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عمى ضوء منهجية جمبا اسااس  التعميم األاألولى من  لحمقةباالتغيير  إدارةدعم 
 ( المنيا محافظةف   ميدانية درااسةكايزن )

 د/ مها مراد عم  أحمد
 مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعميمية

 جامعة المنيا –كمية التربية 
 ماستخمص:
بالحمقػة األولػى  التغييػر إدارةات دعػـ عمميػ مكانيػةإ ىمػد عػف الكشػؼ إلػى الدراسة هدفت

 حوؿ األدبيات مراجعة الدراسة وتناولت. مف التعميـ األساسي عمى ضوء منهجية جمبا كايزف
 كمػا. واسػتراتيجياتهاومبادئهػا وأهميتهػا عممياتهػا و خصائصػها و  اوأهػدافهإدارة التغيير مفهومها 

وأهميتهػا  اأهػدافهو مفهومهػا و ا نشػتته منهجيػة جمبػا كػايزف عمى الضوء الحالية الدراسة سمطت
عمميػػػة إدارة  طبيعػػػةلتوضػػػي   الوصػػػفي المػػػنه  الدراسػػػة واسػػػتخدمت ،واسػػػتراتيجيات  اومبادئهػػػ
حصػمت معظػـ وكاف مػف أهػـ نتػائ  الدراسػة الميدانيػة مػا يمػي:  .منهجية جمبا كايزفو ،التغيير

عمػػى  جمبػػا كػػايزف منهجيػػة وفػػؽ لمتغييػػر التخطػػيط مرحمػػةعبػػارات المحػػور األوؿ الػػذي تنػػاوؿ 
 مرحمػػػة، ممػػػا يشػػػير إجمػػػااًل إلػػػى رعبػػػة أفػػػراد العينػػػة واتفا هػػػا عمػػػى أهميػػػة عاليػػػة تحقػػػؽدرجػػػة 

الواردة بمفردات هذا المحور، والتػي أشػارت ضػمنًا  جمبا كايزف منهجية وفؽ لمتغيير التخطيط
 منهجيػةلتحقيػؽ ومػا يتطمبػ  ذلػؾ عممية التخطػيط لمتغييػر إلى عدد مف المراحؿ التي يمر بها 

، عبػػػارات هػػػذا المحػػػور، و ػػػد أظهػػػرت عينػػػة الدراسػػػة درجػػػة عاليػػػة مػػػف القبػػػوؿ لجمبػػػا كػػػايزفال
جػػػاء المحػػػور اللػػاني الػػػذي حمػػػؿ عنػػػواف و  وبالتػػالى ممارسػػػتهـ لهػػػذ  الخطػػػوة اإلداريػػة لمتغييػػػر.

مػػػف حيػػػث درجػػػة " ليحتػػػؿ الترتيػػػب الرابػػػ  مرحمػػػة التنظػػػيـ لمتغييػػػر وفػػػؽ منهجيػػػة جمبػػػا كػػػايزف"
جػػػة متوسػػػطة تميػػػؿ إلػػػى العاليػػػة بالمقارنػػػة بمحػػػاور الدراسػػػة األخػػػرى، و ػػػد تفاوتػػػت التحقػػػؽ بدر 

معظػػـ عبػػارات هػػذا المحػػور إزاء درجػػات التحقػػؽ التػػي أظهػػرت مػػدى متوسػػط التحقػػؽ بدرجػػة 
أظهػػػرت نتػػػائ  ، ورجػػػة تميػػػؿ لممنخفضػػػة لعبػػػارات أخػػػرىتميػػػؿ لمعاليػػػة لػػػبعض العبػػػارات، وبد

" أف المتوسط العاـ لهذا المحػور وفؽ منهجية جمبا كايزف مرحمة تنفيذ التغييرالمحور اللالث "
مػػف  بػػؿ  نخفضيشػػير إلػػى درجػػة تحقػػؽ متوسػػطة تميػػؿ إلػػى العاليػػة، كمػػا انعػػدـ وجػػود تقيػػيـ مػػ

مػػف عبػػارات هػػذا المحػػور. باإلضػػافة لتقيػػيـ سػػمبي واضػػ  لعػػدد واحػػدة لعبػػارة  إال أفػػراد العينػػة
 ػدر مػف مما يشير لوجػود منخفضة؛ ى المتوسطة تميؿ إلأظهرت درجة تحقؽ  باراتة عخمس
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مناسب إلى حد ما، بالتزامف م  وجود درجة مف التدني النسبي لتحقػؽ بعػض عناصػر التنفيذ 
هذا المحور مف وجه  نظر عينة الدراسة بالمقارنة بالمحاور الميدانيػة األخػرى ممػا يػدؿ عمػى 

 .فػؽ منهجيػة جمبػا كػايزفمرحمػة تنفيػذ التغييػر و عمػى  بعض جوانػب القصػور التػي تػؤلر سػمباً 
التغييػػر وفػػؽ منهجيػػة  وتقػػويـ متابعػػة مرحمػػةأسػػفرت اسػػتجابات العينػػة نحػػو المحػػور الرابػػ  "كمػػا 

عػػػف درجػػػة تحقػػػؽ عاليػػػة، ممػػػا يشػػػكؿ جانػػػب إيجػػػابي نتيجػػػة ارتفػػػاع درجػػػة المتابعػػػة  جمبػػػا كػػػايزف"
ؿ مػػف  بػػؿ إدارة مرحمػػة والتقػويـ الػػواردة بمفػػردات هػػذا المحػور بػػيف عينػػة الدراسػػة نتيجػػة العمػؿ الفعػػا

اليػػ   توصػػمتعمػػى ضػػوء مػػا و  .التعمػػيـ األساسػػي سػػواء عمػػى مسػػتوى المدرسػػة أو اإلدارة التعميميػػة
 عمميػػػة فػػػي دعػػػـ إدارة المقترحػػػة اإلجػػػراءات بعػػػض بتقػػػديـ الدراسػػػة اختتمػػػتميدانيػػػة ال الدراسػػػة
بالحمقػة األولػى مػف  لهػاالمتابعػة والتقػويـ   –التنفيػذ  –التنظػيـ  –في إطار )التخطػيط  التغيير

 .كايزف جمبا منهجيةعمى ضوء  التعميـ األساسي

 الكممات الدالة:
 . لحمقة األولى مف التعميـ األساسيا –إدارة التغيير  –كايزف  - جمبا –)منهجية 
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Abstract 
         The study aimed to reveal the extent to which it is possible to 

support change management processes in the first cycle of basic 

education in the light of the Jumba Kaizen methodology. The study 

dealt with a literature review on change management, its concept, 

objectives, characteristics, processes, principles, importance and 

strategies. The current study also sheds light on the Gemba Kaizen 

methodology, its inception, concept, objectives, importance, principles 

and strategies. The study used the descriptive approach to clarify the 

nature of the change management process, and the Gemba Kaizen 

methodology. The most important results of the field study were the 

following: Most of the expressions of the first axis, which dealt with 

the planning stage for change according to the Jamba Kaizen 

methodology, obtained a high degree of verification, which in general 

indicates the desire and agreement of the sample members on the 

importance of the planning stage for change according to the Jamba 

Kaizen methodology contained in the vocabulary of this axis, Which 

implicitly referred to a number of stages that the change planning 

process goes through and what this requires to achieve the Jimba 

Kaizen methodology, and the study sample showed a high degree of 

acceptance of the terms of this axis, and therefore their practice of this 

administrative step for change. The second axis, titled "The stage of 

organizing for change according to the Jimba Kaizen methodology", 

came to occupy the fourth place In terms of the degree of verification 

to a medium degree that tends to high compared to the other axes of 

the study, most of the statements of this axis varied in relation to the 

degrees of verification that showed the average extent of verification 

with a degree tending to high for some statements, and with a degree 

tending to low for other statements, and the results of the third axis 

showed “the stage of implementing change according to a 

methodology Gemba Kaizen stated that the general average of this 

axis indicates a medium degree of verification that tends to be high. 
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Also, there was no low evaluation by the sample members except for 

one of the phrases of this axis. In addition to a clear negative 

evaluation of five statements that showed a medium degree of 

verification, tending to low; Which indicates that there is an adequate 

level of implementation to some extent, in conjunction with a degree 

of relative low achievement of some elements of this axis from the 

point of view of the study sample compared to other field axes, which 

indicates some shortcomings that negatively affect the implementation 

phase of the change according to the Jamba Kaizen methodology. The 

sample’s responses towards the fourth axis, “the stage of follow-up 

and evaluation of change according to the Gemba Kaizen 

methodology” resulted in a high degree of verification, which 

constitutes a positive aspect as a result of the high degree of follow-up 

and evaluation contained in the vocabulary of this axis among the 

study sample. The result of effective work by the management of the 

basic education stage, whether at the school level or the educational 

administration. In light of the findings of the field study, the study 

concluded by presenting some of the proposed procedures to support 

the management of the change process within the framework of 

(planning - organizing - implementation - follow-up and evaluation) 

for it in the first cycle of basic education in the light of the JAMBA 

Kaizen methodology. 

Key words: 

(Methodology - Jemba - Kaizen - Change Management - the first 

cycle of basic education). 
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   :مقدمة
حيػث ، الديناميكيػة وسػرعة التغييػريػة تتسـػ بتتعامؿ المؤسسػات فػي و تنػا الػراهف مػ  ظػروؼ بيئ

 المعرفػة لػورة عػالـ فػي نعػيشفػنحف  ،والعشػريف الحػادي مقػرفل بػارزةال السػمة التغييػر يعتبػر
 إلػػى  ػػائـ وضػػ  مػػف المنظمػػػات تمػػؾ تحػػوؿ تقتضػػي طبيعيػػة ظػػاهرة فػػالتغييرلػػذا " والمعمومػػات

 وبعكػس .ومعقػدة مضػطربة بيئػة في واالستمرارية البقاء لها يضمف  د مستهدؼ، آخر وض 
 و ػد" . 1، ص1444)بومػديف يوسػؼ، "تنافسػية خسػارة يعتبػر  ػائـ هػو بمػا الرضػا فػنف ذلػؾ،

 مسػػتوياتهـ كافػػة فػػي سػػواء حػػد   عمػػى والعػػامميف والمػػديريف القػػادة عمػػى راتيػػالتغي هػػذ  فرضػػت
 اتإسػػػتراتيجي إلػػػى والمجػػػوء بػػػؿ لمنظمػػػاتهـ، البقػػػاء أسػػػاليب فقػػػط لػػػيس عػػػف العمػػػؿ التنظيميػػػة

 فػي العاممػة البشػرية والقػوى التشػغيمية، واألسػاليب التنظيمػي، والبنػاء األهداؼ، التغيير؛ لجعؿ
 .  1، ص2002)عبد اهلل بف عبد الغني الطجـ، "التغيير لعوامؿ واستجابة انسجاـ حالة

، العالـ  ضية التغيير  ضية تعدولهذا   المعرفة، وتفجر السريعة، المتغيرات بسبب اليـو
 كافة ليشمؿ يتس  الذي والمتكامؿ الشامؿ التغيير عف الدائب والبحث المعمومات، ولورة

  ادرة جديدة أنماط نحو التقميدي النمط لمغادرة ،يميةالتعم ومنها المؤسساتالعمؿ ب مجاالت
، ص ص 2014، ولهذا أشار )المختار إسماعيؿ عبد اهلل العروسي. التحديات مواجهة عمى
است  أف أي تغيير في المنظمة وراء  ظروؼ تقتضي  سواء كانت   في نتائ  در 117-164

داخمية أو ناتجة عف تحوالت في المحيط، وهذا التغيير البد أف يتـ وفؽ مراحؿ منهجية 
، ص 2016 حمد الشعبلف،. أما دراسة )فهد بف محمد أن حتى يبمغ الهدؼ م ةمتسمسم
الباحليف والممارسيف في الميداف هتماـ واس  مف  بؿ بينت نتائجها وجود إفقد   56-3ص

يمانًا بفكرة أف الذي ال يتغير  التغييراإلداري بموضوع  وذلؾ لمواكبة المستجدات المتبلحقة وا 
صناع القرار يحتاج إلى إراد  مف  بؿ  التغييرفي مؤسست  مصير  لمتغيير، كما بينت أف 

يتطمب إدارة واعية  ادرة عمى  التغييرحتياج واستشراؼ لممستقبؿ، وأف مبنية عمى دراست  لبل
 .تعامؿ م  التغيير في جمي  مراحم توظيؼ األساليب والمداخؿ والمبادئ اإلدارية لم

الواليػات المتحػدة بدأت تظهر مفاهيـ وأساليب إدارية حديلة أخذت بهػا دوؿ متقدمػة ك د و 
ذاتيػػػػػة ال ارةدواإل ،حمقػػػػػات الجػػػػػودة ومػػػػػف أبػػػػػرز هػػػػػذ  األسػػػػػاليب اإلداريػػػػػة: اليابػػػػػاف،األمريكيػػػػػة و 

دارة البحػػػػػػػوث والتطػػػػػػػوير، لممؤسسػػػػػػػات التعميميػػػػػػػة،  واإلدارة المرئيػػػػػػػة، والمنظمػػػػػػػة التخيميػػػػػػػة، وا 
بتكارات إمف كايزف  استراتيجيةعد تو "، )المفهوـ الياباني لمتحسيف المستمر  كايزف واستراتيجية

يادة المؤسسات   لقTaiichi ohno) أوهونو يبتكرها تايشدارية إفهى فمسفة إ اليابانية، دارةاإل
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التحميػػؿ عمػػى  الصػػناعية والمؤسسػػات الماليػػة، بػػؿ ولتطبيقهػػا فػػي كػػؿ نػػواحي الحيػػاة، معتمػػدة
و الصػػناعات، لكػػف الخبيػػر اليابػػاني ماسػػكاي إمػػاي يرجػػ  لػػ  والعمميػػة وفػػي ميػػداف األعمػػاؿ أ

جمبػػا  ـ لػػـ كتػػاب:1986مفهػػـو الكػػايزف حيػػث أصػػدر كتػػاب: كػػايزف عػػاـ الفضػػؿ فػػي نشػػر 
فػػي كػػؿ  دارةفيمػػا بعػػد دخمػػت طريقػػة وفمسػػفة اسػػتراتيجية كػػايزف فػػي اإل ،ـ1997كػػايزف عػػاـ 

فػػي التربيػػة والتعمػػيـ والتطبيػػؽ  ساسػػياً ليصػػب  اإلبػػداع والتنظػػيـ جػػزًء أمنػػاحي الحيػػاة اليابانيػػة، 
كممػػة ف" . 55، ص2013)مػػازف عبػػد الجبػػار، لهمػػا ليكػػوف الفػػرد فػػي مرحمػػة تحسػػيف مسػػتمر" 

ويتضمف هذا األسموب مجموعة  التحسيف التدريجى المستمر، :تعنى يابانية األصؿال )كايزف 
عمػػػؿ عمػػػى مػػػف المبػػػادئ تتملػػػؿ فػػػى أف الو ايػػػة مػػػف األخطػػػاء والتطػػػوير المسػػػتمر لممؤسسػػػة ي

، ص 2010 )عبػػد اهلل الػػدخيؿ، "وتحقيػػؽ جػػودة عاليػػة فػػى ظػػؿ تكمفػػة أ ػػؿ تحسػػيف المخرجػػات
تهيئػػػػػة  والتعميميػػػػة إلػػػػى المدرسػػػػية دارةوملػػػػاؿ ذلػػػػؾ أنػػػػ  عنػػػػدما تسػػػػػعى اإل . 446-385 ص

في تحقيؽ النجاح في عمميػة  عمى النجاح مف أوؿ مرة دارةلعامميف واإلالتى تساعد االظروؼ 
 . ػـو التغييػر ولػـ يحقػؽ نتائجػ  المرجػوةفػنف ذلػؾ سػيجعؿ التكمفػة أ ػؿ بكليػر ممػا لػو  ،التغيير

 يترتػب ممػا األفػراد، بعػض ؿ بػ مػف مقاومػة -اعالًبػ– يقابم  المنظمة في تغيير أي إدخاؿ فأل
 هػػػذ  زيػػػادة فػػػنف يبالتػػػال التغييػػػر، عمميػػػة وفاعميػػػة نجػػػاح فػػػي سػػػمبي تػػػتلير المقاومػػػة هػػػذ  عمػػػى

 يكػػف لػػـ إف التغييػػر عمميػػة ونجػػاح تػػتلير مسػػتوى فػػي تػػدني إلػػى سػػيؤدي تتليرهػػا و ػػوة المقاومػػة
  . 78، ص2001)عبد اهلل مداري الحربي،  فشمها
 PDCA دورة في ديمينغ طرح  ما عمى مبنية فةفمس« كايزف» منهجية برتعتو 

 العمؿ خطة توض  الدورة هذ ،   (Plan – Do – Check – Adjust)تعني ىوه
 التحسينية، اإلجراءات وتنفيذ الخطة، وض بداية مف  المستمرة التحسينات إلجراء المطموبة
 الراجعة غذيةالت بحسب اإلجراءات وضبط تعديؿ لـ ومف إجراءات، مف تطبيق  تـ ما وفحص

feedback. دراسة ففي (Daniel Carnerud et. al, 2018, pp.371-390   التي 
 الشاممة الجودة إدارة عمى تركز التي العممية المجبلت في كايزف فمسفة تتب  إلى هدفت

 ـ،2017 عاـ حتى تقريبًا، اللمنينات مف عاماً  لبلليف خبلؿ المستمر التحسيف ومنهجيات
 منتصؼ حتى العممية المجبلت تمؾ في بالغ باهتماـ حظيت كايزف فمسفة أف نتائجها أظهرت

 تسميط هناؾ ليصب  ـ2010 عاـ بعد تجدد لـ االهتماـ هذا انخفض وبعد  التسعينيات،
 وازداد عدة، مجاالت وفي المنظمات، مف الكلير في كايزف تطبيؽ نجاح معدؿ عمى لمضوء
 .النظرية طمحات ومص المعرفية،  ضايا  بتوضي  االهتماـ
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ولقد أكدت العديد مف الدراسات عمى أهمية تطبيؽ منهجية )جمبا كايزف ؛ مف أجؿ 
تحقيؽ التحسيف المستمر بموا   العمؿ؛ حيث تسهـ هذ  المنهجية في تعزيز اإللتزاـ الذي 
تحكم  معايير  ياسية محددة، ويركز عمى التحسيف المستمر لمعمميات مف أجؿ حؿ 

 ,Mohamed Godana Shambaroمف تركيزها عمى الحموؿ ذاتها )المشكبلت أكلر 
2017, pp.1-13 ،عمى أف 245، ص2017 ، كما أكد )محمد محمد أحمد الحربي  

مدخؿ التحسيف المستمر )جمبا كايزف  يعتمد عمى األفكار المتجددة وليس األفكار اللابتة 
سيف طفيفًا؛ فالحموؿ الفورية عير التقميدية، وأن  يمكف تحسيف كؿ شيء حتى لو كاف هذا التح

المكتممة أفضؿ مف الحموؿ المكتممة ولكنها دوف تنفيذ؛ كما ال يحتاج تطبيق  تكمفة عالية، 
ويسعى لمقضاء عمى األسباب  ويهتـ بجمي  اآلراء والمقترحات المقدمة مف األفراد العامميف،

أكلر مف النتائ ، في نفس  الجذرية لممشكمة وليس آلارها فقط، وكذلؾ تركز عمى العمميات
  عمى أف مدخؿ التحسيف المستمر )جمبا 61، ص2019السياؽ يؤكد )بساـ منيب عمى، 

كايزف  يعمؿ عمى معالجة المشكبلت مف مو   العمؿ؛ مف خبلؿ وض  خطة مجدولة لسير 
 .العمؿ، وتحدد العقبات التي تواج  عممية التطبيؽ، والتغمب عميها

 المطموب بالمسؤوليات األفراد لتزاـإ ادةيز لمنهجية الكايزف  ة  األهميهذ عمى ترتبوي
 مناخ خمؽ لىإ ؤديي ستراتيجيات التغييرإ تطبيؽ ألف نظراً  مهـ وهذا بها، القياـ منهـ

 حوافز بتنظمة ذلؾ وربطبعدة إجراءات  القياـ اهذ تطمبيو  ،ذلؾ عمى اعدسي جيد تنظيمي
. حيث كايزف لمتغيير والتحسيف المستمر مفهوـ ؽبتطبي االلتزاـ عمى األفراد وتشج  تساعد

صن   رار التغيير والتخطيط ل ، التنوع في استراتيجيات تؤكد معظـ الدراسات عمى أهمية 
ا في تحقيؽ األهداؼ موفعاليته يدار اإلالتدريسي و داء األمف تتلير في  مراأل اوذلؾ لما لهذ

إدارة التعميـ قائميف عمى تركة بيف اليمية، وهي مسؤولية كبيرة تحتاج إلى جهود مشعمالت
إلى ضماف تطبيقات منهجية كايزف ويمكف أف تؤدي  .بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي

 لتزاـ ببرام  التغيير وخطط  وعدـ إلغائها أو تعديمها. اإل
 دارة عمميػػةنبػػ المتعمػػؽ النظػػري التػػراث مطالعػػة بعػػدومػػف هنػػا جػػاءت فكػػرة الدراسػػة الحاليػػة 

مدخؿ كايزف  استخداـ ألر عمى. و أهميةوذو  خصباً  موضوعاً  لكون  بالعممية التعميمية يرالتغي
 مػػف لهػػا لمػػا ،التعمػػيـ  بػػؿ الجػػامعي إدارة فػػيخاصػػًا مػػا يػػتـ منهػػا  التغييػػر بػػرام  فػػىاليابػػاني 
 ود التغيير.جه حماية في دورها  وتوض ،هافي التغيير استراتيجيات عمى تؤلر مميزات
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 ة:الدرااس مشكمة
 اإلصبلحية العمميات مف العديد مصر فيوالعممية التعميمية  التربوي النظاـ شهد لقد
ذا ،المراحؿ التعميمية كؿ تقريباً  طالت التي المتتالية  عف التحدث عمى اال تصار تـ ما وا 
  د بالذات المرحمة هذ  أف يتض ف الحالى، البحث محور هي التي تعميـ األساسيال مرحمة
 كي وذلؾ التربوييف، المسؤوليف  بؿ مف والتغيير اإلصبلح محاوالت مف األوفر القسط نالت
تطوير ل المستقبمية والمتطمبات جهة، مف المتغيرة العصر متطمبات م  مخرجاتها تتواءـ
 .أخرى جهة مف في با ي المراحؿ التعميمية يةالعمم

ابي لممناه  عمى انحسار األلر اإليجوعمى الرعـ مف ذلؾ فقد تصاعدت الشكاوى مف "
الطبلب نظرًا لعدـ وجود اتساؽ بيف المناه  األكاديمية التي يتعممها الطبلب وبيف المهارات 

الحقيقي الذي زمف الالمطموبة لسوؽ العمؿ والوا   المحيط ب ، كما أف زمف التمدرس وهو 
التدريس يقضي  المتعمـ في التعميـ  صيرومحدود، فضبًل عف استمرار االعتماد عمى طرائؽ 

المباشرة، وذلؾ عمى الرعـ مف إدخاؿ التكنولوجيا الحديلة في المدارس، فبل يزاؿ المعمـ 
بداء الرأى، يستتلر بمعظـ و ت الحصة في الشرح والتمقيف دوف السم اح لمطالب بالتفاعؿ وا 

و د يرج  ذلؾ إلى عدـ االهتماـ بتدريب المعمـ عمى استراتيجيات التدريس الحديلة التي 
مد عمى التفاعؿ اإليجابي بيف المعمـ والمتعمـ وبيف المتعمميف بعضهـ بعضًا، أو لتكدس تعت

وتفقدهـ اليوـ الدراسي بعدد كبير مف الحصص الدراسية التي تلقؿ كاهؿ المعمـ والطالب، 
الرعبة في التفاعؿ النشط، فضبًل عف أف ضيؽ و ت الحصة يدف  المعمـ إلى اإلسراع بشرح 

ف توفر االستعداد لدى حت اء الزمف المقرر خوفًا مف التعرض لممساءلةالدرس  بؿ انته ى وا 
المعمـ لمتفاعؿ م  الطبلب فنف عدـ االهتماـ باألنشطة المختمفة التي تجدد نشاط الطبلب 
تؤدى إلى ضعؼ تركيزهـ في الحصص الدراسية وعدـ متابعة الشرح م  المعمـ مما يدفعهـ 

لدرس كمستقبميف فقط، وأخيرًا أف كلرة الكتب الدراسية تسبب باالستماع إلى اإلى اإلكتفاء 
" )السيد محمد سالـ زيداف، عناء الطالب، وبذلؾ يضي  الهدؼ التربوي مف وراء تدريسها

  .444، ص2013
نما عفوية، عشوائية بعممية ليس والتطوير التغييروألف "  مسبؽ تخطيط إلى تستند هي وا 

 تحقيؽ وبالتالػي التغيير إدارة عممية نجاح درجة إلرها عمى رةكبي بنسبة يتحدد إلزامية وشروط
 القائميف تحمي ضرورة في يكمف الشروط هذ  أهـ ولعؿ ذلؾ، خبلؿ مف المؤسسة أهداؼ
 حتى اهحقيقت وكيفية إدارة عممية التغيير ألهمية د يؽ فهـإدارة عممية التغيير عمى  عمى
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 يجب عامؿ أهـ ولكف التنظيمية، المستويات لمختمؼ الفكرة إيصاؿ مف ذلؾ بعد يتمكنوا
 الداعمة والقوى والجهود الطا ات حشد هو والفاعمية النجاح تحقيؽ أجؿ مف عمي  التركيز
 والمواتية المفضمة الظروؼ توفير تكفؿ التي والترتيبات اإلجراءات واتخاذ التغيير لعممية
 مف ة،مؤسسال في ميفماعال جمي  ؾاشتراو  العممية األساليب تبني إلى يدعػػو مما، لمتغيير
)بف عمى عبد  "منها التقميؿ محاولة  ؿاأل عمى أو الفشؿ مسببات كؿ عمى القضاء أجؿ

 . 2، ص2015الوهاب،
 مف التعميمية العممية عناصر لكافة شاممة غييرت عممية والتعميـ التربية وزارة بدأتولقد 

  في والمنافسة فيالمعر  اال تصاد مجتم  في والمتفاعؿ الفاعؿ لمتعايش بطبلال إعداد جؿأ
عادة اإلدارات عمؿ وتطوير اإلداري التنظيـ العممية هذ  وشممت وجدارة، بكفاءة  هيكمتها، وا 
 والتقويـ القياس واستراتيجيات المعمميف وتطوير الدراسية والمناه  التربوية البرام  وتطوير
 أجهزة مف التربوي التطوير مستمزمات رفيلتو  التحتية والبنية التعميـ، في التكنولوجيا وتوظيؼ
عدادها ومختبرات ر ـ وذلؾ بناًءا عمى القرار الوزاري " .التربوي التطوير حاجة يمبي بما وا 

  لسنة 313ـ بشتف تعديؿ بعض أحكاـ القرار الوزاري ر ـ )1/12/2013  بتاريخ 460)
لتعميـ األساسي بحمقتيها تنظيـ التقويـ التربوي الشامؿ المطبؽ عمى مرحمة اـ حوؿ 2011

بشتف ـ 2017/ 5/8بتاريخ  252القرار الوزاري ر ـ باإلضافة إلى اإلبتدائية واإلعدادية، 
 بتاريخ 343 ر ـ وزاريال قرارالو  بوؿ التبلميذ ذوي اإلعا ة البسيطة بمدارس التعميـ العاـ، 

" )وزارة التربية دائياإلبت األوؿ بالصؼ الدراسية والمقررات التعميـ نظاـ بشتف 8/9/2018
  .والتعميـ،  رارات وزارية و وانيف 

 بخطى تسعى بالحمقة األولى مف التعميـ األساسيالتعميـ  إدارةيتض  مما سبؽ أف 
 وهذا ،الخدمات أفضؿ تقديـ بهدؼ المستمرة؛ والتطورات التغيرات حدثأ لمواكبة متسارعة
ومدارس  دارات التعميميةاإل داخؿ ييرالتغ عمميات تبني في جهودها لتكليؼ يدفعها الدور

  ادرة مؤهمة بشرية  وة وجود والتي تحتاج إلى نفسها، الحمقة األولى مف التعميـ األساسي
 إنجاح  بهدؼ الخارجية أو الداخمية سواء العمؿ بيئة في الدائـ التغيير هذا م  التعامؿ عمى
لتقديـ بعض اإلجراءات  قدـت الدراسة هذ  جاءت عمي  ابناءً و . مسيرت  عر مة مف بدالً 

بالحمقة التعميـ  إدارة في التغيير إدارةكايزف في دعـ جمبا منهجية المقترحة عمى ضوء 
 .األولى مف التعميـ األساسي
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 الاسؤال الرئيس التال :مشكمة الدرااسة ف   تحددت وبناء عميه
ضوء منهجية جمبا  ساسي عمىحمقة األولى مف التعميـ األبالدعـ إدارة التغيير  كيؼ يمكف

 ؟كايزف
 ة:التاليالفرعية اسئمة األه تنبثق ئوعمى ضو 

 اإلداريو  التربػػوي فػػي ضػػوء الفكػػرمنهجيػػة جمبػػا كػػايزف و  مػػا طبيعػػة عمميػػة إدارة التغييػػر .1
 ؟المعاصر

ة األولػى حمقػبالالتغييػر لمتحسػيف والتطػوير  منهجية جمبا كػايزف فػي إدارة تطبيؽ ما وا   .2
 جهة نظر عينة الدراسة؟مف التعميـ األساسي مف و 

عمى ة األولى مف التعميـ األساسي حمقبالالتي تدعـ إدارة التغيير اإلجراءات المقترحة ما  .3
 ؟منهجية جمبا كايزف ضوء

 :أهداف الدرااسة
 إدارة التعميـ  بؿ الجامعي لدى السائد اإلداري النمط في التغييرإدارة  إمكانيةتعد      

 ال مهاداخ اإلداري العمؿ في تقميدي نمط وجوداألساسي  م  )بالحمقة األولى مف التعميـ 
وخاصة م  وجود منهجية تدعمها ها حول تحدث التي التطورات م  التعامؿ مف نهايمك

  :إلى الدراسة هذ  تهدؼ لذلؾ، جمبا كايزفكمنهجية 

في  في التحسيف والتطوير المستمر جمبا كايزفالتغيير ومنهجية إدارة  طبيعة توضي  -4
 .المعاصر اإلداريو  التربوي الفكر ضوء

عمػى  والقػائميف معممػيفوال لمػديريفرصػد الممارسػات ذات الصػمة بػندارة التغييػر لػدى ا -1
 ضوء منهجية جمبا كايزف. عمى بالحمقة األولى مف التعميـ األساسيإدارة التعميـ 

بالحمقػػة  ندارة التعمػػيـبػػ التغييػػردعـ عمميػػات إدارة لػػ اإلجػػراءات المقترحػػةبعػػض  تقػديـ -4
هػذ  المنهجيػة  آليػات نشػر؛ بمنهجيػة جمبػا كػايزف عمى ضػوء األولى مف التعميـ األساسي

 .بالحمقة األولى مف التعميـ األساسيإدارة التعميـ عمى  القائميف بيف
 :الدرااسة أهمية
المتابعة  –التنفيذ  –التنظيـ  –متملمة في )التخطيط  التغيير إدارةعمميات  ةدراس إف
 منهجية جمبا ف خبلؿلدعمها مبالحمقة األولى مف التعميـ األساسي التعميـ  إدارة في والتقويـ 
 :يمي ما خبلؿ مف تض يمكف أف ت أهمية ل كايزف 
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  ةالنظري الناحية من -أ

 اإلدارية المفاهيـ مف افيعتبر  فاذمالومنهجية جمبا كايزف  لتغييرإدارة ا مفهوـ تتناوؿ أنها 
 .الحديلة

 فيخاصًا كايزف  باستخداـ منهجية جمباوسبؿ دعمها  التغيير إدارةميات عم عمى التعرؼ 
 .بالحمقة األولى مف التعميـ األساسيالتعميـ  إدارة

 النظري الصعيديف عمى التغيير إدارةعمميات و منهجية كايزف  بيفالعبل ة  فهـ تعميؽ 

 اوذ أعمؽ منظوركايزف جمبا منهجية  دراسة توفر النظري الصعيد فعمى والتطبيقي،
  دكايزف جمبا منهجية  دراسة فنف التطبيقي الصعيد عمى أما يرالتغي لعممية ىو جد

 .ل  واالستعداد التغيير إدارة مف يحسف

 تغيير والتحسيف باستخداـ ال مجاؿ في العربية ةلممكتب ةمتواضع ةكنضاف الدراسة هذ  تتتي
 منهجية جمبا كايزف.

 وآليات  التغيير إدارة مجاؿ في لمباحليف تضاؼ وبحلية فكرية مساهمة الدراسة تعتبر 

 . التعميمية المؤسسات إدارة فيمنهجية جمبا كايزف ك الحديلة

  العممية الناحية من -ب

 بالحمقػػة األولػػى مػػف والتعميمػػي داري عمميػػة التغييػػر لتطػػوير العمػػؿ اإل تؤديػػ  الػػذي الػػدور أهميػػة
القػائميف  مػف يتطمػب الػدور وهػذا ة،محػدد وخطػط أهػداؼ خػبلؿ مػف وذلؾ ،التعميـ األساسي

 فػػػي النظػػػر يعيػػػد أف بالحمقػػة األولػػػى مػػػف التعمػػػيـ األساسػػيالتعمػػػيـ  ندارةبػػػالتغييػػػر  إدارةعمػػى 
 منهجيػػػة جمبػػػػاك جديػػػػدة إبداعيػػػة أسػػػاليب وتبنػػػػي ،ـأعمػػػاله فػػػي المتبعػػػػة التقميديػػػة األسػػػاليب

 .كايزف

 بالحمقة األولى مف التعميـ مية تعميال المؤسسات ,عاـ بشكؿ تعميميةال اإلدارات أنظار جذب
 واالستعدادكايزف جمبا منهجية  بيفمدى التتلير  معرفة لضرورة خاص بشكؿ األساسي

 منها واالستفادة الدراسة هذ  إليها ستتوصؿ التي النتائ  ضوء في وذلؾ ،لنجاح  لمتغيير

 .التطبيقي المجاؿ في

 بالحمقػػػة التعمػػػيـ  ندارةبػػوالتعميمػػػي ي دار التغييػػر لتطػػػوير العمػػؿ اإل إدارة يػػػاتعممة دراسػػ إف
 البحػث لػـ ومػف اكتشػافها فرصة ائميف عميهالمق يتي  سوؼ األولى مف التعميـ األساسي

داريػػة حديلػػة كمنهجيػػة إسػػاليب أاـ تحسػػينها باسػػتخدعمػػى والعمػػؿ  ة،السػػميم الحمػػوؿ عػػف
 .كايزف جمبا
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  إدارة فػػي ة جمبػػا كػػايزفداريػػة حديلػػة كمنهجيػػإ سػػاليبأ خػػبلؿ مػػف التغييػػر للقافػػة التػػروي 
 .التعميـ  بؿ الجامعي

  إجػػراءات  وضػػ  إلػػى الماسػػة الحاجػػة خػػبلؿ مػػف الموضػػوع هػػذا دراسػػة أهميػػة تػػتتيوأخيػػرًا
بالحمقػػة األولػػى مػػف التعمػػيـ التعمػػيـ  إدارة فػػي التغييػػر جهػػود حمايػػة فػػي تسػػهـ  ػػد مقترحػػة

 ومػػػاعمميػػػة التغييػػػر  إدارةلجميػػػ  القػػػائميف عمػػػى  توجيػػػ الو  توعيػػػةمػػػف خػػػبلؿ ال األساسػػػي
منهجيػػة  أف وخاصػػة التفكيػػر، هػػذا تنميػػة جػػؿأ مػػف عممػػ  وحػػداتهـ وعمػػى عمػػيهـ يتوجػػب

مراحػؿ  عالبيػة فإ بػؿ االداري، التطػوير عمػؿ صميـ مفلمتغيير والتحسيف  جمبا كايزف
 المطمػػوبيف والتطػػوير التغييػػر إلحػػداث فرديػػة وجماعيػػة مجهػػودات تتطمػػب هػػذ  المنهجيػػة

 .بالحمقة األولى مف التعميـ األساسيـ التعمي إدارة في
 :حدود الدرااسة

 حدود الدراسة الحالية فيما يمي: تتملؿ
 :الحدود الموضوعية

المفهـو مف حيث:  التغيير إدارة موضوعات عمىالنظرية  الحالية الدراسة ا تصرت
 منهجيةو  ،والخصائص واألهداؼ والمراحؿ والمبادئ واألسباب واألنواع واإلستراتيجيات

المفهوـ واألهداؼ واألهمية والمبادئ ومتطمبات النجاح مف حيث:   دارةفي اإل كايزفجمبا
مف أما الدراسة الميدانية فقد ا تصرت عمى عمميات إدارة التغيير  .وخطوات التطبيؽ

 دورة واستخداـ لمراحؿ إدارة التغيير اً تبني والتقويـ  المتابعة -التنفيذ  –التنظيـ  –)التخطيط 
PDCA  فعاؿ بشكؿ التغيير إحداث ى يمكفحتلخطوات منهجية جمبا كايزف.  

 الحدود المكانية:
ف الحمقة األولى مببالتغيير والتطوير والقائميف  المعنييفعمى الميدانية  الدراسة تطبق

 .محافظة المنيافي  التعميـ األساسي
 الحدود البشرية:

حمقة الالعممية التعميمية ب إدارة عمى المعمميف والقائميفالمديريف و اعتمدت الدراسة عمى 
 مدارس في العامميف صوت إلى االستماع فأل محافظة المنيااألولى مف التعميـ األساسي في 

 بما صبلحاإلو  تجديدمل جديدة نظرة توفير عمى سيساعد المعمميف، خاصة العاـ التعميـ
بهذ  المرحمة مف إدارة المدرسة القائميف عمى إدارة التعميـ  ويعد ،ختمفةالم تهـاهتماما تتضمف

ووزارة التربية  المعمميفبيف  الفاعمة الوصؿ حمقة والموجهيف ورؤساء أ ساـ التعميـ األساسي
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 التعميـالحمقة األولى مف  لمدارس اإلداري الهيكؿ في ومركزهـ عممهـ بطبيعة وهـ. والتعميـ
 يتفهموا أف عميهـ يجب كما تغيير،ال عممية أهداؼ يتفهـ مف أوؿ يكونوا أف يجب ساسياأل

 .تحقيقها محاوالتهـ خبلؿ المعمميف تواج  التي والصعوبات األهداؼ، هذ  تنفيذ متطمبات
  الحدود الزمنية:

 عمىـ 2020/2021لدراسي اللاني لمعاـ تـ إجراء الدراسة الميدانية خبلؿ الفصؿ ا
 محافظة المنيا.اسي في حمقة األولى مف التعميـ األسالب بالدراسة الميدانية المعنييف
  الدرااسة منهج
 هذا يعتمد حيث ةالحالي ةالدراس لطبيعة ت مناسبل الوصفي المنه  عمى دراسةال تعتمدا
 تحميمي بتسموب وآلارها سبابهاأ وتحديد د يقاً  وصفاً  المدروسة الظاهرة وصؼ عمى المنه 
، باإلضافة إلى سةمف خبلؿ مراجعة األدبيات المتخصصة بمتغيرات موضوع الدرا منطقي

 ساهـي معرفة الوا   بما لىإ الوصوؿ بهدؼ تحميؿ البيانات الناتجة مف تطبيؽ أداة الدراسة
 .جمبا كايزفمنهجية بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي عمى ضوء التغيير  إدارةدعـ  في

 :الاسابقة الدرااسات
هجية في البحث العممي يعتبر استطبلع األبحاث والدراسات السابقة مف المراحؿ المن

عمى طبلع ولقد تـ اإل ،ما يتعمؽ بموضوع البحثبهدؼ التعرؼ عمى المساهمات السابقة في
كلير مف في الدراسة  موضوعواألجنبية  فيما يخص  –العديد مف الدراسات )العربية 
ح ما ة، إال أف الدراسة الحالية ستكتفي بطر التعميميو والطبية المجاالت الصناعية والمصرفية 

نيًا بطريقة تصاعدية مرتبة زم ما توفر منهامف خبلؿ عرض أهـ  يتصؿ بالمجاؿ التعميمي
 ومف أبرز هذ  الدراسات ما يمى: ،هذا الموضوع مف وجهات نظر متنوعةتناوؿ  لبياف تطور

 The Transfer of) بعنوافJohn A. Gedeon (2002 ،)جيدون جون درااسة  -1
Training of Kaizen Improvement Skills Using Relapse Prevention 

by Supervisors in a Priate-sector Enterprise   :هدفت الدرااسة إلى 
في  ياس ألر التدريب عمى تقنيات وأساليب كايزف عمى الممارسات اإلدارية لممتدربيف 

مف  بؿ القطاع الخاص بعد تمقي برنام  تدريبي باستخداـ منه  تبلفي و وع األخطاء 
وجود  :وتوصمت الدرااسة إلى مجموعة من النتائج منها مى المتدربيف،شرفيف عالم

تحسيف كبير طرأ عمى عمؿ المتدربيف عمى ستة محاور )المشاركة، التمكيف، التحفيز، 
مهارة حؿ المشكبلت، والتفكير ، والعبل ات اإلنسانية اإلنضباط الشخصي، االتصاالت
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امة هى مدى استفادة المتدربيف مف المهارات ه كما ألارت الدراسة نقطة،  اإلبداعي
باإلضافة إلى أنها عمى أعمالهـ، اإلدارية التي يتعممونها ألناء الدورات التدريبية الجديدة 

أعطت فكرة عف مدى جدوى تخصيص مبالغ مالية كبيرة في تدريب العامميف في 
 John A. Gedeonجيدوف جوف ) القطاع الخاص، وألر  عمى تحسيف وتطوير العمؿ

،2002 . 
 :Getting ready for kaizenبعنواف )Watanabe(2011 ،) واتاناب  درااسة  -2

organizationl and knowledge management enablers   هدفت الدرااسة
حة لتطبيؽ إدارة المعرفة باالستفادة مف فمسفة الكايزف، جاستكشاؼ النماذج الناإلى 

إمكانية نجاح تطبيؽ إدارة المعرفة  :هاأبرز  ئجنتاال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو 
وضرورة االستعانة بخبرات في هذ  المنظمة عند االعتماد عمى استراتيجيات الكايزف، 

وعمى ضوء الممارسيف لهذ  االستراتيجية لتخطيط، وتنفيذ جمي  العمميات المتعمقة بها، 
جي في العمميات اعتماد التغيير التدري :منها التوصيات من مجموعة تقدمذلك 

اإلدارية والتنظيمية التي تجري في المنظمة لتحقيؽ التحسيف المستمر عمى المدى 
 . Watanabe2011,)واتانابي  الطويؿ

 GEMBAبعنواف )Darius Dyasko (2012 ،)درااسة داريوس ديااسكو  -3
KAIZEN: Utilization of human potential to Achieving continuous 

improvement of company   تحديد المرتكزات األساسية هدفت الدرااسة إلى
لتوظيؼ منهجية جمبا كايزف لبلستفادة مف اإلمكانات البشرية لتحقيؽ التحسيف المستمر 

مجموعة من النتائج وتوصمت الدرااسة إلى في المنظمات وزيادة  درتها التنافسية، 
وات هى: التخطيط أف تصميـ مخطط لمجمبا كايزف يعتمد عمى أرب  خط :أبرزها

وعمى وتحديد إجراءات العمؿ، والتتكد مف توفر اإلمكانات البشرية والمادية، والتنفيذ، 
التحسيف المستمر وخفض النفقات  لتحقيؽمجموعة من التوصيات  ضوء ذلك قدمت

فكر في كيفية القياـ بالعمؿ وال تبحث وزيادة الموارد المالية منها عمى سبيؿ الملاؿ: 
جعؿ في كؿ يـو أعدـ إمكانية القياـ بذلؾ، أن  يمكف تحسيف كؿ شيء، عف أسباب ل

ف كاف هناؾ  ميبًل أف ل  تتلير،  تحسًنا بسيًطا، يجب االنتبا  إلى أي تحسيف، حتى وا 
٪ ولكن  لـ يتـ تطبيق ، 100الحؿ الفوري عير المكتمؿ أفضؿ مف الحؿ الملالي بنسبة 

 تحجب المشاكؿ بؿ ترحب بها وتجد لها ال تحتاج كايزف إلى استلمارات عالية، ال
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القضاء عمى األسباب الجذرية وليس العوا ب فقط، استم  لآلخريف، اجم   حمواًل،
األفكار مف الجمي  وفي كؿ مكاف، حؿ المشاكؿ مف خبلؿ الفريؽ، كف منضبًطا 

كايزف تكتشؼ ، وأخبل ًيا دائًما، كايزف هى وصوؿ سري  لمتعمـ والتنفيذ المستمر
 عمى العممية أكلر مف النتائ ، توفر كايزف نتائ  فورية Kaizenاهب، تركز المو 
(Darius Dysko ,2012,.  

بعنواف )مدى تطبيؽ ،  2012)درااسة عبد المحاسن عايض القحطان ، وأخرون  -4
هدفت  مبادئ كايزف لمتطوير المستمر في إدارات المناطؽ التعميمية بدولة الكويت :

المديريف ورؤساء األ ساـ في المناطؽ التعميمية بدولة  إستطبلع رأىالدرااسة إلى 
 :برزهاأ نتائجال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو الكويت حوؿ تطبيؽ مبادئ كايزف 

أف مبادئ كايزف تطبؽ بدرجة ايجابية لمغاية أن  التوجد فروؽ ذات داللة في استجابات 
المنطقة  -الجنس –غيرات )العمر أفراد العينة تجا  تطبيؽ استراتيجيات كايزف تبعًا لمت

لكف ظهرت فروؽ تبعًا لممتغير الذيف حصموا عمى دورات و سنوات الخدمة   –التعميمية 
عبد المحسف ) تدريبية مف عدمها وذلؾ لصال  الذيف حصموا عمى دورات تدريبية

 . 210-175، ص ص 2012عايض القحطاني، وأخروف، 
 ، بعنواف 2014) ريا أحمد الاسحتدرااسة راشد بن ماسمط الشريف، ومصطفى زك -5

لمتحسيف  "Kaizenيزف ")تطوير جودة التعميـ بجامعة تبوؾ في ضوء استراتيجية كا
بياف آليات تطوير جودة التعميـ بجامعة تبوؾ باألردف  هدفت الدرااسة إلى:  المستمر

 نتيجةدرااسة إلى ال توصمتو  ،" لمتحسيف المستمرKaizenفي ضوء استراتيجية كايزف "
هيئة التدريس بالجامعة حوؿ تدني مستوى جودة التعميـ  أعضاء آراء إجماع :فادهام

تصور وعمى ضوء ذلك قدمت الدرااسة في ضوء استراتيجية كايزف لمتحسيف المستمر، 
مقترح لتطوير التعميـ بالجامعة في ضوء استراتيجية كايزف لمتحسيف المستمر اعتمد 

ة التركيز عمى العميؿ لتحديد االحتياجات، وأف عمى مبادئ عدة كاف األهـ منها: ضرور 
المستمر هو مسئولية كؿ فرد بالجامعة وأف يتـ التركيز عمى تحسيف العمميات تطوير ال

، 2014)راشد بف مسمط الشريؼ، ومصطفى زكريا أحمد السحت،  عند عممية التطوير
 . 38-1ص ص 

 Improvement of Qualityبعنواف )Feijoo, et.al (2014 ،) فيجو درااسة -6
Management in Higher Education through KAIZEN 5S Techique, 
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6th International Conferernce on Education and New Learning 
Technologies, ISSN: 2340 – 1117   التعريؼ بتقنيات هدفت الدرااسة إلى

 توصمتو ميـ العالي، الخمسة، وأساليب توظيفها لتحسيف إدارة الجودة في التعالكايزف 
أف تطبيؽ االستراتيجيات الخمس لمتطوير  :هاأبرز  نتائجال من مجموعة درااسة إلىال

المستمر وهى: العمؿ بروح الفريؽ، االنضباط الشخصي، والروح المعنوية العالية، 
ومقاييس الجودة، وا تراحات التطوير والتحسيف. يمكف أف تسهـ في تغيير الممارسات 

، وتعمؿ عمى تحسيف إدارة الجودة كاديمية في مؤسسات التعميـ العالياإلدارية واأل
باإلضافة إلى وجود  إلى التحسيف المستمر الذي ال ينتهى، لعممياتها وأنشطتها، وصوالً 

بعض المعو ات التي ال تيسر استخداـ تقنيات كايزف الخمسة ملؿ الفهـ التقميدي 
يا والمركزية العالية، كما تبيف وجود بعض لتطوير التعميـ مف  بؿ بعض القيادات العم

نظـ الجودة لدى القيادات في التعميـ العالي وأف لديهـ المعرفة الجيدة لمتطبيؽ، ووجود 
وعمى ضوء  االمكانات والصبلحيات البلزمة لتطبيؽ نموذج تقنيات كايزف في الجودة.

تطبيقها في تبني هذ  االستراتيجيات، و  :منها التوصيات من مجموعة تقدمذلك 
 ,Feijoo)فيجو  مؤسسات التعميـ العالي وخاصة المجاالت اإلدارية واألكاديمية منها

et.al ،2014 ،915 - 920 . 
بعنواف (، 2016ظم متعب الشيباوي، اسعد مهدي اسعيد المواسوي، )حامد كادرااسة  -7

مات أداء منظفي جودة  Gemba Kaizen)ألر ممارسة اإلدارة مف مو   الحدث 
هدفت العالي "دراسة تحميمية آلراء عينة مف التدريسييف في الجامعات األهمية ،  التعميـ

ألر اإلدارة مف مو   الحدث في جودة أداء الجامعات،  تحميؿ و ياسالدرااسة إلى 
أف مبدأ اإلدارة مف مو   الحدث  :هاأبرز  نتائجال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو 

 ت منها:التوصيا من مجموعة تقدمى ضوء ذلك وعم. لها ألر كبير عمى جودة األداء
تطبيؽ استراتيجيات اإلدارة مف مو   الحدث لما لها مف عمى الجامعات مف الضروري 

)حامد كاظـ متعب التركيز عمى هذا المبدأ لحؿ مشاكمها أهمية كبرى عمى أدائها، و 
  .255-236، ص ص 2016الشيباوي، سعد مهدي سعيد الموسوي، 

بعنواف )تطوير أداء (، 2016عويض بن منيع اهلل الاسمم  ) درااسة عائض بن -8
هدفت ، القيادات التربوية في المدارس اللانوية بمحافظة جد  في ضوء منهجية كايزف 

 القيادات التربوية في المدارس اللانويةمتطمبات تطوير أداء  تحديدالدرااسة إلى 
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التي تحد مف تطوير  عف المعو اتبمحافظة جد  في ضوء منهجية كايزف، والكشؼ 
، القيادات التربوية في المدارس اللانوية بمحافظة جد  في ضوء منهجية كايزفأداء 

 أهمية المتطمبات البلزمة لتطوير :هاأبرز  نتائجال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو 
أداء القيادات التربوية في المدارس اللانوية بمحافظة جد  في ضوء منهجية كايزف كانت 

بدرجة أهمية كبيرة  ء مجاؿ المتطمبات التقنية بالرتبة األولىكبيرة، و د جاأهمية  بدرجة
لـ المتطمبات المادية والبشرية والتنظيمية واإلدارية وجميعها بدرجة أهمية كبيرة، أف  جداً 

أداء القيادات التربوية في المدارس اللانوية بمحافظة المعو ات التي تحد مف تطوير 
جية كايزف كانت كبيرة حيث جاءت المعو ات المادية بالرتبة األولى جد  في ضوء منه

 تقدموعمى ضوء ذلك لـ البشرية لـ التنظيمية اإلدارية لـ التقنية بالرتبة الرابعة، 
لتطوير أداء القيادات التربوية في  تبني منهجية كايزف ت منها:التوصيا من مجموعة

إجراء تحميؿ لموا   الفعمي ألداء القيادات دية، بالمممكة العربية السعو  المدارس اللانوية
التربوية في ضوء منهجية كايزف مف و ت آلخر لمحصوؿ عمى المعمومات التي يمكف 
جراء التغييرات المطموبة  أف تساعد في اتخاذ القرار الرشيد لوض  الخطط التطويرية وا 

القيادات التربوية توظيؼ نتائ  البحث لتطوير  ، وكذلؾفي اختيار الوظائؼ القيادية
)عائض بف عويض بف مني  اهلل السممي،  وتطبيقها في المدارس اللانوية بمحافظة جد 

 . 72-1، ص ص 2016
 The effectبعنواف )Aishah binti Awin (2016 ،)درااسة عيشه بنت عوين  -9

of lean Kaizen application on students satisfaction in Malaysian 
higher education sector  معرفة تتلير تطبيؽ كايزف عمى  هدفت الدرااسة إلى

مجموعة من وتوصمت الدرااسة إلى  مستوى رضا الطمبة في نهاية الفصؿ الدراسي،
أف هناؾ اختبلفًا كبيرًا في رضا الطمبة بيف المجموعتيف، وأكدت عمى  :النتائج أبرزها

ميـ العالي لتحسيف عمميات أف استراتيجية كايزف يمكف تطبيقها بنجاح في  طاع التع
 وعمى ضوء ذلك قدمتالعمؿ األكاديمي، والتركيز عمى أنشطة القيمة المضافة، 

 المبادئ التوجيهية إلى الجامعات األخرى حتى يتـ التغيير نحو األفضؿمجموعة من 
 . 137-115، ص ص Aishah binti Awin ،2016)عيش  بنت عويف 

بعنواف )تصور الستخداـ (، 2016البمش  ) درااسة محمد عبد الاسالم محمد محمود -10
هدفت  :" في تطوير التعميـ اللانوي العاـ المصري Kaizenمدخؿ التحسيف المستمر "
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" في تطوير Kaizenوض  تصور الستخداـ مدخؿ التحسيف المستمر "الدرااسة إلى 
 :برزهاأ نتائجال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو  التعميـ اللانوي العاـ المصري

االهتماـ بتقييـ نتائ  تحسيف العمميات بالتعميـ اللانوي العاـ بصفة مستمرة، والتزاـ 
وعمى في كافة مستويات التعميـ اللانوي العاـ بالتحسينات التدريجية واستمراريتها،  دارةاإل

أن  يمكف تطبيؽ مدخؿ كايزف  :منها التوصيات من مجموعة تقدم ضوء ذلك
التعميـ اللانوي العاـ إذا توافرت  يادة داعمة لعممية التغيير لمتحسيف المستمر في تطوير 

 . 2016محمد عبد السبلـ محمد محمود البمشي، ) والتطوير
بعنواف )ألر (، 2017أنعام عمى توفيق الشهربم ، محمد اسممان داود، )درااسة -11

، استراتيجية كايزف في تحسيف جودة تكنولوجيا المعمومات "في مدينة بابؿ األلرية" 
دراسة وا   تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتها في مدينة بابؿ األلرية هدفت الدرااسة إلى 

، وتحديد السياحية، وتحديد معايير جودة تكنولوجيا المعمومات ومقارنتها م  وا   أدائها
مكانية  مف خبلؿوجذورها المؤدية إلى  مة جودتها  األسباب استراتيجية كايزف وا 

بل ة اإلرتباطية والتتليرية بيف المتغيرات )تكنولوجيا المعمومات تحسينها، و ياس الع
واستراتيجية كايزف  وعرض نموذج استرشادي لتحسيف تكنولوجيا المعمومات باستخداـ 

أن  توجد عبل ة  :هاأبرز  نتائجال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو ، استراتيجية كايزف
يجية كايزف وجودة تكنولوجيا المعمومات، ارتباط معنوي ذات داللة إحصائية بيف استرات

حددت استراتيجية كايزف الموجهة نحو األسباب الجذور ذات األلر األكبر في ضعؼ 
 تقدموعمى ضوء ذلك جودة تكنولوجيا المعمومات وبالتالي ضعؼ الخدمات السياحية، 

موؿ اعتماد استراتيجية كايزف التي تبناها البحث والح :منها التوصيات من مجموعة
تكنولوجيا المعمومات العاممة في الخدمات اإلفتراضية التي انتجت لتحسيف جودة 

شهربمي، محمد )أنعاـ عمى توفيؽ الالسياحية لمدينة بابؿ األلرية م  الحموؿ المقترحة 
  .61-38، ص ص 2017سمماف داود، 

متطمبات تحسيف أساليب بعنواف )(، 2017) محمد بن محمد أحمد الحرب  درااسة -12
هدفت الدرااسة   KAIZEN GEMBAلقيادة الجامعية في ضوء منهجية جمبا كايزف ا

أهـ األسس الفمسفية لمنهجية جمبا كايزف، وتحديد متطمبات تحسيف التعرؼ عمى إلى 
الدور الذي يمكف أساليب القيادة الجامعية في ضوء منهجية جمبا كايزف، والتعرؼ عمى 

درااسة ال توصمتو أساليب القيادة الجامعية،  لتحسيف أف تسهـ ب  منهجية جمبا كايزف
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مف المتطمبات الرئيسية لتحسيف أساليب القيادة  :هاأبرز  نتائجال من مجموعة إلى
منهجية جمبا كايزف: تبني الجامعات لمنهجية جمبا كايزف واإللتزاـ الجامعية في ضوء 

تحسيف المستمر، بتطبيقها، واختيار القيادات المؤهمة والمتخصصة في مجاؿ الجودة وال
وترسيخ لقافة التحسيف المستمر والعمؿ الجماعي، واالعتماد عمى القيادة الميدانية، 

منهجية جمبا كايزف أف مف جمي  العامميف، و  وتشجي  المبادرات واألفكار اإلبداعية
تسهـ في تحسيف أساليب القيادة الجامعية مف خبلؿ  يادة عمميات التغيير مف المو   

وعمى  حداث واعتماد مبدأ التغيير والتحسيف التدريجي عمى المدى الطويؿ،الفعمي لؤل
اختيار القيادات الجامعية التي لديها  :منها التوصيات من مجموعة تقدمضوء ذلك 

القناعة بتهمية التحسيف المستمر، والتحوؿ نحو القيادة مف المو   الفعمي لمحدث، 
محمد بف محمد أحمد ) ة إدارية متقدمةكفمسف منهجية جمبا كايزفوتبني الجامعات ل

 . 262-234، ص ص 2017، الحربي
وظرية كبيزن وإمكبوية تطبيقهب في ، بعنواف )(2018درااسة شريفة عوض الكاسر ) -13

 : كلية التربية للبىبت بشقراء ببلمملكة العربية السعىدية مه وجهة وظر الهيئة اإلدارية
لهيئة االدارية بكمية التربية جامعة التعرؼ عمى آراء عضوات ا لىإالدرااسة هدفت 

في جامعة شقراء، وامكانية  دارةمتطمبات استراتيجية كايزف في اإل أهميةشقراء في 
تخداـ استبانة . وتـ ذلؾ باستطبيؽ هذ  المتطمبات في الجامعة لمعالجة مشكمة البحث

شقراء  لمبنات بجامعة في كمية التربيةعضاء الهيئة االدارية وزعت عمى عينة مف أ
 -مف منظور استراتيجية كايزف دارةهى )متطمبات عامة لئلربعة مجاالت احتوت عمى أ

متطمبات  -متطمبات تطبيؽ استراتيجية كايزف -متطمبات صياعة استراتيجية كايزف
 أهميةأف  :هاأبرز  نتائجال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو تقويـ استراتيجية كايزف . 
جابات عضوات حصمت عمى تقدير عاؿ  لدى إ دارةف لئلمتطمبات استراتيجية كايز 

حصمت ستراتيجية االالهيئة االدارية في جامعة شقراء، وأف امكانية تطبيؽ متطمبات 
أف تبني  :منها التوصيات من مجموعة تقدموعمى ضوء ذلك عمى تقدير متوسط. 

والتطوير لمعمؿ داة مف أدوات التغيير كت دارةجامعة الشقراء استراتيجية كايزف في اإل
 . 187-154، ص ص 2018)شريفة عوض الكسر،  االداري

تصور مقترح لتطوير أداء موظفي بعنواف )(، 2018)عالء محمد ربيع عمر درااسة  -14
تقديـ تصور  هدفت الدرااسة إلى  "كايزف"الكمية التربية جامعة المنيا عمى ضوء أسموب 
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داء بخطوات لابتة ومتوافقة م  مقترح يساعد المسئوليف في الجامعات عمى تطوير األ
 لتزاـإ  مة :هاأبرز  نتائجال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو  طبيعة الموارد المتاحة،

 يوجد ال ن أو  بها، إخبلؿ دوف الوظيفي بالتوصيؼ ىه كما مهامهـ بتداء الكمية موظفو
 التنظيمية، المستويات مختمؼ في الكمية موظفو يتخذها التي القرارات في وتكامؿ ترابط
 مقر في ب  ويحتفظ ب  الخاص الوظيفي بالتوصيؼ كبيرة دراية عمى الموظؼ يكوف فقد

 مف العديد ىلد القرارات في تضارب إلى يؤدي  د مما ب ، حقيقي لتزاـإ دوف عمم 
 المستفيديف جانب مف في  المرعوب ىبالمستو  ليست مهاـ إنجاز وكذلؾ الموظفيف،

 :منها التوصيات من مجموعة تقدموعمى ضوء ذلك  ميةالك داخؿ المسئوليف وكذلؾ
يؤكد في  عمى أداء موظفي كمية التربية جامعة المنيا صور مقترح لتطوير تقديـ ت

استخداـ تقنيات أسموب كايزف مف حيث التخمص مف الفا د واعتماد فمسفة تصحي  
  .248-180، ص ص 2018)عبلء محمد ربي  عمر،  األخطاء فور و وعها

 The)بعنواف Walid Rizk Badr (2018 ،) وليد رزق بدر ةدرااس -15
requirements of applying the Gemba Kaizen method to increase 
the administrative efficiency of youth care workers at South 

Valley and Aswan Universities    تطبيؽ متطمبات اكتشاؼهدفت الدرااسة إلى 
 بتساليب الشباب رعاية في لمعامميف اإلدارية الكفاءة لزيادة Gemba kaizen طريقة

 أف :هاأبرز  نتائجال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو ، وأسواف الوادي جنوب جامعتي
 Gemba Kaizen لطريقة الفنية لممتطمبات توافر هناؾ أف يعتقدوف البحث عينة أفراد
، وأسواف الوادي جنوب جامعتي في شبابال رعاية في لمعامميف اإلدارية الكفاءة لرف 
 في لمعامميف اإلدارية الكفاءة لرف   Gemba Kaizen لطريقة اإلدارية المتطمبات توافر
 تواج  التي المعو ات بعض هناؾ، أف وأسواف الوادي جنوب جامعتي في الشباب رعاية
 وافوأس الوادي جنوب جامعتي في الشباب رعاية في Gemba Kaizen طريقة تطبيؽ

(Walid Rizk Badr, 2018, pp. 179-185 . 
بعنواف Amany mohamd sherf (2019 ،)درااسة أمان  محمد شريف اسميمان  -16

(Enhancing Change Management at University Education 
Institution in Egypt in the Light of Gemba Kaizen Model: A 

Qualitative Study ،   لكشؼ عما إذا كاف تطبيؽاهدفت الدرااسة إلى Gemba 
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Kaizen  في مؤسسات التعميـ الجامعي في مصر يحقؽ ويعزز لقافة إدارة التغيير أـ
وتطورها وأهدافها ومبادئها  Gemba Kaizen ال، كما تسمط الدراسة الضوء عمى تقنية

وخصائصها واستراتيجياتها ، حيث إف استخدامها في مؤسسات التعميـ الجامعي  د 
إلى التغمب عمى المشكبلت التي تواج  الجامعات المصرية ويمكف أف تؤدي إلى يؤدي 

استخداـ  أف :مجموعة من النتائج أبرزهاوتوصمت الدرااسة إلى التحسيف المستمر، 
، يساعد في خمؽ لقافة التغيير لجمي  األفراد Gemba Kaizen جيمبا كايزف تقنية

في تطبيؽ نموذج دائرة ديمن   باإلضافة إلى إجراء بعض التعديبلت النوعية
، حيث يضمف استخداـ نموذج كايزف تحقيؽ التحسف المستمر في  (PDCA)الشهير

الجامعات وتعزيز  دراتها عف طريؽ نشر لقافة الجودة بيف أعضاء المؤسسة الجامعية 
وتفعيؿ إدارة التغيير بطريقة تحقؽ تحسيف نتائ  العمميات لتحقيؽ األهداؼ والوصوؿ 

ولتحقيؽ النجاح يجب أف يعرؼ كؿ فرد في المؤسسة مهام  وفي  ،– zero ةإلى درج
مقترحًا لتطبيؽ جمبا كايزف كمنه  وعمى ضوء ذلك قدمت أي وكؿ خطوة يتـ تنفيذها، 

 Amany mohamdلتحسيف التعميـ الجامعي المصري )أماني محمد شريؼ سميماف 
sherf  ،2019 35 -1، ص ص . 

 بعنواف )إمكانية توظيؼ مدخؿ(، 2019د الطائ  )درااسة باسام منيب عمى محم -17
Gemba Kaizen  ، هدفت في تحسيف جودة التعميـ العالي مف وجهة نظر الطمبة

 في تحسيف جودة التعميـ العالي Gemba Kaizenتوظيؼ مدخؿ الدرااسة إلى 
بالتطبيؽ في جامعة الموصؿ، انطبل ًا مف أف مبادئ اإلدارة مف مو   الحدث التي 

مجموعة مبادئ المشكبلت اإلدارية باعتبارها مفهـو حديث يستند إلى تطبيؽ  تعال 
وأدوات جديدة مف شتنها معالجة مف األمور والتي مف بينها جودة التعميـ العالي، 

أف اإلدارة مف مو   الحدث لها  :هاأبرز  نتائجال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو 
 تقدموعمى ضوء ذلك ي التعميـ العالي، الدور الكبير والفاعؿ في تعزيز الجودة ف

تبني مدخؿ بوصف  المدخؿ اإلداري الذي يعمؿ عمى  :منها التوصيات من مجموعة
معالجة المشكبلت مف مو   العمؿ ووض  خطة مجدولة لتطبيؽ هذ  الخطوات بشكؿ 
صحي  ومدروس عف طريؽ تشكيؿ لجاف عمى مستوى كؿ  سـ لمتابعة سير خطة 

)بساـ منيب عمى محمد  لعوائؽ التي تواج  عممية التطبيؽ إلزالتهاالتطبيؽ وتشخيص ا
 . 66-47، ص ص 2019الطائي، 
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ة تطبيؽ مديري مدارس البادية درجبعنواف )(، 2019درااسة فلاير عمى الجوالن ) -18
 التعرؼهدفت الدرااسة إلى   الغربية لنظرية الكايزف مف وجهة نظر المعمميفلية امالش
 نظر وجهة مف كايزف لنظرية الغربية الشمالية البادية مدارس مديري تطبيؽ درجة الى

 مدارس في المديريف أف :هاأبرز  نتائجال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو  المعمميف،
 لمحفاظ كبيرة بدرجة مدارسهـ في الكايزف نظرية بتطبيؽ يقوموف الغربية الشمالية البادية
 توافر المدرسة، في عماؿواأل المهاـ ازنجإ في والتميز داءاأل مف مرتف  مستوى عمى
 يهتموف المديريف أف ،الكايزف نظرية لتطبيؽ البلزمة والمتطمبات وأالسس التحتية البنية

 بداعواإل لمتميز أدوات مف يحتاجون  ما وتوفير التعميمية العممية حليث بشكؿ ويتابعوف
 ألهمية الغربية الشمالية يةالباد مدارس في والمديريف المعمميف دراؾإ أعمالهـ، أداء في

 أف التربوية، التعميمية العممية تحسيف في كبير ألر مف لها لما الكايزف نظرية تطبيؽ
 ومعالجة الكايزف نظرية تطبيؽ لتقويـ العممية األهمية يدركوف والمديريف المعمميف
 معمميفال بيف أحصائياً  دالة فروؽ وجود القصور، ومواجهة بتوؿ أوؿ والفجوات األخطاء

 النتائ  أشارتأخيرًا و  ، ناثاإل لصال  الكايزف نظرية تطبيؽ مدى في الجنس لمتغير وفقاً 
 والخبرة التعميمي المسوى لمتغيري وفقاً  المعمميف بيف احصائياً  دالة فروؽ وجود عدـلى إ

وعمى ضوء  الغربية، الشمالية البادية مدارس في الكايزف نظرية تطبيؽ مدى في الوظيفية
 المديروف بيف التعاوني العمؿ ضرورة :منها التوصيات من مجموعة تقدم ذلك

 تحقيؽ تسهؿ التي التقويـ وأدوات االرشادية المنشورات تصميـ في المدارس في والمعمميف
  .75-1، ص ص 2019فلاير عمى الجوالف،) المنشودة االهداؼ

لمتحسيف  المنهجية اليابانيةبعنواف )(، 2019)مصطفى محمود يواسف درااسة  -19
هدفت الدرااسة   المستمر "كايزف" وتطبيقاتها في مجاؿ المكتبات األكاديمية: دراسة حالة

عرض تجربة جامعة حمداف بف محمد الذكية في تطبيؽ أسموب كايزف، وتحديد  إلى
 توصمتو  الفرؽ بيف أسموب إعادة هندسة العمميات اإلدارية، وأسموب كايزف في اإلدارة،

أف أسموب كايزف يساعد إدارة المكتبات  :برزهاأ نتائجال من ةمجموع درااسة إلىال
%، وكذلؾ 80الذكية في توفير التكمفة المادية الكمية، والتشغيمية بنسبة تصؿ إلى 

التشارؾ في العمؿ، ساعد عمى نسبة الوالء المؤسسي لمعناصر البشرية عف طريؽ 
 التوصيات من ةمجموع تقدموعمى ضوء ذلك وتحقيؽ األهداؼ بصورة جماعية، 
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 ضرورة التوس  في إجراء مزيد مف الدراسات ألسموب كايزف في مجاؿ المكتبات :منها
 . 2019مصطفى محمود يوسؼ، )
بعنواف )تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية (، 2019درااسة منى عبد الغن  عبد الاستار، ) -20

لتحسيف جامعة بني سويؼ، باستخداـ مدخؿ ا -ألعضاء هيئة التدريس بكمية التربية
تقديـ مجموعة مف اآلليات  هدفت الدرااسة إلىالمستمر "جمبا كايزف" آليات مقترحة ، 

س بكمية المقترحة التي مف شتنها تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية ألعضاء هيئة التدري
،  جامعة بني سويؼ، مف خبلؿ دراسة جودة الحياة الوظيفية مف حيث -التربية )المفهـو

األبعاد ، وكذلؾ دراسة مدخؿ التحسيف المستمر )جمبا كايزف ؛ مف ومبررات االهتماـ، و 
، والمبادئ، وخدوات التطبيؽ ، إضافة  مف اآلليات  إلى صياعة مجموعةحيث )المفهـو

 توصمتو  ،التي يمكنها تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس بالكمية
دة الحياة ألعضاء هيئة التدريس تتحقؽ جو  :هاأبرز  نتائجال من مجموعة درااسة إلىال

بدرجة متوسطة في جمي  األبعاد ما عدا بعد جودة  جامعة بني سويؼ -بكمية التربية
وضعت مجموعة مف وعمى ضوء ذلك  األجور والمكافآت والذي يتحقؽ بدرجة  ميمة،

المقترحة لتحقيؽ كؿ بعد مف أبعاد جودة الحياة ألعضاء هيئة التدريس بكمية اآلليات 
)منى عبد جامعة بني سويؼ في ضوء مدخؿ التحسيف المستمر )جمبا كايزف   -ربيةالت

   .592-519، ص ص 2019الغني عبد الستار، 
متطمبات استراتيجية كايزف ودرجة بعنواف )(، 2020)مها محمود ناج  درااسة  -21

 التعرؼ عمىهدفت الدرااسة إلى   مقارنة توافرها بمكتبات جامعة أسيوط: دراسة تحميمية
لقاء الضوء عمى النشتة والمبادئ، والمميزات والركائز،  مفهوـ استراتيجية "كايزف" وا 
ومراحؿ تطبيقها، لـ تحديد أبعاد ومتطمبات استراتيجية "كايزف" وهى: )المتطمبات العامة 

ومتطمبات الصياعة، ومتطمبات التطبيؽ، ومتطمبات التقويـ  في الستراتيجية كايزف، 
د جامعة أسيوط، وذلؾ مف وجهة نظر العامميف فيها، وعقد مقارنة مكتبات كميات ومعاه

بيف درجة توافر هذ  المتطمبات في مكتبات كميات ومعاهد الجامعة الحاصمة عمى 
توافر جمي   :برزهاأ نتائجال من مجموعة درااسة إلىال توصمتو  الجودة واإلعتماد

أسيوط معاهد جامعة كايزف بدرجة جيد في مكتبات كميات و متطمبات استراتيجية 
تطبيؽ  :منها التوصيات من مجموعة تقدموعمى ضوء ذلك  ،المعتمدة وعير المعتمدة

في كافة مؤسسات المعمومات، حيث يساعد تطبيقها عمى الوصوؿ  استراتيجية كايزف
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)مها محمود  إلى  درة تنافسية عالية عمى جمي  المستويات المحمية واأل ميمية والعالمية
 . 262-221ص ص  ،2020ناجي، 

 ما يم : نالحظ ،العربية واألجنبية لمدرااسات الاسابق االاستعراض خالل ومن 
 المنظمػػػات  فػػػيوالمػػػداخؿ اإلداريػػػة المعاصػػػرة  التغييػػػرهميػػػة أ لمنا شػػػة الكبػػػرىة األهميػػػ

سػػػواء مػػػف ناحيػػػة التطػػػوير أو بشػػػكؿ خػػػاص  ةيػػػمتعميال المؤسسػػػاتالمجتمعيػػػة كافػػػة و 
 الموجػودو  مطمػوبالمف خػبلؿ الكػايزف  رلمتغيي تتييد أسباب ووجوداإلصبلح كما ورد 

دارات  -جامعػػات -التعميميػة عمػػى كافػة مسػػتوياتها )مػدارس اتؤسسػػمال فػي منػػاطؽ وا 
  .تعميمية 

  اهتماـ الدراسات بتوضػي  مفهػـو الكػايزف والجمبػا كػايزف، كمػا أنهػا تنوعػت فػي اإلشػارة
 و نمط، أو فمسفة.إليها عمى أنها منهجية، أو أسموب أو استراتيجية، أ

 التغييػػر فػي المتبعػػة ة الكػايزفجيياسػتراتمتطمبػػات  معرفػة ىعمػ الدراسػػات بعػض ركػزت، 
زف فقػػد أوصػػت بعضػػها كػػايالالدراسػػات التػػي تناولػػت منهجيػػة  أخػػرى فػػنف ومػػف ناحيػػة

التعميميػػة و  التحسػػيف المسػػتمر لممؤسسػػة واإلداريػػةكيفيػػة االسػػتفادة منهػػا فػػي التطػػوير و ب
 .مف خبللها

 ت معظػـ توصػيات الدراسػات عمػى أهميػة تطبيػؽ الكػايزف كاسػتراتيجية حديلػة فػي أجمع
 اإلدارة بغرض التطوير والتحسيف المستمر، م  تنوع المنظمات المطبؽ عميها. 

الدراسات السابقة إال أف الدراسة الحالية أختمفت فػي المرحمػة الدراسػية  تنوع جوانب وم       
حمقػػة األولػػى مػػف التعمػػيـ األساسػػي كونهػػا  اعػػدة التعمػػيـ وأسػػاس التػػي تناولتهػػا بػػالتغيير وهػػى ال

سػػػنوات الماضػػػية الكليػػػر مػػػف  ػػػرارات تنميػػػة القػػػدرات والميػػػوؿ الذاتيػػػة و ػػػد نالػػػت خػػػبلؿ األربػػػ  
د عمميػػة التغييػػر بتربعػػة خطػػوات يػػ، وتحدالتطػػوير واإلصػػبلح بػػدء مػػف الصػػؼ األوؿ اإلبتػػدائي

إال أف الدراسػػػػة الحاليػػػػػة  ،المتابعػػػػة والتقػػػػويـ  –ذ التنفيػػػػ –التنظػػػػيـ  –إداريػػػػة هػػػػى )التخطػػػػيط 
 :ما يميفي السابقة الدراسات مف تاستفاد

  .لمدراسة المناسب المنه  اختيار - 
 .أهدافها لتحقيؽ المناسبة الدراسة أداة اختيار - 
  .الدراسة مف المرجوة األهداؼ لتحقيؽ المناسبة المجاالت واختيار الدراسة أداة إعداد - 
 .الدراسة بموضوع يتعمؽ فيما تخدـ التي بالمراج  الباحلة بصيرت - 
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 لمدرااسة: النظري اإلطار
جمبػا منهجيػة و ، همػا إدارة التغييػررئيسػييف في هذا الجزء مف الدراسة سيتـ تناوؿ جػزئيف 

 .كايزف
 التغيير إدارة: الجزء األول

 محدودة عممية الستقرارا وأصب  الحياة، هذ  في والقاعدة األساس هو التغيير أصب  لقد
 وأصػػػب  التغييػػػر، هػػػو الحيػػػاة معنػػػى أصػػػب  وهكػػػذا أخػػػرى، تغييػػػر لعمميػػػة اانتظػػػارً  زمنيػػػة بفتػػػرة

 بػ  والرضػا  بولػ  لػـ ومػف. الجديػدة األوضػاع مػ  التوافػؽ ليحػدث التغييػر حػداثإ هو المنطؽ
، ص 2007)مبػارؾ بػف بطيحػاف السػهمي،  ااسػتلناءً  ولػيس الحيػاة فػي طبيعيػة  اعػدة واعتبار 

وهػو " .عميػ  نكػوف أف نريػد مػا إلػى اآلف فيػ  نحػف ممػا االنتقػاؿ هػو ةببسػاط رالتغييفػ،  43
 عمػػى مػػػا بدرجػػة تطػػوير إدخػػاؿ عنهػػا ينػػت  معتمػػدة، إداريػػػة عمميػػات عمػػى تقػػوـ طبيعيػػة عمميػػة
 الوض  مف االنتقػاؿ يتـ خبللػها مف التي المراحؿ مف كسمػسمة رؤيت  ويمكف أكلر، أو عنصر

: يعنػي فهػو األعمػاؿ منظمػات عػالـ فػي بػالتغيير يتعمػؽ فيمػا أمػا. الجػديد الوضػ  إلى حالػيال
 العمميػات، الوظػائؼ، التنظيمػي، الهيكػؿ األهػداؼ، مسػتوى عمػى التعديؿ أو التنقؿ أو التحوؿ

 التنافسػي المركػز عمػى المحافظػة بهػدؼ البيئػة، مػ  اإليجابي لمتفاعؿ ... القواعد اإلجراءات،
 هػػذا فػػي اإلشػػارة سػػتتـعمػػى ضػػوء ذلػػؾ و  . 4، ص2011 )بومػػديف يوسػػؼ، "وتطػػوير  يالحػػال

 ،أسػػػػػباب  وكػػػػػذلؾ ،ومراحمػػػػػ  ،وأنواعػػػػػ  ،مصػػػػػادر  إلػػػػػى إضػػػػػافة ،كمفهػػػػػوـ التغييػػػػػر إلػػػػػى لجػػػػػزءا
 .عممية التغيير إدارةمراحؿ  عمى التركيز م  ،لمواجهت  المختمفة واألساليب واستراتيجيات 

  .يرالتغيإدارة  مفهومأواًل: 
التغيير عممية "إلى أف   2، ص 2010)رحيـ حسيف، عبلوي عبد الفتاح،  كؿ مفيشير 
، فبػػػػػدوف عمميػػػػػة التغييػػػػػر والتطػػػػػوير تتو ػػػػػؼ حركػػػػػة تمػػػػػؾ المنظمػػػػػاتلكافػػػػػة  والزمػػػػػةضػػػػػرورية 

، في حيف يتحرؾ المحيط العاـ بسرعة في اتجا  معاكس. وليس المقصػود بػالتغيير منظماتال
اجتماعيػة أو ا تصػادية أو  التي تحدث لظروؼ معينة، سواء كانػتهنا تمؾ الطفرات الفجائية 

نمػػا هػػو ذلػػؾ العمػػؿ المخطػػط لػػ  سػػمفاً  عمػػى أسػػس عمميػػة بمػػا يتماشػػى واإلمكانػػات  سياسػػية، وا 
فػي حػدود أهػدافها المسػطرة، وبالتػالي فػالتغيير ال يعتبػر عايػة فػي حػد ذاتػ ،  منظمػةالمتاحػة لم

نما يعتبر وسيمة لموصوؿ ألفضؿ النت المقصػود بمفهػـو عػرض ، وعمى ضوء ذلػؾ سػيتـ "ائ وا 
 التغيير فيما يمي:



 ـ 2022يناير   1العدد  37المجمد                   ......    دعـ إدارة التغيير بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي

 https://mathj.journals.ekb.eg/      مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                                      
441 

 أو    ر  ي  غ  ب      ل  د  ب   :أي الشيء ري  ع   :التالي النحو عمى الوسيط المعجـ في "التغيير" تعريؼد ور 
 الػذي عيػر بنػاءً  هػات  ي  ن  ب   أي يار  د   ت  ر  ي ػع   أو دابتػي ت  ر  ي ػع   :ويقػاؿ ،عميػ  كػاف مػا عيػر عمى جعم 

ػ :أي ،بعيػر  عػف فبلف   ر  ي  وع   ،افك ػوأ   رحمػ  عػف ط  ح  ص ، 2004)المعجػـ الوسػيط،   ن  ت  ش ػ    م  ص 
243 .  

 اوتجنًبػ ا،وعموًضػ البًسػ تتػرؾ متباينػة ومفػاهيـ معػاف   فمػ  لمتغييػر صوطالح االأما المفهووم 
 نففػ وعموًمػا ،توضػح  وتزيػؿ المػبس بػتي مصػطم  يشػابه  نعرض عدة مفػاهيـ المبس هذا لملؿ
ذا التنظيمػي، السػيكولوجي البحػث  ضػايا لجمي  تقريًبا وتتس  جدًّا، واسعة التغيير كممة  نظرنػا وا 
 التركيػػػز إلػػػى تميػػؿ هػػػانفيتضػػ  أ بػػػالتغيير المتعمقػػػة والمتخصصػػة العمميػػػة الكتػػب محتويػػػات إلػػى

 التغييػػرات تمػػؾ الخصػػوص وجػػ  وعمػػى رسػػمي بشػػكؿ المخططػػة اإلداريػػة التغييػػرات عمػػى الشػػديد
 ببعضػها المنظمػة أجػزاء تربط التي وتمؾ فيها تعمؿ التي بالبيئة المنظمة خبللها مف ترتبط يالت

 باتبػاع دينػاميكي تحػرؾ: بتنػ   24، ص2004، ونيػؿ أندرسػوف كػن ، كيجػؿ( عرفػ . لػذا الػبعض
 لمػػبعض آمػاالً  لنايػا  بػيف ليحمػؿ والفكريػة؛ الماديػػة االبتكػارات عػف ناجمػة مسػتحدلة وأسػاليب طػرؽ
حب  نفسػ  السػياؽ وفػي .تجنبهػا يصػعب ظػاهرة فكػرة هػو األحػواؿ جميػ  وفػي اآلخػر، لمبعض اًطاوا 
 ومػف مخطػط أو عشػوائي بشػكؿ تحػدث التػي ةلباطنػاو  الظػاهرة التفػاعبلت نات تن  ب التغيير يعرؼ

 وبمقػػػدار التغييػػػر بقػػػوى يػػػرتبط فهػػػو وبالتػػػالي اإلنسػػػاني ولموجػػػود لمحيػػػاة مبلصػػػقة ظػػػاهرة فهػػػو لػػـػ
)محسػػف أحمػػد  اإلداري الكيػػاف وأداء وبنيػػاف هيكػػؿ فػػي التػػتلير عمػػى وبقػػدرتها نطبل اتهػػاوا عفويتهػػا

 . 87، ص2002الخضيري، 
 آخػػر وا ػػ  إلػػى المؤسسػػة أو لمفػػرد الحػػالي الوا ػػ  مػػف التحػػوؿ عمميػػة: "بتنػػ أيضػػًا  ؼعػػر و 
 لتحقيػػؽ ؛معروفػػة وطػػرؽ بتسػػاليب محػػددة زمنيػػة فتػػرة خػػبلؿ إليػػ  الوصػػوؿ فػػي يرعػػب منشػػود
)محمػد يوسػؼ " امًعػ كميهمػا أو والمؤسسػة الفػرد عمػى تعود كي المدى، و صيرة طويمة اؼأهد

وأكد هذ  الرؤية التعريؼ بتف التغيير هو عمػؿ جمػاعي  . 94، ص2006النمراف العطيات، 
مقصػػود إلحػػداث التكيػػؼ والتفاعػػؿ فػػي سػػموؾ األفػػراد وهياكػػؿ التنظػػيـ ونظػػـ األداء وتقويمهػػا 

 . 408، ص 2014)بشار عبد اهلل تيبلف السميـ،  ئة المحيطةبهدؼ التت مـ م  البي
 تحقيػػؽ بغيػػة يمكػػف، مػػا أفضػػؿ إلػػى التحػػوؿ أساسػػاً  بػػ  يقصػػد التغييػػر أف يتضػػ  ممػػا سػػبؽ

 أي فػػي أو ،دارةاإل وسياسػػات أهػػداؼ فػػي تعػػديبلت إحػػداث خػػبلؿ مػػف وذلػػؾ المطموبػػة، الفعاليػػة
 عنػىكمػا ي .نشػاطها طبيعػة أو تنظيميال هيكمها في وحتى التنظيمي العمؿ عناصر مف عنصر

 يتحػػتـممػػا  أخػرى، عناصػػر  بػؿ مػػف المفػروض والتطػػور لمتحػوؿ  دالالتػػ فػي مػػرادؼ التغييػر أف
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 التغييػرات جوانب في  توض  ومخططات برام  تبني خبلؿ مف التكيؼ كيفية في بجدية التفكير
 فكممػا المسػتقبمية، سياسػتها ةمباشػر  مػف المؤسسة مكفالمسبؽ لمتغيير ي اإلعداد فعممية المتو عة،

 ةإدار  إلػػى بحاجػػة التغييرلهػػذا فػػ .متو عػػة النتػػائ  كانػػت كممػػا ،مخططػػًا لػػ و  مدروسػػاً  التغييػػر كػػاف
 السػػػميـ العممػػػي التوظيػػػؼ خػػػبلؿ مػػػف األهػػػداؼ لتحقيػػػؽ والمخطػػػط المػػػنظـ الجهػػػد  يػػػادة تتضػػػمف
 ىلػػػد والدافعيػػػة الحمػػػاس خمػػػؽو  ،التعميميػػػة لممؤسسػػػة المتاحػػػة والتقنيػػػة والماديػػػة البشػػػرية لممػػػوارد
وهػػذا مػػا سػػيتـ تتكيػػد  مػػف خػػبلؿ . تشػػاركي  ػػرار ن وصػػ ،لمتغييػػر التعميميػػة بالمؤسسػػة العػػامميف

 .توضي  مفهـو إدارة التغيير
 مػف خيػريفاأل العقػديف خبلؿ تطورتالتي  الحديلة يةاإلدار  المفاهيـ مف التغيير إدارةتعد 
 العشػػػوائية التغيػػػرات تقنػػػيف عمميػػػة ىهػػػو  ،التبمػػػورو  البنػػػاء طػػػور فػػػي تػػػزاؿ ومػػػا العشػػػريف القػػػرف

 دخػػػػاؿإ عمػػػػى المنظمػػػػة  ػػػػدرة زيػػػػادة بهػػػػدؼ، شخصػػػػية هػػػػواءأ وأ فرديػػػػة رعبػػػػات عػػػػف الناشػػػػئة
 تشػػمؿ عمميػة ىوهػػ. لتغييػرا ةقاومػػم مػف والتخفيػػؼ، اعنهػ الناجمػػة المشػكبلت وحػػؿ، التغيػرات
 فػي تػؤلر التػي والسياسات لوجياوالتكنو  وتقويمها األداء ونظـ التنظيـ وهياكؿ األفراد سموكيات
عطػػاء المحيطػػة البيئػػة مػػ  والتكيػػؼ التفاعػػؿ بغػػرض ذلػػؾ مسػػاراتها وتعػػدؿ العػػامميف  حػػوافز وا 
 بػتف  Lynch, Richard, 2000, p.40) يؤكػدولهػذا  .التغييػر عمميػة نجػاح تكفػؿ

 هػداؼلؤل الواضػ  التحديػد بهػدؼ المنظميػة التغييػر لعمميػات الفاعمػة اإلدارة يتضػمف التغييػر

 وعيػر مسػتمرة تغييػرات محتواهػا فػي يػتـ جديػدة اسػتراتيجيات تنفيذ يتضمف والذي اإلستراتيجية

  .المنظمة في روتينية
 يحػػرؾ الػػذي الجهػػاز تعنػػي إدارة التغييػػر بػػتف  2004 ،أفنػػدي) أشػػار  ذلػػؾ ضػػوءوعمػػى 

عادة الجديدة األوضاع لمواجهة والمؤسسة دارةاإل  مػف سػتفادةاال يمكػف بحيػث األمور ترتيب وا 
 كيفيػػة عػػف تعّبػػر إنهػػا أي .السػػمبي التغييػر عوامػػؿ تقميػػؿ أو وتجّنػػب اإليجػػابي، التغييػػر عوامػؿ
)خضػر  المنشػود األهػداؼ لخدمػة التغييػر إلحػداث وفعاليػة، ا تصػاداً  الطرائػؽ أفضؿ استخداـ

 مجمػػوع  يػػاـ . وفػػي نفػػس السػػياؽ تعػػرؼ بتنهػػا 30، ص 2010مصػػباح إسػػماعيؿ الطيطػػي، 
 الجهػد و يادة بد ة تنفيذها ويتـ محدودة زمنية فترة في محكمة خطة بعمؿ اإلدارييف دةالقا مف

 العممػي التوظيػؼ خػبلؿ مػف تغييرمل المنشودة األهداؼ تحقيؽ إلى لموصوؿ والمنظـ المخطط
)منػػى مػػؤتمف،  التعميميػػة لممؤسسػػة المتاحػػة والفنيػػة الماديػػة واإلمكانػػات البشػػرية لممػػوارد السػػميـ
 . 53، ص 2004
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 مػػػػف والفعاليػػػػات األنشػػػػطة، مجموعػػػػة: بتنػػػػ  التغييػػػػر لعمميػػػػة اإلداري المفهػػػػوـ يعنػػػػيكمػػػػا 
 االسػتخداـ لغػرض الػبعض، بعضها م  تعمؿ التي  ور ابة و يادة، وتوجي  وتنظيـ، تخطيط،)

 بكفػػػػاءة المنظمػػػػة أهػػػػداؼ تحقيػػػػؽ إلػػػػى الوصػػػػوؿ بقصػػػػد المنظمػػػػة، وامكانيػػػػات لمػػػػوارد األملػػػػؿ
، 2012)أحمػد يوسػؼ دوديػف،  بالمنظمػة المحيطػة البيئػة االعتبار بعيف األخذ وم  وفاعمية،

 القػػػرار صػػػن  ةلعمميػػػ عممػػػي تطبيػػػؽ سػػػوى ليسػػػت التغييػػػر إدارة فأ يتضػػػ  وبػػػذلؾ  . 93ص 
 أو ةافقيػػػو ت اسػػػتراتيجيات وتقػػػدـ الخارجيػػػة العمػػػؿ بيئػػػة فػػػي التغييػػػر تقمبػػػات ترصػػػد أنهػػػا حيػػػث
  .المنظمة أهداؼ حسب معها لمتعامؿ ةدفاعي

 التوووال اإلجرائووو   التعريوووف قتػػػرحي وعمػػػى ضػػػوء مػػػا سػػػبؽ مػػػف رؤى لمفهػػػـو إدارة التغييػػػر
ر السػػػمبية لمتغييػػػر عمػػػى ضػػػوء أو اآللػػػا القصػػػور جوانػػػب تفػػػاديربطػػػ  بنسػػػتراتيجية ل كمحاولػػػة
 –)طػبلب  لؤلفػراد الحػالي الوا ػ  مػف التحوؿ عممية: ىه التغيير فعممية ،جمبا كايزفمنهجية 
بالحمقػػػة  ولػػػئلدارات التعميميػػػة المتعمقػػػة ،التعميميػػػة )المدرسػػػة  ةلممؤسسػػػو عػػػامميف ،  –معممػػػيف 

 ،األداء ونظػػػـ ،التنظيميػػػة الهياكػػػؿ مسػػػتوى عمػػػى سػػػواءاألولػػػي مػػػف مرحمػػػة التعمػػػيـ األساسػػػي 
أي تمنػ   وأسػاليب طػرؽ باسػتخداـ إليػ  الوصػوؿ فػي ي رعػبفعمي مرئي  وا   إلى والتكنولوجيا

 خػبلؿ وذلػؾ ،نشػودةالم هػداؼاأل تحقيػؽ بهػدؼ والفكريػة؛ اديػةالم بتكػاراتاإل عف ناتجةهدر، 
 .بفاعمية المحيطة البيئة م  والتفاعؿ التكيؼ مف درسةالم لتتمكف محددة؛ زمنية فترة

 .التغيير إدارةخصائص ثانيًا: 
حاطػػػة بجوانبهػػػا بعػػػدة خصػػػائص هامػػػة يتعػػػيف اإللمػػػاـ بهػػػا ومعرفتهػػػا واإل التغييػػػر إدارةتتصػػػؼ 
،                            24، ص 2012)أحمػػػػػػػػػػػػػػد يوسػػػػػػػػػػػػػػؼ دوديػػػػػػػػػػػػػػف،  تملػػػػػػػػػػػػػػؿ فيمػػػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػػػيوهػػػػػػػػػػػػػػى ت المختمفػػػػػػػػػػػػػػة

(Amany mohamd sherf, 2019, p.10 : 
، بؿ يتـ في إطار التغيير حركة تفاعؿ ذكي ال يحدث عشوائيا وارتجالياً : اإلاستهدافية -4

 يشمؿ ذا، ولهعميها ومقبولة مف  وى التغييرافؽ حركة منظمة تتج  إلى عاية معمومة ومو 
 وهو عاـ هدؼ لها والعمميات المراحؿ هذ  .ونهاية بداية لها وعمميات مراحؿ عدة

 أف يعكس وهذا اللانوية، أهدافها لها عممية كؿ أو مرحمة كؿ .والتحسيف التطوير
 .واضحة أهداؼ ل  مخطط عمؿ هو التغيير

ا وأف يػتـ فػي إطػار إمكانيتهػ التغيير بػالوا   العممػي الػذي تعيشػ  المنظمػة، إدارةترتبط  :الواقعية -2
 .ومواردها وظروفها التي تمر بها
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يكػػػػوف هنػػػػاؾ  ػػػػدر مناسػػػػب مػػػػف التوافػػػػؽ بػػػػيف عمميػػػػة التغييػػػػر وبػػػػيف رعبػػػػات حيػػػػث : التوافقيووووة -3
 االسػتراتيجيات جميػ  اختيػار يػتـحيػث  ؛ت القوى المختمفة لعممية التغييرواحتياجات وتطمعا

 ،المؤسسػػة واحتياجػػات ألنظمػػة وفقػػاً  رالتغييػػ وعمميػػات مراحػػؿ فػػي المسػػتخدمة والخطػػط
 .لمتطبيؽ و ابؿ حقيقي التغيير أف عمى يدؿ هذاو 

ي أف تممػػؾ القػػدرة عمػػى الحركػػة بحريػػة مناسػػبة، وتممػػؾ أ، التغييػػر فعالػػة إدارةتكػػوف  :الفاعميووة -4
وحػػػػدات اإلداريػػػػة القػػػػدرة عمػػػػى التػػػػتلير عمػػػػى األخػػػػريف، وتوجيػػػػ   ػػػػوى الفعػػػػؿ فػػػػي األنظمػػػػة وال

 .هاالمستهدؼ تغيير 

التغييػػػػر إلػػػػى التفاعػػػػؿ اإليجػػػػابي، والسػػػػبيؿ الوحيػػػػد لتحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ هػػػػو  إدارةتحتػػػػاج : المشوووواركة -5
 .رالمشاركة الواعية لمقوى واألطراؼ التي تتتلر بالتغيير وتتفاعؿ م   ادة التغيي

 الشػفافية ، كمػا يحقػؽف واحػدآالقانونية واألخبل ية فػي يتـ التغيير في إطار الشرعية : الشرعية -6
 .والصبلحية لةوالعدا

نهػا يجػب أف تسػعى نحػو أالتغييػر يجػب أف تتصػؼ باإلصػبلح، بمعنػى  إدارةتػنج   :اإلصالح -7
 ، فهػػوهػػو موجػػود مػػف اخػػتبلالت فػػي المنظمػػةإصػػبلح مػػا هػػو  ػػائـ مػػف عيػػوب، ومعالجػػة مػػا 

 مبػػادئ يحقػػؽ بالتػػالي، و العمػػؿ وسػػوؽ والمجتمػػ  المػػوظفيف احتياجػػات تمبيػػة نحػػو موجػػ 
 .المستدامة لتنميةوا الشاممة الجودة

يتعيف عمى التغيير أف يعمؿ عمى إيجػاد  ػدرات تطويريػة أفضػؿ : القدرة عمى التطوير واالبتكار -8
ال فقد مضمون ال، فالتغيير يعمؿ نحو امما هو  ائـ أو مستخدـ حالياً   .رتقاء والتقدـ وا 

، ولكنهػا اث فقػطالتغييػر التتفاعػؿ مػ  األحػد إدارةإف : القدرة عمى التكيف الاسريع مع األحداث -9
 رالتغييػػ إلدارة الرئيسػػية السػػمات مػػف االسػػتمرارية تعتبػػر، ولهػػذا أيضػػا تتوافػػؽ وتتكيػػؼ معهػػا

 .المختمفة اللقافية لممتغيرات استجابة هو التغيير ألف
 .أهداف التغييرًا: ثالث

التػي تتسػارع بشػكؿ نسػبي و يعد التغيير سمة مف سمات الطبيعة الكونية الهادفة لمتحسيف 
منسػػػوب التفاعػػػؿ البيئػػػي لػػػدى المجتمعػػػات والمبنػػػي عمػػػى لقافػػػة التغييػػػر، لهػػػذا تتعػػػدد  بحسػػػب

  : 268، ص2016أهداؼ التغيير والتي يمكف إجمالها فيما يمي )كماؿ برباوي كماؿ، 
 تحقيؽ التوازف بيف المؤسسة والمحيط الذي تنشط في . -
 العمؿ عمى إيجاد نظاـ حيوي في المؤسسة. -
 د العامميف في المؤسسة.تغيير سموكيات األفرا -
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 القضاء عمى الصراعات التي تحدث في المؤسسة. -
 زيادة الداف  لمعمؿ وذلؾ باستخداـ نظاـ الحوافز الفعاؿ. -
تغيير األنماط القيادية في المؤسسة مف أنماط بيرو راطية إلى أنماط مهتمة بالعامميف  -

 وبمشاركة العامميف في اتخاذ القرارات.
إلػػى أف  ا  حينمػػا أشػػار 3، ص2010، سػػيف، عػػبلوي عبػػد الفتػػاحرحػػيـ حوهػػذا مػػا أكػػد  )

المنظمات تسعى دومًا إلى الحفاظ عمى توازنهػا والتعػايش مػ  بيئتهػا  ػدر المسػتطاع ولكػف  ػد 
يعتػػرض مسػػيرتها بعػػض المعو ػػات التػػي تفػػرض عميهػػا العمػػؿ عمػػى إجػػراء تغييػػرات مختمفػػة، 

 ف بقائها واستمراريتها.سواء في أنماطها أو هيكمتها أو حتى أنشطتها لضما
   .مراحل التغييرًا: رابع

 : ىه أساسية مراحؿ لبلث تتضمف -كمها تقؿ لـ إف- التغيير مشاري  أعمب
 مرحمة التجريب -
  مرحمة اإلمتداد )االتاساع( -
 مرحمة التعميم  -
 مهمػة، إسػتلمارات تتطمػب مػا عالبػاً  والتػي المسػتمرة الكبػرى بالمشػاري  عموماً  تتعمؽ ىوه

 نمػاذج المهتمػيف المفكػريف مػف العديػد طرح السياؽ هذا فيو  لمغاية، هاماً  فيها الترتيب يعتبرو 
* لػيفف كيػرت  دمػ  الػذي النمػوذج اإلطػبلؽ عمى أشهرهـ كاف التغيير، مراحؿ تطور عف عدة

KurtLevin* فيػػ  ؿ. و المجػػا هػػذا فػػي البػػاحليف أعمػػب باهتمػػاـ المقػػدـ النمػػوذج هػػذا حظػػي فقػػد
 لبات حالة في نظاـ عف عبارة بتنها  1التوضيحي ) الشكؿ خبلؿ مف ةالمنظم" ليفن" يصؼ
 – الضػغوط – الدافعػة القػوى مػف مػدى يوجػد ناحيػة فمػف معارضػة، أو معادلة  وى خبلؿ مف
 جديػػدة، تقنيػػة انتشػػار التنافسػػية، الضػػغوط الملػػاؿ سػػبيؿ عمػػى تضػػـ وهػػي التغييػػر، أجػػؿ مػػف

. العمػاؿ وحقػوؽ البيئيػة واالهتمامػات الجديػد، شػري والت المنظمػة، داخػؿ مػف واإلبداع االبتكار
 التقاليػػد تضػػـ والتػػي المقاومػػة القػػوى مػػف عػػدد" لػػيفف" ذكػػر حسػػبما الدافعػػة القػػوة هػػذ  ويعػػادؿ
 منهػػا كػػؿ تمغػػي أف يمكػػف القػػوى مػػف مجموعػػة كػػؿ أف وحيػػث السػػائد؛ والمنػػاخ المنظمػػة ولقافػػة

 أف لػيفف يؤكػد كمػا النمػوذج لهػذا لطبيعيػةا والنتيجػة تػوازف حالػة فػي يظؿ النظاـ فنف األخرى،
 وضػػ  اتجػػا  التػػوازني الوضػػ  فػػي مػػؤلراً  اتحرًكػػ اعتبارهػػا يمكػػف المنظمػػة فػػي تغييػػر عمميػػة أيػػة

 بنذابػة وتبػدأ التغييػر لتنفيػذ مراحػؿ، لػبلث ذات عمميػة" لػيفف" ويقتػرح ،حػديلاً  محػدد أو مرعوب
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 التجميػػد مرحمػػة إلػػى لػػـ التغييػػر، مرحمػػة إلػػى المػػرور  بػػؿ وذلػػؾ  الحػػالي) القػػائـ لمنظػػاـ الجميػػد
 .الجديد لمنظاـ

 التغييرلمراحل " ليفن": نموذج (1)شكل 
 المرحمة اللاللة  المرحمة اللانية  المرحمة األولى
 إعادة التجميد التغيير إذابة الجميد

 إيجاد الشعور بالحاجة -
 إلى التغيير 
 تقميص مقاومة التغيير. -

 تغيير األفراد -
 تغيير األعماؿ -
 تغيير البناء التنظيمي -
 تغيير التقنيات -

 تعزيز النتائ  -
 تقييـ النتائ  -
 إجراء تعديبلت بناءة -

  :إذابة الجميدالمرحمة األولى (Unfreezing) : 
مػػػف  المنظمػػػةهػػػذ  الخطػػػوة فػػػي محاولػػػة إلػػػارة أذهػػػاف أفػػػراد وجماعػػػات العمػػػؿ فػػػي  تتملػػػؿ

تجاهات والقػيـ رة الحاجة لمتغيير، والعمؿ عمى التخمص مف االعامميف وأ ساـ ومديريف بضرو 
والممارسات والسموكيات التي يمارسها األفراد داخؿ التنظيـ في الو ت الحالي، لـ العمؿ عمى 
تهيئػػة األجػػواء المبلئمػػة لخمػػؽ دوافػػ  جديػػدة عنػػد األشػػخاص لعمػػؿ شػػيء مػػا، لػػـ العمػػؿ عمػػى 

رة اسػػتبداؿ األنمػػاط السػػموكية والقػػيـ واالتجاهػػات تقويػػة الشػػعور لػػدى هػػؤالء األشػػخاص بضػػرو 
 السػػموؾ أف إدراؾ إلػػى المنظمػػة فػي األفػػراد دفػػ  العمميػػة هػذ  وتتضػػمفالقديمػة بػػتخرى جديػػدة، 

 تػػدهور إلػػى تػػؤدي أنهػػا أو مبلئمػػة، تعػػد لػػـ بمقتضػػاها يعممػػوف التػػي الحاليػػة اإلسػػتراتيجية أو
شعار واألداء، النتائ   ذلػؾ ويػتـ ؛مسػتقببًل  تحػدث  ػد التػي التغييػرات ا اتجػ باألمػاف العػامميف وا 
ذا. التغيير مقاومة مسببات أي بنزالة  لمقبػوؿ يػؤهمهـ ذلؾ فنف األفراد لدى اإلدراؾ هذا حدث وا 

 المعػػايير بعػػض تسػػتخدـ اإلدراؾ هػػذا ولتػػدعيـ العمميػػة، تمػػؾ ويسػػهؿ بػػالتغيير القيػػاـ بضػػرورة
 حصػػة تقمػػص أو الػػرب ، معػػدؿ انخفػػاض ملػػؿ األداء فػػي سػػوء تظهػػر والتػػي بػػاألداء، الخاصػػة
 .السوؽ في المنظمة

التػػي يػػتـ اسػػتخدامها إلذابػػة الجميػػد فػػي هػػذ  المرحمػػة، الضػػغط لمػػتخمص  الممارسػػاتومػػف 
مف السموكيات الحالية المتسببة في تدني مستويات األداء، لػـ عمػى اإلدارة العمػؿ عمػى إيجػاد 

يجػػػاد االسػػػتعداد والرعبػػػة لعمػػػؿ شػػػيء جديػػػد، والتوصػػػؿ إلػػػى عػػػدـ جػػػدوى وفاعميػػػة  الدافعيػػػة وا 
ذابػػة المو ػػؼ مػػا  األسػػاليب القديمػػة المطبقػػة إلنجػػاز األعمػػاؿ، ومػػف ضػػمف أسػػاليب تحريػػر وا 

 يمي:
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ا مػػػف المشػػػاكؿ، وذلػػػؾ منػػػ  أي مػػػدعمات أو معػػػززات ألنمػػػاط السػػػموؾ التػػػي تملػػػؿ نوًعػػػ -1
 إلظهار أف أنماط السموؾ السيئة عير مرعوب فيها.

ات وأسػػػاليب العمػػػؿ التػػػي تػػػؤدي إلػػػى حػػػدوث مشػػػاكؿ، و ػػػد يصػػػؿ األمػػػر انتقػػػاد التصػػػرف -2
  باالنتقاد إلى زرع اإلحساس بالذنب، والبخس مف القدر أو الحط مف القيمة.

ويػػػتـ ذلػػػؾ بنزالػػػة أي  إشػػػعار العػػػامميف باألمػػػاف تجػػػا  التغيػػػرات التػػػي  ػػػد تحػػػدث مسػػػتقببلً  -3
 مسببات لمقاومة التغيير.

بيئػػػػة العمػػػػؿ التػػػػي تشػػػػج  أسػػػػاليب العمػػػػؿ والتصػػػػرفات عيػػػػر  نقػػػػؿ الفػػػػرد مػػػػف القسػػػػـ أو -4
إلػى أحػد  المرعوبة، وذلؾ لكي يشعر بمدى جسامة المو ؼ، و د يكوف ذلؾ النقؿ مؤ تػاً 

 األ ساـ األخرى أو إلى دورة تدريبية تدور حوؿ المشكمة المعينة.
ؿ والغياب تغيير بعض الظروؼ المحيطة بالتصرفات السيئة، فنذا كاف التتخر عف العم -5

والتو ػػؼ عػػف العمػػؿ  بػػؿ المواعيػػد الرسػػمية، فػػنف التغييػػرات التػػي تشػػعر العػػامميف بسػػوء 
صػػػراؼ، وعػػػدد سػػػاعات هػػػذ  التصػػػرفات،  ػػػد تكػػػوف ملػػػؿ تغييػػػر مواعيػػػد الحضػػػور واالن

 العمؿ والراحة.
  :التغييرالمرحمة الثانية(Change). 

 الجديػػدة، واالتجاهػات القػيـ تطػػوير خػبلؿ مػف محػػددة تغييػرات تنفيػذيػػتـ فػي هػذ  المرحمػة 
يجػػػب التركيػػز عمػػػى ضػػرورة تعمػػػـ الفػػرد أفكػػػار وأسػػاليب ومهػػػارات عمػػػؿ لػػذا  .السػػػموؾ وأنمػػاط

جديػدة، بحيػث يتػػوفر لػدى األفػراد البػػدائؿ الجديػدة ألداء األعمػاؿ، مػػف خػبلؿ مػا تقدمػػ  اإلدارة 
مهػػػاـ، وكػػػذلؾ فػػػي ا يػػػتـ إجػػػراء تعػػػديؿ وتغييػػػر فػػػي الواجبػػػات واللهػػػـ، وفػػػي هػػػذ  المرحمػػػة أيًضػػػ

، األمػػر الػػذي يتطمػػب مػػف اإلدارة ضػػرورة العمػػؿ التقنيػػات والهياكػػؿ التنظيميػػة الموجػػودة حاليػػاً 
عمػػى تػػوفير المعمومػػات ومعػػارؼ جديػػدة وأسػػاليب عمػػؿ جديػػدة لؤلفػػراد العػػامميف لممسػػاهمة فػػي 

يميػػة تطػػوير مهػػاراتهـ وسػػموكهـ، ومػػف لػػـ تحقيػػؽ المطمػػوب، ويكػػوف التغييػػر فػػي النػػواحي التنظ
 الهيكمية التالية: 

يتـ إعادة النظر في الصبلحيات الممنوحة لممستويات التغيير ف  أنماط توزيع الاسمطة:  -1
اإلداريػػػػة المختمفػػػػة أو لػػػػبعض المسػػػػئوليف فيهػػػػا، وتغييػػػػر االرتباطػػػػات اإلداريػػػػة أو نظػػػػػاـ 

تحداث التسمسػػؿ اإلداري المعمػػوؿ بػػ ، و ػػد تػػتـ عمميػػة إعػػادة التنظػػيـ لتشػػمؿ إلغػػاء أو اسػػ
عطػػػاء المزيػػػد مػػػف  وظػػائؼ أو أ سػػػاـ إداريػػػة، كمػػػا يكػػػوف هنػػػاؾ تغييػػر فػػػي نمػػػط القيػػػادة وا 
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عػػادة تصػػميـ األعمػػاؿ بشػػكؿ يتوافػػؽ  المرونػػة وتػػوفير فػػرص التػػدريب لمقيػػادات اإلداريػػة وا 
 م  المتطمبات الجديدة لمعمؿ.

المعػػدات أو  ػػد تشػػمؿ تمػػؾ التغيػػرات تغييػػرات فػػي  التغييوور فوو  التكنولوجيووا الماسووتخدمة: -2
األساليب المسػتخدمة فػي اإلنتػاج، وفػى العبل ػات بػيف النشػاطات المختمفػة، وفػي تحسػيف 

 طرؽ تدفؽ العمؿ.
ت وأنمػػاط اراويشػػمؿ إعػػادة النظػػر فػػي نمػػط اتخػػاذ القػػر  التغييوور فوو  العمميووات اإلداريووة: -3

د مػػف خػػبلؿ تشػػكيؿ المجػػاف و ػػ االتصػػاالت، كػػتف يصػػب  أسػػموب اتخػػاذ القػػرارات جماعيػػاً 
 يشمؿ تعديؿ السياسات واإلجراءات وتعديؿ معايير اختيار العامميف.

حػداث التغييػر، ألف  "ليفن"في هذ  المرحمة يحذر   مػف اإل ػداـ بشػكؿ متسػرع فػي تنفيػذ وا 
حػػدوث مقاومػػة شػػديدة، األمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى االرتبػػاؾ والتشػػويش عميػػ  ذلػػؾ سػػوؼ يترتػػب 

 ير.وعدـ الوضوح وبالتالي عر مة مسار التغي
 إعادة التجميد )التثبيت(: ثالثةالمرحمة ال (Refreezing) : 

 التغييػػػر اسػػتوعبت أف بعػػػد المنظمػػة فػػػي النسػػبي االسػػػتقرار تحقيػػؽيػػػتـ  المرحمػػةفػػي هػػػذ  
كمػػا بػػدأت مراحػػؿ التغييػػر بضػػرورة إذابػػة المو ػػؼ لػػـ ف .الجديػػدة التػػوازف حالػػة تحقيػػؽ لغػػرض

كوف مف البلـز بعد التوصؿ إلى النتائ  والسموكيات االنتقاؿ إلى إدخاؿ التغييرات المطموبة؛ ي
المرعوبة، تجميد ما توصؿ إلي ، أو يمكف القوؿ أف هذ  المرحمة تهتـ بصيانة وحماية التغيير 

وفي هذ  المرحمة يتـ التتكد مف أف ما تـ إكساب  لمعامميف مػف مهػارات  الذي تـ التوصؿ إلي .
يػػر يػػتـ دمجػػ  فػػي الممارسػػات الفعميػػة، حيػػث تهػػدؼ وأفكػػار واتجاهػػات جديػػدة فػػي مرحمػػة التغي

هػػذ  المرحمػػة إلػػى تلبيػػت التغييػػر واسػػتقرار ، عػػف طريػػؽ مسػػاعدة األفػػراد مػػف العمػػؿ عمػػى دمػػ  
االتجاهات واألفكار وأنماط السموؾ التي تـ تعممها في أساليب وطرؽ عممهـ المعتػادة، وعمػى 

ارسػػػػاتهـ السػػػموكية الجديػػػػدة، وضػػػػرورة اإلدارة أف تعطػػػي الفرصػػػػة الكاممػػػة لؤلفػػػػراد إلظهػػػار مم
العمػػؿ عمػػى تعزيػػز السػػموكيات اإليجابيػػة حتػػى يسػػتمر األفػػراد فػػي مواصػػمة هػػذا السػػموؾ برعبػػة 

 ورضا. 
 ولمحفاظ عمى ما تـ اكتساب  مف عممية التغيير البد مف إتباع الخطوات التالية:

فعميػػػػة بالنتػػػػائ  المخططػػػػة ، ومقارنػػػػة النتػػػػائ  الالتغييػػػػرالمتابعػػػػة المسػػػػتمرة لنتػػػػائ  تطبيػػػػؽ  -1
 والمطموبة، ومنا شة االنحرافات المحتممة ومحاولة عبلجها.
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تػػػػوفير سػػػػبؿ اتصػػػػاالت متفتحػػػػة بػػػػيف المشػػػػاركيف فػػػػي التغييػػػػر، مػػػػ  تػػػػوفير كافػػػػة المعمومػػػػات  -2
 المرتبطة ب .

بنػػػاء أنظمػػػة حػػػوافز تشػػػج  األ سػػػاـ واألفػػػراد النػػػاجحيف والمسػػػاهميف فػػػي إنجػػػاح عمميػػػات  -3
 التغيير. 

إنشػػػػاء أنظمػػػػة تشػػػػجي  اال تراحػػػػات الخاصػػػػة بػػػػالتطويرات والتغييػػػػرات الجديػػػػدة، وتشػػػػجي   -4
السػػموؾ والتصػػرفات الخاصػػة بالسػػموؾ اإلبػػداعي والمبػػادأة واالبتكػػار سػػواء فػػي العمميػػات 

)رحػػػيـ حسػػػيف، عػػػبلوي عبػػػد الفتػػػاح، ص ص  الفنيػػة الوظيفيػػػة أو فػػػي العمميػػػات اإلداريػػػة
 . 21-20، ص ص 2015، )بف عمى عبد الوهاب ، 13-16
 ؛ لمػااواسػتخدامً  اشػيوعً  النمػاذج أكلػرمػف و المملمة لمراحؿ التغييػر األخرى ومف النماذج  
)بػػف عمػػى عبػػد  هػػي مراحػػؿ أربػػ  يتضػػمفالنمػػوذج التػػالي الػػذي  والشػػمولية التفصػػيؿ مػػف فيػػ 

 : 23، ص 2015الوهاب، 
 

 طبيعػػة وفػػؽ التغييػػر، اهػػاتواتج المشػػكبلت تشػػخيص مرحمػػةهػػى  :لمتغييوور اإلعووداد مرحمووة (أ
. ولووذلك يووتم فيهووا مووا فيهػا التغييػػر إجػراء المػػراد المنظمػة بػػتداء المرتبطػة والبيانػػات المعمومػات

 يم :
 لمتغيير تحديد الحاجة. 
 المشاكؿ وتحديد الحالي الوض  تشخيص. 
 التغيير يقود الذي التنظيـ تحديد. 
 هاعبلج كيفية في والتفكير التغيير مقاومة أسباب تحديد. 
 .إ ناع األفراد بضرورة التغيير 

 

 بوض  المتعمقة والسبؿ لمتغيير، المتاحة اإلمكانية دراسةيتـ فيها  :لمتغيير التخطيط مرحمة (ب
 يتـ الذي الزمف وتحديد وأهداف ، التغيير مجاالت تحديد خبللها يتـكما  .لمتغيير هادفة استراتيجية

عممية  متطمبات مف ذلؾ عير إلى المنفذة، الجهة مىع المهاـ وتوزي  التغيير مف االنتهاء في 
 .التغيير

 

 تكييػػػؼ عمػػػى القػػػادرة الوسػػػائؿ اعتمػػػادحيػػػث يػػػتـ : التغييووور خطوووةالفعمووو  ل تنفيوووذال مرحموووة (ج
 :ما يمي فيهالذلؾ يتـ و ، المنظمة في العممية نجاح باتجا  لمتغيير المقاومة
 لمعامميف البرام  شرح. 
 ضيؽ نطاؽ عمى المشروع تجريب. 
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 الموضوعة الخطة نطاؽ عمى التغيير تنفيذ. 
 عيـ التغيير.تد 
 . المتابعة والتوجي 

 تحقيػؽ مػدى مػف التتكػد يػتـ وفيهػا :التغييورلمنتائج المتحققوة بفعول  التقييم النهائ  مرحمة (د
 الموضػوعة، الخطة حسب التغيير تـ إذا ماو  التغيير فاعمية مف والتتكد ،الموضوعة األهداؼ
 الموضػػػوعة الخطػػػة عػػػف الحاصػػػمة االنحرافػػػات هػػػي ومػػػا وجػػػدت، إف الفشػػػؿ أسػػػباب ومعرفػػػة

 جراءنب ذلؾ يكوف و د المنظمة، في لمتغيير التنفيذ عممية ألناء الحاصمة االنحرافات صحي تو 
 باعتبػار ،مستقببًل  منها لبلستفادةالتغيير  عمميات في أو ،رالتغيي خطة في البلزمة التعديبلت

 .ةمستمر  عممية التغيير أف
 لئلدارة األولى المسؤوليةطرح لمراحؿ التغيير يمكف اإلشارة إلى أف  وعمى ضوء ما

 م  المطموبة العمميات لتحديد المتابعة والتقويـ   –التنفيذ  –والتنظيـ  –)التخطيط ىه
ما استعانت ب  الدراسة  وهذا  المنظمة داخؿ فعالية أكلر تكوف التيو  الجديدة السموكيات

 تقدير لمديريفا يكوف عمى التغييرات تحديد مجردفب. محاور الدراسة الميدانيةاء الحالية في بن
 وعمميات الموظؼ، وسموؾ التكنولوجيا، ذلؾ في بما المستويات مف العديد عمى ذلؾ ألر

 ساعدبما ي التغيير عمميةإدارة  دعـ خبلؿ مف العماؿ مساعدة دارةاإل مهمة مفف؛ العمؿ
 ,Amany mohamd sherf) ، وهذا ما أشارت إلي التغيير خطوات تقبؿعمى  الموظفيف

2019, p.16 تستخدـ حيث ، عممية أسس عمى تقـو عمؿ فمسفة التغيير إدارة  مف أف 
 إدارة فنف ، ذلؾ عمى عبلوة. والمتابعة والتنفيذ والتخطيط التفكير في العممي المنه  وتطبؽ
 فمسفة وهي ، واستراتيجيات ومبررات أسباب ل  مخطط عمؿ هي بؿ ، فعؿ رد ليست التغيير
 إدارة أف القوؿ يمكف. التعميمية لممؤسسة والحافز بالفعالية وتتميز المستقبؿ إلى تتطم  إدارية
 لمختمؼ المناسبة والطرؽ واألدوات والتقنيات االستراتيجيات مف مجموعة مف تتكوف التغيير

 . المقترحة اإلجراءات
 :التغيير عممية دارةإل ةالالزم واألاسس المبادئاسًا: خام

ا إلى الحفاظ عمى توازنها والتعايش م  بيئتها  در المستطاع، تسعى المنظمات دومً 
ولكف  د يعترض مسيرتها بعض المعو ات التي تفرض عميها العمؿ عمى إجراء تغييرات 

كمها أو حتى أنشطتها، لهذا يتعيف عمى المنظمات، مف امختمفة، سواء في أنماطها أو هي
ا لفهـ المحيط والتغيرات الحاصمة في  ومحاولة وض  ؿ ضماف بقائها، أف تسعى دومً أج
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دراؾ  .استراتيجيات لمتت مـ مع  والفكرة المسيطرة في نظرية اإلدارة الحديلة تتملؿ في فهـ وا 
وخمؽ التغيير والتكيؼ مع ، كما أف جوهر مهمة اإلدارة اليـو أصب  يتملؿ في استخداـ 

مف الفوضى؛ حيث ينظر إلى التغيير اآلف عمى أن  المفتاح  العممي بدالً المنطؽ والتنبؤ 
و د .  3، ص 2010)رحيـ حسيف، عبلوي عبد الفتاح،  وتميزها األساسي لنجاح المنظمات

 المنظمة في التغيير عممية دارةإل البلزمة واألسس المبادئ مف مجموعةدعى ذلؾ إلى وجود 
 :كالتالي وهي
 بمستوى تغيير إجراء من ، معيف جزء أو المنظمة مف فرعي نظاـ في تغيير أي يتطمب -1

 .آلار  واتساع التغيير و وة لدرجة تبعاً  الحقًا، أو الو ت بنفس ككؿ، المنظمة في معيف
 تتـ أف ينبغي فنن  المطموبة، والموا   المواض  في التغيير إجراء مكانيةإ دراسة عند -2

 وذلؾ التغيير، عممية مف المتحققة النتائ  و وة ت ،ودرج الضغط، لوا   تحميمية دراسة
 التي المواض  أو الموا   بتجنب الكفيمة اإلجراءات اتخاذ م  باجرائها، الشروع  بؿ

 .المطموب التغيير إزاء عنيفة أو يجابيةإ عير فعؿ ردود ظهور إلى ستؤدي
 البيئي لمضغط هاعير  مف عرض  أكلر تكوف التي المجاالت في التغيير يتـ أف ينبغي -3

 .الخارجي أو الداخمي
 الضروري مف فنن  لممنظمة التنظيمي الهيكؿ مف معيف مستوى في التغيير إجراء عند -4

 .من  والدنيا والوسطى العميا المستويات في التغيير إجراء
 في يرافق  أف ينبغي فنن  المنظمة، هيكؿ في المفاصؿ لجمي  شامبلً  التغيير كاف إذا -5

 الشاممة واإلجراءات والبرام ، السياسات، في لمتغيير مناسب اتجا  ذات  الو ت
 .ككؿ لممنظمة

 وعير الرسمي التنظيميف كؿ مف التغيير بعممية البدء وعند االعتبار بعيف خذاأل -6
 .ذات  الو ت في الرسمي

 .ةالمنظم في العامميف األفراد سهاـإ بدرجة مباشرة التغيير، وكفاءة فاعمية ترتبط -7
 عمى تساعد التي والعناصر المبادئ بعض عمى والمفكريف الباحليف مف كلير و ؼ ماك 
، 2015)بف عمى عبد الوهاب،  باختصار وهي مع ، توفرت إذا وتدعيم ، التغيير إحداث
 : 15ص
 ودرايػػة دراسػػة خػػاص مو ػػ  فػػي أو معػػيف عمػػؿ منصػػب فػػي التغييػػر عمميػػة تصػػاحب أف 

 .ب  يستتلر ما ولكؿ المو  ، لؾبذ يتصؿ ما لكؿ شاممة، كافية
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 عمػػػى تغييػػػر وجػػػود يفتػػػرض واألدوار، المهػػػاـ ناحيػػػة مػػػف العمػػػاؿ أحػػػد يخػػػص تغييػػػر أي 
 .الرتبي لمسمـ بالنسبة تعمو  والتي تمي  التي الرتب مهاـ مستوى

 مػػف يشػػعر والتػػي العمػػاؿ طػػرؼ مػػف تقػػببلً  األ ػػؿ الجوانػػب أولػػى كخطػػوة التغييػػر يمػػس أف 
 .منهـ تقبؿ بتكلر التغيير هذا يبل ى حتى وذلؾ الرضا، بعدـ العامؿ خبللها

 تعكػس فهػي والتػتلرات، بالضغوط تتصؼ التي المراكز كؿ البداية في التغيير يتجنب أف 
 .مستواهاعمى  التغير وتجنب الكراهية مف  در أكبر العامؿ لدى

 وال ،التنظػػيـ المسػػتوىعمػػى  والسياسػػات القػػرار صػػانعي فعميػػة وبصػػورة التغيػػر يشػػمؿ أف 
 .والقوانيف اإلجراءات مجموع عمى فقط يقتصر

 عيػػػر الجماعػػػات عػػػف إعفالهػػػا هػػػو التغييػػػر، لبػػػرام  السػػػابقة المخططػػػات فػػػي لػػػوحظ مػػػا 
 إليػػػ  أشػػػير مػػػا وهػػػو التغييػػػر، لعمميػػػة عػػػائؽ أكبػػػر جعمهػػػا مػػػا وهػػػو المنظمػػػة فػػػي الرسػػػمية
 .ميةالرس عير المجموعات كذلؾ تشمؿ أف يجب التغيير عممية أف مف ا،مؤخرً 

 والمخططػات البرام  إعداد في الوظيفية مستوياتهـ اختبلؼ عمى العماؿ مشاركة تجسيد 
 .العماؿ وسط مصدا ية بتكبر التغيير مشروع تميز واسعة المشاركة هذ  كانت فكمما

 .التغيير نواعأ ًا:بعاسا
 التنظيـو  دارةاإل في الباحليف مف الكليرف ،عدة لعوامؿ وفقاً  أشكاؿ بعدة التغيير تميزي 
 وعير المخطط التغيير وهما التغيير، أنواع مف فقط رئيسييف نوعيف هناؾ أف إلى يشير

 فعؿ ردودل ووفقاً  ،والشامؿ والمرحمي المتدرج التغيير إلى شموليت  درجة بحسبو  المخطط،
 إلى التغيير لسمطة وفقاً  وأيضاً  ،متو   وعير متو   تغيير إلى التغيير تجا  المديريف
 يمي وفيما ،لمتغيير ددةالمتع األشكاؿ مف وعيرها التعقد، لدرجة ووفقاً  ومشاركة، مفروضة
 :نوع لكؿ تفصيمي عرض

 عموما اتفق كثير من المفكرين عمى وجود نوعين أاسااسيين يمكن اإلجماع عميها:
 : Planned Changeالتغيير المخطط  -1

 التغيرات لمجابهة نفسها المؤسسة تعد أف أجؿ مف  صد عف يحدث التغيير مف النوع هذا
 لفجوة إدراكهـ نتيجة ؛التطوير وخبراء المديريف مف مدروسة وخطة جهد نتيجةيتـ و  .المتو عة
 مشكمة األداء فجوة تملؿ حيث ،التنظيـ في يبلحظونها  د التي Performance Gap األداء
 مخطط تغيير إحداث طريؽ عف مناسبة حموؿ إليجاد والبدائؿ الفرص عف الكشؼ إلى تحتاج
 والنظريات المعارؼ مختمؼ بيف وصؿ حمقة كون  المخطط التغيير يتميزو  .األداء كفاءة لرف 
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 ما وهو لمعممية، ومعو ات متغيرات مف تحمم  بما المؤسسات ووا   الموضوع تناولت التي
 المحاسف مف بكلير يتمت  كون  إلى باإلضافة إحدال ، في الشروع حيف األهمية تمؾ أعطا 

 :أن  منها اإليجابياتو 
 .وحقيقية مباشرة بصورة التغيير تستدعى التي المشكمة عمى يركز.  أ
 .لمعمؿ والخضوع اإلنتماء وروح اللقة تبث التي المشاركة لمبدأ تبني . ب
 .الراهنة األوضاع وتحسيف تطوير هو واألساسي المباشر توجه . ج
 لػػػػدى والبسػػػػاطة التعقيػػػػد درجػػػػة اخػػػػتبلؼ حسػػػػب وذلػػػػؾ فعاليػػػػة،الو  مرونػػػػةالب يتمتػػػػ . د 

 . 16، ص2015)بف عمى عبد الوهاب،  المنظمات
 : Unplanned change المخطط غير التغيير -2

 المؤسسة،مف   صد أو رعبة عف مستقؿ بشكؿ اعشوائيًّ  التغيير مف النوع هذا يحدث
 ال غييرالت وهذا العماؿ، عمر كازدياد المؤسسة في الطبيعي والنمو التطور نتيجة حدثيو 

 اسريعً  التحرؾ يجب لذلؾ ا،نافعً  يكوف و د اضارًّ  يكوف فقد وآلار ، نتائج  في التحكـ يمكف
 مف االستفادة وكذلؾ ،سمبيات  مف لمتقميؿ التغيير مف النوع هذا في العميا دارةاإل  بؿ مف
 . 49ص  ،2002)عبد اهلل عبد الغني الطجـ،  وجدت إف يجابيات إ

)بف عمى عبد الوهاب،  فهناك الشمول درجة حاسب عمى ييرالتغ تصنيف كذلك يتم
 : 18، ص2015

 أو المؤسسػة سياسػة في ملبًل  كالتغيير ومجاالت ، التنظيـ مصال  كؿ يشمؿ: شامل تغيير -أ
 فػي المتبعػة واألسػاليب التنظيمي، والهيكؿ واألهداؼ، ، والجماعات، األفرادأو  جياتها،يإسترات
 دعػػـ بهػػدؼ التنظػػيـ مسػػتويات مػػف كليػػر فػػي التغييػػر األمػػر يتطمػػب وهنػػا. والتكنولوجيػػا العمػػؿ

 .ابتكممه عممية التغيير
 المؤسسػة تمجػت كػتف التسػويقي، التقنػي كالجانػب معيف بجانب أساساً  يتعمؽ: جزئ  تغيير -ب
 هػذا عمػى يعػاب ومػا اإلنتػاج، فػي حديلػة تكنولوجيػا عمػى االعتمػاد أو جديدة آالت إدخاؿ إلى
 يحػػدث مػػا وهػػو األخػػرى الجوانػػب دوف معػػيف جانػػب عمػػى إنجػػاز  فػػي يركػػز أنػػ  األخيػػر النػػوع
 الػػػذي األمػػػر جديػػػدة سػػػموكات بهػػػا تقتػػػرف مػػػا عالبػػػاً  الجديػػػدة فالتكنولوجيػػػا البلتػػػوازف، مػػػف حالػػػة
 وقد يتم هذا التغيير الجزئ  بطريقتين: .أكلر فعالية عممية التغييرل يعطي

 األكلػػر التغييػػرات إلػػى البسػػيطة التغييػػرات مػػف أيبػػد الػػذي الػػنمط وهػػو :المتوودرج التغييوور -1
 .صعوبة
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 أو فرعية أهداؼ إلى التغيير مف العاـ الهدؼ تجزئة في  يتـ الذي وهو :المرحم  التغيير -2
 التغييػر لخطػة المحػددة الزمنيػة الفترة خبلؿ كافة الفرعية األهداؼ تحقيؽ يمكف بحيث ،لانوية
 . العاـ
 الخارجيووة البيئوة فو  يقوع فيمووا اخصوًصو ،التغييور تجوا  يرينالموود فعول ردود ناحيوة مون أموا

 :هما نوعان، فهناك ،لمنظماتهم والداخمية
 .ل  واستعدت ب  التنبؤ لممنظمة سبؽ الذي وهو :المتوقع التغيير -1
  ػػد تكػوف أف دوف أو ،المنظمػػة بػ  تتنبػت أف دوف يحػػدث الػذي وهػػو :متوقوع غيوور التغييور -2

 .ل  استعدت
)بػف عمػى عبػد طبيعة الجانب الذي يحدث فيه التغييور فهنواك أيضوًا نوعوان ومن ناحية 

 : 18، ص2015الوهاب، 
 اآلالت ملػػػػػؿ التكنولػػػػػوجي الجانػػػػػب فػػػػػي يحػػػػػدث الػػػػػذي التغييػػػػػر ذلػػػػػؾ ي:المووووواد التغييووووور -1

 .الخ....والمعدات
  .لمعامميف والنفسي السموكي الجانب يخص الذي هو: المعنوي التغيير -2

 وتهمؿ المادي، أو التكنولوجي الجانب عمى التركيز إلى منظماتال بعض تمجت و د
 متقدمة، تكنولوجيا مف موجود هو ما بيف فجوة فتحدث لمعامميف، والسموكي النفسي الجانب
 .فعاؿ وعير شكمي التغيير فيصب  واتجاهاتهـ العامميف سموؾ وبيف

 يصونف إلوى إحداثوه فو  الشوروع مودة مون نطالقواً ا التغييور مون نآخوري نينوع ذكر كما
 : 71، ص 2005، العتيبيصبحي جبر (
 المعػػػالـ واضػػػ  تػػػدريجي بشػػػكؿ مؤشػػػرات  تظهػػػر الػػػذي التغييػػػر وهػػػو :التغييووور التووودريج  -1

 ويمكػػف. الفتػػرة تمػػؾ خػػبلؿ  ميمػػة وتقمبػػات طويمػػة فتػػرة خػػبلؿ متسمسػػؿ لابػػت وبنيقػػاع والتطػػورات
 المنظمػػة أو الشػػخص يقػػوـ و ػػد .واجهتػػ  مػػا إذا بسػػهولة معػػ  التكيػػؼ المؤسسػػة أو لمشػػخص
 فتػػرة يتطمػب المنظمػػة فػي شػامؿ تغييػػر إدخػاؿ أريػػد مػا إذا التػدريجي التغييػػر إسػتراتيجية بتبنػي
 .طائمة ونفقات اوجهودً  طويمة

 المستويات مف عدًدا يتضمف جوهري تغيير وجود الجذري التغيير يعني :التغيير الجذري -2
 سػواءً  ،واضػحة نتػائ  وذو وسػري  مفػاج  تغييػر ووهػ .نشػاطها خصػائص مػف متعددة وأنواًعا
 تتطمػب إذ األزمػات إدارة فػي التغييػر مػف النػوع هػذا ويسػتخدـ. بػ   امت أو ،المؤسسة واجهت 
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 أكلػػػر بكونػػ  سػػػابق  عػػف التغييػػػر هػػذا ويتميػػػز الكارلػػة لتجنػػػب وسػػريعة جذريػػػة تغييػػرات اأحياًنػػ
  .اتعقيدً 
 مف كلير ففي مة،ءمبل النوعيف أي اختيار في هاماً  دوراً  المحيطة الظروؼ تمعبو " 

 يكوف التدريجي التغيير أف إال المشروع، ألصحاب مفضبلً  السري  التغيير يكوف األحياف
 األهداؼ تحقيؽ يخص فيما فعالية أكلر يعطي  ما وهو بالسري ، مقارنة ومساندة  بوالً  أكلر

 اإلنساني بالجانب األمر يتعمؽ يفح التدريجي التغيير عمى اإلعتماد كليراً  ويبلحظ المرجوة،
 تعتمد ىفه التجاري أو التقني بالجانب يتعمؽ عندما الحاؿ عكس عمى المنظمة، داخؿ
-17، ص ص 2015)بف عمى عبد الوهاب،  "و ت أكلر لرب  السري  أو الجذري التغيير
18 . 

 عميوهو  أاسبابه أو )اسمطة التغيير( مصادر  حاسب عمى التغيير أنواع تصنيف يمكن كما
 : 18، ص2015، )بف عمى عبد الوهاب، )5، ص 2011)بومديف يوسؼ،  يوجد

 اسػتجابة ويكػوف ،  السػمطة)  اإلدارة  بػؿ مػف العػامميف عمػى جبػراً  فػرضي: مفوروض تغيير. أ
 تكػػػػوف الحالػػػػة هػػػػذ  وفػػػػي عميهػػػػا، السػػػػيطرة أو فيهػػػػا الػػػػتحكـ يمكػػػػف ال خارجيػػػػة لمصػػػػادر
 يكػوف مػا اوكليػرً  التطػور، أو واالسػتمرار البقػاء افضػم أجػؿ مػف احتمًيػ أمػراً  ل  اإلستجابة

 .جديدة سياسات أو حكومية  وانيف أو بموائ  متبوعاً  النوع هذا
 اختياريػة صػورة فػي لممنظمػة، الداخميػة السػمطة مػف صػادراً  ويكوف: متعمد إختياري تغيير. ب

 الػػػتتلير حتػػى أو السػػيطرة محاولػػة هػػو منػػ  الهػػدؼ يكػػوف أف يمكػػف كمػػا اسػػتبا ية، وربمػػا
 .المؤسسة محيط عمى

 تكػوف مػا عالباً  داخمية، مشكمة مواجهة محاولة عف يعبر: )تشارك ( داخم  تكيف  تغيير. ج
 النػػوع هػػذا يخػػص أف يمكػػف كمػػا ،مػػلبلً  المنظمػػة أداء مسػػتوى تػػدني فػػي تتسػػبب تنظيميػػة

 ةوعػاد المسػؤوؿ، عمػـ بػدوف وحتػى مػنهـ، شخصػي ا تنػاع عمى ءً بنا فيحدث المرؤوسيف،
 :أجؿ مف يحدث ما

 تطوير بعض إجراءات العمؿ. 
 مبلئمة أكلر األداء أنشطة جعؿ. 
 مواجهة مو ؼ إستلنائي. 

 تحقيقووووووه ياستهوووودف الوذي والعموق المضومون حاسوب عموى التغييور تصونيف يمكون كما
 : 19 -18، ص ص2015)بف عمى عبد الوهاب،  إلى
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 لمكياف األساسية والقواعد الجذور إلى ينفذ التغيير وهذا ؛المضمون عميق هيكم  تغيير .أ
 عاليػػة، وتكػػاليؼ جبػػارة جهػػود إلػػى يحتػػاج فننػػ  وبالتػػالي تغييػػر ، المسػػتهدؼ التنظيمػػي
 السػػػموؾ يتعػػػدى ألنػػػ  ،عميقػػػاً  تػػػتلير  يكػػػوف التغييػػػر وهػػػذا لتنفيػػػذ ، طػػػويبًل  و تػػػاً  يسػػػتنفذ
 .المنظمة في السائدة واالتجاهات والقيـ األفكار إلى لموصوؿ

 ظرفػػي و تػػي تغييػػر وهػػو إجرائػػي تغييػػر منػػ  الهػػدؼ يكػػوف ؛عميووق غيوور شووكم  يوورتغي. ب
 .التنظيـ عمؽ إلى ينفذ وال اسطحيً  يبقى وبالتالي معيف، ظرؼ أو معيف حدث يتطمب

 (.ر )القوي والمصادرالتغيي اسبابأًا: ثامن
 في الراعبة المنظمات تبلـز طبيعية حالة والتغيير النمو ظاهرة فأ في  الشؾ مما
 ال التي لممنظمةال تكوف إال  البطيء والموت واالضمحبلؿ الضمور حالة وأف ،االستمرار
 يؤكد اإلنسانية لممنظمات المعاصر الوا   ولعؿ والتغيير، النمو متطمبات تواكب فأ تستطي 
 ويمكف ،  185، ص 2002)خضير كاظـ حمود،  والتغيير والتطور النمو أهمية باستمرار
   بيئية) خارجيةال والقوى ،الداخمية القوى :هما ،رئيسييف لسببيف تعود ظاهرةال هذ  بتف القوؿ

 : 9 ، ص2010 ، )رحيـ حسيف، عبلوي عبد الفتاح، 366 ، ص2004)حسف حريـ، 
 الداخمية والماسببات القوى ( Internal Forces:) 

 فيها فوالعاممي المنظمة عمميات بسبب المنظمة داخؿ مف الناشئة والمسببات القوى ىه
 وتشمؿ. والناس العمميات هى لمتغيير الداخمية والمسببات القوى هذ  بيف ومف، وعيرها

 الناشئة والمسببات القوى أما األفراد، بيف العبل ات االتصاالت، القرارات، اتخاذ: العمميات
تظهر كما  .وعيرها الوظيفي الدوراف نسبة وازدياد المعنويات تدني فتتضمف الناس عف

مكانيات و درات  الحاجة لمتغيير عند حدوث مستجدات جديدة في بيئة العمؿ الداخمية، وا 
مة التنظيـ ءالمنظمة وأهدافها، أو عندما تواج  مشكبلت ذاتية، مما ينت  عن  عدـ مبل

الحالي لمتعامؿ م  التغييرات الحادلة في الػبيئة، أو عػدـ التوافؽ بيف عناصر التنظيـ، مما 
تغيير تنظيمي في المنظمة. ومف القوى الداخمية التي تفرض التغيير  يتطمب ضرورة إحداث

 ما يمي:
إذا ما  امت المنظمة بنضافة أهداؼ جديدة إلى األهداؼ الحالية  وجود أهوداف جديودة: -1

أو بتغيير أهدافها بتهداؼ أخرى جديدة )التخمي عف منت  أو إضافة منت  جديد ، فستقـو 
بة لتوفير جو وظروؼ مبلئمة بما في ذلؾ الموارد، اإلمكانيات بالتغييرات المناس حتماً 

 والوسائؿ، لتحقيؽ هذ  األهداؼ الجديدة.



 ـ 2022يناير   1العدد  37المجمد                   ......    دعـ إدارة التغيير بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي

 https://mathj.journals.ekb.eg/      مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                                      
418 

إف انضماـ أفراد جدد ذوي أفكار وخبرات ومهارات مختمفة خاصة  انضمام أفراد جودد: -2
 إذا عينوا  ادة في اإلدارة سوؼ ينت  عن  حدوث تغييرات وظهور أوضاع جديدة. 

إف عدـ رضا العامميف ينت  عن  آلار سمبية عمى أداء المنظمة، العاممين:  عدم رضا -3
ولهذا عمى المسيريف تشخيص أسباب عدـ الرضا ومحاولة إيجاد الحموؿ بنجراء التعديبلت 

 والتحسينات البلزمة التي يطمبها العامميف. 
البحث في  إذا تـ اكتشاؼ تدني مستوى أداء المنظمة، عميها تدن  ماستوى األداء: -4

 األسباب والقياـ بالتعديبلت أو التغييرات التي مف شتنها تحسيف مستوى األداء. 
وذلؾ  إدراك الحاجة إلى تغيير الهيكل التنظيم  والموائح واألنظمة المتبعة ف  المنظمة: -5

لتصب  أكلر مرونة و ادرة عمى االستجابة الشاممة لضروريات التغيير والتحسيف المستمر في 
 داء.األ

 الت  تفرزها البيئة الداخمية كذلك نذكر ما يم : المتغيراتومن 
 ة.الفني األساليب مف وعيرها اإلنتاج وخطوط والمنتجات اآلالت في التغيير - 
 التغيير في هياكؿ العمالة ووظائؼ العمؿ وعبل ات العمؿ. - 
 التغيير في اإلجراءات المتبعة في العمؿ. -
 سمطة والمسؤولية والمركز والنفوذ.التغيير في عبل ات ال -
 التغيير في الوظائؼ األساسية لممنظمة كوظيفة اإلنتاج والتسويؽ والتمويؿ واألفراد. - 
 الخارجية والماسببات القوى (External Forces ):  

 القوى مف بكلير أكبر ادورً  تمعبو د  المنظمة خارج مف الناشئة والمسببات القوىهى 
 هي الخارجية والمسببات القوى أف كليروف ويرى المنظمي، بالتغيير مؽيتع فيما الداخمية
 في والكبيرة المتسارعة لمتغييرات انظرً  طبيعي أمر وذلؾ التغيير، لهذا الرئيسي والباعث الداف 

 لهذ  ازائدً  ااهتمامً  والباحلوف الكتاب وجد هنا ومف لممنظمات، الخارجية البيئية المتغيرات
)خضير كاظـ حمود،  فيما يميالخارجية ويمكف إيجاز أهـ هذ  المسببات  .والمسببات القوى

 : 186-185، ص ص 2002
 :المتغيرات الاسيااسية واالقتصادية

 بالتكيؼ العاممة المنظمات تقـو أف إيجابية أو سمبية كانت سواءً  ،التغيرات هذ  تستدعي
  درة عدـ حاؿ وفي تصادية،واال  السياسية المستجدات م  أنشطتها إطار في التوازف وخمؽ
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 اضمحبلؿ عمى يعمؿ أف شتن  مف ، فنف ذلؾالتغيرات هذ  م  مةبلءالم عمى المنظمة
 .واالستمرار البقاء عمى  درتها وعدـ المنظمة في الجارية األنشطة

 :المتغيرات االجتماعية والثقافية الحضارية
 وعيرها والتطورات الجتماعيةا لمعبل ات التركيبية البنية في الحاصمة المستجدات تتطمب

 المتغيرات لتمؾ والمستمرة، الواعية باالستجابة المنظمات تقوـ بتف االجتماعية الظواهر مف
 بنجراء وذلؾ ،القائمة العبل ات لعرى االنفصاـ خمؽ وعدـ واالنسجاـ مةءالمبل بهدؼ
 .واإلدارية التنظيمية أنشطتها في راتيالتغي
 :والتشريعات نظمةواأل  القانون ف  راتيالتغي

 ،واألنظمة ،القوانيف في الحاصمة التغيرات لمختمؼ العاممة المنظمات كافة تستجيب
 بهدؼ ؛المنظمات في اإلدارات أو ،المجالس أو ،الحكومات تصدرها التي والتشريعات
 التشريعات هذ  العتماد الركوف في الدائمة الموازنة وخمؽ ،المتغيرات تمؾ م  االنسجاـ
 .الشتف هذا في الدائـ ريالتغي يستدعي ما وهذا .المختمفة المنظمات ب  يدتقت عمؿ كدالئؿ
 :رات التكنولوجيةيالتغي

 هذ  وأف سيماال ،ريبالتغي الفاعمة الظواهر مف الحاصمة التكنولوجية التطورات إف
 سيفوتح اإلنتاجية وزيادة التشغيمية الكفاءة في النهوض أبعاد تعمؽ أف شتنها مف راتيالتغي

 التغيرية المستمزمات وأبرز أكلر مف المعاصرة التكنولوجية التطورات ظاهرة وتعد النوعية،
 التطوير وسائؿ مف العديد استخداـ خبلؿ مف سيما، الالحاضر الو ت في لممنظمات
 .احاليًّ  يالتكنولوج والتحديث

 .الماستهمكين وحاجات أذواق ف  راتيالتغي
 إشباع في المنظمات رعبةكما أف  ،التغيير هي الدائمة المستهمكيف وتطمعات حاجات إف

 مف هذا ويعتبر .المتنوعة والخدمات المختمفة السم  تقديـ هدؼيكوف ب والتطمعات الحاجات هذ 
 عمى الحصوؿ في الدائمة والرعبة االستهبلكي النمو فإ إذ ر،يالتغي في الخارجية العوامؿ أبرز
 ،باألسواؽ وبقائها المنظمة استمرار في امهمًّ  امؤشرً  يعتبر الحاجات إشباع في مختمفة صيغ
 وابتكار أنشطتها مجاؿ في ريوالتغي والنمو التطور سبؿ العتماد دائـ بشكؿ اتجهت إذا السيما

 المتنامية لمحاجات إشباعهـ سبؿ وتحقيؽ واستقطابهـ المستهمكيف لجذب المختمفة األساليب
 .لديهـ
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 :ما يم م والتربية المدراسة ف  يرمتغيل مبرراتومن هنا تولدت ال
 الطريقة في هائمة تغييرات التقنية هذ  أحدلت: واالتصال المعمومات تقنية ف  التحول -1

تاحة، كفاءة أكلر وأصبحت الناس، بها ويتعمـ يعمؿ التي  وكبيرة جديدة مفاهيـ وأنتجت وا 
 وا تصاد االفتراضي والتعمـ المعرفة مجتم : ملؿ سنوات عشر تتجاوز لـ زمنية فترة في

 ال مما وعيرها اإللكترونية والتجارة اإللكترونية، والحكومة البشري الماؿ ورأس المعرفة،
  .لتناولها المتاح الحيز ب  يسم 

 التقنية استخداـ مهارة أف البعض يعتقد :الثالثة لأللفية المطموبة المهارات ف  التحول -2
 مف فقط واحدة هي المهارة هذ ولكف  .اللاللة ةاأللفي في المطموبة المهارات جوهر تملؿ
 :وهي اللاللة األلفية في والعمؿ لمحياة البقاء مهارات البعض يسميها عديدة مهارات بيف

 والتفكير النا د والتفكير ذاتياً  الموّج  والتعمـ فريؽ، في والعمؿ والحوسبة االتصاؿ
 .الحياة مدى والتعمـ القرار واتخاذ االبتكاري،

 فالتقنية فقط، إلكترونية مدرسة ليس البديؿ التربوي النموذج :التربوي الفكر ف  لتحولا -3
نما فراغ، في تعمؿ ال  ينطمؽ جديد تربوي فكر هي النموذج هذا في يةاألساس الركيزة وا 
 يجب جوهرياً  تحوالً  أف يعني وهذا الفرد بها يتعمـ التي الكيفية حوؿ مختمؼ منظور مف
 .والتقنية والطالب المعمـ أدوار في يحدث أف

 التعديبلت إلجراء واللغرات الضعؼ نقاط تممس يجب :األهداف تحقيق ف  اإلخفاق -4
 .البلزمة والتغييرات

 .رالتغيي اتمنهجيو ااستراتيجيات ًا: تااسع
 متتنية خطوات تتخذ التي هي الفعالة دارةواإل بالمؤسسة المستمرة الوحيدة العممية هو التغيير

 ونفسية اجتماعية عوائؽ التغيير يواج  ما راوكليً  .صداماً  تحدث فأ دوف بسبلسة غييرالت لتدير
 واضحة استراتيجية وفؽ ومدروسة سميمة بطريؽ يكوف فأ البد لذلؾ والمجتم  فراداأل مف

 المطموب التغييرالتي ستتب  في  منهجيةاالستراتيجية أو ال تقـو فأ يجبومف هنا  .ومتدرجة
 :عمى
 شعور يجادإ خبلؿ مف وذلؾ ومجتمعاتهـ عممهـ أماكف تغيير في عامميفال مشاركة 

 وتحقيؽ األفراد مشاركات وتقدير البلزمة المعمومات وتبادؿ التغيير في بالرعبة جماعي
 .المرعوبة النتائ 
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 التغيير مف سيستفيد ومف سيتتلر مف نعرؼ فأ عمى يعتمد لمتغيير نظامي منه  استخداـ 
 صال  في التغيير ليكوف نسعى فأ يجب بؿ منعزلة منطقة في دثيح لف التغيير ألف

 .الجمي  بتعاوف الإ يحدث ولف الجمي 
 التغير يأ المستمر التحسيف في االستمرار م  تحققت التي النجاحات عمى المحافظة 

 .باستمرار لؤلفضؿ
 : 355، ص 2006)حسف حريـ،  وهناك عدة ااستراتيجيات ومنهجيات لمتغيير منها

 عمػى اإلسػتراتيجية هذ  وتؤكد : Unilateral واحد طرف عمى تعتمد الت  إلاستراتيجيةا -1
 أو  انوف، إصدار: اآلتية األشكاؿ تتخذ و د التغيير، إلحداث السمطة مو   في الشخص دور

،  .التنظيمي الهيكؿ تعديؿ أو االستبداؿ، أو  رار، أو مرسـو
 فػي اإلسػتراتيجيات هػذ  وتسػتخدـ : sharing power القوة ف  المشاركة إاستراتيجية -2

 .الجماعة بواسطة المشكبلت وحؿ،  بالمشاركة) الجماعة  بؿ مف القرارات اتخاذ: صورتيف
 اإلسػتراتيجيات هػذ  وفػي : Declarative authority المفوضوة الاسومطة إاسوتراتيجية -3

 وتػػػػدريب الحالػػػػة دراسػػػػة طريػػػؽ عػػػػف لمجماعػػػػة ومعالجتهػػػػا المشػػػكبلت تعريػػػػؼ مسػػػػؤولية تعهػػػد
 .األفراد بيف العبل ات عمى التركيز حيث الجماعة،

 الفردى التحسيف إلى تهدؼ األفراد إلحداث التغييرعمى  تركزاستراتيجيات وهناؾ 
 المشكبلت، اإلتصاؿ، عبل ات وحؿ القرارات، تحديد إتخاذ :مجاالت فى لمعامميف والجماعى

 بناء ،المجمعة المعمومات ألر : إرجاعوالتي يمكف حصرها في عدد مف المداخؿ منها ،العمؿ
ا بوالتي يمكف لمنهجية جم، العمؿ حياة جودة تحسيف برام ، العمميات مستشارو، العمؿ فرؽ

 التحسيف مدخؿمنها:  ككؿ المنظمةواستراتيجيات أخرى تركز عمى  جميعًا. أف تغطيها كايزف
،  ديمن ) الشاممة الجودة إدارة العمميات، ومدخؿ هندسة إعادة مدخؿ، و  كايزف) المستمر
اإلستراتيجى،  التخطيط األحسف، مدخؿ النمط إلى القياس الخبلؽ، ومدخؿ التدمير ومدخؿ
 جمي  عمى يشتمؿ ألن " كايزف" هو المداخؿ هذ  ويعد أفضؿ ،التنظيمى التطوير ومدخؿ

 . 21، ص3122)بومديف يوسؼ،  المداخؿ هذ 
 حد المداخؿ السابقة يسير وفؽختيار أإلى أف ا  9، ص3122)بومديف يوسؼ، ويشير
 :يتالال الشكؿ في موض  هو ملمما أساسية محاور أرب إلى  رالتغيي عمميات تصنيؼ
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 لمتغيير األاسااسية المحاور (:2) الشكل
 
  

  
  

  

 

 
 

 مف محور أي مستوى عمى التغيير أف  21، ص3122بومديف يوسؼ، ) أيضاً ويوض  
 أف باعتبار األخرى المحاور في تغييرات سينت  السابؽ الشكؿ في الموضحة المحاور
 مف مشكؿ مفتوح نظاـ إال الحقيقة في هي ما الحديلة منظمةال ألف بينها، تفاعمية العبل ة
 تترابط كيانات مف النظاـ هذا تشكؿوي. مغمؽ اآلخر والبعض مفتوح، بعضها فرعية أنظمة

  .المنظمة وعايات أهداؼ تخدـ وظيفية بعبل ات
 .المدراسة داخل العمل ثقافة تغييراشرًا: ع

 وجداف فى الكامنة المبلم  كتحد اللقافة عف نتحدث حينما التغيير إشكاليات تتتى
 هوية فى والمستقبؿ بالحاضر يرتبط أف لمماضى يضمف الذى االستمرار جانب فهناؾ األمة،
 الظروؼ تقتضي  ام بحسب حيات  فى يجدد أف لئلنساف يتي  الذى التغيير وجانب واحدة،

 الستكماؿ المجتم   ابميات والتي تعنى التغيير لقافة لنشر المبذولة المحاوالت وأف. المتطورة
 مستجدات م  المجتم  فى اللقافية المنظومة عناصر بها تتفاعؿ التى الكيفية حوؿ الرؤية
 بمجموع األفراد وعى بمدى تعنى التغيير لقافة فنف لـ ومف.  العالمى النظاـ بيئة فى التطور
 الجديدة العناصر وبيف اللقافية لهويتهـ المميزة اللوابت بيف التقاط  ال – التبل ى نقاط

 وذلؾ المعاصرة، لمتنمية أساسًيا مطمًبا تعدلهذا المجتمعى،  التطور حركة فى والمستجدات
 هذا وفى اؿ،المج هذا فى القومية الجهود يساند بشكؿ البشرية الموارد تعبئة عمى تعمؿ ألنها

 المطمب أف The Emerging Nations كتابهما فى Blacman , Mililan يقوؿ المعنى
 أوالً  يتغيروا أف يجب أنفسهـ الناس أف هو المجتمعات مف مجتم  أى فى لمتغيير األساسى

 هيكلية تغييرات

 

 وظيفية تغييرات

 

 سلوكية تغييرات

 

 فنية تغييرات

 

 النشاط، تغيير
 األدوار، العالقات،
 اتخاذ إجراءات

 القرارات

 
 

 ابتكارات المعارف،
 أو المنتج

 االتصاالت
 

 الوظائف، توزيع
 العالقات أدوارها،

 ....الوظيفية

 
 

 الظروف
 السيكوجتماعية

 األدوار، للعمل،
 السلوكيات
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 والبد واألولويات، االحتياجات عمى التعرؼ مف والبد التغيير، هذا لملؿ مهيئيف يكونوا وأف
 لمتطور الحياة وسيمة هو التغيير ولهذا يعد التنمية، عمميات فى أنفسهـ الناس ركةمشا مف

 ،  . 146، ص2008)عبد الودود مكرـو
 أعضاء بها يؤمف التي المشتركة القيـ مف مجموعة المدرسة داخؿ العمؿ لقافة تتضمفو 
 معايير هامع تصب  لدرجة المشتركة واألفكار واأليدلوجيات الفمسفات بعض وكذلؾ الفريؽ
 أدت كمما إيجابية تكوف التي المدرسة في العمؿ بتجواء تتحكـ بؿ الفرد عبل ة تحكـ عامة
 التغيير مواطف تحديد و بؿ. والتغيير التكيؼ عمى والقدرة واألماف باالرتياح األفراد شعور إلى
 :يمي ما ذلؾ ويشمؿ المطموب التغيير سبؿ وتحديد هذ  العمؿ لقافة تحميؿ مف البد

 الروح) المدرسة داخؿ السائدة العمؿ لقافة مبلم  عمى المدرسة مدير تتلير مدى -
 .... السموؾ المهارات، الدافعية، لممدرسة، االنتماء االلتزاـ، المعنوية،

 العمؿ لفريؽ جدد أعضاء انضماـ بتلر واآلخر اآلف بيف جديدة لقافات ظهور مدى -
 .الخ.... خبرات اكتساب أو

 .األهداؼ تحقيؽ إلى والسعي العمؿ جدية م  التكيؼ عمى الفريؽ أعضاء  درة -
 .االتصاؿ عمميات كفاية رف  في الحديلة التقنيات استخداـ -
 . المشتركة األهداؼ التو عات، اللقافة،) العمؿ فريؽ أفراد بيف التجانس -
 :المدراسة داخل العمل ثقافة صياغة ف  المؤثرة العوامل

 .المدرسة في طويمة فترة منذ العامميف األفراد خصوباأل العمؿ  يادات -
 التوافؽ إلى فعالة عمؿ عبل ات الحاجة مف زمبلئهـ نحو الفريؽ أعضاء توجهات تطور -

 .والتو عات القيـ عمى
 اإليجابي التعزيز) والعقاب اللواب: هما طريقتيف بنحدى الو ت مرور م  التتلير ويحدث

، المدرسة داخؿ العمؿ لقافة صياعة في المدرسة ديرم دوروهنا يظهر أهمية   والسمبي
 اإلنسانى السموؾ ممارسات فى التغير إلى اللقافة مجاؿ فى التغييرات تفضى ما اغالبً "ف

 التغيرات هذ  تكوف ما وعالباً  المجتم ، حياة يسود حتمى تطور لمستجدات ممحة كاستجابات
 الجديدة القيـ صياعة أزمة جوهرها فى هى ىالت ،" اللقافية األزمة"  تسميت  يمكف عما ناشئة
ذا .القادمة الحياة مرحمة تنظـ أف لها يراد التى  الفاعمية رباط بملابة تعد اللقافة كانت وا 

 لقافة فى القيمية المضاميف تتكيد إلى حاجة فى فنننا المشترؾ، اإلنمائى العمؿ وحدة لضماف
 فى فاعمياتهـ تمتقى أف هو واحد، وبشرط دةواح حالة فى تتحقؽ األمة فكرة أف ذلؾ التغيير،
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 لينفت  نفس  حدود فرد كؿ يجاوز المشترؾ بالفعؿ ألن  وذلؾ واحًدا، هدًفا يستهدؼ واحد فعؿ
، الفعؿ ذلؾ أداء فى يشاركون  الذيف اآلخريف عمى  . 134، ص2008")عبد الودود مكرـو

فيما  المدرسة داخؿ مؿالع لقافة صياعة في المدرسة مدير دور يتحددوعمى ضوء ذلؾ 
  :يمي
 .المدرسة وحدات مف وحدة بكؿ الخاصة األهداؼ تحديد -
 .عيرها عف بها المدرسة تميز إلى يتطم  التي الحالية والمعيار القيـ تحميؿ -
 السمات) المطموب التتلير إحداث عمى يساعد أف يمكف وما يعيؽ أف يمكف ما تحديد -

  .والمتو عة المدرسة في اليةالح المشكبلت لمعامميف، الشخصية
 .إشاعتها المطموب المعايير لتعزيز برام  لتنفيذ التخطيط -
 .لؤلفراد المطموبة القيـ نقؿ بهدؼ واحتفالية إعبلمية برام  تنفيذ -
 .العمؿ في زمبلئهـ نحو األفراد شعور كيفية أي. المعنى إدارة عمى التركيز -
 مستوى تدني إلى يؤدي  د فنن  األفراد في ممموساً  اً تطور  يحدث لـ إذا التغيير أف إدراؾ -

 .التغيير مواكبة عمى  درتهـ لعدـ العامميف أداء
 (:KAIZEN) كايزنجمبا  منهجية :ن الثا جزءال

 لعمـ التقميدية المبادئ عمى تقوـ الماضي القرف مف األخير اللمث حتى دارةاإل ظمت
 هذ  تشهد ولـ وفورد، ،وفايوؿ ،تايمور :ملؿ ،كيةالكبلسي المدرسة رواد وضعها والتي ،دارةاإل

 م  الستينات نهاية منذ وبالتحديد ،الماضية الفترة خبلؿ تذكر مزاحمة أو منا شة المبادئ
 والواليات أوروبا في الكبرى الصناعية الشركات مف عدد في وتجارب محاوالت ظهور
 المهمة اإلفرازات مف كايزف باجم منهجية تعتبرو  . 1ص،ياشيعال عنصر) األمريكية المتحدة
 المنظمة، في غييرالت إلى تؤدي التي والطرؽ األساليب ومف المعاصر، اإلداري لمفكر

 الجيد والفهـ المستمر، التحسيف عمى ركزت لكونها لديها، األداء فعالية زيادة إلى باإلضافة
 وتعد .لمنظمةا أهداؼ تحقيؽ بهدؼ هذا وكؿ المنظمة في األعماؿ واحتياجات لمتطمبات
 األمريكية، المتحدة الواليات مف كؿ تبعتها و د تطبيقها، في والسبا ة األولى الدوؿ مف الياباف

 .العالـ في الدوؿ ومعظـ األخرى، األوروبية والدوؿ وبريطانيا،
 .كايزن نبذة تاريخية عنأواًل: 

مى تحسيف كايزف منهجية موجودة في المجتم  الياباني وتستخدـ في كؿ ما يساعد ع
تقاف العمؿ في الحياة عمى مستوى الفرد واألسرة والمجتم  والمؤسسات.  ولهذا اإلنتاجية وا 
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 لمتفوؽ النجاح مفتاح تعتبر ا رالمستم لمتحسيف Kaizen« كايزف» منهجية رتظهعندما 
 ومستمرة وعديدة صغيرة تحسينات إجراء هو كايزف مف الغرضف. الياباني الصناعي

(Asmita Joshi , 2013, p.10 .   
  األب الروحي لشركة تويوتا Taiichi ohno (1912-1990  أوهونو تايشويعد 

ستراتيجية كايزف كفمسفة يابانية في اإلدارة لقيادة المنظمات ال أوؿ مف  اـ بتطبيؽ عممي
جتماعية عف طريؽ العممية والتحميؿ. باإلضافة أنها ولتطبيقها في مختمؼ نواحي الحياة اال

جية دخمت في إدراة مختمؼ نواحي الحياة اليابانية، سواء في التربية والتعميـ أو استراتي
التطبيؽ العممي لديهـ وذلؾ بهدؼ أف يكوف االبتكار والترتيب جزًء رئيسًا في هذ  النواحي 
الحياتية. وبمفهـو آخر أف يكوف الشخص في مرحمة مف التحسيف والتطوير المستمر سواء 

)عبد  ى المستوى الشخصي أو العممي أو االجتماعي أو الديني...إلخكاف هذا التحسيف عم
 .  4، ص 2014اهلل حافظ تركستاني، 

 األميركي دارةاإل عالـ لىإ الياباف في المنهجية هذ  العتماد الفضؿ الكليروف يعزو ولكف
 حيات ، بداية في كهربائياً  مهندساً  تخرج الذي وهو ،(Edwards Deming) ديمنغ زإدوارد

 لانية،ال العالمية الحرب وبعد. األميركية دارةلئل مستشاراً  وعمؿ اإلحصاء، ـعم في وتخصص
 ثالتحد 1950 في من  وطمبوا يرًا،كل وفالياباني ب  تتلرو  الياباف إلى ةاألميركي دارةاإل أعارت 
 واستخداـ ات،المنتج جودة دارةإل فمسفت  أمامهـ طرح وهناؾ مباشرة، األعماؿ  ادة إلى

 شخصية أهـ ديمينغ واعتبروا مامهـ،أ ح طر  ما اليابانيوف استمهـ و د .اإلحصائية األساليب
 في زوفيتمي الذيف يفيلميابان« ديمنغ جائزة» إطبلؽ ـت حقاً وال فيهـ، رتؤل الياباف خارج مف

 عمى استخدامها يمكف بحيث ،«كايزف منهجّية» اليابانيُّوف طور ولقد .الجودة إدارة تطبيقات
 مجموعة أو رة،صغي مجموعة بها تضطم  أف يمكف أو ا تراحات، نظاـ عبر أو فردي، طاؽن

 بيئة تحسيف أجؿ مف وذلؾ ذات ، العمؿ مكاف في ًا،دوري أو ،اً أسبوعي أو يومياً  تجتم  كبيرة،
 .)2015)منصور الجمري،  والخدمات والسم  ةواإلنتاجي العمؿ

 في نشر Masaaki Imai ⃰1) إماي مااساك  رج  البعض الفضؿ لمخبير اليابانيكما أ  
 مفهـو ظهر قد، فالتحسيف المستمر والتدريجيمفهـو لقافة كايزف والتعريؼ بها والتي تتبني 

                                                             
م مكث في جامعته إلكمال  0311م . حصل على درجة البكالوريوس من جامعة طوكيو في عام 0391إماي في طوكيو في عام ماساكي  ولد *

خبير هو وتطوير المنظمات،  دارة الموارد البشريةاملتحدة األمريكية ختصص يف جماالت إ مث عمل بالواليات الدراسات العليا في العالقات الدولية.
م، لمساعدة الشركات على تقديم مفاهيم ونظم 0391(، الذي تأسس في سويسرا عام KI،ومؤسس معهد كايزن ) إدارة الجودةمستشار في مجال و 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search?q=Masaaki+Imai&hl=ar&safe=active&prmd=imvnsbo&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_management&usg=ALkJrhgOrDM7OGk3s8k7DK4LgbSRAEeFWA
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 Kaizen, The Key : المعنوف كتاب  عف طريؽ إصدار  يد عمى1984عاـ لموجود كايزف
to Japan’s Competitive Successes."  فسة اليابانية  مفاتي  نجاح المنا -)كايزف ،

ستخدمت الياباف مفهـو كايزف في ابيف كيؼ  وفي ـ، 1997لـ تبل  كتاب جمبا كايزف عاـ 
بانية وبداية مف  تصادية، كما بيف كيؼ تستخدـ في المصان  الياتحسيف تنافسيتها ومكانتها اال

ريف تعد فكرة تحديد الهدر والتخمص مف الهدر في العمميات هما المحو شركة تويوتا. و 
 ومف هنا . 22، ص 2009)أحمد محمد عنيـ،  اف لصناعة التحسيف مف خبلؿ كايزفالرئيسي
  إلى أف كايزف أصبحت استراتيجية يابانية استخدمتها بعد الحرب Cane, 1996) "أكد

العالمية اللانية في مجاؿ الصناعة والتجارة، والبتت نجاحها ولكف استخدامها في اإلدارة توس  
)شريفة عوض الكسر،  اة مف منظمات تعميمية واجتماعية"شمؿ جمي  نواحي الحيفيما بعد لي

 . 158، ص2018
 .(KAIZEN GEMBA)كايزن جمبا تعريف ثانيًا: 

 (KAIZENكايزن )كممة تعريف  -1
 : انيتيفبيا كممتيف مف تكوفي KAIZEN المغوي كايزف مفهوـ
 كاي – KAI التغيير وتعني(CHANGE.   
 زف - ZEN األحسف أو ضؿلؤلف وتعني (GOOD أو  (FOR THE BETTER). 

 المستمر التحسيف أو Continual Improvement إلى KAIZEN إجماالً  وتترجـ
(Darius Dysko ,2012 p.3). تحسيف العمؿ فضبًل عف  الكايزف هو مفهنا  الهدؼ"ف

ؽ رضاء المنظمة ككؿ مف خبلؿ تحسيف سير العمؿ بما يؤدي إلى تحقيا  إرضاء الموظفيف و 
 . 21، ص 2016حمدي جمعة عبد العزيز، ) "أعمى درجات الجودة والسبلمة

 لمتحسيف الياباني المصطم  أن  عمى كايزف كايزف معهد يعّرؼ صطالحياً إأما       
 دوف بمهامهـ األشخاص يقوـ بحيث الجودة مرا بة عمى تعتمد عممية طريقة إنها. المستمر
 أو الماضي األسبوع إنجاز  تـ بما االكتفاء أبًدا ينبغي ال أن  إلى كايزف فمسفة تشير. تقصير
فمسفة لمتحسيف المستمر يمتـز عرؼ بتن  كما   ،Thessal Oniki, 2006) الماضي العاـ

)رياض  بشكؿ أفضؿ مف السابؽ ـبها جمي  العامميف بحيث يؤدوف أعمالهـ في كؿ يو 
ري متكامؿ يتضمف العديد مدخؿ إدا. أو بتن   272، ص 2001البكري، محمد إسماعيؿ، 

                                                                                                                                                                       
 ،ثين بلدا  في جميع أنااء العالمثال 91( لديها مكاتب في أكثر من KICG)كما أسس المجموعة االستشارية،  KI(. KAIZENوأدوات )

 في جميع أنااء العالم. KAIZENقدم ندوات وورش عمل و
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وأدوات تحميؿ المشكبلت واتخاذ القرارات بغية إجراء  ونظـ العمؿمف األفكار اإلدارية 
 . 21، ص 2009)أحمد محمد عنيـ،  تحسينات مستمرة ال تتو ؼ في كؿ مجاالت العمؿ

  في معجـ جودة الرعاية الصحية 183، ص 2010،خوجةأحمد )توفيؽ  ويؤكد ذلؾ إشارة
 وذلؾ تتو ؼ، ال متدرجة تحسينات إدخاؿ يعني ياباني مصطم المصطمحات بتن  تفسير 
 . إليها والوصوؿ متصاعدة مستويات وتحديد أفضؿ، نحو عمى صغيرة أشياء بتداء

  بتنها منهجية التحسيف المستمر بنحداث 72، ص2011كما يعرفها )إبراهيـ توفيؽ، 
مؿ ش   ميؿ بطريقة أفضؿ بمحاولة جعؿ تغيير بطيء في العمؿ وأف يكوف مستمرًا، أي ع

 .العمؿ اليومي أكلر تبسيطًا بدراست  ومف لـ القياـ بالتحسيف مف خبلؿ التخمص مف الهدر
المستمر الشامؿ لؤلداء بقصد تقميؿ الهدر في  ويعرؼ أيضًا بتن  كممة يابانية تعني التطوير

 )أميرة عبد الرحمف أحمد التشغيؿ واألخطاء والمساحة المستخدمة لمعمؿ فالتكمفة وزم
  7، ص 2015الحربي،  بف محمد أحمد كما يعرف  )محمد . 52، ص 2012، برهميف

بتن  نظاـ لمتحسيف المستمر في الجودة والتكنولوجيا والعمميات ولقافة المؤسسة واإلنتاجية 
لتعريؼ   مع  في نفس اتجا  ا2014عبد اهلل النوفؿ، والذي يتفؽ أيضًا ) والسبلمة والقيادة.
داء والتي تتبنى مبدأ التحسيف المستمر لكؿ ش  بالمؤسسة وتفعيؿ لتحسيف األبتنها منهجية 

)شادية  االستخداـ األملؿ لمموارد الحالية دوف الحاجة إلى تخصيص استلمارات وموارد جديدة
 . 130، ص 2019داؤود  مر، آالء هاشـ طربي ، 

 بتداء وذلؾ تتو ؼ، ال متدرجة تحسينات ؿإدخا عنيت ةياباني سبؽ أنها كممة ممانخمص 
م  مراعاة أف . إليها والوصوؿ متصاعدة مستويات وتحديد أفضؿ، نحو عمى صغيرة أشياء

هذا التحسيف ليس عشوائي بؿ هو عممية لها متطمبات، وتطبيقها يترتب عمي  العديد مف 
 إدارة تعني ى بذلؾوه ،بتنظيـ وترتيب لمو ت التغيير وسائؿ مفكايزف يعد لذلؾ و الفوائد، 
 . لمعمؿ المستمر التطويرو  الزماف،

أف كؿ ش  في الحياة العممية واالجتماعية تستحؽ أف " فمسفة كايزف عمى تعتمدوعمى ذلؾ 
 هى أف: كايزففكرة  أساسو  ..تخض  لجهود التغيير لمتحسيف المستمر

 (Muda)  مودا أي نشاط = عمؿ مفيد + عمؿ عير مفيد
أي التي ال تعطي  ،مفيدةالعير أو األشياء ممة يابانية تعني األعماؿ ك (Muda) موداوال

والتي  ))جمبا مو   العمؿ كايزف تركز عمى مهاجمة كؿ )مودا  موجودة فيو  . يمة مضافة
هدر في: التخزيف، االنتظار، الحركة، االصبلح المرفوض، التشغيؿ النقؿ، تملؿ ف يمكف أ
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: أف التغيير والتحسيف كايزف بخصائص هى أسموب ميزولهذا يت االنتاج الزائد عف الحد.
 Darius Dysko ,2012)"يحقؽ نتائ  باهرة عبر الزمفوأن  جديًا ومستمرًا، يكوف صغيرًا و 

p.3) ،(Asmita Joshi , 2013, p.11 . 
 (:GEMBA Concept) جمبا تعريف -2

 realالفعمي الحقيقي ) المو   في تكوف دارةاإل أف تعنيو  ،المكاف إدارةكممة يابانية تعني 
place  ،مكاف العمؿ " ستخدـ فى المجاؿ اإلدارى بمعنى تو  عن ، تنفصؿ وال لؤلحداث "Work 
Place  يمة مضافةالمكاف الذى تتحقؽ في  أي  " "Value Added (Asmita Joshi , 

2013, p.11 . 
   Gemba Kaizan« )كايزن جمبا» تعريف -3

الجمبا والكايزف أف الجم  بيف الكممتيف في سياؽ مما سبؽ مف تعريفات لمفهوـ  يتض 
األعماؿ يتوس  لتكوف المكاف الذي تجري في  أنشطة التغيير والتحسيف الحقيقية ذات القيمة 

 Gemba كايزف جمبا نمط أف" (RiZK BADr, 2018, p. 179) يرىالمضافة، وبالتالي 
Kaizen وتطبيق  مفهوم  في سيطب إداري أسموب وهو الحديلة، اإلدارة طرؽ إحدى ىه .

التي  صغيرةال تدريجيةال المستمرة التحسينات عف البحث خبلؿ مف المستمر التحسيف تعني
 Massaويتفؽ م  ذلؾ تعريؼ ) ."اإلنتاجية وتزيد waste التمؼ أو والنفايات التكاليؼ تقمؿ

Ki Imai, 2012   اني بسيط في ياب بتنها أسموب إداريالذي يعد األب الروحي لهذا المفهـو
وتطبيق ، ويهدؼ إلى إدخاؿ تحسينات تدريجية صغيرة وبسيطة تقمؿ التكاليؼ والهدر فكرت  

حيث يعبر عف جمبا  حداث"وتزيد اإلنتاجية، وبذلؾ تترجـ الكممتيف إلى "اإلدارة مف مو   األ
  .Amany mohamd sherf, 2019, p.11)بتنها إدارة المكاف وكايزف إدارة الزماف 

ال تعني التطوير    "أنها استراتيجية23، ص 2013ذكرت )أميرة محمد،  وكما
التكنولوجي واستخداـ األساليب المعقدة، بؿ العكس أف كايزف هو ألد أعداء التعقيد، فهو 

عير البلزمة وتسهيؿ حركة العمؿ بنزالة ما يعوؽ األداء"، كما  اإلجراءاتيهدؼ إلى تخفيؼ 
ي بصورة مستمرة وتدريجية عمى أف يكوف جمبا كايزف أنها "تعني تطبيؽ أسموب تطوير 

)اإلدارة مف مو   األحداث  فهى استراتيجية تدعو إلى عدـ الرضا أو اال تناع بالوض  
الراهف والنتائ  التي تـ احرازها في الفترة الماضية، ولكف يجب عمى اإلدارة بجمي  مستوياتها 

ما البعض  وعمي  يؤكد ، 159، ص 2018أف تتطم  دومًا لؤلفضؿ" )شريفة عوض الكسر، 
أف جمبا كايزف مفهوـ ياباني لمتحسيف المستمر مصمـ لتحسيف العمميات؛ يتضمف إلى ذكر 
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عادة التعديؿ حسب الضرورة، هذ   جراء التحسينات، ومرا بة التغييرات، وا  تحديد التغييرات، وا 
أف وجود نظاـ  اـ كامؿ، إالالتحسينات يمكف أف يقوـ بها فرد أو مجموعة مف األفراد، أو نظ

استراتيجية لرصد هذ  التحسينات سيؤدى إلى نتائ  رائعة في التحسيف الشامؿ عمى المدى 
 . Dalton, J., 2018الطويؿ )

 عالمياً  تستخدـ التي اإلدارية األدوات مف مجموعةفنف جمبا كايزف هى  وعمى ضوء ذلؾ
"ولذلؾ يمكف تعريفها  .عالمياً  األوؿ توىالمس عمى المؤسسة داخؿ تتـ التي العمميات لتجعؿ

خصائصها طوير والتحسيف المستمر عمى المدى الطويؿ، تمتقي في توالبتنها منهجية لمتغيير 
م  عدد مف اإلتجاهات القيادية الحديلة، كالقيادة التحويمية، واإلدارة بالتجواؿ، والقيادة 

دارة الجودة الشاممة لكنها تنفرد بتركي زها عمى مبدأ اإلدارة مف مو   العمؿ وخفض المو فية، وا 
، ص ص 2017)محمد بف محمد أحمد الحربي،  "التكاليؼ، وهى بذلؾ إدارة لمزماف والمكاف

 إدارةالمشكمة مف المكاف حتى يمكف  إدارةكممات بسيطة تعني كما تعرؼ بتنها .  251-252
مة والعمؿ عمى من  تكرارها في الزماف بالد ة والسرعة المناسبتيف لمتخمص مف جذور هذ  المشك

وبهذا الشكؿ تكتمؿ عناصر  ،مستمر يستمد  يمت  مف أرض الوا  المستقبؿ، وعمي  فهو أسموب 
وهي: التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتطوير. وحتى تلمر نتيجة تكامؿ هذ  العناصر فبلبد مف  دارةاإل

 .لتطهير مف الفساد، الترشيدالتمسؾ بلبلث استراتيجيات أساسية: وض   واعد العمؿ، ا
موا   لمحسوسة ومعايشة عممية التغيير كيفية جعؿ  بالدرااسة الحالية كايزن جمباوتعن  

 -تنفيذ -تنظيـ -)تخطيط تغييرال إدارة عممياتوكيفية استخداـ  تغييرال إدارةكركيزة أساسية في 
تدريسي ال داءاألوتحسيف  البشريةالموارد  إدارةفي ترتيب وتهيئة مكاف العمؿ وفي  تقويـ  -متابعة

 .بها جمبا كايزفمنهجية وتحديد األهداؼ في ظؿ تطبيؽ لنجاح عممية التغيير واإلداري 
 .جمبا كايزنمبادئ منهجية ًا: لثثا

األدبيات إلى وجود العديد مف المبادئ لمنهجية كايزف تتشاب  م  مبادئ الجودة  أشارت
 عمى تعتمد بتنها« كايزف» منهجية"خصت   2015الجمري، منصور) دراسةالشاممة، ولكف 

 هذ  تنفيذ يسهؿ مما اإلحصائية األساليب عبر التحسينات وتقيس أنفسهـ، العامميف أفكار
 تعتمد وهي كبيرة، أمواؿ ضخ تتطمب ال التغييرات هذ  ملؿ أف كما المستمرة، التحسينات

 روح وتعزز التغيير، بتهمية ورالشع عمى العماؿ وتشج  نفسهـ،أ العاممة القوى مواهب عمى
بتف   Lee,2004( ، Titu,2010) كؿ مفخمص  ، ولهذا"الدافعية وتحسف العمؿ، فريؽ
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 تتملؿ في األساسية عمى مجموعة مف المبادئتقوـ لمتحسيف المستمر  جمبا كايزفمنهجية 
 : 20، ص 2018)محمد عبد اشيتوي، 

ما كانت ضئيمة وفي أي مكاف في يجب أال يمر يوـ واحد دوف إجراء أي تحسينات مه -
 المنظمة.

 ال يوجد أي ش  ال يمكف تحسين ، فكؿ ش  يمكف تحسين  بؿ ينبغي تحسين . -
 بداًل مف االنتقاد الذي يوج  لمفرد، يجب ا تراح تحسينات. -
 أي نشاط لئلدارة ينبغي في النهاية أف يؤدي إلى زيادة رضا الزبائف. -
 لة توفيرها في الحاؿ.تو   رعبات وتفضيبلت الزبائف ومحاو  -
 الجودة أواًل وليس الرب  أواًل فتي منظمة يمكف أف تزدهر فقط إذا كاف الزبائف راضييف. -
أف يقترح يجب عتراؼ بوجود مشكبلت بناء لقافة تنظيمية تشج  الفرد العامؿ عمى اال -

 حمواًل مناسبة لها.
و أنظمة تستطي  مبدأ من  حدوث مشكبلت مف خبلؿ أنظمة ال تسم  بحدوث األخطاء أ -

 مرا بة األخطاء.
مبدأ معاينة األشياء بشكؿ مباشر وعدـ االكتفاء بقراءة التقارير أو سماع وجهات نظر  -

 اآلخريف.
 مبدأ عمؽ المسئولية ويتضمف إحساس الفرد العامؿ بالتقصير والسعى مف أجؿ معالجت . -
 التو ؼ لحؿ المشكبلت. -
 إستخداـ العقؿ والحكمة أكلر مف الماؿ.  -

مف وجهة نظر أخرى ركز البعض اآلخر عمى ضرورة توافر مجموعة مف المبادئ و 
والقواعد األساسية بيف األفراد في مكاف العمؿ؛ مف أجؿ تحسيف العمميات التي تتـ في مو   

  : 53، ص 2019الحدث وهى )بساـ منيب عمى، 
 .التخمي عف األفكار التقميدية التي تكوف جامدة جدًا 
  يمكف القياـ بالعمؿ، وليس لماذا ال يمكف القياـ ب .في كيؼ التفكير 
  ،بدأ بسؤاؿ الممارسة الحقيقية مف اآلف فصاعدًا.أالبعد عف الجداؿ 
  السعى نحو تحقيؽ تحسينات فورية تدريجية تسهـ بدورها في تحسيف األداء وتحقيؽ

 النجاح.
 .القياـ بالتصحي  الفوري إذا حدث خطت ما 
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 نما تستخدـ المعرفة بداًل منها. عدـ االعتماد كليرًا عمى  األمواؿ المادية لكايزف؛ وا 
  عندما تواج  الضغط والتحديات.المعرفة تتطور 
 ستؿ لماذا خمس مرات حتى يتـ العلور عمى المصدر.أ 
 .معرفة عشرة أشخاص أفضؿ مف معرفة شخص واحد 
 .ضرورة ترسيخ فكرة أف فرص التحسيف ليس لها حدود 

 طرح عمى الجمي   شجوي الجمي  يشمؿ نظاـ هو كايزفجمبا يتض  مما سبؽ أف 
وأف القيمة الحقيقية فى هذ  المبادئ  ،منتظـ أساس عمىومستمرة  صغيرة تحسيف ا تراحات

الوا   ومكاف الحدث تعتبر أهـ مو   هى اإليماف الراسخ لدى اإلدارة اليابانية بتف أرض 
 تؤدي إلى تغييرات إجراء عمى كايزف نديستلهذا و لئلدارة لتحديد المشكمة وصناعة القرار. 

 جهود عمى اهتمام  يركز، و الناس م  يبدأ الذي النه  هو كايزفف ،مكاف أي في تحسينات
 .النتائ  يحسف سوؼ العمميات تحسيف؛ ألف مستمر بشكؿ العمميات تحسيففي   يتـ، و األفراد
 .جمبا كايزن أهداف منهجيةًا: رابع

 التغيير تقنيات إحدى تعتبرجمبا كايزف "  إلى أف Thessal Oniki, 2006أشار )      
 األحداث إلدارة مستمر عممي نموذج ن ، وأالمختمفة اإلدارات في مؤخًرا استخدامها تـ التي

 في والشفافية الوا   عمى اإلداري النموذج هذا نجاح ويعتمد وزمانها، مكانها في اليومية
عمى تحقيؽ  جمبا كايزف تعمؿ منهجيةهذ  الفكرة  وعمى ضوء ."العمؿ في اإلدارية العبل ات

 : 252، ص 2017)محمد بف محمد أحمد الحربي، األهداؼ التالية 
  رضاء المستفديف، والتغيير عمى المدى التحسيف المستمر، وصواًل إلى تطوير األداء، وا 

 الطويؿ.
 يؿ مف األعماؿ التخمص مف الهدر، أو الفا د في العمميات  در اإلمكاف، إضافة إلى التقم

 الور ية والتقارير.
 .من  صبلحيات اتخاذ القرارات الفورية لمعامميف 
 .توفير الحموؿ الجذرية العاجمة لممشكبلت 
 .خمؽ بيئة  يادية تمتـز بالتغيير، والتقميؿ مف المنافسة التي تنت  بيف الطبقات اإلدارية 
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ألهداف  هل طرحمن خال   (Walid Rizk badr, 2018, p. 179)ولقد وضح ذلك 
 كايزن كما يم :جمبا ال

 بيانات  اعدة وتوفير القرار، صن  عممية  بؿ البيانات وتحميؿ المستفيديف، والء تحسيف 
دارة أخذها، وسرعة لمقرارات زالة القيادة ومهارات الو ت، وا   اإلدارات بيف الحواجز وا 
 .والوظائؼ والمهاـ

 رضا وزيادة واألرباح الجودة وتحسيف رارالق وسرعة والمشاكؿ األخطاء تقميؿ إلى تؤدي 
 أداء وتحسيف األخطاء مف والخمو التماـ إلى والوصوؿ والمستفيديف، الموظفيف
  .الموظفيف

 وتخطيها المنظمة أهداؼ إلى الوصوؿ.  
 أ ؿ، هدر: الهدر أو الفا د/  النفايات مف والحد والسبلمة والفعالية اإلنتاجية تحسيف 

 .الموظفيف مهارات وكذلؾ كفاءة أكلر ؿبشك المخزوف واستخداـ
   األشياء بها تتـ التي الطريقة عمى مباشر تتلير ولديهـ رضا أكلر األفراد يصب.  
 الوالء أو التزاـ في تحسف commitment -  حصة) أكبر بحصة الفريؽ أعضاء يتمت 

  .يدج بشكؿ بالعمؿ بالقياـ لبللتزاـ أكلر ويميموف عممهـ في  العمؿ في مصمحة أو
 هـ ـبوظائفه وارتباطاً  مشاركة األكلر األشخاص االحتفاظ، أو التسرب معدؿ تحسف 

 ئؼ.الوظا في بقاء األكلر
 تحسيف األعمى، الجودة ذات والمنتجات التكاليؼ خفض في والمساهمة الكفاءة تحسيف 

 - المشكبلت حؿ تحسيف أ ؿ؛ أخطاء م  أعمى جودة ذات منتجات المستهمؾ، رضا
 ؽ.الفري بروح المشكبلت حؿ لمموظفيف يتي  الحموؿ منظور مف العمميات إلى النظر

 .جمبا كايزن منهجية تطبيق نجاحمتطمبات ًا: خاماس
"تعني التحسيف المستمر الذي  جمبا كايزف  إلى أف منهجية Barnes, 1996أشار )

رؤساء األ ساـ يشمؿ كؿ شخص في المنظمة، ابتداًء مف اإلدارة العميا انطبل ًا إلى المدراء، و 
صب  معظـ أومف لـ بقية الموظفيف في مختمؼ الدرجات الوظيفية، وألهمية هذ  المنهجية 
)شريفة عوض  المؤسسات والمنظمات في الياباف يؤمنوف بها ويقوموف بطبيقها بصورة تمقائية

يتـ تطبيؽ المنهجية بندخاؿ تحسينات تدريجية بسيطة . ولذلؾ  158، ص2018الكسر، 
حؿ المشكبلت مكانيًا وزمنيًا  ىتقمؿ تكاليؼ الهدر وتزيد مف اإلنتاجية، كما تعمؿ عموصغيرة 

وعمي  فهى منهجية مستمرة تستمد  يمتها مف أرض الوا  ، وتقوـ عمى العمؿ الجماعي 
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ولذا  . 12، ص2013)أميرة محمد،  وتقدير المقترحات وتسعى لمتطبيؽ والتطوير المستمر
 يعتمداإلدارات التعميمية ملبًل  ( المنظمة في كايزف جمبا نهجيةم مفاهيـ تطبيؽ نجاح نفف

 التحسيف لجهود  Support)المستمر بالدعـ تقـو التي المتاحة البيئة عمى جداً  كبيرة بدرجة
 :يمي بما تقوـ أف المنظمة عمى يجب ذلؾ لتحقيؽو  والتغيير،

 .لعممية التغيير المستمر بالدعـ تقوـ أف• 
 .البلزمة والقيادة اإلرشاد إلعطاء البلزمة الخبرة ذوي األفراد توفير• 
 هذ  معالجة يتـ حتى الموجودة لؤلخطاء اإلشارة مف يخافوا الأ عمى األفراد تشجي • 

 .األخطاء
 عممية التغيير. ألناء عميها الحصوؿ تـ التي المعمومات واستخداـ بتقييـ تقوـ• 
 التشجي  وكذلؾ االحتياجات كؿ وتوفير لةفعا بطريقة العمؿ عمى العامميف كؿ مساعدة• 

 .المستمر
 المتطمبات مف عدد هناؾ أف  (Walid RiZK BADr, 2018.P.180)يرى بينما
 :يمي ما منها ،Kaizen  كايزف ابجم طريقة لنجاح الرئيسية

 .اإلنتاج عمى العامميف تحفز التي إيجابية تنظيمية بيئة وتوفير العميا اإلدارة ودعـ لتزاـإ .1
  Kaizenزفكاي ابجيم طريقة تطبيؽ نحو الموظفيف أفكار وفي المؤسسة لقافة في غييرلتا .2

Gemba صن  في ومشاركتهـ العامميف لجمي  والتدريب واإلرشاد التحفيز خبلؿ مف 
 .القرار

 الطريقة هذ  بفائدة وا ناعهـ لؤلفراد المطموبة الخبرة مستوى مف يرف  الذي والتدريب التعميـ .3
  ا.وتطبيقاته

 أساس عمى مستنيرة  رارات واتخاذ cause and effect   األلر) والنتيجة السبب تفهـ .4
  ت.والمعموما البيانات

  .المستفيديف رضاعمى  Kaizen  Gembaكايزف جيمبا تركيز .5
  .المستفيديف متطمبات لتتضمف واإلجراءات لممعايير واض  تعريؼ .6
  .الفرؽ خبلؿ مف كايزف مخرجات اجإنت يتـ Gemba مف العديدف فعاؿ اتصاؿ نظاـ توفر .7
  .البشرية بالموارد Kaizen كايزف Gemba مباج طريقة ربط .8
 فعالة  رارات اتخاذ عمى ومساعدتها وتنظيمها تمقيها يعني مما المعمومات، تكنولوجيا .9

  ة.لممؤسس
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  .الخدمة مف المستفيديف م  Kaizen كايزف Gemba مباج طريقة ربط .10
 العمؿ موا   أحداث جمي  عمى التركيز الفعاليف المدراء عمى عمؿال في الفعالية ولتحقيؽ
Gemba  خبلؿ مف البيانات عمى االعتماد مف بدالً  لػمعمؿ الحقيقية الصورة تعطي التي 

  .متكرر بشكؿ العمؿ موا   زيارة المديريف عمى ينبغي. فقط التقارير
 جمبا كايزن. خطوات تطبيق منهجيةاسًا: اساد

 تطبيؽ عند اتباعهما يتـ)خطوات   أساسياف منهجاف هناؾدبيات أف أشارت معظـ األ
 في تمخصييمكف أف المنه  األوؿ  .المختمفة المنظمات في كايزف جمبا منهجية مفاهيـ

  :تيف هماأساسي خطوتيف
 أو الحدث مو   في السري  فتواجدؾ الحدث مو   إلى فوًرا انزؿ مشكمة حدلت إذا -)أ(

 أال فينبغي الحسـ مفاتي  كؿ بيد  الناج  ير اداإل ألف منها؛%  50 عمى يقضي المشكمة
ياؾ الحدث، مو   عف يغيب  أحد إلى متحيزة تكوف ما عادة ألنها التقارير؛ عمى تعتمد أف وا 
ذا النظر، وجهتي  في الموجودة النظر وجهة لتتييد إال  راًرا تتخذ فمف وحدها عميها اعتمدت وا 
 ألنؾ بها تقتن  أو تتفهمها لف األصوب ىه تكوف  د والتي ألخرىا النظر وجهة أما التقارير،

 : 30، ص 2016)عائض عويض مني  اهلل السممي،  تسمعها لـ األصؿ مف
)  دورة بيدكا .طور، لـ  راج ،  طبؽ،  خططهى  ؿمراح أربعة إلى عممؾ  سـ -)ب( -1

PDCA   ديمن  دائرة باسـ أيًضا ت عرؼ أو Deming مؤسسها اسـ عمى سميت التي 
 تهدؼ لها نهاية ال دورة إنها ، Deming Edwards William األمريكي المهندس

 ةلمرا ب مرة ألوؿ تطوير  تـ .المحققة النتائ  عمى بناءً  أكلر التحسف عمى مساعدتؾ إلى
 أي دورة ىه هذ ف المستمر التحسيف لتحقيؽ أداة أصب  حاليال الو ت في ولكف الجودة
 : Asmita Joshi , 2013, p26) وهى ناج  عمؿ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  ِA 

C 

P 

D 

Plan خطط 

Do نفذ 

 اإلجزاء المثبت 

 A للمعيار الجديد 

  Checkراجع  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=auto&sp=nmt4&tl=ar&u=https://kanbanize.com/lean-management/improvement/continuous-quality-improvement/&xid=17259,1500004,15700002,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjhSBGJSX9qB-FVpTaAAHi9UNozAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=auto&sp=nmt4&tl=ar&u=https://kanbanize.com/lean-management/improvement/continuous-quality-improvement/&xid=17259,1500004,15700002,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjhSBGJSX9qB-FVpTaAAHi9UNozAw
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 لها، حموؿ ووض  المشكبلت، م  العامموف بها يتعامؿ التي القواعد وض  أي: تخطيط -1
 المنشود، الهدؼ إلى الوصوؿ أجؿ فم العمؿ طريؽ مف العقبات تذلؿ التي العوامؿ ووض 
   .ل التخطيط مرحمة مف البد الهدؼ ذلؾ عظـ أو  ؿ مهما
 عمي ، المتفؽ حسب بالغة بد ة فيذهانلت لممرؤوسيف واألهداؼ الخطة تنزؿ وفي : تطبيق -2
 التي البسيطة كاألمور الشخصي االجتهاد فيها يص  التي األمور في إال باالجتهاد يسم  وال
 .الخطة في ترد لـ
 لـ فقط بتنفيذها واألمر الخطط بوض  المدير يكتفي فبل :التنفيذ ومراقبة مراجعة -3

 الخطة وفؽ يسير العمؿ بتف تخبر  التي عمي  المتدفقة التقارير عمى ذلؾ بعد االعتماد
 ال؟ أـ الموضوعة الخطة حسب يسير هؿ العمؿ سير يتاب  أف عمي  يجب بؿ الموضوعة،

 العمؿ سير مف لمتتكد المراجعة يجب بؿ فقط، بتنفيذها األمر وال جيدة خطة وض  يكفي فبل
 مف ألف الرياح أدراج ذهبت لـ وضعت التي الجيدة الخطط أكلر فما ل ، خطط ما وفؽ

 .لها متابعتهـ بعدـ الخطط ففشمت المتابعة، عناء أنفسهـ يكمفوا لـ بتنفيذها وأمروا وضعوها
 مف أوالً  أنت تستفيد لكي التطوير مرحمة تأت  لمخطة والتقييم والمراجعة المراقبة بعد -4

  .األخطاء مف االستفادة مف فبلبد تجنبها، عمى فتعمؿ السابقة، الخطة أخطاء
ألنها  دائـالتحسيف تغيير لمكايزف عممية أف   Wilson, 2012) أوض ولذلؾ       

، أيًضا الشعبية اللقافة وفي اإلدارة في ااستخدامه يتـ .الياباف في شائعة استراتيجية أصبحت"
 كايزف أف القوؿ يمكف؛ بحيث منظمة أو مؤسسة أي عمي  ت بنى أساًسا كايزف شكمت لقدو 

 كلير في والعماؿ المديروف يبذؿ ال حيث ، الياباف في لمتفكير وشائعة طبيعية طريقة تملؿ
 بالطريقة فقط يفكروف خاصاألش فنف لـ، ومف كايزف في لمتفكير واعًيا مجهوًدا األحياف مف
 ."كايزف تكوف أف يحدث الطريقة وبهذ  - بها يفكروف التي

من خالل خمس خطوات  بنهج آخركما عبر عن تطبيق معنى كممة جمبا كايزن 
 : (556، ص 2109منى عبد العن  عبد الاستار، ) نوجزها ف  التال  تنفيذية،

ئػػة، مػػ  سػػرعة وأهميػػة الحضػػور فػػي هػػذ  النػػزوؿ إلػػى موا ػػ  األحػػداث بصػػفة متكػػررة ومفاج - 4
 الموا   عند ظهور أية مشكمة.

االهتمػػاـ بكػػؿ عناصػػر المو ػػ  مػػ  اسػػتخداـ أسػػاليب التفكيػػر الجانبيػػة والمعكوسػػة، والتقميديػػة،  - 1
 وذلؾ لموصوؿ إلى جذور المشكمة ووض  بدائؿ عير تقميدية لحمولها.
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بػػًا مػػا تكػػوف إسػػعافية لو ػػؼ النزيػػؼ، عمػػى أف ال اتخػػاذ اإلجػػراءات الو ائيػػة والفوريػػة التػػي عال - 4
 يمنعنا زواؿ العرض عف متابعة واحتواء المرض.

البحث عف األساليب الحقيقيػة وأهميتهػا النسػبية فػي خمػؽ المشػكمة. كمػا يجػب إدخػاؿ سياسػة  - 7
نوادي التفكير المتعػددة وآليػات القػدح الػذهني لموصػوؿ إلػى أفضػؿ طرائػؽ التشػخيص والعػبلج. 

منشػآتها العامػة والخاصػة تفعيػؿ مراكػز دراسػات المسػػتقبؿ  إدارةفنننػا نهيػب بالقػائميف عمػى  وهنػا
 لخدمة وترشيد القرار اإلداري والوصوؿ بالمنشتة إلى طموحاتها المستقبمية.

 وض  الحموؿ المناسبة لممشكمة، م  اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيمة بتجنب تكرارها. - 4
 Massa Kiإماي ) لخطوات الخمس هى مف أكد عميها مساكايومما ال شؾ في  أف هذ  ا

Imai, 2012. كتوؿ مف تحدث عف مدخؿ التحسيف المستمر )جمبا كايزف   
)حامد كاظم متعب الشيباوي، اسعد مهدي والبعض اآلخر لخصها ف  أربعة خطوات هى 

، 2109(، )باسام منيب عمى محمد الطائ ، 240-241، ص ص2106اسعيد المواسوي، 
 :(53-52 ص ص

  الووذهاب إلووى مفهوووم ال الخطوووة األولووىGemba :  أي البػػدء بممارسػػة اإلدارة مػػف مو ػػ  العمػػؿ
يوضػػ  بػػتف حػػؿ المشػػكبلت ال يػػتـ مػػف وراء الطػػاوالت الػػذي  Kaizenوهػػو مبػػدأ عمػػؿ مفهػػـو 

نما مف خػبلؿ اإلدارة مػف المو ػ  الفعمػي، فعنػدما يػتـ الػذهاب فػي  فػنف هنػاؾ فرصػة  Gembaوا 
والفهػػـػ بشػػػكؿ عميػػػؽ لمػػػا يحػػػدث بالفعػػػؿ داخػػػؿ المنظمػػػة، إذ إف هػػػذ  الرؤيػػػة  المو ػػػ لمنظػػػر فػػػي 

المنظمػػػة فعميػػػًا مقابػػػؿ االفتراضػػػات الشػػػرطية فباإلمكػػػاف اإلجابػػػة عمػػػى تعكػػػس حقيقػػػة آليػػػة عمػػػؿ 
جديػدة لطػرؽ تطػوير األشػخاص وتحسػينات العمميػة مجموعة مف األسئمة التي تؤدي إلػى أفكػار 

 الرئيسية.
 ة المراقبة الفعمية لمموقوع الخطوة الثانيGembutsu :  المكػاف الفعمػي لمعمػؿ حيػث يػتـ بمعنػى

مرا بة العممية الحالية فػي العمػؿ مػف خػبلؿ التحػدث إلػى األشػخاص الػذيف يقومػوف بهػذ  العمميػة 
 بالفعؿ، فضبًل عف تحديد الفرص لمتخمص مف الهدر.

 الخطوووة الثالثووة تحديوود الهوودر Muda: تحػػدة لمبيئػػة الهػػدر بتنػػ  األشػػياء برنػػام  األمػـػ الم يعػػرؼ
و يسػػػتخدمها بعػػػد اآلف والتػػػي تتطمػػػب معالجػػػة أو أواألجػػػزاء التػػػي ال يريػػػدها المالػػػؾ أو يحتاجهػػػا 

يكػػػػػوف بتشػػػػػكاؿ عديػػػػػدة )االنتػػػػػاج الزائػػػػػد،  ال يضػػػػػيؼ  يمػػػػػة فقػػػػػدالػػػػػتخمص منهػػػػػا، أو أي نشػػػػػاط 
ب القضػاء عميػ ، حيػث ويجػ المخزوف، االنتظػار، الحركػة، النقػؿ، العيػوب واألخطػاء، المعالجػة 
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يكػػوف الػػتخمص مػػف الطريقػػة األكلػػر فعاليػػة مػػف حيػػث التكمفػػة لتحسػػيف اإلنتاجيػػة وتقميػػؿ تكػػاليؼ 
 ة.تمهيدًا لمدخوؿ في الخطوة البلحق فبلبد مف تحديد الهدر مف أجؿ التخمص من  التشغيؿ.

  الخطوة الرابعة تطبيق فماسفة التحاسوينKaizen:  خاصػة بتنفيػذ متابعػة كافػة المبػادئ الفبمجػرد
 دامػػػة التحسػػػيف مػػػف الممكػػػف الوصػػػوؿ إلػػػى تحقيػػػؽ األهػػػداؼ الموضػػػوعة. ويػػػتـ تطبيػػػؽ فمسػػػفةا  و 

Kaizen  في المنظمػات كوسػيمة لتحسػيف  ػيـ االنتػاج مػ  تحسػيف معنويػات وسػبلمة األفػراد، إذ
 يمكف تطبيقها عمى أي سيناريو في مكاف العمؿ بسبب طبيعت  البسيطة.

تطبيؽ منهجية   أف 23 - 22، ص ص 2016العزيز، )حمدي جمعة عبد  كما ذكر
، وهى عبارة مف خبلؿ خمس خطوات ضرورية مف أجؿ التحسيفتتـ في اإلدارة  جمبا كايزف

عف مبادئ لتحسيف بيئة العمؿ، و د تـ اشتقا ها مف كممات يابانية لكف تـ اإلشارة إلى 
 المفهـو بالمغة اإلنجميزية.

 التصنيف Sort: ألشياء التي ال يحتاجها الموظؼ، وذلؾ بعد التفريؽ وهو التخمص مف ا
 بيف األشياء الضرورية وعير الضرورية.

 الترتيب Set : لانية التي تشير أف أي شيء ال تجد   30وهى خطوة تتضمف  اعدة اؿ
لانية يعني أن  بحاجة إلى إعادة ترتيب، وتطمب الترتيب حموؿ تخزيف  30خبلؿ 

 ذ  الخطوة عممية البحث عف األشياء.وترتيب مبتكرة، وبذلؾ تمغي ه
 التنظيف( النظافة( shine:  تعرؼ الكايزف النظافة بتف تكوف نظافة المكاف كمعيار

 ينظر إلي  األخروف.
 التوثيق(  المعايرة(Standardize:  تتـ مف خبلؿ وض  العبلمات والموحات اإلرشادية

رتبة ونظيفة سواء عمى والتحذيرية، وبذلؾ وض  معايير إلبقاء األشياء منظمة وم
 الصعيد الشخصي أو البيئي.

 التأكيد( اإللتزام( Sustain:  مف يتـ بشكؿ يومي ودوري لمقياـ بالعمؿ الصحي  كمنه ،
 .خبلؿ التدريب والمحافظة عمى انضباط أفراد العمؿ المعنيف )اإلنضباط الذاتي 

في منهجية   بتف الخطوات السابقة 2، ص 2013ومف هنا أوضحت )أميرة محمد، 
جمبا كايزف عبارة عف جزء مف سمسمة مف الخطوات فيما يعرؼ بالتطهير، فكمما امتؤلت بيئة 
العمؿ بصغائر األمور كاف هناؾ هدر بالماؿ والو ت والجهد و مة اإلنتاجية، لذلؾ فنف ترتيب 
 المهاـ وتنظيـ العمؿ وتطهير  مف المعو ات هو أحد المتطمبات الرئيسية ألسموب كايزف،
فالتطهير يتملؿ في )التصنيؼ لـ الترتيب لـ التنظيؼ لـ االستمرار لـ التقنيف . بينما القضاء 
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عمى الهدر في الكايزف يعني أف هناؾ أنشطة عير ضرورية وال تضيؼ شيئًا حقيقيًا لنات  
 العمؿ، وهو ما يساعد عمى الهدر التي يطمؽ عميها باليابانية )مودا  لذا البد مف التخمص منها

أهمية الكايزف مف خبلؿ وض  بعدـ اتباعها عند انجاز العمؿ. باإلضافة إلى ذلؾ تتض  
 واعد التشغيؿ والتي بدورها عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات العممية التي تتخذ بهدؼ 
تحسيف العمؿ، وعندما يتـ ذلؾ ضمف منهجية كايزف فنن  يعني التطوير والتعديؿ المستمر لهذ  

مر هذا التطور حتى يتـ التخمص مف أي هدر في الموارد والجهد والو ت ويتـ القواعد، ويست
 الحصوؿ عمى أفضؿ النتائ  الممكنة.

 التحسيف لتحقيؽ الطرؽو  الخطوات مف العديد هناؾيتض  مما سبؽ أف 
 مقارنة أفضؿ بشكؿ ب  القياـ يمكف ما ديدتح هو مشترؾ واحد شيء لديهـ جميعهـ .المستمر
جمبا منهجية  خطوات تعد لهذا ر.المستم التحسيف عمى الحفاظ يمكنؾؼ وكي ،بالماضي

والتطوير المستمر، وتؤكد  التحسيفتسعى لتحقيؽ لقافة متميزة عف أية منهجية أخرى ألنها  كايزف
عمى مسئولية كؿ فرد بالمؤسسة في جمي  المستويات اإلدارية لمعامميف تجا  هذا التحسيف والتطوير 

دارؾ لمحاجة الحقيقية ألي مشكمة تحتاج إلى حموؿ ابتكارية، المبني عمى الوا    الممموس وا 
باإلضافة إلى أف منهجية جمبا كايزف تدعو إلى المرا بة الدائمة لمو اية مف المشكبلت  بؿ و وعها 
واجتناب أي سبب أو ألر  د يؤدى إلى مشكمة مستقبمية، مما يقمؿ مف الهدر فهى استراتيجية ال 

 الموارد أكلر مف اعتمادها عمى حسف استغبلؿ الموارد المتاحة.تعتمد عمى 
 .جمبا كايزنمنهجية تطبيق أهمية اسابعًا: 

الكايزف عندما أوجز  بالمقولة )األلؼ ميؿ تبدأ  منه "لقد اختصر )روبرت مورير  مفهـو 
دما بخطوة  فعندما تضيؼ تحسينًا صغيرًا كؿ يـو ستحقؽ كبرى المهاـ في نهاية األمر، وعن

تحسف مف الظروؼ المحيطة شيئًا  ميبًل كؿ يـو ستحقؽ تحسف ضخـ في الظروؼ في نهاية 
األمر، وأف المكسب الكبير لف يتتي عدًا وال بعد عد لكن  سيتتي في نهاية األمر فبل تنشد 

، 2018تحسنًا هائبًل وسريعًا بؿ إس  لتحسيف ضئيؿ واحد كؿ يوـ" )محمد عبد أشتيوي، 
   .20ص 

 تغييراتتضمف ت جمبا كايزفمنهجية   أف 10، ص2013ذكر )محمد بوحجي،  لذلؾ
و الفا د في أف هدؼ التغيير باستخداـ كايزف هو التخمص مف الهدر أل تقنية واجتماعية

العمميات  در اإلمكاف مما يؤدي بالتالي لتحسف زمف العممية وتكمفتها وجودتها وهذا هو 
الجانب االجتماعي في كايزف يتضمف التغيير ة إلى أف . باإلضافالجانب التقني في العممية
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نشطة التعمـ جزءًا أساسيًا في فمسفة أفي لقافة العامميف والمؤسسة مف خبلؿ التعمـ واعتبار 
ومف هنا حددت ) شريفة  .ليها بنفس إكايزف حيث يتعمـ الفرد كيؼ يحدد أهداف  ويصؿ 

في اإلدارة  جمبا كايزفهجية من  أهمية تطبيؽ 160-159، ص ص 2018عوض الكسر، 
 فيما يمي:

 .أف مفهومها يعتمد عمى التغيير البطيء التدريجي، ولكن  تغيير مستمر 
  تعتمد عمى عمؿ شيء  ميؿ بطريقة أفضؿ كؿ يـو وذلؾ عف طريؽ جعم  بسيطًا

 بتحميم  لـ القياـ بعممية التحسيف عف طريؽ التخمص مف الفائض.
 فاعمة م  النتائ  وترعب في صن  التغيير مهما كمؼ تساعد عمى خمؽ بيئة  يادية مت

 األمر مف جهد.
  لها دور واض  في صن  لقافة العبل ة بيف التكمفة اإلنتاجية والهدر في القطاع

 الخدماتي.
  الطبقات اإلدارية، ألن  يساعد عمى تساعد عمى التقميؿ مف الحزازيات التي تنت  بيف

 بعد التخصيص.تكويف أسس اإلبداع في مرحمة متقدمة 
  ،تعد أسهؿ وأفضؿ األساليب ألداء العمؿ، كما ترف  مف خبرة الموظفيف وكفاءتهـ

وذلؾ بتوفر المعايير الواضحة لقياس أداء الموظفيف وتبيف الطريؽ الوا عي 
 لممدخبلت والمخرجات وذلؾ بناء عمى وضوح أهداؼ المنظمة.

  أي منظمة م  تدريبهـ عمى تحدد المهاـ التي يجب أف يتدرب عميها الموظفوف في
 عدـ تكرار الخطت والتغمب عمى نقاط الضعؼ باستخداـ الوسائؿ المبلئمة.

  إلى أف أهمية 131، ص 2019طربي ، هاشـ  مر، آالء  داؤود شاديةوأضافت )
 بتنها تعمؿ عمى مستوييف هما:تطبيؽ منهجية كايزف 

 مستوى األفراد - أ
 مستوى العمميات أو األنشطة  - ب

تفوؽ أسموب منهجية كايزف عمى أسموب الهندرة الذي يعمؿ عمى مستوى  وهذا هو سر
العمميات فقط. مما يستدعى تمكيف العامميف ومنحهـ السمطات الكافية إلجراء التعديبلت التي 

بالتتلير الواض ، وتركز عمى  يروف فعاليتها، لذلؾ تعتبر كايزف عممية تحسيف دائمة تتميز
 لتحقؽ نتائ  سريعة وتحافظ عمى استمراريتها.ف األهـ استراتيجيًا اكالم
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 بندارة التغيير كايزف جمبا منهجيةبيف  النظرية العبل ة استنتاج يمكف ذلؾ ضوء وعمى
 والتي الهامة، المواضي  مف كايزف جمبا منهجية تعتبرحيث  ،دعم  مف خبللها وامكانية
 مف المنظمات، مف العديد في تطبيقها ويتـ الحديلة، األعماؿ بيئة في كبير باهتماـ حظيت
 منهجية أف القوؿ نستطي  .التحديات مواجهة في والمساعدة منتجاتها، وتحسيف تطوير أجؿ
 وجودها مف البد سابؽ متطمب عتبرت ألنها التغيير،عممية ب واضحة عبل ة لها كايزف جمبا

تعني تطبيؽ  فجمبا كايز وهنا نتكد عمى أف منهجية  .التغيير إحداث عززت ألنها وتطبيقها،
 حإيضا ويمكف التغيير، بندارة وارتباطية وطيدة عبل ة هناؾأسموب تطويري بصورة تجعؿ 

 :باآلتي العبل ة هذ 
 المرتكزات مف أيضاً  الهدؼ وهذا ،لقافة القيادة رسيخت إلى تسعى كايزف جمبا منهجية إف -1

 في البشرية اردالمو  لكوف. المنظمة في التغيير إدارة اإليه تسعى الذي واألهداؼ
 نجاح في األساس هي العالية والقدرات المهارات وذات والكفوءة المؤهمة المنظمة،
 كايزف جمبا منهجية أف القوؿ يمكف لذلؾباإلضافة . النهائية أهدافها تحقيؽ في المنظمة

رضاء المستفيديف، والتغيير  إلى هدؼت التحسيف المستمر وصواًل إلى تطوير األداء، وا 
 إدارة إلي  تهدؼ ما وهو المنظمة، وفاعمية كفاءة زيادة وبالتالي ،دى الطويؿعمى الم
 إدارة في يأساس بمتطم ىه كايزف جمبا منهجية أف آخر بمعنى المنظمة، في التغيير
 .المنظمة في التغيير

 اآلخريف، المنافسيف تجا  لها تنافسية ميزة ؽيتحق إلى هدؼت كايزف جمبا منهجية إف -2
 تهدؼ حيث المنظمة في التغيير إدارة إليها تسعى التي األهداؼ مف أيضاً  راألم وهذا
 .لممنظمة التنافسي المو ؼ لتعزيز متميزة خرجاتم تطوير إلى اإلدارة هذ 

 وهذا واإلداري، العممي العمؿ في األخطاء تقميؿ إلى هدؼت كايزف جمبا منهجية إف -3
ف المنظمة، في والمادية المالية التكاليؼ تخفيض إلى يؤدي  المنظمة في التغيير إدارة وا 
دخاؿ المنظمة مشكبلت وحؿ التكاليؼ وتخفيض االنفاؽ ترشيد إلى أيضاً  تهدؼ  أي وا 

 .اليها جديدة تحسينات
 إلي  تسعى ما وهذا ككؿ المنظمة أهداؼ تحقيؽ عمى ركزت كايزف جمبا منهجية إف -4

 .كايزف جمبا لمنهجية نظمةالم تطبيؽ ذلؾ في ويساعدها التغيير إدارة أيضاً 
 أبعاد عدة خبلؿ مف المنظمة في التغيير أهداؼ تحقيؽ في كايزف جمبا منهجية تساهـ -5

 ؛والموظفيف والعمبلء، المالكيف، وهي أساسية محاور لبللة عمى التركيز تتضمف والتي
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 سواء احةالمت البيئية االمكانات مف االستفادة خبلؿ مف الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ ألف
 التي السمعة أو الخدمة مستوى تطوير إلى يؤدي مادية، أو بشرية، أو تكنولوجية، أكانت
 .المنظمة تنتجها

 الرضا بعدي إلى النظر خبلؿ مف التغيير وسائؿ مف ةوسيم ىه كايزف جمبا منهجية إف -6
 بلقافة دالهاواستب القائمة التنظيمية اللقافة تغيير إلى يهدفاف فاالمذ التنظيمي والوالء
 مف التطوير أساليب أحد التنظيمية اللقافة اعتبار يمكف حيث . لها جديدة تنظيمية
 عمى التركيز خبلؿ مف وذلؾ الشاممة، الجودة بندارة الخاصة والمعرفة الوعي نشر خبلؿ

 .التنظيمية المستويات كؿ في العامميف مشاركة
 :م عمىيقو  التغيير بااستخدام كايزنوبناًء عمى ذلك فإن 

 .التحسيف المستمر بمعنى التغيير لؤلفضؿ  •
هذا التغيير ينت  ويطبؽ في الجمبا ) مو   العمؿ  يرف  القدرات اإلبداعية لمعامميف  •

 .ومشاركتهـ في التغيير
 ) و هالكاً أكؿ عمؿ ينفذ يمكف تحسين  وكؿ عممية تتـ حاليًا البد وأنها تحتوي هدرًا   •

waste )  هذا الهدر ينت   يمة مضافة لمعممية ولمعميؿ و التخمص مف أوتقميؿ
 .المستفيد مف ناتجها

تعد فكرة التخمص مف الهدر في العمميات هي المحور   -التغيير باستخداـ كايزف •
 .الرئيسي لمتغيير مف خبلؿ كايزف

 ودعم  التغيير إدارة عممية تناوؿ الذي الحالي العنصر في عرض  تـ ما عمى تتسيساً 
 أهمية جسدت التي اإللتقاء نقاط مف كلير األدبيات أظهرت نظريًا، ا كايزفجمب منهجية وفؽ
 يتعمؽ وفيما .خاص بشكؿ التعميمية والمؤسسات عاـ بشكؿ والمؤسسات لمفرد التغيير إدارة

 إدارة في المنهجية هذ  بتطبيقات االهتماـ إلى المبررات هذ  تدعو ،جمبا كايزف بمنهجية
لى األساسي، التعميـ مف األولى بالحمقة السيما يةالتعميم بالعممية التغيير  تبني ضرورة وا 
 .المرحمة بهذ  التغيير إلدارة ممارساتهـ خبلؿ جمبا كايزف منهجية

 .نتائجها وتحميل الميدانية الدرااسة إجراءات اإلطار الميدان  لمدرااسة:
 الميداني الجزء تنفيذ في اتباعها تـ التي لئلجراءات مفصبلً  وصًفا المحور هذا يتناوؿ

عداد الميدانية، الدراسة أهداؼ ويشمؿ الدراسة، مف  ولباتها، صد ها مف والتتكد أداتها وا 
 النتائ  عرض وأخيراً  نتائجها، معالجة في استخدمها تـ التي اإلحصائية األساليبف وبيػا
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 والموجهيف المدرسة إدارة مف إدارتها عمى والقائميف المعمميف أراء رصد بغية وذلؾ وتفسيرها؛
 وما األساسي التعميـ مف األولى بالحمقة بعممهـ المرتبطة التغيير إدارة عناصر بعض إزاء

 .صمة ذات جمبا كايزف منهجية مبادئ مف تتضمن 
 .الميدانية الدرااسة إجراءاتأواًل: 

  أهداف الدرااسة الميدانية: -1
 والقائميف األولى ةحمقالب األساسي التعميـ معمـ آراء رصد إلى الميدانية الدراسة هدفت

 التغيير إدارة عناصر بعض تحقؽ درجة نحو ،والموجهيف المدرسة إدارة مف إدارتها عمى
  طاع في التغيير عممية بندارة الوعي مستوى لرف  جمبا كايزف منهجية وفؽ بعممهـ المرتبطة
 .لها المستمر والتحسيف التعميـ،

 وثباتها. بناء أداة الدرااسة والتحقق من صدقها -2
 التغيير بندارة المتعمقة السابقة والدراسات واإلدارية التربوية األدبيات عمى اإلطبلع بعد
 البيانات جم  بغرض استبانة تصميـ تـ ،اليابانية كايزف بمنهجية والمتعمقة التعميـ، بقطاع

 االستبانة ونتتك و د. أسئمتها عف واإلجابة الدراسة أهداؼ لتحقيؽ البلزمة واآلراء والمعمومات
 .محاور ستة عمى مقسمة عبارة  70) مف األولية صورتها في

 الصدق الظاهري لالاستبانة:
 صدؽ مف التحقؽ تـ الدراسة، أهداؼ لتحقيؽ وصبلحيتها االستبانة  درة مف لمتتكد
 التربية تخصص المساعديف واألساتذة األساتذة مف مجموعة عمى بعرضها وذلؾ محتواها
 حوؿ ومقترحاتهـ بآرائهـ لئلسترشاد وذلؾ ؛التربية كميات ببعض التعميمية ارةواإلد المقارنة
 محور كؿ لتغطية العبارات كفاية ومدى صياعتها، ووضوح االستبانة عبارات مبلءمة مدى
 إضافة أو العبارات بعض حذؼ مف مناسًبا يرون  ما ا تراح إلى باإلضافة محاورها، مف

 ووصؿ المقترحة، التعديبلت أ جريت المحكميف، السادة تتوجيها ضوء وفى. جديدة عبارات
 النهائية صورتها في محاور   مفردة موزعة عمى أربعة62إلى ) االستبانة مفردات عدد
  .1؛ موزعة كما موض  بجدوؿ )جمبا كايزف منهجية وفؽ التغيير إدارة عمميات تناوؿت

 ( محاور االاستبانة1جدول )

رقم 
 المحور

 العباراتعدد  ااسم المحور

 16 جمبا كايزنمرحمة التخطيط لمتغيير وفق منهجية  األول
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رقم 
 المحور

 العباراتعدد  ااسم المحور

 9 .جمبا كايزنمرحمة التنظيم لمتغيير وفق منهجية  الثان 
 18 .جمبا كايزنمرحمة تنفيذ التغيير وفق منهجية  الثالث
 19 .جمبا كايزنمرحمة متابعة وتقويم التغيير وفق منهجية  الرابع

 :الاستبانةصدق االتاساق الداخم  ل
 محوربصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ مفردة مف مفردات االستبانة م  ال يقصد

وفي ضوء ما أسفرت عن  آراء السادة المحكميف، تـ التتكد مف الصدؽ  ،الذي تنتمي إلي 
فرد  45الظاهري ألداة الدراسة، ومف ل ـ  صياعة االستبانة وتطبيقها عمى عينة مبدئية بمغت 

  19  اإلصدار )SPSS. ل ـ  تـ حساب معامؿ بيرسوف بواسطة برنام  )ة الدراسةمف عين
 محاور مف محور كؿ بيفوذلؾ لمتحقؽ مف درجة اتسا ها الداخمي بحساب معامؿ االرتباط 

وأسفرت النتائ  عف وجود ارتباطات دالة إحصائيًا بيف كؿ  األخرى، محاورال م  االستبانة
ا يشير إلى درجة اتساؽ عالية لبلستبانة، ومف ل ـ   درتها عمى محور والمحاور األخرى؛ مم

   ذلؾ.2ويوض  جدوؿ )  ياس ما وضعت لقياس ،
 ( معامالت االرتباط لكل محور من محاور االاستبانة مع االاستبانة إجماالً 2جدول )

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال محورال

 0.01 0.835 جمبا كايزنجية منه رحمة التخطيط لمتغيير وفقم
 0.01 0.839 .جمبا كايزنجية منه رحمة التنظيم لمتغيير وفقم
 0.01 0.948 .جمبا كايزنجية منه رحمة تنفيذ التغيير وفقم
 0.01 0.889 .جمبا كايزنجية منه رحمة متابعة وتقويم التغيير وفقم

 الدرااسة:  أداةثبات 
نباخ لمحاور االستبانة ولئلستبانة مف لبات االستبانة، تـ حساب معامؿ ألفا كرو  لمتتكد

ككؿ، و د و جد أف معامؿ اللبات لبلستبانة إجمااًل ولمحاورها الفرعية مرتف  كما هو موض  
  .3بجدوؿ )

 ( معامالت ثبات االاستبانة ومحاورها الفرعية3جدول )
 معامل الثبات عدد العبارات محوررقم ال

 0.807 16 األول
 0.779 9 الثان 



 ـ 2022يناير   1العدد  37المجمد                   ......    دعـ إدارة التغيير بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي

 https://mathj.journals.ekb.eg/      مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                                      
447 

   
 0.851 18 ثالثال
 0.882 19 الرابع

 0.946 62 االاستبانة الكمية
جراءات التطبيق  :عينة الدرااسة وا 

مف صدؽ ولبات أداة الدراسة، أصبحت االستبانة جاهزة في صورتها النهائية  التتكدبعد 
لمتطبيؽ. ومف ل ـ  تـ الحصوؿ عمى الموافقات اإلدارية بالسماح بتطبيؽ اإلستبانة وتيسير 

لباحلة مف خبلؿ موافقة األستاذ وكيؿ وزارة التربية والتعميـ بمحافظة المنيا بالسماح ا مهمة
بتطبيؽ االستبانة. ومف لـ تـ توزي  االستبانة في صورتها النهائية عمى عينة مف معممي 

والبالغ التعميمية التس  بمحافظة المنيا بجمي  اإلدارات  التعميـ األساسيوالقائميف عمى إدارة 
لي عددهـ وفقًا إلحصائيات اإلدارة العامة لنظـ المعمومات ودعـ اتخاذ القرار لوزارة إجما

خبلؿ فردًا. وتـ التطبيؽ  31151  ب 2021 -2020لمعاـ الدراسي )التربية والتعميـ 
منهـ إبداء آرائهـ حوؿ درجة   ، وط مب2021 -2020الفصؿ اللاني مف العاـ الدراسي )

 – متوسطة – عالية) اللبللي ستبانة، وفقًا لمقياس ليكرتتحقؽ أو توفر عبارات اال
 تـ استبانة،  550) الموزعة االستبانات عدد بمغ و د. االستبانة محاور لجمي   منخفضة
 البيانات بعض لنقص منها استبانة  35) استبعاد تـ حيف فى استبانة،  510) استرجاع
 لممعالجة الصالحة االستبانات عدد بمغ ي وعم العبارات؛ جمي  عمى االستجابة استيفاء ولعدـ

 بالمحافظة، التس  التعميمية اإلدارات جمي  العينة   إستبانة، و د ملمت475) اإلحصائية
 بها العينة زادت التي التعميمية المنيا إدارة عدا ما حد إلى متقاربة التمليؿ نسب وكانت

 .بها السكانية الكلافة والرتفاع ظةالمحاف عاصمة ألنها نظراً  األخرى؛ بالمراكز بالمقارنة
 المعالجة اإلحصائية:  -3

 البيانات التي تـ الحصوؿ عميها، باستخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية: تحميؿتـ 
  تـ إدخاؿ البيانات فى برنام  الحزمة اإلحصائية SPSS ( وأعطيت األوزاف  ، 19اإلصدار

   عمى الترتيب.منخفضة –متوسطة  –عالية   الستجابات أفراد العينة )1 - 2 – 3)
   تـ حساب المتوسط الحسابي، واالنحراؼ محاورهالتحديد درجة تحقؽ مفردات االستبانة و ،

 ها.محاور مف  محورالمعياري، ونسبة متوسط اإلستجابة لكؿ عبارة مف عباراتها ولكؿ 



 ـ 2022يناير   1العدد  37المجمد                   ......    دعـ إدارة التغيير بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي

 https://mathj.journals.ekb.eg/      مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                                      
444 

  ة مف أجؿ وض  تقديرات لفظية؛ لوصؼ وتحديد درجة تحقؽ العبارات فى ضوء نسب
متوسط االستجابة لكؿ عبارة، تـ حساب حدود اللقة العميا والدنيا لممقياس اللبللي المطبؽ 

 بالدراسة ولعينتها مف خبلؿ المعادلة اآلتية: 
 1.96× الخطت المعياري  حدود اللقة لنسبة متوسط االستجابة = نسبة متوسط االستجابة 

 0.67كرت اللبللي = حيث نسبة متوسط االستجابة لمقياس لي

 
 0.67أ متوسط شدة االستجابة لعبارات االستبانة = 

 0.33ب با ي طرح نسبة متوسط شدة االستجابة لعبارات االستبانة مف الواحد الصحي  = 
 475ف عدد أفراد العينة = 

ي والت 0.63والحدود الدنيا  0.71وباستخداـ المعادالت السابقة، و جد أف حدود اللقة العميا  
 يمكف التعبير عنها لفظيًا كاآلتي:

X ≥ 0.71 .تتحقق بدرجة عالية 
0.67 < X  <0.71 عالية بدرجة التحقق إلى تميل متواسطة بدرجة تتحقق. 
0.63< X < 0.67 منخفضة بدرجة التحقق إلى تميل متواسطة بدرجة تتحقق. 

X ≤ 0.63 .تتحقق بدرجة منخفضة 

 .نية وتفاسيرهاتائج الدرااسة الميدانثانيًا: 
يعرض هذا الجزء نتائ  الدراسة الميدانية وتحميمها؛ مف خبلؿ رصد آراء عينة الدراسة 

 األساسي التعميـ مف األولى بالحمقة بعممهـ المرتبطة التغيير إدارة عناصر نحو درجة بعض
 .بما يتعمؽ بالعممية التعميمية جمبا كايزف منهجيةتحقيؽ ل مف تتضمن  وما
 جمبا كايزن منهجية وفق لمتغيير التخطيط مرحمة: األول محورال نتائج -1

 وفق لمتغيير التخطيط بمرحمة الخاص األول لممحور الكمية العينة أفراد ااستجابة متواسط ناسب نتائج (4) جدول
 جمبا كايزن منهجية

ر
 المتواسط العبارة قم

ناسبة 
متواسط 
 االاستجابة

درجة 
 الترتيب التحقق

الذيف  د الهدؼ مف عممية التغييرفي تحدي ف بالمدرسةيشارؾ العاممو   .1
 8 عالية 0.74 2.22 سيقوموف بتحقيقها.
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ر
 قم

 المتواسط العبارة
ناسبة 
متواسط 
 االاستجابة

درجة 
 التحقق

 الترتيب

يشارؾ العامموف بالمدرسة في الجمسات الخاصة برسـ توجهات المدرسة   .2
 5 عالية 0.76 2.27 المستقبمية نحو التغييرات المطموبة.

ترعب أف تمتمؾ المدرسة رؤية واضحة عما يتـ مف تغييرات مطموبة و   .3
 6 عالية 0.76 2.27 تكوف عمي .

توجد مجموعة مف القيـ واألخبل يات المتفؽ عميها تمارس عمى ضوئها   .4
 1 عالية 0.86 2.58 عممية التغيير.

 2 عالية 0.83 2.48 يتـ تحديد أهداؼ المدرسة بناًء عمى التغيير المطموب الوصوؿ إلي .  .5

 11 عالية 0.73 2.19 ا تجا  عممية التغيير.تمتمؾ المدرسة استقبللية لتحديد رسالته  .6

 3 عالية 0.78 2.35 تركز أهداؼ التغيير عمى تحقيؽ التميز في العممية التعميمية.  .7

تعمؿ عممية التغيير الحالية عمى تحقيؽ الرؤية المستقبمية لتطوير   .8
 4 عالية 0.77 2.33 منظومة التعميـ األساسي.

عية بحيث تعكس االمكانيات الحقيقة تتميز عممية التغيير بتنها وا   .9
 0.70 2.11 لممدرسة.

متوسطة 
تميؿ إلى 
 العالية

14 

 9 عالية 0.73 2.21 تتسـ عممية التغيير بالمرونة واالستجابة لمتطمبات البيئة المحيطة.  .10

تترجـ إدارة مرحمة التعميـ األساسي بمديرية التربية والتعميـ بالمحافظة   .11
د حضور الطبلب محتوى المناه  الدراسية، عممية التغيير في مواعي

واألنشطة الصفية والبلصفية، الزي المدرسي، نوعية معمـ الفصؿ، دم  
 التكنولوجيا في العممية التعميمية.........إلخ.

 7 عالية 0.75 2.26

تحمؿ المدرسة البيئة الداخمية لها مف النواحي )المالية، والتكنولوجية،   .12
 10 عالية 0.73 2.21 بصورة دورية.والبشرية، واإلدارية  

تدرس إدارة مرحمة التعميـ األساسي بمديرية التربية والتعميـ بالمحافظة   .13
جوانب القوة والضعؼ في أداء المدرسة بناًء عمى الفرص والتهديدات 

 في البيئة الخارجية.
 13 عالية 0.71 2.15

 لتعميـ بالمحافظةتقـو إدارة مرحمة التعميـ األساسي بمديرية التربية وا  .14
بمنا شة أهـ القضايا التي يكوف لها دور في تحقيؽ أهدؼ عممية 

 التغيير.
 12 عالية 0.72 2.17

 تطبؽ إدارة مرحمة التعميـ األساسي بمديرية التربية والتعميـ بالمحافظة  .15
استراتيجية محددة لمتعامؿ م  المشكبلت التي تعوؽ تحقيؽ أهداؼ 

 عممية التغيير.
2.01 0.67 

متوسطة 
تميؿ إلى 
 المنخفضة

15 

 16متوسطة  0.66 1.99توفر إدارة مرحمة التعميـ األساسي بمديرية التربية والتعميـ بالمحافظة   .16
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ر
 قم

 المتواسط العبارة
ناسبة 
متواسط 
 االاستجابة

درجة 
 التحقق

 الترتيب

تميؿ إلى   .معرفة مستمرة بالتغييرات التي تحدث في البيئة الخارجية
 المنخفضة

 عالية 0.74 2.09 إجمال  ناسبة متواسط االاستجابة لممحور األول 
 فيما عالية تحقؽ درجة إلى يشير المحور لهذا العاـ المتوسط أف  4) جدوؿ مف يتض 

 حدود ضوء وفى. جمبا كايزف منهجية وفؽ لمتغيير التخطيط لمرحمة العينة أفراد بتقييـ يتعمؽ
 نالت عبارة عشر لبلث وجود تبيف الدراسة، عينة الستجابات اإلحصائي التحميؿ ونتائ  اللقة
، 12، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ى العبارات ر ـ )ف وتملمت ،عالية تحقؽ درجة
 بالجدوؿ تاسعةال لمعبارة االستجابة متوسط ونسبة الحسابي المتوسط يدؿ كما.  14، 13

" تتميز عممية التغيير بتنها وا عية بحيث تعكس االمكانيات الحقيقة لممدرسة" ونصها أعبل 
 التخطيط مرحمة ب  يمر لما ةإيجابي إشارة إلى العالية؛ ىإل تميؿ متوسطة بدرجة تحققت التي

 اإلدارة في الرئيسية الوظائؼ أحد هو التخطيط فأل هذاو  ،جمبا كايزف منهجية وفؽ لمتغيير
 ينتمي التي المنظمة مستقبؿ عمى تؤلر  رارات يتخذ ألن  مخطط، األصؿ في هو فاإلداري

 . إليها
 في بها القياـ يجب التي األعماؿ ويحدد نفيذي،ت عمؿ أي يسبؽ لمتغيير التخطيط إف

 فنف لمتخطيط المفهوـ هذا مف وانطبل اً . لتنفيذها المبلئميف والو ت بالكيفية المستقبؿ
 بيف العبل ة هو: واللاني المستقبؿ، هو: األوؿ: رئيسيف بعنصريف مباشرة عبل ة ل  التخطيط
خطوة إدارية مهمة  لمتغيير التخطيط ألفو  .األهداؼ هذ  لتحقيؽ المستخدمة والطرؽ األهداؼ

 . ويتفؽ في هذا السياؽمتغيرة ظروؼ في تعمؿ المنظمات ألف نشتت لمتخطيط الحاجة نفف
 بعممية ليس والتطوير التغييرأف   2، ص2015)بف عمى عبد الوهاب،ما أشار إلي  

نما عفوية، عشوائية  عمى كبيرة بةبنس يتحدد إلزامية وشروط مسبؽ تخطيط إلى تستند هي وا 
 ولعؿ ذلؾ، خبلؿ مف المؤسسة أهداؼ تحقيؽ وبالتالػي التغيير إدارة عممية نجاح درجة إلرها
 د يؽ فهـإدارة عممية التغيير عمى  عمى القائميف تحمي ضرورة في يكمف الشروط هذ  أهـ

 مختمؼل الفكرة إيصاؿ مف ذلؾ بعد يتمكنوا حتى اهحقيقت وكيفية إدارة عممية التغيير ألهمية
 والفاعمية النجاح تحقيؽ أجؿ مف عمي  التركيز يجب عامؿ أهـ ولكف التنظيمية، المستويات

 التي والترتيبات اإلجراءات واتخاذ التغيير لعممية الداعمة والقوى والجهود الطا ات حشد هو
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 العممية األساليب تبني إلى يدعػػو مما، لمتغيير والمواتية المفضمة الظروؼ توفير تكفؿ
 عمى أو الفشؿ مسببات كؿ عمى القضاء أجؿ مف ة،مؤسسال في يفمماعال جمي  اشتراؾو 
 .منها التقميؿ محاولة  ؿاأل

 وهما المنخفضة إلى يميؿ بمستوى ولكف متوسطة بدرجة أخرتاف عبارتاف تحققت كذلؾ
عميـ تطبؽ إدارة مرحمة التعميـ األساسي بمديرية التربية والت" ونصها خامسة عشرال العبارة

استراتيجية محددة لمتعامؿ م  المشكبلت التي تعوؽ تحقيؽ أهداؼ عممية  بالمحافظة
توفر إدارة مرحمة التعميـ األساسي بمديرية التربية " ونصها عشر ةسادسال والعبارة ،"التغيير

ولهذا أكدت  ؛"والتعميـ بالمحافظة معرفة مستمرة بالتغييرات التي تحدث في البيئة الخارجية
عمى إمكانية نجاح تطبيؽ إدارة المعرفة في   Watanabe 2011,)واتانابي    دراسةنتائ

المنظمة عند االعتماد عمى استراتيجيات الكايزف، وضرورة االستعانة بخبرات الممارسيف لهذ  
 االستراتيجية لتخطيط، وتنفيذ جمي  العمميات المتعمقة بها.

 عينة استبعاد إلى يشير مما فضة؛منخ تحقؽ درجة عمى ةعبار أي  حصؿتلـ  حيف في
 المفردات تمؾ تناولتها التي جمبا كايزفخمؿ في عممية التخطيط لمتغيير وفؽ منهجية  الدراسة
 وبالتالى المدرسي، المجتم  داخؿ التعميمية العممية سير عمى إيجاباً  يؤلر مما  4) بجدوؿ
 يسعى التى أهدافها تعميميةال العممية تحقيؽ التبلميذ وتحصيؿ استيعاب مستوى عمى يؤلر
 ,Walid RiZK BADr) يرىوهنا  تحقيقها، إلى التعميمية بالمؤسسة العامميف جمي 

2018.P.180)  كايزف ابجم طريقة لنجاح الرئيسية المتطمبات مف عدد هناؾ أف 
Kaizen، العامميف تحفز التي إيجابية تنظيمية بيئة وتوفير العميا اإلدارة ودعـ لتزاـإ ؛منها 

  Gemba جيميا طريقة تطبيؽ نحو الموظفيف أفكارو  المؤسسة لقافة تغييرو ج، اإلنتا عمى
 صن  في ومشاركتهـ العامميف لجمي  والتدريب واإلرشاد التحفيز خبلؿ مف Kaizen كايزف
 هذ  بفائدة وا ناعهـ لؤلفراد المطموبة الخبرة مستوى مف يرف  الذي والتدريب التعميـر، و القرا

  .وتطبيقاتها الطريقة
 مف األولى الحمقة) الحالية الدراسة موض  التعميمية المرحمة لطبيعة عودت ذلؾأهمية  ولعؿ

 بقمة تتسـ التي األساسي التعميـ مرحمة مف اللانية بالحمقة بالمقارنة  األساسي التعميـ مرحمة
 هذ  وتعد .اـع بشكؿ التعميمية لمعممية التطوير مف أشكاالً  هناؾ كاف إذا وحتى التغيير،
جمبا  منهجية وفؽ لمتغيير التخطيط مرحمة تهميةب والمهتميف لممعنييف مهًما مؤشًرا النتيجة
 مف يستفيد اإلدارات التعميمية مديرولعؿ  ،التحقؽ بدرجة عالية مؤشرات تعد حيث كايزف
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 لقافة أف ذلؾ وتغييرها إدارتها وكيفية المنظمة بلقافة يتعمؽ فيما التغيير إدارة وممارسات بحوث
 هوية تحدد التي واالفتراضات والقيـ واألدوات والمفاهيـ المبادئ عف عبارة هي المنظمة
 بوض  األداء تعيؽ أف ويمكف ل ، الدعـ المناخ بتهيئة المنظمة في األداء وتدعـ المنظمة
 وهو والفهـ، بالتعمـ يرتبط الذي اإلدراؾ تغيير في تتملؿ والتي والتغيير، المخاطرة أماـ العقبات

 ما هو االدراؾ تغييرو ، حديف ذو سبلح المنظمة افةفلق .السموكيات في اللقافة اندماج يحقؽ ما
جراءات تدابير توفير تمـزسي مما، السموكيات في اللقافة اندماج يحقؽ لدعـ استمرارية  أساسية وا 

 تمؾ ضوء وفي العمؿ عمى االرتقاء بها وتحقيؽ جودة عممية التغيير المطموبة مف خبللها.
 لمتغيير التخطيطاالهتماـ بمرحمة  مستوى ارتفاع بيف الوليقة العبل ة إلى اإلشارة تجدر النتيجة
 .جمبا كايزف منهجية وفؽ
 جمبا كايزننتائج المحور الثان  مرحمة التنظيم لمتغيير وفق منهجية  -2

 لمتغيير التنظيم بمرحمة الخاص ان الث لممحور الكمية العينة أفراد ااستجابة متواسط ناسب نتائج( 5) جدول
 جمبا كايزن منهجية وفق

ر
 المتواسط العبارة قم

ناسبة 
متواسط 
 االاستجابة

درجة 
 الترتيب التحقق

 التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تحرص  .1
 مختمؼ عمى التغيير لقافة بث عمى بالمحافظة والتعميـ

 فرص الستغبلؿ فالعاممي وبيف التنظيمية المستويات
 .الداخمية البيئة

2.09 0.69 
متوسطة 
تميؿ إلى 
 العالية

4 

 وفهـ وضوح الى تهدؼ اتصاالت أنظمة بالمدرسة تتوافر  .2
 0.66 2.00 .المنفذة التغيير عممية

متوسطة 
تميؿ إلى 
 المنخفضة

7 

 العامميف بيف التغيير لعمميات البلزمة المعمومات تتداوؿ  .3
 .بالمدرسة

 2 اليةع 0.72 2.17

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة توفر  .4
 البيئة في تحدث التي بالتغييرات مستمرة معرفة بالمحافظة
  الخارجية

2.02 0.67 
متوسطة 
تميؿ إلى 
 المنخفضة

5 

 التعميـ مف األولى الحمقة بمدارس العامموف يتمت   .5
 المطموبة ةوالكفاء اإلنضباط مف عالية بدرجة األساسي
 .التغيير لعممية

2.02 0.67 
متوسطة 
تميؿ إلى 
 المنخفضة

6 
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ر
 المتواسط العبارة قم

ناسبة 
متواسط 
 االاستجابة

درجة 
 الترتيب التحقق

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تحدد  .6
 لمقائميف والمسئوليات لموظائؼ تنظيمي هيكؿ بالمحافظة

 .المطموبة التغيير مهاـ تنفيذ عمى
 1 عالية 0.73 2.21

 والتعميـ التربية بمديرية ساسياأل التعميـ مرحمة إدارة تحدد  .7
 والعامميف لممعمميف والمسئوليات السمطات بالمحافظة
 .المطموبة التغيير خطط تنفيذ لتفعيؿ بالمدرسة

2.12 0.70 
متوسطة 
تميؿ إلى 
 العالية

3 

 التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تخصص  .8
 لمدرسةبا والبشرية المالية الموارد بالمحافظة والتعميـ
 .التغيير عممية أهداؼ لتحقيؽ

 9 منخفضة 0.62 1.87

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تهتـ  .9
 أهداؼ لتحقيؽ المؤهميف المبدعيف بجذب بالمحافظة

 .التغيير عممية
1.96 0.65 

متوسطة 
تميؿ إلى 
 المنخفضة

8 

 متواسطة 0.68 2.02 إجمال  ناسبة متواسط االاستجابة لممحور الثان  
 مرحمة لمحور العاـ المتوسط أف يتض   5) بجدوؿ الواردة النتائ  عمى نظرة بنلقاء
. العالية إلى تميؿ متوسطة تحقؽ درجة إلى يشير جمبا كايزف منهجية وفؽ لمتغيير التنظيـ
 وجود تبيف الدراسة، عينة الستجابات اإلحصائي التحميؿ ونتائ  اللقة حدود ضوء وفى
عينة لم إيجابي تقييـ وشكمت والسادسة، اللاللة العبارة وهي عالية تحقؽ درجة نالت رتافعبا

 بالمؤسسات جمبا كايزف منهجية وفؽ لمتغيير التنظيـ مرحمة مكونات بعض إزاء الدراسة
 العامميف بيف التغيير لعمميات البلزمة المعمومات تداوؿ حيث مف بها، يعمموف التي التعميمية
 التعميـ مرحمة إدارة وتحدد سميمة، تنظيمية بيئة في العمؿ عمى يساعد مما بالمدرسة
 لمقائميف والمسئوليات لموظائؼ تنظيمي هيكؿ بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي

جمبا  منهجيةل الناج  بالتطبيؽ يسم  مما جيد بشكؿ المطموبة التغيير مهاـ تنفيذ عمى
 . كايزف

 المحور بهذاعبارتيف  تحقؽ إلى االستجابة متوسط ونسبة الحسابي المتوسط يشير كما
 بعض توفر عمى يدؿ مما السابعة؛العبارة األولى و  ماوه العالية إلى تميؿ متوسطة بدرجة

حرص  ملؿ نسبيًا، عاؿ   بمستوى جمبا كايزف منهجية وفؽ لمتغيير التنظيـ مرحمة مكونات



 ـ 2022يناير   1العدد  37المجمد                   ......    دعـ إدارة التغيير بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي

 https://mathj.journals.ekb.eg/      مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                                      
444 

 عمى التغيير لقافة بث بالمحافظة عمى والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة
 إدارة تحديدو  ،الداخمية البيئة فرص العامميف الستغبلؿ وبيف التنظيمية المستويات مختمؼ
 لممعمميف والمسئوليات السمطات بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة

 مهاـ أداء عمى إيجاباً  يؤلر مما .المطموبة التغيير خطط تنفيذ لتفعيؿ بالمدرسة والعامميف
 التنظيـ إزاء مرحمةوجود مشكبلت كليرة وفي ذلؾ إشارة إيجابية لعدـ  بهـ؛ المنوطة التغيير
بالمؤسسات التي يعمموف بها؛ وذلؾ استنادًا إلى استجاباتهـ  جمبا كايزف منهجية وفؽ لمتغيير

صؿ تس  مفردات نسبيًا لعدد لبلث مفردات مف أالتي جاءت مؤيدة لتحقؽ مرتف  ومرتف  
 Amany mohamdدراسة ) نتائ  إلى اإلشارة تجدر السياؽ هذا وفي شكمت هذا المحور.

sherf, 2019, Pp. 1-35  "يزفاك جيمبا تقنية استخداـ أف Gemba Kaizen  يساعد 
 في النوعية تالتعديبل بعض إجراء إلى باإلضافة ،األفراد لجمي  التغيير لقافة خمؽ في

 تحقيؽ يزفاك نموذج استخداـ يضمف حيث ، (PDCA)الشهير ديمن  دائرة نموذج تطبيؽ
 أعضاء بيف الجودة لقافة نشر طريؽ عف  دراتها وتعزيز الجامعات في المستمر التحسف
 لتحقيؽ العمميات نتائ  تحسيف تحقؽ بطريقة التغيير إدارة وتفعيؿ الجامعية المؤسسة
 في فرد كؿ يعرؼ أف يجب النجاح لتحقيؽو  ،– zero درجة إلى وؿوالوص األهداؼ
 ومواصفات معايير اتباع مف تستمزم  وما ".تنفيذها يتـ خطوةوكؿ  أي وفي مهام  المؤسسة
 تمؾ مدارس مف كبير عدد حرص م  ذلؾ تزامف عف فضبلً  ،عممية التنظيـ لمتغيير عند محددة
عمميات التغيير  تملؿ والتي االعتماد عمى لمحصوؿ عياً س الجودة بمعايير اإللتزاـ عمى المرحمة

  .بها حيوياً  عنصراً في بعض مكونات المنظومة التعميمية لتطويرها 
  بتف خطوات منهجية جمبا 2، ص 2013أوضحت )أميرة محمد،  وفي نفس السياؽ

العمؿ  كايزف عبارة عف جزء مف سمسمة مف الخطوات فيما يعرؼ بالتطهير، فكمما امتؤلت بيئة
بصغائر األمور كاف هناؾ هدر بالماؿ والو ت والجهد و مة اإلنتاجية، لذلؾ فنف ترتيب المهاـ 
وتنظيـ العمؿ وتطهير  مف المعو ات هو أحد المتطمبات الرئيسية ألسموب كايزف، فالتطهير 
ى يتملؿ في )التصنيؼ لـ الترتيب لـ التنظيؼ لـ االستمرار لـ التقنيف . بينما القضاء عم

الهدر في الكايزف يعني أف هناؾ أنشطة عير ضرورية وال تضيؼ شيئًا حقيقيًا لنات  العمؿ، 
وهو ما يساعد عمى الهدر التي يطمؽ عميها باليابانية )مودا  لذا البد مف التخمص منها بعدـ 

أهمية الكايزف مف خبلؿ وض   واعد اتباعها عند انجاز العمؿ. باإلضافة إلى ذلؾ تتض  
ؿ والتي بدورها عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات العممية التي تتخذ بهدؼ تحسيف التشغي
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العمؿ، وعندما يتـ ذلؾ ضمف منهجية كايزف فنن  يعني التطوير والتعديؿ المستمر لهذ  
القواعد، ويستمر هذا التطور حتى يتـ التخمص مف أي هدر في الموارد والجهد والو ت ويتـ 

    الممكنة.الحصوؿ عمى أفضؿ النتائ
 متوسطة بدرجة عبارات أرب  تحقؽ مبلحظة يمكف ، 5) بجدوؿ الواردة لمنتائ  وبالعودة

 تمؾ وتنـ ،العينة ألفراد نسبياً  سمبية تقييمات تضمنت المنخفضة؛ إلى يميؿ بمستوى ولكف
 يتعمؽ فيما جمبا كايزفمرحمة التنظيـ لمتغيير وفؽ منهجية ب نسبي  صور وجود عف النتائ 

 ،المنفذة التغيير عممية وفهـ وضوح لىإ تهدؼ اتصاالت أنظمة بالمدرسة تتوافرا يمي؛ مب
 مستمرة معرفة بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة توفر

 التعميـ مف األولى الحمقة بمدارس العامموف يتمت  ،الخارجية البيئة في تحدث التي بالتغييرات
 مرحمة إدارة تهتـ ،التغيير لعممية المطموبة والكفاءة اإلنضباط مف عالية بدرجة األساسي
 أهداؼ لتحقيؽ المؤهميف المبدعيف بجذب بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ
 يملؿ مما ومري  مبلئـ بشكؿفي ضوء عممية التغيير المطموبة لهذ  المرحمة  التغيير عممية
 .الدراسة عينة لدى تالمشكبل أحد

 أسفرت ما نتائ  المحور مف بقميؿ ليس جزًءا أف إلى استناداً  ذلؾ تفسير يمكف وربما
 التعميـ مرحمة إدارة صيتخص إزاء سمبياً  مضموناً  حممت التي ةلامنال العبارة نتيجة عن 

 أهداؼ لتحقيؽ بالمدرسة والبشرية المالية الموارد بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي
 المدرسة، داخؿ وطبلب  المعمـ فم تغييرات المطموبةال تحقيؽ كفاءة يعيؽ بماالتغيير  عممية
 األساسي التعميـ مرحمة إدارة تحدد" نصها جاء والتي اللاللة لمعبارة اإليجابية االستجابة رعـ

 تنفيذ عمى مقائميفل والمسئوليات لموظائؼ تنظيمي هيكؿ بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية
 البلزمة المعمومات تتداوؿ " نصها جاء والتي المحور بنفسوالسادسة  "المطموبة التغيير مهاـ

 العبارتيف؛ نتيجة بيف كامؿت وجود يبدو  د لـ ومف ؛"بالمدرسة العامميف بيف التغيير لعمميات
وجماعات العمؿ في  تملؿ محاولة إلارة أذهاف أفراد هذ  الخطوة أف إلى ذلؾ عزويمكف أف يو 

مف عامميف وأ ساـ ومديريف بضرورة الحاجة لمتغيير، والعمؿ عمى التخمص مف  المنظمة
تجاهات والقيـ والممارسات والسموكيات التي يمارسها األفراد داخؿ التنظيـ في الو ت اال

يء الحالي، لـ العمؿ عمى تهيئة األجواء المبلئمة لخمؽ دواف  جديدة عند األشخاص لعمؿ ش
ما، لـ العمؿ عمى تقوية الشعور لدى هؤالء األشخاص بضرورة استبداؿ األنماط السموكية 

 إلى المنظمة في األفراد دف  العممية هذ  وتتضمفوالقيـ واالتجاهات القديمة بتخرى جديدة، 
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 أنها أو مبلئمة، تعد لـ بمقتضاها يعمموف التي الحالية اإلستراتيجية أو السموؾ أف إدراؾ
شعار واألداء، النتائ  تدهور إلى تؤدي  تحدث  د التي التغييرات اتجا  باألماف العامميف وا 

ذا. التغيير مقاومة مسببات أي بنزالة ذلؾ ويتـ مستقببل؛  فنف األفراد لدى اإلدراؾ هذا حدث وا 
 .العممية تمؾ ويسهؿ بالتغيير القياـ بضرورة لمقبوؿ يؤهمهـ ذلؾ

هذ  المرحمة، الضغط لمتخمص مف ب فاعمية التنظيـدامها لي يتـ استخالممارسات الت ومف
السموكيات الحالية المتسببة في تدني مستويات األداء، لـ عمى اإلدارة العمؿ عمى إيجاد 
يجاد االستعداد و الرعبة لعمؿ شيء جديد، والتوصؿ إلى عدـ جدوى وفاعمية  الدافعية وا 

من  أي مدعمات  ما يمي:ساليب األف ضمف اؿ، وماألساليب القديمة المطبقة إلنجاز األعم
أو معززات ألنماط السموؾ التي تملؿ نوعا مف المشاكؿ، وذلؾ إلظهار أف أنماط السموؾ 

، انتقاد التصرفات وأساليب العمؿ التي تؤدي إلى حدوث مشاكؿ ، والسيئة عير مرعوب فيها
شعار العامميف باألماف تجا  التغيرات التي  د تحدث مستقببل و  ويتـ ذلؾ بنزالة أي مسببات ا 

 لمقاومة التغيير.
 جمبا كايزننتائج المحور الثالث: مرحمة تنفيذ التغيير وفق منهجية  -3

 التغيير تنفيذ بمرحمة الخاص الثالث لممحور الكمية العينة أفراد ااستجابة متواسط ناسب نتائج (6) جدول
 جمبا كايزن منهجية وفق

ر
 المتواسط العبارة قم

ناسبة 
متواسط 
 االاستجابة

درجة 
 الترتيب التحقق

 لمتتكد بالمدرسة األساسي لمتعميـ العامة لئلدارة مملؿ يتواجد  .1
 أي مف المطموبة والتدريسية االدارية التغيير عممية خمو مف

 .مشاكؿ
 18 منخفضة 0.63 1.90

 التغيير عممية لخطط ومنشورات ولائؽ بالمدرسة تنشر  .2
 0.68 2.05 .المدى طويمة

وسطة مت
تميؿ إلى 
 العالية

9 

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تعمف  .3
 التغيير عممية لخطط ومنشورات ولائؽ بالمدرسة بالمحافظة

 .سنوياً 
2.03 0.67 

متوسطة 
تميؿ إلى 
 المنخفضة

13 

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تحدد  .4
 التي والسياسات اإلجراءات مجموعة مدرسةبال بالمحافظة

 .التغيير عممية أهداؼ تحقيؽ عمى بها العامميف تساعد
2.00 0.66 

متوسطة 
تميؿ إلى 
 المنخفضة

17 
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ر
 المتواسط العبارة قم

ناسبة 
متواسط 
 االاستجابة

درجة 
 الترتيب التحقق

 عمى والعامميف المعمميف تستهدؼ تدريبية برام  توجد  .5
 عممية أهداؼ تحقيؽ عمى تساعدهـ التي اإلجراءات
 .التغيير

2.11 0.70 
متوسطة 
 تميؿ إلى
 العالية

7 

 .التغيير خطوات لتنفيذ متنوعة طر ا المدرسة إدارة تطبؽ  .6
2.06 0.69 

متوسطة 
تميؿ إلى 
 العالية

9 

 التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تجذب  .7
 عممية أهداؼ لتحقيؽ المبدعيف بالمحافظة والتعميـ
 .المستمر التحفيز خبلؿ مف التغيير

2.01 0.67 
متوسطة 
لى تميؿ إ

 المنخفضة
14 

 يكونوا أف بالمدرسة والعامميف المعمميف المدرسة تشج   .8
 التغيير عممية وتحقيؽ األداء لتحسيف ومجدديف مبدعيف
 .المطموبة

2.09 0.70 
متوسطة 
تميؿ إلى 
 العالية

8 

 اإلدارية العمميات في الحديلة التكنولوجيا المدرسة تستخدـ  .9
 0.68 2.04 .غييرالت عممية أهداؼ يحقؽ بشكؿ والتدريس

متوسطة 
تميؿ إلى 
 العالية

11 

 التنظيمي المناخ لتهيئة مستمرة لقاءات المدرسة تعقد  .10
 0.67 2.03 .التغيير عممية تحقيؽ عمى المشج 

متوسطة 
تميؿ إلى 
 المنخفضة

15 

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تهتـ  .11
 لمعممية مضافة  يمة تحقؽ التي بالتغييرات بالمحافظة
 .التعميمية

2.06 0.68 
 متوسطة
تميؿ إلى 
 العالية

12 

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تهتـ  .12
 لمعممية المادية التكاليؼ تخفض التي بالتغييرات بالمحافظة
 .التعميمية

 3 عالية 0.74 2.24

 التي االفكار ومنا شة المفتوح الحوار المدرسة إدارة تشج   .13
 .المطموب التغيير تحقيؽ عمى تساعد

 1 عالية 0.75 2.25

 عصؼ جمسات في بالمدرسة والعامموف المعمموف يشارؾ  .14
 عممية في المؤلرة العوامؿ تحديد مف ليتمكنوا ذهني
 .التغيير

2.02 0.67 
 متوسطة
تميؿ إلى 
 المنخفضة

16 
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ر
 المتواسط العبارة قم

ناسبة 
متواسط 
 االاستجابة

درجة 
 الترتيب التحقق

 ييرالتغ عممية مف الهدؼ بالمدرسة العامميف جمي  يعي  .15
 .أدائهـ عمى ينعكس بشكؿ

 4 عالية 0.72 2.16

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تركز  .16
 . بولها ليسهؿ تدريجية تغييرات تنفيذ عمى بالمحافظة

 5 عالية 0.72 2.18

 والقرارات الموائ  بالمديرية األساسي التعميـ إدارة تنشر  .17
 .المرحمة مدارس بيف التغيير لعممية الداعمة

 2 عالية 0.75 2.27

 لعممية الداعمة والقرارات الموائ  بالمدرسة فرد كؿ يتفهـ  .18
 .التغيير

 6 عالية 0.71 2.15

 متواسطة 0.69 2.09 إجمال  ناسبة متواسط االاستجابة لممحور الثالث 
مرحمة تنفيذ التغيير وفؽ   مف عناصر ذات صمة ب6ما ورد في جدوؿ ) وبنستقراء

يتض  أف المتوسط العاـ لهذا المحور يشير إلى درجة تحقؽ متوسطة  جمبا كايزفة منهجي
يوجد حيث  وجود تقييـ مرتف   د جاءت أوؿ مبلحظة لنتائ  الجدوؿقفتميؿ إلى المنخفضة، 

 التعميـ مرحمة إدارة تهتـجسدتها العبارات )اد العينةمف  بؿ أفر  عبارات عالية التحقؽ 6
 لمعممية المادية التكاليؼ تخفض التي بالتغييرات بالمحافظة والتعميـ بيةالتر  بمديرية األساسي
 تحقيؽ عمى تساعد التي االفكار ومنا شة المفتوح الحوار المدرسة إدارة تشج ، التعميمية
 ينعكس بشكؿ التغيير عممية مف الهدؼ بالمدرسة العامميف جمي  يعي، المطموب التغيير
 تنفيذ عمى بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ ةمرحم إدارة تركز، أدائهـ عمى

 والقرارات الموائ  بالمديرية األساسي التعميـ إدارة تنشر،  بولها ليسهؿ تدريجية تغييرات
 الداعمة والقرارات الموائ  بالمدرسة فرد كؿ يتفهـ، المرحمة مدارس بيف التغيير لعممية الداعمة
عبارات متوسطة تميؿ إلى العالية جسدتها  ةتسلعدد  ييـضافة لتقاإل، ب التغيير لعممية

 برام  توجد، المدى طويمة التغيير عممية لخطط ومنشورات ولائؽ بالمدرسة تنشرالعبارات )
 أهداؼ تحقيؽ عمى تساعدهـ التي اإلجراءات عمى والعامميف المعمميف تستهدؼ تدريبية
 المدرسة تشج ، التغيير خطوات لتنفيذ متنوعة ر اط المدرسة إدارة تطبؽ ر،التغيي عممية

 عممية وتحقيؽ األداء لتحسيف ومجدديف مبدعيف يكونوا أف بالمدرسة والعامميف المعمميف
 بشكؿ والتدريس اإلدارية العمميات في الحديلة التكنولوجيا المدرسة تستخدـ، المطموبة التغيير
 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تهتـ، التغيير عممية أهداؼ يحقؽ
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 عبارة واحدة فقط منخفضةو  ، التعميمية لمعممية مضافة  يمة تحقؽ التي بالتغييرات بالمحافظة
 مف لمتتكد بالمدرسة األساسي لمتعميـ العامة لئلدارة مملؿ يتواجدالتحقؽ جسدتها العبارات )

 عبارات أخرى أظهرت كما  مشاكؿ أي مف موبةالمط والتدريسية االدارية التغيير عممية خمو
 التعميـ مرحمة إدارة تعمفجسدتها العبارات ) منخفضةمتوسطة تميؿ إلى درجة تحقؽ 

 التغيير عممية لخطط ومنشورات ولائؽ بالمدرسة بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي
 بالمدرسة بالمحافظة والتعميـ ةالتربي بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تحدد ،سنوياً 

 ،التغيير عممية أهداؼ تحقيؽ عمى بها العامميف تساعد التي والسياسات اإلجراءات مجموعة
 لتحقيؽ المبدعيف بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تجذب
 لتهيئة مستمرة اءاتلق المدرسة تعقد ،المستمر التحفيز خبلؿ مف التغيير عممية أهداؼ
 بالمدرسة والعامموف المعمموف يشارؾ ،التغيير عممية تحقيؽ عمى المشج  التنظيمي المناخ
وعبارة ،  رالتغيي عممية في المؤلرة العوامؿ تحديد مف ليتمكنوا ذهني عصؼ جمسات في

 األساسي لمتعميـ العامة لئلدارة مملؿ يتواجد ىوهواحدة أظهرت درجة تحقؽ منخفضة 
 مما .مشاكؿ أي مف المطموبة والتدريسية االدارية التغيير عممية خمو مف لمتتكد المدرسةب

 التي جمبا كايزفمرحمة تنفيذ التغيير وفؽ منهجية ل الجوهرية العمميات بعض  صور يجسد
 وأكلر عمم ، أداء في كفاءة أكلر يجعم  بشكؿ المعمـ في إيجابية آلار إحداث تستهدؼ
 . تغييرال متطمبات لتمبية استعداًدا

في هذ  المرحمة مف اإل داـ بشكؿ متسرع في تنفيذ  "ليفن" من يحذر ما م  وهذا يتفؽ 
حداث  التغيير، ألف ذلؾ سوؼ يترتب حدوث مقاومة شديدة ل ، األمر الذي يؤدي إلى وا 

 ذتنفيال مرحمةولهذا تتطمب  االرتباؾ والتشويش وعدـ الوضوح وبالتالي عر مة مسار التغيير.
 نجاح باتجا  لمتغيير المقاومة تكييؼ عمى القادرة الوسائؿ اعتماد: التغيير خطةالفعمي ل
، ضيؽ نطاؽ عمى المشروع تجريب، لمعامميف البرام  شرحمف خبلؿ ، المنظمة في العممية
وهنا تتض  إحدى أهمية مبادئ  .التغيير تدعيـ، الموضوعة الخطة نطاؽ عمى التغيير تنفيذ

 نفذ  فقط ،)عممية التغيير  الجديد اال تراح في الكماؿ عف تبحث الايزف أف تطبيؽ جمبا ك
 بكيفية والعبرة ،% 100 نجاح نسبة ب  ا تراح هناؾ فميس ،% 50 نجاح بنسبة ولو

 النجاح نسبة أف تجدبعدها  ربما والتقييـ والمراجعة المرا بة لـ الد يؽ، التنفيذ لـ ل ، التخطيط
 .كليًرا ارتفعت  د
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 التحسيف مدخؿ أف عمى  245ص ،2017 الحربي، أحمد محمد محمد) أشار هذاول
 يمكف وأن  التقميدية، اللابتة األفكار وليس المتجددة األفكار عمى يعتمد  كايزف جمبا) المستمر
 مف أفضؿ مكتممةال عير الفورية فالحموؿ طفيفًا؛ التحسيف هذا كاف لو حتى شيء كؿ تحسيف
 اآلراء بجمي  ويهتـ عالية، تكمفة تطبيق  يحتاج ال كما تنفيذ؛ دوف هاولكن المكتممة الحموؿ

 وليس لممشكمة الجذرية األسباب عمى لمقضاء ويسعى العامميف، األفراد مف المقدمة والمقترحات
 منيب بساـ) يؤكد السياؽ نفس في النتائ ، مف أكلر العمميات عمى تركز وكذلؾ فقط، آلارها
 معالجة عمى يعمؿ  كايزف جمبا) المستمر التحسيف مدخؿ فأ عمى  61ص ،2019 عمى،

 التي العقبات وتحدد العمؿ، لسير مجدولة خطة وض  خبلؿ مف العمؿ؛ مو   مف المشكبلت
أمر بالغ األهمية ألف الذى يفتقر لممقومات  وهذا .عميها والتغمب التطبيؽ، عممية تواج 

يحقق  أهداؼ التغيير ال يستطي  أف  ا كايزفجمبمرحمة تنفيذ التغيير وفؽ منهجية األساسية ل
 .المرعوبة
 إلى بعضهاو تميؿ إلى عالية  متوسطة بدرجة تحققت فقد محورال عبارات با ي أما
عبارات بدرجة  ستة لتحقؽ االستجابة متوسط ونسبة الحسابي المتوسط أشار فقد. العالية

 بالتغييرات بالمحافظة والتعميـ بيةالتر  بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تهتـ عالية هى
 ومنا شة المفتوح الحوار المدرسة إدارة تشج  ،التعميمية لمعممية المادية التكاليؼ تخفض التي

 مف الهدؼ بالمدرسة العامميف جمي  يعي ،المطموب التغيير تحقيؽ عمى تساعد التي االفكار
 التربية بمديرية األساسي التعميـ ةمرحم إدارة تركز ،أدائهـ عمى ينعكس بشكؿ التغيير عممية
 األساسي التعميـ إدارة تنشر ، بولها ليسهؿ تدريجية تغييرات تنفيذ عمى بالمحافظة والتعميـ
 فرد كؿ يتفهـ ،المرحمة مدارس بيف التغيير لعممية الداعمة والقرارات الموائ  بالمديرية
 بدرجة المحور بهذا أخرى عباراتتة وس .التغيير لعممية الداعمة والقرارات الموائ  بالمدرسة
مرحمة  نحو العينة ألفراد نسبياً  ةإيجابي تقييمات وجود عمى يدؿ مما ،عالية إلى تميؿ متوسطة

 ولائؽ بالمدرسة تنشرحوؿ  م رضية، وبطريقة جمبا كايزفتنفيذ التغيير وفؽ منهجية 
 المعمميف تستهدؼ تدريبية برام  توجد ،المدى طويمة التغيير عممية لخطط ومنشورات
 إدارة تطبؽ ر،التغيي عممية أهداؼ تحقيؽ عمى تساعدهـ التي اإلجراءات عمى والعامميف
 أف بالمدرسة والعامميف المعمميف المدرسة تشج  ،التغيير خطوات لتنفيذ متنوعة طر ا المدرسة
 لمدرسةا تستخدـ ،المطموبة التغيير عممية وتحقيؽ األداء لتحسيف ومجدديف مبدعيف يكونوا

 تهتـ ،التغيير عممية أهداؼ يحقؽ بشكؿ والتدريس اإلدارية العمميات في الحديلة التكنولوجيا
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  يمة تحقؽ التي بالتغييرات بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة
 كبلتمش رصد عمى المدرسية القيادات حرص عمى يدؿ هذا ولعؿ ؛التعميمية لمعممية مضافة
 م  التعامؿ في اإلدارة ومسئولية دور عف ينـ مما لحمها، والسعي منتظـ بشكؿ العمؿ

 العممية أهداؼ يحؽ بما الصحيحة الوجهة وتوجيهها الحادث التغيير عف الناتجة المشكبلت
 عممية مقاومة نتيجة المشكبلت وجود حتمية مف انطبل اً  العمؿ، بمصمحة يضر وال التعميمية
 لمتغيير الحديلة النظرة عف فضبلً  األمر، وولي والطالب المعمـ عمي  اعتاد الم التغيير
 بلقافة الوعي وبتنمية العممية بالطرؽ حم  مف التمكف ضرورة لـ ومف محتوماً  أمراً  باعتبار 
 .التعميمية المؤسسات داخؿ التغيير

 دكاب دورة في ديمينغ طرح  ما عمى مبنية فمسفة« كايزف» منهجية تعتمدحيث 
PDCA، تعني وهي Plan–Do–Check–Adjust.  العمؿ خطة توض  الدورة هذ 
 ما وفحص التحسينية، اإلجراءات وتنفيذ الخطة، لوض  المستمرة التحسينات إلجراء المطموبة

 الراجعة التغذية بحسب اإلجراءات وضبط تعديؿ لـ ومف إجراءات، مف تطبيق  تـ
feedback. ال التغييرات هذ  ملؿ أف كما المستمرة، ناتالتحسي هذ  تنفيذ يسهؿ مما 

 العماؿ وتشج  انفسهـ، العاممة القوى مواهب عمى تعتمد وهي كبيرة، أمواؿ ضخ تتطمب
يتفؽ م  وهذا  .الدافعية وتحسف العمؿ، فريؽ روح وتعزز التغيير، بتهمية الشعور عمى

وخفض النفقات التحسيف المستمر  لتحقيؽ  .,Darius Dysko ,2012) دراسة توصيات
وال تبحث عف  بالعمؿفكر في كيفية القياـ وزيادة الموارد المالية منها عمى سبيؿ الملاؿ: 

كؿ يوـ تحسًنا في اجعؿ ، يمكف تحسيف كؿ شيء، أن  أسباب لعدـ إمكانية القياـ بذلؾ
ف كاف هناؾ ، بسيًطا ي الحؿ الفور  ميبًل أف ل  تتلير، يجب االنتبا  إلى أي تحسيف، حتى وا 

ال تحتاج كايزف ، ٪ ولكن  لـ يتـ تطبيق 100عير المكتمؿ أفضؿ مف الحؿ الملالي بنسبة 
القضاء عمى  ،حموالً  وتجد لهاال تحجب المشاكؿ بؿ ترحب بها ، إلى استلمارات عالية

اجم  األفكار مف الجمي  وفي كؿ ، استم  لآلخريف، األسباب الجذرية وليس العوا ب فقط
وصوؿ سري   ىكايزف ه، كف منضبًطا وأخبل ًيا دائًما، الفريؽ ف خبلؿمحؿ المشاكؿ ، مكاف
عمى العممية أكلر مف  Kaizenتركز ، كايزف تكتشؼ المواهب، والتنفيذ المستمر عمـلمت

 .توفر كايزف نتائ  فورية، النتائ 
 
 



 ـ 2022يناير   1العدد  37المجمد                   ......    دعـ إدارة التغيير بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي

 https://mathj.journals.ekb.eg/      مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                                      
444 

 جمبا كايزنالتغيير وفق منهجية  وتقويم متابعة مرحمة: الرابع المحور نتائج -4
 وتقويم متابعة بمرحمة الخاص الرابع لممحور الكمية العينة أفراد ااستجابة متواسط ناسب نتائج (7) جدول

 :جمبا كايزن منهجية وفق التغيير

ر
 المتواسط العبارة قم

ناسبة 
متواسط 
 االاستجابة

درجة 
 الترتيب التحقق

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تمتمؾ  .1
 حؿ عمى يساعد مما المشكبلت حؿ مهارات ةبالمحافظ
 .التغيير عممية تواج  التي المشكبلت

 3 عالية 0.74 2.23

 المؤسسات األساسي التعميـ مرحمة عمى القائميف يحفز  .2
 .المنشودة التغيير رؤية بتحقيؽ تمتـز التي التعميمية

 14 عالية 0.71 2.15

 شكبلتالم بحؿ األساسي التعميـ مرحمة عف مملؿ يقـو  .3
 .و ت بتسرع المدرسة تواجهها التي

 4 عالية 0.74 2.23

 األساسي التعميـ مرحمة إدارة فنف مشكمة حدوث عند  .4
 مف بالتوجي  تكتفي بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية
 .تصمهـ التي التقارير منطمؽ

 8 عالية 0.73 2.20

 المخطط التغييرات لمراجعة لممتابعة فرؽ المدرسة تشكؿ  .5
 التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة  بؿ مف لها

  .بالمحافظة والتعميـ
 15 عالية 0.71 2.14

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تقارف  .6
 محددة معايير وفؽ التغيير لعممية المدرسة أداء بالمحافظة

 .دورية بصورة لمتقييـ
 11 عالية 0.72 2.17

 التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة صتحر   .7
 تحقيؽ في المدرسة أداء مقارنة عمى بالمحافظة والتعميـ
 .األخرى المدارس أداء م  التغيير

 5 عالية 0.74 2.23

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تهتـ  .8
 ةإدار  أداء عف راجعة تغذية عمى الحصوؿ في بالمحافظة
 األمور وأولياء الطبلب مف التغيير تحقيؽ في المدرسة

 . التغيير بعممية العبل ة ذات الفئات)

 1 عالية 0.76 2.29

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تتخذ  .9
 تحقيؽ في المدارس أداء عف الراجعة التغذية بالمحافظة
 العبل ة ذات اتالفئ) األمور وأولياء الطبلب مف التغيير

 9 عالية 0.73 2.20
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ر
 المتواسط العبارة قم

ناسبة 
متواسط 
 االاستجابة

درجة 
 الترتيب التحقق

 .االعتبار بعيف  التغيير بعممية
 مهمة معمومات عمى الحصوؿ في التقويـ عممية تساعد  .10

 .المبلئـ الو ت في التغيير إلجراء
 10 عالية 0.73 2.21

 بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة التقييـ نتائ  تساعد  .11
جراءات ممارسات يؿتعد في بالمحافظة والتعميـ التربية  وا 
 .التغيير عممية

 6 عالية 0.74 2.23

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة توازف  .12
 والمستقبمية الحالية األهداؼ بيف التقييـ نتائ  بالمحافظة

 .التغيير لعممية
 2 عالية 0.75 2.27

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تتحقؽ  .13
 نتائ  بتحميؿ التغيير عممية أهداؼ تحقيؽ مف بالمحافظة
 .الدراسي التحصيؿ

 12 عالية 0.72 2.16

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تهتـ  .14
 لضماف التغيير عممية تقويـ نتائ  بنعبلف بالمحافظة
 .بالمجتم  المستفيديف لفئات وصولها

2.08 0.69 
 متوسطة
تميؿ إلى 
 العالية

18 

 التغيير لعممية المدى بعيدة الخطط مبلئمة مف التتكد يتـ  .15
 0.70 2.10 .سنوياً  مراجعتها طريؽ عف

 متوسطة
تميؿ إلى 
 العالية

17 

 والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة تجري  .16
 والعامميف المعمميف رضا لمدى دوري تقويـ بالمحافظة
 .التغيير عممية عف بالمدرسة

 13 عالية 0.72 2.18

 الطبلب رضا لمدى دوري تقويـ المدرسة إدارة تجري  .17
 0.65 1.97 .التغيير عممية عف األمور وأوليات

متوسطة 
تميؿ إلى 
 المنخفضة

19 

 التغيير لعممية المهمة الجوانب كافة التقويـ عممية تغطي  .18
 .التعميمية العممية عمى المدخمة

 7 ليةعا 0.74 2.23

 االستمرار م  المحققة النجاحة التغييرات عمى الحفاظ يتـ  .19
 .التحسيف في

 16 عالية 0.71 2.14

 عالية 0.72 2.18 إجمال  ناسبة متواسط االاستجابة لممحور الرابع 
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 متابعة مرحمة  يتض  أف المتوسط العاـ لمحور 7مف خبلؿ النتائ  الواردة بجدوؿ )
عالية، فضبًل عما أبدا  أفراد  تحقؽ يشير إلى درجة مبا كايزفجالتغيير وفؽ منهجية  وتقويـ

كلير مف  كانت؛ حيث رجة تحت العبارات المند معظـعينة مف مستوى مف القبوؿ لال
، مما يدؿ 0.71لملقة البالغ  الحد األعمى لحدود ريبة مف متوسطات استجابة هذ  العبارات 

 د حظيت بنسبة تتييد عالية  جمبا كايزفهجية التغيير وفؽ من وتقويـ متابعةات عبار عمى أف 
 ومرتفعة مف منظور عينة الدراسة.

 التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة متبلؾال مؤيدة االستجابات جاءتحيث 
 عممية تواج  التي المشكبلت حؿ عمى يساعد مما المشكبلت حؿ مهارات بالمحافظة والتعميـ
 العممية عمى المدخمة التغيير لعممية المهمة الجوانب تغطي كافة يـالتقو  عممية، وأف التغيير
 نتائ  توازف بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة، وأف التعميمية
 مرحمة إدارة تساعد التقييـ نتائ  ، وأفرالتغيي لعممية والمستقبمية الحالية األهداؼ بيف التقييـ
جراءات ممارسات تعديؿ في بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية ساسياأل التعميـ  عممية وا 
 الحصوؿب تهتـ بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارةوأف  ،التغيير
 األمور وأولياء الطبلب مف التغيير تحقيؽ في المدرسة إدارة أداء عف راجعة تغذية عمى
 التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة إدارة ، وأف التغيير بعممية بل ةالع ذات الفئات)

 المدارس أداء م  التغيير تحقيؽ في المدرسة أداء مقارنة عمىتحرص  بالمحافظة والتعميـ
 المدرسة تواجهها التي المشكبلت بحؿ األساسي التعميـ مرحمة عف مملؿ يقوـ .األخرى
 .و ت بتسرع

. حسيف عممية الر ابةعبة أفراد عينة الدراسة نحو ت  ر 7بات بجدوؿ )كما أظهرت االستجا
 إدارة تهتـ) جسدتها العباراتتميؿ إلى عالية  متوسطة تحقؽدرجة و د دلت عدة عبارات عمى 

 التغيير عممية تقويـ نتائ  بنعبلف بالمحافظة والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ مرحمة
 بعيدة الخطط مبلئمة مف التتكد يتـو العبارة )،  بالمجتم  لمستفيديفا لفئات وصولها لضماف
متوسطة تميؿ إلى  تحقؽدرجة أو  . سنوياً  مراجعتها طريؽ عف التغيير لعممية المدى

 وأوليات الطبلب رضا لمدى دوري تقويـ المدرسة إدارة تجري) ةجسدتها العبار  منخفضة
 .)التغيير عممية عف األمور

)بساـ  دراسة شارتؾ النتائ  م  ما أسفرت عن  عدة دراسات، حيث أو د اتسقت تم
  إلى تبني مدخؿ جمبا كايزف بوصف  66-47، ص ص 2019منيب عمى محمد الطائي، 
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المدخؿ اإلداري الذي يعمؿ عمى معالجة المشكبلت مف مو   العمؿ ووض  خطة مجدولة 
جاف عمى مستوى كؿ  سـ لتطبيؽ هذ  الخطوات بشكؿ صحي  ومدروس عف طريؽ تشكيؿ ل

 . لمتابعة سير خطة التطبيؽ وتشخيص العوائؽ التي تواج  عممية التطبيؽ إلزالتها
المتابعة المستمرة لنتائ  أف في خطوات المرحمة اللاللة لعممية إدارة التغيير هى  كما
حرافات ، ومقارنة النتائ  الفعمية بالنتائ  المخططة والمطموبة، ومنا شة االنالتغييرتطبيؽ 

وتتفؽ معها الخطوة الرابعة لتطبيؽ منهجية جمبا كايزف التي تؤكد  المحتممة ومحاولة عبلجها.
دامة التحسيف مما ي مكف مف الوصوؿ إلى تحقيؽ عة كافة المبادئ الخاصة بتنفيذ وا  عمى متاب

هناؾ   أف 4-8، ص ص 1444أشار )أحمد السيد ط  كردي، ولهذا  األهداؼ الموضوعة.
ليرة لها تتلير عمى التغيير الذي تحدل  المنظمة وعمى درجة النجاح التي تحققها إدارة عوامؿ ك
: التخطيط الجيد، الد ة في تحديد األهداؼ، النظـ السميمة يتض مف بيف هذ  العوامؿ  ،التغيير

 .تغيير، المتابعة والر ابة الجيدةلممعمومات، التنفيذ والتطبيؽ السميـ لم
لتطبيؽ منهجية كايزف توصي  التنفيذ ومرا بة مراجعةذلؾ بتف في خطوة  ويستمر التتكيد عمى

 التقارير عمى ذلؾ بعد االعتماد لـ فقط بتنفيذها واألمر الخطط بوض  ير اداإل يكتفي البتف 
 يتاب  أف عمي  يجب بؿ الموضوعة، الخطة وفؽ يسير العمؿ بتف تخبر  التي عمي  المتدفقة
 األمر وال جيدة خطة وض  يكفي فبل ال؟ أـ الموضوعة طةالخ حسب يسير هؿ العمؿ سير

 الخطط أكلر فما ل ، خطط ما وفؽ العمؿ سير مف لمتتكد المراجعة يجب بؿ فقط، بتنفيذها
 أنفسهـ يكمفوا لـ بتنفيذها وأمروا وضعوها مف ألف الرياح أدراج ذهبت لـ وضعت التي الجيدة
 التغيير عمى الر ابة تعدلهذا و  .لها متابعتهـ عدـب الخطط فشؿكانت النتيجة ف المتابعة، عناء
 التغيير أهداؼ لتحقيؽ وسيمة فهي ذاتها، حد في عاية وليست وسيمة، ىه المنظمة في

 مف مجموعةالعديد مف الدراسات  ت دموعمى ضوء ذلؾ  .المنظمة أهداؼ تحقيؽ وبالتالي
 تصميـ في المدارس يف والمعمميف المديروف بيف التعاوني العمؿ ضرورةب التوصيات
فلاير عمى ) المنشودة االهداؼ تحقيؽ تسهؿ التي التقويـ وأدوات االرشادية المنشورات
وأكد هذ  الرؤية التعريؼ بتف التغيير هو عمؿ جماعي   .75-1، ص ص 2019الجوالف،

مقصود إلحداث التكيؼ والتفاعؿ في سموؾ األفراد وهياكؿ التنظيـ ونظـ األداء وتقويمها 
  .408، ص 2014ؼ التت مـ م  البيئة المحيطة )بشار عبد اهلل تيبلف السميـ، بهد

 التغيير عمى الر ابة مف المهـ الهدؼطار الكتابات النظرية التي أكدت عمى أف إفي و 
 مف، و المنظمة وكفاءة فعالية زيادة مف والتحقؽ التتكد خبلؿ مف ذلؾ ويتـ النتائ  تقويـ هو



 ـ 2022يناير   1العدد  37المجمد                   ......    دعـ إدارة التغيير بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي

 https://mathj.journals.ekb.eg/      مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                                      
444 

 ذلؾوك، المنظمة في والجماعات األفراد رضا عمى بالتركيز لؾوذ الوظيفي الرضا مستوى
 العناصر م  والتت مـ التكيؼ مدى مف والتحقؽ التتكد، فضبًل عف الوظيفي لتزاـاإل مستوى
 ا تناص في ذلؾ ألهمية لممنظمة، الخارجية البيئية والعناصر لممنظمة الداخمية البيئية

 عمى والعمؿ المنظمة في القوة نقاط لمعرفة وكذلؾ والتهديدات المخاطر مف والتت مـ الفرص،
 لدى المعنوية الروح ودرجة، معالجتها عمى والعمؿ الضعؼ نقاط لمعرفة وأيضاً  تعظيمها،
 مستوى مف، و المنظمة في اإلجراءات تبسيط مف والتتكد التحقؽو  .المنظمة في العامميف
 والمعدات األساليب عمى اتالتحسين إدخاؿ يتـ هؿف المنظمة، في التكنولوجي التقدـ

 لمنتجات العالية الجودة وتحقيؽ انجاز  وسرعة العمؿ لتسهيؿ وذلؾ العمؿ، في المستخدمة
 ناحية مف سواء المنظمة في البشري بالعنصر االهتماـ مف والتتكد التحقؽ. وأخيرًا المنظمة
  .والمكافآت والحوافز األجور أنظمة

 نتائج الدرااسة:
 اسة النظرية:نتائج الدراخالصة 

 سواء المدرسة داخؿ العمؿ عمى المؤلرة المواضي  أهـ مف التغيير موضوع يعد •
 مف كلير عند متقبؿ عير األبعاد، واض  عير بطبيعت  فهو تطبيؽ أو كفكرة

عممية  تحتاج وعمي  واللبات اإلستقرار إلى تميؿ التي الفرد طبيعة نتيجة األشخاص
ف المشكمة في التغيير فن. لذلؾ في  الشروع عند عدادواإل لمتهيئة الدعـ إدارة التغيير

 .مدرسة عف التغييرالتعميـ والهي تغيير أفكار مسئولي إدارة 
إف معظـ المديريف يسعوف لمعبلج المؤ ت لممشاكؿ أو الحموؿ السهمة التي تنت   •

ف م نتائ  مبهرة وسريعة وال يستطيعوف رؤية أهمية التركيز عمى زيادة فاعمية التغيير
  .خبلؿ التحسينات الصغيرة المتراكمة

 يتعمؽ فيما التغيير إدارة وممارسات بحوث مف اإلدارات التعميمية مديرو يستفيد •
 المبادئ عف عبارة هي المنظمة لقافة أف ذلؾ وتغييرها إدارتها وكيفية المنظمة بلقافة

 في األداء ـوتدع المنظمة هوية تحدد التي واالفتراضات والقيـ واألدوات والمفاهيـ
 المخاطرة أماـ العقبات بوض  األداء تعيؽ أف ويمكف ل ، الدعـ المناخ بتهيئة المنظمة
 يحقؽ ما وهو والفهـ، بالتعمـ يرتبط الذي اإلدراؾ تغيير في تتملؿ والتي والتغيير،
 ما وهو االدراؾ تغيير، حديف ذو سبلح المنظمة لقافة) السموكيات في اللقافة اندماج
 . السموكيات في اللقافة ماجاند يحقؽ
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ف تستخدـ في أي مرحمة مف مراحؿ أأف مفهوـ وتطبيقات منهجية كايزف يمكف  •
التعميـ وأي نوعية مف المدارس أي كاف نوعها حكومية أو خاصة ألنها تقـو عمى مبدأ 

 .ف هناؾ فرصة دائمًا لمتحسف والتطويرأ
 التنظيمية فالهياكؿ منظمات،ال تنظيـ إعادة التغيير دارةإ اهتماـ مجاالت مف إف •

 إيجاد في يساعد أف يمكف أدائهـ فنف لـ ومف يف،معممال أداء تدعـ أف يمكف المرنة
  .المجتم  متطمبات م  متكيؼو  متجدد تعميـ

 االستجابة عمى عيرها مف أ در هي والتكيؼ بالمرونة تتمت  التي المدرسية داراتاإل •
 األداء تحسيف جهود ماـأ العقبات تض  تحجرةالم المرنة عير أما المحيطة، لمتغيرات

 .  بسرعة لمتغيرات االستجابة بمعنى: المرونة)
 خالصة نتائج الدرااسة الميدانية:

ئ  الحالية، يمكف إجماؿ أبرز النتاالميدانية بعد العرض التفصيمي لنتائ  الدراسة 
 : ، وذلؾ عمى النحو التالي8التي تـ التوصؿ إليها بجدوؿ )الميدانية 

 ( خالصة نتائج محاور االاستبانة8جدول )
رقم 
 المحور

ناسبة  ماسمى المحور
متواسط 
 اإلاستجابة

درجة التحقق/ 
 األهمية

 الترتيب

 ألوؿا أهمية عالية 0.74 جمبا كايزف منهجية وفؽ لمتغيير التخطيط مرحمة األوؿ
لى متوسطة تميؿ إ 0.68 جمبا كايزفمرحمة التنظيـ لمتغيير وفؽ منهجية  اللاني

 العالية
 الراب 

متوسطة تميؿ إلى  0.69 جمبا كايزفمرحمة تنفيذ التغيير وفؽ منهجية  اللالث
 العالية

 اللالث

 اللاني أهمية عالية 0.72 جمبا كايزفالتغيير وفؽ منهجية  وتقويـ متابعة مرحمة الراب 
 هجيةمن وفؽ لمتغيير التخطيط مرحمةحصمت معظـ عبارات المحور األوؿ الذي تناوؿ  .1

  فننها تتحقؽ بدرجة 9عمى درجة أهمية عالية بنستلناء العبارة ر ـ ) جمبا كايزف
  التي تتحقؽ بدرجة متوسطة تميؿ إلى 16، 15متوسطة تميؿ إلى العالية، والعبارتاف )

 التخطيط مرحمةالمنخفضة، مما يشير إجمااًل إلى رعبة أفراد العينة واتفا ها عمى أهمية 
الواردة بمفردات هذا المحور، والتي أشارت ضمنًا إلى  جمبا كايزف يةمنهج وفؽ لمتغيير

 لتحقيؽ منهجيةوما يتطمب  ذلؾ عممية التخطيط لمتغيير عدد مف المراحؿ التي يمر بها 
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، عبارات هذا المحور، و د أظهرت عينة الدراسة درجة عالية مف القبوؿ لجمبا كايزفال
 رية لمتغيير.وبالتالى ممارستهـ لهذ  الخطوة اإلدا

" جمبا كايزفمرحمة التنظيـ لمتغيير وفؽ منهجية جاء المحور اللاني الذي حمؿ عنواف " .2
ليحتؿ الترتيب الراب  إجمااًل مف حيث درجة التحقؽ بدرجة متوسطة تميؿ إلى العالية 
بالمقارنة بمحاور الدراسة األخرى، و د تفاوتت معظـ عبارات هذا المحور إزاء درجات 

لتي أظهرت مدى متوسط التحقؽ بدرجة تميؿ لمعالية لبعض العبارات، وبدرجة التحقؽ ا
تميؿ لممنخفضة لعبارات أخرى. بينما لـ يظهر مستوى تحقؽ منخفض إال في 

 مرحمة إدارة   تضمنت "تخصص8ر ـ ) استجابات عينة الدراسة نحو عبارة واحدة فقط
 بالمدرسة والبشرية المالية الموارد ظةبالمحاف والتعميـ التربية بمديرية األساسي التعميـ
 التغيير" عممية أهداؼ لتحقيؽ

" أف جمبا كايزفمرحمة تنفيذ التغيير وفؽ منهجية أظهرت نتائ  المحور اللالث " .3
المتوسط العاـ لهذا المحور يشير إلى درجة تحقؽ متوسطة تميؿ إلى العالية، كما 

مف عبارات هذا واحدة  لعبارة الإ مف  بؿ أفراد العينة نخفضانعدـ وجود تقييـ م
أظهرت درجة تحقؽ  باراتة عخمسالمحور. باإلضافة لتقييـ سمبي واض  لعدد 

أما با ي   14، 10، 7، 4، 3ر ـ ) العبارات منخفضة؛ وهىمتوسطة تميؿ إلى ال
، 2ر ـ ) العبارات ؛ وهىعبارات المحور فقد تحققت بدرجة متوسطة تميؿ إلى العالية

 تضمنت تقييمات إيجابية نسبيًا ألفراد العينة نحو وجودكما ؛  11، 9، 8، 6، 5
مما يشير   18، 17، 16، 15، 13، 12ر ـ ) العبارات وهىخطوات لتنفيذ التغيير 

مناسب إلى حد ما، بالتزامف م  وجود درجة مف التدني النسبي  در مف التنفيذ لوجود 
راسة بالمقارنة بالمحاور لتحقؽ بعض عناصر هذا المحور مف وجه  نظر عينة الد

مرحمة عمى  الميدانية األخرى مما يدؿ عمى بعض جوانب القصور التي تؤلر سمباً 
 .جمبا كايزفتنفيذ التغيير وفؽ منهجية 

التغيير وفؽ منهجية  وتقويـ متابعة مرحمةأسفرت استجابات العينة نحو المحور الراب  " .4
نب إيجابي نتيجة ارتفاع درجة المتابعة عف درجة تحقؽ عالية، مما يشكؿ جا "جمبا كايزف

والتقويـ الواردة بمفردات هذا المحور بيف عينة الدراسة نتيجة العمؿ الفعاؿ مف  بؿ إدارة 
مرحمة التعميـ األساسي سواء عمى مستوى المدرسة أو اإلدارة التعميمية، عدا ما أعرب عن  

  كانت تتضمف أف 17ر ـ ) أفراد العينة مف درجة تحقؽ تميؿ إلى المنخفضة لمعبارة
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 عممية عف األمور وأوليات الطبلب رضا لمدى دوري تقويـ المدرسة إدارة تجري"
 "التغيير

 :مدرااسةاإلجراءات المقترحة ل
 ىدرسالم المجتم  تهيئة، عمى المستوى التربوي التغيير عممياتمف األمور المهمة في 

 الحقيقية الرؤية فأل ى،تعميمال النظاـ بيئة فى لممتغيرات الجيد واالستيعابالتغيير ميات لعم
 اللوابت مف مجموعة تتكيد أساس عمى تقوـ وأف البد التغيير لقافة نشر فى التربية دور لدعـ
 هدؼ تحديد يعنى وهذا. ة الحمقة األولى مف مرحمة التعميـ األساسيخصوصي تبرز التى
 يمكف وألن طبلب هذ  المرحمة.  مف الناشئيف ووجداف عقؿ تشكيؿ عمى العمؿو  لمتربية جديد

  بؿ التعميـ إدارة مستويات مف ستوىم أي في جمبا كايزف منهجية مفهوـ ستخدـي فأ
 عمى ساعدت، وألنها والتطوير لمتحسف دائماً  فرصة هناؾ فأ مبدأ عمى تقوـ ألنها الجامعي

 ،جهد مف راألم كمؼ مهما التغيير صن  في وترعب النتائ  م  متفاعمة  يادية بيئة خمؽ
 وما نظرية، نتائ  مف من  استخمص وما لمدراسة النظري اإلطار ضوء فىوبناء عمي  ف

 التغيير إدارة بتهمية العينة أفراد  ناعة إلى مشيرة نتائ  مف الميدانية الدراسة عن  أسفرت
 مف عدًدا الدراسة تقدـ ،جمبا كايزف كمنهجية حديلة إدارية منهجية وفؽ التعميـ بمؤسسات

 بالحمقة التغيير إدارة وتدعـ تعزز أف شتنها مف والتي المقترحة اإلجراءات أو لتوصياتا
 والمعنييف اإلدارات التعميمية مديرومنها  يستفيد أف يمكف األساسي التعميـ مرحمة مف األولى
 المناخ بتهيئةو  التغيير إدارة وممارسات بحوث مف المنيا بمحافظة األساسي التعميـ بندارة
مف  الجمي إدارة عممية التغيير مسئولية  جعؿتس جمبا كايزف منهجية فنف وبالتالي. ل  عـاالد

وظائؼ المحددة في ا تصرت عمى ال التيو  خبلؿ دعمها بالمقترحات والتوصيات التالية
كما  المتابعة والتقويـ  –التنفيذ  –التنظيـ  –الدراسة الميدانية لمدراسة الحالية وهى )التخطيط 

 يمي:
 فيما يتعمق بعممية التخطيط لمتغيير: :والً أ
  م  الناج  التكيؼ لنفسها لتضمف عممية بتساليب التغيير لقيادة إدارة المدرسة تهيئة 

مف  بالخبراء االستعانة خبلؿ مف ذلؾ تحقيؽ ويمكف والخارجية، الداخمية البيئية التغيرات
 .الخصوص بهذا ومقترحاتهـ بآرائهـ المعمميف والموجهيف

  حالة أن  عمى التغيير لعممية تهيئة إدارة المدرسة والمعمميف والطبلب وأولياء األمور 
 تساعد تدريبية برام  هناؾ يكوف مما يدعو إلى أف. منها التهرب يمكنها ال طبيعية
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 تشخيص عمى  درة وأكلر التكيؼ، عمى و درة مرونة أكلر يكونوا أف عمى المديريف
 .التغيير بنجاح واتوأد برام  واستخداـ المشاكؿ

   عمى التركيز، م  توفير رؤية واضحة لعممية التغيير وتفهـ ما هو مطموب لنجاح تنفيذ 
 .لمتحقيؽ  ابمة المدى  صيرة أهداؼ وتحديد وض 

  القيادات  بؿ مف التغيير عممية في المشاركة مفهوـ تعزيز إلى اإلدارات التعميمية تحتاج 
 تتناسب التي واألساليب الوسائؿ جمي  تبني خبلؿ مف مستوياتهـ اختبلؼ عمى اإلدارية

 اال تراحات، كصناديؽ البسيطة المشاركة بتشكاؿ بدًءا العامميف مشاركة مفهوـ م 
 في انخراطهـ خبلؿ مف المشاركة في الحقيقي دورهـ بتفعيؿ وانتهاءً  الدورية، والمقاءات
 .وعيرها مصغرةال اإلدارة ومجالس الجودة حمقات كتشكيؿ التغيير عممية

  تحجيـ في تسهـ التي واألنظمة الموائ  في النظر إعادة إلى وزارة التربية والتعميـ تحتاج 
 .فاعميتها مف في عممية التخطيط لمتغيير والتقميؿ المعمميف مشاركة

  البدء بالعمميات اإلدارية التي يمكف التعامؿ معها بسهولة لتحقيؽ نتائ  سريعة تسهؿ  بوؿ
 .دعم  ونتذكر أف كؿ عممية يمكف تحسينهاالتغيير وت

 القيادات  بؿ باالدارات التعميمية مف التخطيط لمتغيير عممية في المشاركة مفهوـ تعزيز 
 مستوياتهـ. اختبلؼ عمى اإلدارية

  لها مف لما نظًرا إدارة التغيير كيؼ المرؤوسيف لتعميـ التدريبية الدورات بعض بعمؿ القياـ 
 .داريفي العمؿ اال أهمية

  اإلدارة م  المعنييف بعممية   بؿ مف والهادفة الصريحة والمنا شة الحوار مبدأ تلبيت
 .التغيير

   المعمومات فيها تتوفر التي المتقدمة اتالتقني باستخداـ ومتابعتها العمؿ خطط وض 
 .المستقبمية االحتياجات لتمبية البلزمة اآلنية

 يير:ثانيًا: فيما يتعمق بعممية التنظيم لمتغ
  طرؽ إدارة عممية عف  ندارة التعميـ  بؿ الجامعيبتغيير أفكار مسئولي اإلدارة العميا

 .التغيير
 اللقة مف جو خمؽ بهدؼ سةدر الم داخؿ التفويض وممارسة السمطات مف المزيد إعطاء 

 . دراتهـ في العامميف بالمدرسةو  مديرال بيف العالية
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 بعممية التغيير  يفمعنيال مشاركة تحجيـ في سهـت التي واألنظمة الموائ  في النظر إعادة
 .فاعميتها مف والتقميؿ

 التنظيـ لعممية التغيير في المعموماتي واالتصاؿ التقنية توظيؼ. 
 اتخاذ مف تمكن  التي الصبلحيات المدرسة فيالمسئوؿ عف المتابعة  العمؿ فريؽ تفويض 

 .التعميمات انتظار دوف القرارات
 تنفيذ عممية التغيير داخؿ المدرسة فيها تكوف التي الفعمية عمؿال موا   عمى التركيز. 
 أدائهـ في متميزيف هـإبقاء عمى يساعد مما العامميف انتماء أنظمة تطوير. 
 تطبيؽ و تنسيؽ أجؿ مف التنظيـ مستويات مختمؼ بيف فعالة اتصاؿ  نوات فت  ضرورة 

 .التغيير عممية
 التنظيـ أفراد لدى المقاومة عناصر يدبتحي مناسب تنظيمي مناخ خمؽ عمى الحرص 

 .لدي  النجاح عوامؿ كؿ تعزيز لؾوكذ
  تطوير معايير اختيار القائميف عمى إدارة المدرسة والتركيز عمى معيار القدرات بحيث

يكونوا مف ذوي الخبرة والكفاءة  ادريف عمى التغيير والتعامؿ م  التكنولوجيا الحديلة 
 لتطوير والنمو المهني الذاتي.ولدي  الرعبة في التغيير وا

 ثالثًا: فيما يتعمق بعممية التنفيذ لمتغيير:
  الوسائؿ استخداـ خبلؿ مف وآرائهـ مقترحاتهـ إبداء عمىعنييف بعممية التغيير الم تشجي 

 . يدرسالم األداء بمستوى االرتقاء بهدؼ المتاحة؛
 بغرض وحوافز امتيازات ـومنحه المميزة، واآلراء اال تراحات ذوي يفمعممبال اإلشادة 

 . حذوهـ ليحذوا اآلخريف تشجي 
  التغيير  خطة عف يخرج ال بما ولكف العمؿ، أسموب ممارسة في الحرية مف  دًرافير تو

 .الموضوعة
 الممارسات أعمبفي  يحدث كما مف معو ات تنفيذ التغيير جعمهان فبل الروتينيات، تقميؿ 

  .اإلدارية
 التغيير في داخمهـ الرعبة وخمؽ التغيير عممية في توياتالمس كؿ في العامميف مشاركة 

 .لؤلفضؿ
 بتساليب واإلدارة باألهداؼ اإلدارة نحو المفاهيـ وتحوؿ المدرسة داخؿ العمؿ لقافة تغيير 

 .المشكبلت وحؿ اإلبداع
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  بدأ  ف تدعـ عممية التغييرأالتركيز عمى تحسيف ظروؼ العمؿ وأي عوامؿ ممكف
التعامؿ معها بسهولة لتحقيؽ نتائ  سريعة تسهؿ  بوؿ التغيير  بالعمميات التي يمكف

 .وتدعـ التطوير
 التعميمية )الفصوؿ الدراسية   العمميات فيها تكوف التي الفعمية العمؿ موا   عمى التركيز

 .سةدر مال التغيير نجاح مفاتي  حدألنها تعد أ
 دارية مما يساعد عمى تكويف تقميؿ الشعور بالخوؼ مف التغيير التي تنت  بيف الطبقات اإل

 أسس اإلبداع.
 لمتغيير:والتقويم رابعًا: فيما يتعمق بعممية المتابعة 

  عممية في تساهـ التي المجموعة ضمفالعمؿ  فريؽ في خبرة المعمميف األكلر ترشي 
 .المتابعة والتقويـ لمتغيير

   تطوير نظـ و ياس وض  معايير خاصة باألداء، مف حيث التطوير والمتابعة والتنفيذ، م
 كفاءة األداء.

  أجهزة الر ابة بشكؿ يحقؽ العدالة بيف كافة المعمميف. و تفعيؿ آليات 
 اآلنية المعمومات فيها تتوفر التي التكنولوجيا الحديلة باستخداـ العمؿ خطط ةمتابع 

 .المستقبمية االحتياجات لتمبية البلزمة
 لمتابعة أحداث عممية التغيير شرافيةاإل األساليب وتنفيذ االتصاؿ في اإلنترنت توظيؼ. 
  سواء المتاحة الوسائؿ استخداـ خبلؿ مف وآرائهـ مقترحاتهـ إبداء عمى المعمميف تشجي 

 المدارس واإلدارات التعميمية في األداء بمستوى االرتقاء بهدؼ المعنوية؛ أو المادية
 بغرض وحوافز متيازاتا ومنحهـ المميزة، واآلراء اال تراحات ذوي بالمعمميف كاإلشادة
 .حذوهـ ليحذوا اآلخريف تشجي 

  المراجعة المستمرة لئلجراءات والقرارات اإلدارية الخاصة بنشاطات عممية التغيير
ليها مف خبلؿ إصدار هذ  اإلجراءات والقرارات ومف إومبلحظة النتائ  التي تـ الوصوؿ 

 لـ محاولة تقويمها وتعديمها بصورة مستمرة.
 ليرًا في عممية التغيير مف تتحديد الر مي ألكلر العيوب تمليب اإلحصائية لاعتماد األسا

خبلؿ توزي  استبانات دورية، أو عمؿ بطا ات مبلحظة دورية، وبالتالي وض  
 تكرارها. اإلجراءات التي تقمؿ أو تمن 
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 التنفيذ الفعمي لخطوات التغيير المطموب،  عمميات تقدـ التدويف الدوري لمبلحظة درجة
 .عاـ بشكؿ والمدرسة الطبلب والمعمميف أداءات في الحاصؿ التغيير ذلؾوك

 إذ أف ولي األمر هو المحفز األوؿ لمطالب عمى  ،تشجي  زيارة أولياء األمور لممدرسة
ومهما كاف الجهد المبذوؿ في متابعة الطالب مف  بؿ الوزارة، فنن  . التزام  بتداء واجبات 

ويجب عرس هذا األمر في نفوس أولياء . ؿ ولي أمر ال يمكف أف يوازي نظير  مف  ب
األمور ليس في المرحمة اللانوية فقط ولكف ابتداًء مف الحمقة األولى مف التعميـ 
األساسي، ويمكف أف يتـ ذلؾ بصورة عير مباشرة عف طريؽ البرام  اإللكترونية ملؿ 

تكويف مجالس  الواتس والفيس بوؾ، كما يمكف أف يتـ ذلؾ بصورة مباشرة مف خبلؿ
اآلباء وتفعيمها بنلزامهـ عمى الحضور بصفة دورية بعمؿ سجؿ لزيارة كؿ ولي أمر 
وتخصيص جانب مف الدرجات لمطالب الذي ينتظـ ولي أمر  في متابعت  مدرسيًا بحسب 

 .نسبة المتابعة
  والتصحي . الحؿ عمى تستعصي لـ فتستفحؿ تترؾ فبل و وعها، فور األخطاء تصحي  
 مى زيادة الحوافز المادية الممنوحة لممعمميف المتميزيف، إذ يجب أال يستوي الذيف العمؿ ع

  منهـ -المتميزيف فقط-لمراعبيف )م  توفير الفرص . يعمموف م  المذيف ال يعمموف
لمواصمة دراساتهـ العميا وهو ما سوؼ يعود بمردود أكبر عمى العممية التعميمية واالرتقاء 

 .ؿ مف المعمميف والطبلببالمستوى التعميمي لك
 شخص أو معيف مكاف أو معيف عمؿ مف تكرارها عند وخاصة الشكاوى أمر في التحقيؽ 

 .مشاكم  عمى والقضاء المطموب العمؿ تحقيؽ يمكف حتى معيف،
  ضرورة اهتماـ اإلدارة التعميمية بالمحافظة بنجراء تعديبلت تدريجية في عممية التغيير مف

تنفيذ الخطة وجم  المقترحات لمتحسيف بواسطة فرؽ التحسيف  خبلؿ التعرؼ عمى عقبات
دارة المدرسة.  المستمر مف المعمميف وا 
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تعميـ األساسي لممناطؽ النائية والمحرومة  . تحسيف ال2013السيد محمد سالـ زيداف، )
جامعة بور كمية التربية،  ، يناير،13، عمجمة كمية التربيةبجنوب محافظة بورسعيد، 

 .سعيد
مستوى أداء الجامعات السعودية في ظؿ اإلدارة   .2012، )برهميف أميرة عبد الرحمف أحمد

راسالة ديري الجامعات ووكبلئهـ، المرئية بمفاهيـ كايزف لمجودة اليابانية كما يتصورها م
،  سـ اإلدارة التربوية والتخطيط، كمية التربية، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، دكتورا 

 السعودية.
، األكاديمية ااستراتيجية الكايزن لماسعادة، مواسوعة التنمية البشرية . 2013) ،أميرة محمد

 العربية البريطانية لمتعميـ العالي.
 . ألر استراتيجية كايزف في تحسيف 2017الشهربمي، محمد سمماف داود، ) أنعاـ عمى توفيؽ

المجمة العراقية لتكنولوجيا جودة تكنولوجيا المعمومات "في مدينة بابؿ األلرية"، 
 ، الجمعية العرا ية لتكنولوجيا المعمومات، العراؽ.7، م 3، عالمعمومات

في  Gemba Kaizen يؼ مدخؿ . إمكانية توظ2019( ،محمد الطائي عمى منيب بساـ
تحقيؽ جودة التعميـ العالي مف وجهة نظر الطمبة "دراسة استطبلعية في كمية التجارة 

، 14، م 46ع مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصاد،واال تصاد، جامعة الموصؿ"، 
 ، كمية اإلدارة واال تصاد، جامعة تكريت، العراؽ.2ج

mailto:info@alamelgawda.com
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 ، جمعية المكتبات والمعمومات األردنية، األردف.متغيرة
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عمـو مايو، كمية العموـ اال تصادية و  19، 18يومي  ،ودولية وتحميل تجارب وطنية
 .، الجزائرالتسيير، جامعة الجزائر

، مجمس اتمعجم جودة الرعاية الصحية تفاسير المصطمح . 2010توفيؽ أحمد خوجة،)
 وزراء الصحة لدوؿ الخمي .

 . ألر ممارسة اإلدارة مف 2016حامد كاظـ متعب الشيباوي، سعد مهدي سعيد الموسوي، )
 تحميمية دراسة" العالي التعميـ ماتفي جودة أداء منظ Gemba Kaizenمو   الحدث 

ادية لمعموم االقتص جمة الغريماألهمية،  الجامعات في التدريسييف مف عينة آلراء
 الكوفة، العراؽ.جامعة ، 13، م 40، عواإلدارية
الاسموك التنظيم  اسموك األفراد والجماعات ف  منظمات األعمال،   .2004)حسف حريـ، 
 .السعودية، دار حامد
، دار 3، طتصميم المنظمة الهيكل التنظيم  و إجراءات العمل . 2006)حسف حريـ، 
 .السعودية، حامد

. معو ات تطبيؽ استراتيجية التحسيف المستمر )الكايزف  )2016)حمدي جمعة عبد العزيز، 
، المجمة العممية لالقتصاد والتجارةلتطوير جودة الخدمات الصحية: دراسة تطبيقة، 

 ، أكتوبر، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، مصر.4ع
اء إدارة التغيير التحديات واالاسترتيجيات لممدر  . 2010خضر مصباح إسماعيؿ الطيطي، )

 ، دار الحامد، عماف، األردف. المعاصرين
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عماف،  ،، دار صفا لمنشر والتوزي 1، طالاسموك التنظيم   .2002)خضير كاظـ حمود، 
 .األردف

 . تطوير جودة التعميـ 2014راشد بف مسمط الشريؼ، ومصطفى زكريا أحمد السحت )
مجمة كمية ، " لمتحسيف المستمرKaizenبجامعة تبوؾ في ضوء استراتيجية كايزف "

 ، جامعة طنطا، مصر.56، ع التربية
: األعماؿ منظمات في التنظيمي التغيير . 2010) الفتاح، عبد عبلوي حسيف، رحيـ

 المنظمات في التنظيمي والتغيير لئلبداع الدولي الممتقى ومداخم ، أهداف  دوافع ،
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 البميدة، كمية العموـ اال تصادية وعموـ التيسيير، جامعة سعد دحمب، ،2010مايو
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مجمة العموم االقتصادية ومفهوـ السيطرة النوعية وتتليرها عمى خفض التكاليؼ لممنت ، 
 ، كمية اإلدارة واال تصاد، جامعة بغداد، العراؽ.8، م  28عواإلدارية، 

 . تطبيؽ منهجية كايزف في ظؿ تكنولوجيا 2019ود  مر، آالء هاشـ طربية، )شادية داؤ 
المعمومات ودورها في التحسيف المستمر لؤلداء بالتطبيؽ في المصارؼ اإلسبلمية في 

، أكاديمية أماراباؾ، األكاديمية 10، م 32ع مجمة أماراباؾ، ،المممكة العربية السعودية
 .، مكتبة الكونجرساألمريكية والعربية لمعمـو والتكنولوجيا

مكانية تطبيقها في كمية التربية لمبنات 2018) شريفة عوض الكسر ،  . نظرية كايزف وا 
مجمة الجامعة بشقراء بالمممكة العربية السعودية مف وجهة نظر الهيئة اإلدارية، 

، الجامعة اإلسبلمية، عزة ، 26، مجمد 2، ع ااسات التربوية والنفاسيةاإلاسالمية لمدر 
 فمسطيف. 

، ، دار حامد1ط ،تطور الفكر واألاساليب ف  اإلدارة . 2005)صبحي جبر العتيبي، 
 .السعودية

 . تطوير أداء القيادات التربوية في 2016عائض بف عويض بف مني  اهلل السممي، )
مجمة البحوث ف  مجاالت   في ضوء منهجية كايزف، المدارس اللانوية بمحافظة جد

 كمية التربية النوعية، جامعة المنيا. ،، يوليو5، عالتربية النوعية
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االتجاهات الحديلة لمجودة التعميمية ومدى إمكانية اإلفادة منها (. 2010) عبد اهلل الدخيؿ،
ول لقاسم أصول ، المؤتمر العممى األ فى  طاع التعميـ بالمممكة العربية السعودية
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2010. 
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 في متاح الجزائرية، المؤسسة في المستقبؿ رهاف بالمشاركة اإلدارة العياشي عنصر

http://faculty.qu.edu.qa/lanser/files/Participative%20Manage-
ment pdf.    

يري مدارس البادية الشمالية الغربية لنظرية درجة تطبيؽ مد(. 2019عمى الجوالن ) فلاير
، اإلدارة التربوية، كمية العمـو رسالة ماجستيرالكايزف مف وجهة نظر المعمميف، 

 ، األردف.المفرؽمحافظة ، التربوية، جامعة آؿ البيت
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 مركز ،العربية البالد ف  التربوية القيادة و اإلدارة تطوير آفاق  .2004) منى مؤتمف،
  .األكاديمي، عماف، األردف الكتاب

 . متطمبات استراتيجية كايزف ودرجة توافرها بمكتبات جامعة 2020مها محمود ناجي، )
، 4، عالمجمة الدولية لعموم المكتبات والمعمومات، مقارنة أسيوط: دراسة تحميمية

 األرشيؼ، مصر.و الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات ديسمبر،  –، اكتوبر 7م 
 رارات وزارية و وانيف، متاح في عف الوزارة، وزارة التربية والتعميـ، 

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Pages/default.
aspx  

 . متطمبات  يادة التغيير التنظيمي بالمدارس 2017ياسر بف عوض اهلل هبلؿ اللبيتي )
 ، مصر.184اللانوية في محافظة الطائؼ، مجمة القراءة والمعرفة، ع

Aishah binti Awin (2016).The effect of lean Kaizen application on 

students satisfaction in Malaysian higher education sector,phD 

Thesis, Coventry, Coventry University, England. 

Amany mohamd sherf, (2019). Enhancing Change Management at 

University Education Institution in Egypt in the Light of Gemba 

Kaizen Model: A Qualitative Study, International Journal of 

Humanities & Social Science Studies, Vol. 5, No. 2. 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 

Asmita Joshi ,(2013). Implementation of Kiazen as a continuous 
improvement tool: A case study,International Journal of 
Management Research and IT, ISSN- 2320 – 0065. 

Blair, L, Strategies for change,( 2000). Implementing a comprehensive 

School Reform Program, CSRD Connections, South west 

Education Development Laboratory Austin Texas, Vol.1, No.2. 

http://alwasatnews.com/news/1031066.html
http://alwasatnews.com/news/1031066.html
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Pages/default.aspx
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Pages/default.aspx
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&nui=1&prev=search&u=http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic


 ـ 2022يناير   1العدد  37المجمد                   ......    دعـ إدارة التغيير بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي

 https://mathj.journals.ekb.eg/      مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                                      
484 

Dalton, J., (2018). Great Big Agile, 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-4842-4206-3_32  

Daniel Carnerud et. al, (2018). Kaizen and continues improvement- 

trends and pat-terns over 30 years, The TQM journal, Vol. 30, 

No.4. 

Darius Dysko (2012). GEMBA KAIZEN: Utilization of human 

potential to Achieving continuous improvement of company, The 

International Journal of Transport & Logistics, Department of 

Industrial Engineering and Management, Faculty of Mechanical 

Engineering,Technical University in Košice, Slovakia 

https://www.semanticscholar.org/paper/GEMBA-KAIZEN-

UTILIZATION-OF-HUMAN-POTENTIAL-TO-OF-

Dysko/42f21fbdf073d8b55d9cde72d0a11289729db9dd  

Feijoo,A., Arce-Farina, Suarez, Alvarez,R. Maceiras, (2014). 

Improvement of Quality Management in Higher Education through 

KAIZEN 5S Techique, 6
th

 International Conferernce on 

Education and New Learning Technologies, ISSN: 2340 – 1117. 

John A. Gedeon, (2002). The Transfer of Training of Kaizen 

Improvement Skills Using Relapse Prevention by Supervisors in a 

Priate-sector Enterprise, Dissertation for the Degree of Doctor of 

Education, Nova Southeastern University, USA. 

Lynch, Richard, (2000), Corporate Strategy, 2nd.ed., 

PrenticeHall,Person Education Limitd, London. 

Mohamed Godana Shambaro, (2017). Influnce of GEMBA KAIZENS 

Principales on The Performace of Maternal Child Healthcare 

Projects: Acase Study of the Beyond Zero Campaign Project In 

Tana River Country: Kenya, International Journal of Latest 

Research in Engineering and Technology, Vol.3, No.12, 

December. ISSN: 2454-5031, www.ijlret.com.  

Thessal Oniki, (2006). Kaizen Definition & Principles in Brief: 

Aconcept & Tool for Employees Invlvement.  

Watanabe, R., (2011).Getting ready for kaizen: organizationl and 

knowledge management enablers, Emerald Group publishing 

Limited, Academic libraries in the information society, 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/.  

Walid Rizk Badr, (2018). The requirements of applying the Gemba 

Kaizen method to increase the administrative efficiency of youth 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-4842-4206-3_32
https://www.semanticscholar.org/paper/GEMBA-KAIZEN-UTILIZATION-OF-HUMAN-POTENTIAL-TO-OF-Dysko/42f21fbdf073d8b55d9cde72d0a11289729db9dd
https://www.semanticscholar.org/paper/GEMBA-KAIZEN-UTILIZATION-OF-HUMAN-POTENTIAL-TO-OF-Dysko/42f21fbdf073d8b55d9cde72d0a11289729db9dd
https://www.semanticscholar.org/paper/GEMBA-KAIZEN-UTILIZATION-OF-HUMAN-POTENTIAL-TO-OF-Dysko/42f21fbdf073d8b55d9cde72d0a11289729db9dd
http://www.ijlret.com/
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/


 ـ 2022يناير   1العدد  37المجمد                   ......    دعـ إدارة التغيير بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي

 https://mathj.journals.ekb.eg/      مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                                      
488 

care workers at South Valley and Aswan Universities, Series 

Physical Education & Sport/Science, Movement & Health , 

Vol. 18 Issue 2, Ovidius University Annals, Constanta. 

Wilson, M., (2012). How to introduce Kaizen Philosophy in 

education? Available at,  http://blog.creativesafetysupply.com/ 

 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&prev=search&u=http://blog.creativesafetysupply.com/

