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مقّدمة
عملّية قيادة التغيري يف املدرسة مرّكبة ومتعّددة األبعاد- بدًءا من تحديد الحاجة، مرورًا باختيار الرشكاء يف تطبيق عملّية التغيري، وصوالً إىل 

َمأَْسسة هذا التغيري، يك يصبح مستداًما ومرّسًخا ترسيًخا جّيًدا يف داخل الثقافة املدرسّية.

أحد األسئلة املركزّية املهّمة يف سياق قيادة عملّية التغيري هو: ما الذي يحّرككم إلحداث التغيري؟ بكلامت أخرى: ما هي اإلسرتاتيجّيات التي 

متارسونها عند رشوعكم يف إحداث عملّية التغيري؟ وهل هي )أي اإلسرتاتيجيات( األكرث فاعلّية إلحداث التغيري الناجح؟ اإلسرتاتيجّيات التي 

تحرّك التغيري هي من يحّدد الدرجة التي يصبح فيها التغيري ناجًعا، ويحقّق نتائج ثابتة عىل امتداد الوقت.

يف سبيل قيادة تغيري ناجع ومستدام، ُيوىص التمحور حول "محّركات التغيري" التالية:

بناء الكفاءة؛	 

تطوير الجودة الجامعّية؛	 

البيداغوجيا؛	 

املنظوماتّية.	 

ما هو محرّك التغيري؟ 

ٌه لالسرتاتيجية التي تشّكل قاعدة املامرسات واألنشطة التي تقرتن بعملّية التغيري.  "املحرّكات" هي القوى التي تحرّك  املصطلح "محرّك التغيري" موجَّ

التغيري وتدفعه نحو النتائج املتوّخاة. محرّك التغيري الناجع ُيفيض إىل تحقيق األهداف العاّمة والبيداغوجّية لعملّية التغيري.

محّركات تغيري فّعالة وأخرى أقّل فاعلّية
املحّركات األكرث انتشارًا يف قيادة عملّية التغيري هي: املساَءلة )Accountability(؛ الجودة الفردّية؛ التكنولوجيا؛ التغيري املتقّطع واملوضعّي. هذه 

املحّركات أقّل فاعلّية وتأثريًا من غريها ألّنها تغرّي الهياكل )الُبنى( واإلجراءات دون أن تصيب الجوهر، ودون أن ُتغرّي شيًئا يف الثقافة املدرسّية. 

ظاهريًّا، تبدو هذه املحّركات مْقنعة، ويحظى معظمها بصيت طّيب وحقيقّي، ال سياّم عند مواجهة املشاكل العاجلة وامللّحة التي تتطّلب نتائج 

فورّية. عىل الرغم من ذلك، غالبّية هذه املحّركات ال تؤّدي إىل إحداث تغيري جوهرّي.

املحرّكات األكرث فاعلّية يف عملّية التغيري هي: بناء القدرة؛ وتطوير الجودة الجامعّية؛ والبيداغوجيا؛ والتغيري البنيوّي. تنبع فاعلّية هذه املحرّكات لكونها 

تعمل مبارشة عىل تغيري الثقافة املدرسّية )القيم، واملعايري، وطرائق العمل، والعالقات(، وهي توّظف قدرات وحوافز أعضاء الطاقم لصالح التغيري.

 ال ينبغي إلغاء املحرّكات التي نعرضها هنا بأّنها أقّل فاعلّية، وقد تكون فّعالة يف مراحل مختلفة من التغيري، لكن التغيري الذي تحّققه هذه املحرّكات 

بدون املحّركات األكرث فاعلّية سيكون جزئيًّا وذا تأثري قصري األمد.

يف البنود التالية، نعرض كّل واحد من املحّركات ونقارن بني املحرّك الفّعال واملحرّك ذي الفاعلّية األقّل.

http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%20%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%20%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8.pdf
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املحّركات الفّعالة

)Accountability vs. Capacity Building(

من األسئلة املركزّية يف قيادة عملّية التغيري سؤال دافعّية التغيري: ما الذي يدفع الطاقم املدريّس إىل االنخراط يف عملّية التغيري؟

املساَءلة ترتبط باستيفاء معايري خارجّية، وتستخدم عالمات امتحانات وتقييم للمعّلمني كمحّركات تغيري أساسّية. مّثة فرضّيتان يف قاعدة 

املساَءلة: أ. أّن للمدرّسني قدرة مهنّية عىل تنفيذ ما هو مطلوب خالل عملّية التغيري؛ ب. أن املعايري واملعطيات املتعّلقة باستيفاء املعايري 

تخلق دافعّية لتحسني النتائج.

املساَءلة وحدها غري كافية؛ فهي ال تشّجع عىل تطوير ثقافة االلتزام الداخيّل يف صفوف املدرّسني- وهو التزام جّد رضورّي لتحريك التغيري 

العميق. عالوة عىل ذلك، إّن املساَءلة التي متارَس يف مدرسة ال تتوافر فيها القدرات املهنّية لدى الطاقم للتوّصل إىل النتائج املتوّخاة ليست 

فّعالة بتاًتا. نشّدد هنا أّن املشكلة ال تتمّثل يف وجود معايري ومسارات تقييم، بل يف حقيقٍة ُمفاُدها أّن عملّيات التغيري الكثرية تصبح هدًفا 

يف حّد ذاته بدل أن تشّكل الوسيلَة واألداَة.

يف غياب محرّك بناء القدرات، ال تستطيع املساَءلة لوحدها تحقيق النتائج. ما يعنيه تطوير القدرات هو تطوير املدرّسني من الناحية املهنّية، 

وتجنُّد الطاقم لصالح عملّية التغيري، وخلق الدافعّية الداخلّية وااللتزام. استخدام بناء القدرات كمحرّك تغيري ُيغرّي الديناميكّية املحيطة باملعايري 

وأدوات التقييم، وُيعيدها إىل وظيفتها الصحيحة لَتُكون أدوات أو وسائل لفحص التغيري، ال إسرتاتيجّيات تخلق التغيري.

"القدرة" هي مزيج من املعرفة والخربة واملهارة والكفاءات التي تنتجها وتطّورها املدرسة عىل ضوء األهداف التي رسمتها لنفسها، وتلك التي 

رسمها لها الجهاز. بناء القدرة يبتغي تحسني كفاَءة وقدرة املدرّسني عىل تطوير الكفاءات املطلوبة من الطالّب يف القرن الحادي والعرشين- 

كفاءات مهارات التفكري العليا. تحسني قدرة املعّلمني املهنّية )الفردّية والجامعّية( ُيفيض إىل تحسني جودة التعلُّم وإنجازات الطالّب، ويرفع 

يف الوقت ذاته من قيمة مهنة التدريس.

املحّركات غري الفّعالة

البيداغوجيا

التغيري 

البنيوّي

الجودة 

الجامعّية

التغيري 

املتقّطع

الجودة 

الفردّية

امُلساَءلة

التكنولوجيا

املساَءلة مقابل بناء القدرة

بناء القدرة

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf
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(Individual Quality vs. Group Quality) 

عندما نناقش املحرّك السابق )أي بناء القدرات(، مّثة سؤال يطرح نفسه: بناء قدرات َمن؟ وكيف نبنيها؟

الجودة الفردّية تأخذ بعني االعتبار مهنّية املعّلم الفرد ومعارفه وكفاءاته. تتمحور  إسرتاتيجّية بناء القدرات الفردّية يف جودة التدريس 

والنزعة القيادّية لدى كّل واحد من أفراد الطاقم عىل ِحَدة. يف املقابل، تقاس الجودة الجامعّية مبفردات جودة الطاقم كفريق ال كتجميع 

لجودة األفراد فيه.

 تنعكس الجودة الجامعّية يف املدرسة -يف ما تنعكس- يف العالقات املهنّية القوّية بني الزمالء، ويف وجود املجتمعات املهنّية الدارسة يف 

املدرسة، ويف تعلُّم زمالء منّظم، ويف واقع يّطلع فيه املدرّسون عىل ما يفعله زمالؤهم ويشاركونهم يف املعارف، ويف عالقات الثقة والتعاون بني 

املدرّسني وزمالئهم، وبينهم وبني مديريهم، ويف لغة بيداغوجّية مشرتكة يف التدريس والتعلُّم، ويف اإلحساس بتوافر كفاءات عالية لدى الطاقم.

عملّية التغيري تكون أقّل فاعلّية إذا متحورت يف بناء قدرات املدرّسني األفراد، أي يف إسرتاتيجّية فردّية للتطوير املهنّي. وتكون أكرث فاعلّية بكثري 

إذا متحورت يف تحويل الطاقم إىل مجتمع مهنّي دارس، وبالتايل تعّزز الجودة البيداغوجّية املهنّية للطاقم برّمته.

يشّكل تحسني الجودة الجامعّية إسرتاتيجية قوّية لرتقية الجودة الفردّية )والعكس ليس بصحيح(. تخّيلوا أّنكم ستصبحون معّلمني أفضل 

لكونكم تعملون يف إطار طاقم مدرسة معّينة يف لواء معنّي... هذه هي قّوة الجودة الجامعّية. ُتظِهر كثري من األبحاث أّن  الجودة الجامعّية 

املتدّنية ُتْحِدث تراجًعا يف فاعلّية وتأثري املدرّسني الجّيدين، حّتى عندما يتحىّل هؤالء بجودة فردّية عالية. يتبنّي إًذا أّن تجنيد املعّلمني األْكفاء 

أو تطويرهم عىل نحٍو فردّي غرُي كاٍف ألبّتة. مّثة أهّمّية ملواجهة التحّدي املتمّثل يف الطاقم. وهو َتَحدٍّ يتطّلب إعادة النظر يف عملّية بناء 

النزعة الفردّية التي متّيز غالًبا مهنَة التدريس، سواء أكان ذلك يف املدرسة، أم يف جهاز التعليم، أم يف برامج تأهيل املدرّسني.

(Technology vs. Instruction)

"لرمّبا شّكَل رفُع شعار الَحْوَسبة يف جهاز التعليم  نوًعا من اللعنة؛ ألّنها أسقطت من جدول األعامل رضورَة استيضاح خواّص 

تكنولوجّية الحوسبة، وكيفّية إمكان تسخريها لصالح تدعيم التعلُّم والتدريس، وما هي التوّجهات البيداغوجّية الرضورّية لتطبيقها".

)إيريس طاباك، "تحليل املعلومات ألغراض املعرفة"، مجّلة "ألباييم" )אלפיים(، 2009، ص 194(

التطّورات التكنولوجّية الكبرية قد تدفعنا إىل االعتقاد بأّن التكنولوجيا تشّكل هدًفا بحّد ذاته يف خضّم سريورات التغيري يف التعلُّم والتدريس داخل 

املدرسة. السؤال املطروح هو التايل: هل ُيفيض استخدام األدوات امُلَحْوَسبة إىل التغيري املتوّخى، حّتى لو شملت هذه األدوات بيداغوجّية ذكّية؟

التكنولوجيا تقّدم الدعم وتوّفر مسارات تعلُّم ال ميكن تحقيقها بوساطة سبل أخرى، لكن غياب البيداغوجيا كمحرّك ريادّي يحّول هذه 

التكنولوجيا إىل مجرّد قشور فارغة.  الفرص التكنولوجّية التي تتطّور برسعة فائقة عدمية الجدوى إذا مل تتوافر لها تطبيقات بيداغوجّية 

الئقة. إذا سّلمنا دّفة القيادة للبيداغوجيا، ميكن للتكنولوجيا أن تشّكل نقطَة انطالق ِجّدّية ومرّسًعا دراماتيكيًّا للتغيري. ميكن للبيداغوجيا 

األصيلة أن تستخدم التكنولوجيا استخداًما ذكيًّا ومدروًسا بغية تطوير مهارات التفكري العليا وتنمية فهم أفضل ملجاالت املعرفة. ما يعنيه 

االستخدام الذيّك هو امليّض إىل ما بعد استهالك املعرفة املتمّثل يف البحث، واالستالل، والنسخ واللصق، إىل معالجة املعلومات وتأسيس 

املعرفة: التحليل، والّتوليف/ الرتكيب )synthesis(، والنقد، واملَْفَهمة )Conceptualisation( -وكلُّها كفاءات من صنف مهارات التفكري 

العلياّ(.

الجودة الفردّية مقابل الجودة الجامعّية

التكنولوجيا مقابل البيداغوجيا

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf
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 التغيري املتقّطع مقابل التغري املنهجّي )البنيوّي، الهيكيّل(.
(Fragmented vs. Systemic)

خالل مرحلة التطبيق، تكتفي عملّيات التغيري بحلول جزئّية ومتقّطعة وعينّية. غياب التفكري املنهجّي ُيصّعب التمحور يف دمج املحّركات 

الصحيح.  هذا الغياب يتمحور يف أجزاء من الـ "بازِل" )Puzzle( عوًضا عن رؤية الـ "بازل" بأكمله، وموقع كّل واحد من مرّكباته، والعالقات 

يف ما بينها.

لكن املنظومة بكّليتها هي لّب املسألة، ال مرّكباتها املنفصلة. لذا فإّن التغيري الناجع يتطّلب تالحاًم وتآزرًا، وهذه ميكن تحقيقها من خالل 

مساٍع تحسينّية متناغمة تشمل جميع مكّونات املنظومة. الفرضّية األساسّية هنا تقيض برضورة أن يكون الجميع جزًءا من الحّل. التظاهر 

بأّن هناك شكاًل من أشكال املنظومة ليس كافًيا ألبّتة، ومّثة حاجة إىل خوض تجربة تالحم حقيقّية. تنفيذ هذا التغيري ليس باألمر الصعب 

-كام قد يبدو-؛ فاملكّونات األساسّية ليست كثرية، ومّثة حاجة إىل التمحور يف الصحيحة منها، والتعامل معها عىل أّنها يدعم بعُضها البعَض 

ويصّحح بعُضها البعَض يف خّضم العالقات املتبادلة يف ما بينها. أفضلّيات مكّون معنّي تغّطي عىل نواقص املكّون اآلخر، والعكس صحيح.

تلخيص
املحّركات الناجعة والفّعالة تعمل عىل نحٍو تفاعيّل، ومتارس يف ما بينها عالقات تبادلّية وثيقة، وتعمل مًعا كوحدة متكاملة ومتالحمة. هذا 

ٌن يف كّل واحد من محّركات التغيري )حيث تتمّثل قّوة كّل واحد منها )أي املحّركات( يف عمله كجزء من منظومة املحركات(،  التآزر ُمتضمَّ

وهو الذي يقف يف ُصلب التغيري الناجع.

بناء القدرة يضمن لنا أّن العمل سريتكز يف األساس عىل التعلُّم والتدريس، وأّن التعلُّم سيصبح أكرث جودة وعمًقا. بغية تحقيق ثقافة التعلُّم 

والتدريس الجديدة، مّثة أهّمّية لرفع مستوى الجودة الجامعّية واستخدام قّوة املجموعة. لهذا الغرض تستدعي الحاجُة بناَء ثقافة تشاُركّية 

يف املدرسة، ورمّبا بني عدٍد من املدارس. التجديدات البيداغوجّية واالختالفات يف ثقافة العمل ستتامىش مع التجديدات التكنولوجّية والتي 

ستغّذي نواتجها املدرّسني. جميع املحّركات تعمل عىل نحٍو منظومايّت، ويدعم كلٌّ منها اآلخَر.

الدبق- الذي يربط املحّركات األربعة الناجعة، ليجعل منها وحدة واحدة متكاملة، هو نظرّية تغيري تكون مفاهيمها األساسّية كالتايل: قدرة 

فريق العمل، واملنظوماتّية، والتالحم -وكّلها مفاهيم أساسّية ريادّية يف سبيل تحقيق األهداف التي يدير املدير عملّية التغيري املدرسّية من أجلها.
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أداة لتشخيص ومسح محّركات التغيري الخاّصة بك
متّكنكم األداة التالية من مراجعة عملّية التغيري التي اخرتتم الرشوع فيها وقيادتها، وتقوم كذلك بفحص "املحّركات" )وهي اإلسرتاتيجّيات 

املركزّية التي تشّكل قاعدة املسار برّمته(: إىل أّي درجة هي ناجعة وفّعالة وتستطيع ضامن تحقيق األهداف التي تتوّخونها؟ 

تساعدكم األداة عىل:

تخطيط مسار تغيري مستقبيلٍّ تريدون تحقيقه؛	 

تحليل مساعي التغيري الحالّية التي تقومون بها؛	 

توضيح فرضّياتكم األساسّية؛	 

تشخيص املجاالت التي هي بحاجة إىل التقوية؛	 

رسم مسارات مستقبلّية.	 

راِجعوا التغيري الذي تقودونه بحسب املعايري واألسئلة التالية:

التمكنيالدافعّية  

التمحور يف بناء القدرات يعّزز الدافعّية ويحّسن النتائج. 

يف أحسن حاالتها ال تشّكل آلّيات املساَءلة سوى مدماًكا، 

أو نتيجة من نتائج بناء القدرات الداخلّية يف املدرسة.

هل تتحرّك مساعي التحسني التي تبذلونها بفعل 

إسرتاتيجية بناء القدرة أم بفعل املساَءلة؟ )ضعوا دائرة 

حول إحدى اإلمكانّيتني(

 بناء القدرة    أَْم     املساَءلة

الجودة الجامعّية هي املعرفة واملوارد التي ترتاكم عرب 

التفاعالت بني الزمالء. يف املقابل، الجودة الفردّية هي 

املعرفة والقدرات التي تكون بحوزة األفراد. االستثامر يف 

الجودة الجامعّية يقّوي األفراد ويعّزز جودتهم الفردّية 

أضعاَف أضعاف االستثامر يف الجودة الفردّية.  

 
هل تتمحور مساعي التحسني التي تبذلونها يف األساس 

يف تطوير الجودة الجامعّية أم يف تطوير الجودة الفردّية؟ 

)ضعوا دائرة حول إحدى اإلمكانّيتني(

 الجودة الجامعّية    أَْم     الجودة الفردّية  

ما هي املعطيات/ االدلة التي تدعم هذا التقييم؟ما هي املعطيات/ االدلة التي تدعم هذا التقييم؟

إذا أحطتم "املساَءلة" بدائرة : كيف كان جهازكم املدريّس 

سيبدو لو متحور أكرث يف بناء القدرات؟

إذا ما أحطتم " الجودة الفردية" بدائرة: كيف كان جهازكم 

املدريس سيبدو لو أدخلتم مزيدا من التطوير عىل الجودة 

الجامعّية؟

َمن ِمن أصحاب املصالح وصّناع القرار يرّكز عىل أداة 

املساَءلة عىل نحٍو حرصّي، وكيف ميكن إرشاكهم يف 

األفضلّيات الكامنة يف بناء القدرات لغرض تحقيق غاية 

التغيري؟

 من ِمن أعضاء طاقمكم يعارضون عمل الطاقم ويّفضلون 

التطوير الشخيّص، وكيف ستتعاملون معهم؟
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التطبيقالدعم  

اًم أفضل. مّثة رضورة  البيداغوجّية الجّيدة تعني تعلُّ

الستخدام التكنولوجيا كوسيلة لدعم البيداغوجيا 

الجّيدة ليس إاّل؛ نويص باالبتعاد عن اإلغراء الكامن يف  

استخدام التكنولوجيا عىل أّنها هدف قائم بذاته.

ا أَْم طابًعا  هل تحمل محرّكات تغيريكم طابًعا تكنولوجيًّ

ا؟)ضعوا دائرة حول إحدى اإلمكانّيتني( بيداغوجيًّ

ا ا    أَْم     تكنولوجيًّ  بيداغوجيًّ

ا يعالج  ًها شموليًّ  تتطّلب التغيريات املنظوماتّية توجُّ

ر حاسمة. التغيري  جميع املستويات يف أزمنة ومراحل تطوُّ

ُته واستدامُته املساعَي  املنظومايّت هو تغيرٌي َتُفوُق فاعلّي

املتقّطعة التي تعالج غاية هنا وغاية هناك.  

 
مساعي التغيري التي تبذلونها- هل هي  منظوماتّية أم 

متقّطعة؟ )ضعوا دائرة حول إحدى اإلمكانّيتني(

 منظوماتّية     أَْم    متقّطعة

ما هي املعطيات/ االدلة التي تدعم هذا التقييم؟ما هي املعطيات/االدلة التي تدعم هذا التقييم؟

ا" بدائرة: كيف كان جهازكم سيبدو   إذا أحطتم "تكنولوجيًّ

لو  كان مدفوًعا بالبيداغوجيا؟ 

 إذا أحطتم  بدائرة الكلمة "متقّطعة": كيف كان جهازكم 

سيبدو لو أّن مساعي التغيري كانت منظوماتّية وتحّلت 

مبزيد من التنسيق؟

كيف يف اإلمكان  صياغة مسألة التكنولوجيا من جديد يك 

تدعم البيداغوجيا الجّيدة عىل نحٍو أفضل؟

مّمن سُتطلب املساعدة )أو مّمن سُتطلب املساعدة 

كذلك( بغية تحقيق تنسيق أفضل ملساعي التغيري يف 

الجهاز برّمته؟


