
   
   

 كلية التربية 
      المجلة التربوية

 **    * 

 

واقع ممارسة قيادة التغيري يف هؤسسات التعلين العام 

 الكىيتية هن وجهة نظر هديري املدارس فيها

  

 
 إعداد   

 العريفانمحد أمجال د/  

 الكويت -وزارة التربية والتعميم العالي 
 
 
 

 م9102والستون  ـ  يونيى  اجمللة الرتبوية ـ العدد الجانى 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



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

- 461 - 

 ملخص

ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى واقع  ممارسعة قيعادة الترييعر فعي م سسعات التعمعيم الععام 
عينعة  بمرعت ذقمن وجيو نظر معديري المعدارس فييعا  و 2019/2018سي راذلم المعاالكويتية 
العشععواةية مععن  بالطريقععة اختيععارىم تععمرة مععدارس التعمععيم العععام الكويتيعة مععدير ومععدي ٕٖالدراسعة 

ب المقابمعة المقننعة وسمبين مديري المعدارس فعي التعمعيم الععام الكعويتي  وقعد اعتمعدت البا  عة  
 والم لفة من  ربعة  سةمة  

وقد  ظيرت نتاةج الدراسة  ن درجة استخدام نمط قيادة الترييعر معن قبعل معديري معدارس 
قيعادة الترييعر فعي   سعموبلتعميم العام الكويتية جاءت بنسبة عالية  بناء عمعى نسعبة اسعتخدام ا

المنظمععات التعميميععة  كمععا  ظيععرت  ن مععدارس التعمععيم العععام الكويتيععة مييةععة لعمميععات الترييععر 
 المختمفة والمفاجةة   

فععي الم سسععات  زيععادة نشععر  قافععة قيععادة الترييععرء  نتععاةج الدراسععة تولععي البا  ععة وضوفععي 
 مر لمقيعععادات التربويعععة والتعميميعععةالسععععي إلعععى التعععدريب والتعمعععيم المسعععتو التعميميعععة والتربويعععة  

ألسعععاليب قيعععادة الترييعععر  تمكعععين الععععاممين فعععي الم سسعععات التعميميعععة باتخعععاذ القعععرارات وقيعععادة 
 التربوية التريير  وض  خطط استراتيجية لقيادة  نماط التريير داخل الم سسات التعميمية و 

 
  الكويتية   م سسات التعميم العامقيادة الترييرلمفتا ية: ت الكمماا
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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

  خرا سواء كان عمى اللعيد اإلداريده العالم م  ھٕان التطور والتقدم الذي يش
ني و التنظيمي يجعل من التريير في المنظمات عموما وفي المنظمات ھالتكنولوجي  الم

التربوية عمى وجو الخلوص ٔامر  تمي في وجوده وتكراره ووجوب التعامل معو بلبرة 
ون ن ندخل  "  اھل دم وتطور المنظمة بدال من ٔان يكون انتكاسوقيادية يجعل منو ٔاداة لتق

تشرل  القرن الوا د والعشرين   لبح التريير وكيفية قيادتو بنجاح من  ىم المواضي  التعي
  و ن سرعتعو  : ن التريعير ي عدث في كعل مكعان  وذلك ألسباب مقنعة  عقمية القيادات اإلدارية

 قدرة القادة عمى قيادة التريير قبل نجاح منظماتنا يعتمد عمى كيفية  و ن مست ازدياد وتعقد في
  القيادة والتريير من  عظم الت ديات التي تواجو المنظمات في الوقت ال اضر وربما تكون  

في مجال القيادة والتريير م  في  ن ميام القاةد الرةيسية ت قيق   وقد يتفق اغمعب البعا  ين
ذا المنطمق ٔالب ت قيادة التريير ھومن " ) الشمري تريير يتطمب قيادةال,2014( التريير و ن 

لذلك  "ونتيجة  الم سسات التعميميةلتعامل م  التريير داخل ورا في اھمن ٔاول األساليب ظ
بد ت العديد من المنظمات بماجعة وتقييم جمي  عنالرىا  ليتسنى ليا ت ديد موقفيا من 

ا   وما تشيده المنظمات المشابية ليا من تطورات وت والت التريرات في البيةة الم يطة بي
في ظل المنافسة بين المنظمات عمى 2019)وذلك لتضمن لنفسيا البقاء واالستمرار والتميز 

إن التريير لفة  تمية في جمي  المنظمات  الجيني تقديم خدمات تنال رضا المستفيدين" ) 
شكل داةم ومستمر لمواكبة التريير بأقل بجمي  اختلالاتيا لذا تسعى تمك المنظمات ب

الخساةر البشرية والمادية   وذلك ما يميز  سموب القيادة فييا في إدارتيا وقيادتيا لر مة 
التريير    يث اليدف الرةيس من ر مة التريير ىو اإلنتقال اإليجابي من الوض  الراىن إلى 

 قيق األىداف الواقعية بشكل وض  مستقبمي  فضل   تكون بو األخطاء اإلدارية  قل وت
منيا الت سين   التطوير   اإلنماء   تشابو ملطمح التريير م  ملطم ات عدة  متقدم

اليندرة   والتجديد  ولكن  ختمف باليدف والطريقة   يث التريير يتميز بأنو ييدف إلى 
الراىن  االنتقال من مر مة  الية إلى مر مة مستقبمة بخطة عمل ُبنيت عمى واقعية الوض 

مم مة بمدارس التعميم العام   التعميميةإن م سسات   وبأىداف وعنالر ومعطيات جديدة
 عمييا ظنعكالمختمفة مما ا الترييرات استيدفتيا لتيا مةظولمنا هزھ نم ءضجىي  والخاص 
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عمى  سمبا انعكس ما  الم سسات ىذه داء في سمبا   يانا  إذ تبين وجود تراج  مم وظ 
 .فييا لت ليميوا داريإلا: المستويين

 :وأسئلتوا الدراسة مشكلة  
في سياساتيا إن التريير الداةم والمستمر عمى م سسات الدولة التعميمية والتربوية 

وتقييم وزارة لمواكبة تطمعات وغايات واستراتيجياتيا وٕاجراءات العمل في منظومتيا التعميمية 
لوجود  سموب قيادي م ترف لقيادة الترييرات  عزز ال اجة التربية الكويتية كل عام  كاديمي 

شممت المناىج التي الترييرات األخيرة فعمى سبيل الم ال ال ال لر الداةمة والمختمفة   
  و إدراج نظام الكفايات التعميمية في تدريس المناىج وتقييم الطمبة  األمر الذي  التعميمية

عدة برز عنيا مما كفايات لمدة زمنية جعل الميدان التربوي في  يرة لطريقة عمل ىذه ال
مشاكل و  زمات تربوية  سفرت عن تراج  في نتاةج نجاح ىذا التريير و استياء من قبل 

 نعاإلجابة في ال الية  ت اول الدراسة ومن ىذا المنطمق العاممين في الميدان التربوي 
  :اآلتيالرةيسي الس ال 

مديري  نظر وجية نمالكويتية  التعميم العام م سساتفي ممارسة قيادة التريير  واق ما  
  ؟فيياالمدارس 

 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؟ -ٕ

 :الدراسة أهنية

مديري مساعدة في  لإلسيام تعالجو الذي الموضوع نم  ىميتياالدراسة ىذه  تستمد
الكويتي لتطوير  قافة  المدارس والقياديين التربويين في م سسات التعميم العام والتعميم العالي

تطوير م سسات عمى وجو الخلوص لما ليا األ ر في  وقيادة الترييرالقيادة بوجو عام 
 وتنقسم  ىمية الدراسة إلى:  ةالتعميم العام الكويتي

  األهنية الهعرية:

مديري المدارس والقياديين في التعميم  مساعدة فيالدراسة النظرية  ىذه  ىمية وتكمن
وتنمية ىذا النوع القيادي لما   لدييمقيادة التريير  قافة  شنشالكويتي في  العام والتعميم العالي

  يمية والتربويةلو األ ر الكبير في تطوير العممية التعم
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  األهنية التطبيكية:

 نم لعديداض شستعا نمىذه الدراسة لما تقدمو  نمالتعميم العام  استفادة م سسات
 والتعميمالتعميم العام م سسات  في التربويةدات لقياا تييةةكيفية و قيادة التريير ساليب 

التعميمية الم سسات في قيادة فية اشال تا والقدراتمة زلالا بالمياراتوتدريبيا لعالي ا
  التربويةو 

ت لمجتمعاافي  بقيادة التريير المتزايد االىتمامم  متزامنة تأتي الدراسة  ىذه ن كما 
لسابقة في ا الدراساتت لياوستجابة لتعامة وفي م سسات التعميم خالة وكذلك تأتي ا

  يم العامالتعم م سسات مخداقيادة التريير تسيل عمميات لتي ت اآلليال واول مد ايجاإ
 :الدراسة أهداف
 :اآلتية األىداف قت قيالدراسة إلى  ىذه ىدفت

 من ِقبل مديري المدارس في التعميم العام الكويتي  ممارسة قيادة الترييرق  وافة شمع  ٔ
قياس درجة مدى استعداد القيادات التعميمية لقيادة التريير في م سسات التعميم العام   ٕ

 الكويتية 
قيادة مميات ع مفي تفعي تساعد ن  شأنيا نلتي موالمقتر ات ا تقديم بعض التوليات  ٖ

 الكويتية  العام في م سسات التعميمالتريير 
 الدراسة: مصطلحات

 :اآلتية الملطم اتفي الدراسة  ملطم ات متتم 
 والعذي يشععكل المشععكمة ٕالععى   (الوضعع  الععراىنعمميععة االنتقعال مععن  الععة معينعة ): قيعادة الترييععر
  )ٕٕٔٓ  )عرفة )وض  جديد( والذي يعتبر بم ابة ال ل وب االنتقال ٕاليالوض  المرغو 

إلعى ال انويعة  االبتداةيعةمر معة الم سسات التعميم العام الكويتية:  وىي المدارس ال كوميعة معن 
  العامة
 :الدراسة حدود

 آلتية:ا ال دودر اإطفي الدراسة   جريت ىذه
من ِقبل مديري المدارس فعي م سسعات التعمعيم  يرقيادة التريواق  تمّ ل  ال دود الموضوعية: -

  العام الكويتي
  2019/2018 ل من العام الدراسي األوسي راذلا ملفلامنية: ضلا ال دود -
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 عدة مدارس  كومية داخل الكويت  وىيم سسات التعميم العام لمكانية: ا ال دود -
  كومية في الكويتمن يتولى رتبة مدير  و مديرة مدرسة تعميم عام   :يةشلبشا ال دود -
 :لسابقةا تسارالدِّوا الهعري راطإلا

 أواًل: اإلطار الهعري

 :قيادة التغيري

قيعادة بشكميما األوس  والدقيق   عم مفيعوم  القيادة و الترييرسيتناول ىذا القسم مفيوم 
 و بعادىا  التريير

 الِكيادة: -

  و فضعل األسعاليب ارة ميعارةً  سَّسات فيي تسعبق اإلدإنَّ لمقيادة دورًا رةيسيًا في عمل المُ 
وكعل قيعادي ىعو فعي األلعل   ميعة  فكعل معدير ىعو فعي األلعل إداريتفعًيال داخل اليياكعل التنظي

مععدير  لععذا فععدّن ت ديععد األىععداف ووضعع  الخطععط لت قيقيععا  ععم تنفيععذىا ىععو عمععل إداري روتينععي 
يا كُممارسعات  و  سعاليب ب ت  تستطي  اإلدارة اتّْخاذ كافة األساليب اإلداريَّعة فعي ت قيعق  ىعداف

التطبيق سواء كانت بيروقراطية  و ديمقراطية  و تسمطية   ّما إذا  عّددنا إطعار العمعل فعي تنفيعذ 
ق ليعا فعايول  فيعو العنلعر  الخطط والذي يسمى بعنلر التوجيو   د عنالر اإلدارة التعي تطعرَّ

  َّر بشععكل مباشععر فععي الععذي يشععمل عمميععات القيععادة والتعامععل القريععب معع  العععاممين والععذي ُيعع
عمميععات سععرعة اإلنجععاز بكفععاءة وجععودة عاليععة  فمععن جانععب جخععر ُيمكععن  ن تواجععو الُم سَّسععات 
ُلعوبًة فعي تطبيعق  و إيجعاد القيعادة كميعارة معن دون وضع  مععايير الختيعار القعادة إلعى جانعب 

نعامج تعميمعي وتعدريبي الكفايات العمميَّة والتدريبيَّة كمر مة  ولى   م تدريب ى الء القادة وفق بر 
م ترف أل دث األساليب القياديَّة   وتناُول مختمف نظرياتيا  باإلضعافة إلعى خمعق سعيناريوىات 
تنظيمية التي تتطّمعب عمعًال قياديعًاذ وذلعك ضعمن  غعراض التعدريب كمر معة  انيعة  وفعي المر معة 

تّعب عميعو إمعا المسعاءلة  و األخيرة يتم تفعيل عمميات التقييم المختمفة لألداء القيادي والعذي يتر 
 التقدير 

( القيادة بأنَّيا " نشاطات وفعاليات ينعتج عنيعا  نمعاط متناسعقة ٕٗٔٓوقد عّرف خيري )
لتفاععل الجماعععة ن عو  مععول المشعاكل المتعععددة   و ىععي عمميَّعة تععأ ير عمعى نشععاطات الجماعععة 

الت اإلداريَّعة وت ميميعا لت قيق األىداف  وىي تعتمد عمى األسموب العممي عنعد ُمال ظعة المشعك
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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  والنَّظريات ي دي إلى نتاةج م ددة "

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

وتعععرف البا  ععة القيععادة  ّنيععا سمسععمُة عمميععات التَّععأ ير التععي تلععدر مععن القاةععد لألعضععاء 
والتي َتلبُّ بشكل مباشر عمى توجيو اتجاىعاتيم وُسعموكياتيم ن عو بيةعة العمعل  بيعدف ت قيعق 

 متفق عمييا بجودة وكفاءة عالية األىداف ال
إنّْ القيادة واإلدارة تتشابيان في الطريقعة  ولكعن تختمفعان فعي األسعموب  بمعنعى جخعر  نَّ 
كمييما يتَّفقان فعي ت ديعد األىعداف مسعبًقا  عم ت قيقيعا  ولكعن يْكُمعن االخعتالف بأسعموب ت قيعق 

 اديَّة لمم سسة  تمك األىداف  والتي ُيقلد بيا الميارات اإلداريَّة  و القي
اإلدارة   ّنيععا "عمميَّععة التَّخطععيط  ((Aldag & Stearns, 1991فقععد عععّرف كععالِّ مععن 

والتنظيم والتوظيف والتوجيو ومراقبة األنشطة داخل الُمنظَّمة بطريقة منيجيعة لت قيعق األىعداف 
 ييا  بينما القيادة تخترق جمود العممية اإلداريَّة إلضافة روح عم“العامة لمُمنظمة  

ُتعتبر اإلدارُة جزًءا ال ِغنى عنو من عمم القيادة فيمعا بمعنعى جخعر وجيعان لعممعة وا عدة  
( مرتكعزات اإلدارة  تقعوم ٕٗٔٓتوجد عدٌد من االختالفات بين ىذين العممين  فكما  ّدد خيعري )

 عمى  رب  عمميات رةيسية ىي: التخطيط  التَّنظيم  التَّوجيو والرّْقابة 
 فترَتكز عمى  رب  عمميات رةيسية ىي: ما القيادة 

 ت ديد االتجاه والر ية  -
 الت فيز و شد اليمم  -
  شد القوى ت ت ىذه الر ية  -
 الِقيادة تركّْز عمى العاطفة بينما اإلدارة تركز عمى المنطق  -

إنَّ الميععارات التععي َيِجععب  ن يت مَّععى بيععا القاةععد ُتعتبععر األسععاليب التععي تسععاعد فععي تفعيععل 
( إلععى ميععارات القيعادة   فقّسععميا إلععى ٕٗٔٓ) قياديَّععة بطريقعة ا ترافيععة  فأشععار خيعريالعمميعة ال

ميععارات فنيعععة   وميععارات إنسعععانية   وميعععارات تنظيميععة وميعععارات فكريعععة فععأدرج قعععاةًال " ولكعععي 
الموقعف( فعال ُبعد  –التعابعون  –)القاةد  يستطي  القاةد تفّيم األطراف ال ال ة لعممية القيادة وىي
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وز  و يكتسعب  ربع  ميعارات وذلعك لكعي يبمعف  ىعداف العمعل ويرفع  اإلنتاجيَّعة معن نا يعة   ن ي 
  ىداف األفراد ويرف  درجة رضاىم من نا ية  خرى  ومن ىذه الميارات: وي قق

ععا بأعمععال مر وسععيو مععن   ٔ الميععارة الفنيَّععة: ىععي  ن يكععون القاةععد مجيععًدا لعممععو متقًنععا إيععاه  ُمِممِّ
مال التعي ي ّدونيعا  عارًفعا لمرا ميعا وعالقتيعا ومتطمباتيعا  كعذلك  ن يكعون نا ية طبيعة األع

اسععتعمال المعمومععات وت ميميععا ومععدرًكا وعارًفععا لمطععرق والوسععاةل الُمتا ععة والكفيمععة  بدمكانععو
 العمل ز بدنجا

امعل الميارة اإلنسانية: تتعمق الميارات اإلنسانية بالطريقة التي يستط  بيا رجعل اإلدارة التَّع  ٕ
بنجاح م  اآلخرين ويجعميم يتعاونون معو  ويخملون في العمعل  ويزيعد معن قعدرتيم عمعى 
اإلنتععاج والعطععاء  وتتضععّمن الميععارات اإلنسععانية مععدى كفععاءة رجععل اإلدارة فععي التَّعععرف عمععى 

 متطمبات العمل م  الناس  كأفراد ومجموعات 
 سععاس  نيععا نظععام متكامععل  ويفيععم الميععارة التنظيميععة: ىععي  ن ينظععر القاةععد لممنظمععة عمععى   ٖ

عععمطة واللعععال يات  وكعععذلك تنظعععيم العمعععل   ىعععدافيا و نظمتيعععا وخططيعععا  ويجيعععد  عمعععال السُّ
 وتوزي  الواجبات وتنسيق الجيود ويدرك جمي  المواةح واألنظمة 

يمتاز القاةد اإلداري النَّاِجح بوجو عام بعدة لفات منيعا معا  شعار ليعا  ومن جانب جخر 
بعععع "ال قعععة بعععالنفس وبعععاآلخرين  وترتيعععب األعمعععال  سعععب  ىميتيعععا  والواقعيَّعععة  (ٕٗٔٓ) خيعععري

ُيععنظم وُيععدير   والمعرفععة   ومععد يععد المسععاعدة لأخععرين  و ن تكععون  لديععو القععدرة عمععى االتلععال 
لديععععو ميععععارة لععععناعة القععععرارات  ويمتمععععك مسععععتوًى مميَّععععزًا مععععن األخالقيععععات الوقععععت بكفععععاءة   و 

معع  الت مععي  كبيععٍر مععن الطَّاقععة والنَّشععاط  وَيَضعع  الَيععدف نلععب عينيععو الشخلععيَّة   وعمععى قععدٍر 
بالشَّععجاعة اإلخععالص واالجتيععاد والخْمععق واالبتكععار و ال مععاس ال ابععت والمسععتمر  فالقاةععد يممععك 
العقل والقمب  والقدرة عمى ال سعم  ولعا ب عقعل مفتعوح   ويمتمعك الفكاىعة والر يعة النافعذة "  

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

 :التغيريمفووم  -

في المرة العربيعة اسعم مشعتق معن "عمى ٔانو 2014)    وقد عرف) م مد :التريير لرةً 
 ولعو  :ر عميعو األمعروجعمعو عمعى غيعر معا كعان عميعو وغيع بدلعووغّيعر الشعيء ٔاي  "غّيعر"الفعل 

     ولو  :ت ول  وغيره :وترير الشيء عن  الو
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و نشاط  تمي   مسعتمر  تفعأولي  يقعوم عمعى اسعتجابة مخططعة ٔاو ھ :التريير الطال ا
غير المخططة ٔاو الم تممة تواكب ٔاو ت  ر في الترييرات البيةية الداخميعة والخارجيعة ال اليعة ٔاو 

ا المنظمععة ھت فععي بعععض ٔاو جميعع  العنالععر التععي تتكععون مععنالم تممععة  وذلععك بد ععداث تعععديال
ات ھتكون عبر مرا ل معينة باستخدام ٔادوات م ددة من قبل ٔاعضاء المنظمعة ٔاو معن طعرف ج

لوضعع   (ي اآلن فععي فتععرة زمنيععة معينععة ھخارجيععة متخللععة لالنتقععال بالمنظمععة مععن  يععث 
داف ھمعن ٔاجعل ت يعق أ  )المنشعود الوضع  (ن( ٕالعى  يعث ترغعب ٔان تكعون خعالل المسعتقبلھالعرا

 ".المنظمة بشكل ٔافضل
و عمميعة تقيعيم مسعتمر لجميع  عنالعر العمعل داخعل المنظمعة ھٔان الترييعر  ةرى البا  عت

 لمتعأ ير تبععا عنالعر و ر تناسعب عنلعرا ھيعظِ  ي بالنتعاةج ھداف وتنعتھالتربوية التي تبعدٔا بعاأل
ٕامععا ٔان يكععون تععأ ير بسععيط ينععتج عععن ترييععر  ظمععة لممن الخارجيععة ٔاو الداخميععة البيةععة مععن القععاةم

  تريير جذري ھببعض الجوانب ٔاو تأ ير عميق ينتج عن
 :املؤسسات التعلينيةأهداف التغيري يف  -

 2013):م مد  ( وا ما طر ھداف التريير في المنظمات منھأ تعددت 
  .زيادة قدرة المنظمة عمى البقاء والنمو والتكيف م  البيةة الم يطة  ٔ
 .دافھيادة درجة التعاون بين وظاةف المنظمة من ٔاجل ٕانجاز األز   ٕ
  .م أل داث التريير المطموبھم وت فيزھمساعدة األفراد عمى تشخيص مشكالت  ٖ
 .داف التنظيمية والرضى الوظيفيھتشجي  األفراد عمى ت قيق األ  ٗ
 .بشكل يخدم المنظمة يووتوج والكشف عن اللراع وٕادارت  ٘
  النفتاح بين األفراد والمجموعات في المنظمةبناء جو من ال قة وا  ٙ
  داف بدل اإلدارة التقميديةھتمكين المديرين من ٔاتباع ٔاسموب اإلدارة باأل  ٚ
  .اھھتزويد المنظمة بالمعمومات المساعدة عمى  ل المشاكل التي تواج  ٛ

  :املؤسسات التعلينيةيف  التغيريخصائص  -
 :خلاةص التريير بالتالي 2013)   دد )م مد 

  والتريير امر  تمي ال مفر من -
  دفھالتريير  ركة تفأولية  يث تقفز المنظمات من وض   الي ن و وض  مست- 
  التريير عممية مستمرة بتخطيط او بدون- 
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  التريير عممية شاممة لكل المنظمة  فالتريير الجزةي ي  ر عمى كامل اجزاء المنظمة- 
  :ةاملؤسسات التعلينييف  التغيري أهنية -

لتريير تنب  من تطور المعرفة اإلنسانية  والتقعدم ا"  ىمية  إن  2019)يرى ) الجيني  
طعور العممي المتسارع الذي  دى إلى االبتكارات واالكتشافات المستمرة   وما لا ب ذلعك معن ت

  واالجتماعيعععة   والسياسعععية   وال قافيعععة   ومعععا واكعععب ىعععذه فعععي جميععع  المجعععاالت االقتلعععادية
  من المشاكل المعقدة  والت ديات الظاىرة " التطورات

  :املؤسسات التعلينيةيف  التغيري ٔ  مبادي -
من المبادٔي التي تسعاعد المنظمعة لمجموعة   Griener   تراحاق2013)   ذكر )م مد

 :عمى التعامل م  التريير بكفاءة
قععوة الرسععمية يقتععرح المسععةولون الترييععر باالعتمععاد عمععى ال :مبعدٔا السععمطة مععن جانععب وا ععد1- 

 :والوظيفية التالية
 . اسموب المرسوم والقرار -
 .اسموب اال الل او التبديل -
 .يكل التنظيميھاسموب تبديل عالقات العمل ضمن ال -

البعد معن مشعاركة المرٔووسعين ذوي القعدرات العاليعة عنعد اتخعاذ  :مبعدٔا مشعاركة المرٔووسعين -ٕ
 :ساليب التاليةمة ذات اللمة بالتريير من خالل االھالقرارات الم

 .اسموب القرارات الجماعية -
 .سموب  ل المشاكل بطريقة جماعية -

ٔاي تفويض السمطة لممرٔووسين لممشاركة فعي برنعامج او خطعة الترييعر فعي  :مبدٔا التفويض-ٖ
 :ماھاسموبان  ولوكل المرا ل 

  سموب المناقشة الجماعية لم الةا -
  اسموب التدريب الجماعي  -
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  :املؤسسات التعلينية يف التغيري أنواع -
 : 2013))م مد   ا ما ذكرهھتعددت ٔانواع التريير في المنظمات من

 :االسرتاتيجي لتغيريا1-
ذا التريير بالقضعايا االسعتراتيجية لممنظمعة  ويععرف بالرٔويعة االسعتراتيجية التعي ھيرتبط  -

ا قععيم داف وفمسععفة المنظمععة تجععاه النمععو والجععودة واالبتكععار  ؤايضععھتشععمل رسععالة وأ 
  نالعاممين وا تياجات المستفيدي

ي دث التريير االستراتيجي ضعمن عوامعل البيةعة الخارجيعة والمعوارد الداخميعة لممنظمعة   -
  واإلمكانات وال قافة واألنظمة الساةدة

  يتطمب تنفيذ لمتريير االستراتيجي ت ميال لكل العوامل الداخمية والخارجية بالمنظمة  -
ا داف والقضععايھميععة ربعط ادارة الترييععر بالرٔويعة واألھالعى ا Nadler & Kotter اشعار كعل 

 االستراتيجية لممنظمة 
 :لتغيري الوظيفىا2-

يرتبط التريير الوظيفي باألنظمة الجديدة واإلجعراءات وبنعاء المنظمعة والتقنيعات المع  رة  -
  .عمى تنظيم العمل داخل االقسام  والتي ت  ر بشكل كبير عمى االفراد

ات االداريععة واألفععراد ان يكونععوا عمععى درايععة جيععدة بععالطرق ھلقععادة والععجيجععب عمععى ا  -
  .ا االفرادھواألساليب الفنية واإلدارية التي يترير ب

 :التغري لتطويرى 3-
ت سععين  بأنعو و ابسعط انعواع الترييعر فعي المنظمعات   يعث يعتم ولعف الوضع  الجديعدھ

  .وتطوير لموض  القديم  اذ ال يشمل ال مول التي تتطمب ترييرا عميقا في المنظمة
 :ماھقوم التريير التطويري عمى فرضيتين ي

 .لدى االفراد في المنظمة القدرة عمى التقدم والتطوير1-
 .م بشكل مناسبھم وتدريبھيتطور االفراد عندما يتم ت فيز2-
  .مسايرة الظروف الم يطة  او ت سين عمميات التشريل دف التريير التطويري الىھی3-

ا  سعب جعدول زمنعي وميزانيعة م عددة معن خعالل ھذا التريير وض  خطة يتم تنفيذھيتطمب 4 -
  .المشاركة في المعمومات  ول اسباب زيادة االداء في المنظمة
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 .كاريجب عمى المدير ت فيز الموظفين عمى المشاركة وٕابداء الرٔاي وطرح األف5 -
 :التغيري التحويلى -4

نعععاك مشعععكمة يجعععب ھيععععد معععن اعقعععد انعععواع الترييعععر  وي عععدث عنعععدما يعععدرك المعععدراء ان 
   اھفرلة يجب اغتنام  وا ھمعالجت

 :ذا النوع ما يميھيندرج ضمن 
 .اعداد وتوظيف تقنيات و اسبات تتطمب تريير رةيسي في سموك االفراد1-
 .المنظمةيكمة في ھعممية التنظيم وٕاعادة ال2-
  2013) )م مد   تقديم منتجات او خدمات جديدة3-

 :قيادة التغيري يف املؤسسات التعلينية -

اقتععرن ملععطمح القيععادة بععالتريير داخععل المنظمععات التربويععة وذلععك لضععرورة تععوفر ٔاسععاليب 
لمعععاممين فععي طععرق  ھو المععوجھذه العمميععة ال ساسععة  فالقاةععد التربععوي ھؤادوات وقععادة لم ععل 

امععل معع  الترييععر ٔاو فععي ٕا ععداث عمميععة الترييععر الجزةيععة ٔاو الجذريععة بطريقععة تتناسععب معع  التع
 والعاممين  ات العملھ اجات ومتطمبات وتوج

و الخبيععر بالنظععام ھو جععزء مععن منظمععة تتعععرض لمترييععر  وھٕان قاةععد الترييععر التربععوي  
الشخلعية والتأ يريعة قيعادة  ھاراتھو م ھالععام وال قافعة العامعة لممنظمعة والتعي يسعتطي  بخبعرت

 د ووقت وخساةر ھٔاي نوع من التريير بأقل ج
 :املؤسسات التعلينيةيف  مفووم قيادة التغيري

ا" عممية االنتقال من  الة معينعة ھوم قيادة التريير بأنھٕالى مف )ٕٕٔٓعرفة  (ٔاشار 
والعذي  ھتقعال ٕالع   والذي يشكل المشكمة ٕالى وض  جديد الوضع  المرغعوب االن)نھالوض  الرا(

ا عمميععة التععأ ير عمععى العععاممين فععي المنظمععة التربويععة ھيعتبععر بم ابععة ال ععل"  ويععرى البا ععث بععأن
ا ھا ٔاو فععي كععل نظععامھداف خالععة بالمنظمععة نتيجععة لترييععر فععي جععزء مععن نظععامھوذلععك لت قيععق أ 

 وفق خطط منظمة واستراتيجيات قيادية تناسب نوع التريير القاةم 
 :املؤسسات التعلينيةيف  تغيريالقائد  أدوار  -

ا القاةععد التربععوي ھٕالععى عععدة خلععاةص يجععب ٔان يت مععى ب )ٕٕٔٓ قاسععم (وقععد ٔاشععار 
لقيععععادة الترييععععر: "ٔاشععععارت نتععععاةج الدراسععععات والب ععععوث التربويععععة و لععععيمة الخبععععرات والتجععععارب 

 ھم سسعععتوالممارسعععات اإلداريعععة ٕالعععى ٔان القاةعععد الفععععال ينبرعععي ٔان يكعععون قاةعععدًا لمترييعععر فعععي 
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ذه الدراسعات واألدبيعات التعي تناولعت الخلعاةص المميعزة ھالتربوية  ويمكن تمخيص ٔابرز نعواتج 
ارات  وذلععك عمععى ھلقاةععد الترييععر الفعععال والتععي تشععمل  المواقععف وطععرق التفكيععر والمعععارف والععم

 الن و اآلتي: 
 ي: ھمواقف قاةد التريير الفعال  )أ (
 م ھمعيم وال يخذل يوفر دعمًا ٕايجابيًا لمعاممين –
 م بفاعمية  ھيةة العاممة معو بالمساواة  ويستم  ٕال ھيعامل موظفو ال –
 ا ھتمام بقضايا التربية والتعميم ؤاولياتھيتلف بال ماس والدافعية  واال –
 ام عمى الن و األفضل  ھيتميز بااللتزام في ٔاداء األعمال تنفيذ الم –
و ھردود ٔافعالو بعل يكعون عقالنيعًا ٕاذا سعارت األمعور بعكعس معا يتسم بالم ابرة  وال يبالف في  –

 منشود  
 ة نظره بالقوة  وال يسعى لالنفراد بال وار داةمًا  ھال ي اول فرض وج –
 لديو استعداد لمتجريب والتريير  والمخاطرة المنطقية الم سوبة   –
العمعل ضعمن منظومعة  تمامات ٔاوس  من مجعرد العمعل  ويسعتطي  وضع  شع ونھلديو داةرة ا –

 ٔاعم ؤاشمل  
 وم اوالتو  ھلديو استعداد ورغبة لمتعمم من ٔاخطا  –
 يقبل التريير واإللالح والتطوير كأمور  تمية   –
مععن خععالل العمععل  ويمتععزم بالقيععادة مععن خععالل تقععديم األم مععة العمميععة  التوجيععويعتمععد عمععى  –

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

ا  ويدرك ٕامكانية وجود فرص لمتشابو م  مواقف ٔاخعرى ھيرى كل موقف كقضية متفردة بذات –
 مما مة سابقًا  

لديو قدرة عمى التخيل والتلور  ويمتاز بالمرونة  ويشج  اسعتمرار التفكيعر ومتابعتيعا ٔا نعاء  –
 عمى سير العمل والتطوير   فترة تطبيق التريير  مما يمكن ٔان ي  ر بفاعمية

ا  واسعتنتاج نقعاط االتفعاق ھا وت ميعلھلديو قدرة عمعى التفكيعر المتعمعق فعي األمعور  ودراسعت –
 ٔاو التالقي بين البداةل واال تماالت المختمفة 

 القدرة عمى توق  المشكالت الم تممة   ھر المشكمة  ولدیھيمكنو الولول ٕالى جو –
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 ل مروره بالخبرة ٔاو التجربة  يستطي  ٔان يتعمم من خال  –
 ني المستمر  ھلديو القدرة عمى توجيو تعممو الذاتي ومتابعة نموه الم –

 ي: ھارات المطموبة من قاةد التريير الفعال  ھالمعارف والم -)ج(
 ا بكفاءة ونجاح  ھا والعمل بموجبھم ديناميكية عممية التريير ويستطي  التعامل م ھيتف –
ا بععين االعتبعار فعي كعل موقعف معن مواقعف ھوالعنالر الرةيسة التي ينبري ٔاخذيعرف النقاط  –

 التريير 
ا  ٕاضععافة ھا  وتقعويمھا  وتطبيعقھم طبيععة بعرامج الععتعمم والعمميعات المرتبطعة بتلععميمھيتعف – 

 ا ھٕالى ٕادراك ٔاساليب التعزيز المنظم وكيفية استخدام
لممسععتقبل م ممععا يسععتطي  ٕادراك ال اضععر تفيمععو  يسععتطي  التطمعع  قععدمًا ن ععو األمععام والتفكيععر –

 واالنطالق منو لمتخطيط المستقبمي  
 ارات متنوعة تساعد عمى االندماج الفاعل في عالقتيا م  اآلخرين ھيمتمك م –
 ارات االتلال المالةمة لممواقف الرسمية وغير الرسمية  ھيمتمك  ليمة من م –
 وتعزيزه  يستطي  بناء مناخ عمل ٕايجابي مساند –
لديو ٔاساليب ووساةل التوالل المستمر م  المعارف والخبرات والتجعارب الجديعدة فعي مجعال  – 

 ا متنامية بلورة مستدامة  ھا جعلھتخللو  إل راء  ليمتو من
م طبيعة عمل ؤابعاد عمميتي التعمم والتعميم  ويمتمعك  لعيمة واسععة معن اآلليعات التعي ھيتف –

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

 ني المستدام ذاتيًا ھمًا لطبيعة العمل وٓاليات ت قيق النمو المھومجاالتو  متف
 : التغيريمعوقات  -

ي عمميعععة متشعععابكة فعععي ھلعععة ٔاو بسعععيطة   وٕانمعععا ھٕان قيعععادة الترييعععر ليسعععت عمميعععة س
ا ھا   ويعتمد نجعاحھا ن وتتطمب اإلبداع واالبتكار في ممارستھا متداخمة في مكوناتھنالرع

 ما:ھ  واني الذي يتم ل في جانبين رةيسينبالدرجة األولي عمي العنلر اإلنس
  ةھ ماس قادة التريير من ج -ٔ
  ىة ٔاخر ھن بالتريير بتنفيذه من جالتزام المتأ ري -ٕ
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 :السابكة الدراسات: ثانيًا
سعععتراتيجية مقتر عععة لتطعععوير قيعععادة الترييعععر فعععي اان وبعنبدراسعععة  (2016)الكعععردي  قعععام

   يععث ىععدفت م سسععات التعمععيم العععالي بم افظععات غععزة فععي ضععوء مبععاد  التنميععة المسععتدامة 
الدراسععة إلععى لععياغة اسععتراتيجية لتطععوير قيععادة الترييععر فععي م سسععات التعمععيم العععالي بم افظععة 

المسعتدامة  وذلعك معن خعالل التععرف إلعى واقع  قيعادة الترييعر فعي غزة في ضوء مباد  التنميعة 
الجامعععة اإلسععالمية  واسععتخدم البا ععث المععنيج الولععفي الت ميمي تولععمت النتععاةج إلععى وضعع  

لوجعود توافعق ععالي فعي  استراتيجية مقتر ة لتطوير قيادة التريير في م سسات التعمعيم الععالي 
ى تبنععععي م سسععععات التعمععععيم العععععالي الفمسععععطينية نتععععاةج عينععععة الدراسععععة  و ولععععى البا ععععث إلعععع

االسعععتراتيجية المقتر عععة  وتشعععجي  األكعععاديميين عمعععى المبعععادرة بالمشعععاري  واألفكعععار اإلبداعيعععة 
 لممساىمة في  ل مشكالت المجتم  

عالقتيععععا بععععددارة الترييععععر األنمععععاط القياديععععة و ان وبعن بدراسععععة (2016)اللععععيفي قععععام 
العالقععة بععين األنمععاط القياديععة وٕادارة الترييععر التنظيمععي فة شمعل الدراسععة ىععدفت   يععث التنظيمععي

  في مجموعة االتلاالت الفمسطينية بقطعاع غعزة  واسعتخدم البا عث المعنيج الولعفي الت ميمعي
 الترييعر التنظيمعي مرتف  و  ره عمعى  األنماط القيادية المختمفةمستوى ممارسة ت النتاةج ھش ظو 

ة التعدريب والتعمعيم المسعتمر لقيعادات الم سسعات عمعى   عدث فّعال  و ولى البا ث إلعى ضعرور 
 األنماط القيادية التي تساعد في عمميات التريير المختمفة 

 الدراسععة ىععدفت إذإدارة الترييععر فععي م سسععات التعمععيم العععالي    (ٕٙٔٓ) اليععدى جععرى و 
اسععتخدم    عمععى واقعع  ممارسععة إدارة الترييععر فععي م سسععات التعمععيم العععالي تسععميط الضععوءإلععى 

 ممارسة إدارة التريير جاءت منخفضة  ن مستوى ت النتاةج ھش ظو البا ث المنيج الولفي   
إدارة ترييعر م سسعات التعمعيم الععالي العربعي ن عو دراسعة بعنعوان (2013)  اليعاديوقام 

التعععرف عمععى إدارة ترييععر م سسععات    يععث ىععدفت الدراسععة إلععى جععودة النوعيععة وتميععز األداء
اسععتخدم البا ععث المععنيج الولععفي   لععول إلععى الجععودة النوعيععة والتميععز فععي األداء التعمععيم لمو 

البا عث إلعى تولعيات منيعا االسعتفادة معن  وقد توللت ميمي المعتمد عمى األدبيات التربوية  ال
جليات التريير في م سسات التعميم العالي العالمي وتطبيقيا في جامعاتنعا العربيعة إل عداث نقمعة 

 نوعية 
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ان واقعع  ممارسععة قيععادة الترييععر مععن قبععل مععديري وبعن( بدراسععة 2008الزىرانععي ) شععععكوذ
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 

جت إلعى وجعود انخفعاض فعي اسعتخدام قيعادة الترييعر لعدى المشعرفين التربعويين   الت ميمي   ونت
و ولعععى البا عععث عمعععى زيعععادة تعععدريب معععديري مراكعععز االشعععراف التربعععوي بأنمعععاط قيعععادة الترييعععر 

 وٕاعطاءىم ال رية في لن  القرارات  
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

  وطعععرق الععععالم نمختمفة م قطمنا في قيعععادة الترييعععرض  ولسَّابقة ا الدراسعععات تناولعععت
  اھشغيو ملت ميت والمقابالوا ىمختمفة كالتقيي بسالي  وباسععتخدام ليععات سَّساؤلمىععذه ا تطبيععق
والتعامعل معيعا  ممارسعة قيعادة الترييعرق  وافة شمعىعو انيعا تطرقعت إلعى  الدراسة ىذه ضيميّْوما 
 نلتي مت الياولتقتر ععات واوتقععديم بعععض المالتعمععيم العععام(  م سسععات تعميميععة  كوميععة )في 

 و ىميعععة الععععامالتعمعععيم م سسعععات  مخدا قيعععادة الترييعععر قافة  عععول عي ولدرجعععة اف  ر شعععأنيا
  تشابيت الدراسعات السعابقة فعي الفكعرة ولكنيعا اختمفعت اھمع ملمتعامرات المينية اھلمب اكتساا

 والموق   في النتاةج واإلجراءات
 اءات:إلجشوا الطريكة

 :عةرانذا مهوجية

معن خعالل توجيعو  سعةمة فعي  الولعفي الب ث منيجعمى  الدراسة ىذهفي  البا  ةعتمد ا
  وھق  كما اولت الدراسة لعرض اياشم  مجمقابالت مقننو لتتناسب 

 جمتنع الدراسة:
الععاممين فعي وزارة التربيعة و التعمعيم الععالي فعي  المدراءجمي   نمتكون مجتم  الّدراسة 

والبععععالف عععععددىم  2019/2018يععععة الكويتيععععة لمعععععام الدراسععععي مععععدارس التعمععععيم العععععام ال كوم
 كما  قرتو وزارة التربية والتعميم العالي  14.000
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 في يذاسط انتعهيى انعاو انًذساءعذد  (1)جذول 

 انًذساءعذد  انًؤعغة تعهيًية

 800 يذاسط انتعهيى انعاو انحكويية

 الدراسة: عينة

 في مدارس التعميم العام ال كومية الكويتية  ديرةوم مدير (ٕٖ)عمى عينة الدراسة  اشتممت
 وانخبشة انجنظفق ( توصيع عينة انذساعة و1جذول )

 نًئويةاننغبة ا اسنتكشا انًغتويات 

 انجنظ

 %1141 44 ركش

 %6146 14 أنثى

 %100 11 انًجًوع

 %4141 1 عنة 41أقم ين  انخبشة انعًهية

 %1141 11 عنة 41أكثش ين 

 %100 11 انًجًوع

 :الدراسةأداة 
ذات العالقععة بمجعععال تععم تطععوير  داة الدراسعععة بععالرجوع إلعععى األدبيععات والدراسععة السعععابقة 

 ربععععة إلعععى  يعععث تفرععععت  Constructive interview)لمقننة )ت المقابالاالدراسعععة وىعععي 
   سةمة

 متغريات الدراسة:

  قيادة الترييرالمترير المستقل: واق  
  قيادة التريير)استجابة( عينة الدراسة عمى واق  ر المترير التاب : وجية نظ

    الخبرة العمميةالوسيط: المترير 
 :يناقشتھاو الدراسة نتائج

واقعع  ممارسععة قيععادة ما  السعع ال الرةيسععي التععالي: عمى صيني زلال الدراسععة واؤس نلإلجابة ع
 ؟اھيفوجية نظر مديري المدارس  نمم سسات التعميم العام الكويتية في التريير 

الجععنس ممععن تععوفرت لععدييم خبععرات إداريععة ومععوزعين  سععب  اً دير معع ٕٖفقععد تععم مقابمععة 
  الفرعية الدراسة  سةمةوتم ت ميل إجاباتيم  سب  والخبرة العممية
ما درجة استعداد اإلدارات التعميمية لقيادة التريير في م سسات التعميم العام  الس ال األول:

 والمتفرع منو: الكويتية؟
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 ؟ق لك  ن استخدمت نمط قيادة التريير في منظمتك التعميميةىل سب -１
السععع ال فقعععد تعععم  سعععاب تكعععرارات والنسعععب المةويعععة لتقعععديرات عينعععة  ىعععذا لإلجابعععة ععععن

 ( ٖ   يث كانت إجاباتيم كما ىي موض ة في الجدول )دراسةال
 نياصتنايشتبة  انتعهيًيةانذساعة ات عينة نتقذيشانتكشاسات واننغب انًئوية  (3) جذول

 نًئويةا اننغبة انتكشاس تشتيبنا إلجابةا انشقى

 %1441 16 4 نعى 1

 %4141 6 1 أحيانا 1

 %1 1 1 ال 2

 100% 11 انًجًوع

سعععععبق وان  (نععععععم)بأنعععععو  تجابعينعععععة الدراسعععععة   نم% ٖ ٔٛ ن  (3) الجعععععدول نيبي
وىععذا مععا  عينةلا ليععذه الرالععب ي شلا وىععوفععي منظمععتيم التعميميععة  قيععادة الترييععرنمععط  وااسععتخدم

بينما  يدل عمى اطعالع القيعادات التعميميعة عمعى  ىميعة قيعادة الترييعر فعي منظمعاتيم التعميميعة  
ع )ال( اإلجابعة بعب ولكن لم يقم   د من  فراد العينة  بع )  يانًا(عينة الدراسة  نم %ٛ ٛٔ  جاب
وقععد تعععزى ىععذه  التعميميععة مفععي منظمععتي قيععادة الترييععرنمععط  والععم يسععبق ليععم ان اسععتخدم ي 

ك ير من القيادات التعميمية فعي الكويعت تسععى إلعى اسعتخدام واسعت داث  فضعل   نالنتيجة إلى 
األسعاليب القياديععة لقيععادة عمميععات الترييععر المختمفععة  وتشعابيت نتععاةج الدراسععة بدراسععة كععالِّ مععن 

    (2016) و الكردي (2016)الليفي 
 ؟"قاةد الترييرن يت مى بيا بر يك ما ىي  برز و ىم اللفات التي يجب    -２

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

 نياصتناات عينة انذساعة يشتبة نتقذيشاسات واننغب انًئوية نتكشا (4) انجذول

 اننغبة انًئوية انتكشاس انتشتيب اإلجابة انشقى

 %1141 11 4 جًيع يا عبق 1

وجوووود  عوووة عًوووم وا وووحة يشووواس  بھوووا جًيوووع  1

 انعايهين

1 1 641% 

تشووجيع انًعهًوووين وانعووايهين فوووي انًغوواھًة فوووي  4

 عًهية انتغييش

1 1 1% 

 %1 1 1 تھيئة انًناخ انًذسعي إلنجاح عًهية انتغييش 1

 %411 11 انًجًوع

ي نسععبة عاليععة اجعابوا بععع )جميعع  وىععينعة الدراسععة  نم %ٛ ٖٜ ن  (4)ول ذلجا نيبي
   (وجود خطة عمل واضع ة يشعارك بيعا جميع  الععاممين) ة  جاب %ٖ ٙ ھش ظبينما   (ما سبق
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تشجي  المعممين والعاممين في المساىمة في عمميعة الترييعر( في  ين لم يتم االجابة للفتين )
إلعى  ن قيعادة الترييعر  يجعةوقد تعزى ىذه النت( تييةة المناخ المدرسي إلنجاح عممية التريير)و 

وجعععود خطعععط قياديعععة  برزىعععا  تفععي الم سسعععات التعميميعععة ب اجعععة إلعععى قاةعععد يتميععز بععععدة لعععفا
مدروسة لقيادة عمميات وسير التريير  مشاركة العاممين في وضع  الخطعط وتمكيعنيم  و تييةعة 

ل الخسععاةر   وذلععك لقيععادة الترييععر بأقععالمنععاخ العععام فععي الم سسععة التعميميععة لمترييععر الم ععدث
 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:

 ؟رىل تظن  ن القيادات المدرسية تت مى بلفات قاةد التريي  -１
عينعععة  لتقعععديراتب التكعععرارات والنسعععب المةويعععة  سا ىتفقعععد  لإلجابعععة ععععن ىعععذا السععع ال

   (5).الجدولفي  موض ة ىيكما   سةراذلا
 انتكشاسات واننغب انًئوية نتقذيشات عينة انذساعة يشتبة تناصنيا (5) انجذول

 اننغب انًئوية انتكشاس انتشتيب اإلجابة انشقى

 %1441 16 4 نعى 4

 %4141 6 1 ال 1

 411 11 انًجًوع

   وا )نععععم( جعععابعينعععة الدراسعععة  معععن %ٖ ٔٛ ن الرالبيعععة العظمعععى  (5) الجعععدول يبعععين
  وىذه النتيجة تعزى إلى  ىمية ت مي قادة الم سسات التعميمية بلفات قاةعد الترييعر األساسعية

كمعا  جعاب  التعميميعة   والتي ليا الدور األساسي في لناعة التريير اإليجعابي داخعل الم سسعة
وىععذا مععا يععدل عمععى وجععود قلععور قيععادي فععي سععير العمميععة  عينععة الدراسععة )ال(  مععن% ٛ ٛٔ

 التعميمية وما يتخمميا من ترييرات وتطورات 
 
ىععل تظععن  ن مععدارس التعمععيم العععام الكويتيععة مييةععة لعمميععات الترييععر المختمفععة   -２

  ؟"والمفاجةة
كما   سةرادلعينعة ا لتقعديراتوالنسب المةويعة ب التكرارات  سا تمفقد لإلجابة عن ىذا الس ال 

 (6).الجدولفي  موض ة ىي
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 انتكشاسات واننغب انًئوية نتقذيشات عينة انذساعة يشتبة تناصنيا (6) انجذول

 اننغب انًئوية انتكشاس انتشتيب اإلجابة انشقى

 %6141 11 4 نعى 4

 %1441 41 1 ال 1

 411 11 انًجًوع

عينععة الدراسععة  جععابوا )نعععم(    ن% مٛ ٛٙالبيععة العظمععى  ن الر (ٙ) الجععدول يبععين
كانعععت منطقيعععة  يعععث  ن ىنعععاك وىعععذه النتيجعععة عينعععة الدراسعععة )ال(   معععن% ٕ ٖٔكمعععا  جعععاب 

وذلعععك لععععدة  سعععباب منيعععا قياداتيعععا  الترييعععرم سسعععات تعميميعععة ليسعععت مييةعععة لقيعععادة عمميعععات 
د الععاممين العذين يكونعون ضعد الترييعر و  يًضعا لوجعو التعميمية الكالسيكية الرير راغبعة بعالتريير 

اليعععدى  و (2008الزىرانعععي )الدراسعععة بدارسعععة  وقعععد اتفقعععت نتعععاةج  بشعععكل ضعععمني  و لعععريح 
  وىععي وجععود انخفععاض فععي مععدى اسععتعداد الم سسععات التعميميععة ال تضععان عمميععات (ٕٙٔٓ)

 التريير المختمفة 
 واملكرتحات: التوصيات

 بما يمي:  وفي ضوء نتاةج الدراسة تولي البا  ة
 زيادة نشر  قافة قيادة التريير في الم سسات التعميمية والتربوية  -
   ألساليب قيادة التريير مر لمقيادات التربوية والتعميميةالسعي إلى التدريب والتعميم المست  -
 تمكين العاممين في الم سسات التعميمية باتخاذ القرارات وقيادة التريير  -
 داخل الم سسات التعميمية والتربوية  ة  نماط الترييروض  خطط استراتيجية لقياد -
 ىلتقيين فعععععععي التَّعععععععدريب يعععععععيرالستشااء اشلُخبوا تيجياشالستا التخطعععععععيط مكاتعععععععباك ششإ -

لععدى العععاممين فععي  بيرذلتمععن  جععل رفعع  مسععتوى ا  دوري مبشك  والخطععطت تيجيااشالستا
 ني ھلموالسعي لتطويرىم ا م سسات التعميم العالي

السعتطالعية دوريععة لمعاينعة  الواقع  العذي يعععاني منعو الجسعد اإلداري فععي إجعراء دراسعات ا -
  العامم سسات التعميم 

قعات والمشعكالت التعي تع  ر عمعى  -  قيعادة الترييعرإجعراء دراسعات ولعفية لمكشعف ععن المعوّْ
  العامم سسات التعميم في 
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 :قائنة املصادر واملراجع

عمعععى الموقععع   متعععاح ٜٕٔٓ/ٕ/ٔٔرج  بتعععاري  اسعععتالترييعععر   ٕادارة ( ٖٕٔٓ) م معععد بومعععوزة  -
 https://forum.education-sa.com/attachments/ edu11725d14االلكترونععععععي: 

34679564  
 . القيادة االستراتيجية. عّمان: دار الراية.(2014)خيري،أسامة  -

 رة: سور األزبكية  ھاستراتيجيات  دي ة في ٕادارة التريير  القا ( ٕٕٔٓعرفة  سيد ) -
ٕادارة الترييععععععععععععر فعععععععععععععي الم سسععععععععععععات التربويععععععععععععة ُ متعععععععععععععاح:  ( ٕٕٔٓٔامجععععععععععععد) سععععععععععععم قا -

http://al3loom.com/?p=4008 
 دار المعتز  ّعمان: ٕادارةالتريير والتطوير التنظيمي  ( (2013جمال م مد  -
 .دار الشروق للنشر والتوزيع. قيادة عمليات التغيير. عّمان : (2019)عبدهللا. الجهني،  -

(، القيععادة التربويععة ممععافيق وعمععاق. عمععان: دار  ععما  للتشععر 2013السععدود، راتعع).،   -
 والتوزيع.

  127  ص  2 ج 47(  قيادة التريير   مجمة عالم التربية   ع 2014الشمري   م مد ) -
مراكععز اإلشععراف  (   واقعع  ممارسععة قيععادة الترييععر مععن قبععل مععديري2008عبععدالخالق  ) الزىرانععي  -

 السعودية    مكة المكرمة رسالة ماجستير منشورة  جامعة  م القرى  التربوي بمكة المكرمة
رسعالة ماجسعتير    األنمعاط القياديعة وعالقتيعا بعددارة الترييعر التنظيمعي 2016)الليفي  وليعد  ) -

  فمسطين   ىرز جامعة األ   منشورة
لتطوير قيادة الترييعر فعي م سسعات التعمعيم الععالي استراتيجية مقتر ة  ( 2016الكردي  زىير  ) -

رسعععالة ماجسعععتير منشعععورة  الجامععععة  بم افظعععات غعععزة فعععي ضعععوء مبعععاد  التنميعععة المسعععتدامة 
 فمسطين    غزة اإلسالمية

(  إدارة تريير م سسات التعميم العالي العربي ن و جودة النوعية وتميز 2013اليادي   شرف  ) -
 ربية لضمان جودة التعميم الجامعي اليمن المجمة الع   دراسة األداء

ة دكتعوراه منشعورة   طرو ع  إدارة الترييعر فعي م سسعات التعمعيم الععالي  2016)بوطبة ) اليدى  -
 الجزاةر   جامعة باتنة
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