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قيادة عملّية تغيري يف املدرسة- مخّطط للمدير

هدف املخّطط

تقديم مساَعدة ُمرّكزة للمدير وللطاقم القيادّي يف املدرسة عند املبادرة إىل إحداث التغيريات، واإلعداد لها، وقيادتها يف الحّيز املدريّس. كّل 

ذلك كجزء متواصل من سريورة استيعاب وتطبيق الرؤيا من ناحية، واملالَءمة للمحيط الداخيّل والخارجّي املتغرّي من الناحية األخرى.

ُط املديَر من بناء خّطة عمل منّظمة وذات هدف عيني، لتطبيق مسارات تغيري محّددة، وذلك من خالل الخوض يف التجربة،  ميّكن هذا املخطَّ

والتعلُّم من خالل العمل. تسعى هذه األدوات إىل تطوير وتنظيم عملّية التغيري يك تتحّول إىل طريقة عمل منهجّية وجذرّية، ومن أجل تعزيز 

فرص نجاح التغيري، وتعزيز التعّلم، كنوع من التهيئة لتطبيق تغيريات مستقبلّية.

الخطوط التوجيهّية

• يعمل مدير املدرسة َطوال الوقت عىل إدخال التغيري يف املدرسة وتحسينها.	

• ه وُمدار(، وكجزء من  املالَءمة للبيئة املحيطة ذات الطبيعة املتغرّية. 	 مفهوم مستمّر للتحّول، كجزء من تطبيق رؤيا مدرسّية )تغيري موجَّ

بكلامت أخرى: التغيري الحايّل يشّكل جزًءا من التغيري السابق أو اإلضايّف الذي يحصل يف املدرسة، ويقوم بدوره بالدفع نحو التغيري القادم.

• طريقة قيادة التغيري تشّكل جزًءا من التغيري ذاته! مّثة تأثريات للنحو الذي يقاد به التغيري الحايّل عىل النحو الذي تقاد به عملّيات التغيري 	

يف املدرسة بعاّمة، وعىل الثقافة املدرسّية بخاّصة.

• التعلُّم خالل العمل وتقييم العمل يشّكالن جزًءا ال يتجّزأ من قيادة التغيري. 	
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بْنية املنظومة

أداة العملخارطة طريق- تسلسل مراحل العملالنواتجاملراحل

تعريف الحاجة للتغيري 
والتحّول

مسح أّويّل للعالقات بني ظواهر جرى 	•
رصدها )األعراض( وبني األسباب 

الجذرّية للظواهر

تحديد أّويّل )لكن عينّي( للمجاالت 	•
التي تستوجب التغيري

التحّقق من صّحة الحاجة إىل التغيري 	•
بواسطة عدد من العوامل املّتصلة، نحو: 

الطالّب، واملعلمني، واألهل، والتفتيش، 
واملجتمع املحيّلّ

خلق أويل لإلحساس  بأّن التغيري حاجة 	•
ُملّحة 

 إجراء عملّية مسح لاِم يحصل يف البيئة 	•
املحيطة، أو التواصل مع الذات

جدول لرتكيز املعلومات: القصص، 	•
والشائعات، وشظايا معلومات...

 تصنيف: الفصل بني األمور التي 	•
شاهدمتوها وتلك التي فّكرتم فيها أو 

شعرتم بها.

تركيز وتجميع القضايا املركزّية التي 	•
تستوجب تناوالً معّمًقا

جدول: ما هي األمور التي تزعجكم 	•
أكرث من غريها؟

إجراء محادثات غري رسمّية مع جهات 	•
مختلفة

التحّقق من صّحة الحاجة إىل التغيري- 	•
بدًءا من الحدس الشخيّص، وصوالً إىل 

عملّية مسح منهجّية

.محادثات رسمّية، كاملجموعات البؤرّية 	•
عىل سبيل املثال

تركيز بحسب الحدس: مّمن ميكنني 	•
التعلُّم حول تغيري مشابه؟ ماذا تعّلمت 

من التغيريات السابقة يف املدرسة،  
والتي لها عالقة بالتغيري الحايّل؟ ما 

هي مساهامت أو تأثريات التغيري عىل 
مجاالت إضافّية؟

نصيحة: كيف نحّدد األولوّيات	•

 من املسح إىل التمحور: التمحور يف 	•
قضايا ومجاالت مركزّية

جدول: تحديد قضايا ومجاالت مركزّية	•

إجراء عملّية مسح ومن َثّم تعيني 	•بناء طاقم قيادة التغيري
أشخاص مركزّيني يعربون عن 

استعداداهم للمشاركة الفاعلة يف طاقم 
قيادة التغيري 

خارطة: أِعّدوا قامئة بالجهات ذات 	•
الصلة بحسب ذوي الشأن )الطالّب، 

املدرّسني، األهل، التفتيش، شخصّيات 
عاّمة، سلطة محّلّية ومجتمع محيّلّ 

جدول: اختيار أفراد الطاقم- املرشحني، 	•
االعتبارات، وغري ذلك.

•	 Coalition of Authority
 Power and 

 Influence - CAPI

نصيحة: بناء الطاقم كفرصة	•اختاروا قائًدا للتغيري	•

منح رشعية جامهريّية الختيار قائد 	•
التغيري

إصدار كتب تعيني ألفراد الطاقم	•

جدول اإلبالغ: إدراج األطراف التي 	•اإلبالغ والتواصل	•
يجب تبليغها- جهات داخلّية وأخرى 

خارجّية

َمحَورة التغيري: رسم حدود التغيري؛ 	•تعريف التغيري وتحديده 
مؤرّشات النجاح والفشل.

بناء طاقم التغيري وَبلَورته. استثامر 	•
الطاقة والتعبري عن االلتزام بعملّية 

التغيري

نصيحة: مستويات من التغيري: املستوى 	•تحديد معامل التغيري 
األّول واملستوى الثاين 

عظمة السمكة	•

نصيحة: فرق يف رؤية املستقبل بني 	•
ذوي االهتامم وطاقم التغيري.

نصيحة: أفضلّية "عدم املعرفة". 	•

إعداد محتويات التغيري

تعميم محتويات التغيري يف األُُطر ذات 
الشأن، وتلّقي تغذية راجعة

جدول مبحتويات التغيري واملسّببات 	•
الجذرّية للظواهر

نصيحة: التفكري موّجه للنتيجة	•

َمأَْسسة عمل الطاقم: اّتفاقّية عمل 
)استثامر، الوترية، توزيع الوظائف، وما 

شابه(

نصيحة: تجسيد االلتزام الشخيّص من 	•
خالل القيام بخطوة رمزّية
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أداة العملخارطة طريق- تسلسل مراحل العملالنواتجاملراحل

تخطيط عملّية وسريورة 
التغيري

خّطة عمل مفّصلة تشمل املراحل، 	•
والوظائف، واملالَءمة بني املراحل

تصميم الفكرة التي تنّظم األمور 	•

التمحور يف سبل عمل مفّضلة يف كّل 	•
واحدة من قنوات التغيري

صياغة الفكرة التي تنّظم األمور	•

أداة ملسح حقل القوى	•

أداة لوضع سّلم أفضلّية للحلول 	•
املحتَملة: األهّمّية مقابل إمكانّية 

التطبيق

َبْلَورة خّطة مفّصلة لكّل واحدة من 	•
قنوات التغيري وخلق التزامن بني 

املراحل 

ط 	• جدول بالقوى واملَهاّمت- مخطَّ
جانت

نصيحة: النجاعة والفاعلّية: األكرث من 	•
أجل األقّل

نصيحة: مخّطط عمل جانت	•

تخطيط عملّية بدء إطالق التغيري	•إخراج الخّطة إىل حّيز التنفيذ	•قيادة عملّية التغيري

بدء تحريك التغيري	•

نصيحة: موقع املدير امليدايّن	•

مّثة رابحون وخارسون يف كّل عملّية 	•التنفيذ بحسب مراحل الخّطة	•
تغيري )حّتى لو بدا األمر ظاهريًّا(

التخطيط لـِ "انتصارات صغرية"	•

نصيحة: التغيري والتحّول 	•اإلرشاف واملراَقبة خالل عملّية التنفيذ	•

اإلرشاف والرقابة خالل عملّية التنفيذ	•

نصيحة: دوائر التعّلم	•تقييم التغيري	•

قامئة بخطوات عىل مستوى املدرسة 	•َمْأَسسة التغري
تضمن املَأَْسسة لغرض تحقيق التحسني 

املتواصل عىل امتداد الوقت

قامئة استنتاجات وعرب- من أجل 	•
املبادرة للتغيري القادم

تخطيط عملّية املَأَْسسة	•

إدارة َمأَْسسة التغيري	•

تخطيط إجراء بحث استقصايئ	•

تنفيذ بحث واستخالص العرب	•

تخطيط وتنفيذ البحث االستقصايئ	•

نصيحة: بْنية البحث االستقصايئ	•
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ل تعريف الحاجة إىل التغيري والتحوُّ

نواتج

• مسح أّويّل للعالقات بني ظواهر جرى رصدها ) األعراض( وبني األسباب الجذرّية للظواهر	

• تحديد أّويّل )لكن عينّي( للمجاالت التي تستوجب التغيري.	

•  التحّقق من صّحة الحاجة إىل التغيري بواسطة عدد من العوامل املّتصلة، نحو: الطالّب، واملعلمني، واألهل، والتفتيش، واملجتمع املحيّلّ	

• خلق أّويّل لإلحساس بأّن التغيري هو حاجة ُمِلّحة	

خارطة الطريق- تسلُسل مراحل العمل

• إجراء عملّية مسح لاِم يحصل يف البيئة املحيطة، أو التواصل مع الذات؛	

• ق من صّحة األمر- بدًءا من الحدس، وصوالً إىل عملّية مسح منهجّية؛	 دوائر التحقُّ

• من عملّية املسح إىل التمْحُور: التمْحُور يف قضايا ومجاالت مركزّية وتلخيص غايات التغيري	

إجراء مسح لاِم يحصل يف البيئة املحيطة – أو التواصل مع الذات؟

يبدو أّن مديري املدارس هم الذين اخرتعوا فكرة "اإلدارة من خالل التجوال" )Management by walking around( قبل سنوات من تسمية 

باحثي اإلدارة لها بهذا االسم. يتجّول غالبّية املديرين كثريًا يف ساحة املدرسة، ويف غرف التدريس، ويف غرفة املعّلمني، ويف الحّي، ويف السلطة 

املحّلّية، ويف األروقة عندما يدخل الجميع إىل غرف التدريس )أو ُيفرتض فيهم أن يكونوا قد دخلوا إليها...(، ويف الرحالت والسفرّيات. يوّلد 

سها. من خالل اإلصغاء تروى قصٌص، وترتاكم معلومات، ويتوّلد إحساس  تجوال كهذا نقاط تواصل وفرًصا لإلصغاء وجّس نبض األمور وتحسُّ

بأّن مّثة أمرًا يحصل، ومّثة حاجة للتغيري أو التحسني.

هكذا عىل سبيل املثال:

• ا يف اشرتاك التالميذ يف الفّعالّيات التي تجرى يف املدرسة يف ساعات ما بعد الظهر؛	 تكتشفون أّن هنالك تراجًعا حادًّ

• مّثة ارتفاع حاّد يف عدد الطالّب الذين ينتظرون "محادثة مع املدير" ألّنهم ُأرِسلوا من ِقبل املعّلمني، وتفّكرون أّن األمر ليس مجرّد صدفة.	

• كّل صباح عند قدومكم إىل املدرسة، تجدون أنفسكم مجربين عىل مشاهدة حملة إعالنّية أطلقتها املدرسة املجاورة حول برنامج جّذاب 	

يف مجال اُعترب حّتى اآلن امليزَة األساسّية ملدرستكم؛

•  يف محادثة عابرة، وحّتى يف محادثات ُتْجرونها مع األصحاب خالل يوم العطلة، تسمعون أّن املدرسة مجرّد مصنع للعالمات ليس إاّل؛	

• تصّفحتم موقع اإلنرتنت التابع للسلطة املحّلّية واكتشفتم أّن مدرستكم تقع يف املكان الثالث من أصل سّت مدارس؛	

• سمعتم صدفًة عن اختيار مدرستني غري مدرستكم لزيارة املدير العاّم لوزارة الرتبية والتعليم لغرض عرض تجديدات تربوّية.	
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من املهّم أن نذكر أيًضا ما ييل: عند تجوالكم تصادفون أيًضا أموًرا إيجابّية كثرية متنحكم شعوًرا بأّن أموًرا جّيدة تحصل يف املدرسة، ومن 

املهّم تسليط الضوء عليها -هكذا عىل سبيل املثال:

• تالحظون أّن االبتسامات تعلو شفاه الكثري من األوالد خالل االسرتاحات؛	

• تالحظون أّن معّلم الرياضة ينخرط يف األمور التي تجري يف املدرسة أكرث ماّم تتطّلب وظيفته، وتعتقدون بإمكانّية َمأَْسسة وتوسيع نشاطه؛	

• تسمعون من خّريجي املدرسة أّن املدرسة منحتهم الكثري يف مجال معنّي وتتساءلون )بينكم وبني أنفسكم(: كيف ميكن ترقية هذا املجال 	

يف العمل املدريّس؟

ما هي القصص واإلشاعات واملعلومات التي صادفتموها مؤّخرًا ووّلدت لديكم إحساًسا بأّن 

أمرًا ما يحصل يف املدرسة؟

  ِبَم فّكرت؟ وكيف شعرت؟ماذا رأيت؟ 

إىل ذلك، ُيجري املديرون الكثري من اللقاءات الرسمّية، ومنها: لقاءات وجلسات الهيئة التدريسّية، واملحارضات، واملحادثات الشخصّية مع 

أفراد الهيئة التدريسّية، ومحادثات مع عّينات من الطالّب، واجتامعات األهايل، واجتامعات داخل السلطة املحّلّية، واستكامالت. عىل هذا 

النحو ترتاكم لديكم معلومات تثري التفكري. عىل سبيل املثال:

• سيخرج مدرّسا اللغة اإلنجليزّية املركزّيان )من أصل أربعة( للتقاعد. عالوة عىل ذلك، ستبدأ يف السنة القادمة خّطة إصالح يف موضوع 	

اللغة اإلنجليزّية، وال تعلمون كيف ميكنكم مواجهة هذا األمر.

• هذا هو االجتامع الثالث الذي ال يبدي فيه األهل استعداًدا للتطّوع للجنة أولياء األمور باّدعاء استحالة إدخال أّي تغيرٍي يف املدرسة.	

• لجنة أولياء األمور ال تتغرّي، أو إّنها غري مستعّدة لالستقالة، وتتوّلد حالة من عدم املباالة يف صفوف جمهور األهل.	

وكذلك أمور إيجابّية:

• ارتفاع متواصل يف تسجيل اإلناث للفروع العلمّية؛	

• تالحظون أّن املزيد من الربامج التي تهتّم بالبيئة تقام يف املدرسة، ويبدو لكم أّنه قد حان الوقت لرتشيح مدرستكم لقسم املدارس التجريبّية، 	

وما عليكم سوى معالجة األمر من الناحية التقنّية.

• ا يف قامئة "معّلمي الدولة". مّثة رضورة لتوظيف هذا 	 جرى تدريج اثنني من أفراد الهيئة التدريسّية )وعددهم مئة( يف موقع متقّدم جدًّ

األمر يف عملّية تسويق املدرسة.
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ما هي القضايا املركزّية التي صادفتموها يف اللقاءات واالجتامعات التي عقدمتوها يف الفرتة األخرية؟ هل يبدو لكم 
أّنها تستلزم مزيًدا من التعّمق؟

وأخريًا... أنتم شخصيًّا! فمنذ مجيئكم إىل املدرسة وقيامكم ببناء رؤيا )أو أجزاء منها -عىل األقّل(، تريدون تغيري بعض األمور ألّنكم تعتقدون 

أّن بإمكانها أن تكون عىل نحٍو مختلف- بدًءا من األمور الصغرية )كاملظهر الخارجّي لغرفة السكرتارّية، أو تقسيم الوظائف بني السكرتريات(، 

مرورًا بالعالقات داخل غرفة املعّلمني، ومشاركة األهل يف حياة املدرسة، وصوالً إىل سريورات التدريس والتعلُّم.

ما الذي يقّض مضجعكم؟ ما هي التغيريات -صغرية كانت أم كبرية- التي تريدون قيادتها؟

اجمعوا جداول املعلومات الّثالثة، فهي تشّكل قاعدة استبيان واستشفاف للمواضيع التي ُيحتمل أّنكم تريدون تغيريها

ق من صّحة األمور: من الحدس إىل عملّية املسح املنهجّية دوائر التحقُّ

ق من صوابها، وترغبون يف إضفاء مزيد من الوضوح عليها، واستقصاء أسبابها الجذرّية،  بعد أن توّلدت لديكم أحاسيس وأفكار، تريدون التحقُّ

وطرح أسئلة عىل غرار التالية:

• هل تزايد أعداد الطالّب مبحاذاة غرفة املدير هو محض صدفة، أم إّن الحديث يدور عن ظاهرة؟	

• هل أنتم لوحدكم تشعرون بوجود مشكلة يف غرفة املعّلمني، أم رمّبا إّن آخرين )مّمن تثّمنون رأيهم( يشاركونكم هذا الشعور؟	

• ما هي مدلوالت عدم اختيار مدرستكم يك تكون إحدى محّطات زيارة مدير الوزارة العاّم؟	
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العودة للقامئة

ق من صّحة األحاسيس بطريقة منهجّية وشكلّية. من املهّم إًذا قبل الهروع نحو التغيري أن تحاولوا التحقُّ

من السبل الجّيدة للبداية:

• العثور عىل أشخاص مّمن تهّمكم آراؤهم، وإجراء محادثات معهم.	

• مجموعة بؤرّية من الطالّب أو املعلمني.	

• إجراء محادثة قصرية مع مندوب لجنة األهايل )عىل أن يكون موضع ثقة وال يكون من النوع الذي يهرع لإلفشاء مبا دار بينكام من حديث...(	

• إجراء محادثة مع صديق/ مدير آخر.	

• إجراء محادثة مع مستشار تنظيمّي أو مرشٍد شخيّص.	

 

نوا األحاسيس والتخمينات واألمور الحدسّية التي استقيتموها من املصادر املختلفة، وتريدون فحصها: دوِّ

قرِّروا كيف ستقومون بفحصها، عىل نحٍو مفتوح وعىل نحٍو يجري التخطيط له بدّقة:

مفتوح: محادثات غري رسمّية مع األشخاص الذين لهم صلة بالعمل امليداين| مخّطط: مجموعة بؤرّية

نصيحة
كيف نحّدد األولوّيات؟

درجت العادة عىل التمييز بني درجة أهّمّية التغيري ودرجة قابلّيته للتطبيق. من املفّضل أن نبدأ مبا ُينظر إليه عىل 
أّنه األهّم لكّنه قابل للتطبيق أيًضا، أي األمر القابل للتغيري يف املستقبل املنظور، وبقوى داخلّية. يف مسألة الجانب 
التطبيقّي، ميكن كذلك التطرُّق إىل السؤال حول ما إذا كان التغيري يقف عىل رجليه بقواه الذاتّية، وال ُيشرتط 

بتغيريات أخرى كثرية.
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العودة للقامئة

من املسح إىل التمحور: تحديد قضايا ومجاالت مركزّية

قوموا بصياغة موضوع التغيري الذي اخرتتم قيادته:

واملحّفزات:

والفرضّيات

لَِم اعتقدتم أّنه مهّم؟

أَِعّدوا قامئة أّولّية باّتجاهات التغيري التي جالت يف ذهنكم:



 قيادة عملّية تغيري يف املدرسة- مخّطط للمدير 10

العودة للقامئة

بناء طاقم قيادة التغيري
ينّفذ التغيري مبساعدة طاقم. ويصّح األمر بخاّصة إذا أردتم تحقيق عدد من التغيريات. عندما تقومون بتحويل مهّمة للتغيري إىل يد طاقم 

مدريّس، فإّنكم تستفيدون كمديرين عىل مستويات عّدة: املزيد من الناس يتامثلون معكم ويعملون بالتنسيق معكم؛ ميكنكم توزيع 

املسؤولّيات، وبالتايل استغالل الوقت الشاغر ملعالجة مواضيع مهّمة أخرى، أو تخصيص وقت لإلدارة؛ ميكنكم محاولة إحداث عدد من 

التغيريات من ِقبل عدد من الطواقم التنفيذّية. 

نواتج

إجراء عملّية مسح ومن َثّم تعيني أشخاص مركّزيني يعربون عن استعدادهم للمشاركة الفاعلة يف طاقم قيادة التغيري.

خارطة الطريق- تسلسل مراحل العمل

• خارطة: قامئة بالجهات ذات الصلة بحسب ذوي الشأن )الطالّب، واملعلمني، واألهل، والتفتيش، وشخصّيات عاّمة، وسلطة محّلّية، ومجتمع 	

CAPI راِجعوا نصيحة يف موضوع .Coalition of Authority Power and Influence- CAPI فحص القامئة بحسب  أمنوذج .) محيّلّ

• تجنيد أعضاء الطاقم وإصدار كتب تعيني.	

• تحديد الشخص الذي سيقود العملّية	

• اإلبالغ والتواصل: اإلبالغ يف جلسة اإلدارة، ويف غرفة املعّلمني، أو من عىل صفحات النرشة املدرسّية.	

إجراء عملّية مسح للرشكاء املالمئني لالنضامم إىل طاقم قيادة التغيري

املبادئ التوجيهّية للعثور عىل املشاركني يف طاقم قيادة التغيري:

• متثيٌل مالئم ألصحاب الشأن: يف جميع املنظومات املفتوحة، تؤّثر عملّيات التغيري عىل جميع ذوي الشأن، لذا فإّن متثيلهم يف الطاقم مهّم 	

للغاية. ميكن اختيار ذوي الشأن من القامئة التالية بالرجوع إىل درجة ارتباطهم بعملّية التغيري: طاقم اإلدارة؛ الهيئة التدريسّية؛ طاقم 

السكرتاريا؛ الطالّب؛ األهل؛ جهاز الرتبية والتعليم يف السلطة املحّلّية؛ وزارة الرتبية والتعليم؛ جهات من املجتمع املحيّلّ أو من خارجه.

• خربة أو قدرة عىل العطاء ملجاالت التغيري: يستوجب تخطيط التغيري وقيادته معرفة ودراية يف مضامني بيداغوجّية وسيكولوجّية ذات 	

صلة. من هنا، سيحتاج الطاقم إىل أصحاب وظائف ميّثلون عوامل معرفّية من هذا القبيل. يف الكثري من الحاالت، مّثة حاجة إىل استكامل 

املعارف من الخارج، إن كان ذلك عرب تعيني مستشار أكادميّي أو خبري يف املضامني كعضو )خارجّي أو داخيّل( يف الطاقم، أو تعريف الطاقم 

برّمته عىل تجارب ذات صلة يف مؤّسسات أخرى، سواء من داخل جهاز الرتبية والتعليم أم من خارجه.

• مساهمة إيجابّية لسريورة عمل الطاقم والقدرة عىل العمل داخل مجموعة: ال شّك أّنكم تدركون من خالل تجربتكم كمديرين أّن مالَءمة 	

أصحاب الوظائف املختلفة لطواقم التغيري ال تقرتن فقط بدرايتهم العميقة يف املضامني، بل تقرتن كذلك بالكفاءات التالية: قدرتهم عىل 

االنخراط الفاعل يف عملّية التفكري الجامعّية )هذا األمر يستوجب قدرة عىل اإلصغاء ومنح الفرصة لآلخرين لإلدالء بدلوهم(؛ قدرتهم عىل 

إضافة مرّكبات التفكري الخالّق غري التقليدّي؛ قدرتهم الذهنّية والوجدانّية عىل االنفصال عن الوضع القائم، وإجراء مراجعة أفكار وسبل 

. عمل جديدة بقلب وعقل مفتوحني؛ قدرتهم عىل ضّخ طاقات إيجابّية يف االّتجاه العميّل، من خالل اإلميان بالقدرة عىل التغيري والتغريُّ

• املساهمة العملّية يف سريورة قيادة التغيري : ال يقترص اختبار التغيري عىل التفكري فحسب، بل يتجاوزه إىل العمل امليدايّن. لذا، من الرضورّي 	

د من أّن تركيبة الطاقم ال تضمن طرح أفكار نوعّية فحسب، بل كذلك -ورمّبا يف األساس- تطبيقها العميّل! كّل تغيري يستوجب دمج  التأكُّ

مصادر صالحّية وقّوة وتأثري.
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العودة للقامئة

اختيار أفراد الطاقم

نوا أسامء أفراد الطاقم الذين وقع عليهم اختياركم ليكونوا رشكاء يف عملّية التغيري: دوِّ

راِجعوا القامئة:

اآلن، بعد أن اخرتتم أعضاء الطاقم وتريدون فحص تركيبته، حاِولوا تنفيذ التمرين التايل: تخّيلوا مسار الطاقم 
وعمله عىل امتداد عام من اليوم، ثّم راِجعوا بدّقة نواتج التغيري، وحاولوا تدعيم االّدعاء القائل أّن مفتاح النجاح 

يكمن يف تركيبة الطاقم. حاِولوا تفسري األمر!

تخّيلوا مسار الطاقم وعمله عىل امتداد عام من اليوم، ثّم راِجعوا نواتج التغيري بدّقة، وحاولوا تدعيم االّدعاء القائل 
ك الطاقم يكمن يف الرتكيبة غري املوّفقة للطاقم. حاِولوا تفسري األمر! أّن السبب يف عدم التقّدم ومن َثّم يف تفكُّ

قارِنوا بني قامئَتِي األسباب. ما هي األمور التي تتعّلمونها حول أفراد الطاقم: من يضيف؟ من ينتِقص؟ من ينقص يف 
الطاقم يك يصبح عىل أحسن وجه؟ 

ق من صّحة القامئة، مل يتبقَّ عليكم لكم سوى إصدار كتب تعيني اآلن، بعد أن قمتم بالتحقُّ

كتاب التعيني يشّكل عقًدا، أي وثيقة مصادقة من قبل أفراد الطاقم ومن قبلكم كمديرين، بأّنكم رشكاء درب 
بالفعل. قوموا بصياغة كتب التعيني بهذه الروح.

ويف النهاية: من يقود الطاقم؟

اختيار القائد: املدرسة هي جهاز كبري تدور يف داخله العديد من السريورات املوازية، لذا ال يجب عليكم كمديرين إدارتها جميًعا. أضف إىل 

ذلك أّن األمر يشّكل يف بعض األحيان فرصة لبناء مكانة أحد أعضاء إدارة املدرسة، ويف أحيان أخرى يشّكل األمر فرصة لتطوير أحد أعضاء 

الهيئة التدريسّية من ذوي القدرة الكامنة عىل التأثري املستقبيّل.

مّثة أهّمّية إلضفاء رشعّية جامهريّية عىل اختيار قائد الطاقم- إصدار كتاب تعيني وما شابه.
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العودة للقامئة

نصيحة
 CAPI-COALITION OF AUTHORITY, POWER AND INFLUENCE

 األمنوذج )املوديل( الذي صّممه إسحاق أديجيس يوّضح الفرق بني السلطة )مصدر الصالحّية( والقّوة والتأثري، ويشّدد 
عىل رضورتها كمرّكبات يكّمل بعضها البعض )كنوع من االئتالف( يف سريورات قيادة التغيري وَمأَْسسته عىل امتداد الوقت.

السلطة )AUTHORITY(: الجهات من قلب الطاقم التي مبقدورها اّتخاذ قرارات حول ما يجب فعله وما ال يجب 
فعله يف القضايا ذات الصلة باملجاالت املرتبطة بالتغيري.

القّوة )POWER(: متثيل للجهات التي ترتبط عىل نحٍو مبارش أو غري مبارش باملوارد املطلوبة للتغيري )العتاد، 
وامليزانّيات، والقدرات املهنّية(، وباملجموعات ذات الشأن، كلجنة األهايل، ومجلس الطلبة.

التأثري )INFLUENCE(: الجهات من قلب الطاقم التي مبقدورها تجنيد آخرين من خالل قّوة الشخصّية، ومن 
خالل منظومة عالقاتهم الشخصّية.

متى نضّم شخًصا خارجيًّا إىل الطاقم؟

عندما يتطّلب األمر الكفاءات واملجاالت التخّصصّية التي يفتقدها الطاقم.

عندما تنشب خالفات مهنّية داخل الطاقم، ويتطّلب األمر وجود مرجعّية مهنّية تساعد عىل اّتخاذ القرارات التي 
تحظى مبوافقة الجميع.

عندما تتوّلد صعوبة يف اختيار القائد، كان املدير هو هذا الشخص أم مل يكن. كيف ستتمّكنون من اّتخاذ القرار حول 
ما إذا كنتم أنتم من سيقود طاقم التغيري؟ 

عملّية تشكيل الطاقم - فرصة سانحة! 

فرصة ملكافأة أفراد الهيئة التدريسّية الذين يعرّبون عن اكرتاثهم لاِم يدور يف املدرسة، وفرصة إلعادة أفراد الهيئة 
التدريسّية الذين تشعرون بأّنهم خرجوا من دائرة التأثري إىل اإلطار، وفرصة إليصال الرسائل التي تهّمكم، وفرصة 
ملفاجأة الجميع يف بعض األحيان عندما تضّمون إىل الطاقم عضًوا يفّكر عىل نحٍو مغاير. عىل سبيل املثال: معّلم 

الرياضة البدنّية، أو والد أحد الطالّب الذي ال يبدو ظاهريًّا أّنه ميّت للموضوع بأّي صلة. 

اإلبالغ والتواصل

بعد أن حّددتم ُهوّية الطاقم الذي سيقود التغيري، مّثة أهّمّية إلبالغ جميع الجهات ذات الشأن بقراركم: التفتيش، واألهل، واملعّلمني، وجهات 

أخرى.

جهات خارجّيةجهات داخلّية

من يجب إبالغه؟

كيف ستخربونهم؟
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العودة للقامئة

تعريف التغيري وتحديده
يتعّلق النجاح يف تطبيق التغيري بالقدرة عىل تعريف التغيري تعريًفا جّيًدا ورسم معامله. بعد أن قمتم بفحص ومراجعة تنويعة من املواضيع 

املرّشحة للتغيري، وبعد أن قمتم ببناء طاقم لقيادة التغيري، أنتم اآلن مستعّدون للدمج بني عاميَلِ النجاح الجوهريَّنْي: تحديد معامل التغيري 

وبناء طاقم التغيري وَبْلَورته. الدمج الجّيد بني االثنني يشّكل عامل نجاح: يعّزز دافعّية الطاقم، ويرفع من درجة الوضوح ومن شعور أفراد 

الطاقم بأّنهم يتقاسمون هدًفا مشرتًكا، ويحّدد عىل نحٍو ُملزٍم وعينيٍّ طبيعَة ونوع التغيري املطلوب، وميّكن أفراَد الطاقم من توزيع العمل 

يف ما بينهم  ووضع مؤرّشات نجاح واضحة.

نواتج  

• تحديد معامل التغيري، رسم حدود الّتغيري، مؤرشات للنجاح والفشل؛	

• بناء طاقم التغيري وتنظيمه؛ استثامر الطاقة والتزام تجاه املسار؛	

• محتويات التغيري؛	

• عقد عمل لطاقم قيادة التغيري	

خارطة طريق- تسلسل مراحل العمل

• تحديد معامل التغيري	

• إعداد محتويات التغيري	

• تعميم املحتويات يف األُطر ذات الشأن وتلّقي تغذية راجعة	

• َمأَْسسة عمل الطاقم	

نصيحة:
مستويان من التغيري 

جرت العادة عىل التمييز بني مستويني من التغيري: التغيري من الدرجة األوىل، والتغيري من الدرجة الثانية

يوَصف التغيري من الدرجة األوىل بأّنه تنفيذ عملّيات مختلفة من قلب مفهوم حيايّت مامثل للمفهوم الذي كان سائًدا 
قبل التغيري. عىل سبيل املثال، عندما يشّكل العرض الضويّئ يف الحاسوب مجرّد بديل عن اللوح األسود، أو عندما مل 
يغرّي نشاط جديد يف ساحة املدرسة من درجة مشاركة التالميذ؛ أو عندما ُينّفذ تغيري يف جدولة برنامج املعلمني دومنا 

تغيري يف تعريف املسّميات الوظيفّية.

 يوصف التغيري من الدرجة الثانية كتنفيذ عملّيات مختلفة من خالل تغيري الفرضّيات األساسّية واملفهوم الحيايّت. يف 
هذه الحالة، ال يشّكل الحاسوب مجرّد بديل للعرض الضويّئ، بل يوّلد إمكانّية خلق مسار تفاعيّل مع التالميذ، وإمكانّية 
إجراء بحث دينامّي يف بنوك املعلومات عىل اإلنرتنت وما شابه. النشاط الجديد يف ساحة املدرسة يرتكز عىل عمل 

متواصل مع مجلس الطلبة، وُيفرتض بالتغيري يف الجدولة أن يؤّدي إىل انقالب يف مفهوم التدريس.

ل القيام بتعريف  يف بعض األحيان، متّثل األنشطة والسلوكّيات ذاتها مستويات مختلفة من التغيري، ولذا من املفضَّ
مسبق لعمق التغيري املتوّخى: هل سيقترص عمله عىل تغيري تسلسل الفعاليات، أم إّنه سيؤّدي إىل إحداث تغيري 

عميق يف مفهوم النشاط؟
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تحديد معامل التغيري

روا: كيف سيبدو  الربط بالحلم: احلموا بالوضع املنشود، وافحصوا كيفّية تأثري الحلم عىل تطبيق التغيري ومييض به ُقُدًما نحو األمام. فكِّ

التغيري بأعني شخص خارجّي -كيف سيشعر به وكيف سُيقّيمه؟ يطرح كّل فرد من أفراد الطاقم أحاسيَسه وأفكاره يك تظهر األفكار املشرتكة 

والخالفّية، ويجري استخدامها كقاعدة للنقاش.

صورة املستقبل: تفسريات لجنة جائزة الرتبية ملنح الجائزة ملدرستكم.

اطلبوا من كّل واحد من أفراد الطاقم أن يكتب بنفسه أسباب منح جائزة عىل تنفيذ التغيري األمثل يف 
املوضوع املطروح.

أسئلة توجيهّية عاّمة، نحو: كيف يبدو النشاط؟ ما هي النواتج الالئقة؟

قوموا ببناء " كوالج" من التفسريات املختلفة.

أديروا نقاًشا داخل الطاقم حول موضوع التفسريات: من يؤّيد ومن يعارض؟

اسَعْوا للوصول إىل اّتفاق كامل يف صفوف الطاقم حول صورة املستقبل للتغيري األمثل.

دوِّنوا صورة املستقبل كام اّتفق عليها أعضاء الطاقم:

عملّية مسح للفجوة بني املوجود واملنشود: بعد بناء صورة مستقبل واضحة جرى اختبارها من وجهات نظر مختلفة ألفراد الطاقم، ومن قبل 

بعض أصحاب الشأن أيًضا إذا اقتضت الحاجة، بعد كّل هذا حان الوقت ملراجعة الوضع القائم. سيتمّثل هدف التغيري يف إغالق الفجوة بني 

املوجود واملنشود. وستقومون كمديرين بدمج هذا اإلجراء مع استشفاف األسباب الجذرّية للوضع القائم، إذ ستمّكنكم معرفة هذه األسباب 

د املَعامل وموّجه نحو الهدف، أي نحو التغيري املنشود واألمثل. )وستمّكن طاقم التغيري أيًضا( من تخطيط إجراء محدَّ

نصيحة  
أصحاب الشأن مقابل طاقم التغيري

مّثة فروق يف رؤية مفهوم التغيري املنشود بني أصحاب الشأن وطاقم التغيري. من املحتمل أن يقوم أصحاب الشأن 
بالبحث عن املجد الذايّت والتمحور يف وجهة نظرهم دون رؤية الصورة بأكملها. مّثة احتامل أن يرغب مدرّس 
الرياضّيات يف رؤية طالّبه يقودون املدرسة يف العالمات، حّتى عىل حساب تحصيلهم يف املواضيع األخرى يف بعض 
األحيان. سيطمح مدرّس الرتبية البدنّية إىل  بناء منتخب ميّثل املدرسة يف أحد املجاالت الرياضّية. يف املقابل، قد يرى 
طاقم التغيري الرياضّياِت أساًسا لدمج العلوم ومواضيع أخرى، وقد يريد هذا الطاقم توضيح أهّمّية البعد الشعبّي 

للرياضة ومتناولّيتها من قبل الجميع كأحد غايات املدرسة.

لكن: وجهة نظر أصحاب الشأن مهّمة للغاية، إذ إّن تجنيدهم لعملّية التغيري ُتشرتط -يف ما ُتشرتط- باستعدادهم 
للموافقة عىل التغيري الالئق وإحساسهم بأّنه يخدمهم أيًضا.

ذ -يف أحيان متقاربة- يف  إىل ذلك، من شأن تجنيد أصحاب الشأن أن يشّكل عاماًل مهامًّ للنجاح، وذلك أّن التغيري ينفَّ
"ملعبهم". سيكون من الصعب -عىل سبيل املثال- تحسني مجال الرياضّيات دون مدرّس املوضوع.  
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تحديد َمعامل التغيري: فحص ومراجعة األسباب الجذرّية من خالل منهجّية "عظمة السمكة".

قوموا بإجراء نقاش داخل الطاقم حول األسباب املختلفة للوضع القائم.

حّللوا خالل النقاش األسباب الجوهرّية. قوموا بفصلها عن األسباب الهامشّية.

عىل هذا النحو، ومن خالل السعي إىل تحقيق التوافق، قوموا ببناء عظمة السمكة التي هي جاَدة مركزّية تضّم 
األسباب املركزّية وتلك الهامشّية.

حوا الفروق بني السبب والنتيجة. وضِّ

أشريوا يف رأس السمكة إىل أكرث النتائج جوهرّيًة، التي تشّكل ناتًجا لألسباب والنتائج التي رسمتموها كعظام 
للسمكة.

ستتمحور عملّية التغيري يف معالجة األسباب والنتائج الجوهرّية من خالل الفهم أّن معالجتها ستفيض كذلك إىل 
معالجة املشاكل والنتائج األقّل جوهرّيًة.

إعداد محتوى التغيري

تناولوا األسباب الجوهرّية وحوِّلوها إىل محتويات التغيري. عرِّفوا لكّل واحدة من هذه املحتويات غايات ومقاييس، وما الذي سُيعَترب نجاًحا، 

وما الذي سُيعَترب عدم نجاح، وما هي مجاالت التغيري. بكلامت أخرى: قوموا مبراجعة السؤال التايل: ما هي األمور التي ستقومون مبعالجتها، 

وما هي األمور التي لن تقوموا مبعالجتها؟

مقاييسغاياتمجال التغيري

نصيحة
حاِولوا أاّل تعرفوا

عندما تقومون مبراجعة وفحص األسباب والنتائج، حاِولوا "أاّل تعرفوا". بكلامت أخرى: قوموا ببناء التغيري 
من البداية.

يف الظاهر، تبدو هذه العملّية مجرّد مضيعة للوقت بسبب اإلحساس بالعودة إىل نقطة البداية. هذا 
صحيح. لكّنكم تستطيعون اآلن -وعىل أساس وجهة نظر أكرث وضوًحا َو "نظافة"، وعىل أساس النظرة 

املشرتكة مع الطاقم- تستطيعون بناء خّطة عمل تّتصف مبزيد من الجذرّية والدّقة.

حاِولوا املحافظة عىل نظرة "نقّية"، إذ ميكنكم عىل هذا النحو فحص ومراجعة وتحليل املسّببات والنتائج 
مبزيد من الدّقة.



 قيادة عملّية تغيري يف املدرسة- مخّطط للمدير 16

العودة للقامئة

تعميم املحتويات ونرشها عىل األُُطر ذات الصلة وتلّقي التغذية الراجعة

يانها. هل تتذّكرون أصحاب الشأن؟  ق من صّحة محتويات التغيري ورَسَ عند توّصل الطاقم إىل املحتويات املّتَفق عليها، مّثة أهّمّية لبناء مسار تحقُّ

توّجهوا إليهم للحصول عىل تغذية مرتّدة. انتِبهوا إىل وجود أصحاب شأن خارج الطاقم، وداخل إطار املدرسة، وحّتى خارج إطار املدرسة.

يانها: هي ُتِشيع الشعور لدى الجميع بأّنهم رشكاء، وتخلق شّفافّية يف األهداف  مّثة هدف آخر لعملّية التحّقق من صّحة املحتويات ورَسَ

واملقاييس. عىل الرغم من أّن حالة الشّفافّية توّلد شعورًا بأّن األمور جميعها مكشوفة، إاّل أّنها توّلد أيًضا إحساًسا بالرشاكة والتجنُّد. هذا 

اإلجراء ُيِشيع اإلحساس بالثقة أّننا قادرون عىل إجراء التغيري. ال يتحّقق التغيري يف العتمة، بل يف وضح النهار، وأمام أعني أكرب عدد من أفراد 

طاقم املدرسة، ومبشاركتهم.

انتِبهوا: خالل عملّية النرش والتعميم، ميكنكم االستعانة بنفس األدوات التي استخدمتموها بغية الحصول عىل معلومات حول املواضيع 

التي تتطّلب التغيري. 

نصيحة
 التفكري مبفردات النتائج

امُلْدَخالت )املساَهامت(- كّمّية املوارد ومّيزاتها البرشّية واملاّدّية واملالّية التي ستستثمرونها يف التغيري

امُلْخَرجات )النواتج(- اإلنجازات القابلة للقياس، الكّمّية منها والنوعّية، والتي تـنبع مبارشة من امُلْدَخالت التي قمتم 
باستثامرها.

نتائج-الواقع املستقبيّل الذي أردتم إنتاجه، والتغيري يف املسّببات الجذرّية التي أردتم معالجتها.

تحديد معامل النواتج والنتائج يف املرحلة الحالّية رضورّي من أجل فهم الحالة املنشودة التي نسعى إليها. يف املرحلة 
التالية، سرنيد فحص العالقة بني امُلْدَخالت وامُلْخَرجات والنتائج عند الخوض يف عملّية التغيري.

صواب: الحدود غري واضحة دامًئا يف العملّية الرتبوّية.

َمأَْسسة عمل الطاقم

سنبدأ اآلن ببناء طرق عمل الطاقم. اّطِلعوا من خالل تجاربكم وتجارب أعضاء الطاقم يف املايض عىل تجارب نجاح، وتوّقعات، وتناولوا األمور 

املهّمة لجميع املشاركني، أي ما الذي سيدفعهم للنجاح والرغبة يف امليّض ُقُدًما يف التغيري. عملّية تحديد معامل التغيري ُتعترب وسيلة لتجسيد 

ُطرق العمل يف داخل الطاقم.

ادفعوا طاقم التغيري نحو االّتفاق حول َعقد عمل: ما هو االستثامر املطلوب منهم، وما هي وترية عقد اللقاءات وأوقاتها؟ قوموا بتوزيع الوظائف 

عىل نحٍو واضح بني أفراد الطاقم: من سيأخذ هذا املوضوع أو ذاك؟ وكيف سيقوم بتطويره باالستناد إىل املقاييس التي جرى تحديدها؟

ليس من الرضورّي أن تكون اّتفاقّية العمل رسمّية، لكن من املهّم صياغتها خّطيًّا يك يّتفق الطاقم عىل العمل بحسب مقتضياتها.

نصيحة
التزام- قوموا بخطوة رمزّية تعرّب عن التزامكم الحقيقّي

التزامكم الشخيّص كمديرين مهّم للغاية يف املراحل األوىل من عمل الطاقم. أظِهروا للطاقم وللمحيطني بكم أّنكم 
تستثمرون الوقت وتبذلون الجهد وتطّبقون التزاماتكم، وذلك من خالل تنفيذ خطوة  شخصّية رمزّية: افتِتحوا 
نوا قادة التغيري من الوصول إليكم بسهولة؛ استثمروا من وقتكم الشخيّص  محادثات املعّلمني بنقاش حول التغيري: مكِّ

يك يشعروا أّن األمر مهّم بالنسبة لكم.

ميكنكم أيًضا تنفيذ خطوة رمزّية من خالل التشديد عىل األمور التي لن تقبلوها بكّل ما يتعّلق بطرق العمل أو 
بجودة النواتج. عىل سبيل املثال: أحد األشخاص املركزّيني يف املدرسة يتأّخر عىل الدوام. الخطوة الرمزّية قد تتمّثل 

-يف هذه الحالة- باستبداله بشخص آخر بسبب عدم وصوله إىل جلسة تحريك عمل الطاقم يف الوقت املحّدد.
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تخطيط عملّية التغيري 
بعد أن وقفتم عىل رضورة التغيري، وبعد أن عرّفتم وحّددتم معامله وبنيتم طاقاًم لقيادة التغيري، تصلون إىل مرحلة األسئلة التي تتعّلق 

بالكيفّية: كيف نحّول الوضع املنشود إىل وضٍع موجود؟ عىل أّي نحٍو ستضمنون التجنيد األمثل مُلْجَمل الرشكاء ذوي الصلة؟ ما هو مسار 

العمل الذي ستنجحون من خالله يف تعزيز القوى التي تنهض بالتغيري، ويف تقليص املعارضات؟ وأسئلة عملّية أخرى: ما هو سّلم األسبقّية، 

أي ما الذي سينّفذ اآلن وما الذي سينّفذ بعد ذلك؟ ما الذي ميكن فعله باملوارد القامئة؟ ما الذي يستوجب تجنيد موارد أخرى؟

تخطيط عملّية التغيري بعمق سيحّسن من فرص نجاح التغيري ويعّززها. لذا، إّن خّطة العمل الواضحة واملفّصلة التي يتبّناها الطاقم القيادّي 

ورشكاء التغيري ستشّكل رشًطا لنجاح تطبيق التغيري. عىل الخّطة أن تنُبع من محتويات التغيري، وأن تتساوق معها عىل مستوى الغايات 

ومجاالت التغيري واملؤرّشات التي جرى تحديدها يف املراحل السابقة.

نواتج

سة وتحويلها إىل خّطة عمل مفّصلة بحسب املراحل والوظائف والجداول الزمنّية  تصميم فكرة مؤسِّ

خارطة طريق- تسلسل مراحل العمل

• فكرة ربط خيوط التغيري	

• التمحور يف سبل العمل املفّضلة يف كّل واحدة من قنوات التغيري	

• بلورة وتصميم خّطة مفّصلة لكّل واحدة من قنوات التغيري، وخلق التزامن بني املراحل.	

فكرة ربط خيوط التغيري

قبل الرشوع بعملّية التخطيط املفّصل، ومن خالل معرفتكم مبحور التغيري، نقرتح أن تفهموا ما الذي تعتزمون القيام به. يشبه األمر وضع 

دة أو مخّطط عاّم قبل الرشوع بالرسم، فإّنكم سرتيدون التحّدث عن الفكرة التي تربط خيوط التغيري، أي ما هي الخطوات املركزّية  مسوَّ

وما هي اإلجراءات التي ستكفل تحقيق التغيري. عىل سبيل املثال، ميكن  للفكرة يف التغيري البيداغوجّي أن  ترتكز عىل االنتقال إىل مجموعة 

تعلُّم صغرية تعمل يف غرف تعلُّم مشبوكة باإلنرتنت، وتحويل املعلمني إىل مستشارين ومرافقني. يف املقابل، يف حالة تغيري الحّيز املدريّس الذي 

يتجّسد يف تغيري املظهر الخارجّي لساحة املدرسة وطابعها، ميكن للفكرة أن تتمّثل يف نقل املسؤولّية عاّم يحصل هناك إىل مجلس الطلبة، 

وذلك إىل جوار تغيري خارجّي جذرّي وتغيري أوقات الفرص. ال ميكنكم االنتقال إىل التخطيط املفّصل، إاّل إذا كانت الفكرة التي تربط خيوط 

التغيري واضحة إىل درجة ميكنكم فيها رؤيتها عىل نحٍو ملموس.

تصميم الفكرة التي تربط خيوط التغيري: ما هي الخطوات الكبرية التي ميكن تحقيق التغيري من خاللها؟
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العودة للقامئة

الرتكيز يف سُبل العمل املفّضلة يف كّل واحدة من قنوات التغيري

يحمل التغيري يف طّياته وعًدا مبستقبل أفضل، لكّنه يف بعض األحيان يخلق شعورًا بالتهديد أو إّنه يضع الكثري من التحّديات. بغية اختيار 

بة والداعمة والقوى املعرِقلة. َمن ميكنه "االستفادة"  املسلك الصحيح للتغيري، نقرتح االستعانة بعملّية مسح لحقل القوى القامئة: القوى املرحِّ

من التغيري وَمن قد "يخرس" من جّرائه )يف املرحلة األوىل عىل األقّل(؟ من هي الجهات داخل الجهاز التي قد تدعم التغيري، ومن هي الجهات 

التي قد تعرقله؟

بة والداعمة قد تتشّكل من طاقم معّلمني مهنّي وداعم، ومن طالّب يريدون النجاح، ومن أهاٍل مشاركني أو من تفتيش داعم  القوى املرحِّ

ومتجّند من أجل دفع التغيري نحو األمام. القوى املعرِقلة قد تكون طاقاًم من املعّلمني )أو عدًدا من أفراد الطاقم( الذين يعارضون التغيري، 

بة والداعمة والقوى املعرِقلة قد ال تكون مرتبطة  وقد تتمّثل هذه القوى غياب املوارد، وترتيبات تنظيمّية معّينة، وغري ذلك. القوى املرحِّ

بالرضورة مبجموعات )من املعّلمني أو الطالّب -عىل سبيل املثال( بل كذلك بأفراد داخل هذه املجموعات. مّثة احتامل أن يؤّيد هذا املعّلم 

التغيري بقّوة وأن يعارضه ذاك بشّدة.

من املهّم أن نشّدد عىل ما ييل: معارضة أو مقاومة التغيري ال تعرّب بالرضورة عن غياب الدافعّية يف صفوف هذه األطراف وغياب التزامها 

بالجهاز، كام ال يشري الدعم بالرضورة إىل الدافعّية وااللتزام. معّلم الرياضيات ذو األقدمّية الذي كان َطوال الوقت طرًفا إيجابيًّا ومحبوًبا من 

ِقبل الطاقم والطالّب قد يكون طرًفا معرِقاًل إذا دار الحديث عن خّطة لدمج طالّب الرياضّيات والعلوم مًعا. تغيري املفهوم املتعّلق باألمور 

املهّمة يف حياة املجتمع املحيّلّ يف املدرسة قد يدفع الطاقم الذي يعالج الرتبية املكّملة إىل التأييد، يف الوقت الذي قد يحاول فيه املعلمون 

الذين يؤمنون برضورة التقّيد باملنهاج التعليمّي وباملواضيع املنفصلة، قد يحاولون صّد وعرقلة هذا التغيري. 

بة والداعمة القوى املعرِقلةالقوى املرحِّ
السبب: 

ملاذا هذه قوى داعمة/ معرِقلة؟

طريقة 
العمل 
األوىل 

طريقة 
العمل 
الثانية

طريقة 
العمل 
الثالثة
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العودة للقامئة

مصدر الدعم أو املعارضة /املقاومة يف هذه الحاالت ال يرتبط بالرضورة فقط باالستجابة أو بدرجة التجّند العاّمة للمشاركني، لكّنه يرتبط 

كذلك بتأثري التغيري الحايّل عىل ميزان مّيزات ونواقص الوضع الحايّل مقارَنًة مبّيزات ونواقص  الوضع املستقبيّل.

يتعّلق جزء من امليزان بالكفاءات والقدرات واملمّيزات الشخصّية وأمناط العالقة والتفاعل بالنسبة لكّل واحد من املشاركني.

بة وداعمة أم قوى معرِقلة. ستساعدكم  عندما تقومون بإعداد الجدول، دوِّنوا ألنفسكم تفسريات مواقف هذه األطراف، سواء كانت قوى مرحِّ

بة أو معرِقلة، ومراجعة الخطوات التي ارتأيتم القيام بها  د للقوى التي حّددتم أّنها مرحِّ هذه التفسريات مستقَباًل عىل إجراء فحص مجدَّ

للتعامل مع هذه القوى.

بلورة وتصميم خّطة مفّصلة لكّل واحدة من قنوات التغيري وخلق التزامن بني املراحل

• إعداد جدول بالقوى واملهاّمت: من سيقوم مباذا؟ متى؟ إىل متى؟ َمن يشارك؟	

• خلق تزامن بني املراحل وبناء خّطة عمل شاملة.	

نقاط إضافية للتفكري

من هم األشخاص التي ميكنكم التعلُّم منهم حول تغيريات مامثلة؟ ما الذي تعّلمتموه من تغيريات سابقة يف املدرسة وميكن االستفادة منها 

يف سياق التغيري الحايّل؟ ما هي التأثريات املحتَملة للتغيري عىل مجاالت إضافّية يف املدرسة؟

نصيحة
النجاعة والفاعلّية: األكرث من أجل األقّل

قمنا يف املرحلة السابقة بتوضيح الفرق بني امُلْدَخالت وامُلْخَرجات والنتائج. من املهّم يف هذه املرحلة فحص العالقة 
بني املرّكبات من خالل مقياسني مختلفني:

النجاعة: إىل أّية درجة يضمن اإلجراء املقرتَح تحقيق امُلْخَرجات والنتائج املنشودة؛ أي فعل األمور الصحيحة 

.)Doing the Right Things (

ويف هذه الحالة كذلك، قد ينظر يف األمد القصري إىل استثامر الوقت، والتعبري عن االلتزام واملشاركة يف العملّية الرتبوّية 
عىل أّنها أمور غري ناجعة، وعىل أّن مساهمتها يف تحقيق امُلْخَرجات )مقارنة بعملّية أخرى( غري "مربحة" بالرضورة.

لكن مبا أّن الحديث يدور عن مسار بني األشخاص، فإّن مساهمتها يف تحقيق األهداف هائلة، حّتى يف األمد القصري، 
ويف األمدين البعيد واملتوّسط البعد يف األساس. 
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العودة للقامئة

جدول القوى واملَهاّمت )غانت(- مثال 

مّتوزحزيرانأّيارنيسانآذارشباطكانون الثايناملهّمت

جلسة تحريك

مقابالت مع سكرتاريا 
املدرسة

تحليل املقابالت

تحليل نتائج وتحديد 
ممّيزات االحتياجات

جولة مهنّية يف املدرسة 
لفحص الحلول

لقاء مع مخّطط

الحصول عىل رسومات 
تخطيطّية أّولّية وفحص 

مع الطاقم

مصادقة عىل الرسومات 
التخطيطّية األّولّية من 
ِقبل الطاقم والسكرتاريا

مناقصة لتنفيذ التغيري 
يف البناية

تنفيذ طلبية مستلزمات 
السكرتاريا )تلفون، 

حاسوب(

تنفيذ تغيري البناية

تأهيل السكرتريات 
الستخدام العتاد

إصدار مذّكرة لطاقم 
املدرسة واألهل

موعد إطالق التغيري

نصيحة
جدول بالقوى واملَهّمت )مخّطط غانت(

جدول بالقوى واملهاّمت، والذي يعرّف ويحّدد الجدول الزمنّي ويساعد عىل تخطيط التغيري ومتابعة  تنفيذه.

ميّكن تطبيق الجدول الذي ُينّظم خّطة العمل من خلق التفاهامت وتوليد الشّفافّية يف األنشطة، والتعرّف عىل من 
يقوم مباذا، ومتى، وكذلك متابعة مسار التقّدم.

ميكن رسم جداول كهذه بربمجّيات ُمَحْوَسبة بسيطة أو مرّكبة- وحّتى بقلم الرصاص عىل الورق األبيض. املهّم يف 
األمر هو بناء خّطة يشارك فيها الجميع، ومّثة اّتفاق حول تطبيقها.
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العودة للقامئة

قيادة عملّية التغيري 
يف هذه املرحلة، ال نكتفي باالنتقال من "األقوال" إىل "األفعال"، بل نرتقي درجة واحدة يف درجة االلتزام املطلوبة. نتقّدم اآلن مرحلة إضافّية 

يف فهم أّن التغيري حاصل ال محالة. ومع هذا اإلدراك النامي ومع الخطوات العملّية املزَمع تنفيذها )عىل الرغم من عدم وضوح جميع األمور 

بة والداعمة" َو  بعد(، فإّنكم تتقّدمون يف اّتجاه جولة أخرى، قد تكون الحاسمة )لكّنها ليست األخرية بالتأكيد( يف التعامل مع "القوى املرحِّ

"القوى املعرِقلة": آمال ومخاوف، وثقة وتشكيك.

لذا، مّثة أهّمّية لتحريك املسار بطريقة منّظمة. اإلعالن! عرض املراحل! التأّكد من أّن الجميع يفهمون ما الذي يوشك أن يحصل. إىل ذلك، 

يجب منح فرصة إضافّية لوضع رؤيا )املدرسة املنشودة(، وللتواصل مع الجوانب القيمّية )لَِم هذا األمر مهّم بالنسبة لنا؟ يف أّي موضع يلتقي 

هذا األمر مع عقيدتنا؟(، وللتواصل مع األهداف )ما هي األمور التي يساعدنا التغيري عىل تحصيلها؟(، ولنْقل توّقع واضح )ومعّزز( حول قدرة 

الطاقم وجميع الرشكاء عىل مواجهة التحّدي املطروح.

مّثة يف هذه املرحلة إمكانّية إلجراء تحريك َطقيّس )أي اإلعالن من خالل طقس معنيَّ عن بدء مرحلة التنفيذ( واالنتقال من مرحلة التخطيط 

إىل مرحلة التنفيذ.

نواتج

إخراج الخّطة من مرحلة التخطيط إىل مرحلة التنفيذ بحسب املراحل املختلفة: االمتثال للخّطة والجداول الزمنّية من خالل تجنيد املوارد 

املطلوبة و تجنيد جميع الرشكاء.

خارطة طريق- تسلسل مراحل العمل 

• إطالق التغيري	

• تنفيذ التغيري بحسب مراحل الخّطة	

• املراقبة واإلرشاف من خالل التنفيذ	

• تقييم التغيري	

إطالق التغيري: تخطيط عملّية اإلطالق

ينعكس إطالق التغيري بعملّيات وخطوات نشري إىل أّن املدرسة مهيَّأة لتطبيق التغيري: إّنها لحظة مفصلّية تقولون فيها ألنفسكم وملحيطكم 

إّن التغيري ينتقل من مرحلة التخطيط إىل مرحلة التنفيذ.

• متى؟ من ناحية، "ينقصنا الوقت" َطوال الوقت، ومن ناحية أخرى يجب اّتخاذ القرار والرشوع يف العمل.	

• يف أّي من األطر؟ ُيحتمل وجود عدد من أحداث إطالق التغيري، لذا اختاروا اإلطار أو األُطَر األكرث أهّمّية للتغيري، والتي مبقدوركم فيها 	

إيصال رسالة واضحة ُمفاُدها أّن التغيري قد انطلق وأّن النجاح سيكون حليفه.

• ما هي الخّطة التي تعرضونها؟ عند عرضكم للخّطة، تأّكدوا أّن رسائلها واضحة وسلسة وقابلة لالستيعاب والفهم. عرُض خّطة معّقدة 	

يحبط الجمهور ويدفعه نحو التشكيك يف إمكانّية التغيري.

• ما الذي تريدون قوله كمديرين؟	

• ما هي نقطة الحسم األوىل؟	
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العودة للقامئة

التنفيذ بحسب مراحل الخّطة

لقد أزفت الساعة! نبدأ يف العمل بحسب خّطة التغيري التي جرى رسمها يف املرحلة السابقة. ما يعنيه األمر يف جزء من التغيريات هو أّن 

التغيري قد خرج إىل حّيز التنفيذ بدًءا من هذه اللحظة.

عموًما، ميكن االفرتاض أّن التغيري يف مراحله األوىل يكون واضًحا للعيان، لذا فالحديث يدور عن مرحلة مهّمة جدا يف العمل مع األطراف 

بة والداعمة وتلك املعرِقلة للتغيري. إّنها املرحلة التي يجب عليكم فيها أن تدفعوا نحو تقبُّل التغيري بحذر كبادئة الّتجاه جديد، وأن  املرحِّ

تحّوطوه مبشاعر النجاح )يف هذه املرحلة عىل األقّل(.

قيادة التغيري تشّكل دمًجا بني عمل إدارّي ناجع وُمَدْوَزن من حيث التوقيت، بني مسار قيادّي لرفع مستوى االلتزام، وضّخ طاقات إيجابّية، 

والتحّدث بدون كلل أو ملل عن أّن األمر ملّح ورضورّي.

نصيحة
موقع املدير يف امليدان

يبدأ التغيري بالتقّدم نحو األمام- توزيع املهاّمت، وطواقم العمل، ولقاءات التشاور. كّل ذلك باإلضافة إىل الكثري من 
املَهاّمت الجارية. من الواضح، إًذا، أّنكم ال تستطيعون املكوث يف جميع األماكن َطوال الوقت. أين متكثون، إًذا؟

إىل جانب الفضول ورغبتكم يف املشاركة، من املهّم أن تفهموا أّن املدير يشّكل مورًدا مهامًّ يف قيادة التغيري. من خالل 
 .)CAPI( حضوره، ميكن للمدير أن يحسم األمر وأن يوازن املرّكب الناقص يف املزيج الذين ُعرِض يف يف مراحل سابقة
يستطيع املدير تجنيد تأثري يعّزز االلتزام والتحريك، وتدعيم نقل املوارد املختلفة من وإىل هذا املكان أو ذاك، أو 

دعم قرارات حاسمة تستوجب مقولة واضحة يف هذا االّتجاه أو ذاك.

يف خّطة التغيري املوضوعة، ميكن رسم بعض القواعد التقريبّية واملرنة يف مسألة تداخل املدير يف عملّية التغيري:

نقاط تحريك وتلخيص مع الطواقم الفرعّية املنبثقة.

محاور الحسم: استكامل مرحلة التجريب والتخّبط حول سبل املواصلة؛ يتطّور هذا النقاش يف اّتجاهني.

رفع املعنوّيات: وذلك يف املواقع التي تواجه فيها الطواقم صعوبات وتحتاج ملن يسمعها ويصغي إليها ويشّجعها 
ومينحها دعاًم مجدًدا.

البعد التمثييّل: يشري حضور املدير )ال سّيام أمام جهات مختلفة، كاألهل ومندويب وزارة الرتبية والتعليم، ومندويب 
السلطة املحّلّية( إىل األهّمّية  التي توليها املدرسة لعملّية التغيري.

م. "منع املضايقات": نقاط يعمل فيها املدير عىل تنقية الحّيز الذي يحتاجه طاقم التغيري من أجل التقدُّ

االعتناء الشخيّص بـِ "الخارسين": االهتامم بعضو الهيئة التدريسّية الذي كان "بطل" طريقة التدريس التي جرى 
استبدالها، وبالتالميذ الذين حصلوا يف السابق عىل مكانة مركزّية يف ساحة املدرسة، وما شابه.

ل: هل هو مطلوب فعاًل؟  مهّم! التغيري هو فرصة لبناء قيادة وسطى أيًضا، لذا يجب التفكري مليًّا عند كّل تدخُّ
وكذلك: كيف نتدّخل؟

كّل تغيري يؤّدي )وإْن ظاهريًّا( إىل "رابحني وخارسين"

حّتى لو كان واضًحا مبا يقطع الشّك باليقني أّنكم تقومون باألمر السليم، وأّن التغيري يقود املدرسة نحو األحسن، 
ففي املرحلة األوىل عىل األقّل )يف غالبّية األحيان، وظاهريًّا عىل األقّل( سيكون هناك رابحون وخارسون. الطاقم الذي 
يعمل بحسب طريقة التدريس الجديدة، واملرّكز االجتامعي الذي جرى تجنيده لتنفيذ الربنامج، أو الطالّب الضعفاء 
يف الصّف، كّل هؤالء هم "أبطال التغيري" الحايّل، ويقفون يف قلب الحدث. يف املقابل، إّن املعلم ذا األقدمّية، والطالب 

املزعج، ولجنة األهل السابقة، جميعهم كانوا "أبطال" الوضع القائم، واآلن ُيْخلون املنّصة.

االهتامم بالخارسين، ومراعاتهم، ومنحهم االحرتام والتقدير، تقّلل من حاالت املعارضة.
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كّلام كان استبدال ضّخ الطاقة ووجبات التشجيع باإلحساس املتنامي بالنجاح أرسع، عندها ستتمّكنون -أنتم قادة التغيري- من معالجة املهّمة 

ذاتها. من هنا تنبع الحاجة إىل التفكري املسبق بـِ "االنتصارات الصغرية". هذه األحداث املرّكزة التي تأيت يف املراحل املبّكرة من عملّية التغيري، 

م ملموس، تشّق الطريق للنجاحات املستقبلّية. كّل واحد من هذه األحداث يعّزز األشخاص امللتزمني بعملّية التغيري  والتي يحصل فيها تقدُّ

ويقّلل من عدد املشّككني ويضعف من عزمية املعارضني. النجاح يف تجنيد معلِّم المع أو مجموعة من املحرّضني إىل طاقم قيادة التغيري، 

وتجنيد أهاٍل مؤّثرين أو إقناع رئيس البلدّية بتوفري املوارد، كّل هذه انتصارات صغرية. االنتصارات الصغرية هي االنتصارات التي تجّند االلتزام 

م يف  بواسطة نشاطات ُمَعّدة لتوضيح رسالة التغيري، وتجنيد شخصّيات مركزّية، وإدخال تغيريات ملموسة يف السلوكّيات التنظيمّية والتقدُّ

املقاييس املركزّية التي جرى تحديدها.

تخطيط "االنتصارات الصغرية"

ما هي اإلنجازات الرسيعة التي ميكن خلقها بغية تعزيز الثقة بعملّية التغيري؟ أشريوا إىل املحّطات البينّية التي 
م يف عملّية التغيري. من املهّم أن تقوموا بتوزيع املحّطات البينّية عىل امتداد الجداول  متّكنكم من عرض التقدُّ

الزمنّية يك يصبح باإلمكان إنتاج كتلة متجانسة ومتواصلة.

الرقابة واإلرشاف خالل عملّية التنفيذ

يف حاالت معّينة، تتواصل عملّية التغيري أشهرًا عّدة؛ لذا من غري الصواب االنتظار حّتى انتهائها لنعرف ما إذا كّنا نسري يف االّتجاه الصحيح أم ال. 

مّثة أهّمّية لعقد لقاءات جارية لطاقم التغيري يحصل الطاقم خاللها عىل التقارير واملستجّدات، ويجري تبادل االنطباعات، وُتطَرح التساؤالت 

والتحّفظات. من املفّضل أن تّتسم عملّيات التلخيص التي ُيجريها الطاقم )كام خّطة التنفيذ برّمتها( بالشّفافّية والعلنّية أمام طاقم املدرسنّي 

م طاقم التغيري خالل نقاشات الهيئة  بأكمله، وحّتى أمام املدرسة كّلها يف بعض الحاالت. من هنا تدعو الحاجة لتقديم تقارير جارية حول تقدُّ

اإلدارّية للمدرسة. يقّدم هذه التقاريَر قائُد عملّية التغيري ومبشاركة ظرفّية ملندوبني آخرين. 
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نصيحة
 )Change and Transition( التغيري والتحّول

من املتعارف عليه تشبيه الفرق بني التغيري والتحّول بالفرق بني التغيري الصغري الذي يقوم به الجزء الذي يحرّك التغيري 
يف حاملة طائرات )Trim-Tap(، وهو عبارة عن عجل مسنَّن مربوط باملِْقَود، وبني التغيري الكبري الذي يقوم به الجزء 
الخلفّي من حاملة الطائرات. وعىل املنوال ذاته، بني التحّول الصغري )نصف خطوة( الذي ُيطلب من الجندّي األول يف 
متارين االنتظام التي يقوم بها الجنود، وبني حجم التحّول وعدد الخطوات التي ُتطلب من الجندّي األخري يف الرتل. 

ويف العودة إىل موضوعنا... يشمل التغيرُي اإلجراءاِت الكبريَة والبارزة لتغيري املحيط الخارجّي، وتغيري املنهاج، وتغيري 
إدراج املعّلمني، وتغيري إطار الساعات وما شابه. أّما التحّول فهو مجمل العملّيات الصغرية واملتواصلة التي تدفع 

جميع املشاركني ليكونوا يف أحسن أحوالهم يف الواقع الجديد.

م وَجْودته. يف هذه املَحاور، قد ال نرى  باإلضافة إىل ذلك، نقرتح اّتخاذ قرار بشأن عدد من "محاور الفحص" التي سنفحص فيها وترية التقدُّ

النتائج بعد، لكّننا نستطيع بالتأكيد تكوين انطباع عاّم حول املسار وكذلك مراقبة امُلْدَخالت وتقييمها.

اإلرشاف والرقابة خالل السريورة: كيف ميكنكم تعزيز احتامالت سريكم يف االّتجاه الصحيح؟

اختاروا محاور للفحص: محاور مركزّية كنهاية مرحلة تطوير املنهاج، أو نهاية أمسية التسجيل، أو انتهاء مرحلة 
الرتميم الخارجّي. عوًضا عن ذلك، ميكنكم تحديد فرتات زمنّية ثابتة: كّل شهر ونصف عىل سبيل املثال.

يف غياب القدرة عىل قياس امُلْخَرجات والنتائج، ميكن تعريف مقاييس إضافّية للرقابة: الوقوف بامُلْدَخالت )الجداول 
الزمنّية واملوارد(، مؤرّشات تتعّلق بالسريورة )املشاركة يف املناسبات، وأحاسيس الرشكاء، وتقييم جودة النواتج(.

دوا من هو الطاقم الرشيك يف الرقابة واإلرشاف حدِّ

)طاقم قيادة التغيري، مشاركة الهيئة اإلدارّية كّلها أو أطراف إضافّية(.
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تقييم التغيري  

كّلام اقرتبنا من استكامل عملّيات التغيري التي جرى تخطيطها، فمن الجدير أن نبدأ بالتحرّض لتقييم املسار، أو عىل األقّل للمرحلة األوىل 

من التقييم. التوثيق املنهجّي للمراحل التي جرى تنفيذها، وتجميع املواّد واالنطباعات، والتجميع املنهجّي ملعلومات حول الوضع الذي ساد 

ُقَبْيل مرحلة التغيري وعىل طول الطريق، كّل هذه تسّهل عملّية التقييم وتحّسنها بدرجة كبرية. 

جوهر عملّية التقييم هي محاولة االّطالع عىل درجة تحقيق الغايات التي ُوِضعت قبل الرشوع يف عملّية التغيري: امُلْدَخالت، وامُلْخَرجات، 

وحّتى بداية ظهور النتائج يف بعض الحاالت. بكلامت أخرى: عملّية التقييم تسعى لإلجابة عن السؤال التايل: هل ضمن التغيري ردم الفجوة 

بني املوجود واملنشود؟ وإذا مل تكن اإلجابة باإليجاب، فام الذي ميكن فعله لضامن إغالقها؟

يف املرحلة الثانية، وبحسب دوائر التعلُّم املعروضة، ميكن طرح أسئلة تستأنف عىل الفرضّيات األساسّية، ومتّكن من التوّصل إىل تبرّصات أكرث 

عمًقا، وطرح اّتجاهات جديدة الستكامل التغيري والعمل.

نصيحة
دوائر التعّلم

عىل غرار التمييز الذي أجريناه بني التغيري من املرتبة األوىل والتغيري من املرتبة الثانية، جرت العادة عىل التمييز 
بني عدد من مستويات التعّلم:

دائرة التعلُّم األوىل )One Loop Learning(: تتمحور عملّية التعلُّم يف فحص ومراجعة العالقة بني التخطيط 
والتنفيذ، وتفحص إىل أّي درجة نّفذتم ما ورد يف تخطيط التغيري وتشخيص األسباب )التنفيذّية -يف املعتاد( للفجوات 

بني التخطيط والتنفيذ. تشمل هذه املرحلة التخطيط ألنشطة عينّية تهدف إىل تقليص الفجوات.

دائرة التعلُّم الثانية )Double Loop Learning(: تتمحور عملّية التعلُّم يف إعادة مراجعة الفرضّيات األساسّية 
من خالل طرح عالمات استفهام حول التخطيط، وحول التنفيذ وحول العالقة بينهام.

دائرة التعّلم الثالثة )Third Loop Learning(: يتمحور يف املراجعة املتواصلة لعملّيات التعلُّم نفسها. نواتج 
نه، وتلك التي تعّوقها. ات حول العوامل التي تنهض مبسارات تغيري الجهاز املدريّس وُتحسِّ التعليم هي يف الواقع تبرصُّ
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َمْأَسسة التغري
املَأَْسسة هي يف األساس عملّية ربط التغيري عىل نحٍو أمنت مبجمل النشاط املدريّس ومبنظومات بنيوّية أخرى. عندما يجري تدعيم التغيري يف 

الفرع العلمّي بتعريف مجّدد للمتطّلبات من طاقم التدريس، وإرفاقه بإجراءات جديدة لطاقم الصيانة، وعندما ُيطرح بكامله كجزء من 

سياسة العالقات العاّمة للمدرسة )موقع اإلنرتنت، ومعلومات مكتوبة، وجوالت تسويقّية للطالّب الجدد(، وُيستخدم كقاعدة ملؤمتر يرتاده 

جميع مدرِّيس العلوم يف اللواء، عندئذ تتعّزز فرص ثبات التغيري ملّدة طويلة وُتحّوله بالتايل إىل أمر مستدام. 

تضمن الخطوات البنيوّية املتعّلقة بتعريفات الوظيفة، وبإجراءات العمل، وبتغيري منظومة تقديم التقارير، وبتغيري العقود واالّتفاقات، 

وبتغيري االلتزامات تجاه أطراف خارجّية، تضمن استمراَر العمل والنشاط.

ما الذي يضمن إًذا ُفرَص هذا األمر أو يزيدها؟ هي نستطيع َمأَْسسة "الروح"؟ والحامس الذي مّيز الطاقم يف بداية مشوار عملّية التغيري- هل 

د، لكّنها هي كذلك تتعلق باملَأَْسسة. مّثة إمكانّية للمحافظة عليه؟ يف حقيقة األمر، إّن املحاَفظة عىل روح الدافعّية أمر معقَّ

نواتج 

قامئة نشاطات بنيوّية تضمن التحسني املتواصل يف أمناط العمل الجديدة التي جرى استيعابها، وكذلك تحسني امُلْخَرجات والنتائج املرافقة.

قامئة باالستنتاجات والِعرَب املتعّلقة بطريقة قيادة التغيريات يف املدرسة، والتي تضمن أّن التغيري القادم سُيدار بطريقة أفضل.

خارطة الطريق- تسلُسل مراحل العمل

إدارة َمأَْسسة التغيري

تنفيذ عملّية بحث واستخالص للعرب

َمأَْسسة التغيري: خلق استمرارّية وضامن تحقيق التحسني املستدام

تخطيط عملّية املَْأَسسة: عملّية مسح لقنوات املَْأَسسة

ميكنكم ضامن استيعاب التغيري يف العمل املدريّس والحفاظ عليه عىل امتداد الوقت، بالدرجة التي تستطيعون فيها ربط التغيري بعمل كّل 

واحد من أفراد الطاقم.

افحصوا أنفسكم: 

• هل ميكن ربط التغيري مبنظومة اإلعالن التابعة للمدرسة؟ مبوقع املعلومات؟ مبنظومة التسويق؟ مبنظومة العالقات العاّمة؟	

• هل تشّكل االستمرارّية يف املجال الذي حصل فيه التغيري جزًءا من خّطة عمل املدرسة للسنة القادمة؟ كمرشوع أم كجزء من العمل الروتينّي؟	

• هل مّثة وضوح حول ُهوّية املسؤول عن املحافظة عىل التغيري؟	

• هل جرى تعريف وتوضيح املرحلة القادمة من التطوير؟ من سيقودها؟	

• هل ميكن ربط التغيري الذي تحّقق مبسار تقييم أفراد الطاقم املدريّس؟	

• هل ميكن ربط التغيري بعملّيات مكافأة الطاقم؟	
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• هل مّثة حاجة إىل مالَءمة أو تغيري مسارات تتعّلق باألمور اإلدارّية )كعمل السكرتاريا، والتسجيل، ومنظومة إدارة الحسابات( من أجل 	

متكني التغيري أو تعزيزه؟

• هل مّثة حاجة إىل تغيري مسارات عمل تتعّلق باملنظومة املسؤولة عن التجهيزات والعتاد والبناية واملظهر الخارجّي، أو مالَءمتها؟	

• هل مّثة وضوح حول الكيفّية التي يندمج فيها التغيري بالرؤيا املدرسّية؟	

• هل قمنا بربط التغيري مبنظومة الِقَيم املعَلنة أو مبنظومة الِقَيم السائدة يف املدرسة؟	

أَِعّدوا قامئة بنشاطات املَأَْسسة التي تريدون فحصها وتطبيقها يف الفرتة القريبة، وابنوا من حولها خّطة تطبيقّية:
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تنفيذ البحث االستقصايّئ واستخالص الِعرب

بخالف التحقيق الذي يفيض إىل العثور عىل "املذنبني"، ينتهي البحث االستقصايّئ باستخالص العرب. العرب هي مبادئ توّجهنا نحو العمل، 

واستنتاجات نستقيها من التجربة اآلنّية ونطّبقها مستقَباًل.

من شأن التجربة التي تراكمت خالل مسار التغيري أن تتحّول بواسطة البحث االستقصايّئ إىل معارف حيوّية تخدم املدرسة يف أنشطتها 

املستقبلّية. ميكن إجراء بحث استقصايّئ حول كّل عمل أجريناه، صغريًا كان أم كبريًا، لكن يبدو أّن مّثة أهّمّية استثنائّية إلجراء بحث استقصايّئ 

هة نحو تحسني وجه املستقبل والتي ترتكز إىل قدرات تنظيمّية نرغب يف تطويرها. حول مسارات مركزّية وكبرية يف املدرسة، ال سّيام تلك املوجَّ

تخطيط تنفيذ البحث االستقصايّئ

دوا أهداف البحث االستقصايّئ؛ ما الذي تريدون تعّلمه؟ عرِّفوا وحدِّ

دوا طريقة تنفيذ البحث االستقصايّئ: مقابالت مع رشكاء ذوي صلة وكتابة العرب؛ إدارة نقاش منهجّي؛  عرِّفوا وحدِّ
بعض املحادثات مع جهات ذات صلة يتبعها إدارة نقاش.

أنهوا البحث االستقصايّئ برسم اّتجاهات عمل واضحة.

نصيحة
بنية البحث االستقصايّئ

عملّيات التغيري البنيوي تشّكل مثاالً ممتازًا عىل العمل املدريّس الذي ميكننا التعلُّم منه. ميّكننا بناء مسار منهجّي 
لبحث استقصايّئ واستخالص للعرب، ميّكننا من تحويل التجربة التي تراكمت يف التغيري الحايّل إىل استنتاجات ذات 

مغزى يف عملّيات التغيري.

بعض املَحاور املقرتَحة إلجراء البحث االستقصايّئ:

• َدْور الطاقم وأداء أعضاء الطاقم: َمن برز ِمن بينهم؟ من يستطيع أخذ َدْور يف التغيريات املستقبلّية؟ ما هي األمور 	
التي تعّلمناها حول أعضاء الطاقم؟

• موضوع التغيري.	

• قيادة الطاقم.	

• تغيري يف مدرستكم: ما هي األمور التي يسهل تغيريها؟ ما هي األمور التي يصعب تغيريها؟	

نحّبذ صياغة االستنتاجات مبفردات املعارف التي ميكن توظيفها يف عمل مستقبيّل.
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