الوﺿع المرغعوب االنتقعال ٕالع ھ والعذي
يعتبععر بم ابععة ال ععل" ويععرى البا ععث بععأنھا عمميععة التععأ ير عمععى العععاممين فععي المنظمععة التربويععة

وذلععك لت قيععق ٔاھداف خالععة بالمنظمععة نتيجععة لترييععر فععي جععزء مععن نظععامھا ٔاو فععي كععل نظععامھا
وفق خطط منظمة واستراتيجيات قيادية تناسب نوع التريير القاةم

 -أدوار قائد التغيري يف املؤسسات التعلينية:

وقععد ٔاشععار )قاسععم ٕٕٔٓ( ٕالععى عععدة خلععاةص يجععب ٔان يت مععى بھا القاةععد التربععوي

لقيععععادة الترييععععرٔ " :اشععععارت نتععععاةج الدراسععععات والب ععععوث التربويععععة و لععععيمة الخبععععرات والتجععععارب
والممارسعععات اإلداريعععة ٕالعععى ٔان القاةعععد الفععععال ينبرعععي ٔان يكعععون قاةعععداً لمترييعععر فعععي م سسعععتھ
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التربوية ويمكن تمخيص ٔابرز نعواتج ھذه الدراسعات واألدبيعات التعي تناولعت الخلعاةص المميعزة
لقاةععد الترييععر الفعععال والتععي تشععمل المواقععف وطععرق التفكيععر والمعععارف والععمھارات وذلععك عمععى
الن و اآلتي:

) ٔا( مواقف قاةد التريير الفعال ھي:
– يوفر دعماً ٕايجابياً لمعاممين معيم وال يخذلھم

– يعامل موظفو الھيةة العاممة معو بالمساواة ويستم ٕال ھم بفاعمية

– يتلف بال ماس والدافعية واالھتمام بقﺿايا التربية والتعميم ٔواولياتھا
– يتميز بااللتزام في ٔاداء األعمال تنفيذ المھام عمى الن و األفﺿل

– يتسم بالم ابرة وال يبالف في ردود ٔافعالو بعل يكعون عقﻼنيعاً ٕاذا سعارت األمعور بعكعس معا ھو

منشود

– ال ي اول فرض وجھة نظره بالقوة وال يسعى لﻼنفراد بال وار داةماً
– لديو استعداد لمتجريب والتريير والمخاطرة المنطقية الم سوبة

– لديو داةرة اھتمامات ٔاوس من مجعرد العمعل ويسعتطي وﺿع شع ون العمعل ﺿعمن منظومعة

ٔاعم ٔواشمل

– لديو استعداد ورغبة لمتعمم من ٔاخطا ھ وم اوالتو
– يقبل التريير واإللﻼح والتطوير كأمور تمية
– يعتمععد عمععى التوجيععو مععن خععﻼل العمععل ويمتععزم بالقيععادة مععن خععﻼل تقععديم األم مععة العمميععة

والسموك والنماذج
(ب) طريقة تفكير قاةد التريير الفعال تتميز بما يأتي:

– يرى كل موقف كقﺿية متفردة بذاتھا ويدرك ٕامكانية وجود فرص لمتشابو م مواقف ٔاخعرى

مما مة سابقاً

– لديو قدرة عمى التخيل والتلور ويمتاز بالمرونة ويشج اسعتمرار التفكيعر ومتابعتيعا ٔا نعاء

فترة تطبيق التريير مما يمكن ٔان ي ر بفاعمية عمى سير العمل والتطوير

– لديو قدرة عمعى التفكيعر المتعمعق فعي األمعور ودراسعتھا وت ميعلھا واسعتنتاج نقعاط االتفعاق

ٔاو التﻼقي بين البداةل واال تماالت المختمفة

– يمكنو الولول ٕالى جوھر المشكمة ولدیھ القدرة عمى توق المشكﻼت الم تممة
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– يستطي ٔان يتعمم من خﻼ ل مروره بالخبرة ٔاو التجربة
– لديو القدرة عمى توجيو تعممو الذاتي ومتابعة نموه المھني المستمر
(ج) -المعارف والمھارات المطموبة من قاةد التريير الفعال ھي:
– يتفھم ديناميكية عممية التريير ويستطي التعامل م ھا والعمل بموجبھا بكفاءة ونجاح

– يعرف النقاط والعنالر الرةيسة التي ينبري ٔاخذھا بععين االعتبعار فعي كعل موقعف معن مواقعف
التريير
– يتعفھم طبيععة بعرامج الععتعمم والعمميعات المرتبطعة بتلععميمھا وتطبيعقھا وتقعويمھا ٕاﺿععافة

ٕالى ٕادراك ٔاساليب التعزيز المنظم وكيفية استخدامھا

– يسععتطي التطم ع قععدماً ن ععو األمععام والتفكيععر لممسععتقبل م ممععا يسععتطي ٕادراك ال اﺿععر تفيمععو
واالنطﻼق منو لمتخطيط المستقبمي

– يمتمك مھارات متنوعة تساعد عمى االندماج الفاعل في عﻼقتيا م اآلخرين
– يمتمك ليمة من مھارات االتلال المﻼةمة لممواقف الرسمية وغير الرسمية
– يستطي بناء مناخ عمل ٕايجابي مساند وتعزيزه
– لديو ٔاساليب ووساةل التوالل المستمر م المعارف والخبرات والتجعارب الجديعدة فعي مجعال
تخللو إل راء ليمتو منھا جعلھا متنامية بلورة مستدامة

– يتفھم طبيعة عمل ٔوابعاد عمميتي التعمم والتعميم ويمتمعك لعيمة واسععة معن اآلليعات التعي

تساعده عمى ت قيق تعمم فعال
– يستطي استخدام التقنيات المناسبة التي تساعده عمى رف كفاءتعو فعي جميع جوانعب العمعل

ومجاالتو متفھماً لطبيعة العمل وآليات ت قيق النمو المھني المستدام ذاتياً

 -معوقات التغيري:

ٕان قيعععادة الترييعععر ليسعععت عمميعععة سھلعععة ٔاو بسعععيطة ٕوانمعععا ھي عمميعععة متشعععابكة فعععي
عنالرھا متداخمة في مكوناتھا ن وتتطمب اإلبداع واالبتكار في ممارستھا ويعتمد نجعاحھا
بالدرجة األولي عمي العنلر اإلنساني الذي يتم ل في جانبين رةيسين وھما:
ٔ -ماس قادة التريير من جھة

ٕ -التزام المتأ رين بالتريير بتنفيذه من جھة ٔاخرى
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ثانياً :الدراسات السابكة:
قعععام الكعععردي ) (2016بدراسعععة بعنﻮان اسعععتراتيجية مقتر عععة لتطعععوير قيعععادة الترييعععر فعععي
م سسععات التعمععيم العععالي بم افظععات غععزة فععي ﺿععوء مبععاد التنميععة المسععتدامة

يععث ىععدفت

الدراسععة إلععى لععياغة اسععتراتيجية لتطععوير قيععادة الترييععر فععي م سسععات التعمععيم العععالي بم افظععة
غزة في ﺿوء مباد التنميعة المسعتدامة وذلعك معن خعﻼل التععرف إلعى واقع قيعادة الترييعر فعي
الجامعععة اإلسععﻼمية واسععتخدم البا ععث المععنيج الولععفي الت ميمي تولععمت النتععاةج إلععى وﺿ ع
استراتيجية مقتر ة لتطوير قيادة التريير في م سسات التعمعيم الععالي لوجعود توافعق ععالي فعي
نتععععاةج عينععععة الدراسععععة و ولععععى البا ععععث إلععععى تبنععععي م سسععععات التعمععععيم العععععالي الفمسععععطينية
االسعععتراتيجية المقتر عععة وتشعععجي األكعععاديميين عمعععى المبعععادرة بالمشعععاري واألفكعععار اإلبداعيعععة
لممساىمة في ل مشكﻼت المجتم
قععععام اللععععيفي ) (2016بدراسععععة بعنﻮان األنمععععاط القياديععععة وعﻼقتيععععا بععععددارة الترييععععر
التنظيمععي يععث ىععدفت الدراسععة لمعشفة العﻼقععة بععين األنمععاط القياديععة ٕوادارة الترييععر التنظيمععي
في مجموعة االتلاالت الفمسطينية بقطعاع غعزة واسعتخدم البا عث المعنيج الولعفي الت ميمعي
و ظھشت النتاةج مستوى ممارسة األنماط القيادية المختمفة مرتف و ره عمعى الترييعر التنظيمعي
فعال و ولى البا ث إلعى ﺿعرورة التعدريب والتعمعيم المسعتمر لقيعادات الم سسعات عمعى
ّ
األنماط القيادية التي تساعد في عمميات التريير المختمفة

عدث

و جععرى اليععدى ( )ٕٓٔٙإدارة الترييععر فععي م سسععات التعمععيم العععالي إذ ىععدفت الدراسععة
إلععى تسععميط الﺿععوء عمععى واق ع ممارسععة إدارة الترييععر فععي م سسععات التعمععيم العععالي اسععتخدم
البا ث المنيج الولفي و ظھشت النتاةج ن مستوى ممارسة إدارة التريير جاءت منخفﺿة
وقام اليعادي ) (2013دراسعة بعنعوان إدارة ترييعر م سسعات التعمعيم الععالي العربعي ن عو
جععودة النوعيععة وتميععز األداء

يععث ىععدفت الدراسععة إلععى التعععرف عمععى إدارة ترييععر م سسععات

التعمععيم لمولععول إلععى الجععودة النوعيععة والتميععز فععي األداء اسععتخدم البا ععث المععنيج الولععفي
الت ميمي المعتمد عمى األدبيات التربوية وقد تولل البا عث إلعى تولعيات منيعا االسعتفادة معن
جليات التريير في م سسات التعميم العالي العالمي وتطبيقيا في جامعاتنعا العربيعة إل عداث نقمعة
نوعية
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وذكععععش الزىرانععي ( )2008بدراسععة بعنﻮان واق ع ممارسععة قيععادة الترييععر مععن قبععل مععديري
مراكز اإلشراف التربوي بمكة المكرمة

يث ىدفا الدراسة إلى التعرف عمى واق ممارسعة قيعادة

التريير من قبل مديري مراكز اإلشراف التربوي بمنطقة مكة المكرمعة اسعتخدم البا عث المعنيج
الت ميمي ونتجت إلعى وجعود انخفعاض فعي اسعتخدام قيعادة الترييعر لعدى المشعرفين التربعويين
و ولعععى البا عععث عمعععى زيعععادة تعععدريب معععديري مراكعععز االشعععراف التربعععوي بأنمعععاط قيعععادة الترييعععر
ٕواعطاءىم ال رية في لن الق اررات

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تناولعععت الدراسعععات السَّابقة وﺿ قيعععادة الترييعععر في مناطﻖ مختمفة مﻦ الععععالم وطعععرق

تطبيععق ىععذه المﺆسَّسات ليععا وباسععتخدام ساليﺐ مختمفة كالتقييى والمقابﻼت والت ميم وغيشھا
وما يميّْض ىذه الدراسة ىعو انيعا تطرقعت إلعى معشفة واق ممارسعة قيعادة الترييعر والتعامعل معيعا
في م سسععات تعميميععة كوميععة (التعمععيم العععام) وتقععديم بعععض المقتر ععات والتﻮليات التي مﻦ
شعععأنيا رف درجعععة الﻮعي عععول قافة قيعععادة الترييعععر داخم م سسعععات التعمعععيم الععععام و ىميعععة
اكتساب المھارات المينية لمتعامم معھا تشابيت الدراسعات السعابقة فعي الفكعرة ولكنيعا اختمفعت
في النتاةج واإلجراءات والموق

الطريكة واﻹﺟشاءات:
مهوجية انذراعﺔ:
اعتمد البا ة في ىذه الدراسة عمى منيج الب ث الولعفي معن خعﻼل توجيعو سعةمة فعي
مقابﻼت مقننو لتتناسب م مجشيات الدراسة لعرض الﻮاق كما ھﻮ

جمتنع الدراسة:
الدراسة مﻦ جمي المدراء الععاممين فعي وزارة التربيعة و التعمعيم الععالي فعي
تكون مجتم ّ
مععععدارس التعمععععيم العععععام ال كوميععععة الكويتيععععة لمعععععام الدراسععععي  2019/2018والبععععالف عععععددىم
 14.000كما قرتو وزارة التربية والتعميم العالي
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ﺟذول ) (1عذد ﺍنًذسﺍء في يذﺍسط ﺍنﺘعهيى ﺍنعﺎو
عذد ﺍنًذسﺍء
ﺍنًﺆعغﺔ ﺗعهيًيﺔ
800
يذﺍسط ﺍنﺘعهيى ﺍنعﺎو ﺍنحكﻮييﺔ

عيﻨﺔ الدراسة:
اشتممت عينة الدراسة عمى (ٕٖ) مدير ومديرة في مدارس التعميم العام ال كومية الكويتية

ﺍنﺠﻨظ
ﺍنخﺒشﺓ ﺍنعًهيﺔ

ﺟذول ( )1ﺗﻮصيع عيﻨﺔ ﺍنذسﺍعﺔ وفﻖ ﺍنﺠﻨظ وﺍنخﺒشﺓ
ﺍنﺘكشﺍس
ﺍنًغﺘﻮيﺎﺕ
44
ركش
14
أنثى
11
ﺍنًﺠًﻮع
1
أقم يﻦ  41عﻨﺔ
11
أكثش يﻦ  41عﻨﺔ
11
ﺍنًﺠًﻮع

ﺍنﻨغﺒﺔ ﺍنًﺌﻮيﺔ
%1141
%6146
%100
%4141
%1141
%100

أداة الدراسة:
تععم تطععوير داة الدراسعععة بععالرجوع إلعععى األدبيععات والدراسععة السعععابقة ذات العﻼقععة بمجعععال
الدراسعععة وىعععي المقابﻼت المقننة ( (Constructive interviewيعععث تفرععععت إلعععى ربععععة
سةمة

متغريات الدراسة:
المترير المستقل :واق قيادة التريير
المترير التاب  :وجية نظر (استجابة) عينة الدراسة عمى واق قيادة التريير
المترير الوسيط :الخبرة العممية

نﺘﺎﺋﺞ الدراسة ويﻨﺎقﺸﺘھﺎ:
لإلجابة عﻦ سﺆال الدراسععة والزي ينﺺ عمى الس ع ال الرةيسععي التععالي :ما واق ع ممارسععة قيععادة
التريير في م سسات التعميم العام الكويتية مﻦ وجية نظر مديري المدارس فيھا؟
ديرً ممععن تععوفرت لععدييم خب عرات إداريععة ومععوزعين سععب الجععنس
فقععد تععم مقابمععة ٕٖ م ع ا

والخبرة العممية وتم ت ميل إجاباتيم سب سةمة الدراسة الفرعية

الس ال األول :ما درجة استعداد اإلدارات التعميمية لقيادة التريير في م سسات التعميم العام
الكويتية؟ والمتفرع منو:
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 -１ىل سبق لك ن استخدمت نمط قيادة التريير في منظمتك التعميمية؟
لإلجابعععة ععععن ىعععذا السععع ال فقعععد تعععم سعععاب تكععع اررات والنسعععب المةويعععة لتقعععديرات عينعععة
الدراسة

يث كانت إجاباتيم كما ىي موﺿ ة في الجدول (ٖ)

ﺟذول ) (3ﺍنﺘكشﺍسﺍﺕ وﺍنﻨغﺐ ﺍنًﺌﻮيﺔ نﺘﻘذيشﺍﺕ عيﻨﺔ ﺍنذسﺍعﺔ ﺍنﺘعهيًيﺔ يشﺗﺒﺔ ﺗﻨﺎصنيﺎ
ﺍنﺗشﺗيﺐ ﺍنﺘكشﺍس ﺍنﻨغﺒﺔ ﺍنًﺌﻮيﺔ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
ﺍنشقى
%1441
16
4
نعى
1
%4141
6
1
أحيﺎنﺎ
1
%1
1
1
ال
2
%100
11
ﺍنًﺠًﻮع

يبيﻦ الجعععععدول ) (3ن ٖ ٔ %ٛمﻦ عينعععععة الدراسعععععة جابﺖ بأنعععععو (نععععععم) سعععععبق وان
اسععتخدموا نمععط قيععادة الترييععر فععي منظمععتيم التعميميععة وىععو الش ي الرالععب ليععذه العينة وىععذا مععا
يدل عمى اطعﻼع القيعادات التعميميعة عمعى ىميعة قيعادة الترييعر فعي منظمعاتيم التعميميعة بينما
جاب  %ٔٛ ٛمﻦ عينة الدراسة بع ( ياناً) ولكن لم يقم

د من فراد العينة باإلجابعة بعع (ال)

ي لععم يسععبق ليععم ان اسععتخدموا نمععط قيععادة الترييععر فععي منظمععتيم التعميميععة وقععد تعععزى ىععذه
النتيجة إلى ن ك ير من القيادات التعميمية فعي الكويعت تسععى إلعى اسعتخدام واسعت داث فﺿعل

األسعاليب القياديععة لقيععادة عمميععات الترييععر المختمفععة وتشعابيت نتععاةج الدراسععة بدراسععة كع ِّعﻼ مععن

الليفي ) (2016و الكردي )(2016

 -２بريك ما ىي برز و ىم اللفات التي يجب ن يت مى بيا قاةد التريير؟"

لإلجابة عن ىذا الس ال فقد تم سعاب التكع اررات والنسعب المةويعة لتقعديرات عينعة الدراسعة كمعا
ىي موﺿ ة في الجدول ()4
ﺍنشقى
1
1
4
1

ﺍنﺠذول ) (4ﺍنﺘكشﺍسﺍﺕ وﺍنﻨغﺐ ﺍنًﺌﻮيﺔ نﺘﻘذيشﺍﺕ عيﻨﺔ ﺍنذسﺍعﺔ يشﺗﺒﺔ ﺗﻨﺎصنيﺎ
ﺍنﺘشﺗيﺐ ﺍنﺘكشﺍس ﺍنﻨغﺒﺔ ﺍنًﺌﻮيﺔ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
%1141
11
4
ﺟًيع يﺎ عﺒﻖ
%641
1
1
وﺟوووﻮد عوووﺔ عًوووم وﺍ وووحﺔ يﺸوووﺎس ﺑھوووﺎ ﺟًيوووع
ﺍنعﺎيهيﻦ
%1
1
1
ﺗﺸووﺠيع ﺍنًعهًووويﻦ وﺍنعووﺎيهيﻦ فوووي ﺍنًغووﺎھًﺔ فوووي
عًهيﺔ ﺍنﺘغييش
%1
1
1
ﺗھيﺌﺔ ﺍنًﻨﺎخ ﺍنًذسعي ﻹنﺠﺎﺡ عًهيﺔ ﺍنﺘغييش
%411
11
ﺍنًﺠًﻮع

يبيﻦ الجذول ) (4ن  %ٜٖ ٛمﻦ عينعة الدراسععة وىعي نسععبة عاليععة اجعابوا بععع (جميع
ما سبق) بينما ظھش ٖ  %ٙجابة (وجود خطة عمل واﺿع ة يشعارك بيعا جميع الععاممين)
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في ين لم يتم االجابة للفتين (تشجي المعممين والعاممين في المساىمة في عمميعة الترييعر)
و (تييةة المناخ المدرسي إلنجاح عممية التريير) وقد تعزى ىذه النتيجعة إلعى ن قيعادة الترييعر
فععي الم سسعععات التعميميعععة ب اجعععة إلعععى قاةعععد يتميععز بععععدة لعععفات قياديعععة برزىعععا وجعععود خطعععط
مدروسة لقيادة عمميات وسير التريير مشاركة العاممين في وﺿع الخطعط وتمكيعنيم و تييةعة
المنععاخ العععام فععي الم سسععة التعميميععة لمترييععر الم ععدث وذلععك لقيععادة الترييععر بأق عل الخسععاةر
الممكنة وبت قيق األىداف المنشودة وذلك ال يتم إال بوجود قاةد مس ول عن ىذه العمميات
الس ال ال اني  :ما درجة تمت اإلدارات التعميمية لقيادة التريير في م سسات التعميم العام
الكويتية؟ والمتفرع منو:

 -１ىل تظن ن القيادات المدرسية تت مى بلفات قاةد التريير؟
لإلجابعععة ععععن ىعععذا السععع ال فقعععد تى ساب التكععع اررات والنسعععب المةويعععة لتقعععديرات عينعععة

الذ ارسة كما ىي موﺿ ة في الجدول).(5
ﺍنشقى
4
1

ﺍنﺠذول ( )5ﺍنﺘكشﺍسﺍﺕ وﺍنﻨغﺐ ﺍنًﺌﻮيﺔ نﺘﻘذيشﺍﺕ عيﻨﺔ ﺍنذسﺍعﺔ يشﺗﺒﺔ ﺗﻨﺎصنيﺎ
ﺍنﺘكشﺍس ﺍنﻨغﺐ ﺍنًﺌﻮيﺔ
ﺍنﺘشﺗيﺐ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
%1441
16
4
نعى
%4141
6
1
ال
411
11
ﺍنًﺠًﻮع

يبعععين الجعععدول ) (5ن الرالبيعععة العظمعععى ٖ ٔ %ٛمعععن عينعععة الدراسعععة جعععابوا (نععععم)
وىذه النتيجة تعزى إلى ىمية ت مي قادة الم سسات التعميمية بلفات قاةعد الترييعر األساسعية
والتي ليا الدور األساسي في لناعة التريير اإليجعابي داخعل الم سسعة التعميميعة كمعا جعاب
 %ٔٛ ٛمععن عينععة الدراسععة (ال) وىععذا مععا يععدل عمععى وجععود قلععور قيععادي فععي سععير العمميععة
التعميمية وما يتخمميا من ترييرات وتطورات

 -２ىععل تظععن ن مععدارس التعمععيم العععام الكويتيععة مييةععة لعمميععات الترييععر المختمفععة
والمفاجةة؟"

لإلجابة عن ىذا الس ال فقد تم ساب التك اررات والنسب المةويعة لتقعديرات عينعة الﺪ ارسة كما
ىي موﺿ ة في الجدول).(6
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ﺍنشقى
4
1

ﺍنﺠذول ( )6ﺍنﺘكشﺍسﺍﺕ وﺍنﻨغﺐ ﺍنًﺌﻮيﺔ نﺘﻘذيشﺍﺕ عيﻨﺔ ﺍنذسﺍعﺔ يشﺗﺒﺔ ﺗﻨﺎصنيﺎ
ﺍنﺘكشﺍس ﺍنﻨغﺐ ﺍنًﺌﻮيﺔ
ﺍنﺘشﺗيﺐ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
%6141
11
4
نعى
%1441
41
1
ال
411
11
ﺍنًﺠًﻮع

يبععين الجععدول ( )ٙن الرالبيععة العظمععى  %ٙٛ ٛمﻦ عينععة الدراسععة جععابوا (نعععم)
كمعععا جعععاب ٕ ٖٔ %معععن عينعععة الدراسعععة (ال) وىعععذه النتيجعععة كانعععت منطقيعععة يعععث ن ىنعععاك
م سسعععات تعميميعععة ليسعععت مييةعععة لقيعععادة عمميعععات الترييعععر وذلعععك لععععدة سعععباب منيعععا قياداتيعععا
يﺿعا لوجعود الععاممين العذين يكونعون ﺿعد الترييعر
التعميمية الكﻼسيكية الرير راغبعة بعالتريير و ً
بشعععكل ﺿعععمني و لعععريح وقعععد اتفقعععت نتعععاةج الدراسعععة بدارسعععة الزىرانعععي ( )2008و اليعععدى
( )ٕٓٔٙوىععي وجععود انخفععاض فععي مععدى اسععتعداد الم سسععات التعميميععة ال تﺿععان عمميععات
التريير المختمفة

التوصيات واملكرتحات:
وفي ﺿوء نتاةج الدراسة تولي البا ة بما يمي:
 زيادة نشر قافة قيادة التريير في الم سسات التعميمية والتربوية السعي إلى التدريب والتعميم المستمر لمقيادات التربوية والتعميمية ألساليب قيادة التريير تمكين العاممين في الم سسات التعميمية باتخاذ الق اررات وقيادة التريير وﺿ خطط استراتيجية لقيادة نماط التريير داخل الم سسات التعميمية والتربوية-

إششاك مكاتعععععععب التخطعععععععيط االستشاتيجي والخُبشاء االستشارييعععععععن فعععععععي التَّعععععععدريب لتقييى
االستشاتيجيات والخطععط بشﻜم دوري مععن جععل رفع مسععتوى التذريﺐ لععدى العععاممين فععي
م سسات التعميم العالي والسعي لتطويرىم المھني

-

إجعراء دراسعات االسعتطﻼعية دوريععة لمعاينعة الواقع العذي يعععاني منعو الجسعد اإلداري فععي
م سسات التعميم العام

-

المعوقعات والمشعكﻼت التعي تع ر عمعى قيعادة الترييعر
إجعراء دراسعات ولعفية لمكشعف ععن
ّْ

في م سسات التعميم العام
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