تفعيل مدخل قيادة التغيير في تطوير األداء اإلدار المدريي في مصر
إعداد
د .عبد الرحمن أحمد ندا

عمادة السنة التحضيرية (فرع المزاحمية)
جامعة الممك سعود
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الممخص
إن نيوض المنظمات ونموىا وتحقيقيا ألىدافيا مرىون بقدرتيا عمى تحقيق التوازن مع بيئتيا المتغيرة،

وىذا لن يتحقق إال من خالل وجود قيادة إدارية قادرة عمى إدراك الحاجة لمتغيير ،وتصور احتماالت
المستقبل ،ووسائل مواجيتيا ،والعمل عمى قيادة التغيير بنجاح .حيث أصبح التغيير جزءاً من حياة
المنظمات ،وضرورة حتمية في ظل سيادة عدم االستقرار.

ويعد مدخل قيادة التغيير من المداخل اإلدارية الحديثة التي تسعى لمرقي بالمؤسسات التعميمية ،وذلك

باعتبارىا النمط القيادي الضروري لالنتقال بمؤسساتنا التعميمية إلى مجتمع القرن الواحد والعشرين ،والتعايش
الفاعل معو ،واالستجابة بشكل أفضل لمتطمباتو ،وتقنياتو ،وتحدياتو ،وتطوراتو المتسارعة ومتغيراتو
المتالحقة ،والتي انعكست بشكل ممحوظ عمى النظام التعميمي ،مما استدعى ضرورة إصالحو وتطويره ،وىذا

اإلصالح والتطوير يتطمب إعداد كوادر إدارية قادرة عمى التجديد والتطوير ومن بعض ىؤالء مدير المدرسة،

فاليوم أصبح المدير قائداً تعميمياً ووكيالً لمتغيير في المدرسة ومسئوالً عن تحسين العممية التعميمية داخميا،
األمر الذي يفرض ضرورة امتالكو لميارات القيادة التغييرية واستخدام األساليب والمداخل القيادية المعاصرة

التي تساعده عمى إحداث التغيير ومن بين ىذه المداخل مدخل قيادة التغيير.
وقددد ىدددفت ورقددة العمددل إلددى مناقشددة وتوضدديح كيفيددة تفعيددل مدددخل قيددادة التغييددر فددي تطددوير األداء اإلداري
المدرسي في مصر ،وذلك من خالل استعراض ثالثة محاور ىي:
 المحور األول :التغيير-قيادة التغيير (المفاىيم-األىمية-األبعاد-النماذج واألساليب). -المحور الثاني :واقع األداء اإلدار المدريي في مصر.

 المحور الثالث :اآلليات المقترحة لتفعيل مدخل قيادة التغيير في تطوير األداء اإلدار المدريي.الكممات المفتاحية :قيادة التغيير-تطوير-األداء اإلداري المدرسي-آليات مقترحة.
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مقدمة:
يتميدز العصدر الدذي نعيشدو بسدرعة التغييدر ،ممدا يجعدل مدن عمميدة التغييدر أمد اًر حتميداً فدي المنظمدات

التربويدة ،حتدى تصدبح تمدك المنظمدات قدادرة عمدى القيدام بددورىا فدي خدمدة مجتمعيدا ،وتكدون قيدادة التغييدر بيدا

مستعدة ،بل ومييأة لتقوم بالدور الريادي المناط بيا نحو إحداث التغيرات التربوية التي تواكب بيا التغيرات
الحادثة والمتسارعة (العتيبي0341 ،ه :ص.)4

وقد شيدت نياية القرن الماضي ظيور مجموعة من المفاىيم والمداخل والدنظم فدي مجدال اإلدارة والتدي

تدم اسدتخداميا فدي مجدال اإلدارة التربويدة ومدن أىميدا إدارة الجدودة الشداممة ،واعدادة اليندسدة ،واعدادة الييكمدة
وجميعيا أثبتت نجاحيا في كافة المنظمات والمجاالت.

ويعد مدخل قيادة التغيير من أىم المداخل اإلدارية الحديثة التي تسعى لمرقي بالمؤسسات التعميمية،

وذلك باعتبارىا النمط القيادي الضروري لالنتقال بمؤسساتنا التعميمية إلى مجتمع القرن الواحد والعشرين،

والتعايش الفاعل معو ،واالستجابة بشكل أفضل لمتطمباتو ،وتحدياتو ،وتقنياتو ،وتطوراتو المتسارعة ومتغيراتو
المتالحقة ،والتي انعكست بشكل ممحوظ عمى النظام التعميمي ،مما استدعى ضرورة إصالحو وتطويره ،وىذا

اإلصالح والتطوير يتطمب إعداد كوادر إدارية قادرة عمى التجديد والتطوير ومن بعض ىؤالء مدير المدرسة،

فاليوم أصبح المدير قائداً تعميمياً ووكيالً لمتغيير في المدرسة ومسئوالً عن تحسين العممية التعميمية داخميا،
األمر الذي يفرض ضرورة امتالكو لميارات القيادة التغييرية واستخدام األساليب والمداخل القيادية المعاصرة

التي تساعده عمى إحداث التغيير ومن بين ىذه المداخل مدخل قيادة التغيير(أليم.)4103 ،

وقددد ىدددفت ورقددة العمددل إلددى مناقشددة وتوضدديح كيفيددة تفعيددل مدددخل قيددادة التغييددر فددي تطددوير األداء اإلداري
المدرسي في مصر ،وذلك من خالل استعراض ثالثة محاور ىي:
 المحور األول :التغيير-قيادة التغيير (المفاىيم-األىمية-األبعاد-النماذج واألساليب). -المحور الثاني :واقع األداء اإلدار المدريي في مصر.

 -المحور الثالث :اآلليات المقترحة لتفعيل مدخل قيادة التغيير في تطوير األداء اإلدار المدريي.
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المحور األول :التغيير-قيادة التغيير:
 مفهوم التغيير: التغيير ىو" اإلصالح الشامل المنظم المنسق ،وفق قيم وفمسفة ومفاىيم وأساليب وطرق عممية ذات أىدافواقعية حقيقية موضوعية قابمة لمتطبيق" (فميو وعبد المجيد 411٢ ،م ،ص .)4٦1
وىو "عممية تشمل سموك األفراد ،وىياكل التنظيم ،ونظم األداء وتقويميا ،والتكنولوجيا ،وذلك بغرض التفاعدل
والتكيف مع البيئة المحيطة" (عماد الدين 4114 ،م ،ص .)04
 -لماذا التغيير؟

تتعدد العوامل والمتغيرات الدافعة لمتغيير التنظيمدي كمدا تتدداخل القدوى الفاعمدة فدي إحداثدو والتدي يكدون التغييدر

استجابة لواحد منيا أو لجميعيا معاً.

(المصدر :الكبيسي :4101 ،ص)8
معادلة التغيير Change Equation
قدم ) (Green, 2007معادلة تعكس عممية التغيير يمكن استخداميا لدفع واحداث التغيير بحيث تكون
النتيجة أعمى من تكاليف ومقاومة التغيير .وىي تظير في الشكل التالي:
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القدرة
والكفاءة
على التغيير
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الخطوات
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<

مقاومة
التغيير

إن االفتراض األساسي في ىذه المعادلة أن العوامل الموجودة داخل المربعات الخمس األولى يجب أن تكون
أكبر من مقاومة التغيير أو تكمفتو المادية والمعنوية حتى تتقدم عممية التغيير .أما إشارة الضرب فتشير إلى
أن عدم وجود أي من ىذه العوامل (كأن تكون قيمة أحدىا مساوية الصفر) ،فإن جيود التغيير سوف تتداعى
ألن ناتج المعادلة سيكون الصفر أيضا .كذلك إذا كان أحد ىذه العوامل موجودا بصورة ضعيفة مثل عدم
الرضا الضعيف عن الوضع الحالي أو عدم وضوح الرؤيا المشتركة فإن عممية التغيير لن تتقدم.
عالقة القيادة اإلدارية بالتغيير:
أصبحت القيدادة فدي اإلدارة الحديثدة وخاصدة فدي المسدتويات العميدا مرتبطدة أكثدر فدأكثر بدالتغيير ،وذلدك

بعد التطورات التكنولوجية وما أدت إليو من زيادة األعباء عمى القائد اإلداري؛ ومن ىنا أصبحت فاعمية القائد
في تحقيق ميام منصبو ،تعتمد بشكل أساسي عمى فاعميتو في أحداث التغيير (كنعان.)411٢ ،
من ىنا فإن عمى القائد اإلداري أن يوصل لمرؤوسيو رسالة مفادىا إن التغييدر ضدروري ومفيدد ليدم ولممنظمدة،
وتددزداد احتمدداالت بندداء ىددذا االعتقدداد إذ إسدديام المرؤوسددين فددي التخطدديط والتنفيددذ ليددذا التغيير(محمددد ورفيددق،

.)411٢
عمددى ىددذا فددإن القيددادة اإلداريددة الفعالددة ىددي :القيددادة التددي تعتبددر التغييددر ىددو تحدددي إلثبددات نجاحيددا ومقيدداس

لكفاءتيا ،ودليل عمى تميزىا وبالتالي عمييا أن تعد لمتغيير جيداً مع األخذ في االعتبار بعدين ىامين ىما:
 -0كيفية التكيف مع التغيير واالستفادة منو.
 -4مداخل وأساليب تحقيقو (صالح.)4112 ،

ومما تقدم نجد أن إحداث التغييدر يرتكدز عمدى عنصدرين أساسديين ىمدا :إدراك القائدد لدردود الفعدل لمتغييدر لددى

المرؤوسين حتى يمكنو تدعيم القوى المؤيدة ،والتاني مرونة القائد الذي تمكنو من التكيف مع متطمبات التغيير

(كنعان.)411٢ ،

مفهوم قيادة التغيير:ال شدك أن عمميدة التغييدر كواحددة مدن أصدعب العمميدات التدي تدتم داخدل أي منظمدة بسدبب قدوة المقاومدة

التي تواجييا ،تحتاج إلى وجود قيادة فاعمة ،تستطيع قيادة تمك العممية بكل نجاح.
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وتستدعي الحاجة لمتغيير في منظماتنا االستعانة بمديرين قياديين ليم رؤية مستقبمية ،وخيال يمكنيم من

تخيل ما ستؤول إليو األوضاع بعد إجراء عممية التغيير ( عبوي 411٦ ،م ،ص .) 84

وعمددى ذلددك تعددرف قيددادة التغييددر بأنيددا "الجيددد المخطددط والمددنظم لموصددول إلددى تحقيددق األىددداف المنشددودة

لمتغييددر مددن خددالل التوظيددف العممددي السددميم لمم دوارد البش درية واإلمكانددات الماديددة والفنيددة المتاحددة" (السددكارنة،
.)6٦ :411٢

 ويعرفيدا عبدد الغفددار بأنيدا "عمميددة منظمدة لتخطدديط وتنظديم وتوجيدو التغييددر فدي المؤسسددات التربويدة ،وايجددادعالقددات متوازنددة بينيددا وبددين البيئددة المحميددة ،ومددا يكتنفيددا مددن متغي درات ومسددتجدات ،وذلددك لتحقيددق األىددداف

التربوية المنشودة من أجل التطوير"(عبد الغفار.)٦: 4101 ،
 -الفرق بين إدارة التغيير وقيادة التغيير:

يمكن توضيح بين إدارة التغيير وقيادة التغيير من خالل توضيح الفارق بين المدير والقائد عمى الرغم
من التداخل بينيما من الناحية التطبيقية واتخاذ الق اررات ،فالمدير ىو الشخص الذي يعمل عمى أداء الواجبات

التي ُكمف بيا مستعمالً السمطات المقررة لو ،أما القيادة فإنيا تتطمب إلى جانب ذلك كمو قدرة عمى التأثير فدي
اآلخ درين لكسددب تعدداونيم ،ويقصددد بددذلك أن السددمطات ال تُسددتعمل بددل تُسددتمد مددن األف دراد العدداممين مددع القائددد
وايمددانيم بتحقيددق األىددداف .ويسددتخدم مصددطمح إدارة التغييددر لوصددف عمميددة تنفيددذ التغييددر (العياشددي ،وكريمددة،

 :4103ص .)6

أهمية قيادة التغيير:-

أجمعت كثير مدن الد ارسدات ومنيدا د ارسدة أليدم (4103م) ،والعطيدات (411٦م) ،والزى ارندي (4112م)،
والعتيبددي(4118م) ،وميددات (( Myatt,2012عمددى أىميددة وجددود قيددادة واعيددة ومددؤثرة إلحددداث التغييددر،
وقادرة عمى التعامل مع الظروف واألحداث المتغيرة وجميع التحديات الناجمة عنيا بكفاءة وفاعمية.

-

يؤكد العطيات ( :411٦ص  )444عمى أن قيادة التغيير وتحدياتو العصرية ىي من األمور األساسدية
الت ددي يج ددب أن يم ددم بي ددا ك ددل م دددير يع دديش ف ددي ى ددذا العص ددر ،وأن الع دداممين ف ددي اإلدارة العمي ددا والوس ددطى
يشكمون الفئة األكثر قدرة عمى إحداث التغييرات المطموبة.

-

انطالقاً من أن اإلدارة في جوىرىا عممية قيادية؛ فإنو يجب أن يتطور دور مددير المدرسدة ليصدبح قائدداً
تربوياً فاعالً يتممس دواعي التغيير التربوي ،ويدعوا إليدو ،ويعمدل عمدى تطبيقدو بصدورة تشداركية فدي بيئدة
إبداعية محفزة.
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أبعاد قيادة التغيير
يمكن توضيح أىم األبعاد الرئيسة لقيادة التغيير فيما يأتي(:العتيبي0341 ،ه)04-00:
 تطوير رؤية عامة مشتركة لممدرسة. بناء اتفاق جماعي بخصوص أىداف المدرسة وأولوياتيا. بناء ثقافة مؤسسية مشتركة تعنى بالقيم التنظيمية. نمذجة السموك /تقديم نموذج سموكي يحتذى بو من قبل القائد. مراعاة الحاجات الفردية لمعاممين والعمل عمى تمبيتيا. التحفيز الذىني أو االستثارة الفكرية لمعاممين. توقع مستويات أداء عميا من العاممين. ىيكمة التغيير ومأسستو وترسيخو في ثقافة المؤسسة.نماذج قيادة التغيير:
تتعدد الطرق والمداخل التي تُعتمد اليدوم فدي إحدداث التغييدر ،ومدن أىميدا :نمدوذج كيدرت لدوبن  ،نمدوذج
إيدكرشين  ،نموذج إدكر  ،نموذج سكرت وجيف  ،نموج كدوتر .وسدنقف ىندا عندد نمدوذج جدون كدوتر باعتبداره
من أىم النماذج والنظريات التي تناولت كيفية إحداث التغيير التنظيمي.
حدد جون كوتر  Kotterفي كتابو "قمب التغيير" نموذجاً من ثماني مراحل لقيادة التغيير التنظيمي نعرضيا
كما في الشكل التالي)kotter,2002(:
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 األدوات واأليالي المدعمة لقيادة التغيير:تتع دددد األدوات واألس دداليب التربوي ددة المدعم ددة لقي ددادة التغيي ددر والت ددي يمك ددن اس ددتخداميا لتط ددوير وتحسد دين األداء
اإلداري المدرسي ،ويمكن عرضيا إجماالً كما يمي)unrwa,2010:28 (:
 -0العصف الذىني  -استمطار األفكار.
 -4أداة المراجعة.
 -4أداة تحميل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر ( تحميل سوات).
 -3أداة تحديد العوامل المعيقة والعوامل المساعدة.
 -6أداة "ىذا ما نقوم بو فعالً ولكن بإمكاننا أن"....
 -٦مصفوفة األولويات.
 -2أداة تكوين الرؤية.
 -8أداة التخطيط بأسموب المسارات المستقيمة.
 -٢االستقصاء اإليجابي.
-01

أداة األثر.
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 مقاومة التغيير)unrwa,2010:48-49( :ىناك أسباب عديدة تجعل الناس تعمل عمى مقاومة التغيير واعاقتو .وقد حدد جون كوتر أربعة أسباب رئيسة

لذلك:

 -0دائرة اىتماميم محصورة بأنفسيم :أي أن األفراد ييتمون بما ينطوي عميو التغيير بالنسبة ليم فقط.

-4سوء الفيم :مشاكل في االتصال أو معمومات غير كافية.
 4ضعف الرغبة في تقبل التغيير :إحساس بعدم االطمئنان.

 3تقدير مختمف لموضع :عدم الموافقة عمى الحاجة لمتغيير أو عدم الموافقة عمى إيجابياتو وسمبياتو.
وهناك عامالن آخران في مقاومة الناس لمتغيير وهما:

العادة :العادة توفر األمان واالطمئنان ،وىي غالباً ما تكون قد ترسخت وأصبح من الصعب تغييرىا.
الخوو

مون المجهوول :يشدعر النداس عدادة بدالخوف والقمدق عندد مواجيدة مقترحدات التغييدر .إذ أن اسدتحداث

أنظمة وممارسات جديدة يسبب نوعاً من الغموض وعدم اإلحساس بالثقة.وقد يشعر األشخاص أنيم يفتقدرون

إلى الميارات الالزمة لتنفيذ التغيير.

من أجل التعامل مع مقاومة التغيير عمى القادة أن يعمموا عمى:
-

شرح الحاجة لمتغيير وايراد أدلة تثبتيا.

توفير المشورة والردود المقنعة والدعم والتدريب الالزم.

 -إشراك الجميع في عممية التغيير.

 بناء الثقة واشاعة أجواء من االطمئنان. -تشجيع العمل بروح الفريق وبناء عالقات إيجابية.

المحور الثاني :واقع األداء اإلدار المدريي في مصر. أشددارت د ارسددة (عبددد الرسددول4113 ،م) إلددى إتبدداع اإلدارة المدرسددية لممددداخل التقميديددة فددي اإلدارة ،وعدددم
تشددجيع بعددض المددديرين لمتجديددد واالبتكددار واإلبددداع فددي المدددارس .وتخددوف بعددض مددديري المدددارس مددن
تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة باإلضافة إلى سمبية المناخ بيدذه المددارس ،حيدث ال يسدود روح العمدل
في فريق قائم عمى الرؤية المشتركة لجميع أعضائو.
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 كم ددا أش ددارت د ارس ددة (جمي ددل س ددميمان4113 ،م) إل ددى غمب ددة الثقاف ددة البيروقراطي ددة عم ددى التنظ دديم اإلداري
بمدارس التعميم قبل الجامعي وترعدرع نمطيدا اإلداري فدي ظدل ثقافدة طُبعدت عمدى التمقدي والتنفيدذ السدمبي
لمق اررات وانتظار الحمول وتجنب المشكالت.
 كمددا أشددارت د ارسددة (سددميمان4116 ،م) إلددى أن الممارسددات القياديددة السددمبية تددؤدي إلددى إعاقددة التغييددر
نتيجددة لعدددم قدددرة المدددير عمددى توضدديح اليدددف مددن التغييددر ،أو ندددرة إش دراكو ل ف دراد فددي وضددع خط ددة
التغيير.
 وأشددارت د ارسددة (أليددم4103 ،م) إلددى أنددو بددالنظر إلددى األداء اإلداري لمددديري مدددارس التعمدديم األساسددي
وجدد أنددو يعدانى العديددد مدن المشددكالت وأوجدو القصددور ،مدن أىميددا غيداب الثقافددة التنظيميدة نحددو التغييددر
والتجدي ددد والتط ددوير ،أن اإلدارة المدرس ددية ال تمتم ددك مي ددارات القي ددادة التغييري ددة وع دددم اس ددتخدام األس دداليب
اإلداريددة الحديثددة فددي المدرسدة ،ممددا اسددتدعى إلددى ضددرورة تطددويره وتحسددينو مددن خددالل اسددتخدام أسددموب
القيادة التحويمية.

المحور الثالث :اآلليات المقترحة لتفعيل مدخل قيادة التغيير في تطوير األداء اإلدار
المدريي.
إد ار ًكا ألىمية قيادة التغيير باعتبارىا النمط القيادي الضروري لقيادة مؤسساتنا التعميمية في عالم
القرن الحادي والعشرين ومواكبة تحدياتو ومستجداتو ،يمكن أن نمخص اآلليات المقترحة اآلتية:

 -0تنمي ددة وع ددى القي ددادات اإلداري ددة العمي ددا ب ددالو ازرة والم ددديريات واإلدارات التعميمي ددة بالحاج ددة إل ددى التغيي ددر
واستخدام األنماط القيادية الحديثة في إدارة المددارس ،وذلدك بعقدد المدؤتمرات والنددوات والمقداءات لنشدر
ثقافة التغيير والتعريف بتمك األنماط الحديثة وما اإلفادة منيا في تحسين العممية التعميمية.
 -4إنشاء مراكز إلعداد وتدريب القادة تابعة لممديريات التعميمية بالتعاون مع كميات التربية ،تيتم بإعداد
وتدريب وتقويم أداء مديري المدارس.
 -4إعادة النظر في معايير وآلية اختيار القيادات المدرسية ،وذلك باالعتماد عمى الكفاءات المينية
والفنية عند التعيين ،وعدم االعتماد فقط عمى معيار األقدمية.
 -3التطبيق التدريجي لمتغيرات المراد إحداثيا ،بحيث تبدأ كتجربة ثم تعمم بعد تقويميا وتطويرىا.
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 -6دعم وحدة تدريب المديرين بمديريات التربية والتعميم بالكوادر المؤىمة القادرة عمى تطوير ممارساتيم
الفنية واإلدارية بشكل عام وما يخص قيادة التغيير بصفة خاصة.
 -٦وضع آليات محددة لمراجعة الممارسات القيادية لممديرين وقياس أثرىا في الميدان المدرسي يشرف
عمى تنفيذىا متخصصين في اإلدارة التربوية والقياس والتقويم.
 -2بناء برامج تدريبية مقترحة لتدريب المديرين عمى قيادة التغيير.
 -8بناء أداة لمتقويم الذاتي لممارسات المديرين لقيادة التغيير.
 -٢تعزيز نظم مشاركة العاممين في اإلدارة ،من خالل مشاركة مختمف األفراد الذين سيتأثرون بالتغيير
في تشخيص مشكالت المؤسسة التربوية ورسم أىداف التغيير والتخطيط لو.
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التركيز عمى تنمية جماعات العمل التي تسودىا روح الفريق التعاوني داخل المؤسسة

التربوية والعمل عمى دعم الجيود التطويرية التشاركية.
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