
 ة عشرثامنالمحاضرة ال
 التغيير وإدارة المنظومي المدخل

 يالتغيير المنظوم
 .واحدا وقت ًكل جوانب التنظٌم ف ًفٌعنى إحداث تغٌٌر ف

 
 :ي المدخل المنظوم

مع  ًالذى ٌؤدى للتعامل اإلٌجاب ًأو هو ذلك المدخل الذى ٌتم العبور منه من الفكر الخطى إلى الفكر المنظوم
 منظومات األنشطة المختلفة ومكوناتها ودراسة مدى تأثٌرها على األفراد والمجتمعات والدول. 

 
 : محددات التغيير

 للتغٌٌر محددات عدة نذكر منها االتجاه والمدى والمساحة والعمق والزمن
ومنشود ومؤشر لتقدم وازدهار  ًقد ٌكون التغٌٌر بناءاً أو هداماً فاألول اتجاهه إٌجاب : اتجاه التغيير -1

فاتجاهه سلبى وغٌر مرغوب وهو عالمة ومؤشر على تخلف وركود  ًالمجتمعات والدول أما الثان
 المجتمعات والدول.

 
وقت واحد وقد ٌكون محدوداً  ًقد ٌكون التغٌٌر واسع المدى بحٌث ٌتناول أكثر من متغٌر ف:  مدى التغيير -2

 ٌتناول متغٌر واحد فقط. 
 

بعضها البعض بحٌث  ًتؤثر ف ًقد ٌغطى التغٌٌر مساحة واسعة )شبكة( من المتغٌرات التالتغيير:  مساحة -3
وقت واحد وكلما كانت مساحة )شبكة( التغٌٌر أكبر كلما كان التغٌٌر أشمل  ًف ًإطار منظوم ًٌتم تناولها ف

 وأوسع وأكبر تأثٌراً.
 
، وبذلك ال ٌكون تغٌٌراً  إال القشور بعٌداً عن األعماققد ٌكون التغٌٌر سطحٌاً ال ٌعالج :  عمق التغيير -4

الشكل دون المضمون وقد ٌكون التغٌٌر عمٌقاً ٌصل إلى الجذور وبذلك ٌكون  ًحقٌقٌاً أو فعاالً بل تغٌٌراً ف
 مفٌداً وفعاالً للمجتمعات والدول.

 

ات بطٌباً مما ٌستوجب معه بطا قد ٌكون التغٌٌر سرٌعاً تتقبله المجتمعات وقد ٌكون رتم المجتمع:  الـزمن -5
 التغٌٌر.

 
فالزمن الذى ٌتم فٌه التغٌٌر ٌعتمد على المجتمعات حٌث ٌختلف من مجتمع إلى آخر. فالمجتمعات المتقدمة 

لكى المجتمعات النامٌة ٌحتاج إلى وقت أطول  ًسرٌعة االستجابة وٌكون التغٌٌر فٌها سرٌعاً بٌنما التغٌٌر ف
 .المجتمعاتتستوعبه قدرات هذه 

 
لذا ال بد أن ٌكون الزمن الالزم إلحداث التغٌٌر مناسباً لقدرات المجتمعات على استٌعاب التغٌٌر فإذا كانت سرعة 

أن ٌلفظ المجتمع هذا  ًالتغٌٌر أكبر من القدرة االستٌعابٌة لمجتمع ما لحدوث التغٌٌر تحدث المحاذٌر المتمثلة ف
 أو مقاوم لحدوث للتغٌٌر. التغٌٌر وقد ٌتحول إلى مجتمع سلبى 

 
هنا ال بد للقابمٌن على إعداد خطط واستراتٌجٌات التغٌٌر أن ٌكونوا على دراٌة كاملة بقدرة مجتمعاتهم على 

 استٌعاب التغٌٌر. 
 

 ًمنظومة متشابكة ومتفاعلة ومتناغمة فال ٌمكن أن ٌكون التغٌٌر بناءاً وشامالً ف ًوتعمل محددات التغٌٌر ف
 ا كان محدود المدى والمساحة والعمق والزمن. مجتمع ما إذ

 



زمن مالبم لحدوثه  فًلذا لكى ٌكون التغٌٌر بناءاً وشامالً ال بد أن ٌكون واسع المدى والمساحة عمٌق التأثٌر و
  .واستٌعابه

 
ل الذى ٌتوسطه التغٌٌر الذى تحده خمسة أضالع ٌمثل ك ًاآلت ًوٌمكن تمثٌل محددات التغٌٌر بالشكل الخماس

 ضلع منها أحد المحددات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:Ability to Changeقابلية التغيير  )
 قابلٌة إحداث تغٌٌر بناء )غٌر هدام( وناجح. ًقابلٌة التغٌٌر ه

هدم أو حد من قدراته على األداء ( على استٌعاب التغٌٌر دون حدوث Organization)أو( هو قدرة التنظٌم )
 .ًالعال

( أعلى من قٌمته الدنٌا فإن هناك احتمال قوى  Change Ability Index CAI ) فلو أن مؤشر قابلٌة التغٌٌر
إلحداث تغٌٌر غٌر هدام )بناء(. لذا ال بد للقٌادات أن تكون قادرة على التعرف على مدى قابلٌة التنظٌم لحدوث 

، وهنا تكون مٌزة الفهم المسبق لمدى  دام( قبل تصمٌم أٌة مبادرات للتغٌٌر أو برامج للتدرٌبتغٌٌر بناء )غٌر ه
 قابلٌة التنظٌم للتغٌٌر قبل أن ٌصل لحالة عدم الثبات من خالل مبادرات التغٌٌر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تنظٌم ما ال بد أن ٌعبر مرحلة انتقالٌة )عدم ثبات( لٌصل بعدها إلى حالة ما بعد التغٌٌر  ًلحدوث التغٌٌر ف يأ

 
 العوامل المحددة لقابلية التغيير:

 :ً تخضع قابلٌة أحداث تغٌٌر بناء وناجح لعدة عوامل سوف نتناولها على النحو اآلت
 (:Underwriters: ) الضمانات -1

تغٌٌر بمثابة القوى المحددة لنجاح أٌة مبادرة للتغٌٌر فكلما كانت الضمانات عالٌة  يتعتبر ضمانات حدوث أ
 مناخ مالبم.  ً( أكبر فOrganizationالتنظٌم ) ًكلما كانت فرصة حدوث تغٌٌر بناء ف

 (:Intention: ) العزم والتصميم -2
 ًبالضرورة ٌختلف عن الحاضر بحٌث ٌقوم كل فرد فال بد أن ٌكون واضحاً أمام الناس أن المستقبل 

 مجموعة بوضع خطة مستقبلٌة للتغٌٌر لنجاح التنظٌم الذى ٌنتمى إلٌه.

 

مـد
 ى

 اتجــــاه

 مسـاحة

 عمـق زمـن

 التغيــير

هرحلة انتقالية  يالتنظين ف

 )عدم ثبات(

 التنظين قبل التغيير التنظين بعد التغيير

  



وهنا ٌجب أن تكون الناس مقتنعة بضرورة التغٌٌر من القاعدة إلى القمة أو العكس بحٌث ٌكون لدى كل فرد 
 ًممكن من المقاومة وهنا ٌحدث التحسٌن ف مجاله بأقل قدر ًف يالتصمٌم على إحداث التغٌٌر الضرور

 .األداء والنهوض بالتنظٌم
 :(Metrics):  القياسات -3

ال بد للتنظٌم أن ٌخضع إلدارة الجودة وهنا ٌجب أن ٌكون األفراد مدربٌن على عملٌات القٌاس المطلوبة 
 .أوالً بأول لضبط الجودة مما ٌحسن األداء

 (:Systems Integrity: ) سالمة النظم -4
ٌحتاج إلى سالمة تنظٌم العملٌات والمجموعات المتعارضة بحٌث تتكامل  وظٌفٌاً فانعدام  يالتغٌٌر الجذر

 التنظٌم أو عدم حدوثه من البداٌة.  ًالتعاون ٌؤدى إلى بطء التغٌٌر ف ًرغبة األفراد من الوظابف المختلفة ف
 :(Experience):  الخبرة -5

تنظٌم ما لهم خبرة سابقة بالتغٌٌر الناجح فأنهم  ًبعض األحٌان خٌر معلم فلو أن األفراد ف ًتكون الخبرة ف
إٌجاد الطرق المختلفة إلحداث التغٌٌر وهنا تكون الفرصة كبٌرة ومواتٌة إلحداث تغٌٌر  ًسوف ٌنجحوا ف

 الوقت المتاح لذلك.  ًناجح ف
 (:Decisiveness: ) الحســم -6

التنظٌم. لذا ال بد للتنظٌمات  ًقرارات فعالة وحاسمة ال نجاح مجهودات التغٌٌر فالحسم هو قابلٌة إصدار 
 قد تصدر مستقبالً.  ًاالعتبار مالبمتها مع القرارات الت ًأن تصدر قرارات فعالة تأخذ ف

 (:Urgency: ) العجـالـــة -7
تغٌٌر وبدون انتشار هذا اإلحساس بٌن الناس  ياإلحساس بالعجالة هو المحرك الذى ترتكز علٌه أحداث أ

 مراحلها الصعبة. ًفإنهم ال ٌمتلكون العزم على دفع عملٌات التغٌٌر ف
 (:Inevitability: ) الحتمية -8

 .مراره عندما تكون األشٌاء جامدةخلق اإلحساس بحتمٌة التغٌٌر عادة ما ٌعطى دافعٌة ألحداثه واست
لهوٌة الثقافٌة أو تبقى التغٌٌر بعٌداً عن ا ًنجد أن الناس ٌدفعون بالعراقٌل الت ًفلو أن التغٌٌر غٌر حتم

 .تحسٌن األداء
 (:Competibility: ) التنافسية -9

التغٌٌر عادة ما ٌحتاج لوقت طوٌل. فلو أن التغٌٌر ٌخلق مٌزة تنافسٌة دابمة، هنا تتسع مجهودات التغٌٌر 
 ٌم وبذلك ٌمكن التسرٌع من حدوثه. لتشمل القٌادات على جمٌع مستوٌات التنظ

 (:Rewards: ) الحوافز -11
فرٌق داخل تنظٌم ما مما ٌزٌد من روح الفرٌق  فًال بد من حفز الناس عن االبتكارات أو عند العمل معاً 

 وتكامل االبتكارات وإزدهارها.
 (:Structure: ) التركيب -11

إعادة تنظٌمه كلما دعت ضرورة التغٌٌر. فلو أن  ٌجب أن ٌكون التنظٌم مرناً قابالً للتغٌٌر الذى ٌؤدى إلى
 التنظٌم جامداً ال ٌمكن إعادة تنظٌمه بسهولة هنا ٌصعب حدوث التغٌٌر.

 (:Culture: ) الثقافة -12
 ماذا ٌشعر الناس حٌال العمل؟

 هل ٌشعرون بالرهبة والخوف حٌال العمل؟
 وهل قوانٌن العمل مجحفة وجامدة ال تتغٌر بمرور الزمن؟

  .التغٌٌر فًالعمل والرغبة  فًإذا كانت اإلجابة بنعم هنا تسود ثقافة القهر حٌال العمل وٌفقد الناس المتعة 
 (:Communication: ) التواصل -13

 فًعالمة التواصل الجٌد داخل تنظٌم ما أن ٌعمل كل فرد فٌه وٌفهم ما ٌدور حوله على كافة المستوٌات و
 التنظٌم مما ٌحسن من سرعة ودقة األداء. فًالوقت المناسب. هنا تسود الشفافٌة والوالء بٌن العاملٌن 

 (:Organization Design: ) تصميم التنظيم -14
قد ٌتكون التنظٌم من مراتب متسلسلة خطٌاً وقد ٌتكون من طبقات من اإلدارات فال بد أن ٌكون هناك هٌاكل 

 األجور. فًق وظٌفٌة عدٌدة ٌصاحبها فرو
 



 (:Innovation: ) االبتكــــار -15
ٌجب أن ٌكون التنظٌم مهٌباً الستقبال االبتكارات وتشجٌعها وهنا ٌجب أال ٌكون األداء محفوفاً بالعدٌد من 
الخطوط الحمراء، كما ال ٌجب أن ٌمر التغٌٌر خالل قنوات بٌروقراطٌة عدٌدة بما ٌفقده قوة الدفع أو ٌحٌده 

 .ًععن مساره الطبٌ
 :(Influence):  النفــوذ -16

العقول بحٌث ٌسمحوا لآلراء المختلفة أن تناقش بحرٌة تامة ودون  ًٌجب على الناس أن ٌكونوا متفتح
وأال ٌكون هناك نفوذاً من سلطة ما ٌحجر على فكر بل على العكس ٌجب أن ٌكون  أيالمساس بصاحب الر

 نفوذ السلطة معضداً لكل فكر جدٌد بناء.
 (:Time Frame: ) الزمنىاإلطار  -17

 هو الزمن الالزم إلتمام التغٌٌر الذى ٌحقق األهداف المنشودة. 
سنوات( ألحداث تغٌٌر  11-3، وقد ٌستغرق سنوات )مثالً من  فقد ٌكون الزمن قصٌراً ألحداث تغٌٌر سرٌع

 .يجذر
 :(Complacency):  الرضــا -18

حاجة إلى  فًهو أهم العوامل السابقة )جون كوتر( فلو أن الناس غٌر قلقة لحدوث التغٌٌر أو أنهم لٌسوا 
 التغٌٌر وٌكون اإلحساس سلبٌاً تجاهه. فًالتغٌٌر هنا تغٌب الرغبة 

 
انظر الشكل  منظومة مترابطة ) فًبعضها البعض  فًتؤثر  أيوجمٌع العوامل السابقة عوامل منظومٌة 

غٌبة من مرونة التركٌب  فًتنظٌم ما  فًتغٌٌر أن تكون عالٌة  أي( فال ٌمكن لضمانات حدوث 1 - ًالمنظوم
أحداث التغٌٌر وتعتبر إحدى  فًتؤدى إلى حدوث التغٌٌر كما أن طرٌقة تصمٌم التنظٌم تلعب دوراً كبٌراً  التً

 ضمانات نجاحه. 
 

 ضمانات حدوث التغٌٌر.  فًقٌاسات الجودة وكالهما ٌؤثر كما أن التصمٌم ٌؤثر وٌتأثر بمرونة التركٌب و
 

الضمانات  فًالضمانات والخبرة وكذلك الخبرة تؤثر  فًكما أن سالمة النظم تؤثر وتتأثر بالقٌاسات وتؤثر 
 وسالمة النظم واإلطار الزمنى والحسم. 

 
مناطقه الوعرة كما أن كالهما  فًقاطرة التغٌٌر  هً التًكما أن العزم والتصمٌم إلحداث التغٌٌر ٌتأثر بالعجالة 

 ٌرفعان من ضمانات التغٌٌر. 
 

 الضمانات واالبتكار والحٌوٌة واإلطار الزمنى.  فًكما أن العجالة تؤثر 
 

تتغلب على اإلحساس السلبى  ًإطار زمنى معقول وبالتال فًكما أن الحتمٌة تعطى قوة دافعة إلحداث التغٌٌر 
 بالواقع وعدم جدوى التغٌٌر. الناتج عن الرضا

 
كما أن اإلطار الزمنى الذى ٌتم فٌه التغٌٌر ٌؤثر وٌتأثر بضمانات التغٌٌر فكلما كان اإلطار الزمنى مالبماً 

 ألحداث التغٌٌر كلما كانت ضمانات حدوث التغٌٌر عالٌة. 
 

نى الالزم إلحداث التغٌٌر كذلك تؤثر اإلطار الزم فًكما أن اإلطار الزمنى ٌؤثر وٌتأثر بالعجالة. فالعجالة تؤثر 
 زمن أقل. فًاإلطار الزمنى فكلما ازدادت الخبرة تم التغٌٌر  فًالخبرة 

 
إطار  فًتنظٌم ما ال بد من تفعٌل عوامل قابلٌة التغٌٌر  فًمما سبق ٌتضح أنه إلحداث تغٌٌر بناء وشامل 

   ٌتناغم وٌتفاعل فٌه كل عامل مع العوامل األخر ًمنظوم
 
 



 التغيير:  فيالعوامل المؤثرة 
بعضها البعض وال ٌمكن تناول كل  فًالتنظٌمات إلى عدة عوامل تؤثر  فًالمجتمعات أو  فًٌخضع التغٌٌر 

 منها بعٌداً عن اآلخر وسوف نذكر كل منها ثم نوضح كٌفٌة تداخلها لتصنع منظومة واحدة. 
 

 
 

مجتمع ما سامٌة والمبادئ واضحة وذات شفافٌة  فً: فكلما كانت القٌم السابدة  المجتمع فًالقٌم والمبادئ السابدة 
مجتمع ما  فًعالٌة كانت منظومة التغٌٌر أوسع مدى وأكثر إٌجابٌة وعمقاً وعلى العكس إذا كانت القٌم والمبادئ 

 معظم األحٌان. فًغاببة ٌكون التغٌٌر سلبٌاً وسطحٌاً 
لمجتمع: فكلما كانت العادات والتقالٌد جامدة ال تتحرك بمرور الزمن كانت هناك ا فًالعادات والتقالٌد السابدة 

 تغٌٌر إلى األسوأ.  أياالتجاه السلبى  فًمقاومة للتغٌٌر وقد ٌحدث التغٌٌر 
تطوع فٌها العادات والتقالٌد بحٌث تناسب كل العصور ولٌس معنى هذا أن تتخلى  التً ًفالمجتمعات المتقدمة ه

 عن عاداتها وتقالٌدها ولكن تطورها بحٌث تناسب كل العصور دونما تفرٌط أو شطط.المجتمعات 
 

: كلما كان المجتمع جامداً منغلقاً على نفسه كلما كان مقاوماً للتغٌٌر وطارداً لكل جدٌد وكلما كان  المجتمع
 لرفاهٌة هذا المجتمع.  ًالمجتمع متفتحاً كلما كانت إرادة التغٌٌر قوٌة وقادرة على استٌعاب كل جدٌد وإٌجاب

 فًالفرق بٌن المجتمعات المتقدمة والنامٌة فاألولى تربتها صالحة لكل ما هو جدٌد ٌنمو فٌها وٌثمر أما  ًوهنا ٌأت
 المجتمعات النامٌة فتربتها فقٌرة ال تسمح بنمو كل جدٌد. 

وٌتأثر المجتمع واألسرة منظومٌاً بنظام التعلٌم والثقافة واإلعالم والقٌم والمبادئ والعادات والتقالٌد. كل هذه 
 توجهات المجتمعات إما إلى التقدم والرقى واالزدهار أو إلى التخلف والركود والجهل.  فًالعوامل تؤثر 

 
منظومة التغٌٌر فعن طرٌق التعلٌم تنهض  فًالربٌس العامل  ً: ٌكاد تكون منظومة التعلٌم ه منظومة التعلٌم

شتى مجاالت الحٌاة. فإذا كانت منظومة  فً ًالمجتمعات والدول وتصبح قادرة على إحداث التغٌٌر اإلٌجاب
  فًالتعلٌم متخلفة فسوف تخرج بالضرورة أجٌاالً غٌر قادرة على إحداث التطوٌر 

 
ات تأتى من نظم التعلٌم السابدة فٌها هل تؤدى إلى التقدم واالزدهار أم إلى لذا ال نبالغ إذا قلنا أن رفاهٌة المجتمع

ألفراده وٌصبحون قوى  فًمجتمع ما ٌتدنى معه البناء المعر فًالتخلف والركود فعندما ٌتدنى مستوى التعلٌم 
  طاردة لكل جدٌد وبذلك تصبح مجتمعات متخلفة عاجزة عن مساٌرة متطلبات وتحدٌات عصر العولمة.

 
 



 فيالبناء المعر : 
حدوث التغٌٌر فإذا كانت خبرات األفراد كبٌرة ومتفاعلة  فًلؤلفراد دوراً هامة  فًٌلعب البناء المعر

سلوك األفراد تجاه التغٌٌر. وتلعب القٌم والمبادئ والتعلٌم والمجتمع  فًومتناغمة تكون عامالً مؤثراً 
 .التغٌٌر فًالسلٌم الذى ٌكّون خبرات فاعلة ومؤثرة  فًتكوٌن البناء المعر فًواإلعالم دوراً هاماً 

 
غٌر منظم وغٌر مترابط أو متناغم فإن سلوك الفرد  فًللفرد عبارة عن ركام معر فًأما إذا كان البناء المعر

 ٌكون سلبٌاً تجاه التغٌٌر وقد ٌتحول بمرور الوقت إلى سلوك مقاوم للتغٌٌر.   

 
 :األسرة 

ومترابطة كلما كانت بٌبة صالحة تنشد األفضل لحٌاة أفرادها وهنا ٌكون الحافز  كلما كانت األسرة متعلمة
بمثابة المدرسة ألفرادها تخرج أفراداً صالحٌن للمجتمع ٌنشدون األفضل دابماً.  ًنحو التغٌٌر. فاألسرة ه

 مما ٌجعل التغٌٌر البناء سلوكاً فٌما بٌنهم وبذلك تنهض المجتمعات والدول.
 

بٌبة غٌر صالحة تخرج أفراداً عاجزٌن عن التغٌٌر مفتقدٌن لمقوماته  ًمفككة وغٌر المتعلمة فهأما األسر ال

 وهنا تتخلف المجتمعات نتٌجة لتخلف أفرادها. 

 
 :اإلعالم 

كلما كانت منظومة اإلعالم هادفة ومؤثرة تحركت منظومة التغٌٌر إلى األفضل وهنا تنهض المجتمعات. كما 
المتمثل  ًمواجهة اإلعالم العالم فًكل دولة. ولكن  فًثر بالعادات والتقالٌد السابدة أن اإلعالم المحلى ٌتأ

  ًمواجهة شرسة مع اإلعالم الدول فًٌجد اإلعالم المحلى نفسه  ًالبث الفضاب فً
 

مواجهة اإلعالم  فًتعمٌق المبادئ والقٌم والدٌانات والهوٌة  فًبٌن دور اإلعالم المحلى  يوهنا ٌكون التحد

 . ًالعالم

 
  :الثقافــة 

منظومة التغٌٌر فالمجتمع المثقف مجتمع ٌتمتع بمدى  فًتؤثر  التًتعتبر منظومة الثقافة من العوامل الهامة 

 .التغٌٌر فًأوسع وأشمل وأعمق 

 

 فًفرؤٌة الفرد المثقف للتغٌٌر تختلف عن رؤٌة غٌر المثقف. فاألول عقلٌته متفتحة واعٌة لما ٌدور حولها 

ٌكون  أيإطار المحلٌة  فًالعالم مما ٌوجب ضرورة حدوث التغٌٌر بحٌث ٌتواكب مع متطلبات العولمة 

 التأثر لذا ٌكون مداه أوسع وعمقه أكبر.  ًالتغٌٌر محلى التأثٌر عالم

مع المجت فًبما ٌثرى الثقافة  ًاإلعالم والتعلٌم. وقد ٌكون تأثٌرهما إٌجاب ًوتتأثر منظومة الثقافة بمنظومت

 للمجتمع. فًوقد ٌكون تأثٌرهما سلبى بما ٌتدنى بالمستوى الثقا

 

انظر الشكل  تؤثر وتتأثر ببعضها البعض ) أيمما سبق ٌتضح أن جمٌع العوامل سالفة الذكر منظومٌة 

 (. 2 ًالمنظوم

 



 
 

 المنظومية وإدارة  التغيير:
 بحٌث ٌكون فعاالً ومنشوداً ومحققاً لؤلهداف.المقصود بإدارة التغٌٌر هو حسن إدارة جوانب ومحددات التغٌٌر 

 إدارة التغٌٌر أنه ٌجب أن ٌكون التغٌٌر شامالً لكافة الجوانب والمحددات.  فًونعنى بالمنظومٌة 

بعض الجوانب أو المحددات وبذلك ال ٌكون فعاالً بالدرجة  فًإدارة التغٌٌر فمعناها التغٌٌر  فًأما الخطٌة 

 الكافٌة. 

 االتجاه والمدى والمساحة والعمق والزمن.  هًذكرنا محددات التغٌٌر وولقد سبق أن 

ومنظومٌة إدارة المحددات تقتضى أن ٌكون التغٌٌر شامالً فمن حٌث االتجاه ٌجب أن ٌكون إٌجابٌاً )بناءاً( ومداه 

من حدوثه معقول ومساحته كبٌرة بحٌث تتناول العدٌد من المتغٌرات المتفاعلة والمتناغمة وعمقه كبٌر وز

 مناسب. 

 ولدراسة منظومٌة جوانب التغٌٌر ٌجب أن نتناول أوالً جوانب التغٌٌر. 

 جوانب التغيير:
 مجتمع من المجتمعات عدة جوانب أهمها: أي فًللتغٌٌر 

 . وجمٌع هذه الجوانب تكّون ًوالسٌاس ًوالتعلٌم فًوالثقا ًواالجتماع يالجانب االقتصاد

 
 (.  3انظر الشكل المنظومى  المجتمعات والدول ) فًمنظومة التغٌٌر 

 
 



 وقت واحد.  فًمجتمع ال بد من النهوض بكافة مكونات منظومة جوانب التغٌٌر معاً و أي فًوإلدارة التغٌٌر 
 . ًوالسٌاس فًوالثقا يواالقتصاد ًفال ٌمكن إصالح التعلٌم بدون إصالح الجانب االجتماع

إدارة التغٌٌر ٌجب أن تتناول كافة مكونات جوانب التغٌٌر االجتماعٌة واالقتصادٌة  فًلذا فإن المنظومٌة 
 االتجاه والمدى والمساحة والعمق والزمن.  فًوالسٌاسٌة والثقافٌة والتعلٌمٌة وكذلك محدداته المتمثلة 

حددات وجوانب م ًتنظٌم أو مجتمع ما فال بد من تفعٌل منظومت فًشامل  ًفإذا أردنا إحداث تغٌٌر منظوم
 التغٌٌر. 

أو فمنظومة المحددات ٌجب أن ٌكون التغٌٌر فٌها بناءاً وذو مدى معقول ٌتناول عدة متغٌرات ومساحته مناسبة 
 التنظٌم.  فًتتناغم وتتفاعل فٌها المتغٌرات الحادثة 

 كما ٌجب أن ٌكون التغٌٌر عمٌقاً ٌصل إلى الجذور والمدة الالزمة لحدوثه مالبمة.
 أما بالنسبة لمنظومة جوانب التغٌٌر فٌجب أن ٌكون التغٌٌر شامالً لكافة جوانبها. 

 لذا ٌكون التغٌٌر قاصراً إذا أغفل منظومة المحددات أو أحد عناصرها أو أغفل منظومة الجوانب أحد عناصرها. 
 

 فعلى سبيل المثال 
 نظام إذا أغفلنا محدد أو أكثر من محددات التغٌٌر.  أي فًال ٌكون التغٌٌر منظومٌاً وشامالً 
هذه الحالة ٌركز على  فًنظام إذا كان قصٌر المدى محدود المساحة ألنه  أي فًفال ٌمكن للتغٌٌر أن ٌكون بناءاً 

 عدد محدود من المتغٌرات الالزمة كما ٌغفل التفاعل والتناغم فٌما بٌنها. 
 كان سطحٌاً وزمن حدوثه غٌر مالبم ومداه ومساحته محدودٌن.  كذلك ال ٌمكن حدوث تغٌٌر بناء إذا

 
 (: 4) ًالشكل المنظوم فًإدارة التغٌٌر  فًوٌمكن تمثٌل المنظومٌة 

 

 
 

 ما.  متنظ فيالتغيير 
المعلم والطالب والسٌاق والمحتوى وحاولنا إجراء تغٌٌر منظومى  هًفلو نظرنا إلى مكونات منظومة التعلٌم و

 شامل فٌها:
 

 
 

 (: منظومة التعليم5شكل )



أحد المكونات دون اآلخر فال  فًفال ٌمكن أن ٌكون التغٌٌر بناءاً وشامالً إذا كان سطحٌاً او عندما نحدث التغٌٌر 
برامج إعداد وتدرٌب المعلم دون النظر الحتٌاجات الطالب الفعلٌة أو المحتوى  فًٌمكن أن ٌتم أحداث تغٌٌر 

ٌَُدِرُسه المعلم أو السٌاق الذى ٌتم   التعلم. فًالذى 
 

مكونات  فًمنظومة التعلٌم إذا كان الزمن الالزم لحدوث التغٌٌر  فًكذلك ال ٌمكن أن نحدث تغٌٌراً بناءاً 
مدى ومساحة التغٌٌر محدودٌن. أو بمعنى آخر أن ٌتناول التغٌٌر مثالً سٌاق المنظومة غٌر مالبم. أو إذا كان 

منظومة التعلٌم تقتضى أن  فًبقٌة مكونات المنظومة. لذا فإن إدارة التغٌٌر  فًالتعلم دون النظر إلى التغٌٌر 
منظومة التعلٌم دون  تتناول محددات التغٌٌر جمٌع مكونات منظومة التعلٌم فإذا طبقنا المحددات على أحد مكونات

المكونات األخرى، نجد أن بقٌة المكونات تصبح معوقة لتطوٌر المنظومة وقد تؤدى إلى التغٌٌر السلبى وهنا 
 ٌكون إهدار الوقت والجهد والمال.

 
التعلٌم ٌجب أن  فً يوإذا أدخلنا منظومة جوانب التغٌٌر على منظومة التعلٌم نجد أنه إلحداث تغٌٌر بناء وجذر

 فًاالقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة معاً و هًالمنظومة و فًٌشمل التغٌٌر الجوانب األخرى المؤثرة 
 وقت واحد. 

 ظل اقتصاد منهار أو ثقافة متدنٌة أو مجتمع متخلف. فًفال ٌمكن لمنظومة التعلٌم أن تزدهر 
 

للتعلٌم والذى ٌؤدى  ًوالحقٌق يالدول أن ٌدركوا أن التغٌٌر الجذر ًفهنا ال بد للقابمٌن على منظومة التعلٌم 
ٌجمع بٌن  ًإطار منظوم فًظل محددات واضحة المعالم وجوانب مزدهرة  فًللجودة الشاملة ٌجب أن ٌتم 

والجوانب. هنا ٌحدث التغٌٌر الشامل والمنشود الذى ٌحقق األهداف وٌعطى مخرجات  المحددات ًمنظومت
 ق العمل المحلٌة والعالمٌة.مطلوبة لسو

 
 قابلٌة التغٌٌر فًتتحكم  التًمنظومة العوامل 

 
 

 كما تخضع منظومة إدارة التغٌٌر الشامل لمنظومة التعلٌم لعوامل قابلٌة التغٌٌر لدى المعلمٌن والطالب. 
 

فإذا لم ٌدرب المعلمون وقٌاداتهم على مقاٌٌس الجودة أو تنعدم لدٌهم المنافسة والحٌوٌة والحسم والحتمٌة والخبرة 
منظومة التعلٌم سوف تكون قاصرة ودون المستوى المطلوب  فًواالبتكار والعزم والتصمٌم فإن إدارة التغٌٌر 

 . ًوقد تدور للوراء محدثة التخلف عن الركب العالم
 



وفق معاٌٌر قومٌة تنبع من داخلها ومحددات وجوانب  ًا فإن إدارة التغٌٌر الشامل والبناء لمنظومة التعلٌم ٌأتلذ
تأتى من خارجها وكل هذا ٌسبقه قابلٌة التغٌٌر لدى الطالب والمعلمٌن وجمٌع القابمٌن على التعلٌم فإذا انعدمت 

 الطالب  فًهذه القابلٌة 
 

 منظومة التعلٌم.  فًاً ال ٌمكن أن ٌحدث التغٌٌر الشامل الذى ٌحقق الجودة الشاملة أو المعلمٌن أو كلٌهما مع
 

 منظومة التعلٌم ما لم ٌواكبها وٌعضدها منظومة محددات  فًلذا ال ٌمكن للمعاٌٌر أن تحقق الجودة الشاملة 
 ومة التعلٌم .منظ فًواضحة المعالم ومنظومة جوانب مزدهرة القوة هنا تحدث إدارة التغٌٌر الشامل 

 
 

 اخوكم / البرهي
 


