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التغذية
الراجعة

يعت ـرب فم�ــوم التغذيــة الراجعــة مــن املفاهـ يـم تال� بويــة الـ تـى
ظ�ــرت ف� النصــف ن
الثــا� مــن القــرن ش
غــر نأ�ــا
العــر ي ن� ،ي
ي
تي ً ً
ت
ن
القــت اه�مــا كبـ يـرا مــن ال� بويـ يـ� وعملــاء النفــس عــى حــد
ـو�ت
ســواء .واكن أول مــن وضــع هــذا املصطلــح هــو « :نـ ب
وايــرن » عــام .1948
ف
ف
ت
االهــامم ب�ــا ي� جمــال معرفــة
بــدا�ت
وقــد ت�كــزت ي�
ي
ئ
ف
ـا� ،وانصبــت ي� جوهرهــا عــى التأكــد مــن إذا اكنــت
النتـ
ج
أ
ت
ت
�ققــت الهــداف ال� بويــة والســلوكية خــال معليــة التعــم
ئ
ـا�
 ،أم ال .وامم الشــك فيــه أن التغذيــة الراجعــة ومعرفــة النتـ ج
فم�ومــان يع ـرب ان عــن ظاهــرة واحــدة.

الراجعة:
تعريف التغذية
أ

العمليــة تال� بويــة ب�عــىن أن يوجــه القائــد -املــدرب االنتبــاه
ت
ج�ــاه املعلومــات املنعكســة.
 .3التغذيــة الراجعــة :وتعـن ي املعلومــات املرتبطــة ب�ذه
ئ
ـا� والـ ت
ـ� يـ تـم إرجاهعــا لملتعــم حيــث تعمــل مكعلومــات
النتـ ج
ي
ف
وهمــارات وســلوكيات ي�كــن اســتقباهلا و�مهــا.
 .4التأثيــر :ويقصــد بــه أن يـ تـم تفسـ يـر املعــى (املعلومــات-
املهــارات  )...واســتخدامه أثنــاء قيــام املتعمل(الفتيــة
أ
ت
التــال.
النــا�
والشــباب ،قيــادات  )..ب�لشــتغال عــى
ج
ي
ونســتنتج امم ســبق أن التغذيــة الراجعــة يه عبــارة عــن
معلومــات تقــدم لملتعــم بعــد أن يقــوم ب�لعمــل امللكــف بــه.

 عــرف البعــض التغذيــة الراجعــة ب� ن�ــا عبــارة عــن اســتجابةال ة
مل ،أو العبارة تغذية راجعة؟
س .تم� تكون ج
ض�ــن نظــام يعيــد لملعــى( :االســتجابة الـ تـى يقدهمــا املتعــم)
التغذيــة الراجعــة ي ج�ــب أن تكــون متعلقــة ب�لعمــل
ئ
ـا�.
جــزء مــن النتـ
ج
ف
ت
لكشــ� ) .
ا ل� بوي ( ا
ئ
 ُي
وعرفــت ب أ� ن�ــا املعلومــات الـ ت
ـا� عقــب
ـ� تقــدم معرفــة ب�لنتـ ج
ي
إجابــة املتعــم .
 نوأ�ــا ت ز�ود الفــرد ب�ســتوى أدائــه لدفعــه إل ن ج�ــاز أفضــل أهمية التغذية الراجعة :ف
ف
والســام ي�
عــى االختبــارات والقــدرات الالحقــة مــن خــال تصحيــح للتغذيــة الراجعــة أمهيــة كــرب ى ي� معليــة التعــم،
ي
ف
أ
املواقــف تال� بويــة إذ نإ�ــا ض�وريــة وهممــة ي� معليــات الرقابــة
الخطــاء ت
ــا.
ف�
يقــع
الــ�
ي
أ
ي
ت
الــ� ت�افــق
و�ختصــار ي�كــن القــول إن التغذيــة الراجعــة يه إعــام والضبــط والتحــم والتعديــل وقيــاس الداء ي
ب
وتعقــب معليــات التفاعــل ي ن
بــ� القائــد والفتيــة والشــباب
ت
ز
املتعــم نتيجــة تعملــه مــن خــال �ويــده ب�علومــات عــن سـ يـر
ف ف
ت
ين
وبــ� املــدرب والر ي ن
أ
ف
توظي�ــا ي�
وأمهي�ــا تنبثــق مــن
اشــد�،
أدائــه بشــل مســتمر ،ملســاعدته ي� تثبيــت ذلــك الداء ،إذا
أ
ف ت
ـو�ه للفضــل .إضافــة إىل دورهــا املهــم
اال�ــاه الصحيــح ،أو تعديــه إذا اكن ب�اجــة تعديــل الســلوك وتطـ ي
يســر ي� ج
اكن ي
ف
ي� اســتثارة دافعيــة التعــم ،مــن خــال مســاعدة القائــد
إىل تعديــل.
االســتجا�ت الصحيحــة ت
فيثب�ــا ،وحــذف
وهــذا يشــر إىل ارتبــاط فم�ــوم التغذيــة الراجعــة � فمل�ــوم عــى اكتشــاف
ب
ب
ي
االســتجا�ت خ
الاطئــة أو ئ
إلغا�ــا.
ب
التقــو� ب�عتبارهــا إحــدى الوســائل الــ�ت
ي
الشــامل لعمليــة
ي
ت
ض ت
قيقــه إن ت ز�ويــد القائــد والفتيــة والشــباب ب�لتغذيــة الراجعــة ي�كــن
تســتخدم مــن أجــل �ن �قيــق أقــى مــا ي�كــن �
ً
ً ف
أ
كبــرا ي� يز�دة فاعليــة التعــم ،واندماجــه
الــ� تســى العمليــة تال� بويــة إىل أن يهســم إهسامــا ي
والهــداف ت
الغــا�ت
مــن
ي
ف
ي
ي� مواقــف وخــرب ات التعــم  ،هلــذا فالقائــد الــذى يعــن
غ
أ ي
بلو�ــا.
ف
ت
تعلم� يســوده المــن
ب�لتغذيــة الراجعــة يهســم ي� �يئــة جــو
ي
أسس التغذية الراجعة:
ت
ن
واالحــرام ي ن
بــ� الفتيــة والشــباب أنفهســم ،وبي�ــم
والثقــة
مــن خــال ف
امل�ــوم السـ أـابق للتغذيــة الراجعــة ي�كــن حــر وبـ ي ن
الد�قراطيــة،
ـ� القائــد ،امك يســاعد عــى ت�ســيخ املمارســات ي
أ
الــ� ت
الســس ،أو العنــارص الساســية ت
ن
عــى
ــا
عل�
تكــز
�
ت
ي
ي
لد�ــم ،ويطــور املشــاعر إال ي ج�ابيــة �ــو
الــذات
ام
واحــر
ي
التــال:
النحــو
خ
ت
ي
ب
وان�ــا المســة .
قدرا�ــم ج� ب

.1

النتائــج:

وتعــن ي أن يكــون
املتعــم قــد حقــق
ً
معــا مــا.
 .2البيئــة :وهــو
أن ي�ــدث النتــاج
ف
ي� بيئــة تعكــس
معلومــات داخــل

وامم تقــدم ي�كــن جإ�ــال أمهيــة
ف
التغذيــة الراجعــة ي� املواقــف
التــال:
تال� بويــة عــى النحــو
ي

 .1تعمــل التغذيــة الراجعــة عــى إعــام املتعــم
بنتيجــة معــه ،ســواء أاكنــت حصيحــة أم خاطئــة.
أ
إجا�تــه وقدراتــه اكنــت
 .2إن معرفــة املتعــم ب�ن ب
أ
خاطئــة ،والســبب ف� ئ
خط�ــا ي ج�عــه يقتنــع ب�ن مــا
ي
ن
حصــل عليــه مــن نتيجــة ،اكن هــو املســئول ع�ــا.
 .3التغذيــة الراجعــة تعــزز قــدرات املتعــم ،وتشــجعه
ف
عــى االســتمرار ي� معليــة التعــم.
 .4إن تصحيــح إجابــة املتعــم خ
الطــأ مــن ن
شــأ�ا
ف
أن تضعــف االرتباطــات خ
الاطئــة ت
الــى تكونــت ي�
ن أ
ال ة
والجابــة خ
الاطئــة.
بــ�
ســئل إ
ذاكرتــه ي
ن
 .5اســتخدام التغذيــة الراجعــة مــن شــأ�ا أن تنشــط
معليــة التعــم ،ت ز
و� يــد مــن مســتوى دافعيــة التعــم.
ض
تــو� التغذيــة الراجعــة لملتعــم ي ن
أ� يقــف مــن
.6
اهلــدف املرغــوب فيــه ،ومــا الزمــن الــذى ي�تــاج إليــه
لتحقيقه .
أ
ُ
ن
ن
 .7امك تبـ يـ� لملتعــم يأ� هــو مــن الهــداف الســلوكية
ق
ت
ت
ـ� مل
ـ� حق�ــا غـ يـره مــن فتيــة وشــباب وقــادة والـ ي
الـ ي
ي�ققوهــا بعــد ،وعليــه قــد تكــون هــذه العمليــة ب�ثابــة
ف
ي ت
ذا� للقائــد والفتيــة والشــباب وأســلوبه ي�
تقــو� ي
التعمل.

وظائف التغذية الراجعة:

ِّ
املتعــم بدرجــة َّ
حصــة
• وظيفــة إخباريــة :ي خ�ــرب يف�ــا
ف
و� نفــس الوقــت ُيــدرك القائــد جمــاالت
جواب ُّــه أو تدخــه ،ي
التدخــل للتصحيــح وإعــادة التوجيــه.
ِّ
َّ
• وظيفــة تعزيزيــة :يتحفــز املتعــم والقائــد عــى مزيــد
والنتــاج أو التصحيــح لملسـ ِـار وإعــادة التوجيــه.
مــن العطــاء إ
َّ
ن
• الوظيفــة التقويم َّيــة :إذ إ�ــا شــل ِمــن أشــال
َّ
الت ي
قــو� لعمــل.

خصائص التغذية الراجعة:

إن للتغذية الراجعة ثالث خصائص يه:
 .1الخاصية التعزيزية:
ً
ً ف
ف
تشــل هــذه خ
الاصيــة مرتكــزا رئيســيا ي� الــدور
الوظيــ�
ي
أ
للتغذيــة الراجعــة ،المــر الــذي يســاعد عــى التعــم ،وقــد ركز
الباحثــ� عــى هــذه خ
ين
الاصيــة مــن خــال التغذيــة
أحــد
ف
الراجعــة الفوريــة ي� التعــم املــرب جم ،حيــث ي�ى إن إشــعار
وحــى القائــد ت
الفــى والشــاب ت
ت
احــامل تكــرار االســتجابة
الصحيحــة فـ يـام بعــد.

 .2الخاصية الدافعية:
ً ُ ً
تشــل هذه خ
الاصية حمورا مما ،حيث تهسم التغذية الراجعة
أ
ن
ف
ن
يع�
ي� ثإ�رة دافعية املتعمل للتعمل ،إ
وال ج�از ،والداء املتقن .امم ي
عل�ــا بشــوق،
جعــل املتعــم يســتمتع بعمليــة التعــم ،ويقبــل ي
ويهســم يف�ــا امم يــؤدي إىل تعديل ســلوك املتعمل.
 .2الخاصية الموجهة:
ن
تعمــل هــذه خ
ن
الاصيــة عــى توجيــه الفــرد �ــو أدائــه ،فتبـ يـ� هل
أ
الداء املتقن ،وىه ت�فع من مســتوى انتباه املتعمل إىل الظواهر
و� يد من مستوى ت
املهمة لملهارة املراد تعملها ،ت ز
اه�مه ودافعيته
ف
ف
للتعــم ،فيتــا� مواطــن الضعــف والقصــور لديــه .لذلــك �
تعمــل عــى تثبيــت املعـ ن
ـا� واالرتباطــات املطلوبــة ،وتصحــح
ي
أ
ف
الخطــاء ،وتعــدل فال�ــم خ
الــاىطء ،وتهسم ي� مســاعدة املتعمل
ئ
نتا� مرغوبــة ،وهذا ي ز� يد
عــى تكـرار الســلوك الــذي أدى إىل ج
ئ
وبنتا�ــه التعليمية.
مــن ثقة املتعمل بنفســه،
ج

تأثري التغذية الراجعة :

التغذيــة الراجعــة عبــارة عــن معلومــات ن�اهــا ونســمهعا أو
ت
ن
ق
النا�،
نشــمها أو نتذو�ا أو �س ب�ا ،وىه مكعلومات التشــبه ج
غــر أن املعلومــات
والتشــبه اســتجابتنا للتغذيــة الراجعــة .ي
آ
(املعــى) تـ ث
ـؤ� عــى املتعــم مــن حيــث ال ت ي�:
أ
ت
 .1ي ز
الــ� يقــوم ب�ــا
تعــز� المعــال ،أو الترصفــات ي
يز
التعــز� ي ز� يــد مــن قــوة
القائــد  -املــدرب ،وهــذا
العمــل.
ً
 .2تقــدم لنــا معــى معينــا (معلومــات) ي�كــن
اســتخداهما لتعديــل العمــل ،أو تصحيحــه ،امم يدفــع
املتعــم إىل تنويــع مفرداتــه املســتخدمة ،ويتجنــب
التكــرار ،ويســى هــذا النــوع ب�لتغذيــة الراجعــة
التصحيحيــة ،حيــث نإ�ــا تقــدم معلومــات ي�كــن
التغيــر .يو�كــن تصنيــف
اســتخداهما لتوجيــه
ي
التغذيــة الراجعــة التصحيحيــة ،والتغذيــة الراجعــة
املؤكــدة عــى نأ�ــا راجعــة إخباريــة.
 .3تعـ ي ز
ـز� املشــاعر :ي�كــن أن تعمــل التغذيــة الراجع
أ
عــى يز�دة مشــاعر الــرور ،أو المل عنــد املتعــم.

أنواع التغذية الراجعة :

ف
كثــرة ومتعــددة � ن�ــا مــا
للتغذيــة الراجعــة أشــال وصــور ي
ف
يكــون مــن النــوع الهســل الــذى يتمثــل ي� (نعــم أو ال)
ً
ً
ن
ي
كتقــد� معلومــات
وم�ــا مــا يكــون أكــرث تعقيــدا وتعمقــا،
ً
ـتجا�ت اكلـ تـ� شأ� ن� يإل�ــا ســابقا ،ن
وم�ــا مــا
تصحيحيــة لالسـ ب
ي
ت
يكــون مــن النمــط الــذي تــم فيــه إضافــة معلومــات وهمــارات

أ
ـتجا�ت .وهــا هنــا تصنيــف لنــواع التغذيــة
جديــدة لالسـ ب
ـال:
الراجعــة ،وذلــك عــى النحــو التـ ي
 .1تغذيــة راجعــة حســب المصــدر (داخليــة -

خارجيــة):

ث ف
ت
تــؤ� ي�
الــ�
تعتــرب فالتغذيــة الراجعــة مــن أمه العوامــل ي
ت
ـ� تتوافــر لملتعــم
املتعــم � ،تشـ يـر إىل مصــدر
املعلومــات الـ ي
ف
حــول طبيعــة أدائــه ملهــارة مــا� .صــدر هــذه املعلومــات إمــا
ً
ً
أن يكــون داخليــا ،وإمــا أن يكــون خارجيــا ،وتشـ يـر التغذيــة
ت
ـ� يكتسـهب ا املتعــم مــن
الراجعــة الداخليــة
إىل املعلومــات الـ ي
ن
ف
ش
ت
ت
ز
خ�اتــه وأفعــاهل عــى �ــو مبــا� .وعــى مايــم �ويــده ب�ــا ي�
ب
أ
املراحــل الخـ يـرة مــن تعــم املهــارة ،ويكــون مصدرهــا ذات
املتعــم.
خ
فتشــر إىل املعلومــات
أمــا التغذيــة الراجعــة الارجيــة
ي
ة
ت
ز
ت
ـ� يقــوم ب�ــا القائــد ،أى وســيل أخــرى ب�ويــد
واملهــارات الـ ي
املتعــم ب�ــا ،إكعالمــه �بالســتجابة خ
الطــأ ،أو غـ يـر ال�ض وريــة،
ً
ت
ت
ـ� ي ج�ــب ج� بن�ــا أو تعديلهــا ،وغالبــا مــا يـ تـم ت ز�ويــد املتعــم
الـ في
ب�ــا ي� بدايــة تعــم املهــارة.

 .2التغذيــة الراجعــة حســب زمــن تقديمهــا
(فوريــة  -مؤجلــة):

ت
ـ�
التغذيــة الراجعــة ي ج
اال�ابيــة :يه املعلومــات او املهــارات الـ ي
ت
ز
يتلقاهــا املتعــم حــول إجابتــه واجادتــه الصحيحــة ،وىه � يــد
أ
ف
مــن معليــة اسـ تـرجاعه خل ب�تــه ي� املواقــف الخــرى.
والتغذيــة الراجعــة الســلبية تعــن ي  :تلــق ي املتعــم ملعلومــات
ف
حــول اســتجابته خ
الاطئــة ،امم يــؤدى إىل تقــدم ي� املراحــل
ف
و� االداء (القيــادات )أفضــل.
(الفتيــة والشــباب) ي
 .6التغذيــة الراجعــة المعتمــدة علــى المحــاوالت
المتعــددة (صريحــة  -غيــر صريحــة):
التغذيــة الراجعــة ي
رص�ــة :يه الـ تـى ي خ� ـرب يف�ــا القائــد الفتيــة
ن أ
اشــد� ب�ن إجابتــه عــن الســؤال
والشــباب واملــدرب والر ي
املطــروح حصيحــة ،أوخطــأ ســواء ف� املعارفــأو املهــارات � ،ث
ي
ف
خ
ي ز�وده ب� جلــواب الصحيــح ي� حــالة إالجابــة الطــأ ،ويتطلــب
منــه أن يعــدل أخطائــه مبـ ش
ـا�ة بعــد رؤيتــه هل.
ف
ي
الرص�ــة ُفيعــم القائــد الفتيــة
أمــا ي� التغذيــة الراجعــة غـ يـر
ـد� ب أ�ن ت
والشــباب واملــدرب والراشـ ي ن
إجاب�ــم عــى الســؤال
املطــروح حصيحــة أو خطــأ ،ولكــن قبــل أن ي ز�وده ب� جلــواب
الصحيــح ف� حــالة إالجابــة خ
الطــأ ،ث� يعــرض عليــه الســؤال
ي
ف
الــواب الصحيــح،
مــرة أخــرى ،ويطلــب منــه أن يفكــر ي� ج
ف
ويتخيــه ي� ذهنــه ،مــع إعطائــه همــ�ة حمــددة لذلــك،
وبعــد انقضــاء الوقــت احملــدد ،ي ز�ودمه ب� جلــواب أو املهــارة
الصحيحــة ،إن مل يتمكــن الطالــب مــن معرفتــه.

فالتغذيــة الراجعــة الفوريــة تتصــل وتعقــب الســلوك
املالحــظ مبـ ش
ـا�ة ،ت ز
التوج�ــات
و�ود املتعــم ب�ملعلومــات ،أو
ي
ـو�ه أو تصحيحه .القيادات وإعطاء التغذية الراجعة:
والرشــادات الالزمــة ي ز
إ
لتعز� الســلوك ،أو تطـ ي
ت
إن مــن همــام القــادة أثنــاء العمليــة ال� بويــة أن يقدمــوا
أمــا التغذيــة الراجعــة املؤجـ�ة الـ تـ� تعــ� لملتعــم بعــد مــرور معلومــات التغذيــة الراجعــة ال�ض وريــة ،أو إالشــارة يإل�ــا،
ي أ ي
ن
وعل�ــم أن يتأكــدوا مــن أن القائــدة والفتيــة والشــباب
ي
إ�ــاز املهمــة ،أو الداء ،وقــد تطــول هــذه
فـ تـرة زمنيــة عــى ج
يالحظــوا العالقــة ي ن
بــ� العمــل واملعلومــات املقدمــة يإل�ــم
الفـ تـرة ،أو تقــر حســب الظــروف.
ف
املثــرة معقــدة أو
.3التغذيــة الراجعــة حســب شــكل معلوماتهــا ي� التغذيــة الراجعــة .فــإن اكنــت البيئــة ي
ً
ً
ن
جديــدة ،أو اكن العمــل معقــدا أو جديــدا فإنــه يتعـ يـ� عــى
(لفظيــة  -مكتوبــة -مهاريــة ):
خ
ي
توج�هــم إلدراك معلومــات التغذيــة
ـة
ـ
لكيفي
ـط
ـ
ط
�
أن
ـد
ـ
القائ
ي
يــؤدى تقـ ي
ـد� التغذيــة الراجعــة عــى شــل معلومــات لفظيــة،
ً
ن
ي
ـ� إىل الراجعــة املهمــة .امك يتعـ يـ� عــى القــادة أيضــا أن �اولــوا ملكــا
أو معلومــات مكتوبــة و همــارات إىل اســتجابة املتعملـ ي ن
ف
أتيحــت هلــم الفرصــة أن يقدمــوا معلومــات التغذيــة الراجعــة
لد�ــم.
ـر�
اتســاق معـ
ي
ي
بعــد أداء العمــل ش
مبــا�ة .وإذا تعــذر ذلــك امك هــو احلــال
 .4التغذيــة الراجعــة حســب التزامــن مع االســتجابة
أثنــاء العمليــة تال� بويــة عندئــذ فإنــه ي ج�ــب عــى القائــد أن
ت
(متالزمــة  -نهائية):
ي خ�طــط لطــرق ج�عــل الفتيــة والشــباب يتذكــرون أمعاهلــم لــى
ت
ن
الــ� يقدهمــا
ف
تعــ ي التغذيــة الراجعــة التالزميــة :املعلومــات ي
يقــدم هلــم معلومــات التغذيــة الراجعــة ي� وقــت تكــون فيــه
القائــد  -املــدرب لملتعــم ت
مق�نــة ب�لعمــل ،وأثنــاء معليــة التعــم أ
ض ف
حــا�ة ي� الذاكــرة .
المعــال مازالــت حيــة ،أو
أو التدريــب ،فو� أثنــاء ئ
أدا�ــا.
ي
ف
التغذيــة الراجعــة نال�ائيــة تقــدم بعــد نإ�ــاء دور القائــد يف إدارة الظــروف التــي
و� ي ن
حــ� أن
ي
ً
تؤثــر يف التغذيــة الراجعــة:
املتعــم االســتجابة ،أو اكتســاب املهــارة لكيــا.
ث ف
يعــد دور القائــد ف ي� إدارة الظــروف ت
الــ� تــؤ� ي� التغذيــة
 .5التغذية الراجعة اإليجابية أو السلبية:
ي

الراجعــة ،أو ي ج�علهــا أكــرث مناســبة ت ز
ين
املتعملــ�
ل�ويــد
ب�ملعلومــات الالزمــة ،بعــد تقـ ي
ـد� العمــل الــذى يلكفــون بــه،
ً
ً ً
ت
دورا هممــا ومفيــدا ،لــذا مــن أجــل �قيــق هــذا الــدور ي ج�ــب
التــال:
مراعــاة
ي
 .1التأكيــد علــى اســتيعاب المتعلميــن لمعلومــات
التغذيــة الراجعــة:
ت
إن مــن الـ ض
ين
املتعمل�
اليــد أال يفــرض أن
ـروري عــى القائــد ج
يســتوعبون التغذيــة الراجعــة ملج ــرد نأ�ــا قريبــة نم�ــم ،بــل إنــه
يقــدم معلومــات التغذيــة الراجعــة مــن خــال ت�كـ ي ز
ـ� انتبــاه
عل�ــا ،ومــن خــال توجيــه املتعملـ ي ن
املتعملـ ي ن
تقد�هــا.
ـ� أثنــاء ي
ـ� ي

أ
ومناقشــة الخطــاء وكيفيــة تصحيحهــا.
ج .قبــل تعيـ ي ن
الديــد عليــه التأكــد مــن أن نا�ــم
ـ� العمــل ج
يســتطيعون أن يــؤدوا بنجاح.
ت
د .أن يعــى القائــد املتعملـ ي ن
ـ� فرصــة لتصحيــح حماوال�ــم
ً
ئ
خ
ن
ـوا� عــددا
التدريبيــة ،ويتعـ يـ� عليــه أن ي�تــار بشــل عشـ ي
ت
إنتاجا�ــم إلعــادة تفقدهــا ،والتأكــد مــن
مــن أمعاهلــم أو
ت
ن
أن تصحيــح املتعملـ يـ� هلــا يــم بشــل حصيــح.
أ
الوراق ت
الــ� قــام بتصحيحهــا،
ه .عندمــا يعيــد القائــد
ي
ً
ت
ملناقشــها  ،وعندمــا ت
يــم
ي ج�ــب عليــه أن ي خ�صــص وقتــا
ً
ت أ�جيــل التغذيــة الراجعــة ،فــإن املتعملـ ي ن
ـ� غالبــا ماينســون
ت ف
ملســاعد�م ي� اداء املطلــوب .
العمــل ،لــذا ي�تــاج القائــد

 .2التأكــد مــن أن المتعلميــن يفهمــون العالقــة الغرض من تقديم التغذية الراجعة :

بيــن أعمالهــم ومــا يقدمــه القائــد مــن تغذيــة
راجعــة.
نً
ن
قــد يظــن القائــد أحيــا� أن مــا يقدمــه لملتعملـ يـ� مــن تغذيــة
راجعــة نأ�ــا وا�ض ــة ب�لنســبة هلــم ،ن
لكو�ــا وا�ض ــة ب�لنســبة
ً
أ
ً
هل ،لكــن المــر خمتلــف جــدا فغالبــا مــا تكــون املعلومــات
ت
غــر وا�ض ــة هلــم ،لذلــك ي ج�ــب
الــ� يقدهمــا ي
او املهــارات ي
ض
ت
عليــه أن يســتخدم ملكــات �ــدد العمــل بشــل وا� ،ي� ن
ك�ــم
االســتفادة منــه.
 .3إعالم المتعلمين بالهدف المرغوب تحقيقه:
عندمــا يعــرف املتعــم اهلــدف أو الغايــة مــن العمــل الــذي
يلكــف بــه ،فإنــه يســتطيع أن ي خ�طــط السـ تـراتيجيته تال� بويــة
ً
أيضــا أن يبحــث ي ن
الكثــرة عــن
املثــرات
 ،ويســتطيع
ي
بــ� ي
املعلومــات املهمــة .إن معرفــة اهلــدف تعت ـرب هممــة ب�لنســبة
أ
اكد� ،وعــى املتعــم أن
للســلوك واالنضبــاط والتعــم ال ي ي
يعــرف الســلوك املتوقــع منــه.

 .4مراعــاة اتســاق تقديــم التغذيــة الراجعــة فــي
الحــال كلمــا أمكــن ذلــك.
ً
مــن الصعوبــة ب�ــان ،إن مل يكــن مســتحيال أن يقــدم القائــد
ً
لــل متعــم تغذيــة راجعــة فوريــة عندمــا يكــون العدد كبـ يـرا،
لذلــك نقــدم بعــض ت
االق�احــات الـ تـ� قــد تســاعد املتعملـ ي ن
ـ�
ي
عــى ربــط التغذيــة الراجعــة مــع العمــل حـ تـى عندمــا يـ تـم
أ
ت�جيلهــا:
ً
أ .عنــد تعيـ ي ن
ـ� هممــة جديــدة ينب ـغ ي ش�هحــا فــورا للفتيــة
أ
والشــباب ،كحــل المث ـ�ة املتعلقــة ب�ــا ،والتحــدث معــا
ســتفعهل أثنــاء العمــل.
أ
�ة
ب .أن يطلــب حــل عــدد مــن المثـ مــع مراقبتــه هلــم،

ـد� القائــد التغذيــة الراجعــة لملتعملـ ي ن
ُيبـىن عــى تقـ ي
ـ� مقاصــد
وأغـراض أمههــا:
أ
 .1التأكيــد عــى حصــة الداء ،أو الســلوك املرغــوب
ين
املتعملــ�  ،وهــو
فيــه ،مــع مراعــاة تكــراره مــن
مايعــرف ب�لتغذيــة الراجعــة املؤكــدة ،وقــد شأ��ن
ً
يإل�ــا ســابقا.
 .2أن يقــدم القائــد معلومــات ي�كــن اســتخداهما
لتصحيــح أو ت� ي ن
ســ� أداء مــا ،وهــذا مــا يعــرف
ب�لتغذيــة الراجعــة التصحيحيــة ،وقــد شأ� ن� يإل�ــا
ً
ً
ســابقا أيضــا.
أ
ين
لــ� يكتشــفوا ب�نفهســم
 .3توجيــه
املتعملــ� ي
ت
املعلومــات الــى ي�كــن اســتخداهما للتصحيــح ،أو
ن أ
ت
ســ� الداء ،وهــذا مايعــرف ب�لتغذيــة الراجعــة
� ي
التصحيحيــة االكتشــافية.
أ
أ
ويالحــظ أن النــواع الثالثــة الوىل ج
للتغيــر ،أو
مو�ــة
ي
ين
يز
املتعملــ�.
تعــز� معلومــات
ــا�)
 .4يز�دة أالشــعور ب�لســعادة (الشــعور إال ي ج� ب ي
املرتبــط ب�لداء الصحيــح ،يك تتولــد لــدى املتعــم
أ
وز�دة الشــعور ب�لثقــة
الرغبــة لتكــرار الداء ،ي
والقبــول ،وهــذا مايعــرف ب�لثنــاء.
 .5يز�دة الشــعور ب� خلجــل ،أو خ
الــوف (الشــعور
الســل�) ال يعمــد املتعــم إىل تكــرار تــرف مــا،
بي
وهــو مايعــرف بعــدم القبــول.
مو�ان ي ز
وهذان النوعان ج
تغي� مشاعر املتعمل.
لتعز� أو ي

شروط التغذية الراجعة:

ـ� تتــاح الفــرص للقائــد مــن اســتخدام التغذيــة الراجعــة
فلـ ي
أ
ت
ف
ت
ي� املواقــف ال� بويــة ،و�قيــق الهــداف املرجــوة ي� معليــات
ف
ين
والتطــو� ت
الــى ي�اد أداؤهــا ي� العمليــة تال� بويــة،
التحســ�
ي
فــا بــد أن تتوافــر الـ شـروط التاليــة:
 .1ي ج�ــب أن تتصــف التغذيــة الراجعــة ب�لــدوام
واالســتمرار ية.
ف ً
ت
 .2ي ج�ــب أن تــم معليــة التغذيــة الراجعــة �مــا
ً
ً
ً
ً ت
معيقــا ،و�ليــا عمليــا دقيقــا.
 .4ي ج�ــب أن تتصــف معليــة التغذيــة الراجعــة
ب�لشــمولية ،ب�يــث تشــمل ج�يــع عنــارص العمليــة
تال� بويــة ،جو�يــع القيــادات عــى اختــاف
مســتو� ت�م االتدريبيــة والعقليــة والعمريــة.
ي
ف
ُ
 .5ي ج�ــب أن يســتخدم ي� معليــة التغذيــة الراجعــة
أ
الدوات الالزمــة بصــورة دقيقــة.

َّ
التغذية الراجعة أ�هداف َّ
تؤطر َّ
حمددة تضبطها.
-2
ب
آ
َّ
ث
التفســر العميــق ل�ر التغذيــة الراجعــة مــن
-3
ي
ِّ
لملعالــة.
أجــل التصــدي
ج
َّ - 4تتصف َّ
معلية التغذية الراجعة ب�لشــمو َّلية؛ ب�يث
ُّ
َّ
العملية التعليمية التعلية ،جو�يع
تشمل ج� َيع عنارص
مســتو� ت�م التدريبيــة
اختــاف
القيــادات عــى
ي
ِ
والعقليــة والعمريــة.
أ
ف
ُ - 5يســتخدم ي� معليــة التغذيــة الراجعــة الدوات
ـورة دقيقة.
الالزمــة بصـ ٍ

الراجعة:
التخطيط لجلسة التغذية
أ
ِّ

َّ
إن َاالســتخفاف ب�لتغذيــة الر ِاجعــة املتعلقــة ب�لداء؛ هــو
أ
ف
الخطــاء الـ ت
ـ� يُ�كــن أن يقــع يف�ــا القائــد� ،جـ َّـرد
مــن أفــدح
ي
ف
اشــد�ن
التعامــل مــع الفتيــة والشــباب والقــادة ي� تعــم الر
ت َ يأ
ت
وإلقــاء َّ
املر� َ ة
ال�ث
ــل عليــه ســيكون � ِفــه
التغذيــة الراجعــة ج

َلديــه ولــدى القائــد ً
أيضــا.
ـؤ� التغذيـ ُـة الراجعــة ث� َارهــا نَّ
ولــ� تـ ت
فإ�ــا ي ج�ــب أن تكــون
ي َ ِ
ي
َْ
ت
التخطيــط ،وأن �ـ َّ
َ
ـا� املـراد تناوهلــا مــع دع
ـ
القض
د
ـد
ُمســبقة
ي
أ
مــا تقــوهل ب�لمثـ�ة  ،وفــوق ذلــك ي ج�ــب ِإفـراد الفتيــة والشــباب
َّ
ًّ
مطمئنــا إىل عــدم
ـت خم َّصــص هلــم ب�لــذات؛ حـ تـى تكــون
بوقـ ٍ
ت
ً
ت
ِإذاعــة مــا ي ج�ــري ،ومر�حــا إىل ِإ�امــه دون مقاطعــات.
َّ -1تتصف َّ
َّ
التغذية الراجعة ب� َّلدوام واالستمرارية.

الخاتمة :
َ
َّ
َ
عرفــت مــن ِخــال هــذه املقتطفــات أن التغذيــة الراجعــة
ف
أمهيــة ف� حقــول َّ
ذات َّ
معرفيــة كثـ يـرة ،ب�ــا ي� ذلك جمــال التعمل
ي
َ
 ،فلــوال التغذيــة الراجعــة مــا اســتطاع خـرب اء تال� بيــة الوقــوف
َ
ُّ
عــى درجــة اكتســاب التعلــات واملعــارف واملهــارات ،ولــا
َ
والــرؤى َّ
تصحيــح التمثــات ُّ
القبليــة ،فالتعــم
اســتطاعوا
َّ
أ
احلديــث يتوقــف عــى معرفــة ردود الفعــال ِمــن أجــل
آ
ِّ ف ِّ
َ
ُّ
َّ
واملؤجــل ،مواكبــة لملتعــم ي� لك مراحــل
التدخــل ال ِ ن ي�
ُّ
ُّ
ف
تعلــه َّ ،إن للتغذيــة َّ
كبــرة ي� معليــة تعــم
الراجعــة أمهيــة ي
أ
احلركيــة ،ن
َّ
وم�ــا مــا ي� ت ي�:
املهــارات
ِّ
ئ
َّ
ـا� اســتجابته مــن حيــث الصحــة
إالخبــارِ :إعــام املتعــم بنتـ
ِّ ج َ
ِّ
خ
فيصحــح املتعــم خطــأه.
والطــأ،
ِّ
ئ
التعـ ي ز
ـا� اســتجابته الصحيحــة ،فتقـ َـوى
ـز�ِ :إعــام املتعــم بنتـ ج
ثقتــه بنفســه.
ِّ
ِّ
ئ
َّ
َّ
ـا� اســتجابته الصحيحــة ،فتحفــزه
الدافــعِ :إعــام املتعــم بنتـ ُّ ج
إىل يز�دة ج�ـ ِـده ورسعــة تعلــه.
ِّ
ئ
َ
َّ
ِّ
قيــم :إعــام املتعــم
فيقــم ســلوكه
ج
بنتــا� اســتجابته ،ي
الت ي
وأداءه.

