
هي المعلومات التي يحصل عليها الفرد نتيجة اداء معين و من اهم وظائفها تحسين \التغذية الراجعة 

.التعلم الحركي للمهارات 

حيث يأخذ المتعلم الصورة االولية , التغذية الراجعة تزيد من تحسن االداء في مراحل التعلم االولى *
للحركة و يضع برنامجا حركيا مناسبا لالستجابة و ينفذه و بعدها يقارن النتيجة مع الهدف او مع 

.البرنامج المقرر

هذه المقارنة تحدد االخطاء التي ارتكبها المتعلم و هي ما تعرف بالتغذية الراجعة اذ يتم خزنها في 
.الذاكرة لغرض استخدامها فيما بعد

 Terminology of feedbackمحددات التغذية الراجعة

و هذه . ان التغذية الراجعة هي كل المعلومات التي يحصل عليها الفرد خالل او بعد اداء االستجابة 

.المعلومات اما تغذية داخلية او خارجية 

التغذية الراجعة الداخلية  Intrinsic feedback

و تعني تلك المعلومات التي يحصل عليها الفرد من خالل االحساس الداخلي لنتيجة االداءعن طريق 

.االحساس الداخلي للفرد 

 Augmented feedbackالتغذية الراجعة الخارجية 

. و هي تلك المعلومات التي يحصل عليها الفرد من المدرب او من اي جهاز اخر 

  Feedbackالتغذية الراجعة  
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المستمرة  –لتغذية الراجعة اآلنية ا Concurrent feedback 

اي اعطاء تغذية راجعة خالل الحركة و من الممكن ان تاتي من الخارج او عن طريق استالم الفرد معلومات 

.حسية من الجهاز الحسي خالل االداء 

 Terminal Feedbackالتغذية الراجعة النهائية  

.و هي عملية اعطاء معلومات بعد انتهاء االداء 

 knowledge of Results  (KR)التغذية الراجعة حول النتيجة 

.و هي عملية اعطاء معلومات حول النتيجة من قبل المدرب 

 knowledge of Performance (kp)التغذية الراجعة حول االداء  

. و هي عملية اعطاء معلومات لها عالقة بكيفية التحرك من ناحية المسار الحركي و مقدار القوة المطلوبة 

التغذية الراجعة  



• متى تعطى التغذية الراجعة ؟  

• \التغذية الراجعة المباشرة -1

• تقدم قبل الفعل الحركي -

• تقدم اثناء الفعل الحركي -

• تقدم مباشرة بعد الفعل الحركي --

• المتاخرة -2-

• تقدم بعد انتهاء الوحدة التعليمية -

• تقدم بعد مدة طويلة من الفعل الحركي و تكون كالمية او صورية -

• تقدم معلومات بشكل مستقل لكل اداء حركي و بعد فترة طويلة -

• تقدم معلومات عن مجموع كمية الفعل الحركي -

التغذية الراجعة  



• صقل و تطوير االداء -1

• تزويد الفرد بالمعلومات الخاصة عن الحركة -2

• توجيه االستجابة نحو الهدف الحركي خالل المواقف التعليمية -3

• .تصبح حافزا للتعلم -4

• وظيفة تعليمية و تعزيزية -5

• \التغذية الراجعة تقدم معلومات عن -6

• , معلومات تتعلق باالداء ,معلومات تتعلق بالمحيط,معلومات تتعلق بالجسم)

معلومات عن ,معلومات عن متغيرات الحركة , معلومات تتعلق بشكل المهارة 

.(.  شكل الحركة نمطها

فوائد التغذية الراجعة  



• ان تكون مناسبة و فعالة -

• ان تكون الحاجة فعلية لها-

• ان تكون شاملة -

• .مواكبة التغذية الراجعة الداخلية للتغذية الراجعة الخارجية و بالعكس -

شروط التغذية الراجعة  


