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oچین ئەو فاکتەرانەی توانست و توانای خوێندکار بەرز دەکەنەوە؟

oفیدباک وەک فاکتەرێکی کاریگەر...

oفیدباک چییە؟



:  تەوەرەکانی ئەم بابەتە

فیدباک چییە؟-

مەرجەکانی فیدباک -

ئەرێنی و نەرێنی: جۆرەکانی فیدباک لەڕووی ناوەڕۆک ـەوە-

زارەکی-نووسینەکی : جۆرەکانی فیدباک لەڕووی فۆڕم ـەوە-

باشترە؟–کام جۆری فیدباک کاریگەرترە -

کەی فیدباک بدرێت باشە؟–کاتی فیدباک -

بۆ مامۆستا–فیدباکی فێرخواز -



چییە؟ Feedback-فیدباک 

oدانی زانیاری پێدیاریکراو دەیگرێتەبەر مەبەستی ڕێکارێکە کەسێکی کۆمەڵە »: کلوگەر و دەنیس

.«کە کەسێکی دیکە ئەنجامی داوەالیەنی کارێکدەربارەی هەندێک 

oی زیاتر و خوێندکار بەهۆیەوە دەتوانێت شتێکفیدباک جۆرێکە لە زانیاری کە »: باتلەر و دواین

«...کبخاتەوە، یان شتێک لە تیکستەکەی الببات، یان دووبارە تیکستەکەی ڕێباشتر بنووسێت

oەکان، دەربارەی خودی چاالکیینووسینی هەندێ سەرەداو و ڕێنمایی فیبدباک واتا »: ڕامبێرگ

نجامەکانی لە تێکست و ئەبەشێوەیەکی سەربەخۆ  چاکسازی هاوکاری خوێندکارا دەکات بۆ ئەوەی 

.  «خۆیدا بکات 



چییە؟ Feedback-فیدباک 

oندکار، ئەو کە مامۆستا دەیبەخشێت بە خوێکۆمەڵێک سەرنج و ڕێنمایی بریتییە لە »: جۆن هاتتی

تر بێت سەرنجانە ڕەنگە باسی ڕاستکردنەوە و  چاککردنەوە بکەن، یان داوای ڕوونکردنەوەی زیا

.«... یان

o کە هاوکاری خوێندکار دەکات، ڕەخنەی بنیادنەرانەیەفیدباک» : 2011جۆن هاتتی و کالرک ،

.«تا بەکارەکانیاندا بچێتەوە



: کەواتە فیـدباک بریتییە لە

o« کانی کار و چاالکییەـانە دەگرێتەوە کە مامۆستایان لەسەر زانیاریان و کۆمینت  هەموو ئەو

. «خوێندکاران  دەیدەن، لە پێناو بەرزکردنەوەی ئاستی کارامەیی خوێندکار

o فیدباک:

...ەڵەکومێنت، ڕێنمایی، ڕێکار، سەرەداو، دەسنیشانکردنی ڕاست و ه: الی مامۆستایان واتا1.

کاری ئێستا چۆنە؟ هەنگاوی داهاتوو چییە؟ من دەبێت چی بکەم؟: الی خوێندکاران واتا2.



:مەرجەکانی فیدباک

.    خوێندکار دەستنیشان بکاتخاڵی بەهێز و الوازەکانی کاریمامۆستا 1.

کات باشتری ب–باشی بکاتەوە –بخاتە بەردەستی فێرخواز ڕێگەچارە، بژارە و سەرەداو  2.

.  زۆزانی زانین–کەمێک لەسەرووی توانستی قوتابی بێت 3.



Types of Feedback-جۆرەکانی فیدباک  

جۆر لە خۆی دەگرێتدوو–فیدباک لەڕووی ناوەڕۆک ـەوە 1.

جۆرە لە خۆدەگرێت سێ –فیدباک لەڕووی فۆڕم ـەوە 2.



:  فیدباک لەڕووی ناوەڕۆک ـەوە

  Positive Feedback–فیدباکی ئەرێنی -1

o باشییەکان دیاری دەکات و  بژارە  و  چارەسەر دەخاتە ڕوو –کەماسییەکان

oچۆن کارەکانی ڕاست بکاتەوە و چۆن سەرکەوتووتر بێت  ...

o چۆن کارەکە باشتر بکات –هەنگاوەکانی داهاتوو دیاری دەکات



  Positive Feedback–سوودەکانی فیدباکی ئەرێنی 

oپرۆسەی فێربوون ڕوودەدات و خوێندکار فێری بابەتی نوێ دەبێت  .

o ێتئەوەی دەبێت فێری ب–بۆشایی ئێستا و داهاتوو پڕدەکاتەوە، ئەوەی ئێستا  دەیزانێت

oهەڵەکان ڕاست دەکاتە و و فێری بابەتی ڕاست و نوێ دەبێت...

oخولیایی بەدواداچوون  الی خوێندکار دروست دەکات  .



  Negative Feedback–فیدباکی نەرێنی -2

o ناخاتەڕوو چارەسەر و سەرەداو دیاری دەکات،  بەاڵم  الیەنەباشەکان  -هەڵەکان

o کە خوێندکار تێیدا سەرکەوتوو نەبووەجەخت لەسەر ئەو خااڵنە دەکاتەوە

oهەنگاوەکانی داهاتووی بۆ دیاری ناکات

oدەبێتە هۆی شەرم و کەمبوونەوەی متمانەبەخۆبوون



فیدباک لەڕووی فۆڕم ـەوە 

FeedbackWritten-فیدباکی نووسینەکی 1.

نووسینی کۆمێنت و تێبینی ●

نووسینەکی پێگشگیرترە –خوێندکار ●

 Verbal Feedback-فیدباکی زارەکی  2.

قسەکردن –ڕاستەوخۆ ●

پێدانی زانیاری بە شێوەی زارەکی ●

Feedback Electronic-فیدباکی ئەلکترۆنی 3.

نامەی دەنگی و وێنەی تیکست●

تۆماری ڤیدۆیی و جیمەیڵ ●



:  کەی فیدباک بدرێت؟     دووکات بەردەستە-کاتـــی فیـــدبــــاک  

فیدباکی ڕاستەوخۆ -کاتی کارکردن 1.

فیدباکی ناڕاستەوخۆ -دوای کارکردن و نووسینی بابەتەکان  2.

کاتی کار کردن–فیدباکی ڕاستەخۆ -1

o ڕاستەوخۆ-هەڵەکانی ڕاست دەکاتەوە

oخێراتر پشتیوانی مامۆستا بەدەست دێنێت

o دەوڵەمەنتر –ڕاستەوخۆ بابەتەکە باشتر دەکات



: دوای کارکردن و نووسینی بابەتەکان–فیدباکی ناڕاستەوخۆ -2

o مامۆستا خوێندکار بوونی نییە –گفتوگۆ

o هاوکاری نییە –ئەرکی سەخت دەخاتە سەر شانی خوێندکار

o دەبێتە مایەیی بێزاری و ناچاالکبوون و پێداچوونەوە



:   فیدباکی ڕاستەخۆ و  ناڕاستەوخۆ

o خوێندکارە الوازەکان –فیدباکی ڕاستەوخۆ

o بۆ خوێندکارە ئاست بەرزەکان –دواخستنی فیدباک

o«موزیک، هونەر، چەمک و –پەیوەست بە بابەت « کاتی گونجاو...

o ئەنجامی تاقیکردنەوەکان و فیدباک

oخۆهەڵەکانی خوێندکار شکست نین، دەرفەتن بۆ گەشەکردن لەڕێگەی فیدباکی ڕاستەو»: جۆن هاتتی  »

oباشتیرن کات، ئەو کاتەیە کە خوێندکار زانست پێویستی پێ نییە»: جۆن هاتتی »



:فیدباکی خوێندکار بۆ مامۆستا

oئەو فیدباکە زارەکیانەی خوێندکار ڕۆژانە دەیدات بە مامۆستا

oتیبینی و پەیامی خوێندکار، ڕەخنە نییە، فیدباکە بۆ شێوەی کاری مامۆستا

oگوێگرتن لە فیدباکی خوێندکاران کاریگەری بەسەر دیداکتیکی مامۆستاوە دەبێت

oکلتووری پیدانی فیدباکی خویندکاران کە بسازێ، شێوازی کاری مامۆستا پێش دەکەوێت

oوردبوونەوە لە پەیامی خوێندکار، ڕێنیشاندەرە بۆ ئاستی شێوەی کاری مامۆستا



o«نییە، لە هەرکات مامۆستا گووتی کاتم بۆ بەکارهێنان و پیدانی فیدباک

«   ییەڕاستیدا مانای ئەوەیە کە کاتی بۆ بەرجەستەکردنی فێرکردن ن

ویگنس

o«اڵم فیدباکی پێشنیازمان بۆ مامۆستایان ئەوەیە، کە وانە کەمتر بڵێنەوە، بە

«زیاتر بدەن

جۆن هاتتی
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