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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
ومن مث فإن   وتتكيف،وتصارع   التحدايت، تنمو وتتطور وتتقدم وتواجه  ت املعاصرة عبارة عن نظم اجتماعية  إن املؤسسا

  مؤسسة. ظاهرة طبيعية تعيشها كل التغيري يصبح  
عليها أن تتفاعل مع التغيريات واملتطلبات والضرورات ب  ي غري ألهنا  تت  بل  نفسه، ل التغيري  أج  نتتغري م   واملؤسسات ل 

 هبا.والفرص يف البيئة اليت تعمل  
املؤسسي على املستوى    وحتسن إدارهتا إبيابيةتتفهم بيئة التغيري وتتعامل معها  مل   مهمة، وإذاوقد أدى هذا كله اىل حقيقة 

فشلت خططها ماء و البقاء والن  تك من سباق إخراج مؤسس ت يفوقد فقدت موقعك وأسهم  ك فإنك بال شك ستجد نفس
 .املطلوب ا على الوجهيف حتقيق أهدافه

تمية يف والتغريات احل  الوظيفية،العاملني وأهدافهم   تغريات داخلية مثل التغريات املستمرة يف احتياجات وتوقعات هناكف
إذا التغيري  .للسقوطوأن يصبح كياان ايال  جلمود  م من اإلصابة ابتستهدف محاية التنظي  يتال ل واألنظمة وأساليب العملاهلياك

 . وتوظيفه مل يعد ترفا فكراي ، بل ضرورة ملحة ات العصر ، والتعامل معه واستيعابهمسة من مس
  :تعريف التغيري

 النتقالمن  مبا يض  داخلي واخلارجي لا ييف البيئالتكسعى لتحقيق  ت  هود وهادفموجه ومقص   تنظيمية  إجراءاتعبارة عن   هو
 . ة تنظيمية اكثر قدرة على حل املشكالتحال  إىل

من املنظمة على حل املشكالت ، وجتديد عملياهتا  على أنه جمهود طويل املدى لتحسني قدرة  أيضا   ويعرف التغيري التنظيمي 
ك وذل العمل فيها  زايدة فعالية مجاعات  ى لشامل يف املناخ السائد يف املنظمة مع تركيز خاص ع اث تطويرد ح خالل إ 

  :أساسيني ألحد أمرينالتغيري   فستهد وي, دة مستشار أو خبري يف التغيري الذي يقوم إبقناع أعضاء املنظمةساعمب
  :وفيما يلي عرض ألهم أسباب التغيري التغيري ة إىل إجراءتدعو املنظمهناك أسباب    :أسباب التغيري 

لة والسلبية الالمباوح  ي ر ختتفو .  يوية داخل املنظمات  ى جتديد احلري علالتغييعمل    : الفاعلة ةاحلفاظ على احليوي- ١
 . منطويلة من الز  املمتد لفرتة  والستقرارالنامجة عن الثبات  

  .يف األساليب ، ويف الشكل واملضمون   البتكار القدرة على   تنميةيري على  التغ  ل يعم  :االبتكارلى  تنمية القدرة ع- ٢
  الرتقاءاو ر والتحسني  طويالت اثرة الرغبة يفإ- ۳

 . والتقدم  الرتقاءحنو   واحلافزوتنمية الدافع   يعمل التغيري على تفجري املطالب وإاثرة الرغبات
 .من ظروف خمتلفة ، ومواق  تواجهه املنظمات   تغريات ما املمع  درة على التكيف  الق:   احلياة تق مع متغريا وافالت- ٤
  ومعرفة نقاط القوة وأتكيدها تها ،معاجلاىل اخنفاض األداء و   ف اليت أدتالضع   نقاط  افاكتش  : األداء ىزايدة مستو - ٥
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  :التغيري أهداف 
  : مايلي هداف برامج التغيرية ومدروسة وخمططة . ومن أالتغيري تكون عملية هادف  ملية إن ع

 . بقاء والنموالهتا على  وحتسني قدر  هبا  ةزايدة قدرة املنظمة على التعامل والتكيف مع البيئة احمليط -١
 . العامة للمنظمة  ألهدافجناز اخمتلف اجملموعات املتخصصة من أجل إ  على التعاون بني  زايدة مقدرة املنظمة  -٢
 . األفراد على تشخيص مشكالهتم وحفزهم ألحداث التغيري والتطوير املطلوب اعدةسم -۳
  . هلموظيفي  لالرضى ا  ة وحتقيقهداف التنظيميألا  حتقيقتشجيع األفراد العاملني على   -٤
 . وتوجيهه بشكل خيدم املنظمةع هبدف إدارته الكشف عن الصرا  -٥
 . موعات يف املنظمةالعاملني واجملبني األفراد    والنفتاحالثقة  جو من  بناء   -٦
 . يديةقلاإلدارة الت متكني املديرين من أتباع أسلوب اإلدارة ابألهداف بدل من أساليب -٧

 :يةيتكون من اخلطوات واملراحل التال  املنظمات  خمطط :التغيريخطوات  
  معرفة مصادر التغيري1

التكنولوجية، والتغريات   السوق والتغريات كليف هي  حيدث   الذيبيئة املنظمة اخلارجية كالتغيري  مصدر التغيري  وهنا قد يكون  
  والتصال.ات السلطة هيكل املنظمة وعالق  ي يف خلداالتغيري   درن مص سية أو القانونية وقد يكو السيا

 .حتقيقه تريد  موقع املنظمة اآلن وبني ما  خالل حتديد الفجوة الفاصلة بني  وذلك من تقدير احلاجة اىل التغيري- ٢
 وغريها   دوران العمل  الغياب أواملستخدمة، نسبة    العمل التكنولوجيا  أبساليبمثل   تشخيص مشكالت املنظمة- ۳
التغيري، سوء فهم آاثر    املعنوية،اخلسارة املادية أو   من  واملقاومة هلا أسباب منها اخلوف تغيريومة اللى مقاع  غلبتلا- ٤  

أتدية العمل  التعود على  التغيري، أهنم استغلوا أو أجربوا على    العاملني  جديدة، احساسسلوكية   تطوير عالقات وأمناط  تمتطلبا
 ر.راالستق يف    معينة، الرغبة بطريقة  

  .خالل توضيح أهداف التغيري بشكل دقيق ميكن قياسه ويكون ذلك من :غيريالزمة للتختطيط اجلهود ال- ٥
ميم الوظائف ادة تصمي )اعاهليكل التنظي املنظمة وهيهبا    يت قد تتأثرلعناصر ال العناية ابويب    :التغيري ياتوضع اسرتاتيج- ٦

واألجهزة،ادخال   اآللت  نتاج،تغيريديل أساليب األتع )التكنولوجيا    وليات،سؤ وامل الصالحيات  األعمال، تغيري صف  واعادة و 
 (   جديد  العمل توظيفتنمية فرق    اإلداريني  تدريبية للقادة  ندواتية)التدريب أثناء العمل ،متمة للمنظمة(،القوى البشر األ
  .فرتة معينة تنفيذ اخلطة خالل- ٧
  .هالضعف فياو   حي القوة ة نواعرفوم   اخلطة   تنفيذ   متابعة- ٨
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  :أمهها هناك عدة اسرتاتيجيات للتغيري املوجه من: ات التغيرياسرتاتيجي
  اسرتاتيجية العقالنية امليدانية- ١

ية.لذلك علم،فالتعليم وسيلة لنشر املعرفة ال ،ي واخلرافاتالوع  مهل وعدهو اجلالعدو الرئيسي للتغيري   ى افرتاض أن قوم علوهذه ت
 .ابملعلومات  املوظفنيى تزويد  رئيسي عل   تركز بشكل تدريبية برامجصميم  بتاملنظمات    تقوم 

  اسرتاتيجية التثقيف والتوعية املوجهة- ٢
   األشخاص أو املنظمات بضرورة التغيري  اقتناعتوافرها ،بل عدم    عدم   أوص املعلومات ام التغيري ليس نق احلاجز الرئيسي أم أن 
 .وهيقاومونه ول يقبل ذا  ل أو تضارب قيمهم ومعتقداهتم    همحلد ملصاابلتغيري هتدي كون فقد ي  .منه  خوفهم  أوفيه  تهم  أو عدم رغب  

  على املدى البعيد  احلالت الطارئة ولكنها غري فعالة بعضالة يف  ع ف  هذه السرتاتيجية.: اسرتاتيجية القوة القسرية- ۳
 .ودعمهم للتغيري  ل تضمن ولء األفرادألهنا 

  :ري مقاومة التغي
ل  ومة قد املقا  القائم، وهذه احملافظة على الوضع   ن اىللمتثال له ابلدرجة املناسبة والركو و عدم ااألفراد عن التغيري أ   ناعامت يه

املتحققة منه املقرتح سلبيا مبعىن أن الفوائد   عندما يكون التغيريأغلب األحوال بل ايابية وتتمثل ايابية املقاومة   ة يفسلبي تكون 
 . له يصب يف مصلحة اإلدارة  ل المتثا دفوعة وعدميف امل لتكالا  ل من أق

 التغيري  أسباب مقاومة
 له   حوالرتيا ابلرضا   يشعرون و   ى األمور املألوفةىل حب احملافظة علالناس عادة ا  مييل :اجملهولمن   للمألوف اخلوف   االرتياح -1
على ادراك جوانب ة  لقدر عدم ا  احلايل وكذلك  ع ض الو   يف صور  الضعف والق  واحيان عدم القدرة على ادراك ن:األدراكسوء   -2

  .الوضع تشكل عائق كبري يف وجه التغيري القوة ومزااي
 .يعين خسارة شخصية لهعله يقاوم أي تغيري  ياان ارتباطا وثيقا ابلوضع القائم مما ي لفرد أحمصاحل ا ترتبط  :املكتسبةاملصاحل   -3

   :ليايابية فتؤدي اىل ما يأهنا سلبية ال أن هلا نواحي  لتغيري والتطوير على مة امقاو  ىلظر ارغم أنه ين: يريمزااي مقاومة التغ
  .سائله وآاثره بشكل أفضلو و  على توضيح أهداف التغيريتؤدي مقاومة التغيري اىل اجبار ادارة املنظمة   -١
  .للمعلوماتيد لنقل اجلر اافتو عدم  لتصال وعن  ات افاعلية عملي تكشف مقاومة التغيري يف املنظمة عن عدم -٢
لة للتغيري نتائج احملتمحتليل أدق لل املون تدفع ادارة املنظمة اىلاد العاألفر   من التغيري ومشاعر القلق اليت يعاين منها أن حالة -۳

  . اء املباشرة أو غري املباشرةسو 
  القرارات يف املنظمة اذواختت  شكالة معاجلة املعمليتكشف مقاومة التغيري النقاب عن نقاط الضغط يف   -٤

  :ق للتعامل مع التغيريطر  مخسةهناك  :   مع مقاومة التغيري اسرتاتيجيات املنظمات يف التعامل
   قشة  تتخذ عدة أشكال منها املنا  دللتغيري. وقالعاملني على رؤية احلاجة   هذه السرتاتيجية تساعد:  واالتصال التعليم -١
   ه ني هبذالعامل  اقتناعإيابيات هذه الطريقة أنه عند   أبرز  ومن  .وتقارير أو مذكرات  للمجموعات،العرض    ،الفردية     

 غيري.تطبيق الت يف عملية  املعلومات سيسامهون      
  واالندماجكة  املشار  -٢  

 خدم هذه ستوت . لتنفيذ اب  واللتزام  اعةالط أكدت األحباث والدراسات أن املشاركة يف برامج التغيري من قبل األفراد تؤدي إىل
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 .مقاومته تغيري ميتلكون القدرة العالية على ثرين ابلأو املتأ األفراد العاملنيدما يكون  الطريقة عن
  دعميل والالتسه -۳
  .يريالتغ الالزم هلم وإعطائهم فرتة راحة بعد   الدعم   ات جديدة ، وتقدميالعاملني على مهار  تقوم هذه الطريقة على تدريب  
 فاقواالت فاوضالت -٤
وبنفس الوقت متتلك تلك اجلهة القدرة ري ، التغي ري وواضح من عمليةر بشكل كبتستخدم هذه الطريقة عند وجود جهة تتضر   

 على مقاومة التغيري 
  واختيار األعضاء  االستغالل -٥  

 دف ضمان  غيري هب تصميم الت ام يف عمليةاألفراد العاملني يف موقع ه بلقختار من  ومبوجب هذه الطريقة يوضع العضو امل 
 نوعا ما وغري مكلفة .   سريعة   هم إيابياهتا أهناأو . يريالتغ مصادقته على عملية

 

 
 
 
 
 
 
 

 

تتيح للقائمني على برامج التغيري   حة ينبغي توافر عواملانج ري  التغي  تكون برامجت ح : في املنظمة عوامل نجاح برامج التغيير
  : يما يلوامل ه العهذ  هم املنظمات فرص النجاح أ يف
 . ائجالقادة الداريني جلهود التغيري مما يضمن له الستمرارية وحتقيق النت وأتييد   دعم -١
  . عارضهتوفر املناخ العام الذي يقبل التغيري ول ي -٢
 . خارجهااو   ملنظمةمن داخل اوا  وقد يكونابلتغيري.   ميتلكون مهارات فكرية وانسانية وفنية ترتبط تغيري  خرباء وجود -۳
 . اهدافه والتخطيط له وتنفيذه   يف رسم ابلتغيري  سيتأثرونفراد واجلماعات الذين  ال اشراك -٤
 . العاملني  لألفرادب التغيري دوافع واسباشرح وتوضيح   -٥
 . ملنيالعا   لألفرادالفوائد املادية واملعنوية اليت سترتتب على عملية التغيري   بيان  -٦
 . على سلوك الفراد  أتثري ا  مات غري الرمسية ملا هلتنظيدور العدم اغفال   -٧
 . تغيري ومراكزهادر المعرفة مص -٨
 . هكز  ومرا التغيري تشخيص عوامل مقاومة -٩

 . للتغيري وتساعد على تنفيذه لبشرية واملادية والفنية اليت هتىيءوارد اتوفر امل -١٠
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 ؤسسات الرتبويةيف املغيري  قيادة الت   
اتيجيات الضرورية إلحداث التغيري السرت يف عصران هذا هو إتقان املعارف والكفاايت و دف األساسي لكل قائد انجح  مبا أن اهل
رستها ايادة التغيري ومماألفكار املرتبطة بقعلى أبرز    التعليمية، فإن اطالع القادة الرتبوينيتطبيقها بنجاح يف مؤسسته  اإليايب و 

 اجحة يغدو أولوية ملحة. الن
 : املؤسسات الرتبويةيف    يف عام بقيادة التغيري تعر 

: »قيادة اجلهد املخطط واملنظم  ة اإلدارية أببعادها املختلفة، فقيادة التغيري تعينتعد القدرة على قيادة التغيري جوهر عملية التنمي
ية واإلمكاانت املادية والفن  للموارد البشريةلمي السليم  األهداف املنشودة للتغيري من خالل التوظيف الع  إىل حتقيق  للوصول 

 «.   التعليميةاملتاحة للمؤسسة  
 رتبوية وأبرز مالحمها: تغيري يف املؤسسة الطبيعة قيادة ال

الفئات املعنية م بتنفيذها وتعزيزه لدى مجيع  ية اللتزاحيرص قادة التغيري بصفة عامة على صياغة رؤية مشرتكة للمدرسة، وتنم
 ية جمتمعية مشرتكة«. ء مسامهني فيها، انطالقًا من اعتبار التعليم »قضتهم شركادرسة وخارجها بصفلعملية الرتبوية من داخل امل اب

اجلديدة والتجارب التطويرية    والجتاهاتويسعى قادة التغيري إىل تطبيق السرتاتيجيات املناسبة لتحقيق هذه الرؤية، وترسيخ القيم  
 ة الرتبوية. داخل ثقافة املؤسس

فهمون احلاجة إىل ساسية ينتهجها ويطبقها القادة الناجحون الذين يتسع قيم أ( تSergiovanni,1987ولقد اقرتح ) 
      هي، و   ز مالحمها بوية وأبر ملؤسسة الرت تنسيق بني اجلوانب التنظيمية وتلك املعنية ابلثقافة املؤسسية لتحقيق التغيري الناجح يف اال

 آليت: كا 
  ادة ابلغاايت واألهداف:القي  -أ  
التنظيم املدرسي للعاملني. إن توضيح اف  وإيصال كل املعاين أبهد  رسات القيادية اليت تسعى إىل ا ملموا  ت السلوكياشمل مجيع  وت

ملواصلة   مهتيدافعويسهم يف حتفيزهم وإاثرة    ير أمهيته،الغاايت يساعد الناس على إدراك املغزى واهلدف من وراء عملهم وتقد 
 ئهم بنجاح ومتيز.أدا

 دة ابلتمكني: القيا  -ب  
، فعندما يشعر   ةز درسة للمسامهة يف صناعة القرارات الرتبويامل  العاملني يف   سائل واآلليات املناسبة أمام الفرص والو   اتحةتتمثل إب

ون هذه املهمة على النحو غالًبا ما يؤد ، وأهنم حيظون ابلثقة    أمر يهمهم  ر ما خبصوص الناس أبن لديهم القوة والقدرة لختاذ قرا
 الًبا ما يكون عظيًما. وي غالرتب  فضل فإن العائداأل
 ازالقيادة كقوة دافعة لإلجن  -ج  

من خالل ن مدارسهم ، فقادة املدارس الذين يتسمون ابلفاعلية ل حيكمو   تؤكد دور القائد كداعم وحمفز ومسهل لألداء واإلجناز
ققه العاملون معهم من جناح أن حيابلرتكيز على ما ميكن  ، وإمنا    طة الثواب والعقابوابستخدام سل  إصدار األوامر والتعليمات 
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سلطة وتوظيفها املناخ املناسب لإلجناز والتميز، وهذا ما يعكس وجهة نظر إيابية لستخدام ال  هلمفيدعمون جهودهم ويوفرون  
 الصحيح.   يف املسار

 : القيادة بنشر السلطة وتفويضها  -  د
رس مياأن   قائد يستطيع ال  كماف  املدرسة،بني العاملني يف  دية  هام والصالحيات القياني، وتتضمن نشر األدوار واملترتبط ابلتمك

 بوية. مما ينعكس إيااًب على تطوير العملية الرت   قيادية،مسؤوليات  دور املعلم، فإن املعلمني ميكن أن يتحملوا  
 رقابة النوعية: القيادة ابل  -  هـ 

، فالرقابة النوعية تعىن القواعد واألوامرط و ابلربامج والضب  فهي تتجاوز الهتمام   الشركات،ة يف  ختتلف الرقابة ابملدارس عن الرقاب
 هدافهم زهم ألاإجن  الرضا الذي يشعرون به أثناء  إىلو رهم ومهماهتم،  مبعتقدات الناس وكيفية تطابقها وانسجامها مع أدوا

 ادة ابلتحويل والتطوير:لقيا-و
ريهم ليصبحوا مهنيني يشاركون يف صياغة الرؤية العامة ويف حتديد درسة وأهدافها وتغياملايت  جتاه غايف املدرسة   حتويل العاملني
 نواجته. درسي و ملخمرجات التنظيم اري اإليايب على واملسامهة الفاعلة والتأثهتا، ويتسموا ابحلماس  أهدافها وأولواي

 ت واألنظمة والتعليمات. اإلجراءا  بالغة يفامل  جتنب تتضمن البتعاد عن تعقيد األمور و   ابلبساطة والوضوح:قيادة  ال  -ز  
 القيادة اباللتزام ابلقيم العليا للمؤسسة الرتبوية:   -ح  

د أن يتم إعالن هذه ع. وباملساومة  ل تقبل  نيت عليها املؤسسة الرتبوية واليت التأكيد بشكل قوي على القيم املؤسسية، اليت ب  
 املتنوعة واملطلوبلتطبيق هذه القيم خالل براجمهم الرتبوية    فرص متعددة ء املؤسسة تتاح  حناليها يف أ القيم وتوضيحها والتأكيد ع
  يف الجتاه الصحيح. حداث التغيريفإن القائد يتدخل ويعمل على إ  وإل  هو اللتزام هبذه القيم العليا

 عال: ئد التغيري الف صائص قاخ
ًدا للتغيري يف مؤسسته الرتبوية، واليت تشمل: بغي أن يكون قائ الفعال ين  تائج الدراسات والبحوث الرتبوية إىل أن القائدأشارت ن

 ايل: املهارات، وهي على النحو التاملواقف وطرق التفكري واملعارف و 
  الفعالمواقف قائد التغيري   -أ

 ذهلم. لني معه ول خيا للعاميوفر دعًما إيابيً  .1
 بفاعلية.ليهم  عامل أعضاء اهليئة العاملة معه ابملساواة، ويستمع إي .2
 سة والدافعية، والهتمام بقضااي الرتبية والتعليم وأولوايهتا. يتصف ابحلما .3
 النًيا إذا ساءت األمور بعكس ما هو منشود.يتسم ابملثابرة، ول يبالغ يف ردود أفعاله، بل يكون عق .4
 .ابلقوة، ول يسعى لالنفراد ابحلوار دائًما  ض وجهة نظره فر    حياولل .5
 تجريب والتغيري. د لللديه الستعدا .6
 استعداد ورغبة للتعلم من أخطائه وحماولته.لديه   .7
 يتقبل التغيري واإلصالح والتطوير كأمور حتمية.    .8
 األمنوذج.   لعملية والسلوكمثلة اويلتزم ابلقيادة من خالل تقدمي األ العمل،يعتمد على التوجيه من خالل  .9
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 طريقة تفكري قائد التغيري الفعال:   -ب      
 ا. ويدرك إمكانية وجود فرص للتشابه مع مواقف أخرى مماثلة سابقً   بذاهتا،موقف كقضية متفردة  يرى كل .1
 ها. غراضمث تطويرها بشكل مناسب أل والتعديل،واملطابقة  يعد للتغيري ويديره عن طريق استخدام قوائم للتشخيص   .2
 وير.اعلية على سري العمل والتطيؤثر بف  ري، تطبيق التغي  فرتة  متابعتهو   ويشجع التفكريرونة ميتاز ابمل  .3
 والحتمالت املختلفة. نقاط التفاق  واستنتاج    وحتليلها، ودراستها    األمور، فكري املتعمق يف  لديه قدرة على الت .4
 تملة.قع املشكالت احملو ت  ، ولديه القدرة على ميكنه الوصول إىل جوهر املشكلة .5
 مر.ه املهين املست، ومتابعة منو   درة على توجيه تعلمه الذايت ديه الق ل .6

 واملهارات املطلوبة من قائد التغيري الفعال:   املعارف-ج  
 ل مبوجبها بكفاءة وجناح. ، والعم   يتفهم ديناميكية عملية التغيري ويستطيع التعامل معها  .1
 إدراك أساليب التعزيز املنظم  و   طة بتصميمها وتطبيقها وتقوميهاات املرتبلتعلم والعمليج ايتفهم طبيعة برام .2
 ك على النحو األفضل. ية ونشرها، وذلر ييعرف كيفية توثيق نواتج الربامج واجلهود التطو  .3
 منه للتخطيط املستقبلي.  ستطيع إدراك احلاضر وتفهمه والنطالقي .4
 . ريض املالئم هلم ابعتبارهم األعضاء الرئيسني يف عملية التغتفويتساعده على الندماج وال  تلك مهارات متنوعة مي .5
 .ية الرمسية وغري الرمس  مهارات التصال املالئمة للمواقف  ميتلك .6
 يب مساند وتعزيزه. ل إيا مناخ عم  يستطيع بناء .7
  الت ختصصهالتجارب اجلديدة يف جممع املعارف واخلربات و تمر للتواصل املس  لديه أساليب  .8
 . ءته يف مجيع جوانب العمل وجمالتهاليت تساعده على رفع كفا   تقنيات املناسبةلم اتطيع استخدايس .9

 ق النمو املهين املستدام ذاتًيا. يتفهم طبيعة وآليات حتقي .10
 بتفعيل قيادة التغيري يف املؤسسة التعليمية:  مقرتحات خاصة

خالصة الدراسات وانطالقًا من  اتنا التعليمية  سمؤسمهية قيادة التغيري ابعتبارها النمط القيادي الضروري لقيادة إدراًكا أل
لها والتغلب على بوية خاصة اليت جنحت يف قيادة التغيري داخواملؤسسات الرت دارية عامة  والتجارب العملية للمؤسسات اإل

 مقاومة العاملني له وحفزهم لدعم جهودها التطويرية، ميكن أن نلخص املقرتحات اآلتية:
  . ؤسسةوغرس التغيري يف ثقافة امل ،  وتطوير رؤية مستقبلية مشرتكة للمؤسسة    إدارته لبناء من  ري بدًل  ي لتغالتأكيد على قيادة ا •
ل على دعم واضعي السياسة الرتبوية وصانعي القرار الرتبوي لعملية التغيري يف املؤسسة الرتبوية، إذ إن مساندهتم احلصو  •

 مل. ؤسسي متكا الستمرارية وحتقيق نتائج أكثر فعالية ضمن إطار م للتغيري  ا يضمن م هلتعزيزهجلهود التغيري والتطوير و 
 املساعدة يف التهيئة لعملية التغيري وتنفيذها. تسهيالت املادية والفنية والتقنية  السعي اجلاد لتوفري ال •
 تكار. والب  اإلبداع   تاز ابلقدرة على متة الفاعلة واملنتجة اليت ة األمناط القياديتنميو   التأكيد على تنمية املوارد البشرية •
 .ورسم أهداف التغيريفراد الذين سيتأثرون ابلتغيري يف تشخيص مشكالت املؤسسة األ  مشاركة، من خالل  مشاركة العاملني •
 التشاركية  دعم اجلهود تسودها روح الفريق التعاوين داخل املؤسسة الرتبوية والعمل على  ل  تنمية مجاعات العمل  يز علىالرتك •

 



 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  

  13  

 : ما أييت يف املؤسسةاألخطاء ومن أبرز   •
 ة عن ذاهتا وعن إجنازاهتا ل تبذل اجلهود املناسبة إلحداث التغيري. الراضيسة  فاملؤس  للمؤسسة،ضع احلايل  عن الو الرضا   .1
 نفذون. وامل  ادة بني القيف قوي  كات إذ حيتاج جناح التغيري إىل وجود ت  واألفراد،إلدارة  غياب التكاتف القوي بني ا   .2
هية التغيري ومربراته ونواجته ية ماأمه ن وجود الرؤية الواضحة حولالفتقاد لوجود الرؤية أو ضعف القدرة على توصيلها فدو  .3

قائمة من املشروعات املتفرقة وغري املنسجمة اليت التغيري مقتصرة على وجود    تبقى جهود   ذلك، املتوقعة وكيفية حتقيق  
 . تتطلب وقًتا وجهًدا ومالً 

 تغيري د، ولكنهم لن يفعلوا ذلك إذا مل يفهموا بوضوح سبب الالتجدير و ب أانًسا راغبني يف التطويإن جناح التغيري يتطل .4
 ى مصلحة املؤسسة وأهدافها، وعلى أهدافهم اخلاصة. ودورهم يف إجناحه وأثره عل  ومغزاه، 

 ت ونواتج ملموسة على املدى القصري أو بشكل سريع. عدم حتقيق جناحا .5
ا قافة املؤسسية ويصبح جزءً عدم وصول التغيري إىل جذور ثقافة املؤسسة، فإذا مل يتم أتصيل التغيري وترسيخه يف جذور الث .6

 وستنتهي يف مهدها.   ن اجلهود املبذولة إلحداث التغيري والتطوير لن حتقق النجاح املنشود نها، فإ م
 

 هللا مد   وحبت 
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