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 التغيير التنظيمي بالمدارس الثانوية بدولة الكويت 
 دادـإع

 أ/ حسه عبد الكريم محمىد أمير

  رافـإش
 شعالن  عبد الحميد عبد الفتاح /د

 مدرس الرتبية املقارنة واإلدارة الرتبوية 
  كلية الرتبية –جامعة بنها 

 أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد  
 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة الرتبوية 

    كلية الرتبية –جامعة بنها 

لقػػد نت ػػم رلةدرلػػن رل ت طةػػن  قطػػن ريةةػػتـ ط درةػػن دررلػػتم رلو لػػر ةػػف رل  ةػػت  طرلة نػػر ف  
لػػةةت ة ظػػرط ل ػػـ راللةةػػتع رلة ظةةػػي  يػػمال  رلػػذلف ريةةػػطر ضتللت ػػه ر درر  طط ػػ طر  للػػ   ال

ةضتدئ   طةرةوزرة  ططظتئ   في لبلل ةحقلق رلةغللر رلة ظةةي رلػذ  ة ػةف طلػطؿ رلةمللػن  لػ  
  يدرفهت ضأقل لهد ط لرع طقم ط حدث ةق ةن. 

رلةة طلػػنا رالقةلػػتدةن  رل قتفةػػن   طةػػت زرلػػم يػػذر رلةدرلػػن حةػػ  رللػػطـ ةلػػةهدفن ضتلدررلػػتم
رلة ظةةةن  ر درر ن ... طغلريت ختلن في ظل رلةططررم طرلةغللػر رللػذر  رلػذ  ةهػهدر رل ػتلـ   ذ 
ضتةػػم رل طلةػػن طرلةطػػطر رلةو طلػػطلي طرل  ةػػي  يػػـ رةلػػضته رلدرف ػػن رلػػ  رلةغللػػر ةػػف لهػػن طرلةلدلػػد 

رةحػدرث  فة ػذ راللػةقاؿ رلة ػم رلدطلػن  ةػف لهػن  ت ةػن  طلػـ ةوػف رلوط ػم ض لػدم لػف ةلةػل يػذر
ضتلةمللن بد ر ضتلةلللر رلػذرةي  فتلةلػللر رالهػةرروي   ػـ  لػتدم رلهةن ػن لة ةهػي فػي ريط ػن رةخلػرم 
ضلةتلن رلخلخلن يذر طقػد ريةةػم ضتللت ػه ر درر  رلػذ  لػطلي ريةةتةػت نبلػرر ضتل  لػر رلضهػر  

 .(1)في رل ة ةن ر درر ن طر  ةتلةن 
نػػػتف رلةػػػطرد رلضهػػػر   يػػػـ ل لػػػر فػػػي رلةدرلػػػن رل ت طةػػػن نت ػػػم حةةةػػػن راليةةػػػتـ ضػػػ  طلةػػػت 

ل طلػػطؿ رلػػ  ةرح ػػن رلةغللػػر رلة ظةةػػي ةػػف خػػاؿ ة ةةػػن طرفػػر ن ت ةػػ  درخػػل رلةدرلػػن  طلوػػف ال 
ةلػتؿ ل طلػطؿ  لػ  يػذر  ال ةػف خػاؿ ةب ػي قةػتدم  درر ػن  تلحػن طف تلػن ةلػةطةر رلةػأ لر طرلػػةةتلن 

ت ط   حػط رللػ طؾ رالللػتبي طرلةرغػطه رلػذ  لةةتهػي ط يػدرفهت طيػذر ة  ػ  غػرس  فػررد رلةدرلػن رل ػ
 قتفػػن ة ظةةةػػن رللتبةػػن فػػػي  ذيػػتف رل ػػتة لف طرلقةػػػتدم ر درر ػػن يػػي رلرنلػػزم رةطلػػػي رلةػػي ةةحػػدد ضػػػ  
لة ةن رل لتح   تفن  ل    هت لبلل رلةمللتم طةمهريت لب ػت  رلخطػا رل تلحػن ل ػ  رلةضػتر   هػت 

رر  رلقػػػتدر ل ػػػ  لػػػةتغن  قتفػػػن ة ظةةةػػػن ةر ػػػن ةػػػف خػػػاؿ ةػػػت ةة وػػػ  ةػػػف لػػػ طن فػػػي رل هػػػتإل ر د
ةطللهػػ  رلةػػطرد رلضهػػر  طةح لػػزر  طرحةػػطر  رةزةػػن طل ػػل ذلػػؾ لة ػػد ل ةػػت فػػي  ف رلقةػػتدم ر درر ػػن 
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ةهػػةـ بةطلةػػ  رل ػػتة لف لػػ طنةت طرلة لػػلق بػػلف لهػػطديـ ةطرز ػػن دطرف هػػـ طرغضػػتةهـ لةحقلػػق رةيػػدرؼ 
م لتلةػن ل طلػطؿ  لػ  رل قتفػن رلة ظةةةػن طرلةػي ةرنػز ل ػ  قػدرم رلةدرلػن ل ػ    ةػت  رلةرغطضن ضن ت 

ةلةطلن ضهر ن ضةت ةحة   ةف لاقتم ةقبطلن بلف لةةر  ل ػتئهت  طضتلةػتلي ةة ػد  يةةػن رل قتفػن 
رلة ظةةةػػن رلةػػي ةلػػ ي نتفػػن رلةمللػػتم  لػػ  ب تئهػػت ةػػف  يةةػػن رلةغللػػر ر للػػتبي ةػػف خػػاؿ دلػػـ 

 ػػدةت  ضةػػت ة ػػةف رلػػةةررر ن رلةدرلػػن طن ت رةهػػت طقػػدرةهت ل ػػ  حػػل ةهػػتو هت ب  لػػهت رال لػػلتـ طرال
لةحقلػػق يػػدفهت رلةهػػةرؾ  طةػػف ي ػػت فلػػةتغن رلةطلهػػتم رلحت ػػرم طرلةلػػةقب ةن ة  ةمللػػن ةػػرةضا 
ض  لػػر رلقةػػتدم رل  تلػػن  ةف رلػػ ةا رلقةػػتد  رل ػػتلد لةةلػػز بخلػػتئص ةميػػل رلقتئػػد للػػ طؾ ض ل ػػػ  

ةخطػػةا رلةلػػةقب ي طلػػةتغن رلةغللػػر رلة ظةةػػي رلةػػرف رلػػذ  ة ةػػل ل ػػ  ة ةلةػػ  لػػم ر حةةػػت فػػي رل
 .    (2)رلةدرلن رل ت طةن ر طاقت ةف ةنت ن رلقةتدم  ةف رلطظتئف ر درر ن 

طلقػد ة تلػم رل ػدر رم فػي ريط ػن رةخلػرم طختلػن ةػر رلطلػط  فػي رلقػرف رلحػتد  طرل هػػر ف 
دررس رلة  ػةـ  حلػث ة بػر رلةغللػر رلة ظةةػي  نةػت ةػـ ضأيةةن  حدرث رلةطط ر رلةلةةر طرلهػتدؼ لةػ

رلةطلػػػل  لةػػػ  لػػػف لهػػػد  ظػػػتةي ةخطػػػا ةهػػػةل رلةدرلػػػن  ط لػػػز ر ة هػػػت طة ةةػػػد ل ػػػ  رلةلهػػػطد 
رلة ػػتط ي رلةهػػةرؾ بػػلف ةلػػئطلي رلةغللػػر ضتلةدرلػػن رل ت طةػػن طرةطػػررؼ رلخترلةػػن  طذلػػؾ ةػػف  لػػل 

نل خػتص ةػف ةحقلػق رلػتلةهت طرةيػدرؼ ةألةس ة تخ طيةتول طلة ةتم ةلػةد  دررم رلةدرلػن ضهػ
رلةرلػػطم ضهػػنل لػػتـ  ةةػػت لز ػػد  ةػػف فتل ةػػن رلةدرلػػن  طفػػي يػػذر ر طػػتر ةةنػػف رلقػػطؿ ضػػأف رلةغللػػر 

 ا (3)رلة ظةةي لرنز ل   ةت ل ي 
  رللهػػػػد رلةخطػػػػا رلػػػػذ  ةلػػػػةهدؼ دررلػػػػن نتفػػػػن ر ةنت ةػػػػتم طرلةػػػػطررد درخػػػػل رلةدرلػػػػن رل ت طةػػػػن

 ر. رلازةن  حدرث رلةغللر رلةلةة

  رللهد رلة تط ي ةف لةةر رل تة لف درخل رلةدرلن رل ت طةن طةمللػتم رلةلةةػر رلخػترلي ذرم
 رلل ن رلةضتهرم طغلر رلةضتهرم بهت  طرلةي ةلتلد في  حدرث رلةغللر رلة هطد. 

طل ػ  رلةلػةط  رلػدطلي  ة ػد رلةمللػن رلة  ةةةػن رل ب ػن رةطلػي فػي حةػتم ر  لػتف  ضةػت لهػػت 
تهػػرم رلةػػي ةةن هػػت ةػػف غػػرس رلقػػةـ طرللػػ طنةتم رللػػحةحن لدةػػ   ضت  ػػتفن  لػػ  ةػػف رلخبػػررم رلةض

رلخبػػررم رلةضتهػػرم رلةػػي ةنةلػػبط هت ةػػف رة هػػطن طرلة ػػتي  بهػػذر رلةرح ػػن رلة  ةةةػػن طرلخبػػررم غلػػر 
 رلةضتهرم طرلةي ةوطف ةحل ةهت في رل هتةن ل ل هخلةن ر  لتف ةةوتة ن طلطةن. 
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 مشكلـــــــة البحـــــث: 

 تخلص مشكلة البحث في: ت
 رلةغللػػػػر رلة ظةةػػػي رلةػػػدررس رل ت طةػػػن بدطلػػػػن رلوط ػػػم  ط ة ػػػرع ل ػػػػ   ردررم ةػػػت ةةط ضػػػتم ة  لػػػل

 رلةلتمالم رلةتلةنا 

 ةت رةلس رل  ةةن  دررم رلةغللر رلة ظةةي في رلةدررس رل ت طةن    -1

 ةت طرقر رلةدررس رل ت طةن بدطلن رلوط م في رلطقم رلحت ر   -2

 رلةقةرحن لة  لل ردررم رلةغللر رلة ظةةي ضتلةدررس رل ت طةن ضتلوط م    ةت راللرر رم -3

 أهــــــــــداف البحـــــــث: 

رلػػػةهدؼ رلضحػػػث رلطلػػػطؿ رلػػػ  ةلةطلػػػن ةػػػف راللػػػرر رم رلةقةرحػػػن لة  لػػػل ردررم رلةغللػػػر 
 رلة ظةةي ضتلةدررس رل ت طةن ضتلوط م طذلؾ ةف خاؿا 

 غللر رلة ظةةي رلطقطؼ ل    يـ رةلس رل ظر ن ل ة 

  .رلة رؼ ل   رةلس رل  ةةن  دررم رلةغللر 

  .رلوهف لف طرقر رلةدررس رل ت طةن بدطلن رلوط م في رلطقم رلحت ر 

  .لةتغن راللرر رم رلةقةرحن لة  لل لة لل رلةغللر رلة ظةةي ضتلةدررس رل ت طةن بدطلن رلوط م 

 أهميــــــة البحــــــث: 

ةي  ةترر في ةحقلق ةلةطةتم ة ةتر ن ةةةلزم ل ةدرلن رل ت طةن بلةةر حة  لمةي رلةغللر رلة ظة
ل تلػريت رلةمللػةن طرلةلةة ةػن طرلةػي ةةنػف رلةدرلػن ةػػف ةحقلػق ر ػت رل ةلػل )طلػي رةةػر(  طةقتب ػػن 
رحةةتلػػتم رل تهػػئن  طلةحقلػػق ةلػػزم ة تفلػػةن لهػػذر رلةمللػػن فابػػد  ف ةهػػةل رلةغللػػر رلة ظةةػػي ل ةدرلػػن 

 رل  تلر رلةي ةةنف يذر رلةمللن ةف رلطفت  بهذر رلغرض.  رل ت طةن لةةر

 ث: ــــالمستفيدون مه البح

ةلػة لد ةػػف يػػذر رلضحػػث طػػاه رلضحػػث رل  ةػي لا هػػغتؿ ضػػ  طرلةلػػئطللف لػػف ردررم رلة  ػػةـ 
 بدطلن رلوط م . 
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 مصطلحــــــات البحـــــث: 

  Organizational Changeالتغيري التنظيمي  -1
  رلة ظةةي ضأ   "خطن طط  ن رلةد  لةطط ر  ظػتـ ةةوتةػل فػي رلةمللػن  ضغػرض ة رؼ رلةغلر

ةحلػلف  درئهػػت طةلدلػػد ةةترلػتةهت  طة ةةػػد يػػذر رلخطػن ل ػػ  رلةلهػػطد رلة ػتط ي بػػلف رةطػػررؼ 
رلةرةضطػػن  طل ػػ  رةخػػذ فػػي رلحلػػضتف رلبلئػػن رلةػػي ة ةػػل فلهػػت رلةمللػػن  طل ػػ  طلػػد  طػػررؼ 

 (5)خترلةن ةلتلد في رلةطط ر" 
  ػػػر  وخػػػرطف  ف رلةغللػػػر رلة ظةةػػػي لةة ػػػل فػػػي "لة ةػػػتم  ظتةةػػػن ةلػػػةخدـ ةػػػف  لػػػل ةطػػػط ر ط 

رلقػػدرم رلدرخ ةػػػن ل ةمللػػػن لل  هػػػت  و ػػػر ن ػػػت م طفتل ةػػن ل ػػػ  ةحقلػػػق رلػػػتلةهت ط يػػػدرفهت طط  ػػػن 
 (6)رلةد  رلةط طلةن حلث ةهةل يذر رل ة ةتم رلةمللن ضأوة هت  ط لز  ة هت" 

 طيةتوػل طلة ةػتم ةلػةد  دررم رلةمللػن ةػف ةأدةػن ةهتةهػت  طلرف  رلض ض ضأ ػ  "ةألػةس ة ػتخ
ض تل ةن  حلث  ف يذر رل ة ةتم ة قي رل ط  رلوػتفي ل ػ  رلق ػتةت ر لػةررةللةن طرلةةة  ػن فػي 

 .  (7)رلةخطةا .. طغلريت  –رلةلدلد  –ةطط ر ض لد رلةد   – زةن رل رص رللدلدم 
 ةغللػػػر رلة ظةةػػػي لهػػػد ةخطػػػا ة ةةػػػد طةةػػػت لػػػبق لة ػػػد  ف رلة ر ػػػف رةطؿ رنػػػز ل ػػػ   ف رل

ل ػػ  لهػػطد لةةػػر رل ػػتة لف ضتلةمللػػن طةهػػترنن رةطػػررؼ رلخترلةػػن رلة  ةػػن  فػػي حػػلف ر ػػا 
رلة ر ػػف رل ػػت ي بػػلف لهػػطد رلةغللػػر ةػػف  لػػل ةحقلػػق رلػػتلن ط يػػدرؼ رلةمللػػن  بل ةػػت رلة ر ػػف 

  ةمللن. رل تلث رنز ل   دطر رلةغللر في رلقت  رل ط  ل   رلق تةت ر لةررةللةن ل
  طةػػف ي ػػت ةةنػػف رلخػػرط  ضػػتلة ر ف ر لررئػػي ل ةغللػػر رلة ظةةػػي ضأ ػػ ا لةة ػػل فػػي لهػػد  ظػػتةي

ةخطا ةهةل رلةمللن  ط لػز  ة هػت  طة ةةػد ل ػ  رلةلهػطد رلة ػتط ي رلةهػةرؾ بػلف ةلػئطلي 
رلةغللر ضتلةمللن طرةطررؼ رلخترلةن  طذلؾ ةػف  لػل ةألػةس ة ػتخ طيةتوػل طلة ةػتم ةلػةد 

مللػػػن ضهػػػنل خػػػتص ةػػػف ةحقلػػػق رلػػػتلةهت ط يػػػدرفهت رلةرلػػػطم طضهػػػنل لػػػتـ لز ػػػد ةػػػف  دررم رلة
 فتل ةن رلةمللن.  

 : Secondary Schoolاملدرسة الجانوية  -2
  يي ةرح ن دررلةن فػي رلة  ػةـ ةوػطف ةنط ػن ةػف رللػف رل تهػر طرلحػتد  لهػر طرل ػت ي لهػر

 ضنل ةف قلةةي رل ت ط  رةدبي طرل  ةي.
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 ه: ــــــث وإجراءاتــــــج البحــــــمنه

لـ ة د رلةهنام رلضح ةن طرلةر طةن ةلةخدـ لهػت ةػ ه  طرحػدرح ةحػددرح  ظػرر لةػدرخل طةهػتضؾ 
رل دلد ةف رل طرةل طرل  تلر ذرم رلل ن ضتلةهػن ن طلػذر رلةةػد رلضحػث رلحػتلي ل ػ  رلةزرطلػن بػلف 

ؿ للػػةـ ةػػف خالػػ  رلةػػ ه  رلطلػػ ي طرةلػػ طه ر حلػػتئي ط لػػ طه ةح لػػل رلػػ ظـ  حلػػث لػػت  رةط 
رلة ػػرؼ ل ػػ  ةتيةػػن رلةغللػػر رلة ظةةػػي فػػي رلةػػدررس رل ت طةػػن  ة هطةػػ    لػػضتض   ف لػػ ة     طرلػػ   
ةررح ػػ   طنػػذلؾ ل ة ػػرؼ ل ػػ   يػػـ رةلػػس رل  ةةػػن  دررم رلةغللػػر  فػػتلضحطث رلطلػػ ةن  و ػػر طػػرؽ 

قػػتم يتةػػن  رلضحػػث هػػلطلتح ة هػػت ةحلػػل ل ػػ  حقػػتئق دقةقػػن لػػف رلظػػرطؼ  رلقتئةػػن طةلػػة ضا لا
 –طةةد رلضتح لف ضة  طةتم ل ةةن  في حلف  ف  ل طه ةح لػل رلػ ظـ لػت  لةح لػل رلةغللػر رلةر ػط  

طذلػػؾ لةقلػػةـ خطػػطرم لة ةػػن رلةغللػػر رلة ظةةػػي طةحدلػػد ةضػػتد   –ربةوتررةػػ   –ل تلػػرر  –ةدرخ ػػ  
لةػػػن  ةػػػتئ  طة ط قػػػتم لة ةػػػن رلةغللػػػر طةةط ضتةػػػ   طيػػػذر ضت  ػػػتفن  لػػػ  رةلػػػتلله ر حلػػػتئةن لةر 

 ر طتر رلةلدر ي. 
فيييييي ليييييال الميييييألدو المليييييتخلم ااءلاات الملييييي  لة لييييي   ييييي لت ا  ييييي الات  لييييي  

 الألحا الت لي: 
    طػتر  ظػػر  لةة ػػل فػػي لة ةػػن رلةغللػػر رلة ظةةػػي ضتلةدرلػػن رل ت طةػػن   لػػضتض     طرلػػ   ةررح ػػ 

 نذلؾ ف ل ن  دررم رلةغللر  ل تلريت  ةدرخ هت  ربةوتررةهت. 

 لط تئق طرلةطبطلتم رلختلن ضتلةغللر رلة ظةةي ضتلةدرلن رل ت طةن. ةررل ن ر 
   .رلة رؼ ل    يـ ةاةد رلةلتره رلة تلرم في رلةغللر رلة ظةةي ضتلةدررس رل ت طةن 
  .رلدررلن رلةلدر ةن طرلةي ة ة م رةدرم طرل ل ن طةح لل رل ةتئ   طيذر لة د فةةت ض د 

 لة ظةةي ضتلةدررس رل ت طةن بدطلن رلوط مب ت  ةلطر ةقةرح لة  لل رلةغللر ر 

 ث: ـــــــدود البحـــــــــح

 تمثلت حلال البحث في: 
 :رقةلػػر رلضحػػث رلحػػتلي ل ػػ  طرقػػر رلةػػدررس رل ت طةػػن  طرلةغللػػر رلة ظةةػػي  الحييل المالييا ي

 رلذ  طر  ل لهت  طنة ةن ة   ة . 

 :  رس رل ت طةػػن ب ػػد لػػدديـ رقةلػػر رلضحػػث رلحػػتلي ل ػػ  لل ػػن ةػػف ةػػدلر  رلةػػدر الحييل البشيي
( 155( طة  ةػػلف ب غػػم )105(  رملػػت   قلػػتـ ب غػػم )76(  ةػػدرر  ةلػػتلدلف ب غػػم )75)

 ضتلةدررس رل ت طةن بدطلن رلوط م. 
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 :ةػـ  لػرر  رلدررلػن رلةلدر ةػن درخػل ض ػض رلةػدررس رل ت طةػن ضتلة ػتطق رلة  ةةةػػن  الحيل المكي ألي
لػػػن ل ػػػ  رل حػػػط رلةتلياة طقػػػن رل تلػػػػةن ةدرلػػػن( ةطز  75رلةخة  ػػػن بدطلػػػن رلوط ػػػم ط  غػػػم )

ةدرلػػػن(  ة طقػػػن رل رطر ةػػػن رلة  ةةةػػػن  15ةدرلػػػن(  ة طقػػػن حػػػطلي رلة  ةةةػػػن ) 15رلة  ةةةػػػن )
ةػدررس(   9(  ة طقن رةحةدى رلة  ةةةػن )13ةدرلن(  ة طقن ةضترؾ رلوبلر رلة  ةةةن ) 15)

 ةدررس(.  8ة طقن رللهرر  رلة  ةةةن )

 :( 2017/  2015رلضحث خاؿ رل ةرم )ةـ  لرر   الحل الزم ألي 

 ث: ــــــــــــأدوات البح

 ا تمل البحث الح لي  ل  م ما ة من اءلاات تمثلت في: 
 :طفلهػت قػتـ رلضتحػث ض ةػل ز ػتررم ةلدر ةػن ل ةػدررس رل ت طةػن فػي دطلػن رلوط ػم  الزي  ة الميلاألية

 رلة ظةةي بهت. ( ةدرلن  طذلؾ بهدؼ رلة رؼ ل   طرقر رلةغللر 75ط  د لدديـ )

 :رلػػػػةخدـ رلضتحػػػػث راللػػػػةضت ن ضتلةضتريػػػػت طلػػػػل ن ل حلػػػػطؿ ل ػػػػ  رلبةت ػػػػتم رلختلػػػػن  اءلييييتب ألة
ضتلضحػػػث حلػػػث ةػػػـ  لػػػدرد راللػػػةضت ن ل ة ػػػرؼ ل ػػػ  طرقػػػر رلةغللػػػر رلة ظةةػػػي ضتلةدرلػػػن رل ت طةػػػن 

 طةةط ضتم ة  ل هت طرحةطم راللةضت ن ل    ر ر  ض تد رئةلةن . 

 ن رل ت طةن. طرقر ةحقلق  يدرؼ رلةدرل -1

 طرقر ريةةتـ  دررم رلةدرلن رل ت طةن ضتلةغللر رلة ظةةي.  -2

 ة طقتم رلةغللر رلة ظةةي ضتلةدرلن رل ت طةن.   -3

 ةةط ضتم ة  لل رلةغلر رلة ظةةي ضتلةدرلن رل ت طةن.  -4

 ( لضترم. 88ةنط ن ةف )

 :لر ةػػػػد –( 75طةةػػػػم ةػػػػر رلةلػػػئطللف لػػػػف رلةػػػػدررس رل ت طةػػػػن )ةػػػػدلر ) المق بليييية الشخ ييييية
(  ةػػػػف  لػػػػل نهػػػػف رلحقػػػػتئق رلةة  قػػػػن 155ة  ػػػػـ ) –( 105رئػػػػةس قلػػػػـ ) -( 67ةلػػػتلد )

ض ة ةػػػن رلةغللػػػر رلة ظةةػػػي  طنت ػػػم ةػػػف رل ػػػطع رلة ةػػػطح  حلػػػث  ةةحػػػم رل رلػػػن ةفػػػررد رل ل ػػػن 
 لة برطر لف وررئهـ ضحر ن. 
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 ال  ت ا  الات البحث  ل  الألحا الت لي:

 تنظيمي يف املدارس الجانوية : أوال : االسس العلمية الدارة التغيري ال
ة بػػػر  دررم رلةغللػػػر رلةر ػػػط  لة ةػػػن لػػػةـ ةػػػف خالهػػػت  حػػػدرث ة ػػػدلل فػػػي لةتلػػػن رلةدرلػػػن 
رل ت طةػن ةػػف حلػػث  يػػدرفهت  طرم ةهػػت  طرلػػةررةللةتة   طولةػػتم رةخػػتذ رلقػػررر فةػػ   طيةن هػػت رلة ظةةػػي  

 .(10)طةطررديت رلضهر ن  طنتفن رل ة ةتم رلةة  قن بهت 
ف لػػ ن  دررم رلةغللػػر ل ػػػ  ة هلةػػن ل ةةػػن ةةب ػػي  لػػػ طه رلة نلػػر غلػػر رلةق لػػد   هلػػػت  طة ةةػػد

 لهت  ةت لل  هت ةةلف ضأةطر ةةنف  لةتلهت ل   رل حط ريةيا 
ا ضتلةضتريػػػػػت درئةػػػػػن رلةطػػػػػط ر  طال غ ػػػػػ  ل هػػػػػت بػػػػػل لػػػػػزدرد اليييييتخلام تجألالا يييييي  الم لامييييي ت (  

رنلػػػػػزم  لتلػػػػػةن  حػػػػػدرث رلةغللػػػػػػر  رلةةػػػػػتد رلةدرلػػػػػن رل ت طةػػػػػن ل لهػػػػػػت لطةػػػػػت ض ػػػػػد لػػػػػطـ  فهػػػػػػي
 رللذر  في رلةمللن. 

ا حلػث ةةلػـ  دررم رلةغللػر ضتلدل تةةنةػن ذرم رلةػأ لر فػي ةغللػر االلت اتي ي ت الم  فية للتغيي  (ه 
 رلةلطررم رل قتفةن رل تبةن رلةة  قن ضت بدرع ضلطرم غلر ةق لدةن. 

لضهػر ن  طة ػد ذلػؾ ةػف رلةضػتد  ا ضة    ةخط ل رللػ طن ل ةػطررد رتحليل م  لم أللاب الللطة (  
رلرئةلػػػن له دلػػػن  دررم رلةغللػػػر  ل ػػػ   ف لػػػةـ طفػػػق ة هلةػػػن ل ةةػػػن ض ػػػد دررلػػػن ةةأ ةػػػن لوتفػػػن 
رةض ػػػتد رلةػػػي ةةنػػػف  ف ةةػػػأ ر بةخط ػػػل رللػػػ طن لهػػػخص ةحػػػدد   ط حةػػػ  لػػػحه رللػػػ طن ةػػػف 

 هخص وخر درخل رلةدرلن رل ت طةن. 

 ا(11)المألد ية م ما ة من الم  يي  اي ب أن تحكم تلك ال ملية التي ت ألي ب ختي  
 :فللػػه  ف ةنػػطف رلةغللػػر فػػي  طػػتر ةقب ػػ  رل قػػل ط طرفقػػ  رلة طػػق  ال لة ػػترض ةػػر  الااق ييية

رلةلػػػ ةتم رلةػػػي ال ةةنػػػف رالخػػػةاؼ ل لهػػػت  ف ػػػةس ةػػػف رلةقبػػػطؿ  ف  غلػػػر ةػػػدلرر لةحػػػل ةح ػػػ  
 لتةا   ط رل لنر. 

 :لر"  ط ال ةقػػدةطر ل ػ  ةغللػػر ط ػػر ة ػػلف  ف ةوػطف "رلرمةػػن طر ػػحن ل ة  لػلف ضػػتلةغل الاليياح
  ال ض د دررلن ةةأ ةن حة  ال ةوف رل ةللن لنلةن. 
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 :ضة  ػػ  رلةحدلػػد رلػػدقلق ل حتلػػن  ط رلط ػػر رلػػذ  للػػه ةغللػػرر  حةػػ  ال ةقػػدـ رلةدرلػػن  اللقيية
رل ت طةػن ل ػ  ةغللػػر ط ػر غلػػر ةط ػطه  فػػا ةةحقػق رةيػػدرؼ رلة هػطدم  بػػل طةلػ ه  لػػتدم 

  رةزرف رلةمللن.

 :رل ظػػػػرم رلهػػػػتة ن طرل تةػػػػن لوتفػػػػن لطر ػػػػه رلةدرلػػػػن رل ت طةػػػػن ل ػػػػد ةغللػػػػر  حػػػػد  ال مامييييية   
ل تلػػريت  حةػػ  ال لػػ  نس رلةغللػػر لػػ ضت ل ػػ  لطر ػػه  خػػرى ةػػف ذرم رلةمللػػن  بػػل للػػه 
رلةأوػػد ةػػف  حػػدرث رلةطػػط ر رلةط ػػطه لوتفػػن ةنط ػػتم رلةدرلػػن رل ت طةػػن ةػػف خػػاؿ  ظػػرم لتةػػن 

 طهتة ن لول ل تلريت. 

 ضة  ػ  ة  لػل رلبػررة  طرةدطرم رلةػي ةلػةخدـ له دلػن  دررم رلةغللػر   ن تجان مأل لبة لل مل:أ
 طال ةنة ي ضنط هت ةلرد ةطلطدم. 

 :ضة     ال ةقةلر رلة هلةن ل   ةلتؿ ةحدد  طيػط ةلػتؿ ةخلػص رلةمللػن  بػل  الم األة
طةوػػطف لػػدلهت  للػه  ف ةةلػػف ضتلةرط ػػن  ةػػت لل  هػت قػػتدرم ل ػػ  ةغطةػػن ةطبةقػتم ةة ػػددم  بػػل

رلقدرم ل ػ   لػرر  رخةػزرؿ فػي رلةهػتـ غلػر رل ػرطر ن  طةة ػدى ذلػؾ  لػ  رلةرةلػه رلػذ  لػةـ ضػ  
 در  رلةهػػػتـ ةػػػر رلةح ػػػز ل ػػػ  رل ةػػػتئ  رل هتئةػػػن     ةةنػػػف   لػػػتز ةهةػػػن ة ل ػػػن قبػػػل رةخػػػرى  

 هت. طتلةت  ف ذلؾ رلةغللر لطؼ لمد   ل  ةحقلق رل ةتئ  رل هتئةن رلةخطا لهت طرلةة ق ل ل

 :ضة  ػػػػ   ف ةوػػػػطف ة هلةػػػػن ي دلػػػػن رلةغللػػػػر قػػػػد ةػػػػـ ةطبةقهػػػػت ط  بةػػػػم  لتحهػػػػت فػػػػي  الت  يييييب
ةمللتم  خرى ضحلث ةلة د  ل  للل ةهػرؼ طلػة ن طلضػن فػي ةمللػتم ةهػتبهن لظػرطؼ 

 ذرم رلةدرلن رل ت طةن رلةي ةطةد في رلةغللر. 

 :للػر ل ػ  رلػةة ته ة ػؾ ضة    قػدرم فر ػق رل ةػل رلةن ػف ضةهةػن  دررم رلةغ لدالة االلتي  ب
رلة هلةػن  طي ػت ةػأةي دطر رلةػدر ه رلػذ  للػه  ف لة قػتر فر ػق رل ةػل  ةػت ةنلػبهـ رلقػدرم ل ػ  

 راللةةتد رلةط ق ل   خبرر  ةف ختر  رلةمللن. 

 :  ر رلةرنلػز ل ػ  ةػ التحليل اللقيق للاا بي ت االمليلالي ت المألياف بق ييق ال ميل القيي م بدي
  دررم  ظـ رلة  طةتم  طنتفن رلة  للف بة ؾ رل ة ةن ةف ةطردلف  طهرنت   طةلةهتر ف. 

  :ةحدلػػد رل لػػطرم رلبمر ػػن ل خ ػل رلػػذ  ةةنػػف  ف ة ػػرؽ  ةنت ةػػن التحليييل الييلقيق للمشييك ت   
 رلطلطؿ  ل  رةيدرؼ رلةي ةـ ةحدلديت  طرالة تؽ ل لهت. 
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 ضةػت ةلػةد ضلػهطلن يةن ػن ر دررم  طلػبل  طلابية ل يأل  ة القي ا :التحليل اللقيق للبي أل ت الم
 رلةررقضن طرلةحنـ. 

 :طذلؾ لوتفن لطر ه رل ة ةتم ر درر ن طرة هػطن رلحتلةػن بط ػ هت  الل الة المتأألية االتحليلي
 رلرريف  طةت ةةنف  ف ةنف ل ة  رلط ر في ةرح ن الحقن  ض د  لرر  رلة دةام رلةط طضن. 

 طرل ةػػػػل ل ػػػػ  ةقػػػػدةةهت  الت يييي ى  ليييي  الت ييييا ات البليليييية ل ملييييية التغيييييي : تحليييييل تلييييي ت
ل ػػػػػػػ   ػػػػػػػط  خطػػػػػػػن ةقلػػػػػػػةـ رةدر  طةحدلػػػػػػػد ف تلةػػػػػػػتم لدلػػػػػػػدم ةػػػػػػػف هػػػػػػػأ هت  حػػػػػػػدرث رلةغللػػػػػػػر 

 رلةط طه ضتلةمللن.
 :   (21)اتظد   أل    الا ة التغيي  كم  يلي

 م )رل ػػطع( ط ػػم ر طةهػػةل رل ػتة لف ةػػف حلػػث رل ػدد )رلوػػـ(  طةػف حلػػث رلو ػت القيا  البشيي ية: -1
رلةغللػػػر ل ػػػ  رلز ػػػتدم  ط رلػػػ قص فػػػي رل ةتلػػػن  طةظهػػػر دطر  دررم رةفػػػررد فةةػػػت لة  ػػػق ضػػػتل رد  

 طرلةلةطلن رلةمللن. 

ط ػػم ر رلةغللػػػر ل ػػ  رللػػػ طتم طرلةلػػئطلةتم طرل اقػػػتم طرالةلػػتالم ضةػػػت  الديكييل التألظيميييي: -2
 ةني طرلةرنػػز  ط ةػت ةظهػػر ةػػف لط ػد  يةةػػن رلهةنػػل رلةػرف رلاةرنػػز  ةقتر ػػن ضتلهةنػل رلةةنػػت

 ةهنام  ةللن رلهةنل رلبلرطقررطي. 

ط ػػػػػرةضا رلةغللػػػػػر فػػػػػي رلةدرلػػػػػن رل ت طةػػػػػن ضػػػػػتلةغللر فػػػػػي رلةو طلطلةػػػػػت لػػػػػطر  فػػػػػي  التجألالا يييييي : -3
لة ةػػػػػتم  ط ةررحػػػػػل   ةػػػػػت  رلخػػػػػدةتم   ط فػػػػػي رلخػػػػػدةتم رلةقدةػػػػػن ل لةهػػػػػطر  لػػػػػطر  نت ػػػػػم 

لطلػػػػػتئل طرةلػػػػػتلله رل  ةػػػػػن رلةلػػػػػةخدةن ةو طلطلةػػػػػت ةتدةػػػػػن  ط غلػػػػػر ةتدةػػػػػن  طةظهػػػػػر  يةةػػػػػن ر
   لتز رةلةتؿ طةحقلق رةيدرؼ. 

 ف ةطط ر رلخدةتم رلةقدةن ةف رلةمللتم  ل  لةهػطر رلةلػة لدلف  الخلم ت )المخ   ت( : -4
ة ةبػػر ةغللػػرر  طة ةبػػر رلة ةلػػتم  ط رلخػػدةتم رل تةلػػن ةػػف ة تلػػل رةفػػررد طرلةو طلطلةػػت طرلهةنػػل 

 تم )رلةخرلتم(  ل  رلبلئن رلةحةطن.رلة ظةةي  حلث ةقدـ رلخدة

طةهػػةل رلبلئػػن رللةتلػػةن طرالقةلػػتدةن طراللةةتلةػػن طرل قتفةػػن طرلةو طلطلةػػن طرلدل ةػػن ..  البيليية:  -5
رلةحةطػػػن ضتلةمللػػػن  طة ةبػػػر رلبلئػػػن ةػػػف رل طرةػػػل رلخترلةػػػن رلةػػػي ةلػػػ ه رلػػػةحنـ فلهػػػت ل ػػػد 

لػػةطةر ر دررم رلػػةحنـ فلهػػت  طةظهػػر لة ةػػن رلةغللػػر ةقتر ػػن ضتل طرةػػل رلدرخ ةػػن رللػػتضقن طرلةػػي ة
 يةةػػن رلبلئػػن ضتلةضػػتر رلةدرلػػن رل ت طةػػن  ظتةػػت ة ةطحػػت ةحلػػل ل ػػ  ةدخاةػػ  ةػػف رلبلئػػن طةقػػدـ 
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لهت رلةخرلتم  ط  ـز ةطط ريت ل   ةلةط  رلةدرلن رل ت طةن ننػل   ط ل ػ  ةلػةط  رلطظػتئف 
 ننل   ط ل   ةلةط  رلطظتئف   ط رةقلتـ  ط ر درررم. 

رلةغللػػػر ةػػػف رل ة ةػػػتم رلةلػػػةةرم طةةػػػر ضةررحػػػل ةة ػػػددم طة رفػػػن ةررحػػػل رلةغللػػػر  طة ةبػػػر
 .  (13)ةلتلد ل   لة ةن رلةغللر

  .ر حلتس بطلطد ةهن ن ضتلةدرلن رل ت طةن 

  .ظهطر ةف لةب ي رلةغللر 

  .ةحدلد رلةهن ن طدررلتةهت 

  .ةحدلد  يدرؼ رلةغللر رلة هطد 

  . رقةررح رلةهرطع رلةغللر 

  ةغللر. رلة بئن ل 

  .برطز رلةقتطةن طةرط هت 

  . راللةةررر في رلة بئن ل ةهرطع رلةغلر 

  . رلةةتد رلةهرطع رلةغلر 

  .رلةخطةا لة  لذ رلةهرطع 

  .رلةلر ه طرلةقطةـ 

  .رلة ةةـ 

  .ةقطةـ رلة ةةـ 

  .ةرح ن رلةطبةر 

بدطلػن  رلةغللر رلةر ط   لػضد  ػرطرم حةةةػن ل  هػطض ضتل ظػتـ رلة  ةةػي ضتلةدرلػن رل ت طةػن
رلوط ػػم طر دررم رلةدرلػػةن دطريػػت لػػطير  فػػي لة ةػػن رلةغللػػر رلة ظةةػػي بػػل ل ضغػػي  طػػاؽ ةهػػتر ر 

 ةحلف ةف ةخرلتم رلة  ةـ ضتلة للق بلف رلةدرلن طةحدلدرح ةر رلة  ـ.  
مم  لبق يمكن تحليل م ما ة من المب لئ ا المألطلقي ت اللا ة التغييي  التألظيميي فيي 

 اللا س الث ألاية: 
 لةغللػػػػػػػػر رلة ظةةػػػػػػػػي ال ةةنػػػػػػػػف  ف لػػػػػػػػةـ  ال ةػػػػػػػػف خػػػػػػػػاؿ لة ةػػػػػػػػن ةغلػػػػػػػػر هػػػػػػػػتة ن ل ظػػػػػػػػتـ  ف ر

 ر درر  رل تـ ل دطلن. 
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  ةحدلػػد رللػػطرم رلةلػػةقب ةن ل ة  ػػةـ طل ةدرلػػن رل ت طةػػن ضهػػنل خػػتص ضأيػػدرفهت رلطرلػػ ن طضهػػقلهت
 رل ظتةي طغلر  ظتةي. 

   ال بإةضػػػتع طر قػػػن ل ةةػػػن  ف رلةغللػػػر رلة ظةةػػػي رللػػػ ةـ ل ةدرلػػػن رل ت طةػػػن ال ةةنػػػف  ف لةحقػػػق
 ة ظةن هتة ن في رلضحث طر هررؼ طرلة  لذ طرلةةتض ن. 

  .لله ل   رلقتئةلف ل   رلةغللر رلةخطةا رلل ةـ طر لةزرـ ضتلة  لذ رللتد لخطا رلةغللر 

  .رةخذ ض لف راللةضتر ل ةلتره رل تلةةن في رلةغللر رلة ظةةي 

 ية بدولة الكويت متطلبات التغيير التنظيمي بالمدرسة الثانو

 ا ل  هذا يمكن بشكل   م تطبيق الألماذج المقت ح من خ ل م  يلي: 
 ب ت  فرؽ لةل ةة تط ن.  -1

 رللدطلن رلزة ةن.  -2

 رلةدر  طرلةرح ةن ل د  لرر  رلةغللررم.  -3

رلةأولد ل ػ  رلةهػترنن طراللةػزرـ طرل ة ةػن طرلةط ػطلةن رلهػ تفةن نةرةوػزرم  لتلػةن حتوةػن  -4
 لة طق رلةغللر. 

 راللةررؼ ضتلةهنام طرلقلطد بدال ةف   نتريت.  -5

 رلةغاؿ رل رص طر ةنت ةتم رلةةتحن ةقلي حد ةةنف.   -6

 رلةخ ف ةف حدم رلةرنز ن ر درر ن.  -7

 رلدلـ طرلةهلةر رللةتلي.  -8

 رل ةل ل   ةطط ر  قتفن حدل ن طةةلددم ل ة ظةـ رلةدرلي -9

 نوية بدولة الكويت :ثانيا : واقع ادارة التغيري التنظيمي للمدرسة الجا
   (  ةػدرر  75ةػف ةػدلر  رلةػدررس رل ت طةػن ب ػد لػدديـ ) ةف خاؿ ةطبلػق رلضحػث ل ػ  لل ػ

( ضتلةػػػػػدررس 155( طة  ةػػػػلف ب غػػػػػم )105(  رملػػػػت   قلػػػػػتـ ب غػػػػػم )76ةلػػػػتلدلف ب غػػػػػم )
 رل ت طةن بدطلن رلوط م. 

 ة  ةةةػػن رلةخة  ػن بدطلػػن ةػـ  لػػرر  رلدررلػن رلةلدر ةػػن درخػل ض ػػض رلةػدررس رل ت طةػػن ضتلة ػتطق رل
 15ةدرلػػػػن( ةطزلػػػػن ل ػػػػ  رل حػػػػط رلةتلياة طقػػػػن رل تلػػػػةن رلة  ةةةػػػػن ) 75رلوط ػػػػم ط  غػػػػم )

ةدرلػػػن(   15ةدرلػػػن(  ة طقػػػن رل رطر ةػػػن رلة  ةةةػػػن ) 15ةدرلػػػن(  ة طقػػػن حػػػطلي رلة  ةةةػػػن )
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ةػػػػػدررس(  ة طقػػػػػن  9(  ة طقػػػػػن رةحةػػػػػدى رلة  ةةةػػػػػن )13ة طقػػػػػن ةضػػػػػترؾ رلوبلػػػػػر رلة  ةةةػػػػػن )
   ةدررس(.  8هرر  رلة  ةةةن )رلل

 ا بدطلن رلوط م طييرل رم لف ةلةطلن ةف رل ةتئ  رلة برم لف طرقر رلةدرلن رل ت طةن 
 ضتلة  ت  لضػترةلف غلػر  0.01ل ضتررم راللةضت ن درلن  حلتئةحت ل د ةلةطى  2لةةر قةـ نت

ن طرلةوػررررم درلن  ةةت لمند ل ػ  طلػطد فػرطؽ ذرم داللػن  حلػتئةن بػلف رلةوػررررم رلطرق ةػ
 رلةةطق ن لول رل ضتررم راللةضت ن فةةت لضترةلف فقا.

  لػػػت م راللػػػةضت ن فػػػي لػػػطرم لضػػػتررم قطةػػػن  طلضػػػتررم ةةطلػػػطن  طلضػػػتررم  ػػػ ة ن  ةةػػػت
 لمند ل   ط طح رل ضتررم طة تلبهت ل  ل ن.

   دررم رلةدرلن لهت دطر نبلر في ةر ةن رلةػطرطف رللػتلد رلقػتدر ل ػ  رلة تلػل ةػر ةلةة ػ 
 نطف ذلؾ ل    ر نبلر ل   رلةلةةر.طة

  ف ريةةػتـ  دررم رلةدرلػػن بةطلةػ  ةلػػتر رل ة ةػن رلة  ةةةػػن  حػط رةف ػػل يػط رةلػػتر  لتلػػي 
 في لةل ر دررم ةةت لمد   ل  لطدم رل ة ةن رلة  ةةةن.

   دررم رلةدرلػػػػن ةحػػػػرص ل ػػػػ  ةططلػػػػد رل اقػػػػن ةػػػػر رلبلئػػػػن رلةحةطػػػػن ضػػػػتلةلةةر رلةح ػػػػي 
ررم رلةدرلػػػن لػػػةس فقػػػا رل ةػػػل ر درر  ةػػػف رل تحةػػػن رلة  ةةةػػػن طر  ةػػػت طضتلةػػػتلي فػػػإف دطر  د

 ل ط ق ةيدرؼ رلةةتلي ةم ر في رل ة ةن رلة  ةةةن ضهنل نبلر.
  طيػػذر رلةلدلػػد بةلدلػػد رةيػػدرؼ رلة ططػػن لوػػل طحػػدم ةػػف طحػػدرةهتةهػػةـ  دررم رلةدرلػػن  ف  

 لة  ةةةن. للدد  هتإل رل ةل ر درر  طةلتيـ ضهنل نبلر في ةططر رل ة ةن ر
   ف  دررم رلةدرلن ةهةـ ب هر  قتفن رل ةل رللةتلي بلف نػل رل ػتة لف بهػت  طيػذر لػدؿ ل ػ 

 رطح رلة تطف بلف  دررم رلةدرلن ض  هت ةر ض ض ضنتفن  قلتةهت.
  ف  يةةػػػػػػتـ  دررم رلةدرلػػػػػػن بة ػػػػػػطع ق ػػػػػػطرم رالةلػػػػػػتؿ بػػػػػػلف طحػػػػػػدرةهت  لػػػػػػمد   لػػػػػػ  طلػػػػػػطد 

رلػػػػن طضتلةػػػػتلي ةوػػػػػطف ي ػػػػتؾ فرلػػػػن لز ػػػػػتدم  و ػػػػر ةػػػػف ق ػػػػػتم لاةلػػػػتؿ بػػػػلف طحػػػػػدرم رلةد
 ن ت م رل ةل ر درر .

  ف  دررم رلةدرلػػػػن حر لػػػػػن ل ػػػػػ  ةطرلهػػػػػن رلةهػػػػػنام  طالح ضػػػػػأطؿ  طيػػػػػط ةػػػػػت ةق ػػػػػل حلػػػػػـ 
رلةهػػػػػػػػػنام ط ػػػػػػػػػمد   لػػػػػػػػػ  رلػػػػػػػػػةقررر ر دررم طرلةرنلػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػي ب ػػػػػػػػػت  رل ة ةػػػػػػػػػن رلة  ةةةػػػػػػػػػن 

 ضتلهنل رلةط طه.
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 لةةةلػػز  طيػػذر ةػػت ةلػػتيـ ضهػػنل نبلػػر فػػي  ف  دررم رلةدرلػػن ةطلػػ  رلة  ةػػلف  حػػط رةدر  ر
 رفر ن ت م  در  رلة  ةلف  طةلتيـ ضهنل نبلر في  رر  رل ة ةن رلة  ةةن.

  ف  دررم رلةدرلػػن ةة ػػر رلة ػػتره بػػلف رخةلتلػػتم رل ػػتة لف  حةػػ  ةنػػطف ي ػػتؾ ةرنلػػػز 
 في رل ةل ر درر ن طةةطزع رلةهتـ ل   رل تة لف نا حله رخةلتل .

 هػةـ بة  لػذ رة هػطن رلةر طةػن رلةخة  ػن  طذلػؾ ةيةةػن رة هػطن رلةر طةػن  ف  دررم رلةدرلن ة
  ظرحر لة دديت طرخةافهت طرلةي ةلتيـ ضهنل نبلر في ة هةا رل ة ةن رلة  ةةةن.

  ف  دررم رلةدرلػػن ةحػػرص ل ػػ  ةػػ د رللػػاحةتم رلة تلػػضن لوػػل رل ػػتة لف بهػػت  حةػػ  ةلػػةطةر 
 طرفق ةر ةل حن رل ة ةن رلة  ةةةن.رل تة لف رلةلرؼ في ض ض رةةطر ضهنل لة

  ف  دررم رلةدرلن ةهةـ بة طةض رلل طن لرلػتؿ رللػف رل ػت ي  حةػ  ةػةخ ص ةػف ةرنز ػن 
 رلقررر طيذر فنر  درر  حدلث ة ةةد في لةةر رلدطؿ رلةةقدةن.

  ف  دررم رلةدرلػػػػػػن ةطبػػػػػػق ةبػػػػػػد  رل ػػػػػػطره طرل قػػػػػػته ل ػػػػػػ  نػػػػػػل رل ػػػػػػتة لف  طيػػػػػػذر ة طػػػػػػي 
طػػػػ  ةػػػػف رل قػػػػته طضتلةػػػػتلي ةوػػػػطف ي ػػػػتؾ رقتضػػػػن  درر ػػػػن فػػػػي رلةلةهػػػػد حقػػػػ  طةحػػػػذر رلةخ
 ةل حن ر دررم رلةدرلةن.

  ف  دررم رلةدرلػػػن ةهػػػػةـ بةهلئػػػن رللػػػػط رلة تلػػػػه ل  ةػػػل رلةدرلػػػػي  طذلػػػػؾ ةػػػف  لػػػػل ة ػػػػرغ 
 رل تة لف ل  ةل ر درر  دطف    ة طقتم ةة  هـ لف ةأدةن طرلضتةهـ ةلتر رلةدرلن.

   طلةػػػػت  رةةػػػػطر فػػػػي رلةػػػػدررس رلةخة  ػػػػن  فهػػػػذر  ف  دررم رلةدرلػػػػن ةحػػػػرص ل ػػػػ  ةهػػػػترنن
رلةهػػػػترنن ةلػػػػتيـ ضهػػػػنل نبلػػػػر فػػػػي ة ػػػػتطف  طلةػػػػت  رةةػػػػطر ةػػػػر  دررم رلةدرلػػػػن ةػػػػف  لػػػػل 

 رل هطض ضتل ة ةن رلة  ةةةن.
   ف  دررم رلةدرلػػػن ةهػػػةـ بةطظلػػػف ةو طلطلةػػػت رل لػػػر فػػػي نػػػل ةلػػػتالم رل ةػػػل رلةدرلػػػي 

لػػػػر ر رل ةػػػػل ر درر  طرةخػػػػػتذ طذلػػػػؾ ةف ةو طلطلةػػػػت رل لػػػػر ةلػػػػػتيـ ضهػػػػنل نبلػػػػر فػػػػػي ة
ت ةطفلر رلة  طةتم رلةي ةلتيـ في ز تدم ن ت م رل ة ةن رلة  ةةةن.  رلقررررم رلة تلضن ط ة ح

  ف  دررم رلةدرلػػػػن ة هػػػػر  قتفػػػػن رلة ػػػػتفس رلهػػػػدلد بػػػػلف رل ػػػػتة لف  طرلةػػػػي ةػػػػمد   لػػػػ  ةقػػػػدةـ 
 رل تة لف  ف ل ةت لدلهـ في  طتر رلة تفلن رلهدلدم. 

  طذلػػػؾ ل  ةػػػل ل ػػػ  ح هػػػت ةػػػطرطف رل ػػػ ف ةػػػر رل ػػػتة لف بهػػػت ة ػػػتقش  دررم رلةدرلػػػن ف  
 طز تدم ن ت م رل تة لف ضت دررم.
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 ثالجا : اجراءات مقدمة لتفعيل ادارة التغيري التنظيمي باملدارس الجانوية بدولة الكويت:
فػػػي  ػػػػط  رل ةػػػػتئ  رللػػػػتضقن ل ضحػػػػث ةةنػػػف لػػػػةتغن ةلةطلػػػػن ةػػػػف راللػػػػرر رم رلةقةرحػػػػن  

 ةي ضتلةدررس رل ت طةن بدطلن رلوط م ل   رل حط رلةتلي ا  ل ةغللر رلة ظة
 أ( متطلبات إدارية : 

  ف ةحػػػػدد ر دررم رلقتئةػػػػن ل ػػػػ  رلةغللػػػػر بط ػػػػر  يػػػػدرؼ طر ػػػػحن ل ة ةػػػػن رلةغللػػػػر طةوػػػػطف 
 ) يدرؼ طط  ن رةلل طقللرم رةلل طةةطلطن رةلل(. 

 تلةدرلن.  ف ةططر ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر  ظـ رلرقتضن طرلقةتس ض 
  .ف ةحدد ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر ة تللر ةقطةـ  در  رل تة لف  
  .ف ةدره ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر رل تة لف في ةلتؿ رلةغللر رلة ظةةي  

 ب( متطلبات تعليمية / ثقافية / تربوية : 

  .ف ةحلف ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر رلخدةن رلة  ةةةن ضتلةدرلن  

 ةه ر ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر.   ف ةل 

  .ف ةل ي ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر ل    لدرر ةل ن ةر طةن ل ةدرلن  

  ف ةحدث ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر رلةقرررم رلدررلةن  

  .ف ةز د ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر ةف قدرم رل تة لف ل   رلة  ـ  

 غللر  دطرم ة قة ةن لف رلةغللر رلة ظةةي.  ف ة قد ر دررم رلقتئةن ل   رلة 

  ف ةلػػػػػة لد ر دررم رلقتئةػػػػػن ل ػػػػػ  رلةغللػػػػػر ةػػػػػف رلةلػػػػػتره رل تلةةػػػػػن رل تلحػػػػػن فػػػػػي ةلػػػػػتؿ 
 رلةغللر رلة ظةةي. 

 ج( متطلبات تنظيمية : 

  ف ة ػدلل ر دررم رلقتئةػن ل ػػ  رلةغللػر رلهةنػػل رلة ظةةػي ل ةدرلػػن ةػف حلػػث دةػ  طحػػدرم 
 درم لدلدم. ةوط ف طح –حذؼ طحدرم  –

  .ف ةحلف ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر رل  تلةن رلة ظةةةن ل ةدرلن  
  .ف ةحدد ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر رخةلتلتم نل فرد ضتلةدرلن  
  .ف ةطزع ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر رل تة لف طفق ةبد  رلةخلص  
 ن طرلةلػػػػػػػػػئطلةن لوػػػػػػػػػل  ف ةػػػػػػػػػدلـ ر دررم رلقتئةػػػػػػػػػن ل ػػػػػػػػػ  رلةغللػػػػػػػػػر رلةػػػػػػػػػطرزف بػػػػػػػػػلف رللػػػػػػػػػ ط

 رل تة لف ضتلةدرلن. 
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  .ف ةلةـ ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر دللل ة ظةةي ل ةدرلن  
  .ف ة طض ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر رلل طتم طةدلـ رلاةرنز ن  
  .رف ة رؼ رل تة لف ضلةتلتم رل ةل رلةدرلي 

 د( متطلبات اقتصادية : 

  لر طةوتللف رل ةل ةف خاؿ رةدر  رلةةةلز. رف ةخ ف ر دررم رلقتئةن ل   رلةغل 

  ف ةحلػػف ر دررم رلقتئةػػػن ل ػػػ  رلةغللػػػر رلػػػة ةتر رلةػػطررد رلةةتحػػػن لػػػطر  نت ػػػم )ضهػػػر ن – 
 ةو طلطلةن طغلريت(  –ةتدةن 

  .ف ةز د ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر رلطتقن ر  ةتلةن ل ةدرلن  

 ررؼ لول قةتدرم رلةدرلن.  ف ةق ل ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر  طتؽ ر ه 

 هـ( متطلبات مجتمعية : 

 ف ة هػػػا ر دررم رلقتئةػػػن ل ػػػ  رلةغللػػػر رلػػػرطح رلةلةة ةػػػن ل  ػػػتة لف لػػػف طر ػػػق رلػػػرحام  -1
 رلةرفلهةن طرللةتحةن طغلريت. 

 ةهترنن رل تة لف في ة تلضتةهـ رلهخلةن.  -2

 درخل رلةدرلن.   ف ةملل ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر رل تدرم طرلةقتللد رلةلةة ةن -3

 ف ةغللػػر ر دررم رلقتئةػػن ل ػػ  رلةغللػػر لػػ طؾ رل ػػتة لف راللةةػػتلي نتالةضػػتالم  طرة ت ةػػن   -4
 حه رلةل حن رلهخلةن. 

  ف ة دؿ رةلتيتم رل تة لف  حط رلةدرلن طرلةلةةر.  -5

 و( متطلبات تقنية : 

 رلةدرلي.  ف ةطظف ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر رلةو طلطلةت في نل ةلتالم رل ةل  -1
 –رلة ػػدرم  – ف ة لػػد ر دررم رلقتئةػػن ل ػػ  رلةغللػػر ةلػػةةـ رل  تلػػر رلةتدةػػن نتلةنتةػػه  -2

 ريالم. 

  ف ة هر ر دررم رلقتئةن ل   رلةغللر  قتفن رةةةةن بلف نل طحدرم رلةدرلن.  -3

  ف ةر ا  دررم رلةدرلن ةق ةتح ض ض رلةدررس رل تلةةن ن ةطذ  ل  لتح.  -4
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 هــــث وهىامشــــع البحــــمراج

  رلةػػمةةر رللػػ ط  ل اليية ح ليية" –"إلا ة التغيييي  فييي م يي  رللػػلد لبػػد رل ز ػػز رلبهطرهػػيا   (1)
  رللتة ػػػن رلةلػػػر ن ل ةر ةػػػن رلةقتر ػػػن طر دررم رلة  ةةةػػػن  لتة ػػػن لػػػلف هػػػةس  2رل تلػػػث   

  324–323  ص ص 1995ل تلر 
للليييكالا ي  ا لا ييية للت  مييل  مييلخل اقت يي ل  –إلا ة التغيييي  ةحلػف  حةػػد رلخ ػػلر ا   (2)

درر رلر ت ل  هر  دةهق  لػطر ت   مع متغي ات الح ل  لتحقيق التقاق ااالمتي ز الب ه ،
 . 118-117  ص ص 2003

  درر رلةلػلرم ل  هػر طرلةطز ػر  لةػتف  رةردف  مب لئ ا لا ة المل لييةدمحم حلف رل ةتلرما   (3)
 . 97-96  ص ص 2002

تا "دطر ر دررم رلةدرلػػػةن فػػػي ةهلئػػػن رلةػػػطررد رلضهػػػر ن ل ةهػػػترنن فػػػي   لػػػتز لةػػػتؿ  بػػػط رلطفػػػ  (4)
دررلػػػن حتلػػػن ل ػػػ  ةحتفظػػػن رلق لط ةػػػن"  رلةػػػمةةر رللػػػ ط   –لةتلػػػن رلةغللػػػر رلةر ػػػط  رل  ػػػتؿ 

  رللة ةػػػن رلةلػػػر ن ل ةر ةػػػن رلةقتر ػػػن طر دررم رلة  ةةةػػػن  ن ةػػػن رلةر ةػػػن  لتة ػػػن 2رل تلػػػث   
 .  45-44ص   ص 1995للف هةس  ل تلر 

  تطبيق تدييي  الحليثييية –ألظ ي تدييي   –أ يييالد   –ا لا ة الت بايييية ةحةػػػطد  حلػػػتف رةغػػػت ا   (5)
  117-116  ص ص 2006ةنةضن غزم  ف لطلف  

  درر الب يييل التخطيطيييي االتألظيميييي الم   ييي  –ا لا ة المل ليييية لبدرللػػػةد رةغلػػػر ا   (6)
 . 232-231  ص ص 2009رل ه ن رل ر ةن  بلرطم  لب تف  

  درر إ ييلال  –أليي ليب اختييي     –مد ميي   – ييق ت   –مييلي  المل ليية لرفػػتف رلبػػررد ا   (7)
 . 89-88  ص 2006رل نر  دةهق  لطر ت  

  رلػػػدرر رلةلػػػر ن م  يييم الم يييطلح ت الت بايييية االألقلييييةحلػػػف هػػػحتة   ز  ػػػه رل لػػػترا   (8)
 . 315 – 314  ص ص 2003رل ب ت ةن  رلقتيرم  

  لػػتلـ رلوةػػه ت ييميم بيي امو تل يبييية للقييي لات الت بايييةه  لبػػد ا رل  ػػز ا  حةػػد رلخطلػػ  (9)
 . 15  ص 2008رلحدل ن  رةردف  

التحييلي ت ال ليييلة التييي تاا يي  الت ليييم  –بأليي ل م تم يي ت الم  فيية ةقر ػػر رلب ػػؾ رلػػدطليا  (10)
 .  15  ص 2004  رلقتيرم  ةرنز رلهرؽ رةطلا  ال  لي

درر رل قتفػػػػػن ل  هػػػػػر طرلةطز ػػػػػر   ا ة التغييييييي  فيييييي الموللييييية الت بايييييية،إلررفػػػػػدم رلحر ػػػػػر ا  (11)
 .2011لةتف 

  درر طرئػػػػػػػػل ل  هػػػػػػػػر  لةػػػػػػػػػتف  3  إلاقت يييييييي لي ت الت لييييييييييملبػػػػػػػػد ا زريػػػػػػػػي رلرهػػػػػػػػػدرفا  (12)
 . 244  ص 2008
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تطيييييياي  الييييييألظم الت باييييييية ا الا اتديييييي  فييييييي لييييييال القكيييييي  االلا   دمحم رحةػػػػػػد رلغ ػػػػػػتـ ا  (13)
 رلوط م.    لتلـ رلوةه  ن ةح ل ةن ةف خاؿ ةقتالة دررل، الت با  للغأل م


