
انعكاسات اإلصالح التربوي على األداء الوظیفي لألستاذ

تشكل مسألة اإلصالح التربوي واحدة من القضایا المھمة في مجال الحیاة السیاسیة واالجتماعیة، ففي خضم 
التغیرات الثقافیة واإلنسانیة والتكنولوجیة التي أحاطت بالمجتمع اإلنساني بدأت األنظمة التربویة تتصدع 

مام ھذا المد الحضاري الذي یھدد المعاییر واألسس التقلیدیة التي قامت علیھا المؤسسات التربویة وتتداعى أ
التقلیدیة، لذا تسعى القیادات السیاسیة التربویة في جمیع بلدان العالم إلى بناء منطلق جدید یكفل للتربیة أن تتجاوز 

الحضارة التكنولوجیـة المتقدمة، وعلى احتواء التحدیات التي تحیط بھا، ویمنحھا القدرة على مواكبة عصف 
ویُعد اإلصالح التربوي منطلقا من . التفجر المعرفـي بما ینطوي علیھ من خصائـص التسارع والتقادم والتنوع

.أجل مواجھة الخطر، وبناء اإلنسان القادر على تجاوز محـن الحضارة والمشاركة في بنائھا

عاني من أزمة تربویـة، تنبع ھذه األزمة من إشكالیة الوظائف واألدوار التي إن األنظمة التربویـة المعاصرة ت
تؤدیـھا ھذه األنظمة في ظل الغموض الوارد في فلسفة التربیة وغایات السیاسات التعلیمیة، وتتمثل ھذه األزمة 

فراغ، بل نظام تتحدد في إشكالیة العالقة القائمة بین المدرسة والمجتمع، فالمدرسة لیست عالما مستقال یوجد في
وتتمثل إحدى . وظیفتھ وصیرورتھ في جملة من العملیات االجتماعیة المتكاملة في إطار النظام االجتماعي الشامل

وجوه األزمة التربویة المعاصرة في أن التربیة تستھدف المستقبل بینما ھي مصممة على أساس الماضي، وھنا 
1.تقوم علیھ والمستقبل الذي تعد لھتبرز مفارقة التضارب بین الماضي الذي 

حیث تدل كل المؤشرات أن التحدیات التي یواجھھا العالم في ھذا القرن ھي تحدیات العولمة، والتي من خاللھا 
یسعى الغرب للسیطرة على العالم و فرض ثقافتھ، إذن فھي تخدم مصالح و أفكار الطرف القوي في العالم، و 

إن مخاطر العولمة على الھویة الثقافیة إنما ھي مقدمة لمخاطر أعظم على الدولة لذا ف. تطمس األطراف األخرى
وال . 2الوطنیة، واالستقالل الوطني، واإلرادة الوطنیة، فالعولمة تعني مزیدا من تبعیة األطراف لقوى المركز

یُعتمد علیھا في بناء یوجد أفضل من المدرسة لمواجھة ھذه الحتمیة أو التحدیات المفروضة، ألنھا الركیزة التي
األجیال ومنھا ینطلق كل تغییر في بناء العقول والذوات، وبھا ینتقل المجتمع من منطق التصنیع إلى منطق العلم 

3.والمعلوماتیة، ومن ھنا یصبح إصالح المنظومة التربویة أكثر من ضرورة

جتماعي واالقتصادي، وعلى ھذا األساس ظھر لقد أصبح التعلیم لصیقا بقضایا التنمیة الشاملة، ووسیلة للحراك اال
وعي في دول كثیرة بضرورة مراجعة أنظمة التعلیم بھا، والبحث عن إجراءات فاعلة للنھوض بھذه األنظمة، 
كما ازدادت حركة انفتاح األنظمة التعلیمیة على التجارب الدولیة الناجحة سعیا إلى االقتباس منھا في بعض 

وذلك أن تجارب الدول في تطویر التعلیم وإصالح شؤونھ . لیة وأسباب الكفایة والكفاءةجوانب القوة وسمات الفعا
ومكوناتھ ھي تجارب إنسانیة تتعلق ببناء البشر وإعداد الفرد إلى المستقبل، وتمكینھ من التكیف مع ھذا المستقبل 

األمر تنمیة قدراتھ وتلبیة المجھول وما یطرحھ من تحدیات، بل والسیطرة على مفاجأتھ ومخاطره، مما یتطلب 
4.حاجیاتھ وإشباع میولھ حتى یكون قادرا على تنمیة مجتمعھ وتحقیق مطالبھ وأھدافھ

وعلیھ صار من الضروري أن تسعى البلدان إلى رسم السیاسات وإقرار اإلصالحات التي بإمكانھا مواكبة 
ظومات التربویـة لتصبح مدخال للتقدم والنمو، التطورات الحاصلة على كافـة األصعدة العالمیـة، واالرتقاء بالمن

وذلك من خالل رؤیة تربویـة شاملة تصل بین جمیع مراحل التعلیم من االبتدائي إلى الجامعي، وبین كافة عناصر 
.النظام التربوي، فلكل عنصر دور ھام وأثر كبیر على نجاح اإلصالح التربوي

تعریف اإلصالح التربوي-1

ي تناولت مفھوم اإلصالح التربوي، فھناك من یعتبره بأنھ تغییر، ومن یراه تجدیـد، أو تعددت التعاریف الت
تطویر، دون مراعاة االختالف بین كل ھذه المفاھیم، ویرجع السبب في ذلك إلى قلة ما كتب ونشر في الدول 

أخرى حول اإلصالح التربوي من جھة وإلى ترجمة ھذا المصطلح من لغات أجنبیة " خاصة"العربیة 
باإلنجلیزیة یقابلھا مصطلحي التغیر والتغییر، وعلى العموم سیتم تناول ھذه changeكاإلنجلیزیة مثال، فكلمة 

.المصطلحات على سبیل الترادف ألجل األمانة العلمیة في االقتباس

منھج تطویر أفكار وطرائق جدیدة في التربیة والسیما فیما یتعلق بال" فیعرفھ راوانتري في معجمھ بأنھ
5".المدرسي



ویعرفھ جریفت بأنھ یعني تعدیـال في بنیة المنظمة سواء في أھدافھا أو أغراضھا ومرامیـھا أو في طرقھا أو 
أسالیبھا، أي مراجعة أھداف المنظمة وتوجھاتھا وقواعدھا وأصولھا أو إدخال طریقة جدیدة علیھا، كل ھذا یندرج 

6.تحت التغییر

ر فیعتبره العلماء أنھ عملیة طویلة المدى، تھدف إلى رفع كفاءة التنظیم عن طریق عدد أما بالنسبة لمفھوم التطوی
.من المراحل وباالعتماد على أسالیب وطرق متنوعة إلحداث التطویر على مستوى الفرد أو المجموعة أو التنظیم

ة تعتمد على معارف العلوم كما یعتبر التطویر أیضا عملیة دینامیكیة تتضمن استخدام أسالیب عمل جدیدة ومتطور
السلوكیة ونتائج األبحاث والدراسات لتعبئة الجھود الجماعیة والفردیة بھدف تحسین قدرات المنظمات على 
استیعاب المستجدات لحل المشكالت ومواجھة التحدیات، وذلك بالمزج بین رغبات األفراد في النمو والتطور 

.نظیموأھداف وغایات المنظمة لزیادة فعالیة الت

أیـة محاولة فكریة أو عملیة إلدخال تغییـرات وتطویـرات : من المفاھیم السابقة نخلص إلى أن اإلصالح التربویھو
على النظام التعلیـمي في وضعھ الراھن سواء كان ذلك متعلقا بالبنیـة المدرسیـة، أو التنظیـم واإلدارة، أو 

و الكتب المدرسیة أو اسم المادة وغیرھا، لتحقیق مستوى من البرنامج التعلیمي وطرائق التدریس والتقییـم، أ
.الكفاءة والفعالیة على المدى الطویل بما یضمن استمرار نجاعة النظام التربوي في ظل الظروف المتغیرة

وتأتي الحاجة إلى اإلصالح من اإلخفاق في تحقیق األھداف التربویة ومواكبة التطورات، وقد یقترح اإلصالح 
لتحسین الصورة التربویة بوصفھ فرصة للنمو، ولیس بوصفھ عمال عالجیا، ومھما یكن من أمر ذلك فإن كوسیلة 

رغم أن إصالح 7التقنیات المتطورة والظروف االقتصادیة المتغیرة توجد في الغالب حاجة تعدیالت في المدارس 
.المدرسة یكون أبطأ مما لو كان علیھ في أي مجال آخر

8إلى اإلصالح التربويالعوامل المؤدیة-2

ھناك العدید من العوامل التي ساھمت في انتشار فكرة اإلصالح التربوي في كل بلدان العالم من أجل مواكبة 
التطورات واحتواء التغیرات، فكل المؤشرات الیوم تدل على دخول اإلنسان حقبة تاریخیة جدیدة، ال مجال فیھا 

:ومن أھم ھذه العوامل نذكرلمنظومة تربویة ثابتة في عالم متغیر، 

وھو األمر الذي أدى إلى تغیر مضمون المعارف : االنفجار المعرفي وتزاید سرعة تدفق المعلومات- 2-1
وتقادمھا، وھذا ما أدى إلى االستغناء عن الحاجة إلى تخزین واسترجاع المعلومات عقلیا، واستبدالھا بتنمیة 

وھذا ما یفرض على األستاذ . من التجدید واالبتكار واالكتشاف واإلبداعالقدرات العقلیة للمتعلمین والتي تمكنھم 
.أن یمارس أدوارا لم یـمارسھا من قبل وإال فإنھ یكون غیـر نافع، وسیشعر بالعجز والتخلف أمام ھذه التغیرات

واسعة النطاق أدت التطورات في المجاالت العلمیة والتكنولوجیة إلى إحداث تغییرات : الثورة التكنولوجیة- 2-2
، وقد نتج عن االعتماد على العقل 9في مجاالت العمل، حیث ظھرت تقنیات جدیدة حلت محل صناعات برمتھا

البشري وااللكترونیات الدقیقة، والكمبیوتر زیادة الحاجة إلى اإلنسان القادر على التعلم الدائم حسب ما تقتضیھ 
.التطورات والتغییرات المعرفیة

وذلك بفضل وسائل اإلعالم السریعة والمتطورة كشبكة االنترنیت، حیث :ثقافي اإلعالمي العالمياالنفتاح ال- 2-3
. صارت كل الدول تعیش عصر العولمة والمعلوماتیة وتسعى بكل الطرق إلى نقل ثقافتھا إلى كل أنحاء العالم

ال عن طریق بناء المناھج الدراسیة وھذا ما یسمى بالغزو الثقافي والذي یبدأ أساسا باللغة، وال یمكن التصدي لھ إ
.التي تدعم االحتفاظ بالھویة الذاتیة واالنتماء الوطني

حیث لم تبق الممارسات التربویة أسیرة التفكیر التقلیدي وذلك نظرا لتطور العلوم : تطور الفكر التربوي- 2-4
اسي لتكریس قیم األصالة في ویحظى الفكر التربوي باھتمام متمیز، كونھ المنطلق األس.وطرائقھا وأدواتھا

المجتمع والمرتكز األھم في بناء مستقبل یحقق استثمارا أمثل لمعطیات الحاضر، مجسداً من خالل ذلك تطلعات 
الفرد والمجتمع على حد سواء، في إطار مشروع حضاري متكامل، وإذا كان الھدف األساسي للفكر التربوي ھو 

ضرورة إلى عملیة التواصل بین الماضي والحاضر والمستقبل من جھة، ذلك المشروع الحضاري، فإنھ یستند بال
.والتفاعل مع معطیات المجتمعات البشریة على اختالف نماذجھا زمنیاً ومكانیاً من جھة أخرى



:المجاالت والعناصر التي یتناولھا اإلصالح التربوي الشامل-3

موعة من العناصر، والتي ھي موضوع اإلصالح التربوي یتفق الباحثون التربویون على أن للعملیـة التربویـة مج
:وھي

یحتل المنھج التربویموقعا استراتیجیا حساسا في العملیة التعلیمیة عندما ینظر : إصالح المنھج الدراسي- 3-1
للتخطیط التربوي من منظور الجودة والنوعیـة، ألنھ الترجمة العملیـة ألھداف التربیـة وخططھا واتجاھاتـھا في 
كل مجتمع، فأفضل مدخل وخیـر وسیـلة إلصالح التعلیم وتجدیده ھو تحسیـن المناھج وتجدیدھا وتطویرھا 

ومن ھنا أصبحت دراسة المناھج وتخطیطھا وتطویرھا عملیة جوھریة تتم في ضوء قیم فلسفیة . بمفھومھا الشامل
لمدرسیـة، ومن تطلعات وحاجات واجتماعیة وسیاسیة وحضاریـة مستمدة من المجتمع الذي تخدمھ المؤسسة ا

لذلك فقد . البیئة ومتطلبات تنمیتھا، ومن عالقة المجتمع بالمجتمعات األخرى، والعالم الذي أصبح قریة صغیـرة
أولت الدول المتقدمة والنامیـة منھا المناھج عنایـة فائقة وخاصة، وتعاملت أغلبھا مع المنھج على أنھ منظومة 

األھداف (وھو النظام التربوي الذي یتكون من مكونات رئیسیة متفاعلة تفاعال تبادلیا جزئیة من النظام األكبر،
، وأن ھذه )التربویة، المحتوى، استراتیجیات التعلم والتعلیم، والنشاط المدرسي، وعملیة التقویم والتغذیة الرجعیة

یا ومباشرا بـمناخ وثقافة لھا مدخالت وعملیات تحویـل ومخرجات، تـتأثر تأثرا عضو) المنھج(المنظومة 
القیم، االتجاھات، المعنویات، األولویات، العالقات اإلنسانیة وأنماط السلوك، درجة ( المؤسسة المدرسیـة 

، كما تتأثر بالبیئة المحیطة التي تتضمن كافة العوامل ...)المرونة، درجة المركزیة، التواصل، العملیات اإلداریة،
جتماعیة والتشریعیة والقانونیة والتكنولوجیة، وما یحدث فیھا من تغیـرات وما یستجد االقتصادیة والثقافیة واال

10.فیـھا من متغیـرات، فیشمل المنھج خبرات المتعلم التربوي التي یـمارسھا داخل المدرسـة وخارجھا

ة فائقة بغرض یمكن تعریف المنھج الدراسي بأنھ مجموعة أنشطة مندمجة یتم تصمیمھا عن درایة علمیة وبمھار
11.بلوغ مرام وأھداف محددة سلفا

إن المنھاج ھو المرتكز األساسي في بناء التربیة والتعلیم ویعتبـر وضع المنھاج من أدق المسائل التربویـة 
وأعظمھا خطرا، بل لعل المشكلة الرئیسیـة في التربیـة ووضع منھاج دراسي معناه تعییـن نوع الثقافة وتحدید 

12.األمةمداھا ألبناء

حیث تعتبر المناھج الدراسیة من أكثر المجاالتالتیاستھدفھااإلصالح التعلیمي في مختلف النظم التعلیمیة، وھي من 
13.أكثر المجاالت أیضا التي شھدت التجدید والتغییر السریع نسبیا

یعتمد على إصالح مضمون المادة الدراسیة التي ما زال العلماء یحاولون وضعھ بطریقة منسجمة ألنھوذلك 
.یكون لھا مغزى عند المتعلم

ونجد أن من أھم اإلصالحات التي مست المناھج الدراسیة تتمثل في إعداد البرامج الدراسیة وفق مقاربة جدیدة 
البنائي وتعتمد على منطق التعلم المتمركز حول التلمیذ وردود تدعى المقاربة بالكفاءات وھي متفرعة عن المنھج

.أفعالھ أمام وضعیات إشكالیة

كما أن اختیار المواد الواجب تدریسھا في كل طور وكل مستوى دراسي، وتخصیص الحجم الساعي لكل منھا 
لترتیبات المنصوص علیھا في والمعامالت التي یمكن أن تقرر لھا وكذا تنظیم التمدرس، كل ذلك یتم إنجازه طبقا ل

.المخطط المرجعي العام للمناھج

كانت طرق التدریـس أیضا مستھدفة من قبل اإلصالح والتغییر، فكانت : إصالح طرق التدریـس وأسالیبھ- 3-2
م قدیما تعتمد طرق تقلیدیة في التدریس تركز على تعلم المادة الدراسیة عن طریق التلقین والحفظ واالستظھار، ث

جاءت التربیة الحدیثة التي ترید أن تھتم بمیول المتعلم وإمكانیاتھ لتجد لھ طرق أخرى تساعده على المشاركة في 
.إیجاد المعلومة، ولیس حفظھا مباشرة جاھزة

مرسل ومستقبل ومحتوى ووسیـلة، وأصبح : فبعد أن ارتبطت العملیة التعلیمیة في األذھان بأن لھا األبعاد التالیة
التقلیدي السائد ھو أن المعلم ھو المرسل للمحتوى أو المضمون أو ما یطلق علیھ المقـرر، وأن المستقبل الشكل

ھو التلمیذ الذي علیھ أن یـستمع جیدا للمعلم، ھذه العملیـة تبدو صالحـة عند بث قیم واتجاھات ال نقاش فیھا، ولكن 
ت بالتغیر المتسارع مما یجعلھا تتسم بالثبات النسبي، في العصر الحالي تتسم معظم المعلومات والقیم والمھارا



وبالتالي فإن ما یمكن تلقینھ للطالب في سنوات الدراسة قد یطرأ علیھ تغیر جذري قبل تخرجھم، ومن ثم یصبح 
االتجاه الذي یمكن أن یتفق مع طبیعة ھذا العصر الذي یتسم باالنفجار المعرفي، وبالتغیر المتسارع في 

المھارات ھو التركیز على طریقة التعلم التي یمكن للمتعلم أن یكتسب بھا معلومات ومھارات المعلومات و
14.جدیدة

وشكلت استراتیجیة التدریس محور االصالح في المنظومة التربویة الجزائریة، حیث تخلت عما یسمى بالمقاربة 
صورا جدیدا للعملیة التعلیمیة باألھداف بعدما ظھر مصطلح المقاربة بالكفاءات عند الغرب، وھو یشكل ت

.التعلمیة، یھدف إلى تفعیل الفعل التربوي

والمقاربة بالكفاءات ھي طریقة في إعداد الدروس والبرامج التعلیمیة وتنص على التحلیل الدقیق للوضعیات التي 
م وتحمل المسؤولیات یتواجد فیھا المتعلمون أو التي سوف یتواجدون فیھا، وتحدید الكفاءات المطلوبة ألداء المھا

15الناتجة عنھا وترجمة ھذه الكفاءات إلى أھداف وأنشطة تعلمیة

تمثل الكتب الدراسیة أھمیة كبرى للعملیة التعلیمیة باعتبارھا مصدرا رئیسیا ھاما : إصالح الكتب الدراسیة- 3-3
على ھذه الكتب أن تتطور للتعلم، ونظرا لمعدل التغیر السریع في المجال المعرفي في العلوم المختلفة فإن 

16.باستمرار لتعكس الموقف العالمي الراھن لالنفجار المعرفي السیما في مجال العلوم والتكنولوجیا

وقد كان للتغییرات العمیقة التي أدخلت على منھجیة إعداد البرامج الدراسیة امتداد ایجابي على منھجیة إعداد 
تحوالت عمیقة من حیث الشكل أو المضمون وكذا من حیث الكتب المدرسیة حیث عرف الكتاب المدرسي 

المساعي التعلیمیة التي یقترحھا على المتعلم، بصفتھ أھم مستعملي ھذه األداة، والذي تطور كثیرا عما كان علیھ 
لذلك . التلمیذ منذ بضع سنین خلت، حیث یعیش تالمیذ ھذا العصر في عالم ال ینفك یتطور ویتحول بسرعة كبیرة

عد ثمة بد من اللجوء إلى تصمیم وإعداد وسائل تعلیمیة متالئمة مع روح العصر، فال فائدة ترجى من تزوید لم ی
التالمیذ بكتب مدرسیة خطیة باللونین األسود واألبیض، وال تقدم شیئا غیر النصوص المثیرة للسأم والضجر، بل 

وبعبارة أخرى؛ . مشوقة وإخراج بدیع وجذابالمطلوب الیوم ھو توفیـر كتب مدرسیـة ذات ألوان زاھیة، ورسوم
ینبغي أن نقدم للتالمیذ كتبا مدرسیة منسجمة مع المحیط الذي یعیشون فیھ لكي تؤدي وظائفھا البیداغوجیة على 

.أكمل وجھ

یتعلق األمر إذن بكتب مدرسیة متكیفة مع روح العصر الذي یعیش فیھ التالمیذ، ومتماشیة مع مستواھم الدراسي 
17.یبة ألذواقھم واھتماماتھمومستج

إن التقییم ممارسة مستمرة تسمح بوصف وقیاس وتكمیم ما ھو كائن بالفعل مقارنة بما :إصالح نظام التقییم- 3-4
18.ھو ممكن، أو بالمقارنة مع ما ینبغي أن یكون

یتماشى مع األھداف فالتقییم بصفة عامة یھدف إما إلى تعزیز النشاط البیداغوجي، أو إلى تدارك الخلل فیھ لكي
المحددة مسبقا، وضمان أكید لفرص النجاح بالنسبة للتالمیذ، وفعالیة أكثر للمدارس ومردود أعلى للمنظومة 

.التربویة

حیث نجد أن نظام التقییم في الممارسات التقلیدیة للتعلیم كانت تشوبھ بعض النقائص والسلبیات التي أدت إلى 
لذي یمارسھ المعلمون في الصف الدراسي وبین األوجھ التي یستخدمون فیھا نتائج انعدام أیة صلة بین التقییم ا

حیث أنھم نادرا ما یستغلون تلك النتائج ألغراض تعلیمیة، بل یكتفون في أغلب األحیان بتسجیلھا في . ذلك التقییم
ا كان للتقییم في صورتھ أیض. كشف العالمات التي توضع في خدمة اإلدارة المدرسیة وترسل إلى أولیاء التالمیذ

، حین ...السابقة ھدر جزء ھام من الساعات المخصصة للدراسة في حصص المراقبة أثناء االختبارات، الفروض
یتم تنظیمھا في دورات مغلقة، فقد تبرمج ھذه االمتحانات على فترات قد تستغرق أسبوعا كامال تـتوقف فیـھ 

.ؤ في سیرورة إنجاز البرامج طیلة ھذه المدةالدراسة تماما، وھذا ما یسبب عرقلة وتباط

أما في إطار تطبیق اإلصالح التربوي فالتقییم كان من بین األركان األساسیة التي ترتكز علیھا مساعي تحسین 
نوعیة التعلیم ومردود المنظومة التربویة، وذلك عن طریق تكییف عملیتي التقییم والتعلم مع البرامج الدراسیة 

نیة على أساس المقاربة بالكفاءات، ذلك أن ھذه المقاربة تركز على نمو المتعلم وتطوره بصورة الجدیدة المب
.متكاملة ومنسجمة



لذا فإن التقییم بمفھومھ الواسع، یقع في قلب مشروع إصالح المنظومة التربویة وینبغي إدماجھ في صمیم 
وسیلة لمعاینة المكتسبات المدرسیة للتالمیذ دینامیكیة التغییـر النوعي الشامل، وعالوة على كون التقییـم

وحوصلتھا فإنھ أداة لتنویر مراكز القرار وتزویدھا بالمعطیات الصحیحة، كما یندرج أیضا في سیاق تدارك 
19.الخلل وإعادة ضبط وتنظیم المنظومة ككل

لـمنفذ الفعلي والمباشر یعد األستاذ ھو العمود الفقري في العملیـة التربویـة وا:وضعیة األستاذإصالح- 3-5
لسیرورة اإلصالح التربوي، ویعد الرفع من أدائھ وتحسین مردوده في ظل الظروف المتغیرة رھین عوامل 

:عدیدة، یجب دراستھا ومعالجتھا من خالل

تدریب وتكوین األستاذ -1- 3-5

اء وإلى تحلیل المواقف ھو السعي إلى البن: " التكوینMorineau Menager،N,1985یعرف مورینو مناجر 
البیداغوجیة مع إمكان استثمارھا من جدید في التكوین وفي السلوك وفي تحلیل المواقف البیداغوجیة المختلفة قدر 

20".اإلمكان

.Boterfبوترف. أماج G, et al 1992عبارة عن عملیة تعدیل إیجابي ذي اتجاھات خاصة تتناول " فیرى بأنھ
مھنیة أو الوظیفیة، وھدفھ اكتساب المعارف والخبرات التي یحتاج إلیھا الفرد، من أجل سلوك الفرد من الناحیة ال

رفع مستوى كفایتھ في األداء بحیث تتحقق فیھ الشروط المطلوبة إلتقان العمل، أي أن التكوین وسیلة إلعداد 
ناجح والقابلة للتوظیف الكفاءات تتزاوج فیھا المعارف والسلوكات، بحیث تكون ھذه الكفاءات مؤھلة للعمل ال

21".الفوري في اإلطار المھني

و علیھ فإنتكوین وتدریب األستاذ ھو عملیة متواصلة ومستمرة باستمرار التغییر، تھدف إلى تطویر قدرات 
األستاذ وكفاءاتھ التعلیمیة وغیر التعلیمیة، وإكسابھ المعرفة الصحیحة والمھارة العالیة في التحكم في عملیة 

یس، والقدرة على اإللمام بأصولھا وأوضاعھا وأسالیبھا، حتى یتمكن المدرس من التعامل الفعال الناجح في التدر
العملیة التعلیمیة ویحقق أھدافھا المنشودة، ویكون على استعداد لمواكبة التغییرات المستقبلیة ومسایرتھا، وھو 

ني، ولقد تم استخدام مصطلح التكوین والتدریب على غالبا ما یطلق علیھ اسم التكوین أو التدریب أو النمو المھ
.سبیل الترادف للضرورة واألمانة العلمیة

وھناك ضرورة في أن تتمیـز تنمیة األساتذة مھنیـا بالشمول والتكامل والتجدید، وأن تتسم بالعمق والتركیز، وأن 
ھ إلى تمثل المعارف العلمیة والتكنولوجیة تتجھ بأھدافھا ووسائلھا وطرقھا إلى تربیة الفرد تربیة متكاملة تدفع ب

22.واإلفادة منھا في التجدید والتطور

فعملیة التدریب أو التكوین أو التطویر ال تخرج عن كونھا موقف جمعي یتسم بالتغییر والتعدیل في نمط التفكیر 
23.واالتجاه والسلوك بما یحقق الفعالیة اإلیجابیة في األداء

:ن التدریب المھني یھدف إلى ما یليوبناءا على ما سبق فإ

وقوف األساتذة على الحدیث من طرق التدریس والوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم، وكیفیة تطبیق تلك -
.الطرق وھذه الوسائل بالفعل في مدارسنا

حانات الشفھیة وقوف األساتذة أیضا على الجدید من وسائل التقویم، واألسالیب الحدیثة في االختبارات واالمت-
.منھا والتحریریة وكیفیة استخدام بطاقات المالحظة واالستبیانات

.تنمیة األساتذة في كافة الجوانب، أكادیمیا ومھنیا وشخصیا وثقافیا-

.وأیضا تنمیة الجوانب اإلبداعیة لألساتذة وتحفیزھم على أن یشمل تدریسھم لبعض تلك الجوانب اإلبداعیة-

ربط األستاذ ببیئتھ ومجتمعھ المحلي، وأیضا مجتمعھ العالمي، وتدریبھ على مھارات التخطیط لتوثیق الصلة بین 
24.التالمیذ وبین بیئتھم المحلیة، ومھارات تنفیذ وتقویم ھذا التخطیط



ألخذ بمبدأ التربیة تنمیة كفاءات القائمین على العملیة التعلیمیة كتطبیق لمبدأ استمراریة المرور في الخبرات، وا-
.المستمرة والتعلم مدى الحیاة

.تغییر اتجاھات األساتذة وسلوكھم إلى األفضل، وتعریفھم بدورھم ومسؤولیاتھم في العملیة التربویة-

.زیادة الكفایة اإلنتاجیة لألستاذ، ومساعدتھ على أداء عملھ بطریقة أفضل، وبجھد أقل، في وقت أقصر-

ساتذة یمكن االستفادة منھا في مجاالت أخرى، ورفع الروح المعنویة لألستاذ عند اكتشاف كفاءات من األ-
.مشاركتھ برأیھ في الدورة وعند إتقانھ لعملھ

عالج جوانب القصور بالنسبة للذین لم یتلقوا إعدادا جیدا قبل االنخراط في المھنة، وتكوینھم على البحث العلمي -
.والنمو الذاتي

حدیثي التخرج على اإلطالع على النظم والقوانین التي تمكنھم من مواجھة المواقف الجدیدة مساعدة األساتذة -
.في میدان العمل

إن تحفیز األستاذ عملیة أساسیة وضروریة، لكنھا لیست سھلة نظرا لالختالفات الفردیة :تحفیز األستاذ-2- 3-5
.عل بین األستاذ واإلدارة التربویةبین األساتذة، وتكمن أھمیتھا في أنھا تساعد على تحقیق التفا

ویعتبر نظام الحوافز من الوسائل التي تستخدمھا اإلدارة لحث العاملین على بذل المزید من الجھود لبلوغ 
األھداف المحددة، وبالتالي یعتبر الھدف الرئیسي لنظام الحوافز ھو تحقیق العاملین لمستویات عالیة من األداء، 

25.أن الحوافز بمثابة المقابل لألداء المتمیزومن ھنا نستطیع القول 

تعرف الحوافز بأنھا مجموعة الوسائل أو العوامل الموجودة في بیئة العمل، والتي یكون من شأنھا حث الموظفین 
على أداء واجباتھم بجد وإخالص، وتشجیعھم على بذل أكبر جھد وعنایة في أداء ھذه الواجبات، ومكافأتھم على 

.عال من جھد زائد عن المعدلما یبذلونھ ف

مجموع القیم المادیـة أو المعنویـة التي تقدم إلى العاملیـن في مقابل تحسیـن أدائھم وسلوكھم " وتعرف أیضا بأنھا 
سواء كان ذلك اإلنتاج قابال للقیاس ) القیاسیة أو المخططة(في العمل، أو زیادة إنتاجھم فوق المعدالت االعتیادیة 

26."يالكمي أو النوع

حافز مادي وحافز معنوي، الحافز المادي ھو الحافز ذو الطابع المالي أو النقدي أو : وعلیـھ فالحوافز نوعان
االقتصادي، وھو یتمثل فیما یحصل علیھ العاملون من مزایا أو حقوق كالرواتب واألجور والعالوات 

الدافع الواجب إشباعھ في شكل "فیتمثل في أما الحافز المعنوي . والتعویضات والمكافآت والمعاشات التقلیدیة
غیـر نقدي، مثل الشعور باالعتزاز بالعمل، والرضا نتیـجة القیام بالعمل على الوجھ المطلـوب، وتقدیـر اآلخرین، 
وحسن المعاملـة وإزالة أسباب التذمر والشكوى، وتقدیـم الخدمات النظامیـة والترفیھیة وكل ما من شأنھ تقویة 

.نویة لدى العاملینالروح المع

. وقد أظھرت الدراسات أنھ ال یمكن حث الفرد على العمل بكفاءة وفعالیة ما لم یكن ھناك حافز یحفزه على ذلك
.حیث أنھ من األھمیة أن یكون الفرد قادرا على العمل، ولكن األھم أن یكون متحمسا ألداء العمل وراغبا فیھ

تـختلف اسـتجابات األساتذة للتغیـیر واإلصالح :والتغییر التربويمراعاة استجابة األستاذ لإلصالح-3- 3-5
وتعد االستجابة . التربوي باختالف الفروق الموجودة بینھم لذا یجب مراعاتھا ودراستھا والتعامل معھا بجدیة

دائھم في الرافضة أو المقاومة للتغییر شائعة في أوساط األساتذة ألنھم یرون في ھذا التغییر تھدیدا لفاعلیة أ
وقد تحدث المقاومة للتغییر حتى ولو كان الواقع التربوي یتطلب، وعندما تكون الحیلولة "الممارسات التقلیدیة 

دون استمرار النماذج القدیمة المستقرة أمرا صعبا، فإن استخدام األفكار القدیمة بطرق جدیدة تكون النتیجة 
علق بالتجدید أو التغییر أي على طریقة التولیف أو الحل المنطقیة لمزاوجة وجھات النظر المختلفة فیما یت

وعلیھ فإن االھتمام بھذا االتجاه لألساتذة أو منفذي التغییر ومحاولة التخفیف من المقاومة لدیھم من شأنھ 27.الوسط
.أن ینجح اإلصالح أو التغییر في المنظومة التعلیمیة



.للتغییر واإلصالح التربويوالشكل التالي یوضح استجابات األستاذ المختلفة 

.87، ص 1998ابراھیم شوقي عبد الحمید، : المصدر

یوضح الشكل السابق أن كل تغیر یحمل قوى دافعة لتحقیقھ ویواجھ بقوى مضادة، تعمل على مواجھة التغییر 
لى حالة من االستقرار، وبمجرد أن یعلن عن التغییر یبدأ الشخص في كنوع من التھدید، بھدف الحفاظ ع

28.استكشاف خصائصھ من أجل تقییمھ بشكل أولي

فإذا كان ھذا التقییم موضوعي، وكٌون األفراد اتجاھا ایجابیا نحو التغییر، فإنھم یستقبلونھ ویتحمسون لھ، أما إذا 
اومونھ، كما یتأثر ھذا التقییم بخبـرات األفراد ومعلوماتھم كونوا اتجاھات سلبیة نحوه فإنھم سیـرفضونھ ویق

السابقة،

وھي: األشكال الممكنة الستجابة األستاذ للتغییر-3-1- 3-5

إذا أدرك األستاذ التغییر على أنھ ھدام، قد یحدث الرفض بشكل صریح وإذا لم تھتم اإلدارة :الرفض-
وث اإلضراب أو التخریب أو االنسحاب من الموقف والشعور باالغتراب بمعالجة الموقف یزداد احتمال حد

.ویتبعھ تزاید الغیاب وانخفاض اإلنتاجیة

إذا كانت التغیرات مھددة أو مثیـرة للقلق یـقوم الفرد بمقاومتھا بشكل صریح أو ضمنـي، :المقاومة-
.اجیة إلى آخرهویمكن توقع حدوث مشكالت كالتمارض والتباطؤ في اإلنت



یحدث التحمل إذا تم تقویم التغییر على أنھ محاید في التأثیر أو عدم التأثیر، أو في حالة :التحمل-
توازن آثاره االیجابیة مع اآلثار السلبیة، بحیث ال یجد الفرد مبررا كافیا لمقاومتھ وال لتقبلھ، ویتسم سلوك األستاذ 

وعدم بذل الجھد إلنجاح التغییر، ولذا یستحسن أن تقوم اإلدارة في ھذا الموقف بالبحث في ھذا الموقف بالسلبیة 
.عن مزید من القوى الدافعة للتغییر كتقدیم حافز إضافي أو إزالة قوى مضادة كتحسین اإلشراف

التقبل والسعي نحو یفضي التقییم االیجابي للتغییر الذي یقدم بشكل مناسب إلى إثارة استجابة:التقبل-
یزداد المیل إلى استخدام ) اإلیجابي(التغییر، ربما على سبیـل التجربة، وإذا أبدت نتائج التجربة ھذا التقییـم 

.التغییر وتعمیمھ

یتمثل إذا أُدرك التغییر على أنھ مجدي ومرضي نتوقع تحمس الفرد للتغییر، الذي :التحمس أو التبني-
في المساھمة االیجابیـة إلنجاحھ، وحث اآلخریـن على تقبلـھ، ویمثل األفراد المتحمسون للتغییر أنصارا لھ، 

.ویوصي الخبراء بضرورة استعانة اإلدارة بأنصار التغییر

األسباب أو العوامل التي تدعو األفراد لمقاومة التغییر-3-2- 3-5

بین ثالثة أنواع من المقاومة تتفاعل مع بعضھا البعض وینشأ Newstromو Davisیمیز دافیز ونیوستروم
عنھا

.تعتمد على التحلیل العقالني والعلم والمعرفة: Logicalعوامل منطقیة _ أ

.تعتمد على العواطف والمشاعر واالتجاھات: Psychologicalعوامل نفسیة _ ب

.تعتمد على مصالح وقیم الجماعة: Sociologicalعوامل اجتماعیة _ ج

:والجدول التالي یبین ذلك

العواماللمنطقیة

.الوقتالمطلوبللتكیف-1

.الوقتاإلضافیإلعادةالتعلم-2

.احتماالتنشوءظروفغیرمرغوبة-3

.تكالیفالتغییر-4

5-.

العواماللنفسیة

.الخوفمنالمجھول-1

.عدمالتسامحمعالتغییر-2

.عدمالمیلنحواإلدارةأووسیطالتغییر-3

الحاجةلألمن، -4
.

:العوامالالجتماعیة

.التحالفاتالسیاسیة-1

.القیمالمضادةللجماعة-2

.نظرةضیقةتھتمفقطبمصلحةالجماعة-3

4-.

.الراھنة-5

.387، ص 2004حسین حریم، : المصدر

ففي . عالقة نوع التغییر المطلوب بشدة وقوة مقاومة التغییرKinicki،Kreitnerكما یبرز كینیشي كریتنر 
التغییر في تكون مقاومة التغییر منخفضة، وتزداد شدة مقاومة ) مثل إدخال أسلوب عمل مألوف(حاالت التكیف 



، وتبلغ المقاومة ذروتھا وأشدھا في حالة التغییر )إدخال أسلوب جدید بالنسبة للمنظمة(حاالت التغییر اإلبداعي 
29).مجال عمل المنظمة/ إدخال أسلوب جدید بالنسبة لنشاط(اإلبداعي الجذري 

التغییر، شأنھ في ذلك مثل یتطلب عالج مقاومة : أسالیب العالج لمقاومة ورفض التغییر التربوي-3-3- 3-5
عالج أي مشكلة أن یكون العالج فوریا ثم جذریا، ولذا من الضروري سرعة عالج الموقف ولو بحلول مؤقتة، 
لحین التمكن من اتخاذ العالج الجذري، والذي یتطلب القیام بالبحوث الالزمة لتشخیـص نوع المقاومة وشدتـھا 

ھاتھ نحو التطویـر والتغییـر باختالف صوره، ومتطلباتھ، ثم اتخاذ وخصائص الجمھور المقاوم ودوافعھ واتجا
إجراءات ھذا العالج، ممثلة في كافة اإلجراءات واألسالیب الالزمة لتعدیل اتجاھات حاالت المقاومة نحو 

ولكي . 30التغییـر، ومساعدتھم على اتخاذ قرار بالتقبل، یعتمد على الفھم واالقتناع بضرورة التغییـر وحاجتھم لھ
یتم عالج مقاومة التغییر یجب أوال التسلیم بأن المقاومة بمثابة عَرض مھم، یجب البحث في أسبابھا وطبیعتھا، 
وبعد التشخیص الجید للمقاومة یمكن اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتعدیل االتجاھات السلبیة نحو التغییر، ومن بین 

:ھذه اإلجراءات

إذا كانت مقاومة التغییـر انفعالیة الطابع والمنشأ بدرجة كبیـرة، فمن الضروري :اليالتفریغ االنفع-
والمجدي حقا العمل على تخفیف حدة االنفعاالت المصاحبة للمقاومة كالخوف والقلق، وتنمیة قدرة العاملین على 

أھمیة التغییر وتأثیره وأقل الضبط االنفعالي بطریقة تمكنھم من فھم اتجاھاتھم، ویصبحون أكثر تقبال لمناقشة 
التواصل والتفاعل بین القائم بالتغییـر وحاالت المقاومة، امتناع : تعصبا نحو التغییر أو مصدر التغییـر، وذلك بـ

.الخ...توقیع العقوبة على العامل الذي یفشل في الفترة التجریبیة للتغییر

مة التغییر تعزى إلى التعصب ضد اإلدارة أو مصدر التغییر إذا كانت مقاو:تغییر االتجاھات العصبیة-
، ولیس إلى التغییر في حد ذاتھ، فإنھ یجب العمل على تغییر ھذا الموقف بعدة ...ألسباب متعلقة بالجنس أو الدین

ج طرق منھا إصدار قوانین تمنع تعصب كما تمنع التمییز، النصح واإلرشاد، البرامج التربویة، الدعایة، العال
.الخ...النفسي

أما إذا كانت مقاومة التغییر ناتجة عن إشاعة یتناقلھا العاملون وبالتالي فان العالج :مقاومة اإلشاعات-
لمقاومة التغییر ھو مقاومة اإلشاعة نفسھا من خالل معرفة العوامل المؤدیة إلى ظھورھا، ومحاربتھا من خالل 

علنة، تقویـة قنوات االتصال، تعدیل اتجاھات العاملین السلبیـة وتدریبھم على ھذا اتخاذ سیاسة إداریـة واضحة وم
.الخ...التغییر

یؤدي التدریب دورا ھاما في الوقایة من مقاومة التغییر :إعداد العاملین وتدریبھم للتوافق مع التغییر-
، ویبدأ العالج بالتكوین بعد تھیئة األفراد 31المستمرمثلما یسھم في عالجھا، ومن ھنا نشأت الحاجة إلى التدریب 

نفسیا وخفض مظاھر الخوف والقلق لدیھم، وكذلك القضاء على اإلشاعات واالتجاھات العصبیة، ثم یتم إعداد 
برامج تكوینیة وتعلیمیة وتنمویة خاصة لمساعدة األساتذة على إتباع قواعد العمل بالنظام الجدید أي التوافق الفعال 

.ع التغییر التربويم

إن إصالح وضعیة األستاذ من خالل تدریبھ وتكوینھ، وأیضا تحفیزه على القیام بعملھ على الوجھ المطلوب، 
ومراعاة استجابتھ للتغییر واإلصالح تمكنھ من أداء عملھ بكفاءة وفعالیة، فالتحوالت العمیقة التي یشھدھا قطاع 

یر دور األستاذ، ومواصفات مھنة التعلیم في ظل عولمة النشاط اإلنساني، التربیة ومتطلباتھ الجدیدة ھي بصدد تغی
حیث لم یعد األستاذ المالك الوحید للمعرفة، ولم تعد طریقة التلقین والحفظ ھي الطریـقة الناجعة في التدریس، إذ 

على تجاوز الحفظ أصبح على األستاذ أن یقوم بالتدریـس بطرق مختلفة أكثر فعالیـة وإبداع لمساعدة التلمیذ 
واالستظھار، إلى تطویر قدراتھم في تمثیل القدرات العقلیة العلیا في التحلیل والتركیب والمناقشة واالستنتاج 

ولقد بات من األمور المتفق علیھا بین جمیع المھتمین بالشأن التربوي على اختالف توجھاتھم الفكریة . واالستدالل
اء في أي نظام تعلیمي ونوعیة أداء المعلمین العاملین فیھ حیث یمكننا التسلیم أن ثمة ارتباط قوي بین نوعیة األد

32" بالقول أنھ ال یمكن ألي نظام تعلیمي أن یرتقي أعلى من مستوى معلمیھ

وأداء األستاذ ھو عبارة عن المسؤولیات والواجبات واألنشطة والمھام التي یتكون منھا عملھ، والتي یجب 
ام بھا على الوجھ المطلوب، ویرتبط بالمخرجات التي یسعى قطاع التعلیم إلى تحسینھا، إذن األداء علیھ القی

كقدرات واستعدادات الفرد، ( الوظیفي لألستاذ ھو محصلة شبكة معقدة من المتغیرات أَْمَكَن معرفة بعضھا
أسلوب القیادة المتبع، ومستوى ومیولھ، ورضاه الوظیفي، والمناخ التنظیمي العام للمؤسسة التي یعمل بھا، و

قدرات وتجاوب أفراد فریق العمل معھ، وأیضا مدى مناسبة اللوائح والقوانین التنظیمیة، وھو أمر لھ أھمیتھ في 



الواقع التنظیمي لھذه المؤسسات من حیث أن جملة الفعالیات واألنشطة التنظیمیة ھدفھا النھائي ھو االرتقاء بأداء 
ویعتمد تحسین األداء في العمل .لفرد إال أحد أھم العناصر التي تسھم في رفع كفاءة المؤسسةالمؤسسة، وما أداء ا

على اتخاذ قرارات جیدة أوال، ثم وجود الخبرات الفنیة والوظیفیة في مجال اإلدارة لتوجیھ األفراد الذین یُطلب 
.منھم تطبیق ھذه القرارات

تبر الوسیلة الھادفة للوصول إلى ھدف معین ومحدد، وذلك لكونھ إن لألداء أھمیة كبرى فھو یع:تعریف األداء-4
عبارة عن نشاط یعكس كال من األھداف والوسائل الالزمة لتحقیقھا، ویرتبط بالمخرجات التي تسعى المؤسسات 

.إلى تحقیقھا

33.أي قضیتھأّدى تأدیة، أوصلھ وقضاه، وھو آٌدي لألمانة من غیره، وتأدیةُ لھ من حقّھ : واألداء في اللغة

:أّما اصطالحا فقد تعددت تعاریف الباحثین لألداء الوظیفي نذكر منھا

المقیاس الرئیس أو الذي یتم التنبُّؤ بھ في : " یُعّرف أندرو دي سیزالقي ومارك جي واالس األداء بصفة عامة بأنّھ
.34إطار استخدامھ، ویُستخدم كوسیلة للحكم على فعالیة األفراد

قدرة الفرد على تحقیق أھداف الوظیفة التي "ویربط علي عبید محمد آل نمشة األداء بتحقیق األھداف فیعرفھ بأنّھ 
.35" یشغلھا

لألداء بأنھ ینطوي على واجبات } في كتابھ الطرق المجربة في تنظیم االتصاالت{Bouelosویشیر بویلوس 
رد أو فشلھ في تحقیق األھداف المتعلقة بعملھ أیا كانت ومسؤولیات یجب تحقیقھا، وھو انعكاس لمدى نجاح الف

:طبیعة العمل، وھذه األھداف ھي

وھي مجموعة األھداف المرتبطة باألعمال التي تحتاج إلى حد أدنى من : مجموعة األھداف الروتینیة-
.المھارات

ات ومھارات عالیة لحل وھي مجموعة األھداف التي تتطلب قدر: مجموعة األھداف المتعلقة بحل المشكالت-
.المشكالت المتنبئ بھا مستقبال

.مجموعة األھداف الخالقة-

، وینظر 36وھذه المجموعات الثالث من األھداف موجودة في جمیع االعمال على اختالف أھمیتھا من عمل آلخر
.للتعریف السابق لألداء بالشمول وسھولة التطبیق على معظم الوظائف

داء بأنّھ سلوك وظیفي ھادف یقوم بھ الفرد إلنجاز العمل المكلّف بھ، أو بمعنى أدق وعلیھ یُمكن تعریف األ
.مستوى قیامھ بالعمل

وتشیر المفاھیم السابقة إلى أن األداء ھو مستوى قیام الفرد بالعمل وبناء على ھذا المستوى یتحّدد أداء الفرد إذا 
ى عّدة عوامل خارجیة وتتضمن مؤثرات البیئة الخارجیة كان جیدا أو متوّسطا أو متدنیا، وھذا یتوقف عادة عل

كمناخ العمل والعالقة بالزمالء والرؤساء والتجھیزات المكتبیة ومدى مالئمة مكان العمل وضغوط العمل، 
.وعوامل داخلیة تتضّمن قدرات ومھارات الفرد واستعداده واتجاھاتھ نحو العمل ورضاه الوظیفي

:عنومن ثّم فإّن األداء عبارة

.جھد یھدف إلى تحویل المدخالت إلى مخرجات-

.جھد یسعى إلى تحقیق أھداف الوظیفة-

الدافعیة الفردیة، ومناخ أو بیئة العمل، والقدرة على : محّصلة تفاعل بین ثالث محددات رئیسیة ھي-
.إنجاز العمل



ظھر نتیجة تفاعل وتوافق بین القوى الّداخلیة للفرد، والقوى الخارجیة المحیطة سلوك وظیفي ھادف ی-
بھ

سلوك یھدف إلى تحقیق نتیجة-

.استجابة تتكّون من أفعال وردود أفعال-

ا یُنظَُر إلى األداء إّن األداء لیس ھدفا في حد ذاتھ، وإنّما ھو وسیلة لتحقیق غایة ھي النتائج أو المخرجات، ولھذ
.على أنّھ الترجمة العملیة لكافة مراحل التخطیط

ویتأثر األداء بشكل كبیر باتجاھات األفراد نحو أعمالھم، فالفرد الذي یحب عملھ ولدیھ اتجاه إیجابي نحوه یتحسن 
عملھ ویرغب في مستوى أدائھ، وتزداد خبرتھ وإقبالھ على العمل في حین أن الفرد الذي لدیھ اتجاه سلبي نحو

أولى الدراسات التي أكدت أھمیة " ھوثورن"وتعد تجارب . االنتقال ینخفض مستوى أدائھ، وال یقبل على العمل
.اتجاھات العاملین وتأثیرھا على سلوكھم ومن ثم على أدائھم

:ء ذلك أنویشیر توماس جیلبرت إلى مصطلح األداء ویقول بأنھ ال یجوز الخلط بین السلوك واإلنجاز واألدا

.ھو ما یقوم بھ األفراد من أعمال في المنظمة التي یعملون بھا: السلوك

.فھو ما یبقى من أثـر أو نتائـج بعد أن یـتوقف األفراد عن العمل: أّما اإلنجاز

.37فھو التفاعل بین السلوك واإلنجاز، أي أنھ مجموع األعمال والنتائج : أما األداء

احثین في تعریف األداء إال أن ھناك عناصر مشتركة تجمع التعاریف السابقة لألداء وعلى الرغم من اختالف الب
:في ثالثة نقاط ھي

.وما یمتلكھ من معرفة ومھارات وقیم واتجاھات ودوافع: الموظف* 

.وما تتصف بھ من متطلبات وتحدیات، وما تقدمھ من فرص عمل: الوظیفة* 

یمیة، والتي تتضمن مناخ العمل واإلشراف واألنظمة اإلداریـة والھیكل وھو ما تتصف بھ البیئة التنظ: الموقف* 
.التنظیمي

كمیة : یتمیز األداء بثالثة أبعاد أساسیة حتى یكتمل ویمكن مالحظتھ، وقیاسھ، والحكم علیھ وھي: أبعاد األداء-5
.الجھد المبذول، ونوعیة ھذا الجھد، ونمط أو أسلوب األداء

تعبر عن مقدار الطاقة الجسدیة أو العقلیة التي یبذلھا الفرد العامل في العمل في فترة : كمیة الجھد المبذول* 
زمنیة محددة، والمقاییس التي تقیس سرعة األداء أو كمیتھ في فترة زمنیة محددة تحاول تحدید البعد الكمي للطاقة 

.المبذولة إلنجاز عمل ما في فترة معینة

مستوى الدقة والجودة ودرجة مطابقة ھذا الجھد المبذول لمواصفات نوعیة تعبر عن : نوعیة الجھد المبذول* 
محددة مسبقا محلیا أو عالمیا، فھناك بعض األعمال التي ال یھم كثیرا فیھا سرعة األداء أو كمیتھ، بقدر ما تھم 

لو األداء من نوعیة وجودة الجھد المبذول فیھ، أي البحث عن تحقیق النوعیة في المقام األول، وعلى رأسھا خ
.38األخطاء مما یعني تحقیق درجة عالیة من اإلبداع واالبتكار في السلوك األدائي

ویقصد بھ الطریقة التي یبذل بھا الجھد في العمل، أي األسلوب المنتھج في إنجاز العمل، : نمط أو أسلوب األداء* 
أو كیفیة المحاورة واإلقناع التي یتمتع بھا بین غیره من فھو یتضمن مثال قیاس ترتیب حركات العامل، 

.39الموظفین



والتي تمثل سلوك أداء الفرد ) كمیة الجھد المبذول، نوعیة الجھد المبذول، نمط أو أسلوب األداء(إن ھذه األبعاد 
.عمالداخل المنظمة ھي من أھم المحاور التي تنشق منھا معاییر ومقاییس فعالیة أداء أي عمل من األ

.وغالبا ما یرتبط مصطلحي الكفاءة والفعالیة بمصطلح األداء

الحصول على حقائق وبیـانات محددة عن أداء العامل لعملھ بـحیث تساعد على تحلیل " فتعرف كفاءة األداء بأنھا 
ت والمھام التي وفھم وتقدیر مستوى األداء المنفذ، أي تقدیــر كفاءة الفرد الفنیــة، والعملیة في تنفیذ الواجبا

وتعد الكفاءة في األداء مطلب تسعى إلیھ المنظمات العامة والخاصة على حّد .40"یــــــــتضمنھا عمــــــــلھ
.السواء

فھي كما تعرفھ القوامیس االجتماعیة بأنھا عبارة عن استخدام أكثر الوسائل قدرة على تحقیق : أّما فعالیة األداء
عن طریق العالقة بین الوسائل المتعددة المتاحة واألھداف ِوفقًا لترتیب أولویتھا، كما ھدف معین، وتتحدد الفعالیة 

.41تشیر الفعالیة إلى الدرجة التي تتحقق بھا األھداف سلفا

كالمـال، والوقت، والوسائل، (وعلیھ فإن فعالیـة األداء ما ھي إال عملیـة تحویـل مجموعـة من اإلمكانـیات 
.تائج جدیدة ومقنعة بأھمیتھاإلى ن...) والبرامج

یتطلّب تحدید مستوى األداء الفردي المرغوب فیھ؛ معرفة العوامل الكثیرة والمتعددة التي تُؤثّر :محّددات األداء-6
وتحّدد ھذا المستوى وماھیة التفاعل بینھا، حیُث أّن عالقة ھذه العوامل بعضھا ببعض وعالقة كل منھا باألداء 

في تحدید مستوى األداء المرغوب، رغم أّن ظاھرة األداء تزداد تعقیدا نظراً لتضارب النتائج تُشّكل نقطة أساسیة 
.التي توصل إلیھا الباحثون في ھذا المجال

الدافعیة الفردیة، مناخ العمل، القدرة : ویُعتبر األداء حسب سلیمان نتیجة التفاعل بین ثالث محّددات رئیسیة ھي
.على أداء العمل

تُعبّر عن مدى الرغبة الموجودة لدى الفرد للعمل والتي یُمكن أن تظھر من خالل حماسھ : عیة الفردیةالداف-
.وإقبالھ على العمل الذي یتوافق مع میولھ واتجاھاتھ

یُعبّر عن اإلشباع الذي تُوفّره بیئة العمل الّداخلیة حیُث یُحس الفرد بالرضا عن عملھ بعد أن : مناخ العمل-
.حقّق رغباتھ وأھدافھ وأشبع حاجاتھ جمیعھایكون قد

ویحصل علیھا الفرد بالتعلیم والتدریب واكتساب الخبرات والمھارات والمعارف : قدرة الفرد على أداء العمل-
.المتخصصة المرتبطة بالعمل

محّددات نموذجاً نظریا یقوم على مجموعة من الفروض حول Porter & Lowlerوقّدم الباحثان بورتر ولولر 
الجھد المبذول، والقدرات والخصائص الفردیة، : ویتحّدد ھذا النموذج بثالثة عوامل رئیسیة ھي. األداء الوظیفي

.وإدراك الفرد لدوره الوظیفي

فالجھد المبذول یعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل، فكلّما یكثف الفرد جھده فإّن ھذا یعكس درجة دافعیتھ 
أّما . العنصر الثاني فھو قدرات الفرد وخبراتھ الّسابقة والتي تُحّدد درجة فعالیة الجھد المبذولأّما . ألداء العمل

العنصر الثالث واألخیر فھو إدراك الفرد لدوره الوظیفي أي تصّوراتھ وانطباعاتھ عن السلوك والنشاطات التي 
.42مةیتكّون منھا عملھ والكیفیة التي ینبغي أن یمارس بھا عملَھ في المنظ

ھناك عالقة بین العوامل الثالثة فإذا كانت ھذه العوامل إیجابیة فإنّھا تُؤثّر بشكل كبیر وتكون حافزاً لدفع الفرد 
لألداء بمستوى عالي وتكون النتیجة أداء مرتفع، أما إذا كان ھناك عامل سلبي والعامالن اآلخران إیجابیان فإّن 

عامل إیجابي والعامالن اآلخران سلبیان فإّن النتیجة ھي مستوى أداء األداء یكون أعلى من المتوسط، وإذا كان
.أقل من المتوّسط

إن عملیةتقویم أداء األستاذ تساعد المؤسسات التعلیمیة في تحقیق مجموعة من األھداف من بینھا قیاس مدى 
ت مھنة التدریس في ظل تقدمھ أو تأخره في عملھ وفق معاییر موضوعیة، والحكم على المواءمة بین متطلبا



االصالحات الحاصلة ومؤھالت االستاذ وخصائصھ النفسیة والمعرفیة واالجتماعیة، باإلضافة إلى الكشف عن 
جوانب القوة والضعف في أداء األستاذ مما یمٌكن المؤسسة التعلیمیة من اتخاذ االجراءات التي تكفل تطویر 

. مستوى أدائھ وتعزیزه باستمرار

خاتمة

تي اإلصالح التربوي استجابة للدعوات المتصاعدة نتیجة الواقع المتردي الذي تعیشھ األنظمة التربویة سواء یأ
في مدخالتھا أو عملیاتھا أو مخرجاتھا، وعلیھ فإن غایة اإلصالح التربوي ھي تحسین نوعیة مخرجات التعلیم، 

ف األساتذة، فإن لإلصالح التربوي انعكاسات وبما أن مخرجات التعلیم تعتمد على نوعیة األداء المقدم من طر
وتأثیرات واضحة على األداء الوظیـفي لألستاذ ألنھ یبقى معرض للتغییـر باستمرار، سواء فیما یتعلق بمعرفة 

.العمل أو كمیتھ أو جودتھ وحتى فیما یتعلق بالعالقات مع الزمالء والتالمیذ

لتربویة ومواكبة كل التطورات، ألنھ ھو أداة التغییر ووسیلة التطویر واألستاذ یحتاج إلى تطویر كفایاتھ العلمیة وا
.ومفتاح التجدید


