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  :زاوية تربويةمن 
  الدعم املؤسسي ضرورة ال مناص عنها

  )ًالتغذية الراجعة أمنوذجا(
�ب فإن التخصص ��ادي� للمواطن املصر يال   وا-, +* خدمة  املبتكر لھ أثر �صيلر

االــوطن، ومــن ثــم 2عــد داعمــ
ً

 لــھ سياســيا 
ً

واجتماعيــا
ً

 وثقافيــا 
ً

وإن بــدى عمــق وأثــر أ:ــل التخــصص ... 
لواHIJKة �ل +* مجالھ، ومن :نا يمكن القو بأن دعم ومساندة الدولة املصر�ة ينBثـق مـن إخالصـنا 

لالقو ب  Vذعان يمكننوعة،مت ترSو�ة اتخHIما Rعرضنا لھ من PQاالت أعمالنا املتباينة، و+* ضوء 
ضـــبط ســـلوكيات الطالـــب بمـــا يتوافـــق مـــع تحقيــــق : Rع_ـــ�+ـــ* ال^Hبيـــة ) التغذيـــة الراجعـــة(مفXـــوم  أن

املرســــومة ســــلفا�:ــــداف التعليميــــة 
ً

مــــن ثــــم  و، ، مــــن خــــالل جمــــع املعلومــــات املتعلقــــة باســــتجاباتھ
وفـق معـايHo  وتوجgnـھ ،ة لديھ وRعز�ز lستجابات الjkيحلتBيان اJKطأعادة تقديمXا؛ إمعاghPKا و

اتھ وتطو من إمrاناتھعلمية تتضمن إجراءات قابلة للتنفيذ RسXم +* تنمية ر مXا �ا ر ؛ لذا بات ضر
ً
ور

 sـtـاالعمـل عguـدف املرجـو مXـا وتحقـق ال: ة منتظمـة حyـx تـؤRي ثما رتقـديم التغذيـة الراجعـة بـصو ؛ ر
 كمـا ذية الراجعة؛ �غرض Vفـادةفعst سBيل املثال ال حصر، أمكن استخالص �عض وظائف للتغ

  :رتتضمنھ السطو التالية

  : الوظيفة �عالمية للتغذية الراجعة

 sــtلعــالم إتقتــصر ع ســاتھ أو خطأ:ــا دو تــjkيحXا، والغايــة واملــسؤ ن بمــدى �ــjة مما ر
ـــة أو  ســــة الــــjkيحة +ــــ* املــــرات القادمـ :ا إ�ــــs تكــــرار املما رمــــن ذلــــك :ــــو التعز�ــــز، والyــــ� تــــؤدي بــــدو ر

nيـــاالتوصـــل إل�oا تحف ســـة خطـــأ +ـــ* املـــرة �و�ـــs، وعtـــs ذلـــك يrـــو لXـــا دو gـــا إذا �انـــت املما
ً ً

ر ن  مـــع أ�gـــا ،ر
لتقتصر عst اخبار  ستھواملسؤ   .ر بصواب أو خطأ مما

لوت�بع أ:مية التغذية الراجعة lعالمية +* أ�gا تمد   بمعلومات تمكنھ من توجيھ واملسؤ
ستھ نحو تحقيق �:داف املرغوب فgnا، كما  لأ�gا تمكنھ من الوصو إ�s تلك �:داف وتو-, رمما

ســــات الــــjkيحة لتثBيghــــا وتنميghـــا مــــن ناحيــــة، والتعــــرف عtـــs جوانــــب القــــصو والــــضعف  رلـــھ املما ر
، وSذلك يrو للتغذية الراجعة دو  رللتغلب علgnا وتjkيحXا من ناحية أخر ن عالمي وا-ـ, يظXـر إى

ساتھ للتصرف حيالXاؤ+* إعطاء بيانات للمس رل بمما   .ق بالطر املناسبةو

  :الوظيفة التعز�ز�ة للتغذية الراجعة

سةRساعد املعلومات الy� تقدمXا التغذية الراجعة عن  :ـذه  +* تنميـة ،ماأو سلوك  رمما
ســة ل لــدى وتثBيــت إجراءاتــھ  أو :ــذا الــسلوكراملما ، كمــا أ�gـــا  �ــjيحة Vجــراءات، إذا �ــانواملــسؤ

ســــةتز�ـــد مــــن فــــرص تكــــرار  ل فــــإعالم +ــــ* املـــستقبل، الــــسلوك أو :ــــذا ر:ـــذه املما  بــــأن :نــــاك واملــــسؤ
سات سـات جيدة ومرغوب فgnا يقوم �gا، تدفعھ إ�s تكـرار تلـك رمما يحـرص  إ�ـs أنـھ باإلضـافة، راملما

stن وتنمية عoساتھ تحس   .ر الy� ير��x عguا اPKمXو اJQتلفةرمما

 :الوظيفة الت��يحية للتغذية الراجعة

ظــــائف املXمــــة الyــــ� تقــــوم �gــــا التغذيــــة الراجعـــــة، Rعــــد الوظيفــــة التــــjkيحية إحــــدى الو
لفعنــــدما تقــــدم معلومــــات   عــــن جوانــــب الــــضعف لديــــھ و�خطــــاء الyــــ� يقــــع فgnــــا وتوضــــيح وللمــــسؤ
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ل�سباب املؤدية لذلك، فإن :ذا 2عطي  �ـادة م واملسؤ ة عst تjkيح تلك �خطاء، وRسXم +ـ*  زقد ر
فھ ومXا روعيھ ومعا سـة الyـ� يؤد�gـا، تـصو�ب  ومـن ثـم ،اتـھ املـرتبط بموضـوع التغذيـة الراجعـةر راملما

ة عالية عst التذكر واjKد من ال�سيان، وعليھ فإن التغذية الراجعة التjkيحية مكما Rعطيھ  رقد
�د  لويتم من خاللXا تز ساتھ مع تjkيح ما قد يقع فيھ من خطأواملسؤ ر بمعلومات حو دقة مما   .ل

��ية للتغذية الراجعةالوظيفة التوج:  

ل وظيفة التغذية الراجعة التوجgnية عst توجيھ تقتصر سـة  إ�ـs واملسؤ رالـسلوك أو املما
:ا الjkيح تھ اPKا:زة؛ فالبد من ، رالy� يؤد�gا +* مسا رمع مراعاة تجنب التوجيھ املباشر أو +* صو

وابط واللــــوائح والقــــوانoن القناعـــة الذاتيــــة لديــــھ والyـــ� ت�ــــسق مــــع �ـــjيح املعــــايHo املتمثلــــة +ـــ* الــــض
ل نحــو العمــل بجــد واجghــاد، و�ــستمر +ـــ*  واملنظمــة للعمــل املؤســ���، و:ــذا يز�ــد مــن دافعيــة املــسؤ

�gا ة شؤ �* املؤسسة الy� 2عمل عst دا ة الR �yسXم +* تقدم و و�شاطھ وعطائھ بالصو رر   .ر

ات املـــوظيفـــة التغذيـــة الراجعــة التوجgnيـــةوتــؤدي  ا فـــاعال +ـــ* تنميــة قـــد ر دو
ً ً

ل والyـــ� ر وسؤ
 ,Kل الـــصاrـــا بمـــا 2ـــشXا وتحليلgن املنظمـــة؛ حيـــث عمـــق اســـتقرا�oيح اللـــوائح والقـــوانjـــا �ـــghمرجعي

عا�* من  قدرلضمان  +* التوجيھ مصادر أصيلةاملعلومات والبيانات من العام، و�gذا ال مناص عن 
ات والكفاءاتت الR �yساعد +* تنمية Vمrانياةواملوثوقي الدقة   .ر واملXا

لة دافعية رإثا   : .أحد وظائف التغذية الراجعةواملسؤ

ة دافعيــة  ة �ــjيحة، يــؤدي إ�ــs إثــا رإن اســتخدام التغذيــة الراجعــة بــصو لر  نحــو واملــسؤ
ثمــرات مــا يجنيــھ مــن أوجــھ إفـــادة بنــوع مــن الفعاليــة مــن خــالل ه ؛ حيــث إ�gــا تمــداملXــام املنوطــة بــھ

ا 2ـــشبع احتياجاتـــھ الوظ ــ نقـــانو الطاقـــة يفيـــة، و:ـــذا مـــا يـــد¡s بRـــس s لتحقيـــق مرامـــي املؤســـسة، بمـ
ل 2شHo إ�s أن والذيامل^�ايدة،  ل �لما أصبح قر�بـا مـن الوصـو إ�ـs أ:ـدافواملسؤ

ً
اد مـن  مؤسـستھ ز، 

ة أســرع، وعtــs النقــيض فــإن تقــديم التغذيـــة الــذياXPKــد  ر يبذلــھ للوصــو إ�ــs تلــك �:ـــداف بــصو ل
 Hoة غ ، وعمـل عtـs إعاقـة  خفض الدافعية�sمنضبطة أو 2شو�gا العوار، أدى ذلك إرالراجعة بصو

لاملرسومة سلفا والy� ي�ب¢* الوصو إلgnاتحقيق أ:داف املؤسسة 
ً

.  

ـــائف املتعــــددة للتغذيــــة الراجعــــةوSإمعــــان النظــــر +ــــ* ، ن¤jــــظ أ�gــــا Rــــس s إ�ــــs تنميــــة  الوظـ
ل نحو مز�د من �داء القـو�م؛ حيـث تمكنـھ مـن تال+ـ* +ـ* ر مـواطن الـضعف والقـصو ودافعية املسؤ

V ـــساعد +ـــ* تكـــرارRطـــأ إن وجـــد، وJKســـات املرتبطـــة بالعمـــل املؤســـ���، وتـــصوب ا رجـــراءات أو املما
ـــد مـــــن ثقتـــــھ بنفــــسھ و¥خـــــر�ن مـــــن حولــــھ، وتحثـــــھ ملز�ـــــد مــــن التطـــــو�ر والر�ـــــ*  الــــسلوك املنـــــتج، وتز�ـ

  .بمؤسستھ

ل مخلص +* عملھ محبا وعاشقا ل^Hاب وطنھ أن �سانده بمقومات  أال 2ستحق �ل مسؤ
ً ً

و
، ومـــا أعنيـــھ :نــا إحـــدى وظـــائف التغذيــة الراجعـــة ذات �ثـــر lيجــا§ي، �عيـــدا عـــن النقـــد الدافعيــة

ً

اســة وفحــص وتمحــيصالــالذع وتــصيد �خطــاء، واJKــوض الــسط©* فيمــا يحتــاج §ــي �ــل ر لد ر، وفــق 
فق قيادتنا السياسية ملا فيھ خHo وط_� اjKر وشعبھ �§ي ل +* بلدي نحو طر�ق السداد، و ومسؤ   .و


