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 :الملخص
في أدوار القائمين على  ةتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على التغّيرات الالزم

عمليات التعلم في القرن الحادي والعشرين باستطالع آراء كل من مخططي السياسات 
تغيرات العالمية التربوية، والقائمين على عمليات التعلم أنفسهم؛ فقد تركت جملة من الم

المستجدة بصمات مؤثرة، وتحوالت حادة على كافة مناحي الحياة اإلنسانية، مما استوجب 
على النظم التربوية المعنية إعادة النظر في سياساتها و برامجها، ومهمات العاملين لديها، 

صة واألدوار الموكولة لكل منهم استجابة لتلك المتغيرات. ومن أهمها: العولمة والخصخ
 والتوجهات الديمقراطية والتفجر السكاني وثورة المعلومات واالتصاالت.

من المؤسسات  -ابتداء -إن االستجابة العملية لهذه التحوالت يجب أن تأتي   
التربوية والتعليمية القائمة على عمليات التخطيط و التنفيذ و المتابعة لمخرجاتها التي 

المخرجات مؤهلة للتفاعل مع الظواهر المتجددة تنخرط في أسواق العمل كي تكون هذه 
 تفاعال إيجابيا يسهم في توظيفها لخدمة تلك المجتمعات و تطويرها.

زاء ذلك فإن جوهر المشكلة يكمن في إدارة المعرفة، مما يعني ضرورة تسّلم      وا 
بنائي  المؤسسات التعليمية راية القيادة من بين المؤسسات المجتمعية األخرى للقيام بدور

 و ريادي في صناعة اإلنسان، و تخطيط الموارد البشرية. 
إن إحداث التغيير المنشودة ال يمكن أن يتحقق دون أن يتشكل لدى القائمين على    

دارة عمليات التعلم في ميدانه العملي اتجاهات إيجابية تصل إلى درجة تبني  بناء وا 
ة مع االستراتيجيات التقليدية التي التغيير فكرا و ممارسة. ويتطلب ذلك قطعية صارم

حدود استظهار المعرفة، و االنصهار الكلي في -كثيرا  -حققت نتاجات ال تتجاوز
عمليات التعلم و مختبراته، و المشاركة في تقييمها، و توجيهها، و اإلفادة منها، فقد أكدت 

تجاهات العاملين و الدراسات أنه ال يكفي أن تؤمن قيادة التغيير به ؛ بل البد أن تكون ا
المتعاملين معه إيجابية يحكمها اندفاع و تفاعل نشط، ويضبط إيقاعها قناعة و ثقة و 

 انسجام.
ويترتب على أي فكر تغييري إعادة تحديد أدوار العاملين في المؤسسة التربوية       

م من معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس وكوادر فنية مساندة انسجاما مع المها
التي يقومون بها؛ فالرؤية التغييرية تجسدها األدوار التنظيمية التي يقوم بها األفراد، ولذلك 
فان الطريقة الفعالة لتغيير السلوك المهني لألفراد هي وضعهم داخل إطار تنظيمي جديد 
يفرض عليهم أدوارا ومسؤوليات و عالقات جديدة، وهذا يخلق موقفا يفرض مواقف 

 د سلوكية جديدة على األفراد العاملين في المؤسسة.وعادات، و قواع
وبعد: فإن ما أفرزته التحوالت العالمية المعاصرة من مستجدات في ضروب 
المعرفة و التقنية يبقى مادة جافة، وربما عبئا ثقيال على المؤسسات التربوية، إذا لم تنبر 

مؤثرة في سجل  له عقول و أيدي الموارد البشرية الحريصة على أن تترك بصمات
إنجازاتها المهنية، و ال سيما في مؤسسات قائمة على إعداد و تشكيل الشخصية 

 اإلنسانية. 



 --------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  ----------------

 م ( 2020( ،  40(، جملد )58) ع) 

- 13 - 

 

Abstract: 

This study aims to identify the necessary changes in the roles of those 
in charge of learning processes in the twenty-first century by exploring 
the views of both educational policy planners and those in charge of 
learning processes themselves. A number of emerging global variables 
have left influential fingerprints and sharp transformations on all aspects 
of human life, which necessitated the educational systems concerned to 
reconsider their policies and programs, the tasks of their workers, and the 
roles assigned to each of them in response to those variables. The most 
important of them are: globalization, privatization, democratic trends, 
population explosion, information and communication revolution. The 
practical response to these transformations must come - beginning - from 
educational institutions based on planning, implementation and follow-
up processes for their outputs that engage in labor markets, so that these 
outputs are qualified to interact with the renewed phenomena in a 
positive way that contributes to employing them to serve and develop 
these societies. In view of this, the essence of the problem lies in 
knowledge management, which means the need for educational 
institutions to receive the leadership banner among other community 
institutions to play a constructive and pioneering role in human industry 
and human resource planning. Bringing about the desired change cannot 
be achieved without the formation of positive trends among those in 
charge of building and managing learning processes in its practical field 
that reach the point of adopting change in thought and practice. This 
requires strict discontinuity with traditional strategies that have achieved 
results that do not exceed - much - the limits of the memorization of 
knowledge, the total fusion in the learning processes and its laboratories, 
and the participation in their evaluation, directing, and benefiting from 
them, as studies have confirmed that it is not enough to secure the 
leadership of change. with it ; Rather, the attitudes of employees and 
those dealing with it must be positive, governed by impulsivity and 
active interaction, and their rhythm should be controlled by conviction, 
confidence and harmony. Any change thought entails the redefinition of 
the roles of workers in the educational institution, including teachers, 
educational supervisors, school directors and technical support staff in 
line with the tasks that they carry out; The change vision is embodied by 
the organizational roles that individuals play, and therefore the effective 
way to change the professional behavior of individuals is to place them 
within a new organizational framework that imposes on them new roles, 
responsibilities and relationships, and this creates a position that imposes 
new attitudes, habits, and behavioral rules on individuals working in the 
organization. And yet: the developments produced by contemporary 
global transformations in the forms of knowledge and technology remain 
dry material, and perhaps a heavy burden on educational institutions, if 
the minds and hands of human resources are not keen to leave influential 
imprints on their record of professional achievements, especially in 
Institutions based on preparing and shaping the human personality.  
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التغيرات الالزمة في أدوار القائمين على عمليات التعلم في المؤسسات التربوية في القرن 
 الحادي والعشرين

 إعداد
 محمد القداح د.

 مقدمة :
مـن التحـديات لقد استهل القرن الحادي والعشرين إطاللته بمتغيرات جذرية طرحـت العديـد    

على الصعيد اإلنساني، ولم تكن هذه التحديات وليدة تلك اإلطاللة؛ بل إنها نتـا  متـفلف لعوامـل 
ومتغيرات بدت مالمحها بالظهور في النصـف الثـاني مـن القـرن الماضـي ؛ فقـد تركـت جملـة مـن 

ة اإلنسـانية المتغيرات العالمية المستجدة بصمات مؤثرة ، و تحوالت حادة على كافة مناحي الحيا
، مما استوجب على النظم التربوية المعنية ببناء و تشكيل الشخصية اإلنسـانية إعـادة النظـر فـي 
سياســــاتها و برامجهــــا ، ومهمــــات العــــاملين لــــديها، واألدوار الموكولــــة لكــــل مــــنهم اســــتجابة لتلــــك 

 المتغيرات.
 ومن  أهم تلك المتغيرات : 

  العولمة : .1

يجد أن أرباب االقتصاد فـي الـدول المتقدمـة يسـيرون بخطـوات  إن المتتبع لهذه الظاهرة  
ثابتـة لتحديـد خريطـة العـالم الجديــد معتمـدين فـي ذلـك علـى امــتالك األوراق الرابحـة التـي تتمثـل فــي 
إنتا  المعرفة وتطّور أدوات التقنية . وقد ساهمت العولمة في التوجه نحـو اقتصـاد المعرفـة؛ إذ بـدأ 

ته على المـؤتمرات والنـدوات، والفعاليـات الفكريـة علـى مسـتوى عـالمي، كمـا هذا االقتصاد يفرض ذا
بـات الفكــر اإلنســاني بحاجــة ماســة إلــى معرفــة اقتصــادية قــادرة علــى التعامــل مــع الركــائز األساســية 

فرصــة  –إن أحســن اســتثماره  –التــي تقــوم عليهــا المنظومــة االقتصــادية؛ و بــل يعــد مــورد المعرفــة 
ــة ، واحتكــار وتــدمير للبيئــة، ذهبيــة إلصــالح مــا ن جــم عــن الثــورة الصــناعية مــن اخــتالالت، وبطال

 ( .  18،  2006وتهديد ألمن وصحة اإلنسان و. ) العباس ، 

وقــد انبثــق عــن هــذه الظــاهرة رؤ  اقتصــادية أدت إلــى تغييــرات جذريــة فــي مفهــوم اســتثمار 
ألربـاب المـال واالقتصـاد، إضـافة  التعليم باعتباره مشروعا اقتصاديا يمكن أن يحقق أرباحا طائلة

 إلى تأثيرات واضحة على الصعد السياسية واالجتماعية والثقافية . 
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وهنــا يبــرز الــدور التربــوي ليكــون األداة التــي يمكــن توظيفهــا فــي بنــاء الشخصــية اإلنســانية 
التـــي تمتلـــك أدوات التكيـــف والتفاعـــل مـــع تلـــك الظـــاهرة بصـــورة تكفـــل المحافظـــة علـــى مقـــدراتها، 

 وتطوير قدراتها؛ بل والمساهمة في توجيه هذه الظاهرة نحو مراميها وثوابتها.
 الخصخصة :  .2

لعل من أبرز التحوالت االقتصادية التي ظهرت في أواخر القرن الماضي ظهور الشركات  
متعددة الجنسيات، التي قّلما يعنيها مصالح البلدان وقيم المجتمعات؛ إذ تعتمد هذه الشـركات فـي 

يجياتها علـى نقـل االســتثمار واإلنتـا  مـن أرض إلـى أرض مســتعينة بالتقنيـات الهائلـة التــي اسـترات
وضعتها بين يديها ثورة االتصاالت والمعلومات . وعلى الصعد التربوية والتعليمية فقد ظهر دور 
بارز للقطاع الخاص في منافسة القطاع الحكومي على تقديم خـدمات تربويـة وتعليميـة وتدريسـية 

المردود الربحـي  -في كثير من الحاالت  –مستوى نوعي أفضل لغايات ال تتجاوز مراميها  ذات
 المنتظر من هذا الدور.

 التفجر السكاني :  .3

إذ سجلت دوائر اإلحصاءات العامة تناميـا مطـردا فـي ازديـاد عـدد السـكان ليصـل إلـى  
التعامـل مـع تبعاتـه. ومـع أن درجة التفجر الذي قد ال تتمكن معه الخطط المحلية والعالمية علـى 

هــذه المســألة ليســت ظــاهرة طارئــة إال أنهــا تبــدو متجــددة، وال ســيما فــي الوقــت الــذي اتســعت فيــه 
 دائرة خدمات التقنية ، وحلول أدواتها للقيام بأدوار ومهمات اإلنسان .

ــذا فــإن هــذه الظــاهرة تعيــد طــرح ذاتهــا مــرة أخــرى بمالمــح أشــد ضــراوة علــى صــور   ول
خطيرة، منها ما يتعلق بازدياد أعداد الطلبة ، وقدرة األنظمة التربوية على استيعابها ، ومشكالت 

ومنهــا مــا يــرتبط بــاألمن الغــذائي ، وتــوفير الميــاه والطاقــة ، وأشــكال البطالــة ، ممــا يــنعكس علــى 
 األمن االجتماعي واالستقرار السياسي، والصراعات  والعنف، وصور الديمقراطية المتعددة .

 

 تحول الديمقراطي :ال .4

ــــراد والجماعــــات؛ بــــل لألنظمــــة السياســــية   ــــد صــــار الخيــــار الــــديمقراطي مطلبــــا لألف لق
واألحــــزاب ألن فيــــه مشــــروعية لوجودهــــا، وضــــمانا الســــتمرارها، وهــــذا يعــــود إلــــى أن الديمقراطيــــة 
 كتجربــة إنســانية قــد صــارت شــرطا مســبقا لكــل تقــدم ، وذلــك ألن التقــدم والتطــوير مــا هــو إال ثمــرة
لعقول البشر وجهودهم؛ حيث أن هذه العقول ال يمكن أن تعمل بكامل قـدراتها إال فـي ظـل منـا  

 من الحرية المسؤولة، والتبصر العميق بحاجات المجتمع ومتطلباته.
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ومــــن المالحــــظ نــــزوع الغاليــــة مــــن دول العــــالم نحــــو الديمقراطيــــة ، وتعدديــــة الــــرأي ،  
لفــرد فــي إطــالق مكــامن التفكيــر واإلبــداع فــي قضــايا ال والطروحــات الفكريــة، ممــا يطلــق العنــان ل

تقف عند حدود الذات ، أو الوطن ،أو اإلقليم؛ بـل تتعـدى ذلـك لتطـال قضـايا إنسـانية ، وبيئيـة ، 
وظــواهر كونيــة . ووحتــى يكــون التعلــيم فــاعال نشــطا ذا قــوة تأثيريــة فــال بــد مــن أن يكــون جــزءا ال 

ثـة مرتكـزات هـي : تعلـم للمسـتقبل ولـيس للحاضـر فقـط ، يتجزأ من مشروع شمولي يستند إلـى ثال
 79،  1999وتنمية اقتصادية مستدامة ، ومشاركة سياسـية لألفـراد والجماعاتو.)عبـد المعطـي ،

.  ) 
 ثورة المعلومات واالتصاالت : .5

مــن المالحــظ أن ألــوان المعرفــة قــد صــارت تتــدفق بصــورة مذهلــة متســارعة فــي شــتى  
ة قــد تتغيــر فــي يــوم واحـد ، وهــذا يعنــي أن المعلومــة لــم تعــد مقدســة أو الحقـول، حتــى أن المعلومــ

خالــدة ، ولكــن مــا يعنــي اإلنســان منهــا التوظيــف العملــي التطبيقــي لجنــي فوائــدها ، وهــذا يتطلــب 
مواكبــة لحركــة المعلومـــات وتطورهــا ، ومرونــة فـــي االســتجابة لتبــدل ضـــروبها ؛ فــالعلم والمعرفـــة 

ساسيان للقوة والغنى ، والتقدم على الصعد المحلية والدوليـة . واليمكـن المتجددة هما المعياران األ
ــــك ؛ و  ــــاء الشخصــــية اإلنســــانية أن يتغافــــل عــــن ذل ــــه بن ــــى عاتق ــــذي يأخــــذ عل ــــوي ال للنظــــام الترب
فالمعلوماتيـــة بمـــا تمتلكـــه مـــن إمكانـــات تكنولوجيـــة هائلـــة تبـــدو مجـــاوزة للوظـــائف التقليديـــة ل لـــة، 

ن ووظائفه . وقد أصبحت أكثر مـن مجـرد ثـورة ؛ بـل انفجـار حقيقـي علـى وامتدادا لحواس اإلنسا
 ( .  51،  1999) عويدات ، ى هذا اليوم من أدوات وتجهيزات وجميع ما استخدمه اإلنسان حت

وقــد أشــارت الدراســات الحديثـــة إلــى أن قطــاع المعلومــات هـــو المصــدر الرئيســي للـــدخل 
% مــن مجمــل الــدخل القــومي، 50ذا القطــاع مــا يقــارب والعمالــة فــي الــدول المتقدمــة ؛ إذ ينــتج هــ

% مـــــــن دخلهـــــــا قـــــــي أنشـــــــطة المعلومـــــــات 40كمـــــــا أن اقتصـــــــاديات الـــــــدول األوروبيـــــــة تحـــــــول 
 ( . 2005)كليب،

وتقدر الدراسات التي قامت بها وزارة التجارة األمريكية أن مسـاهمة التكنولوجيـا فـي القطـاع 
كلـــي لنمـــو اإلنتاجيـــة؛ حيـــث أضـــحت تقنيـــة % مـــن العامـــل ال80االقتصـــادي  تشـــكل مـــا نســـبته 

المعلومات واالتصاالت من أهم مراحل اإلنتا  في االقتصاد المعرفي ، كما أن السرعة في خلق 
المعرفــة واســتثمارها تعــد مــن أهــم العوامــل التــي تحــدد المســتوى االقتصــادي للبلــد الــذي ينتجهــا ) 

 ( .  2005الرفاعي ، 
ســـتثمار إمكانــــات التقنيــــة تقـــديم المحتويــــات المعرفيــــة وتتضـــح معــــالم الـــدور التربــــوي فــــي ا

بوســاطة تركيبــة مكونــة مــن لغــة مكتوبــة ومنطوقــة ، وعناصــر مرئيــة ثابتــة ومتحركــة، حيــث يــتم 
إخرا  هذا المحتوى بصورة شيقة ممتعة ، يقبل عليها المتعلمون بشـغف وفاعليـة . كمـا يسـتدعي 
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مـن توظيـف هـذه التقنيـة بـرؤى ثاقبـة ، وعيـون  ذلك تطوير استراتيجيات جديدة لتمكـين المتعلمـين
ناقــدة تمكــنهم مــن فــرز النــافع مــن الضــار ، واختيــار مــا ينســجم مــع مبــادئهم وقــيمهم التــي تنــتظم 

تبــين  1996ضـمن أطـرهم الفكريــة ومنطلقـاتهم الســلوكية ؛ وففـي دراسـة أجريــت فـي نيوزلنــدا سـنة 
ة فحسـب ؛ بـل أكسـبهم كفايـات ليصـبجوا أن استعمال الحاسوب ال يكسب المتعلمـين كفايـات تقنيـ

 ( . 49،  2008منتجين للمعرفة و  ) بودينة ، 
يستدل مما سبق أن العوامل السابقة قد تركت تأثيرات واضحة في توجيه األنظمة التعليمية 
والتربوية نحو اقتصاد المعرفة ، إذ يفترض بهذه األنظمة أن تتيح للمتعلم فرصا يتعلم فيها وكيف 

يتعلم بهدف أن يعلم ، ويتعلم كيف يعيش مع اآلخرين ، وبالتالي فإنه يتعلم كيف يحقق يعرفو و 
ذاتـــه . وبنـــاء عليـــه يمكـــن لهـــذا النـــوع مـــن المتعلمـــين أن يشـــكلوا القـــوة الرئيســـة فـــي زيـــادة العوائـــد 
االقتصادية لمجتمعاتهم ، كما أن المعرفة التي تتطلب تطويرا وتجديـدا وابتكـارا بحاجـة إلـى خيـال 

بداعاته لتكون محور تطور المجتمعات وتقدمها .   اإلنسان وا 
ونتيجــة لــذلك  فقــد  بــرز االهتمــام باالقتصــاد المعرفــي مــع بــدايات القــرن الحــادي والعشــرين 
مـن خـالل التركيـز علـى إنتـا  المعرفـة ، وتوظيفهـا فـي شـتى المجـاالت، واسـتخدام أدوات البحــث 

للتطبيق، وقد اتضحت معالم هذا االهتمام فـي التوجـه العلمي للحصول على معرفة متجددة قابلة 
ــــي النمــــو االقتصــــادي، ومســــاهمة قطــــاع تكنولوجيــــا المعلومــــات  ــــدم التقنــــي ف نحــــو اســــتثمار التق
عـادة تنظـيم  واالتصاالت في النمو، وانتشار االنترنت والتجـارة االلكترونيـة، وانخفـاض التكاليف،وا 

  (Rooney & Mandeville,2003)المؤسسات اإلنتاجية. 
وقد ظهرت مالمح هـذا التوجـه فـي العديـد مـن األنشـطة االقتصـادية و الثقافيـة و الخـدمات 
ـــداع أنشـــطة  ـــك ترميـــز المعرفـــة ، و تطـــوير وســـائل نقلهـــا ، و إب التعليميـــة و الصـــحية ، ومـــن ذل

 متطورة ، وبناء نماذ  تنظيمية جديدة في القطاعات اإلنتاجية كافة .
ــم تعــد ذات جــدوى فــي ضــوء هــذه  وبنــاء عليــه فــإن المنهجيــة القائمــة فــي عمليــات الــتعلم ل

التوجهات التي تدعو إلى إعمال الفكر ، وامتالك مهارات عقلية عليا باإلفـادة مـن نتـائج دراسـات 
الدماغ من حيث مكوناته ، ووظائفه ، وطاقاته التي تستثار بصورة تلقائية عنـد تعرضـها لخبـرات 

د أكـــد رئـــيس النـــدوة فـــي الـــدائرة األوروبيـــة المســـتديرة للصـــناعيين جديـــدة ، وفعاليـــات تدريبيـــة ؛ فقـــ
المنعقدة في لشبونة على ضرورة تطوير مهنة التدريس ، وتأمين الـتعلم مـدى الحيـاة ، كـي يكـون 
اقتصــاد أوروبــا األكثــر تنافســية ، واألكثــر اســتنادا إلــى المعرفــة الديناميــة فــي العــالم  ) زحــالن ، 

الهــدف المحــوري مــن اكتســاب المتعلمــين لعــادات العقــل هــو تــأهيلهم  ( . ويــرى كوســتا أن 2001
 ( .     2003الستخدام تلك العادات حينما تواجههم مواقف من الشك أو التحدي )كوستا ، 
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مـن المؤسسـات التعليميـة  –ابتـداء  -إن االستجابة العلميـة  لهـذه التحـوالت يجـب أن تتـأتى
ذ والمتابعــة لمخرجاتهــا التــي تنخــرط فــي أســواق العمــل ، القائمــة علــى عمليــات التخطــيط و التنفيــ

مـــؤهلين  اوالتـــي ائتمنتهـــا المجتمعـــات علـــى إعـــداد األجيـــال عبـــر مـــراحلهم العمريـــة البنائيـــة ليكونـــو 
للتفاعــــل مــــع الظــــواهر و المتغيــــرات المتجــــددة تفــــاعال إيجابيــــا يســــهم فــــي توظيفهــــا لخدمــــة تلــــك 

لـــى المعرفـــة، و امـــتالك المهـــارة، وتشـــكيل االتجـــاه المجتمعـــات و تطويرهـــا ؛ إذ يبـــرز الوصـــول إ
اإليجـابي نحـو مزيـد مـن اإلنجـاز متطلبـا أساســيا فـي تشـكيل مخرجـات الـنظم التعليميـة ، و تقــويم 

 أدائها .
وتعد خطة التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة آخـر المحـاوالت التطويريـة فـي األردن ؛  

ــيم فــي أردن المســ  Vision forum for the future of)تقبل وفقــد تبنــى منتــدى التعل

education in Jordan,2000)   وطنيــة ترمــي إلــى إيجــاد نظــام تربــوي يحقــق التميــز رؤيــة
والجــودة مــن خــالل اســتثمار المــوارد البشــرية والمعرفــة كثــروة وطنيــة اســتراتيجية ، وتعزيــز القــدرة 

متجـــدد مبنـــي علـــى المعرفـــة،  علـــى البحـــث والـــتعلم ، وضـــمان مســـاهمة األفـــراد فـــي بنـــاء اقتصـــاد
ويضــع األردن علــى خريطــة الــدول المتقدمــة والمصــدرة للكفــاءات البشــرية القــادرة علــى المنافســة 

 (   2003،8إقليميا وعالميا )وزارة التربية والتعليم ،
وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن إحــداث التغييــر المنشــودة ال يمكــن أن يتحقــق دون أن يتشــكل 

بنــاء و إدارة عمليــات الــتعلم فــي ميدانــه العملــي اتجاهــات إيجابيــة تصــل إلــى  لــدى القــائمين علــى
درجــة تبنــي التغييــر فكــرا و ممارســة . ويتطلــب ذلــك قطعيــة صــارمة مــع االســتراتيجيات التقليديــة 

حـــدود اســـتظهار المعرفـــة، و االنصـــهار الكلـــي فـــي   -كثيـــرا   -التـــي حققـــت نتاجـــات ال تتجـــاوز
ه، و المشــاركة فــي تقييمهــا، و توجيههــا ، و اإلفــادة منهــا، و فقــد أكــدت عمليــات الــتعلم و مختبراتــ

الدراســـات أنـــه ال يكفـــي أن تـــؤمن قيـــادة التغييـــر بـــه ؛ بـــل البـــد أن تكـــون اتجاهـــات العــــاملين و 
المتعاملين معه إيجابية يحكمها اندفاع و تفاعل نشط، ويضبط إيقاعها قناعـة و ثقـة و انسـجام.و 

 .(   2008،3) عبيدات ، 
ولكـــن إحـــداث عمليـــات التغييـــر لـــيس أمـــرا ميســـورا ؛ بـــل يمـــر بمراحـــل عســـيرة تحتـــا  إلـــى 
مهارات عالية في قيادة التغيير وتوجيهه ؛ إذ أن اإلنسان بفطرته ميال إلى مقاومة التغيير ، ألنه 
يفضــل أن يتعــايش مــع مــا ألفــه مــن خبــرات ، ومــا تعــود عليــه مــن اســتراتيجيات ومهــارات صــارت 

خصـــيته الذاتيـــة والمهنيـــة علـــى حـــد ســـواء ؛ والســـيما أن عمليـــة التغييـــر تتطلـــب منـــه جـــزءا مـــن ش
جهــــــودا ال يســــــتهان بهــــــا فــــــي إعــــــادة تأهيلــــــه وتدريبــــــه فــــــي ضــــــوء متطلبــــــات الــــــرؤى واألفكــــــار، 
واالستراتيجيات األدائيـة الجديـدة .ووهنـا تكمـن الحاجـة لبـذل كـل مـا يمكـن مـن جهـد لمقاومـة ردود 

 ( .  56،  2004عوقات المحتملة إلدخال التغيير و)سويدان والعدلوني ، األفعال السلبية ، والم
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ولــذا فإنــه ال بــد مــن توافــق فــي الــرؤى ، وتحديــد للمهمــات الجديــدة ، ومــا ينبثــق عنهــا مــن 
أدوار للقـــائمين علـــى عمليـــات الـــتعلم لتحقيـــق التنـــاغم فـــي األداء بـــين هـــذه العناصـــر التـــي تعنـــى 

عمليات التعلم وتقويمها ، وهذا يعني توافر الحد األدنى من االتسـاق  مباشرة بإدارة وتوجيه وتنفيذ
بين هذه األطراف في امتالك الكفايات والمهـارات األدائيـة ذات الصـلة بموضـوع التغييـر، وكيفيـة 

إلــى أهميــة تــوافر المهــارات  اإلدراكيــة والتصــورية التــي  ( Scott )توظيفهــا وتقويمهــا . ويشــير 
علــى تحديــد المهــارات األدائيــة والمعرفيــة ، وكيفيــة اســتخدامها وبهــذا تجتمــع  تســاعد قــادة التغييــر

 .  ( Scott , 1999 )لنجاحه الكفايات الفنية والتصورية في آن واحد  
ويالحظ هنا أن أي فكر تغييري يتطلب إعادة تحديد أدوار العاملين في المؤسسة التربوية  

ؤية التغييرية تجسدها األدوار التنظيمية التي يقوم بها انسجاما مع المهام التي يقومون بها؛ فالر 
األفراد، ولذلك فان الطريقة الفعالة لتغيير السلوك المهني لألفراد هي وضعهم داخل إطار  
تنظيمي جديد يفرض عليهم أدوارا ومسؤوليات و عالقات جديدة ، وهذا يخلق موقفا يفرض 

 2009ألفراد العاملين في المؤسسة )السويلم ، مواقف وعادات ، و قواعد سلوكية جديدة على ا
.) 

ولتشـــــكيل الصـــــورة المطلوبـــــة للمخرجـــــات التعليميـــــة ال بـــــد مـــــن إعـــــادة النظـــــر فـــــي الـــــرؤى 
واالســتراتيجيات القائمــة فــي إعــداد المتعلمــين  ؛ممــا يعنــي ضــرورة إحــداث تغييــرات فــي البنــى و 

لمفترضـــة للعـــاملين فـــي المؤسســـات الهياكـــل التربويـــة اســـتجابة لتعـــديالت أساســـية فـــي المهمـــات ا
 التربوية و التعليمية، وما يترتب عليها من تغييرات الزمة في األدوار األدائية لهم .

ونظـــرا الن تحقيـــق األهـــداف المرجـــوة يتوقـــف علـــى مـــا تفـــرزه عمليـــات التعلـــيم فـــي واقعهـــا 
ق و اإلنجــاز التطبيقــي مــن معــارف مكتســبة ، ومهــارات متطــورة ، واتجاهــات إيجابيــة نحــو التفــو 

لــدى المتعلمــين فــإن األمــر مــرتبط بمــدى إدراك القــائمين علــى عمليــات الــتعلم ألدوارهــم الجديــدة ، 
 وقدراتهم على القيام بها بكفاية وفاعلية عاليتين .

ــــى عمليــــات الــــتعلم  تتجــــاوز حــــدود  ــــات مهنيــــة لــــدى القــــائمين عل ويســــتند ذلــــك  إلــــى كفاي
تقليـــد ؛ فالمســـألة تكمـــن فـــي الســـعي نحـــو إنســـان ذي التخصـــص ، وتنطلـــق مـــن قيـــود الرتابـــة وال

مواصــفات وقــدرات جديــدة ،تجعــل منــه فــردا متوافقــا مــع معطيــات العصــر الجديــد ، يتفاعــل مــع 
األحــداث مــن حولــه ، ويتكيــف مــع الظــروف التــي يعيشــها ، ويــؤمن بــالتغيير، كمــا يــؤمن بقدرتــه 

 على اإلسهام في صناعة المستقبل . 
علــى درجــة اقتنــاع  –إلــى حــد كبيــر  –جــاح عمليــة التغييــر يتوقــف وممــا ال شــك فيــه أن ن

منفذي التغيير بأهميته ، إضافة إلى مردوده المهني واإلنتاجي عليهم ، وهنا يبرز الدور القيـادي 
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فـي تجـاوز درجــة االقتنـاع بـالتغيير إلــى تبنـي التغييـر ، والعمــل بجـد واجتهـاد مــن أجـل إنجاحــه ، 
يـــر ســـتظهر فـــي فكـــر كـــوادر المؤسســـة التربويـــة ، ومســـتوى حماســـها وهـــذا يعنـــي أن مالمـــح التغي

وأدائهــا مــن جهــة ، وفــي فكــر وســلوك الطلبــة المتعلمــين باعتبــارهم المــدخل الرئيســي والمخرجــات 
    ( Yukl & Gray, 2002 )المستهدفة من جهة أخرى 

على ما  ويتطلب نجاح عملية التغيير لدى القائمين على عمليات التعلم خطة محكمة تقوم
 يلي :

 توضيح لألفكار الجديدة ، وعوائدها المتوقعة على األداء واإلنتاجية . -
 تشكيل بيئة عمل مناسبة إلجراء عمليات التغيير . -

 استراتيجيات القبول واإلقناع والتبني من قبل اآلخرين للرؤى ، و األفكار المطروحة . -

تعــــديالت الالزمــــة فــــي الخطــــة المتابعـــة والتقــــويم للعمليــــات والنتاجــــات بهــــدف إجــــراء ال -
والمنهجيـــة المتبعـــة ، وذلـــك اســـتجابة لمؤشـــرات التغذيـــة الراجعـــة ، ومـــا تفـــرزه عمليـــات  

 التطبيق من معطيات لم تؤخذ بالحسبان عند التخطيط للطروحات النظرية .

 الدعم والتحفيز لألفراد المنفذين لعملية التغيير .   -

عليميـــة لهـــذه الفئـــات التـــي يعـــول عليهـــا دعـــم ومـــؤازرة مـــن قبـــل مخططـــي السياســـات الت -
 الشــيء الكثيــر فــي إحــداث نقــالت نوعيــة فــي مســتوى المخرجــات التعليميــة ؛ و يــرى 

Senior   أن نجاح التغيير يتوقف على مدى قدرة إدارة التغييـر علـى إكسـاب القـائمين
دم على التغيير من مديرين ومشرفين تربـويين ومعلمـين للمهـارات التـي تمكـنهم مـن التقـ

علـــى المنافســـين ، ووضـــع الخطـــط واالســـتراتيجيات التـــي تســـاعد علـــى تحديـــد األطـــر 
 .  ( Senior , 1997 )التغيرية وتوجيهها ، واستباق التغيير من أجل البقاء 

وفي ضوء ما سبق ذكره يمكن عرض أدوار القائمين على عمليـات الـتعلم علـى النحـو اآلتـي 
 : 

 : المعلم -1

ئمين علـى عمليـات الـتعلم كونـه المحـور األساسـي فـي إدارة تلـك  يقف المعلم علـى رأس القـا
العمليـــات مـــن حيـــث تخطـــيط النشـــاطات التعلميـــة ، واإلشـــراف علـــى تنفيـــذها ، وتقويمهـــا ؛ فهـــو 
بحاجة إلى إعادة تأهيل استنادا إلى دوره الجديد ، والتغييـرات النوعيـة فـي مهماتـه . وينطلـق هـذا 

يعد المصدر الوحيـد أو الرئيسـي للمعرفـة ؛ فقـد يصـل  طالبـه إلـى الدور من إيمان يقيني بأنه لم 
المعرفة الجديدة أو المفيدة قبله اعتمادا على مهارات تقنية قد يتفوقون فيها عليه . ولـذا فـإن دوره 
قد يكون استشاريا، أو توجيهيا ، أو إرشـاديا ينبـع مـن قيـادة مقنعـة ، وسـلطة جاذبـة ذات مرجعيـة 

بعد يوم ؛ و فقد أشارت الدراسات إلى أن التعلم الناجم عن التفكير سـرعان مـا  مهنية تتنامى يوما
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يتــأثر بالضــغوطات واالنفعــاالت ، وديناميــات الفصــل الدراســي، ولــذا فــإن إدارة المواقــف التعلميــة 
 (. 257،  2000تتطلب قادة وأصدقاء، وموجهين لطرائق تفكير المتعلمينو )جابر ، 

 بما يلي :  و تتضح مالمح هذا الدور
  القــدرة علــى تخطــيط البيئــة التعلميــة النشــطة بشــقيها الفيزيقــي و الســيكولوجي ليتشــكل

فيهــــا منــــا  اجتمــــاعي تفــــاعلي يتســــم باألريحيــــة و االنطــــالق ، و التعــــاون فــــي تنفيــــذ 
المهمــــات التعّلميــــة ؛ و فالبيئــــة هــــي المنــــا  االجتمــــاعي التفــــاعلي الــــذي يتحــــدد فيــــه 

دوار التفاعلية بين المشاركين في تنفيـذ المهمـات التعليميـة فـي االستعداد الذهني ، واأل
 ( ( Eggen & Kauchak, 1992 , 54 عملية اجتماعية و.

   توظيــــف اســــتراتيجيات تعلميــــة تخاطــــب العقــــل و طاقاتــــه الهائلــــة، و التتوقــــف عنــــد
حــدود تلقــي المعرفــة و توظيفهــا ، بــل تتعــدى ذلــك إلــى تحليلهــا. و االســتباط منهــا، و 

ـــة إعـــ ـــدي المتعلمـــين نحـــو تنمي ادة بنائهـــا ، و تطويرهـــا ، وهـــذا يتطلـــب منـــه األخـــذ بأي
القــدرات الكامنــة فــي االستقصــاء و التفكيــر الناقــد ، و المحاكــاة العقليــة ، و االســتدالل 

 المنطقي ، و االكتشاف و التجريب .

  فـــي تبنـــي البحـــوث اإلجرائيـــة باعتبارهـــا مهمـــة أساســـية ، و متطلبـــا مهنيـــا للعـــاملين
الميــادين التربويــة والتعليميــة ؛ فعـــن طريقهــا يــتم حـــل المشــكالت التعّلميــة و الســـلوكية 
لــدى المتعلمــين ، كمــا أنهــا البوابــة العمليــة التــي يمكــن عــن طريقهــا تجريــب و اختبــار 

 الرؤى و االستراتيجيات لتحسين األداء .

 عداداتهم تخطــــــيط عمليــــــات الــــــتعلم اســــــتنادا إلــــــى الحاجــــــات التعلميــــــة للطلبــــــة واســــــت
 المفاهيمية .

  ـــــة مراعـــــاة قـــــدرات المتعلمـــــين وأنمـــــاطهم التفكيريـــــة فـــــي تخطـــــيط النشـــــاطات التعلمي
 وتنفيذها.

  )....، توظيــف االختبــارات والمقــاييس المتنوعــة ) االســتعدادات ، القــدرات ، الميــول
 في تخطيط النشاطات التعلمية .

 لمتعلمين .التنويع في األساليب األدائية بما يتوافق مع خصائص ا 

  تعزيـــز روح المبـــادأة ، والتخيـــل التـــأملي للوصـــول إلـــى أفكـــار جديـــدة ، وحلـــول غيـــر
 نمطية .

 . ضافتهم المعرفية  التعزيز اإليجابي ألفكار المتعلمين وا 

  تشـــجيع المتعلمـــين علـــى التجريـــب واالكتشـــاف ، وتطـــوير البـــدائل واالحتمـــاالت فـــي
نتاجها .  معالجة المعرفة ، وا 
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 ين علــى مواجهــة مواقــف جديــدة تعزيــزا لالســتقاللية ، واالعتمــاد علــى تــدريب المتعلمــ
 الذات .

  ، استثمار المصادر المفتوحة للمحتوى المعرفي ) الخطوط الهيكلية ، قـوائم المراجـع
 البحوث ذات الصلة ...(.في النشاطات التعلمية. 

 لمين .تطوير استراتيجيات تقيمية للكشف عن مواطن التميز واإلبداع لدى المتع 

  ، ـــر ) الناقـــد تجريـــب تصـــاميم بحثيـــة لتطـــوير األداء فـــي ضـــوء اســـتراتيجيات التفكي
 اإلبداعي ...(.   

  السعي الدؤوب نحو النمو المهني استجابة إلى مـا يسـتجد مـن أفكـار و طروحـات و
 استراتيجيات في الحقول المعرفية و التربوية.

 المشرف التربوي : -2
وهره الفني في توجيه عمليات التعلم ، والمساهمة فـي تشـكيل يبرز الدور اإلشرافي الجديد بج

بيئــات تعلميــة تتميــز بــالجودة ، وتبّنــي اســتراتيجيات تعلميــة قائمــة علــى إعمــال الفكــر ؛ فلــم يعــد 
اإلشراف التربوي فرديا ذا طابع تقويمي ؛ بل أصبح نشاطا تعاونيا يهـدف إلـى مسـاعدة المعلمـين 

ليـــة عـــاليتين ؛ فقـــد بـــّين كـــل مـــن ســـوليفان وجيفـــريو أن اإلشـــراف علـــى أداء أدوارهـــم بكفـــاءة وفاع
التربوي في القـرن الحـادي والعشـرين يجـب أن يؤكـد علـى التعـاون والمشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات، 
والتطوير الذاتي لجميع العاملين ، وهذا يتطلب قادة يستشرفون المستقبل ، ويعملون على تحسين 

 .     ( Sulivaan & Jeffry , 2000 , 212 )عمليات التعلم .و 
ومـن الواضـح أن اإلشـراف التربـوي لـم يعـد فرديـا ذا طـابع تقـويمي ، بـل أصـبح نشــاطا   

تعاونيا يهدف إلى مساعدة المعلمين على أداء أدوارهم بكفـاءة  و فاعليـة عـاليتين ، و يمكـن 
 أن يتضح هذا الدور في :

 مسـتويين األكـاديمي والتربـوي بمـا يكفـل تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين على ال
نمـــوا مطـــردا ألدائهـــم المهنـــي ضـــمن خطـــة قائمـــة علـــى تحديـــد األولويـــات ، واتخـــاذ 
ـــى الشـــمولية والتكامـــل فـــي إحـــداث عمليـــات  ـــا للوصـــول إل الخطـــوات المبرمجـــة زمني

 ( .   2010التطوير  ) القداح ، 

 التنفيـــذ و التقـــويم  مســـاعدة المعلمـــين فـــي تطـــورهم المهنـــي فـــي مجـــاالت التخطـــيط و
لعمليـــــات الـــــتعلم ، و مـــــا ينبثـــــق عنهـــــا مـــــن إعـــــداد للنشـــــاطات التعلميـــــة ، و تنفيـــــذ 
استراتيجيات تعلميـة ، و تطـوير أدوات المتابعـة و التقـويم ، و مؤشـرات النجـاح،  و 

 التغذية الراجعة.
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  مســاعدة المعلمــين فــي تشــكيل بيئــات تعّلميــة تقــوم علــى التفاعــل النشــط ، و تعزيــز
نتاجها .رو  عادة صياغة المعرفة وا   ح المبادأة ، و األفكار اإلبداعية ، وا 

   المشاركة في بناء مواقف تعلمية قائمة على توظيف استراتيجيات التفكيـر المتنوعـة
ــــات فــــي أطــــر مرجعيــــة ، و تطــــوير االحتمــــاالت ،  و توظيــــف  ، و تصــــنيف البيان

 المعرفة النظرية في نشاطات عملية  . 

  إنتــا  محتويــات معرفيــة يمكــن تــداولها بمشــاركة المعلمــين فــي مواقــف المســاهمة فــي
 التعلم .

  التدريب المستمر للمعلمين في ضوء نتـا  البحـوث والدراسـات العلميـة ، ومـا يسـتجد
 من متغيرات عالمية .

  ، ـــــات الـــــتعلم ـــــة عملي ـــــى مـــــدى فاعلي ـــــة عل ـــــة ، ومؤشـــــرات دال تطـــــوير أدوات تقويمي
 مخطط لها .ومخرجاتها في ضوء األهداف ال

  ، تجذير مفهوم التقويم الذاتي لدى المعلمين باعتباره ركنا أساسيا فـي األداء المهنـي
و االنتماء المؤسسي ،  فهو وقفة صريحة و أمينة مع الـنفس ؛ فممـا الشـك فيـه أن 
جوهر التربية يكمـن فـي أن يعـرف المـرء نفسـه ، و يعمـل علـى تالفـي أخطائـه  ، و 

 الذاتية سعيا إلحداث نقالت نوعية هادفة في نتاجاته . تطوير ممارسته بأدواته

 مدير المدرسة : -3
ينظــر إلــى مــدير المدرســة علــى أنــه المســؤول األول فــي مؤسســته ؛ إذ يعــّول علــى إدارتــه 
الشــيء الكثيــر فــي تحقيــق األهــداف التربويــة و التعليميــة بمســتوى رفيــع. وهــذا يتطلــب بنــاء ثقافــة 

هوية متفردة قائمـة علـى وضـوح الرؤيـة ، وتحديـد واضـح للمهمـات، منظمية تتمتع فيها المدرسة ب
وتكامل في األدوار؛ و فالتحدي العظيم الذي يواجه إدارات المـدارس فـي القـرن الحـادي والعشـرين 
هــو قــدرتها علــى تطــوير المجتمــع المدرســي بصــورة تظهــر فيهــا شخصــيات محــددة األدوار تعمــل 

 Blase)ساعد الطلبة على أن يكونوا متعلمين ناجحين و في إطار من األهداف المشتركة التي ت

, 1999, 16)  
 و يمكن تحقيق ذلك عن طريق :     

  بناء منا  تنظيمي قائم على التعاون و التواصل ، و احترام الرأي اآلخـر؛ إذ يشـكل
هــذا المنــا  البنيــة األساســية لتكامــل األدوار ، و تنــاغم الجهــود ، ممــا يتــيح اســتجابة 

ونشاطا وحيوية في المهام األدائية الموكولة لألفراد العاملين معه؛ و فالقيادة  فاعلة ،
في جوهرها هي عمليـة التـأثير بـاآلخرين ، وتمكيـنهم مـن فهـم التحـوالت التطويريـة ، 
وكســب مــوافقتهم علــى القيــام بالعمليــات التــي تســهل لألفــراد والجماعــات جهــودهم ، 

 .(Yukl,2002,163 ). وتحشدها إلنجاز األهداف المشتركة و
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  تحديـــد المهمـــات األدائيـــة ، و توضـــيح أدوار العـــاملين فـــي المؤسســـة المدرســـية فـــي
 إطار من العمل التشاركي المتكامل .

  ، توفير مصادر الدعم و التحفيز للعاملين في المؤسسة في تشكيل البيئات التعلمية
 و تنفيذ النشاطات التعلمية .

 ركي ، و العمل بروح الفريق الواحد، بحيث يشعر الفـرد التشا يتبني النهج الديمقراط
أنـه عنصــر فاعــل، و لـه دوره البنــاء فــي اإلنجـازات المتحققــة فــي إطـار تنميــة الــذات 

 المهنية لدى الفريق العامل معه .

  نجـازاتهم اعتماد مؤشرات أداء عالمية في تقويم أداء أعضـاء الفريـق العمـل معـه ، وا 
. 

 تابعــة والتقــويم والمســاءلة فــي إطــار مــن المرجعيــة المهنيــة تطبيــق أنظمــة متطــورة للم
 التي تتسم بالشفافية والموضوعية . 

 :الكوادر الفنية المساندة  -4

تشمل هذه الفئة كال من قيمي المختبرات العلمية و اللغوية ، و أمين المكتبة ، و مسؤولي 
م المعلــم مــن خــالل مهمــاتهم التقنيــات ، و المرشــد التربــوي . و ال يخفــى دوره هــذه الفئــة فــي دعــ

التــي يجــب أن تخــر  عــن  النطــاق اإلجرائــي الرتيــب إلــى أدوار فنيــة واعيــة  تتكامــل مــع دور كــل 
مــن المعلــم و المــتعلم لتصــب فــي بوتقــة واحــدة ، تســهم فــي تشــكيل بيئــة تعّلميــة جاذبــة ، و يشــعر 

 المتعلم فيها بأنه يعيش مع فريق مهني يعمل من أجله .

 هذه الفئة :  ومن مالمح دور

  المشـــاركة فـــي تخطـــيط البيئـــة التعلميـــة ، و تـــوفير متطلبـــات الموقـــف التعليمـــي مـــن
 أجهزة و مواد و أدوات الزمة .

  المســاهمة فــي تنفيــذ بعــض النشــاطات و الفعاليــات التعلميــة ، و بخاصــة مــا يتعلــق
 منها بالجوانب  العملية التطبيقية .

  ة ، و المـــــواد الالزمـــــة لتنفيـــــذ المواقـــــف متابعـــــة  مـــــدى جاهزيـــــة األدوات  و األجهـــــز
 التعلمية ، و السعي إلى تحديثها استجابة لمتطلبات المعرفة المتجددة.

  تقـديم الخبـرة و األفكـار االزمـة للمعلمـين فـي الجوانـب العلميـة و التقنيـة و االرشــادية
 المتعلقة بمهامهم و تخصصاتهم .

 ـــــ ـــــة ل دى المتعلمـــــين فـــــي ضـــــوء المســـــاهمة فـــــي حـــــل المشـــــكالت الســـــلوكية والتعلمي
تخصصــاتهم العلميـــة، وخبـــراتهم العمليـــة ، ممـــا يســـاعد المعلمـــين فـــي الوقـــوف علـــى 

 أسباب تلك المشكالت، وتطوير سبل حلها بالتعاون معهم . 
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ولعل القيام بهذه األدوار بالصورة المفترضة يتطلب مهارات أدائية مشتركة للقائمين على 
 لى النحو اآلتي :عمليات التعلم ، يمكن تبويبها  ع

، و أهمهــا المهــارات التقنيــة باعتبارهــا أدوات مفصــلية لمتابعــة   المهــارات األساســية -أ 
المعرفـة المتجــددة ، ومعالجتهـا ، و تطبيقهــا بكفايـة عاليــة مثـل البحــث  فـي مصــادر 
المعلومــــــات ، و تنظــــــيم المعرفــــــة ، و اســــــتخدام الحاســــــوب و اإلنترنــــــت، و تحليــــــل 

واعتمـاد نظـام معلومـات مرجعـي متجـدد يمكـن االسـتنارة بـه فـي البيانات و تفسيرها، 
 عمليات التخطيط والمتابعة والتقويم  .

: كتقيــيم االحتياجــات ، و تشــخيص المشــكالت ، و التحليــل المهــارات التخصصــية  -ب 
 العلمي ، و إجراء التطبيقات العملية في توظيف الجوانب النظرية .

فعيــل المعمــل الــدماغي لــدى األفــراد ، كــالتنظيم : و تــرتبط بتالمهــارات الميتامعرفيــة  -  
الذهني في طرح األفكار ، و االستدالل ، و حـل المشـكالت ،والتخطـيط التنبـؤي، و 
سرعة المفاضلة بين البدائل و الحلول ، و القدرة على إيجـاد لـون مـن المواءمـة بـين 

 العنصرين البشري و التقني . 

لى التعامل مـع األفـراد و المواقـف، مـن حيـث : و تعني القدرة عالمهارات اإلنسانية  -د 
اســتقطاب اآلخــرين ، و تفهّــم مشــكالتهم، وكســب ودهــم ؛ فاإلنســان بطبعــه مطـــواع 

 ( . 2003لمن يرى أنه يهتم به ، أو يعمل من أجله ) القداح ، 

 كلمة أخيرة : 

فـة و وبعد : فإن ما أفرزته التحوالت العالمية المعاصـرة مـن مسـتجدات فـي ضـروب المعر    
التقنيــة يبقــى مــادة جافــة ، وربمــا عبئــا ثقــيال علــى المؤسســات التربويــة ، إذا لــم تنبــر لــه عقــول و 
أيدي الموارد البشرية الحريصة على أن تترك بصـمات مـؤثرة فـي سـجل إنجازاتهـا المهنيـة ، و ال 

سـاءل سيما في مؤسسات قائمة على إعداد و تشكيل الشخصية اإلنسـانية . وهنـا يمكـن لنـا أن نت
 : 

هل نحن قادرون على التخلي عمـا ألفنـاه مـن عـادات وخبـرات ، ومهـارات لـم تعـد ذات  -
 جدوى؟

 هل نحن بصدد تلمس مالمح أدوارنا األدائية الجديدة لنكون فاعلين ومنتجين ؟!  -
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