
                                                               التغذٌة الراجعة

لقد اتسع مفهوم التغذٌة الراجعة وتباٌنت تسمٌاته حٌث عالفها نجاح مهدي شلش وأكرم محمد 

)التغذٌة الراجعة من العوامل الهامة فً تعدٌل العملٌة التعلٌمٌة فً ( إن 4991صبحً )

. اما عباس احمد السامرائً وعبد على وجود المدخالت وتصحٌحها أول بؤول( سبٌل المحافظة

)هً المعلومات ( فٌشٌر الى مفهوم التغذٌة الراجعة قائآل 4994الكرٌم محمود السامرائً )

التً تعطى للمتعلم عن اإلنجاز فً محاولة لتعلٌم المهارة والتً توضح دقة الحركة خالل او 

)معرفة النتائج . وٌرى بسطوٌسً احمد فً ان التغذٌة الراجعة تعنً ا(بعد االستجابة او كلٌهم

 وتقوٌمها واالستفادة منها عن طرٌق المعلومات الواردة للمتعلم نتٌجة سلوكه الحركً(.

)جمٌع المعلومات التً ٌمكن تقدٌمها الى المتعلم او المتدرب كما وتعنً التغذٌة الراجعة 

سواء اكانت هذه الوسائل داخلٌة او خارجٌة والهادفة الى باختالف وسائل نقلها واٌصالها 

وٌرى مفتً  تعدٌل أدائه الحركً فً المهارة المإداة وصوال الى األداء األمثل لهذه المهارة(.

كاإلحساس بالمالمة او )بؤنها التغذٌة الراجعة الصادرة عن االحساسات المختلفة( إبراهٌم 

واالحساس الصادر عن الرإٌة او اللمس،  الجسم،القوة الواقعة على عضالت وأجزاء 

)كل ( فقد عرف التغذٌة الراجعة بانها 2002ومالحظة الالعبٌن ألدائهم. اما ٌعرب خٌون )

المعلومات التً ٌحصل علٌها الفرد خالل او بعد أداء االستجابة. وٌمكن ان تكون هذه 

ستجابة , وٌمكن ان تكون هذه المعلومات اما داخلٌة او خارجٌة او خالل او بعد أداء اال

)التغذٌة الراجعة . وٌرى وجٌه محجوب ان المعلومات اما داخلٌة او خارجٌة جوهرٌة(

بالمفهوم الشامل والدقٌق تعنً جمٌع المعلومات التً ٌمكن ان ٌحصل علٌها المتعلم من 

ركً مصادر مختلفة سواء كانت داخلٌة او خارجٌة او كلٌهما مع قبل او بعد األداء الح

. وان استخدام أكثر والهدف منها تعدٌل االستجابات الحركٌة وصوال الى االستجابات المثلى(

من طرٌقة او تغٌر الوقت الذي تقدم فٌه هذه المعلومات ٌإثر على األداء وعلى التعلم. وهناك 

 نوعٌن من التغذٌة الراجعة هما:



 

 (KPالتغذٌة الراجعة الخاصة باألداء ) -

 (KRالخاصة بالنتٌجة ) التغذٌة الراجعة -

حٌث ٌذكر انه مهما كان مصدر او نوع او شرط التغذٌة الراجعة فهً ممكن ان تدخل ضمن 

او فورٌة او تعزٌزٌة او  –هذا التصنٌف فممكن ان تكون التغذٌة الراجعة داخلٌة او خارجٌة 

التً فهً ممكن ان تدخل ضمن المعلومات  –بصري او سمعً  –كان مصدرها  وإذامباشرة. 

( وهذا ٌنطبق أٌضا على المعلومات KRتخص الناتج الحركً معلومات خاصة بالنتٌجة )

 ( فهً األخرى ممكن ان تحتوي كل األنواع األخرى.KPالخاصة باألداء )

 -أنواع التغذٌة الراجعة: 

الدراسة والبحث ، وقد تباٌنت ٌعد موضوع التغذٌة الراجعة من المواضٌع المهمة فً مجال 

المصادر فً تحدٌد أنواع التغذٌة الراجعة وسبب ذلك التباٌن هو اعتماد العلماء على أسس 

 -ومبادئ مختلفة قسموا على أساسها أنواع التغذٌة الراجعة الى :

وهً فً التجاه المعاكس للتغذٌة الراجعة الداخلٌة وهً - :التغذٌة الراجعة الخارجٌة- أوال

لومات إضافٌة او تكمٌلٌة حول الواجب الحركً، وتكون خارجة عن الجسم وتؤتً من مع

مصادر خارجٌة كتعلٌمات المعلم او المدرب. لذا نستطٌع على هذا األساس ان نقول ان التغذٌة 

 الراجعة الخارجٌة تكون اما مباشرة او متاخرة وكما ٌؤتً:

 التغذٌة الراجعة الخارجٌة المباشرة . أ

 

 الفعل الحركً تقدم قبل-

 تقدم اثناء الفعل الحركً-

 تقدم مباشر بعد الفعل الحركً-



 

 ب. التغذٌة الراجعة الخارجٌة غٌر المباشرة   

 تقدم قبل الفعل الحركً بفتره طوٌلة-       

 تقدم بعد الفعل الحركً لمدة طوٌلة اما كالمٌآ او صورٌآ-       

 تقدم المعلومات بشكل مستقل لكل أداء حركً بعد فترة طوٌلة-       

 تقدم معلومات عن مجموعة كمٌة الفعل الحركً بعد فترة طوٌلة-       

المعلومات التً تؤتً من مصادر حسٌة داخلٌة او  وهً- التغذٌة الراجعة الداخلٌة:–ثانٌآ 

لى الحركة مثل التوازن. ومن الممكن تشترك فٌها عدة منظومات عصبٌة تإثر فً السٌطرة ع

الحصول على المعلومات حول أوجه عدٌدة لحركاتنا من خالل القنوات الحسٌة المختلفة والتً 

ذات حساسٌة للحركات على وجه الخصوص هذا النوع من المعلومات هً متالزمة لبعض 

بت خطؤ فً تصوٌب ان اعترف بانً قد ارتك أستطٌعاالستجابة الخاصة، على سبٌل المثال انا 

كرة السلة ألننً رأٌت الكرة ال تدخل الحلقة او انا قد سمعت بان الكرة قد اصطدمت بالحلقة 

ولكل استجابة نحن نإدٌها فالبد وان تكون مصدر للتغذٌة الراجعة الداخلٌة والتً تإمن أساس 

هذه التغذٌة الراجعة تكون غنٌة ومتعددة تتضمن الحركات معلومات  الحركات. مثللتقٌٌم هذه 

جوهرٌة واساسٌة حول األداء ، وهناك أوجه أخرى من التغذٌة الراجعة الداخلٌة من الصعب 

تمٌٌزها، ولربما على المتعلم ان ٌتعلم كٌف ٌقٌم هذه األوجه من التغذٌة الراجعة الداخلٌة مثآل 

علم فٌما اذا كانت الركبتان مثنٌتان خالل الحركة او ٌجب ان ٌحس العب الجمناستك ٌجب ان ٌت

 سائق السباق بان صوت الماكنة ٌعمل بشكل جٌد.

 الراجعة:وظائف التغذٌة  

 وظٌفة معلوماتٌة:-1



أي تعطً معلومات عن )زمن وسرعة ومسار واتجاه وقوة الحركة(. ان هذه الوظٌفة تؤخذ 

الن المعلومات المستمدة من األداء تكون المصدر الدقٌق  الصدارة فً وظائف التغذٌة الراجعة

الذي ٌعتمد علٌه المتعلم فً المقارنة بٌن االستجابة وبٌن نتٌجة االستجابة او بٌن )ما تم وما 

ٌجب ان ٌتم(. ان هذه المعلومات عن كٌفٌة تحسٌن االستجابة الالحقة. ومن هذا المنطلق فان 

 ساس للمعلومات التً تصحح االستجابة.التغذٌة الراجعة هنا المصدر األ

 وظٌفة دافعٌة:-2

وكدوافع لؤلداء، فكلما زادت هناك الكثٌر من نماذج التغذٌة الراجعة تستخدم كمعلومات 

معلومات التغذٌة الراجعة سوف ٌإدي ذلك الى أداء أحسن قٌاسآ الى المعلومات العامة. وقد 

ستوى تإدي الى تحسٌن األداء حتى عند المتعلمٌن وجد الباحثون بان التغذٌة الراجعة عالٌة الم

 جٌدآ.

 وظٌفة تشجٌعٌة:-3

والتشجٌع ٌمكن ان ٌكون  عقاب،من وجه نظر التشجٌع فان التغذٌة الراجعة تكون اما ثواب او 

داخلً او خارجً. فمثآل رإٌة الكرة تدخل السلة تعطً تغذٌة راجعة داخلٌة وتزٌد من قناعات 

األول هو اإلحساس بالحركة  بحدٌن،المتعلم. فعندما ٌإدي الالعب حركة معٌنة فانه ٌمر 

ل ٌقوم المدرب ه المجا4وفً هذ باألداء،المنفذة )إحساس سمعً بصري( والثانً مدى القناعة 

او المدرس بتسهٌل أداء المهارة الجدٌدة وتجزئتها بحٌث ٌوجد محاوالت مضمونه فً بداٌة 

األداء لغرض زٌادة القناعة وبالتالً تكون هذه القناعة عامل مشجع. وٌمكن ان ٌكون الثواب 

عن طرٌق تشجٌع المدرب للمتعلم اما العقاب فٌمكن ان ٌكون عن طرٌق اثبات أخطاء 

 عب.الال

 أما وظائف التغذٌة الراجعة برأي وجٌه محجوب فهً:

 معلوماتٌة .1



 دافعٌة .2

 تشجٌعٌة .3

 تعزٌزٌة .4

 إعالمٌة .5

 تصحٌحٌة .6

 التغذٌة الراجعة الداخلٌة والسلوك الحركً:

ان أكثر المهارات الحركٌة تعطً تغذٌة راجعة داخلٌة خالل او بعد انتهاء االستجابة مباشرة 

ارسال ٌعطً تغذٌة راجعة لنتٌجة الحركة، وعلى الرغم من الدور فمثال ضرب كرة القدم او 

الحٌوي لؤلجهزة الحسٌة المختلفة فً إعطاء الفرد تغذٌة راجعة داخلٌة، ٌبقى هذا النوع بحاجة 

الى بحث ودراسة، عادة ٌحصل الفرد على معلومات بصرٌة او سمعٌة حول نجاح استجابته، 

معلومات( حول كمٌة القوة المستخدمة، موقع ولكن الفرد ٌحصل على تغذٌة راجعة )

األطراف، مدى استقامة الجسم، وكمٌة االنقباض العضلً الذي استخدمه من خالل المستقبالت 

الحسٌة. ان التغذٌة الراجعة الداخلٌة تكون غنٌة بالمعلومات ومتغٌرة خالل األداء. وتقترح 

غذٌة ٌرتبط مع مرجع التصحٌح لغرض نظرٌات التعلم الحركً الحدٌثة بان هذا الشكل من الت

 تحدٌد األخطاء او برنامج التمٌٌز.

 التغذٌة الراجعة الخارجٌة والسلوك الحركً:

الشكل من التغذٌة الراجعة. هناك  ت الحركٌة تعلمها بدون استخدام هذاٌمكن للكثٌر من المهارا

باستخدام التغذٌة الراجعة العدٌد من المهارات الحركٌة ٌمكن تعلمها بواسطة التجربة او الخطؤ 

ولكن مثل هذا التعلم ال ٌكون فعاال. ان تعلم نفس المهارات باستخدام التغذٌة  فقط،الداخلٌة 

تمد للمتعلم بتغذٌة الراجعة الداخلٌة ٌزٌد من معدل التعلم. وان المدرب واألجهزة التدرٌبة 

ٌة بشكل وٌعرض شكل راجعة خارجٌة لغرض تحسٌن األداء والتعلم. فالمدرب ٌعطً التغذ

الحركة. اما األجهزة التدرٌبة مثل أفالم الفٌدٌو فإنها تعطً معلومات دقٌقة حول األداء وحول 



النتٌجة. وعادة تكون هذه المعلومات بصرٌة. وفً كال حالتً التغذٌة الراجعة االنٌة والنهائٌة 

كدت على الدور الفاعل وجدت لغرض تفعٌل عملٌة التعلم وتحسٌن األداء الن أكثر الدراسات ا

للتغذٌة الراجعة الخارجٌة، ولكن فً الحقٌقة هناك ادلة تإكد متى ما وفرت التغذٌة الراجعة 

الداخلٌة الدقٌقة، فان استخدام تغذٌة راجعة إضافٌة سوف لن ٌعطً تؤثٌر إضافً لتعلٌم 

 المهارات الحركٌة.

 

 توحة:التغذٌة الراجعة الخارجٌة فً المهارات المغلقة والمف

ان من تقسٌمات المهارات هً المهارة المغلقة، والتً تعنً األداء فً محٌط ثابت حٌث ٌقوم 

الفرد بوضع معاٌٌر حركٌة متعاقبة خالل التنفٌذ. ومهارات مفتوحة والتً تعتمد على 

المتغٌرات االتٌة فً المحٌط، حٌث ٌتحرك الفرد بموجب المتغٌرات التً نحصل فً المحٌط. 

تنفٌذ المهارة ٌتطلب نماذج حركٌة محددة لكل تنفٌذ، اما تنفٌذ المهارات المفتوحة فانه  وهنا فان

ال ٌتطلب نماذج حركٌة محددة ولكن هناك خٌارات متعددة لغرض االستجابة. ان المدرب 

ٌستخدم المعلومات الجوهرٌة المتاحة على شكل معلومات حول األداء ومعلومات حول 

 النتٌجة.

 ة الراجعة:معوقات التغذٌ

ان إعاقة التغذٌة الراجعة ٌإدي الى إعاقة األداء ان كانت تلك التغذٌة بصرٌة او سمعٌة فلو 

كانت اضاءة الملعب مسلطة بمستوى عٌون الالعبٌن فان قوة الضوء سوف تإثر تاثٌرآ سلبٌا 

لراجعة من ناحٌة أداء الالعبٌن بالنسبة الى العمل العضلً وذلك ٌإدي الى فقدان التغذٌة ا

البصرٌة وهً مصدر خارجً، وهذا ٌعنً ان الالعبٌن ٌمكنهم مع هذه الحالة الجدٌدة التً 

ٌتعرضون لها وان أداءهم ٌتم على الرغم من غٌاب التغذٌة الراجعة الن ما زالت هناك التغذٌة 

الراجعة الخاصة باإلحساس الحركً وٌكون اللعب تحت ظروف التغذٌة الراجعة الجدٌدة. لهذا 

 رى ان تعطٌل إعاقة التغذٌة الراجعة تحدث تؤثٌرآ معوقآ لؤلداء الصحٌح وفً حاالت كثٌرة.ن



 تكرار إستخدام التغذٌة الراجعة:

ان تكرار اعطاء التغذٌة الراجعة له تؤثٌرات متباٌنة على األداء. ففً بداٌة التعلم ٌستحسن 

لمحاوالت تحتاج الى تحسٌن فً إعطاء التغذٌة الراجعة مباشرة بعد كل محاولتٌن، وذلك الن ا

الداء ولذلك ٌكون عامل التغذٌة الراجعة فاعآل خالل هذه الفترة. ولكن فً مراحل متقدمة من 

التعلم فان الفرد المتعلم ال ٌحتاج الى التغذٌة الراجعة بعد كل محاولة وانما ٌمكن ان تعطى بعد 

تكرار إعطاء التغذٌة الراجعة بعد أربعة او خمسة محاوالت وذلك لظهور الثبات واألداء. ان 

كل محاولة فً المراحل المتقدمة من التعلم سوف ٌإدي الى ملل المتعلم وعدم االنتباه الى 

 المعلومات. وٌمكن وضع تطبٌقات عملٌة الستخدام التغذٌة الراجعة وكما ٌلً:

ات الخارجٌة ان إعطاء معلومات حول النتٌجة بعد كل محاولة ٌولد اعتماد تام على المعلوم-

من قبل المتعلم. ولذلك ٌستحسن إعطاء فرصة للمتعلم للتعرف بنفسه واستخدام التغذٌة 

 الراجعة الداخلٌة وتطوٌرها.

بما ان المدرس او المدرب ال ٌتمكن من مالحظة كل الطلبة او الالعبٌن واعطاءه تغذٌة -

راجعة خارجٌة الى راجعة مباشرة بعد كل أداء فان المدرب او المدرس ٌعطً تغذٌة 

 المتعلمٌن بشكل متناوب.

 طرٌقة عرض التغذٌة الراجعة )كٌف تقدم التغذٌة الراجعة(

 ( طرٌقة عرض التغذٌة الراجعة بالشكل التالً:2000ذكر وجٌه محجوب وأخرون )

 تغذٌة راجعة عن كل محاولة )سلبٌتها ٌنتج عنها االتكالٌة(-

 تغذٌة راجعة متقطعة-

 لخص )ال تقود المتعلم للهدف(تغذٌة راجعة بالم-

 تغذٌة راجعة بالمعدل )تعلم كٌفٌة االختٌار(-



 ( طرٌقة عرض التغذٌة الراجعة بالشكل التالً:202وذكر وجٌه )

التغذٌة الراجعة ٌساعد المعلم او المدرب على تنفٌذ واجبه بصورة جٌدة  بؤنواعان االلمام 

ة من قبل المدرب مهم لمساعدة العبٌه مما ٌوحً الى العبه عالمباشر للتغذٌة الراج فالتؤثٌر

إضافة الى تقسٌم وتطوٌر ذلك المهارة فانه ٌخبره بانه عارض جٌد للمهارة بطرٌقة  ألنهمثال 

 مقبولة جدآ.

ان االعتماد على التغذٌة الراجعة اعتمادآ كلٌا ٌمكن ان تكون نتٌجتها سلبٌة ألننا لم نترك 

 معلومات التً حصل علٌها اثناء التعلم.للمتعلم التفكٌر بال

 توقٌت إعطاء التغذٌة الراجعة:

، وان عدم التوقٌت تؤخٌرها وخصوصامختلفة لتوقٌت إعطاء التغذٌة الراجعة  تؤثٌراتهناك 

مختلفة ولذلك سوف نتطرق  تؤثٌراتالجٌد فً إعطاء التغذٌة الراجعة خالل األداء او بعده له 

 لكل شكل من هذٌن الشكلٌن بشكل مستقل:

 التغذٌة الراجعة االنٌه )المستمرة(-

هناك بعض المهارات تتطلب استخدام هذا الشكل من التغذٌة الراجعة ففً المهارات التً ٌمكن 

ى لو كان ، فان أي تؤخٌر وحتباألداءاستخدام التغذٌة الراجعة االنٌه لغرض التصحٌح والتحكم 

لجزء من الثانٌة فان ذلك ٌإثر سلبآ على األداء وقد كتب فً هذا المجال ان البحوث المختلفة 

كانت سمعٌة او بصرٌة، قد  إذاالتً درست تؤخٌر إعطاء التغذٌة الراجعة الداخلٌة )الحسٌة( 

 توصلت الى النتائج نفسها، وان أي تؤخٌر سوف ٌإدي الى ارباك فً السلوك الحركً.

 لتغذٌة الراجعة النهائٌة:ا-

المحاولة او األداء وعادة تؤخذ ان التغذٌة الراجعة النهائٌة تعطً للفرد معلومات بعد انتهاء 

(. ان إعطاء التغذٌة الراجعة KR( ومعلومات حول النتٌجة )KPشكل المعلومات حول األداء )

ن األحٌان الن األجهزة لحظة توقف الالعب بعد األداء مباشرة قد ال ٌكون مجدٌآ فً كثٌر م



الحسٌة منشغلة فً انتهاء األداء ولذلك فهً تحتاج الى فترة لنقل التركٌز الى المدرب وسماع 

 ما ٌقول.

اما تؤخٌر إعطاء التغذٌة الراجعة لمدة طوٌلة فان ذلك لن ٌكون مجدٌآ اٌضآ الن الالعب ٌكون 

سوف ٌفشل فً استثمار المعلومات قد نسى الكثٌر من االحساسات المرتبطة باألداء وبالتالً 

حول النتٌجة وحول األداء فً تبوٌبها ضمن البرنامج الحركً المخزون فً الذاكرة الحركٌة. 

ان أحسن توقٌت إلعطاء التغذٌة الراجعة هو بعد انتهاء الالعب من األداء وضمان تركٌزه 

 جٌد.على المدرب او المدرس لغرض فهم التغذٌة الراجعة واستثمارها بشكل 

 

 حجم التغذٌة الراجعة:

ان حجم المعلومات المعطاة من قبل المعلم ٌجب ان ٌتناسب مع مستوى المتعلم من الناحٌة 

العمرٌة وكذلك مع مرحلة التعلم. ان األطفال عادة ال ٌستوعبون معلومات كثٌرة فً وقت 

واحد. لذلك ٌستحسن إعطاء تغذٌة راجعة بسٌطة وتصحٌح خطؤ واحد فقط فً المحاولة 

علومات فً التغذٌة الراجعة سوف تربك الطفل وال ٌمكن من تحدٌد الواحدة، وان كثرة الم

على المتعلم الجدٌد. حٌث ال ٌتمكن من تصحٌح أولوٌات عملٌة التصحٌح. وٌسري هذا الحال 

أخطاء كثٌرة فً محاولة واحدة او محاولتٌن. من هذا نستنتج انه كلما زاد حجم معلومات 

لك ٌجب ان تكون التغذٌة الراجعة قصٌرة ومركزة، التغذٌة الراجعة قلت الفائدة منها. لذ

وٌفضل إعطاء تصحٌح واحد فً المحاولة الواحدة. وإعطاء فرصة التدرٌب واستخدام 

التصحٌح فً بعض المحاوالت. ومتى ما تم التصحٌح ٌمكن للمدرب او المدرس االنتقال الى 

 تصحٌح اخر.

عملٌة التغذٌة الراجعة والمعلومات حول وٌجدر القول هنا بان على المدرب ان ٌضع أولوٌات ل

على األخطاء الكبٌرة ثم ٌتحول التركٌز  ٌركز علىالنتٌجة وحول األداء، فٌجب أوال ان 



األخطاء األقل عندما نضمن المتعلم قد تجاوز تلك األخطاء. وهكذا الى ان ٌصل الى إعطاء 

 التغذٌة الراجعة لؤلخطاء الصغٌرة جدآ.

 ة:فوائد التغذٌة الراجع

 صقل وتطوٌر األداء-

 تزوٌد الفرد بالمعلومات الخاصة عن الحركة-

 توجٌه االستجابات نحو الهدف الحركً خالل المواقف التعلٌمٌة-

 تصحٌح حافز التعلم-

 وظٌفة تعلٌمٌة وتعزٌزٌة-

 

 

 شروط التغذٌة الراجعة

 ان تكون مناسبة وفعالة-

 ان تكون الحاجة فعلٌة لها-

 ان تكون شاملة-

 مواكبة التغذٌة الراجعة الداخلٌة للتغذٌة الراجعة الخارجٌة والعكس صحٌح-

 الخالصة:

ان التمرٌن والتغذٌة الراجعة هما العنصران االساسٌان فً عملٌة التعلم واألداء ، وقد اعطٌنا 

اتجاهات لتحدٌد تدرٌب فعال بوجود التغذٌة الراجعة وأهمٌتها للمتعلم. ولكن بعض البحوث قد 

تقسٌم الى شكل مناقض لمفاهٌمنا فً دور التغذٌة الراجعة مع التدرٌب فً التعلم وقد تم  وصلت

 التغذٌة الراجعة الى شكلٌن:



ن إحساس الالعب نفسه وعادة تسمى المعلومات الجوابٌة الداخلٌة نتٌجة عتؤتً - الداخلٌة:

 األداء.

فتعنً المعلومات الجوابٌة التً تحصل الى المتعلم من الخارج معادة تكون  - أما الخارجٌة:

من قبل المدرب وفً بداٌة تعلم المهارة تكون التغذٌة الراجعة الداخلٌة ضعٌفة عند المتعلم 

ولذلك ٌعتمد على التغذٌة الراجعة الداخلٌة، بحٌث ٌتمكن المتعلم من تشخٌص اخطائه بنفسه 

لى التغذٌة الراجعة الخارجٌة والتً تاتً من المدرب وعلى المدرب وكذلك ٌبقى اعتماده ع

معرفة شًء وهو اذا توصل الالعب لتشخٌص األخطاء بنفسه فال ٌحتاج لتذكٌره بذلك وانما 

ٌختار المدرب األخطاء المخفٌة او الصغٌرة لغرض التؤكٌد علٌها وتطوٌر مستوى األداء بحٌث 

 ٌتطابق مع الهدف المنشود.

 


