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 التغذية الراجعة
البد ان يدرك المتعمم ما أذا كانت نتائج أدائو صحيحة أم تحتاج الى تعديل عن طريق أستقبالو     

معمومات من البيئة التعميمية أي تغذية راجعة تساعد عمى التعمم خالل فترة قصيرة اذا ماتم مراعاة 
 حاجات الطمبة المرتبطة بالحافز واالستجابة . 

( تزويد المتعمم بمستوى ادائو في محاوالتو الالحقة من  (Feedback الراجعة التغذيةونعني ب      
خالل تصحيح االخطاء التي وقع بيا او تثبيت االداء وتحسينو أذا كان اداءا جيدا ،وىي ممعومات او 

 وباختصار ، تعميقات أو تصويبات يقوم بيا ) المدرس او زميل أو اي طرف اخر لو ارتباط باالداء (
 سير عن بمعمومات تزويده خالل من تعممو نتيجة الطالب إعالم ىي الراجعة التغذية إن القول يمكن
 أو ، الصحيح االتجاه في يسير كان إذا ، األداء ذلك تثبيت في لمساعدتو ، مستمر بشكل أدائو

 . تعديل إلى بحاجة كان إذا تعديمو
 التي الوسائل إحدى النيا التقويم لعممية الشامل بالمفيوم الراجعة التغذية مفيوم ويرتبط 
 إلى التعميمية العممية تسعى التي واألىداف الغايات من تحقيقو يمكن ما أقصى تحقيق أجل من تستخدم

، واشار  (8491) عام " واينر نوبرت"  من وضعوواول  التربوية المفاىيم من الراجعة التغذية مفيوم ويعد بموغيا
  .     ((الالحق  تؤثر عمى األداءسوف معمومات حول األداء الحالي )) أن الالكثيرون الى انيا

  : الراجعة التغذية خصائص
  : ىي خصائص ثالث الراجعة لمتغذية أن النفس وعمماء التربويون يفترض     
 ، الراجعة لمتغذية الوظيفي الدور في رئيسا مرتكزا الخاصية ىذه تشكل :التعزيزية الخاصية ـ    1

 الراجعة التغذية خالل من الخاصية ىذه عمى الباحثين أحد ركز وقد ، التعمم عمى يساعد الذي األمر
 احتمال ويزيد ، يعززه استجابتو بصحة الطالب إشعار أن يرى حيث ، المبرمج التعميم في الفورية
  . بعد فيما الصحيحة االستجابة تكرار
 إثارة في الراجعة التغذية تسيم حيث ، ىاما محورا الخاصية ىذه تشكل :الدافعية الخاصية ـ    2

 ويقبل ، التعمم بعممية يستمتع المتعمم جعل يعني مما.  المتقن واألداء ، واإلنجاز لمتعمم المتعمم دافعية
  . المتعمم سموك تعديل إلى يؤدي مما ، الصفي النقاش في ويسيم ، بشوق عمييا

 المتقن األداء لو فتبين ، أدائو نحو الفرد توجيو عمى الخاصية ىذه عمل :الموجهة الخاصية ـ    3
 لمميارة الميمة الظواىر إلى المتعمم انتباه مستوى من ترفع وىي ، فيحذفو المتقن غير واألداء ، فيثبتو
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.  لديو والقصور الضعف مواطن فيتالفى ، لمتعمم ودافعيتو اىتمامو مستوى من وتزيد ، تعمميا المراد
 الفيم وتعدل ، األخطاء وتصحح ، المطموبة واالرتباطات المعاني تثبيت عمى تعمل فيي لذلك

 من يزيد وىذا ، مرغوبة نتائج إلى أدى الذي السموك تكرار عمى المتعمم مساعدة في وتسيم ، الخاطئ
 . بنفسو المتعمم ثقة

  : الراجعة التغذية أنواع
 في يتمثل الذي السيل النوع من يكون ما فمنيا ، ومتعددة كثيرة وصور أشكال الراجعة لمتغذية      

 ما ومنيا ، معمومات لتصحيح االستجابة كتقديم ، وتعمقا تعقيدا أكثر يكون ما ومنيا ،(  ال أو نعم) 
(  ىوكنج)  الباحث قدم وقد.  لالستجابات جديدة معمومات إضافة فيو تتم الذي النمط من يكون

  : اآلتي النحو عمى وذلك أبعاد وفق الراجعة التغذية ألنواع تصنيفا
  ) خارجية و داخمية)  المصدر حسب راجعة تغذية اوال :     

 مصدر إلى تشير فيي ، المتعمم في تؤثر التي العوامل أىم من الراجعة التغذية تعتبر      
لتغذية لممعمومات في ا ىناك مصدران. و  ما لميارة أدائو طبيعة حول لممتعمم تتوافر التي المعمومات
 ( وكالىما اليمكن االستغناء عنو او تفضيل نوع عمى اخر .داخمي وخارجي) الراجعة 

ونطمق عمييا ذاتية الن المعمومات تأتي من :  )الحسية او الذاتيةالداخمية )التغذية الراجعة  -أ 
 وعادة . تآزر الجياز العصبي مع الحركي حسية ألنيا تعتمد عمى حواس الطالب عبرذات الطالب و 

مثال عندما  . المتعمم ذات مصدرىا ويكون ، الميارة تعمم من األخيرة المراحل في بيا تزويده يتم ما
جسمو لم يتكور ولم  فإذا تبين أن االداء يراجع (ن يقوم باالستجابةأفبمجرد  يؤدي الدحرجة االمامية )

يتدحرج فيعرف انو لم يؤد الدحرجة االمامية بشكل صحيح النو لم يكور جسمو . نفيم من ىذا ان 
يتفق مع معمومات الأوجوابو  فعندما يراجع اداءه، باالداءذي قام الطالب النابعة من تمك المعمومات 
 . احساسو الداخميتصحيحو عن طريق  "الخطاء ويحاول جاىدا فيشخصسابقة قد درسيا 

يكون التوجيو خارجيا أي ان مصدر التغذية الراجعة من شخص  :  التغذية الراجعة الخارجية - ب
 بداية في بيا المتعمم تزويد يتم ما وغالبا المشرف ( –الزميل –معني بالعممية التعميمية مثال )المدرس 

رأييم و تقديم التغذية الراجعة المناسبة  يحث الطالب عمى ابداء و ىذا النوع من التغذية الميارة تعمم
المحدد اليدف التغذية الراجعة الحسية  ، فإذا لم تؤدميمو كال النوعين من التغذية الراجعة . لمموقف
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 . المجوء إلى استخدام التغذية الخارجية فال بد من
   )مؤجمة ـ فورية)  تقديمها زمن حسب الراجعة التغذية ـ    2

 ، بالمعمومات المتعمم وتزود ، مباشرة المالَحظ السموك وتعقب تتصل الفورية الراجعة التغذيةان      
  . تصحيحو أو تطويره أو ، السموك لتعزيز الالزمة واإلرشادات التوجييات أو

 ، الميمة إنجاز عمى زمنية فترة مرور بعد لممتعمم تعَطى التي ىي المؤجمة الراجعة التغذية أما     
  . الظروف حسب تقصر أو ، الفترة ىذه تطول وقد ، األداء أو
 )كتابة -أشارة -  لفظ)  معموماتها شكل حسب الراجعة التغذية ـ    3

 استجابة إلى مكتوبة معمومات أو ، لفظية معمومات شكل عمى الراجعة التغذية تقديم يؤدي       
، فعندما يؤدي الطالب الميارات الحركية غالبا ما يستخدم المدرس  لدييم معرفي اتساق إلى المتعممين

الفاظا تكون حافزا لالداء االفضل او لتعديل االداء مثل كممة ) صح وخطأ ( وىاتان الكممتان حتما 
وتظير كأشارات  أنماط التغذية الراجعة غير الممفوظةالتكفيان لمتحفيز ، وبعض االحيان نستخدم 

أو ييز رأسا يمينا ،كأن ( يبتسم أو ييز رأسو الى االمام ليعمن موافقتو عمى االداء  يقدميا المدرس )
ويسارا ليعمن عن وجود خطا ما . وتمك االشارات التعطي لمطالب تصورا عما يجب ان يكون عميو 
االداء ، وباالمكان ان يتم تقديم عبارات مكتوبو تسجل عمى ورقة او السبورة تشخص نوع ومقدار 

 محددة . وفق أىداف تربوية وعديل سموكطاء لتتضح الصورة لدى المتعمم كي يعمل عمى تاالخ
 ( نهائية او متالزمة)  االستجابة مع التزامن حسب الراجعة التغذية ـ    4

 وأثناء ، بالعمل مقترنة لممتعمم المعمم يقدميا التي المعمومات:  التالزمية الراجعة التغذية تعني      
  . أدائيا أثناء وفي ، التدريب أو التعمم عممية
 الميارة اكتساب أو ، لالستجابة المتعمم إنياء بعد تُقدم:  النيائية الراجعة التغذية أن حين في     
؟ يرى الخبراء ان التغذية  والسؤال الذي نطرحو متى نستخدم التغذية الراجعة المتالزمة والنيائية. كميا

المستمرة او المتالزمة تعطى لتالميذ المدارس الصغار النيم يحتاجون معمومات تصحيحية طول فترة 
االداء ، فان قطعنا عنيم التغذية الراجعة لن يكتمل االداء من قبل المتعمم الصغير . اما التغذية 

برة والميارات الثابتة فعندما يقوم الالعب باالداء النيائية فتستخدم لمطالب الكبار او الالعبين ذو الخ
 وينتيي منو يتمقى تعزيزا من المدرس حول نتيجة االداء لتصحيح مسار االداء الحركي .
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 ( او المحايده السمبية أو ، اإليجابية) الراجعة التغذية ـ    5
 وىي ، الصحيحة إجابتو حول المتعمم يتمقاىا التي المعمومات ىي:  اإليجابية التغذية الراجعةأ(  (

،حيث يقدم لممتعمم تعزيزا وافضل انواعو توجو  األخرى المواقف في لخبرتو استرجاعو عممية من تزيد
بامكانك تقديم انجاز افضل (  أو منح )  –احسنت  –المدح والثناء مثال ) محاولتك لالداء صحيحة 

 ذجا أو قائدا لمجموعة( .درجة ، صفو ، شاره ، لقب ، امتياز خاص باختياره أنمو 
 يؤدي مما ، الخاطئة استجابتو حول معمومات المتعممان يتمقى  تعني:  التغذية الراجعة السمبيةب(  (

وفي ىذا النوع من التغذية نخبر المتعمم بان اداءه لم يصل الى درجة . أفضل دراسي تحصيل إلى
ويتعاون المدرس مع الطالب اليجاد  القبول وعميو استبدالو باالفضل ليصل الى مستوى اداء جيد

 بدائل تساعده في التقدم والنجاح مستقبال .
 مثالومن خالل التغذية الراجعة نعمم الطالب بانو لم يؤد بشكل صحيح ويجب ان يغير اداءه فنقول 

 . تتمرن وتكرر لتصبح افضل (يجب أن و  –إلى األفضل  االداء لمحركةالبد أن تغير ىذا  :(
حكما" عمى األداء سمبا" أو  متقد و فييا المعمومات المعطاة ال: التغذية الراجعة المحايدة(  )ت 

التغذية  وفياألداء و ال تقدم بشكل صريح ،  م مقترحات أو تقارير من أجل تحسيندبل تق ايجابا" ،
لظروف ايعرف و  ماذا سيعملو  دون المتوقع أداؤهخبر الطالب بالسبب إن كان )ن  الراجعة المحايدة

 .التي تؤدي إلى أالداء غير الصحيح
  )صريحة   غير ـ صريحة)  المتعددة المحاوالت عمى المعتمدة الراجعة التغذية ـ     6

 أو ، صحيح أداءه لمحركة بأن الطالب المدرس فييا يخبر التي ىي:  الصريحة الراجعة التغذية) أ ( 
اي يعرض لو الميارة مره اخرى من خالل نموذج اوعرض فيمم  الصحيح وباالداء يزوده ثم ، يءخاط

  . لالداء المثالي رؤيتو بعداالداء الصحيح  مباشرة منو ويتطمب ، الخاطئة اإلجابة حالة فيأو صورة 
 المطروح السؤال عن إجابتو بأن الطالب المدرس فُيْعمم:  الصريحة غير الراجعة التغذية) ب ( 
يقول لو تخيل  ، الخطأ اإلجابة حالة في الصحيح بالجواب يزوده أن قبل ولكن ، خطأ أو صحيحة

 إعطائو مع ، ذىنو في ويتخيمو ، الصحيح االداء في يفكر أن منو ويطمب ، الحركة كما شرحتيا
 من الطالب يتمكن لم إن ، يعرض المدرس الحركة ، المحدد الوقت انقضاء وبعد ، لذلك محددة ميمة

  . امعرفتي
 


