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مقدمــــــــة
لعبت المدرسة المغربٌة دورا مهما فً التنشئة االجتماعٌة ،وتكوٌن
االطر ،وساهمت فً الحراك التنموي وفً البناء المادي والفكري للوطن،
وتنامت بوتٌرة ملحوظة مؤشرات الولوج واالرتقاء المدرسٌٌن ،فقد بذلت منذ
االستقالل جهود كبٌرة وتحققت منجزات هامة فً مجال التربٌة والتكوٌن
تمثلت فً ارتفاع نسبة التمدرس ،وخاصة لدى الفتٌات  ،وفً توسٌع شبكة
المؤسسات التعلٌمٌة ،وتوفٌر و تحسٌن العرض المدرسً بشكل ٌستجٌب
للحاجٌات .غٌر ان إٌقاع تفاعل المنظومة مع التحوالت ،ودٌنامٌتها البطٌئة ،وغٌر
المتوازنة ،وتراكم مؤشرات الضعف والهشاشة الذي ٌهدد مردودٌتها ٌدفع الى
مساءلة المدرسة المغربٌة وتحدٌد مواطن االختالل ،باعتبارها قطاعا ٌستهدف بناء
المستقبل وإعداد أجٌال الغد  ،بغرض التفكٌر فً إعادة البناء واستعادة الثقة فً
المدرسة كفضاء أنسب لبناء الذات واالرتقاء بقدرات اإلنسان ،وضمان تكافؤ
الفرص ،وتحقٌق االندماج االجتماعً .

دواعً التغٌٌر

إن التغٌٌر ال ٌمكن أن ٌحدث بالمؤسسة من فراغ ،و لكن ال بد له من
منابع تغذٌه و تحفزه ،و ٌبدأ التغٌٌر عندما ٌحدث اضطراب أو خلل فً حركة
تفاعل مدخالت العملٌة التربوٌة أو انخفاض فً مستوى مخرجاتها .و ٌمكن
حصر دواعً التغٌٌر فً النقاط التالٌة :

دواعً التغٌٌر
دواعً التغٌٌر
الحاجات و المشكالت
التعلٌمٌة و التربوٌة

حاجات و مشكالت
المجتمع

تدنً النتائج
المقررات التقلٌدٌة
الهدر المدرسً
االنقطاع الدراسً
....

التحوالت االجتماعٌة
التحوالت االقتصادٌة
التحوالت السٌاسٌة
التحوالت التعلٌمٌة
....







الحاجات و المشكالت
الدولٌة و العالمٌة

نتائج و توصٌات
البحوث و الدراسات

تأثٌرات العولمة
التنافسٌة
ثورة التكنولوجٌا و
االتصال
...

استمرار الدراسات و
البحوث و تجددها ٌحتم
استمرار التغٌٌر.

المشاكل التً تواجه المدرسة المغربٌة
رغم كل اإلصالحات التً قامت بها الدولة فً قطاع التعلٌم ،خاصة مع مطلع القرن الحالً ،إال أن
المدرسة المغربٌة مازالت تعرف مجموعة من االختالالت ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً :
 اإلخفاق فً مجال محو األمٌة.
 عدم التمكن من إدماج جمٌع األطفال بغض النظر عن ظروفهم و أوضاعهم.
 العجز عن االستجابة لمتطلبات المجتمع باإلٌقاع و الحجم المطلوبٌن ،و هو ما ٌؤكده الالتوازن
الحاصل بٌن منتوجها و حاجٌات سوق الشغل.
التنافسٌة العالمٌة و عدم القدرة على مساٌرتها فً المجالٌن المعرفً و االقتصادي.
 التعلٌم العمومً مازال أسٌر المؤشرات الكمٌة و ٌراهن على معدالت التمدرس والولوج للتعلٌم
دونما التفات إلى نوعٌة الخدمات المقدمة ،مما ٌعوق تفعٌل عملٌة تعمٌم حقٌقٌة و ٌضطر العدٌد من
األسر إلى التوجه نحو التعلٌم الخصوصً لتجاوز قصور وظٌفة المدرسة العمومٌة.
 التقهقر التدرٌجً للمردودٌة الداخلٌة (الهدر المدرسً و االنقطاع الدراسً،نتاشج متدنٌة،استفحال
الغش)..
 ضعف تكوٌن األطر التربوٌة و اإلدارٌة  ،و نقص مؤهالتها.
 تأثر قطاع التربٌة و التكوٌن باالختالف فً اإلٌدٌولوجٌات و الحسابات السٌاسٌة الضٌقة.
 ضعف التوجٌه للمسارات المهنٌة مقارنة بالتعلٌم العام.
 التعلٌم األولً مازال لم ٌرق بعد إلى مستوى التطلعات.
...

سبل مواجهــة التحدٌــــات
 تعبئة اإلمكانات الذاتٌة لألفراد وتحرٌر طاقتهم؛ وجعلها آلٌة لتحقٌق مبدأ تكافؤالفرص واالرتقاء االجتماعً.
تأمٌن متطلبات التعلٌم والتكوٌن لجمٌع المتمدرسٌن وتوفٌر الشروط الالزمةلتحقٌق ذلك.
 القدرة على تلبٌة حاجٌات التكوٌن من حٌث الكفاءات البشرٌة باعتبارها الفاعلاألساس فً مجال التنفٌذ والتتبع والتقوٌم ،ومن حٌث استثمار التكوٌن لتلبٌة حاجات
المجتمع والتطلعات العامة والخاصة لألفراد والجماعات.
 توفٌر ضمانات للتمدرس تربطه بسوق الشغل ،على مستوى إصالح أوضاع أسرةالتربٌة والتكوٌن ،وعلى مستوى توفٌر البنٌات والتجهٌزات المادٌة للمؤسسات
التعلٌمٌة ،وتطوٌر المناهج والبرامج ارتباطا بالتحوالت المطلوبة وحاجات
المتعلم(ة) واهتماماته ومٌوالته وحاجات المجتمع االقتصادٌة واالجتماعٌة
ومتطلبات التكوٌن فً بعدٌه اآلنً والمستقبلً.

سبل مواجهــة التحدٌــــات
 اهتمام كل الفاعلٌن بقطاع التربٌة و التعلٌم و االبتعاد عن كل المزاٌدات السٌاسٌةو الخالفات اإلٌدٌولوجٌة.
رفع التحدي الذي تواجهه اإلدارة التربوٌة ومكونات المجتمع االقتصادٌةواالجتماعٌة ،المتمثل فً :محو األمٌة ،تعمٌم التمدرس (خاصة فً الوسط
القروي) ،تطوٌر نظام التكوٌن المهنً وتوسٌع قاعدته ،الرفع من مردودٌة التعلٌم
الداخلٌة والخارجٌة ،المواءمة بٌن الكمً والكٌفً ،إعطاء دٌنامٌة للفعل التربوي
وتحقٌق الكفاٌات المطلوبة فً كل المستوٌات والمراحل.
 تحدٌث برامج التعلٌم ،وبخاصة فً التعلٌم الثانوي ،وتكٌٌفها مع متطلبات التكوٌنالعلمً والتقنً واالقتصادي والمعرفً التً تستلزمها التحوالت الحالٌة
 تفعٌل الحكامة و الدٌمقراطٌة فً النظام التربوي. استحضار المقاربة الشمولٌة اإلدماجٌة لحل مختلف المشاكل واالختالالت التًتعوق المسار العادي للنظام التربوي ،ولتوجهاته واختٌاراته الكبرى بغٌة تحقٌق
تعلٌم فعال ناجع ومساهم فً أوراش التنمٌة البشرٌة ببالدنا.

عناصر مهمة فً إنجاح التغٌٌر بالمؤسسة
لن ٌكون التغٌٌر ناجحا إال بتوافر مجموعة من الشروط و العوامل منها :
 -1توفٌر الظروف المناسبة للتغٌٌر.
 -2التخطٌط الشامل و الموضوعً الذي ٌأخذ كافة المدخالت بعٌن االعتبار.
 -3توفر المصادر و الموارد الالزمة للتغٌٌر.
 -4تغٌٌر دور مدٌر المدرسة (اإلشراف) و العمل بروح الفرٌق.
 -5إقامة اتصال مفتوح بٌن المدٌر واألطر العاملة بالمؤسسة و كافة الشركاء و
الفاعلٌن.
 -6تعزٌز و دعم كفاٌات وقدرات القائمٌن على التغٌٌر وكذلك منفذٌه.
 -7تهٌئة الفرٌق و كافة المعنٌٌن وإعدادهم لمواكبة التغٌٌر ،وضمان مشاركتهم فٌه.
 -8تحفٌز األطر العاملة بالمؤسسة ،و تثمٌن األفكار و المبادرات الجٌدة.
 -9توفٌر معلومات مسبقة عن تجربة التغٌٌر.
 -10مقاومة القوى االجتماعٌة واالقتصادٌة أو السٌاسٌة المعرقلة للتغٌٌر.

مالمح المدرسة التً تسودها ثقافة التغٌٌر
إن المدرسة المتسمة بثقافة التغٌٌر :
* فضاء مفتوح للعمل لتحقٌق األهداف المشتركة .
* بٌئة ٌتشارك فٌها األطر وٌتعاونون وٌتبادلون الخبرة والدعم.
* مؤسسة تحقق النمو المهنً المناسب لألطر من خالل توفٌر فرص وخبرات تعلٌمٌة
مناسبة لهم.
* مكان عمل ٌكسب المعلمٌن القوة والثقة واالطمئنان الوظٌفً.
* تزرع فً المعلمٌن قٌم االنتماء وااللتزام والنماء وتؤكد علٌها وتثمنها فً موظفٌها.
* تؤكد على المتعلم و تجوٌد التعلمات.
* تتبنً اتجاهات إٌجابٌة نحو التطوٌر والتجدٌد.
* تشجع األطر العاملة التالمٌذ والمجتمع المحلً على تقدٌم مبادرات تربوٌة جدٌدة.
* تشجع األطر على تطبٌق األفكار الجدٌدة وتجرٌبها.
* لها معاٌٌر نوعٌة للعمل واإلنجاز.
* لها نظام حوافز ومساءلة عادلة ٌشجع المبادرات واإلبداع.

آلٌات وأسالٌب تدبٌر عملٌة التغٌٌر
 -1آلٌات التغٌٌــــر:
 آلٌات استراتٌجٌة  :مشروع المؤسسة
 آلٌات مؤسساتٌة  :مجالس المؤسسة
 آلٌات تربوٌة  :مجالس المؤسسة – األندٌة التربوٌة والجمعٌات
المدرسٌة ..
 آلٌات تواصلٌة  :مراكز االستماع خالٌا اإلنصات والٌقظة..
 آلٌات اجتماعٌة  :جمعٌة أباء وأمهات وأولٌاء التالمٌذ جمعٌات
المجتمع المدنً الشرٌكة والعاملة فً الشأن الربوي.

آلٌات وأسالٌب تدبٌر عملٌة التغٌٌر
 -2أسالٌب تدبٌر عملٌة التغٌٌر:





التدبٌر التشاركً.
التدبٌر بالنتائـج.
التدبٌر بالمشروع.
التدبٌر باألهـداف.

نصائح للمدبــر للنجـــاح فً التغٌٌـــر
مما ال شك فٌه أن نجاح المؤسسة رهٌن بتوفرها على فرٌق متجانس
ٌشرف علٌه مدبر كفؤ ،لذلك لزم تقدٌم بعض النصائح التً نراها عملٌة و ٌمكن أن
تسهم فً التغٌٌر والتجدٌد و تجاوز العقبات :
 تجنب أشكال التفكٌر السلبً القائم على األمانً والخٌال .بمعنى آخر تجنب قول
(لو أن ،لو عملت).
تجنب تحوٌل اللوم إلى مصادر خارجٌة .فكر فً المشكلة منطل ًقا من نفسك.
ً
بسٌطا (صغٌرً ا) وفكر كبٌرً ا.
ابدأ
ركز فً التغٌٌر على الشًء المحسوس الملحوظ والمهم مثل المنهج والتدرٌس،
وتحصٌل التالمٌذ ،وتطوٌر أداء األطر.
ركز على األشٌاء األساسٌة فً ثقافة المدرسة مثل :ثقافة النمو المهنً ،والتعاون
والتشارك ،والدعم المتبادل ،والعالقات االجتماعٌة ،وأشكال التواصل الجٌد،
واالنفتاح ،والتفاعل مع المجتمع ،وقبول األفكار األخرى ،وقبول التجدٌد… الخ.
تحمل المخاطرة ،ومارس بدون خوف أو تردد .لكن اعرف متى تكون حذرً ا.

نصائح للمدبــر للنجـــاح فً التغٌٌـــر
ادعم اآلخرٌن وشجعهم وفوض لهم ما ٌحتاجونه من الصالحٌات .بهذا
تعطٌهم الثقة وتعطٌهم القوة ،وال ٌخفى ما لذلك من آثار إٌجابٌة على
مصلحة العمل.
وضح الرؤٌة العامة للتغٌٌر فً ضوء كل من األهداف وعملٌات
التغٌٌر.
وضح لألطر أهمٌة وفاعلٌة األفكار والتغٌٌر الجدٌد؛ فهذا شًء مهم
إلخراج التحسٌنات والتغٌٌرات المقترحة إلى حٌز الوجود فً المدرسة.
حدد األشٌاء التً لن تفعلها ،واألشٌاء التً ٌجب أن تفعلها.
أعمل تحالفات  ،و اعقد شراكات مع األفراد أو الجهات التً تؤثر أو
ٌمكن أن تؤثر فً مسار العمل.
تتبع جمٌع مراحل التغٌٌر و محطاته ،ادرس خطواتك جٌدا ،واعرف
كٌف تحقق التماسك والترابط واالنسجام والتوافق بٌن الجمٌع.

قائمـــــــة المراجــــــع
• القرٌوتً ،محمد قاسم ،السلوك التنظٌمً دراسة للسلوك اإلنسانً الفردي والجماعً فً المنظمات اإلدارٌة (عمان:
مطبعة بنك البتراء.)1989 ،
• التربٌة و إدارة التغٌٌر ،د.المعتصم باهلل الجوارنة و د .دٌمة محمد وصوص ،دار الخلٌج.الطبعة األولى .2015
• عبد هللا ساعف ،إصالح نظام التربٌة والتكوٌن ،العدد  ، 20أبرٌل ماي.2001
• محمد فاوبار ،المدرسة والمجتمع وإشكالٌة ال تكافؤ الحظوظ.2011 ،
• حرٌم ،حسٌن ،السلوك التنظٌمً سلوك األفراد والجماعات فً منظمات األعمال (عمان :دار الحامد.)2003 ،
• حلوانً ،ابتسام عبد الرحمن« ،التغٌٌر ودوره فً التطوٌر اإلداري» ،مجلة اإلدارة العامة( ،العدد ٌ ،67ولٌه .)1995
• أورالندو أ ،أنام سً .عامل التغٌٌر.
• سٌرورة النظام التربوي المغربً واإلصالح المعاق إعداد :األستاذ جمال أمّاش ،صفحة علوم التربٌة تؤطرنً
• روجرز ،إٌفرٌت م.انتشار االبتكارات الطبعة الخامسة سٌمون و شوستر ،عام 2003
• مجلة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر والعلوم التجارٌة عدد 2014 :
• بعض المواقع على الشبكة العنكبوتٌة :
http://www.nelrc.org/changeagent/
https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1700&SecID=34

