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األمر الذي جيعل هو ، و ميةالتعلّ  -الفروق الفردية ؛ من املسائل اليت تطبع العملية التعليمية دتع  

حيث ، قابليتهم على التحصيل العلميو  مهارا�مو  تركيبة من متعلمني تتباين قدرا�م الصفوف الدراسية

  اليت تُعّد مرحلة مهّمة أستاذ مرحلة التعليم املتوسطخاّصًة ، مؤثر على أداء املعلّ بدأت هذه الفروقات ت

حيث يطغى النمو اجلسدي على النمو ، تتزامن مع دخول التلميذ مرحلة املراهقة لكو�ا حّساسةو 

، �االذي جيهل يف كثري من األحيان جماالاألستاذ وأي امهاٍل أو تقصِري هلذه الفروق من طرف ، العقلي

 حتديد أبعادها لغرض، لذلك حاولت هذه الدراسة تبيان هذه الفروق، يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي

من ،  و على التحصيل الدراسيمث حتديد ما هلا من تأثريات ، تتّبع مظاهراهاو  استجالء أسبا�او ، األساسية

 سي للتخفيف من حّدة هذه الفروقداخل الفصل الدرا األستاذمثّة اقرتاح إجراءات تعليمية يقوم �ا 

 .بالتايل التقليل من االخفاق الدراسيو 

 .قدرات ،  أستاذ، متعّلم ، حتصيل دراسي، فروق فردية :الكلمات المفتاحية 

Abstract : 
 Individual differences are considered among the issues that impact the 
teaching-learning process, is such a way as to make classrooms a 
combination of learners whose abilities, skills, and aptitude for educational 
attainment vary. These differences begin to affect the performance of the 
teacher, especially the teacher of the middle school, which is an important 
stage and a sensitive stage because it coincides with the student's entry into 
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adolescence, a period during which physical growth dominates mental 
development. Nevertheless, any disregard or negligence of these differences 
on the part of the teacher who is often unaware of their importance, affects 
negatively on academic achievement. Hence, this study attempts to elucidate 
these differences, in order to determine their basic dimensions and 
principles, and uncover their common causes and manifestations before 
determining their effects on academic achievement. Finally, a set of 
educational measures to be undertaken by the teacher are suggested to 
alleviate these differences so as to reduce academic failure. 
Keywords: individual differences, academic achievement, learner, teacher , 
abilities. 

  
      :تمهيد

 اليت �م املدرسني، و من أهم املوضوعات اليت اهتّم �ا علم النفس، إّن دراسة الفروق الفردية    

بل أدرك ، مل يكن هذا االهتمام من ابتكار الرتبية املعاصرة، و التعليميو  العاملني يف احلقل الرتبويو 

 وصفوهاحظتها و فعكفوا على مال، عرفوا أمهيتها يف بناء ا�تمعاتف، املفكرون القدامى ذلك

يف ختصصات  اشتهرواكما أدرك املفكرون القدامى ذلك عندما وجدوا أفرادًا حاولوا تفسريها  و 

  .خمتلفة 

، كانت مع الفالسفة،  كما جاء يف األدب الرتبوي ؛ إّن بدايات البحث يف الفروق الفرديةو    

ذلك حسب و  تقسيم الناس إىل فئات، هداف أفالطون يف مجهوريتهحيث كان من بني أ

، و يف هذا الشأن.فئة مهنة تتالءم مع هذه الفروق كما حّدد لكل،  االختالفات املوجودة بينهم

عّرب الفالسفة عن تلك الفروق حيث كان من بني أهداف ....  :  طلعت منصوريقول 

فيقرر يف اجلزء الثاين من  ، وضع كل فرد يف عمل خاص، املثالية أفالطون األساسية يف مجهوريته

بل خيتلف كل فرد عن األخر يف املواهب ، أنه مل يولد اثنان متشا�ني ''الجمهورية '' كتاب 

يّتضح ، من هذا القولو  1 .... فيصلح أحدمها لعمل بينما يصلح الثاين لعمل أخر، الطبيعية

يبدو أّن تفسريه هلا كان مقتصرًا على ، و فطن لظاهرة الفروق الفردية بني الناسقد ت، أن أفالطون

، خاصة تلك الفروق اليت ُوجدت بني اجلماعات، أما أرسطو فتوغل يف شرحها. اجلوانب الوراثية

أصّر على وجوب مراعاة و  الفروق بني اجلنسني من الناحية العقلية، و األجناسمبا فيها الفروق بني 

  .2 اهل الرتبية
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 يف مدينته قد ظهر ذلك جليًا عند الفارايب، و كما أدرك العلماء املسلمون هذه األمهية أّيضاً    

األحاديث اليت توضح ، و اآلياتالُسنة النبوية الشريفة بالكثري من و  ن الكرميآحفل القر ، و الفاضلة

مما اجنّر عنه تركيبات ، تعاىل مل يسوِّ بني البشر يف أمور معيشتهم الدنياويةو  أّن اهللا سبحانه

لعّل هذا يقود إىل انتظام ، و غري ذلكو  الراعيو  التاجرو  الغينو  فنجد الفقري، متباينة اجتماعية

 يقول الرسول علية الصالة، هذه الفوارق مامل تراعَ ، هذا االنتظام حيث ال ُيكتمل3 مسرية احلياة

 همْ ولِ قُ عُ  رِ دْ ى قَ لَ عَ  مْ ّلمهُ كَ نُ و  مْ هُ لَ ازِ نَ مَ  اسَ نَ لْ اَ  لَ زِ نـُنَ  نْ اَ  ناَ رْ أُمِ  اءِ يَ بِ نْ اْألَ  رَ شِ اْ عَ مَ  نُ حْ نَ  : السالم و 

سلم يف مراعاته للفروق و  لذلك تنوعت األساليب اليت استخدمها الرسول صلى اهللا عليه 4، 

  .يف هذا دعوة إىل العمل وفقها، و الفردية بني الصحابة

كان مع ،  السيما على مستوى الذكاء، و وق الفردية للقياس العلمي الدقيقغري أّن خضوع الفر     

وكانت حماوالت جادة جرت فعلياً ''  Alfred Binet'' ''ألفرد بينيه '' العامل الفرنسي 

جلنة لتطوير طرق ، 1904وبالذات عندما شكل وزير التعليم العام سنة ، لفهم الفروق الفردية

     ''ثيودور سيمون '' زميله و  فكّلف بينيه، وفق قدرا�موضع األطفال يف فصول خاصة 

''Théodore simon ''يف و  وزير التعليم الفرنسي تفّطنف 5 .بإنشاء أول اختبار للذكاء

هو األمر الذي جعله ، و وقت مبكر لذلك التفاوت امللحوظ يف التحصيل الدراسي هلؤالء األطفال

إّال أّن االهتمام مبسألة الفروق . م التحصيليةيفكر يف وضعهم يف فصول خاصة حسب قدرا�

هو األمر الذي أّدى إىل ، و ال يزال بعيدًا عن واقع املدرسة اجلزائرية، الفردية يف منظومتنا الرتبوية

للحّد من مشكلة ، و ظهور التسّرب املدرسي، و اتساع فجوة الفروق داخل الصفوف الدراسية

جاء هذا البحث للتعّرف على مدى تأثري هذه ، رديةاإلخفاق الدراسي الناتج عن الفروق الف

البحث يف  ميكن بلورة مشكلةو  .الفروق على التحصيل الدراسي عند املتعّلمني يف الطور املتوسط

متعلمي السنة الرابعة متوسط على هل تؤثر الفروق الفردية لدى  :السؤال الرئيس الذي يلي

  :جيدر بالباحثة اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية ،عن هذا السؤاللإلجابة و  ؟حتصيلهم الدراسي 

لدى متعّلمي السنة الرابعة متوسط على هل تؤثر الفروق الذاتية و  جماال�ا؟ ماو  لفروق الفردية ؟ا ما

لدى متعّلمي السنة الرابعة الثقافية لألسرة و  هل تؤثر الفروق االجتماعيةو  ؟حتصيلهم الدراسي 

هل تؤثر الفروق الدراسية لدى متعّلمي السنة الرابعة متوسط مث سي ؟ متوسط على حتصيلهم الدرا

   على حتصيلهم الدراسي؟
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  : أهداف البحث 

يهدف البحث إىل التعّرف على مدى تأثري الفروق الفردية بني املتعّلمني يف التحصيل الدراسي   

ى مبدأ التعامل بالفروق ضع تّصور ملدرسة تقوم علو ذلك من أجل ، و يف املرحلة التعليمية املتوسطة

  الفردية

  : أهمية البحث

إذ ال ، زاوية يف جماالت احلياة كافّةكون الفرد حجر المن  ، تأيت أمهية دراسة الفروق الفردية  

املا أسهمت اليت ط، و إّال بفهم طبيعة هذه الفروق، النفسة اإلرشاداتال ، و تستقيم املناهج الرتبوية

                 :لذلك تكمُن أمهية البحث يف، الدراسي عند املتعّلمني التحصيلعند إمهاهلا يف تدّين 

بالتايل تكييف و  بني املتعّلمنيالشائعة  املشكالت الصفّيةو  فهم موضوع الفروق الفردية -1

     .املعّلم مناسباً  يراه فق ماو  التدريس

أخذها كمعايري تُبىن و  ماعيةـاالجتو  العقليةو  البدنيةو  التعرف على خصائص املتعّلمني النفسية -2

                                             .عليها املناهج التعليمية

  :أسباب اختيار موضوع البحث  

وبالتايل كان من الضروري معرفة ، إّن موضوع البحث يدخل ضمن صلب ختّصص الباحثة     

                 .وراء تباين نتائج املتعّلمني البحث عن السر الذي يكمنُ و  خمتلف تعقيدات الفروق الفردية

   :فرضيات البحث 

                                    :البحث كالتايل اتميكن صياغة فرضي، النظري للدراسة اإلطاراستنادًا على  

              .على حتصيلهم الدراسي متعّلمي السنة الرابعة متوسط لدىتؤثر الفروق الذاتية  -

على حتصيلهم السنة الرابعة متوسط متعّلمي  لدىالثقافية لألسرة و  تؤثر الفروق االجتماعية–  

  .الدراسي

                                                                                      .على حتصيلهم الدراسي السنة الرابعة متوسطمتعّلمي  لدىتؤثر الفروق الدراسية –

  : حدود البحث 

                                    .متوسطات والية بشار: احلدود املكانية -

  2020/2021املوسم الدراسي : احلدود الزمنية -   

 : الفروق الفردية مفهوم  -1
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ركزت على إّال أّ�ا ، بالرغم من اختالفها، و ''الفروق الفردية ''لقد تعددت تعريفات مصطلح    

عرّفها : فيما يأيت عرض لبعض التعريفات ، و مدى االختالفات بني األفراد يف السمات املختلفة

 االحنرافات الفردية عن املتوسط اجلماعي يف الصفات املختلفة : على أّ�ا  طلعت منصور

املثال التايل ، و عة عن املتوسط احلسايباالحنراف يف اإلحصاء ميثل خروج القيمة من قيم ا�مو ، و 6

موعة من التالميذ يساوي إذا كان متوسط أوزان جم: يبني معىن االحنراف يف صفة جسمية الوزن 

إذا كان وزن أحد :  فمثالً ، فإّن أي زيادة أو نقصان عن هذا املتوسط يُعد فرقاً ، راماً كيلوغ  65

يساوي ، وزن متوسط اجلماعة اليت ينتمي هلاو  وزنه فإّن الفرق بني، كيلوغراماً   80التالميذ يبلغ 

الختالفات يف درجة وجود ا : فيعرفها على أ�ا أسعد شريف األمارةأما . كيلوغراماً   15

تعريفه للفروق الفردية على  يفشريف األمارة  يركز . 7لدى األفراد ) جسمية أم نفسية(  الصفة

بني ، إمنا يف درجة وجودها، و أّن هذه االختالفات ال تكمن يف نوعية الصفةهي ، و ةنقطة مهمّ 

بل تتعداها ، ال تقف عند الصفات اجلسمية فحسب، كما يوضح أّن هذه االختالفات،  اداألفر 

 :أّ�ا على '' التحليل النفسي و  نفسموسوعة علم ال'' عرّفتها و  .إىل صفات نفسية أيضاً 

، فهذا الفرد أكثر ذكاًء من ذلك، خرالنفسية اليت متيز كل فرد عن اآلو  ةالعقليو  ميةالفروق اجلس

حىت نعامل كًال بالطريقة اليت تناسبه ؛ فأسلوبنا يف ، يلزمنا معرفتها، و هذا أقل انطوائية من ذلكو 

بنا أسلو ، و التعامل مع املريض النفسي ينبغي أن خيتلف عن أسلوبنا يف التعامل مع السوي نفسياً 

هكذا و  يف التعامل مع ضعيف العقل ينبغي أن خيتلف عن أسلوبنا يف التعامل مع الشخص الذكي
أكدت على أسلوب التعامل و  غري أّ�ا أضافت، ني السابقنيمل تبتعد املوسوعة عن التعريفو 8

  .مع الناس وفق ما بينهم من فروق

املتعلمني داخل الفصول الدراسية ؛ جند الفروق يف إذا أسقطنا ما جاء به هذا التنظري على و    

لكن جيب أالّ ، و تزداد حّدة هذه الفروق حيث، خاصة يف فصول دراسية مزدمحة، أمسى صورها

ال يعي وجود هذه الفروق فيشرع يف تقدمي مادته الدراسية ، يف أغلب األحيانو  ننسى أّن املعلم

الوقوف و  سيًا أّن مثة فروق تستدعي االلتفات إليهانا، طريقة واحدة مع مجيع التالميذ  باعتماد

اليت يتميز �ا كل متعّلم عن  االجتاهاتو  القدراتو  ذلك ليتعرف على االستعدادات، و عندها

  .خمتلف املواقف التعلمية وفق هذه الفروق و  وبالتايل يعمل على تكييف املناهج، آخر

  : األبعاد األساسية للفروق الفردية  -2
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فهذا معناه اختالف وترية التعلم ، دنا احلديث عن الفروق الفردية داخل جمموعة القسمإذا أر    

،  ّل هذا أمر طبيعي إذا ما عرفنا أّن هذه الفروق مرتبطة بالطابع البيولوجيلع، و تعلمنيلدى امل

هذه اجلوانب تؤثر على سرعة ، الطاقة االنفعاليةو  أمناط التطور املعريفو  احلياة االجتماعيةو 

،  يعلى التحصيل الدراس ممّا ينعكس سلبًا أو إجياباً ، علم املعرفة من قبل املت إدراكو  االستيعاب

  :وق الفردية أبعاد أساسية أمههالفر فإّن ل منهو 

  : الفروق الفردية في الذكاء  -2-1

بالرغم من كون و  �م ؛اجند بني تالميذ الفصل الواحد فروقات فردية يف كثري من نواحي شخصي  

تعد الفروق و  .إّال أّ�ا جتعل املتعلمني يتفاوتون يف حتصيلهم الدراسي ، عاديةو  هذه الفروق طبيعية

، التعليمو  شيوعاً يف ميدان الرتبية، و الفردية يف الذكاء من أكثر املفاهيم ارتباطاً بالتحصيل الدراسي

التعلمية  -لعملية التعليميةاليت جتعل ا سةالوقوف عليه يساعد املعلم على فهم أحد العوامل الرئيو 

البد من الوقوف عند ، تأثريه على التحصيل الدراسيو  حىت تتضح لنا أمهية الذكاءو  .أكثر جناعة

شيء غري ملموس لذلك رمبا يعود االختالف لكون الذكاء و  مفهومه الذي اختلف فيه العلماء

حسن تصرفه يف و    الفردففي حياتنا اليومية قد يدل الذكاء على فطنة  .يصعب قياس مستواه

حل املشكالت و  عند املعلم يعين الذكاء قدرة التلميذ على التعلم بسهولة، و مواقف احلياة املختلفة

فالتلميذ ، يف حقيقة األمر هذا ال يوضح ما يعنيه الذكاء فعالً و 9.حتقيق نتائج أفضلو  املدرسية

، ألنّه حيقق عنده نتائج أفضل، خرقد يكون ذكيًا عند معلم أ، الذي حكم عليه املعلم بالغباء

  : النفس  لتعريفات اليت أوردها بعض منظّري علمهذا ما يدعونا إىل عرض او 

يف ، و  10القدرة على التفكري ا�رد  : على أنّه ''  Terman'' ''تيرمان '' عرّفه   

  .ءهذا التعريف إشارة إىل أمهية التفكري يف تكوين الذكا

 11التعلم و  القدرة على االكتساب : على أنّه '' Woodrow''  ''ودرو ''و عرّفه 

 '' ''وكسلر'' يف حني جعل  .إىل عدم وجود قدرة موحدة للتعلم  هنا إشارةو

Wechsler'' ،على العمل يف لفرد القدرة العقلية ل : عرّفه على أنّه و  الذكاء أكثر مشولية

ممّا سبق ذكره يتضح و  12القدرة على التعامل بكفاءة مع البيئة ، و على التفكري، و سبيل هدف

مما الشك و  .التكيفو  التفكريو  التخزينو  التعلمو  عددة ؛ االكتسابأّن الذكاء تركيبة من قدرات مت

  .تتجلى يف كل واحد منا  يةفالفردية خاص، أّن هذه القدرة ختتلف من تلميذ إىل أخر  ،فيه
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 ''جاردنر''املتعدد للعامل األمريكي  جاءت نظرية الذكاء، نظراً للتقدم اهلائل يف أحباث الدماغو    

 ''Gardner'' ، آمن بوجود عدة أنواع من الذكاء و  املفهوم التقليديمن خالهلا حتدى و

 ن من اللغة املكتوبةتمكّ خالل ال اللغوي الذي يظهر منكالذكاء ،  اإلنسانيزخر �ا دماغ 

الذي يتجلى من و  الذكاء املنطقي الرياضي، و يبالكتاو  يف التعبري الشفوي استخدامها، و وقةاملنطو 

الذكاء املكاين من ، حل املسائل الرياضيةو  على استخدام األرقام بكفاءة خالل قدرة التلميذ

 الذكاء البدينو  ،يال اخلصباخلو  إنشائهاو  يف الصور العقلية على التحكم خالل قدرة التلميذ

 التنسيق بني العقلو   املهارات احلسية احلركية استخدامعلى  احلركي وذلك من خالل قدرة التلميذو 

 ال توجد عالقة بني النشاط العقلي بأنهيبدو أن هذا الذكاء ؛ ّحتدى االعتقاد الشائع ، و اجلسمو 

  . 13الطبيعيو  ياالجتماعو  الذكاء املوسيقي فضالً عن، النشاط البدينو 

إّال أنّه استطاع أّن جيمع كل ، رغم اقتصار جاردنر على اجلانب الفطري يف شرحه للذكاءو    

ما و  .دف توظيفها داخل غرفة الصفلذلك تبدو هذه النظرية مناسبة �، جوانب شخصية الفرد

هو ، قومياتخمتلف التو  بناء االختبارات، و تقدميهاو  عيه يف بناء دروسهجيب على املعلم أن يرا

وجود فروق فردية على مستوى الذكاء بني املتعلمني تكون مسؤولة عن وجود فروق فردية يف 

  .األداء 

، إّال أّن عوامل أخرى تلوح يف األفق، على الرغم من تأثر الذكاء بالعوامل الوراثية إىل حّد ماو   

األدلة كثرية ، و صيلهم الدراسيوبالتايل على حت، على ذكاء التالميذ قد أثبتت جدار�ا يف التأثريو 

  : يلي  التحصيل الدراسي مايف تأثرياً األكثر من أهم العوامل ، و يف هذا املضمار

  : الثقافي لألسرة و  المستوى االجتماعي -2-1-1

 الثقايف لألسرةو  اتفق العديد من العلماء على وجود عالقة وطيدة بني املستوى االجتماعي  

الثقافية الدنيا على درجات أقل يف و  يث حيصل أبناء املستويات االجتماعيةح، الذكاء عند األبناءو 

لعّل و .14الثقافية األعلىو  من تلك اليت حيصل عليها أبناء املستويات االجتماعية، اختبارات الذكاء

عندما توصل ، من خالل دراساته'' Rosler'' ''روسلر '' هذا ما أكّده عامل النفس األملاين 

قد ، و 15'' ي للطفللدراساالتحصيل و  بني مهنة الوالدين القة ذات داللة إحصائيةجود ع''إىل 

إّن التأهيل املهين العايل لألم أو  : ذلك بقوله ''  Audrich''أودريش '' علّل العامل 

ل هذا واضح من خالو  .16النجاح املدرسي، و األب يُعد عامًال مشجعًا لنمو شخصية الطفل
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هم أبناء أسر مهنتهم مرموقة ، حيث أّن التالميذ ذوي التحصيل العلمي العايل، امليدانية املمارسة

  .طبعاً إذا ما استثنينا بعض احلاالت

من ذوي التحصيل الدراسي تلميذًا  20من التالميذ تتكون من لقد مت استجواب جمموعة  

يعانون من تفكك  تلميذاً  18، �موعةا فكان من بني، عن الوضعية االجتماعية هلم، املتدين

فوجود ) دج 1500يتعدى  دخل شهري الو  وفاة األب أو األم، انفصال األب عن األم( أسري 

  .بالتايل زيادة حتصيلهم الدراسي و  األم يف حياة الطفل يؤثر كثرياً يف منو ذكائهمو  األب

بصفات  عن االبن الصغري البكر خيتلفبن أّن االالرتبية و  من األمور اليت أّكدها علماء النفسو    

'' يف حماولة لتعليل هذا التفوق؛ اقرتح ، و ازدياد القابلية على التحصيل الدراسيعديدة أمهها 

فهو يرى أّن الطفل البكر يقيس ''  االجتماعيةنظرية املقارنة ''  Chacther''  ''شاختر

بني والديه و  ملدرسي لسد الثغرة بينهفيغدو قوي النزعة للتحصيل ا، نفسه يف إطار حتصيل والديه

و ما علينا إّال أّن نستنتج بأن نسبة الذكاء ميكن أن تتزايد مع تزايد املستوى 17''�م لاللتحاق

كما ميكن أن يتأثر التحصيل الدراسي ،  التعليمي للوالدين من خالل توفري اإلثارة الكافية لألبناء

بشكل مباشر و  رذلك يؤثّ  ألنّ ، األبناء يف األسرة عددو  لألسرة لدى املتعّلم بالظروف السكنية

رمبا يعود ذلك إىل قلة إمكانية تفاعل الوالدين مع ، و اخللقي للطفلو  النفسيو  على النمو اجلسمي

، التحصيل الدراسي لألبناء حبجم األسرةو  إضافة إىل تأثر النمو العقلي، و األطفال الصغار منهم

ت وبالتايل فكلما كان، ريًا كبريًا على النمو العقلي املعريف لديهمفإّن العالقة بني اإلخوة تؤثر تأث

  . كان تأثريها إجيابياً على النمو العقلي لألبناء،  إجيابيةو  العالقات األسرية طيبة

قد غّصت بأنواع التالميذ من ذوي األسر  جندها، صول الدراسية يف املدارسإذا عدنا إىل الفو    

فيقل ، مما يُفسد نفسية التلميذ، غريهاو  العالقات السيئة مع الوالدين، و الكثرية العدد، و املتفككة

  . ينخفض حتصيله الدراسيو  يتشتتو  انتباهه

   أّن الظروف السكنية لألسرة تؤثر، ''  Brand'' ''براند '' كما بّينت دراسة أجراها     

بارات الذكاء تاخ أظهرت نتائج، و اخللقي للطفلو  النفسيو  و اجلسميمبشكل مباشر على النو 

أّن ، و يعيشون يف مساكن الئقة، التحصيل الدراسي أّن التالميذ ذوي املستويات العقلية املرتفعةو ''

و يف مقابل ذلك ال 18''ممّا يساعدهم على اجناز واجبا�م املنزلية املدرسية، لديهم غرفا خاصة

،  ظروف سكنية مناسبةاالقتصادي املتدّين تأمني –تستطيع األسر ذات املستوى االجتماعي 
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مما ، عدم اجناز الواجبات املنزلية، و فينجم عن ذلك اضطرابات تؤثر على الرتكيز يف املدرسة

  . ينعكس سلباً على التحصيل الدراسي

تؤدي إىل ، االقتصاديو  وما ميكن استخالصه ؛ أّن الفروق الفردية يف املستوى االجتماعي   

يف معرض '' Piaget'' ''بياجي '' لعّل هذا ما أكده و  ،املعريفو  فروق يف املستوى العقلي

من بني العوامل املساعدة ، و عوامل مساعدةو  حديثه عن التطور املعريف من خالل مراحل منائية

           ما أمساه باخلربات الفيزيولوجية '' piaget'' ''بياجي '' ''على التطور املعريف حسب 

الطفل مع البيئىة االجتماعية السوية ُميّكنه من زيادة معدل الّن تفاعل ، االرسال االجتماعيو 

  .19''استخدامها تساعد يف توليد تفكري معقد بدرجة أكربو  فمشاهدة األشياء، التطور عنده

  : التحصيل المدرسي و  أثرها على الذكاءو  التربية -2-1-2

خاصة يف ، و قي معهااألوىل اليت يكون الطفل يف تفاعل حقي اجلماعة الصغرية األسرة تعد   

حيث تؤثر أساليب الرتبية السوية إجيابياً على النمو العقلي ، أثناء املدرسة االبتدائيةو  سنوات ماقبل

 من بني األساليب اليت تزيدو  .ياد دافعيته لإلجنازداز ، و إظهاره يف املستقبلو  من حيث تكوينه، له

الد ليف''   ما أكد عليه، م الدراسيبالتايل تزيد من حتصيلهو  من نسبة الذكاء عند التالميذ

Lehwald'' ،على العوامل العقلية من و  ،أّن الرتبية االستقاللية تؤثر على الدافعية ''يرى  إذ

؛ بل معرفية فقط -من خالل معارف عقليةفالطفل ال تتكون شخصيته ، خالل الطموح املعريف

ر قدرة عالية يف اإلجناز يظهو  ريهيطور أيضًا مع حميطه االجتماعي عالقات فعالة تؤثر يف تفك

  .20 ''املدرسي

أثرها اإلجيايب على التحصيل  هلا فالرتبية االستقاللية ''Lehwald ''ليقالد ''  حسبو    

االستقاللية يف ا�تمعات العربية  فالرتبية، ورمبا كان ذلك مالئمًا للمجتمعات الغربية، الدراسي

، خارج البيتو  يريده يف البيت نّنا نرتك الطفل يفعل ماال يعين أ، و عمومًا هلا حدودها اخلاصة

وبالتايل فإّن انتقال مثل ، مع صعوبة يف التكيف مع األقران، فيبدي تصرفات مفرطة يف الفحولة

فيصعب تكّيفه يف غرفة الصف ممّا يؤثر ، هذه التصرفات إىل املدرسة جتعله ال ميتثل ألوامر املعلم

نريدها استقاللية يف التعبري عن ، إذا أردنا احلديث عن االستقالليةو ، سلبًا على حتصيله الدراسي

  .يف التعلمو  الرأي
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، التحصيل الدراسي لألبناءو  احلماية الزائدة للوالدين من أثر على الذكاءو  ال ننسى ما للقسوة   

وجود معامل ارتباط موجب بني أسلوب ''  Fink''  ''فينك'' فقد أظهرت نتائج دراسات 

 هرمان ''   وباملقابل بيّنت دراسة، اإلجناز العقلي لألبناء، و ية الزائدة اليت يتبعها الوالداناحلما

Herman '' ، '' أّن األطفال ذوي التحصيل العايل قد قِدُموا من أسر متيزت أساليب األم

استخدام ك متعلقاً بالثقافة السائدة من حيث إميا�ا بللكن هنا ميكننا اعتبار ذو  21''فيها بالتسلط

فإّن هذا ، فإذا كانت الثقافة تؤمن بالقسوة، خاصة يف ا�ال الدراسيو  التسلط مع األبناءو  القسوة

  .على التحصيل لدراسي لألبناء األسلوب يؤثر إجيابياً 

  : التحصيل الدراسي و  النواحي الجسمية -2-2

، بعني االعتبار نواحي التكوين اجلسمي للتلميذ األخذال تكتمل دراسة الفروق الفردية دون     

لبعض النواحي اجلسمية أمهية كربى يف ، و تتأثر �او  فالنواحي اجلسمية تؤثر على احلالة النفسية له

بعض الفروق للتالميذ داخل الصف ؛ يلحظ  املتأملإذ ، التحصيل الدراسيو  العملية التعليمية

ورغم ، ع املعلم أن يلمسها بكل سهولة عند التالميذيستطيو  تبدو أكثر من غريها من الفروق

اليت تعترب حلقة و  ففي حالة احلواس مثالً ، تخيلهبساطتها إّال أّن وقعها على التعلم أقوى مما ن

، بني التلميذ، و إخل..... ألوان و  ضوء، و روائح، و الوصل بني ماجيري داخل غرفة الصف من صوت

 22، إحساسه للمؤثرات اخلارجيةو  وسيلة إدراكهو  للتلميذ فةأبواب املعر  -إْن صّح التعبري -فهي

هذا يؤدي إىل اختالف ، و بطبيعة احلال خيتلف التالميذ فيما بينهم يف قوة احلواس أو ضعفهاو 

  .قدرا�م على التكيف مع بيئة الصف

، ن واحدعوامل عقلية يف آو  ى عوامل جسميةاليت تتوقف علو  دون أن ننسى املظاهر احلركية   

حتتاج من التلميذ مهارات ، فبطئ احلركة أو سرعتها يف املشي أو الكتابة أو القيام بأعمال يدوية

 ات اإلحساسبني عمليو  العضليو  ى ما يتكون بني اجلهاز العصيبهذا يتوقف عل، و خاصة

ه هذا من شأن، و مزاجيةو  م من تغريات انفعاليةلمتعلّ لما حيدث ، و من ارتباطات، االنتباهو  واإلدراك

، واإلناث علمًا أ�ا تكون بشكل واضح بني الذكور، أّن جيعل فروقًا واسعة يف هذه املظاهر

إمنا هي ناجتة عن تشكيلة من ، بالتايل ما نالحظه على املتعلمني من اختالفات يف هذا اجلانبو 

  .مزاجية عندهمو  تغريات انفعاليةو  واإلدراك العمليات العقلية املعرفية كاالنتباه
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فقد ثبت ، ن بني الفروق الفردية الواضحة للعيان بني التالميذ ؛ الفروق يف النضج العضويمو     

                أّن األطفال خيتلفون فيما بينهم يف معدل النمو العضوي'' املالحظةو  بالبحث

وغري   العظامو  منو الغددو  وزنو  أي النمو اخلاص بالتكوين الفيزيولوجي من طول، 23''سرعتهو 

وصل إله غريهم  فقد يصل بعض التالميذ يف منوهم العضوي وهم يف سن السادسة إىل ما ،ذلك

، وقد لوحظ أّن ميول التالميذ داخل الصف إىل نوع من األعمال، يف سن السابعة أو الثامنة

وقد ثبت من دراسة حتصيل . مرتبط بالنضج العضوي أكثر من ارتباطه بالذكاء أو العمر العقلي

   أّن السبب يف نفور بعضهم أو تأخرهم يف التحصيل، مراحل التعليم املختلفةالتالميذ يف 

؛ هو أّن دوافعهم للعمل مل تُثر بالقدر الكايف بسبب عدم تقدير املعلم ألمهية الفروق الدراسي

  .أو جهله مبا يرتتب عليه من اختالف يف الدوافع واالجتاهات وامليول، الفردية يف النضج العضوي

  :طاقة االنفعالية للمتعلمين والتحصيل الدراسيال - 3 -2

وتظهر يف احلاالت الوجدانية ، تتصل االنفعاالت كثريًا باجلانب الفيزيولوجي والعصيب لألفراد   

    واالنفعاالت من حيث سرعتها أو استثار�ا أو بطئها أو قو�ا، والطبائع واملشاعر والدوافع

بل يعترب التكوين املزاجي أبرز ، السلوك'' عليها أساليب  فهي تعترب عوامل هامة تُبىن، ضعفهاو 

، وما جيب على املعلم أن يعلمه24'' نواحي الشخصية وأمهها يف تكوين احلاالت النفسية للتلميذ

من خالل اتّزان السلوك أو ، أّن فروقًا تبدو واضحة على مستوى الطاقة االنفعالية بني املتعلمني

العقل  واضطراب، كانت سارة أم مؤملةاالنفعال؛ إثارة املشاعر سواء   أنّ '' إذا ما عرفنا ، احنرافه

وهذا معناه أّن الطاقة الكامنة يف املتعلم تُعّرب عن نفسها ببعض املالمح ، 25''بسبب مثريات خاصة

  .اإلثارةوذلك بعد 

على  ينتج عن املتعلمني من سلوكات وما، وإذا قمنا مبقاربة نفسية داخل الصفوف الدراسية   

ميكننا القول إّن انفعاالت التالميذ حتددها ثالث صور؛ فبعضهم يُظهر اخلوف ، مستوى االنفعال

أو من العقاب والتوبيخ مما يؤثر سلباً أو إجياباً على ، االمتحاناتومن ، ومن املعلم، من االستهزاء

ملعلم وبعضهم يُظهر الغضب اخلارجي باالنزواء وعدم التحدث مع ا، التحصيل الدراسي

وبعضهم األخر تبدو عليه استجابة الكآبة اليت تعرب عن غضب التلميذ من نفسه ، واألصدقاء

 إفرازاتظهور أعراض فيزيولوجية تفصح عن ، وتُرافق هذه االستجابات، وتوجيه اللوم حنو الذات

 خمتلف بني املتعلمني يف وهذه االستجابات تتفاوت يف حّد�ا، )األدرينالني(هرمونية داخل اجلسم 
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إىل الشّدة  ترتاوح بني االعتيادية، حيث يستجيب الدماغ واجلسم؛ استجابة انفعالية ''املواقف

  .26'' وذلك حسب املوقف ونوع املثري

دعامة قوية ، اينةعاالت التالميذ املتبأّن انفيستغرب املعلم إذا َعلَم  ال، بناَء على هذا الطرح و    

 حيث ال، إىل تولد اخلوف واحلب واملشاركة الوجدانية فهي تدفع �م، هممن دعامات شخصيت

فعلى ، وليست هذه األخرية ضارة يف معظمها، نستطيع أن نتخيل عملية تعليمية بدون انفعاالت

شعورهم بالفشل ، سبيل املثال؛ لو اختذ التالميذ الذين يتعرضون لصعوبة يف حل مسألة رياضية

كما جيب أّال . ان انفعاهلم ذا قيمة فّعالة يف زيادة حتصيلهملك، حافزاً هلم على االجتهاد يف املادة

فالتلميذ شديد االنفعال ال ، اإلدراكيغيب عن بال املعلم؛ أّن االنفعاالت الشديدة والعنيفة تشوه 

يسمع من كالمه إّال األلفاظ العدوانية وكأ�ا متنع التفكري أو  وال، يرى يف سلوك املعلم إّال عيوبه

تأخذ وظائف ، ميكن استخالصه؛ أّن انفعاالت التالميذ داخل الصف الدراسيوما . تعطله

  .ي إىل ذلك التباين يف التحصيل الدراسيمما يؤد، الشّدةو  درجة االعتدال متعاكسة حسب

  :الفروق الفردية في األساليب المعرفية -2-4

إدراك املعلومات وتنظيمها تلك االختالفات الثابتة بني األفراد يف ، يُقصد باألساليب املعرفية   

وبناًء على هذا فقد مّيز العلماء بني منطني من األساليب املعرفية واليت هلا . ومعاجلتها وتذكرها

  :وهي كالتايل، تعمل على تدين التحصيل الدراسي أو رفعهأن مضامني تربوية من شأ�ا 

  :االعتماد على المجال واالستقالل عن المجال -2-4-1

مدى اعتماد التلميذ على السياق الذي حيدث ، عتماد على ا�ال واالستقالل عنهيُقصد باال   

كلما كان التلميذ مستقًال عن ،  ومعىن هذا، أو مدى تشتت ذهنه بسبب هذا السياق، فيه املثري

وكلما  ، كلما زادت عنده مهارة التحليل أو مستقًال عن ا�ال،  العوامل املشتتة داخل غرفة الدراسة

وقد . كلما كان مييل إىل العمومية أو معتمدًا على ا�ال،  ادرًا على جتاهل العوامل املشتتةكان ق

، أن يضعوا جمموعة من اخلصائص اليت متثل الصنفني، استطاع بعض الباحثني يف امليدان الرتبوي

لية يف التعلم ومييلون إىل االستقال، يهتمون كثريًا باجلوانب ا�ردة، فالتالميذ املستقلون عن ا�ال

يركزون على حيتاجون إىل تعزيز أل�م  ال، ياءويفضلون املواد الدراسية ا�ردة مثل الرياضيات والفيز 

أّن التالميذ '' وباملقابل جند، يتأثرون بالرفاق بسهولة جيدون يف حل املشكالت وال، التعزيز الذايت
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، ويدركون بشكل إمجايل باالنتقادرون يتأث، يفّضلون املواد االجتماعية، على ا�ال املعتمدين

   27.''وخيفقون كثرياً يف الرياضيات والفيزياء، ويبحثون عن التعزيز، ويتأثرون بالرفاق

فإن وجود مثل هذه الفروق يفرض على املدّرسني التعديل يف الطرائق اليت ، بناَء على ما سبقو    

فعلى ، ليت تستخدم يف توضيح املفاهيمال اإلشارات اجمفإذا أغفل املعتمدون على  .يدرسون �ا

كما ميكن للمعلم أن حياول مساعدة ،  املعلمني أن يربزوا هذه اإلشارات اليت تلّمح هلذه املفاهيم

العلمية واملستقلني عن ا�ال و  على تعلم بعض املهارات الرياضية، التالميذ املعتمدين على ا�ال

تغفل عن هذه الفروق اجلهات املختصة بعملية  ًا ماوكثري . على تعلم املواد األدبية واملطالعة

فلنا أن نتخيل التحصيل الدراسي للتالميذ املعتمدين على ا�ال عندما يوجهون إىل ، التوجيه

  .أو العكس والرياضيةالُشَعب العلمية 

  :األسلوب االندفاعي والتأملي -2-4-2

اهر األساليب املعرفية اليت تعكس  مظيعد األسلوب االندفاعي واألسلوب التأملي مظهرًا من   

ويستطيع املعلم أن ، السؤال املطروح عنبينما يستجيب اآلخرون يف احلال ، سرعة االستجابة

األخطاء الكثرية لسرعة  كارتكابهيتعرف على التلميذ املندفع من خالل بعض املالحظات  

إجابته متسرعة جداً ، و عالماتحيصل على أدىن ال، و ويسّلم أوراق االختبارات بسرعة، استجاباته

كما يستطيع . وعمومًا فهو يعاين من عجز يف التعلم، وضعيف التحصيل يف القراءة، دون تفكري

، فيأخذ وقتاً كافياً ليسلم أوراق االختبار، م أن يالحظ التلميذ املتأمل من خالل أسلوبه املتأيناملعلّ 

ذو مستوى جيد يف ، و ستفسارات يف الصفاالو  يُكثر من األسئلة، و وحيصل على أعلى العالمات

  . 28ويتمتع بقدرة تعليمية جيدة، القراءة

ولنا أن ، التأملو  فالفروق جلبة بني أصناف التالميذ داخل الفصل الواحد من حيث االندفاع  

فقد حتدث بعض املشاكل يف ، نتساءل عن أمكانية املعلم يف التعامل مع هذين األسلوبني

رقه بوابل من األسئلة واملعلومات دفعة حيث يُغ، تسرع والتلميذ املتأملعلم املمهمات معينة بني امل

ألن املعلم أمام تنفيذ الربامج املكتظة اليت ، مما يؤدي إىل نفور التلميذ من احلصة التعليمية، واحدة

  .وال حىت مع واقع املتعلم، التتالءم مع احلجم الساعي املخصص هلا

  :  التطبيقيالجانب 

                                     :راءات البحثإج-1
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  :عينة البحث و  مجتمع - 1- 1       

تتمّثل عّينة الدراسة يف تالميذ السنة الرابعة ، و دراسة يف تالميذ التعليم املتوسطجمتمع ال يتمّثل  

  ) مالك بن نيب، ابن خلدون، بن علي فضيل، الزاوي الشيخ( ألربع متوسطات متوسط 

  : اة البحثأد 1-2

أداة لتحديد مدى تأثري الفروق الفردية على التحصيل  باعتباره، يتم استخدام االستبيان   

  : اتبعنا اخلطوات التالية، و كما أّن االستبيان وسيلة جلمع املعلومات،  الدراسي ضماناً للموضوعية

  : ل التايل ّمت توجيه السؤا، و أساتذة السنة الرابعة متوسطعلى  االستبيانمت توزيع  -

  ''؟  السنة الرابعة متوسط على حتصيلهم الدراسيؤثر الفروق الفردية لدى متعّلمي هل ت'' 

أُدرجت حتت جماالت  ُحّددت الفروق الفردية على شكل فقرات، و األساتذةّمت حتليل إجابات  -

  .خاّصة �ا

ل أسبابًا لتدّين كل جمال حيتوي على عدد من الفقرات متث، و جماالت رئيسة) 03(ّمت حتديد 

  .التحصيل الدراسي

  ) .غري مواقف ، حمايد، مواقف( ّمت وضع مدرج ثالثي أمام كل فقرة -

  .spss: ّمت حتليل النتائج بالربنامج اإلحصائي -

  : تحليل النتائج  -2

كما يتضمن تغيري هذه النتائج وفق ،  يتّضمن هذا اجلزء عرضًا للنتائج اليت توصلت إليها الباحثة

  : االت التالية ا�

  

  )01(الجدول رقم 

 .تأثير الفروق الذاتية على التحصيل الدراسي

املتوسط   ال أوافق  حمايد  أوافق   الفقرات   الرقم 

  احلسايب 

 االحنراف

  املعياري

صحة التلميذ املعتلة تؤثر على   01

، البصر( التحصيل الدراسي 

  )السمع

35  0  5  1.25  0.670  
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نتباه يؤثر قلة االو  الشرود الذهين  02

  .على التحصيل الدراسي

37  0  5  1.15  0.533  

اخنفاض مستوى الذكاء يؤثر على   03

  .التحصيل الدراسي

39  1  0  1.03  0.158  

  0.687  1.30  5  2  33  ضعف الثقة بالنفس  04

كّل فقرة   االستالنةاالحنرافات املعيارية إلجابات أسئلة و  املتوسطات احلسابية 01يبّني اجلدول   

أّن الفروق الذاتية من العوامل اليت تؤدي إىل  قد اّتضح من خالل تلك األجوبة، و دةعلى ح

'' ىل أنّ حيث تشري النتائج أعاله إ، متوسط  السنة الرابعةاخنفاض التحصيل الدراسي عند تالميذ 

ط احلسايب هلذه الفقرة إذ بلغ املتوس، جاء يف مقدمة الفروق الذاتية ''اخنفاض مستوى الذكاء 

الذي حيتل املرتبة '' الشرود الذهين'' يليه ، و )0.05(  االفرتاضييذ عن املتوسط ز حيث ي 1.03

مبتوسط حسايب '' صحة التلميذ املعتلة''يأيت يف املرتبة الثالثة ، و )1.15( الثانية مبتوسط حسايب

أن  يالحظ، )1.30(مبتوسط حسايب '' ضعف الثقة بالنفس'' يف املرتبة األخرية يأيت و  )1.25(

عليه و ، مقارنة بالعوامل الثالثة األخرىالعامل األخري ليس له تأثري كبري على التحصيل الدراسي 

أي أّن الفروق ، يؤكد صحة الفرضيةما هذا ، و )0.05(فجميع الفقرات أعلى من القيمة ا�دولة 

  .تؤثر على التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط الفروق الذاتية

  )02(ول رقم الجد

  تأثير الفروق االجتماعية والثقافية لألسرة على التحصيل الدراسي

املتوسط   ال أوافق  حمايد  أوافق   الفقرات   الرقم 

  احلسايب 

االحنراف 

  املعياري

  0.815  1.45  8  2  30  ضعف املستوى الثقايف لألسرة  01

معاملة أولياء األمور ألبنائهم   02

  معاملة قاسية 

25  5  10  1.63  0.868  

  0.545  1.27  2  7  31  اخنفاض الدخل لبعض األسر   03

  0.316  1.05  1  0  39  ضعف الرعاية األسرية للتلميذ  04

  0.868  1.62  10  5  25  احلماية الزائدة يف معاملة األبناء   05

  0.747  1.43  6  5  29  عدد األبناء يف األسرة   06
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رة من العوامل اليت تؤثر على التحصيل الثقايف لألسو  أّن املستوى االجتماعييرى األساتذة  

- 1.62( إذ أّن املتوسطات احلسابية تراوحت ما بني، السنة الرابعة متوسط الدراسي عند تالميذ 

ضعف  '' ُتشري النتائج أعاله إىل أنّ ، و )0.50( االفرتاضيعن املتوسط  مجيعها تزيدو  ) 1.05

إذ بلغ املتوسط ، الثقافية لألسرةو  الجتماعيةللتلميذ جاءت يف مقدمة الفروق ا ''الرعاية األسرية

الذي حيتل املرتبة الثانية مبتوسط '' اخنفاض الدخل لبعض األسر'' يليه ، و )1.05(احلسايب 

 )1.43(  مبتوسط حسايب'' عدد األبناء يف األسرى'' يأيت يف املرتبة الثالثة و  )1.27( حسايب 

يأيت يف املرتبة و  )1.45(مبتوسط حسايب '' قايف لألسرةضعف املستوى الث'' يأيت يف املرتبة الرابعةو 

'' يف املرتبة األخرية يأيتو  )1.62(مبتوسط حسايب '' احلماية الزائدة يف معاملة األبناء'' اخلامسة

يالحظ أّن العامل ، ) 1.63(مبتوسط حسايب '' معاملة أولياء األمور ألبنائهم معاملة قاسية

عليه فجميع و ، مقارنة بالعوامل اخلمسة األخرى التحصيل الدراسي األخري ليس له تأثري كبري على

أي أّن الفروق ، يؤكد صحة الفرضية ما هذا، و )0.05(الفقرات أعلى من القيمة ا�دولة 

.االجتماعية والثقافية لألسرة تؤثر على التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط  

  )03(الجدول رقم 

  .دراسية على التحصيل الدراسيتأثير الفروق ال

ال   حمايد  أوافق   الفقرات   الرقم 

  أوافق 

املتوسط 

احلسا

  يب 

االحنراف 

  املعياري 

ال و  املنهج الدراسي ال يراعي الفروق الفردية  01

  يليب حاجات املتعّلم
38  1  1  1.08  0.350  

  0.705  1.38  5  5  30  تدين الدافعية واالستعداد  02

  0.463  1.13  2  1  37  يقة واحدةاستعمال املعلم طر   03

قلة اهتمام املدرسة مبتابعة مشكالت بعض   04

  التالميذ
30  1  9  1.47  0.847  
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حيث جاء يف مقدمة ، يتشري النتائج أعاله إىل أّن العوامل الدراسية تؤثر على التحصيل الدراس  

، مبتوسط حسايب''  ال يليب حاجات املتعّلمو  ال يراعي الفروق الفردية املنهاج''العوامل  هذه

يأيت يف و    )1.13(مبتوسط حسايب  ''استعمال املعّلم طريقة واحدة''يف األمهية  يليهو  )1.08(

قلة '' يأيت يف املرتبة األخريةو  )1.38( مبتوسط حسايب'' االستعدادو  تدين الدافعية'' املرتبة الثالثة

يالحظ أّن العامل ، )1.47( يب مبتوسط حسا'' اهتمام املدرسة مبتابعة مشكالت بعض التالميذ

عليه فجميع ، و األخري ليس له تأثري كبري على التحصيل الدراسي مقارنة بالعوامل الثالثة األخرى

أي أّن الفروق ، يؤكد صحة الفرضية ما هذا، و )0.05(الفقرات أعلى من القيمة ا�دولة 

  .متوسط الدراسية تؤثر على التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الرابعة

  : خاتمة 

   توحيد املقرراتو  مبا فيها توحيد الفصل الدراسي، خيلص البحث إىل أّن فكرة التوحيدو   

توجهات و  املناهج الدراسية ؛ فكرة يف حقيقة األمر ال حتتكم إىل مقاييس علم النفس الفارقيو 

من ّمث ال يهتم ، و ديةألّن التوجه الرتبوي السائد ال يراعي خصوصيات املتعلم الفر ، علم االجتماع

إىل أْن يتم خلق ، و لدى املتعلم، احلركية ، و االنفعالية، و االجتماعية ، و الذكائية  مبختلف الفوارق

ختاذه إجراءات با، سؤول عن استحضار هذه الفوارقيبقى املعلم هو امل، مدرسة تؤمن بالفردية

  : لتكييف التعليم وفقها على أن تكون هذه اإلجراءات كالتايل 

اسرتاتيجيات التعلم كالتعلم التعاوين الذي جيعل كل تلميذ يف و  تنويع طرائق التدريس -1

  .جمموعته فرداً أقوى بذاته من خالل أمناط املشاركة اليت يُبديها املتعلم

اجلرأة يف ، و التلقائية يف النقاش، و ذلك بتشجيع التالميذ على املبادرة، و تنويع أساليب التعزيز -2

االندماج انفعاليا يف و  يساعد املتعلم على تقدير الذات، و ن ذلك يثري الدافعية حنو التعلمأل، احلوار

  .أعماله الصفية

بإشراك ، ملا هلا من وظائف كربى يف معاجلة الفروق الفردية بني املتعلمني، تنويع وسائل التعلم -3

  .ياحلرك -املتعلم احلسي، و السمعيو  فهناك املتعلم البصري، مجيع احلواس

اعتماد التقومي و  االبتعاد بقدر املستطاع عن التقومي التقليدي، و أدوات التقوميو  تنويع أساليب -4

  .الواقعي الذي يعرتف بوجود الفروق الفردية
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، يف تعداد التالميذ داخل الصفوف الدراسية، و يف األخري جيب إعادة النظر يف الربامج الدراسيةو   

لكن بتنويعه ، و م تعليمًا مراعيًا للفروق الفردية مع هذه املعوقاتألّن املعلم ال يستطيع أن يُقد

لو جلزء من و  ائرة التعّلماملتعلم يف د جتعل أنمن شأ�ا ، اسرتاتيجيات التدريسو  طرائقو  للوسائل

  .احلصة
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 باالستبيانملحق خاص 
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  : ...............اخلربة : .......................                       املتوسطة

هل تؤثر الفروق : استبيان جلمع املعلومات اخلاصة بالسؤال التايل 

  الفردية لدى متعّلمي السنة الرابعة متوسط على حتصيلهم الدراسي؟

  

  ال أوافق   حمايد  أوافق   الفقرات  �ال ا

  

  

  الفروق 

  الذاتية 

( صّحة التلميذ املعتّلة تؤثر على حتصيله الدراسي -1

  ....)السمع، البصر

      

على التحصيل  قّلة االنتباه يؤثرو  الشرود الذهين -2

  الدراسي 
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