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 توطئـــــة

كسننب   -مكثننر مننأ مي وقننى م ننننى  -مننأ م ننت التتننديات الننا تواجههننا الرتبيننة يف ع ننر ا ا ننا  
 ر ان الرتبية املستدمية و و شعار ترفعه منظمة اليو سكو للدخول يف القرن ا ادي والعشريأ.

الرسنكلة والتكنويأ املسنتمر فتسنب بنل يف ت سني   صالرتبية يف متكنني الفنرد منأ فنر وال تتمثل  ذه 
الكفاءات ال رورية لدى كل فرد والا جتعله قنادرا علنى التكينف ايب نا  من  للنة التلن ات النا تطنرم علنى 

 …مظا ر ا ياة اليومية السياسية منها و االقت ادية واالجتماعية

ينة املسننتدمية مفتناد النندخول رل نالقرن املقبننل وشنرلا مساسننيا لتكينف ا فننراد ولننأ يعتنرب اليو سننكو الرتب
منن  خ واننيات ا ينناة الع ننرية ومقت ننياقا فننان فقيننق  ننذا ارنندس يبقننى ر ننني تطننور السياسننات الرتبويننة 
والسنا ريأ علنى وظننورت الرتبينة مننأ مسناولني وردارينني وملننر رشنراس ومننربني ونل يعملنوا ليعننا علنى تطننوير 

 رسات البيداغوجية وجتويد لرقها ومساليبها املعتمدة يف التكويأ والتدري ....املما



وال ميكننأ للرتبيننة من تعتمنند علننى املنظومننات التقليديننة لكسننب مثننل  ننذه الر ا ننات   ننا فشننلى ر  
 ود اآلن يف فقيق  دفني مساسيني على ا قل:

 كسب ر ان دميقرالية الرتبية )مراعاة مبدم تكافا الفرص (

 ا د مأ ظا رة الفشل املدرسي واردر البيداغوجي .

وال شك من الرتبويني منشللون يف البتن  عنأ ا ناد فتلنف ا لنول الكفيلنة بتتقينق  نذه الر ا نات 
  والدراسنننات امليدا ينننة عنننرب فتلنننف بلننندان العنننام وقنند شنننهدت العقنننود ا خننن ة العديننند منننأ البتنننو  املعمقنننة

والتقلنننني  مننننأ  سننننب ارنننندر البيننننداغوجي وقنننند بننننر ت عنننندة مقاربننننات للتنننند مننننأ ظننننا رة الفشننننل املدرسنننني 
بيداغوجيننة  ننذكر منهننا : جتربننة الف ننول املتتا سننة / التنندري  وفننق مقاربننة الكفايننات ا ساسننية/ بيننداغوجيا 

 بيداغوجيا االتقان....  الدعت /

 ومأ بني  ذه ا لول  ذكر البيداغوجيا الفارقية

 ية ؟ ما  ي خ ائ ها ؟ م دافها ؟ غاياقا ؟ففيت تتمثل البيداغوجيا الفارق 

  (ما  ي مشروعية تطبيقها يف ف ولنا ؟ ) مبادئها / مسسها النظرية.… 

  كيف ميكأ اعتماد التفريق البيداغوجي يف الف ل الواود ؟ 

 من تقدمها للرتبية والتعليت للتد مأ ظا رة ايبخفاق املدرسي ؟   ما  ي ا لول الا ميكأ 

 ي ود ميكأ االعتماد على  ذه املبادئ يف فقيق ا  داس واللايات الرتبوية املنشودة ؟ر  م 

 ما  ي للة ال عوبات الا يواجهها كل مأ املعلت مو ا ستاذ يف تطبيق  ذه املبادئ؟ 

ة والتعننرس يننسنننتاول االجابننة عننأ فتلننف  ننذه ايبشننكاليات عننرب فدينند ا ملفهنننوا البيداغوجنننيا الفارق
بادئهننننننا ومسسننننننها النظريننننننة وتنننننناريخ تطبيقهننننننا ) التعننننننرس ر  بعنننننن  التتننننننار  العمليننننننة ( وفليننننننل للننننننة ر  م

 لتتسيمها.  ال عوبات والعوائق الا ميكأ من يواجهها كل مأ املدرس والتلميذ واملاسسة الرتبوية

  
 الجانب النظري

-I-  : التحديد المفهومي 

 :  Louis Legrand ( تعريف لوي لوقران1

 Louis Legrandعننأ لريننق املننر  الفر سني  1793 ننذا املفهننوا  ول مننرة سننة  اسنتددا

ذلننك و  ،   Psychologie Différentielleكمتاولنة لتطبينق ولوبننات علنت النننف  الفنارقي  
ويتمثننل ذلننك يف البتنن  عننأ يليننات جدينندة يف  Psychopédagogieمننأ منظننور علننت النننف  الرتبننوي 

 بني املتعلمني. التدري  تراعي الفروق الفردية



البيننداغوجيا الفارقينننة كنناآلي :غالبينننداغوجيا الفارقيننة  ننني متنن  تربنننوي  Louis Legrandيعننرس 
يسنننتددا وموعنننة منننأ الوسنننائل التعليمينننة التعلمينننة ق ننند مسننناعدة ا لفنننال املدتلفنننني يف العمنننر والقننندرات 

  داسغ.والسلوكات واملنتمني ر  ف ل واود على الواول بطرق فتلفة ر   ف  ا 

 الوننيف يف  ننذا التعريننف ا و  من ا  ننداس مشننرتكة بننني كافننة تالميننذ الف ننل الواونند ور ننا املتلنن ات 
وسنننب اختالفننناقت النفسنننية  –تت نننل بنننالطرق وا سننناليب املعتمننندة منننأ قبنننل املننندرس لتمكنننني كنننل ا فنننراد 

 لتتقيقها. –واملعرفية 

 :  Philippe Meirieu( تعريف فيليب ماريو 2

علنننى املعلمنننني مو ا سنننناتذة مسنننلوبني يتفنننق كال ننننا مننن  مبننننادئ  Philippe Meirieu ويقنننرتد
 البيداغوجيا الفارقية.

ويتمثنننل ا ول يف  نننبو  ننندس واوننند مموعنننة الف نننل مننن  اتبننناإ متشنننيات فتلفنننة تف ننني كلهنننا ر  
  ف  اردس.

فتلفننة تبعننا ويتمثننل ا سننلو  الثنناخ يف تشنندي  الثلننرات ا ااننلة عننند كننل تلميننذ و ننبو م ننداس 
 لألخطاء املالوظة.

 ( تعريف د.مراد البهلول: 3

( فنى رشنراس فيلينب 1771ويعرس د.مراد البهلنول يف رسنالة دكتنوراة ونول البينداغوجيا الفارقينة )
 م يو البينداغوجيا الفنارقية كاآلي :

فردينننة ) بنننني  الطنننرق وا سننناليب املالئمنننة للفنننروق منننا بنننني  غ تتمثنننل البينننداغوجيا الفارقينننة يف و ننن  
 ا فراد ( والكفيلة بتمكني كل فرد مأ متلك الكفايات املشرتكة )املستهدفة باملنهج(.

فهننننني سننننننعي متواانننننل لتكييننننننف مسنننننناليب التننننندخل البيننننننداغوجي تبعننننننا للتاجنننننات ا قيقيننننننة لألفننننننراد 
 .غاملتعلمني.  ذا  و التفريق الوويد الكفيل مبنح كل فرد موفر وظورت التطور واالرتقاء املعريف

 ستنتج مأ كل  ذه التعاريف من البيداغوجيا الفارقية ليسى بنظرية جديدة يف الرتبية مو لريقة خااة يف التدري  بل 
  ي رود عمل تتمثل يف ا خذ بعني االعتبار خ وايات املتعلمني مأ جهة والكفايات املستهدفة يف الرب امج الرمسي مأ جهة مخرى.

فنرد يف فرديتنه بنل يف متكيننه منأ بلنو  مق نى منا ميكنأ من ي نل رلينه  وال يتمثل التفريق يف رغراق كل
 مأ التطور املعريف وتطور شد يته يف لي  مبعاد ا املعرفية والوجدا ية واالجتماعية...

و نننننذه الفنننننروق الفردينننننة بننننننني التالمينننننذ املنتمنننننني ر  ف نننننل واونننننند  ننننني عديننننندة ومتنوعنننننة )فننننننروق يف 
روق وجدا ينة تت نل بالرغبنة يف النتعلت / فنروق تت نل بعالقنة الفنرد باملعرفنة االستعدادت الذ نية واملعرفية / فن

/ وفننننروق تت ننننل بالوسننننو االجتمنننناعي الثقننننايف الننننذي  شنننن فيه الطفننننل / جتربتننننه الذاتيننننة / تار ننننه املدرسنننني / 
 عالقته باملدرسة وا ستاذ ....(



ر  ا سنن  النظرينننة  كننل  ننذه االعتبنننارات سننيق  فليلهننا الوقنننا ، لكننأ قبنننل ذلننك البنند من  تطنننرق
 الا تعتمد عليها  ذه املقاربة البيداغوجية ول  تبني مشروعية تطبيقها يف مدارسنا وف ولنا.

-II-   األسس النظرية 

اجتماعيننننة  –علمينننة  –تربوينننة  –تسنننتند البينننداغوجيا الفارقينننة ر  عننندة مرجعينننات  ظرينننة ) فلسنننفية 
 ...(  ذكر منها :

 المرجعيات الفلسفية :                                           -1

 La notionتقنننوا البينداغوجنننيا الفنارقنننية علننى مفننننهوا مسنننناسي و نننو قنابلينننة الفنننرد للرتبيننة والننتعلت : 

d'éducabilité    ...الشيء الذي يشرإ العمل الرتبوي والتدخل البيداغوجي 

الننا تقننر بنن ن الننذكاء فطننري ومن  La notion du donويتعنناره  ننذا املفهننوا منن  مفهننوا املو بننة 
 القدرات الذ نية واملعرفية موروثة بنسبة كب ة جدا.

وقننند مثنننارت  نننذه الق ننية جننندال كنننب ا سنننواء بننني املنظننريأ الرتبننويني مو عننرب املننندارس الكنننالسيكية يف 
يف    comme facteurs de développement Hérédité et milieu ,  عننلت الننف .) راجنن   ن 

 .( املالوق

 المرجعيات التربوية                                           -2

一-                  مفهوا الرتبية   : 

يف   Yves Bertrandالشنننك من النظريننات التننننربوية عنننديدة ومتنوعنننة املفننا يت وا بعننناد وقنند ونننناول 
 ت نيفها ر  سب  وموعات:  Les théories contemporaines de l'éducation (1993)كنتابه 

 Théories spirituelles                         النظريات املاورائية )الرووية( -1

  Théories personnalistes                                النظريات الشد ا ية  -2

 Théories psychocognitives                                 النظريات النفسعرفا ية -3

 Théories technologiques                                      النظريات التقنية  -4

 Théories                         النظرينننننننننننننننننات االجتماعينننننننننننننننننة العرفا ينننننننننننننننننة 5-

sociocognitives                

 Théories sociales                                   النظريات االجتماعية 6-

  Théories académiques                                    النظريات ا كادميية 7-

وتستننقي البيداغوجنننيا الفارقنننية مننأ  ننذه النظريننات املفننا يت الننا ميكننأ من تسنناعد ا علننى متكننني كننل 
 فينننه وبلننو  مق نننى درجنننات منننأ النتننناد والتكيننف اال نننا  مننن  وتمعننه والتننن ث  –وسنننب امكا اتننه  –فننرد 

 التطور واالرتقاء.



مهمنننة الرتبينننة يف غ اي ننال كنننل فنننرد ر  بلننو  مق نننى مراتنننب   Kant كننا و  ويف  ننذا امنننال  نندد
 اجلودة الا ميكأ من  ققها.غ

<< L'éducation doit développer dans chaque individu toute la perfection dont il est 

capable >>         

 البيننننننننننننننننننننننننننداغوجيا الفارقيننننننننننننننننننننننننننة تنتمنننننننننننننننننننننننننني ر  املنظومننننننننننننننننننننننننننات ا ديثننننننننننننننننننننننننننة يف الرتبينننننننننننننننننننننننننننة - 
:                                

 ننمأ املنظومننات الرتبويننة ا ديثننة الننا  Louis Legrandتننندرا البيننداغوجيا الفارقيننة كمننا  ننبو مال هننا 
النننننف  وعلنننت  فنننن   بنننر ت يف الن نننف ا ول مننننأ القنننرن املا نننني و ننني تربيننننة ماسسنننة علنننى ولوبننننات علنننت

 الطفل واملرا ق ب فة مخ  ولعل مشهر الرتبويني الذيأ بر وا يف تلك الفرتة : 

                                ( بالنسبة  مريكا.  1712 – 1517جون ديوي ) 

                                ( بالنسبة يبيطاليا.  1712 – 1595ماريا ما تسوري ) 

                               .فرا اي وكو  ياي بالنسبة لفر سا 

 املن وون فى لواء الرتبية اجلديدة يف ممريأ مساسيني :  ويشرتك  االء املنظرون

    رن الطفنننل مانننبح مركننن  العملينننة الرتبوينننة الشنننيء النننذي جعنننل بعننن  املنننارخني يتتننندثون عنننأ ثنننورة
يقننول    الرتبوينة . و ني ثننورة قلبنى العالقننة بنني املركنن  والندائرة. كوبر يكينة قناا  ننا  ناالء الننرواد داخنل النظريننة

منننأ الواجننب من تكنننون املنننا ج والطنننرق  نني النننا فننوا ونننول الطفنننل ال من غ :   يف  نننذا االجتنناه  كنننالباراد
 يكون  ذا ا خ   و الذي  وا وول منا ج قد  بطى مبع ل عنهغ 

  ولوجية مي علنننى معرفنننة معمقنننة للقنننوا ني النننا رن العمنننل الرتبنننوي  نننب من يبنننك علنننى مسننن  سنننيك
تننننظت االيوالينننات مي امليكا ي منننات الذ نينننة للمتعلمنننني. يقنننول  فننن  الكاتنننب يف كتابنننه الرتبينننة الوظيفينننة ص 

: غ مريند من مبننني لكنت كيننف من علنت النننف  وعلنت  فنن  الطفنل با  ننوص يقندا لنننا معنارس وننول  143
 للممارسنننة الرتبوينننة غ منننأ مجنننل ذلنننك  نننرى املنننر  يننندعو ر  بنننناء التلمينننذ  ننني يف غاينننة منننأ ا  ينننة بالنسنننبة

 l’école surمدرسنة جديندة تكنون مكثنر مالءمنة من  التالمينذ يف متناي  ت واخنتالفهت النذ   والوجنداخ : 

mesure : وتعتمد  ذه الرتبية على ثالثة مركان مساسية 

         االعرتاس بوجود اختالفات  فسية لدى التالميذ 

         .رورة االعتبار  ذه االختالفات عند التدخل البيداغوجي  

           ا خنذ  ننذه االختالفننات لو نن  يليننات جدينندة لتنظننيت العمننل املدرسنني ) تنظننيت الف ننل ر
 وموعة مفرقة (.

 الرتبية وا داثة :  -ا

 م ها يتمثل يف :   بعدة خ ائ  لعل -  خالفا للمنظومة التقليدية –متتا  منظومة ا داثة 

    . رد االعتبار للفرد كعن ر فاعل و شيو يف العملية الرتبوية 



    ت سني  عندة قنيت جدينندة لندى الفنرد كاالسننتقاللية )الرتشند النذاي( والتسننامح والتفنتح علنى اللنن
 والفكر النقدي والسلوك املدخ ....

     ايف ....العقال ية : اعتماد الفكر املو وعي بدل الفكر ا ر 

    .التوفيق بني ما  و داخلي وما  و خارجي 

وقنننندس السياسننننة الرتبويننننة يف بالد ننننا ر  ت سنننني  مثننننل  ننننذه املبننننادئ لنننندى  اشنننننتنا وينننن   قننننرم يف 
( مننا يلنني غ يهنندس النظنناا الرتبننوي  1771جويليننة  27الف ننل ا ول مننأ غائيننات النظنناا الرتبننوي )قننا ون 

داثة عهند ا با يناة  نا  نب من تتعلمنه ونل يرتسنخ لنديها النوعي باروينة منذ و التو سي ر  متكني الناشنة
 الولنية التو سية ويتدعت عند ا التفتح على ا داثة وا  ارة اال سا ية.غ

ورنننذا ايبقنننرار اسننننتنتاجات تربوينننة علنننى غايننننة منننأ ا  يننننة تت نننل باملهننناا اجلدينننندة للماسسنننة الرتبويننننة 
 علت واالستاذ والتلميذ .... وا دوار املت لة بعمل كل مأ امل

ساعدة و نا البد من  تساءل عأ الطرق البيداغوجية املالئمة والكفيلة بتتسيت  ذه املبادئ )ا داثة( وعأ امل امني املعرفية )احملتويات ( امل
 القيت لدى  اشنتنا.  على ت سي   ذه

 مفهوا اجلودة : -د

ن ننف الثنناخ للقنننرن العشننريأ يالوننيف من التنظنن  الرتبنننوي رن املتتبنن  لتنناريخ املفننا يت الرتبوينننة خننالل ال
 (Compétence) قننننند اسننننننتورد منننننأ عننننننام االقت ننننناد وموعننننننة منننننأ املفننننننننا يت وامل طلتنننننننات مثننننننل الكفنننننننناية

 . Qualité ومخ ا ولي  يخرا مفهوا اجلودة Excellenceواالمتيا   Productivité واال تاجية
مننأ  Produit final ت ننادي اعتمنننادا علنى اال تنناا النهنائياجلننودة بناملفهوا االق TAYLOR ويعنرس

وين  مالءمتنه للمواانفات احملنددة و نني ق نية قنت االلنارات واملهندسننني با سناس يف ونني تبقنى العالقننة 
 بني العامل وااللار عالقة عمودية. 

بيا علنى وننند وعنندما ينتقننل مفهنوا اجلننودة ر  عنام الرتبيننة ي نبح مفهومننا معقندا متعنندد االبعنناد و سنن
وذلنننك  ن الق نننية ت نننبح متعلقنننة بايب سنننان )املنننتعلت(  نننذا   J.M. Deketele (1777)تعبننن  ديكوتنننال

 الكائأ املتعدد ا بعاد وامللرق يف التعقيد ...

ولكنني  سننيطر علننى مفهننوا اجلننودة داخننل عننام الرتبيننة و وظفننه لفائنندة التنندخل البيننداغوجي البنند مننأ 
و  Gazaiel ابلنننة للمالوظنننة والقننني  والتكمنننيت... ويف  نننذا ال ننندد يقنننولترلتنننه ر  ماشنننرات مدرسنننية ق

Warnet : يف كتا ما 

 Le facteur qualité en éducation dans l'école de l'an 2000. Ed. Puf (1998).   :
عننل غرن ا تقنال اجلنودة مننأ عنام املاسسننات ر  عنام الرتبيننة  نب من يلفنى ا تبا نننا ر  كو ننا ب نندد ثنورة جت

 مأ العن ر البشري الركي ة ا ساسية للماسسة مهما كان اخت ااها.غ



تسنعى ر  بلوغننه   ومنأ  نذا املنظنار تعتننرب البينداغوجيا الفارقينة اجلننودة ر ا نا تربوينا مننأ الدرجنة ا و 
    عرب فتلف اآلليات املعتمدة يف التدري  والتفريق البيداغوجي.
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一-                   : مبدم تكافا الفرص 

لقند مبننر ت العدينند مننأ الدراسنات السوسننيولوجية من املاسسننة الرتبويننة ترفن  شننعار دميوقراليننة التعلننيت 
منننننننذ سننننننأ السادسنننننة مننننننأ العمننننننر ب ننننننفة  )امنننننناخ مو ايبجبننننناري(وذلنننننك بتمكننننننني كننننننل فنننننرد مننننننأ التعلننننننيت  

 .B ... وا قيقنة من  ناالء ا لفنال ليسنوا متكنافني االمكا نات والقندرات... فقند بر ننى معمنالمتكافننة.

Bernstein   من ا لفننال املنتننندريأ منننأ موسننناث اجتماعينننة ثقافينننة  ظوظنننة ميتلكنننون رانننيدا للوينننا متطنننورا
ة ثقافيننة غنن  منأ وينن  ثننراء املعتميننة وال ننيني.... يف وننني  ننرى من متنرا ت املنتنندريأ مننأ موسنناث اجتماعينن

 ظوظنننة يفتقنننرون ر   نننذا الننن اد الللنننوي الشنننيء النننذي ال يسننناعد ت يف مغلنننب ا ننناالت علنننى النتنننناد يف 
 دراستهت.

ونول دور املننندرسة يف التقننلي  بننني  Passeron و  P. Bourdieu ويف دراسنة ثا يننة للبننناوثني
ة تلعننب دور احملافظننة واستنسنناع امتمنن  النفنننوارق والطبقننات االجنننتماعية اسننتنتج  ننذان الباوثننان من املننندرس

 La théorie de la reproduction ).    ( مي ايببقاء على  ف  الطبقات

 ويفرق  ذان الباوثان بني مفهومني اثنني : 

     املساواة الشكلية Egalité formelle 

     املساواة ا قيقية Egalité réelle 

 بعننني االعتبننار الفنروق مننا بننني الفردينة مي ا اجننات الذاتيننة لكننلوتتمثنل املسنناواة ا قيقيننة يف ا خنذ 
   Principe d'équité   فرد:

二-   : مبدم ا د مأ ظا رة ايبخفاق املدرسي 

بينننننداغوجيا الفارقينننننة التقلننننني  منننننأ ظنننننا رة الفشنننننل املدرسننننني وذلنننننك للمنننننأ بنننننني ا  نننننداس اجلو رينننننة 
 رة الننننا تقنننذس بنسنننبة كبنننن ة منننأ ملفنننننالنا ر  بالبتننن  عنننأ فتلننننف ا لنننول املمكنننننة للتننند منننأ  ننننذه الظنننا

 الشارإ مو فكت عليهت بالتعهد املتواال ...

وقنننند ا تمننننى العدينننند مننننأ الدراسننننات  ننننذا املو ننننوإ ق نننند فدينننند ا سننننبا  الننننا تقننننف وراء  ننننذه 
الظنننا رة. وقننند تننن ثرت  نننذه املباوننن  باجلوا نننب النفسنننية مو االجتماعينننة النننا تنتمننني رليهنننا وقننند مفنننر ت  نننذه 

 لدراسات عدة  تائج  ذكر منها : ا

 .مسبا  تت ل بالسياسات الرتبوية          -

 مسبا  تت ل بو   املنا ج واحملتويات املدرسية.          -



 مسبا  تت ل با  ظمة املاسساتية.          -

 مسبا  تت ل بالطرق وا ساليب املعتمدة بالتدري .          -

با سبا  ا خ ة )الطرق وا ساليب( علها تسا ت يف التقلي  مأ  ذه الظا رة املعقدة واملتعددة ا بعاد  وقتت البيداغوجيا الفارقية
 واجلوا ب....
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一-   : ولوبات علت النف  الفارقي 

بوانف وشننرد الفننروق الفردينة بننني ا فننراد علنت النننف  الفنارقي  ننو فننرإ منأ فننروإ علننت الننف  يهننتت 
 وامتمعات عأ لريق استدداا وسائل علمية ومو وعية . 

يقننول مننوري  روكنننالن يف  اولننة لتعرينننف  ننذا امننال العلمننني : غ عننندما   ننن  مشدااننا يف و نننعية 
جتريبينننة منننتتكت فيهنننا ومسنننيطر عليهنننا بكيفينننة تسنننمح للباوننن  بتكمنننيت سنننلوك  ننناالء ا شنننداص  الونننيف 

ريأ  امني : يتمثل ا ول يف كون سلوك ا فراد يتلن  كلمنا تلن  املثن  النذي  سنلطه علنيهت ويتمثنل ا منر مم
 الثاخ يف من سلوك امر  عليهت  تلف مأ فرد ر  يخر عندما جنعل امموعة مماا  ف  املث  .غ

طهننننا بنننناملمي ات ويتمثنننل مو ننننوإ علننننت النننننف  الفننننارقي يف دراسننننة  ننننذه االختالفننننات يف السننننلوك ورب
 الفردية لألشداص.

وال شنننننك من مظننننا ر الفنننننروق الفرديننننة بننننني ا شننننداص عدينننندة ومتنوعننننة : في يولوجيننننة ، وجدا يننننة ، 
 ذ نية ، معرفية اجتماعية... وسنهتت  نا بالفوارق املت لة مساسا بالنتاد املدرسي :

 فروق يف مستويات النمو املعريف : -*-

ا فننراد ينتت ب نفة متدرجنة )راجن  معمننال بيناجي املت نلة مبراونل النمننو الشنك من النمنو املعنريف عنند 
املعريف( ومن علت النف  الفارقي مثبى من كل ا فراد ال يرتقنون ر   فن  املراونل تبعنا للمرولنة العمرينة النا 

 ينتمون رليها.

 Le rythme d'apprentissage فروق يف  سق التعلت -*-

لفروق الفردية بني تالميذ الف ل الواود مأ وي  النسق املعتمند خنالل عملينات متلنك املفنا يت لقد مابح مأ البديهي مالوظة ا
بطينة لتتقيق  فن    مو استيعا  املعلومات ... فهناك مأ يتعلت القراءة والكتابة ب فة سريعة يف وني ترى البع  ا خر     ر  م ساق

 القدرات.

  Les styles cognitifs   التعلتفروق يف مستوى ا  اث املعتمدة يف  -*-
من املتعلمننني يسننتددمون م الننا فتلفننة خننالل  De La Garanderie  (1751) مبننر ت معمننال

سنن ورة الننتعلت. فهنننناك مننأ ميينننل ر  الننتعلت عننأ لرينننق السننم  يف ونننني مييننل الننبع  اآلخنننر ر  الننتعلت عنننأ 
 يف املالوق (.  De La Garanderie  لريق املشا دة الب رية مو املمارسة ا سية... )راج     :

 Les stratégies d'apprentissage فروق يف مستوى االسرتاتيتيات املعتمدة يف التعلت -*-



ميتننننا  كننننل تلميننننذ مننننتعلت عننننأ مترابننننه )املتواجننننديأ معننننه يف الف ننننل( مننننأ وينننن  االسننننرتاتيتيات الننننا 
  ود مأ اسرتاتيتية التعلت ؟يعتمد ا خالل عمليات متلك املعارس وبناء املفا يت . فما املق

طرقيا   " هي مجموع العمليات التيي يررمجايا الميتعل  يعرس املعتت املعاار للرتبية  ذا املفهوا كناآلي :

 لمكتسراته السابقة وذلك قصد الوصول إلى هدف معرفي معين داخل وضعية تربوية متميزة."

متميننننن ة يف النننننتعلت  تلنننننف عنننننأ و سنننننتنتج منننننأ  نننننذا التعرينننننف من كنننننل تلمينننننذ يسنننننتددا اسنننننرتاتيتية 
االسنرتاتيتيات املعتمندة مننأ قبنل  مالئننه داخنل الف نل الواونند. كنل ذلننك يفنره عليننا عنندة شنروث خننالل 

 بناء و عيات التعليت والتعلت  ذكر منها: 

                                                  مليات التعلت .التعرس ر  االسرتاتيتيات الا يستعملها الفرد خالل ع 

                                                  .مساعدته على تطوير ا ورثرائها مو ت تيتها 

                                                   عننندا رغراقنننه يف  فننن  التمشننننيات ق ننند اكسنننابه املرو نننة الكافيننننة وقننندرات مف نننل علننننى
 التعلت.

 ل املدرسي )الرغبة والدافعية(درجة التتف  للعم -*-

  شننرلا مننأ شننروث الننتعلت رال م ننا  تلننف مننأ تلميننذ –داخليننة كا ننى ما خارجيننة  –تعتننرب الدافعيننة 
 ر  يخر ويعود ذلك ر  عدة عوامل  ذكر منها :

      )املعك الذي يعطيه التلميذ للعمل املدرسي )ملاذا متعلت ؟ 

      ة للرب امج ال تماماته الذاتية.مدى استتابة املوا ي  املدرج 

      )... الطاقة الا ميلكها ملواالة التعلت تبعا  الته ال تية )مره / ار اق 

   وعيننة ال ننورة الننا ينسننتها الفننرد وننول ذاتننه  (L'image de soi)  ا ابيننة كا ننى ما سننلبية
 اذ / مفراد العائلة ...و ي اورة تت ثر بنسبة كب ة بنظرة اآلخريأ له خااة ا  داد / ا ست

 عالقة املتعلت باملعرفة املدرسية -*-

بينى العديد مأ املباو  املت لة مساسنا ب سنبا  الفشنل املدرسني من  نناك عالقنة وثيقنة بنني  سنبة 
واملننادة املدرسننة ب ننفة  LE SAVOIR النتنناد املدرسنني ولبيعننة العالقننة الننا يقيمهننا الفننرد منن  املعرفننة عامننة

اسنن  مننذ ال ننلر وتلننذيها عنندة عوامننل ثقافينة اجتماعيننة وماسسنناتية )الت ننورات الننا مخن  و نني عالقننة ت
 تنسج وول مادة معينة / التها بآفاق التشليل / ال ار  املد   را خالل التقييت املدرسي (.

العالقننننة باملعرفنننة غ مبتمننننوإ ال ننننور واال تظننننارات   B. Charlot (1992) يعنننرس بار ننننار شننننارلو
ة يف اآلن  فسنننه بننناملعك والوظيفنننة االجتماعينننة للمعرفنننة واملدرسنننة واملنننادة املدرسنننة والو نننعية وا وكنناا املتعلقننن

 التعليمية والفرد ذاته...غ 

و نننتت  نننذا املفهنننوا يف  نننذا امنننال )البينننداغوجيا الفارقينننة ( لنتسنننائل عنننأ لبيعنننة  نننذه العالقنننات النننا 
 وير ا لتتسني املردود املدرسي للمتعلمني.يقيمها املتعلت ر اء املادة املدرسة ق د تعديد ا مو تط



  Le seuil de guidage:  العتبة الق وى للقيادة -*-
مبر  علت النف  الفارقي من كل فرد يتتمل درجة معينة منأ القينادة مثنناء عملينات النتعلت نين  م نه 

   ...(يرف  خالل  ذا املسار جتاو  عتبة ق وى للقيادة مأ قبل اآلخريأ )معلت / مستاذ / و 

وعلنننى  نننذا ا سننناس ميكنننأ ت ننننيف و نننعيات التننندري  نسنننب النسنننب النننا تشنننرتلها يف القيننننادة 
 والتبعية : 

                     الو عية اجلماعينة )تعلنيت لناعي( و ني و نعية تسنتوجب  سنبة  نعيفة منأ القينادة نين  يشنعر كنل
 تلميذ م ه غ  مراقب ب فة مباشرة.

                                                   الو ننعيات التفاعلينننة )عمنننل ومنننوعي( و ننني و نننعيات تسنننتوجب  سنننب متوسنننطة منننأ
 القيادة.

                                                  : و ي و عيات تستوجب  سب مرتفعة مأ القيادة.   الو عيات ايبفرادية 

 التاريخ املدرسي للتلميذ: -*-

تنناريخ مدرسنني خنناص بننه )جننناد / فشننل /  وعيننة الدراسننة الننا تلقا ننا /  وعيننة املعلمننني لكننل تلميننذ 
 وا ساتذة الذيأ تعامل معهت ...( ياثر ب فة كب ة يف  سبة  نتاوه مو رخفناقه يف دراسته .

二-  : ولوبات علت  ف  التعلت Psy. De l'apprentissage 

هننتت بدراسننة لبيعننة الننتعلت عننند ايب سننان وا يننوان علننت  فنن  الننتعلت  ننو فننرإ مننأ فننروإ علننت النننف  ي
 ق د فديد مفا يمه وخ ائ ه وشروله ... 

ظهننر يف مواخننر القننرن التاسننن    مننأ وينن  م ننه مفهننوا ونندي  – Apprentissage و تلننف الننتعلت
ق ا(  429 -349و نو مفهننوا قنندد يعننود ر  مفاللننون ) Connaissance عننأ مفهننوا املعرفننة –عشنر 

. 

ا رة معقننندة تتفاعنننل فيهنننا عننندة عوامننل داخلينننة مثنننل التتفننن  / لبيعنننة الشنننامات املعرفينننة / والننتعلت ظننن
االسنننرتاتيتيات املعتمننندة / النننذاكرة ...( وخارجينننة ) املثننن ات البينينننة / التعلنننيت / التننندعيت ...( والشنننك من 

   نننننذهللتعلننننيت عنننندة تعنننناريف اختلفنننننى نسننننب النظريننننات مو املنننندارس السنننننيكولوجية الننننا ا تمننننى بتفسنننن 
الظنننا رة. وسننننكتفي  ننننا بننننالتعره ر  بعننن  املننندارس الننننا تسننناعد ا علنننى فهننننت االختالفنننات بنننني ا فننننراد 

 خالل عمليات التعلت.

   Piaget * النظرية البنائية لبياجيه
تاكد  ذه النظرينة علنى من النتعلت ال ينتت ب نفة تراكمينة بنل عنأ لرينق التعنديل املتواانل للشنامات   

ي فتلننف التتننوالت النوعيننة الننا تطننرم علننى البننك الذ نيننة للمننتعلت. و  نن   ننذا التطننور ر  املعرفيننة للفننرد م
عندة قنوا ني ... و ننو عبنارة عنأ سلسننلة ال متنا ينة منأ التننوا ن وا عنداا التنوا ن يقننول بياجينه يف  نذا ال نندد 



والنة تنوا ن مرقنى ... ومنأ : غ التطور  و عملية تدر ية للتوا ن ،  و ا تقال دائت منأ والنة تنوا ن د ينا ر  
 ننذا املنظننار ميكننأ القننول بنن ن التطننور الننذ   عمليننة بنائيننة مسننتمرة كعمليننة بننناء عمننارة شننافة تنن داد اننتة 

 ومتا ة م  كل وتارة جديدة.غ

 الوظة من عمنننننلية املننننوا  ة  نننننذه متتننننا  جننننااية جعلننننى بياجيننننه ينعتهنننا باملوا  ننننة امل ننننيفةنواجلنننندير باملنننن
L'équilibration majorante   لنسنتم  ر  بينناجيه وين  يقننننول يف  ننذا ال نندد : غ ... وخالانة قننو

فننان املوا  ننة املعرفيننة  نني موا  ننة م ننيفة ومعنن  بننذلك من ا عننداا التننوا ن ال يعننود بننالفرد ر  الشننكل السننابق 
 مأ التوا ن بل ر  شكل معارس جديدة ومتقدمة قياسا باملوا  ة السابقة.غ

 و ستنتج منأ  نذه النظرية من التعنلت يستننوجب النشنناث النذاي للمتعننلت ونل يندخل يف انراإ معنريف
Conflit cognitif ... يرتقي به ر  مستوى يخر مأ التعلت والتكيف 

 Doise * النظرية التفاعلية االجتماعية لدوا 

فتسننب بننل يننتت ب ننفة مف ننل  تاكنند  ننذه النظريننة علننى من الننتعلت ال يننتت عننأ لريننق ال ننراإ املعننريف
  ن)راجن  Les conflits sociocognitifs داخنل امموعنة وذلنك عنأ لرينق ال راعننات االجتماعينة املعرفينة

 . ( Anne-Perret Clerment  و   Mugny  و   Doise يف  ذا ال دد معمال
التطنننور سويسنننرا ( منننأ خنننالل مباوثهنننا من دينامينننة  –وقننند مبنننر ت  نننذه امموعنننة )مدرسنننة جينينننف 

املعنننريف تكنننون مف نننل داخنننل و نننعيات التفاعنننل االجتمننناعي تلنننك النننا فمنننل كنننل مشنننارك يف ال نننراإ علنننى 
 ابداء يرائه مو تنسيق جهوده م  اآلخريأ الشيء الذي ميكنه مأ التطور املعريف.

 و    ال راإ املعريف االجتماعي ر  عدة شروث  ذكر منها : 

 اكتسا  ا د ا دىن مأ املعارس املت لة مبو وإ ال راإ                                           -

 وجود  سبة مأ االختالفات بني يراء ا فراد املشاركة يف ال راإ.                                            -

 التقار  العمري بني ا فراد املشاركني                                           -

 تنظيت املشاركة )تطوير ال راإ / تنسيق ا فكار / ووالة النتائج (                                           -

  Le cognitivisme * املدرسة العرفا ية
العرفا ية تيار ودي  يف علت  فن  النتعلت يهنتت بوانف ا ناالت الداخلينة النا جتنري خنالل سن ورة 

 املعلومات غ املعلوماتيةغ . التعلت وذلك بتوظيف  وذا معاجلة

وقنند  شننن   نننذا التيننار  ننند املدرسنننة السنننلوكية الننا تركننن  ا تماماقنننا علننى السنننلوكات ا ارجينننة القابلنننة 
للمالوظنننة والقننني  والتكمنننيت ... يف ونننني ينننرى مت عمنننو  نننذا االجتننناه )العرفا ينننة ( من الفنننرد يت نننرس وفنننق 

 شاعر واال تظارات ... ررادته وفركه دواف  داخلية كالرغبة وا اجات وامل



ومننننأ جهننننة مخننننرى اقتننننن  ماننننتا   ننننذا االجتنننناه من الفشننننل املدرسنننني ال يفسننننر دائمننننا بننننالرجوإ ر  
العوامل ا ارجية بل ر  لبيعنة البنينات املعرفينة للفنرد واالسنرتاتيتيات النا يعتمند ا يف التعامنل من  املعنارس 

 (.واالسرتجاإ ...  )مجه ة االستقبال / التتليل / ا  ن

 وميي  العرفا يون بني  وعني اثنني مأ املعارس :

     املعارس / املفا يت  :Les connaissances déclaratives  

     : التمشيات املعرفية Les connaissances procédurales  
 ومأ االستنتاجات الرتبوية رذه املدرسة  ذكر ما يلي :

                                                        / ننننرورة تشننننندي  ال نننننعوبات الفعلينننننة النننننا يواجههنننننا املنننننتعلت )ت نننننورات / عوائنننننق 
 ثلرات ..(.

                                                        اولننة شننرد وتفسنن  ملدتلننف العوائننق الننا يواجههننا املننتعلت )لننرد فر ننيات والتثبننى 
 منها(.

                       التعننننرس ر  ا  نننناث و / مو التمشننننيات املعرفيننننة املسننننتددمة مننننأ قبننننل الفننننرد املننننتعلت ومخننننذ ا بعنننننني
 االعتبار خالل بناء و عيات التعلت والتعليت.

                                                       تعلمية وفق ال عوبات وا خطاء املالوظة.  بناء و عيات تعليمية 

                                                       . تنوي  الطرق وا ساليب املستددمة يف التدري 

  La didactique ولوبات التعلمية : -ا
قننننتت التعلميننننة بدراسننننة  كنننناآلي :  (1793)يعننننرس ميشننننال ديفننننالي  ننننذا العلننننت الرتبننننوي ا نننندي  

ملعرفنة داخننل ونال مفننا يمي معنني وذلننك ق ند تسننهيل التفناعالت النا تننربو بنني كننل منأ املعلننت واملنتعلت وا
 .عملية متلك املعرفة مأ قبل املتعلمني 

فالتعلمينة كعلنت جديند مسنتقل )لنه جهنا  مفنا يمي خناص بنه / ومنهتينة / ونال معنريف  نندد ...( 
 Les mécanismes تقنرتد علنى  فسهننا مو وعننا جنند متشنعب يتمننثل يف الكشننف عنأ فتلنف االيوالينات

سننننتددمة مننننأ قبننننل الفننننرد املننننتعلت لتملننننك املفننننا يت واملعننننارس املت ننننلة مبتننننال معننننريف معننننني... مي دراسننننة امل
فتلف الق ايا الا يطروها تدري  مادة معرفينة  نددة ذلنك من املباون  يف  نذا امنال مكندت من املنتعلت 

ان تننننندري  املنننننواد يواجنننننه انننننعوبات وعوائنننننق ال يواجههنننننا عنننننندما ينتقنننننل ر  ونننننال معنننننريف يخنننننر وبالتنننننا  فننننن
 االجتماعية مثال  تلف يف لرقه ومساليبه عأ تلك االسرتاتيتيات املعتمدة يف تدري  املواد العلمية.

وتشنن  مباونن  التعلميننة من  ننذه الق ننايا جنند متشننعبة وال تت ننل بنناملتعلت فقننو بننل تت ننل مبدتلننف 
الرتبويننة / احملننيو االجتمنناعي الثقننايف ... مقطنا  الو ننعية الرتبويننة مثننل املعرفننة املدرسننة / ا سنتاذ / املاسسننة 

وقنند اسننتطاعى التعلميننة رغننت ق ننر تار هننا مننأ رلقنناء ال ننوء علننى عنندة مسننائل  امننة ظلننى مهمشننة لنندى 



العديد مأ املربني وي  سناد االعتقناد بن ن التعلنيت يف ني ب نفة لبيعينة ر  النتعلت وم نه يكفني معرفنة املنادة 
 .لنتمكأ مأ تدريسها بنتاعة وفاعلية 

ومننأ بنننني املفنننا يت النننا م تتتهننا التعلمينننة سننننتعره ر  م هنننا والننا ميكنننأ من تسننناعد ا علنننى ررسننناء 
 بيداغوجيا فارقية مثل :

         : مفهوا الت ورات Les conceptions des apprenants  
 نورات منا مكدت مباو  التعلمية من املتعلت ال ي ي ر  املدرسة وعقلنه ك نفتة بي ناء بنل  منال بعندة ت

 J. Migné قبنننل العلمينننة ال تسننناعده يف مغلبهنننا علنننى متلنننك املعنننارس العلمينننة . يعنننرس الباوننن  الفر سننني
الت نور يف الطريقننة الفريندة الننا يسنتددا  نا فننرد معنني معارفننه السنابقة يف و نن   الت نور كناآلي : غ يتمثننل

 .و مان  دديأ ... فهو مثال شد ي لتنظيت املعارس داخل و عية  ددة

          مفهوا العوائق التعليميةLes obstacles didactiques  
وتتمثنننننل يف فتلنننننف العوائنننننق النننننا يواجههنننننا الفنننننرد خنننننالل عملينننننات متلنننننك املعنننننارس اجلديننننندة. وقننننند 
اسننتنبطى التعلمينننة  نننذا املفهنننوا منننأ العوائنننق االبسنننتيمولوجية لباشنننالر )راجننن   نننذه العوائنننق عنننند باشنننالر(. 

 طة باملعرفة العامة / العوائق االويائية/ ا سية /اللائية / الللوية ...مثل العوائق املرتب

         التعليمي  مفهوا العقد التعلمي   Le contract didactique  
ويتمثنل  ننذا العقنند يف فتلننف االتفاقيننات الننا تنربو فتلننف ا لننراس املتدخلننة يف العمليننات الرتبويننة 

 ة / و  ....( ب فة ار ة مو  منية  سأ س  العملية الرتبوية.) مستاذ / تلميذ / ماسسة تربوي

والعقند يسننبق الو نعية التعليميننة التعلميننة و ندد ا. ذلننك من كنل لننرس مننأ ا لنراس يقننوا بننا دوار 
املت لة بوظيفته وسنب منا  نو غ متعنارس علينه غ . فا سنتاذ منثال يقنوا بندور التندري  مي التعلنيت واملنتعلت 

تلقنني و ننو دور يتننناق  منن  الفلسننفة البنائيننة للننتعلت وال يسننمح يف كثنن  مننأ ا ويننان باعطنناء يقننوا بنندور امل
 املننننتعلت فراننننة الننننتعلت الننننذاي بننننل واملسننننا ة الفعالننننة يف بننننناء املفننننا يت ورثرائهننننا الشننننيء الننننذي جعننننل بروسننننو

Brousseau يتتننننند  عنننننأ مفهنننننوا جديننننند و نننننو ا تقنننننال املسننننناولية التعلمينننننة مي التننننننا ل التعلمننننني La 

dévolution didactique   .و و مفهوا  د مأ سلطة املدرس داخل الف ل 

 فهل يقبل املدرسون مثل  ذا اال ستا  املاقى والتنا ل عأ السلطة؟

         مفهوا اردس العائق L'objectif –Obstacle   
اولنة توفيقيننة يف    J. L. Martinand (1986) يعنود اسنتنباث  نذا املفهننوا ر  الباون  الفر سني

 بني مفهومني اثنني :

                                                       مفهوا اردس 

                                                       مفهوا العائق التعليمي 



ت / عوائننق وارندس العنننائق مشننروإ بيننداغوجي  نند منطلقاتنه يف ا  ننائ  املعرفيننة للمننتعلت )ت ننورا
 / اسرتاتيتيات ....( واملستويات املعرفية الا ميكأ له من يرتقي رليها.

والشنننننك من قنننننراءة مخطننننناء املتعلمنننننني قنننننراءة فليلينننننة تسننننناعد املنننننتعلت وا سنننننتاذ علنننننى فديننننند مف نننننل 
 لأل داس ا طالقا مأ ال عوبات الفعلية و/مو العوائق الا يواجهها تالميذه.

III –   األهداف والغايات: 

ا طالقنننا منننأ املبنننادئ النننا ترتكننن  عليهنننا البينننداغوجيا الفارقينننة  سنننتنتج عننندة م نننداس و ننني يف مغلبهنننا 
 مشروعة ويف توافق م  لمووات الفرد وامتم . وميكأ ان   نفها كاآلي :

 م داس تت ل باحملتويات والطرق وا ساليب :   (1

 ا يتالءا م  ا  داس واللايات.تطوير احملتويات املعرفية ) املنا ج املدرسية ( مب -*-

 تنوي  الطرق وا ساليب واختيار مجنعها وذلك نسب ا  داس املرسومة. -*-

 م داس ذات لاب  عالئقي ) العالقة الرتبوية ( :   (2

 مستاذ / تالميذ. -تطوير العالقة بني فتلف مقطا  العملية الرتبوية خااة : معلت  -*-

 ت لة با لراس املتدخلة يف العمل الرتبوي .فديد فتلف املهاا امل -*-

 تنسيق اجلهود بني  ذه ا لراس ) تلميذ / معلت / و  / ماسسة / مدوار ثقافية ...( -*-

 م داس ذات لاب  ماسساي :   (3

 رعادة تنظيت العمل املدرسي ) عمل لاعي / وموعي / فردي... ( -*-

 ر املت لة بعمل املعلت مو ا ستاذ.ر اد مكثر مرو ة يف التوقيى وا دوا -*-

 رعادة النظر يف الطرق املعتمدة يف التقييت. -*-

 م داس تت ل باال تاجية :  (4

 ا د مأ ظا رة الفشل املدرسي. -*-

 . Déperdition التقلي  مأ ظا رة اردر -*-
 تطوير  وعية ايب تاا ) مالمح خر ي املدرسة / الكلية ...( -*-

 لاب  تربوي / قيمي / اجتماعي ...م داس ذات   (1

 اعتبار شد ية املتعلت يف لي  مبعاد ا املعرفية / الوجدا ية / االجتماعية. -*-

 ركسا  قدرة مف ل على التكيف االجتماعي والتفاعل ايب ا  م  املتل ات . -*-

 تطوير قدرة املتعلت على فمل املساولية واالستقاللية والرتشد الذاي. -*-

 خلق دافعية مف ل للعمل املدرسي واالرتقاء االجتماعي. -*-



فويل القدرات ر  كفايات ) مي رقدار ت على توظينف منا يكتسنبو ه منأ معنارس يف ويناقت  -*-
 اليومية (. 

  

  

   
 الجانب التطبيقي

  
 الريداغوجيا الفارقية بين النظري والتطريقي :

ذه املقاربة فلسنفية كا نى ما علمينة فنان عندد ت يبقنى رغت قناعات مغلب املربني با س  النظرية ر
  نيال يف تطبيق  ذه املبادئ على املستوى امليداخ.

منأ املنربني ) معلمنني مو مسناتذة  90%ويف ن  قامى بنه و ارة الرتبينة الفر سنية مبنر  من مكثنر منأ 
 . 5% تتعدى ( مقتنعون جبدوى البيداغوجيا الفارقية رال ان  سبة املمارسني الفعليني ال

 (    l'Education Française’IGEN , 1995 Ministère de ’l  Rapport de ) راج  :

وال شنننك من ا سننننبا  عدينننندة ومتنوعننننة، منهننننا مننننا يت نننل بالتالميننننذ مننننأ وينننن  عنننندد ت بالف ننننل  
ل  نننذه وتفننناوت انننعوباقت وتنوعهنننا ومنهنننا منننا يت نننل باملاسسنننة الرتبوينننة واملعلنننت مو ا سنننتاذ ... ومل يننند تفعيننن

املبنادئ السننامية رميننا مننأ ا  سننب اسنتعراه فتلننف التتنار  السننابقة علننى املسنتوى امليننداخ والنا قنناا  ننا 
 رواد البيداغوجيا الفارقية يف العام عرب التاريخ : 

I : رواد البيداغوجيا الف ارقية عبر التاريخ =  
一-                                               لتون :طريقة دا Le plan Dalton   

وتوجننند يف  ( DALTON)  عرفننى  نننذه التتربننة بنظننناا دالتنننون  سننبة لل ننناوية النننا وقعننى فيهنننا
 ر  سننة 1711 يف الواليات املتتندة االمريكينة. وذلنك منا بنني سننة  MASSACHUSETTES  مدينة

 لية : وتقوا  ذه التتربة على املبادئ التا HELENE PARKUREST مأ قبل املربية 1721

مننح كنل تلمينذ فننرص العمنل والتقندا يف الرب ننامج وسنب قدراتنه ا قيقيننة ) مراعناة انعوباته الذاتيننة  -*-
 / مراعاة  سقه ا اص يف التعلت ... (.

 ري ال كل التالميذ ر  ا داس مشرتكة. -*-

 اعتماد مبدر التعاقد يف العمل بني كل مأ التلميذ واملعلت. -*-

النظننناا التنننا  بعننند تقسنننيت التالمينننذ ر  مفنننواا وسنننب واجننناقت مو  ويقننن  تنظنننيت العمنننل وسنننب
 اعوباقت ... :



                                                              :  دقيقة (. 31فديد ا  داس ومساليب العمل )  الفرتة ا و 

                                                              : س و  2عمننل  ننمأ الورشننات ) فتلننف املننواد مو احملتويننات ( )  الفننرتة الثا يننة
 دق ( 31

                                                              : دق (. 31مناقشة ال عوبات وا لول )  الفرتة الثالثة 

二-                                                فرادي : مدرسة التعل  اإلMAIL  سويسرا ( :  بجينيف (   

منننأ التتننننربة السننننابقة وقننند قننناا  نننا يف  ROBERT DOTTRENS و ننني جتربنننة استنووننننا ا املنننر 
 Enseignement Collectif )    منننتاوال التوفنننيق بننني التعنننليت النننتمعي 1731مدرسننة ابتدائيننة سنننة 

 ( . Enseignement Individualisé)  والتعنليت االفنرادي         (

  
  

 وتقوا  ذه التتربة على ا طوات التالية :

      . رلقاء الدرس على كافة تالميذ الف ل مأ قبل املعلت مو ا ستاذ 

      .  رجراء تقييت مو  تشدي ي ذي لاب  تكوي 

      .) ... عمل فردي ) راالد ا خطاء / دعت املكتسبات 

      ت ا االة مأ قبل املعلت ق د مخذ القرارات املالئمة .تقييت املكتسبا 

      عمل فردي ا طالقا مأ مدو ة الف ل  (Le fichier de la classe  .) 

 وفتوي  ذه املدو ة على وموعة مأ التماريأ املتنوعة  ذكر منها :

         متاريأ دعت تت ل بنوعية مخطاء التالميذ  (Fiches de récupération .) 

         متاريأ للتكويأ ورثراء املكتسبات  (Fiches d'enrichissement .) 

         متاريأ وو عيات للتعلت الذاي  (Fiches d'auto-instruction .) 

   C . FREINET طريقة فرايناي :  -ج

تسننننننننننننتهدس جتربننننننننننننة فرا نننننننننننناي يف التفريننننننننننننق البيننننننننننننداغوجي تنننننننننننندريب املتعلمننننننننننننني علننننننننننننى االسننننننننننننتقاللية 
Autonomie   والتكفنننل النننذاي بعملينننة النننتعلت )النننتعلت النننذاي( وذلنننك منننأ خنننالل تشنننتي  املبنننادرات

الفرديننة والعمننل اممننوعي ) ننمأ ا فرقننة ( وذلننك ب ننفة تلقائيننة وتطوعيننة واختياريننة عننرب اجنننا  العدينند منننأ 
 ا  شطة والا  ذكر منها :

                                                               كتابةغ الن  ا رغ Le texte libre  
                                                               املراسلة املدرسية La correspondance scolaire  
                                                               اجنا  البتو  وال يارات امليدا ية 



                                                               العناية بالتعا دية املدرسية  La Coopérative Scolaire 

                                                               اعداد النشريات وامالت املدرسية 

                                                               )اجنا  مذكرات تعلمية متنوعة )ب فة تعاقدية 

 واجلندير باملالوظنة من تالميننذ فرا ناي ميسننكون بطاقنات شد ننية ملتابعنة  تننائتهت املدرسنية وتطور ننا
 ب فة مستمرة.

 مما مدو ة فرا اي فهي تشتمل على مربعة م اث مأ املذكرات : 

                     مذكرات وسب الطلب  Les fiches- demandes  
                     مذكرات ا جوبة   Les fiches-réponses 

                      مذكرات روائ Les fiches-tests 

                      مذكرات ااالد الروائ Les fiches-corrections 

  
  

II اآلليات المعتمدة في البيداغوجيا الف ارقية = 

 ر اآلليات املعتمدة يف البيداغوجيا الفارقية وول ثالثة مقطا  مساسية :تتمتو 

 ا فراد / املعارس / املاسسة.

  

  

 ** األفراد : 

 ويق د  ت وموعة املعلمني واملتعلمني يف عالقتهت باملعرفة والطرق املعتمدة يف التدري  :

   علنننى النننتعلت / مننندى ففننن  ت / اخنننتالس املتعلمنننني منننأ ويننن  مكتسنننباقت السنننابقة / قننندراقت
 ا ساليب واالسرتاتيتيات الا يعتمدو ا يف التعلت... .

   اخننتالس املدرسننني ) معلمننني مو مسنناتذة ( يف عالقننتهت باملننادة املدرسننة / منندى سننيطرقت علننى
 املفا يت / تكوينهت البيداغوجي ...

 ** المعرفة : 

مي منندى (  La transposition Didactique)   نرورة التعننره ر  مفننا يت النقنل البيننداغوجي
 تبايأ املعرفة العلمية م  املعرفة املقررة يف املنا ج املدرسية واملعرفة املدرسة فعال بالف ل.

 ** المؤسسة التربوية : 



تنناثر املاسسننة الرتبويننة  ياكلهننا وم ظمتهننا املاسسننية ) تنظننيت الف نناء ال ننفي / و نن  املقاعنند / عنندد 
الواوننننند ولننننرق ا تقنننننائهت /  ظنننناا التقيننننيت املعتمننننند / ا  ننننداس واللاينننننات الرتبويننننة املعلننننننة  التالميننننذ بالف ننننل

 ومدى تطابقها م   وعية التدري  / الوسائل املعتمدة /  ظاا العقوبات وا واف  ... (.

  

  
 طرق التفريق الريداغوجي :

  

 = التفريق عأ لريق احملتويات املعرفية : 1

ى املننربني يعتمدو ننه خننالل  ارسنناقت البيداغوجيننة ويتمثننل يف تكييننف و ننو مسننلو  معننروس جنندا لنند
احملتويننات املعرفينننة وسنننب لاقنننة اسنننتيعا  التالمينننذ و سنننق تعلمهنننت وقننندرقت علنننى بنننناء املفنننا يت العلمينننة او 

 ول املسائل ...

فيكتفنننني املنننندرس مننننثال بننننامالء للننننة مو جنننن ء مننننأ  نننن  ايبمننننالء ر  وموعننننة خااننننة مننننأ التالميننننذ 
ل العمننل منن  التالميننذ املتفننوقني مو يقننرتد علننى فريننق مننأ التالميننذ رجنننا  متنناريأ بسننيطة يف الريا ننيات ويواانن

 مثال يف وني يقرتد على البع  اآلخر ول مسائل مكثر تعقيدا.

ويعتمند  نذا ا سنلو  يف التندري  وفنق مقاربنة الكفاينات ا ساسنية والينا وين  من املعلنت مطالننب 
  متلك ا د ا دىن املشنرتك منأ املعنارس ال نرورية خنالل درجنة تعليمينة  نددة ) باي ال فتلف التالميذ ر

 مو  وثا ية مثال (.

 = التفريق عأ لريق ا دوات والوسائل التعليمية :2

رن اسننننتدداا الوسننننائل واملعيننننننات الرتبويننننة  نننننروري يف وننننال التنننندري  رال من  سنننننبة جنننندواه ليسنننننى 
 قدر توافقها م  النمو املعريف ا اص بكل متعلت.متكافنة بالنسبة للمتعلمني رال ب

فهننناك تالميننذ يسننتوعبون النندروس عننأ لرينننق االسننتماإ ) رلقنناء درس /  ا ننرة ...( ويخننرون عنننأ 
ويننتعلت الننبع  اآلخننر عننأ لريننق املمارسننة (  Schémas لريننق املشننا دة ) اسننتدداا ا طالننات التعليميننة

 يدا ية ...(ا سية ) رجنا  جتار  / القياا ب يارات م

وال يتمثننل ا ننل ا سنننلت يف اوننرتاا  نننذه ا  نناث املعرفيننة لننندى االفننراد املتعلمنننني  ن ذلننك سنننيادي  
وتما ر  رغراقهت يف تلك ا  اث الشنيء النذي  ند منأ قندراقت املعرفينة وبالتنا   علهنت غن  قنادريأ علنى 

- سنناليب  ننروريا لتمكننني فتلننف التالميننذ الننتعلت باعتمنناد مشننكال ملننايرة . ويبقننى تنوينن   ننذه ا  ننواإ وا
 مأ التعلت ب شكال متنوعة. -وسب اختالفاقت

 Différencier par les situations التعلمينننة :  = التفرينننق عنننأ لريننننق الو نننعيات3

d'apprentissage : 



رغننت م ننا مننأ ت ننميت –الو ننعيات التعلميننة و ننعيات مركنن ة وننول مفننا يت الننتعلت، و نني و ننعيات 
تتمتنور ونول املتعلمنني وت خنذ بعنني االعتبنار خ ائ نهت املعرفينة والثقافينة واالجتماعيننة  -ورعندادهاملندرس 

) مكتسننباقت السننابقة / ت ننوراقت / اننعوباقت ... ( ويشننرتث قبننل بننناء  ننذه الو ننعيات لننرد العدينند مننأ 
 ا سنلة  ذكر منها :

     على مدائها ؟ ما  ي الكفايات اجلديدة الا سي بح املتعلمون قادرون 

     ما  ي ا  شطة امل م  القياا  ا مأ قبل التالميذ ؟ 

      مننا  نني الوسننائل واملعينننات الننا ميكننأ من م ننعها بننني مينندي التالميننذ وننل مسنناعد ت علننى فقيننق
 ا  داس املرسومة؟

     ي والنهائي (كيف ميكأ التتقق مأ النتائج املستلة ؟ ) الوسائل املعتمدة يف التقييت املرول 

   يف اننورة عنندا فقيننق اال ننداس، مننا  نني ا خطنناء مو العوائننق الننا فننول دون ذلننك ؟ كيننف ميكننأ
 بناء و عيات للدعت والعالا ا ااة  ذه ا خطاء ؟

  ذه للة مأ ا سنلة الا يشرتث على كل مستاذ مو معلت من يطروها على  فسه خالل بنائه للو عيات التعليمية.

 ننذه الو ننعيات التعلميننة  تلننف جننذريا عننأ الو ننعيات التعليميننة ) مركنن ة وننول املعلننت  وال شننك من
مو ا سننتاذ ( وينن  يقننن  اال تمنناا علنننى جوا ننب مخنننرى مثننل : احملتنننوى الننذي سنننيمرر للتالميننذ / الوسنننائو 

 املعتمدة يف  ذه الو عية / التقدد / الشرد / ا مثلة املعتمدة ...

 يف كلتا الو عيتني :و ذه بع  سلوكات املتعلمني 

  
  Apprentissage الو عيات التعلمية  Enseignement الو عيات التعليمية

                                يسننننتم  / يسننننتتيب  سنننننلة املعلننننت
 مو ا ستاذ

                                يقننننندا رجابنننننة / يعيننننند رجابنننننة تلمينننننذ
 يخر

                               يعلل رجابته 

                               يطبق قاعدة / ينت  متاريأ 

                               ينفذ تعليمات / يستل معلومات 

                               يبقى اامتا 

                               يطرد مسنلة ب فة تلقائية 

                               يبت  /  ر  /  اول 

                               يقرتد ولوال / مفكارا ب فة تلقائية 

                               يتبادل ا فكار م   مالئه ويناقشها 

                                يطنننرد فر نننيات عمنننل / يتثبنننى منننأ
 اتتها

                               ... يقيت / ي در موكاما 

  



ويتمثننننل التفريننننق البينننننداغوجي عننننأ لريننننق الو نننننعيات التعليميننننة التعلميننننة يف تنويننننن   ننننذه الو نننننعيات 
نسننننب واجننننات املننننتعلت وخ ننننائ  الكفايننننات املسننننتهدفة وال نننناغطات ال منيننننة وعنننندد التالميننننذ بالف ننننل 

 الواود ...

  وميكأ من يكون  ذا التفريق وسب  طني اثنني :
 Différenciation successive ou alternative ريق املتتاب  :* التف

  Différenciation simultanée * التفريق املت امأ :
 م = التفريق املتتاب  :

 يف كتابه : Ph. Meirieu و و  و مأ التفريق اقرتوه املر 

 L'école , mode d'emploi des méthodes actives à la pédagogie différenciée . (1985)  
يهنتت بتنوينن  الو ننعيات التعليميننة التعلميننة تبعننا للد ننائ  العرفا يننة للمتعلمننني وواجنناقت املعرفيننة وقنندراقت 

 على التعلت والتقدا يف املنهج الدراسي.

و نذا الننمو منأ التفرينق ال يسننتوجب رجنراء تلين ات خاانة يف  ننو التندري  العنادي واملعمنول بننه يف 
 مدارسنا العادية

 = التفريق املت امأ :   

يعتنرب  نذا الننمو مكثنر تعقيندا وانعوبة يف تنفينذه باملقار نة من  الننمو السنابق وين  يق ند بنه تنوينن  
اال نداس وا  شننطة ) احملتوينات ( يف اآلن  فسننه نين  ي ننبح تالميننذ الف نل الواونند مبثابنة غ خليننة  ننل غ  

 تها ودرجة اعوبتها عما ينت ه اآلخرون ...كل وموعة ) مو فرد ( تقوا مبهمة خااة  تلف يف لبيع

يننننظت ا سنننتاذ مو املعلنننت ف نننله نسنننب واجنننات منظورينننه ويقنننرتد علنننيهت عننندة م شنننطة ت خنننذ بعنننني 
 االعتبار ال عوبات والثلرات مو العوائق الا يواجهو ا.

مننن    Pédagogie du contrat ويسننتوجب تركينن   ننذا الننننمو مننأ التفريننق اعتمنناد مبننندر التعاقنند
   رص على وسأ تنظيت العمل وروكاا تنفيذه كما يو ته الرست التا  :ا 

  
 خــــــــاتمة

خنلنننن   ننننا سننننبق ر  من البيننننداغوجيا الفارقيننننة ليسننننى بنظريننننة جدينننندة يف الرتبيننننة مو لريقننننة  ينننن ة يف 
داخننل  و رود عمننل و ارسنة تتمثنل يف االعنرتاس مبكا نة املنتعلت  التندري  مو مسنلو  مو تقنينة بنل  ني متن 

الو نعية التعليميننة / التعلميننة كعن ننر فاعننل و شنيو لننه قدراتننه وكفاءاتننه وم نناث تعلمينة فرينندة كمننا م ننه يواجننه 
عنننندة اننننعوبات وعوائننننق خنننننالل سنننن ورة متلننننك املعنننننارس املدرسننننية تعننننود ر  عننننندة مسننننبا  ذاتيننننة ومدرسنننننية 

 واجتماعية و ثقافية ...



 ويقوا  ذا التمشي على عدة اعتبارات

                     ا تقناء مسنلت الطنرق وا سنناليب  وبيداغوجيية) معرفنة املنتعلت (  سييكولوجية (
 وا دوات (

         رعنادة النظنر يف  يكلينة الف ناء ال نفي / التوقينى / عندد التالمينذ ...(   مؤسسياتية (
 كما يستوجب ا اذ عدة قرارات  ذكر منها :

         ل الفوارق الفردية بني املتعلمني.الكف عأ التدري  اجلمعي وجتا  

     رعنننننادة النظنننننر يف انننننياغة م نننننداس الننننندروس وذلنننننك با خنننننذ بعنننننني االعتبنننننار ال نننننعوبات الفعلينننننة
 للتالميذ وخ وايات الواق  املعي .

      تنوين  الطننرق وا سنناليب املعتمنندة يف التنندري  وبننناء الو ننعيات التعليميننة التعلميننة مبننا يتوافننق منن
 ث املعرفية للمتعلمني .فتلف ا  ا

     تطننوير مسنناليب التقيننيت املعتمنندة وتنويعهننا ) تقيننيت تشدي نني / تعننديلي /  ننائي ...( وتوظيفهننا
 ب فة  اجعة خالل العملية الرتبوية.

         .ي  و   للدعت والعالا تبعا للثلرات مو النقائ  املالوظة   

تسننننتوجب مي نننننا رعنننننادة النظنننننر يف  -كنننننرود عمنننننل-ومهمننننا يكنننننأ منننننأ ممنننننر، فالبيننننداغوجيا الفارقينننننة 
ا سنناليب ا الينننة املعتمننندة يف تكنننويأ املدرسنننني ورسنننكلتهت ال علننى مسننناس ت ويننند ت باجلوا نننب النظرينننة بنننل 
بتننندريبهت ب نننفة عملينننة علنننى بننننناء و نننعيات تعليمينننة تعلمينننة تعتمنننند فتلنننف مسننناليب التفرينننق البيننننداغوجي 

 يات ا ديثة يف التدري .ورثراء جتربتهت الذاتية واستدداا التقن

ر  جا ننننب ذلننننك ال بنننند مننننأ مراجعننننة النننننواوي التنظيميننننة للعمننننل املدرسنننني وذلننننك باعننننادة النظننننر يف 
ارياكننل املعتمنندة لتنظننيت الف نناء ال ننفي وتو ينن  التالميننذ وعنندد ت بالف ننل الواونند و ظنناا التوقيننى والتقيننيت 

... 

  اللايننننات املنشنننننودة وررسننننناء مبننننندر كننننل ذلنننننك يسننننناعد علننننى تطنننننوير مردودينننننة العمننننل الرتبنننننوي وبلنننننو 
 وهللا ولي التوفيق ./بني املتعلمني والتقلي  مأ ظا رة اردر وايبخفاق املدرسي .  Equitéايب  اس 
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