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التواصل البيداغوجي ومعيقاته : مقاربة حتليلية من منظور العقد البيداغوجي 

 احلديث
 

 مختار بروال . أ
  جامعة أم البواقي                                                                       

 
 ملخص:ال

ف مد  الممفرسدة الترب ادة  مدف تتدر ه مدن تنددر  يدي يدمال البادداا واف  تتف الت دالتي  هذه الدراسةنبتغي من خالل 
سن نبحد  ا  نردرم موم  دة تسدفلتت تتالدس اسفسدف حد ل  -حد ل سسدبفب ف  ميدفدرهف للتسدفللمشكالت  تد  نف  

مسفلة  مت  ل الت ايل يي الحقل الترب ي  التالامي كمف تتي ره الباداا وافت الحداثة من و ة،  من و ة ثفناة 
قاددل  اليددا بفت التددي تاتددرا الاملاددة الت ايددلاة يددي الموددفل الباددداا وي ب ددذا نحددف ل ان نست  ددض باددا الارا

 تالماة.-ارراف المثل  الداداكتاكي يي   ااة تالاماةبان المنظ ر الحدا  للاقد الباداا وي الذي اربر 
 
Abstract: 
 This study is inserted in pedagogy in its interactions with the educational 
practice and the problems that may result, and make us wondering about their 
causes and sources. It aims to ask a group of questions mainly related to the 
concept of communication in education and teaching as represented by the 
contemporary Pedagogies, and on the other hand to clarify some obstacles and 
difficulties encountered during the communication process in the pedagogical field, 
through this contemporary perspective of the pedagogical contract, which connects 
the three parties of the didactical triangle in a teaching-learning situation. 
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 : قدمةم
مددن الم ا ددا  التددي اسددتر ت اهتمددفل البددفحثان  الالمددف  يددي -راددل حداثتدد  -م  دد ا الت ايددل س  اتتيددفل      

 سيددددبض ، مختلددددف حقدددد ل الماريددددة اسنسفناةجالنتسدددداة  اتوتمف اددددة، اس الماددددة، الترب اددددة،  اللغ اددددة اللسددددفناة،... 
،كال ل اللسدددددفنافت  الالددددد ل السددددداك ل واف اتددددد  ا بدددددان مودددددفتت ماريادددددة متاددددددد    لددددد ل  دددددد  -لكالددددد -الت ايدددددل 

سددفهمت كل ددف  يددي كفلبا ل واددف  الالدد ل التا اف اة،1 الس سددا ل واف ي ددال  ددن الالدد ل المسددمف  بفلرباااددة س  الحقددة
دشفف الحددددفس ن سدددنة بادددد اكتددد يدددنف ت   انتدددف  م دددفمان   مق تتددد ، اسدددتقي من دددف مبفد ددد   تيددد رات ، خيدددد يف

 . ل5491
ن نبحثد  مقفربدفت التدي قفربتد ، انمدف نرادد سالنبحد  مت د ل الت ايدل يدي كدل هدذه  سن  نحن يدي هدذه ال رقدة ت نرادد

التي نظرت الا  بف تبفره  القدة بدان المددرا  التلمادذ،  يدي هدذا اتردفر البادداا وي نرادد  من ال ا اة الباداا واة
منظدد ر الاقددد الباددداا وي الحدددا  الددذي اقدد ل  لددي التيدد رات الباداا واددة الحداثددة  ان نبحدد  يادد ،  تحدادددا، مددن

 .لاملاتي التالال  التالل
يمددف الددذي نانادد  بفلت ايددل الباددداا ويو  مددفهي شددر ر تحققدد  يددي التيدد ر الحدددا  للاقددد الباددداا ويو ثددل     

ي تبلادددا  اايدددفل الرسدددفلة الباداا وادددة مدددفهي اهدددل الاراقادددل  الا ا دددس التدددي تحددد ل د ن تحقدددس مقفيدددده  افافتددد  يددد
 بفلي ر  التي نت قا ف  ننتظرهفو

، يي بر ن التدرا  هذه الانف ان التفلاة بح  هذه باا اتس لة التي تحف ل هذه ال رقة اتوفبة  لا ف من خالل 
 ، ا  مدن  قادت الترب ي النظري، استتبا ف تحقف ريد تقد امي ل دذه المتغادرات يدي ال اقد  المادداني، انود ه البفحد

 :يي اده هذه ال رقة من الدارسان، يااتمدهف خلتاة نظراة لانرلس من خالل ف يي اورا ات الدراسة الماداناة
 مفهوم  العقد البيداغوجي: .1

مختلدددف اتتتفقادددفت التدددي تدددربر وماددد   ايردددراف التف لدددة يدددي الاملادددة الترب ادددة  بيدددتة ادددراد بفلاقدددد البادددداا وي  
سسدتفذ   تلمادذ    جتو اد مخروفت هذه الاملاة الترب ادة ،  هدذه اتردراف مبفشدر  مثدل  يراحة س   مناة لغرا

 سخرى اار مبفشر  مثل  جادار  الملسسة الترب ادة    لدي ....  ،  ودف  يدي ماودل  لد ل التربادة يدي تارادف الاقدد 
الامدل التربد ي  لدي اتتدفس الباداا وي سن  "اورا  باداا وي مقتبا من مادان التشرا   الينف ة اقد ل يدي اردفر 

تافقددددي بدددان ردددريان همدددف المددددرا  التلمادددذ،  انبندددي هدددذا اتتتدددفس  لدددي متف  دددة بان مدددف حددد ل مترلبدددفت المدددتالل 
  ب ذا يفلاقد  الباداا وي 2 اهداف التالال   اوبفت كل ررف  حق ق  ،  سهداف  مرامي  ملاة التالال  التك ان"

مدددن التلمادددذ  ت دددبر سد اره التدددي تحددددد م قددد  المددددرا مدددن الماريدددة    د الق ا ددد اذن: هددد  موم  دددة مدددن القددد انان
 د اره نح همف.س، مثلمف تحدد م ق  المتالل من المارية  من المدرا  ت بر اا ف توفه مف
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ن نردرم م  د ا الت ايدل البادداا وي مدن منظد ر الاالقدة الترب ادة، بف تبدفر ان الت ايدل سفرتأاندفالمبررات ل ذه   
ظ ر ل ف يي ال اق  المدرسي بمف ه  حقل للتتف الت بان سرراف الاقدد الدادداكتاكي، لكنندف اقتيدرنف الباداا وي تم

كمف تنفدي ان ننو  ذلك يقر من منظ ره الحدا  حا   التمرك  اك ن سكثر ح ل المتالل  حفوفت   اهتمفمفت ،...
مدن  -ي الت ايدل البادداا ويس-المت  ل يمف هي دتتت هذاب  الباداا واف الحداثة يي التكر الترب ي المافير، 

 هذا المنظ ر.  
 :مفهوم التواصل البيداغوجي -2
 مفهوم التواصل:-2-1
يددل  مددن " يددل" ، اقدفل  يددل الشددي   يددلة،  مندد   يددل ستتادد اتشددتراك   الارباددة  لغددة يددي ال كلمدة الت ايددل-

بمانددي ت ايددل الكددالل د ن    يددالن رحمدد  ايددل  يددلة، يفل يددل  ددد ال وددران  الت ايددل  ددد التيددفرل  التقددفر
 يل - ه  الماني  نتس  الذي  رد  يي مختفر اليحفم سن كلمة اتيفل مأخ ذ  من ال يل سي البل غ3مقفراة

ل  بَ  إلددديِإتا الادددِذاَن َاِيدددل  َن سي بلدددا قدددفل تادددفلي"–إلاددد   يددد ت  دددَن  ل  ِماثَفس "جقَددد   دددَنك ل  َ َبا  -سي اتيدددل ن  49 :النسدددف ا 
كمدف تت دمن ماندي اتبدالغ ، 4ال يد ل مننتلرف يي ال يد ل إلاد    يدل  ت يداال، إذا سكثدر   ت يل إلا  سي

  رد يي قفم ا الميرلحفت اس الماة سن اتتيدفل هد : انتقدفل المال مدفت س  اييكدفر س  اتتوفهدفت  ات الل 
سددفا كددل س  الا اردف مددن شدخ  س  ومف ددة إلددي شدخ  س  ومف ددة سخدرى مددن خددالل الرمد  ،  اتتيددفل هد  س

 .5تتف ل اوتمف ي، ي   امكننف من نقل مافرينف  ااسر التتفهل بان اييراد
اشدفر  التودفرن مثلمدف  اييكدفر يي اتيرالم  ادل الت ايل  لدي  ملادفت نقدل المادفرف  الخبدرات  تبدفدل   - 

ي آخددر مددن " نقددل للمال مددفت  اييكددفر  اتتوفهددفت مددن رددرف إلدد حددان  ريدد  بفندد  ددفرف  دددلي الابددد  الددي ذلددك
 اخدر ن " الت ايدل:  Devitoس  مدف ذهدن الاد  داتارد ، 6خالل  ملاة دانفماكاة مستمر  لداا ل دف بداادة س  ن فادة"

احيددل اذا باثنددف ا  اسددتقبلنف رسددف ل ا  ا رانددف مانددي سشددفرات شددخ  مددف،  اتددأثر الت ايددل دا مددف بفلمش شددفت، 
، سند  تحدادد بفل ظاتدة  انالتحدادد انذف  ا دض مدن هد،  7 اق ل داخل سافس،  ل  سثدر مدف،  ات دمن امكفنادة للرود "

انرلس من ا تبفر   ظاتة الت ايل  هي  نقل  تبفدل المال مفت س  الرسف ل من شخ  إلي آخر س  من ومف ة 
اتترا يدي  كدل ت ايدل . اذ  الاملاة  آلات ف س  إلي سهداي ف إلي سخرى د ن سن اشار إلي  نفير  مك نفت هذه

 سددافقف مرسددل  المسددتقبل،  شددتر  اتتددس يددي تسددنان ف كددل مددن ال لقاددف،  مت ، رسددفلة ،مرسددال رسددفت: ا  بف تبددفره نقددال 
 مروااف  مقيداة الرسفلة.

برا   نفيره  مك نفت   ايسفساة   لي الباد   ل ذا رك ت تافراف سخرى  لي ال سف ل المستخدمة يي الت ايل  ا 
ة التتف دل اسنسدفني   الاالقدفت النفتودة  دن هدذا التتف دل بدان اتوتمف ي الاال قي لالتيفل  نظرت إلا  من  ا ا

،  C.Coolyسرددراف الاملاددة الت ايددلاة،  ا تبرتدد  آلاددة للتتددفهل  التقددفرن  اتنسددوفل. كمددف بددان ذلددك تشددفرل  كدد لي
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حادد  اتاددد الت ايددل  نددده " الماكددفنا ل الددذي ب اسددرت  ت وددد الاالقددفت اسنسددفناة  تتردد ر، إندد  ات ددمن كددل رمدد   
لذهن م   سف ل تبلاغ دف  بدر المودفل،  تا ا هدف يدي ال مدفن،  تت دمن كدذلك تادفبار  ها دفت جالوسدل  الحركفت، ا

 نبر  الي ت،  الكلمفت،  الكتفبفت،  المرب  فت،  القرفرات، التلغراف،  التلت ن،  كل مف اشمل  آخر مف تل مدن 
 8اتكتشفيفت يي ال مفن  المكفن"
 ستنتج مف الي:                                                  من هذا التاراف امكن سن ن

                                                                                          .الت ايل ه  و هر الاالقفت  اتنسفناة   
   كل مظفهر اللغة اللتظاة  اار اللتظاة.              الت ايل ات من                                                                                
  سمااة  مر اة  شماة لتبلاا رم   الذهن يي ال مفن  المكفن.                                                                      مثلمف ات من  سف ل               
 :9الت ايل من خالل هذا التاراف ل   ظاتتفنيي الحقاقة        

  ظاتة مارياة: تتمثل يي نقل الرم   الذهناة  تبلاغ ف  مكفناف ب سف ل لغ اة  اار لغ اة؛ - س
   ظاتة تأثاراة  وداناة: تق ل  لي الاالقفت اسنسفناة. -ن
 البادداا وي،المتالدس بفلمودفل  سكثدر  ظاتادة لمودفل دراسدتنف  C.Cooly لال هذا التحداد اتخار لتشدفرل  كد لي 

  المحتدددد ى سللتتددددف الت الباداا واددددة بددددان المدددددرا  التلماددددذ مددددن و ددددة،  بان مددددف  بددددان الماريددددة   بف تبددددفره حقددددال
،  هذا الذي ندرك   ند التارا لمت  ل الت ايدل البادداا واكمف اشدفر الاد   بدد التالمي من و ة ثفناة -التالامي

 الترباة اللراف التفرابي يي ماول  ل ل
 مفهوم البيداغوجيا:-2-2

 تانددي ياددل  تحقددة تانددي الرتددل   Paidos، سددفبقةكلمددة الباددداا واف ميددرلض ا نددفني اييددل اتكدد ن مددن كلمتددان
، 11الت واددد   القاددددفد   التنماددددة  التربادددة.  بددددذلك تانددددي البادددداا واف لغ اددددف : ترباددددة اترتدددفل ا  يددددن ترباددددة اترتددددفل

 اامدل  لددي  ، نفنادة كدفن ارلدس  لدي الابدد الدذي اسد س الرتدل نحد  حلقدفت الددرا البادداا وي يدي التلسدتفت الا
 ب ددذا يددفن مت دد ل الباددداا واف  نددد ،11مسددف د  الرتددل حتددي ايددار راشدددا،  احقددس مفهاتدد ، ب يددت  كف نددف  ددفقال

 ،12" سدددالة يدددي خدمدددة ايهدددداف ايخالقادددة  السافسددداة يدددي الموتمددد القددددامي سمثدددفل  سرسدددر   سيالرددد ن "التالسدددتة 
يي المندددفهج الدراسددداة  لدددي مبددددا الحتدددظ  تخددد ان ة ترتدددن  دددن هدددذا الت دددل سن ركددد ت الردددرس الباداا وادددة المربقددد

المال مفت  التقلاد  تمثل القال اتوتمف اة  تقدداا المالدل بف تبدفره ميددر الماريدة  النمد ذ  المثدفل  القدد   الدذي 
 .  ا ترااسدني ريا سانبغي اوالل   تقم  شخيات  د ن 

فلباددداا واف هددي " من واددة الترباقددفت الترب اددة س  هددي تلددك الممفرسددفت التددي اقدد ل ب ددف سمددف يددي  الت ودد  الحدددا  ي
ايستفذ يي الحقل الترب ي  المتمثلة يي ال  ااة التدراساة التي تترول سسفسف يي الاالقة الدانفماكادة بدان ايسدتفذ 

 تقام دف،  بفلدد ر الدذي  ،لتدي ادتل يا دف تلقدي الماريدة بمحت اهدف  هي " نظرادة للدتالل، ت دتل بدفلظر ف اس،13 التلماذ"
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ييدددل ف  دددن القدددال  ت امكدددنالدددتالل التدددي  بأهددددافيدددي الاملادددة الترب ادددة ،  كدددذا   التلمادددذاقددد ل بددد  كدددل مدددن اتسدددتفذ 
 14اتوتمف اة  الثقفياة"

تل بفلممفرسدة الترب ادة مددن ن البادداا واف كتدرا مدن يددر ا  لد ل التربادة  نشدفر يكددري ا دس نخلد  مدن هدذا الددي    
يددي الررا ددس المثلددي  الظددر ف المال مددة  الشددر ر ال ددر راة التددي اتحقددس يا ددف الددتالل الواددد، ملاددف خددالل التتكاددر 

 متوف  ا بذلك كل الاقبفت التي قد تاترا الاملاة التالاماة.
 مفهوم  التواصل البيداغوجي:استخالص بشان -2-3
ايل الباداا وي من المنظ ر الحدا  للاقد الباداا وي الذي تتركد  ياد  السدلرة  اذا اردنف ان نبح  مت  ل الت    

لوال  مانفه من ت نود مت  مف انسن  يإننفالتالماة، - تت امن ح ل التلماذ بف تبفره محل  افاة الاملاة التالاماة
كددل سشددكفل   سددار رات    "الت ايددل الباددداا وي هدد  الددذي ا رده  بددد اللراددف التددفرابي يددي ماوددل  لدد ل الترباددة :

اللتظي، مظفهر الاالقة الت ايلاة بان مدرا  تالماذ س  بان ل سنتس ل، إن  ات من نمر اسرسفل اللتظي   اار 
ه  ا ددددف إلدددي تبدددفدل س  تبلادددا   نقدددل الخبدددرات  التودددفرن   ات منفل سدددف ل الت ايدددلاة   المودددفل   ال مدددفن، كمدددف

 15"ل ك المتلقي الم اقف مثلمف ا دف إلي التأثار  لي س
ياددل الت ايددل الباددداا وي، بناددة سفسدداة يددي س،  مددن المتغاراتأموم  ددة مددن المك نفتددتيددض  ددن ا هددذا التاراددف 

  هي:  يي ال  ااة التالاماة،نقتير  لي ذكر ثالثة يقر بف تبفرهف مدار التتف ل 
 الاالقة بان   بان التالماذ بفتتيفل الذي ابفدر بربر س  القف لالمدرا الذي  امثل بلغة ات الل المرسل  -
التالمادددذ  هدددل وم ددد ر المتلقدددان المسدددت ديان بفلاملادددة اتتيدددفلاة برمت دددف،  قدددد اتحددد ل التلمادددذ الدددي مرسدددل  -

 اتسددددتفذ الددددي متلقددددي  هكددددذا د الاددددك بحسددددن مددددفتل اتتتددددفس  لادددد  بددددان اتسددددتفذ  التلماددددذ يددددي بندددد د الاقددددد 
 .  يراحةسالباداا وي ،  مناف 

 هي مفد  الح ار  م   ا النقفش  م دم ن الت ايدل بمف هي المافرف  الخبرات...واة الرسفلة الباداا   -
 .الذي اوري بان المت ايلان

 .PH مارادد  فلينن هددي التددي تشددكل اقرددفن المثلدد  الباددداا وي الددذي اشددفر الادد  ذات ددف  هددذه الانفيددر الثالثددة 
Meirieu ال قد ف  لدي مدن ثدل ،    المدفد   ايسدتفذ تالللت دل  رباادة  ند ا الاالقدة القف مدة بدان المد ،ك سالة مثلدي

يدي  د   الاقدد البادداا وي، بمدف احددده مدن م دفل لكدل ردرف  ي ل سلال لميفدر المااقفت يي الاالقدة الت ايدلاة
 سلدض  لدي  .  كاف اودن سن انظدر ا   اتادفمل ا يدي اردفر ال د ابر التدي تومد  بان مدف،  اتحقدس الت ايدل التالدي

بادددا اتن افحدددفت  اتن تقدددفت التدددي اتادددرا ل دددف المددددرا خدددالل  ملاتدددي التخردددار  دددر ر  توندددن ال قددد ا يدددي 
 اسنودددددددددددددف  كدددددددددددددأن اركددددددددددددد  ، يدددددددددددددي هدددددددددددددذا المثلددددددددددددد  ،  لدددددددددددددي المدددددددددددددفد  الدراسددددددددددددداة ياسدددددددددددددقر يدددددددددددددي اتن ادددددددددددددفم 

، س  اركدد   لددي ذاتدد  كمدددرا  نفقددل للماريددة   هددذا مددف اسددمي بفتن اددفم Dériveprogrammatiqueالمقرراتددي
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س  اركدد   لددي التلماددذ   ا مددل الرددريان ااخددران   هددذا مددف اسددمي بفتن اددفم dérivedémiurgiqueالددداما روي
 ابان ذلك. الم الي   95ج رقل الشكل  dérivepsychologique16الساك ل وي،

 قددد رك نددف يددي هددذا المقددفل الحدددا   ددن هددذا المثلدد  الباددداا وي، لمددف اسددف دنف تيدد ره  لددي ي ددل   ا ددس الت ايددل 
 .، كمف سافتي التتيال يا  يي محل الر اساة بأقرفب ، خفية تلك التي ترتبر الي ميفدرهفبفلنظر  الباداا وي

 
  : ا  ض المثل  الباداا وي95شكل ج

  http://www.men.gov.maالميدر: ج  ار الترباة،"مي اةدادكتاكمفد الراف افت" 
اقدد ل  لددي سسددفا مرك اددة  الحقاقددة يددي   ياددل الت ايددل الباددداا وي يددي النمدد ذ  الحدددا  للاقددد الباددداا وي    

 المبدفدر  ..منرلقدف مدن تيد ر  الحرادةاتاض ل  مدن هدفمش كبادر مدن  مفمن خالل  ،التالل–التلماذ يي يال التالال 
متدددفده سن الماريدددة خدددفر  الدددذات،   ملادددة اتكتسدددفن ذاتادددة،  تتحقدددس مدددن خدددالل التتف دددل    سددداك ل ويابستم ل وا

ن ادتقل  د ر اتسدتفذ سرا مف ه  ات  سار بان المارية  المتالل،  اقت دي هدذا المبفشر م  هذه المارية،  المد
،  امكن ان نشار الي هذه الاالقة الت ايلاة  يي     هدذا حرات  ليفلض التلماذ نحيرحول تالي مورد م و ، 

 : سدنفه92المبانة يي الشكلج النم ذ  ب ذه الترسامة
 
 
 وتشارك تعاون  

 تالميذ سمدر                   
 تفاعل وتبادل                                          

  : ا  ض سار ر  الاالقة الت ايلاة الباداا واة92شكل ج
 معوقات التواصل البيداغوجي وصعوباته من منظور العقد البيداغوجي الحديث: -3

س    الت ايدل بدان اردراف الاقدد البادداا وي سد مدن يف لاةالتراسدل   احدسن امن  ساقيد بفلاف س كل مف من شفن  
"وماد  المدلثرات التدي تدلثر سدلبف س  تمند   ملادة تبدفدل س  هدي  لي اقل تقدار اررم يا بفت يي رراس التالل، 

 .17  تش ه مافنا فس  تارل ف س  تلخر  ي ل ف س  المستقبل سالمال مفت ا  المشف ر مف بان المرسل 
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 من ل  من ،يمن ل من ينت ف بفلنظر الي ميدرهف، الا ا س المفناةهذه التيناتفت التي تينف ان اا ت تعدد قد
 : 18ينت ف بحسن سي ل ف إلي ثالثة

    مرتبرة بفلسن  نم  الرتلpsycologiqueوانف يج  –  ا س من سيل ساك   -
 الرم    – واة التدراا مرتبرة ن : من ( obstacles didactiques)   ا س من سيل داداكتاكي -
يدا بة المفد  تر رهدف  -مرتبردة بدد :  (obstacles épistémologiques)  ا س من سيل اباسدتام ل وي  -

  بر التفراخ
 :19يما  بان ن  ان: داخلاة  خفرواة ل من نظر الا ف من ماافررباات ف  من

 اللس  كفمندة يدي نتدا المدت مددرانفبادة مدن ذات ال ودانادة ذات يدبغة نتسداة  قد تك ن  ا س  الداخلاة  ،
بددفسكراه  ال ددغر بدددل الشددا ر كفلخوددل  ات ددرران النتسددي،  الشددا ر بددفلحر ، س الخدد ف،  اسحسددفا 

ي دددل م دددم ن ن يدددك الترماددد ،   مثدددل قيددد ر المدددتالل  دددس  ان دددف ذاتيدددبغة ذهنادددة  ...لحرادددة  التلقف ادددة.بف
 . ...المحت ى التالمي.

 اتستفذ، قي ر يي  سف ل التبلاا لدى من  قبال مفداة الن ذات ربااة يي اتخفرواة : هي الا ا س  ال
تتالدس بم دم ن الرسدفلة الباداا وادة التي يا بفت الل، س  كتلك ال اف  سف ل اتستقبفل لدى المتا  

 .....س  بشكل ف  بنات ف 
 نف، هدد  التيددناف ف باندد ان م  دد  ترتبفردد   ظاتادد سكثددر، اف الددذي نراددد ان نسددلر  لادد  ال دد  ااددر سن التيددن

مددن هددذه ال ا اددة   المااقددفت، يددفذا مددف حف لنددف البحدد    ددن هددذه ات ل الددذي انظددر الددي الا ا ددس مددن خددالل ميدددرهف
 استح ددرنف الرسددل التخرارددي السددفبس للمثلدد  الباددداا وي  الددذي اتدداض لنددف ي ددل  ال  ددااة التالاماددة التتف لاددة يددي 

 سدددبفن هدددذه المااقدددفت؛ إمدددف تروددد  الدددي احدددد اقردددفن هدددذا المثلددد اردددفر تحداددددات الاقدددد البادددداا وي، يسدددنود ان ا
مدف الدي إحددى الاالقدفت التتف لادة الدثال جاتستفذ، ا  التلماذ، س  المفد  الدراساة ب يدت ف م  د ا الت ايدل  ، ،  ا 

ت  المددتالل، يددفن الما قددف ،يددإذا كددفن الت ايددل الباددداا وي ااتمددد  لددي ثددال  مرتكدد ات: المدددرا  المددفد  الدراسدداة
كيددا بفت بفتفل واددة ج مر دداة ، تنددتج يددي الاددفد   ندددمف اركدد  المدددرا  لددي نتسدد   لددي حسددفن التلماددذ  المددفد  
الدراسدداة ب يددت ف م ددم ن لرسددفلة باداا واددة متبفدلددة بان مددف، س  اركدد   لددي المددفد  الدراسدداة  لددي حسددفن التلماددذ 

 ب و ده ال فل داخل التال الداداكتاكي. المدرا، س  ارك   لي التلماذ م  الت حاة بفلمفد  الدراساة    
 : هذه الما قفت يي مف الي من النقفر نشرا يي تتيالبنف   لي هذا اتسفا،   
 :عوائق مرتبطة بالمدرس .أ
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،  قددد اختلددف  موم  ددة مددن اليددا بفت تقددف  ف قددف امددفل كتف تدد  الت ايددلاة -بف تبددفره مرسددال-رادت اودد  المدد  
ي تيناف،اار سننف يي هدذا الادرا أذكرهف د ن سن اتقاد ب من ت ف،  من ل،  الدارس ن  من حا  تيناالبفحث ن

 بفلتحداد اتتي:نلت ل 
 المعيقات النفسية واالجتماعية:  -
يددي  سدد ا  كددفن-تشددمل مومدد ا  الا امددل ذات الرددفب  النتسددي  اتوتمددف ي التددي تادد ى الددي شخيدداة المدددرا    

لتمفا  بان   بان المتالل يي ي ل محت ى الرسفلة التالماة، كفلتي  تلدي الي التبفان  ا -  ااة اترسفل ا  التلقي
 :21ثال  ي راشفرت الا ف دراسة م سف ي  بد الولال  حددت ف يي 

  الي ر  الخفر ة التدي احمل دف المددرا  دن نتسد ،  مدف اترتدن  ن دف مدن خودل  ا درران،   داف شخيداة، -
سدددد   التقدددددار  سددد   التيددددرف يددددي الاالقددددفت، س  يددددي  س  مدددن اددددر ر،  مبفلغددددة يددددي الثقددددة بدددفلنتا ات ددددافن إلددددي

 اتنتظفرات.
اليددد ر  التدددي احمل دددف المددددرا  دددن تالمادددذه : كل دددل س  با ددد ل، ممدددف ات دددي بددد  إلدددي اترتادددفم إلدددي الدددباا    -

همددفل ل، س  احملدد   لددي التبسددار المتددرر س   لددي اليددا بة المتررددة التددي   اسقبددفل  لددا ل،  النتدد ر مددن الددباا  ا 
ن مددن تالماددذه مددف اتوددف   إمكفناددفت ل الذهناددة  هدد  مددف اكدد ن  ددفد  نتاوددة حداثددة   ددد المربددي بم نددة توالدد  ارلدد

التددددراا، س  نتاودددة لاددددل اتردددالا  لدددي بدددرامج المسدددت ى المدرسدددي السدددفبس للتالمادددذ لغفادددة البندددف   لاددد ، س   ددددل 
اد ،  قدد اكد ن نتاودة لاددل إلمفمد  اترالا  لي برامج المست ى الالحس حتي اادرف كادف اادد تالمادذه لالرتقدف  إل

 بفلبرامج الرسماة   دل استاافب  افافت ف  سهداي ف، س   دل الت ام  بت وا فت ف، س   دل تقاده بمقررات ف.
المدد ا  الشخيددي للمدددرا : يقددد اكدد ن حددفد الربدد  سددرا  الثدد ر   الغ ددن متسددر ف يددي رد د يالدد ،  اتخاددر  هددي -

 .إذ اتقد ن الشا ر بفيمن  احرم ن اسحسفا بفلحراة  التلقف اة ممف احمل التالماذ  لي اتنكمفش
شددفر الددي المااقددفت التددي تاتددرا المرسددل س،  ندددمف الددي با دد ف 21محمددد سحمددد النفبلسددي يددي ذات  السددافس سلمددض 

 هي ، نتارا ل ف م  التيرف يي يافات ف قلاال حتي تتال ل م  سافس الاقد الباداا وي الحدا ، بيتة  فمة
 :نذكرهف  لي النح  التفلي التي
 بفت تبفر ذات المتالل  حفوفت  اهتمفمفت . تأخذ ن يافاة رسفلة  ا حة  و ه -
، احدد ل د ن مترلبددفت الاقددد الباددداا وي المتمركدد  حددد ل حدد ل ذاتدد   ايكددفره  ماتقداتددد  دراتركادد  تتكاددر المدد -

 .التلماذ
 .  كس ل..سيفشل قبال: تلماذبفلمتالل من  احكفل مسبقة تتالس  أليكفرالمدرستك ان  -
 .للاملاة التدراساة،  ت ا ة با ة التالل للمتالل بمف اسفهل يي نشفر   الذاتي نح  التاللقي ر التخرار  -
 المعيقات الفنية والتقنية:-
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 التي تستخدل يي الت ايدل البادداا وي ،  قدد يدنت فالمفداة   تتالس ببا ة  ربااة الامل  اتد ات  ال سف ل     
 :22ربحي مصطفى عليان و عدنان محمود الطوباسي إلى

 ما قفت نقل الرسفلة بفلررس التقلاداة ج دل كتف   ايسفلان  ال سف ل المستخدمة يي نقل الرسفلة . -
 ...ما قفت نقل الرسفلة ب سف ل اتتيفل الحداثة..مثل انقرفا التافر الك ربف ي س  التش اش -
 . 569، 2991ربحي   الر بفسي، ج ف  استروف  فما قفت تحلال الرسفلة  خ ن -

 :23يي -باد اسقفر ف  لي الموفل التالامي- ييل يي ذلك اكثر ميرتي حوف ا حددهف 
مدددف تافناددد  مدددن ا ردددفل  تقفدل، ددددل  يرت دددف بفلشدددكل الكدددفيي،  سددد    اتسدددتتفد  لالقيددد ر الندددفتج  دددن  قنددد ات  -

  استخدال المت ير من ف.
 القن ات المستخدمةمشكلة التش اش  لي  -
  ال سف ل التالاماة الم ظتةس   اليافنة للقن ات  -
 ...الخالمست ى التالامي  الامري للتالماذ   المحت ى التالامي لربااةالاو   ن اختافر القنف  المال مة  -

ة  با ة اتتيفل المرتبرة بربااما قفت تحت مسمي  عامر يسسا ف مف ذكره  الفنية والتقية من هذه الما قفت
 :24الامل

 ... دل مال مة المكفن،من حا  الحول،  رراس ا داده، متت م س  مغلس،  -
  دل مال مة اس ف     دروة الحرار . -
  دل اتنسوفل  اتختافر ايمثل لتترات الراحة. -
 س   الت  اة -
 راف اة  اتوتمف اة  الثقفياةاهمفل اهماة اتنشرة ال -

بفلنسدبة للمدرسدحتي   -كمدف هدي  ندد الادرن- دف يدي م  د ا شدر ر الكتدف   الت ايدلاة كفن من سهدل مدف ذكدر سا
اتوف   الما قفت التي تاترا الاملاة الت ايلاة التالاماة  يي هذا المست ى، مف ذكره محمد منار حوفن   مال  

تمكن مددن اختاددفر بددفن اكدد ن المرسددل"  لددي درااددة بكفيددة سندد اا ال سددف ل الت ايددلاة .. خيف يدد ف المختلتددة حتددي ادد
ال سف ل المنفسبة لت يال يكرت   يقف لربااة الم   ا  الوم  ر  اسمكفنفت المفداة المتفحة  قدرات  التنادة.. يي 

 25.."ال قت المنفسن
 : معرفيةالغوية و للالمعيقات ا -

التي ا ظت ف المددرا اة،  الماتفلغ  اللغ اةالتاباراة المنر قة  المكت بة،  هي ما قفت ترتبر سسفسف بأد ات التبلاا 
 : 26سف ي  نكتتي من ف بذكر هذه الثالثة  التي ذكرهف  بد الولال الم ،يي تتف ل  الباداا وي م  التالماذ
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  ،ودد د خلددل يددي النرددس مثددل : اللكنددة،  اللثددا،  التأيددأ ،  التأتددأ ،  سددر ة نسددس الكددالل،  ختدد ت اليدد ت 
مادد  إلددي ندد ا مددن ال ددواج احددد مددن قدددر  سذهددفن   ال  اددس،   لدد  ربقددة اليدد ت إلددي الحددد الددذي اتحدد ل

 المتلقان  ن اتستاافن  امنا ل من الت ايل م  با  ل  م  سسفتذت ل.
  ردا   الخر   دل    م الكتفبة ممف احد من ودد ى اسدتامفل السدب ر   مدن ا تمدفد بادا  سدف ل التبلادا

 دل إحكفل تب اب ف  ترتادن المال مدفت بفلكتفبة الحاناة،  ا فف إلي هذا الافمل، س   استامفل السب ر    
  لا ف ممف امن  التالماذ من التافمل ما ف  احرم ل من اتستتفد  من ف كقنف  للت ايل.

 و  البف  س  تقياره يي استامفل الاالمدفت اادر اللغ ادة كفسشدفرات  المشخيدفت،  المالمدض المابدر ،  .  
 …وي الحركفت  س  فا الوسل،  الحركة يي الموفل الباداا  

 :عوائق مرتبطة بالمتعلم . ن
المتلقي موم  ة من الا ا س تح ل د ن ي م   استاافب  لمحت ى الرسفلة الباداا واة، تمفمدف  كمدف فلتلماذ  ترتبر ب

 امكددن ادراو ددف يددي النقددفر التفلاددة كمددف اشددفر الا ددف ميددرتي حوددف ي يددي ذات المللددف اقيدددهف  اانا ددف المدددرا، 
 :27، هيف يا ف  اسقفر ف  لي الموفل الباداا ويتف م  محف لة التير ناالمذك ر 

 س   التقفر الرسف ل  التسرا يي تأ ال المقي د بفلحدا  -
يي ا رران انتج   ن  لرسفلةمحت ى الترب ي  التالامي لادراك انتقف ي مترر الدي الي س   تتسار المقي د ب -

 الت ايل الباداا وي ملاة 
  ات ايل من خالل  بتف لاة ما درا الم س   اروفا اتثر الذي استرشد ب  -
دراك انتقدف ي اتتدس مد   المدرا التحا ات  ايحكفل المسبقة توفه المرسل  - اترتن  لا  تحرادف لماندي الرسدفلة  ا 

 لتحا اتاهذه 
يسبفن ذاتاة  م  د  اة، حفتت  المتالل ا فف إلي ذلك: حفتت الشر د   دل اتنتبفه التي تررس سحافنف  لي 

، تدددلثر كل دددف  لدددي اسدددتاداده للت ايدددل التلمادددذ كمتلقددديالخددد ف  القلدددس  ات دددرران النتسدددي التدددي قدددد امدددر  لا دددف 
التدددي  سشدددفر الا دددف  بدددد الولاددل م سدددف ي يدددي  نددد ان دراسدددت  ذات ددف  هي  التتف ددل مددد  محتددد ى الرسدددفلة اتتيدددفلاة.
-ا فية  حذيف  ت  احف –م  التالاس  لا ف  التيرف يا ف  يي اتتي السفبقة، امكن سن نومل ف بشكل مقت ن

28: 
 …سخالل التلقي : خلل سماي، خلل بيري  -
سخالل التابار  ن اتستوفبة : خلل يي النرس  القدر   لي الكالل، قي ر    ي س   و  م فري احدد مدن   -

 س  القافل بفلحركة المابر .  قدر  المتلقي  لي التابار  ن استوفبت  بإنوف  الامل المرل ن
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المتلقي مدن اتنددمف  يدي النشدفر الت ايدلي  تحدد مدن رابتد  يدي المشدفركة  ادأتي المتالل    ا س نتساة تمن    -
بفلخودددل س  بفلتدددأثل، الخددد ف مدددن الاقدددفن س  مدددن السدددخراة  التتتاددد ،  ددددل اسحسدددفا بفلحرادددة  هيدددي مقددددمت ف شدددا ر 

  التلقف اة.
سددف ل تالل س  يقداندد  يددإذا لددل اقتندد  المتلقددي بحا اددة الخرددفن الم ودد  إلادد   الق ددفاف  الم دداف الحددفي   لددي الدد -

انقرد  يا دف مدف اثادر اهتمفمد   اغراد  ب دف يإند  ت اقبدل  لا دف  ت اشدغل بفلد  ب دف ودداف، يالمرر حة  لاد   لدل اودد 
بفل  ااة المشدكلة ا  مدف تسدما   الت ايل س  امتن  من سسفس ،  هذا الذي تنات  الباداا واف يي تي رهف الحدا 

انرلدس المدتالل يدي تالمد  مدن كد ن هدذه ال  دااة ت اود  ا  تالمدا  باا الكتفبفت الترب ادة بتلغاد  الماريدة، سادن
حفوفت   تتحدى قدرات  حا  تستت ه  تتقده ت ا ن  النتسي، ياامل  لدي ا دفد  هدذا التد ا ن المتقد د كمدف تشدار ذلدك 

 لبنف اةابحف  بافوا  يي نظرات  ا
 ددل تنفسددن الم  دد ا  الق ددفاف المرر حددة  لدي التالماددذ مدد  مسددت اهل الددذهني سد ا  كفنددت يدد س مسددت اهل بمددف  -

 تمثل  من يا بة بفلغة، س  كفنت د ن مست اهل بمف يا ف من س  لة بفلغة.
 ا ف المدراستند إلااختالف المرواّاة التي استند إلا ف المتلقي ابني  لا ف ي م   ن المرواّاة التي  -
  و  الملتقي  ن يك الترما   ي ل اسشفرات المك نة للرسفلة. -
اختالف انتظفرات المتلقي  ن انتظفرات البف   ه  النتاوة الرباااة للتي ر الذهني الذي احمل  التالماذ  ن  -

ملادة الت ايدلاة المدرا   ن مفد  تدراسد ، يكثادرا مدف اختدس المتالمد ن يدي التابادر  دن اتسدتوفبة  او  د ن الا
 بسبن خر  ل يي تي ر مف انتظره من ل سستفذهل.

المكتسبفت المفقبل  لماة س  المفقبل مدرسّاة  هي وملة اييكفر  التي رات التي املك ف التالماذ  ن الم  د ا -
مسددبقف يددحاحة كفنددت س  افلرددة،  كددذلك مددف املكدد  التالماددذ مددن مال مددفت  م اقددف  سحكددفل  قددال تتالددس بمسددف ل 

 لدرا،  كفن ا قد استقر ا من محار ل الاف لي  اتوتمف ي.ا
ب رداد  حانمدف يسدر سسدبفن التشدل  الدراسدي بدفختالف اتيد ل اتسدراة سلمدض الدي مدل لد   هذا الاف س اتخار قد  

  اتوتمف اة للمتمدرسان ،  مف اترتن  ن  من ير س يي التحيال س  يي ا فد  انتف   الربقفت اتوتمف اة...  
ت ود يدا بفت اخدرى نفتودة  دن تتف ل مدف مد   اللا   المتدر الي هذه الما قفت المرتبرة بكل من الم فس فيةب

 : نلخي ف يي اتتي من النقفربا  مف الباا 
، المددرا  التلمادذتبفان الخبرات  اتردفر الدذهني: ااتبدر التودفنا الاقلدي  احددا مدن سهدل شدر ر الت ايدل بدان  -

 :29الدي إلي س   تتسار الرسفلة  بفلتفلي..الدي الي س   اتتيفل  ا رران هذا التوفنا
، اترتدن  ند  تبدفان يدي إدراك  المدتالل ادر اتسفا يود   التدر س الثقفيادة، اللغ ادة، اتوتمف ادة  التردادة بدان المد -

 محت ى الرسفلة.
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هدذا الادف س يدي سدل كفت لدي اتو البادداا وي  يدي الماددان  تاللمدالمددرا  ال اف الميداقاة  قلة الثقة بدان  -
 31"...الشا ر بمارية كل شي ، ..تت ال الامل التردي ،   ،اتنر ا 

  ددل اسدتادادهل النتسدي  المدرسدان،اقفبل  اتستاال   ند  المتالمانالشا ر بفلنق   الخ ف من اتنتقفد  ند  -
 . المتالمانللتافمل  الت ايل م  

فظ س  الاودد   ددن التاباددر س  القددرا    الكتفبددة  نددد سحددد سرددراف  ملاددة مشددكالت اللغددة كددفختالف مدددل تت ايلتدد -
 31ا كالهمف  تاللا  الم درااتتيفتت جالم

 ظر ي مدف الشخيداة، تدلثر  لدي انسدافن المال مدفت يدي القند ات السدلامة، لمدرا ا  المتالل لالحفلة النتساة  - 
 32يي الماافد السلال، بفل   م  الدقة المرل بة

 المدرا ا  المتالل الاالقة بان  ربااة -
 الشخياة اار الس اة  التاين للرسي- 

 :عوائق مرتبطة بالرسالةالبيداغوجية .  
،  تح ل د ن تحقدس اسدتوفبة المتالمدان بم فمان الرسفلة الباداا واة س  بشكل ف  مبنفهف   هي يا بفت ترتبر 

 ف  يدافات ف،  حودل  دقدة  ند ا المال مدفت الد ارد  ال ا اة  التف لة، يرباادة الرسدفلة  مك نفت دف،  رراقدة تيدمام
كل دف   امدل تدلثر يدي يف لادة  كتدف   هدذه الرسدفلة  الاملادة الت ايدلاة  الباداا وادة  ؛يا ف،  مسدت ى لغت دف  ن   دف

ات تبددفرات التددي  وملددةالددي موم  ددة مددن الما قددفت يددي ماددرا حداثدد   ددن  محمددد مناددر حوددفن لمددضقددد س  ، ككددل
، حادد  سن ااددفن هددذه ات تبددفرات امثددل   امددل ي إ ددداد الرسددفلة حتددي تحقددس هدددي ف المددأم ل انبغددي مرا فت ددف يدد

 :33ات تبفرات ذه ذكر لمف الايي ،  مااقة يي الرسفلة الت ايلاة
 د ن ذلدك اتسدد التندفال .. ل دذا  ،ي م دف  التودف ن ما دف التلمادذاستامفل ايلتدفظ  س  الرمد   التدي اسدترا   .1

يدددي نردددفس هدددذا   دددلان لتقددددال رسدددفلة تتتف دددل ماتالمدددلمسدددت ى الددددتلي لوم ددد ر الماودددن سن  نتادددرف  لدددي ا
 اسرفر نتس  

همددفل  .2 اتن ددبفر بماددفاار  ق ا ددد مافلوددة الم ددم ن مددن حادد  الترتاددن كددفلتركا   لددي مال مددفت  ماانددة   ا 
لاكمدل مدتالل السخرى مثال،  س  تكرار الددلال الدذي اثبدت بد  رسادف،  س  سدرد كدل الحقدف س يدي الرسدفلة س  تدرك 

 الو انن التي لل تذكرهف الرسفلة،...   م مف ا ود ماافران امكن اتستافنة ا مف يي موفل الترتان  همف:
  :اراد الو اندن ايخدرى  ذلدك  إ ااندي البدد  بادرا الو اندن ايكثدر وفذبادة س  تشد اقف ثمد معيار الجاذبية

  ديا  إلي إتمفل الرسفلة كل ف  تالللوذن انتبفه الم
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 اانددي سن النقددفر التددي تقدددل س ت تحظددي بفهتمددفل اكبددر مددن التددي تلا ددف يددي معيننار الولويننة أو الحدا ننة  :
الادرا س  التقددال ...كمدف سن تقددال المال مدفت ايحدد  اكد ن سكثدر يف لادة مدن البدد  بفلمال مدفت ايقددل 

 حد ثف 
ي  ادفد  يف لات دف .. يدي هدذا اسردفر سن تت اير للرسفلة من حا  اس داد المق مفت التناة التي تسدف د  لد .3

انيض  لمف  اللغة ب ر ر  اتلت ال بموم  ة من ال  ابر الخفية ببنف  الرسفلة  احلل الالمدف  الرسدفلة 
 ا ا ن  د ابر لكدل  نيدر من دف، انبغدي سن احدر   ،التقر –الوملة –إلي  نفيرهف اي لاة : الكلمة 

 القف ل بفتتيفل  لي ت يرهف لرسف ل 
مدددن هددددذه ات تبدددفرات  الماددددفاار اتقددددهف يف لات ددددف الحا ادددة  د رهددددف  الباداا واددددة خلدددد  الرسدددفلةالحقاقدددة  يدددي  

،  هد  مدف حف لدت هدذه ات تبدفرات تأكادده  اتلحدفم  لاد ،  التحدذار مدن المنتظر،  اا س رراق ف نحد  المدتالل
 خر ر  اافب .

 ايددلاة الباداا واددة ب يددت ف اسددفا الاملاددة الت الرسددفلة امكدن تيددناف اليددا بفت س  الا ا ددس التددي تاتددرا 
يدددي دراسدددت  حددد ل   ا دددس   سدددف ي  بدددد الولادددلمكمدددف يادددل ذلدددك   34التالمادددة  إلدددي نددد  ان ر اسددداان-التالامادددة

 :     الت ايل الباداا وي
 : باختصارعوائق نصبة تتعلق ببنية الرسالة وتقديمها المادي، نذكر منها  -
 من  استامفل ميرلحفت اار محاّنة س  اار دقاقة الدتلة، اتمدر  استخدال نظفل  المي اار محّان،  -5

الذي اوال اسدتخدام ف  التابادر ب دف يدي لغدة الددرا مثدفرا ليدا بفت إ دفياة  ميددرا لا ا دس تمند  الت ايدل 
 تحد من ي ل الرسفلة الباداا واة الم و دة مدن المددرا إلدي تالمادذه،  ت حدل ل دذه المشدفكل إت بتحادان هدذه 

 يرلحفت  تا ا  ف بمف الدي مانفهف ممف ه  متدا ل يي حافتنف الا ماة.الم
ت ددل بت دد ل مختلتددة تكدد ن سددببف يددي تاسددتخدال  بددفرات ي تف ددة لاسددت ل ددف دتتت محدددد ،  امكددن سن   -2

 اتستفذ  التلماذاختالف المروااة بان 
مددف نتاوددة اسسدد فن  التر اددل التاقاددد  الغمدد ا،  همددف اأتاددفن إمددف نتاوددة لالكتتددف  بددفلتلماض  ددن ا  -3 لتيددراض.  ا 

نمف اافلج  حا  تشتمل الرسفلة الباداا واة  لي يف ا من الكالل س  من الرم  ، ت تقت ا  م فمان الرسفلة،  ا 
حتددي ت  ،يادد كتتددف  ب ف  ددبر حددد د الماددفرف ال اوددن ات ،مثددل هددذه الا ا ددس بتحداددد الكتفاددفت ايسفسدداة للدددرا

  ت تر ال ممّل.اك ن هنفك اخت ال مخّل 
ميدددرهف ال سددف ل المن واددة الماتمددد  يددي تحقاددس الت ايددل الباددداا وي،   هددذه اليددا بفتعوائننق منهجيننة :  -  
 دد م ايهددداف   ددبفباة التيدد ر للتددأثارات المددراد إحددداث ف يددي المتلقددي، حادد  تيددبض المال مددة المارياددة    دددل   

من اهداف من وادة،  سبادفد ح دفراة،  مدف انبغدي سن تسدف د هديف يي حد ذات ف يانسي المربي مف  را  المال مفت 
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 لا  تلك المال مفت من تغاارات اتحتل إحداث ف يي قدرات المتالل  ملكفت  الذهناة س  يي خبرت   م فراتد  الاملادة 
  س  يي ما ل   ق اه ال وداناة.

ن نغتددنل هددذا المقددفل س، نراددد يتجوينند التواصننل البيننداغوج يهماددة الرسددفلة الباداا واددة  لددي  ودد  الخيدد   يددي 
لنشددار الددي باددا الا امددل  الشددر ر التددي انبغددي الانفاددة ب ددف، حتددي نتوددف   المااقددفت التددي قددد تاتددرا الت ايددل 

 –ي الرسفلة س –الباداا وي يي هذا المست ى الحا ي 
 هددي  لددي  حاد  تشددار باددا الدراسدفت إلددي سن هنددفك خمسددة  متغادرات سسددل باة  تتيددل بددفلت ل السد ل للرسددفلة  

 :35النح  التفلي
   المتغادددر ايسدددل بي اي ل  هددد  المقر  ادددةReadability  س  المسدددم  اةListenability  اتيدددل بفلقددددر   لدددي 

 استاافن الرسفلة 
  المتغاددر ايسددل بي الثددفني  هدد  اتهتمددفل اسنسددفنيHumanInterest  اانددي المدددى الددذي تتيددل يادد  الرسددفلة 

 بفلمتلقي 
 ي الثفل   ه  تن ا المتردات المتغار ايسل بVocabularyDiveresity  ااندي المددى الدذي ادذهن إلاد  القدف ل 

 بفتتيفل يي استامفل كلمفت  ومل مختلتة  تونن تكرار كلمفت باان ف
 المتغار ايسل بي الراب   ه  ال اقااةRealism  ااني مدى نوفم القف ل بفتتيفل يي تونن التورادات  سهماة 

 ايحدا   الظر ف  الم اقف يي الافلل الحقاقي اسشفر  إلي
  للتحقدس   هد : القفبلادة المتغار ايسل بي الخدفماVerfiability  ااندي مددى احتد ا  الرسدفلة  لدي تقراراتإمبراقادة 

 جتوراباة  امكن قافس ف  اختبفرهف بشكل م    ي  يي الافلل الحقاقي 
فت ددف يددي إ ددداد الرسددفلة ل ددمفن اسددتوفبة التلماددذ كمتلقددي  كمددف سن هنددفك موم  ددة مددن الشددر ر مددن ال اوددن مرا   

 :36ل ف،  هي
 سن تيمل الرسفلة بحا  توذن انتبفه التلماذ  حتي اتحقس ذلك انبغي مرا ف : .1
   تحقدس لد  سسن اتنفسن م   ا الرسفلة م  حفوة التلماذ ، يفلرسفلة التي اود يا دف التلمادذ كمتلقدي،  ميدلحت  

 تلقي استوفبة كبادر  مدن وفنبد   تودف ن ما دف، إذ سن المتلقدي ااتبدر حدر يدي اختادفر  حفوفت ماانة، ا تل  ب ف
إلي قف د  تق ل إن اتختافر مت قف  لدي الاالقدة بدان  فرانك لو رمف اشف  من الرسف ل المتفحة ل .  قد ت يل 

 :ااتي لي النح   التف د  التي انتظرهف المستقبل من و ة  الو د الذي ابذل  من و ة سخرى   اابر  ن ذلك
 الفائدة المرجوة من الرسالة 

 االختيار=                    
 الجهد المبذول في الحصول عليها 
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يمددن ال ا ددض سن التلماددذ جالمتلقددي  ات ددل اترددالا المتاسددر لدد   ددن الددذهفن إلددي مكددفن بااددد للحيدد ل   لددي  
 احسفسد  بأن دف تالمدا  اك البح   ال اون الدراسي،، س  ذهذه المال مة بأهماةالمال مة،  لكن يي حفلة الشا ر 

ه  لىفسدددتاداد لبدددذل و ددد د م دددف تة لكدددي اادددرف هدددذ هنودددديإنندددف ،  قدراتددد   تسدددتت  امكفنفتددد حفوفتددد   اهتمفمفتددد ، 
 المال مة.
  تش ق  لمتفباة الرسفلة المتالليافاة الرسفلة بحا  تحت ي  لي مثارات ت من استمرار انتبفه  
 المددتالل، يلكددي تلقددي الرسددفلة اسددتوفبة مددن الباداا واددة لرسددفلةالمددتالل ل فسددن تسددتقبفلاختاددفر ال قددت المن  

 انبغي سن ت و  إلا  يي س قفت  س مفن تتنفسن م  ظر ي  
يدددال اسدددتامل ات الرمددد    ا  اللغدددة التدددي  المدددتاللرسدددفلت  يدددافاة تنفسدددن  المددددرا كمرسدددلاودددن سن ايددد غ  .2

يددي رسددفلت  ادددل  لددي مانددي ماددان، يفلكلمددة مددثال لاسددت  دم  المدددراالمددتالل يددفلرم  الددذي اسددتخات م ددف هددذا 
نمددف ارمدد  لدد ، سي سن الرمدد  اثاددر يددي    مدددل ل ماددان  كددي تتحقددس سالمسددتقبل مانددي ماددان المددتالل  الشددي   ا 

 ملاددة اتتيددفل انبغددي سن اتمفثددل المانددي الددذي اثاددره الرمدد   نددد المسددتقبل مدد  المانددي الددذي قيددده المرسددل 
 لدي  ود د الخبدرات المشدتركة بان مددف س   المدددرا  التلمادذ.. ات قف تمفثدل الماندي للرمد  بدان  ندد يدافات .

 إرفر دتلي مشترك
يفلرسفلة التي تبذل و  دا م ناة  للمدراانبغي سن تيفغ الرسفلة بمف اتنفسن م   سف ل اتتيفل المتفحة  .3

 تيبض  دامة الود ى  اللالمتيي إ دادهف م   دل ت ير ال سالة التي تنفسب ف لنقل ف إلي 
 
إلدددي شدددر ر  انبغدددي ت ايرهدددف يدددي الرسدددفلة  حتدددي اتسدددني ل دددف سن تحدددد  التدددأثار  "شنننرام"اشدددار   اليددددد يدددي هدددذا  

 :37المرل ن  هي
  سن الرسدددفلة انبغدددي سن تيدددمل  ترسدددل برراقدددة تمكدددن مدددن كسدددن انتبدددفه المسدددتقبل  ا دددل ذلدددك  نفيدددر الت قادددت

 المستقبل  الانف ان  الكلمفت التي تشد انتبفه
   سن الرسفلة اون سن تثار الحفوفت الشخياة للمستقبل مثدل الحفودة إلدي ايمدفن س  إلدي المكفندة س  اتنتمدف  س

الت ل س  الحن ...س  التحرر من القلس ..سي سن ف اون سن تخلس س  تثار لدى الشخ  اقتنف ف بأن  احتف  إلدي 
 لحفوة   إشبفا اسالقافل بتيرف مف للخر   من حفلة القلس 

 باددا التامامددفت المتالقددة بفلنتددف ج المستخليددة  مددن ايبحددف  حدد ل خيددف   الرسددفلة التافلددة  " تننان" ادد رد    
 :38اتتي يينختيرهف تتبدى سكثر يي الموفل الباداا وي، نرى سهمات ف

تددأتي يددي  بشددكل سي ددل،  اتل هددف باددد ذلددك المدد اد التددي فالمدد اد التددي تبدددس ب ددف الرسددفلة هددي التددي  اددتل  تالم دد .أ
 الن فاة، سمف التي تأتي يي ال سر يإن ف  ايقل من لة من حا  التالل 
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تكددرار التاددرا للرسددفلة اددلدي إلددي  اددفد  الم ايقددة  لددي مددف تررحدد  مددن سيكددفر،  التكددرار ال ا ددد ودددا قددد اقلددل  .ب
، ن  ددل التادراالم ايقة حا  الدي إلي التبرل   التخمة،   م مف الدي التكرار ال ا د إلي الم ايقة سكثر م

 ا داد التالل م  تكرار الرسفلة   
  افد  الت ل الرسفلة الدي إلي  افد  اتتتفس بان المتلقان  م  مف ت يي ب  الرسفلة  .ج
 ت ا ود اختالف بان تأثار اتستمفتت الافرتاة  اتستمفتت الاقلاة يي اسقنفا  .د
ذ دددفن مدددن اسدددتمفتت الخددد ف المرتتادددة س  اتسدددتمفلة المت سدددرة للخددد ف تكددد ن سكثدددر تدددأثارا يدددي تحقادددس اس .ه

حتددي ت ادد مددن كتف ت ددف، ثددال  ، سددتمفتت التدي تسددتخدل يددي الرسدف ل اتتيددفلاة لإلشدفر  يددفن اس؛المنخت ة
 :39سن اا ر اساة هي

   ،اتستمفلة الافرتاة :  تشمل إاوفد مشف ر مال مة لدى المتلقي من خالل مخفربة المشف ر  القال  الا ارف
 س     المتلقي يي و  سااد  ند استقبفل الرسفلة س   ن ررا

  اسستمفلة الاقلاة: بفستخدال المنرس  الش اهد التوراباة 
  إستمفلة التخ اف: بمخفربة ارا   الخ ف  ند المتلقي 

لغادددفن س  لقلدددة الددد  ي بفلو انددن اتسفسددداة  الشدددر ر ال دددر راة التدددي تدددتحكل يدددي  - يددي الغفلدددن اركددد  مدرسددد نف 
 الن ا اتخار من اتستمفلة.   لي -ت ايلاة    امل كتف ت فالاملاة ال

اتتيدفلاة   ذكر  فرف الادلي الابد يي كتفب  اتتيفل  الرسي الادفل نقدفر سسفسداة اودن مرا فت دف يدي الرسدفلة  
يدي  المقيد من ف بكتف    فلاة ندذكر با د ف بإاودف  بمدف ادتال ل مد  المودفل البادداا وي حتي تحقسبيتة  فمة 

 : 41الي مف
  الترب اددة ب يددت  لددن الاملاددة اقدد ل التكددرار بتندد ا بتددذكار المسددتم  س  المشددفهد س  القددفرت بفل دددف مددن اتتيددفل

  الثقفياة
   إن مورد التكرار يقر لاا متادا  لكن التكرار بتن ا 
  فمدل التخ اددف إن الرسدف ل التدي تامددل  لدي إثددفر  الخد ف اقددل تأثارهدف  كلمددف  اد قددر التخ اددف يا دف، يكلمددف  اد 

 يي الرسفلة قل تأثارهف
   إن التقدال ال ااف للرسفلة اقلل من  ق  سي دلال 
   لددي اندد   سددالة لتحقاددس  للمتالمددانابددد  -رسي س  سددل ك–تكدد ن الرسددفلة سكثددر يف لاددة حانمددف تواددل مددف تار دد 

 احتافوفت  الم و د  ياال
 إلي هذه الا امل المذك ر ،   امل سخرى  :41 س فف با  ل 
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 خرا  الرسفلة ، س ا  كفن ذلك يي اختافر ايلتفظ  الميرلحفت الملثر  نتساف يي د ، س  انالمتالمقة بنف   ا 
 التي تود رراق ف إلي  ق ل ل  قل ب ل  يي استخدال الابفرات التافلة

  خلدد  الرسددفلة  مددن ايخرددف  المربااددة يددي حفلددة اتتيددفل المكتدد ن س  المربدد ا ، س  النح اددة التاباراددة يددي
اتتيددفل الشدددت ي  المسددم ا  حتدددي المكتددد ن ، يغفلبددف مدددف تشدد ه ايخردددف  التدددي قددد ت ودددد  يددي بادددا الرسدددف ل 

 م م ن  محت ى الرسفلة  تشو  الا  ف  ن ف 
  يردا سل ومف ة م اأ تسدتقبفل اييكدفر  الم دفمان  المتلقياتبتافد  ن التكرار اار المبرر للمال مفت :إن

امال س  انتر من المال مفت المكرر  د ن سن اكد ن هندفك مبدرر، سدبب  التدذكار س  الوداد  س  المستحدثة.  قد 
 التأكاد  لي يكر  س  مال مة ماانة

   اون سن ت تك ن الرسفلة ر الة  مملة، يكثارا مف امدل المسدتقبل مدن الحشد  الكالمدي   اسرندفن اسنشدف ي
 ل  المقدمفت الر الة قبل الدخ ل يي الم   ا المراد إايفل  

  لي النح  التفلي: Cامكن تلخا  يتفت الرسفلة الواد  يي ستة يتفت تبدس وماا ف بفلحرف  لي الام ل   
 )Cleanج نظاتة                                                        

 
 Completeجكفملة  ِ  

 Courteous م ذبةج                                                                                 
 
 

 )Clearج ا حة              
 

 )Coneixeار يةج م                                       )Correctج يحاحة
   ا  ض: يتفت الرسفلة الواد 93شكل رقلج
  94، 5444ربحي   بد الدبا،ج: 42الميدر

 
 نتائج وتوصيات خاتمة:

 ا الذي حف لنف يا  سن نتارا لمتفهال الت ايل الباداا وي،  الاقد الباداا وي ب يت  استتب  سيكفر هذا الم  
التتددف الت الت ايددلاة التددي تحددد  يددي إرددفر مثددل هددذه اترددفر اتبسددتم ل وي الماريددي اتمثددل الددذي نتنددف ل يادد  

الباداا واددة، بف تبفرهددف الت ايددلاة يددي ال  ددااة  الكتددف  ن مت دد ل   ومف ددة الددتالل، اسددتتب  ذلددك سن اتنددف ل البددفحث

 لرسالة
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الغفاددة المقيدد د ، يددفذا كددفن هددذا البحدد  حددف ل سن اقددفرن مت دد ل الت ايددل الباددداا وي    ا قدد  مددن منظدد ر الاقددد 
التدي تاتدرا ، ذه المااقدفتحد   دن الا امدل  الشدر ر الال مدة لتودف   هدبالباداا وي، يمدن اتهمادة بمكدفن سن ن

ن  لدي مسدت ى المتلقدي إن  لي مست ى المددرا كمر التال الت ايلي  سدل  كردرف هدفل يدي الاقدد البادداا وي،  ا 
ن  لددي مسدددت ى المحتدد ى التالامددي كم دددم ن للرسددفلة الت ايددلاة،  هدددذا الددذي تبحثددد  كغفاددة ل  ودد د هدددذا الاقددد،  ا 

، الدذي نأمدل سن نبحد  ياد  نظرادف،  نريدده يدي  اقد  ممفرسدفتنف الت ايدل البادداا ويكتدف   م    فت من قبال 
 . الترب اة

ن تت ودددد  الدراسددددفت  البحددددد   اتكفداماددددة: النظرادددددة سكمددددف ا يددددي البفحددددد  يددددي ختددددفل هدددددذه ال رقددددة، ب دددددر ر    
للبح  يي المادان الترب ي الباداا وي، خفية  لدي مسدت ى التادل التدرسداي يتامدل  ، لي حد س ا  ، اتمبراقاة

يتبح  هذه الدراسدفتتي  ندف ان مدن  ،  لي ريد  اق  متغارات ، سااف لل ق ف  لي شر ر    امل كتف ت   و دت
 قبال:
 كتف   المدرا يي     مافاار الو د  -
 كتف   المارية المدرساة يي     مافاار الو د  -
 كتف   اتدار  المدرساة يي     مافاار الو د ..... -
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