
 

 

 

 

 ابزخورد یا فیدبک چیست؟
 

 

 

 

 تفکر و سیستم و اهمیت آن در کسب و کار آشنا شویم. در مطلب (Feedback) خواهیم با مفهوم بازخورد امروز می
هایی که با محیط خود تعامل  سیستم، م باز و سیستم بسته اشاره کردیمبه دو مفهوم سیست سیستمی

 .شود گفته می باز سیستم دارند،
 

 .توان ورودی و خروجی تعریف کرد ، می(Open System) برای هرسیستم باز

 .گیرد ها و اطالعاتی که از محیط می پذیرد و نیز پارامتر اثراتی است که سیستم از محیط می: ورودی
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گذارد و پارامترها، اطالعات و رفتاری که توسط محیط، درک و مشاهده  اثراتی است که سیستم بر محیط می: خروجی

 .شود می
ً میاگر بخشی از خروج گوییم که این سیستم از محیط،  ی یک سیستم، بر روی ورودی آن تاثیر بگذارد، اصطالحا

 .گیرد می (Feedback) بازخورد یا فیدبک

 

 تاریخچه
 

بار  برای او، فیدبک در مورد سیستمهای الکتریکی به کار برد. البته براون فردیناند کارل این اصطالح را اولین بار،
 .منفی داشت معنایی

های مهم در  بعدها راس اشبی که در حال خلق علم سایبرنتیک بود به این نتیجه رسید که فیدبک از ویژگی
 .ست به هم بریزدهای پیچیده یا سایبرنتیک است و اگر آن را از سیستم حذف کنیم، نظم سیستم ممکن ا سیستم

« بازخورد منفی»و « بازخورد مثبت»اشبی تعبیر براون را از فیدبک دسخوش تغییر کرد و آن را به دو دسته 
 .بندی کرد دسته

 .کند بازخورد مثبت: بازخوردی است که سیستم براساس آن، رفتار قبلی خود را تعدیل می

 .کند تار قبلی خود را تقویت میبازخورد منفی: بازخوردی است که سیستم بر اساس آن، رف

البته راس اشبی، اصطالح دیگری هم خلق کرد که امروز نیز این اصطالح در تعاریف سازمانی و سیستماتیک استفاده 
گفت چراکه رفتار این  هم می هدفمند سیستم هایی که دارای مکانیزم بازخورد منفی بودند، زیادی دارد: او به سیستم

ل افزایشی یا کاهشی نبود بلکه هدف نهایی آنها، رسیدن به یک سطح مطلوب و حفظ آن ها، فقط به شک سیستم
 .بود

 

 چیست؟ در بازخورد یا فیدبک اهمیت
 

اید. هرجایی  های عمومی روبرو شده در محیط کار، مدرسه یا مکان« انتقادات و پیشنهادات»قطعا شما هم با صندوق 
شود.  کنید یا با آن در تعامل هستید از شما بازخورد خواسته می گذارید و از هر سیستمی که استفاده می که قدم می

 کند! اما واقعا اهمیت این موضوع در چیست؟ بازخورد می به طور کلی امروزه هرسیستم هدفمندی از شما درخواست

در « بازخورد مشتری»دهد که یک عمل یا رفتار، واکنش مثبت یا منفی ایجاد کند. مثال  بازخورد اساسا زمانی رخ می
« بازخورد عملکرد کارکنان»دهی و یا خط مشی یک شرکت است و  واقع واکنش خریداران به محصول، سرویس

 .و آنچه که به نمایش گذاشته شده ست که از سوی مدیران در رابطه با عملکرد مورد انتظار العملی عکس

های استفاده از آن بازخورد به  برند. انتقادات، پیشنهادات و فرصت به طور کلی تمامی افراد از مزایای بازخورد بهره می
کند که به  های فردی، کسب و کار، واحدهای کاری، شرکت یا سازمان کمک بسیاری می بهبود و افزایش کارایی گروه

 .کننده خواهد بود شود و نهایتا به سود کاربر مصرف تر منجرمی انهتصمیمات آگاه

در ادامه ویدئویی از سخنرانی بیل گیتس را در یکی از سمینارهای تد برای شما قرار دادیم، در این سمینار، بیل 
 :کند گیتس به اهمیت بازخورد در نظام آموزشی و ارتقا سطح آموزش معلمان اشاره می

 :گیری از بازخوردها برای ما و کسب و کار ما مؤثر باشد شوند که بهره میعامل مهم سبب  ۵
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 دارد وجود همیشه بازخورد! 
ها وجود دارد، بازخورد است! غیرممکن است که درجایی سیستمی وجود داشته  یک واقعیت که در تمام سیستم

و تعامل و داشتن خروجی موجب  گیری یک سیستم تعامل اجزا است های شکل باشد و بازخورد نباشد! یکی از شرط
شوند و  شود. همیشه رویکردها و مسائلی وجود دارند که موجب ارتقا سطح کیفی سیستم می گیری بازخورد می شکل

 .توانید از این رویکردها آگاهی پیدا کنید که بازخوردها را بررسی کنید شما زمانی می

 

 است سازنده بازخوردها به دادن گوش. 
کند بازخورد مثبت یا منفی باشد،  خوردها سازنده است! این یک اصل مهم در دنیا است. فرقی نمیگوش دادن به باز 

تواند موجب  شفاهی یا کتبی باشد، نتایج و بازخوردها همیشه نکات مثبت و قابل تأملی به همراه دارند که می
به کاربر خود این اطمینان را  پیشرفت شما یا سیستمتان شود. بنابراین به عنوان درخواست کننده فیدبک باید

بدهید که نظرشان را به طور کامل خواهید دید. این رویکرد موجب تشویق کاربر شما به ارائه بازخوردهای بیشتر 
توانید  شود. به عنوان مثال اسنپ بعد از هر سفر فرم نظرسنجی و بازخورددهی به شما ارائه میدهد که شما می می

رتان به اطالع اسنپ برسانید، درصورت ارائه انتقاد یا پیشنهاد اسنپ پس از بررسی نظر شما نظرتان را در رابطه با سف
کند که این موضوع موجب تشویق کاربر به ارائه پیشنهادات  پیامکی برای تشکر و اطالع رسانی به شماارسال می

 .شود بیشتر به اسنپ می

 

 شود می انگیزه ایجاد باعث بازخورد. 
کند! حقیقت امر همین است،  دریافت آن برای بازخورد دهنده و بازخورد گیرنده ایجاد انگیزه می درخواست بازخورد و

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی برای راهنمایی نزد شما آمده باشد. حس شما در آن لحظه چیست؟ 
بریم، کمک کردن به دیگران  کنند لذت میباید قبول کنیم همه ما از اینکه دیگران از ما درخواست کمک یا راهنمایی 

برای ما لذت بخش است. در یک سیستم هدفمند هم بازخورد گرفتن از کاربر عالوه بر اینکه باعث آگاهی بیشتر 
 .کند شود، حس رضایت و لذت هم در کاربر ایجاد می شما از سیستمتان می

بخش باشد. چراکه بازخورد نشان دهنده زنده بودن  زهتوان انگی همچنین گرفتن بازخورد برای بازخورد گیرنده هم می
یک سیستم است! بازخوردها چه منفی باشند چه مثبت نشان دهنده فعال بودن سیستم و تعامل در آن سیستم 

توانید انگیزه  هستند.شما با دریافت نظرات سازنده از مشتریان، تامین کنندگان، کارمندان، سهامداران و غیره می
 .ه افراد ببخشید و از فرصت به وجود آمده بهترین استفاده را برای بهبود کسب و کارتان ببریدمضاعفی را ب

 

 دهد می بهبود را عملکرد بازخورد. 
شود بر اساس  شناخته می« نقد منفی»شود. در واقع آنچه که به عنوان  عموما بازخورد با انتقاد اشتباه گرفته می

 بازخورد »و یکی از بهترین انواع بازخورد است که اشبی آن را تعریف راس اشبی، انتقاد سازنده بوده
 .کند تا تصمیمات بهتری در جهت بهبود عملکرد خود بگیرد نامند و به مجموعه کمک می می« هدفمند

 
 است بیشتر یادگیری برای ابزاری بازخورد. 

تان سرمایه گذاری کنید.  زمان خود را برای درخواست بازخورد و یادگیری در رابطه با نحوه تعامل دیگران با مجموعه
دهی،  دار برای رسیدن به اهداف، ایجاد مسیر راه و استراتژی، توسعه محصوالت، بهبود سرویس بازخوردهای ادامه

 .بهبود تعامل با کاربر و غیره اهمیت به سزایی دارد
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