
 الجمهىسيت الجضائشيت الذيمقشاطيت الشعبيت

 العلمي  وصاسة التعليم العالي والبحث

 -مستغاوم-به باديس جامعت عبذ الحميذ

 

 -عشبيدب األقسم  - اآلداب والفىىنكليت 

 

 
 وياث تطبيقيتتخصص:لسا                         قسم الذساساث اللغىيت   

 مزكشة تخشج لىيل شهادة ماستش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1029 - 1028 الجامعيت:السىت 
  

 :ةششاف األستارإ                     البت:                     إعذاد الط 

 د. مسكيه حسىيت       صبالح وسدة



 عرفانشكر و
الحمد هلل كثٌرا الذي ٌجلو عن القلب العمى وسبحانه بعدد خلقه، وما كفى سوى    

 علٌه وسلم نبٌا البشر وجمٌع ما فً الكون ٌرى ثم تعالى بعث فٌنا محمد صلى هللا

ر األول و األخٌر هلل عز و جل الذي لوال فضله خٌر من أحب واصطفى و بعد:الشك

 . لما وفقنا فً هذا العمل

مسكين ال ٌسعنً فً هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر ألستاذتً المشرفة التً "و  

لم تبخل بإرشاداتها ونصائحها التً كان لها األثر البالغ فً إنجاز هذا التً حسنية" 

البحث،دون أن ننسى جمٌع األساتذة الذٌن تتلمذت على ٌدهم ،كما أشكر جمٌع 

ن شكر لجنة المناقشة لتقبلهم مذكرتً و لكل طالب األدب عربً ،دون أن أغفل ع

 أساتذة كلٌة االدب.

 



 اإلهداء
بعد قوله تعالى:"واعبدوا هللا و ال تشركوا به لى من نزلت فً حقهم اآلٌة الكرٌمة إ  

 (63شٌئا و بالوالدٌن إحسانا")النساء:

أهدي هذا العمل المتواضع الى أمً وأبً العزٌزٌن حفظهما هللا لً اللذان سهرا و   

وإلى أفراد أسرتً، سندي فً  تعبا على تعلٌمً و على إعانتً فً إتمام هذا العمل،

الدنٌا و إلى كل األصدقاء و األحباب من دون استثناء ،وإلى أساتذتً الكرام و كل 

 رفقاء الدراسة.

 

 



 مقدمة
 

 أ
 

المرحلة خاصة فً التعلٌم وفً مجال التربٌة وتعد الفروق الفردٌة ظاهرة عامة        

الفعلٌة تنطلق منها البداٌة  ز بكونها قاعدة أساسٌةٌتتمالتً مرحلة الهً االبتدائٌة، و

 أهمٌة دراسة الفروق الفردٌة فً تعلٌمٌة اللغة العربٌة. من هنا تظهر ،مٌذتاللتعلٌم ال

 ، أماأخرى موضوعٌةألسباب ذاتٌة ووٌعود سبب اختٌاري لهذا الموضوع         

وأما  االبتدائًالشدٌدة فً ممارسة مهنة التعلٌم فً الطور  الذاتٌة فتكمن فً رغبتً

وعالقتها بمراحل العملٌة ٌة الفروق الفرد موضوعهمٌة الموضوعٌة فترجع أل

 التعلٌمٌة فً اللسانٌات التطبٌقٌة.

تٌة:ما معنى الفروقات البحث االجابة على االشكالٌة اآل هذا وقد حاولنا فً      

 األول فصلٌنذلك من خالل و ؟ما عالقتها ببٌداغوجٌا تعلٌم اللغة العربٌةو الفردٌة

 تطبٌقً، وفقا لمنهج وصفً تحلٌلً. الثانًنظري و 

وإحتوى على ثالثة  رضنا مجموعة من المفاهٌم النظرٌةالفصل األول عرً ف       

داغوجٌا الفارقٌة ٌالبتعرفت فٌه البٌداغوجٌا ومفهومها، و مباحث،المبحث األول

الثانً  أما المبحث ،أهدافهاواألسس النظرٌة لها و ا  ومبادئامفهوما وخصائص

أشكالها خصائصها ول وتعرٌف لها و ،لمحة تارٌخٌة عن الفروق الفردٌة فتناولت فٌه

العوامل المؤثرة فٌها و أما المبحث األخٌر فكان حول عها واوأنو وطرٌقة قٌاسها،

تعلٌمٌة اللغة العربٌة من مفهوم للتعلٌمٌة و العملٌة التعلٌمٌة  ولعناصر العملٌة 

  .لى مفهوم تعلٌمٌة اللغة العربٌةالتعلٌمٌة باإلضافة إ

أما الفصل التطبٌقً تطرقت من خالله إلى الدراسة المٌدانٌة التً شملت مجاالت    

أداة الدراسة وعرض وتحلٌل ألهم  ،ة )المكانً والزمانً( عٌنة الدراسةالدراس

النتائج واقتراح جملة من التوضٌحات و المقترحات أو الحلول بخصوص الفروق 

  .أهم النتائج المتوصل إلٌها أما الخاتمة تضمنتها وبٌن التالمٌذ  الفردٌة

المراجع نذكر لتذلٌل صعوبات البحث اعتمدت على مجموعة من  المصادر وو     

 :منها 



 مقدمة
 

 ب
 

  أدٌب محمد الخالدي. :سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و التفوق العقلً  -1   

 .أسعد شرٌف األمارة الفارقً(:  سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة )علم النفس  -2   

 .محمد الدرٌج :تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة-3  

ا نجاز هذا البحث ٌمكن إجمالهالعراقٌل التً واجهت أثناء إالصعوبات وأما عن      

 ضٌق الوقت . فً:

"مسكين القٌام بواجب الشكر لألستاذة المشرفة  إالوأخٌرا ال ٌسعنً          

 خر جهدا فً إعانتً على إنجاز هذه المذكرة.التً لم تد   حسنية"
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 المبحث االول:البٌداغوجٌا الفارقٌة.

 مفهوم البٌداغوجٌا:

ن أٌجدر بنا  ،ات الخاصة بالبٌداؼوجٌا الفارقٌةقبل الحدٌث عن بعض التصور         

منطلق البٌداؼوجٌا الفارقٌة، باعتبارها ، نتوقؾ قلٌبل عند مفهوم البٌداؼوجٌا العامة

اداة  فهً سواءتكوٌن االطفال و الكبار على حد جٌا هً :"فن التعلٌم و التربٌة وفالبٌداؼو

 فعالٌن ٌتحكمون فً طرق التدرٌس وأدواتها ٌصبحوان عملٌة تساعد المدرسٌن على أ

مساعدة التبلمٌذ على الفهم المتماسكة لتسهٌل التعلمات وة وٌعرفون كٌفٌة تطبٌقاتها المنهجو

 و االستٌعاب"و االدراك 
1

ثٌر على طرٌقة تعلم لح شامل لكل ما ٌفعله المعلم للتؤفهً مصط،

اذ ٌعتبر  و عدم التمٌٌز بٌن مفهوم التربٌة ومفهوم البٌداؼوجٌا،ؼالبا ماٌتم الخلط أو " التلمٌذ،

وٌرى  أخبلقٌةو أو عقلٌة أ انت جسدٌة( البٌداؼوجٌا علم التربٌة سواء كharion)هارٌون،

(فٌرى ان foulqueما )فولك،حقول معرفٌة اخرى تهتم بالطفل، أان تستفٌد من معطٌات 

ي تجمٌع وعلم التربٌة ذات بعد نظري،وتهدؾ إلى تحقٌق تراكم معرفً، أالبٌداؼوجٌا أ

المستوى ٌة فتحدد على ما التربأ الظواهر التربوٌة،و التقنٌات و حول المناهج الحقابق

 طفال و تكوٌنهم "تم قبل كل شًء بالنشاط العملً الذي ٌهدؾ الى تنشبة األنها تهالتطبٌقً أل

2
 

ما التربٌة فهً تطبٌق ن البٌداؼوجٌا بحث أو نظرٌة أفالبٌداؼوجٌا تختلؾ عن التربٌة،أل    

 و ممارسة لتلك النظرٌة.

البٌداؼوجٌا ٌكملها و ٌدرس الفروق الفردٌة بٌن تعد البٌداؼوجٌا الفارقٌة فرعا من فروع و   

 هداؾ المرجو تحقٌقها.لمتعلمٌن و ٌجعلهم ٌتحكمون فً األا

 البٌداغوجٌا الفارقٌة:

  مفهوم البٌداغوجٌا الفارقٌة:

عن تطبٌق مجموعة متنوعة من تعتبر البٌداؼوجٌا الفارقٌة نهجا بٌداؼوجٌا ٌبحث      

وجود ( pédagogie différencié)و ٌقصد بها "وسابل و اجراءات التعلٌم و التعلم 

                                                           
1
د،ط محمد تزوٌن: االدارة المدرسٌة و تطبٌقاتها السلوكٌة بالمدارس االبتدائٌة و المتوسطات و الثانوٌات، دار الكنوز، - 

 .8،د،س ، ص
 
2
 .5،ص7007محمد الصدوقً: المفٌد فً التربٌة، دار النشر لألستاذ الجاللً الهالوي،د،ط، - 
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والمٌول  الذهنٌة،فً القدرات العقلٌة و الذكابٌة والمعرفٌة ومجموعة من التبلمٌذ ٌختلفون 

الفصل التوجهات الحسٌة الحركٌة على الرؼم من وجود مدرس واحد داخل الوجدانٌة، و

وجود متعلمٌن داخل قسم واحد امام مدرس واحد مختلفٌن على ٌعنً هذا و الدراسً الواحد،

اءت من هنا جب والفهم والتفسٌر والتطبٌق واالستذكار والتقوٌم، ومستوى االستٌعا

تطبٌقٌة و متمدرس عبر اٌجاد حلول اجرابٌة وساسا بالطفل الالبٌداؼوجٌا الفارقٌة لتهتم أ

كٌفا سواء كانت هذه الحلول نفسٌة ام ن هذه الفوارق المختلفة والمتنوعة كما وللحد م عملٌة

".اجتماعٌة ام بٌداؼوجٌة ام دٌداكتٌكٌة ام معرفٌة
1 

فالبٌداؼوجٌا الفارقٌة تصب جل اهتماماتها على المتعلمٌن المتواجدٌن فً الفصل     

قدراتهم اختبلؾ نسب استٌعابهم وخٌر مع مراعاة هذا األالمعلم الواحد،  الدراسً الواحد مع

 التقوٌم.الفهم و التفسٌر و التذكٌر و تالعقلٌة و تبرز هذه القدرات العقلٌة من خبلل عملٌا

دواع سباب وروقات بٌن المتمدرسٌن ووجدت لها أن البٌداؼوجٌا كشفت الفكما أ     

نذكر  شبه موحد،مفاهٌم ذات مضمون بٌداؼوجٌا الفارقٌة عدة تعارٌؾ وقدمت للعبلجٌة، و

ؼوجٌا الفارقٌة فً وضع منها تعرٌؾ الباحث التونسً )مراد بهلول( الذي ٌقول:"تتمثل البٌدا

كل فرد من تملك الكفاٌات الكفٌلة بتمكٌن سالٌب المبلبمة للتفرٌق بٌن األفراد وألاالطرابق و

لبٌداؼوجً سالٌب التدخل ال المنهج،فهً سعً متواصل لتكٌٌؾ أالمشتركة المستهدفة من قب

وفر فرٌق الوحٌد الكفٌل بمنح كل فرد أالمتعلمٌن هذا هو الت فرادٌة األتبعا للحاجٌات حقٌق

االرتقاء المعرفً".حقوق التطور و
2

 

الطرق سالٌب واألمجموع اإلجراءات والعملٌات وعلٌه فالبٌداؼوجٌا الفارقٌة هً و      

حتى تكون  اإلجراءاتذلك من خبلل مع الفوارق الفردٌة، والتً تجعل المتعلم متؤقلما 

 التطور معرفٌا.فرص النجاح و

خر فٌقول:"البٌداؼوجٌا الفارقٌة هً تلك تعرٌفا آ "جمٌل الحمداوي"ٌضٌؾ و         

مٌن البٌداؼوجٌا التعددٌة التً تعترؾ بوجود مجموعة الفوارق الفردٌة الكمٌة بٌن المتعل

الهدر المدرسً اللذان ٌنتجان ؼالبا عن لبلختبلؾ وداخل الفصل الدراسً الواحد، وتفادٌا 

                                                           
1
 .7، ص5112، 1جمٌل الحمداوي: البٌداغوجٌا الفارقٌة، شبكة األوكة، ط - 

 
2
 . 8المرجع نفسه: ص - 
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ى البٌداؼوجٌا إلحٌث تلجؤ هذه  تعدد الفوارق الفردٌة فً المدرسة الواقعٌة الموحدةظاهرة 

 فاٌات تتناسب مع فلسفة التارٌخ واالختبلؾ والتعدد بتقدٌم انشطةكؾ وهداتسطٌر أ

طرق بٌداؼوجٌة مناسبة،  بإتباعضعفا مستوٌات التبلمٌذ المتعددة قوة ومحتوٌات تتبلبم مع و

لذهنٌة اتلك الفوارق المعرفٌة المهارٌة وتصلح للتقلٌل من  تشؽٌل وسابل دٌداكتٌكٌة مختلفةو

الدعم و المعالجة المناسبة للحد من الظواهر البلفتة لبلنتباه"وتوظٌؾ اسالٌب التقوٌم و
1 

 خصائص البٌداغوجٌا الفارقٌة:

السمات الربٌسٌة و ة بمجموعة من الممٌزات والخصابص والفارقٌجٌا تتسم البٌداؼو       

 الثانوٌة و هً:

علم الذاتً،و رة التً تنبنً على التتعد البٌداؼوجٌا الفارقٌة من الطرابق التربوٌة المعاص-

 حترام خصوصٌات الفرد و سماته.إاالستكشاؾ الشخصً،و

تراعً واجتماعٌا وتربوٌا، وسٌا بخصوصٌات الفرد المتعلم نفبٌداؼوجٌا مفردنة ،تهتم  -

  الفوارق الفردٌة الكمٌة ال نوعٌة التً توجد بٌن االفراد.

 المحتوٌات،والبرامج و بٌداؼوجٌا متنوعة ألنها تسعى إلى تنوٌع األهداؾ والكفاٌات،-

تعتمد على توزٌع التبلمٌذ  ،سالٌب التقوٌموأ والوسابل الدٌداكتٌكٌة، داؼوجٌة،والطرابق البٌ

بنٌات مختلفة تمكنهم من العمل حسب مسارات متعددة، وٌشتؽلون على محتوٌات  داخل

متماٌزة بؽرض استثمار امكاناتهم،وقٌادتهم نحو التفوق والنجاح.
2 

التعلٌمً،و رشاد التربوي والتوجٌه المهنً والبٌداؼوجٌا الفارقٌة آلٌة صالحة فً مجال اإل-

فراد بعضهم عن بعض من حٌث األ:"كما ٌختلؾ "عزت راجح"فً هذا الصدد،ٌقول 

كذلك تختلؾ قدرات الفرد الواحد و سماته من حٌث القوة و  قدراتهم و سماتهم الشخصٌة،

و مصابا بمرض أو سًء الخلق،أ اإلرادةالفرد رفٌع الذكاء لكنه ضعٌؾ  الضعؾ،فقد ٌكون

أو ٌكون  ودون متوسط فً القدرة اللؽوٌة، ،ٌةالموسٌقنفسً،وقد ٌكون متفوقا فً القدرة 

اهر فً ؼٌر مماهر فً الرسم و ،دارة الناست،وؼٌر ماهر فً إاآلالماهرا فً إدارة 

نفور من دراسة بادي ال لى دراسة العلوم االجتماعٌة،أو ٌكون شدٌد المٌل فً إ الخطابة،

عمال واستعداد ضعٌؾ لؤل استعداد كبٌر لؤلعمال الكتابٌة،وقد ٌكون لدٌه  العلوم الرٌاضٌة،

                                                           
1
 .9،ص8المرجع السابق،ص- 

2
-الدار البٌضاء-الثانً، منشورات عالم االتربٌة،دار النجاح الجدٌدة،المنهل التربوي،الجزء عبد الكرٌم ؼرٌب- 

 .758،ص5112،م5112،سنة1المؽرب،ط
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لكنه ضعٌؾ التحمل لم الجسمً، ون ٌكون ذا قدرة كبٌرة على تحمل االأو أ ٌكٌة،المٌكان

ولبك ولعلك سمعت بؤ من االختبلط بالناس،هلوعا  وقد ٌكون ولوعا بالقراءة، لم النفسً،لؤل

الورق عملٌات بالقلم ودون االستعانة ن ٌجري فً ذهنه واألشخاص الذٌن ٌستطٌع أحدهم أ

، تربٌعً أو التكعٌبً ألعداد كبٌرةاج الجذر الو استخرأ ،رقامأ ضرب لستة أرقام فً سبعة

دون المتوسط بكثٌر م دون المتوسط فً الذكاء للعام، ومستواه قد ٌكوناألشخاص  هإالء 

.وبناء على هذا فمن ٌصلح لدراسة أو لعمل معٌن قد ال ٌصلح لدراسة أو فً القدرة اللؽوٌة

ومن  خرى،ٌتحمل أن ٌفشل فً أعمال أ معٌن الو عمل عمل آخر، ومن ٌفشل فً دراسة أ

و -حتفظ بمركزه هذا ان نقل او رقً إلى عمل آخرٌكون بارزا نابها فً عمل ال ٌتحتم ان ٌ

ٌات التوجٌه التعلٌمً و المهنً واالختٌار و ن تإخذ بعٌن االعتبار فً عملهذه حقٌقة ٌجب أ

و على الكلٌات تلفة أالمخ فً توزٌع الطبلب على الشعب الدراسٌةالتدرٌب المهنً و

الموظفٌن.ذلك فً عملٌات التعٌٌن والنقل والترقٌة للعمال وكو الجامعٌة المختلفة،
1

 

الكفاءة،و ة على فلسفة التنوٌع واالختبلؾ والبٌداؼوجٌا الفارقٌة هً بٌداؼوجٌا تنافسٌة قابم-

بتكار و االبداع.و فً هً اٌضا بٌداؼوجٌا تحفٌزٌة تشجع المتعلمٌن على العمل و التعلم و اال

هذا النطاق ،ٌقول احمد عزت راجح :"الواقع ان الشخص العادي ال ٌستطٌع ان ٌدرك ما 

وبٌن ال باء االطفال الموهة فً الذكاء،و القدرات الشخصٌة.فآبٌن الناس من فوارق ضخم

كون ٌدرطفال المتخلفٌن ال ٌعرفٌن فً الؽالب مستوى أطفالهم الرفٌع من الذكاء، وآباء األ

طفل فً التعثر الدراسً ال فً الؽالب مدى ما ٌعانٌه أطفالهم من قصور عقلً حتى ٌبدأ

ن الفرق بٌن ذكاء الشخص المتوسط فً ٌومنا هذا و بٌن ذكاء ارسطو الموصول.ولقد قٌل :أ

كالفرق بٌن ذكاء القرد المتوسط و االنسان المتوسط.الواقع ان الفوارق بٌن الناس فً الذكاء 

من االنسان المعتوه ضعٌؾ من االتساع،حٌث ٌكون القرد المتوسط اكثر ذكاء  على درجة

ق فً الشخصٌة و الخلق و المزاج؛من مدٌر كذلك الحال فً ما بٌن الناس هً فوار العقل،

خشى تحمل أقل قدر لى العامل الرعدٌد الذي ٌذي ٌنظم و ٌوجه و ٌقترح و ٌنتقد إعمال الاأل

التً تصدر منه و الطٌب الذي ٌحاسب نفسه على الكلمة ن الشخص أو  من المسإولٌة؛

من الشعور بالذنب لما ٌرتكبه لى المجرم العاتً الذي ال تؽشاه مسحة الحركة التً ٌؤتً بها إ

 عمال ؼٌر انسانٌة نكراء.من أ

                                                           
1
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لكنه من ؼٌر الممكن  الفرص،وفً مجتمعنا من الممكن أن نساوي بٌن الناس فً الحقوق و-

السمات المزاجٌة بما ٌجعلهم قادرٌن على التنافس فً القدرات العقلٌة و ساوي بٌنهمن نأ

 ن نتٌح لكل منهم فرصة التعلم و العمل،كما نستطٌع أ البعض، العادل المشروع بٌن بعضهم

 جر.ن نساوي بٌنهم فً نوع التعلٌم أو العمل أو األأ لكننا ال نستطٌع

 و دٌداكتٌكً كفابً تعددي. البٌداؼوجٌا الفارقٌة هً بمثابة نموذج تربوي-

 السٌكولوجٌة المعرفٌة،ونظرٌة الكفاٌات، و األهداؾلى نظرٌة تستند البٌداؼوجٌا الفارقٌة إ-

 وعلم النفس الفارقً.

البٌداؼوجٌا الفارقٌة حل ناجع للحد من ظاهرة االخفاق و الفشل التعلٌمً،والتقلٌل من الهدر -

 المدرسً.

تنمٌة للذكاءات المتعددة.مواهب وتطوٌر للقدرات الكفابٌة، وٌداؼوجٌا الفارقٌة صقل للالب-
1

 

 مبادئ البٌداغوجٌا الفارقٌة:

بنً البٌداؼوجٌا الفارقٌة على مجموعة من المبادئ والمرتكزات النظرٌة والتطبٌقٌة التً ت   

 ٌمكن حصرها فً ما ٌلً:

  :من المعلوم أن المتعلمٌن داخل الفصل الواحد أو الفصل الجماعً أو مبدأ االختالف

داخل القسم المشترك ٌختلفون من حٌث مستوٌاتهم الدراسٌة، ومن حٌث نسبة الذكاء 

المعرفً والذهنً. كما تختلؾ ذكاءاتهم من شخص إلى آخر، وٌختلفون من حٌث الحاالت 

ة والطبقٌة واالقتصادٌة. ومن ثم، ٌطرح النفسٌة، وٌتباٌنون من حٌث الوضعٌات االجتماعٌ

هذا االختبلؾ أمام المدرس مشاكل عدٌدة أثناء تدبٌر المقاطع الدراسٌة تخطٌطا وإنجازا 

 وتقوٌما. 

  :تإمن البٌداؼوجٌا الفارقٌة بفلسفة التنوع والتنوٌع. لذا، تعمل هذه مبدأ التنوع

احد أو داخل القسم المشترك، بناء على البٌداؼوجٌا جاهدة لتفرٌق المتعلمٌن داخل الفصل الو

تنوٌع المناهج والمقررات والبرامج والدروس والمحتوٌات من جهة أولى، وتنوٌع الطرابق 

البٌداؼوجٌة والوسابل الدٌداكتٌكٌة من جهة ثانٌة، وتنوٌع آلٌات التقوٌم والتولٌؾ والدعم 

 .للمتمدرسٌنن اإلخفاق والهدر الحد مواإلشهاد من جهة ثالثة، بؽٌة تحقٌق مدرسة النجاح، و

                                                           
1
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  :تعمل البٌداؼوجٌا الفارقٌة على فلسفة االختبلؾ والتنوٌع، لتحقٌق مبدأ دمقرطــة التعلٌم

مردودٌة إنتاجٌة فضلى على مستوى النتابج، وتفادي الفشل والهدر واالنقطاع عن المدرسة 

طبقات اجتماعٌة متقاربة بؽٌة خلق مدرسة عمومٌة أو مدرسة خصوصٌة متساوٌة ، وإفراز 

، فتإهلهم بمجموعة من سسة التربوٌة للجمٌع تكافإ الفرصومتعاٌشة، حٌث تضمن المإ

التحدٌات والوضعٌات الصعبة والمعقدة. ومن الكفاٌات والقدرات اإلنمابٌة األساسٌة لمواجهة

هنا، تسلحهم بالمعارؾ والمهارات والمناهج الضرورٌة من أجل التباري على مختلؾ 

المناصب واالمتٌازات التً ٌخولها لهم المجتمع.
1

 

  :تهدؾ البٌداؼوجٌا الفارقٌة إلى تحقٌق النجاح الحقٌقً بتنوٌع البرامج مبدأ النجاح

، ومراعاة تنوٌع األهداؾ والؽاٌات، ت والمحتوٌات واألهداؾ والكفاٌاتوالمناهج والمقررا

مختلؾ وسابل التقوٌم والدعم والمعالجة وتنوٌع الطرابق والوسابل الدٌداكتٌكٌة، وتنوٌع 

والتصحٌح، من أجل خلق متعلم كؾء وقادر على مواجهة الوضعٌات المهنٌة الصعبة أو 

ة لتحقٌق حوجٌا الفارقٌة طرٌقة إجرابٌة ناجالوظٌفٌة داخل المجتمع. بمعنى أن البٌداؼ

 .ع الحد من الفشل والهدر الدراسًجتماعً، مالنجاح التربوي واإل

 حترام المدرس لخصوصٌات المتعلم الذهنٌة والمعرفٌة إوٌقصد بهذا دأ التفـــرٌد: مب

نطبلق نفسٌة الشعورٌة والبلشعورٌة، واإلوالذكابٌة والوجدانٌة والحركٌة، ومراعاة أحواله ال

مما ٌمٌزه وٌفرده عن باقً المتعلمٌن اآلخرٌن نفسٌا واجتماعٌا واقتصادٌا وطبقٌا وثقافٌا ، 

، وتفرٌد أسالٌب التقوٌم والمعالجة بؽٌة والطرابق والوسابل الدٌداكتٌكٌة الدروسمع تنوٌع 

فهم فرادة المتعلم وتفسٌرها، ومعالجتها تقٌٌما وتصحٌحا من أجل مساعدته على تحقٌق 

 النجاح والتمٌز والتكٌؾ الدراسً واالجتماعً بطرٌقة إٌجابٌة.

  :ل القسم الجماعً فً ضوء األهداؾ وٌعنً تفرٌق المتعلمٌن داخمبدأ التفرٌـــق

، والطرابق البٌداؼوجٌة، والوسابل الدٌداكتٌكٌة، والكفاٌات، والمحتوٌات والمضامٌن

 ووسابل التقوٌم والدعم والمعالجة والتصحٌح.
 :تعد نظرٌة الذكاءات المتعددة من أهم النظرٌات السٌكولوجٌة  مبدأ الذكاءات المتعددة

 Jean/والتربوٌة المعاصرة، وقد جاءت رد فعل على التصور البٌاجوي )جان بٌاجٌه

                                                           

-
1
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Piaget ،ًالذي ٌإمن بؤحادٌة الذكاء الرٌاضً المنطقً الذي ٌعد نموذج الفكر اإلنسان )

لعقل اإلنسانً بالمفهوم الدٌكارتً)العقل فً النزعة العقبلنٌة الموحدة ل "ؼلو جان بٌاجً"و

ستبعاده لعوامل الوسط والفوارق الفردٌة. إة متساوٌة بٌن البشر(، ناهٌك عن أعدل قسم

 Howardوعلى العكس من ذلك، تإمن نظرٌة الذكاءات المتعددة لهوارد ؼاردنر)

Gardner وشحذها ( بوجود ذكاءات متعددة ومتنوعة ومستقلة لدى المتعلم، ٌمكن صقلها

أن بالتشجٌع والتحفٌز والتعلٌم والتدرٌب، وتنمٌة المواهب والعبقرٌات والمبادرات. بمعنى 

بتكار درته على العطاء واإلنتاج واإلبعبقرٌة المتعلم، وقن نظرٌة الذكاءات المتعددة تإم

واإلبداع، وحل المشاكل الصعبة، ومواجهة الوضعٌات المعقدة.
1

 

  :ًتعمل البٌداؼوجٌا الفارقٌة على تعوٌد المتعلم على التعلم الذاتً، مبدأ التعلم الذات

وتمثل العمل الشخصً، والتسلح بمختلؾ القدرات الكفابٌة الضرورٌة لمواجهة الوضعٌات 

ستذكار والمراجعة واالستكشاؾ، والمشاركة النفس فً اإل عتماد علىواإل الصعبة والمعقدة،

متحانات التقوٌمٌة ع األنشطة والتمارٌن والفروض واإلمداخل القسم، والتعامل بفردٌة جدٌة 

(:" لن نخرج من البداهة القابلة: PH.Meirieu/مٌرٌو)واإلشهادٌة. وفً هذا الصدد، ٌقول 

. ٌتعلم ٌقته، كما لو أنه لم ٌتعلم أبداإن التلمٌذ هو الذي ٌتعلم وٌعلم نفسه بنفسه.إنه ٌتعلم بطر

وجٌا تقتصد فً هذه الظاهرة؛ حٌث الوجود لبٌداؼ ٌعرفه.بتارٌخه منطلقا مما هو علٌه وما 

أن  ختبارٌة وتمثبلته ومعٌشه.إلافً معارفه ن على كل بٌداؼوجٌا أن تتؤصل فً التلمٌذ، أ

قتراب من التجرٌد.إنه مسار لتزام المتنامً للتورٌط األول لئلتتعلم تعنً دوما التورٌط واإل

نطبلق بٌداؼوجٌٌن على أنه من البلبق اإلٌع المتفرد ال ٌعوضك عنه أحد؛ ولذلك ٌإكد جم

من التلمٌذ، من حاجاته ومصالحه. وٌضٌفون بؤن األمر ال ٌجب أن ٌتوقؾ هنا، بل ٌجب أن 

نزوده باألدوات لٌتجاوز حاجاته ومصالحه، والسماح له بالوصول لتمثبلت صافٌة ومعارؾ 

 علمٌة."

بٌداؼوجٌا البلتوجٌهٌة، أو البٌداؼوجٌا هذا، ولن ٌتحقق ذلك التعلم الذاتً إال فً ضوء ال

المإسساتٌة، أو البٌداؼوجٌا اإلبداعٌة، أو بٌداؼوجٌا الذكاءات المتعددة، أو بٌداؼوجٌا 
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المشروع، أو بٌداؼوجٌا التعاقد، أو بٌداؼوجٌا األهداؾ والكفاٌات، أو بٌداؼوجٌا الشراكة، 

 درسة النجاح والحٌاة المدرسٌة.أو فً إطار م

 :للتنشٌط أهمٌة كبرى فً مجال التربٌة والتعلٌم؛ لكونه ٌرفع من المردودٌة  مبدأ التنشٌط

الثقافٌة والتحصٌلٌة لدى المتمدرس، وٌساهم فً الحد من السلوكٌات العدوانٌة، والقضاء 

على التصرفات الشابنة لدى المتعلمٌن، ومراعاة الفوارق الفردٌة. كما ٌقلل من هٌمنة 

لقاء والتلقٌن، وٌعمل على خلق روح اإلبداع، والمٌل نحو المشاركة الجماعٌة، بٌداؼوجٌا اإل

 واالشتؽال فً فرٌق تربوي.

  :تهدؾ البٌداؼوجٌا الفارقٌة إلى تحقٌق اإلنتاجٌة واإلبداعٌة واالبتكار، مبدأ اإلنتاجٌة

وصقلها نظرٌا  ،ر الذكاءات المتعددة لدى المتعلموتنمٌة القدرات والكفاٌات األساسٌة، وتطوٌ

وتطبٌقٌا ووظٌفٌا، وهذا كله من أجل خلق مدرسة منتجة ومبدعة وفاعلة ، تساهم فً بناء 

.ادرا على التنافس والتقدم والنموقدرات الوطن لكً ٌكون ق
1

 

 سس النظرٌة للبٌداغوجٌا الفارقٌة:األ

علمٌة تربوٌة،،تستند البٌداؼوجٌا الفارقٌة إلى عدة مرجعٌات نظرٌة )فلسفٌة    

 اجتماعٌة(نذكر منها ما ٌلً:

هو قابلٌة الفرد للتربٌة ساسً وعلى مفهموم أ "تقوم البٌداؼوجٌا الفارقٌةساس الفلسفً:األ.1

فهوم مع وٌتعارض هذا الم التدخل البٌداؼوجً،،الشًء الذي ٌقر العمل التربوي وو التعلم

القدرات الذهنٌة و الفطري والتعلم ناتجة عن الذكاء ن قابلٌة مفهوم الموهبة التً ترى أ

 المعرفٌة الموروثة بنسبة كبٌرة جدا.

تربٌة فً اٌصال كل فرد الى بلوغ و فً هذا المجال ٌحدد)كانط(مهمة الساس التربوي:.األ5

لى بناء مدرسة جدٌدة تدعو إفالتربٌة الحدٌثة  ن ٌحققها،أقصى مراتب الجودة التً ٌمكن أ

و تعتمد هذه التربٌة  الوجدانًختبلفهم الذهنً وإتماٌزهم وبلبمة مع التبلمٌذ فً كثر متكون أ

 ساسٌة:على ثبلثة أركان أ

 ختبلفات نفسٌة لدى التبلمٌذ.اإلعتراؾ بوجود إ 

 ند التدخل البٌداؼوجً.عتبار بهذه االختبلفات عضرورة اإل 

                                                           
1
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لمدرسً )تنظٌم الفوج الى لٌات جدٌدة لتنظٌم العمل ااالخذ بهذه االختبلفات لوضع آ

و فرقة(.مجموعة أ
1

 

هج وطرق التدرٌس ن تكون المناملٌة التعلمٌة، ومن المفروض أساس العٌعتبر التلمٌذ أو

تبلمٌذ القسم الواحد و بالتالً إقتراح  ختبلفات القابمة بٌنٌن اإلعتبار اإلخذ بعاألمناسبة له و

 سالٌب جدٌدة لتسٌٌر الصؾ فً ظل هذه التباٌنات.أ

 جتماعً:.األساس اإل3

تقلٌص من ظاهرة خفاق الدراسً:تسعى البٌداؼوجٌا الفارقٌة للمبدأ الحد من ظاهرة اإل-أ

 الممكنة للحد من هذه الظاهرة. الطرق ذلك بالبحث عن مختلؾالتسرب المدرسً و

جتماعٌة طفال ذوي الطبقات اإلحسب الدراسات السٌكولوجٌة فان األتكافا الفرص: مبدأ-ب

على  و الصٌػ، لدٌهم رصٌد لؽوي متطور من حٌث ثراء المعجمٌةالثقافٌة المبسوطة ٌتوفر 

السبب  لزاد اللؽوي،لى هذا ااعٌة الثقافٌة الفقٌرة ٌفتقرون إجتمترابهم من األوساط اإلؼرار أ

مستوى بقاء نفس اللذا فإن المدرسة هً التً تحافظ على إ الذي ٌسهم فً إخفاقهم الدراسً،

فراد افإ الفرص فً األخذ بعٌن اإلعتبار الفروق ما بٌن األٌتمثل مبدأ التكلجمٌع الطبقات و

لً تقلٌص الفوارق الفردٌة بالتافً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة، واي الحاجات الذاتٌة لكل فرد 

 التخلص من ظاهرة الطبقٌة فً المجتمع.سالٌب علمٌة وبٌن األفراد من خبلل إستعمال أ

 (:ساس العلمً:)علم النفس الفارقً.األ4

البٌداؼوجٌا الفارقٌة هً تطبٌق لكل ما جاء فً علم النفس الفارقً فً المجال التربوي     

،من خبلل البحث عن طرق جدٌدة فً التدرٌس تراعً الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن من 

ما علم أ لمعلم على الفروق بٌن المتعلمٌن،خبلل االنشطة التعلٌمٌة التً ٌتعرؾ من خبللها ا

الفروق الفردٌة بٌن شرح ع من فروع علم النفس ٌهتم بوصؾ ولفارقً هو فرالنفس ا

ن مظاهر موضوعٌة.ال شك أام وسابل علمٌة وستخدرٌق إالمجتمعات عن طاألفراد و

لوجٌة، وجدانٌة، ذهنٌة، معرفٌة، متنوعة: "فٌزٌوروق الفردٌة بٌن االشخاص عدٌدة والف

 جتماعٌة."إ

 هً:ساسا بالنجاح المدرسً،وسنهتم هنا بالفوارق المتصلة أو

 .فروق فً مستوٌات النمو المعرفً:أ

                                                           
1
 .5حاسً بحبح،ص5اطعةالملتقى التكوٌنً،البٌداؼوجٌا و المعالجة التربوٌة،مدٌرٌة التربٌة لوالٌة الجلفة،مفتشٌة التربٌة و التعلٌم االساسً،المق - 
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كل األفراد ال ٌرتقون إلى نفس المستوى المعرفً؛ألن فً ن أثبت علم النفس الفارقً أ    

 تباٌن.ختبلؾ وذلك إ

  ب.فروق فً نسق التعلم:

ن خبلل ذلك ممبلحظتها و صبحت الفروق الفردٌة بٌن تبلمٌذ الصؾ الواحد من السهلأ     

لكتابة بسهولة بٌنما البعض ٌخضع اقراءة وستٌعاب المعلومات؛فهناك من ٌتعلم العملٌات إ

 نساق بطٌبة لتحقٌق نفس القدرات.أ لىإ

 التعلم: نماط المعتمدة فًج.فروق فً مستوى األ

ستراتٌجٌات المعتمدة من ٌة متمٌزة فً التعلم تختلؾ عن اإلستراتٌجٌستخدم كل تلمٌذ إ    

خبلل بناء وضعٌات قبل زمبلبه داخل الفوج الواحد،كل ذلك ٌفرض علٌنا عدة شروط 

 التعلم نذكر منها:التعلٌم و

 ستراتٌجٌات التً ٌستعملها المتعلم خبلل عملٌة التعلم.التعرؾ على اإل 

 و تصحٌحها.مساعدته على تطوٌرها و إثرابها أ 

 ساس نذكر ما ٌلً:لهذا األمن االستنتاجات التربوٌة و

  ،ضرورة تشخٌص الصعوبات الفعلٌة التً ٌواجهها المتعلم )تصورات، عوابق

 ثؽرات.(

  محاولة شرح و تفسٌر لمختلؾ العوابق التً ٌواجهها المتعلم )طرح فرضٌات و

 التثبٌت منها(

 خطاء المبلحظةاألعلٌمٌة تعلمٌة وفق الصعوبات وبناء وضعٌات ت.
1 

ً ٌإمن جزء ال ٌتجزأ من األسس اآلنؾ ذكرها،فاألساس الفلسفالمتعلم محور وعتبر و ٌ     

التربوي فٌسعى للوصول بالمتعلم إلى  ساس، أما األبقدرة المتعلم و تمٌزه بطاقة تعلم مفتوحة

الفوارق الفردٌة بٌن  جتماعً تقلٌصتب الجودة فً التربٌة،و ٌحاول األساس اإلقصى مراأ

ٌحدد الفروقات  ساس العلمً الذيٌحث على تكافإ الفرص؛ثم األعٌة و جتماالطبقات اإل

على المتعلمٌن خبلل التعلم. الفردٌة التً تطرأ
2

 

                                                           
 .4و8المرجع السابق،ص-1

 .28ص ،5117المفٌد فً التربٌة، دار النشر لبلستاذ الجبللً الهبلوي،د،ط،محمد الصدوقً: - 2
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 :هداف البٌداغوجٌا الفارقٌةأ

تنبنً البٌداؼوجٌا الفارقٌة على مجموعة من األهداؾ والؽاٌات، وٌمكن تحدٌدها فً      

 القابمة التالٌة:

 التعلمٌة  -لتعلٌمٌة تحقٌق تكافإ الفرص بٌن تبلمٌذ الفصل الدراسً، وتطوٌر القدرات ا

 .لدى المتعلم

 ًالحد من الفشل أواإلخفاق الدراس.  

 لهدر المدرسًمحاربة ا. 

 مردودٌة بمراعاة الفوارق تطوٌر المنظومة التربوٌة والدٌداكتٌكٌة لتحقٌق الجودة وال

 .الفردٌة

 وعة، حسب قدرات كل متعلم على حدةتفرٌد التعلٌم فً ضوء تقدٌم مقاطع دراسٌة متن. 

  تؤهٌل المتعلمٌن للتكٌؾ اإلٌجابً مع المجتمع، بعد صقل مواهبهم، وتنمٌة ذكاءاتهم

 .هم المتنوعة والمختلفة والمتعددةومواهب

 تمهٌر المتعلمٌن  جتماعٌة والطبقٌة داخل المجتمع الواحد، بعدتحقٌق المساواة اإل

 .هم لمزاولة أعمالهم فً ظروؾ حسنةبكفاءات وقدرات تإهل

  خلق مدرسة النجاح القابمة على التفرٌد والتنوٌع والتفرٌق، والكفاءة اإلدماجٌة، والجودة

.الكمٌة والكٌفٌة، والتعلم الذاتً، واإلنتاجٌة المثمرة
1

 

 من الفوارق الفردٌة والنفسٌة  بناء وضعٌات وأنشطة دٌداكتٌكٌة، بمراعاة مجموعة

 .ربوٌة داخل الفصل الدراسً الموحدجتماعٌة والثقافٌة والتواإل

  ربط التعلٌم بتحقٌق حاجٌات المتعلمٌن النفسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ، بوضع المناهج

والبرامج والمقررات والدروس التً تتبلءم مع مٌول التبلمٌذ ونوازعهم وأهوابهم 

 ورؼباتهم، وتتناسب مع قدراتهم الذاتٌة والذكابٌة والتحصٌلٌة.

 المبحث الثانً:الفروق الفردٌة.

 :ة عن الفروق الفردٌةلمحة تارٌخٌ

و قلٌل الذكاء، و لقد اهتم البشر بالفروق القابمة بٌن االفراد منذ القدٌم ،فهناك الذكً          

ال عندما الفروق الفردٌة لم تصبح علما له أصوله و مناهجه إن إال أ الضعٌؾ،القوي و

                                                           
1
 .12البٌداغوجٌا الفارقٌة،صجمٌل الحمداوي:- 
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فٌما ٌلً  ،القرنوابل هذا أالدقٌق فً أواخر القرن الماضً و ت هذه النواحً للقٌاسخضع

 زمان بعٌدة حتى وقتنا الحاضر:تم فً مباحث الفروق الفردٌة منذ أالتطور الذي 

اس الذي ٌختلؾ قوة و ضعفا،تبعا ة الفروق الفردٌة بالتكوٌن الخلقً للنعلل)افبلطون( نشؤ

ختبلؾ مادته و عصره ،فكانت نظرته للفروق الفردٌة نظرة فلسفسة.إل
1

 

خصوصا فاض فً مناقشتها وعبقرٌته اإلختبلفات الفردٌة بل ألم تهمل قدرة)ارسطو(و"و

جناس والفروق من الناحٌة جماعات بما فً ذلك الفروق بٌن األالفروق الفردٌة بٌن ال

الخلقٌة."بٌن الجنسٌن فً السمات العقلٌة والفروق االجتماعٌة و
2

 

و لى أٌدي علماء النفس أالجدٌر بالذكر هنا أن دراسة الفروق الفردٌة لم ٌتم إكتشافها عو    

حٌث طرد مدٌر مرصد  م،1792ذلك عام كتشاؾ عالم فلكً وبل هً إ التربٌة، علماء

ة( بٌن ثان18ٌروٌال بجرٌنتش مساعده)كٌنبروك( من وظٌفته بسبب الفرق الثابت فً )

هذه الفروق الى  قد ارجع مدٌر المرصدو مبلحظات روٌال لها،مبلحظاته لمعٌار النجوم و

هو فلكً عن هذه الحادثة فإهتم بدراستها و و )بٌزل( أقرم 1812فً عجز )كٌنبروك(.و

ة للمبلحظٌن المختلفٌن.و فً هذا سم المعادلة الشخصٌإهتم بقٌاس ما عرفه بعد ذلك بإ

نما هو فً الحقٌقة مظهر من مظاهر إعترؾ بؤن الذي كان خطؤ فً حادثة جرٌنٌتش إ

ة.الفروق الفردٌ
3

 

سع عشر اول من القرن التالنصؾ األ هتمام الباحثٌن فً"لفت هذا الحدث التارٌخً إ    

قٌاس بقٌاس الفروق الفردٌة و لم ٌكن هدؾ علماء النفس المشتؽلون بالمختبرات التجرٌبٌة 

 هتمولذلك إان اإلعتقاد السابد أنها أخطاء وال حتى اإلنتباه لها،إذ كالفروق الفردٌة و

ى السلوك اإلنسانً لالوصول إلى صٌاؼة ٌمكن ّأن تكون معممة إللتخلص منها وبدراستها 

ول ( الذي أنشؤ أfuntتجاه عند )فونت أو قانون عام ٌصؾ السلوك اإلنسانً. كان هذا اإل

( و  feber ن )فٌبرم" بالرؼم من أ1879ر لعلم النفس فً مدٌنة "لٌبزغ األلمانٌة مختب

                                                           
1
-ه 2،1482هراء،الرٌاظ،طعبد المجٌد احمد منصور و اخرون:التقوٌم التربوي)االسس و التطبٌقات(،دار الز- 

 .47م،ص5112
2
اسعد شرٌؾ االمارة:سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة)علم النفس الفارقً(،دار صفلء للنشر و .- 

 .17م،ص5114-ه1،1482التوزٌع،عمان،االردن،ط
الفردٌة فً السنة ٌنظر،خالد بن صالح حمزةصدقة:واقع ممارسة معلمً المرحلو االبتدابٌة بمكة المكرمة لمبدا الفروق  - 3

النبوٌة،بحٌث مكمل لنٌل درجة الماجستٌر فً التربٌة االسبلمٌة،قسم التربٌة االسبلمٌة و المقارنة،جامعة ام القرى،المملكة 

 .4ه،ص1484-ه1488العلربٌة السعودٌة،



ولالفصل األ  
 

 

19 

مل ن معامو بتجارب ذات طبٌعة نفسٌة  إال أ(قhelmholtz ( و )هلمهولتزfechner)فخنر

جاء بعد "فونت"تلمٌذه)سٌر فرانسٌس الذي تكرس لعلم النفس بالكامل. وول "فونت"كان األ

ق حركة قٌاس الفروق الفردٌة على ستمرار بطرٌ( العالم البٌولوجً فً اإلgaltoجالتون 

سس صحٌحة".أ
1
  

( و المقٌاس questionnaireستبٌان )ً تطبٌق منهج اإلكان لجالتون السبق األول فو     

 له جهد كبٌر(وfree associationستخدام منهج التداعً الحر)إ( وrating scalالمتدرج) 

ٌانات عن الفروق حصابٌة المستخدمة لتحلٌل البالوسابل اإلفً تطوٌر بعض الطرق و

همٌة "جالتون"فً دراساته عن الفروق الفردٌة هو تركٌزه من األمور التً واكبت أالفردٌة و

ز على هذا التركٌٌجاد الفروق ولكن دون أن ٌؽفل الجانب البٌبً فً إوعلى الجانب الوراثً 

اإلتجاهات التً ظروؾ التً عاش فٌها "جالتون"ولى طبٌعة الالجانب الوراثً ربما ٌعود إ

ٌضا فقد كان "جالتون"طفبل أ ها المجتمع،قابد التً كان ٌإمن بالعنذاك وكانت سابدة أ

كان قادرا على القراءة قبل بلوؼه سن الثاثة من العمر( كما كان قرٌبا  موهوبا)حٌث

هو ابن خالته)تشارلز ا والشخاص مشهورٌن متعددٌن من بٌنهم شخص اثر فٌه كثٌر

.دارون("
2

 

ومن ذلك  بناء المجتمع، ا فًهمٌتهأاإلهتمام بمعنى الفروق الفردٌة وأثار العرب قدٌما و     

ن فطن العرب إلى أفإذا تساوو هلكو"، وصمعً:"ال ٌزال الناس بخٌر ما تباٌنو ما قالهاأل

لذلك نادوا باإلعتدال فً كل شًء حتى  دود الدنٌا لهذه الفروق قد تإدي إلى اإلنحراؾ،الح

المجال:"خٌر الناس هذا النمط  ثورة فً هذامن أقوالهم المؤو تقسٌم أمور الحٌاة،

ٌة ناس بالنسبة إلى ألٌهم العالً" و بذلك قسم العرب الاألوسط،ٌلحق بهم التالً، وٌرجع إ

دنى."صفة من الصفات البشرٌة المختلفة إلى ثبلثة مستوٌات:األعلى،واألوسط،و األ
3
  

ورة أنه لم ٌتم ها علما حدٌثا ال ٌعنً بالضرن ظاهرة الفروق الفردٌة كوننستطٌع القول أ

ذ ر إنما هو قدٌم قدم البشمع البشر بحسب ما بٌنهم من فروق إكتشافها من قبل،فالتعامل إ

ة بٌنهم، وما لدٌهم من جتماعٌة و العقلٌاإلالناس بحسب الفروق الجسمٌة و كانو ٌصنفون

                                                           
1
 .19-18اسعد شرٌؾ االمارة:سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة )علم النفس الفارقً(،ص - 

2
 .51االمارة:سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة )علم النفس الفارقً(،صاسعد شرٌؾ  -- 

3
دار عبد المجٌد احمد منصور و اخرون:التقوٌم التربوي)االسس و التطبٌقات(، - 

 .88صم،5112ه،2،1482الزهراء،الرٌاض،ط



ولالفصل األ  
 

 

20 

سهمت إستعدادات ،وقد دلت األبحاث على تؤكٌد وجود الفروق كحقٌقة علمٌة، وأقدرات و

ق العلمٌة لتحلٌلها، وفً بناء الطرؾ عن الوسابل المناسبة لقٌاسها وكل كبٌر فً الكشبش

 سس النظرٌة لدراستها.األ

 :individuelle differencesتعرٌف الفروق الفردٌة 

لى بعض المصطلحات و عرٌؾ الفروق الفرقٌة ٌجدر بنا اإلشارة إقبل التفصٌل فً ت     

لى تعرٌؾ الفروق الفردٌة و ذلك على الفرق،الفرد،الفردٌة،وصوال إفهوم المفاهٌم، مثل:م

 النحو التالً:

 الفرق:-1

 ورد مفهوم "الفرق اللؽوي " عند "صبحً حمودي" كما ٌلً:    

 ختبلؾ، تباٌن.فرق جمعه فروق معناه:تفاوت، إ

 سعار(نقول:فارق:)فرق بٌن األ

 ختبلؾ،تفاوت:)فرق بٌن الخالق و المخلوق(إ

ابق:)فرق بٌن المبادئ و الحقابق(عدم تط
1

   

 الفرد:-2

بناء الجنس المفكر،وجد من أ نسان ككابن حً طبٌعً فردي،وواحد"مصطلح ٌقصد به اإل   

ما هو مكتسب، وحامل لصفات ر النوع، ووحدة بٌن ما هو فطري ولتطور الكابن و تطو

 "فردٌة خاصة مثل:المٌول،الحوافز.

 الفردٌة:-3

ٌقصد بالفردٌة أن الفرد إنسان ٌتمٌز بخصابص ذات داللة إجتماعٌة عن اآلخرٌن،و     

نسان و مزاجه، وفً اإل ته، وتتجلى الفردٌة فً سمات طبعتمٌزه بشخصٌته و نشؤ

المعرفٌة".خصوصٌة الطبابع، وفً صفات العملٌات العقلٌة و
2

 

لى تعرٌؾ الفروق ننتقل إالمفاهٌم بعض المصطلحات وبعد هذا العرض المختصر لو    

حٌث وضع  لمً،الفردٌة كظاهرة تناولها عدد ؼٌر قلٌل من المهتمٌن فً هذا المجال الع

                                                           
1
 .811م،ص1،5118صبحً حمودي:المنجد الوسٌط فً العربٌة المعاصرة ،دار المشرق،بٌروت،لبنان،ط - 

سلٌمان عبد الواحد ٌوسؾ:الفروق الفردٌة فً العملٌات العقلٌة المعرفٌة،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و  - 2

 .52-57م،ص5111-ه1،1485الطباعة،عمان،االردن،ط
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تنوعت التعرٌفات و فً ما  و تحدٌدا لمفهوم الفروق الفردٌة فتعددت والعدٌد منهم تعرٌفا أ

 منها: ٌلً بعض

تً ٌنتمً الٌها الفرد ة ال"االنحرافات الفردٌة عن متوسط المجموععرفها البعض بانها:   

راد فبحٌث ٌتوزع األ م جسمٌة،سواء كانت هذه الصفة نفسٌة أ و سمة مقٌسة،فً اي صفة أ

قل درجة فً الصفة المقٌسة."ما بٌن أعلى و أ
1

 

الفروق بٌن بعضهم البعض،  فراد ٌختلفون فً مستوى و درجةهذا التعرٌؾ ٌبٌن أن األ    

ال طو، و مثال ذلك :أن لجمٌع األفراد أالكم و لٌس فً النوعن هذه الفروق فً بمعنى آخر أ

خر،فاذا كان فرد آلى تبلؾ فً مستوى هذا الطول من فرد إخمعٌنة و مختلفة و ٌكمن هذا اإل

نحراؾ عن هذا المتوسط نعبر سم فإن أي إ171وسط أطوال مجموعة من األفراد هو مت

 عنه بالفروق الفردٌة."

نحرافات الفردٌة عن "بؤنها اإل ( الفروق الفردٌة:1665dreverٌعرف درٌفر)و    

المتوسط الجماعً فً الصفات المختلفة."
2
  

الفروق السٌكولوجٌة بٌن األفراد  نها علم دراسة"بؤانستازي فتعرف الفروق الفردٌة:ما أ   

 و بٌن الجاعات".أ

"الفروق  هً :ن الفروق الفردٌة وعة علم النفس و التحلٌل النفسً أفً حٌن ترى موس   

ٌة و النفسٌة التً تمٌز فردا عن آخر فهذا الفرد أكثر ذكاء من ذلك و هذا الجسمٌة و العقل

فراد زمنا معرفة الفروق بٌن األوتل طول من ذاك،من ذاك كما أن هذا أ نطوابٌة أقل إ

التعامل مع المرٌض سلوبنا فً عامل كل بالطرٌقة التً تناسبه، فؤبعضهم ببعض حتى ن

سلوبنا فً ألتعامل مع الشخص السوي نفسٌا، وسلوبنا فً اً ٌنبؽً أن ٌختلؾ عن أالنفس

شخص سلوبنا فً التعامل مع الع ضعٌؾ العقل)قلٌل الذكاء(ٌنبؽً أن ٌختلؾ عن أالتعامل م

الفردٌة كحقٌقة ما كان هناك أصبل حاجة إلى اإلختبارات و  الذكً و هكذا، و لوال الفروق

العقلٌة." المقاٌٌس  النفسٌة و
3

 

 خصائص الفروق الفردٌة:

                                                           
1
 .58ص سلٌمان عبد الواحد ٌوسؾ:الفروق الفردٌة فً العملٌات العقلٌة المعرفٌة - 

2
   .12م،ص5118قٌاس النفسً و التربوي،مركز االسكندرٌة للكتاب،القاهرة،د،ط،ناجً محمد قاسم:الفروق الفردٌة و ال - 

3
 .51اسعد شرٌؾ االمارة:سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة )علم النفس الفارقً(،ص  - 



ولالفصل األ  
 

 

22 

المدى بمعناه هو الفرق بٌن أعلى درجة لوجود أٌة صفة من :مدى الفروق الفردٌة: 1

من  آلخرخرى و من نوع تلؾ المدى من صفة إلى أقل درجة لها، وٌخالصفات المختلفة و أ

لفردٌة للفروق ا وسع مدىللصفات المتعددة، و تدل نتابج األبحاث على أن أنواع الربٌسٌة األ

قل مدى لهذه الفروق ٌظهر فً الفروق الجنسٌة من ٌظهر فً السمات الشخصٌة،وأن أ

هذه الفروق الفرقٌة بٌن  ٌضا مدىٌة فٌعتدل بٌن هذٌن الطرفٌن و ٌتؤثر أالنواحً العقل

فرق من الفروق فً خذنا صفة الطول بٌن التبلمٌذ كالذكور أكبر منه عند االناث، فمثبل إذا أ

 ن المدى ٌساوي فًسم فإ 040سم و أقصر تلمٌذ  080م معٌن فكان أطول تلمٌذ قس

سم و االناث ٌكون هذا الفرق اقل منه لدى الذكور اي ان لدٌهم اطوال  40هذه الحالة  

متقاربة.
1

 

القدرات  فراد فً معظم المهارات ودراسة مدى الفروق الفردٌة بٌن األب "وكسلر"و قام 

توصل إلى أن النسبة بٌن أكفا األفراد و بٌن باإلختبارات السٌكولوجٌة، و قٌسهاالعقلٌة التً ٌ

كما قل كفاءة، ( معنى ذلك ان قدرة أكفا األفراد تعادل ضعؾ الفرد أ7؛0كفاءة هً)ضعفهم أ

ختبارات النفسٌة.( فً بعض اإل0؛4توصل "هلل" إلى أن نسبة الفرق تمتد إلى )
2

 

الصفات بنفس الدرجة و ال تثبت الفروق الفردٌة فً جمٌع :معدل ثبات الفروق الفرقٌة:2

خاصة وق العقلٌة والمعرفٌة، وكثر الفروق الفردٌة ثباتا هً الفرلقد دلت األبحاث على أن أ

كثر أتظل ثابتة إلى مدى زمنً طوٌل، و أن المٌول أٌضاهقة المبكرة وبعد مرحلة المرا

 عنى أن  الصفات الوراثٌة تظل نسبٌةبم ،الشخصٌة الفروق تؽٌرا هً الفروق فً سمات

تتؽٌر بتؽٌر البٌبة ثٌر البٌبة والتً تتاثر وة مقارنة مع الصفات الناشبة عن تؤلمدة طوٌل

المحٌطة بالفرد.
3

 

ؼلب البحوث العلمٌة على وجود تنظٌم هرمً كد أتإ:التنظٌم الهرمً للفروق الفردٌة:3

هم صفة تحتل أحددة والمكونة للشخصٌة، ولنتابج قٌس الفروق الفردٌة لمختلؾ الصفات الم

لى قاعدة وٌتم اإلنحدار حتى ٌصل إ تً تقل عنها فً عمومٌتها،تلٌها الصفات ال ،قمة الهرم

العقلٌة  ففً الصفاتعمومٌتها الموقؾ الذي تظهر فٌه،  التً ال تكاد تتعدى فًالهرم و

                                                           
1
، 0سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و قٌاسها،عالم كتب النشر،توزٌع،طباعة،القاهرة،طسناء محمد سلٌمان: - 

 .77صم،7006ه،0476
2
 .77ص7002،وابل للنشر و التوزٌع االردن 0سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و التفوق العقلً،طادٌب محمد الخالدي: - 

3
،مكتبة سمٌر منصور للطباعة و النشر و 7005الفروق الفردٌة وتطبٌقاتها التربوٌة،خلٌل عبد الفتاح و اخرون، - 

 .70صالتوزٌع ؼزة فلسطٌن،
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لتً تقسم نواحً درات الكبرى اتلٌها القهم صفة تعتلً قمة الهرم، والمعرفٌة ٌعتبر الذكاء أ

هكذا ٌستمر إلى أن ٌصل إلى القدرات ت تحصٌلٌة ومهنٌة ولى قدراالنشاط المعرفً إ

فعند  ؼٌرها،اصٌة تخضع لها الصفات المزاجٌة وكذا الصفات الجسمٌة ونفس الخولٌة واأل

الصفة  باختبلؾبٌنهم فروق تختلؾ فً درجتها  ظهرمبلحظة التبلمٌذ فً المدرسة ت

 ستاذ.لممٌزة،والتً ٌجب أن تؤخذ بعٌن اإلعتبار من طرؾ األا

هً نظرة حدٌثة للفروق :الفروق الفردٌة هً فروق فً الكم و لٌست فروق فً النوع: 3

اسات التطبٌقٌة،حٌث ٌتم تقسٌم األفراد الى سمة ت نتٌجة البحوث و الدرو التً نشؤ الفردٌة،

قصى قدر النسبة بخط مستقٌم، حٌث ٌقع فً أحد طرفٌه أ على تمثٌل هذه معٌنة بناء

ن هذا التقسٌم ٌمكن من قٌاس ما ٌقع فً الطرؾ المقابل الحد األدنى لها،و بالتالً فإللسمة،بٌن

مقدار،و على المقولة الشهٌرة"الدوارد لً ثونرندرٌك"،"كل ما ٌوجد ب ناءالفروق الفردٌة ب

أن اإلختبلؾ فً الكم أو الدرجة عندما ٌصل إلى كل ما ٌوجد بمقدار ٌمكن أن ٌقاس،إال 

لى فرق فً التنوع "،فكما ٌقول العالم "هنري ٌرجسون" الحد األقصى ٌمكن أن ٌتحول إ

ٌتحول إلى بخار" و كذا فإنه مهما بلؽت الصفة حدها "فالماء عندما تزداد درجة ؼلٌانه 

 ن تساوي الصفر المطلق. األدنى فإنها ال ٌمكن أ

و تقلٌصها معنى أن الفروق الفردٌة ٌمكن تؽٌرها أجامدة:  الفردٌة لٌست انماط:الفروق ا4

ذا كان الفرق بٌن الظروؾ و شروط البٌبة المحٌطة،فإ بواسطة التعلٌم و التدرٌب و تؽٌٌر

درجة فً سمة من السمات، فإن هذا الفارق ٌتقلص عند  20هو  الشخص )ا(والشخص)ب(

التربوٌة و و بإستخدام األسالٌب العلمٌة و قدراته الكامنة،وبه الشخصٌة ستخدام الفرد لمواهإ

 كتسابه الخبرات المناسبة.بإ

إختبلؾ فً و هذا ما ٌبلحظ من  الفروق الفردٌة فً قدرات الفرد و سماته الشخصٌة:-5

ذلك ناتج عن لٌة عبر مراحل العمر المختلفة، ونفعاسمات األفراد الجسمٌة و المعرفٌة و اإل

ثر ٌة التً ٌمر بها الفرد و كذلك ٌتؤجتماعاإلحبة للنمو والظروؾ البٌبٌة والمصاالتؽٌٌرات 

فٌإثر كل ذلك على قدراته وسماته المختلفة من  المهنٌة التً ٌمارسها،بالخبرات التعلٌمٌة و

الضعؾ.حٌث القوة و
1

 

                                                           
أساسٌات علم النفس التربوي بٌن النظرٌة و التطبٌق،الحامد للنشر و محمد فرحان القضاه،محمد عوض الترتوري، - 1

 .755،ص التوزٌع
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 شكال الفروق الفردٌة:أ

 :الفروق بٌن الجنسٌن:1

اصة فً بعض المواقؾ هم مظاهر هذه الفروق خمن أتعتبر الفروق بٌن الجنسٌن        

من مظاهر الفروق بٌن و المهارٌة،والصفات العقلٌة وبراز القدرات الخاصة التً تستوجب إ

 الجنسٌن ما ٌلً:

حالٌة لدراسة الثقة هم االهتمامات الإن أ ناث فً الثقة  بالنفس:الفروق بٌن الذكور و اإل-

وأنهن  ة بالنفس أقل من الذكور فً كل مواقؾ اإلنجاز،بالنفس طرحت أن اإلناث لدٌهن ثق

ٌضا خوفا من النجاح أقل فً الثقة بالنفس ألن أداءهن أقل مرتبة من الذكور،كما أن لدٌهن أ

حتى ال ٌعانٌن نقصا مدركا فً األنوثة،وأٌضا عدم  خاصة فً المجال الذي ٌسوده الرجال

دلة التً تتعارض عا،إال أن هناك بعض األالذكور مول اإلجتماعً من قبل كل اإلناث والقب

 مع هذا الطرح و ٌتمثل فً:

جعة ن تؽذٌة راٌتلقو عندما الثقة فً المواقؾ ؼٌر التنافسٌة أقد ال تختلؾ مستوٌات -

 داء.واضحة لؤل

 ختفاء.باإل عندما تزٌد البراعة المهارٌة أو المستوى التنافسً فاإلختبلفات تبدأ-

نشاط لٌه الفرد بالنسبة لنوع الرا بتحدٌد نمط الجنس الذي ٌنتمً إثمتؤتقٌٌم الثقة قد ٌكون -

ختبلفات قد تختفً عندما ٌكون الفرد فً النشاط المناسب لنوع الذي ٌقوم به، و لذلك فً اإل

 جنسه.

ؾ التً ال قد ٌصبح واضحا فً المواق الذكور،ناث والخوؾ من النجاح لدى كل من اإل-

المعتقدات جماعٌة وماعً مع اإلنجاز كما ٌمكن إضافة البنٌة اإلٌتطابق فٌها القبول اإلجت

التً تإثر على مشاركة الجنسٌن فً المواقؾ التنافسٌة و بالتالً الحد من الثقة بالنفس لدى 

بعضهم.
1

 

و البنات ال  اللعب بٌن البنٌن ان الفروق فً الفروق بٌن االناث و الذكور  فً اللعب:-

 تبدأ هذه الفروق أثناء بداٌة مرحلة المراهقة،من حٌاة الطفل، والسنوات األولى  تتضح فً

 لعاب واحدة.هذا إن توفرت بٌبة و أ

                                                           
1
 .72،ص5112،المكتب الجامعً الحدٌث،مصر،1علم النفس الرٌاضة ،طصدقً نور الدٌن محمد:- 
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 مختلفة فً سن مبكرة،هذه الفروق اللى ظهور فإنها تإدي إوساط الثقافٌة المختلفة أما األ   

اللعب  البناتبشكل عام تفضل خرى للبنات، وأأن هناك ألعابا مبلبمة لؤلوالد وفالطفل ٌدرك 

ألعاب والخرز والمكعبات كنط الحبل ودوات المنزلٌة ،األلعاب المتعلقة باألبالدمى و

ت والسفن و الدبابات و الطابرالون اللعب بالقطارات و العربات ووالد فٌفضاإلختفاء،أما األ

كثر من البنات.ٌلعب األوالد بعؾ أالمسدسات، و
1

 

بٌن الجنسٌن فً كافة ختبلط تعد مشكلة اإل االختالط:الفروق بٌن الجنسٌن فً المٌل نحو -

ت التً خطر المشكبلأأهم و مرافق المجتمع الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة منالمإسسات و

المهنٌة وتتجسد مشكلة قافٌة وجتماعٌة ومستوٌاتهم الثٌجابهها الشباب على كافة إنحدراتهم اإل

تفاعل بعضهم مع بعض لوجود وال ختبلطاإلختبلط فً عزوؾ أو تردد كبل الجنسٌن عن اإل

ذا ٌمٌل الذكور نحو خر لهقٌة ودٌنٌة ونفسٌة تلزمهم تجنب أحدهما اآلخبلعوامل إجتماعٌة وإ

أكدت بعض الدراسات أن  ناث ولقداإلختبلط مع الذكور وتمٌل اإلناث لئلختبلط مع اإل

 تإثر على التحصٌل الدراسً للطبلب.تبلط خظاهرة اإل

ن وجدت فروق بٌن الجنسٌن لصالح الذكور مفً مستوى الطموح: الفرق بٌن الجنسٌن-

األهداؾ و لتفوق،وتحدٌد الخطة وه نحو اتجاو اإل لى الحٌاةالطلبة بالنسبة لمتؽٌر النظرة إ

وعدم الرضا بالوضع  ثابرة،المعتماد على النفس واإلوتحمل المسإولٌة و المٌل إلى الكفاح،

ذكر"دٌكوس" للفروق بٌن الجنسٌن فً القٌم فقد  وبالنسبة ٌمان بالحظ،الراهن أو اإل

( بقٌاس قٌم جماعات 0920) خصابٌٌن فً علم النفس بدأوا خبلل عام( أن األ0955)

اتضح من النتابج أن النسبة األكبر من الذكور قد أظهروا إتجاها إٌجابٌا نحو فراد بحٌث األ

ٌناث.العمل أكثر من اإل
2

 

جرى "لوسً كامل" (لما ا0962فً عام )الشخصٌة:الفرق بٌن الجنسٌن فً السمات -

وجه على طالبات و طبلب جامعة عٌن دراسة طبق فٌها إختبار الشخصٌة المتعددة األ

ختبار ما عدا ة و الطالبات على جمٌع مقاٌٌس اإلالشمس،و قد وجد فروقا دالة بٌن الطلب

توسط الفرق بٌن ٌشٌر مو الهوس الخفٌؾ،نوثة واألالسٌكوباتٌة و الذكورة ومقاٌٌس 

توهم كتباب واإلأن الطالبات أعلى فً الهستٌرٌا والطالبات الى وعتٌن من الطلبة والمجم

                                                           
1
 .85ص5114،دار عمان،1سٌكولوجٌة اللعب وأثرها فً تعلم األطفال،طنبٌل عبد الهادي:- 

2
 .158،ص5112،دار وائل للنشر و التوزٌع االردن، 1علم اإلجتماع الرٌاضً،طاحسان محمد الحسن:- 
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أعلى من لم ٌكن الذكور و الهوس الخفٌؾ،السٌكوباتٌة والبارانوٌا والفصام والمرض، و

جتماعً.هو مقٌاس اإلنطواء اإلات إال فً مقٌاس إكلٌنٌكً واحد وحٌث المتوسط عن البن
1

 

 :الفروق الفردٌة من الناحٌة المزاجٌة:2

لة على الطبٌعة الوجدانٌة ألحد فً علم النفس دالٌستخدم لفظ المزاج تعرٌف المزاج:

و النزعة ً ال تتمثل فً الضرورة فً المٌل أالتو األفراد،والحالة المزاجٌة وقتٌة وعابرة،

هناك إستمرارٌة لصفة د ٌكون الطالب مكتببا وقتٌا،دون أن تكون الدابمة و هكذا، فق

كتباب و هو ما ٌساعد على تحدٌد سلوك الفرد،وتلعب الناحٌة المزاجٌة دورا كبٌرا فً اإل

تطورات ٌمر بمرحلة نمو و ألنه آلخرتقلبات سلوك المراهق فهو ٌتؽٌر من وقت 

 نفعالٌة،و بالتالً السلوكٌة.تإثر على الناحٌة النفسٌة ، واإلفٌسٌولوجٌة 

ٌمكن تقسٌم الناس إلى ثبلث فبات من حٌث الطاقة  من حٌث المزاج:فراد تقسٌم األ-

 بهذه الطاقة:مزجتهم اإلنفعالٌة و تؤثر أ

 :ها و نفعالٌة كبٌرة ٌصعب التحكم بها و كبح جماحمن ولدو بطاقة إ الفئة االولى

تزان و هذه اإللعقلٌة التً ال تعرؾ الهدوء والحالة اٌتمٌزون بالهٌجان المستمر و

 المزاج.الموجب فً مجال الفروق الفردٌة ومثل الطرؾ الفبة ت

 :التً تمثل الطرؾ السالب فً مجال الفروق الفردٌة فً المزاج،فهو و الفئة الثانٌة

 الخمول المزاجً.نفعالٌة واقة ضعٌفة و ٌمتازون بالبرودة اإلٌولدون مزودٌن بط

 :متقاربة نحو احدى  فراد فً درجاتأكثرٌة األو تقع بٌن  الطرفٌن و الفئة الثالثة

كما ٌتصفون  التحكم فٌهاء ٌتمٌزون بامتبلك زمام نفوسهم ونهاٌتٌن و هإال

الهدوء العاطفً.ستقرار النفسً وباإل
2

 

 الفروق الفردٌة من الناحٌة العقلٌة:3

 نمو مستمر،وهذا ٌبدو واضحا من تصرفاته من مراحلن عقل الفرد فً تطور وإالذكاء:

و ٌعتبر الذكاء الصفة  -العقلًبالنمو -النمو ٌطلق علٌهالعمر المختلفة، و هذا التطور و

قد اختلفوا فٌما بٌنهم فً تحدٌد السن الذي ت بدراسات العلماء والباحثٌن وولى التً حضٌاأل

العمر ن نموه ٌكون سرٌعا فً سنوات إال أنهم اتفقوا على أٌتوقؾ فٌه الذكاء عن النمو،

ن نسبة نمو كما ٌبلحظ أ بطا بعد الثانٌة عشرة،م ٌتدرج فً البدئ و ٌشتد هذا الولى،ثاأل
                                                           

1
 .581،ص1982علم النفس الفارق ب،ط،النهضة العربٌة و النشر بٌروت،د ابو النٌل و انشراح محمد دسوقً:محمد السٌ- 

2
 .122،ص5118التعلم،ب،ط،دار البازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع،عمان،الفروق الفردٌة و صعوبات ٌحٌى محمد نبهان: - 
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اد فرأما عن توزٌع الذكاء بٌن األ النابؽٌن تكون مختلفة عن ؼٌرها،الذكاء عند الموهوبٌن و

لذكاء ٌتبع بصفة عامة المنحنى ن توزٌع االدراسات اإلحصابة على أفقد دلت البحوث و

ؼلبٌة فً وسط المنحنى من العادٌٌن المتوسطٌن فً نسبة الذكاء،ثم ألحٌث نجد ا عتدالً،اإل

لٌة من ضعفاء قأننا نجد أقلٌة من العباقرة من طرؾ، وأال على الجانبٌن إٌتدرج التوزٌع 

ٌظهر من خبلل  هو ما،والشا نفسه ٌنطبق على المدرسة وخرالعقول فً الطرؾ اآل

صورة الت متقاربة فً حٌن نجد من ٌتوفق بؼلبٌة الطبلب لدٌهم معدالتحصٌل الدراسً،فؤ

خرٌن.منفردة و كذلك بالنسبة للمتؤ
1

 

ن تركٌزا شعورٌا على شًء موضوعً أو فكرة تتصل بشًء هو تركٌز الذه نتباه:اإل

شعوري هتمام الجانب الرة مجردة،فهو عملٌة عقلٌة تتصل بإو التركٌز على فكموضوعً أ

ٌنصب فً هذه العملٌة العقلٌة على الناحٌة المعرفٌة هتمام بشًء معٌن على نحو واضح،فاإل

القٌام بنشاط ضروري ٌكون هاببل فً  لىذهن، لكن الجانب النزوعً الرامً إمن نواحً ال

ند الفرد، فلكل شخصٌته النزوع عنتباه تتوقؾ على مدى قوة عملٌة اإلنتباه بحٌث أن قوة اإل

وبالتالً زٌادة إنتباهه و ه هتمامإ ذي ٌثٌرلى الشًء الو مٌوله وإهتماماته،فكل شخص ٌمٌل إ

 مارستها،لى مٌمٌل إماعٌة واب الجلعهو ما ٌسمى باإلنتباه اإلنتقابً،فطالب مثبل ٌحب األ

هذه النقطة كذلك ردٌة، ولعاب الففهو دابما ٌركز و ٌنتبه إلى المعلم أكثر منه فً األ

 نتباه الطالب نحوه.تستوجب إهتمام المعلم بإستعمال أسالٌب لزٌادة توجٌه إ

ذلك ستعداد هو القدرة الكامنة للفرد التً لم تظهر لدٌه كلها فً اإلاالستعداد و القدرة:

قدرات لى المدرسة فكل واحد له خلفٌة وفرق بٌن القدرة ،فالطبلب حٌنما ٌؤتون إالالوقت، و

التعلم فً سرعة ما ٌظهر فروقا ة سواء ناتجة عن الخبرة السابقة أم ؼٌرها، و هوكامن

المهارٌة مثبل فً حصة التربٌة الفنٌة فعلى المعلم مبلحظة الطبلب لتكوٌن فكرة واضحة 

 ال ٌكادات و منهم من ٌبذل جهدا مضاعفا وفمنهم من ٌتفوق فً جمٌع المهار عن تفاوتهم،

هذا كله ٌرجع الى الفروق الفردٌة فً االستعدادات و القدرات ٌبلػ األول اال بصعوبة، و

الفردٌة.
2

 

 الفروق الفردٌة من الناحٌة السلوكٌة:-4

                                                           
1
،مكتبة سمٌر منصور للطباعة و النشر و التوزٌع غزة فلسطٌن 5112الفروق الفردٌة و تطبٌقاتها التربوٌة ،طبعةخلٌل عبد الفتاح و اخرون:- 

 .42،ص5114
2
 .47عبد الفتاح و اخرون،نفس المرجع،ص- 
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السلوك هو ذلك المشاط الذي ٌصدر من الكابن الحً كنتٌجة لعبلقته تعرٌف السلوك:

بضروؾ معٌنة و الذي ٌتمثل بالتالً فً محاولته المتكررة للتعدٌل و التؽٌٌر من هذه 

 لجنسه.الظروؾ،حتى ٌتناسب مع مقتضٌات حٌاته و حتى ٌتحقق له البقاء له و 

 قسام منها:ٌنقسم السلوك إلى عدة أقسام السلوك:أ

 سلوك فطري و سلوك مكتسب كم ٌقسم الى:

ث تلبٌة لدوافع فردٌة شخصٌة،وهو أبسط صور السلوك،وٌجب و الذي ٌحدسلوك فردي:

 من فرد الى اخر. نه ال بد من مثٌر لكً تكون االستجابةاإلشارة إلى أ

عادات تتصؾ بالقدرة على تطوٌر قواعد و فراداألهو سلوك جماعة من وسلوك جماعً: 

سرعة التؤثٌر سم بالسهولة، وقت، ٌتنه سلوك مإمن ممٌزاته أك بطرٌقة تلقابٌة، وللسلو

 قتراحات.التقبل التلقابً لئلة الجماعٌة ونتقال المسإولٌالمتبادل، إ

الفرد بؽٌره من  عبلقةنسانٌة، و ٌتمثل فً وهو السلوك الشابع فً الحٌاة اإلسلوك اجتماعً:

تكوٌن العبلقات االجتماعٌة مع نتماء وأفراد الجماعة،حٌث ٌمٌل اإلنسان بطبٌعته إلى اإل

التً ٌنشؤ فٌها أوال ثم البٌبة  سرةلوك منذ مولده نتٌجة لعبلقته باألؼٌره و ٌكتسب هذا الس

سرة.اإلجتماعٌة خارج األ
1

 

 قٌاس الفروق الفردٌة:

ند المتعلمٌن بواسطة الفروض واإلختبارات و األنشطة الموجودة عتقاس الفوارق الفردٌة  

قٌسة العقلٌة و دراسة الحالة، و من لة ،و اإلستعانة باألالمقابستخدام المبلحظة والتقوٌمٌة ،وإ

التحصٌل الدراسً،و قد  ثم فقد نقٌس القدرات العقلٌة و الذكابٌة،وقد نضع معاٌٌر لمستوى

ات النفسٌة،و فً هذا الصدد،ٌقول "أحمد عزت ستعدادواإل نستخدم اإلختبارات الشخصٌة

فراد بعضهم ها لقٌاس الفروق بٌن األنواعراجح:"تستخدم اإلختبارات النفسٌة بمختلؾ أ

و بٌن الفرد و خر فً مجموعة من نفس السنة،أكمقارنة ذكاء طفل بذكاء طفل آ بعض،ال

شعر قبل فترة من التدرٌب و نفسه فً فترات مختلفة،كمقارنة قدرة الفرد على حفظ ال

الٌدوٌة أو ناث من حٌث المهارة لجماعات:كالمقارنة بٌن الذكورواإلبعدها،و الفروق بٌن ا

 .موجز القول: اننا نقٌس لنقارن.اإلستعداد الموسٌقً

  نواع منها:أما  اإلختبارات فعلى أ

                                                           
1
 .814،812،ص 8ط مصر، االسكندرٌة، المكتب المصري الحدٌث للطباعة و النشر، أصول علم النفس،راجح:احمد عزت  - 
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 ختبارات ذكاء.إ-

 و عقلٌة و فنٌة. ستعدادات:جسمٌة و جسدٌة و حركٌةأختبارات قدرات و إ-

ة تجاهات النفسٌتدخل فً نطاقها إختبارات وإستخبارات المٌول و اإلبارات الشخصٌة:وختإ-

 قوة الدافع.والقٌم و السمات الخلفٌة والمزاجٌة و مستوى الطموح و

و  ،مال والموظفٌنختبارات الكفاٌة المهنٌة للعوذإ تبارات التحصٌل الدراسً للطبلب،خإ-

المعٌرة للتحكم فً ظاهرة سالٌب التقوٌم والقٌاس وأنه ال بد من إستخدام أٌعنً هذا كله 

نسب الحلول الواقعٌةبٌداؼوجٌا و دٌداكتٌكٌا بؽٌة إٌجاد أ ومعاجتها الفوارق الفردٌة،
1

 

 نواع الفروق الفردٌة:أ

مباشرة منها  نسانً العدٌد من المجاالت التً تمس اإلفنواع الفروق الفردٌة تظهر أ     

 ٌها بعض الجوانب الشخصٌة، وٌمكن تصنٌفالنواحً التربوٌة والمظاهر السلوكٌة و

 :تًكاآل 

فتقاد ذلك إلذا الفرق ال ٌخضع للقٌاس وهكاختبلؾ الطول عن الوزن، و أ(فارق فً النوع:

صفة مشتركة ٌمكن قٌاسها بمقٌاس واحد.
2
  

بٌنها وحدة قٌاس مشتركة، الطول ٌختلؾ عن ن الفروق فً النوع ال ٌوجد هذا معناه أو  

 ن الوزن ٌقاس بالؽرامات.الطول ٌقاس بالسنتٌمترات فً حٌن أالوزن، ف

.نطواءاأو  انبساطأو من  كالفروق الجسدٌة من طول و قصر،فارق فً الدرجة:  
3

 

ق توجد بٌنها وحدة قٌاس مشتركة ألن الفرق بٌن الطول والقصر فرق فً هً فروو

الثقٌل و الخفٌؾ ، وكذلك الفرق بٌن السنتٌمتراتوحدة قٌاس الفرق بٌنهما هً الدرجة،و

عنى أٌضا على الذكاء و ٌنطبق الم، وس هً الؽراماتن وحدة القٌافرق فً الدرجة أل

 ستعدادات.اإلالقدرات و

 تً:ٌمكن تلخٌص الفروق الفردٌة فً أربعة أنواع ربٌسٌة كاآلو    

                                                           
 ،15،1971صول علم النفس،المكتب المصري الحدٌث للطباعة و النشر،االسكندرٌة،مصر،طحمد عزت راجح:أأ - 1

  .205،204ص
و التطبٌقٌة(،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و  سامً محمد ملحم :سٌكولوجٌة التعلم و التعلٌم )االسس النظرٌة- 2

 .141م،ص5111-ه1،1455الطباعة،عمان،االردن،ط
سامً محمد ملحم:سٌكولوجٌة التعلم و التعلٌم)االسس النظرٌة و التطبٌقٌة(،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع و  - 3

 .111م،ص2001-ه1،1122الطباعة،عمان،االردن،ط
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د بعضهم عن فراتعنً إختبلؾ األو: inter a individuelleفراد الفروق بٌن األ-1

أن األفراد ٌختلفون من حٌث  سماتهم، ففً القدرة الواحدة نبلحظبعض من حٌث قدراتهم و

ٌهدؾ قٌاس هذا النوع من الفروق إلى مقارنة الفرد بؽٌره من أفراد الضعؾ، والقوة و

و أ لنواحً النفسٌة،ته من ناحٌة من او بٌأ أو عمره، مجموعته،أو صفه الدراسً،

 فرادزه النسبً فٌها حتى ٌمكن تصنٌؾ األي تحدٌد مركالمهنٌة،أو الجسمٌة،أو أالتربوٌة،

لى جماعات متجانسة.لى مستوٌات أو إإ
1

 

ختبلؾ نعنً بالفروق فً ذات الفرد إو: intra-individuelleالفروق فً ذات الفرد -2

لى وٌهدؾ هذا النوع من الفروق إ لضعؾ،امات الفرد الواحد من حٌث القوة وسقدرات و

بمعنى  الضعؾ بالنسبة لنفسه،الفرد نفسه لمعرفة نواحً القوة ومقارنة النواحً المختلفة فً 

قدراته المختلفة معا للتعرؾ على أقصى إمكانٌته فً كل منها بؽرض الوصول إلى مقارنة 

تربوٌا حتى ٌحقق أكبر مهنٌا وتوجٌهه كما تفٌد فً  و تدرٌبٌة،تخطٌط أفضل برامج تعلٌمٌة أ

متوسطا فً فرد متفوقا فً القدرة الرٌاضٌة ومكانٌاته هو،فربما ٌكون النجاح فً حدود إ

فروق فً القدرات الفردٌة لدى األفراد  وهناك ضعٌفا فً القدرة اللؽوٌة،بتكارٌة والقدرة اإل

ٌه(بٌنما تكون ضعٌفة ل الفكرة بسهولة للمقابل)المرسل إلٌصامثل القدرة على المناقشة وإ

وكذلك األمر  ٌتمتع فرد آخر بقدرة عالٌة فً الكتابة و اإلجابة التحرٌرٌة،عند اآلخر، و

منهج و لٌست فً لٌست المشكلة فً ال ٌصال المعلومة للطالب،بقدرات المدرسٌن فً إ

ٌر ن ٌتتبع الكثس ذاته، فالمدرس المقتدر ٌستطٌع أقدرات المدر نما فًطرٌقة التدرٌس و إ

دابه.حظاته لتبلمٌذه،و كذلك فً مستوى آمن هذه الفروق نتٌجة لمبل
2

 

ر هذه الفروق بصورة واضحة بٌن األفراد أثناء تؤدٌة العمل الواحد،فبل ٌمكن أن تظه

 فراد العمل الواحد بنفس الطرٌقة و الفاعلٌة.ٌمارس كل األ

المهن المختلفة ن من المعروؾ أ :inter-occupationelالفروق بٌن المهن  -3

،و قٌاس هذه الفروق ٌفٌدنا ستعدادات و السماتالقدرات و اإل تتطلب مستوٌات مختلفة من

عداد الفرد عموما للمهن،و ما ٌنطبق على المهن ء و فً التوجٌه المهنً و فً إنتقافً اإل

 المختلفة ٌنطبق على المواد الدراسٌة المختلفة.

                                                           
1
 .21االمارة:سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة )علم النفس الفارقً(،صسعد شرؾ أ - 

 .22المرجع نفسه،ص - 2
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أسلوب ممارستها من قبل مستلزماتها و لها خصابصها ولها فلكل مهنة مٌزة معٌنة     

مكانات الواجب توافرها اإلمعٌنة من القدرات و السمات و ن لكل مهنة متطلباتالفرد، وإ

تلفة عن تلك التً تتصؾ بها مهنة أخرى. و لهذا أصبح لدى القابمٌن بها. و بهذا تكون مخ

طلب مر ٌتهذا األفً العمل المناسب" وناسب ن نسمع القول الشابع "الرجل الممن المؤلوؾ أ

النجاح والتصنٌؾ المهنً نتقاء وقٌاس هذه الفروق حتى ٌمكن اإلستفادة منها فً عملٌة اإل

أٌضا نستفٌد منها فً توجٌه األفراد للعمل حسب عداد وتؤهٌل األفراد للمهن المختلفة، وفً إ

.المختلفة ٌةمتطلبات تخصصاتهم الدراسمكاناتهم الفردٌة وإ
1

 

متطلبات مكاناتهم الفردٌة ونها فً توجٌه األفراد للعمل حسب إٌضا نستفٌد موأ   

تخصصاتهم الدراسٌة.
2

 

فً العمل جل وضع كل انسان إلستعدادات األفراد من أاة  قدرات وبالتالً ٌجب مراعو    

 دقة.ختلفة،لممارسة عمله بكل فاعلٌة وٌناسب قدراته المالمناسب الذي ٌلٌق به و

 جماعاتتختلؾ ظاهرة الفروق الفردٌة بٌن ال: inter- groupالفروق بٌن الجماعات -4

األقل تحصٌبل فً لطبلب األعلى تحصٌبل وفالفروق بٌن اعن الفروق الفردٌة بٌن األفراد، 

كالفرق  كبر من الفرق بٌن متوسط التحصٌل بٌن مجموعتٌن من الطبلب،أي صؾ دراسً أ

بناء أأو بٌن أبناء المدن و أو من حٌث التخصص العلمً، بٌن الطبلب من حٌث الجنس،

دٌة داخل كل مجموعة تتضاءل كلما إتجهنا نحو المتوسط،و فالفروق الفر هكذا،الرٌؾ و

 اإلعتدالً،تجهنا بعٌدا عن المتوسط سواء باتجاه الطرؾ الموجب من المنحى تزداد كلما إ

صبح لى الحد الذي ٌدنى من المتوسط،إأي أعلى من المتوسط،أو باتجاه الطرؾ السالب أي أ

كبر من التباٌن داخلها.عنده التباٌن بٌن المجموعات أ
3

 

ن هناك فروقا بٌن جوانب الحٌاة النفسٌة لدى تت الدراسات المٌدانٌة المتعددة أثبقد أو     

ا قٌاس هذه الفروق ٌفٌدنعمار المختلفة، وبٌن األبٌن الجنسٌات المختلفة وكل من الجنسٌن 

                                                           
  .76مارة:سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة)علم النفس الفارقً(،صأسعد شرٌف األ - 1
2
قلً،دار وابل للنشر و محمد الخالدي :سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و التفوق الع بدٌأ.- 

 .27م،ص7،7008ردن،طالتوزٌع،األ
3
 .20دٌب محمد الخالدي :سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و التفوق العقلً،صأ- 
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بما تكون مسإولة خصابص النمو دراسة العوامل التً رفً دراسة سٌكولوجٌة الجماعات و

التؽلب على ؼٌر الصالح.نماء الصالح منها وعن هذه الفروق إل
1

 

 العوامل المؤثرة فً الفروق الفردٌة:

فماهً العوامل التً تإدي إلى  لنفسٌة،اراد ٌختلفون فً سماتهم الجسمٌة وفإذا كان األ    

فلسفٌة طوٌلة.ذلك أن اإلجابة علٌها ذات و رٌةهذا اإلختبلؾ؟ أثار هذا السإال مناقشات نظ

 أهمٌة مزدوجة ،فهً:

 .سبابها أوال:تساعد على فهم السلوك اإلنسانً وطبٌعة الفروق بٌن األفراد وأ 

.تمكن المعلمٌن من توجٌه التربٌة الوجهة السلٌمة ثانٌا : 
2

 

 الوراثة:-1

فكل بوٌه، تعرؾ الوراثة بؤنها مجموع الجٌنات أو المورثات التً تنتقل إلى الفرد من أ    

ذه المورثات ن هلة ،وإبم المتماثا من هذه المورثات عدا حالة التوافرد ٌتلقى تجمٌعا مختلف

. نسانالبٌبٌة خبلل حٌاة اإل تتفاعل مع العوامل 
3

 

 تأثٌر الوراثة على ذكاء الفرد 

شار وقد أ افة الجوانب من بداٌة حٌاته،ن العوامل الوراثٌة تإثر على الفرد من كإ   

((إلى أن تقارب العبلقات Nelson0958 ،ونلسونBaker،وبكٌر   Sontag))سونتاج

األطفال ن العقلً، فعلى الرؼم من أشابه كبٌر فً جوانب النمو لى تالوراثٌة ٌإدي إ

ؼالبا ما ٌنحدرون عقلٌا من آباء ذوي قدرة عقلٌة عادٌة ،فإن هناك نسبة  ،منخفضً الذكاء

 .سر ذات تارٌخ من الضعؾ العقلً تؤخرٌن عقلٌا ٌنحدرون من أطفال المعالٌة من األ

ثٌر العوامل محددة تقرٌبا فً تؤالالت واضحة وكدت الدراسات على وجود دقد أو    

تً:الدالالت  كاآلالفرد والوراثٌة فً ذكاء 
4

 

وسط معامل إذ ٌصل مت أ(كلما كانت صلة القربى أوثق كان التشابه أكبر فً الذكاء،

بٌن % 75لى حوالً تصل إو% 50لى حوالًأبنابهم الطبٌعٌٌن إاإلرتباط بٌن اآلباء و

نهم من نفس البوٌضة فإ تونالمتماثلة نظرا ألنهم ٌؤً حالة التوابم فبنابهم بالتبنً، واآلباء و أ

                                                           
1
 .76-76سعد شرٌؾ االمارة:سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة )علم النفس الفارقً(صأ- 

2
 .22سلٌمان الخضري الشٌخ : سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة فً الذكاء،ص   - 

3
 .22سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة والتفوق العقلً ،صدٌب محمد الخالدي :أ - 

4
 .25دٌب محمد الخالدي :سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة والتفوق العقلً ،صأ - 
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لذلك فإن متوسط معامل اإلرتباط بٌن ذكابهم ٌكون ما فً العوامل الوراثٌة، وٌشتركون تما

أما فً حالة التوابم األخوٌة الذٌن ٌؤتون من بوٌضات مختلفة  %90لى مرتفعا إذ ٌصل إ

 .%55لى حوالى ذكابهم إ فإن الوضع ٌختلؾ حٌث ٌبلػ متوسط اإلرتباط بٌن نسب

إال أن  للوراثة فً الذكاء كمحددات قوٌة،ثٌرات الفعالة لى الرؼم من وضوح التؤب(ع

النتابج التى أجرٌت لبٌان التؤثٌرات البٌبٌة فً الذكاء أظهرت أهمٌة كبٌرة أٌضا.إذ ٌبلحظ أن 

لو حتى و ذكابهم،شابه نسب حتمال تٌزداد إس المحٌط المنزلً وفً نف فراد ٌنشإون معااأل

 قرباء.ٌكونو أ

بنٌن تقرب من نسب ذكاء الطبٌعٌة أكثر من طفال المتج(على الرؼم من أن نسب ذكاء األ

درجة التً على بصفة عامة من الإال أن نسب ذكابهم أ إقترابها من نسب آبابهم بالتبنً،

 .بابهم الطبٌعٌونتسمح بالتنبإ بها على أساس القدرات التً ٌمتلكها آ

نما ٌقصد بها البٌبة وإ ؽرافٌة أو مكان السكن،لٌس المقصود بالبٌبة الج لبٌئة:ا-2

ده فً ي منذ وجولتً ٌتعرض لها الفرد طوال حٌاته،أالسٌكولوجٌة،و هً مجموع المثٌرات ا

خر من بداٌة حٌاته حتى مماته.بمعنى آ الرحم كبوٌضة مخصبة،
1

 

جتماعً الذي ٌعٌش الفرد تعتبر البٌبة الحٌز النفسً و اإل ثٌر البٌئة على ذكاء الفرد:تأ

شارت بحوث العدٌد من العلماء و من وقد أثٌراته،ٌطاره وٌقع تحت تؤضمن ا

ن التفاعل الذي ٌحدث بٌن بؤ hunt)0969(و)هنتcronbach0968بٌنهم)كرونباك

واضحة فً تكوٌنه لى تؽٌرات معه فً بٌبته فً سنٌن عمره ٌإدي إالفرد و ما ٌراه و ما ٌس

العقلً.
2

 

ن للعوامل البٌبٌة دورا كبٌرافً تحدٌد درجة نموالقدرات العقلٌة و تقرر دراسات كثٌرة أ    

للفرد،فالظروؾ البٌبٌة تشمل التؽذٌة،و الصحة العامة،و نوعٌة المثٌرات التً ٌتعرض الٌها 

نفعالً داخل اإلوت المناخ النفسً ثٌرال حٌاته و تفاإله معها،فضبل عن تؤالفرد خبل

ذلك:طفبلن ٌحمبلن نفس المورثات،أحدهما  المنزل،ونوعٌة التؽذٌة الراجعة للسلوك،مثال

بعدها  نشؤ فً بٌبة أسرٌة ٌسودها مناخ ل نظام ؼذابً أفضل قبل الوالدة وعاش تحت ظ

                                                           
 .26ة الفروق الفردٌة فً الذكاء،صسلٌمان الخضري الشٌخ:سٌكولوجٌ - 1

2
 .28دٌب محمد الخالدي:سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و التفوق العقلً،صأ.- 
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سبة ذكاء أعلى من و خصوبة المثٌرات الحسٌة،ومستوى مقبول من الثقافة،حقق نمشبع باأل

.متٌازاتطفل اآلخر الذي نشؤ فً بٌبة أسرٌة تفتقر إلى هذه االمن ال
1

 

مل الوراثة و ا نتاج تفاعل عوانهتنظر عملٌة التعلٌم إلى ظاهرة الفروق الفردٌة على أ

حداث هذه عوامل البٌبة اإلجتماعٌة معا.لكن أٌهما أكثر أهمٌة فً أاالستعداد الفطري و

ثرها بكل منهما.ومسإولٌة على طبٌعة سمة موضوع البحث فً تؤ الفروق،فذلك ٌتوقؾ

(و مسإولٌة الشعر،لون العٌنٌن،الطول،القصرالوراثة وحدها عن الصفات الجسمٌة)لون 

ً )تحدٌد درجة الدافعٌة،و رسم اإلتجاهات اإلجتماعٌة سواء البٌبة و حدها عن الفروق ف

ن مسإولٌتها فً رسم مٌول فضبل عو العمل المدرسً،على صعٌد األسرة فً التنشبة أ

البٌبة كتسبة(،ومسإولٌة كل من الوراثة ووما ٌتبع ذلك من خصابص م قٌمه،و الفرد،

فراد(.اوتة عن)تباٌن نسب الذكاء بٌن األمتف
2

 

فردٌة تكون واضحة و الفروق الالدراسات المختلفة فً علم النفس أتناولت الجنس:-3

ٌشتؽل فً مجال البحوث  هً حقٌقة مهمة ٌعرفها منكور،وناث عنه عند الذالمعالم بٌن اإل

فالفروق بٌن الجنسٌن باتت من الحقابق الواضحة التً ال ٌؽفلها  النفسٌة،التربوٌة و

مع فً هذا المجال بعد إجراء فروق بٌن المشتؽلون فً هذه التخصصات فكثٌرا ما نس

ذا بالمبة،أو نقرأ أن بعض الذكور ك كبر على المتؽٌر التالًالذكور و اإلناث،وكان الفرق األ

ٌحصلون على درجات أكثر إرتفاعا من اإلناث مقارنة بؤؼلب اإلناث،كما أن بعض اإلناث 

ؼلب الذكور و هكذا.ٌحصلن على درجات أقل من أ
3

 

 ناث فً بعض القدرات منها:الدراسات الفروق بٌن الذكور و اإلتبٌن بعض 

 قدرات اللفظٌة و التً تشمل القدرات كثر تفوقا من الذكور فً الإن اإلناث أ

 الطبلقة التعبٌرٌة.–الفهم اللؽوي  –التهجً  –فهم معانً الكلمات  -التالٌة:القراءة

 القدرات الكمٌة  –ناث فً القدرات التالٌة:القدرات المكانٌة الذكور أكثر تفوقا من اإل

 تشمل )القدرة الرٌاضٌة،القدرة العددٌة(و

                                                           
 .40التفوق العقلً،صالدي:سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة ومحمد الخ ادٌب - 1

 .47،صالمرجع السابق -2
3
 .40اسعد شرٌؾ االمارة:سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة )علم النفس الفارقً(،ص - 
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 اندة و المسو فً التعبٌر على الخوؾفً الحساسٌة للمس وعلى من الذكور اإلناث أ

تؤكٌد الذات و أنهن اكثر مٌبل لئلحتفاظ بالصداقات و الشعور بمساعدة اآلخرٌن و

 قل مٌبل للعدوانٌة من الذكور.العبلقات اإلجتماعٌة و أ

 القدرة على التحمل و ناث فً القدرة على حل المشكبلت والذكور أعلى من اإل

 الحٌوٌة و كذلك فً الدافعٌة للمثابرة.النشاط و و فًالصبر 

لعملٌات العقلٌة تعقٌدا و زدادت ا:"كلما إ" محمد الزعبً"ٌقول  (المستوى العقلً:4

سبة تسعت نك الفروق العقلٌة القابمة بٌن األفراد." بمعنى أنه كلما إزدادت تعبا لذلإ صعوبة،

 تفاقم الفروق الفردٌة على المستوى العقلً.لى إدت بالضرورة التعقٌد على المستوى العقلً أ

وسع من تباٌنها عند و بحوث "ثورنداٌك"قد أثبتت أن تباٌن الفروق العقلٌة عند اإلنسان أ

الحٌوان،و تزداد فً الجوانب المكتسبة كما هً علٌه فً النواحً الفطرٌة.
1

 

 جراءراتهم على إً قدفراد ففروق الفردٌة فً الذكاء هً فً األصل فروق بٌن األن الوأل

فراد بمستوى فإننا نتوقع أن ٌتؤثر ذكاء األ العملٌات العقلٌة التً تتضمنها إختبارات الذكاء،

فنجد هذا  مستوى العملٌات، فراد بازدٌادعقلٌة فٌزداد مدى التباٌن بٌن األتلك العملٌات ال

الحسً.(بٌنما نجد هذا  اكدرٌات العقلٌة الدنٌا)كالتذكر و اإلقل ما ٌمكن فً حالة العملالمدى أ

التفكٌر.(حٌث ٌمكن العلٌا )كاإلستدالل واإلبتكار ولة العملٌات العقلٌة كبر فً حاالمدى أ

لى التعقٌد."ٌاد كلما مالت العملٌات العقلٌة إزدالقول بؤن الفروق بٌن األفراد تمٌل إلى اإل
2

 

 .المبحث الثالث:تعلٌمٌة اللغة العربٌة

 مفهوم التعلٌمٌة:

 لغة:

لة على كل ما ٌرتبط " منذ مدة طوٌلة للدال didaktiqueستعملت كلمة دٌداكتٌك "أ      

 نشطة تحدث عادة داخل القسم.من أ بالتعلٌم،

                                                           
1
 .40المرجع نفسه،ص- 

 .27،ص،7007ٌحٌى االحمدي:علم نفس الفروق الفردٌة :دار االحمدي للنشر،القاهرة،د،ط،اكتوبر - 2
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و  م اي ٌعلم بعضنا بعضا،تعنً فلنتعلو  "didaktikosوكلمة دٌداكتٌك مشتقة من كلمة" 

هً تعنً حسب و التعلٌم،معناها " وdidaskeinؼرٌقٌة" المشتقة أصبل من الكلمة اإل

و علم." درس أle petit rebertقاموس روبٌر الصؽٌر " 
1

 

مصدر صناعً لكلمة  ٌعرفها حنفً بن عٌسىى بقوله:"كلمة تعلٌمٌة فً اللؽة العربٌةو    

و سمة من السمات للداللة على الشًء تعلٌم،وهذه األخٌرة مشتقة من علم أي وضع عبلمة أ

.دون احضاره
2

 

كبلت ستراتٌجٌة تعلٌمٌة تواجه مشرؾ الباحثون الدٌداكتٌك بؤنه :إالعموم ٌععلى و     

والمواد،وبنٌتها المعرفٌة،مشكبلت الطرابق،ومشكبلت المادةأكثٌرة:مشكبلت التعلم،مشكبلت 

الوضعٌات التعلٌمٌة التعلمٌة.
3

 

لمصطلح ؽة العربٌة عدة مصطلحات مقابلة ٌضا اننا نجد فً اللوما ٌجدر اإلشارة إلٌه أ    

تعدد مناهل إلى  ما ٌرى الدكتور" محمد الدرٌج"، راجعالدٌداكتٌك،و لعل السبب فً ذلك ك

 العربٌة:تعلٌمٌة،تعلٌمٌات،علم التدرٌس،علم من المصطلحات المستعملة فً اللؽةالترجمة،و

 التعلٌم،التدرٌسٌة،الدٌداكتٌك.

 اصطالحا: 

و قواعد التدرٌس لمادة هتم بفن أو المعرفة التً تالدٌداكتٌك نوع من التفكٌر أ         

 مدرسٌة،وؼاٌته تحقٌق التعلمات الفعالة من خبلل التحكم الجٌد فً الوسابل و المناهج،مع

و هً:"كل ما ٌهدؾ الى التثقٌؾ،و الى ما له عبلقة مراعاة طبٌعة شخصٌة المتعلمٌن،أ 

بالتعلٌم".
4

 

محمد "ورده الدكتور هٌن فً مفهوم الدٌداكتٌك حسب ما أتجاهناك إ كما نجد أن

صفة ننعت بها النشاط التعلٌمً،و إتجاه نها مجرد ":إتجاه ٌنظرإلى الدٌداكتٌك بؤالدرٌج

من المفاهٌم  و تطبٌق لها،وهناك مجموعةعتبارها مجرد شق من البٌداؼوجٌا ألٌها باٌنظرإ

 تجاهٌن،نذكر منها:فً هذٌن اإل

                                                           
نور الدٌن احمد قاٌد و حكٌمة سبٌعً،التعلٌمٌة و عبلقتها باالداء البٌداؼوجً،مجلة الواحات للبحوث و - 1

 .26،ص08،العدد7000الدراسات،دط،
2
 .07عودة الى مفهوم الدٌداكتٌك او علم التدرٌس كعلم مستقل،دط،دت،صمحمد الدرٌج:- 

 
3
 .25،ص7002شورات صدى التضامن،دط،مقاربات،منالدلٌل البٌداؼوجً مفاهٌم محمد مكسً:- 

4
  التعلٌمٌة و عبلقتها باالداء البٌداؼوجً و التربٌة،مجلة الواحات للبحوث ور الدٌن احمد قاٌد و حكٌمة سبٌعً:نو - 

 .26،ص08،العدد7000الدراسات،دط،
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 .ٌستعمل لفظ الدٌداكتٌك حسب "اسطولفً"كمرادؾ للبٌداؼوجٌا 

 ساس تفكٌر فً المادة الدراسٌة بؽٌة تدرٌسها.الدٌداكتٌك هً باأل 

ستراتجٌات لدٌداكتٌك اذن،مادة تطبٌقٌة لٌس إال،موضوعها تحضٌر و تجرٌب إفا     

مشكلة اإلعتراؾ  طابع التعلٌمٌة. أي أناز المشارٌع ذات بٌداؼوجٌة تهدؾ إلى تسهٌل إنج

و لم تصل بعد إلى دراسات تركٌبٌة  تخصصات و أسبلك عدٌدة،عبر مواد وبالدٌداكتٌك 

البعد لخروج عن البعد الخاص بالتدرٌس، وعاَمة، فالَدٌداكتٌك كعلم مفترض لم ٌستطع ا

 التطبٌقً الخاص بتدرٌس مادة دراسٌة.

 :ٌك هً تحقٌق تعلمات فعالة من ن الؽاٌة من علم الدٌداكتإالغاٌة من علم الدٌداكتٌك

 خبلل التحكم الجٌد فً الوسابل و المناهج مع مراعاة طبٌعة شخصٌة المتعلمٌن.

 :تنقسم الى حقلٌن اساسٌن هما: أقسام الدٌداكتٌك 

ق التدرٌس بشكل هو حقل المعارؾ النظرٌة الذي ٌهتم بتقنٌات و طرابوالدٌداكتٌك العام: -أ

نها التربٌة العامة و التً تهتم بمختلؾ دراسٌة بعٌنها،و ٌعنً ذلك أبمادة هتمام عام دون اإل

القضاٌا التربوٌة فً القسم بل و فً النظام التربوي،مهما كانت المادة الملقنة.فمثبل عندما 

واعها و نأت ،فإن مواصفات وشروط الوضعٌات ون دٌداكتٌك التدرٌس بالوضعٌانتحدث ع

نه ال فرق بٌن الوضعٌة المشكلة وكؤ ة و عامة لكل المواد،أشكال إستثمارها تبدو أمورا موحد

ؽة العربٌة و التربٌة االسبلمٌة أو التربٌة المدنٌة،كذلك إنه فً الدٌداكتٌك العام و فً مادة الل

و باألخص فً المنهج العام ألي درس نجد أربع مراحل على األقل،مرحلة اإلكتشاؾ أ

ٌم و ثم مرحلة التقو التمرٌن،ستنتاج ومرحلة اإل حلة الفهم و التحلٌل،ثمالمبلحظة،ثم مر

وكل مادة تعبر عن هذه  تعتبر هذه المراحل عامة لكل الدروس فً كل المواد،المعالجة، و

التدرج المنطقً من حٌث صمٌم والمراحل بمصطلحاتها ولؽاتها الخاصة،لكن هذا الت

 تمامات الدٌداكتٌك العام.هذلك ٌدرج ضمن إهو نفسه فً كل المواد لهداؾ ٌظل واحدا، واأل

ي خاصة وتسمى أٌضا دٌداكتٌك المادة الدراسٌة،أو التربٌة الخاصة أ الدٌداكتٌك الخاص:-ب

لخاصة بالفلسفة. و ٌهتم و التربٌة ا،مثل التربٌة الخاصة بالرٌاضٌات أبتعلٌم المواد الدراسٌة

درٌسها مع الطرٌقة من خبلل تكٌٌؾ طرق ت تقنٌات تدرٌس كل مادة بعٌنها،بمناهج و
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دٌداكتٌك  ختلؾ عنبستمولوجٌة للمادة المعرفٌة،فدٌداكتٌك مادة الرٌاضٌات تالمنطقٌة و اإل

ن طبٌعة المادة تفرض طرٌقة معٌنة لتدرٌسها.مادة الفرنسٌة أو الفٌزٌاء أو اللؽة العربٌة أل
1

 

 العملٌة التعلٌمٌة:

ب التفرٌق بٌن بعض المصطلحات التً لى مفهوم العملٌة التعلٌمٌة وجالتطرق إ قبل      

 تتدرج ضمنها و هً:

هو عملٌة مقصودة أو ؼٌر مقصودة تتم داخل المدرسة أو خارجها فً أي وقت و التعلٌم: -أ

 و المتعلم.ٌقوم بها المعلم أ

 و الخبرة،ٌنجم عن النشاط الذاتً للفرد.هو تؽٌر ثابت نسبٌا فً السلوك أالتعلم:-ب

ة ٌقوم بها المعلم داخل المدرسة أو خارجها تحت  مخططمدروسة وهو عملٌة التدرٌس:-ج

 مما تقدم ٌمكن استخبلص ما ٌلً:و هداؾ معٌنةبقصد مساعدة التبلمٌذ على تحقٌق أشرافها إ

 .)التعلٌم ٌشترط وجود:)معلم+متعلم+مادة تعلٌمٌة 

 و ناتج عن التفاعل بٌن المتعلمالتعلم ٌشترط وجود:)متعلم+مادة تعلٌمٌة(و ه 

 المادة التعلٌمٌة.و

(.التدرٌس ٌشترط وجود)معلم+متعلم+مادة تعلٌمٌة+حجرة الدراسة
2

 

ن العملٌة التعلٌمٌة هً:جملة االجراءات و النشاطات و التفاعبلت ومما سبق نلخص أ      

داخل الفصل الدراسً،و التً تهدؾ إلى إكتساب المتعلمٌن معرفة و الحوارات التً تحدث 

هارة عملٌة أو إتجاهات إٌجابٌة.أو بتعبٌر آخر:كل تؤثٌر ٌحدث بٌن األشخاص و و منظرٌة أ

خر.ٌٌر الكٌفٌة التً ٌسلكها وفقا لآللى تؽٌهدؾ إ
3

 

  عناصر العملٌة التعلٌمٌة:

 نجاح عملٌة التعلٌم بصفته شخص مكون و موجه للتعلٌمٌعد المعلم ركٌزة أساسٌة إلالمعلم:-أ

الذي ٌتم من خبلله تطبٌق العملٌة،و جرابٌةمن الناحٌة العلمٌة النظرٌة أم من الناحٌة اإل سواء

ن على العاملٌهمٌته نجد الكثٌر من المنظرٌن ووأل تم وضعه فً المناهج الدراسٌة، لما

صبح المعلم قد أء بمستواه الفكري والعقلً،ورتقاتطوٌر التعلٌم ٌتحدثون عن إعادة تؤهٌله لئل
                                                           

1
 .08،ص7000تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة،قصر الكتاب للنشر،دط،محمد الدرٌج: - 

استراتٌجٌات التدرٌس المتقدمة و استراتٌجٌات التعلم و انماط التعلم،جامعة عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد شاهٌن:.- 2

 .09،70،ص7000االسكندرٌة،مصر،دط،
3
 .04،ص7000علٌمٌة،قصر الكتاب،دط،تحلٌل العملٌة التمحمد درٌج:- 
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لفتا م ون كان حامبلاإلبتكار،بعد أشطا ومنظما ٌحفز على الجهد وقاربات الجدٌدة منفً الم

مادة و تعلٌمها و نجاحها متوقؾ  يللمعارؾ و المعلومات فحسب،فإن تحدٌد فاعلٌة تعلم أ

 ن ٌتوفرعلٌها المعلم.الشخصٌة التً ال بد ّأالمعرفٌة و لى حد بعٌد على جملة من الخصابصإ

على هو أهم عنصر فٌها،حٌث ٌتم لم محور العملٌة التعلٌمٌة وٌعد المتعالمتعلم)التلمٌذ(:-ب

طرق التدرٌس و نشطة التربوٌة واألأساسه تطوٌر األهداؾ وإختٌار المادة الدراسٌة و

ن وما تجدر اإلشارة إلٌه أ النفسٌة،ه العقلٌة والوسابل البلزمة التً تتماشى مع خصابص

ات ستثناء تلقٌه للمعلومك اي دور فً العملٌة التعلٌمٌة بإٌم التقلٌدي ال ٌملالمتعلم فً التعل

قاربة الجدٌدة للمناهج فان الم متحان،التً تملى علٌه لٌحفظها بهدؾ إسترجاعها وقت اإل

تنفٌذ عملٌة التعلم.شراكه مسإولٌة القٌادة وتعمل على إ
1

 

ٌعتبر المنهاج الدراسً بنٌة منسجمة لمجموعة العناصر المنظمة فً نسق  المنهاج:-ج

رة اإلعتماد ي منهاج ٌقتضً بالضروبلقات التكامل المحددة بوضوح، وإعداد أتربطها ع

عتمدة سالسب الماألقصودة بالوضعٌات والمضامٌن وهداؾ المعلى منطق ٌربط األ

التقنٌة و المادٌة المجندة،بقدرات المتعلم و  مكانٌات البشرٌة ولتجسٌدها، وربطها كذلك باإل

،كفاءات المعلم
2

 

لى منهاج اللؽة العربٌة عموما ٌرمً إن كل مادة تعلٌمٌة منهاج خاص بها،فإاذا كانت لو     

تنمٌة معارؾ التلمٌذ المكتسبة و مهاراته اللؽوٌة لتمكنه من ممارسة النشاط اللؽوي وفق ما 

مختلؾ المواد استٌعاب تواصلٌة من جهة،و تلقً المعارؾ والتقتضٌه الوضعٌات و المواقؾ 

خرى.من جهة أ
3

حٌث تتلخص المبادئ المإسسة للمنهاج فً:البعد القٌم،البعد المعرفً،البعد  

 المنهجً،البعد البٌداؼوجً.

واالفكار ت المنهاج ،وهو مجموعة المكتسبات ٌندرج تحالمحتوى التعلٌمً: -د

هداؾ مسطرة ،وٌخضع المحتوى لمتطلبات خطة مدروسة وأطلحات والقواعد وفق والمص

د الوقؾ التعلٌمً وطبٌعة المادة المدرسة وكذلك طبٌعة شخصٌة المتعلمٌن ،وٌعرفه "محم

                                                           
-تعلٌمٌة اللؽة العربٌة من خبلل النشاط المدرسً ؼٌر الصفً ،دراسة و تقوٌم لدى تبلمٌذ الثالثة متوسطلٌلى بن مٌسٌة: - 1

 .09،ص7000-7000فرحات عباس،سطٌؾ،مذكرة ماجستٌر جامعة -مٌنة جٌجل نموذجا

 
2
 .07،ص7005التربٌة الوطنٌة،دط ، المشروع االولى لمنهاج التعلٌم االبتدابً،وزارةاللجنة الوطنٌة للمناهج:- 

3
اللجنة الوطنٌة للمنهاج:منهاج السنة الثالثة متوسط،نقبل عن لٌبل بن مٌسٌة،تعلٌمٌة اللؽة العربٌة مدٌرٌة التعلٌم االساسً:- 

 .02ماجستٌر،جامعة فرحات عباس،ص من خبلل النشاط المدرسً ؼٌر الصفً،رسالة
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ة فً مجتمع معٌن فً حقبة فكار التى تشكل الثقافة السابدالدرٌج "بقوله:"كل الحقابق واأل

ؤلؾ الفلسفٌة والدٌنٌة والتقنٌة وؼٌرها مما تتدبٌة ومعٌنة ،إنها مختلؾ المكتسبات العلمٌة واأل

لبات العملٌة التعلٌمٌة ذاتها فً حٌن ٌبقى تنظٌم المحتوى رهٌنا بمتطمنه الحضارة االنسانٌة؛

.ي ما ٌصطلح على تسمٌة بطرق التدرٌس "وبؤشكال العمل الدٌنامٌكً أ
1

بمعنى آخر كل  

 و ؼٌرها المتعلقة بالعملٌة التعلمٌة.هو كل فكرة مترجمة وفق الحقابق العلمٌة و األدبٌة 

 تعلٌمٌة اللغة العربٌة:

 مفهوم اللغة:

ولؽوى الطٌر  وٌنطقون،لؽتهم التً ٌلؽون بها، أالنطق ٌقال:"هذه واللؽة اللسن ولغة:-أ

 صواتها. و اختلؾ فً اصل اشتقاق المادة فقٌل:أ

إبن األعرابً: "و اللؽة ٌل فً قولهم:لؽا فبلن عن الصواب إذا صاب عنه،قال خذت من المأ-

خرٌن.بكبلم ما مالوا فٌه لؽة هإالء اآلن هإالء تكلمو أخذت فً هذا أل
2

 

لٌه ٌرمى به".ثرة الحاجة إوقٌل:" مصدرها اللؽو،فهو الطرح،فالكبلم لك-
3

 

عن المسمٌات،وعن المعانً المراد لفاظ ٌعبر بها عرفها ابن حزم فقال:"أاصطالحا: -ب

لؽتهم".مة إفهامها،ولكل أ
4

 

 ضافةٌها و بذلك تحقق لهم التفاهم،باإللفاظ و تراكٌب ٌتداولها قوم اصطلحوا علفاللؽة أ     

الكناٌة و اإلستعارة ة عن ؼٌرها  كالحذؾ و اإلختصار وٌز كل لؽسالٌب تمإلى ذلك توجد أ

و لؽة المتخاطبٌن بها  ثر فً فهم حال التخاطب بٌنو ؼٌرها من األسالٌب العربٌة التً لها أ

سالٌب.العرب من أوسع اللؽات فً التفنن بهذه األ
5

 

 همٌة لذلك ٌجب تعلٌم اللؽة العربٌة بمنظورها الشامل.وهذه األسالٌب لها بالػ األ     

 مفهوم تعلٌمٌة اللغة العربٌة: 

                                                           
 .88،ص7000ة ،قصر الكتاب ،دط،لٌمٌتحلٌل العملٌة التعمحمد الدرٌج:- 1

2
 .،مادة)لؽو( 790ص،0،0477لسان العرب،ضبط خالد الرشٌد القاضً،دار الصبح،طجمال الدٌن محمد بن منظور:- 
، 7طتاج العروس من جواهر القاموس ،تح:عبد المجٌد قطاش،دار الكوٌت،د بن محمد بن عبد الرزاق الزبٌدي:محم - 3

 .467،ص29ه،مادة )لؽو(،ج0477
اإلحكام فً اصول األحكام،تح:احمد محمد شاكر،دار االفاق محمد علً بن احمد بن سعٌد بن حزم:ابو  - 4

 .70،ص7،0982الجدٌدة،ط
 .25ران،دار ابن الجوزي،دط،دت،صالتفسٌر اللؽوي للقمساعد بن سلٌمان الطٌار: - 5
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م تعلٌمٌة اللؽة فهوم اللؽة عموما،ٌمكن تحدٌد مفهومانطبلقا من مفهوم التعلٌمٌة و       

 طار عامهً جزء من تعلٌمٌة اللؽات،بمعنى أن األخٌرة هً عبارة عن إالعربٌة و التً 

 تتدرج ضمنه تعلٌمٌة جمٌع اللؽات،وهً بدورها جزء من التعلٌمٌة عموما.

والتً هً عبارة عن  ضاءة السرٌعة ٌمكن تحدٌد مفهوم تعلٌمٌة اللؽة العربٌة،بهذه اإل

التقنٌات الخاصة بتعلٌم مادة اللؽة العربٌة و تعلمها خبلل مرحلة  مجموعة من الطرق و

ستعمالها بكٌفٌة إواكتسابه المهارات اللؽوٌة وقصد تنمٌة معارؾ التلمٌذ  دراسٌة معٌنة،

كل هذا ٌتم فً اطار منظم و  وظٌفٌة وفق ما تقتضٌه الوضعٌات و المواقؾ التواصلٌة،

هداؾ طرابق تدرٌسٌة كفٌلة بتحقٌق األود مناهج محددة تفاعلً ٌجمع المعلم بالتلمٌذ باعتما

المسطرة لتعلٌم اللؽة العربٌة و تعلمها.
1

 

                                                           
-الصفً دراسة و تقوٌم لدى تبلمٌذ الثالثة متوسطتعلٌمٌة اللؽة العربٌة من خبلل النشاط المدرسً ؼٌر لٌلى بن مٌسٌة: - 1

 .08،ص7000،7000مذكرة ماجستٌر،جامعة فرحات عباس،سطٌؾ،-مٌنة جٌجلنموذجا
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 للمؤسسة. التخطيط العامالمبحث االول :

 تاريخ فتح المؤسسة: 

ٌمٌنة "قامت السٌدة  4005جوٌلٌة  5فق ل الموا 8241جمادى األولى 81فً ٌوم        

المتواجد موقعها فً حً  "محمدولد جلول "والً والٌة مستغانم بتدشٌن مدرسة  "زهوانً

 خروبة مستغانم. -السالم

 :تسمٌتها لٌهبالشهٌد الذي نسبت إة بالمإسسة ووما ٌلً مجموعة من الوثائق الخاص   

 

 

 

 

 تسمية المؤسسة. ليهنسبت إالذي  "ولد جلول محمد" الشهيد :10 وثيقة
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 :شهادة ميالد "ولد جلول محمد".10وثيقة
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 :شهادة وفاة "ولد جلول محمد".10وثيقة
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ضمنها مدرسة "ولد جلول  مجموعة من المؤسسسات من تسميةل عام:قرار10،10وثيقة

 .محمد"
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 صدور قرار خاص بتسمية المؤسسة.:10وثيقة
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 :مخطط الفضاء البيداغوجي للمؤسسة.10،10وثيقة
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 اللغة العربية.المبحث الثاني:نماذج تطبيقية للفروق الفردية في مادة 

 المجال الزمني:

. فرٌحً )د رئٌس قسم الدراسات اللغوٌةخذ الموافقة من أقمت بالتربص المٌدانً بعد      

لى غاٌة إ 4082\02\82من  بتداءإسسة )بلعربً فاطمة( وذلك إمدٌرة المملٌكة( و

82\05\4082 . 

 عينة الدراسة:

 بتطبٌق دراسته علٌها،"المجموعة الجزئٌة التً ٌقوم الباحث  :بؤنهاتعرف العٌنة        

تكون ممثلة لخصائص المجتع الدراسً الكلً". أنبحٌث ٌحب 
1

ل ما طبقت علٌه فهً ك 

 أهدافها.معاٌٌر الدراسة و

 داة الدراسة:أ

حٌث قمت بزٌارة المإسسة من اجل  على المالحظة، باألكثراعتمدت فً هذه الدراسة        

وحضور  (لفردٌة فً تعلٌمٌة اللغة العربٌة)بٌداغوجٌا الفروق ا بعنوان المٌدانًالبحث 

التعبٌر أطبق المعاٌنة على مادتً القواعد ون أاخترت و ،الكتابً تعبٌرالقواعد والحصص 

 الكتابً.

 أوال: القواعد

 تطبيقية حسب المستويات:نماذج 

 الفئة الممتازة:-أ

                                                           
 .24م،ص8222-ه8،8240حسن منسً،مناهج البحث التربوي،دار الكتاب الكندي للنشر و التوزٌع،االردن،ط- 1
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 الفئة المتوسطة:-ب
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 الفئة الضعيفة:-ج
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  10الشكل                                   

 القراءة و التعليق: 

 ة تمثل الفئة الضعٌفةغلبٌة النسبأن أ (08على)الشكلمثل النتائج المتحصل علٌها فً األت     

القدرة كٌز وسباب منها الشرود و ضعف االنتباه و التروٌعود ذلك إلى عدة أ %24بنسبة

ا الفئة مأ ،الشرود عند شرح الدرسبسبب اللهو و للدرسستصعابهم االستٌعابٌة نظرا لعدم ا

ما الفئة ،أ %45والتً كنت نستهم  الممتازة فهم النجباء ذو القدرة العالٌة فً الفهم واإلدراك

لكن و ذلك قدرة معرفٌةفلهم ك  %44بنسبة  المتوسطة فنسبتها قرٌبة من النسبة الممتازة

 قوة التركٌز .المراقة المستمرة وٌلزمهم اإلشراف و

منهم مكن من اإلجابة عن كل األسئلة، وكانت مختلفة فمنهم من تن االجابات علٌه فإو     

ن القدرة على منهم من كانت إجابتهم متوسطة، ومنه نستنتج أوجابة بتاتا من لم ٌستطع اإل

هو أمر طبٌعً بحكم ٌعود ذلك ألسباب ذهنٌة وإلستٌعاب تختلف من تلمٌذ آلخر واالفهم و

 سباب نفسٌة و هو ما كان ٌعانً منه بعضهم منأو أل أن الناس متفاوتون فً القدرات،

 .سرٌة خوف وخجل و مشاكل أ

25% 

22% 

47% 

6% 

 دائرة نسبية تمثل الفروق الفردية في القواعد 

 الغياب ضعيف متوسط ممتاز
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ا على نها تسٌطر تلقائٌتخلق جو المعرفة فإاألغلبة تشارك ونه عندما تكون كما نالحظ أ     

و المتوسط ض التالمٌذ من المستوى الضعٌف أٌة ضعف بعلتغط القسم مما ٌنجم عنه خلق 

 هذا ما ٌنتج عنه الفروق الفردٌة بٌن تالمٌذ القسم نفسه.و

 ثانيا:التعبير الكتابي

 نماذج تطبيقية حسب المستويات:

 الفئة الممتازة:-ا
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 الفئة المتوسطة:-ب
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 10الشكل                                        

 القراءة و التعليق:

للفروق بٌن التالمٌذ  (بروز واضح 04على)الشكل مثل النتائج المتحصل علٌها فً األت     

أننا وجدنا فروقا  التحت إشراف أستاذ واحد إهم ٌدرسون فً الصف الواحد ونبالرغم من أ

التفكٌري و التحصٌل اللغوي فنسبة الفئة الممتازة المعرفً و فات بكثرة فً المستوىختالو إ

صحاب الخٌال الواسع و الحب الشدٌد و و ٌعتبرون من أ %40الى %82تراوحت ما بٌن 

والتً تمثل نصف تالمٌذ القسم %50التى كانت نسبتها والفئة المتوسطة والمٌول للتعبٌر،

من المطالعة و نقل  باإلكثارعبٌر الكتابً لى عالج بعض الصعوبات فً التفهذه الفئة تحتاج إ

نتقاء الكلمات ٌة الرصٌد اللغوي و التدرٌب على إالنصوص و الفقرات بعد قراءتها لتنم

التً كانت نسبتها ما وما الفئة الضعٌفة أعن سٌاق الفكرة بطرٌقة مناسبة.والمناسبة للتعبٌر 

لغتهم ضعٌفة و من ٌعانون فقر المخزون اللغوي و فهً فئة مجزئة منها %44الى %44بٌن 

ن صعوبة عدم تمكنهم من تؤلٌف جملة انشائٌة صحٌحة و لو شفهٌا،زمنهم من ٌعانون م

و صعوبة نها بوضوح،أو عبارة لغوٌة تعبر عترجمة ما ٌدور فً ذهنهم إلى فكرة واضحة أ

ٌوجد لدٌه أي مٌول  منهم من اللمناسبة وفً ترتٌب الكلمات و ربطها بؤدوات الربط ا

لكن نجده ممتازا فً عبٌر وو من دونه فربما ٌكون ضعٌف فً التللتعبٌر الكتابً بسبب أ

 المٌول.لى الرغبة ومادة أخرى و ٌعود ذلك إ

20% 

50% 

22% 

8% 

 .دائرة نسبية تمثل الفروق الفردية في التعبير الكتابي

 الغياب ضعيف متوسط ممتاز
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تإثر هذه المشاكل بشكل كبٌر على المسار :الضعفاء مشاكل بعض التالميذل عرض أمثلة_ 

 لضعفهم.الدراسً للتالمٌذ و تعتبر السبب الرئٌسً 

 :10مثال

 

بالرغم من  )او ما ٌسمى الفروق داخل الفرد نفسه(تعانً هذه العٌنة من ضعف فً السمع-

فمثال لها خط جمٌل و مقروء و لكن عدم قدرتها ن تحصلها بزمالئها أن لها امكانٌات ٌمكن أ

ى قراءة علعلى السمع ٌجعلها من التالمٌذ الضعفاء نظرا لعدم استٌعابها للدروس فهً تعتمد 
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ٌصعب على مر هذا األا و الشرح  لها بصوت مرتفع جدا وقتراب منهالشفاه،او ٌجب اإل

المعلم القٌام به ٌومٌا،فما تقوم به هو الصاق الحروف فقط دون تكوٌن أي كلمة أو نقل 

 .الكلمات و كتابتها كما هً دون قرائتها أو فهمها

 :10مثال
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سري من الخوف الشدٌد نظرا للعنف األ باألحرىو أتعانً هذه العٌنة من مشاكل نفسٌة     

كثٌر التصرفات و ،هذا ما جعله مشوش العقل دائمامن ضرب و تخوٌف و الذي عانى منه 

الخاصة من تخرٌب أغراضه لحزنه فً فراغه لغضبه ومثال ذلك إوو الحركات الغرٌبة 

 .حتى المالبس دوات وأكتب و

 المبحث الثالث:الحلول المقترحة للحد من الفروق الفردية.

قتراحها للحد من ظاهرة الفوارق الفردٌة التً إثمة مجموعة من الحلول التً ٌمكن      

 توجد داخل الفصل الدراسً الواحد، وٌمكن حصر هذه الحلول فً التوجٌهات التالٌة:

  :تطبيق الطرائق الفعالة  

ة، البد من تمثل الطرائق البٌداغوجٌة الفعالة لتحقٌق تربٌة إبداعٌة ذات مردودٌة ناجع     

؛ والسٌما أن هذه الطرائق الفعالة من مقومات التربٌة وتعوٌد النشء على الدٌمقراطٌة

( حٌنما أثبت بؤن نجاح BloKhالسٌد بلوخ)  لكما ٌقو -الحدٌثة والمعاصرة فً الغرب

الزم من أجل بزوغ مجتمع دٌمقراطً، الٌمكن أن ٌكون كذلك إال عن المدرسة الفعالة 

.طرٌق منطوق مإسساته
1

 

وقد ظهرت هذه الطرائق الفعالة فً أوربا فً أواخر القرن التاسع عشر وبداٌة القرن     

(،  Dewey(، وجون دٌوي) Maria Montessoriالعشرٌن، مع مارٌا مونتٌسوري) 

، (Freinet(، وفرٌنٌه) Kerschensteiner(، وكرشنشتاٌر)  Claparideوكالبارٌد)

(، Reboul(، وأولٌفٌٌه رٌبول) Makarenko(، ومكارنكو) Rogersوكارل روجرز) 

 .(J.Piaget(، وجان بٌاجٌه) Ferrièreوفٌرٌٌر) 

وتعتمد هذه الطرائق الفعالة الحدٌثة على عدة مبادئ أساسٌة هً: اللعب، والحرٌة،      

هتمام واإلوتعلم الحٌاة عن طرٌق الحٌاة، والتعلم الذاتً، والمنفعة العملٌة، وتفتح الشخصٌة، 

                                                           
والتجدٌد فً التربٌة المدرسٌة، ترجمة : عبد هللا عبد الدائم، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، لبنان،  غً أفانزٌنً: الجمود - 1

 .092م. ص:1891الطبعة األولى سنة 
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الفكر التعاونً، وتمثل طرٌقة وعتماد على السٌكولوجٌا الحدٌثة، بالفوارق الفردٌة ، واإل

 ة ، ودمقرطة التربٌة والتعلٌم.لذاتً، وتطبٌق الالتوجٌهٌالتسٌٌر ا

 :الذكاء المتعدد

( ٌقول بؤحادٌة الذكاء اإلنسانً على المستوى Jean Piagetإذا كان جان بٌاجً)        

المعرفً. ومن ثم، ٌحصره فً الذكاء الرٌاضً المنطقً باعتباره أرقى الذكاءات اإلنسانٌة، 

الذكاءات لدى اإلنسان، وخاصة الباحث السٌكولوجً األمرٌكً فإن هناك من ٌقول بتعدد 

( الذي ألف مجموعة من الدراسات حول نظرٌة Howard Gardnerهوارد غاردنر)

و)الذكاءات (ونذكر من بٌن هذه الدراسات)أطر الذكاء ،م1891الذكاءات المتعددة منذ 

 المتعددة(.

سٌكوبٌداغوجٌة جدٌدة للحد من ظاهرة ومن ثم، تعد نظرٌة الذكاءات المتعددة فلسفة    

الفوارق الفردٌة داخل الفصل الدراسً؛ ألنها تإمن بالتنشٌط الفعال، وخلق المواهب 

والمتنوعة، وتساعد المتعلمٌن على التعلم الذاتً، واستغالل  والمبادرات والعبقرٌات المختلفة

إلى إعادة الثقة فً المتعلم متنوعة. وتسعى هذه النظرٌة أٌضا  قدراتهم الذكائٌة فً مجاالت

فً مختلف الثقافات األخرى التً تتعارض مع الثقافة الغربٌة المركزٌة؛ ألن الذكاء 

الرٌاضً المنطقً لٌس هو الذكاء الوحٌد الذي ٌحقق النجاح فً الحٌاة، فثمة ذكاءات أخرى 

لٌات دٌداكتٌكٌة مبدعة تإمن المستقبل للمتعلم. كما أن نظرٌة الذكاءات المتعددة عبارة عن آ

وبٌداغوجٌة فعالة ، تساهم فً تنشٌط الدروس، وتحوٌلها إلى مهارات وقدرات كفائٌة 

إجرائٌة ، تعمل على تمهٌر المتعلم بشكل جٌد، وجعله أمام وضعٌات معقدة لمواجهتها 

أوالتؤقلم معها. كما أنها نظرٌة صالحة لمعالجة التعثر الدراسً، ومحاربة العنف والشغب 

الدراسً،  الفضاءات التربوٌة التعلٌمٌة، والقضاء على التسرب والهدر والفشلداخل 

 قات التعلم لدى المتعلمٌن العادٌٌن أو من ذوي االحتٌاجات . ٌومعالجات الكثٌر من مع
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وأهم مٌزة تتسم بها النظرٌة أنها تنبنً على فلسفة التشجٌع والتحفٌز، وغرس الدافعٌة فً   

نفسٌة المتعلم. ومن جهة أخرى، تستند إلى الطرائق البٌداغوجٌة الفعالة التً تشوق المعلم 

 على تقوٌة الطالب والمتعلم معا.والمتعلم على حد سواء، وتعمل 
 :األخذ بالتنشيط التربوي

ن المعروف أن التنشٌط تقنٌة حركٌة إٌجابٌة ودٌنامٌكٌة، تساهم فً إخراج المتعلم من م     

بتكار ، عن طرٌق المساهمة واإلبداع واإلحالة السكون السلبٌة نحو حالة الفعل اإلٌجابً

 والخلق، وإنجاز التصورات النظرٌة، وتفعٌلها فً الواقع المٌدانً لٌستفٌد منها اآلخرون.

إسسة التربوٌة بمثابة مجتمع األنشطة العدٌدة فً مجال التربٌة والتعلٌم، ألن المفكم هً     

، ٌمكن أن تإرق المدرسة اإلبداعٌة، اٌا والمواضٌع التً تإرق المجتمعفجمٌع القض مصغر

تعمل هذه المدرسة على  لذا .سة موجودة فً حضن المجتمع المكبرمادامت هذه المإس

اإلبداعً لٌكونوا مواطنٌن صالحٌن، وٌصبحوا طاقات فاعلة  إدماج المتعلمٌن فً المجتمع

 نافعة للوطن واألمة على حد سواء.

ومن أهم األنشطة التً ٌمكن أن ٌقوم بها الفضاء التربوي اإلبداعً ، ٌمكن الحدٌث عن    

النشاط التربوي، والنشاط الفنً، والنشاط األدبً، والنشاط العلمً، والنشاط الثقافً، 

اإلٌكولوجً )البٌئً(، والنشاط االجتماعً، والنشاط االقتصادي، والنشاط الدٌنً، والنشاط 

شاط والنشاط الخٌري، والنشاط السٌاسً، والنشاط اإلعالمً، والنشاط المدنً، والن

 الرٌاضً، والنشاط السٌاحً.

لثقافٌة وعلٌه، فللتنشٌط أهمٌة كبرى فً مجال التربٌة والتعلٌم لكونه ٌرفع من المردودٌة ا   

والتحصٌلٌة لدى المتمدرس، وٌساهم فً الحد من السلوكٌات العدوانٌة، مع القضاء على 

 التصرفات الشائنة لدى المتعلمٌن،

كما ٌقلل من هٌمنة بٌداغوجٌا اإللقاء والتلقٌن، وٌعمل على خلق روح اإلبداع، والمٌل    

نحو المشاركة الجماعٌة، واالشتغال فً فرٌق تربوي.
1

 

 :مدرسة التعايشتحقيق 

ترى فً المدرسة سوى فضاء للتطاحنات اإلٌدٌولوجٌة  إذا كانت المقاربة الصراعٌة ال     

 -والطبقٌة، وفضاء للتفاوت االجتماعً والثقافً واللغوي واالقتصادي. فقد ترتب على هذا 

                                                           
1
 44،42جميل الحمداوي:الفروق الفرديةص - 
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الالزمٌن، أن أدى الواقع المنهار بالمدرسة التربوٌة إلى الفشل واإلفالس  -منطقا واستنتاجا

حٌث صارت المدرسة، عند الكثٌر من المالحظٌن، مإسسة الخٌبة والمؤساة والصراع 

فٌعتبر   ،ذا الطرح الصراعًالجدلً والتناقضات الصارخة . بٌد أن هناك من ٌعارض ه

المقاربة الصراعٌة ذات أبعاد سٌاسٌة وحزبٌة ضٌقة، تنطلق من تصورات ماركسٌة أو 

ٌرٌة أو ألتوسٌرٌة، ومن ثم تفتقد هذه التصورات خاصٌة الحٌاد هٌجٌلٌة أو منطلقات ڤٌب

 والموضوعٌة والتحلٌل العلمً المنطقً.

وعلٌه، فلٌس من الضروري أن تكون المدرسة فضاء للصراع والتطاحن العرقً      

واللغوي والثقافً وانعدام تكافإ الفرص، بل ٌمكن أن تكون مدرسة دٌمقراطٌة، وفضاء 

اع واالبتكار، ومكانا إلذابة الفوارق االجتماعٌة، وبٌئة مناسبة لتعاٌش للحرٌة واإلبد

. ومن ثم، على المإسسة التربوٌة أن د الرإى والتطلعات بٌن المتعلمٌنالطبقات، وتوحٌ

تذٌب كل الخالفات الموجودة بٌن التالمٌذ على المستوى االقتصادي واالجتماعً والثقافً 

منحدرٌن من الفئة الدنٌا من عقدهم الطبقٌة الشعورٌة واللغوي، وتحرٌر المتعلمٌن ال

والالشعورٌة، وتخلٌصهم من مركب النقص عن طرٌق تنفٌذ المشارٌع المإسساتٌة، وتقدٌم 

األنشطة إلمتاع التالمٌذ وتسلٌتهم وترفٌههم، وتكوٌنهم تكوٌنا ذاتٌا، ٌمحً كل الفوارق التً 

 الواحدة. ٌمكن أن توجد بٌن المتمدرسٌن داخل المدرسة 

 :البيداغوجيا اإلبداعية

اإلبداعٌة هً نظرٌة تهدف إلى بناء مستقبل تربوي حداثً، ٌقوم على  البٌداغوجٌا       

التطوٌر و اإلبداع واالكتشاف و الخلق، بعد المرور الضروري من مرحلة الحفظ  الخلق و

خلق مجتمع متنور كفء، ذلك كله من أجل و المحاكاة و التدرٌب، و البناء، ومرحلة التقلٌد

 الواقعٌة والدولٌة على جمٌع األصعدة وٌات الموضوعٌة ومواجهة التحد قادر على
ال ٌمكن أن تحقق  المستوٌات والقطاعات اإلنتاجٌة . بٌد أن هذه النظرٌة التربوٌة اإلبداعٌة

 لقة.الحرٌات الخاصة والعامة والدٌمقراطٌة المتخها المرجوة إال فً مجتمع العمل وثمار

المختبرات و  دة إال إذا أسسنا مدارس الورشات ال ٌمكن تطبٌق هذه البٌداغوجٌا الجدٌو

لتجرٌب العلمً، وتطبٌق ا عودنا المتعلم/ المتمدرس على حب اآللة والفن والمحترفات، و

ساعدناه على تمثل الرٌاضً ، و دربناه أٌضا على فعل التنشٌط التخٌلً والنظرٌات، و

فعلنا الفلسفة البراغماتٌة ذات التوجهات العملٌة و  ، ووالتسابق واالختراع فة المنافسةفلس
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 االستكشافٌة فً الحاضر و المستقبل ، و خلقناها دٌنٌا وخلقٌا من أجل بناء اإلنسانٌة و
 مجتمع إسالمً مزدهر ٌساهم فً التنمٌة العالمٌة ، عن طرٌق التصنٌع الهادف، و إنتاج

األسلحة المتطورة  كتفاء الذاتً، و تصنٌعبات اآللٌة، وتحقٌق اإلتراع المركخإالنظرٌات، و

 الحدٌثة لتؤمٌن وطننا و أمتنا، والدفاع عنها بالنفس والنفٌس، ودرء العدوان الخارجً، و
الحفاظ على كرامتنا وأنفتنا وسٌادتنا بدل اإلحساس بالذل و الضٌم الذي نشعره الٌوم؛ بسبب 

  تقاعس، و انبطاحنا التارٌخً والسٌاسً والخلقً.تخلفنا السًء، وانحطاطنا الم

 :العمل الجماعي

ٌعد الفكر التعاونً من أهم اآللٌات لخلق األنشطة الحقٌقٌة؛ ألن االشتغال فً فرٌق       

تربوي، داخل جماعة معٌنة ، ٌساعد التلمٌذ على التفتح الفعال والنمو اإلٌجابً، واكتساب 

المعارف والتجارب لدى الغٌر. كما ٌبعده عن كثٌر من التصرفات الشائنة، وٌجنبه أٌضا 

كاالنكماش، واالنطواء، واالنعزالٌة ، واإلحساس بالخوف والنقص الصفات السلبٌة، 

. والٌمكن للدول أن األنانٌة، واالبتعاد عن حب الذاتوالدونٌة، وٌساعده على التخلص من 

تحقق التقدم واالزدهار إال إذا اشتغلت فً إطار فرق جماعٌة، كما نجد ذلك فً الغرب 

والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مثال. 
1

  

 :تطبيق ديناميكية الجماعة

تعد دٌنامٌكٌة الجماعة من اآللٌات المهمة التً ٌستعٌن بها التنشٌط التربوي والدٌداكتٌكً     

بغٌة خلق مواطن صالح، وبناء شخصٌة متوازنة سوٌة سٌكولوجٌا وأخالقٌا واجتماعٌا. 

والالشعورٌة  ومن ثم، فهً منهجٌة مهمة فً عالج الكثٌر من الظواهر النفسٌة الشعورٌة

 -لدى المتعلم . كما أنها تقنٌة تنشٌطٌة هامة، ٌمكن االستعانة بها أثناء تنفٌذ العملٌة التعلٌمٌة

التعلمٌة. وهً أٌضا طرٌقة فعالة فً التنشٌط التربوي والفنً، وإجراء منهجً للتحكم فً 

ن جماعات التنظٌم الذاتً للمإسسة.ومن ثم، تستدمج دٌنامٌكٌة الجماعة المتعلمٌن، ضم

تربوٌة داخل الفصل الدراسً، من أجل معالجتهم نفسٌا واجتماعٌا، بتطهٌرهم وتروٌضهم، 

وتربٌتهم على الفكر الدٌمقراطً، وتعوٌدهم على التعامل الشفاف الواضح، والتعامل 

الصادق، والمعاٌشة الحقٌقٌة لمشاكل المدرسة والمجتمع واألسرة على حد سواء. والٌمكن 

دٌمقراطٌة، تإمن باألخوة الصادقة والتنافس الشرٌف. ومن  بدع إال داخل جماعةللتلمٌذ أن ٌ
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جهة أخرى، تتشبث بفكر االختالف والشورى والعدالة، وتعتز بقانون الحقوق 

والواجبات.ومن هنا، البد أن ٌكون للجماعة قائد دٌمقراطً ٌوزع األدوار، وٌشرف على 

 تنظٌم الجماعة ، وٌسهر على تنظٌمها وعملها ومآلها، وٌتحمل مسإولٌاتها الجسٌمة. 

 :فلسفة الشراكــة

ن الشراكة نوعان: شراكة داخلٌة، وشراكة خارجٌة. وما ٌهمنا فً هذا من المعلوم أ    

السٌاق هو ما ٌسمى بالشراكة الداخلٌة التً ٌساهم فٌها جمٌع الفاعلٌن الذٌن ٌساهمون فً 

تدبٌر المإسسة تسٌٌرا وتنشٌطا وإشرافا، وخاصة من قبل المدرسٌن، واألساتذة، 

. ومن ، وأسر التالمٌذ، ومجلس التدبٌرلتربوٌٌنوالمتعلمٌن، ورجال اإلدارة، والمشرفٌن ا

ثم، ال ٌمكن خلق مشارٌع تربوٌة تخدم المإسسة، من قرٌب أو من بعٌد، إال باختٌار 

مواضٌع الشراكة ذات األولوٌة والضرورة القصوى، كمحاربة الهدر المدرسً عن طرٌق 

اعدتهم على مراجعة الدعم التربوي، وتقدٌم ساعات إضافٌة تطوعٌة لخدمة التالمٌذ، ومس

دروسهم، وإنجاز واجباتهم وفروضهم المنزلٌة أو الفصلٌة، مع تدرٌبهم على التطبٌق 

المنهجً والتحلٌل التركٌبً والتقوٌمً، واألخذ بٌدهم من أجل السٌر بهم نحو ثقافة التعلم 

الذاتً والتكوٌن المستمر، وسد كل ثغرات التعثر والنقص لدٌهم، بإرشادهم ومحاورتهم 

بطرٌقة دٌمقراطٌة تقوم على التوجٌه الصحٌح، واالعتماد على الحجاج المنطقً والبرهان 

العقلً من أجل مواصلة دراستهم، والتنسٌق مع أسرهم من أجل إرجاع أوالدهم إلى 

المدرسة، وإقناعهم بؤهمٌة التعلم والتكوٌن والتدرٌس من أجل بناء مواطن صالح.
1 

 :تفعيل الحياة المدرسية 

( تلك الفترة الزمنٌة التً ٌقضٌها التلمٌذ داخل la vie scolaireٌقصد بالحٌاة المدرسٌة )   

الحٌاة العامة للتلمٌذ/ اإلنسان. وهذه الحٌاة مرتبطة بإٌقاع  فضاء المدرسة، وهً جزء من

وتنشٌطً متموج حسب ظروف المدرسة وتموجاتها العالئقٌة والمإسساتٌة.  تعلمً وتربوي

وما  حٌاة المدرسٌة ماٌقع فً الخارج االجتماعً من تبادل للمعارف والقٌم،هذه ال وتعكس

الحٌاة العامة  ٌتحقق من تواصل سٌكواجتماعً وإنسانً. وتعتبر"الحٌاة المدرسٌة جزءا من

تستدعً التجاوب والتفاعل مع المتغٌرات االقتصادٌة والقٌم  المتمٌزة بالسرعة والتدفق التً
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التً ٌعرفها المجتمع، حٌث تصبح المدرسة  المعرفٌة والتكنولوجٌةاالجتماعٌة والتطورات 

والحٌاة المدرسٌة ، بهذا المعنى، تعد الفرد للتكٌف مع  مجاال خاصا بالتنمٌة البشرٌة

 التحوالت العامة،والتعامل بإٌجابٌة، وتعلمه أسالٌب الحٌاة االجتماعٌة، وتعمق الوظٌفة
لممارسة  ٌة القصوى إلعداد النشء، أطفاال وشبابا،االجتماعٌة للتربٌة؛ مما ٌعكس األهم

1."حٌاة قائمة على اكتساب مجموعة من القٌم داخل فضاءات عامة مشتركة
 

وٌعنً هذا أن الحٌاة المدرسٌة آلٌة إجرائٌة صالحة للحد من الفوارق الفردٌة الموجودة     

 بٌن المتعلمٌن.

 :البيداغوجيا المؤسساتية

المربٌن تحوٌل المإسسة التربوٌة إلى مإسسة الثكنة أو فضاء ٌرفض كثٌر من        

 ،الطبقً، أو ٌتم إصالحها خارجٌا بٌروقراطً ٌكرس التمٌٌز العنصري ، وٌإجج الصراع

هذا، وقد  عتماد على مبادئ البٌداغوجٌا المإسساتٌةبغً أن ٌكون اإلصالح داخلٌا، باإلبل ٌن

، فً فرنسا ، وتعتبر أن  اها تربوٌا حدٌثاظهرت المدرسة المإسساتٌة، باعتبارها اتج

، ومن البنٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة ٌجب أن ٌمر عبر المإسسة، باإلضافة إلى اإلصالح

تً ثمة ٌجب االهتمام بمفهوم اإلدارة الذاتٌة والتسٌٌر الذاتً من أجل تحقٌق االستقالل الذا

 .للمتربٌن فً إطار مإسسً مفتوح
البٌداغوجٌة الجدٌدة المدرسة الثكنة التً تخنق التلمٌذ بنظامها االنضباطً إذاً، ترفض هذه   

البٌروقراطً الذي ٌحد من حرٌة التلمٌذ. ومن ثم، تتحول المدرسة إلى صندوق أسود، أو 

إلى ثكنة عسكرٌة التإمن إال بالنظام واالنضباط على حساب حرٌة التلمٌذ، وعلى حساب 

 ٌاضٌة والعلمٌة.أنشطته الثقافٌة والفنٌة والر

لهذا، تقترح البٌداغوجٌا المإسساتٌة مدرسة فارقٌة مرنة ومنفتحة ، تنبع قوانٌنها من       

التفاعل الداخلً ألفرادها، قصد االنتقال بالمدرسة من مإسسة التلقٌن والتوجٌه واالنضباط 

القاتم نحو مإسسة إبداعٌة فاعلة وفعالة مبدعة ومبتكرة، تسعى إلى تحقٌق التقدم واالزدهار 

دة الفضلى.والسعا
2
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 :البيداغوجيا الالتوجيهية

تنبنً الالتوجٌهٌة على التعلم الذاتً، والتسٌٌر الشخصً، واعتماد المتعلم على نفسه فً     

إنجاز واجباته، وأداء أعماله. وهنا، ٌتحول المدرس إلى مشرف مرشد، وال ٌتدخل إال إذا 

العفوٌة والتلقائٌة، وبناء المعرفة طلب منه المتعلم ذلك. وتعتمد الالتوجٌهٌة على الحرٌة و

عن طرٌق التدرٌج المنطقً والشخصً، واالبتعاد عن طرائق التدرٌس التلقٌنٌة القائمة على 

، ا فً أعمال التلمٌذ إرغاما وقسراتعسفا وحٌف اإلكراه والتلقٌن والحفظ ، أو تدخل المدرس

الطرٌقة الثقة فً المتعلم، وتوجٌه رغباته كما ٌشاء دون استشارته فً ذلك. وتزرع هذه 

وتعوده على المثابرة الشخصٌة والتعلم الذاتً وحب المغامرة، واالستعانة بكفاءاته وقدراته 

الذاتٌة لحل المشاكل والوضعٌات، وتطوٌع الصعوبات التً تواجهه فً المدرسة والحٌاة 

 على حد سواء.

(، Olivier Reboul) (، وأولٌفٌٌه رٌبولRousseauهذا، وٌعد جان جاك روسو)     

 ( من أهم منظري البٌداغوجٌا الالتوجٌهٌة.C.Rogersوكارل روجرز) 

 :الدرامـــــا التعليميــــة

نعنً بالدراما التعلٌمٌة مسرحة المناهج والبرامج والمقررات الدراسٌة لخدمة الطفل     

المتعلم، وتحقٌق الوظائف التربوٌة والتعلٌمٌة من وراء تقدٌم الخبرات التعلٌمٌة داخل 

الفصل الدراسً. ومن هنا، تنبنً الدراما التعلٌمٌة على شرح الدروس وتفسٌرها، فً ضوء 

 مٌة، كاستخدام األلعاب، وتبادل األدوار، وتقلٌد الشخصٌات. آلٌات تنشٌطٌة درا

وٌتطلب تدرٌس الحساب، مثال، استخدام مجموعة من األلعاب التمثٌلٌة. بٌنما تستلزم قراءة 

النصوص المسرحٌة أو القصصٌة أو الشعرٌة من المتعلم تقلٌد األصوات الغٌرٌة نطقا 

تربٌة اإلسالمٌة إلى التمثٌل الدرامً لتشخٌص وحركة وتعبٌرا وتشخٌصا. كما تحتاج مواد ال

 مجموعة من المواقف والقٌم األخالقٌة، قصد تعلمها واكتسابها وتمثلها.

هذا، وٌتحول المدرس، فً الفصل الدراسً، إلى مخرج مسرحً، بتوظٌف خطاب تواصلً 

درامً، سواء أكان لفظٌا أم غٌر لفظً، عن طرٌق تشغٌل اللغة المعبرة، واستخدام 

الحركات الهادفة. فً حٌن، ٌشكل التالمٌذ الممثلٌن والمشاهدٌن الراصدٌن على حد سواء. 
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أما القسم ومصطبته، فهما بمثابة الخشبة الركحٌة . بٌنما تشبه المقاعد والطاوالت والكراسً 

 والصور المعلقة على الجدران ما ٌسمى بالتؤثٌث السٌنوغرافً.

المسرح التعلٌمً على أوسع نطاق لتقدٌم مختلف المواد  هذا، وٌمكن" استخدام هذا النوع من

.لما فٌه من تشوٌق، وللدور اإلٌجابً الذي بشكل ٌربط الطفل بمدرسته والمناهج الدراسٌة،

التمثٌل مستخدما كطرٌقة للتعلٌم. أي:  -هنا -التعلٌمٌة، بحٌث ٌكون  ٌعطٌه للطفل فً العملٌة

تكون الدراما اإلبداعٌة والتمثٌل التلقائً، فهو إنه طرٌقة لتعلٌم الموضوعات. فً حٌن، 

الوسٌلة التً ٌمكن عن طرٌقها أن ٌصبح األطفال قادرٌن على استخدام التمثٌل ال كوسٌلة 

قتراب من ل فهم التارٌخ والجغرافٌة، أو اإلللتعلٌم، بل كإجادة التمثٌل، حتى ٌستطٌع األطفا

واألدبٌة. وبهذا الفهم، نقترب من نوع آخر الموضوعات العلمٌة، أو تذوق القصص الدٌنٌة 

فً المسرح المدرسً، هو مسرح المنهاج، والذي ٌعتمد فٌه على األطفال بعد إجادتهم 

للتمثٌل بواسطة الدراما اإلبداعٌة والنشاط التمثٌلً للطفل أو التمثٌل التلقائً؛ ألنه بدون هذه 

ج."المرحلة الٌمكننا اإلقدام على تقدٌم مسرحٌات المنها
1

 

  :تطبيق الكفايات والمجزوءات

بٌداغوجٌا الكفاٌات على المتعلم، فتعنى بتطوٌر كفاٌاته وقدراته ومإهالته تنصب      

المشكالت التً تستوجب حال ناجعا  -ودراٌاته ومهاراته وإتقاناته، بوضعه أمام الوضعٌات

ٌة جدٌدة، تعطً انطالقا من سٌاق ما. بمعنى أن بٌداغوجٌا الكفاٌات هً مقاربة تربو

األولوٌة للمتعلم الذي ٌملك القدرة على اكتساب المعارف والموارد التً ٌنبغً توظٌفها أثناء 

 مواجهته للوضعٌات الصعبة والمعقدة.

وعلٌه، تهدف هذه المقاربة التربوٌة المعاصرة إلى تكوٌن متعلم كفء، ٌعرف كٌف    

تفكٌره بطرٌقة مٌتامعرفٌة. أضف إلى ذلك، ٌستثمر المعرفة وٌوظفها، وٌعرف كٌف ٌنمً 

أن هذه المقاربة التهتم بالمحتوٌات والمعارف كما هو حال المدرسة التقلٌدٌة، بقدر ما تهتم 

بالكٌف والوعً بطرٌقة اكتساب المعارف والمهارات والمواقف والكفاٌات التواصلٌة 

بالوضعٌات داخل سٌاق تداولً والثقافٌة والمنهجٌة. بمعنى أن هذه النظرٌة تربط الكفاٌات 

 ما.
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ادة النظر فً مقاٌٌس التقوٌم وأهم إٌجابٌة تمتاز بها هذه المقاربة التربوٌة هو إع      

ستعانة بالتقوٌم اإلدماجً الكفائً فً الحكم على الكفاءات والقدرات التعلمٌة. ختبار، واإلواإل

للمتعلم طوال مساره الدراسً، فتقٌم  ومن مزاٌا هذه المقاربة كذلك أنها تتبع الحٌاة الشخصٌة

عالقة تفاعلٌة إٌجابٌة بٌن المتعلم والمعلم، مع تجذٌر النشاط التعلمً فً الحٌاة الشخصٌة 

 للمتعلم، فضال عن التركٌز على ماهو كٌفً ومنهجً ومهاري. 

ٌمكن  ٌمكن تطبٌق هذه المقاربة فً األقسام التعلٌمٌة المكتظة بالتالمٌذ، وال بٌد أنه ال    

أٌضا تمثلها فً الفصول الدراسٌة العادٌة التً فٌها تعدد فً الفوارق الفردٌة الناتجة عن 

سٌاسة الخرٌطة المدرسٌة ، وٌتعذر أٌضا تطبٌقها فً األقسام المشتركة كما هو الشؤن فً 

المغرب. كما تستوجب هذه المقاربة من المدرس تحضٌر مجموعة من الوضعٌات الصعبة 

ب مع مستوى المتعلم، ناهٌك عن تعقد مساطٌر التقوٌم اإلدماجً بالنسبة للمدرس. التً تتناس

كما أن الحاجة ماسة إلى تكوٌن المدرس فً إطار هذه البٌداغوجٌا تكوٌنا كفائٌا حقٌقٌا 

ومنتجا ومبدعا وهادفا، حٌث ٌصبح المدرس موجها ومرشدا ومحضرا للوضعٌات 

مالكا للمعرفة الموسوعٌة التً ٌرٌد أن ٌشحن بها عقل اإلدماجٌة، ولٌس معلما أو ملقنا أو 

المتعلم كما، ولٌس كٌفا.
1
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 :جملة من النتائج نذكر منها إن البحث فً هذا الموضوع جعلنا نخلص إلى

تكتسً الى جانب  فرادٌة متنوعةالبٌداغوجٌا الفارقٌة بٌداغوجٌا إن _ أ         

تقدمه من وذلك لما  التعلٌمٌة،همٌة خاصة فً العملٌة البٌداغوجٌات األخرى أ

وعلٌه  ،المتعلمٌن تقلٌص الفوارق الفردٌة بٌننات لرفع المردودٌة  التعلٌمٌة وامكا

ه فً ن ٌقوم بدورلك الفروق فهً تساعد المعلم على أنه من الضروري معرفة تفإ

ألنسب طرق التدرٌس فهو له دور كبٌر فً تقلٌص  ختٌارهاقٌادة العملٌة التعلٌمٌة و

قامة دورات ن الواجب إدرجة الفارق فً التحصٌل الدراسً بٌن التالمٌذ و علٌه م

كما ال ننسى  لمعرفً و المهنً،تكوٌنٌة للمتعلمٌن لمساعدتهم على تطوٌر مستواهم ا

سباب ه الى أبل تتعدا الى المدرسة فحسب،سباب تدنً مستوى التالمٌذ ال ٌرجع ن أأ

ثر كما تتأ غٌرها،راض النفسٌة و المشاكل األسرٌة وذ كاألمخارجٌة محٌطة بالتالمٌ

ظاهرة ف الصفات الوراثٌة التً ٌأخذها الفرد عن آبائه أو أجداده،البٌئة وهذه الفروق ب

ٌّنلفردٌة لٌست باألالفروق ا  تباع بعض الحلولإبعلٌه ٌجب مراعاة ذلك و ،مر اله

 :مثل المقترحة

 عدد تالمٌذ القسم لٌستطٌع المعلم أن ٌخصص وقتا مناسبا لكل تلمٌذ.التقلٌل من -

واستخدام األسالٌب  تنوٌع األنشطة التعلٌمٌة أو طرق التدرٌس أو وسائل التعلٌم، -

الحافزة للتعلم مثل عبارات التشجٌع أو المالحظات الكتابٌة التً ٌوقعها المعلم فً 

 بالواجبات. ر التالمٌذ عند قٌامهمدفات

لى كل تلمٌذ بما ٌناسب قدراته سئلة مع مراعاة توجٌه األسئلة إألالتنوع فً طرح ا-

 و خبراته.

ر و التقدٌر لكل من ساعدنً فً هذا العمل من قرٌب أو جزٌل الشكفً األخٌر و    

 بعٌد.
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 القرآن الكرٌم برواٌة ورش

 المصادر و المراجع:

أبو محمد علً بن احمد بن سعٌد بن حزم،اإلحكام فً اصول األحكام،تح:احمد محمد  .1

 .2،1983شاكر،دار االفاق الجدٌدة،ط

حزم،اإلحكام فً اصول األحكام،تح:احمد محمد أبو محمد علً بن احمد بن سعٌد بن  .2

 .3891،2شاكر،دار االفاق الجدٌدة،ط

،دار وائل للنشر و التوزٌع االردن، 1إحسان محمد الحسن،علم اإلجتماع الرٌاضً،ط .3

2005 

،المكتب المصري الحدٌث للطباعة حمد عزت راجح،اصول علم النفسأ .4

 .02،1970النشر،االسكندرٌة،مصر،طو

،أصول علم النفس،المكتب المصري الحدٌث للطباعة و أحمد عزت راجح .5

 . 8النشر،االسكندرٌة،مصر،ط

أدٌب محمد الخالدي :سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و التفوق العقلً،دار وائل للنشر و  .6

 م.2،2008التوزٌع،االردن،ط

،وائل للنشر و 9دٌب محمد الخالدي،سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و التفوق العقلً،طأ .7

 .3002التوزٌع االردن 

أسعد شرٌف االمارة:سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة)علم النفس الفارقً(،دار صفلء  .8

 م.2014-ه1،1435للنشر و التوزٌع،عمان،االردن،ط

جمال الدٌن محمد بن منظور،لسان العرب،ضبط خالد الرشٌد القاضً،دار  .9

 مادة)لغو(.9231،  9الصبح،ط

 .2015، 1ة،شبكة االلوكة،طجمٌل حمداوي البٌداغوجٌا الفارقٌ .10

حسن منسً،مناهج البحث التربوي،دار الكتاب الكندي للنشر و  .11

 م1999-ه1،1430التوزٌع،االردن،ط
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خلٌل عبد الفتاح و آخرون،الفروق الفردٌة وتطبٌقاتها التربوٌة،،مكتبة سمٌر  .93

 .3092منصور للطباعة و النشر و التوزٌع غزة فلسطٌن،

لمسرح المدرسً،مطبعة نجم الجدٌدة، الجدٌدة، الطبعة األولى اسالم كوٌندي:  .13

 .م9191سنة 

سامً محمد ملحم :سٌكولوجٌة التعلم و التعلٌم )االسس النظرٌة و  .14

-ه1،1422التطبٌقٌة(،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة،عمان،االردن،ط

 م.2001

سلٌمان الخضري الشٌخ : سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة فً الذكاء،دار المسٌرة  .92

 م.3090-ه389220للنشر و التوزٌعو الطباعة،عمان،األردن،ط

سلٌمان عبد الواحد ٌوسف:الفروق الفردٌة فً العملٌات العقلٌة المعرفٌة،دار  .16

 م2011-ه1،1432المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة،عمان،االردن،ط

قٌاسها،عالم كتب ٌمان،سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة واء محمد سلسن .91

 م،3001ه،9231، 9النشر،توزٌع،طباعة،القاهرة،ط

 المعاصرة ،دار صبحً حمودي:المنجد الوسٌط فً العربٌة .18

 م1،2003المشرق،بٌروت،لبنان،ط

،المكتب الجامعً 1صدقً نور الدٌن محمد،علم النفس الرٌاضة ،ط .19

 .2005الحدٌث،مصر،

الحمٌد حسن عبد الحمٌد شاهٌن،استراتٌجٌات التدرٌس المتقدمة و عبد  .20

 .2011استراتٌجٌات التعلم و انماط التعلم،جامعة االسكندرٌة،مصر،دط،

عبد الكرٌم غرٌب،المنهل التربوي،الجزء الثانً،منشورات عالم االتربٌة،دار  .21

 م.2006،سنة1المغرب،ط-الدار البٌضاء-النجاح الجدٌدة

د منصور و اخرون:التقوٌم التربوي)االسس و التطبٌقات(،دار عبد المجٌد احم .22

 م.2015-ه 5،1436الزهراء،الرٌاظ،ط
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غً أفانزٌنً: الجمود والتجدٌد فً التربٌة المدرسٌة، ترجمة : عبد هللا عبد  .32

 م.9199الدائم، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، لبنان، الطبعة األولى سنة 

االولى لمنهاج التعلٌم االبتدائً،وزارة اللجنة الوطنٌة للمناهج،المشروع  .24

 .2015التربٌة الوطنٌة،دط ،

اللجنة الوطنٌة للمناهج،المشروع االولى لمنهاج التعلٌم االبتدائً،وزارة  .25

 .3092التربٌة الوطنٌة،دط ،

 .3000محمد الدرٌج،تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة،قصر الكتاب للنشر،دط، .31

الدٌداكتٌك او علم التدرٌس كعلم محمد الدرٌج،عودة الى مفهوم  .31

 مستقل،دط،دت.

محمد السٌد ابو النٌل و انشراح محمد دسوقً،علم النفس الفارق  .28

 ،1985ب،ط،النهضة العربٌة و النشر بٌروت،

:المفٌد فً التربٌة ، دار النشر لالستاذ الجاللً الصدوقًمحمد  .29

 .2007الهالوي،د،ط،

العروس من جواهر القاموس  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبٌدي،تاج .20

 ،21ه،مادة )لغو(،ج9233، 3،تح:عبد المجٌد قطاش،دار الكوٌت،ط

محمد تزوٌن:االدارة المدرسٌة و تطبٌقاتها السلوكٌة بالمدارس االبتدائٌة و  .31

 المتوسطات و الثانوٌات ،دار الكنوز ،دط ،دت.

ي محمد فرحان القضاه،محمد عوض الترتوري،أساسٌات علم النفس التربو .32

 .3001بٌن النظرٌة و التطبٌق،الحامد للنشر و التوزٌع عمان،

محمد مكسً،الدلٌل البٌداغوجً مفاهٌم مقاربات،منشورات صدى  .33

 .2005التضامن،دط،

محمد نبهان،الفروق الفردٌة و صعوبات التعلم، ،دار البازوري العلمٌة للنشر  .34

 .2008و التوزٌع،عمان،دط،

 اللغوي للقران،دار ابن الجوزي،دط،دت.مساعد بن سلٌمان الطٌار،التفسٌر  .35
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الملتقى التكوٌنً،البٌداغوجٌا و المعالجة التربوٌة،مدٌرٌة التربٌة لوالٌة  .36

 حاسً بحبح.2الجلفة،مفتشٌة التربٌة و التعلٌم االساسً،المقاطعة

ناجً محمد قاسم:الفروق الفردٌة و القٌاس النفسً و التربوي،مركز  .37

 م2008للكتاب،القاهرة،د،ط،االسكندرٌة 

،دار 1نبٌل عبد الهادي،سٌكولوجٌة اللعب وأثرها فً تعلم األطفال،ط .38

 .2004عمان،

 م3002شتنبر  ،وزارة التربٌة الوطنٌة والشباب: دلٌل الحٌاة المدرسٌة .39

ٌحٌى االحمدي:علم نفس الفروق الفردٌة :دار االحمدي  .40

 .2002للنشر،القاهرة،د،ط،اكتوبر 

 المجالت:

نور الدٌن احمد قاٌد و حكٌمة سبٌعً،التعلٌمٌة و عالقتها باالداء البٌداغوجً  .41

 .08،العدد2010و التربٌة،مجلة الواحات للبحوث و الدراسات،دط،

 الرسائل و المذكرات:

مدٌرٌة التعلٌم االساسً،اللجنة الوطنٌة للمنهاج:منهاج السنة الثالثة  .42

اللغة العربٌة من خالل النشاط المدرسً غٌر متوسط،نقال عن لٌال بن مٌسٌة،تعلٌمٌة 

 الصفً،رسالة ماجستٌر،جامعة فرحات عباس.

لٌلى بن مٌسٌة،تعلٌمٌة اللغة العربٌة من خالل النشاط المدرسً غٌر الصفً  .22

مذكرة ماجستٌر،جامعة -مٌنة جٌجل نموذجا-دراسة و تقوٌم لدى تالمٌذ الثالثة متوسط

 .309983090فرحات عباس،سطٌف،
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 ملخص

ردية في تعليمية اللغة تهدف هذه الدراسة المعنونة ب:)بيداغوجيا الفروق الف    

لى الكشف عن ظاهرة الفروق الفردية لدى التالميذ باعتبارها ظاهرة مهمة العربية(إ

في عملية التعليم ،وباعتبار اللغة العربية مادة أساسية و لغتنا األم التي يجب 

تعلمها ،حيث تم اختيار مستوى السنة الثالثة ابتدائي من أجل الحرص على تعليمها و 

اجراء الدراسة الميدانية و ذلك عن طريق االعتماد على المالحظة باإلضافة الى 

الكتابي و بعد تصحيح  األوراق  وضع تمارين في حصتي القواعد و التعبير

لمتحصل م جمع المعلومات ااحصاء المستويات من ممتاز فمتوسط الى ضعيف تو

تائج و الدوائر النسبية، وبناء على النتوزيعها باعتماد النسب المئوية عليها و

المتحصل عليها تم وضع مجموعة من الحلول المقترحة للعمل على تقليص هذه 

 الظاهرة.

 الكلمات المفتاحية:

 البيداغوجيا، الفروق الفردية، التعليمية.
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