
 :  الراجعة التغذٌة ابعاد  

 ٌتمثل الذي السهل النوع من ٌكون ما فمنها ، ومتعددة كثٌرة وصور أشكال الراجعة للتغذٌة      

 لالستجابات تصحٌحٌة معلومات كتقدٌم ، وتعمقا تعقٌدا أكثر ٌكون ما ومنها ،(  ال أو نعم)  فً

 جدٌدة معلومات إضافة فٌه تتم الذي النمط من ٌكون ما ومنها ، سابقا إلٌها أشرنا كالتً

 القطب ثنائٌة أبعاد وفق الراجعة التغذٌة ألنواع تصنٌفا(  هوكنج)  الباحث قدم وقد.  لالستجابات

 :  اآلتً النحو على وذلك ،

 ( : خارجٌة ـ داخلٌة)  المصدر حسب راجعة تغذٌة ـ 1    

 مصدر إلى تشٌر فهً ، المتعلم فً تؤثر التً العوامل أهم من الراجعة التغذٌة تعتبر      

 أن إما المعلومات هذه فمصدر.  ما لمهارة أدائه طبٌعة حول للمتعلم تتوافر التً المعلومات

 التً المعلومات إلى الداخلٌة الراجعة التغذٌة وتشٌر ، خارجٌا ٌكون أن وإما ، داخلٌا ٌكون

 المراحل فً بها تزوٌده ٌتم ما وعادة.  مباشر نحو على وأفعاله خبراته من المتعلم ٌكتسبها

 .  المتعلم ذات مصدرها وٌكون ، المهارة تعلم من األخٌرة

 وسٌلة أي أو ، المعلم بها ٌقوم التً المعلومات إلى فتشٌر الخارجٌة الراجعة التغذٌة أما      

 ٌجب التً ، الضرورٌة غٌر أو ، الخاطئة باالستجابة كإعالمه ، بها المتعلم بتزوٌد أخرى

 .  المهارة تعلم بداٌة فً بها المتعلم تزوٌد ٌتم ما وغالبا ، تعدٌلها أو تجنبها

 ( :  مؤجلة ـ فورٌة)  تقدٌمها زمن حسب الراجعة التغذٌة ـ 2   

 المتعلم وتزود ، مباشرة المالَحظ السلوك وتعقب تتصل الفورٌة الراجعة فالتغذٌة      

 .  تصحٌحه أو تطوٌره أو ، السلوك لتعزٌز الالزمة واإلرشادات التوجٌهات أو ، بالمعلومات

 إنجاز على زمنٌة فترة مرور بعد للمتعلم تعَطى التً هً المؤجلة الراجعة التغذٌة أما     

 .  الظروف حسب تقصر أو ، الفترة هذه تطول وقد ، األداء أو ، المهمة

 ( :  مكتوبة ـ لفظٌة)  معلوماتها شكل حسب الراجعة التغذٌة ـ 3   

 استجابة إلى مكتوبة معلومات أو ، لفظٌة معلومات شكل على الراجعة التغذٌة تقدٌم ٌؤدي       

 .  لدٌهم معرفً اتساق إلى المتعلمٌن

 ( :  نهائٌة ـ متالزمة)  االستجابة مع التزامن حسب الراجعة التغذٌة ـ 4   

 ، بالعمل مقترنة للمتعلم المعلم ٌقدمها التً المعلومات:  التالزمٌة الراجعة التغذٌة تعنً      

 .  أدائها أثناء وفً ، التدرٌب أو التعلم عملٌة وأثناء

 المهارة اكتساب أو ، لالستجابة المتعلم إنهاء بعد ُتقدم النهائٌة الراجعة التغذٌة أن حٌن فً     

 .  كلٌا

 :  السلبٌة أو ، اإلٌجابٌة الراجعة التغذٌة ـ 5   



 ، الصحٌحة إجابته حول المتعلم ٌتلقاها التً المعلومات هً:  اإلٌجابٌة الراجعة التغذٌة      

 .  األخرى المواقف فً لخبرته استرجاعه عملٌة من تزٌد وهً

 ٌؤدي مما ، الخاطئة استجابته حول لمعلومات المتعلم تلقً:  تعنً السلبٌة الراجعة والتغذٌة     

 .  أفضل دراسً تحصٌل إلى

 ( :  صرٌحة   غٌر ـ صرٌحة)  المتعددة المحاوالت على المعتمدة الراجعة التغذٌة ـ 6   

 السؤال عن إجابته بأن الطالب المعلم فٌها ٌخبر التً هً:  الصرٌحة الراجعة التغذٌة      

 ، الخاطئة اإلجابة حالة فً الصحٌح بالجواب ٌزوده ثم ، خاطئة أو ، صحٌحة المطروح

 .  له رؤٌته بعد مباشرة الصحٌح الجواب الورق على ٌنسخ أن منه وٌتطلب

ٌُْعلم الصرٌحة غٌر الراجعة التغذٌة فً أما        السؤال عن إجابته بأن الطالب المعلم ف

 ثم ، الخطأ اإلجابة حالة فً الصحٌح بالجواب ٌزوده أن قبل ولكن ، خطأ أو صحٌحة المطروح

 ذهنه فً وٌتخٌله ، الصحٌح الجواب فً ٌفكر أن منه وٌطلب ، أخرى مرة السؤال علٌه ٌعرض

 ، الصحٌح بالجواب المعلم ٌزوده ، المحدد الوقت انقضاء وبعد ، لذلك محددة مهلة إعطائه مع ،

 .  معرفته من الطالب ٌتمكن لم إن

 :  الراجعة التغذٌة فً تؤثر التً الظروف إدارة فً المعلم دور

 أكثر ٌجعلها أو ، الراجعة التغذٌة على تؤثر التً الظروف إدارة فً المعلم دور ٌعد         

 ومفٌدا هاما دورا ، به ٌكلفون الذي العمل تقدٌم بعد ، الالزمة بالمعلومات الطالب لتزوٌد مناسبة

 :  التالً مراعاة ٌجب الدور هذا تحقٌق أجل من لذا ،

 .  الراجعة التغذٌة لمعلومات الطالب استٌعاب من التأكد ـ 1     

 الراجعة التغذٌة ٌستوعبون الطالب أن ٌفترض أالا  الجٌد المعلم على الضروري من إن      

 الطالب انتباه تركٌز خالل من الراجعة التغذٌة معلومات ٌقدم إنه بل ، منهم قرٌبة أنها لمجرد

 .  تقدٌمها أثناء الطالب توجٌه خالل ومن ، علٌها

 تغذٌة من المعلم ٌقدمه وما أعمالهم بٌن الرابطة العالقة ٌفهمون الطالب أن من التأكد ـ 2    

 .  راجعة

 ، لهم بالنسبة واضحة أنها راجعة تغذٌة من لطالبه ٌقدمه ما أن أحٌانا المعلم ٌظن قد      

 ٌقدمها التً المعلومات تكون ما فغالبا ، جدا مختلف األمر لكن ، له بالنسبة واضحة لكونها

 واضع  بشكل العمل تحدد كلمات ٌستخدم أن علٌه ٌجب لذلك ، لهم واضحة غٌر للطالب المعلم

 .  منه االستفادة من الطالب ٌمكان ،

 :  تحقٌقه المرغوب بالهدف الطالب إعالم ـ 3   

 ٌخطط أن ٌستطٌع فإنه ، به ٌكلف الذي العمل من الغاٌة أو الهدف الطالب ٌعرف عندما     

.  المهمة المعلومات عن الكثٌرة المثٌرات بٌن ٌبحث أن أٌضا وٌستطٌع ، التعلمٌة الستراتٌجته



 أن الطالب وعلى ، األكادٌمً والتعلم واالنضباط للسلوك بالنسبة مهمة تعتبر الهدف معرفة أن

 .  منه المتوقع السلوك ٌعرف

 .  ذلك أمكن كلما الحال فً الراجعة التغذٌة تقدٌم اتساق مراعاة المعلم على ـ 4   

 فورٌة راجعة تغذٌة طالب لكل المعلم ٌقدم أن مستحٌال ٌكن لم إن ، بمكان الصعوبة من      

.  الدراسة حجرة فً أكثر أو طالبا عشر خمسة(  15)  من ٌقرب ما طالبه عدد ٌكون عندما

 حتى العمل مع الراجعة التغذٌة ربط على الطالب تساعد قد التً االقتراحات بعض نقدم لذلك

 :  تأجٌلها ٌتم عندما

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

 .  العمل أثناء ستفعله عما والتحدث

 األخطاء ومناقشة ، لهم مراقبته مع األمثلة من عدد حل الطالب من المعلم ٌطلب أن ـ ب    

 .  تصحٌحها وكٌفٌة

 .  بنجاح األمثلة ٌحلوا أن ٌستطٌعون الطالب أن من التأكد علٌه الجدٌد العمل تعٌٌن قبل ـ ج    

 ٌختار أن علٌه وٌتعٌن ، التدرٌبٌة محاوالتهم لتصحٌح فرصة الطالب المعلم ٌعطً إن ـ د   

 بشكل لها الطالب تصحٌح أن من والتأكد ، تفقدها إلعادة الوراق من عددا عشوائً بشكل

 .  صحٌح

 لمناقشتها وقتا ٌخصص أن علٌه ٌجب ، بتصحٌحها قام التً األوراق المعلم ٌعٌد عندما  ـ هـ   

 المعلم ٌحتاج لذا ، العمل  ٌنسون ما غالبا الطالب فإن ، الراجعة التغذٌة تأجٌل ٌتم وعندما ،

 .  تذكاره فً لمساعدتهم

 :  الراجعة التغذٌة المعلم تقدٌم من الغرض

 :       أهمها وأغراض مقاصد لطالبه الراجعة التغذٌة المعلم تقدٌم على ٌنبنً       

 الطالب قبل من تكراره مراعاة مع ، فٌه المرغوب السلوك أو ، األداء صحة على التأكٌد ـ 1   

 ، الدراسة حجرة فً الطالب من تكراره عدم وبالتالً ، صحٌح غٌر أنه على ، ما أداء لتحدٌد ،

دة الراجعة بالتغذٌة ٌعرف ما وهو  .  سابقا إلٌها أشرنا وقد ، المؤكِّ

 ٌعرف ما وهذا ، ما أداء تحسٌن أو لتصحٌح استخدامها ٌمكن معلومات المعلم ٌقدم أن ـ 2  

 .  أٌضا سابقا إلٌها أشرنا وقد ، التصحٌحٌة الراجعة بالتغذٌة

 تحسٌن أو ، لتصحٌح استخدامها ٌمكن التً المعلومات بنفسه ٌكتشف لكً الطالب توجٌه ـ 3  

 .  االكتشافٌة التصحٌحٌة الراجعة بالتغذٌة ٌعرف ما وهذا ، األداء

 .  الطالب معلومات تعزٌز أو ، لتغٌٌر موجهة األول الثالثة األنواع أن وٌالحظ

 لدى تتولد كً ، الصحٌح باألداء المرتبط(  اإلٌجابً الشعور)  بالسعادة الشعور زٌادة ـ 4  

 .  بالثناء ٌعرف ما وهذا ، والقبول بالثقة الشعور وزٌادة ، األداء لتكرار الرغبة لطالب



 تكرار إلى الطالب ٌتعمد ال كً(  السلبً الشعور)  الخوف أو ، بالخجل الشعور زٌادة ـ 5  

 .  القبول بعدم ٌعرف ما وهو ، ما تصرف

 .  الطالب مشاعر تغٌٌر أو ، لتعزٌز موجهان النوعان وهذان

 :  الراجعة التغذٌة شروط

 وتحقٌق ، الصفٌة المواقف فً الراجعة التغذٌة استخدام من للمعلم الفرص تتاح لكً     

 ، التعلمٌة التعلٌمٌة العملٌة فً إحداثها ٌُراد إلى والتطوٌر التحسٌن عملٌات فً المرجوة األهداف

 :  التالٌة الشروط تتوافر أن بد فال

 .  واالستمرارٌة بالدوام الراجعة التغذٌة تتصف أن ٌجب ـ 1   

 .  محددة أهداف ضوء فً الراجعة التغذٌة تتم أن ٌجب ـ 2  

 .  دقٌقا علمٌا وتحلٌال ، عمٌقا فهما الراجعة التغذٌة نتائج تفسٌر ٌتطلب ـ 3  

 العملٌة عناصر جمٌع تشمل بحٌث ، بالشمولٌة الراجعة التغذٌة عملٌة تتصف أن ٌجب ـ 4   

 .  والعمرٌة والعقلٌة التحصٌلٌة مستوٌاتهم اختالف على المعلمٌن وجمٌع ، التعلمٌة التعلٌمٌة

 . دقٌقة بصورة الالزمة األدوات الراجعة التغذٌة عملٌة فً ٌُستخدم أن ٌجب ـ 5  


