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 المحاضرة الثامنة

 التغذية الراجعة

 -مفهوم التغذية الراجعة 

نتٌجة تعلمه من خالل بالطالب  اخبارهً  ) التغذٌة المرتدة ( لتغذٌة الراجعةإن ا

األداء ،  تزوٌده بمعلومات عن سٌر أدائه بشكل مستمر ، لمساعدته فً تثبٌت ذلك

 إذا كان ٌسٌر فً االتجاه الصحٌح ، أو تعدٌله إذا كان بحاجة إلى تعدٌل . 

 -اهمية دراسة التغذية الراجعة 

ٌة الراجعة على تقوٌة استجابات المتعلم الصحٌحة واضعاف تعمل التغذ-1

 االستجابات الخاطئة 

تعمل التغذٌة الراجعة على اخبار المتعلم بنتٌجة ادائه سواء كان صحٌحا -2

 او خاطئا

 تعمل التغذٌة الراجعة على تصحٌح استجابات المتعلم -3

 لمتعلم تعمل التغذٌة الراجعة على زٌادة التفاعل بٌن المعلم وا-4

 تعزز سلوك المتعلم وتثٌر دافعٌته نحو التعلم-5

 توضح للمتعلم ما هو الذي انجزه وما هو المتبقً -6

 -انواع التغذية الراجعة 

 ٌمكن تصنٌف التغذٌة المرتدة بطرق عدٌدة 



خارجٌة ( أي ان المعلومات التً ٌحصل علٌها المتعلم  –تغذٌة مرتدة ) داخلٌة  -1

او ان تكون من المعلم او  -ون نابعة من افكاره ومشاعره  وتوجه سلوكه اما ان تك

 أي شخص اخر غٌره 

غٌر لفظٌة ( أي ان المعلومات التً ٌحصل علٌها المتعلم  –تغذٌة مرتدة ) لفظٌة  -2

او ان  –وتوجه سلوكه اما ان تكون كالم وتوجٌهات لفظٌة ٌتلقاها من االخرٌن 

 االخرٌن تكون مالمح الوجه واشارات اخرى ٌتلقاها من

سلبٌة ( أي ان المعلومات التً ٌحصل علٌها المتعلم  –تغذٌة مرتدة ) اٌجابٌة  -3

وتوجه سلوكه اما ان تكون معلومات اٌجابٌة تعزز سلوكه وما حققه فً التعلم 

او ان تكون معلومات سلبٌة تجعله ٌقف وٌعٌد النظر  –وتدفعه الى مستوى افضل 

 فً سلوكه وتمنعه من التقدم

نهائٌة ( أي ان المعلومات التً ٌحصل علٌها المتعلم  –تدة ) تالزمٌة تغذٌة مر -4

مالزمة لكل خطوات التعلم أي كلما قدم المتعلم سلوكا وتوجه سلوكه اما ان تكون 

او ان تكون  –معٌنا ابلغه المعلم او االخرٌن ان سلوكه صحٌح او خاطئ 

ً المعلم أي توجٌهات اثناء المعلومات المقدمة للمتعلم فً نهاٌة العمل وهنا ال ٌعط

 التعلم او العمل 

منطوقة ( أي ان المعلومات التً ٌحصل علٌها المتعلم  –تغذٌة مرتدة ) مكتوبة  -5

وتوجه سلوكه اما ان ٌقوم المعلم بكتابتها على اوراق المتعلم مثال كتابة جٌد / جٌد 

  او ان تكون المعلومات منطوقة فقط  –او اٌة تعلٌمات اخرى جدا 

 -طبيقات التغذية الراجعةت 

ٌمكن الي معلم االستفادة من ممٌزات التغذٌة الراجعة فً توجٌه المتعلمٌن      

 : وتحفٌزهم وعلٌه ان ٌرتب الظروف فً موقف التعلم بالطرٌقة التالٌة 

 بالهدف المرغوب تحقٌقه البإعالم الطـ  1



هم وما ٌقدمه المعلم من التأكد من أن الطالب ٌفهمون العالقة الرابطة بٌن أعمال -2

 تغذٌة راجعة

 التأكد من استٌعاب الطالب لمعلومات التغذٌة الراجعة . -3

 كلما أمكن ذلك . المناسبة ـ على المعلم مراعاة تقدٌم التغذٌة الراجعة  4

ـ عند تعٌٌن مهمة جدٌدة ٌنبغً شرحها فورا للطالب ، كحل األمثلة المتعلقة بها ،  5

 أثناء العمل .  والتحدث عما ستفعله

 ـ ٌجب أن تتصف التغذٌة الراجعة بالدوام واالستمرارٌة .  6

 


