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الملخص 

تهدفهذهالدراسةإلىمعرفةتأثير التغذيةالعكسية في أداءالمعلمين،ومعرفةتأثيرالدوافععلىهذه
العالقة ،كما تهدف إلى التعرف على مدى وجود اختالف في التغذية العكسية وأداء المعلمين والدوافع
باختالفالخصائصالشخصيةللمعلمين .
ولتحقيقهذاالهدففقدتمتصميماستبانةوتوزيعهاعلى()55منأصل()60منالمعلمينالعاملينفي
مراكزمشروعبدايةالثالثة،وقداستردمنها( .)55
وقدتوصلتالدراسةإلى وجودتأثيرإيجابيمتوسطالقوة للتغذيةالعكسيةفي أداءالمعلمين فيمراكز
لً علىالعالقةبينالتغذيةالعكسيةوأداء
مشروعبداية،كمابينتنتائجالدراسةأنالدوافع تلعبدورا ًمعد 
المعلمين ،ويتوقفمستوىاألداءعلىوجودالدوافعومدىقوتها،وأيضا ً أشارتنتائج الدراسةإلى عدم
وجوداختالففيالتغذيةالعكسية،وأداءالمعلمين،والدوافعبإختالفالمتغيراتالشخصيةالمدروسةوهي:
النوع ،والعمر،وخبرةالتدريس،وبحسباإلحصاءاتالوصفيةالتيتمإجرائهافقدتوصلتالدراسةإلىأن
التغذيةالعكسيةيتمتطبيقهابشكلجيدفيمراكزمشروعبداية،وأنأداءالمعلمينوتقييمهيعتبرجيدفي
مراكزمشروعبداية،ودافعيةاألداءعندالمعلمينتعتبرجيدةفيمراكزمشروعبداية .
وقد أوصت الدراسة بشكل أساسي بتبني التغذية العكسية المبينة على حضور دروس المعلمين وجمع
البيانات عن أدائهمبالمالحظة بعد تدريب اإلدارة على ذلك،وأن تشمل دورات تدريب المعلمين موضوعات
تتناولالتغذيةالعكسيةوكيفيةتقديمهاللطالبوالستعدادلتلقيهامنهومناإلدارةوالزمالءوكيفيةاستخدامها
لتحسيناألداء .
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اإلهدا :

أهديهذاالعملألبيوأمي 
أنتمااألصلولكماالفضل 
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 .1المقدمة  :Introduction
يعتبر مفهوم األداء الوظيفي من المفاهيم التي نالت نصيبا ً وافرا ً من الهتمام والبحث في الدراسات
اإلداريةعامةً،ودراساتالمواردالبشريةخاصةً،وذلكألهميةاألداءعلىمستوىالفردوالمنظمة،ولتعدد
المؤثرات التي تؤثر في األداء وتنوعها ،فاألداء هو المحصلة النهائية لجميع األنشطة التي تم القيام بها،
وكونه من الصعب الوثوق بنتائج األداء التدريسي غير الخاضع لإلشراف والتوجيه والتقييم الموضوعي
وذلك لعدة اعتبارات أبرزها أن عدم معرفة مستوى األداء الفعلي قد يُقنِ ُع المعلم أن أدائه مثالي ،وسيثّبت
األخطاءويتسببفيتكرارها ،وكونهليمكنالتعويلعلىاألقدميةفيالمهنةمالمتتحولإلىخبرة،وجب
تقييماألداء .
 وعليهيتمفيأيمنظمةتقييمأداءالعاملينبأهدافمتفاوتة:منالتعرفعلىمستوىاألداءوحسب،إلى
اتخاذالقراراتبناءعلىنتائجالتقييم،وتقديمالتغذيةالعكسيةللعاملالذيتمتقييمهإلعالمهبنتيجةالتقييم
فقط،أولوضعخطةمستقبليةلتحسينمستوىاألداء .
ولشكأنك َل فر ٍد لهدوافعهالخاصةالتيتدفعهعلىالعملوبذلالجهدواإلنتاج،وهذامايتمتقييمه
وعليهتقدملهالتغذيةالعكسية،وبالتاليفالعالقةبيندوافعاألداء،واألداء،وتقييماألداء،والتغذيةالعكسية
تستحقالدراسة .
وتأتي هذه الدراسة لكتشاف ما إذا كان للتغذية العكسية تأثير في أداء المعلمين ،وما إذا كان لدافعية
األداء تأثير في عالقة التغذية العكسية باألداء ،وما إذا كانت التغذية العكسية ،واألداء ،والدوافع تختلف
بإختالفالمتغيراتالشخصيةكالنوع،والعمر،والخبرةفيالتدريس .
ومننتائجهذهالدراسةتستفيدالمؤسسةالتعليميةقيدالدراسةوهيمراكزمشروعبدايةالتابعةلجمعية
لً ،والمراكزاألخرىالتابعةللجمعيةفيمختلفالمناطقالسوريةثانيا ً ،وكل
نورالممولةمناليونسيفأو 
المؤسسات التعليمية المماثلة التي تسعى لستخدام طريقة التغذية العكسية في تحسين أداء المعلمين في
المراكزالخاصةثالثاً .
والمنظمةقيدالدراسةفيهذه الدراسة المقدمة لنيلدرجةالماجستيرهيجمعيةنورومجتمعالدراسة
هومراكزمشروعبدايةالثالثة،وهيمراكزتابعةللجمعيةمنالمراكزالعديدةالتييمولهااليونسيففي
العديد من المناطق والمحافظات السورية ،حيث تقدم المراكز دورات عديدة في مختلف المجالت المهمة
للجيلالناشئ،وتتيحالفرصةلهمباكتسابمهاراتعلميةوتطبيقية،باإلضافةإلىحملشهادةتشهدبنجاحهم
وحضورهمواجتهادهمفيها ،وهذهالدوراتمجانيةبالكاملفالمنظمةككلومراكزبدايةليسعيانللربحبل
هي مؤسسة تعليمية غير ربحية ،تهدف لخدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين ولرفع مستواهم العلمي
والدراسي .
 ولتحقيقغرضهذهالدراسةتمجمعالبياناتعنطريقتوزيعاستبياناتعلىمعلميالمراكزلكتشاف
تأثيرالتغذيةالعكسيةالمطبقةفيهافي أداءالمعلمين،واكتشافدوردافعيةاألداءوإذاكانلهأيتأثيرفي
العالقةبينالتغذيةالعكسيةواألداء 
وعليهتماقتراححلمبدئيقبلالتوصلللنتائجوالحلولالنهائيةوهوإرضاءاألساتذةبتقييمأكثرعدلً
وتعبيرا ً عنالجهد،وتقديمالشكرلهممنقبلاإلدارةقبلمناقشةالتقييماتفيجلسةتقديمالتغذيةالعكسية
حتىولوحملتبعضالمالحظاتالسلبية .

 .2خلفية الدراسة  : Study's background
تُعنى إدارة الموارد البشرية برأس المال الفكري للمنظمة بهدف خلق الميزة التنافسية وذلك من خالل
العتناءبالعاملينوأدائهمبتخطيطهوقياسهوتقييمهوتزويدهمبالتغذيةالعكسيةعنهبهدفتصحيحاألخطاء
ورفعالمعنوياتلتحقيقاألهدافالمخططة،ديسلر(،2010ص .)54
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والعنايةباألداء هيالعنايةبالطريقةالتييتمبهاالوصولإلىاألهداف،وكمايقولبيتردركر(مايتم
قياسه يتحسن) ،وبالتالي تقوم المنظمات بتحسين أداء عامليها عن طريق تقييمه بشكل دوري ،ووضع
المعاييرالمناسبةلذلك،وبإستخدامأساليباإلدارةالحديثةبدأالسؤالالتاليفيالظهور(ماهوتأثيرالتغذية
العكسيةفياألداء؟) 
وعليهفإندراسةتأثيرالتغذيةالعكسيةفياألداءمهمةلإلجابةعنهذاالسؤال،فيجبعلىكلمؤسسة
تعليميةتسعىلتباععلماإلدارةالحديثةفيعملهاالتعمقفيمفهومالتغذيةالعكسية ،لكنكونهاسالحذي
حدينيمكنأنيعودعليهابعكسالنتيجةالمرجوة،فقدتؤديلتحسينمستوىاألداءفعالًوقدتؤديإلضعاف
الدافعيةوالجهدالذييبذلهالمعلمونفيعطائهمالكبير،وجبتدراسةتأثيرهافياألداء .
فبحسب)2007( Hattie & Timperleyالتغذيةالعكسيةهيمعلوماتيقدمهاطرفمعين(مدرس
أوزميلأووالدأومدير)عنأداءطرفآخرأودرجةفهمهللمطلوبمنه،ويتمتقديمهابهدفالحصول
علىالمعرفةوالمهاراتالمساعدةفيتحسينسلوكياتمعينةأوتحسيناألداءبشكلعام،ومنشأنهاأن
تزيدالجهدالم بذوللتحقيقاألداء،وتزيدالدوافععلىاألداء،والتغذيةالعكسيةالموجهةنحورفعمستوى
دافعيةاألداءقدتكونقويةلدرجةأنهاتزيدالهتماموالجهدالمبذولينفياألداءوتزيدفعاليته،ولماتسلطه
التغذيةالعكسيةمنضوءعلىاألداءالمتوقعأوالمهمةالمطلوبإنجازهادورفيزيادةأهميةاألداءفي
عينالمعلمالذييؤديه،بينماالتغذيةالعكسيةالتيتنطويعلىالمديحفحسبفهينادرا ًماتكونفعالةفي
رفعمستوىاألداء،والتغذيةالعكسيةتتضمنتقديمهاوتلقيهاعلىحدسواء،فتقديمهافقطليكفيلتحسين
األداءبلتلقيهاومناقشتهامنأهمالعواملالتيتك ّملهاوتساعدهافيتأديةهدفها،وعليهفإنتدريباإلدارة
على تقديمها وتدريب المعلمين على تلقيها ومناقشتها أمر جوهريوأساسي ،وحتى تكون التغذية العكسية
فعالةيجبأنتكونواضحةوذاتهدفومعنىوتقدمللمعلمالذييتلقاهابطريقةمنطقية،وأهمماتحتاجه
لهذا هو أن تكون بناءة ومصاغة على أداء الذي تم القيام به فعالً بمستوى مقبول أو جيد ،فترفع من هذا
المستوىوتحسنه،أمافيحالةانعداماألداءفتصبحاإلدارةفيحاجةلتزويدالمعلمبالتعليماتوليسبالتغذية
العكسية،فالتغذيةالعكسيةكونهامعلومات يتلقاهاالفردعنأدائهونتائج تقييمهفهي توضحلهاألخطاءالتي
وقع فيها ،ومقدار تقدمه ،ومدى مالءمة أدائه للهدف الذي ينبغي الوصول إليه ،والتغذية العكسية
كونها صورةللتفاعلبينالمثيراتوالستجاباتأيبينالتوجيهاتالمتعلقةباألداءواألداءالذييقومبه
المعلم الخاضع للتقييم ،فهي تؤدي إلى إعادة توجيه أدائه لتحقيق األهداف المرجوة ،والتغذية العكسية
كونهاصورةتقويممنخاللالوظيفةالتقويميةالتيتؤديها،فهيتقومالسلوكعندالمعلم ممايساعدعلى
تعديلاألخطاءالتيقديقعفيها .
ويتبين لمتتبع الدراسات التي بحثت في تأثير التغذيةالعكسية في أداء العاملين أن نتائج الدراسات جاءت
متباينة ،وأن بعضها أشار إلى وجود تأثير إيجابيأوسلبيللتغذية العكسية في أداء العاملين ،بينما لم تلحظ
نتائج دراسات أخرى وجود أثر للتغذية العكسية في أداء العاملين ،وفي هذا الصدد أشار )2015( Dupret
إلىأنالتغذيةالعكسيةبأنواعهاالثالث:إيجابيةوعاديةوسلبية،لمتؤثرفي أداءالعاملينفيعينةالدراسة،
معأنالدراسةأثبتتأنالموظفالذيتلقىتغذيةعكسيةإيجابيةاختبرارتفاعا ًفياألداءأعلىممنتلقى
تغذيةعكسيةعادية،ومنتلقىالتغذيةالعكسيةالعاديةكانأعلىفيمستوىأدائهممنتلقىالسلبية،وفُس َِرت
هذهالنتائجبأنالتغذيةالعكسيةاإليجابيةرفعتمنالحالةالذهنيةللموظفوزادتسعادتهمماأثرعلىنتائج
الختبار  ،كمافعلتالتغذيةالعكسيةالسلبيةفيتخفيضالحالةالذهنيةوالشعورباإلحباط،وأشارعبدالحق
وبنيعطا()2005إلىعدموجودتأثيرللتغذيةالعكسيةفي مستوىأداءمهارةالوقوفعلىاليدين ،بينما
أشارت)2012(Osmanإلىأنالتغذيةالعكسيةكونهامعلوماتت ُقَ دَ ُمللعاملعنعملهأثناءقيامهبعملهفقد
تؤديهذه المعلومات الكثيرة والتفصيلية إلى زيادة الضغط وإلهاء الذهنعن الهدف المطلوب تحقيقه من
ي فيهوكلماتمتقديمهاكانهذا
األداء،فالعتقادالسائدهوأنالتغذيةالعكسيةتحسناألداءوتأثيرهاإيجاب ٌ
أفضل،ولكنفيحالةاألداءالمعقدالذيينطويعلىقراراتمهمةوصعبةفالتغذيةالعكسيةتحملتأثيراً
سلبيا ًقويا ًفي األداء المعقد،وأشارمعهدالعلومالتعليمية )2017( IESإلىأنالتغذيةالعكسيةقدميزت
المعلمالمرتفعاألداءمنمعلممنخفضاألداء  ،وهذهالمعلومةوضعتاإلدارةفي ضوءمن همالمعلمين
المحتاجينللتدريب ،وماهيالنقاطالتييحتاجونللتدريبعليهافيأدائهم،وإنتقديمالتغذيةالعكسيةللمعلم
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أكثر من مرة خالل العام أدت إلى تحسين األداء وكان تأثيرها إيجابيا ً ضعيفا ً عليه ،وأشارت الجريوي
( )2015إلى وجود تأثير إيجابي ضعيف للتغذية العكسية في أداء المعلمين نتيجة ضعف اهتمام اإلدارة
بالموضوع ،وأشارت منظمة التعاون القتصادي والتنمية  OECDالفرنسية ( )2009إلى وجود تأثير
إيجابيضعيفللتغذيةالعكسيةفياألداء،كوناإلدارةتكتفيبالحصولعلىتقييماألداءمنالطالبوتقديم
تغذيةعكسيةتطمئنالمعلميندوناستغاللالتغذيةالعكسيةلوضعخطةواقعيةقابلةللتطبيقلتحسيناألداء،
وأشارعبدالحقوبنيعطا()2005إلىوجودتأثيرإيجابيمتوسطالقوةللتغذيةالعكسيةفي مستوىأداء
مهارةالشقلبةالجانبية،وأشارتابراهيم()2016إلىضرورةتقديمالتغذيةالعكسيةللوصولإلىمستوى
األداء المطلوب والتعرف على نقاط الضعف وتصحيحها ،حيث توصلت إلى وجود تأثير للتغذية العكسية
إيجابيمتوسطالقوةفي األداء ،وأشارأحمدوالساسي()2013إلىأثرالتغذيةالعكسيةاإليجابيالمتوسط
القوةفيرفعمستوى أداءالمعلمينعبرتعزيزاإليجابياتوتصحيحاألخطاء،وأيضا ًأظهرتدراستهماأن
التغذيةالعكسيةالسمعيةوالبصريةحيثيتمتسجيلالدرسصوتا ًوصورةويضافإليهمالحظاتالمدير
المشرفعلىالتقييم،فيتمكنالمعلمبمساعدةالتكنولوجيامنحضوردرسهواإلطالععلىالمالحظات،مما
ي ّمكنالمعلممنتقديمالتغذيةالعكسيةلنفسه ،قدتفوقتعلىالتغذيةالعكسيةالشفهيةوهيمالحظاتيقدمها
المدير المشرف شفهيا ً
كتقييم لألداءمندوناستخدامأيتكنولوجيا ،ووضحعبدالجبار ومحمدوسلومي
ٍ
(  )2008أنهم قاموا بتطبيق ثالثة أنواع من تقييم األداء على ثالث شعب من الطالب بثالث نوعيات من
التغذيةالعكسيةالمقدمةلهم،فالمجموعةاألولىتمتقديم التغذيةالعكسية لها أثناءاألداء،والمجموعةالثانية
تمتقديمالتغذيةالعكسيةلهابعدالنتهاءمناألداءمباشرة،والمجموعةالثالثةتمتقديمالتغذيةالعكسيةلهابعد
النتهاءمناألداءبفترة ،وقدتوصلتالدراسةإلىوجودأثرإيجابيمتوسطالقوةلألنواعالثالثةمعتفضيل
الباحثينللتغذيةالعكسيةالفوريةالتيتقدم بعدالنتهاءمناألداءمباشرة ،وأشار Arceو Lourencoو
 )2015( Martinez-Jerezإلىوجودتأثيرإيجابيقويللتغذيةالعكسيةفي األداء ،وتأثيرإيجابيقوي
للحوافز المالية في األداء ،ووجود تأثير إيجابي قويعند تطبيق كليهما في األداء ،وتوصل حسينوعلي
( )2013إلىأنللتغذيةالعكسيةأثرإيجابيقويفيتحسيناألداءودورهافعالفيتصحيحأخطاءاألداء
والحتفاظبالمهاراتالمكتسبةمنخاللمالحظاتتصحيحأخطاءاألداءوأسلوبه،وأكدالجميليوالحميري
( )2009في نتائج دراستهما إلى أن لجميع أنماط التغذية العكسية التي أوردتها أثر إيجابي قوي في رفع
مستوىاألداء .
وهذا الختالف في نتائجالدراساتقد يعود إلىالدورالذييمكنأنتلعبهالدوافعكمتغيرمعدلعلى
العالقةبينالتغذيةالعكسيةواألداء،والدوافعفيعلمالنفسهيمصطلحيستخدمللتعبيرعنالسببالذي
يدفعالناسللقيامبسلوكمعين ( )Bartol & martin, 1998وإذافهمالمديرماهيالطريقة التيتزيدمن
دافعيةعامليهلألداءيمكنهالتأثيرعلىسلوكهم،وقدتعددتالنظرياتالتيبحثتفيالدوافع،ومنالجدير
بالذكرأنكالً منهاقدبحثفيالموضوعمنزاويةجديدةفهيفيمجموعهاتقدمصورةأوضحلمفهوم
الدوافع،وعندمايتعلمالموظفويتدربويتأهلللعملسيقومبإتخاذقرارطويلاألجلعندوافعهوالتزامه
فيالعمل،فالمعلميشعر بسلطتهوسيطرتهأثناءأدائهلعملهبتأثيرمندوافعهالداخليةالتيتحددماهواألداء
الناجحوماهواألداءالفاشلبحسبالخصائصالتييمتلكهامنقدراتوجهدمبذول،وهذابحسبنظرية
الخصائصالتيتقول:إنالخصائصالتييملكهاالمعلمتحددمستوىالدوافعالتيتدفعأدائه سواءأكانت
دوافعخارجيةأمدوافعداخليةتقعتحتسيطرته،فاألداءالضعيفأليمهمةيعنيإماضعفالدوافعألداء
المهماتأوضعفالجهدالمبذوللتحقيقها،فالحتمالاألوليعنيالفشلفياألداءلضعفالقدرةوالدافعأما
الحتمالالثانييعنيالنجاحفياألداءفيحالبذل المزيدمنالجهد،وبالنسبةللمعلمينفاألداءالجيديعني
القدرة على األداء ودافعية األداء وليس على الجهد المبذول فيه ،وتقسم أهداف األداء إلى أهداف رئيسية
تغذيهاالدوافعالداخلية(كتحقيقالذات)وأهدافاألداءتغذيهاالدوافعالخارجية(ككسبالمال)وتقديمالتغذية
العكسيةعناألداءقديظهرتأثيرا ًفيرفعمستوىاألداءالمطلوب،ووجودالدوافعالداخليةوالخارجيةمعاً
وتقديمالتغذيةالعكسيةعناألداءقديكون الطريقةاألفضللرفعمستوىاألداء،معأنالدوافعالداخليةهي
األقوىتأثيرا ًلكنهاتخضعلسيطرةالمعلموحدهوليمكن لإلدارةالمساهمةفيخلقها،وفيهذهالحالةتلجأ
اإلدارةإلىخلقالبيئةالمناسبةوالمكافآتالمشجعةعلىخلقالدوافعالخارجية،وللحفاظعليهايجبتخفيف
5

النبرةالسلطويةالتحكمية،والعترافباألداءالجيد،وتركالحريةفيأداءالمهماتمعالتأكيدعلىجوانب
التحديفيها،وذلكبحسب .)2011(Lai
فكما أشار  Dahlingو  O'Malleyو  )2015( Chauبعد جمع البيانات من المنظمة قيد الدراسة عن
المدراءوالموظفينونتائجالتقييمالمطبقةفيها،أشارتالنتائجإلىأنالتغذيةالعكسيةكانلهاعالقةقوية
وإيجابيةمعأداءالموظفينذويالدوافعالضعيفة للعملبينمالمترتبطالتغذيةالعكسيةبأداءالموظفينذوي
الً،
الدوافع العالي للعمل ومن الجدير بالذكر أن ذوي الدافع العالي للعمل يملكون أعلى درجات التقييم أص 
وأشارت )2016( Owenإلىأنطالبهاالذينقدمتلهمتغذيةعكسيةمستمرةعنأدائهمطوالالفصل
الدراسيقدشهدتعالماتهمتحسناًبفرقليسبكبيرعنعالماتهمقبلالتجربة،بالرغممنسبلالتساهلفي
الصف،والسماحبالهواتفالجوالة،وتعريفالطالبكيفيمكنلهمتطبيقماتعلموهفيحياتهمالعملية،
فكانتأثيرالتغذيةالعكسيةفي أداءالطالبايجابيا ًضعيفا ًمقارنةبمايتطلبههذااألسلوبمنوقتوجهد
أنالتغذيةالعكسيةلمتعطتأثيراًأكبرمنالتأثيرالضعيفالذيأعطتهفي
وتساهل،وفسرتالدراسةنتائجها
ِ
األداءبسبب دوافعالطالبالذينخضعوالهذهالتجربةالتيكانتضعيفة ،حيثتلخصتبعدالمقابلةمعهم
فيأنهميرغبونفيرفعمعدلتهمالنهائيةأوإبقائهاكماهيفقطولميهتموابكلالتسهيالتأوالتطبيقات
التيقُ ِد َمتلهمأثناءالدورة .
المعتمدة على وضع األهداف التي تغذيها الدوافع الداخلية والخارجية وتقييم
وأخيرا ً فالستراتيجيات
ِ
األداءوتقديمالتغذيةالعكسيةفيسبيلتحسيناألداءهيالتيتحددنجاحاألداءمنفشلهبوجودالقدرةعلى
األداءوالجهدالمبذولفيه،وقدتتأثرالتغذيةالعكسيةواألداءوتقييمهوالدوافعباختالفالمتغيراتالشخصية
كالنوعوالعمروالخبرةوتختلفبإختالفها .
ف قد تختلف طريقة تلقي التغذية العكسية بين الذكور واإلناث ،فاإلناث يتميزون بمهارات الستماع
والسيطرةعلىالعواطفعندتلقياألخباربشكلعاموالسيئةمنهاعلىوجهالتحديد،بينمايتميزالذكورفي
إظهارغضبهموعدمرضاهمعندتلقيهمتغذيةعكسيةغيرمنصفةوقدرتهمعلىمناقشتهاإلظهارحقهم،أو
قدلتختلفطريقة تلقيالتغذيةالعكسية بحسبالنوعكماأشارأبوالروس وأبوماضي(،)2011ومع
العمروالنضجيكتسبالمعلمالصبروتكرارخضوعهللتغذيةالعكسيةيم ّكنهمنفهمهاواستخدامهالتحسين
كسفقديكونوجهةنظرضدهاوعدمقبوللهاألسبابعديدة
أدائهإذاقبلتلقيهالهذاالغرض،وقديكونالع
ّ
منهاضعفخبرةاإلدارةالتيتقدمهاأوعدمالثقةفيالجهةالقائمةعلىالتقييمكتقييمالطالبألدائهمثالً،
وأماالخبرةفهينتاجالنضجوالتعلممعا ًفالنضجنتيجةمرورالزمنبينماالتعلمهونتيجةقيامالمعلمبأدائه
وتكرارهذااألداء،وعليهقدتخلقالخبرةلدىالمعلممهاراتتلقيالتغذيةالعكسيةوانتقاءمايقبلتلقيهمنها
بغرضتحسيناألداءومايرفضه .
وذلكماتوصلإليهخضيرورفاعيومومني()2014فقداختلفالذكوراألكثرخبرةواألكبرعمراًفي
طريقة تلقيهم للتغذية العكسية عن اإلناث األقل خبرة واألصغر عمرا ً في مجال التعليم ،وعزيا ذلك إلى
الختالففيعينةالدراسةوعدمتكافؤالعمروالخبرة،وذلكبسببامتالكالذكورللخبرةالعمريةوالخبرة
التدريسية التي أفادتهم في رفع مستوى أدائهم واكتساب مهارات تلقي التغذية العكسية ميزتهم عن اإلناث
حديثيالخبرةوصغارالعمرالمحتاجينلدوراتتدريبيةتكسبهمهذهالمهارات،وخالفهذاماتوصلإليه
أبو الروس وأبو ماضي ( )2011فقد نتج عن دراستهما عدم وجود فروق في تلقي التغذية العكسية بين
الذكورواإلناثمناألعماروالخبرةالتدريسيةالمدروسة ،
وقد تعددت النظريات والدراسات التي حاولت تحديد الختالف بين الذكور واإلناث في األداء عامةً
واألداءاإلداريخاصةً،فمثالً تقولنظريةالسماتبحسبفليهوعبدالمجيد()2014أنالذكورأقدرعلى
األداءاإلداريمناإلناث،وأنهمأقدرعلىاتخاذالقرارات،بينماتفوقتاإلناثفيإدارةالعواطفوتوجيهها
نحواألداءوحلالمشكالت،بينماخالفتهاالنظرياتالحديثةفياإلدارةالتيلمتجدفرقا ًفيالنوعمنناحية
األداء،بلعزتالختالفاتفياألداءإلىالشخصيةوالبيئة،ومنهاالنظرياتالتيعزتالختالفاتفي
األداءإلىالعمرومستوىالنضجالذينيغيرانسلوكاإلنسانوأدائهبغضالنظرعنالتدريبوالخبرة،أما
مستوىالخبرةفيرقىبالشكفيمستوىاألداءلكنهقديؤثرعليهسلبا ًبعدأنتصبحسنواتالخبرةعديدة
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ويمنعالتقدمفيالعمرمناألداءالمناسبلمستوى الخبرة،وعادةيتحولالخبراءالكبارفيالسنإلىالعمل
الستشاريأوالتقاعد .
وذلككماأشار أبوالروسوأبوماضي()2011إلىعدموجودفروقفيمستوىاألداءبينالذكور
واإلناثمناألعماروالخبرةالتدريسيةالمدروسة،ووافقذلكبحروالعجلة( .)2010
أماالدوافعفهيتختلف منفردإلىآخربحسبالتربيةوالنشأةوالبيئةواألهدافالمطلوبتحقيقهامن
وراء أداء العمل ،من تحقيق الذات وتحقيق المكانة إلى كسب المال والحترام ،وقد أثبتت النظريات أن
اإلناث يتميزون في استخدام الكاريزما وتأثير القدوة والدفع واإللهام الروحي في العمل أكثر من الذكور،
وأكد زناتي ( ) 2013على أن ذوي الدوافع العالية للعمل يستقبلون التغذية العكسية لمعرفة مستوى أدائهم
برحابة صدر أكثر من ذوي الدوافع الضعيفة ،واختالف العمر يغير من نوع الحاجات اإلنسانية غير
المشبعة،وتعطيالخبرةللمعلمقدرةأعلىعلىتنميةدوافعهلألداءوأخذالنطباعالصحيحعنالعملمبتعداً
عنأحالماليقظةمتجها ًنحوالواقعيةفيبناءالدافعية.
فقدتوصلعيسى( )2014إلىأنالمعلموناألكبرسنا ًيميلونإلىالستقراروالثباتفيدافعيةاألداء
والمعلمون األقدمخبرةيشعرونبدافعيةأعلىوأداء أفضلبينمالمتتوصلالدراسةإلىاختالففيدافعية
الذكور عن اإلناث،ووافقذلك دراسة أبو الروس وحنونة ( )2011ووافق ذلك دراسة الصالح ()2014
وخالف ذلك دراسة سمارة والمجالي ( )2014التي أكدت على عدم اختالف الدوافع بإختالف النوع ،أو
العمر،أوالخبرةالتدريسيةوأيضا ًلفتة()2011وطلفاح ( )2017أكداعلىعدماختالفالدوافعباختالف
المتغيراتالشخصية .

 مماسبقيتبيناختالفالنتائجعنبعضهافالمشكلةجدليةولتتوفرنتيجةثابتةومحددةلها،ولذلكتمت
دراستهافيمراكزمشروعبداية،حيثتدرسهذهالدراسةكماالدراساتالسابقةتأثيرالتغذيةالعكسيةفي
أداءالمعلمين ،وتوردالدوافعكمتغيرمعدليؤثرعلىعالقةالتغذيةالعكسيةباألداء،وتدرسأيضا ًاختالف
التغذية العكسية ،واألداء ،والدوافع ،باختالف المتغيرات الشخصية كالنوع ،والعمر ،والخبرة التدريسية،
وتختلفعنالدراساتالسابقةفيأنهالتحاولإثباتوجودتأثيرللتغذيةالعكسيةفي األداءأوعدموجوده
وإنماهيدراسةمسحيةلمجتمعالدراسةوهومراكزمشروعبدايةتهدفللتعرفعلىتأثيرالتغذيةالعكسية
المطبقة في المراكز في األداء ،وتضيف على الدراسات السابقة في الجانب النظري رأي متلقي التغذية
العكسيةوطريقةقبولهلهاوتدريبهعلىهذاالقبول .

وفيمايليجدولرقم()01وهوملخصللدراساتالسابقةالتيبحثتفينفسموضوعالدراسة :
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جدولملخصالدراساتالسابقة:الجدولرقم( )01

هدف الدراسة

الدراسات
(مرتبة من األحدث
إلى األقدم)
استكشافمحدوديةحاجةالمعلمالذي
IES, 2017
تمتقييمأدائهبمستوىعا ٍلللتدريب 

المتغيرات
المستقلة
التغذية
العكسية 

طلفاح  2017التعرفعلىمستوىدوافعاألداءتبعاً
للمتغيراتالشخصية 
التغذية
 Leanne Owen,تحسينمستوىأداءالطالببتقييمه
العكسية 
وتقديمالتغذيةالعكسيةعنه،وإعادة
2016
تصميمأسلوبالتدريس 
المؤشرات
التعرفعلىماهيةتقييماألداء
ابراهيم2016،
التعليمية 
وأهدافهومبرراتهوالوقوفعلى
معوقاتهواقتراححلول 
التغذية
السعيلتسليطالضوءعلىتأثيرات
Andre R.
 Dupret, 2015التغذيةالعكسيةفياألداءومدىتأثير العكسية 
التعليقاتعلىهذهالمتغيراتفي
الرواية 
الدوافع 

Arce,
Lourenco,
MartinezJerez, 2015
Dahling,
O'Malley,
Chau, 2015

تتبعرضاالعميلمنخاللجمع
المعلوماتلتمكيناإلدارةمنوضع
نظاممكافأتلكلمستوىمناألداء 
تغييرالنظرةعلىأنالتغذيةالعكسية
هيمقدارالمالالذييحصلعليه
الموظفلقاءعملهمعإهمالالجانب
النفسي 

التغذية
العكسية 
والحوافز
المالية 
التغذية
العكسية 

المتغيرات
التابعة

نتائج الدراسة

أداءالمعلمين  كانللتغذيةالعكسيةأثرإيجابيضعيففي
أداءالمعلمين.

عدموجوداختالففيالدوافعتبعاًلمتغير
األداء 
النوع،والعمر،والخبرة .
أداءالطالب  كانللتغذيةالعكسيةتأثيرضعيففياألداء
مقارنةباألداءالمتوقعرغمتطلبهاللوقت
والجهدالكبيرينبسببالدوافعالضعيفة .
وجودتأثيرللتغذيةالعكسيةإيجابيمتوسط
أداء
القوةفياألداء .
المؤسسات
التعليمية 
إنالتغذيةالعكسيةبأنواعهاالثالث:إيجابية،
األداء 
وعادية،وسلبية،لمتؤثرفيأداءالعاملين .

األداء 

األداء 

الجامعة أو الجهة
المقدمة للدراسة
معهدالعلومالتعليمية
األمريكي 
جامعةاليرموك–

األردن 
جامعةنيومن–
أمريكا 
كليةالتربية–جامعة
القصيم–جامعةبنها
–مصر 
جامعةميشغن–
أمريكا 

جامعةلشبونة–
وجودتأثيرإيجابيقويللتغذيةالعكسيةفي
البرتغال 
األداء،وتأثيرإيجابيقويللحوافزالماليةفي
جامعةأريزونا–
األداء،ووجودتأثيرإيجابيقويعندتطبيق
أمريكا 
كليهمافياألداء .
التغذيةالعكسيةرفعتأداءالموظفذيالدافع قسمعلمالنفس،كلية
نيوجيرسي،إيوينج،
الضعيفعلىالعملولمتؤثربذيالدافع
نيوجيرسي،الوليات
القويعلىالعمل .
المتحدةاألمريكية 
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تقييم
الجهود 

الجريوي  2015،التعرفعلىمدىقناعةالمدراء
بأهميةاختالفمصادرالتمويل،
والجراءاتالمتبعةلذلكومعوقاتها
والفروقالحصائيةباختالفالمدراء 
التغذية
التعرفعلىأنماطالتغذيةالعكسية
خضيرورفاعي
العكسية 
المطبقةفيالمدارسوتأثيرهافي
ومومني 2014
األداء 
عيسى 2014

دراسةتأثيرالمناخالتنظيميفياألداء المناخ
التنظيمي 
فيضوءالمتغيراتالشخصية 

الصالح 2014

تحديددوافعالممارسةواألداءتبعاً
للمتغيراتالشخصية 

الدوافع 

سمارةوالمجالي
 2014

البحثفيدوافعالطلبةفيالدراسة
والكشفعنأثرالمتغيراتالشخصية 

الدوافع 

قسمعلمالنفس،جامعة
بتلر،إنديانابوليس،
إنديانا،الوليات
المتحدةاألمريكية 
قسمإدارةالمواهب،
نوفونورديسك،
برينستون،نيو
جيرسي،الوليات
المتحدةاألمريكية 
تمويلالتعليم  تأثيرإيجابيضعيفللتغذيةالعكسيةفيأداء المجلةالتربويةالدولية
المتخصصة،المجلد4
المعلميننتيجةضعفاهتماماإلدارة
العدد3أذار 2015
بالموضوع .
جامعةاليرموك
وجامعةأمالقرى 

وجودتأثيرمتوسطالقوةللتغذيةالعكسيةفي
األداء 
األداء،وقداختلفالذكوراألكثرخبرة
واألكبرعمراًفيطريقةتلقيهمللتغذيةالعكسية
عناإلناثاألقلخبرةواألصغرعمراًفي
مجالالتعليم .
المعلموناألكبرسناًيميلونإلىالستقرار جامعةالعلومالتطبيقية
األداء 
البحرين والثباتفيدافعيةاألداء،والمعلموناألقدم
خبرةيشعرونبدافعيةأعلىوأداءأفضل،
بينمالمتتوصلالدراسةإلىاختالففيدافعية
الذكورعناإلناث .
الجامعةاألردنية 
توصلتالدراسةإلىوجوداختالففي
أداءالعمل 
الدوافعتبعاًلمتغيرالعمر،والخبرة،ولكنل
يوجداختالفتبعاًلمتغيرالنوع .
جامعةمؤتة 
عدموجوداختالففيالدوافعتبعاًلمتغير
أداءالعمل 
النوعوالعمروالخبرة .
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أحمدوالساسي،
 2013

توضيحدورالتغذيةالعكسيةفيتنمية
مهاراتالمدرس 

التغذية أداءومهارات أثرالتغذيةالعكسيةاإليجابيالمتوسطالقوةفي جامعةقاصديمرباح
ورقلة-الجزائر 
رفعمستوىأداءالمعلمينعبرتعزيز
المدرس 
العكسية 
اإليجابياتوتصحيحاألخطاء .

حسينوعلي،
 2013

التعرفعلىتأثيرالتغذيةالعكسية
فيالتعلموأهميتهافيالتعلموالحفاظ
عليهمنالنسيان 

التغذية
العكسية 

توعيةالمدراءوتحذيرهمفياستخدام
Magda
  Osman, 2012التغذيةالعكسيةوأنواعهاأماماألداء
المناسبوفيالوقتالمناسببدلًمن
التسليمبتأثيرهااليجابيفياألداء 

التغذية
العكسية 

مجلةالرياضة
للتغذيةالعكسيةأثرإيجابيقويفيتحسين
األداءفي
التعلموالحفاظ األداء،ودورهافعالفيتصحيحأخطاءاألداء المعاصرة–المجلد
الثانيعشر–العدد
والحتفاظبالمهاراتالمكتسبة .
عليهمن
التاسععشر 
النسيان 
األداءوتحديداً للتغذيةالعكسيةمهماكاننوعهادورسلبي جامعةالملكةماري،
جامعةلندن 
قويفياألداءالمعقد 
األداءالمعقد
الذيينطوي
علىقرارات
مهمةكأداء
الطبيبوقرار
الحياةوالموت 
األداءوتقييمه  عدموجودفروقفيتلقيالتغذيةالعكسيةبين الجامعةاإلسالمية–
غزة–فلسطين 
الذكورواإلناثمناألعماروالخبرةالتدريسية
المدروسة،وعدموجودفروقفيمستوى
األداءبينالذكورواإلناثمناألعمار
والخبرةالتدريسيةالمدروسة .
الجامعةاإلسالمية–
توصلتالدراسةإلىوجوداختالففي
الستمرارية
غزة–فلسطين 
الدوافعتبعاًلمتغيرالعمروالخبرةولكنل
فيالعمل 
يوجداختالفتبعاًلمتغيرالنوع .
جامعةبغداد 
عدموجوداختالففيالدوافعتبعاًلمتغير
أداءالعمل 
النوع،والعمر،والخبرة .

أبوالروسوأبو
ماضي 2011

التعرفعلىمدىاهتمامالجامعات
الفلسطينيةبرفعكفاءةعمليةتقييم
األداءعبرتطويرمعاييرالتقييم
وتقديمالتغذيةالعكسية 

أبوالروسوحنونة التعرفعلىتأثيرالدوافعفيرغبة
العاملينفيالستمرارفيالعملفي
 2011
الجامعة 
الكشفعنالعواملالمؤثرةفيدوافع
لفتة 2011
العملوعالقتهاباألداءوالكشفعن
اختالفاتالمتغيراتالشخصية 

التغذية
العكسية
ومعايير
تقييماألداء 
الدوافع 
الدوافع 

 10

بحروالعجلة
 2010
OECD, 2009

المتغيرات
التعرفعلىمستوىمساهمة
المتغيراتالتنظيميةبتحسيناألداء  التنظيمية 
التعرفعلىطبيعةوتأثيرالتغذية
العكسيةالناتجةعنالتقييمفي
المدارسوماينتجعنها 

التغذية
العكسية 
التغذية
العكسية 

التعرفعلىأفضلأنماطالتغذية
الجميلي
العكسيةمنوجهةنظرمطبقيها 
والحميري2009،

التغذية
عبدالجبارومحمد التعرفعلىتأثيرالتغذيةالعكسية
العكسية
قبل،وأثناء،وبعداألداء،فياألداء
وسلومي2008،
فيالتعليموالتعرفعلىاألكثرفعالية قبلاألداء ،
التغذية
منها 
العكسية
أثناء
األداء ،
التغذية
العكسية
بعداألداء 
التغذية
التعرفعلىأثرالتغذيةالعكسية
عبدالحقوبني
عطا  2005،الفوريةوالمؤجلةفيتحسيناألداءفي العكسية
بعضالمهاراتاألساسيةعلىبساط الفورية ،
والتغذية
الحراكتاألرضية 
العكسية
المؤجلة 


الجامعةاإلسالمية–
عدموجودفروقفيمستوىاألداءبين
األداء 
غزة–فلسطين 
الذكورواإلناثمناألعماروالخبرةالتدريسية
المدروسة .
منظمةالتعاون
أداءالمعلمين  وجودتأثيرإيجابيضعيفللتغذيةالعكسيةفي
األداءبسببالكتفاءبتقييماتالطالبوتقديم القتصاديوالتنمية
الفرنسية 
تغذيةعكسيةتطمئنالمعلميندوناستغاللها
لوضعخطةلتحسيناألداء .
معهدإعدادالمعلمات
أداءالمتعلمين  جميعأنماطالتغذيةالعكسيةلهاأثرإيجابي
فيديالى 
قويفيرفعمستوىاألداء .
أداء 

وجدواأثرا ًإيجابياًمتوسطالقوةلكلاصناف
التغذية،وكانأفضلهاالتغذيةالعكسيةبعد
األداءمباشرةدونتأجيلحتىلتُنسى .

كليةالتربيةالرياضية
–جامعةبابل 

األداء 

وجودتأثيرإيجابيمتوسطالقوةللتغذية
العكسيةفياألداء .

كليةالتربيةالرياضية
–قسمالتربية
الرياضية–جامعة
النجاحالوطنية–
والجامعةاألردنية 
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 .3النموذج المقترح للدارسة :model of study
لتحقيقأغراضالدراسة تمتبنينموذجللتغذيةالعكسيةواألداءوالداوفع ،كماهومبينفيالشكلرقم
( :)01
شكلرقم()01نموذجالدراسة:

المتغيرالمستقلالمتغيرالتابع 


 H1

التغذيةالعكسية

أداءالمعلمين

 H2
المتغيرالمعدل 

الدوافع



H4H3
H5
المتغيراتالشخصيةلعينةالدراسة 


النوع 



العمر 



خبرةالتدريس
 .4مصطلحات الدراسة :Study's terms
تشرحمصطلحاتالدراسةنموذجالدراسةوعناصره :
 1/4التغذية العكسية :Feedback
التغذية العكسية هي معلومات دقيقة واقعية وذات قيمة عن مستوى األداء تقدم بشكل مستمر بطريقة
إيجابيةتحفيزيةتبعدالخوفوتفتحبابالقبولعندالمتلقيهدفهاتحسيناألداءورفعمستواهبالمناقشةوينتج
عنهامكافآتأوعقوبات )2010(Jordan.
 2/4األادا :Performance
القيامبعملماأوالقدرةعلىالقيامبعملماأوأسلوبالقيامبعملمابمستوىأداءمتوقعبحسبمعايير
تقييماألداءالذيينتجعنهمستوياتمتعددةوتقومبالتقييمجهةمناسبةبعدلومنغيرتحيزوتطلعالمعلم
علىنتائجتقييمأدائهبإستخدامالتغذيةالعكسية )2010(Keijzers.
 3/4تقييم األادا :performance appraisal
يهدف لتحسين األداء بإستخدام المعلومات المكتوبة المجموعة بعدةطرقعن األداء ومقارنتها بالمعايير
والواجبات الموضوعة بحسب أهداف المنظمة لتحديد مستوى األداء مقارنة بالمستويات الموضحة سابقا ً
وينتجعنهمكاإلىتوترقياتوتتحددبموجبهالحتياجاتالتدريبيةإنلزماألمر )2010(Keijzers.
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 4/4الدوافع أو ادافعية األادا :Motives
الدوافعهيالرغبةفي القيامباألداءالفعالبطاقةودافعيةواستمتاعمنأجلإشباعالحاجاتالجتماعية
والماديةوالنفسيةوتحقيقالمكانةواألهداف .)2011(Lai

 .5فرضيات الدراسة  :Hypotheses of the study
بالعتمادعلىنتائجالدراساتالسابقة ،)2016( Owenابراهيم ( Dahling،)2016و O'Malley
و ،)2015( Chauأحمد والساسي ( ،)2013عبد الجبار ومحمد وسلومي (،)2008عبد الحق وبني عطا
( )2005والتيأشارتلوجودتأثيرمتوسطالقوةللتغذيةالعكسيةفي األداء بحسبالدوافع،ودراساتأبو
الروسوأبوماضي()2011وبحروالعجلة()2010وسمارةوالمجالي()2014ولفتة()2011وطلفاح
()2017التيأشارتإلىعدموجوداختالففيمتغيراتالدراسةفياختالفالمتغيراتالشخصية،لذلك
تماعتمادأسلوبالفرضيةالبديلةوليسفرضيةالعدملشتقاقالفرضيات .
وفرضيات الدراسة:
:H1يوجدتأثيرإيجابيمعنويللتغذيةالعكسيةفيأداءالمعلمين .
:H2تعدلالدوافعتأثيرالتغذيةالعكسيةفيأداءالمعلمين .
:H3لتختلف التغذية العكسية فيمراكزمشروعبداية بإختالف المتغيرات الشخصية (النوع – العمر –
خبرةالتدريس) 
:H3aلتختلفالتغذيةالعكسيةفيمراكزمشروعبدايةبإختالفالنوع .
:H3bلتختلفالتغذيةالعكسيةفيمراكزمشروعبدايةبإختالفالعمر .
:H3cلتختلفالتغذيةالعكسيةفيمراكزمشروعبدايةبإختالفالخبرة .
 :H4ل يختلف أداء المعلمين في مراكز مشروع بداية بإختالف المتغيرات الشخصية (النوع – العمر –
خبرةالتدريس) 
:H4aليختلفأداءالمعلمينفيمراكزمشروعبدايةبإختالفالنوع .
:H4bليختلفأداءالمعلمينفيمراكزمشروعبدايةبإختالفالعمر .
:H4cليختلفأداءالمعلمينفيمراكزمشروعبدايةبإختالفالخبرة .
 :H5ل تختلف الدوافع في مراكز مشروع بداية بإختالف المتغيرات الشخصية (النوع – العمر – خبرة
التدريس) 
:H5aلتختلفالدوافعفيمراكزمشروعبدايةبإختالفالنوع .
:H5bلتختلفالدوافعفيمراكزمشروعبدايةبإختالفالعمر .
:H5cلتختلفالدوافعفيمراكزمشروعبدايةبإختالفالخبرة .

وبعدالنتهاءمناإلطارالمفاهيميتموضعاإلطارالمنهجي .
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الفصل الثاني:
اإلطار المنهجي للدراسة
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 .1مشكلة الدراسة : Study's problem
 قدينظربعضالمعلمينإلىالتغذيةالعكسيةعلىأنهاموضوعغيرمستحب،معأنهاموجودةفيكل
مكانوفيكلعملويتلقاهاجميعالناسمنالعائلةوالمجتمعوفيالعملمنالزمالءوالمدراءوالعمالء،
وذلكلعدةأسبابمنها:تخوفهممنها،أوعدمالثقةفيطريقةتقييماألداءأومعاييرهأونتائجه،وعدممعرفة
تأثيرهاعليهم،وكذلكعدممعرفةتأثيردافعيةاألداءعندالمعلمينعلىعالقةالتغذيةالعكسيةباألداء،ومدى
اختالفهاجميعهاباختالفالنوع،والعمر،والخبرةالتدريسية،فمشكلةالدراسةتكمنفيالتعرفعلىواقع
التغذيةالعكسيةالم طبقفيبيئةجديدةللدراسة،للتوصلإلىمعرفةتأثيرالتغذيةالعكسيةالمطبقةفيهذه
البيئة في  األداء ،ولمعرفة ما إذا كان لدافعية األداء تأثير على هذه العالقة ،وإذا كانت التغذية العكسية،
واألداء،ودافعيةاألداء،تختلفباختالفالمتغيراتالشخصيةلعينةالبيئةالمدروسةوهيالنوع،والعمر،
والخبرةفيالتدريس .

 .2تساؤالت الدراسة :Study's questions
ويمكنطرحمشكلةالدراسةمنخاللالتساؤلتالتالية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ماهوواقعالتغذيةالعكسيةفيمجتمعالدراسةوهومراكزمشروعبداية؟
ماهوتأثيرالتغذيةالعكسيةالمطبقةفيمجتمعالدراسةفيأداءالمعلمين؟
هلتعتبرالدوافعمتغيرمعدليؤثرعلىالعالقةبينالتغذيةالعكسيةواألداء؟
هلتختلفالتغذيةالعكسيةبإختالفالمتغيراتالشخصيةكالنوع،والعمر،والخبرةالتدريسية؟
هليختلفأداءالمعلمينبإختالفالمتغيراتالشخصيةكالنوع،والعمر،والخبرةالتدريسية؟
هلتختلفدوافعالمعلمينبإختالفالمتغيراتالشخصيةكالنوع،والعمر،والخبرةالتدريسية؟


 .3أهداف الدراسة :Objectives of the study
تعتبرهذهالدراسةمنالدراساتذاتالهدفالوصفيفهيتهدفإلىوصفواقعالتغذيةالعكسيةفي
مراكزبدايةووصفواقعأداءالمعلمينفيمراكزبداية،باإلضافةلذلكتعتبرهذهالدراسةمنالدراسات
ذاتالهدفالسببيالتيتهدفإلىمعرفةفيماإذاكانتالتغذيةالعكسيةتؤثرفيأداءالمعلمينفيمراكز
بداية ،ومعرفة أو تحديد الدور المعدل للدوافع على العالقة بين التغذية العكسية واألداء ،والتعرف على
الختالف في التغذية العكسية ،واألداء ،والدوافع باختالف المتغيرات الشخصية وهي النوع ،والعمر،
والخبرةالتدريسية .
وبشكلعاميمكنإجمالأهدافالدراسةفيمايلي :
أ-
ب-

ت-

ث-

ج-

ح-


التعرفعلىواقعالتغذيةالعكسيةفيمراكزمشروعبداية.
التعرفعلىمدىتأثيرالتغذيةالعكسيةفيأداءالمعلمينفيمشروعبداية.
التعرفعلىماإذاكانتالدوافعتؤثرعلىعالقةالتغذيةالعكسيةباألداء
التعرفعلىالختالففيالتغذيةالعكسيةباختالفالمتغيراتالشخصية
التعرفعلىالختالففيأداءالمعلمينباختالفالمتغيراتالشخصية
التعرفعلىالختالففيالدوافعباختالفالمتغيراتالشخصية 

 تستفيدمنهذهالدراسةالمؤسساتالتعليميةقيدالدراسةوهيمراكزمشروعبدايةالثالثالتابعةلجمعية
نورالممولةمناليونسيفأولً،والمراكزاألخرىالتابعةللجمعيةفيمختلفالمناطقالسوريةحيثيتم
تقديم النتائج والتوصيات لإلدارة لتعميم فائدتها على كل المراكز عند النتهاء من الدراسة ثانياً ،وكل
المؤسسات التعليمية المماثلة التي تسعى لستخدام التغذية العكسية في تحسين أداء المعلمين في المراكز
الخاصةثالثاً .
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 .4أهمية الدراسة :The Importance of the study
حيثإنأهميةكلدراسةسواءمنالناحيةالعلميةأوالعمليةمنأهميةنتائجها،خرجتهذهالدراسةعن
المألوفوأدرجتأهميةالدراسةبعدتبياننتائجها،ويمكنتبيانأهميةالدراسةمنناحيتين :
 1/4من الناحية العلمية (النظرية):
 فمنالناحيةالنظريةتغطيهذهالدراسةتأثيرالتغذيةالعكسيةفيأداءالمعلمينوتأثيرالدوافععلىهذه
العالقة،وتدعموجهةالنظرالتيتقولأناألداءيتأثربدرجةمتوسطةالقوةبالتغذيةالعكسية ،وهذايوافق
دراسة عبد الحق وبني عطا ( )2005التي أكدت على تأثير التغذية العكسية في األداء ،ودراسة ابراهيم
( )2016التيأكدتعلىتأثيرالتغذيةالعكسيةفياألداء،ودراسةأحمدوالساسي( )2013التيأكدتعلى
تأثيرالتغذيةالعكسيةاإليجابيفياألداءورفعمستواه،ودراسةعبد الجبار ومحمد وسلومي( )2008التي
توصلتإلىأنللتغذيةالعكسيةتأثيرإيجابيمتوسطالقوةفياألداء.ويخالفدراسة)2015(Dupretالتي
توصلتإلىعدموجودتأثيرللتغذيةالعكسيةفياألداءوإنماعلىالحالةالذهنيةللعامل .وتدعمأيضا ًهذه
الدراسة وجهة النظر التي تقول أن الدوافع تؤثر على عالقة التغذية العكسية بأداء المعلمين حيث يتوقف
مستوىاألداءعلىوجودالدوافعومدىقوتها،وهذايوافقدراسة )2016( Owenالتيأشارتإلىتأثير
التغذيةالعكسيةالضعيففياألداءبسببوجوددوافعضعيفةعندعينةالدراسة،ويخالفدراسةDahling
و O'Malleyو)2015( Chauالتيتتفقمعهذهالدراسةفيتأثيرالدوافععلىعالقةالتغذيةالعكسية
بأداءالمعلمينلكنهاتخالفهافيإفرادالموظفذيالدافعالقويوإبعادهمندائرةالتأثيرحيثاقتصرالتأثير
فيتلكالدراسةالسابقةعلىالموظفذيالدافعالضعيففقط،وتدعمأيضا ًهذهالدراسةوجهة النظرالتي
تؤكدعدموجوداختالففيالتغذيةالعكسية،وأداءالمعلمين،والدوافعباختالفالمتغيراتالشخصية(النوع
– العمر – خبرة التدريس) وهذا يوافق ما توصل إليه أبو الروس وأبو ماضي ( )2011و بحر والعجلة
( )2010و سمارةوالمجالي()2014و لفتة()2011وطلفاح( )2017حيثأكدواعدموجودفروقفي
التغذية العكسية ،أو األداء ،أو الدافعية ،باختالف المتغيرات الشخصية ،بينما خالف ذلك ما توصل إليه
خضيرورفاعيومومني()2014و عيسى( )2014وأبوالروسوحنونة( )2011والصالح()2014
الذينأكدواالعكس .
 2/4الناحية العملية (التطبيقية):
 أمامنالناحيةالتطبيقيةفقدتوصلتهذهالدراسةإلىأنالتغذيةالعكسيةمطبقةبشكلجيدفيمراكز
مشروعبداية ،وأن أداء المعلمين وتقييمه مطبق بشكل جيد في مراكز مشروعبداية ،وأن الدوافع مطبقة
بشكلجيدفيمراكزمشروعبداية،وتوصلتهذهالدراسةإلى أنتأثيرالتغذيةالعكسيةفياألداءإيجابي
متوسط القوة في مراكز مشروع بداية ،فدراسة األداء والعوامل المؤثرة فيه دائما ً مهمة لكونها دراسات
نهضويةترفعمنمستوىأيمنظمة،وقدوضعتهذهالدراسةالطاقةفيالعجلةالتيسيؤديدورانهاإلى
نهضة األداء والرتقاء به إلى مستوى أفضل من الواقع الموصوف ،خصوصا ً أمام انعدام قناعة اإلدارة
السابقلهذهالدراسة،وعليهيجبإقناعاإلدارةالمقتنعةبعدمالحاجةللتغييربأهميةتبنيالتقييمالقائمعلى
المالحظة،وعدمالكتفاءبالتقييمالذييقدمهالطالبفينهايةكلدورةلمايعاب عليهمنقصورإذاتم
العتمادعليهلوحده،وإقناعاإلدارةبالواقعالمدروسللبدأبدوراتتدريبيةعلىالمالحظة،وتقديمالتغذية
العكسية،ومفهومالتغذيةالعكسية،وطريقةاستعمالهامعالطالبللتأكدمنتأثيرهافياألداء،لنقلمراكز
مشروعبدايةالمفتتحةحديثاًإلىمستوىأعلى،وإقناعاإلدارةبتبريرالتكاليفالمترتبةعلىهذاالتغييرالذي
سيساعدهافيتحقيقأهدافهافيخدمةالمجتمع،فالدوراتالتيتقدمهاهذهالمراكزللمجتمعمجانية،لكن
يعتمد تقييم مستواها على آراء الطالب وشكاويهم فحسب لتقييم سير العملية التدريسية ،ومن خالل هذه
الدرا سة تتمكن إدارة مراكز مشروع بداية من تعميم النتائج على المراكز األخرى لرفع مستوى أدائها
جميعها،ممايرفعاألداءالكليويؤديبهاإلىتحقيقأهدافهابصورةفعالةأكثر.
 .5منهجية الدراسة :Methodology of the study
بالنسبةلمنهجيةالدراسةفقدتمتحديدأسلوبالدراسةوأدواتجمعالبياناتوتحليلهاكمايلي :
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 1/5أسلوب الدراسة:
 تماختيارأسلوبالدراسةالستنتاجيةألنهاألسلوباألنسبلإلجابةعنتساؤلتالدراسة ،بسببتوافر
إطارنظريوعددمنالدراساتالسابقةالتيبحثتبموضوعالدراسة ،وعليهتماشتقاقالفرضياتوجمع
البياناتوتحليلهاللوصولإلىنتائجتدعمأوترفضالفرضياتالمشتقة ،وتماعتماداألسلوبالستنتاجي
لشتقاق النظريات كون الدراسة تهدف لفحص عالقة المتغيرات في مجتمع الدراسة ،وفحص فرضيات
الدراسة التي  ُج ِمعَت عنهاالبيانات ،وقدتمتحديدنوعالبيانات المطلوبجمعهابشكلدقيقللوصولإلى
نتائج هذه الدراسة التي ستكون مدخالت للقرار اإلداري في المراكز ،كذلك تم العتماد على استراتيجية
المسح كاستراتيجية للدراسة لكونها الستراتيجية المناسبة لألسلوب الستنتاجي وكون أهداف هذه
الستراتيجيةمنصبةعلىاختبارالفرضياتوتعميمنتائجهاولذلكفهيالستراتيجيةالمثلى & Saunders
 .)2009(Lewis & Thorhill
 2/5أادوات جمع البيانات وتحليلها:
 تمتحليلالبياناتبطريقةكميةفهيالطريقةاألنسبلألسلوبالستنتاجي،وقدتمالعتمادلجمعالبيانات
علىاستبيانيوزععلىالمعلمينالعاملينفيمراكزمشروعبدايةكونهمالطرفالذييملكدافعيةاألداء
ويقومباألداءويتعرضللتقييمويتلقىالتغذيةالعكسية .

 .6مجتمع وعينة الدراسة :Study's Society and study's sample
مجتمعالدراسةهومراكزمشروعبداية،وعينةالدراسةكانتجميعمعلميمراكزمشروعبدايةالثالثة
وعددهم( ،)60حيثتماستخدام المسحالشامل واستهدافجميعالمعلمينالعاملينفيمجتمعالدراسة ،وقد
تمتوزيع()55استبيانعلىمعلميالمراكزالثالثةواسترداد()55وخضعمنها()50للتحليلبعداستبعاد
()5بسبب:عدماإلجابةعنجميععباراتالستبيانالضرورية،فكانتنسبةالستبياناتالموزعة()91.6
منعددالمعلمينالكلي( )60

 .7حدواد الدراسة :Study limits
حدودالدراسةالموضوعيةوالمكانيةوالزمانية :
 1/7الحدواد الموضوعية:
تتناولهذهالدراسة تأثيرالتغذيةالعكسيةالمطبقةفيالمراكزالخاصة فيأداءالمعلمين،وتأثيرالدوافع
علىالعالقةبينالتغذيةالعكسيةوأداءالمعلمين ،واختالف متغيراتالدراسةباختالفالمتغيراتالشخصية
لعينةالدراسة .
ولتتناولهذهالدراسةسلوكالمعلمينعلىوجهالتحديد وإنمااألداءبصورةعامة،ولتتناولالرضى
الوظيفيأوالروحالمعنويةأواللتزام،ولت ُعنىبتأثر المعلمينباألزمةوالحرب،ولتشملهذهالدراسة
أي نوع من أنواع التغذية العكسية إل المطبقة في المراكز ،ول تركز الدراسة على سلطة المعلم التي تم
إضعافهاالتيركزتعليهادراساتأخرى،ولتركزالدراسةعلىمواعيدتقديمالتغذيةالعكسيةالمناسبة .
 2/7الحدواد المكانية:
عينةالدراسةتأتيمنمعلميمراكزمشروعبدايةوعددهمالكلي()60معلم.
 3/7الحدواد الزمانية:
البياناتالتيتمجمعهابتوزيعالستبياناتفيعام .2018
وبعدالنتهاءمنوضعاإلطارالمنهجيللدراسةتموضعاإلطارالنظري .
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الفصل الثالث:
اإلطار النظري للدراسة
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الفصل الثالث :اإلطار النظري للدراسة
 .1التغذية العكسية :Feedback
1/1أنواعالتغذيةالعكسية 
2/1عملياتالحصولعلىتغذيةعكسية 
3/1بناءرؤيةمشتركةبينالمديروالمعلمعنفعاليةالتغذيةالعكسية 
4/1التغذيةالعكسيةالفعالةبحسبوثيقة Minnesota
5/1نظامالمكافآت:الميلنحوالتشجيعوالعدل 
6/1استخدامالتكنولوجيافيالتغذيةالعكسية 
7/1معاييرتقييمالتغذيةالعكسية 
8/1ضمانعدلوقيمةالتغذيةالعكسية 
9/1مراقبةجودةالتغذيةالعكسية 
10/1مشاركةالمعلمينفياجتماعاتاإلدارة
11/1التلقيالتغذيةالعكسيةبشكلجيد 
12/1استخدامبياناتالتغذيةالعكسيةللحصولعلىتحسنمستمرفياألداء
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 .1التغذية العكسية :Feedback

في منتصفالقرنالعشرينكانهناكنظريةلإلدارةالعلميةيدعمها E.W. Taylorومنمبادئها:أنه
ليجبأنيكونهناكتشجيعللتغذيةالعكسيةمنالمرؤوسين .بينمايشرح)2013( Joshiأناألسلوب
الحديث المطور في سبعينات القرن العشرين والمستمر العمل به حتى اليوم وضع العالقات اإلنسانية في
أهميةعليا،ومنمبادئها:أنهيجبتشجيعالتغذيةالعكسيةمنالمرؤوسين.فالتغذيةالعكسيةمنالمعلمينإلى
المدراءومنالمدراءإلىالمعلمينضروريةللتأكدمنأنهقدتمتلقيالمعلوماتمناإلدارةوفهمهالتطبيقها
بشكلسليم .ويضيف )2017( Van Damأنمنواجبالمؤسسةالتعليميةفتحاألبوابأمامالتساؤلت
والحواراتليكسبالمعلمونمهاراتالمنطقال ُمنتِج productive logicويتمكنوامنالتعبيرعنوجهة
نظرهم  ،وتزيدطاقةالستماعوتوجيهالسئلةعندعرضوجهةنظراآلخرين،وهكذاتتغيرثقافةالمؤسسة
التعليمية لتدعم هذه التساؤلت والحوارات والتغذية العكسية والتجارب ،فالتعاون والتفاعل في المؤسسة
التعليميةيعطيفرصةالتعلماجتماعياًعبرتكرارالمعرفةالتيتخلقهاحلقاتالتشاركوالجتماعاتوالتغذية
العكسية .
 إنالتغذيةالعكسيةتقعفيالمستوىالتكتيكيأليمؤسسةتعليميةمعتقييماألداء ،والختياروالتعيين،
وإدارةالمواهب ،وتخطيطالمسارالمهني ،والتدريبلرفعمستوىاألداءفيالعملالحالي.حيثتبدأإدارة
الموارد البشرية في أول السنة بتوضيح العقود بين المدراء والمعلمين وتوضيح المطلوب منهم لتوقع
المخرجاتالمطلوبة ،وفيمنتصفالسنةتقدملهمتغذيةعكسيةعنأدائهم ،وأخيرا ًفينهايةالعاميتمتقييم
المخرجات ،وهذه الطريقة توضح النقاط الواجب تحسينها في العمل الحالي ،والتدريب الواجب توفيره
لتحسيناألداء ،)2013،UN(.ويوضحمجلس Russellلالستشارةفيشؤونالمواردالبشرية()2012
دورالتغذيةالعكسيةفيعمليةالختياروالتعيينعبرجلسةتغذيةعكسيةمعطبيبنفسيمختصأومع
شخصمتدربعلىتقديمتغذيةعكسيةمحترفةتنفعالمرشحينللوظيفةوتشيرللمؤسسةالتعليميةأنعملية
الختياروالتعيينمهمةجدا ً،يجبأنيرى المرشحونأنالعمليةبأكملهامنصفةلهم ،وليتمهذايجبأن
تكونالبياناتالمجموعةعنالمرشحينموضوعيةوغيرمتحيزةمنقبلأشخاصمدربينعلى مالحظة
السلوك وإعداد التقارير ،وإرفاقها باألدلة مقارنة بالوصف الوظيفي وشخصية اإلنسان الذي يخضع
للمالحظة ،ويشير )2011( Itikaإلىأهمخصائصالمؤسساتالتعليميةالممتازةوهي العترافبأهمية
التحسن الدائم عبر التعلم ،والتدريب ،والتأكيد على تقييم األداء ،والحصول على التغذية العكسية لمعرفة
النحرافاتعنالخططالموضوعةوللسعيلخلقبيئةداخلالمؤسسةالتعليميةتشجععلىأداءأفضل .
يميز  Stoneو  )2015( Heenأن للتغذية العكسية لها معنى عريض وأن مفهومها أوسع من تقييم
األداء ،والتغذيةالعكسيةيمكنأنتكونمباشرةمثل" :لقدتجاوزتهدفالمبيعات" أوغيرمباشرةمثل:
عندماقالتالمديرة":عملجيدأيهاالفريقناظرةإلىزمالئكوليسإليك" 
 يتلقىالناسالتغذيةالعكسيةفيحياتهماليوميةبشكلمستمرمنكلمكانوفيكلالمواقفومنكلمن
يعرفونوليسفقطمنالعالمحولهمبليقومالناسبتقييمأنفسهمأيضاً،ونجدالتغذيةالعكسيةفيكلمنظمات
األعمالوالمدراسوالمشافيوالمؤسساتالحكوميةوالتعليميةومديرياتالمواردالبشريةومدربيالرياضة
والعاملينفيالترفيهواألطباءالنفسيينوالجامعاتوالطالبوغيرها ،مثالموقع Yelp.comاألمريكي،
الذيتأسسفيسانفرانسيسكوعام ،2014وهوموقعلتقديمالتغذيةالعكسيةمنالعميلالذييستخدمأي
نوعمنأنواعالخدماتأوالمنتجاتفيقيمهابحسبتجربتهبإعطاءكلمنهاعدداًمنالنجوموكتابةتعليقات
عنالموضوع،ومثالآخرهيخدمةUberفيالولياتالمتحدةوهيخدمةتكسيعبرالنترنتحيثيتم
طلبتكسيبدلًمنإيقافسيارةمن الشارع ،ويقومالسائقونبتوصيلمستخدميهذهالخدمةإلىأيمكان
بسياراتهمالشخصيةوليسباستخدامسياراتالتكسيالصفراء،وبعدكلرحلةيستطيعمستخدمالخدمةتقييم
الرحلةعبرالنترنتبإعطاءتغذيةعكسيةعلىشكلخمسةنجوم،ويتمفصلالسائقمنالعملعلىأساس
هذاالتقييم،لكن بعدحصولالعديدمنالسائقينعلىتقييماتمنخفضةمندونأيسببواضحواحتجاجهم
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علىاإلجراءاتالمتخذةضدهمبدأتخدمةUberبتغييرطريقةتلقيهاللتغذيةالعكسيةبطلبتفسيرمكتوب
عبرالنترنتلكلتقييم .

 1/1أنواع التغذية العكسية :Types of feedback
يصنفStoneو)2015(Heenالتغذيةالعكسيةإلىأنواعكمايلي :
 التغذية العكسية للتقدير :Appreciationيهدف المدير من تقديم هذه التغذية العكسية للمعلمليجتمع بهويعترف بجهوده ويتواصل معه ويحفزه
ويشكره،ويؤديغيابهذهالتغذيةالعكسيةإلىوجودفجوةفيالعالقاتالشخصيةوعالقاتالعمل،وبدونها
ل يسمع المعلم لإلدارة ،فالتقدير يحتاج أن يكون محددا ً ،وأن يأتي من المدير الذي يقدم التغذية العكسية،
ويجبأنيتمسماعهابوضوح،ويجبأنتكونقابلةللتصديق .
 التغذية العكسية للتدريب :Trainingيهدفالمديرمنتقديمهذهالتغذيةالعكسيةللمعلمليساعدهفيتوسيعوزيادةنطاقمهاراتهالتدريسية
وتحسينهالزيادةالنجاحالذييحققهفيالعملبطريقةفعالةوغيرمعقدةلكالالطرفين،ويعابعليهافيحال
كانالتدريبناقصاًفسيؤثرعلىتحسيناألداء،والنتاجية،والروحالمعنوية،وعالقةالمديربالمعلم.
 التغذية العكسية للتقييم :Evaluation يهدفالمديرمنتقديمهذهالتغذيةالعكسيةللمعلمليقيسأدائهبناءعلىمعاييرواضحةموضوعةسابقاً
تسمحبمنحالحوافزالمناسبةوتحسيناألداء،يجبأنتكونعادلةومستمرةأيتقدمبشكلمستمروألكثر
من مرة .ويفضل عدم استخدام هذا النوع في حالة التدريب مع أنها تؤدي إلى تحسين األداء لكن يفضل
استخدامالتغذيةالعكسيةللتقييمعندالنتهاءمنالتغذيةالعكسيةللتدريب .

ينصح  Stoneو  )2015( Heenبفصل التغذية العكسية للتقييم عن التغذية العكسية للتقدير والتغذية
العكسية للتدريب ،وكذلك ينصحان بوجود عالقة بين المدير الذي سيقدم التغذية العكسية والمعلم الذي
سيتلقاها،والهدفمنهاهوإزالةالحواجزبينهماليكونالتواصلواضحاًوتكونردةفعلالمعلمعلىالتغذية
العكسيةسريعةوفعالة ،فالتغذيةالعكسيةليستفقطمستوىاألداءأثناءالتقييمإنمامستوىالعالقةبينالمعلم
واإلدارةلمناقشةالمشاكلونقاطالضعفبصراحةسعياًلحلها .
ويمكنتصنيفالتغذيةالعكسيةبحسباتجاههاإلى :
 تغذيةعكسيةصاعدة:منالمعلمينإلىاإلدارة. تغذيةعكسيةهابطة:مناإلدارةإلىالمعلمين.
 علىالمديرالتأكدمنأنالتغذيةعكسيةالتيسيقدمهاأثناءاجتماعهمعالمعلمينذاتقيمةوغنيةفي
تحسيناألداء،فبعضالمعلمينيتلقونبالفعلتغذيةعكسيةذاتقيمةبينمال يحصلالبعضاآلخر على
ذلك،وتظهرأبحاث  )2016( Archer & othersعدموجودمعلمينضعيفياألداءلدرجة أنالتركيز
عليهم سيحسن األداء الكلي بشكل كبير ،بل لقدوجدوا أن معدلت األداء عند أغلب المعلمين ( %90من
المعلمين)هيفيمستوىالوسط .
 2/1عمليات الحصول على تغذية عكسية :Processes for getting feedback
يوضحها)2016(Archer & othersكمايلي :
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 مرحلة الجمع :يقوم المشرف أو المدير المسؤول عن التغذية العكسية بحضور الدرس شخصياًوتسجيلالمالحظاتعنها.
 مرحلة التصنيف :يقوم المدير المسؤول عن التغذية العكسية بتصنيف مالحظاته وفق معاييرموضوعةسابقاً.
 مرحلةالترجمة:يقومالمديربتحديدمستوىأداءالمعلموفقالمعاييرالموضوعةسابقاً. مرحلةتقديمالتغذيةالعكسية:يقومالمديرالمسؤولعنالتغذيةالعكسيةبالجتماعبالمعلمينكلمنهمعلىحدىومناقشةكيفيةتحسينمستوىاألداء .
ف هذه المعايير كل أساس أو جزء من
فالنقطة األعلى أهمية هي المعايير المذكورة أعاله :كيف تُعَ ِ ّر ُ
العمليةالتعليمية،وكلمستوىأداءتحددهالمعاييريوضحللمديرالمسؤولعنالتغذيةالعكسيةماهيالنقاط
التييجبأنيبحثعنهاأثناءقيامهبحضورالدرسوتسجيلمالحظاته،وعندماتكونهذهالمعاييرواضحة
والمالحظاتالتييجمعهاالمديرموضوعيةيستطيعالمدراء المختلفونالوصولإلىنفسالتغذيةالعكسية
عننفسالدرسونفسالمعلم ،والنقطةالتيتليهاأهميةهيمهارةالمديرفيالعمليةالتدريسيةوفيأخذ
المالحظاتعنها وإلستفشلالتغذيةالعكسيةفيدورهافيتحسيناألداء،فالمعلمونبحاجةللتغذيةالعكسية
إذاو ِجدَتاألدواتوالتقنياتللمالحظةالسليمة .
ُ
والمشكلةأنالمدراءبخبرتهمالكبيرةوعلمهمفيمجالالتعليميظنونأنهمليسوابحاجةإلىالتدريب
علىمهارةأخذالمالحظاتفهمقادرونعلىتمييزاألداءالجيدبمجردرؤيتهأمامهم ،وقديرونأناقتراح
التدريبعليهمهوتقليلمنخبرتهم،لكنكونهذهالمالحظاتقيمتهابقيمةنصفتقييمالمعلمفعدمالخبرة
فيهايؤثرعلىاتخاذقراراتتخصعملالمعلمينوماإذاكانواسيحافظونعلىوظائفهم،وبالرغممنأن
هذاالتدريبيأخذالمدارءمنواجباتهماألخرىلكنهضروريحتىليفقدالمعلمثقتهفيالتغذيةالعكسية
الناتجةعنعمليةالمالحظة،وعليهيجبعلىالمدراءتلقيالتدريبلرفعأدائهمفيتقديمتغذيةعكسيةذات
قيمة وتأثير تزيد ثقة المعلم في المدير الذي يقدمها له مع كل مرة يقدمها له ،ويجب على المدراء أيضاً
التحمسإلعطاءتغذيةعكسيةتحفزالمعلمينلتحبطهم،ويجبتقليلتكرارالمالحظةللمعلمينذوياألداء
الممتاز لتقليل شعور القلقعندهم منها والتركيز علىالمعلمين الذينيحتاجون لرفع مستوى أدائهم ،ومن
الممكنأيضاً تدريببعضالمعلمينالخبراءعلىالمالحظةلتخفيفالعبءعنالمدراء،وليجبأنينظر
المدراء إلى هؤلء المعلمين على أنهم يتحدون سلطته أو يشاركونه بها ،فالهدف ليس زيادة عدد األفراد
القادرين على المالحظة وإنما الحصول على تغذية عكسية ذات قيمة ليصبح جميع المعلمين ناجحين في
أدائهم .
يجبعلىالمديرالذيتدربعلىالمالحظةتحديدماهوالمطلوبأثناءالمالحظةقبلالقيامبها :
 هليجبحضوركاملالدرسأوجزءمنه؟ هليجبأنتكونالتغذيةالعكسيةمكتوبة؟ ماهيالمالحظاتالتيليحتاجالمديرإليهالتخفيفعبءجمعبياناتالتغذيةالعكسية؟الً التدريبعلى
وتتعددطرقالتدريبعلىالمالحظةبحسب)2016( Archer & othersفمنهامث 
مجموعة من مقاطع الفيديو التي يتمكن كل الخاضعين للتدريب على المالحظة من مشاهدتها في الوقت
والمكانالمناسبلهم،معذلكفالتدريبوجهاًلوجهيظلمطلوبا ً،ويجبعلىالتدريبأنيشمل :
-

شرحالمعايير:بدقةووضوح.
تقليل التحيز :بجعل المتدربين على المالحظة واعيين لنوع األداء الذي يرونه صحيحا ً أكثر من
األنواعاألخرىوكيفيقللونمنأثرهذاالتفضيلعلىأدائهمأثناءالمالحظة.
دعمالتدريب:عنطريقمشاهدةمقاطعفيديولدروسمسجلةسابقاًوجعلالمتدربينعلىالمالحظة
يقدمونمالحظاتهمعليها.
تقديم التغذية العكسية :يتم الشرح للمتدربين على المالحظة كيف يقدمون تغذية عكسية فعالة بناء
علىمالحظتهم .
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ويمكنللمتدربينبعدالتدريبأنيدربواأنفسهمعلىالمالحظة ،لكنيشترطفيهذاحصولهمعلىتغذية
عكسيةعنمدىتحسنأدائهمللتأكدمنأنهميقومونبهابشكلصحيح،والتغذيةالعكسيةالتيتقدمللمتدربين
تتضمنماهيةنتائجالمالحظةالصحيحةالتيكانيجبانيتوصلواإليها .
وأخيراً القواعداألساسيةهذهلوحدهالنتؤديإلىأنيحصلالمعلمونعلىتغذيةعكسيةمستمرةدقيقة
وذاتقيمة،بليجببناءرؤيةمشتركةبيناإلدارةوالمعلمعنفعاليةالتغذيةالعكسية .

 3/1بنا رؤية مشتركة بين المدير والمعلم عن فعالية التغذية العكسية Building a common
vision between the headmaster and the teacher on the effectiveness of
:feedback
بحسب  )2016( Archer & othersإن مطب التغذية العكسية الغامضة أوالتي ل تحفز المعلمين،
ألنها تهاجمهم أو تحبطهم بإدراج النقاط السلبية دون شكر أو دعم للنقاط اإليجابية في أدائهم ،ليس فقط
إضاعةكبيرةلمواردأيمؤسسةتعليميةبلأيضاًيجبتجاوزهذاالمطبأثناءمقابلةتقديمالتغذيةالعكسية
بأنتكونالتغذيةالعكسيةواضحةفيطريقةتطبيقالمالحظاتالتيمنشأنهاتحسيناألداءوواقعيةقابلة
للتطبيق ،ف أولمايتبادرلذهنالمعلمعندذكرالتغذيةالعكسيةهومقابلةتقديمالتغذيةالعكسية ،وماإذاكان
المعلميثقفيهاوفيالمديرالذييقدمهاله ،ومدىاستعدادالمعلملتباعالنصائحالتيسيتمتقديمهالهكنتيجة
للتغذيةالعكسية،لذلكفاستعدادالمديرإلجراءالمقابلةهومنأهمعناصرنجاحالتغذيةالعكسيةفيهدفها،
و يبدأ بناء رؤية مشتركة بين المدير والمعلم عن فعالية التغذية العكسية بوضع تعريف مشترك للتغذية
العكسية،ماهيعليهوماهيليستعليه،و يعتقدالبعضأنالتغذيةالعكسيةهيتقييمأداءالمعلمينودعم
هذاالتقييمباألدلةالناتجةعنالمالحظة ،لكنفيالحقيقةالمواردالمصروفةفيسبيلالتقييملتبررالقيام
بالتقييمألنهببساطةيعرفالنسبةالبسيطةمنالمعلمينمتواضعياألداءويؤديإلىالستغناءعنخدماتهم،
ّ
بينماالتغذيةالعكسيةتؤديإلىرفعمستوىاألداء الجيدإلىمستوياتأعلى ،فيجبأنيسمعالمعلمونهذا
التعريفويفهموهويوافقواعليهحتىلينظرواإلىالتغذيةالعكسيةعلىأنهامجردتقييملألداءيهتمبتقييم
مستواهمبدلًمنتحسينه،وأيضا ًمنالجيدأنيوافقأصحابالمصلحةعلىهذاالتعريفأيضا ًكونهيبرر
إنفاقالمواردعلىالتغذيةالعكسية .

 4/1فالتغذية العكسية الفعالة  Effective feedbackبحسب وثيقة  )2016( Minnesotaهي:
مشاركة المالحظات الواضحة ،والمفهومة ،والمحددة ،والقابلة للتطبيق ،المجموعة أثناء عملية المالحظة،
والتواصل عنها عبر مقابلة تقديم التغذية العكسية ،التي تعقد في وقت مناسب وتتم بروح تعاونية ،ويتم
التركيزأثناءالمقابلةعلىنقاطالقوةفياألداء،ونقاطالتحسين،والمواردالمتاحةلهذاالتحسين،ودعمجميع
النقاط المطروحة بالدليل المجموع أثناء عملية المالحظة ،ويجب متابعة األداء بعد مقابلة تقديم التغذية
العكسيةبدلًمنالكتفاءبها،والتمييزبينمستوياتاألداءإلظهارالتقدمالذييتمإحرازه،وأنيكونالعمل
الكليضمنأهدافالمنظمةواألهدافالشخصيةللمعلمومصلحةالطالب.
ويتمالتطبيقبناءعلىالتغذيةالعكسيةعبر :
تدريبالمدراءعلىإجراءمقابلةتقديمالتغذيةالعكسية،ومنحالمعلمينوقتلتقييمأدائهمبأنفسهمقبلإجراء
المقابلة  ،تبادل نتائج المالحظة قبل المقابلة التي يجب أن تكون مكتوبة وموثقة بناء على معايير واضحة
للتقييم ،وأخذ المالحظاتأثناءعمليةالمالحظة ،والسماحللطالبالمشاركةفيتقديمآرائهم ،ومنحالفرصة
للمعلمينبممارسةالنصائحالتيمنشأنهاتحسيناألداء،واستخدامنظامالمكافآت .
 5/1نظام المكافآت  :Rewards systemالميل نحو التشجيع والعدل The tendency towards
:encouragement and justice
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إنالعدلوالتشجيعفيالمكافآتيميزسياسةالمنظمةسواءأكانتزيادةماديةمستمرةعلىاألجر،
أو مكافأة لمرة واحدة  ،أو غير مادية كاعتراف وتقدير اإلدارة ،ويرتبط توزيع المكافأت بإعطاء واستالم
تغذيةعكسيةعنالعملالمنتج،والتغذيةالعكسيةأيضاًتُقَدَمكجزءمنالعملاليوميوالنشاطاتاليومية،أما
التغذية العكسية العامة أي الشاملة لكل تفاصيل العمل ومخرجاته على نشاط الفترة السابقة يعطى خالل
مناقشةالتقييماتالسنوية،ويتملهذاالغرضاستخدامالعديدمنوسائلالتكنولوجيا )2013،UN(.

 6/1استخدام التكنولوجيا في التغذية العكسية :Using technology with feedback
يشرح )2016( Archer & othersأنالتقدمالحاصلفيالتكنولوجياوتكلفةبعضأداوتهاالمنخفضة
قدفتحتاألبوابفياستخدامهالتقديمالتغذيةالعكسيةللمعلمين،باستخدامالفيديومثالً يمكنتسجيلدرس
المعلمواستخدامهفيجلسةتقديمالتغذيةالعكسيةكدليلواضحأمامالمعلموالمديرمعاًبدلًمنالعتمادعلى
المالحظاتالمكتوبةأوالذاكرة،وبتحليلالفيديومنقبل المديروالمعلممعا ًيتطورلدىالمعلمأفضلأنواع
التغذيةالعكسيةوهوالتغذيةالعكسيةالتييقدمهاالمعلملنفسهعندتحليلأدائه،وكذلكي ّمكنالفيديوالمعلممن
مالحظة استجابة الطالب لهذا األداء ،وليس من الضروري مشاهدة الفيديو كامالً فقد يطول لساعات ،بل
يكفيمشاهدةالدقائقالتيتظهرالنقاطاألساسيةحتىتتممناقشتهافيجلسةتقديمالتغذيةالعكسية ،وأيضاً
يمكناستخدامالفيديوهاتالمسجلةلمعلمينآخرينلعرضهاأمامالمعلمأثناءمقابلةتقديمالتغذيةالعكسيةله
ليظهركيفتمالتعاملمعنفسالموضوعبطريقةمختلفة،ثمبسؤالالمعلمعمالحظمناختالفبينأدائه
واألداءالذييشاهدهعلىالفيديوتتطورالمحادثةفيجلسةتقديمالتغذيةالعكسيةحتىيتوصلالمعلمإلى
نتيجةواضحةوواقعيةتحسنمنأدائه ،لكنبالرغممنمنافعهافالتغذيةالعكسيةالمقدمةباستخدامالفيديو
نادرة جدا ً بسبب قلق المعلمين من ظهورهم على الفيديو ،والكيفية التي سيستخدم بها هذا الفيديو ،وكلفة
المعدات ،وتدريب المسؤولين عن التسجيل على استخدامها ،وكون الفيديو ل يماثل دخول المدير المدرب
علىالمالحظةإلىالصفلح ضورالدرسمباشرةوالتفاعلمعالطالبوسؤالهمعنمدىفهمهمللدرس
الذيحضروهلتوهم .
وكخالصة  إذاكانالهدفمنالتغذيةالعكسيةهوتحسينأداءالمعلمينفالمديريحتاجإلىمعاييرتساعده
فيتقديمتغذيةعكسيةذاتقيمةوواضحةبمايكفيلتحقيقهذاالهدف .

 7/1معايير تقييم التغذية العكسية :Feedback evaluation criteria
بحسب)2016(Archer & othersيتمتقييمالتغذيةالعكسيةالمقدمةللمعلمينمنقبلالمعلمينأنفسهم
وفقاًلثالثةمعايير :
 استخدامالدليلالناتجعنالمالحظة. الوضوحوالحترافيةفيتقديمالتغذيةالعكسية. اقتراحاتالتحسين.وبناءعلىهذاالتقييمفإنالمديرالمسؤولعنالتغذيةالعكسيةوالذيقامبعمليةالمالحظةوقدّمللمعلمالتغذية
العكسيةفيجلسةتقديمالتغذيةالعكسيةيحصلعلىتغذيةعكسيةمنالمعلمعنأدائهفيالعملياتالمذكور
جميعهاحتىيضمنعدلوقيمةالتغذيةالعكسية .

 8/1ضمان عدل وقيمة التغذية العكسية :Ensuring the fairness and value of feedback
بحسب)2016(Archer & othersيمكنضمانأنتكونالتغذيةالعكسيةعادلةوذاتقيمةللمعلمين
حتىتحققهدفهافيتحسينأدائهمعنطريق :
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 .1مراقبةاتباعالمديرالمسؤولعنالتغذيةالعكسيةفياتباعالمعاييرواإلجراءاتالموضوعة:ماهو
عدد جلسات المالحظة التي يقوم بها ،وهل تتم في الوقت المخصص لذلك ،وهل يقوم بكتابة
المالحظاتوتوثيقهابدلمنالعتمادعلىالذاكرة.
 .2مراقبةاتباعالمديرالمسؤولعنالتغذيةالعكسيةفيتطبيقالمعاييرواإلجراءاتالموضوعةبشكل
صحيح :هلتتمعمليةالمالحظةبدونتحييز ،وبالستنادإلىالمعاييرالمخصصةلذلك،وهليتم
تقييممستوىاألداءبشكلصحيح.
 .3التأكدمنحصولالمعلمينعلىتغذيةعكسيةفعالة :هليساعدالمديرالمعلمعلىتنميةمهارات
المالحظة الذاتية حتى يطور نفسه ،وهل يقدم له نصائح عالية المستوى ودقيقة بدلً من النصائح
البديهيةوالعامة.

 9/1مراقبة جوادة التغذية العكسية :Quality control of feedback
يقول  )2016( Archer & othersل يكفي مراقبة القيام بعملية المالحظة أو عدمه لضمان جودة
التغذية العكسية بل يجب مراقبة المالحظات الناتجة عن عملية المالحظة ،لضمان أنها تتم على معايير
الوضوح والدقة ،وأنها تظهر نقاط القوة ونقاط التي يجب تحسينها ،وأن النصائح المقدمة للتحسن بالفعل
واضحةدقيقةوتشملالتقنياتوالمواردالتييمكنللمعلماستخدامها،ويجبأنتتمالمراقبةعندأولمرةتتم
فيهاتقديمالتغذيةالعكسيةللمعلمينحتىيتوفرالوقتالكافيلتعديلأيأخطاءأوتقصيرفيالعمليةبأكملها.
ويأكد )2015( Joshiأنهيجبأنيتمتطبيقرقابةمستمرةمنخاللمتابعةالقضاياالمهمةفيالمؤسسة
التعليميةوتقديمتغذيةعكسيةلطاقمالعملمنمعلمينوإداريينعنأدائهم .

 10/1مشاركة المعلمين في اجتماعات اإلادارة Teachers' participation in management
:meetings
يفضل )2011( Itikaعقداجتماعاتمتكررةفيكلربعمنالسنةلجميعالمعلمينمعاإلدارة ،حيث
يقدمونفيهاتقاريرهممعالتغذيةالعكسية عكسماهومعهودحيثيقدمونالتقاريرمندونتغذيةعكسية،
فالهدف من الجتماع هو تبادل الخبرات والتفريغ النفسي بالنسبة لطاقم العمل ،حيث يشعر  %84من
المعلمين أن الجتماع مع اإلدارة يحفزهم ويزيد من دافعيتهم بسبب تبادل الخبرات والتعلم من التجارب
المطروحة والشعور بالراحة في العالقة مع اإلدارة وتحسينها ،وبالتالي ينتج عن الجتماعات نهج أكثر
تكامالًفيالتحفيزوالدافعيةللعمل،وتتأكداإلدارةمنطرقتلقيالتغذيةالعكسيةمنقبلالمعلمين .

 11/1تلقي التغذية العكسية بشكل جيد :Receiving feedback well
يشرح)2016( Archer & othersطريقةالتأكدمنتلقيالتغذيةالعكسيةبشكلجيدكمايلي:يجب
البدأ بمقابلةتقديمالتغذيةالعكسية بطرحنقاطالقوةفيأداءالمعلمحتىتجعلهأكثرتقبالً لبقيةنقاطالتغذية
العكسية،معالنتباهإلىلغةجسدالمديرالذييقومبتقديمالتغذيةالعكسية،واختيارهأللفاظه،ومدىالهتمام
الذييبديهأمام المعلم،وتخليهعناألسلوبالجدليالرسميجدا ً ،والبتعادعناللهجةالتيتحملمعاني
الهجوم ،وتفاديالنظربعيدا ً،والمحافظةعلىالتواصلبالعينين،وسؤالأسئلةمحددةلتسهلاإلجابةعليها،
والبتعادعنمحاولةاإلجابةعناألسئلةالموجهةللمعلمحتىعندعدمتمكنهمناإلجابةلفسحالمجالله
بالتفكير والتوصل لنتائجه الخاصة ،ويجب أن تكون عملية تخطيط تطبيق النصائح لتحسين األداء عملية
مشتركةبينالمعلموالمديروليسفرضا ًمنالمديرعلىالمعلم ،فهذايقللمنتحفيزهمنجهة ،وليم ّكن
المدير من التأكد من أن المعلم قد فهم تماما ً النقاط المطروحة أمامه من جهة أخرى ،ويجب على المدير
متسلحاًبالتدريبالذيتلقاهعلىمهارةتقديمالتغذيةالعكسيةأنيعدلالتغذيةالعكسيةبناءعلىموقفالمعلم
منهاودرجةخبرته  ،فالتغذيةالعكسيةلمعلمقدأخذمنهاموقفالدفاعوالرفضيختلفعنهالمعلمقدأخذ
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موقفالقبولبهاكنقدبناء،ويجبتشجيعالمعلموالتأكيدعلىأنهقادرعلىالتحسنبتذكيرهبنقاطقوته،
ويجبالنتباهأنهناكقلقعندالطرفينالمشاركينفيجلسةتقديمالتغذيةالعكسية،فالمعلميقلقحيالنظام
تغذيةعكسيةسطحيوغيرفعال،ويقلقالمديرحيالالصراعاتوتحديسلطتهوقدرتهعلىتحديدوتطوير
األداءالجيد .

وحتىتحملالتغذيةالعكسيةتأثيراًإيجابياًينصحStoneو)2015(Heenبمايلي :
 مناقشة إيجابيات وسلبيات نظام التغذية العكسية الحالي:إذاأرادتاإلدارة أنينظرالمعلمون إلىالتغذية العكسيةعلىأنهافرصةليحسنواأدائهمباستخدامها
فعلىالمديرأنيناقشهمبنظامالتغذيةالعكسيةالمطبقحاليا ًوكالايجابياتهوسلبياته ،بدلًمنأنيلقيعليهم
محاضرات بفائدتها ،وعليه أن يطلب من المعلمين الذين يتلقون التغذية العكسية أن يقدموا إليه تغذيتهم
العكسيةعننظامهاالمطبق ،هذاالنقاشسيجعلالمعلميرىبالفعلكمأنالتغذيةالعكسيةتحسنمنأدائه
عبرمناقشةالنظامالحاليللتغذيةالعكسي ةوإيجابياتهمنمحتوىالتغذيةالعكسيةوتكراراهاودقتهاوفائدتها
والمسؤوليةفيتطبيقالتغيراتوماذايجبتحسينهفيها.
 االنتباه ألهمية المعلم كمتلقي للتغذية العكسية:على المدير أن يكون صريحا ً مع المعلمين ويخبرهم أنه ل يبحث عن طرق فعالة أكثر من المطبقة
للحصولعلىالتغذيةالعكسية ،فالمهمفيهاهوالطرفالمتلقيلهاوهوالمعلم،إذاكانالطرفالمتلقيل
يريد وغير قادر على قبول التغذية العكسية فتصبح التغذية العكسية عديمة الفائدة ،فالمتلقي هو صاحب
السيطرةعلىمقدارالتغذيةالعكسيةالتييقبلونفيتلقيهاوإذاماكانوايريدونمنتغييرمستوىأدائهم،
وبما أن الهدف هو تلقي التغذية العكسية لتحسين األداء على أساسها يجب على المدير مناقشة المعلمين
وجعلهميفهمونأنهمالمستفيداألولمنالتغذيةالعكسيةوأنهاحقيقةفيصالحهم .
ويشير  Stoneو  )2015(  Heenإلى التشديد الكبير الذي يضعه المدراء عادة على الطريقة التي
سيقدمون بها التغذية العكسية للمعلمين ولكن من المهم أيضا ً الطريقة التي يتلقى بها المعلم هذه التغذية
العكسية ،فإمتالك المدير لمهارة تقديم التغذية العكسية أمر جيد لكن يتوجب على المعلم تعلم مهارة تلقي
التغذيةالعكسيةحت ىيطورويحسنأدائه،بهذهالمهارة يستطيعالمعلمإكتسابقيمةمعنويةمنأيتغذية
عكسية ،حتىالتيلتحيطبإدائهأوالمقدمةإليهبوقتغيرمناسبأوبأسلوبغيرلئق،لذلكتلقيالتغذية
العكسيةمهمفإنانتظارالمديرالممتازفيمهارةتقديمالتغذيةالعكسيةيعيقتحسنأداءالمعلمالذيليمتلك
مهارةالتلقي،وينتفعالمعلمالذييمتلكمهارةتلقيالتغذيةالعكسيةأيضاًعبرإظهارنفسهكمعلممنفتحعلى
التقييموراغبفيالتحسنوواثق مننفسه،وبالنسبةللمعلمالذييتحسسمنتلقيالتغذيةالعكسيةفتدربه
علىمهارةتلقيهايخففمنالضغطوالتحسسالذييشعربهأمامها ،وتعلمهذهالمهارةيخففمنالشعور
بقلةالتوازن أو الشك في األداء ويجعل المعلم يميل نحو التعلم متجاوزا ً المشاعر السلبية عند تلقيه لتغذية
عكسيةسلبية .
غالبا ً يصعب تلقي التغذية العكسيةألن فيها تصادم لحاجتيننفسيتين ،فالبشر يستمتعون في التعلم من
أخطائهم والتحسن في األداء ،ولكن فينفس الوقتيحتاجون الشعور بأنهم مقبولونومحترمون وآمنون،
لذلك فالتغذية العكسية بالنسبة للكثيرين تعتبر لغزا ً كونها تحسن وتعلم لكنهاتهدد وتخيف ،فحتى مصطلح
تغذيةعكسيةبناءةتعنيأنالمعلمبأدائهالحاليليسبالمستوىالمطلوبتماما ً ،لذلكيجبعلىالمعلمتعلم
مهارةتلقيالتغذيةالعكسيةحتىولولمتكنصحيحةمئةفيالمئةحتىلتؤثرعلىأعصابهوتزيدمن
توترهفيحياتهوعملهوتخلقلهصراعاتنفسية،وتعلمهذهالمهارةسيخففمنحدتها .
وينصح Stoneو)2015( Heenالمعلمينبتلقيالتغذيةالعكسيةكتحديوالعملعلىرفعمستوى
أدائهمبالستفادةمننتائجالتغذيةالعكسيةالتيتوضحنقاطالضعففيأدائهم،فهدفالتغذيةالعكسيةهو
تحسينأداءالمعلمعبرإبرازهذهالنقاط ،وأنيتعرفالمعلمعلىاألسبابالتيتؤثرعليهعندتلقيالتغذية
العكسيةوتوتره،ف إذاكانتالتغذيةالعكسيةغيرصحيحةومبنيةعلىمعلوماتناقصةفقديرفضالتحسن
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على أساسها ،أو إذا كانت العالقات بين المعلم والمدير الذي يقدم إليه التغذية العكسية متوترة فالمدير لن
يظهرالتقديرلجهودالمعلمأوألنالمعلمألسبابمتعددةكضعفخبرةالمديرليثقبرأيهأودوافعه،أوإذا
ارتبطتنتائجالتغذيةالعكسيةبهويتهكمعلمفقدتقللمنشأنهفيعينهوتهددشعوراألمانفيداخلهوتوقف
تفكيرهفالتقدرعلىتحسينأدائه  ،وأمام هذهالحالةيجبعلىالمعلمعدمتضخيماألمورورؤيةالتغذية
العكسيةفيحجمهاالحقيقيحتىلتفقدفائدتهاله،مع أنتجاهلالتغذيةالعكسيةالمستمرةالنقدمهمكونها
تؤثرعلىاإلحساسبالذاتوكونهاتجرحولتداوي،فتعلممهارةتلقيالتغذيةالعكسيةليعنيأنكمضطر
ألخذها،بلتعلمالمهارةيعنيتجاوزالخوفمنالنقد،والنزعةلتجاهلالتغذيةالعكسية،وعدمالتحسنعلى
أساسها ،وتحدي المعلم لنفسه ،فالمضمون الحقيقي لتعلم مهارة تلقي التغذية العكسية هو اإلندماج بفضول
وصراحةودفاععنالنفسإنألزمفيجلسةمناقشةنتائجالتغذيةالعكسية،وعندوصولالمعلمإلىهذا
المستوىيستطيعالختيارفيأنيأخذبهذهالنتائجأوأنليأخذبها .
ينصحStoneو)2015(Heenالمعلمينبالتالي :
 ل تسأل مديرك إذا كان عنده تغذية عكسيةعنك فهذا سؤال عريض بل كن محددا ً واسأل ما هيالناحيةالتيترانيمقصرا ًفيهاممايجعلأدائيأضعف،هذاالسؤاليعطيلمديركالنطباعبأنك
تريدالتغذيةالعكسيةأنتكونصادقةوصريحة.
 لتسألمديرك أوزميلكالذيتربطكبه عالقةطيبةعننقاطالضعفعندكوتطلبمنهمتغذيةعكسية،بلاسألالمديرأوالزميلالذييصعبعليكبناءعالقةطيبةمعهفهميرونعيوبكبشكل
أوضح،وبهذاستحصلعلىتغذيةعكسيةأفضلوتفتحالطريقأمامعالقةأفضلمعهم.
 عندماتواجهتغذيةعكسيةيبدولكأنهاخاطئةقمبكتابةعمودينعلىورقة:العموداأليسريحويكل عيوب التغذية العكسية في نظرك كضعف خبرة المدير في تقييمك ،أو اختياره لموعد تقديم
التغذيةالعكسيةالخاطئ ،وطريقةتقديمالمديرللتغذيةالعكسيةبدوناحترافأواكتراث،والعمود
األيمنيحويالنقاطالصحيحةفيالتغذيةالعكسيةحتىليتماهمالهاأمامالعيوب ،وبهذهالطريقة
يستفيدالمعلمحتىمنأضعفأنواعالتغذيةالعكسيةوأسوأهاتقديماًليحسنأدائهوعالقاته .
وأخيرا ً يعلق  Stoneو  )2015( Heenستبقى التغذية العكسية دائما ً غير مثالية ويجب العمل على
تطويرهاعبرالتواصلالفعالبينأطرافهامنإدارةومعلمين،لخلقثقافةمنالتقديروالتشجيعحيثيالحظ
كلمعلمتعبالمعلميناآلخرين ،ويسمعالمعلمونكلماتالتقديروالتشجيعالتيتعبرعنهااإلدارةلكلفرد
منهمعلىحدى،فالتغذيةالعكسيةهينتاجمشتركمنمالحظةاإلدارةوتقييمهاألداءالمعلمين .

 12/1استخدام بيانات التغذية العكسية للحصول على تحسن مستمر في األادا
:data to get better performance continuously

Using feedback

يقول)2016( Archer & othersإنالمعلوماتهيالطريقنحوالتحسن،لذلكيجبالتأكدمن
أن المدير المسؤول عن التغذية العكسية ،والذي يقوم بحضور الدروس لستخدام أسلوب المالحظة لتقديم
تغذيةعكسيةللمعلمين،يقدمتغذيةعكسيةفعالةوعليهأنيطمحدائما ًليحسنمنأدائهم،وحتىيتحققذلك
يجب جمعالمعلوماتالمناسبةفيالوقتالمناسب،وسؤالاألسئلةالمناسبة،وإجراءتغييراتعندالحاجة،
ويبدأجمعالمعلوماتمنبدايةالدرسالذييتممالحظته،ويتمالتحضيرقبلالدرسبتحضيرالمعاييرالتي
سن
ستتممالحظتهاأثناءأداءالمعلم،وإللنيستطيعالمديرالمسؤولعنالتغذيةالعكسيةالتعرفعلىماح ّ
األداء،لذلكيحتاجالمديرأنيضعخطةلمتابعةالمعاييرأثناءحضورهللدرس،فهدفالمالحظةهوتحسين
األداءالتدريسيليسفقطتقييمهذااألداء،لذلكيجبعلىالمديرالذيقامبالمالحظةتفسيرسببحصول
المعلمعلىالتقييمالذيحصلع ليهوماهيالتغييراتالتيعلىالمعلمتطبيقهاليحصلعلىتقييمأعلى،هذا
األمريضعالتركيزمنذالبدايةعلىالمعاييرالتيتساعدالمديرعلىالتركيزعلىالنقاطالمهمةفياألداء
حتىيتمتقييمه.
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فالكثير من األحداث تحدث خالل بضع دقائق من الدرس :المعلم يشرح ،والطالب يتكلمون إليه
ويوجهوناألسئلةويحدثونبعضهمويأخذونالمالحظات،هناكحركةفيالقاعةواستخداملألدواتوهذا
يتجلىمنخالللغةالجسد،وأيضا ًفإنكالً منالطالبمختلفعناآلخرينويسلكسلوكا ًمختلفا ًوالمعلم
يردعليهمردوداًمختلفةبحسبالطالبوحسبالسلوك،فالمديرالذييحضرالدرسألخذالمالحظاتيجب
أنيالحظماهومهمللتغذيةالعكسيةوليسالتفاصيلالصغيرةوهذاقطعاًيحتاجللتدريب .
 ويجبالتشديدعلىموضوعالتحيزأمامالتقييمفهوموضوعيخيفجميعالمعلمينمنالتغذيةالعكسية
ويبدأ هذا الخوفبالتضاؤل عند شرح فوائد التغذية العكسية فيتحسين األداء ،وعند جمع بيانات التغذية
العكسيةمنالطالبيظهرلدىالمديرالتفضيلالموجودعندكلطالبالذييؤديإلىتحيزالطالبفي
تقييمه:فمثالً الطالبالذييفضلأن  يكوندرساللغةالنكليزيةهودرسمحادثةصرفةيشعربأندرس
القواعدوالقراءةمعأنهامهمةمملوهوليفضلالخضوعله،ويظهرهذاالتفضيلعلىشكلتحيزفي
التقييم النهائي الذي يقدمه هذا الطالب عن الدورة التي خضع لها والمعلم الذي علمه ،ومن مهمة المدير
المسؤولعن التغذيةالعكسيةالتعرفعلىهذاالنوعمنالتحيزوعدمجعلهيؤثرعلىالتقييمالنهائيللمعلم،
ويجبعلىالتغذيةالعكسيةالناتجةعندرسالمعلمينأنتكونمحددةحتىتحققهدفهافيتحسيناألداء،
ويجبأنتكونمدعومةباألدلةوباألمثلةمنأداءالمعلم،ويجبأنيتمشرحهاوشرحأسبابهاحتىيستطيع
المعلمفهمهاوالتحسنعلىأساسها،فالمعلميطورفهمهللتقييمالدقيقالذيحصلعليهعبرفهمهللمعايير
التييتمتقييمهعليها،وعبرالشرحالمذكورللتقييميستطيعالمعلمفهمالنقاطالتييطبقهابشكلصحيحمن
أدائهوالنقاطالتييجدربهتحسينها،ومنالمهمجداًأنتكوننبرةالكالمأثناءتقديمالتغذيةالعكسيةللمعلمين
فيهادعمكبيروليستتشكيكا ًفيمقدراتهمالتدريسيةوخبرتهمالعمليةحتىيتمكنوامنتلقيهابثقةفيدقتها
وفائدتهالهم .


 .2أادا المعلمين وتقييمه :Teachers' performance and its appraisal

تعددت واختلفت التعاريف التي أوردها الكتاب والباحثون المهتمون في موضوع األداء ،ويرجع هذا
الختالفوالتباينبحسبعيسى()2014إلىالبُعدالذييتناولونفيهموضوعاألداء،فهناكمنيقررأن
األداءهوناتجسلوكاألفرادفيالمنظمة،ومنهممنقررأناألداءهواإلنتاجيةالتيتشيرإلىالناتجالنهائي
لعملالمنظمة،وهناكمنيرىأناألداءهواألثرالصافيلجهودالفرد .
ولألداءالوظيفيعناصرومكوناتأساسيةبدونهاليمكنوجودأداءفعّالوذلكيعودألهميتهافيقياس
وتحديدمستوىأداءالمعلمينفيالمؤسساتالتعليمية،وقدتمتحديدهذهالمكوناتوالعناصربهدفتحسين
األداءومنها:القدرةعلىالعمل،ومهامومسؤولياتالوظيفة،والبيئةالداخليةللمؤسسةالتعليمية .والعوامل
المؤثرة على األداء عديدة منها :أهداف المؤسسة ،والمشاركة في التخطيط ،والرضى الوظيفي ،والتسيب
اإلداري ،ونظامالحوافزوالمكافآت  ،والتغذيةالعكسية،ويترتبعلىتحسينمستوىاألداءتحديداألسباب
الرئيسية لمشاكله والحد من الصراعات التنظيمية بيناإلدارة والمعلمين بتطوير خطة عمل للوصول إلى
الحلولعبرالتصالتالمباشرةوتحقيقاألداءالجيد .
فالمعلمحتىيقومبأداءجيديحتاجلمهاراتعديدة:كمهاراتالتقديموالمحادثةوخلقالهتمام ،وأسلوب
التعاملمعالطالبالصعبين،وطرائقالتدريسالمتعددة،ومهاراتقياسفعاليةالتدريس،وتحليلاحتياجات
التدريب،ومهاراتتخطيطوتصميمالمنهاج،ومهاراتالتقييموالمراقبةوتقديمالتغذيةالعكسية.
 ويتمتقييماألداءالذييقومبهالمعلمونبعدخضوعهمللتدريبالكافيوالبدأبممارسةالتعليموفقمعايير
يتموضعهاسابقا ً ،وتقديمتغذيةعكسيةلهم بهدفحثهم علىالتخلصمنعيوباألداءأولمواصلةاألداء
بالمستوىالمطلوب،فتقييماألداءبحسبديسلر()2010يوفرمعلوماتعلىأساسهايتماتخاذالعديدمن
قراراتالنقلوالترقية ،ويتيحالفرصةلمراجعةوإعادةالنظرفيسلوكالمعلمين ،حيثيعتبرتقييماألداء
جزءا ً من عملية تنظيمية مهمة ومن خاللها يمكن مراجعة خطط ونظم العمل ،ويمكن العتماد عليه في
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تحسين وتطوير مستويات األداء في المؤسسة التعليمية ،وكون تقييم األداء يعتبر أحد المهارات اإلشرافية
األساسيةفالمديرهوالذييقيماألداءالفعليللمعلمين،ويجبأنيكونعادلًفيعمليةالتقييمفاليقيمالمعلم
بمعدلتأعلىأوأقلمنالالزمألنهفيهذهالحالةيتجنىعليه،لذايجبأنيؤديهذهالمهمةعلىالوجه
األكمل ول يتحقق ذلك إل من خالل اإللمام التام بأساليب وطرق تقييم األداء ،والتعرف على مجموعة
المشكالتالتيقدتعترضهأثناءالتقييمومحاولةالتغلبعليها،وذلكلمالتقييماألداءمنأهميةيوضحهاتيم
يعرف المعلمين ما إذا كان األداء الخاص بهم مقبولً أو غير مقبول مقارنة بالمعايير
( )2002في أنه  ّ
عرف اإلدارة ما هو مستوى المعلمين وعليه تتخذ القرارات المناسبة .ومنه ينتج مستندات
الموضوعة ،وي ّ
رسميةتساعدفيتحديدالنقاطالتيتحتاجإلىتحسينوطرقتحسينها ،وتخطيطالمسارالمهني ،وعمليات
سن معدلاإلنتاجية ،ويقللمنالتذمروالتمييزويعطي
النقلوالترقيةوالمكافآتوزيادةالرواتب ،وكونهيح ّ
اإلحساسبالعدل .
ويمرتقييماألداءبعدةخطوات بحسبديسلر()2010وهي :تحديدالوظيفة،وتعنيوجوداتفاقبين
المديروالمعلمحولواجباتالوظيفةوالمعاييرالمستخدمةفيالحكمعلىمستوياتأداءشاغلها ،ثمتقييم
األداءيعنيمقارنةاألداءالفعليللمعلمبالمعاييرالموضوعة ،وأخيرا ًالتحضيرلجلسةتقديمالتغذيةالعكسية
عبرالتفاقعلىموعدهاوتبادلالمالحظاتبهدفالستعدادلها،وحتىيحققالتقييمأهدافه .

 1/2أهداف تقييم األادا :Performance appraisal objectives
ويهدف تقييم األداء بحسب تيم ( )2002إلى تحقيق العدالة والدقة في المكافآت ،وتحديد المعلمين
المستحقينللترقية ،وتوفيرنظاماتصاليذياتجاهينبيناإلدارةوالمعلمين ،وتحديدالحتياجاتالتدريبية،
والمساعدةفيتحسيناألداءالحاليعبرتقييممستوىاألداءالماضيبعدتحديداألهدافالخاصةباألداءأي
تحديدالمستوىالمرادالوصولإليه ،والمساعدةفيتخطيطالمسارالمهني ،والمساعدةفيتخطيطالموارد
البشرية،ويحققتقييماألداءهذهاألهدافبأنوعهالمختلفة .

 2/2أنواع تقييم األادا :Performance appraisal types
ويمكنتصنيفهإلىأنواعبحسبتيم( :)2002
تقييمالمديرللمعلم:ويكونهذاالتقييممنزاويةواحدةوهيزاويةالنتائجالتيأنجزهاالمعلمونبغضالنظر
عنالجهد أوالوسائلالمستخدمةللوصولإلى النتائجأوالبداعالمبذولفيسبيلها ،وتقييمالمعلملمديره:
حيثيزودالمعلم مديرهبمعلوماتهامةعنمدىنجاحهوكفاءته فيقيادة العملوتوجيه،ويفيدهذاالنوع
منالتقييمفيأغراضالتنميةوتحسينفرصالعمل،ويقيمالمعلمنفسهوهوالتقييمالذاتي:أيأنيزودالمعلم
مديره بمعلومات هامة عن مدى نجاح وكفاءة أدائه ،لكن يعاب عليه أن المعلمين قد يلجأون للمبالغة أو
التبريربدلًعنمحاولتالتحسين ،وأنيقيمالمعلمزميله:حيثيعتبرالزمالءمنأحدأهمالمصادرالقيمة
للمعلوماتعنأداءالمعلمين،وتزدادأهميةهذاالتقييمفيالحالتالتييصعبفيهاعلىاإلدارةمالحظة
سلوكالمعلمين،لكنيعابعلى هذاالنوعمنالتقييمأنتقييمالزمالءيكونمنوجهةنظرهمالشخصية
بغضالنظرعنالنتائجالتييحققها ،وأنيقيمالطالبالمعلم:يعتبرالطالبزاويةجيدةللمؤسسةالتعليمية
لترىنفسهابوضوحمنوجهةنظرهم،فهممنمصادرالمعلوماتالجيدةعندرجةالجودةومؤشراتتقدم
األداءأوتراجعه،ويساعدونالمؤسسةعلىمعرفةموقعهاالتنافسي،لكنيعابفيهمأنتقييمهمليشيرإلى
عيوبأداءاإلدارةوليميزونعيوبأداءالمعلمينكونهمليعرفونماهومستوىاألداءالمطلوبوطريقة
تنفيذهبحسبالمعاييراإلدارية ،ومنطرقتقييماألداءالمستخدمةلغرضتقييمالطالب للمعلم هيطريقة
التوزيعاإلجباريالتيتحددمستوياتمعينةلألداء(:ممتاز–جيد–مقبول–سيء)وتحققهذهالطريقة
بعض المزايا في مقاومة النزعة التي تجعل بعض األفراد القائمين بالتقييم إلى إعطاء تقديرات أعلى من
الحقيقةأوأقللكلالجوانبالممثلةللعمل،وهيالطريقةالوحيدةالمستخدمةلتقييماألداءفيمراكزمشروع
بداية ،وتقييم 360درجة:الذييستند علىمعلوماتمنأكثرمنمصدرمنالمصادرالخمسةالمشروحة
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أعاله ،والسبب الرئيسي في  استخدام هذا النوع من التقييم هو إلغاء عيوب كل نوع من التقييم المنفرد
والبتعادعن الطريقة التقليدية في القصورعلى تقييمالمدير للمعلمين فقط ،ويضيف ديلسر ( )2010إلى
األنواعالتيذكرهاتيم :لجانالتقييم:وهيلجان مؤلفةمنالمديروثالثةأوأربعةمنالفريقاإلداري،
وفوائداللجانأنهاتقضيعلىالتضاربالذييحصلفيالتقييمالفرديولذلكفهيتعطيتقديراتأكثردقة
وأكثرعدالة،فيمحاولةلحلالمشكالتالعديدةالتيتواجهتقييماألداء .

 3/2مشكالت تقييم األادا :Performance appraisal problems
يشرحديسلر ()2010أننظامتقييماألداءقديواجهمشكالتعديدةويفشلللعديدمناألسبابمنها:
عدمتحديدالفترةالزمنيةالتييجبتقييممستوىأداءالمعلمعندها،أوتعقداإلجراءاتوالنماذجالمستخدمة
فيعمليةالتقييم،أو تساهل المديرفيعمليةالتقييمفي إعطاءجميعالمعلمينتقييماتمرتفعةوبالرغممن
ذلكقدليرضيذلكجميعالمعلمين،أو قديتسببضعفالتصالتبينأطرافعمليةالتقييمإلىفشلها،
أوعدموضوحالمعايير المستخدمةفيالتقييم ،كماهومبينفي الجدولرقم( )02فبالرغممنأنمقياس
التقييمالبيانيفيالشكليبدوموضوعياًإلانهقدينتجعنهتقييمغيرعادلألنمواصفاتودرجاتالوصف
قابلةللتفسيروالجدل،وأمامكلهذهالمشكالتلبدمنإيجادحلول .
الجدولرقم()02مقياسمتدرجبيانيذومعدلتومقاييسغيرواضحة 
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وترتبطبتقييماألداءمشاكليشرحهاتيم()2002في :
.1
.2
.3
.4
.5

التعميم:يؤديالحكمعلىخاصيةواحدةإلىتعميمهذاالحكمعلىبقيةالخصائص.
اللينوالتشدد:إعطاءتقديراتمنخفضةأومرتفعةنتيجةعدمإلمامالمدراءبمعاييرالتقييمأونتيجة
تفسيراتهمالشخصية.
الحلولالوسط:منخاللوضعتقييميرضيكالالمعلموالمدير.
التحييز:حيثتؤثرمشاعرالمديرفيتقييمهللمعلمين.
المؤثراتالتنظيميةالمرتبطةبأهدافالتقييم:فإذاكانالهدفإقرارالمكافآتوالترقياتفإنالمدير
يميل للتحيز لصالح المعلمين ،وإن كان الهدف الستغناء عن بعض المعلمين فالمدير سيميل
إلعطائهمأقلممايستحقون.


 4/2حلول بعض مشكالت تقييم األادا Some solutions for performance appraisal
:problems
وهناك طرق عديدة لحل هذه المشكالت ،تتمثل أفضلها بحسب السلمي ( )1997في تطوير وإدراج
عباراتوصفيةتحددكلخاصية،حيثتوضحاستمارة التقييم المقصودبجودةالعملالممتازةوالفرقبينها
وبينالجيدةحتىيكونالتقييمأكثرمالئمةويسهلتفسيره ،وبالنسبةلمشكلةتأثيرالهالةوهو انطباعالمدير
الذي يقوم بالتقييم لخصائص وسمات المعلمين ،فهذه المشكلة غالبا ً ما تحدث مع المعلمين الذين تتباين
مشاعرهموعالقتهم معالمديرممايؤثرعلىتقييمهلهم ،وأماممشكلةالنزعةالمركزيةالتيهي امتالك
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المديراتجاها ًمركزيا ًعندتحديدمقاييسالتقييم ،فمثالً إذاكانالمقياس البيانيالمدرج يتراوحمن 1إلى7
فبعضالمدراءقديميلونإلىتجنبالنقاطالمرتفعة6و7والمنخفضة1و2ويقيمونأداءمعظمالمعلمين
مابين 3و،5وهذا  يعنيأنجميعالمعلمينسيتمتقييمهمعلىأنهممتوسطوااألداءبسببالنزعةالمركزية
عندبعضالمدراء،فبالرغممنأنهليُطلبمنالمدراءبالضرورةتجنبإعطاءالمعلمينتقييماتعاليةأو
منخفضةولكنعنداستخدامالمقياسالبيانيالمدرجقديحدثانتشارفيتوزيعتقييماتاألداءوقدينتجعن
هذااللينفيالتقييم  ،ويشيرعلماءالنفسأنمعدلتتقييماألداءالناتجةلألغراضاإلداريةتتأثربعوامل
شخصية كون الناتج عنها هو زيادة األجوروتوزيع المكافآت ،وهي أكثر لينا ً من التقييمات الهادفة لتقديم
تغذيةعكسيةوتحسينأداءالمعلمين ،ألنهاتهدفللنصحوتقويماألداءوالرتقاءبمستواه ،وبالنسبةلمشكلة
التحيزوالمحاباة أيأن يميلالمدراءإلىتقييمالمعلميناألكبرسنا ًبأنهمأقلقدرةعلىالتطورفيأدائهم
بخالفاألصغرسنا ً،فقدتؤثرالختالفاتالفرديةمثلالعمروالجنسوالعرققدتؤثرعلىتقييماتالمدراء
وعليهيجبالنتباهلمنتُع َ
طىسلطةالتقييموهلسيكونمنالجيدإعطاءهذهالسلطةلفردبشكلكامل .
ولتجنبمشكالتتقييماألداءيقترحديسلر()2010أربعطرق:التأكدمنفهمالمشكلةالمرادتجنبهاأو
تصحيحها ،واختيار الطريقة الصحيحة للتقييم ،وتدريب المدراء على التخلص من عيوب وأخطاء التقييم،
وإعدادسجليوميكمرجعلتقييماألداء،للمحاولةمنالتخفيفمنالقضاياالقانونيةواألخالقية .
 5/2القضايا القانونية واألخالقية المرتبطة بتقييم األادا ونتائجه Legal and ethical issues
:associated with performance appraisal and its results
وترتبط أيضا ً بنتائج تقييم األداء قضايا قانونية وأخالقية ،فحسب ديسلر ( )2010قد يتعرض المعلم
للفصلبناءا ًعلىحصولهعلىتقييمضعيف،وقدعالجتالمحاكمفعالًهذاالنوعمنالقضاياوتوصلتإلى
أنالفصليكونغيرقانونيإذاكانعلىأساس:عملياتتقييمقائمةعلىالمالحظةغيرالموضوعية،وعدم
إدارةعملياتالتقييمبشكلنمطيوموحد،وعندماليوجداتصالفعالبيناإلدارةوالمعلمينالمرادتقييمهم .
أما الناحيةاألخالقيةيجبأن يتسمالتقييمباألمانةويتمعلىأساسهتطويرخطةلتحسيناألداءوهذايتطلب
إعالم المعلمين الخاضعين للتقييم بذلك ،ول ينبغي أخالقيا ً إعطاء السلطة المطلقة للمدير لتحديد إجراءات
التقييمونتائجه،ويجبأنتتاحالفرصةللمعلمينلمراجعةالتقييماتوالتعليقعليهاوكتابةهذهالتعليقاتإلى
جانبالتقييماتالتييجبأنتكونمكتوبة،باإلضافةإلىكتابةأسبابالتقييمإلىجانبنتائجهللحفاظعلى
أخالقيته،حيثليجوزحجبنتائجهوإبقائهسرية .

 6/2سرية نتائج التقييم :Confidentiality of appraisal results
يؤكدتيم()2002أنهمنالصعبعلىالمنظمةحجبأومنعمعلوماتتقييماألداءعنالمعلمينفيظل
اإلدارةالحديثةالتيلتجيزباإلحتفاظبملفاتسريةعنالمعلمين،كماأنهمنغيرالمعقولاتباعطرقتقييم
األداءبدونأنتكونعلنية،وينصحتيم()2002أنتتمالمراجعةالرسميةعدةمراتفيالسنةولبأسمن
إجراءعدةمقابالتبشكلغيررسميومقابالتبشكلرسمي(نصفسنويةأوسنوية)حيثيتمإخطار
المعلمبمشاكلاألداءالحاليةبالمقابالتغيرالرسميةويتموضعخطةعمل لها،أمافيالمقابالتالرسمية
فال يجب مناقشة مشاكل األداء الحالية ولكن تكون هذه اللقاءات بهدف تقييم مدى إنجاز األهداف وخطط
العملالموضوعةسابقا ًولمعرفةهليسيرالمعلمعلىالطريقالصحيحمنمسارهالمهني ،ولذلكيجبأن
يتمتدريبالمدراءعلىمهاراتالقيامبتقييماألداءبطريقةفعالةوذلكلكيتكونالتقييماتدقيقةوموثوقة،
وعادةيتضمنهذاالتدريبإرشاداتفيالستماعالفعال ،وإدارةالنزاع ،وكيفيةتقليلالجدالإذااعترض
المعلمعلىجزءمعينمنالتقييم،فالتعليقاتالغيرمسؤولةأوالغيرمرتبطةبتقييماألداءقدتؤثرعلىقرار
المدير ،وأيضا ً يجب إعطاء تعليمات مكتوبة إلى المدير قبل كل فترة تقييم لتكون بمثابة رسالة تذكيرية
للسلوكالمالئمالذييجبإتباعهفيمقابلةتقييماألداء،ويعلق)2011(Itikaأناإلدارةيجبأنتبقيكلفة
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تقييماألداءمنخفضةإلىحدودهاالدنيامعتقديمتغذيةعكسيةعنأداءالمعلمينالذييُنتِ ُجالمخرجاتالحالية
للعمل .
وأخيرا ًفتقييماألداءعمليةأساسيةلمعرفةمستوىاألداءوتقديمتغذيةعكسية دقيقةعنه للمعلمين ،حيث
تهدف هذه العمليات التي تتطلب الوقت والكلفة والجهد إلى تحسين األداء عبر تأثير التغذية العكسية في
األداء .


 .3الدوافع :Motives

يقولكامل( )1994المديريمثلمصلحةأصحابالمصلحةفيأيمؤسسةتعليميةيقومالمعلمونفيها
بواجبهمفيالعمل المسندإليهم،فالدافعيةوتحفيزالمعلمينهيالوظيفةاألساسيةللمدير،ومازالتلكثيرمن
المديرينتطرحالعديدمنالتساؤلت،فإذاكانأدائهممميزا ًقديحصلونعلىمكافأةباإلضافةإلىاألجر،
وإذا كان األداء أقل من المستوى الذي يحدده المدير فقد يخضع المعلم للعقوبة المالية أو الفصل ،وكانت
اإلدارةالتقليدية تسميالتهديد بالعقاب والترغيببالمكافآت بالدافعية ،كان هذانظاماألجورعندفريدريك
تايلورويقومعلىدفعحصةمناألجرللعاملعندمايحققمعاييراإلنتاجيةاليومية،هذهاألفكارلزالت
سائدةحتىاليومعلىالرغممنضعف هذهالنظرةالتقليديةوعدمتحقيقهاألهدافاإلدارة ،فقدافترضت
اإلدارة التقليدية أن العامل ل يحب العمل ولذلك فإنه يجبر نفسه على العمل ولذلك يجب مراقبته وتهديده
بالعقاب لحثهعلى بذل الجهد  ،غير أن هذه الدوافع لم تحقق األهداف المرجوة منها وأصبح السؤال الذي
يشغلالمدراءهو:ماهوالمقصودبالدافعية؟ 
 يجيب بعض المعلمين عند سؤالهم :لماذا تعمل في التعليم؟ بأنهم بحاجة للمال من أجل البقاء وسد
الحاجاتاألساسيةللحياةولكنهناكدوافعأخرىللعملمثل :
العادة Habitحيثمنالصعبأننتخيلعالما ًمندونعمل ،خصوصا ًبوجودالضوابطالجتماعيةالتي
تدفع جميع أفراد المجتمع للعمل ،وإلشباع الحاجات الفردية ،وتحقيق التحديوالتسلية والمتعة الشخصية،
والسيطرةعلى الحياة الشخصية والستقالل المادي ،ويجد البعض في العمل رضى في السيطرة اإلدارية
على اآلخرين وتحمل مسؤوليتهم وقيادتهم ،ويحقق العمل المتعة في مصاحبة زمالء العمل ،وقد يسعى
البعضمنالعملبجدإلىالحصولعلىترقيةوتحقيقمراكزأعلىتحققلهممكانةأعلى .
ويقولكامل()1994إنالمكانةلتعني المكتبالفخماألنيقفيبناءعا ٍل لكنهاصطالحفيالالتينية
يعنيمكان :Placeوهوأنيكونللمعلممكانفيالمجتمع ،ومكانتهفيالهيكلالجتماعيتتحددبناءعلى
مكانتهالوظيفية ،فاإلنسانالذيليعملليسلهمكانةفيالمجتمع ،ولهذاالسببترتبطالبطالةبحالتمن
اإلحباطوتحطيماألعصاب .
فسعيالناسوراءالمالمثالًإنماهوتحقيقلدافعخارجي،فالمالهورمزكمايوضحالشكلرقم()02
وهووسيلةلتحقيقالحاجاتالتييطلبهاالناس .
الشكلرقم()02المالرمز 


ف الداوفع كثيرة ومعقدة وتخفى هذه الحقيقة عن المجتمعات الصناعية التي تكثر فيها اإلضرابات لعدم
الرضىعنمعدلتاألجور ولمايوجدحللهذهالمشكالتحتىاليوم ،فالرغبةفيالعملوالرضىعن
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العملتدفعالمعلمإلىالتمسكبمهنتهأوتغييرها،وقدتوصلالباحثونإلىأنالمعلميناألكبرسنا ًيظهرون
درجةرضىأعلىمنالدرجةالتييظهرهاالشباب،كمايتمتعشاغليالمناصباألعلىبرضىأكبرعن
شاغليوظائفالمستويا تاألدنى،كماأنالدافعيةوالهدفمنالعمليختلفبينالطبقةالوسطىوالطبقة
العاملةفيالمجتمع .
وقد صدرت العديد من النظريات التي تبحث في الدوافع وك ٌل منها درس زاوية من الموضوع ك ّملت
النظريات األخرى ،وأشهر هذه النظريات ما أصدره السايكولوجي الشهير ابراهام ماسلو في عام 1943
وسماه :

 1/3هرم الحاجات اإلنسانية :يوضحه(شكلرقم ،)03وقدأثرتنظريتهعلىمعظمنظرياتالدافعية
وهيتقومعلىأنالفرد،أيفرد،لديهالدافعلتحقيقحاجاتمعينة .
شكلرقم()03هرمماسلوللحاجاتاإلنسانية 

وفيالهرمتمترتيبالحتياجاتاإلنسانيةكالتالي:
.1
.2
.3
.4
.5

الحاجاتالفزيولوجية(الجسدية):الحاجاتاألساسيةلستمرارالحياة.
الحاجاتالخاصةباألمنوالستقرار:شعوراإلنسانباألمانوالحمايةالكافيةللبقاءوالستمرار.
حاجاتالحبوالنتماء:حاجاترغبةالفردبالنتماءإلىاآلخرينوتقبلهملهوشعورهبالتعاطف
معهمورغبتهفيإقامةعالقاتوديةمستمرة.
حاجاتالحتراموالتقدير:الرغبةفيالشعورباألهميةوالقدرةعلىاإلنجازوالمكانةوالستقاللية
واحتراماآلخرينوتقديرهم.
حاجاتتحقيقالذات:رغبةالفردبأنيكونمايريدأنيكونهومايمكنهأنيكونهوهيلشكتعني
تعزيزالشعوراإلنسانيورغبتهفياإلنجازلتحقيقطموحاتهورسالتهفيالحياة.

وعليه  أصبحت اإلدارة الحديثة تتجه إلى مالحظة السلوك اإلنساني والستفادة من نتائج الدراسات
السايكولوجية التي أوضحت بجالء درجة التعقيد في القوى الدافعة المؤثرة على السلوك اإلنساني ،وعلى
اإلدارةالهتمامفيدافعيةالمعلمينللوصولإلىمستوياتأداءمرتفعة .

 2/3نظرية هيرزبرج  :Herzbergويذكر كامل ( )1994نظرية هيرزبرج الشهيرة المسماة نظرية
العاملين Two factor theoryالتيميزتبينالعواملالدافعيةوالعواملالوقائية ،وقالتأنالرضىفي
العمل ليس عكسعدم الرضى في العملألن األسباب المؤدية للرضى تختلفعن األسباب المؤدية لعدم
الرضىكاميظهرفيالشكلرقم( :)04
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شكلرقم()04نظريةهيرزبرجHerzbergللدوافع 

فالعواملالدافعية:ضروريةلحدوثالرضىعنالعملولكننقصهاليؤديإلىعدمالرضىعنالعمل .
و العواملالوقائيةأوالصحية:توافرهاليؤديإلىالرضىعنالعملولكننقصهايؤديإلىحدوثعدم
الرضىفيالعمل .
و أوضحتهذهالنظريةأنالمؤسسةالتعليميةتستطيعأنتوفرقوةعاملةذاتدافعيةعاليةللعملعندما
يكون الهيكل التنظيمي القائم ونظام الرقابةوالتكنولوجيا المستخدمة تسمح لألفراد بأن يحققوا الرضى في
العملالذييؤدونه .

 3/3نظرية الدرفير :يشرح زناتي ( )2013أن الدرفير اعتمد في تطوير نظريته في الحاجات على
نظريةماسلوونظريةهيرزبرجواقترحأنلإلنسانثالثمجموعاتمنالحاجاتتشكلدوافعهاألساسية
وهي :
 1/3/4حاجاتالوجود:Existenceوهيالحاجاتالتييتمإشباعهابواسطةالغذاء والماءواألجور
وظروفالعمل .
 2/3/4حاجاتالرتباط:Relatednessوهيالحاجاتالتيتشبعبالعالقاتالجتماعيةوالتبادليةبين
األفراد .
 3/3/4حاجات النمو  :Growthوهي الحاجات التي يشبعها الفرد من خالل قيامه بعمل إبداعي أو
خالّق .وبمقارنة هذه الحاجات مع سلم حاجات ماسلو فإن حاجة الوجود تعادل الحاجات الفزيولوجية
واألمان،كماأنحاجةالرتباطيقابلهاالحاجاتالجتماعيةوحاجاتالنتماء،أماحاجةالنمو فهيتشابه
حاجاتالتقديروتحقيقالذات .

 4/3نظرية ادافع اإلنجاز لماكليالند  :Achievement Need Theoryيشرح زناتي ( )2013أن
ديفيد ماكليالند قام بدراسات مستفيضة لدافع اإلنجاز واألداء حيث ركز على دراسة الظروف التي تمكن
األفرادمنتطويرهذاالدافع،ويقترحأنهعندماتكونالحاجةقويةلدىالشخصفإنهاتؤثرفيدفعهعلى
القيامباألداءالذييؤديإلىإشباعها،وقدبينتدراساتماكليالندأنذوياألداءالعالييتصفونبمايلي:
فهميتفادوناألهدافالمستحيلةويفضلوناختياراألهدافمتوسطةالصعوبة،والمهامالتيتحملهممسؤولية
شخصية ،ويرغبون في التعرف على نتائج أدائهم ومستواه بشكل سريع وفوري ،واقترح ماكليالند طرق
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تنميةالدوافععنطريق:سعيالمعلملتلقيالتغذيةالعكسيةلتعزيزنجاحهودفعهلنجاحأكبر ،والتعاملمع
األفرادذويالجدارةوالتشبهبهم،والتعاملبشكلواقعيمعأحالماليقظةبتعديلانطباعالمعلمعننفسهمن
خاللأنيتصورنفسهفيمكانشخصآخربحاجةللنجاححتىتزيددافعيتهلتحقيقه،وتدريبالمعلمينعلى
األداءالمطلوبمنهمفالنقصفيالقدرةعلىاألداءيؤثرسلباًعلىالدافعية .
وفيالخالصةيقولكامل()1994أننظرياتالدوافعقدمثلتمحاولةلتفهمدوافعالسلوكاإلنسانيفي
األداءوقدركزتعلىأهميةالتغذيةالعكسيةفيرفعمستوىاألداءبوجودمنالداوفعالمؤثرةفيكليهما .

 5/3الفرق بين الدوافع والحوافز :The difference between motives and incentives
يشير)1989( Davis and Newstromإلىأنالدوافعهيتعبيرعنحاجاتالفردفهيشخصية
وداخلية،فيحينأنالحوافزتكونخارجيةعنالفردذاته،فهيتمثلعواملخارجيةمؤثرةموجودةفي
بيئةالفرد،وتقوماإلدارةبتحفيزالمعلمينباستخدامطرقالتحفيزالمختلفةهادفةإلىإثارةدوافعهمبطريقة
إيجابيةبهدفخلقشعورالتقديروالرضىوالرغبةفيأداءالعمل .

وبناء على اإلطار المفاهيمي والمنهجي والنظري تم تصميم استبيان وجمع البيانات وتحليلها واختبار
الفرضيات .
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الفصل الرابع:
جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات
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الفصل الرابع :جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات
.1
.2
.3
.4
.5

مجتمعوعينةالدراسة 
تصميمالستبيان 
المعوقاتالتيصاحبتعمليةتوزيعومألالستبيانالمصممألغراضهذهالدراسة 
أساليبالتحليلاإلحصائيالمستخدمة 
اختبارصدقأداةالدراسة 

1/5اختبارصدقالستبيانباستخدامالصدقالظاهري 
2/5اختبارصدقالستبيانومدىكفايةحجمالعينة 
.6
.7
.8
.9

اختبارثباتأداةالدراسة 
اختبارالتوزيعالطبيعي 
اإلحصاءاتالوصفيةلمتغيراتالدراسة 
اختبارالفرضيات 

1/9اختبارالفرضيةاألولى 
2/9اختبارالفرضيةالثانية 
3/9اختبارالفرضيةالثالثة 
4/9اختبارالفرضيةالرابعة 
5/9اختبارالفرضيةالخامسة 
 .10نتائجالدراسة
 .11مناقشةالنتائج 
 .12توصياتوحلولالدراسة 
 .13الدراساتالمستقبلية 
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 .8مجتمع وعينة الدراسة :Society and sample of the study
 مجتمعالدراسةهومراكزمشروعبداية،وعينةالدراسةكانتجميعمعلميمراكزمشروعبدايةالثالثة
وعددهم(،) 60حيثتماستخدامالمسحالشاملواستهدافجميعالمعلمينالعاملينفيمجتمعالدراسة،وقد
تمتوزيع()55استبيانعلىمعلميالمراكزالثالثةواسترداد()55وخضعمنها()50للتحليلبعداستبعاد
()5بسبب:عدماإلجابةعنجميععباراتالستبيانالضرورية،فكانتنسبةالستبياناتالموزعة()91.6
منعددالمعلمينالكلي( .)60
ويعودسبباختيارهذاالمجتمعللدراسةلألسبابالتالية :
أ -سهولةالحصولعلىالبياناتالمطلوبة.
ب -وجودتعاونعندالمعلمينواإلدارةعلىحدسواءإلجراءالدراسةوتقديمالبياناتالمطلوبةلها .


الجدولرقم()03توزعالستبياناتعلىمعلميالمراكز 

المركز 

عداد المعلمين
الكلي 

عداد االستبيانات
التي يجب توزيعها

عداد االستبيانات
الموزعة فعليا 

 20
 20
 20
مركزبدايةللتأهيلالمهني 
 17
 20
 20
مركزبدايةلألنشطةالتنموية 
 18
 20
 20
مركزبدايةلدعمالمرأة 
يوضحالجدولرقم()03توزعالستبياناتعلىمعلميالمراكزحيثكان :

عداد
االستبيانات
المستبعدة

0
2
3

عداد االستبيانات
المسترادة القابلة
للتحليل

 20
 15
 15

 عدداستماراتالستبيانالمرادتوزيعهاعلىعددالمعلمينالكامللكلالمراكزكان( )60 عدد استمارات الستبيان الموزعة فعليا ً على المعلمين الذين وافقوا على المشاركة في الستبيان:( )55وعدد المسترد منها هو ،)55( :وعدد المستبعد من المسترد هو  ،)5( :نظرا ً لسبب :عدم
اإلجابةعنجميععباراتالستبيانالضرورية،وبقيعدد)50(:خضعتللتحليلاإلحصائي.

الجدولرقم()04توزعمفرداتالعينة 

النسبةالمئوية 
التكرار 
المتغيراتالشخصية 
 %42
 21
ذكر 
النوع
 %58
 29
أنثى 
 %100
 50
المجموع 
 %40
 20
بين18و 25
العمر
 %46
 23
بين25و 35
 %14
7
أكبرمن 35
 %100
 50
المجموع 
 %28
 14
بين2و5سنة 
خبرة التدريس
 %56
 28
بين5و10سنة 
 %16
8
أكثرمن 10
 %100
 50
المجموع 
ويشير الجدول رقم ( )04إلى توزع مفردات العينة حيث أن نسبة الطالب الذكور وفقا ً لمتغير النوع
كانتتشكل()%42بينماتشملنسبةالطالباإلناث()%58منإجماليالنسبة .
وكانتالنسبةاألكبرللعمرالذييتراوحبين( 25و)35حيثكانتنسبته()%46وتلتهنسبةالعمر
الذييتراوحبين(18و)25بنسبة()%40وأخيراًالعمرالذييكبرعن()35وكانتنسبته( .)%14
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ومدةالخبرةفيالتدريس فيالمراكزحيثتشكلالخبرة (بين 5و)10النسبةالكبرىبمقدار(،)%58
ومنثمةالخبرة(بين2و)5بمقدار(،)%28ومنثمةالخبرة(أكبرمن10سنوات)بمقدار( .)%16
الشكلرقم()05توزعالمتغيراتالشخصيةفيعينةالدراسة 

توزعمتغيرالنوعفيعينةالدراسةتوزعمتغيرالعمرفيعينةالدراسةتوزعمتغيرالخبرةفيالتدريسفيعينةالدراسة 

 .9تصميم االستبيان :Questionnaire design
صممالستبيانبلغةبسيطةواضحةباستخدامعبارتمتتابعةلتسهيلاإلجابةعليهمنقبلعينةالدراسة
 ُ
وتحقيق الغرض منه ،وبالعتماد على الفرضيات ،والمتغيرات ،والقسم النظري الذي تم بناؤه من خالل
اإلطالععلىالكتبوالدراساتالمتعلقةبمتغيراتالدراسة،وقدش ّكلهذااإلطارمصدرا ًرئيسيا ًلكثيرمن
األفكار التي جرى تطويرها وتعديلها وصياغتها في شكل عبارات تقود اإلجابة عليها إلى الحصول على
بياناتتتعلقبفرضياتالدراسةومتغيراتهااألساسية .
في الجزء األول :تضمنت استمارة الستبيان مجموعة من العبارات التي تقيس التغذية العكسية وأداء
المعلمينوتقييمهودافعيةاألداءعندالمعلمين .
وفيالجزءالثاني:تضمنالستبيانالبياناتالشخصيةلمفرداتالعينةوتتضمن :النوع(ذكوروإناث)،
والفئاتالعمريةللمعلمينوخبرةالتدريسللمعلمين .

الجدولرقم()05الدراساتالسابقةالمعتمدعليهالتحديدعباراتالمتغيرات 

المتغيرالمستقل:التغذيةالعكسية 
المتغيرالمعدل:الدوافع 
المتغيرالتابع:األداء 
المتغيرالمستقل:التغذيةالعكسية 
المتغيرالتابع:األداء 

) Dahling, J. and O'Malley, A. and Chau, S. (2015
(Owen L. (2016

(OECD (2009
(Martinez-Jerez )2015وLourencoوArce
ابراهيم()2016
يوضحالجدولرقم( )05الدراساتالسابقةالتيتمالعتماد عليهافيتحديدعباراتاألبعادالمتعلقة
بالمتغيرالمستقل(التغذيةالعكسية)والمتغيرالتابع(األداء)والمتغيرالمعدل(الدوافع) .
الجدولرقم()06مقياسليكرتالخماسيلالتجاهات 

المعيار 
الدرجة المدخلة
في الحاسوب
علىSPSS

موافقبشدة 

موافق 

نوعاًما 

غيرموافق 

5

4

3

2

غيرموافق
بشدة 
1
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يوضحالجدولرقم( )06أنهقدتمالعتمادعلىمقياسليكرتالخماسيلالتجاهاتوذلكلكلالعبارات
التيتضمنتهااستمارةالستبيان،حيثأنمقياسليكرتالخماسييقيسمتغيرليمكنقياسهبعبارةواحدة .
 .10المعوقات التي صاحبت عملية توزيع ومأل االستبيان المصمم ألغراض هذه الدراسة
Difficulties that accompanied the distribution and filling out of the
:questionnaire
منالتجربةالميدانيةقدواجهتعمليةتوزيعالستبيانعلىالمعلمينفيمراكزمشروعبدايةالمعوقات
التاليةبسببالعالقةبينالمعلمينواإلدارة :
أ -تخوفبعضالمعلمينمنالنتائجالمترتبةعلىإبداءرأيهم .
ب -عدممبالةفئةمنالمعلمينبمألالستبيانفأعادوهشبهفارغمندونمألالعديدمنالخانات.

وعليهلتجاوزالمعوقاتالسابقةتمشرحأسبابتصميمالستبيانوتوزيعهوأهدافالدراسةالتيتصبآخراً
فيصالحالمراكزومعلميها،والبتعادعننهجالدفاععنالمراكزأومعلميهاوأدائهم،والتشجيععلىإبداء
الرأي بكل صراحة وبدون خوف ،وتم استخدام ورق جيد الجودة عند طباعة الستبيان إلعطاء مظهر
األهمية لدفع المطلوب منهم مأله إلى الشعور بأهمية الدراسة وزيادة اهتمامهم باإلجابة عليه ،وتم ترك
مسافاتمناسبةإلراحةالعينأثناءاإلجابةعليهوليعطيشعوراًبأنهليتطلبجهداًكبيراًلإلجابةعليه .

 .11أساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة :Methods of statistical analysis

حتى يتمتحليل البيانات المجموعة ميدانيا ً من الستبيانات الموزعة تم استخدام مجموعة من األساليب
اإلحصائيةللقيامبإختبارصدقالمقياسواختبارفرضيات الدراسةولمعرفةالعالقةبينالمتغيرات،وهذه
األساليبهي :
 التكرارات ( )Frequenciesوالنسب المئوية لوصف مفردات عينة الدراسة وفقا ً للمتغيراتالشخصية .
 التحليلالعامليالستكشافي()Factor Analysisلختبارصدقالستبيان. معاملألفاكرونباخ()Alpha Cronbachلحسابثباتالستبيان. حسابمعامالتاللتواء()Skewnessوالتفلطح()Kurtosisللتحققمنالتوزيعالطبيعي. المتوسطاتالحسابية( )Meansإلجاباتمفرداتالدراسةعلىعباراتالستبيانوذلكلكلمنمحصلةالمتغيرالمستقل،والمتغيرالتابع،والمتغيرالمعدل.
 اختبار()One sample t-testلمعرفةمدىتوفرأبعادالدراسةفيمجتمعالدراسة. تحليلالنحدارالبسيط()Regressionلختبارفرضيةتأثيرالتغذيةالعكسيةفيأداءالمعلمين. تحليلالرتباط()Pearson Correlationللتعرفعلىوجودوقوةالعالقةبينالمتغيرالمستقل(التغذيةالعكسية)معالمتغيرالتابع(أداءالمعلمين)ومعالمتغيرالمعدل(الدوافع)
 تحليل النحدار المتعدد للمتغيرات المعدلة ( )moderated multiple regressionعلى المتغيرالمستقل،والمتغيرالتابع،والمتغيرالمعدللمعرفةماإذاكانتالدوافعهيالمتغيرالمعدلولهاتأثير
علىالعالقةبينالمتغيرالمستقلوالمتغيرالتابع.
 اختبار ( )Independent sample T-testواختبار ( Levene's Test for equality of)Variancesلختبارفرضياتاختالف التغذيةالعكسية ،وأداءالمعلمين ،والدوافع بإختالفمتغير
النوع.
 اختبار()One Way ANOVAواختبار()Levene's Test for equality of Variancesلختبار فرضيات اختالف التغذية العكسية ،وأداء المعلمين ،والدوافع بإختالف متغيرات العمر
والخبرةالتدريسية.
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 .12اختبار صدق أاداة الدراسة :Test the validity of the study tool
تماختبارصدقالستبيانالظاهريواختبارمدىكفايةحجمالعينة:
 1/5اختبار صدق االستبيان باستخدام الصدق الظاهري:
 بعدالنتهاءمنإعداداستمارةالستبيانوتصميمهافي صورتهاالمبدئيةوقبلالبدأبتوزيعالستبيان
علىمفرداتعينةالدراسةتماختبارصدقالمقياسللتأكدمن أنهسيقيسالهدفالذيصممألجله،وقدتم
التاكدمنالصدقالظاهريلستمارةالستبيانمنخاللعرضهاعلىالدكتورالمشرفعلىالدراسةمهند
أرناؤط،وبعدالتعديالتالتيشملتإضافةعباراتوتعديلأخرىفيأقسامالستبيانكماهوموضحفي
الملحقرقم()01أصبحتاستمارةالستبيانفيصورتهاالنهائية .

 2/5اختبار صدق االستبيان ومدى كفاية حجم العينة:
 1/2/5تم استخدام التحليل العاملي االستكشافي :لختبار صدق الستبيان باستخدام طريقة المكونات
األساسية ( )Principle Componentوطريقة التباين األعظمي ( )Varimaxوهي الطريقة األكثر
استخداماًوتعطينتائجسهلةواضحةمنبينطرقالتدويرالمتعامد( .)orthogonal rotation methods
وبشكلعاميمكنالحكمعلىالصدقإذاأظهرالتحليلالعامليالمكوناتالتالية :
 معيارالنسبةالمؤيةللتباين(:)Extraction sums of squared loadingsوهوالتبايناإلجماليالمفسرلكلالعواملويجبألتقلنسبتهعن%60
 الجذرالكامن(:)Initialيجبأليقلالجذرالكامنللعامل قبلالتدويرعن()1وهويعكسالتباينالكليالمستخلصبواسطةالعامل.
ً
ً
ً
 تشبعالعوامل(:)Communalitiesحيثيعدالتشبعمعنوياودالإحصائياإذاكانتالقيمةالمطلقةأكبرأوتساوي()0.5وذلكألنحجمالعينةيساوي50مفردة .
كذلكتماستخداماختبار()KMOواختبار()Bartlett'sلمعرفةمدىوجودارتباطاتمعنويةعلىاألقل
بينبعضالمتغيراتإنلميكنكلها .

الجدولرقم()07اختبارصدقومدىكفايةحجمالعينةالعينة()KMOبالنسبةلبُعدالتغذيةالعكسية،المصدر:الدراسة
الميدانيةومخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

القيماألوليةللمشاركات

 Communalities
رقم
العبارة  Initial Extraction
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
 1.8
 1.9

 0.7
 0.7
 0.8
 0.6
 0.6
 0.6
 0.6
 0.7
 0.6

نسبةالتباين
الكليالمفسرة
Extraction
sums of
squared
 loadings

  1.00
 63.0
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

مدىكفايةحجمالعينة 
 Bartlett's  KMO

 0.66


 79.9

df

Sig


 28


 0.00


 42

تابعالجدولرقم( )07

 1.10

 0.8

 1.00






Bartlett's test of sphericity
Extraction Method: Principal component analysis


وتشير النتائج الواردة في الجدول رقم ( )07إلى أن القيم األولية لمشاركات جميع المتغيرات
( )Communalitiesبالنسبة لبُعد (التغذية العكسية) كانت مرتفعة وأكبر من  ،%50كذلك كانت نسبة
التباينالكليالمفسرةجيدةوأكبرمن%60وأنتشبعاألسئلةعلىالعاملكانأكبرمن0.5وبالتاليلميتم
حذفأيعبارة .
باإلضافةإلىذلكفقدبينتالنتائجأنحجمالعينةكافيوجيدبالنسبةللمتغيرالمستقل(التغذية العكسية)ألن
اختبار()KMOكانتبالنسبةلعينةالدراسةأعلىمن،%60وقددلتنتيجةاختبار ()Bartlett'sعلى
وجودارتباطاتمعنويةبينبعضالعباراتوذلكألنقيمة)0.05>Bartlett's(Sigكانتأقلمن .%5

الجدولرقم()08اختبارصدقومدىكفايةحجمالعينةالعينة()KMOبالنسبةلبُعدأداءالمعلمينوتقييمه،المصدر:الدراسة
الميدانيةومخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

القيماألوليةللمشاركات

 Communalities
رقم
العبارة  Initial Extraction

 2.1
 2.2
 2.3
 2.4
 2.5
 2.6
 2.7
 2.8
 2.9
 2.10

 0.7
 0.7
 0.8
 0.8
 0.6
 0.7
 0.7
 0.7
 0.8
 0.7

نسبةالتباين
الكليالمفسرة
Extraction
sums of
squared
 loadings

  1.00
 62.1
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

مدىكفايةحجمالعينة 
 Bartlett's  KMO


 0.66


 205.2

df

Sig


 28


 0.00

Bartlett's test of sphericity
Extraction Method: Principal component analysis

وتشير النتائج الواردة في الجدول رقم ( )08إلى أن القيم األولية لمشاركات جميع المتغيرات
()Communalitiesبالنسبةلبُعد(أداءالمعلمينوتقييمه)كانتمرتفعةوأكبرمن،%50كذلككانتنسبة
التباينالكليالمفسرةجيدةوأكبرمن%60وأنتشبعاألسئلةعلىالعاملكانأكبرمن0.5وبالتاليلميتم
حذفأيعبارة .
باإلضافةإلىذلكفقدبينتالنتائجأنحجمالعينةكافيوجيدبالنسبةللمتغيرالتابع (أداءالمعلمينوتقييمه)
ألن اختبار ( )KMOكانت بالنسبة لعينة الدراسة أعلى من  ،%60وقد دلت نتيجة اختبار ()Bartlett's
علىوجودارتباطاتمعنويةبينبعضالمتغيراتوذلكألنقيمة)0.05>Bartlett's(Sigكانتأقلمن
 .%5
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الجدولرقم()09اختبارصدقومدىكفايةحجمالعينةالعينة()KMOبالنسبةلبُعدالدوافع،المصدر:الدراسةالميدانية
ومخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22



رقم
العبارة 

القيماألوليةللمشاركات
 Communalities
Initial Extraction

 3.1
 3.2
 3.3
 3.4
 3.5
 3.6
 3.7
 3.8
 3.9
 3.10

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.8
 0.8
 0.7
 0.6
 0.7
 0.7
 0.8
 0.6
 0.7
 0.6

نسبةالتباين
الكليالمفسرة
Extraction
sums of
squared
 loadings

مدىكفايةحجمالعينة 
 Bartlett's  KMO

 0.65


 61.0


 224.2

df

Sig


 28


 0.00

Bartlett's test of sphericity
Extraction Method: Principal component analysis

وتشير النتائج الواردة في الجدول رقم ( )09إلى أن القيم األولية لمشاركات جميع المتغيرات
( )Communalitiesبالنسبةلبُعد(الدوافع)كانتمرتفعةوأكبرمن،%50كذلككانتنسبةالتباينالكلي
المفسرةجيدةوأكبرمن %60وأنتشبعاألسئلةعلىالعاملكانأكبرمن 0.5وبالتاليلميتمحذفأي
عبارة .
باإلضافةإلىذلكفقدبينتالنتائجأنحجمالعينةكافيوجيد بالنسبةلبعد(الدوافع)ألناختبار()KMO
كانت بالنسبة لعينة الدراسة أعلى من  ،%60وقد دلت نتيجة اختبار ( )Bartlett'sعلى وجود ارتباطات
معنويةبينبعضالمتغيراتوذلكألنقيمة)0.05>Bartlett's(Sigكانتأقلمن .%5

 2/2/5وتم جمع عبارات الستبيان من كل بُعد في متغير واحد باستخدام التحليل العاملي إلجراء
التحليالتاإلحصائية،حيثيعملالتحليلالعامليعلىتحويلعددكبيرمنالمتغيراتإلىعددقليلمن
العوامل،وأيضاًفالتحليلالعاملييحددمدىقدرةالعاملعلىشرحالمتغير .

 .13اختبار ثبات أاداة الدراسة :Stability test of the study's instrument
تم قياس ثبات أداة الدراسة باستخدام اختبار ألفا كرونباخ ( ،)Alpha Cronbachوهو اختبار يقيس
نسبةتبايناإلجاباتومدىقدرةالمقياسعلىإعطاءالنتائجنفسهافيحالتطبيقهامرةثانية .
ويمكنتقسيمثباتالدراسةإلىأربعةفئاتمتساويةوفقالجدولرقم()10وذلكبحسبرزقهللا( :)2002
الجدولرقم()10فئاتألفاكرونباخ 

ألفاكرونباخمن0.6إلى 0.7
ألفاكرونباخمن0.7إلى 0.8

ألفاكرونباخمن0.8إلى 0.9
ألفاكرونباخأكبرمن 0.9

مقبول 
جيد 

جيدجدا ً 
ممتاز 
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الجدولرقم()11قيمةمعاملألفاكرونباخلكافةاألبعاد،المصدر:الدراسةالميدانيةومخرجاتالبرنامجاإلحصائي
( )SPSS:22

عددالعباراتلكلبُعد 
قيمةألفاكرونباخلعباراتكلبُعد 
األبعاد 
 10
 0.766
التغذيةالعكسية 
 10
 0.812
أداءالمعلمينوتقييمه 
 10
 0.775
الدوافع 
تشيرالنتائجالموجودةفيالجدولرقم()11أنقيمةمعاملألفاكرونباخلبُعدي (التغذية العكسية) و
(الدوافع) كانت (أكبر من  )0.7وهي نسبة تدل على ثبات (جيد) ألداة الدراسة ،ولبُعد (أداء المعلمين
وتقييمه)كانت(أكبرمن)0.8وهينسبةتدلعلىثبات(جيدجدا ً)ألداةالدراسة .
 .14اختبار التوزيع الطبيعي :Natural distribution test
تمالتحققمنالتوزيعالطبيعيلكلبُعدمنأبعادالدراسة(.1التغذيةالعكسية.2أداء المعلمين وتقييمه
 .3الدوافع) من خالل حساب معامالت اللتواء ( )Skewnessوالتفلطح ( )Kurtosisوفق الجدول رقم
( ،)12ومن ثم تم حساب حاصل قسمة كل من معامالت اللتواء على الخطأ المعياري لمعامل اللتواء،
وقسمة معامل التفلطح على الخطأ المعياري لمعامل التفلطح ،وفي حال كان حاصل القسمة يترواح بين
(1.96+و)1.96-لكلمنالمعاملينفإنالتوزيعيكونطبيعيا ً .

جدولرقم()12معامالتاللتواءوالتفلطحبالنسبةألبعادالدراسةالمصدر:الدراسةالميدانيةومخرجاتالبرنامجاإلحصائي
( )SPSS:22

حاصلقسمة حاصلقسمة
معاملالتفلطح 
معاملاللتواء 
أبعادالدراسة 
معامل
معامل
 Kurtosis
Skewness
اللتواءعلى التفلطحعلى
Std.
 Statistic
Std.
Statistic
الخطأ
الخطأ
 deviation
 deviation
المعياري 
المعياري 
 1.52
 0.71
 0.662
 1.009
 0.337
 0.242
التغذية
العكسية 
 0.36
 1.35
 0.662
 0.239
 0.337
أداءالمعلمين  0.455

وتقييمه 

 0.08
 1.00
 0.662
 0.716
 0.337
 0.338
الدوافع 

وبحسبنتائجالجدولرقم()12يتبينأنالتوزيعكانطبيعيا ً .
 .15اإلحصا ات الوصفية لمتغيرات الدراسة descriptive statistics for the study's
:variables
تمحسابالمتوسطالحسابي،حيثيعتبرالمتوسطالحسابيبين(1و)1.8ضعيفجداً،وبين(1.8و)2.4
ضعيف ،وبين ( 2.6و  )3.4متوسط ،وبين ( 3.4و  )4.2جيد ،وبين ( 4.2و  )5يعتبر قوي ،وأيضا ً تم
إجراءاختبار()One sample t-testلمعرفةمدىتوفر أبعادالدراسةفيمراكزمشروعبدايةولمعرفة
فيماإذاكانكلبُعديميلنحوالجانباإليجابيالموجب(أييتجاوزوسطالمقياس)3.4:حيثتماختيار
هذهالنسبةلستبعاداإلجاباتالحياديةالتيتتراوحبين(2.6و)3.3والجيدبين(3.4و)4.2وأماالممتاز
بين(4.2و .)5
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الجدولرقم()13المتوسطاتالحسابيةواختبار(،)One sample t-testالمصدر:الدراسةالميدانيةومخرجاتالبرنامج
اإلحصائي( )SPSS:22

 One sample t-test
المتوسطاتالحسابية 
األبعاد 
 Means
Sig
T
 0.00
 20.44
 3.99
التغذيةالعكسية 
 0.00
 19.73
 3.87
أداءالمعلمينوتقييمه 
 0.00
 19.37
 3.76
الدوافع 
وكمايظهرفيالجدولرقم()13فإنالمتوسطالحسابيلبُعدالتغذيةالعكسية جيد،والمتوسطالحسابي
لبُعدأداءالمعلمينوتقييمهجيد،والمتوسطالحسابيلبُعدالدوافعجيد.ويبينهالشكلرقم( :)06

الشكلرقم()06المتوسطاتالحسابيةMeansلمتغيراتالدراسة 


ويتبينأيضاًمنالجدولرقم()13أنالتغذيةالعكسيةتجاوزتوسطيالمقياسوبالتالييمكنالقولأن
التغذيةالعكسيةمطبقةبشكلجيدفيمراكزمشروعبداية،وأنأداءالمعلمينوتقييمهتجاوزوسطيالمقياس
وبالتالي يمكن القول أن أداء المعلمين وتقييمه يعتبر جيد في مراكز مشروع بداية ،وأن الدوافع تجاوزت
وسطيالمقياسوبالتالييمكنالقولأنالدوافعتعتبرجيدةفيمراكزمشروعبداية.
 .16اختبار الفرضيات :Testing hypotheses
 1/9اختبار الفرضية األولى :يوجد تأثير إيجابي معنوي للتغذية العكسية في أادا المعلمين:
لختبار هذه الفرضية تم إجراء تحليل النحدار البسيط ( )Regressionللمتغير المستقل (التغذية
العكسية)علىالمتغيرالتابع(أداءالمعلمين) .
جدولرقم()14عرضنتائجتحليلالنحدارالبسيط()Regressionبينالمتغيرالمستقلوالمتغيرالتابع،المصدر:الدراسة
الميدانيةومخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

األبعاد 

Constant

Sig

B

R

R2

التغذية
العكسية
واألداء 

 0.644

 0.00

 0.689

 0.689

 0.475

F-ANOVA
F
 Sig
 43.42
 0.00

أداءالمعلمين Dependent variable:
l
 Lالتغذيةالعكسية Predictors: (constat):
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وتبينالنتائجفيالجدولرقم()14أنمعاملالتحديد R2يبلغ()R2 = 0.475وهويمثلالنسبةالتي
تفسرهاالتغذيةالعكسيةمنأداءالمعلمين،وبماإنقيمة()Bموجبةودرجةاألهمية()Sig < 0.05بالتالي
فإنالتأثيرإيجابيمعنوي،والمعادلةالتاليةهيمعادلةالنحدار :
 Y = 0.644 + 0.689X
وأيضاًتمإجراءتحليلالرتباط()Correlationللتعرفعلىقوةالعالقةبينالمتغيرالمستقل(التغذية
العكسية) مع المتغير التابع (أداء المعلمين) ومع المتغير المعدل (الدوافع) وقد تم اعتماد التصنيف التالي
للتعرفعلىقوةالعالقة :
إذاكانتقيمةمعاملالرتباط(أقلمن)0.3يكونالرتباطضعيف،وإذاكانتقيمةمعاملالرتباط(بين
 0.4وأقلمن)0.6يكونالرتباطمتوسطالقوة،وإذاكانتقيمةمعاملالرتباط(بين 0.6و)0.8يكون
الرتباطقويوأخيراًإذاكانتقيمةمعاملالرتباط(أكبرمن)0.8يكونالرتباطقويجداً .
جدولرقم()15عرضنتائجتحليلالرتباط()Pearson Correlationبينالمتغيرالمستقلوالمتغيرالتابعوالمتغير
المعدل،المصدر:الدراسةالميدانيةمخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

التغذيةالعكسية 
1
 0.689
 0.419

تحليلالرتباط 
التغذيةالعكسية 
أداءالمعلمين 
الدوافع 

أداءالمعلمين 
 0.689
1
 0.410

(مالحظةارتباطالمتغيرمعنفسهدائماًهوارتباطتامويساوي )1

الدوافع 
 0.419
 0.410
1

تشيرالنتائجالواردةفيالجدولرقم()15إلىوجودعالقةارتباطقويبينالمتغيرالمستقل(التغذية
العكسية)والمتغيرالتابع(أداءالمعلمين)وإلىوجودعالقةارتباطمتوسطالقوةبينالمتغيرالمستقل(التغذية
العكسية) والمتغير المعدل (الدوافع) وإلى وجود عالقة ارتباط متوسط القوة بين المتغير التابع (أداء
المعلمين)والمتغيرالمعدل(الدوافع) .
 2/9اختبار الفرضية الثانية :تعدل الدوافع تأثير التغذية العكسية في أادا المعلمين:
تم إجراء تحليل النحدار المتعدد للمتغيرات المعدلة ( )moderated multiple regressionعلى
المتغيرالمستقلوالمتغيرالتابعوالمتغيرالمعدللمعرفةماإذاكانتالدوافعهيالمتغيرالمعدلولهاتأثير
على العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع ،ويتطلب هذا التحليل القيام بتحليل الرتباط
( )Correlationأولً وقد تم القيام به بالفعل عند اختبار الفرضية األولى ،ثم باستخدام تحليل النحدار
المتعدد للمتغيرات المعدلة يتم حساب تأثير المتغير المستقل والمعدل معا ً على المتغير التابع ومن نافذة
()Statisticsيتمأخذخيار()R2 Changeليظهرتأثيرالمتغيرالمعدلالظاهرفيالمتغيرالتابع .

جدولرقم()16عرضنتائجتحليلالنحدارالمتعدد،المصدر:الدراسةالميدانيةمخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

 Sig

R

 R2 Change

 F-ANOVA

األبعاد 

F
 Sig
محصلةأبعاد
التغذيةالعكسية
22.8
0.00
 0.496
 0.7
 0.00
والدوافعفي
األداء 
2
سرهذابأنالتأثيرالرئيسيللمتغيرالمستقل
يظهرالجدولرقم()16قيمة()R Change=49.6%ويُف َ
والمعدلهو%49.3علىتباينالمتغيرالتابع،وألن 0.05 > Sigفإذاللتغذيةالعكسية(المتغيرالمستقل)
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تأثيرعلىأداءالمعلمين(المتغيرالتابع)ويتوقفمستوىاألداءعلىوجودالدوافع(المتغيرالمعدل)ومدى
قوتها .
بمقارنةالنتائجأعالهمعالجدولرقم()14الذيعرضنتائجتحليلالنحدارالبسيط()Regressionبين
المتغير المستقل والمتغير التابع حيث كانت قيمة ( )R2 =47.5%وفي الجدول رقم ( )16كانت ( R2
 )Change=49.6%فهناك زيادة في قيمة  R2وهذا دليل على تأثير الدوافع على العالقة ما بين التغذية
العكسيةواألداء .

 3/9اختبار الفرضية الثالثة :ال تختلف التغذية العكسية في مراكز مشروع بداية بإختالف المتغيرات
الشخصية (النوع – العمر – خبرة التدريس)
تماختبارهذهالفرضيةعلىمراحل :
 1/3/9ال تختلف التغذية العكسية في مراكز مشروع بداية بإختالف النوع:
حيث تم استخدام اختبار ( )Independent sample T-testللفروق بين المتوسطات بالنسبة لمتغير
النوع معمحصلةالمتغيرالمستقلوهوالتغذيةالعكسية،لكن أولً تمالتحققمنشرطالتجانسباستخدام
اختبار( )Levene's Test

جدولرقم()17عرضقيماختبار()Independent sample T-testبينالمتغيرالمستقلومتغيرالنوع،المصدر:الدراسة
الميدانيةومخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22


النوع 
محصلةبُعدالتغذية
العكسية 

Levene's Test
for Equality of
Variances
Sig
F
 0.3
 1.2

Independent sample
 T-test
(2-tail)Sig
T
 0.6
 0.6

المتوسط Mean
ذكور 
 3.8

إناث 
 3.7


ومنالجدولرقم() 17نجدأنشرطالتجانسمحققبالنسبةللمتغيرالمستقلمعمتغيرالنوعحيثأنقيمة
اختبار ( )Levene's Test for equality of Variancesمرتفعة وبمستوى دللة أكبر من ( > Sig
 )0.05
وعند تطبيق اختبار ( )Independent sample T-testقد أشارت النتائج إلى أن المتغير المستقل
(التغذيةالعكسية)ليختلفباختالفالنوعحيثنجدإندرجةاألهميةاإلحصائية) 0.05<Sig(Tوذلك
كماهوموضحفيالجدولرقم( )17

 2/3/9ال تختلف التغذية العكسية في مراكز مشروع بداية بإختالف العمر :و
 3/3/9ال تختلف التغذية العكسية في مراكز مشروع بداية بإختالف الخبرة التدريسية:
أمابالنسبةلمتغيرات(العمر–الخبرة)فقدتماستخدام()One Way ANOVAوقبلالبدأفيتطبيقه
تم استخدام ( )Levene's Test for equality of Variancesوذلك من أجل التأكد من شرط تجانس
البيانات ،ويكونشرطتجانسالبياناتمحققعندماتكونقيمة 0.05 < Sigفياختبار( Levene's
)Test for equality of Variancesاألمرالذييشيرإلىإمكانيةاستخداماختبار( .)F

 48

جدولرقم()18عرضقيماختبار()Levene's Test for equality of Variancesبينالمتغيرالمستقلومتغيرالعمر
المصدر:الدراسةالميدانيةومخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

العمر 
محصلةبُعدالتغذية
العكسية 


Test of homogeneity of
 variance
Sig
Levene
 0.4
 1.9

Anova
 Sig
 0.5

F
 0.5

جدولرقم()19عرضقيماختبار()Levene's Test for equality of Variancesبينالمتغيرالمستقلومتغيرالخبرة
المصدر:الدراسةالميدانيةومخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

الخبرة 
محصلةبُعدالتغذية
العكسية 


Test of homogeneity of
 variance
Sig
Levene
 0.5
 1.5

 Anova
F
 0.8

 Sig
 0.4

تبيننتيجةاختبار()One Way ANOVAإلىأنالتغذيةالعكسيةلتختلفباختالفمتغيري (العمرو
الخبرة)حيثأنقيمة)0.05<Sig(Fوذلكوفقالجدولرقم()18والجدولرقم(.)19

 4/9اختبار الفرضية الرابعة :ال يختلف أادا المعلمين في مراكز مشروع بداية بإختالف المتغيرات
الشخصية (النوع – العمر – خبرة التدريس)
تماختبارهذهالفرضيةعلىمراحل :
 1/4/9ال يختلف أادا المعلمين في مراكز مشروع بداية بإختالف النوع:
حيث تم استخدام اختبار ( )Independent sample T-testللفروق بين المتوسطات بالنسبة لمتغير
النوع مع المتغير التابع وهو أداء المعلمين ،لكن أولً تم التحقق من شرط التجانس باستخدام اختبار
(،)Levene's Test for equality of Variancesومنالجدولرقم()20نجدأنشرطالتجانسمحقق
بالنسبة للمتغير التابع مع متغير النوع حيث أن قيمة اختبار ( Levene's Test for equality of
)Variancesمرتفعةوبمستوىدللةأكبرمن( )Sig>0.05
جدولرقم()20عرضقيماختبار()Independent sample T-testبينالمتغيرالتابعومتغيرالنوع،المصدر:الدراسة
الميدانيةومخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

Levene's Test
النوع 
for Equality of
Variances
إناث 
ذكور 
(2-tail)Sig
T
Sig
F
 3.6
 3.8
 0.4
 1.4
 0.4
محصلةبُعدأداءالمعلمين  0.9
وتقييمه 
وعندتطبيقاختبار()Independent sample T-testقدأشارتالنتائجإلىأن المتغيرالتابع(أداء
المعلمين)ليختلفباختالفالنوعحيثإندرجةاألهميةاإلحصائية) 0.05 < Sig (Tوذلككماهو
موضحفيالجدولرقم( .)20
Independent sample
 T-test

المتوسط Mean
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 2/4/9ال يختلف أادا المعلمين في مراكز مشروع بداية بإختالف العمر :و
 3/4/9ال يختلف أادا المعلمين في مراكز مشروع بداية بإختالف الخبرة التدريسية:
أمابالنسبةلمتغيرات(العمر–الخبرة)فقدتماستخدام()One Way ANOVAوقبلالبدأفيتطبيقه
تم استخدام ( )Levene's Test for equality of Variancesوذلك من أجل التأكد من شرط تجانس
البيانات ،ويكونشرطتجانسالبياناتمحققعندماتكونقيمة 0.05 < Sigفياختبار( Levene's
)Test for equality of Variancesاألمرالذييشيرإلىإمكانيةاستخداماختبار( .)F
جدولرقم()21عرضقيماختبار()Levene's Test for equality of Variancesبينالمتغيرالتابعومتغيرالعمر
المصدر:الدراسةالميدانيةمخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

العمر 
محصلةبُعدأداء
المعلمينوتقييمه 

Test of homogeneity of
 variance
Sig
Levene
 0.4
 1.5

Anova
 Sig
 0.5

F
 0.5


جدولرقم()22عرضقيماختبار()Levene's Test for equality of Variancesبينالمتغيرالتابعومتغيرالخبرة
المصدر:الدراسةالميدانيةمخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

الخبرة 
محصلةبُعدأداء
المعلمينوتقييمه 

Test of homogeneity of
 variance
Sig
Levene
 0.4
 1.4

 Anova
F
 0.7

 Sig
 0.5


تبين نتيجة اختبار ( )One Way ANOVAإلى أن أداء المعلمين وتقييمه ل يختلف باختالف متغيري
(العمروالخبرة)حيثأنقيمة)0.05<Sig(Fوذلكوفقالجدولرقم()21والجدولرقم( .)22

 5/9اختبار الفرضية الخامسة :ال تختلف الدوافع في مراكز مشروع بداية بإختالف المتغيرات
الشخصية (النوع – العمر – خبرة التدريس)
تماختبارهذهالفرضيةعلىمراحل :
 1/5/9ال تختلف الدوافع في مراكز مشروع بداية بإختالف النوع:
حيث تم استخدام اختبار ( )Independent sample T-testللفروق بين المتوسطات بالنسبة لمتغير
النوعمعالمتغيرالمعدلوهوالدوافع،لكنأولًتمالتحققمنشرطالتجانسباستخداماختبار( Levene's
 ،)Test for equality of Variancesومن الجدول رقم ( )18نجد أن شرط التجانس محقق بالنسبة
للمتغيرالمعدلمعمتغيرالنوعحيثأنقيمةاختبار()Levene's Test for equality of Variances
مرتفعةوبمستوىدللةأكبرمن( )Sig>0.05
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جدولرقم()23عرضقيماختبار()Independent sample T-testبينالمتغيرالمعدلومتغيرالنوع،المصدر:الدراسة
الميدانيةومخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

النوع 

محصلةبُعدالدوافع 

Levene's Test
for Equality
of Variances
Sig
F
 0.7  0.9

Independent sample
 T-test

المتوسط Mean

(2-tail)Sig
 0.15

إناث 
 3.4

T
 1.4

ذكور 
 3.7


وعند تطبيق اختبار ( )Independent sample T-testقد أشارت النتائج إلى أن المتغير المعدل
(الدوافع) ل يختلف باختالف النوع كما هو موضح في الجدول رقم ( )23فإن درجة األهمية اإلحصائية
) 0.05<Sig(T

 2/4/9ال تختلف الدوافع في مراكز مشروع بداية بإختالف العمر :و
 3/4/9ال تختلف الدوافع في مراكز مشروع بداية بإختالف الخبرة التدريسية:
أمابالنسبةلمتغيرات(العمر–الخبرة)فقدتماستخدام()One Way ANOVAوقبلالبدأفيتطبيقه
تم استخدام ( )Levene's Test for equality of Variancesوذلك من أجل التأكد من شرط تجانس
البيانات ،ويكونشرطتجانسالبياناتمحققعندماتكونقيمة 0.05 < Sigفياختبار( Levene's
)Test for equality of Variancesاألمرالذييشيرإلىإمكانيةاستخداماختبار( .)F

جدولرقم()24عرضقيماختبار()Levene's Test for equality of Variancesبينالمتغيرالمعدلومتغيرالعمر
المصدر:الدراسةالميدانيةمخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

العمر 
محصلةبُعددوافع
المعلمين 

Test of homogeneity of
 variance
Sig
Levene
 0.4
 1.2

Anova
 Sig
 0.7

F
 0.4


جدولرقم()25عرضقيماختبار()Levene's Test for equality of Variancesبينالمتغيرالمعدلومتغيرالخبرة
المصدر:الدراسةالميدانيةمخرجاتالبرنامجاإلحصائي( )SPSS:22

الخبرة 
محصلةبُعددوافع
المعلمين 


Test of homogeneity of
 variance
Sig
Levene
 0.5
 1.5

 Anova
F
 0.6

 Sig
 0.5

تبين نتيجة اختبار ( )One Way ANOVAإلى أن الدوافع ل تختلف باختالف متغيري (العمر و
الخبرة)حيثأنقيمة)0.05<Sig(Fوذلكوفقالجدولرقم()24والجدولرقم( .)25
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 .10نتائج الدراسة :Results
 توصلتهذهالدراسةإلىوجودتأثيرللتغذيةالعكسيةإيجابيمتوسطالقوةفيالعينةالمدروسةفي أداء
المعلمين،وتوصلتالدراسةإلىأنالدوافعهيمتغيرمعدليؤثرعلىعالقةالتغذيةالعكسيةبأداءالمعلمين
ويتوقفمستوىاألداءعلىوجودالدوافعومدىقوتها .
وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود اختالف في التغذية العكسية ،وأداء المعلمين ،والدوافع ،في مراكز
مشروعبدايةباختالفالمتغيراتالشخصية(النوع–العمر–خبرةالتدريس) .
 وبحسباإلحصاءاتالوصفيةالتيتمإجرائهافقدتوصلتالدراسةإلىأنالتغذيةالعكسيةيتمتطبيقها
بشكلجيدفيمراكزمشروعبداية،وأنأداءالمعلمينوتقييمهيعتبرجيدفيمراكزمشروعبداية،ودافعية
األداءعندالمعلمينتعتبرجيدةفيمراكزمشروعبداية .

 .11مناقشة النتائج :Discussing the results
 1/11تعليق عن عالقة الطالب بإادارة المؤسسة التعليمية وعالقتها المباشرة في أهداف وبيانات
التغذية العكسية:
 تعتبرالعالقةبيناإلدارةوالطالبمنأكثرالحلقاتالتعليميةحساسيةتجاهالعمليةالتعليميةألناإلدارة
فيهذهالحالةستقفوجها ًلوجهمعتطلعاتالطالبالتيغالبا ًمالتتحققأولتنسجممعأهدافالعملية
التعليميةللمؤسسةالتعليميةبغضالنظرفيماإذالو كانتتعبرعنرغباتشخصيةأوضعففيمدارك
الطالب للعملية التربوية ،وعليه يجب أن تلجأ اإلدارة الواعية إلى مسارات مباشرة وغير مباشرة تصب
كليهمافيتعزيزاألواصربينالطالبواإلدارة،ومنهابحسبالبكريومنة()2011علىسبيلالمثالل
الحصر :
-

عرض جدول ساعات الدورات على الطالب لبيان مالحظاتهم عليها وتعديـلها ،وليس كما تقف
بعض اإلدارات موقف الدكتاتورية في إجراءاتها،وهذا ينطبق على جدول المتحاناتوهذايكون
منمسؤوليةالمعلمالذييحتكمباشرةمعالطالبويحددمواعيدالمتحاناتبالتفاقمعاإلدارة .
القيام بمقابالت مباشرة بين الطالب واإلدارة للوقوف على المشاكل الحقيقية التي تواجه الطالب
ووضع الحلول والمقترحات التي تلبي متطلباتهم التعليمية عبرالدخولإلىالصفوفالمتنوعةفي
نهايةالجلسةوالجتماعبالطالبوأخذرأيهملمدةبسيطةكعشردقائقكلشهر .
تمتين العالقة بين اإلدارة والطالب بتفعيل األنشطة الالصفية بدعوة الطالب للتطوع في صفوف
المتطوعينفيمراكزمشروعبدايةعبرتثقيفالطالببأهدافالمراكزكافةودعوتهملمساعدتها
فيتحقيقأهدافهافيالمجتمعالسوري .
تثقيف وتوعية الطلبة بأهمية إدراج المعلومة الهادفـة والصادقة والشفافة كون الهدف من تقييمهم
للدورات هو تحسين العملية التعليمية من خالل حصول الدارة على هذه البيانات لتقديم التغذية
العكسيةالفعالةوليسالكتفاءبشرحعباراتاستمارةالتقييمكماكانيحصلفيالمراكزوهذايكون
بتثقيف الفرق اإلدارية حتى يتغير الموقف السلبي من استمارات التقييم ونقل صورتها اليجابية
بشكلصحيحللطالب.

 يأتيهذاالتعليقكونالطرفالوحيدالذييقيماألداءفيالمراكزالمدروسةهوالطالبولمتركزهذه
الدراسةعلىدراسةهذهالناحيةبلتركتهالدراساتأخرىمستقبليةولكنغايةالتعليقهولفتنظراإلدارة
إلىأهميةتقويةأواصرالعالقةبينهاوبينالطالب .
 2/11بالتعاون مع إادارة مراكز مشروع بداية :كما يظهر في الجدول رقم ( )26تم الحصول على
احصائياتاألعوامالثالثةاألخيرةلعددجلساتتقديمالتغذيةالعكسيةالتيتمالقيامبهامعمعلميالمراكز،
وفي محاولة لتفسير النتائج تم القيام بمقابلة مع مديرة مشروع بداية واألخذ بتعليقات بعض المعلمين عن
الموضوع .
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جدولرقم()26احصائياتاألعوامالثالثةاألخيرةلعددجلساتتقديمالتغذيةالعكسية 

 2018
 2017  2016

2  4حتىمنتصفالعام 
عددجلساتتقديمالتغذيةالعكسيةالتيتمالقيامبهامعالمعلمين   3

 وشرحتالمديرةأثناءالمقابلةمعهاأنشكاويالطالبوتقييمهملكلدورةوحضورهملكاملالجلسات
أوانسحابهممنهاهودليلاإلدارةعلىنجاحأوفشلأداءالمعلمين،بينماعالماتالطالبليستمنمعايير
التقييمالمعتمدةفيالمراكز،أماحضورالدرسبشكلمفاجئواستخدامأسلوبالمالحظةفيتقييماألداءفقد
اعترفت المديرة بضعف خبرتها وصغر سنها أمام مسؤولية كهذه ،فاإلدارة على قناعة بضرورة التقييم
الكتابيمنقِبلالطالبكونهيعطيسمعةجيدةللمراكزويظهراهتماماإلدارةبرأيهم،وأماماعتراضبعض
المعلمينعلىعمرالطالبالصغيرفهمليملكونالخبرةلتقديمتقييمذيمعنىتمسكتاإلدارةبضرورة
التقييم ،لكن عند طرح مشكلة عدم قدرة المعلم على مواجهة الطالب في حال حصل على تقييم سيء تم
السماحبتسجيلاسمالطالبعلىاستمارةالتقييمبدلًمنجعلمنقامبالتقييممجهولالهوية .
 وعندالسؤالعنكيفيةالقيامبجلسةتقديمالتغذيةالعكسيةكانالجوابأنجلساتالتغذيةالعكسيةكانت
مختصرة وسريعة وتم إعالم المعلم بنتيجة تقييمه من خاللها مع تقديم المالحظات عن أدائه وبعض
التوجيهاتالضرورية،وعندالسؤالعنسببالصعوباتوالمكافآتالناتجةعنهاكانالجوابفيصعوبة
تقبل نتائج تقييم أساسه قائم على رأي الطالب حصرا ً من دون أي نوع آخر من أنواع تقييم األداء ،أما
المكافآت فكانت شاملة لجميع المعلمين واإلداريين وتتمثل في زيادة في الراتب بنسبة ثابتة للجميع بغض
النظرعننتائجالتقييمممازادفيسلبيةبعضالمعلمينمنالتقييمونتائجه،بينماأشارمعلمونآخرونإلى
أهميةالجتماعاتالدوريةفيالتفريغالنفسيوطرحالقتراحاتومناقشةاإلدارةبشكلجماعي وفضلوها
عنالمقابالتالفردية،وعلّقبعضهمأنهمليعيرونتقييمالطالبأيأهميةطالمااألداءيسيربشكلحسن
منوجهةنظرالمعلمين .

 .12توصيات وحلول الدراسة :Recommendations and Solutions
 زيادةالهتمامبتعريفالطالببالتغذيةالعكسيةوأهميتهامنخاللزيادةأداء المعلمين الموجهنحوتقديمها له عن أدائه في الصف مع األخذ بالعتبار الجهد والضغط الذي يفرضه هذا الحل على
المعلمين ،وأن تشمل دورات تدريب المعلمين موضوعات تتناول التغذية العكسية وكيفية تقديمها
للطالبوالستعدادلتلقيهامنهومناإلدارةوالزمالءوكيفيةاستخدامهالتحسيناألداء ،علىأنتتم
لً من إلقاءالمحاضراتعن
مناقشةنظام التغذية العكسية المطبق حاليا ًوكال ايجابياته وسلبياته بد 
فائدتها فالطرفالمتلقيللتغذية العكسيةمالميتعلممهارةقبولهاستصبحبالفائدة،وعليهيترتب
تقوية العالقات بين المعلمين والدارة لزيادة الثقة في التغذية العكسية واإلدارة التي تقدمها،ويفضل
الستعانةببعضالخبراءوالمختصينفيمجالتدريبالمدراءالمسؤولينعنتقييمأداءالمعلمين
وكيفيةتطبيقهبمايفيدبتطويرالمؤسسةويجبرصدمايترتبعليهمنكلفة .
 عنداستخدامالتغذيةالعكسيةوتقديمهامنقبلاإلدارةيجبانتقاءالمعلوماتالتيتحملتأثيراًايجابياًعندالنتهاءمناألداءحتىينتجعنهاأعلىدرجةتأثيرويجبخلقثقافةمنالتقديروالتشجيعحيث
يالحظكلمعلمتعبالمعلميناآلخرينويسمعالمعلمونكلماتالتقديروالتشجيعتعبرعنهااإلدارة
لكل فرد منهم على حدى،ويفضلتقليل تكرار المالحظة للمعلمين ذوي األداء الممتاز لتقليل شعور
القلق عندهم منها والتركيز على المعلمين الذين يحتاجون لرفع مستوى أدائهمبدلً منتقديمالتغذية
العكسيةبشكلمستمرللجميععلىحدسواء .
 توفير كتيب أو دليل إرشادي يوضح السياسات الخاصة بتقييم أداء المعلمين وكيفية تطبيقها علىجميععناصرالمؤسسةالتعليميةمعضرورةتحديدأدوارومسؤولياتكلعضوفيالمؤسسةعلى
اعتبارهمشركاءفاعلينفيتحسيناألداء.
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 تبني التغذية العكسية المبينة على حضور درس المعلم وجمع البيانات عن أدائه بالمالحظة بعدتدريباإلدارةعلىذلك،معاألخذبعينالعتبارالكلفةالمترتبةعلىذلكوالوقتالضائعفيسبيل
التدريب ،وذلك لما فيه من رفع لمستوى التغذية العكسية المقدمة للمعلم وزيادة الثقة فيها وكون
الطالب مصدر وحيد حاليا ً لبيانات التغذية العكسية مع أنهم زاوية جيدة للمؤسسة التعليمية لترى
نفسها بوضوح من وجهة نظرهموتعرفموقعهاالتنافسيلكنيعاب فيهم أن تقييمهم ل يشير إلى
عيوب أداء اإلدارة ول يميزون عيوب أداء المعلمين كونهم ل يعرفون ما هو مستوى األداء
المطلوبوطريقةتنفيذهبحسبالمعاييراإلداريةمعأنهمنالضروريالستمرارفيأخذرأيهم.
 تطبيق الحوافز المناسبة المؤثرة بدرجة كافية إلستثارة ورفع مدى قوة الدوافع لدى المعلمين فيالمراكز المدروسة لرفع مستوى األداء بالستفادة من دراسات الحوافز التي تراعي الختالفات
الشخصيةالتيمنشأنهاالتأثيرفيالدوافععندتطبيقأياًمنها .

 .13الدراسات المستقبلية :Future Research
 تطبيق نفس هذه الدراسة في مراكز أخرى لنفس الجمعية بعد األخذ بنتائج هذه الدراسة وزيادةالوعيحيالموضوعالتغذيةالعكسيةللطالب ،والمعلمين ،والمدراء ،وتدريبالمدراءعلىتقييم
األداءوتقديمالتغذيةالعكسيةلقياسالفرقعننتائجهذهالدراسة .
 إجراءدراسةبعداستخدامنوعينمنالتقييم:أولًالتقييمبالمالحظةوثانياًالتقييمبالستمارةالمقدمةللطالب،لمعرفةأيمنهايقدمتغذيةعكسيةأدقوأفضلوأكثرتحقيقاًلهدفتحسيناألداء.
 إجراء دراسة لقياس قوة العالقة ما بين المعلمين واإلدارة ومابين اإلدارة والطالب نظرا ً لما لهذهالعالقاتمنتأثيرعلىتأثيرالتغذيةالعكسيةفيتحقيقهدفهافيتحسيناألداء .
ً
 دراسة المؤثرات األخرى في األداء لتحسين األداء حيث أن الدوافع كانت جزءا من هذه الدراسةونتجأنلهاتأثيرا ًعلىمستوىاألداء،يمكندراسةأثرالرضىالوظيفيفي األداء وأثرالحوافز
المطبقةعلىاألداء .
 دراسة أثر ضغط العمل على األداء بإختالف المتغيرات الشخصية (النوع – العمر – خبرةالتدريس)
 دراسةعنأنواعالحوافزواختالفهابحسبالمتغيراتالشخصيةلمعرفةأيهااألنسبتطبيقهواألكثرفعاليةفيالمراكزمماشأنهزيادةالدوافعوالرضىالوظيفي.
 دراسة عن أكثر طرق التدريب على التغذية العكسية فعالية باألخذ بعين العتبار المتغيراتالشخصية .
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جدولرقم()27جدولتلخيصاختبارالفرضياتوالتوصياتواألبحاثاالمستقبلية 

رقمالفرضية 

نصالفرضية 


1


يوجدتأثيرللتغذية
العكسيةإيجابيمتوسط
القوةفيأداءالمعلمين .


قبولأورفض
الفرضية 

قبول 

النتائج 

التوصيات 

الدراساتالمستقبلية 


يوجدتأثيرإيجابيمعنوي
للتغذيةالعكسيةفيأداء
المعلمين .


يجب انتقاء معلومات التغذية
العكسية عندتقديمهالخلقثقافة من
التقديروالتشجيع .

توفير كتيب يوضح سياسات
تقييمأداءالمعلمينمع تحديدأدوار
ومسؤوليات كل عضو في
المؤسسةالتعليمية .

الستعانة ببعض الخبراء
والمختصين في مجال تدريب
المدراء المسؤولين عن تقييم أداء
المعلمين وكيفية تطبيقه ويجب
رصدمايترتبعليهمنكلفة .

تقوية العالقات بين المعلمين
واإلدارة لزيادة الثقة في التغذية
العكسيةواإلدارةالتيتقدمها .

تقليلتكرارالمالحظةللمعلمين
ذوي األداء الممتاز والتركيز على
المعلمين الذين يحتاجون لرفع
مستوىأدائهم .



تطبيقنفسهذهالدراسةفي
مراكزأخرىلنفسالجمعيةبعد
األخذبنتائجهذهالدراسةوزيادة
الوعي حيال موضوع لتغذية
العكسية للطالب والمعلمين
والمدراء وتدريب المدراء على
تقييم األداء وتقديم التغذية
العكسية لقياس الفرقعننتائج
هذهالدراسة .

إجراء دراسة باستخدام
نوعين من التقييم :أولً التقييم
بالمالحظة وثانيا ً التقييم
بالستمارة المقدمة للطالب،
لمعرفة أي منها يقدم تغذية
عكسية أدق وأفضل وأكثر
تحقيقاًلهدفتحسيناألداء .

إجراءدراسةلقياسقوةالعالقة
مابينالمعلمينواإلدارةومابين
اإلدارة والطالب نظرا ً لما لهذا
العالقات من تأثير على تأثير
التغذيةالعكسيةفيتحقيقهدفها
فيتحسيناألداء .
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2


الدوافعمتغيرمعدل
يؤثرعلىعالقة
المتغيرالمستقلالتغذية
العكسيةبالمتغيرالتابع
أداءالمعلمين .


قبول 

أن تشمل دورات تدريب
المعلمين موضوعات تتناول
التغذية العكسية وكيفية استخدامها
لتحسين األداء ومناقشة نظام
التغذية العكسية المطبق حاليا ًوكال
لً من إلقاء
ايجابياته وسلبياته بد 
المحاضراتعنفائدتها .

تبني التغذية العكسية المبينة
على المالحظة بعد تدريب اإلدارة
مع األخذ بعين العتبار الكلفة
والوقت الضائع وذلك لما فيه من
رفع لمستوى التغذية العكسية
المقدمة للمعلم وزيادة الثقة فيها
وكون الطالب كمصر وحيد حاليا ً
لبيانات التغذية العكسية يعاب فيهم
أن تقييمهم ل يشير إلى عيوب أداء
اإلدارة ،ول يميزون عيوب أداء
المعلمين مع أنه من الضروري
الستمرارفيأخذرأيهم 


الدوافعمتغيرمعدليؤثرعلى تطبيقالحوافزالمناسبةالمؤثرة
عالقةالمتغيرالمستقلالتغذية بدرجةكافيةإلستثارةورفعمدى
قوةالدوافعلدىالمعلمينفي
العكسيةبالمتغيرالتابعأداء
المعلمينويتوقفمستوىاألداء المراكزالمدروسةلرفعمستوى
األداء .
علىوجودالدوافعومدىقوتها .

دراسة المؤثرات األخرى على
األداء لتحسين األداء حيث أن
الدوافع كانت جزءا ً من هذه
الدراسةونتجأنلهاتأثيرا ًعلى
مستوىاألداء،يمكندراسةأثر
الرضى الوظيفي على األداء
وأثر الحوافز المطبقة على
األداء .
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3


ليوجداختالف
جوهريفيالتغذية
العكسيةبإختالف
المتغيراتالشخصية
(النوع–العمر–
خبرةالتدريس) 

ليوجداختالف
جوهريفيأداء
المعلمينبإختالف
المتغيراتالشخصية
(النوع–العمر–
خبرةالتدريس) 


5


ليوجداختالف
جوهريفيالدوافع
بإختالفالمتغيرات
الشخصية(النوع–
العمر–خبرة
التدريس) 


4


قبول 


قبول 


قبول 




ليوجداختالفجوهريفي أنتشملدوراتتدريبالمعلمين دراسةعنأكثرطرقالتدريب
موضوعاتتتناولالتغذيةالعكسية علىالتغذيةالعكسيةفعالية
التغذيةالعكسيةبإختالف
المتغيراتالشخصية(النوع– وكيفيةتقديمهاللطالبوالستعداد باألخذبعينالعتبارالمتغيرات
الشخصية 
لتلقيهامنهومناإلدارةوالزمالء
العمر–خبرةالتدريس) 
وكيفيةاستخدامهالتحسيناألداء .

دراسةأثرضغطالعملعلى
األداءبإختالفالمتغيرات
الشخصية 




زيادةالهتمامبتعريفالطالب
ليوجداختالفجوهريفي
بالتغذيةالعكسيةوأهميتهامنخالل
أداءالمعلمينبإختالف
المتغيراتالشخصية(النوع– زيادةاألداءالموجهنحوتقديمهاله
عنأدائهفيالصفمعاألخذ
العمر–خبرةالتدريس) 
بالعتبارالجهدوالضغطالذي
يفرضههذاالحل .




دراسةعنأنواعالحوافز
ليوجداختالفجوهريفي الستفادةمندراساتالحوافزالتي
تراعيالختالفاتالشخصيةالتي واختالفهابحسبالمتغيرات
الدوافعبإختالفالمتغيرات
منشأنهاالتأثيرفيالدوافععند الشخصيةلمعرفةأيهااألنسب
الشخصية(النوع–العمر–
ً
تطبيقهواألكثرفعاليةفي
تطبيقأيامنها .
خبرةالتدريس) 
المراكزمماشأنهزيادةالدوافع
والرضىالوظيفي 
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قائمة الملحقات :الملحق رقم ( :)01االستبيان الذي تم توزيعه بعد تعديالت الدكتور المشرف على هذه الدراسة.


استبيانمصممألغراضالدراسةالعلميةبعنوان(اختبارالتأثيرال ُمعدِلللدوافععلىالعالقةبينالتغذية
العكسيةواألداء:دراسةمسحيةفيمراكزمشروعبداية)يرجىالتفضلباإلجابةعنجميعالعبارات
الواردةفيالستبيانبوضوحوصراحةعلماًأنالبياناتالمجموعةمنخاللهذاالستبيانستحاطبالسرية
التامةولنيتماستخدامهاإلألغراضالدراسةالعلمية :
الدكتور 

الباحثة 

مهندأرناؤط 

سحرالزغت 


الرجاءوضعإشارة()أمامالخيارالمناسبالذيتعدونهأكثرتمثيالًللعبارات :
الجزءاألول :
عداد
العبارات


العبارات
 .1التغذيةالعكسية :

غير
موافق
بشدة


غير
موافق

نوعا
ما

موافق موافق
بشدة

 1.1

تهدفالتغذيةالعكسيةإلىتحسيناألداء 

 1.2

التغذيةالعكسيةدقيقةوذاتقيمة 



 1.3

التغذيةالعكسيةواقعيةقابلةللتطبيق 





 1.4

يتكررتقديمالتغذيةالعكسيةبشكلمستمر 







 1.5

ينتجعنهامكافآتوحوافزماديةأومعنوية 









 1.6

هناكخوفوقلقمنها 











 1.7

طريقةتقديمهاإيجابية 











 1.8

طريقةتلقيهامنفتحةمرحبة 











 1.9

جلسةتقديمهافرديةوخاصةبينالمديروالمعلم 











 1.10

يتماستخدامالدليلعندمناقشةالتغذيةالعكسية 

























 .2أداءالمعلمينوتقييمه :


 2.1

تقييماألداءعادل 

غير
موافق
بشدة





























غير
موافق


نوعا
ما


موافق موافق
بشدة
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 2.2

معاييرتقييماألداءواضحة 











 2.3

ينتجعنتقييماألداءمكافآتوترقيةعادلة 











 2.4

ينتجعنتقييماألداءنظاماتصاليذياتجاهين
بيناإلدارةوالمعلمين 
الجهةالتيتقومبالتقييممناسبة 





















 2.6

يتمتطبيقأكثرمننوعمنأنواعتقييماألداء 











 2.7

تقييماألداءخاليمنالتحييز 











 2.8

مستوياتاألداءالناتجةعنالتقييمواضحة 











 2.9

مستوىاألداءالمتوقعواضح 











 2.10

نتائجتقييماألداءسريةليطلععليهاالمعلم 

























 2.5

 .3الدوافع :



غير
موافق
بشدة



غير
موافق

نوعا
ما

موافق موافق
بشدة













 3.1
 3.2

يشعرالمعلمبطاقةودافعيةللعمل 
يشعرالمعلمبرغبةواستمتاعفيأداءالعمل 









 3.3

يحققالعملالتسليةالمتعةالشخصية 









 3.4

يحققالعملالستقاللالمادي 









 3.5

يحققالعملالمتعةوالصحبة 









 3.6

يفتحالعملأبوابالترقية 









 3.7

يشعرالمعلمبمكانتهفيالعمل 











 3.8

يحققالعملحاجةالحتراموالتقدير 











 3.9

يحققالعملحاجةتحقيقالذات 











 3.10

يحققالعملتحديإبداعيوخالق 
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Abstract:
This study aims to know the effect of feedback on teachers' performance,
and to know the effect of motives on this relationship, also it aims to know if
there's any differences in feedback, performance, and motives according to
the differences in personal characteristics of the study's sample.
To achieve this goal a questionnaire was designed and distributed to (55)
teachers of the (60) teachers working at the three Bidaya centers, and (55)
were given back.
The study found that the effect of feedback has a positive medium strength
effect on teachers' performance, and the study found that motivation is a
moderator variable that affects the relationship of feedback and teachers'
performance, and the level of performance depends on the existence of
motivation and its strength, the study also found that there is no significant
difference in feedback, teacher's performance, or motivation according to
personal characteristics which they are: gender, age, and teaching experience
and according to the descriptive statistics the study found that the feedback
that is done in Bidaya centers is good, and teacher's performance and
teacher's appraisal that is in Bidaya centers is good, and motivation that is in
Bidaya centers is good.
And the study mainly recommended adopting feedback based on attending
the teachers' lessons, and gathering data by observation of the lessons, after
training the administration on it, also the study recommended that teachers'
training courses include subjects talking about feedback and how to give it to
students, and be ready to receive it from them, and from the administration,
and from colleagues, and how to use it to better performance.
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