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الله وعظيم سلطانه الذي وفقنا إ اجناز هذا العمل والشكر ملن أخرج  مد الّله  والشكر لّله كما ينبغي  ا
هل  إ نور العلم حممد صلى الّله عليه وسلم.البشرية من الظلمات ا  

".  وانطالقا من قوله تعا " ريب اشرح  صدري ويسر  أمري وأحلل عقدة من لساين يفقه قو  

زيل الشكر والتقدير وعظيم االمتنان إ مجيع أساتذة قسم األدب العريب وخاصة األستاذة املشرفة " نتوجه 
2016/2017كل من طلبة دفعة   ىـــــــــــــــــوص نوال" اليت مل تبخل علينا بوقتها وجهدها وال ننس  

غة العربية.وخاصة طلبة تعليمية الل  

زيل إ أيب وأمي الكرميني كما الننسى أن أتقدم بالشكر اللذان سهر على جناحي. ا  

 كما ال أنسى أن اشكر كل من ساهم ولو بكلمة فله عظيم الشكر والتقدير وعلى الّله قصد السبيل.



 

ة مشواري الدراسي ترسو على صفحات  يف هذ اللحظة اليت انتظرهتا طويال هاهي سفي
األهدى مثرة هذ املذكرة اليت أمت أن يكون شاطئها خري شاطئ يزور طالب العلم إين 

 جهدي إىل:

إىل من كلله اهلل باهلبة والوقار****من أمحل امسه بكل افتخار***أرجو من اهلل أن ميد يف 
جوم عمرك لرتى مثار***قد حان قطافها بعد طول انتظار ***وستبقى كلماتك  ***ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون*****أهتدي هبا يف اليوم *****ويف الغد***أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــي ا  

ياة***وإىل اليت القتدر بثمن  ****إىل سر الوجود**** إىل من كان إىل مالكي يف ا
اهنا بلسم جراحي****أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيبة***دعاءها سر جناحي***وح ـــــــــــــــــــــــــي ا  

ان***إىل مالكي الراحل***  إىل حيايت وحياة أيب***إىل نور عي ومهجيت***إىل نبع ا

اته******* ها فسيح ج  ***جديت الغالية رمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها اهلل وأسك

جاح إىل   تعاىلووالحتس ن الذين قتلوا يف سبيل اهلل من قال فيهم اهللكما أهدي مثرة هذا ال
د رهبم يرزقون وأمواتا بل أحياء ع  

اد  عوا أ مد وإىل كافة الشهداء اللذين ص ****شهيد الوطن جدي العزيز حبري 
زائر***  ا

جاح يف  ىل كل إخواين و  أخوايت وخاصة **********بو عبد اهللإ ********الذي أمت ال
ياة******** وإىل كل الكتاكيت الصغار يف العائلة.ا  
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مد لّله رب العاملني والصالة والسالم على اشرف املرسلني وعلى اله وصحبه أمجعني أ ما بعد: الفروق الفردية  ا
ات العضوية وهل وع الواحد خيتلفون فيما  يظاهرة عامة يف مجيع الكائ ن اهلل يف خلقه، فأفراد ال ة  من س س

هم، فال يوجد هما ملوقف واحد وهذا اختالف و   بي التمايز بني األفراد فردان متشاهبان يف استجابة كل م
ياة  معىن، وجعل للفروق الفردية أمهية كبرية.      أعطى ا

فصل الواحد رغم تقارهبم يف السن، خيتلفون عن بعضهم ويف العملية التعليمية يالحظ أن التالميذ ال 
جم  كثري  اآلخر ويفالبعض  سمية كطول وا  تبدو وهذ االختالفات، واعتدال القامةمن الصفات ا

ظيم، اختاذواضحة وهي بالضرورة تدفع املعلم على  ما جيلس يف موقف معني  بإزائها، فقد يعيد ت  بي
صح   ليحجب،ح الصفوف األخرية طوال القامة السبورة طويل القامة عن غري من التالميذ وقد ي

أحدهم إىل الصحة  املدرسية ليعاجل من   ويقوم بتحويلبعض التالميذ باستخدام نظارة  طبية ، 
ه .مرض طارئ أو أمل مفاجئ يشكو م  

 أهنمفيما ميلكونه من صفات وخصائص، رغم  نالواحد ليسوا متجانسني وال متساوي الفصل الدراسيفالتالميذ يف 
ية، وهذ الفروق أمر طبيعي بني األفراد،وظاهرة عامة بني متقاربون يف أعمارهم ية فال مجيع ال الزم ات ا كائ

تطابق تام بني فردين ح ولوكانا توأمني. ديوج  

جاح العملية التعل قفإن الفرو وعليه  موضوع اخرتت أن يكون  ة، وألمهيةيميالفردية من بني املرتكزات الرئيسة ل
د التالميذ. ثي عموضو  الذي أومسته بالفروق الفردية يف ع  

 اإلشكالية:هل للفروق الفردية أمهية يف العملية التعليمية؟و ما هي أساليب مراعاهتا داخل الفصل الدراسي؟

اجعة لعالج هذ الظاهرة؟ولإلجابة طة التالية وال احتوت  وما هي طرق ال عن هذ األسئلة وغريها اخرتت  ا
اولت فيه الفروق الفردية  يف القران الكرمي، الفروق الفردية  وان "نشأة الفروق الفردية وعواملها، ت على مدخل ع

د املفكرين العرب، وعوامل تشكلها حيث احتوت على ع اولت فيه الفروق الفردية ع د الفالسفة، وأيضا ت
واالقتصادي األسرة، باإلضافة إىل العوامل الرتبوية.جمموعة من املباحث أمهها عامل الوراثة والبيئة   

اولت فيه املباحث التالية: ةأما الفصل األول: فقد تضمن حديثا عن أمهية الفروق الفردية يف العملية التعليمي وت  
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د التالميذ، مظاهر  مفهوم الفروق الفردية،أنواع الفروق الفردية، عمومية الفروق الفردية، قياس الفروق الفردية ع
 الفروق الفردية،خصائصها،أمهيتها،كيفية مراعاة الفروق الفردية،أساليب مراعاته، فوائدها يف العملية التعليمية

فردخطوات  تفيد املعلم يف تطبيق الفروق الفردية داخل القسم،دور املعلم يف التع ليم امل  

اولت فيها الفروق ال د التالميذ املتفوقني دراسيا، أما الفصل الثاين:فقد كان عبارة عن دراسة ميدانية ت فردية ع
دراسيا ملالحظة الفرق بني األقسام املدرسة االبتدائية، عبد الرمحان ابن رستم. نواملتأخري  

اولت يف هذ ال ة األوىل دراسة املستويات التالية:ت امسة،االستمارة الس ة ا ة الرابعة،الس ة الثانية، الس ،الس
تائج ال توصلت إليها ت أهم ال امتة تضم ثي هذا  واتبعت يف  اإلستبيانية موجهة إىل املعلمون،وختمت 

هجا يقوم على آليات الوصف والتحليل،ومن الصعوبات ال صادفتها قّلة املصادر واملراجع استدعى  دراس م
ا بني املكتبات،إضافة إىل صر وقت العمل. قل  ت

ا هذ ا دراست ا فيه وقد اهني تائج املتوصل إليها اامتة موجزة سجل ا من اهلل السداد والتوفيأهم ال ا ، راجي ق أملي
ه على ا البحث حقه،تعوضه متعة االستفادة م ا و آلخرنا. أن نكون أوفي أمل أن تعقبه دراسات تكون زاد ألول  

مد هلل ريب العاملني.   ويف األخري أن ا
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كانت اإلرهاصات األو لظهور الفروق الفردية يف العصر اإلسالمي مع نزول القرآن الكرمي على الرسول  
بوية الشريفة.صلى اهلل عليه وسلم ة ال  ، وكذلك يف الس

 الفروق الفردية يف القرآن الكرمي. -أ

روق بني الّاس يف كثري من املواضع، ولعل اآليات ال در اإلشارة إ أن القرآن الكرمي أشار إ الف 
ستشهد هبا يف هذا املقام كلها تشري إشارة واضحة إ وجود الفروق الفردية بني الّاس، كم أّّنا ترجع هذ  س

  الفروق إ كل من العوامل الوراثية والبيئية.

وهو الذي جعلكم خالئق األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوهم  وجّل:} فقوله عّز  
ه يغطي كل أنواع الفروق الفردية بني الّاس على مجيع املستويات إ أنّ . يشري 165، األنعام/ {فيما أتاهم

ية  ، سواء كانت وراثية أو مكتسبة.التكوي

  {:  .32{، الزخرف/ بعضهم بعضاً سخرياورفعا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ  وقوله تعا

، ليتم  ، ويف العلم واملهن، وقد جعل اهلل ذلك ساريًا يف عباد ا إشارة واضحة إ اختالف الّاس يف الغ وه
هم.  1التعاون وتوزيع العمل بني أفراد اجملتمع مما يكفل سد حاجياهتم، ويهيئ هلم أسباب التعايش فيما بي

تكم وألوانكمومن آويف آية أخرى يقول:  ، الروم/ ...{ياته خلق السموات واألرض واختالف ألس
فمن الواضح يف اآلية أن اختالف األلوان إّّنا يرجع إ العوامل الوراثية، وأن اختالف األلسن واللغات بني  ،22

ة إ أثر كل من ال عوامل البيئية يف الفروق الّاس يرجع إ العوامل البيئية واالجتماعية والثقافية، ويف ذلك إشارة بي
   2الفردية.

. وعة تشري إليها العديد من اآليات يف قوله تعا  وبالتا فالفروق الفردية يف القرآن الكرمي كثرية ومت

ها ما  يلي: وردت الفروق الفردية بني الّاس يف القرآن الكرمي يف ّناذج عديدة نذكر م

بني الّاس قي القدرات العقلية والذكاء كما يُفهم ذلك صراحة أي وجود فروق  فروق في العلم والحكمة: -1
... {:  .76{، يوسف/ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليميف قوله تعا

                                                   
1
امد، ط/  -  فس الرتبوي، دار ا  .25م، ص 2011 -01صا حسن الداهري، علم ال

. 25ص املرجع نفسه - 2
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سن البصري بن كثري هذ اآليةاوقد فسر  تهي إ اهلل عّز وجّل، بقوله:" قال ا : ليس عامل إاّل فوقه عامل ح ي
مد هلل، فوق كل عن سعيد بن جبري قال: ك ديث عجيب، فتعجب رجل فقال: ا د ابن عباس فحدث  ّا ع

ذي علم عليم، فقال بن عباس: بئسما قلت، اهلل العليم فوق كل عامل، يكون هذا أعم من هذا، وهذا أعلم من 
  1هذا، واهلل فوق كل عامل."

تلفني يف استعداداهتم وقدراهتم وبيئتهم وخرباهتم الشخصية، ا: إذا كان الّ فروق في السلوك والعمل -2 س 
قل كل يعمل على فإنّه مما ال شك فيه أنّه توجد اختالفات كثرية يف سلوكهم أيضًا مصداقًا لقوله عّز وجّل:} 

، أي كان يعمل على طبيعته أو طريقته حسب تفسري ابن كثري وصاحيب تفسري 84شاكلته...{، اإلسراء/ 
ال  لني.ا

:} ق اجتماعيةو فر  -3 ا بعضهم فوق  : قال اهلل تعا هم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع ا بي نحن قسم
 ، 32{، الزخرف/ بعض درجات ليّتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمت ربك خير مّما يجمعون

هم من:} : قال تعاق أخالقيةو فر  -4 طار يؤد إليك وم ه بق ه    ومن أهل الكتاب من إن تأم تأم
ار ال يؤد إليك إالّ ما دمت عليه ق ائماً   . آل عمران/{، بدي

: } ق عقليةو فر  -5 يؤتي الحكة من يشاء ومن يؤت الحكمة فق أوتي خيرًا كثيرًا وما  : قال تعا
 .269البقرة/ {، ّيذكر إالّ أولي األلباب

وجود فروق فردية بني الّاس، فقد د يف القرآن الكرمي من إشارات واضحة املعامل والدالالت إ ر ما و  
ه من  ال الرتبية والتعليم إ أّن معرفة املعلم بتالميذ معرفة تامة متّك ذهب املفكرون املسلمون خاصة يف 

 مساعدهتم على بلوغ أهدافهم.

موعة من الفالسفة واملفكرين العرب الذين قاموا بالبحث يف أصوهلا   نشأت الفروق الفردية على 
 باب والعوامل ال سامهت يف انتشارها ومن بني هؤالء الفالسفة نذكر: واألس

 

 
                                                   

،قراءات ورش . 296، سورة البقرة   43، سورة عمران اآلية 32ة الزخرف اآلية سور  - 1
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 : ق م( 347 -427) أفالطون -1

زء 347 -427ولعل مجهورية أفالطون"   " قبل امليالد من أقدم الكتب ال تعرضت هلذا اجملال، ففي ا
د العبارة التالية: لقد قلت حقًا ليس ببعيد االحتمال  مهورية  األنثى قد ذكرت أنا بعد الثاين من كتاب ا

تلف كل فرد على اآلخر ان متشاهبان بل  صلح أحدمها العمل يف املواهب الطبيعية في إجابتك أنّه أوال مل يولد اث
هما يصلح الثاين لعمل اآلخر.  ما بي

ديًا يف مجهورية املثالية ركية لكل من يرشح أن يكون ج تربها لقدرات ا  -اقرتاح أفالطون بعض العمليات ال 
اولته ولقد صممت هذ العمليات ال متثل السمات املختلفة ال تعترب أساسية للشجاعة  رية، وبالتا  هذ وا

اصة. ظم عرف االختبار القدرات ا      1أول وصف م

د أّن أفالطون قسم الّاس إ طبقات ثالث:   وهذا 

ود وتأخذ دور الدفاع ادة وطبقة العاملني وتأخذ دور اإلطبقة املفكرين: وتأخذ دور القي -1 نتاج، وطبقة ا
رب، وكان هذا التقسيم تابعًا من السمات الفردية ال ت تميز هبا طبقة عن طبقة جسديًا وفكريًا ونفسيًا وكذا وا

 2يتم العمل يف دولة ) مجهورية( أفالطون حسب قانون تقسيم العمل إلدراكه املبكر أّن الّاس ليسوا متشاهبني.

ود. ،: طبقة القيادة، وطبقة العاملنيفالطون الّاس إ طبقات ثالث وهيهكذا قسم أ   وطبقة ا

اد متايز بني   ديث عن الطابع القومي للشعوب فيقول:" متيل الطبيعة إ إ تقل "أرسطو" إ ا بل وي
ية وبعضهم أكفاء للحياة السياسية، وعلى ذلك فمن الّاس من هم  عل بعضهم قليل الذكاء أقوياء الب الّاس بأن 

ليد هم عبيدأحرار،  شجعان ولذلك ال يكدر أحد عليهم  وأورباي ويقول يف هذا الصدد:" إّن شعوب الشمال ا
قصهم الذكاء، واملهارة واألنظمة السياسية، وهلذا فهم غري قادرين على صفو حريتهم،  على  االعتداءولكن ي

لذكاء واملهارة، ولكّهم خلو من الشجاعة، وكذلك فهم مغلوبون ومستعبدون اجرياّنم، أما الشرقيون فيمتازون ب
مع بني الصفتني الشجاعة والذكاء )إ األبد، وأما ال (، وعلى الرغم ممّا يف التصور 19:44شعب اليوناين فهو 

صري واضح ومردود عليه ا -األرسطي من ميل ع ال ا -وهو ليس  نلحظ تقسيمة لألفراد والشعوب  إاّل أن

                                                   

فسي والتقييم الرتبوي، دار الفكر، ط/ - مد أبو الوليد، مبادئ القياس ال .15ه، ص 1428م، 2008 -01سبع  1
  

.16املرجع نفسه، ص  - 2
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ًا كثريًا مم اك تباي عل ه اس حسب ما لديهم من صفات وما ميتلكون من مواهب  هم عن واألج ا مييز كل م
 1اآلخر بوضوح.

ظريات اإلرتباطية:  -3 ظريات العصور الوسطى وال جذب الفروق الفردية انتبا رجال العصور الوسطى وال ومل ت
ظر إ طبيعة العقل من خالل تفكري وفالسفتها، فأمهلت الفروق الفردية إمهااًل   كبرياً، وكان التميم الفلسفي ي

رييب، كذلك مل هتتم الفلسفة  ه  الرتابطية يف القرن السابع عشر هبذ الفروق، إذا كان اهتمام هلا نظري أكثر م
و اكتشاف العوامل ال تؤدي إ ترابط األفكار والعمليات العقلية بعضها ببعض بيد أ د أّن عاملاً موجهًا  ا  ن

قيقيني يوجه بعضهم االهتمام للفروق الفردية يف كتاباته، فقد مثل " بني" وهو آخر من نسميهم  باالرتباطيي ا
واس والعقل" )  تلف يف كل تكوين 1855وردت الفقرة اآلتية يف كتابه " ا كم  اك قدرة طبيعية على ا م(:" ه

اصية كغ واص ال تتصف هبا الطبيعة البشرية اعتربها موزعة توزيعًا غري ومتيز ل فرد عن غري هذ ا ريها من ا
تظم.  م

د من املربني الذين عاشوا يف أواخر القرن الثامن عشر وأوائل    كما 

اداة  هوبالطفل وبطبيعة هتمامًا من أمثال " رسو"، " بستالوزي"، " هربات"، " فرويل" ا القرن التاسع عشر امل
د يف كتاباهتم ما يدل على فهمهم ملبدأ الفروق الفرديةمبالحظة وو  غري أن  2ضع الربامج ال تتفق وهذ الطبيعة و

ه فرد ، ومل يكن اهتمامهم به يقوم على أساس أنّ اهتمامهم كان موجها إ دراسة الطفل باعتبار ممثاًل لألفراد
 تلف عن غري من األفراد.

د املفكرين العرب حيث فطن كثري من مفكرين العرب لقد عرفت الفروق الفردية   تطورًا وأمهية بالغة ع
اء  :اجملتمع ومن بني هؤالء املفكرين واملسلمني إ الفروق الفردية ودورها يف ب

ات  -، يشري صراحةامللقب بالعلم الثاين بعد أرسطو الفارايب: -1 بعد أن قام بشرح موضوع تطور الكائ
هم يف اللغة  إ اختالف -وتدرجها تلفون فيما بي اإلنسان عن أخيه اإلنسان يف مقدار خطة من القوة، فاألفراد 

   3والقدرة اللفظية.

                                                   

فس بني يدين، دار الشروق، ط/  - .88م، ص 2005 -01بشرى كاظم، علم ال 1
  

.294م، ص 2003 -01غازي الصوارين، الفلسفة القدمية وفلسفة العصور الوسطى، دار اهلدى، ط/  - 2
  

مد أمحد قاسم، الفروق الفردية والتقومي، دار  - .13، 12ه، ص 1424م، 2003 -01الفكر، ط/ أنسي  3
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ّاس لن يزالوقال األصمعي:"   " كذلك" لوجود الفروق  ال وا فإذا هلكوا" وأشار " الغزا ري ما تباي
بون إالّ  اك أناس ال  اهلل تعا وهم دائماً وراء زيادة املعرفة به والتفكري فيه،  الفردية بني الّاس فيتحدث عن أّن ه

اك أناس ال يعرفون لذة املعرفة وال حب اهلل ويسعون للجا والرياسة واملال والشهوات البدنية، وأنّاس وسطيني  وه
 أولئك وهؤالء.

ويفرق بني كار وأراء، أما ابن خلدون " فيتطرق " فيتطرق إ الفروق الفردية وأسباهبا فيما أورد من أف 
غرايف، ويرى أن األقاليم املتصفة باالعتدال سكاّنا من البشر أعدل أجساماً وألواناً وأخالقاً،  األفراد تبعاً للموقع ا

بوءاتح  فيسكن أهلها الكهوف وهم متوحشون  االعتدالتتواجد يف الغالب فيها، أما األقاليم البعيدة عن  ال
 غري مستأنسني يأكل بعضهم بعضاً.

ماعات            اء الثقافات وا د يف أراء ابن خلدون وجود إشارات إ الفروق الفردية بني أب كذلك 
ون 1املختلفة ون من ف ضر لكثرة ما يع ضر"، فأهل ا ري من أهل ا املالذ  فيقول: " أّن أهل البدو أقرب إ ا

ها قد تلوثت أنفسواإلقبال على الدنيا ولعكوف على وعوائد الرتف  لق شهواهتم م هم بكثري من مذمومات ا
ري ومسالكه وأهل البدو وان كانوا مقبلني على الدنيا مثلهم، إاّل أّّنم يف املقدار  والشر، وبعدت عليهم طرق ا

واللذات، وأّن أهل البدو أقرب إ الشجاعة  من أهل  الضروري ال يف الرتف وال يف شيء من أسباب الشهوات
ضر.  2ا

ويفرق بني األفراد تبعًا للموقع وهكذا تطرق ابن لدون إ الفروق الفردية وأسباهبا فيما أورد من أفكار وأراء 
ماعات. اء الثقافات وا د يف أرائه وجود إشارات إ الفروق الفردية بني أب غرايف، وكذلك   ا

ري، وأهل الشر، واملتوسطني، ويشري إ الفروق بني أبو علي بن مسكوية -2 : " يقسم الّاس إ أهل ا
ماعات بقوله:" يتفاضل الّاس بني أمم  يز والفهم ال تتميز عن القرود إاّل مبرتبة يسرية، وأمم تتزايد فيها قوة التميا

 3الفهم والقبول. م فيحدث فيهم الذكاء وسرعةيالإ أن يصريوا وسط األق

ري، وأهل الشر، واملتوسطني.  وهكذا قسم أبو علي بن مسكوية الّاس إ طبقات أهل ا

                                                   

مد أمحد قاسم، الفروق الفردية والتقومي، ص  - .14أنسي   1
  

.14املرجع نفسه، ص  - 2
  

، مدخل إ الرتبية والتعليم، دار الشروق، ط/  - ي .224م، ص 1994 -01عبد اهلل الرشان ونعيم جغ 3
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يفها إ الفئتني  عوامل تشكل الفروق الفردية: ترجع الفروق الفردية بني األفراد إ عوامل متعددة ميكن تص
 يئية.التقليديتني ومها فئة العوامل الوراثية، واألخرى العوامل الب

تقل herdityيع مفهوم الوراثة) :herdity factoes: العوامل الوراثية -1 ات ل ت ( املوروثات، أوجي
سمية مثل: الطول، والوزن، واللون، والسمات العقلية، والذكاء  صائص أو السمات ا إ الفرد من أبويه ا

تقل مباشرة من  صائص الفيزيقية ال ت ذ  اآلباءوالسمات الشخصية، واملزاجية، والوراثة عبارة عن ا اء م إ األب
مل.  ا

د أن ليس بالضرورة أن وليس  ا قد  تقل إ االبن كل أو بعض الصفات من األب أو األم ومن ه بالضرورة أن ت
فس الدرجة. ملها والد ب مل القدرات ال   1يكون االبن صورة أو نسخة مطابقة األبية، أو أن 

وع العوامل الوراثية أنواع العوامل الوراثية:  تبعاً للمعايري اآلتية: تت

ه. -أ  األصل الذي انتقلت م

 األثر الذي تظهر فيه. -ب

 : وهذ نوعان:ل الذي انتقلت منهالعوامل الوراثية تبعاً لألص* 

وعية  -1 تقل إ الفرع خصائص الفصيلة أو ال ي ال ت وعية: ويقصد هبا القوة الطبيعية يف الكائن ا الوراثة ال
صائص ال متي تقل إ اإلنسان كا ية.ال ت ات ا  ز عن غري من الكائ

قل إ الفرع خصائص، أصله من أب وأم  -2 ي ال ُت اصة: ويقصد هبا القوة الطبيعية يف لكائن ا الوراثة ا
 2وجد وخال.

ة عن الوراثة تكون ثاب ا أو تقليصها، والطفل الولود  تة نسبيًا يف الفرد ويصعب تغريها،إّن مثل هذ الفروق ال
الة الطبيعية.ضعيف البص  ر مثالً فإنّه من الصعب إرجاع بصر إ ا

                                                   

فس، دار زهران، د/ ط، نبيهة صا السامرائي، عثمان علي أميمن - .252م، ص 2007، مقدمة يف علم ال 1
  

ديث، ط/  - امعي ا فس أسس السلوك اإلنساين، دار املكتب ا .67م، ص 2009، 01شعبان علي حسني السيسي، علم ال 2
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ه   1واألثر الذي تظهر فيهميكن متثيل هذ األنواع وفقاً للمخطط التا الذي ميثل األصل الذي انتقلت م

 أنواع العوامل الوراثية  
  

   

 

 

 

وع  العوامل البيئية: -2 تج عن ذلك ت فس واحدة لذلك ي تلفة، واستجابة األفراد ليست ب  العوامل البيئية 

دد وواضح يف  ، ومن مث يظهر أثرها الواضح عليه، ومنواختالف وتباين يف أثارها على األفراد ذلك فهي عامل 
 نشأة الفروق الفردية بني األفراد.

صائص سواء كانت جسمية أو نفسية، أو اجتماعية، أو عقلية سامهت وتساهم يف   إّن الكثري من ا
اء وجود يف البيئة الرمحية وفيما  تشكيلها عوامل بيئية، والعوامل البيئية تبدأ يف التأثري على الطفل قبل الوالدة يف أث

 2بعد الوالدة، ومن هذ التأثريات:

مل، واحتماالت اإلجهاض والوالدات غري  -1 الة تسمم  يدة لألم عالقة  تغذية األم: للتغذية غري ا
اضجة.  ال

مل هلا عالقة بالتخلف العقلي وأمراض القلب  إصابة -2 صبة األملانية خالل األسابيع األو من ا األم با
د األطفال.  وضعف البصر والصمم ع

                                                   

فس أسس السلوك  - .68، ص اإلنساينشعبان علي حسني السيسي، علم ال 1
  

يال، دـ ــــ عالء الدين كفايف، د -د - امعية، ط/  -ماسية ال .35م، ص 2009 -01سهري سامل، دار املعرفة ا 2
  

ه. .تبعاً لألصل الذي تظهر فيه تبعاً لألصل الذي انتقلت م  

وعية اصة الوراثة ال فية الوراثة الظاهرة الوراثة ا  الوراثة ا
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اضجة. -3 اول األم للعقاقري ميكن أن يؤدي إ الوالدة املميتة أو غري ال  ت

سمي لأل -4 مو ا اول األم للكحول ميكن أن يؤدي إ تأخر يف ال طفال، وافخفاض نسبة الذكاء، ومشاكل ت
ركي وتشوهات يف القلب.  يف التآزر ا

د األطفال مقارنة مبن هم يف أعمارهم، ونقص يف  -5 سمي والعقلي، ع مو ا التدخني أيضًا له عالقة ببطء ال
د األطفال.  فيتامني أ الذي يؤدي إ حدوث التشوهات ع

 إصابة الطفل بالتخلف العقلي والتشوهات. ، له عالقة بإمكانيةxالتعرض ألشعة  -6

الني إ  -7 ني فغضب األم يؤدي إ إفراز كمية من هرمونات األدري االت االنفعالية لألم تؤثر أيضاً على ا ا
ني، وبالت طرابات معوية وبكاء زائد عن الطفل يف مرحلة الطفولة ا يؤدي ذلك إ ظهور هتيجات وإضدم ا

  1املبكرة.

خالل ما تقدم ذكر نستخلص أّن البيئة االجتماعية من بني أسباب الفروق الفردية وكذلك البيئة الرمحية لألم  من
اول األم بعض األدوية والعقاقري.  قبل الوالدة مثل ت

  عوامل تربوية: -3

وع من العوامل أسباب تعود إ طريقة التدريس أو الوسائل التعليمية أو سو   ء املعاملة يف قد يكون هلذا ال
للمبادئ األولية احمليط املدرسي، إّما من قبل املعلم أو املدير أو الزمالء يف الدراسة أو لعدم استيعاب التالميذ 

للمادة الدراسية، فمثاًل إذا وجدنا تلميذ أخل يف نشاط ما، فال ميكن أن نرد ذلك دائمًا إ ضعف عقلي أو 
إ بعض األساليب املتعلقة بالتدريس،  أو املعاملة كم سبقت عامل مكتسب بل قد يعود السبب يف ذلك 

  2.إليه اإلشارة

وع من العوامل يرجع إ انعدام التسيري يف احمليط املدرسي ) أي داخل القسم(، إّما   وبالتا فإّن هذا ال
 من قبل املعلم، أو املدير أو عدم استيعاب التالميذ للمادة الدراسية.

 

                                                   

ة  - ميد اهلامشي، الفروق الفردية، دار اهلدى، س .320م، ص 1999عبد ا 1
  

فس العام، ط/  - ، علم ال مد شاذ ليم  درية، ملكتبة العربية، 02عبد ا .201م، ص 2001، اإلسك 2
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 الثقافات:الفروق بين  -4

اهات، معتقدات، وقّيمًا توجه   اك عدة تعريفات للثقافة تتضمن يف معظمها قوانني، توقعات، وا ه
دد  -السلوك جملموعة من الّاس، وتتضمن الثقافة ّنط حياة كلي فالكثري من السلوكات ال يقوم هبا الفرد 

ت اك فروقًا بني األفراد الذين ي عل ه تلفةمون إ مجاعات بالثقافة، وهذا ما  ماعة الثقافية تشجع  -ثقافية  فا
التشابه بني أعضائها، بالتا تعزز هذ الفروق بني اجملموعات الثقافية األخرى، والتباين الثقايف للمجتمع ككل، 

ياة أو العيش تلف الثقافات من حيث:إذا تعلم الثقافة أفرادها طريقة يف ا  ، و

 قامة العالقات الشخصية.القواعد واألنظمة إل -1

اضر، واملستقبل. -2  سبة للماضي، وا  التوجهات بال

 معتقداهتا الستخدام الوقت بشكل مالئم. -3

 التصورات والتخيالت للشخصية املثالية. -4

 1األفكار املتعلقة بالعالقة بني اإلنسان والطبيعة. -5

و هذ   وقد تتلف خلفيتك الثقافية عن أفراد آخرين يعيشون يف بيئات ثقافية أخرى لذا فوجهة نظرك 
تلفة باإلضافة إ ذلك، وبسبب االختالفات املوجودة بني الثقافات قد ال يالئم السلوك والقيم  املواضع تكون 

 رسة واملعلمون.ال يتعلمها الفرد يف البيت واجملتمع التوقعات ال ترمسها املد

موعة العديد من االختالفات، والفروق بني  ماعات ولكن يف كل  ا عن الفروق بني ا دث لقد 
حدرون من نفس  لفية الثقافية وي أفرادها، فعلى سبيل املثال إذا فكرت يف جريانك فرغم كوّنم يشاركونك ا

ك يف كثري من  تلفون ع  2األشياء.الطبقة االقتصادية، واالجتماعية قد 

تج أن للثقافة دور مثا يف نشأة الفروق الفردية من خالل معتقداهتا  من خالل هذ الفروق بني الثقافات نست
 وعاداهتا وتقاليدها واألفكار والتصورات اإلنسانية. 

                                                   

ليم  -د - فس الرتبوي، دار اهلدى، ط/ مود عبد ا .55م، ص 2006 -01متسي، املدخل إ علم ال 1
  

.56املرجع نفسه، ص  - 2
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 وجهة النظر الحالية: -5

فالعامل الوراثي إّن طرق دراسة الفروق الفردية هي من كثر املشكالت ال تواجه الباحثني،   
والعامل البيئي يرتبطان مع بعضهما البعض إذ يصعب فصلهما، فاآلباء واألمهات الذين يتمتعون بقدرات عالية 

ية ومثرية، فاآلباء الذين يتمتعون مبوهبة موسيق ية على سبيل املثال، يزودون مييلون اآلن إ يزّودوا أطفاهلم ببيئة غ
ائ خفضة ميهم ببيئة مليئة بالفرص لتأب ما اآلباء الذين يتمتعون بقدرة م لقوا يعلم ومساع املوسيقى، بي لون ألن 

ات اإلنسانية تتأثر بالعوامل البيئية، فرصة أقل لتزويد أ مي قدراهتم العقلية، إّن الكائ ية ال ت ائهم بالبيئة الغ ب
لق تلك البيئة.  1 لكّها أيضاً تشكل و

ربات يف الشخص  دث بعد ذلك، ومع إّن تأثري ا ربات، وما  ية يعتمد على الفرتة ال تستمر فيها ا
ربات قد تؤثر يف  اسم واملهم يف املوضوع، فبعض ا سبة لكل فرد أن التوقيت هو العامل ا ربات بال األحداث وا

  2يبقى البعض غري متأثر بذلك. لكنبعض األطفال بشكل مباشر، 

جوم بعد رحلة إ الفضاء، قد يقرأ الرحلة باهتمام بالغ، فعلى سبيل املثال إذا اشرتي ت ألحد أطفالك كتاباً عن ال
دد من  ولكن الكتاب نفسه قد ال يُقرأ إذا اشرتيته قبل ذلك، وكما تعرف ميكن أن يؤثر مزاج الطفل ) والذي 

ائهم ويف كيفية تأثري ه  ذ املعاملة يف الطفل.ناحية وراثية إ حد بعيد(، يف كيفية معاملة اآلباء أب

فالطفل اإلنسحايب على سبيل املثال ميكن أن يتلقى محاية أكثر من الوالدين لذلك ميكن أن يساعد املزاج 
ماية الزائدة(، يستمر  ة )يّتصف الوالدان با احية الوراثية بشكل كبري يف خلق بيئة معي دد ال االنسحايب الذي 

 .تأثريها طويالً 

ميكن أن كون لألطفال والتالميذ تأثري على املعلمني وعلى الوالدين، واملثال على ذلك التالميذ الذين يعربون عن 
، هم أكثر التالميذ الذين  اهاهتم بشكل غري لفظي، وذلك عن طريق االبتسامة، أو الرأس للمعلم، أو االنتبا ا

                                                   

فس العام، دار املسرية، ط/  -د-أ - .129ه، ص 1425م، 2004 -01مد عودة الرمياوي، علم ال 1
  

ظر املرجع نفسه، ص  - .130ُي 2
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يفهم على أّّنم أذكياء ومهتمني تصرشعر املعلم و أن ي، وميكن 1يتم تص وهم، وميكن أن  ي ابية  للتعليم بطريقة إ
ظر إليهم على أساس أّّنم أكثر قابلية للتعلم، مثل هؤالء التالميذ.  2ي

ابية ألنفسهم يف املدرسة   .وبالتا ميكن أن يساعدوا على خلق نوع من الدفء والبيئة اإل

ات توي البحوث حول تأثريات األطفال يف الراشدين عل  :woolfolh 987ى العديد من التضمي

اهاً واحداً للتفاعل بني الوراثة، والبيئة من أجل  -1 ا ا  األفراد. بني خلق تبني ل

بعثة من فكرة  -2 ل وذلك خلق أطفالك يّتصفون بالكماتزيد الضغوط من قبل اآلباء واملعلمني، هذ الضغوط امل
شئة الصحيحة، أو  حاتني يتعلمون مع كمية من التعليم الصحيحة، فهم ليسوا   إسرتاتيجيةعن طريق تطبيق الت كال

د األطفال.يالطني، وليسا الوح صائص السلوكية ال تظهر ع   3دين املسؤولون عن ا

اك العديد من العوامل ال تؤثر يف ّنو كل طفل على سبيل املثال: األصدقاء ووسائل اإلعالم، والثقافة،  ه
.والتغذية، الص   4حة، املرضى...إ

ب على املعلمني والوالدين أن يكونوا مدركني للفروق بني األطفال وحاجاهتم، كالفروق  من خالل ما سبق ذكر 
د املعلمني كالوالدين الطاقة والتشجيع ملواجهة االختالفات  ب أن يكون ع بني حاجات األطفال والراشدين، و

دهم  .بني األفراد، وعمليات التطور ع

 الطالق: -6

ع االختالفات بني األفراد ظاهرة الطالق واالنفصال بني الوالدين  ، حيث يعترب من الظواهر ال تساهم يف ص
ّيدة، فاالنفصال بني  سبة لكل فرد من أفراد العائلة ح يف الظروف ا يشكل الطالق نوعًا من الضغوط بال

                                                   

فس اللغوي واملعريف، - ، علم ال مد صا .76ه، ص 1426م، 2006 -01دار البداية، ط/  إبراهيم  1
  

.76املرجع نفسه، ص  - 2
  

فس اللغوي واملعريف، ص  - ، علم ال مد صا .77إبراهيم  3
  

شر للجامعات، ط/  - هيز املعلومات دار ال .28م، ص 2007 -02فتحي الزيات، األسس املعرفية للتكوين العقلي  4
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وات من الصراع داخل األسرة، مبا فيهم األصدقاء  وميكن أن يأيت كصدمة للجميع الوالدين فقد تسبقه س
 1واألطفال.

ق له حضانة األطفال،   ومن خالل فرتة الطالق نفسها يظهر أن للصراعات ال تظهر عالقة بن 
دث  اك الكثري من األشياء ال  وبالتا يواجه األطفال غصب وقلق الوالدين وبعد عملية الطالق، فإّن ه

دث وتؤدي إ االضطرابات يف حياة األطفالوتؤدي إ خلق ا  .لكثري من األشياء ال 

تقل إ بيت آخر  ضانة وخاصة األم يف هذ األيام، عليها أن ت اول فالشخص الذي له حق ا أقل تكلفة، و
طر للذهاب إ العمل ألول مرة، وأن تعمل ساعات أطول ويع د مصدرًا جديدًا للدخل، وقد تض األم أن

قص ونه وميكن أن يؤدي ال ي الذي كانوا يسك يف  ذلك لألطفال ترك أصدقاء مهمني يف املدرسة وأصدقاء يف ا
الفلوس إ عدم القدرة على تلبية مجيع االحتياجات ال يتطلبها الطفل، وأيضًا ميكن أن يطلب من الطفل أن 

  2بل بأخذ الوالدين قد كون زوج األب، أو زوج األم.يق

سبة لألطفال الذكور واإلناث وخالل هذ الفرتة قد يعاين األطفال من مشكالت يف املدرسة وقد  فالطالق بال
قص أواّنم، باإلضافة إ أّّنم ي وم وهؤالء األطفال مييلون إلظهار  طورونتزيد أو ت صعوبات هلا عالقة بال

لوكية وشخصية يف البيت واملدرسة أكثر من اإلناث بشكل عام أو الذكور الذين يأتون من بيوتات مششكالت س
 متماسكة.

 عوامل تشكل الفروق الفردية:

 

 

 

 

                                                   

فس الرتبوي، شركة العربية املتحدعبد الرمحن عدس، يوسف قطامي -1 يزال، يوسف خالد، علم ال ة للتسويق والتوريدات، د/ ط، ، عبد اهلل م
.555م، ص 2008 1 

 

فس الرتبوي، -  يزال، يوسف خالد، علم ال .556ص  عبد الرمحن عدس، يوسف قطامي، عبد اهلل م 2
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 1طط توضحي لعوامل تشكل الفروق الفردية.

تج أن الفروق الفردية نشأت      ه نست ذ العهد اإلسالمي مع وم مد صلى اهلل م نزول القرآن الكرمي على سيدنا 
د الفالسفة أمثال أريسو وأفالطون، وكذلك املفكرين العرب أمثال ابن خلدون.ريعليه وسلم، غ   أّّنا عرفت ع

ها العوامل الرتبوية وهي أساس العملية التعليمية التعلمية.  فالفروق الفردية عرفت عوامل أدت إ تشكلها م

ديث عن الفروق الفردية وأمهيتها يف العملية التعلمية  وسوف نتطرق يف الفصل األول من هذا البحث إ ا
 وأساليب مراعاهتا.

  

                                                   

فس العام، ص  - .130مد عودة الرمياوي، علم ال 1
  

موعة العوامل  :الوراثة هي 
الداخلية املوجودة  واإلمكانيات

يف املوروثات واحملمولة على 
امللحقة واملكونة  صبغيات البيضية

يف اجتماع نطفة األب مع بيضة 
 األم.

 عامل الوراثة.
 عامل البيئة.

 عوامل تربوية.
 الفروق بني الثقافات.
الية. ظر ا  وجهر ال

 الطالق.
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 تمهيد:

فسية   سمية و العقلية و ال وع اإلنسا متفقني متاما يف كافة السمات ا د فردين من ال من املعب أن 

اك من يتشابه يف مجيع الوجو ح  ت و اإلجتماعية، فلكل فرد شخصيته الفريدة، و ليس ه اإلخوة الذين يعيشون 

تلفون يف ذكائهم و ميوهلم و شخصياهتم لذلك فح ميكن مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ يف  سقف واحد 

املدرسة، البد من معرفة طبيعة هذ الفروق و العوامل املؤثرة فيها و أبعادها و خصائصها و مظاهرها ح ميكن 

د يد أنشطة املعلم و أنشطة التالميذ، و أساليب تقويهم ميكن من خالهلا التعامل مع ديد الطرائق و األساليب و 

شود للجميع   قيق التعلم امل اهاهتم، و بالتا  تلف مستوياهتم و قدراهتم و ميوهلم و إهتماماهتم و إ التالميذ على 

 كل حسب إمكانياته و قدراته.
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 مفهوم الفروق الفردية: -1

ا الوقوف على املع اللغوي األوال و مع اإلصطالحي ثانيا. للتعرف على سن ب  املع الرتبوي هلذا املصطلح 

 :المفهوم اللغوي 1-1

اها فصل بعضها عن بعض   ،و فرق له الطريق، يفرق (1)كلمة فروق من الفعل فرق و يفرق فرقا و فرقانا، و مع

ه له طريقان، و يتكون هذا املصطلح من   كلمتني مها: )الفروق( و )الفردية( و الفروق يف اللغة مجع فروقا أي إ

 (2) فرق و هي من فرق مبع فصل و ميز، فيقال فرق بني الشيئني: مبع ميز أحدمها عن اآلخر.

 و هذا املفهوم يبني أن الفروق بني األمرين: املميزة لألحدمها عن اآلخر.

 المفهوم اإلصطالحي: 2-1

ماعي يف الصات الفردية قد يضيق مدى هذ تعرف الفورق الفردية "  رافات الفردية عن املتوسط ا على أهنا اإل

ليلها   الفروق أو يتسع وفقا لتوزيع املستويات املختلفة يف كل صفة من الصفات املختلفة ال يتم 

(3)أو دراستها".
 

تلفون يف نسبة و مستوى و درجة الفروق وع أي أنه مثال  و هذا التعريف يبني أن األشخاص  و ليس يف ال

ة إال أن اإلختالف  ميكن يف مستوى و قيمة هذا الطول. مجيع األفراد هلم أطوال معي
تلف مظاهر الشخصية، و مفهوم الشخصية يعتمد على مسلمة أن كل كما تعرف على أنها: " ظاهرة   عامة يف 

 

                                      

ان، د.ط،  – (1) : قطر احمليط قاموس لغوي ميسر، مكتبة لب  .05، ص 1995املعلم بطرس السيتا
 .23، ص 2004، عمان، 1ناصر أمحد خوالد: مراعاة املبادئ الفروق الفردية، دار وائل، ط – (2)
مد سليمان: سيكولوجيا الفروق الفردية و قياسها، عامل الكتب القاهرة، ط – (3) اء   .31، ص 2006، 1س
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 (1)إختلف عن اآلخرين".إنسان متميز بذاته و هو ال ميكن أن يكون كذلك إال إذا 

 الفروق الفردية: 3-1

ماعي يف الصفات املختلفة، و قد يضيق مدى الفروق أو يتسع وفقا  رافات الفردية عن متوسط ا هي اإل

 (2) لتوزيع املستويات املختلفة لكل صفة من الصفات ال هتتم بتحليلها و دراستها.

ماعاتو قد عرفها "الرمياوي": علم نفس فروق بأنه"   العلم الذي يدرس الفروق بني األفراد و بني ا

و داخل الفرد الواحد يف السلوك و العمليات العقلية و العمليات اإلنفعالية لتحديد مداها و الداللة  

طط للتعامل مع األفراد  بوء مبستقبلها و رسم ا  اإلحصائية لذلك املدى، و تفسريها، و ضبطها و الت

ماعات مبوجبه  (3) ا.أو ا

إن هذا اإلختالف ال يظهر فقط من خالل مظاهر الشخصية بل يتعدا إ األفراد ح يف طرق و أساليب 

ياة.  تعليمهم و نظرهتم إ ا

 و تعرف الفروق الفردية: على أنها:

صائص و الصفات و السمات ال يتميز هبا كل إنسان عن غري من ب البشر سواء أكانت  هي تلك ا

أو عقلية أو إجتماعية أو مزجية أو أخالقية فتعريف الفروق الفردية يطلق من مفهومني أساسني جسمية 

 مها:

 

 

 
                                      

س الرتبوي، ط – (1) سي: علم ال ليم م شر 1مود عبد ا امعية لل شر، ص ، دار املعرفة ا ة ال  .137و التوزيع، بدون بلد و س
مد أمحد قاسم: الفروس الفردية و التقومي، ط – (2) ة 1أنسي  شر و الطباعة، س  .18، ص 1424، األردن، دار الفكر لل
ة  – (3) ياة، دار الشرق، األردن، س معية يف ا  .46، ص 1414مد عودة الرمياوي: سيكولوجيا الفروق الفردية و ا

 مف اإلختالف مف التشابه
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هم هبذ  سمية و غريها.....، و لكن يوجد إختالف يف درجة كل م صائص ا فالبشر متشاهبوم يف نوع ا

وع الذي ميتد من قطب  الصفة مثال على ذلك: البشر مجيعا تلفون يف ال يتشاهبوم يف أن هلم بشرة و لكن 

ا أمام خط متصل و متدرج.  السواد إ قطب البياض و كأن

د دراستي الفروق البد من القيام بخطوتين رئيسيتين(.  )مالحظة: ع

 

 

 

ديد الصفة و قياسي الطول  (1) إختبار القلق. –إختبار الذكاء  –القلق باملرت  –الذكاء  -مثال: على 

 عمومية الفروق الفردية:

ية، فطاملا  ات ا ها يف الكائ س البشري، بل نستطيع أن نتبي و ال تقتصر ظاهرة الفروق الفردية على ا

شيطة  و سرنا  ات ال يوانية إنتداء من الكائ ا السلسلة ا ياة وجدت الفروق الفردية، و إذا تتبع وجدت ا

ية، صحيح أن ترقها ح نصل إ اإلنسان، لوجدنا أن الفروق ظاهرة عامعها يف  ات ا مة يف مجع الكائ

ية خصائصه املميزة ال يشرتك فيها  ات ا ية، صحيح أن لكل نوع من الكائ ات ا لكل نوع من الكائ

وع، بل البد من  ية خصائصه املميزة، ال يشرتك فيها أفراد ال ات ا وع بل البد من توفرها يف الكائ أفراد ال

يستجيبان فس الطريقة بالضبط للميزات ال يتعرضان هلا توفرها يف كل فردي وع ،(2)ب فكل فرد من أفرد ال

ا املباشرة لسلوك  اصة يف التكيف مع البيئة احمليطة و ظرزفها املتغرية و تكشف مالحظات الواحد، أساليبه ا

                                      

فس الرتبوي، ط – (1) ة 2تيسر مفلح كوافحة: علم ال  .96ه، ص 1425 -م2004، دار امليسرة، عمان، س
ضري: سيكولوجيا الفروق الفردية يف الذكاء، ص  – (2)  .19سليمان ا

ف  قيا ه تحديد الصف قف الصف  مع م

تصل ا ال ى ه ا ع  صاح
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يوانات ما سربا من الطيور أو قطيعا من ا ية عن الفروق بني أفراها، فحي ات ا د أن هذ الكائ  ،

تلفة مثل الفئران و القطط و الكالب و القرود  أفرادها، كما أن التجارب ال أجريت على حيوانات 

وف،   و غريها، أثبتت وجود فروق يف قدراهتم على حل املشكالت و التعلم و أحواهلم االنفعالية كا

ا إ اإلنسان وجدنا الفروق الفردية يف أبرز صورها و مظاهرها.  قل   (1) و العدوان و غريها، فإن ما ت

يوانية. ية البشرية و ا ات ا  و بالتا فإن فروق الفردية ظاهرة عامة تشمل مجيع الكائ

 قياس الفروق الفردية:

موعة اإلختبارات تعترب عملية التعرف على الفروق الفردية ضرورة حتمية لتجا وزها و مراعاهتا، و تستخدم 

مبختلف أنواعها القياس الفروق الفردية بني األفراد بعضهم من بعض، كمقارنة نسبة ذكاء طفل ما نسبة 

ة، و من أهم هذ اإلختبارات:  الذذ من نفس س

 إختبارات الذكاء. -

لقية  - فسية و القيم و السمات ا اهات ال  إختبارات الشخصية و تدخل يف نطاقها إختبارات امليول و اإل

 و املزاجية و فكرة الفرد 

 عن نفسه و مستوى طموحه و قوة الدوافع و مستوى القلق و العدوان. -

ا إ أن قياس ، يشري (2)إختبارات قدرات و إستعدادات جسمية و عقلية و حسية حركته و مهارته - ه

فسية و الشخصية. سمية و ال  الفروق الفردية يكون عرب إستعداد العقلية و ا

اك فروق جسدية كالطول أو الوزن تقاس قياسا مباشرا باملرت أو الكيلوغرام أي بوضع أداة القياس على  - ه

تيمرت،صفر حقيقي و وحدات ثابنفسية أو يف كفة امليزان املقابلة، و هذ املقاييس هلا   تة متساوية كالس

                                      

ظري و التطبيق، ص – (1) فس الرتبوي ال مد عوضي الرتتوري: أساسيات علم ال ، و   .221مد فرحان القضا
فس العام، ط  – (2) : علم ال مد شاد ليم  درية، 2عبد ا  .201، ص 2001، املكتبة العربية االسك
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اك فروق نفسية و تربوية بني التالميذ كما يف الذكاء  يد، و ه  و هاتان صفتان يتصف هبما املقياس ا

أو التحصيل و هذ الفروق ال مادية و ال ميكن قياسها قياسا مباشرا إذا أن الذكاء أو التحصيل ال ميكن  

واس، و إمنا نتعرف عليهما عن طريق أداء التامليذ، فالتلميذ الذي  رؤيتهما أو التعرف عليهما عن طريق ا

صيل أعلى. تاجه زميا هو تلميذ أذكى او ذو  (1) ل مسائل أكثر من غري أو يتعلم يف زمن أقصر مما 
 

يد  د التامليذ تقاس عن طريق التحصيل و التفوق و أداء التلميذ ا  و بالتا قياس الفروق الفردية ع

فسية ال متتلك صغرا حقيقيا أو وحدات متساوية كما يف املرت، فال يوجد يف الرتبية و  املقياس الرتبوي و ال

عه املعلم للتلميذ أما الصغر الذي  د التلميذ، أما الصغر الذي ص صغر معريف يدل على عدم وجود املعرفة ع

عه املعلم للتلميذ، فهو صغر يدل على أن األخري ال يعرف شيئا  من املادة ال تدور حوهلا األسئلة، و ال ص

تج بأي حال من األحوال أن التلميذ ال يعرف شيئا من بقية املادة أو املادة ال درسها طيلة  ا  أن نست ميك

العام، و بعبارة أخرى، بل هو كالصغر يف احملرار املئوي إذا ال يدل هذا الصغر على عدم وجود درجة حرارة 

مد املاءو إمنا يدل على د  أما عدم تساوي الوحدات فهو ناجم عن تساوي األسئلة يف السهولة  (2)رجة 

عل تدرج املقياس )اإلمتحان(  أو الصعوبة و كذلك عن إختالف العالمات بإختالف املصححني، مما 

فسي و الرتبوي هو معرفة م ا من القياس ال ن خاضعا لرغبات و أهواء واضعية و مصححة، و ملا كان غرض

ا ضغر مطلق )حقيقي( و وحدات  ، فليس ضروريا أن يكون لدي ميتلك الصفة املقيسة أكثر من غري

دد األذكى   متساوية، إذا بواسطة العدد أو الرتتيب أو معرفة من أخد أكثر و من أخد أقل نستطيع أن 

                                      

 .202املرجع السابق، ص  – (1)
فس، دا رالفكر، د.ط، ص  – (2) مد ملحم: أساسيات علم ال  .14سامي 
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سب ذلك املقياس، أما املقاربة نتائج التالميذ على مق ا من و األعلم يف تلك املادة  تلفة فال بد ل اييس 

فعله يف الفصول القادمة. ة و املعيار الصفي و هذا ما س ( 1) إستعمال املعايري كالدرجة املعيارية  و الرتبة املئي
 

فسية. سمية و ال  و بالتا تعترب قياس الفروق الفردية ضرورة قصوى ملعرفة قدرات التالميذ العقلية و ا

 تشكل هذ الفروق مايلي: أنواع الفروق الفردية: و

وع:  -1  فروق في ال

و توجد يف الصفات املختلفة، مثل إختالف الوزن عن الطول )و هو فرق يف نوع الصفة( و هلذا ال ميكن 

تمرتات، أما الوزن  فني، فالطول قياس باإلمتار أو الس مقارنتها لعدم وجود وحدة قياس مشرتكة بني الص

فسية مثل الفروق بني الذكاء و اإلتزانفيقاس بالكيلوغرامات، كذلك ا سبة للفروق ال اإلنفعا هو  ال بال

(2) ألنه ال يوجد وحدة قياس مشرتكة. فرق يف نوع الصفة إذا ال ميكن املقارنة بني ذكاء فرد و إتزانه اإلنفعا
 

 فروق في الدرجة:  -2

وع مثل الفرق بني الطول و القصر  إن الفروق بني األفراد يف أي صفة واحدة فروق يف الدرجة و ليست يف ال

ها بإستخدام  هي فروق يف الدرجة و ذلك، ألنه توجد درجات متفاوتة يف الطول و القصر و ميكن املقارنة بي

اك فرق ال يف مسة عقلية مثل: الذكاء إذ أن ه  ا بني العبقري و ضعيف العقل مقياس واحد، كذلك ا

(3) واحد.و ألهنما ال يقاسان مبقياس 
 

                                      

 .15مرجع نفسه، ص – (1)
ة   – (2) درية للكتاب، د.ط، س فسي، مركز االسك مد قاسم: الفروق الفردية و القياس ال  .17، ص 2005ناجي 
 .17نفس املرجع، ص  – (3)
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ة و البعض اآلخر  و هكذا فإن الفروق الفردية بني األفراد ال تع بأن بعض األفراد ميتلك صفة معي

يفتقدها، بل يع أن الصفات موجودة لدى كل األفراد و لكن بدرجات متفاوتة و عليه فإن هذا الفرد 

 اآلخر قليل الذكاء و هذا طويل و اآلخر قصري.ذكي و أن 

 مظاهر الفروق الفردية:3 

هم و ذلك يظهر  تلف بني فرد و آخر و ألهنا إنعكاس لوجود الفروق الفردية بي إن الظواهر السلوكية 

 من خالل مايلي:

 فروق داخل الفرد نفسه: و يالحظ هذا الفرق من وجهتني:

فسية الرئيسية يف مراحل منو املختلفة، و هد  الفرد الواحد تعرتيه تغيريات يف سمية و ال الوظائف ا

ة، و القياس  التغيريات هي ال جعلت املالحظة، و هذ التغيريات هي ال جعلت هذ املالحظة ممك

ا هذ املوسوعة من  مو و ال يتغري ملا نشأت لدي د امليالد ال ي متيسرا إذ لو ظل الفرد على حالته ع

ذ والدته من تأثريا و تأثر املعل دث للطفل م فس الطفل فمختلف ما  ها علم ال ومات ال يتضم

موعة كبرية من العوامل  اء شخصيته مستقبال، و يتحكم يف مقدار درجة هذا التطور  يساهم يف ب

 (1) تلف بإختالف األفراد و البيئة ال يعيشون فيها.

صائص املختلفة ال يف الفر  احية العقلية مثال: تلك ا و لكن يشكو من د نفسه، فهو ذكي من ال

ية و لكن ضعف يف البصر أو السمع و نفس الشيء يف  ضعف القدرة امليكانيكية و هو سليم الب

الحظ تلميذ متفوق يف مادة الرياضيات و ضعيف يف مادة التاريخ مثال، بل و يف املادة  املدرسة ف

                                      

الدي: املرجع السابق، ص   – (1) مد ا  .20أديب 
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د مثال تلميذ يف حص ة الرتبية البدنية و الرياضية يتفوق يف كرة السلة و ال يتفوق كثريا يف الواحدة، 

 (1) مهارات كرة الطائرة مثال، فخصائصه تؤثر على سلوكه و ميوله و بالتا على مهاراته.

سمية تلف ح داخل الفرد نفسه من خالل تغيريات يف نواحي ا  و عليه فإن الفروق الفردية 

 . فسية......إ  و العقلية و ال

 فروق بين األفراد:

وع،  تلف طالب الصف  الواحد، و هي الفروق يف الدرجة ال يف ال و هي متثل الفروق ال تظهر بني 

صائص و الوظائف املختلفة. ا من ا  أي أن لدى كل طالب قدرا معي

صيلهم فيالحظ إختالف بني األطفال يف املدارس مبختلف مراحل التعلي م من حيث مستوى 

سابية و أيضا يف ميوهلم املختلفة و القدرات املهارية ملختلف األنشطة  الدراسي، و يف القدرات ا

 (2)الرياضية .

تلف ح داخل الصف الواحد.  و خالصة األمر األن الفروق بني األفراد 

 فروق مجاعية:

سيني )ذكور   و اإلناث) و الفروق الثقافية مثل الفروق يف الطبقات  –و نع هبا الفروق بني ا

د فروق بني اإلناث و الذكور،  د مالحظتهم  لفيات و اإلجتماعية: مثل تالميذ القيم الواحد ع و ا

ة و بني تالميذ الطبقة الفقرية و تالميذ ا ية.و بني تالميذ الريف و تالميذ املدي  (3) لطبقة الغ

                                      

ظرية و التط  – (1) فس الرتبوي ال مد عوضى الرتتوري: أساسيات علم ال ، و  شر، عمان، 1بيق، طمد فرحان القضا امد لل ، ص 2006، دار ا
253. 

الدي: املرجع السابق، ص   – (2) مد ا  20أديب 
ظرية و التطبيق، ط  – (3) شر و التوزيع، عمان، ص 1نشوان يعقوب حسني: التعليم املفرد بني ال  .136، دار الفرقان لل
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لفيات و الطبقات  تلف حسب ا ماعات  و خالصة هذا األمر أن الفروق الفردية بني األفراد و ا

تلف من حيث املستوى اإلقتصادي  ة أو الريف من مث  اإلجتماعية و البيئة املعيشة سواء يف املدي

 لدخل األسري.

 الخصائص العامة للفروق الفردية: 4. 

 الفردية بمجموعة من الخصائص أهمها:تعرف الفروق 

 مدى الفروق الفردية: -1

ا العام، بأنه الفرق بني أقل درجة يف توزيع أي صفة من الصفات، و  يعرف مدى الفروق الفردية يف مع

احية اإلحصائية، لذلك يل  املدى هو أبسط مقاييس التباين يف علم اإلحصاء، إال أنه ليس دقيقا من ال

راف املعياري و هو مقياس املقارنة تشتت الفروق الفر  ماعات املختلفة طرق أخرى، أدقها اال دية يف ا

هجية يف املقارنة بني الصفات املختلفة من حيث مدى  اك مشكالت م الفروق الفردية و رغم أن ه

فسية، إال أنه ميكن القول   –بصفة عامة  –نتيجة لعدم وجود وحدة قياس واحدة يف مجيع الصفات ال

ات الشخصية اإلنفعالية، و تليها أن أكرب تشتت للفروق الفردية )أي أكرب مدى هلا( يوجد يف مس

سمية.  (1) الفروق يف السمات العقلية املعرفية، و أقل مدى يوجد يف الفروق يف الصفات ا

 درجة ثبات الفروق الفردية:  -2

مو، على أن مقدار التغيري يف  اء مراحل ال ضع الفروق الفردية للتغري مع مرور الوقت، و خاصة أث

تلف صفات الشخصية، إذ تشري نتائج  البحوث إ درجة الفروق الفردية ليس على درجة واحدة يف 

                                      

ضري الشيخ: سيكولوجيا الفروق الفردية يف  – (1) شر و التوزيع و الطباعة، عمان، طسليمان ا ة 1الذكاء، دار امليسرة لل ه، ص 1428 – 2008، س
24. 
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و قد يرجع هذا  ثبات الفروق يف الصفات العقلية أكرب، من درجة ثبات الفروق يف السمات االنفعالية

 إ عاملني: 

ه يف الصفات العقلية املعرفية  كما أشرنا سابقا   –أومها أن مدى التشتت يف السمات  اإلنفعالية أكرب م

عل فرصة التغيري يف الفروق االنفعالية أكرب. –  مما 

البيئية من الصفات و ثانيها أنه من احملتمل أن تكوت الصفات االنفعالية أكثر تأثرا بالعوامل الثقافية 

فسية املختلفة، و عليه أكثر  (1)العقلية تلف ثبات الفروق الفردية بإختالف نوع الصفات ال و هكذا 

 الفروق ثباتا هي الفروق العقلية و العرفية.

ظيم الهرمي للفروق الفردية: -3  الت

تائج قياس الفروق الفردية  ظيم هرمي ل ملختلف الصفات تؤكد أغلب البحوث العلمية على وجود ت

ها يف عموميتها،  تل أهم صفة قمة اهلرم، تليها الصفات ال تقل ع  احملددة و املكونة للشخصية و 

دار ح يصل إ قاعدة اهلرم و ال ال تكاد تتعدى يف عموميتها املوقف الذي تظهر  و يستمر اال

تعتلي قمة اهلرم، و تليها القدرات الكربى ال فيه، ففي الصفات العقلية املعرفية يعترب الذكاء أهم صفة 

ة و هكذا يستمر إ أن يصل إ القدرات  صيلية و معي شاط املعريف إ قدرات  تقسم نواحي ال

د مالحظة  سمية و غريها فع ضع هلا الصفات املزاجية و كذا الصفات ا اصية  األولية و نفس ا

هم فروقالتالم ب أن تأخذ  يذ يف املدرسة تظهر بي تلف يف درجتها بإختالف الصفة املميزة، و ال 

 (2) بعني اإلعتبار من طرف األستاذ.

                                      

 .29مرجع نفسه، ص  – (1)
ادي: سيكولوجيا الفروق الفردية و التفوق العقلي، ط – (2) مد ا شر و التوزيع، األردن، 1أديب   .22، ص 2003، دار وائل لل
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يث تكون يف قمة اهلرم أعم صفة، تليها الصفات األقل عمومية و يف  درج الصفات يف صورة هرمية  ت

درج تلك الفروق كما هو موضح يف  اصة و ميكن أن ت د الصفات ا 1.لشكل رقم اقاعدة اهلرم 
 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( التدرج الهرمي للقدرات من خالل مبدأ الفروق الفردية.01شكل ريم )

 

                                      

ة 1يا الفروق و القدرات العقلية، دار امليسرة، طدكتور فاروق سيد عثمان: سيكولوج – (1)  .6، ص 2008، س

ك ا ال  القد

يكانيكي ا ال  *القد

ا الكتابي  * القد

لي        * القد العددي ا األ  *القد

ي ك ي         * القد الت غ  * القد ال

ي ك  * القد السكاني       * القد الت

اطي ائي    * القد االست  * القد االستق

كاء  ال

ي  القد العق

 الك

ي ا عق  *قد

ي ا م  *قد
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 توزيع الفروق الفردية: -4

د مستوى املتوسط  تمع العدد األكرب من األفراد ع ، حيث  تتوزع الفروق الفردية يف صورة اإلعتدا

ما  ب بي ريد ملا  ح اإلعتدا ما هو  ا ناحية الطرفني، و الواقع أن امل ه يا كلما  يقل العدد تدر

. ح فات العقلية أو الشهية تتوزع يف شكل م د أن مجيع املص  (1) أن يكون عليه التوزيع، و هلذا 

وع.إذا كانت الفروق بني األفراد يف كل مسة من السمات فروقا يف الدرجة ال يف   ال

اس يف كل مسة من هذ السما؟ -  فكيف تتوزع درجات ال

ة على طول مدى السمة؟ - د نقط معي  هل يتجمع األفراد ع

تظم على هذا املدى؟ -  أو تتوزعون بشكل م

ددا بني األفراد و يتلخص هذا التوزيع يف أن أكثر املستويات إنتشارا،  تتبع الفروق يف السمات املختلفة توزيعا 

و املستوى الضعيف، هو املستو  ا  ه االت كلما إ ما يقل عدد ا ى املتوسط من درجات السمة ال نقيسها بي

داول التكرارية و الرسوم البيانية وسيلة لتلخيص البيانات الكمية و  ا  و ميكن أن يتضح ذلك إذا ما إستع

م يث يتم  اهات الدالة فيها  ظيمها ح يسهل فهمها و إكتشاف اإل يع البيانات يف جدول تكراري و ت

ح تكراري.  (2) ويلها إ م

 مخطط يوضح توزيع الفروق الفردية

  

                                      

 .7دكتور فاروق السيد عثمان: سيكولوجيا الفروق الفردية و القدرات العقلية، ص  – (1)
ضري الشيخ: سيكولوجيا الفروق الفردية يف الذكاء. – (2)  سليمان ا

ا إبتعد  يع الس ك ط

د  ا كا الس عن تكم الف ك

يع إعتداليا  شكل الت

ا  يع أدا القيا ك ط

ب كا  سط الصع كانت مت

يع إعتداليا  الت

 

ا كانت العي  يع العي ك ط

ا كا  ي ك ائي  ك عش

يع إعتداليا  شكل الت
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وع: -5  الفروق الفردية هي فروق في الكم و ليست في ال

و هي نظرة حديثة للفروق الفردية، و ال نشأت نتيجة البحوث و الدراسات التطبيقية، حيث يتم 

سبة  اءا على متثيل هذ ال ة ب ط مستقيم، حيث يقع يف أحد طرفيه أقصى تقسيم األفراد يف مسة معي

د األد هلا، و بالتا فإن هذا التقسيم ميكن من قياس  ما يقع يف الطرف املقابل ا قدر للسمة، بي

اءا على املقولة الشهرية: " إلدوارد  ثونوندريك  كل ما يوجد مبقدار و كل ما يوجد   –الفروق الفردية ب

 (1)مبقدار ميكن أن يقاس".

وع، إ د األقصى ميكن أن يتحول إ فروق يف ال دما يصل إ ا ال أن اإلختالف يف الكم أو الدرجة ع

ار" و كذلك فإنه  دما تزداد درجة غليانه يتحول إ  ري برجسون" "فاملاء ع فكما يقول العامل "ه

د تطبيق إختبار مهما بلغت الصفة حدها األد فإهنا ال ميكن أن تساوي الصغر املطلق، فمثال: ع

تائج قد تظهر بعض التالميذ الذين ال  موعة من التالميذ فإن ال ركية يف كرة السلة لدى  املهارات ا

د قياسه بإعطاء الدرجة صغر، إال أن هذا  يتحكمون يف املهارة بشكل كبري، فقد يلجأ الباحث ع

د تلميذ ال مي لك أد خربة حركية و مهارية، الصغر نسيب تعسفي و ليس مطلق، ألنه ال ميكن أن 

 (2) مبع أن اإلختالف بني التامليذ يف درجة التحكم و ليس يف نوعية املهارة.

وع السمة.  و بالتا فإن الفروق بني األفراد يف الكم و ليس يف ال

 أقصى قدر السمة                                                     األدنى حد للسمة 

 

 

                                      

فس الفروق الفردية، ط – (1) شر، القاهرة، 1ي األمحدي: علم ال  .8، ص 2002، دار األمحدي لل
 .9املرجع نفسه، ص – (2)
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 الفروق الفردية ليست أنماطا جامدة: -6

مبع أن الفروق الفردية ميكن تغيريها أو تقليصها بواسطة التعليم و التدريب و تغيري الظروف و شروط 

درجة يف السمة من السمات،  30البيئة احمليطة فإن كان الفرق بني الشخص )أ( و الشخص )ب( هو 

د إستخدام الفرد مل ة، و باستخدام األساليب فإن هذا الفارق يتقلص ع واهبه الشخصية و قدراته الكام

اء بداية املوسم الدراسي للتالميذ، يقوم املدرس  اسبة. فمثال أث ربات امل العلمية و الرتبوية و باكتسابه ا

ه ميكن بالتدريس و  بإجراء إختبارت تشخيصية فقد تظهر أن تلميذ ما يتفوق على آخر و لك

افسا لألول و رمبا قد يتفوق عليه.االستمرار يف املمارس  (1) ة أن يتطور التلميذ الثا و يصبح م

 الفروق الفردية في قدرات الفرد و سماته الشخصية: -7

سمية و املعرفية و االنفعالية عرب مراحل العمر املختلفة،  و هذ ما يالحظ من إختالف مسات األفراد ا

مو  للظروف البيئية و اإلجتماعية ال مير هبا الفرد و كذلك و ذلك ناتج عن التغيريات للمصاحبة لل

ية و ال ميارسها، فيؤثر كل ذلك على قدراته و مساته املختلفة من حيث  ربات التعليمية و امله يتأثر با

 (2)القوة و الضعف.

مو أو عن  ه تطوير و تغيري قدراته، سواء كان ذلك طبيعيا عن طريق ال طريق أي أن الفرد نفسه ميك

التدريب، فمثال فإن صفة القوة تزيد و تتطور كما هو معلوم بالتدريب كما أهنا تتطور مع التقدم يف 

قصان. ة فإهنا تبدأ يف ال ما تصل إ مرحلة معي  العمر، و حي

 

 

                                      

مد عوضى الرتتوري: املرجع السابق، ص   – (1)  .255مد فرحان القضاة و 
مد عوضى الرتتوري: املرجع السابق، ص   – (2)  .255مد فرحان القضاة و 
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 أهمية الفروق الفردية:

 أهمية معرفة الفروق الفردية بين المتعلمين: -1

Individual Differences Among Students 

إن معرفة الفروق الفردية بني املتعلمني ليست هدفا يف ذاهتا، بل هي جزء مهم من أجزاء عملية التدريس، 

 (1) و هي مهمة لكل من: املعلم و املتعلم و عملية التدريس على حد سواء.

 أمهية معرفة الفروق الفردية بني املتعلمني للمعلم. أوال:

 بني املتعلمني مهمة للمعلم فهي:تعترب معرفة الفروق الفردية 

تساعد على حسن إختبار االسرتاتيجيات التدريسية املتمثلة يف أسلوب التدريس، و الوسيلة  -1

شاط و أدوات التقومي و نظام التعزيز إ غري ذلك. ية، و أنواع ال  التعليمية و التق

اسبة، سواء أكان ذلك يف صور  -2 ه من إدارة الصف إدارة تعليمية م ة القيادة الدميقراطية "الشورية"، متك

 أم لكل موقف صفي، كذلك نظام الثواب و العقاب.

ترشد إ تفعيل املتعلمني من خالل زيادة مشاركاهتم يف املوقف الصفي، سواء أكانت هذ  -3

ية أم مهارية.  املشاركات لفظية أم ذه

قيق أهدافه املخطط هلا بصورة أفضل و أنسب. -4 ه من  (2) تسهم يف متكي
 

ديثة.  و هكذا فإن معرفة الفروق الفردية بني املتعلمني تساعد املدرس يف عملية التدريس ا

 

 

                                      

ة  – (1) : مراعاة مبادئ الفروق الفردية و تطبيقاهتا العلمية، دار وائل، عمان س والد  .28، ص 2004الدكتور ناصر أمحد ا
والدة، املرجع السابق، ص  – (2)   29الدكتور ناصر أمحد ا



صل األول:  ردية في العملية التعليمية )النظري(                                  ال رو ال   ال

32 

 

 الفردية بين المتعلمين لعملية التدريس: الفروقمعرفة أهمية  -2

 إن مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني مهم يف :

هائية لعملية التدريس، فمن غري املعقول أن  -1 اتج التعليمي للمتعلمني سني املخرجات ال يتساوى ال

و االرتفاع بصورة عامة، إذا روعيت الفروق  بالدرجة ذاهتا، لكن املتوسط العام و املعدل يتجه 

 الفردية بني املتعلمني.

فقات الثابثة  -2 فقات  خفض التكلفة االقتصادية اإلمجالية للتعلم، حيث تتوزع التكاليف بني ال و ال

فقات امل  تكررة، و مراعاة الفروق الفردية تسهم يف خفض التكاليف املكرترة.الكابتة و ال

هاج يوضع يف العادة للطالب العاديني مع شيء من املراعاة للمتفوقني و بطيء  -3 هاج، فامل تطوير امل

هاج مبفردات و مفهومات جديدة و مواقف  اء امل التعلم، و مراعاة الفروق الفردية يساهم يف إغ

وعة، (1) ما كانت لتمون لوال األخذ مببادئ مراعاة الفروق الفردية. تعليمية مت
 

 إختيار انسب طرق التدريس و األنشطة و الربامج اإلضافية. -4

 تساعد املعلم أن يقوم بدور يف عملية التعليمية التعلمية.  -5

اسب مع تباين مستويات الطالب مثل  -6 رعاية إدراج العديد من األنشطة و الربامج  اإلضافية ال ت

وادي العلمية و الثقافية، املسابقات العلمية، دروس التقوية، ال تليب إحتياجات الطلبة  املوهوبني، ال

(2) املختلفة.
 

قيق األهداف املخطط هلا  و بالتا املعرفة هبذ الفروق يف عملية التدريس تسهم يف متكني املعلم من 

 بصورة أفضل و أنسب.

                                      

ة   – (1) ، س فس الرتبوي )نظرة معاصرة(، دار الفكر، األردن طبعة األو  .223، ص 1999عدس عبد رمحان: علم ال
يتهم، دار امليسرة، عمان ط – (2) مد حسني، مرزيق هشام يعقوب: تربية املوهوبني و هت ا   .97، ص 2009، 1قط
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قاط التالية:ميكن تلخيص هذ األمهية  -3  يف ال

د  - لو من مث الرتكيز عليها ع ة لدى األفراد و إفراد الصفات ا تساعد دراسة الفروق االستعدادات الكام

اصة.  تصميم الربامج ا

إن دراسة الفروق الفردية بني التالميذ يف املدارس تساعد املعلم و قائمني على عملية، التعلم على تكييف  -

اهج و طرق و أهداف و أساليب التدريس و طرق التدريب، كما تراعي إستعداداهتم و قدراهتم و  امل

 حاجاهتم األساسية يف كل مرحلة من مراحل التعلم.

ية، مما يساعد  - تساعد على فهم و إبراز مالدى التالميذ من قدرات و إستعدادات و ميول لدراسة أو مه

ية أو العملية. (1) على توجيههم الوجه امله
 

- 
أمناط السلوكية و مسبباهتا و على السمات الشخصية ال يتميز هبا تؤدي دراسة الفروق الفردية إلى التعرف على طبيعة، 

 الفرد.

كم املسبق على إمكانية  - التعرف على األداء أو السلوك املتوقع للفرد يف املواقف املختلفة، مما ميكن من ا

 اح الفرد و فشله يف موقف ما.

(2) سة الفروق الفردية على التعامل مع مشكالت الفرد وفق مساته و مميزاته.تساعد درا -
 

و عليه فإن لدراسة الفروق الفردية من طرف املعلم أمهية بالغة األثر يف تسيري و تسيري عملية التعلم للجميع،  -

تلف األساليب و اإلسرتاتيجيات الالزم ألن حل أي  ة لذلك.مشكلة معرفتها بصفة جيدة هبدف تكييف 

 

 

                                      

مد عودة: سيكولوجيا الفروق الفردية، ط – (1)  .36، ص 1994، دار الشروق، عمان، 1الرمياوي 
مد عودة: املرجع السابق، ص  – (2)  .36الرمياوي 
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 أشكال الفروق الفردية:

سيين: -1  الفروق بين ج

سيني من أهم مظاهر هذ الفروق خاصة يف بعض املواقف ال تستوجب إبراز القدرات  تعترب الفروق بني ا

سيني مايلي: اصة و الصفات البدنية و العقلية و املهارية، و من أهم مظاهر الفروق الفردية بني ا  ا

فس:الفروق بين  1-1  اإلناث و الذكور في القة بال

فس أقل من الذكور  فس طرحت أن اإلناث لديهم ثقة بال الية لدراسة الثقة بال إن أحد اإلهتمامات ا

فس ألن آدائهن أقل مرتبة من الذكور، كما لديهن أيضا  از و أهنن أقل يف الثقة بال يف كل مواقف اإل

جاح يف اجملال الذي يسود ال رجال ح لو يعانني نقصا مدركا يف األنوثة، و أيضا عدم خوفا من ال

اك بعض األدلة ال تتعارض مع هذا  القبول االجتماعي من قبل كل اإلناث و الذكور معا، إال أن ه

 (1) الطرح و يتمثل يف :

شاط التعليمي،  - وع ال سبة ل تمي إليه بال س الذي ي و لذلك تقييم الثقة قد يكون متأثرا بتحديد منط ا

سه. وع ج اسب ل شاط التعليمي الرياضي امل دما يكون الفرد يف ال تفي ع (2) فاإلختالفات قد 
 

تلف حسب قدرات و األداء يف كل مواقف التعلمية. فس بني الذكور و اإلناث   و بالتا ثقة يف ال

احية العقلية:  الفروق الفردية في ال

 الذكاء:

إن عقل الفرد يف تطور و منو مستمر، و هذا ما يبدوا واضحا من تصرفاته يف مراحل العمر املختلفة، و هذا 

مو العقلي و تعترب الذكاء الصفة األو ال حضيت بدراسات العلماء  مو يطلق عليه بال التطور و ال

                                      

فس العام، طع – (1) : علم ال مد شاذ ليم  درية، 2بد ا  .201، ص 2001، املكتبة العربية اإلسك
 .201املرجع نفسه، ص  – (2)
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ديد السن الذي يتوقف فيه الذ  هم يف  مو، إال أهنم إتفقوا على الباحثني، و قد إختلفوا فيما بي كاء عن ال

، مث يتدرج يف البطء و يشتد هذا البطء بعد الثانية عشر، كما  وات العمر األو أن منو يكون سريعا يف س

تلفة عن غريهم، أما عن توزيع الذكاء بني  ابغني تكون  د املوهوبني و ال يالحظ أن نسبة منو الذكاء ع

ح األفراد فقد دلت البحوث و الد راسات اإلحصائية على أن توزيع الذكاء يتبع بوصفة عامة امل

، طبق على املدرسة و هو ما يظهر من  الإلعتدا فس الشيء ي د الدكاء، يف طرف اآلخر، و ب حيث 

فردة و   د من يتفوق بصورة م خالل التحصيل الدراسي، فأغلبية التالميذ لديهم معدالت متقاربة يف حني 

سبة  (1) للمتأخرين. كذلك بال

البد و انك مسعت يوما ما أحد األفراد يصف فردا آخر بأنه شعلة من الذكاء و لكن مع هذ العبارة قد 

تلف من فرد إ آخر، ح بني العلماء نتيجة جدل حول مع الذكاء، فماذا نع مبفهوم الذكاء؟ إن 

اولت طبيعة الذكاؤ  ظريات الباكرة ال ت ت واحدا من التعريفات التالية تقول إن الذكاءمعظم ال  تضم

 (2) هو: 

 القدرة على التعلم. -

ديدة. -  القدرة على التكيف مع املواقف ا

 القدرة على حل املشكالت. -

ابية يف ميدان التعلم.  و عليه ما تقيسه إختبارات الذكاء مفيدة و إ

اضر، فريى البعض أن الذكاء ليس أكثر من  دال حول مع الذكاء قائما يف الوقت ا و رغم ذلك ما يزال ا

يف يستخدم  من أجل وصف للمهارات يتم قياسها بواسطة إختبارات الذكاء، مبع آخر إن  رد تسمية أو تص

                                      

مد سليمان: املرجع السابق، ص  – (1) اء   .57-56س
ة  – (2) اشري للطباعة، د.ط، س  .7، ص 2004دكتور سعادة خليل: الفروقات الفردية بني الطالب كيف نفهمها، دار ال
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رد أداء الفرد بشكل جيد يف إختبارات الذكاء فهم يربطون  الذكاء هو ما تقيسه إختبارات الذكاء أكثر من 

ياتية، فعلى سبيل املثال يعرف ديفيد وكسر الذكاء بأنه عبارة عن: جاح يف املواقف ا  الذكاء بال

طقي، و يتعامل بفعالية مع البيئة.  القدرة العامة أو الكلية للفرد، لكي يتصرف بشكل غرضي،و يفكر بشكل م

دث جيلفورد عن وجود قدرات   معرفية متعددة إن يشري إ ثالثة أوجه لذكاء:و قد 

 (ceperation)العمليات العقلية  -

 (Centents)احملتويات  -

تاجات  - (Products)ال
 (1)

 

 لعمليات تقسم إلى خمس مجموعات فرعية:

 و متيز املعلومات القدمية، و إكتشاف ما هو جديد إدراك المعرفة: -1

اك جوابا واحدا أو حال واحدا التفكير التجمعي: -2  إذا أن ه

اسبة التفكير التشعيبي: -3  تقدمي العديد من األجوبة ال ميكن أن تكون م

اذ قرارحول  مالئمة و دقة شيء معني التقييم: -4  إ

(2)القدرة على إسرتجاع املعلومات الذاكرة: -5
 

ك و بني  امليول،و و زمالئك يف التحصيل الدراسي،و بالتا تعددت هذ الفروق بني األفراد، مثل فروق بي

 اط املعرفية و اإلدراكية...إاالستعدادات،و مسات الشخصية و األمن

 

 

                                      

 .20دكتور سعادة خليل: الفروقات الفردية بني الطالب، ص  – (1)
 .21املرجع السابق، ص  – (2)
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:  اإلنتبا

ردة، فهو عملية عقلية تتصل  االنتبا هو تركيز الذهن تركيزا شعوريا على شيء موضوعي أو الرتكيز على فكرة 

و  انب الشعوري بشيئ معني على  احية املعرفية بإهتمام ا ص يف هذ العملية على ال واضح، فاإلهتمام ي

يث  شاط ضروري يكون هائال يف عملية االنتبا  زوعي الرامي إ القيام ب انب ال من نواحي الذهن، لكن ا

ب مييل إ الشيء الذي يثري إهتمامه و بتا زيادة إنتباهه و هو ما يسمى باإلنتبا اإلنتقا فتلميذ مثال 

ه يف األلعاب الفردية تبه إ املعلم أكثر م ماعية و مييل إ ممارستها، فهو دائما يركز و ي  ، (1)األلعاب ا

. و قطة كذلك تستوجب إهتمام املعلم باستعمال أساليب الزيادة لزيادة توجيه إنتبا التالميذ   و عليه هذ  ال

 اإلستعداد و القدرة:

ة للفرد ال مل تظهر لديه كلها يف ذلك الوقت، و الفرق بني القدرة و االستعداد هو  اإلستعداد هو القدرة الكام

جز الفرد بصورة فعلية يف الوقت احملدد و يف الظرف الذي هو فيه،  أن القدرة تع مقدار ما ميكن أن يعمله أو ي

لول اد ا هلا ليتمكن من التعلم، بيسر و بسرعة تسمح له هذ القوة و  أما االستعداد فهو انتقاء ألسباب و إ

ما يأتون إ  ال هو مؤهل فيه، فالتالميذ حي ة أن يبلغ مستوى رفيع من األداء و املهارة يف أي  القدرة الكام

ربة السابقة أو غريها  ة عن ا ة سواء نا يظهر  ، و عيله هذا ما(2)املدرسة فكل واحد له خلفية و قدرات كام

فروق يف سرعة التعلم املهارية مثال يف حصة التعبري فعلى املريب مالحظة التالميذ لتكون فكرة واضحة عن تفاوهتم 

 يف املهارة اإلبداعية.

 

 

                                      

فس العام، ط – (1) امسي: علم ال  .103، ص 2002هرة، ، دار الفكر العريب القا1عبد العا ا
 .88املرجع نفسه، ص  – (2)
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واحي اإلجتماعية  :الفروق في ال

فهو مييل إ يبدأ اإلنسان حياته اإلجتماعية بقدر كبري من السلبية، إما أنه يتجه إ اآلخرين بسرعة ملحوظة 

صر فاعل و مؤثر فكلما ازداد نضج الطفل كلما زادت قدرته على مشاركة  حب التجمع و يتحول إ ع

تلفون يف السلوك العدوا و يف  اد  ها الع ن نلظ الفروق اإلجتماعية لدى األفراد يف صور م اآلخرين و 

و القيادة.  (1) مقاومتهم و يف تعاطفهم و تعاوهنم 

واحي العقلية و المعرفية:الفروق   في ال

فس فقد إهتموا واحي يف شخصية االنسان إهتم هبا علماء ال واحي العقلية أكر ال  باملصادر الداخلية  تعترب ال

 (2) و االستعدادات و القدرات العقلية و غريها.

واحي الجسمية:  الفروق في ال

اس  وانب الظاهرة و هي أكثر أنواع الفروق الفروق شيوعا و عليها يعتمد ال  ميكن التعرف علها عن طريق ا

سمية الظاهرة ذات أساس فطري وراثي يف معظمها.  (3) و يبدو أن هذ الفروق ا

وانب ال تتعلق به و يف كل مراحل  سان يف كل ا ن نلمس هذ الفروق يف الغ واحي و بالتا  منو مثل ال

 االجتماعية.

 

  

                                      

فس االجتماعي، ط – (1) : علم ال مد و  56، ص 2009، دار الثقافة للتصميم و اإلنتاج، عمان 1مد جاسم العبيدي و باسم 
حلة، ط – (2) فس، دار ال : علم ال  .28، ص 2005، 1يوسف صا
 28املرجع نفسه، ص  – (3)
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مد جاسم العبيدي ص  (1)  .30املرجع نفسه 
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احية المزاجية:  الفروق الفردية في ال

 تعريف المزاج:

الة املزاجية وقتية  فس داللة على الطبيعة الوجدانية ألحد األفراد، و ا  يستخدم لفظ املزاج يف علم ال

زعة الدائمة و هكذا، فقد يكون التلميذ مكتئبا وقتيا،  و عابرة، و ال ال تتمثل بالضرورة يف امليل أو ال

اك استمرارية لصفة االكتئاب، و هو يساعد على س احية دون أن تكون ه لوك الفرد، و تعلب ال

املزاجية دورا كبريا يف تقلبات سلوك املراهق فهو يتغري من وقت آلخر ألنه مير مبرحلة منو و تطورات 

فسية، و االنفعالية و بالتا السلوكية. احية ال  (1) فيسيولوجية تؤثر على ال

 تقسيم األفراد من حيث المزاج:

اس إلى ثالث فئات من  حيث الطاقة االنفعالية و تأثر أمزجتهم بهذ الطاقة: يمكن تقسيم ال

 من يولدون بطاقة إنفعالية كبرية يصعب التحكم هبا و كبح مجاحها ووباهليجان املستمر  الفئة االولى: -

ال الفروق الفردية يف  - الة العقلية ال ال تعرف اهلدوء و االتزان و هذ الفئة متثل الطرف املوجب يف  و ا

 املزاج.

مول املزاجي. الفئة الثانية: - ال الفروق الفردية بالربودة االنفعالية و ا  و ال متثل الطرف السالب يف 

هايتني و هؤالء و تقع  الفئة الثالثة: - و إحدى ال بني هذين الطرفني و أكثرية األفراد يف درجات متقاربة 

فسي و اهلدوء العاطفي.يتميزون بامتالك زمام نفوسهم و التحكم فيها كما يتصرفون با (2) التقرار ال
 

احية املزاجية إذا نظرنا للمزاج من حيث مضمون الطاقة االنفعالية. ن نلمس الفروق بني األفراد يف ال  و بالتا 

                                      

مد سلي  – (1) اء   .243مان: املرجع السابق، ص س
شر و التوزيع، عمان،   – (2) مد نبهان: الفروق الفردية و صعوبات التعلم، بدون طبعة، دار اليازوري العلمية لل  .156، ص 2008ي 
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هم من يبذل جهدا مضاعفا و ال يكاد يبلغ األول إال بصعوبة و هذا كله  هم من يتفوق يف مجيع املواد و م فم

 (1) الفروق الفردية يف االستعدادات و القدرات الفردية.يرجع إ 

احية السلوكية:  الفروق الفردية في ال

 تعريف السلوك: -1

ة و الذي يتمثل بالتا يف  تيجة لعالقته بظروف معي ي ك شاط الذي يصدر من الكائن ا السلوك هو ذلك ال

اسب مع مقتضيات حياته و ح يتحقق له البقاء اوالته املتكررة للتعديل و التغيري من هذ الظروف، ح  يت

تائج املراد  سه، و يتضح من خالل هذا التعريف أن السلوك يتغري بتغيري الظروف املسببة له، و كذلك ال و 

ياة. تلف مواقف ا اس يف   قيقها، و هو ما يفسر إختالف و تباين السلوك بني ال

 

 أقسام السلوك: -2

قسم السلوك إ  :ي ها: سلوك فطري و سلوك مكتسب كما يقسم إ  عدة أقسام م

 سلوك فردي: -2-1

ب اإلشارة إ أنه البد من مثري لكي تكون   دث تلبية لدوافع فردية، و هو أبسط صور السلوك، و  و الذي 

تلف هذ االستجابة من فرد إ آخر.  إستجابة، و 

 سلوك جماعي: -2-2

راد تتصف بالقدرة على تطوير قواعد و عادات للسلوك بطريقة تقائية، و من مميزاته و هو سلوك مجاعي من األف 

ماعية و التقليل التقائي  أنه سلوك مؤقت، يتسم بالسهولة و سرعة التأثري املتبادل، إنتقال املسؤولية ا

 لإلقرتاحات.
                                      

فس العام، ص  – (1) امسي، علم ال  .89عبد العا ا
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 سلوك إجتماعي: -2-3

ياة االنسانية بطبيعته إ االنتماء و تكوين العالقات االجتماعية مع غري   ،  (1)و هو السلوك الشائع يف ا

شأ فيها أوال مث بالبيئة االجتماعية مع  ذ مولد نتيجة لعالقاته باألسرة ال ي و بالتا يكتسب هذا السلوك م

 غري خارج األسرة ثانيا.

 الفردية في التعليم:كيفية مراعاة الفروق 

تاج إ معلمني على أمهية الفروق الفردية  ن   إن املعلم هو أداة فعالة يف أية، خطة تعا الفروق الفردية، و 

اجات الفردية و قادرين على ال سني با تاج إ معلمني يتقبلون الفروق و  هج الدراسي، كما  تكيف مع امل

ا مل نتهيأ بعد التعامل مع الفروق  الفردية و يعتربون وجودها امرا ا يف مدارس طبيعيا بني الطالب، و املشكلة إن

فظ و الفهم و ال نفرق يف  دنا سواسية يف التعامل و التذكر و ا الفردية، فالطالب يف الصف الواحد كلهم ع

دما ن ا ع ه و الصحيح أن سمية و العقلية إعتقاد مان أن هذا هو العدل بعي واحي ا تعامل هبذ الطريقة و نتبع ال

هذا األسلوب فمن الضروري مراعاة الفروق الفردية بني الطالب يف العملية التعليمية و ذلك بإستخدام طرق 

اسب قدرات الطالب  (2) .تدريسية تراعي تلك الفروق و تتكيف مع البيئة املدرسية و ت

 :و من الطرق التدريسية التي تعطي أهمية للفروق الفردية 

 طريقة المجموعة ذات القدرة الواحدة: -1

عمدت بعض املدارس يف الدول املتقدمة إ تقسيم التالميذ حسب قدراهتم العقلية، و تقوم هذ الطريقة بوضع 

احية العقلية يف شعبة واحدة، و قد انتقدت هذ الطريقة بشدة على أساس أن مثل هذا  تالميذ متجانسني من ال

                                      

مد سليمان: املرجع السابق، ص  – (1) اء   .278س
فس الرتبوي، ص  تيسري – (2)  .205مفلح كوافحة: علم ال
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عكس ذلك على تصورهم لذاهتم يف حياهتم الدراسية التوزيع قد يؤدي إ شعو  ر التالميذ بالتمايز و بالتا قد ي

 (1) و االجتماعية، و مثل هذا التوزيع يؤدي أيضا إ حرمان التالميذ األقل ذكاء من زمالئهم األذكياء.

يث تؤدي إ حرم ان التالميذ من بعضهم و عليه هذ الطرقة تعتمد على التمايز  التالميذ من ناحية الذكاء 

 البعض )األقل ذكاء من األذكياء(.

 طريقة التقسيم العشوائي: -2

يث يضم الصحف الواحد تالميذ  ديثة إ تقسيم التالميذ تقسيمات عشوائيا  يتجه املربون يف املدرسة ا

اسب اإلستعدادات و قدرات كل تلميذ، و  اهج طرق التدريس ال ت قد أصحاب هذ تلفني يف   إختيار م يت

الطريقة لتوزيع التالميذ حسب درجات الذكاء أو التحصيل، ألن يضمن التجانس التام الذي يسعى إليه املعلم 

 (2) من تقسيم الطالب.

 طريقة التعلم الجمعي: -3

من مميزات هذ الطريقة أهنا بدال من اإلهتماد على معلم واحد يف تدريس موضوع واحد يف الصف فإهنا 

هج الدراسي، و ميكن تطبيق تستخدم  فيذ و التقسيم للم موعة من املعلمني يقومون مبسؤولية التخطيط و الت

هج يف املدارس اإلبتدائية و الثانوية، اسب وجود  و كل معلم له إختصاص هذا امل مبوضوع معني و يكون من امل

بية و تطبيقها.  مرشد تربوي مع اجملموعة، و هذ الطريقة مستخدمة يف بعض البلدان األج

هج يتالئم و متطلبات هذ الطريقة.   (3)و يتطلب وجود معلمني مؤهلني يف إختصاصات مع ضرورة وجود م

                                      

 .205املرجع نفسه، ص  – (1)
ضري الشيخ: سيكولوجيا الفروق الفردية، ص  – (2)  .95سليمان ا
 .95املرجع نفسه، ص  – (3)
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علمني على حسن تسيري القسم من خالل مراعاة الفروق و عليه تعترب هذ الطرق من أهم طرق ال تساعد امل

قق التجانس بني التالميذ.  الفردية ال من شأهنا أن 

 أساليب مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين:

وسؤال املهم الذي يطرح نفسه بقوة ما األساليب ال ميكن أن يلجأ إليها املعلم لتقليص الفارق يف درجة 

 الفردية( بني املتعلمني و إحداث تعليم جيد؟)الفروق 

موعة من اإلجراءات ميكن أن يلتزم هبا املعلم، أو ببعضها من  اك  و إلجابة عن هذا السؤال ميكن القول إن ه

دث تعلما متوازنا  أجل التغلب على اهلوة يف درجة )الفروق الفردية( بني املتعلمني يف غرفة الصف، و بالتا 

 و من أمهها: بني طالبه،

ويع إستراتيجيات التعلم: - أ  ت

 )يبصر مث يتعلم(. المتعلم المبصر: -1

 )يصغي مث يتعلم(. المتعلم المصغي: -2

 )يطبق مث يتعلم(. المتعلم المطبق: -3

 )يتعاون فيتعلم(. المتعلم المتعاون: -4

(1) ) يبحث فيتعلم( المتعلم الباحث: -5
 

 

 

 

                                      

ولوجيا التعليمية، ط   – (1) مد غزاوي: مقدمة يف التك در و  شر و التوزيع، ص 1994، 1كمال إسك  .15، بريوت، مكتبة الفالح لل
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 التعلمنسب االحتفاظ بالمعلومات في عملية التعليم و 

سبة اة التعلم ال سبة ق اة التعلم ال  ق

 الرؤية و االستماع %50 القراءة % 10

 القبول % 80 االستماع 20%

 التطبيق %90 الرؤية 30%

 

امجة عن الذكاء. ويع الوسائل و األساليب ميكن املعلم يف هناية األمر من إستعاب الفروقات ال  و هكذا فإن ت

ويع إستراتيجيات  - ب  اإلدارة الصفية:ت

هجها املعلم أثرها البني يف مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ الصف الواحد الذين  مط اإلدارة الصفية، ال ي و ل

: هم، و ذلك كالتا  يتصفون بالفروق الفردية فيما بي

 اإلدرة الذاتية. -1

 اإلدارة التعاونية. -2

 اإلدارة التفاعلية. -3

(1) اإلدارة الدميقراطية. -4
 

ويع المواقف التعليمية )طرق التدريس(: -ج  ت

 احملاضرة )اإللقاء(. -1

وار )السقراطية(. -2 اقشة و ا  امل

                                      

هج املدرسي الفعال، ط – (1) ة 1جودت سعادة و عبد اهلل إبراهيم: امل  .  .55م، ص 1991، دار عمان األردن، س
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 متثيل األدوار ) املسرحة(. -3

 طريقة املشروعة )العلمي(. -4

 العمل التطبيقي )العملي(. -5

ي(. -6 اسوب )الربنا  التعليم املدعوم با

 التعليم املستعني باملكتبة )البحثي(. -7

ل  -8 (.التعلم   املشكالت )العصف الذه

 التعلم باإلكتشاف املوجه )الكشفي(. -9

10- .)  الرحالت و الزيارات املدرسية )امليدا

 التعليم بواسطة القصة )القصصي(. -11

د و الدعم املدرسني )املدعوم(. -12 (1) الس
 

ديثة يؤدي إ مراعاة الفروق بني التالميذ القسم. ويع يف طرق التدريس ا  و بالتا فإن الت

ويع الوسائل التعليمية: -د  ت

إن )للوسائل التعليمية( أمهية يف مسامهة على إيصال الرسالة التعليمية إ املتلقي بفعالية، و لعل من أبرز تلك 

 (2) الوسائل ال توظيف بعضها يف املوقف التعليمي:

 

 

 

                                      

 .56.جودت سعادة و عبد اهلل إبراهيم، املرجع السابق، ص   – (1)
 .58املرجع نفسه، ص   – (2)
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 (2جدول يوضح الوسائل التعليمية )

ويع في الوسائل التعليمية  الت

رائط الفيديو الشفافيات السبورة  ا

 الصحف التلفاز املسرح األلعاب

 الصورة املتحركة الصورة الثابتة املكتبة اإلحصائيات

اسوب التعليمي داول التعليمية البيئة املعاجم اللغوية ا  ا

 األنشطة املدرسية اجملسمات تربات اللغة التسجيالت الصوتية

 

ويع يف أساليب  التعلمية يؤدي إ مراعاة األساليب ال تساهم يف حد من الفروق الفردية بني و هكذا فإن الت

 التالميذ.

ويع أساليب التقويم: -و  ت

ميثل )الربنامج التقوميي( الفعال أكثر من كونه إعطاء إختبارات أو تقديرات للمتعلمني فحسب، بل إنه برنامج 

صائص كثرية من إمهها:  ميتاز 

 

ويع يف أساليب   التقوميالت

 ختامي تكوي متوازن شامل

وع  تعاو معزز / راجع هادف مت

 امللف الف السجل الرتاكمي املالحظة االختبارات
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سن باملعلم أن يسأل نفسه املسألة التالية:   مث إنه 

 (1) من أقوم( –ماذا أقوم  –م أقوم  –)كيف أقوم 

تج، أن أساليب  ها من خالل ما سبق ذكر نست وعة من بي مراعاة الفروق الفردية يبني املتعلمني كثرية و مت

 أسلوب التقومي.

 فوائد معرفة الفروق الفردية في المجال التربوي و التعليمي:

ها مايلي:  للفروق الفردية فوائد عديدة نذكر م

ة. - اسب مع قدرات و اإلستعدادات الطالب املتباي اهج مبا يت  إعداد امل

اسب مع تباين مستويات الطالب مثل رعاية املوهوبني، إدراج العديد  - من األنشطة و الربامج اإلضافية ال ت

وادي العلمية و الثقافية، املسابقات العلمية، دروس التقوية، ال بتلك الفروق تساعد على توجيه الطلبة  ال

اسبة لقدراهتم و إستعداداهتم و ميوهلم  .إلختيار التخصصات امل

 ب طرق التدريس و األنشطة و الربامج اإلضافية.إختيار أنس -

(2) تساعد املعلم أن يقوم بدور يف قيادة العلمية التعليمية. -
 

 خطوات تفيذ المعلم في تطبيق الفروق الفردية داخل  الفصل: 

طوات: موعة من ا  على املعلم تطبيق الفروق الفردية يف القسم من خالل 

ديد.عمل مراجعة سريعة قبل تقدمي  -  املادة الدراسية لربط الدروس السابقة بالدرس ا

ة للدرس. - وعة لكل مفهوم من املفاهيم املتضم  تقدمي أمثلة مت

رئط، الصور، الرسوم البيانية فالطالب قد تشوقه وسيلة دون أخرى. - وع يف إستخدام الوسائل التعليمية "ا  الت

                                      

ولوجيا التعلمية، ص   – (1) مد غزاوي، يف التكوين التك در و   .  .16كمال إسك
فس الرتبوي، دار الفكر، ط  – (2) ة 2ي الدي توق، يوسف قطامي، عبد الرمحان عدس، أسس علم ال  .57 ، ص2002، س



صل األول:  ردية في العملية التعليمية )النظري(                                  ال رو ال   ال

49 

 

موعات صغرية ليساعدوا بعضهم ب - ربات و توفري التغدية تقسيم الطلبة إ  عضا على التبادل و التطبيق ا

 الراجعة.

اسب الطالب. - (1) تقدمي أنشطة إثرائية و ال ت
 

 دور المعلم في التعليم المفرد: 

ديد  د التالميذ و  يستدعي التعليم املفرد من املعلم بذل جهود كبرية و مركزة يف تشخيص الفروق الفردية ع

اسبة، و متابعة تقدمهم و تصويب مسريهتم بشكل فوري، كل هذا يرتب حاجاهتم، و تزويدهم با ملواد التعلمية امل

 (2) عليه العديد من املسؤوليات و من أبرزها مايأيت:

اجات الفردية للتالميذ و العمل على رعايتهم و تقدمي املساعدة الالزمة يف ضوء متطلبات   -1 الرتكيز على ا

اجات.  تلك ا

سب قدرات التالميذ.السري يف تقدمي  -2  املادة التعليمية 

د بطيء التعلم. -3 ة الضعف ع د املتميزين و العمل على معا لق و اإلبداع ع  تعزيز القدرة على ا

ية، و إستخدام أساليب التفاعل الصفي ال تشجع التالميذ على املشاركة. -4  اإلبتعاد عن االعمال الروتي

ويع يف الوسائل اإلتصال و التفا -5  عل على سواء يف وسائل اللغوية أو غريها.الت

تص بالسمع و اللمس و البصر. -6 سية لإلدارك فيما  ويع يف الوسائط ا  الت

ها. -7 تلف فئات التالميذ اإلفادة م  اإلستخدام الوظيفي للموارد الرتبوية املتوفرة بالطريقة ال متكن 

حو الذي  -8 وعة على ال ظيم األنشطة و أوراق العمل املت د التالميذ.ت  يراعي الفروق الفردية ع

ظم و املهيء و املعد لألنشطة التعليمية التعلمية. -9  القيام بدور امل

                                      

 . 58املرجع نفسه، ص   – (1)
لدونية، ط – (2) مائية و الفروق الفردية، دار ا فس الرتبوي، خصائص ال زائر، 1أيوب دخل اهلل: علم ال  .102، ص 2014، ا
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 (1) التقومي املستمر لألداء التالميذ للوقوف على مدى تقدمهم و مستوى إتقاهنم. -10

 خالصة:

 مت التطرق يف هذا الفصل إ الفروق الفردية بصفة عامة من خالل تعريفها و خصائصها و انواعها         

و عموميتها، و قياسها و مظاهرها و أشكاهلا و أمهيتها و كيفية مراعاهتا و أساليبها و فوائدها و خطوات ال 

لتفصيل إ دور املعلم يف التعليم املفرد تفيد املعلم يف تطبيقها داخل الفصل الدراسي كما مت التطرق بسيء من ا

اولة  ب الرتكيز عليها، و ذلك  قاط ال  تلف املتعلمني و إبراز ال ياة املدرسية بني  الذي ميكن مالحظته يف ا

االت و سبل التعامل معها من خالل أساليب التدريس و ذلك من  يد ملثل هذ ا ملساعة املدرس على الفهم ا

التحصيلي للتالميذ )املبدأ التفوق و مبدأ التأخر( و الذي سيتم التطرق إليه يف الفصل الثا  ستوىأجل رفع م

 بشيء من التفصيل.

 

 

                                      

 . .102أيوب دخل اهلل، املرجع السابق، ص   – (1)
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: دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهي  

ديد أمهية الفروق الفردية يف العملية التعليمية وأساليب مراعاهتا، ستعرض يف    ظري إ  انب ال بعد التطرق يف ا
هجية الالزمة للتطبيق يف امليدان هج املتبع و هذا الفصل لإلجراءات امل كد ،مثّ التأاملالئم لطبيعة املوضوع ، بدء بامل

داول اإلحصائية ،كما نوضح إجراءات التطبيق الل ا ة هذ  ات من صحة البيانات من  امليدانية كيفية معا
يبها يف العملية التعليمية ،وذلك من أجل الكشف عن الفروقات بني متغريات  ّلها و الفروق و الطرق الكفيلة 

موعة من التالميذ امل داول الّدراسة واملتمثلة يف  ا يف ذلك أسلو  ا دم رين دراسيا  واست تفوقني واملتأ
تمع الّدراسة .  اإلحصائية لكل قسم من أقسام 

/مجتمع الّدراسة :1  

رين دراسيا  من املرحلة ( تلميذ و تلميذة متفوقني وم360) يتكّون اجملتع األصلي للّدراسة من   االبتدائية من تأ
ارة بدائرة عشعاشة لوالية مستغامن من كّل أقسام املدرسة محان ابن رستممدرسة عبد الر  طقة  ة الواقعة مب )الس

امسة ( ،ولقد مّت حصر مبساعدة مستشار التوجيه املدرسي و  ة ا ة الرّابعة ،والس ة الثالثة ،والس األو  ،و الس
تباراملهين عن طريق نتائج التالميذ املتحّصل عليها يف  ة ا ا ة ومتاشيا  مع متطلبات الّدراسة .اريالثاين للس  

/عينة الّدراسة :2  

رين دراسيا  يف التحصيل     ذ كل اجملتمع األصلي للتالميذ املتفوقني و املتأ ا إ أنّه مت أ در اإلشارة ه و
تبارات الفصل الثاين يف املرحلة اإلبتدائية تائج اإل داول اإلحصائية التالية : الّدراسي ل ،ونوضح ذلك يف ا  

:( 01)م ـــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــــــالج  

ة األو    رين دراسيا  حسب عدد تالميذ القسم )أ( وهو  ابتدائييوضح الفرق بني تالميذ الس املتفوقني واملتأ
 قسم وحيد يف املؤسسة  .

العدد اإلمجا لتالميذ كل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم .قســـــ  

رين دراسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــمالقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  املتفوقني دراسيــــــــــــــــــــــــــــــــــا   املتأ  

 

45 07          38 (أ)   
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دول ونالحظ أّن عدد التالميذ املتفوقني يف القسم )أ( أكرب من    الل ا رينيتضح من  يث تقّدر نسبة  املتأ
رين دراسيا  فهي نسبة قليلة مقارنة مع العدد اإلمجا للقسم 38) يف القسم  التالميذ املتفوقني ما املتأ ( تلميذ بي

تبار الفصل الثاين و لتوضيح ذلك نقوم بعرض نتائج 07) تقّدر يث  تائج إ ( تالميذ دراسيا  يف التحصيل ل
ات . ة من العي تبار لعي  اال

(8، 68بمعّدل ) دراسيا   متفوقة تلميذةالعينــــــــــــــــــــــــة )أ( :    

ر دراسيا  مبعّدل ) ( :ب) العينـــــــــــــــــــــــــــــــــة ( .2،50تلميذ متأ  

قاط لكل تلميذ .ونالحظ     الل كشف ال ذلك من   

( :02) رقم الجــــــــــــــــــــــــــــــــدول  

ة الثالثة اإلبتدائي   تبارات الفصل  يوضح الفرق بني تالميذ الس رين دراسيا  حسب نتائج اال املتفوقني واملتأ
ة الثالثة رقم ) ( . ة الثالثة رقم )أ( و الس  الثاين للقسمني الس

العدد اإلجمالي لتالميذ  
 كل قسم

 

 المتأخريــــــــن
ـــــــــا  ـــــــــــــــدراسي  

المتفوقين 
ــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــدراسي  

 القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

(45)  

 

(05)  (40) (أ)   

(43)  

 

(06)  (37) (ب)   

  

يث * دول نالحظ أّن عدد التالميذ املتفوقني دراسيا  يف القسم )أ( أكرب من القسم ) (  الل ا يتضح من 
( تلميذ متفوق أّما عدد 37( تقّدر   )( تلميذ متفّوق أّما القسم ) 40تقّدر نسبة تالميذ القسم )أ(  )

يث تقّد يف القسم )أ(   ) رين يف كال القسمني قليل مقارنة مع العدد اإلمجا لكّل قسم  ( تالميذ 05املتأ
رين و يف القسم ) ( تقّدر   ) رين دراسيا  .06متأ ( تالميذ متأ  

ر ممّا يدل على التحسن امللحوظ وذلك من  وعليه* نالحظ أّن نسبة التفوق يف كل من القسمني أكرب من التأ
الل األمنوذج اآليت:  
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(.9،31بمعّدل ) دراسيا   متفوق تلميذ كرمي ري( :01م )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذج رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنم  

رة دراسيا مبعّدل )02) ـــــــــمــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــ ـوذجـــــــــــالنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اوي هوارية تلميذة متأ : )93،3).  

ة الّدراسية ) تبارات للس ( .م2017/م2016نالحظ ذلك يف كشف الّقاط الفصل الثاين من نتائج اال  

(:03الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم)  

ة     رين دراسيا  حسب القسمني، الس ة الرابعة االبتدائي املتفوقني واملتأ يوضح الفرق بني تالميذ الس
ة الرابعة) (:حسب أالرابعة) تبار.(:والس نتائج اإل  

العدد اإلجمالي لكّل 
 قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

 

 المتأخريـــن
ا  ــــــــــــــــــــــــدراسي  

 المتفوقين
ــــــــا  ـــــــــــــــــــــــدراسي  

 القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

(28)  (07)  (21)  

 

(أ)  

(26)  (03)  (23)  

 

(ب)  

     

ة الرّابعة ) دول أّن عدد املتفوقني دراسيا  يف قسم الس الل ا ة الرّابعة ) ( (أيتضح من   أكرب من قسم الس
ما يف القسم ) ( تقّدر  )21يث تقّدر نسبة التفوق يف القسم )أ(   ) ( تلميذ .23( بي  

يث يف القسم  رين دراسيا  يف القسم )أ( أكرب من تالميذ القسم ) (  *كما نالحظ أيضا  أّن عدد التالميذ املتأ
ر   ) الل ( تالمي03( تالميذ و يف القسم ) ( تقّدر   )07)أ( تقّدر نسبة التأ رين دراسيا  من  ذ متأ

 اجملموع الكّلي لتالميذ كل قسم .

رة  تني من كل قسم ومها) تلميذ متفّوق دراسيا  وتلميذة متأ ا مبالحظة عي دول قم وعليه للتأكد من نتائج هذا ا
تبار الفصل الثاين :يدراس ا ( وذلك حسب نتائج ا  

دوز األولى العينـــــــــــــــــــــــــــة .(9،50تلميذ متفّوق دراسيا  مبعّدل زكريا ) :ق  
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رة دراسيا  مبعّدل الثانية العينــــــــــــــــــــــــــــــة ( .3،80:) بوعافية سارة تلميذة متأ  

ة الّدراسية ) تبار الفصل الثاين للس تائج ا قاط ل الل كشف ال (.         م2017/م2016ويتضح ذلك من   

( :04) مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج  

امسة )أ(  ة ا رين دراسيا  حسب القسمني الس امسة ابتدائي و املتأ ة ا يوضح الفرق بني تالميذ القسم الس
امسة ) ( ة ا تبار الفصل الثاين . والس تائج ا الل التحصيل الّدراسي ل وذلك من   

 لكلّ  اإلجمالي العدد
 قسم

 

دراسيـــــــــــــــــــــــــــا   المتأخرين ا  ـــــــــــــــــــــــدراسي المتفوقين   القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

(25)  

 

(06)  (19) (أ)   

(22)  

 

(04)  (18) (ب)   

 

دول أّن عدد التالميذ املتفوقني دراسيا  يساوي ) الل ا ما يف القسم 19يتضح من  ( تلميذ يف القسم )أ( بي
( تلميذ متفّوق دراسيا  .ممّا يدل على أّن الفرق ليس كبري بني القسمني .18) ( يساوي )  

رين دراسي دول أيضا  أّن عدد التالميذ املتأ الل ا ( تالميذ يف القس )أ( و 06يساوي )ا  كما نالحظ من 
( تالميذ يف القسم ) ( مقارنة مع العدد اإلمجا لكّل قسم  ،وعليه نالحظ أيضا  أّن الفرق بني القسمني يف 4)

صيلهم يف  ة من كّل قسم حسب  ذ عّي ر الّدراسي ليس كبريا ، ولتوضيح هذ الفروق نأ التفّوق و التأ
تبارات الفصل الثاين :  ا

(.9،50تلميذ متفّوق دراسيا  مبعّدل ) ( :أ) العينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

ر دراسيا  مبعّدل) (ب) ـــــــــنةــــــــــــــــــــالعيــــــــ .(5،90: تلميذ متأ  

. (9،70: تلميذة متفّوقة دراسيا  مبعّدل ) (ب) القسم من( ج) العينـــــــــــــــــــــــــــــة  

ر دراسيا  مبعّدل )ب) القسم من( د) العينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (.5،63( : تلميذ متأ  
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:  (5) مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول  

ة  ة الثانية أ و الس رين دراسيا  حسب القسمني الس ة الثانية إبتدائي املتفوقني و املتأ يوضح الفرق بني تالميذ الس
تبار الفصل الثاين : الل نتائج ا  الثانية   ، وذلك من 

 لكل اإلجمالي العدد 
 قسم

ا  ــــــــــــــــــــــــــــدراسي المتأخرين دراسيـــــــــــــــــــــــــا   المتفّوقين   القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 

(36)  (05)  (31) (أ)   

 

(38)  (04)  (34) (ب)   

 

 

يث تقّدر نسبة  دول أّن عدد التالميذ املتفّوقني دراسيا  يف القسم )أ( أقل من القسم ) (  الل ا يتضح من 
ما يف القسم ) ( تقّدر   ) (31التفوق يف القسم )أ(  ) ( تلميذ ، كما نالحظ أيضا  أّن عدد 34تلميذ ، بي

مس تالميذ التالميذ امل يث تقّدر يف القسم )أ(  ة الثانية ) (  ة الثانية)أ( أكرب من الس رين دراسيا  يف الس تأ
ال اجملموع الكّلي لكل 4ويف القسم ) (  ) رين دراسيا  و ذلك من  قسم وعليه للتأكد من ( تالميذ متأ

تبارات الفصل  قاط ا تلفني من كّل قسم وذلك حسب كشف ال ا مبالحظة منوذجني   دول قم نتائج هذا ا
 الثاين :

09،12لميذ متفّوق دراسيا   مبعّدلت: )أ( القسم من األّول نموذج  

ر دراسيا  مبعّدل أ) القسم من الثاني نموذج 03،88( : تلميذ متأ  

09،78(: تلميذ متفّوق دراسيا  مبعّدل ب) القسم من الثالث نموذج  

ر دراسيا  مبعّدل ب) القسم من الرابع نموذج 04،33( : تلميذ متأ  

تبار الفصل الثاين . الل كشف نقاط كل تلميذ و ذلك حسب نتائج ا  ويتضح ذلك من 



دراسة ميدانية                                                      الفصل الثاني :  

 

موعة من العوامل ال تساعد  ا إ  ة للدراسة توصل الل مالحظة عي التالميذ على التفوق الدراسي من 
ر الدراسي ونذكرها كما : ،وكذلك العوامل ال تؤدي إ التأ لتا  

ي:العوامل المساعدة على التفوق الدراس-1  

قيق طموحاهتم  اء على  اسبة االجتماعية واالقتصادية والثقافية تشكل عامال االب *الظروف األسرية امل
.(الرتبويةاإلجتماعية والعلمية)  

 *توفر املستوى االجتماعي لألسرة والوضع االقتصادي  املقبول يؤدي إ تفوق التالميذ يف املدرسة.

ديثة ا التعليم. *توفري املتطلبات الدراسية كا األدوات ا يزيد من دافعتيهم ا  

كتوفر الكتا  املدرسي والوسائل التعليمية من أهم عوامل التفوق املدرسي.  املدرسية*تعد العوامل   

قيقها وكذالك سالمة  اف ومواقيتها وإمكانية  موعة من املعايري واملتمثلة يف"وضوح األص هاج على  *توفر امل
 احملتوي وتليه حاجات املتعلمني واهتماماهتم.

ر الدراسي:العوامل التي تؤدي إلى التأخ-2  

ها التالميذ )البيئة الريفية(وذلك لالنعدام املكتبات التعليمية  ال*العوامل احمليطة بالفرد بدءا من األحياء  يسك
 للمطالعة والتعلم.

واضطرا  العالقة بني الوالدين  األسرة*وكذلك تدين املستوى التعليمي للوالدين والظروف القاسية،وكرب حجم 
ر املستوى ألتحصيلي لطالب. يؤدي إ ضعف التأ  

ة الرتباطها مبوقف مؤمل من جانب املدرس أو  مول ،و كراهية ماد ة الدراسية معي فس و ا *ضعف الثقة بال
د الصعود إ السبورة، وكذلك عسر القراءة يؤدي  وف  إالزمالء،كاالرتباك ع اولة التلميذ  وبالتاا عدم  

الة التل ميذ ليتعلم.ويف هذ ا  

، وسوء التغذية كاإلصابة باألمراض)خ*ضعف الصحة العامة  

ظارة والسماعات  دم الوسائل التعليميةكا ال اصة الذي الست ة(و العاهات لشرح املعلم،و اصة املزم
فسي الذي قد دما يقارن التلميذ نفسه مع أقرانه، كما لألذن،ناهيك عن األثر ال واس ع  دثه هذا الضعف يف ا
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 عجز الطالب عن فهم املعلومات ، مما يؤدي إ أن غيا  الطالب عن بعض الدروس املهمة،وبالتا يؤدي إ
لف الدراسي.  الت

 *عدم كفاءة املعلم،وضعف أدائه يف التعلم.

.والجتماعية الصحية الرعاية انعدام،*ضعف طرائق التدريس،وعدم توفر الوسائل الرتبوية  

 :(01رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم) ملحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

ة األو ابتدائي. منتائج التحصيل الدراسي للتالميذ املتفوقني دراسيا لقس  الس

 
 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التلميذ 

 

 
 تحصيله الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــي نتائج

 
(01) 

 
08،68 

(02) 
 

08،62 

(03) 
 

08،56 

(04) 
 

08،00 

(05) 
 

07،99 

(06) 07،50 
 

(07) 
 

06،80 

 نتائج التحصيل الدراسي للتالميذ المتأخرين دراسيا لقسم السنة األولى ابتدائي:

 رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التلميــــــــــــــــــــــــــــــــذ
 

 
 نتائج تحصله الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــي
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(01) 04،50 
(02) 03،90 

     (03) 
 
 

02،50 

 (:02رقـــــــــــــــــــــــــــــــم) ملحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

ة الثانية ابتدائي:  نتائج التحصيل الدراسي للتالميذ املتفوقني دراسيا لقسم الس

  

 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التلميــــــــــــــذ 
 

 نتائج تحصيله الدراســــــــــــــــــــــــــــــــي 

(01) 
 

09،25 
 

  (03) 
 

08،90 

(03) 
 

08،45 

(04) 
 

08،33 

(05) 
 

07،84 
 

(06) 
 

07،66 

(07) 
 

06،44 

رين  ة الثانية ابتدائي: مدراسيا لقسنتائج التحصيل الدراسي للتالميذ املتأ  الس

 رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التلميذ 
  

 تحصيله الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نتائج
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  (01) 
 

04،80 

  (02) 
 

04،55 

(03) 02،75 
 (:03ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحق رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ) 

 نتائج التحصيل الدراسي للتالميذ المتفوقين دراسيا لقسم السنة الثالثة ابتدائي:

 رقـــــــــــــــــــــــــــــم التلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 
 

 نتائج تحـــــــــــــــــــــــــــصيله الدراســـــــــــــــــــــــي 

(01) 
 

 09،31 

(02) 
 

09،22 

(03) 
 

08،66 

(04) 
 

08،45 

(05) 
 

07،99 

(06) 
 

06،98 

(07) 
 

06،55 

ة الثالثة ابتدائي: ا لقسم الس رين دارسي  نتائج التحصيل الدراسي للتالميذ املتأ

  

 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التلـــــــــــــــــــــــــــــــميذ
 

 تحصــــــــــــــــــــــــــــيله الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نتائج



دراسة ميدانية                                                      الفصل الثاني :  

 

(01) 
 

03،93 

(02) 
 

03،88 

  

 (:04ملحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم)  

 نتائج التحصيل الدراسي للتالميذ المتفوقين دراسيا لقسم السنة الرابع ابتدائي:

 السنة الرابعة ابتدائي: مالتحصيل الدراسي للتالميذ المتأخرين دراسيا لقس تائجن

 رقــــــــــــــــــــــــم التلــــــــــــــــــــــــــــميذ 
 

 الدراســــــــــــــي ألتحصيلهنتائــــــــــــــج 

 رقــــــــــــــــــــــــــــم التلــــــــــــــــــــــــميذ 
 

 نتائج تحــــــــــــــــــــــــــــصيله الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

(01) 
 

09،50 

(02) 
 

09،33 

(03) 
 

08،45 

(04) 
 

08،22 

(05) 
 

07،66 

(06) 
 

0789، 

(07) 
 

 

06،47 
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(01) 
 

04،90 

(02) 
 

03،80 

  

 السنة الخامسة ابتدائي: منتائج التحصيل الدراسي للتالميذ المتفوقين دراسيا لقس

  السنة الخامسة: نتائج التحصيل الدراسي للتالميذ المتأخرين دراسيا لقسم

 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم التلميـــــــــــــــــــــــــــذ 
 

 نتائج التحصيــــــــــــــــله الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

(01) 
 

04،36 

 رقــــــــــــــــــــــــــــــــم التلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 
 

 نتائــــــــــــــــــــــــــج تحــــــــــــــــــــــــصيله الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــي

(01) 
 

09،65 

(02) 
 

09،43 

(03) 
 

08،33 

(04) 
 

08،22 

(05) 
 

07،33 

(06) 
 

06،76 

(07) 
 

06،22 
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(02) 
 

04،21 

(03) 
 

03،89 

  

االستبيانية موجهة إلي معلمين في المدرسة االبتدائية عبد الرحمان ابن رستم توصلنا من خالل االستمارة 
 إلى مجموعة من الطرق الواجبة إتباعها لمراعاة الفروق الفردية عند التالميذ:

اطئة ال  اإلجابة*الطالب الذي لديه مشكلة ما، حاول تشجيعه للحصول على  د إجابته إجابة  الصحيحة وع
 إمساعه إجابة  صحيحة من أحد زمالئه. تلمه وحاول

 *إشراك مجيع الطال  يف الدرس.

 التدرج يف طرح األسئلة من السهل إ الصعب.*

اء الشرح.  *رفع  الصوت أث

دام أكثر من لون.....................(. ط، است  *توضيح الكتابة على السبورة)تكبري ا

ظر..............قصر القامة(. *مراعاة الفروق الفردية الصحيحة بني الطال   )ضعف ال

يث ميكن نقل الطالب الضعيف إ الصفوف األمامية.* ل الصف   ريك أماكن الطال  دا

جول * الطالب   امام زمالئه. تاج إ أن يتعامل بطريقة ال يتعرض هبا إ اإلحراج الشديدا

تاج إ تأن ورفق يف التعليم. * الطالب البطئ  التعلم 

تاج إ نشاطات تتحدى قدرته ح يستمر يف تفوقه.  *الطالب الذكي املتفوق 

تلفة بإستمرار. شاطات امل ريك الطال  يف حل ال * 

 *تعزيز الطال  الضعاف باستمرار سواء لفظيا أو كتابيا.

ل الفصل دام سجل متابعة الطال  باستمرار دا  .*است
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 خـــــــــــــــــــــــــــــــالصــــــــــة الفصــــــــــل:

تالف املوجود  ر الدراسي، وبالرغم اال زء مدى أمهية موضوع التأ الل كل مامت عرضه يف هذا ا ا من  تبني ل
تاج إ دراية واسعة هما اإل أن كالمها  تلفة  اإلبتوفري  ليأيتالتفوق الدراسي  ن، فإذا كابي موعة من العوامل امل

رى نابعة من  البيئة ال يعيش فيها، فكذالك  صيته، وأ ابعة من الفرد ذاته أو املرتبطة بش ها ال الدراسي   م
فردة. ل فيه عدة عوامل مجلة أو م  تتد

تاج للكثري من الرعاية واالهتمام ألجل تطوير قدراهتم واستغالهلا يف صئكما تبني أن الف احل اجملتمع،فإذا  تني 
ابي كانت الفئة األو اإلهنم فيئة حساسني جدا، والفئة الثانية تتمتع بصفات سلبية جدا تؤثر  ةتتمتع بصفات إ

 على أدائه التحصيلي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خـــــــــــــــــــــــــاتمة:

 

إلى استخالص النتائج التالية: الموضوع توصلنان خال ل بحثنا في م  

:أمهية معرفة الفروق الفردية بني املتعلمني تساعدهم على الوصول إ -1  

ه  الذي قدخفض نسبة التسرب املدرسي بسبب التثبيط * اإلمهال و االستحقاق  و، أتعليمال يف بطئييعاين م
املبدعون. يشعرنهقد  يالذ  

بزيادة فرتة التواصل بني املتعلمني واملعلم واإلجراءات التعليمية يف املواقف الصفية،وبالتا  م*ترفع من درجة تركيزه
أنفسهم، ومبا خيدم املوقف الصفي.  تقل بني املعلم واملتعلم أوبني املتعلمني فإن فرتة الصمت  

اسبة لقدراهت م واستعداداهتم وميومهم.*تساعد على توجيه الطلبة الختيار التخصصات امل  

 *تساعد املعلم أن يقوم بدور يف قيادة العملية التعليمية.

والربامج واإلضافية. ةاألنشط اأنسب طرق تدريس رعلى اختيا*تساعد   

من ضعف يف الفهم. ايعانو  الذين*خفض نسبة التأخر الدراسي لدى التالميذ   

التعليمية:يف العملية قق مراعاة الفروق الفردية -2  

 *االهتمام بتعليم مجيع املستويات.

شودة.  *الوصول بكافة مستويات التالميذ إ األهداف امل

 *مراعاة احلاجيات املختلفة األعداد كبرية من التالميذ داخل الفصل الدراسي.

 *االرتقاء مبخرجات العملية التعليمية.

اسب مع قدرات واستعدادات التال إعداد* اهج مبا ي ميذ.امل  

ويع يف اسرتاتيجيات التعليم والوسائل التعليمية احلديث اليت التلميذ على فهم الدرس بسهولة. ة*ت  

ا.* سني املستوى ألتحصيلي لدى التالميذ املتأخرين دارسي هم من  متك  

ا. صيص جمال من الدراسة للفروق الفردية وتسليط الضوء على التالميذ املتأخرين دارسي  *وعليه جيب 
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 . القران الكريم.1

الد .2  2003، ـــــ1،ط ،األردن التفوق العقلي،دار وائل للنشر و ،سيكولوجية الفروق الفرديةيأديب حممدا 

 م.

لدونية،ط3 م. 2014 ، ـــــــــ1. أيوب دخل اهلل،   علم النفس الرتبوي،خصائص النمائية والفروق الفردية،دار ا  

     م 2003،ـــــ 1الفروق الفردية والتقومي،دار الفكر للطباعة و النشر، طـــ .أنسي حممدأمحد قاسم ،4
    

 ه.1426ــــــ   2006، ــــــ 1إبراهيم حممد صاحل، علم النفس اللغوي واملعريف  ، دار البداية،ط.5

 . 2005، ـــــــ1. بشري كاظم،علم النفس بني يدك،دار الشروق، ط6

 م.1991،ـــــــــ1عمار األردن طبراهيم  املنهج املدرسي الفعال ،دار .جودت سعادة وعبداهلل إ7

 م. 2008حيي حممد نبهان، الفروق الفردية وصعوبات  التعلم ،دار اليازوردي ،دط، ـــــ.8

 م. 2005،ــــــــــ1.يوسف صاحل،  علم النفس، دار النخلة ط9

 م. 2002،ـــــــ 1األمحدي، القاهرة ط.حيي األمحدي ،علم النفس الفروق الفردية ،دار 10

 م. 1994، ـــــــــــ  1التعلمية ،مكتبة الفالح بريوت، ط .كمال  إسكندر وحممد غزاوي: مقدمة يف التكنولوجيا11

 م.2004، ـــــ1للنشر والتوزيع،ط.حممد عودة الرمياوي ،علم النفس العام، دار املسرية 12

ليم منسي،13  م.2006، ـــــ1اهلدي ،ط املدخل ايل  علم النفس الرتبوي، دار .حممود عبد ا

.حمي الدين توق،يوف ،يوسف قطامي،عبد الرمحان عدس ،أسس علم  النفس الرتبوي دار الفكر،دط، 14 
 م.2007ـــــــ

 ،2،ط.حممد جاسم العبيدي، وباسم حممد ويل،علم النفس االجتماعي  دار الثقافة للتصميم واإلنتاج عمان15
 ه.1430م ـــــــــ2005ــــ
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ليم منسي ،علم النفس الرتبوي،ط16  ،دار املعرفة للنشر والتوزيع ، بدون بلد وبدون سنة للنشر.1.حممود عبد ا

 والتطبيق، دار املسرية  .حممد فرحان القضاة و حممد عوض الرتتوري، أساسيات علم النفس  الرتبوي النظرية17

  ه.1423ـ ـــــــ2004ــ،ـــــ1،طوالتوزيع عمانللنشر 

 .نبهه صاحل السمارائي ،عثمان علي أمني، مقدمة يف علم النفس  ،دار زهران للنشر والتوزيع عمان،دط، 18

 م.2007

 م. 2004،ـــــــ1.ناصر أمحد خولدة ،مراعاة مبادئ الفروق الفردية ،دار وائل عمان، ط19

، دون 1النظرية والتطبيق ،دار الفرقان للنشر والتوزيع،عمان ،ط.نشوان يعقوب حسني : التعليم املنفرد بني 20
   سنة.

 م.2005.ناجي حممد قاسم،الفروق الفردية والقياس النفسي،مركز االسكندارية للكتاب،دط،ـــــــــ21

 م.2006،ــــــــــ1سناء حممد سليمان، سيكولوجية الفروق الفردية وقياسها،عامل الكتب القاهرة،ط.22

 ه.1428ـــــ 2008،ـــــــــ 1حممد أبو ليدة، مبادئ القياس النفسي والتقومي الرتبوي ،دار الفكر ،ط  .سبع23

ضري، سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء ،دار الصدق،ط24  دون سنة.، 1.سليمان ا

 م.2005،ــــــــ1.سامي حممد ملحم،أساسيات علم النفس، دار الفكر ،ط25

 م.2004،ــــ1الغروقات الفرديةبني الطالب  وكيف نفهما،دار ال الناشري للطباعة والنشر ،ط.سعادة خليل 26

، 1.عبد اهلل الرشدان ونعيم جعنيين ،مدخل إيل علم الرتبية والتعليم،دار الشروق للنشر والتوزيع ،ط27
 .م1996ــــ

ميد اهلامشي، الفروق الفردية، دار الصدق،دط، ــــ28  م.2001. عبد ا

 م. 2002، ـــــــ1. عبد العايل ال جامسي، علم النفس العام، دار الفكر العريب القاهرة، ط29

ليم30  م. 2001، املكتبة العربية اإلسكندرية،ــــــ2ط حممد شاذيل ، علم النفس العام، .عبد ا
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امد ،ط31  م.2011، ــــــــ1.صاحل وحسن الدراهري ، علم النفس الرتبوي ، دار ا

 م. 2009، ــــــــ1وتنميتهم، دار املسرية عمان،ط .قطناين حممد حسن مرزيق هشام يعقوب  تربية املوهبني32

ديث ،ط شعبان علي.33 امعي ا   ، 1حسني السيسي ، علم النفس أسس السلوك اإلنساين ،دار املكتب ا

   م. 2003 ، ـــــــــ1الفلسفة القدمية والفلسفة العصور الوسطي ،دار اهلدي ،ط  ين الصواين،ز غا.34

امعية .35  م.2009،ـــــ1،طعالء الدين كايف ، مايسة النيال،سهري سامل ،علم النفس، دار املعرفة ا

دون بلد ،1يع،ط.فاروق سيد عثمان،سيكولوجية الفروق الفردية  والقدرات العقلية،دار املسرية للنشر والتوز 36
 ودون سنة النشر.

 م. 2007ـــــ،2فتحي الزيات ،األسس املعرفية للتكوين العقلي جتهيز املعلومات ،دار النشر للجامعات ،ط.37

، يوسف قطامي ،عبد اهلل مينرال، يوسف خالد، علم النفس الرتبوي، شركة العربية  .عبد الرمحان عدس38
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