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  Individual differencesالفروق الفردية 

ان ظاهرة الفروق, كما تتمثل في صورتها العامة وفي دراسة الشخصية, تعتبر 

مجال اهتمام مشترك لعدد كبير من العلماء في مختلف التخصصات مثل علماء 

وعلم النفس وعلم االجتماع. واذ كان علماء النفس واالجتماع  البايولوجيا واالنثربولوجيا

يهتمون بدراسة الفروق الفردية, اال ان علماء االجتماع يهتمون بالتأثيرات االجتماعية او 

البيئة في نمو الفروق بينما يهتم علماء النفس بدراسة مشكالت الفروق الفردية. 

كائنات العضوية. ولقد اهتم بدراسة الفروق واالختالفات الفردية ظاهرة عامة في جميع ال

 نبين الحيوانات عدد من علماء النفس وعلى رأسهم )اندرسون( و )تريون( و )وكالف

هول( وقد اشارت بحوثهم الى ان افراد النوع الواحد يختلفون في قدرتهم على التعلم 

 عام لديهم.هم االنفعالية كالخوف, العدوان, مستوى النشاط اللوحل المشكالت واحوا

حتى في تصرفاتهم ’ وفيما يتعلق بالفروق الفردية في المملكة الحيوانية قد نلمسه

واساليب سلوكهم فقد نلمس لدى بعض الطيور )ظاهرة الزعامة والخضوع( التي قد 

تعتقد انها قاصرة على المملكة البشرية. فنالحظ احيانا طائرا يرغب في قيادة وزعامة 

له بعضها, وقد ينازعه اخرون ممن ينتمون لمجموعته, وقد المجموعة بينما يخضع 

 تلمس هذه الظاهرة في مملكة النحل حيث نجد )الملكة والحراس والشغاالت(.

وبخصوص الفروق في المملكة النباتية نجد ان بعض البذور تنتج انتاجا يفوق 

 غيرها من البذور.

سماتهم الشخصية وتختلف اما بالنسبة لألفراد فأنهم يختلفون من حيث قدراتهم و

قدرات الفرد الواحد سماته من حيث القوة والضعف فقد يكون رفيع الذكاء لكنه سيء 

الخلق وقد يكون ماهرا في ادارة اآلالت الموسيقية لكنه غير ماهر في التعامل مع الناس. 

وقد يكون ماهر في الخطابة لكنه غير ماهر في الرسم. وقد يبدع في مجال دراسة 

 االجتماعيات. دراسةضيات لكنه يفشل في الريا

 تعريف الفروق الفردية:

 .انها االنحرافات الفردية عن المتوسط الجماعي في الصفات المختلفة 

 .الفروق الفردية هي الدراسة العلمية لمدى االختالف في الصفات المتشابهة 
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 عن  هو مصطلح يستعمل في علم النفس الفارق للتعبير عن االنحرافات الفردية

 المتوسط الجماعي في الصفات المختلفة.

 س. ما هي مظاهر الفروق الفردية؟

 مظاهر: ةتأخذ الفروق الفردية في النواحي السلوكية ثالث

 وهي المظهر االول -

 وهو ما نالحظه في الفرد الواحد في اطوار نموه المختلفة:

مراحل نموه فالطفل تعتريه تغيرات في الوظائف الجسمية والنفسية الرئيسية في 

المختلفة وهذه التغيرات هي التي جعلت المالحظة ممكنة والقياس متيسرا. فاذا ظل الفرد 

منا على حالته عند الميالد بال نمو وال تغير لما نشأت لدينا هذه الموسوعة من المعلومات 

ا فالمظهر االول للفروق الفردية هي الفرق بين الفرد ونفسه في مراحل نموه المختلفة, كم

ان الفرد الواحد ال تتساوى فيه جميع القدرات فقد تكون مستوى القدرات اللغوية عنده 

متوسطة, بينما يكون ممتاز في القدرة العددية وضعيفا في الميكانيكية. وكذلك الحال فيما 

 يتعلق بالسمات االنفعالية المختلفة.

 في االداء.المظهر الثاني للفروق الفردية يتمثل في الفروق بين االفراد  -

في حياتنا اليومية نالحظ اختالفا بين االطفال في المدارس في مختلف مراحل 

التعليم في تحصيلهم وفي قدراتهم على المناقشة وفي االجابة اللغوية التحريرية وفي 

القدرة الحسابية والرياضية في ميولهم المختلفة. وان المدرس المقتدر يستطيع ان يتتبع 

 نتيجة لمالحظاته على تالميذه. الكثير من الفروق

فنحن ال نستطيع ان نقول ان جميع االفراد الذي يمارسون العمل الواحد يؤدونه 

بنفس الفاعلية والدقة فمثال )مجموعة من الكتبة يكتبون على االلة الكاتبة( حيث يتيسر لنا 

 مالحظة الفروق المختلفة بينهم من حيث السرعة في الكتابة والدقة فيها.

ي االختبارات النفسية نالحظ فروق في نتائج هذه االختبارات بين االفراد رغم وف

 اتفاقهم في كثير من الشروط كالعمر والثقافة.
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فهو الفروق بين الجماعات قد تختلف جماعة في متوسط الدرجات  اما المظهر الثالث -

عقلية عن التي تحصل عليها في اختبار من االختبارات التحصيلية او المزاجية او ال

 جماعة معينة.

 مزايا الفروق الفردية:

 التنشئة االجتماعية والتربية: .1

التربية السليمة تقوم على االعتراف بالفردية واهمية كشفها وحسن استغاللها 

 وتوجيهها لتكامل الحياة و نجاحها.

 األعداد المهني والوظيفي للحياة: .2

روق الفطرية بين االفراد لكل فرد لديه استعداد لنوع معين من االعمال, فالف

والمكتسبة هي امكانيات هائلة لألعداد المهني والتطور في جميع االعمال لوضع الفرد 

 المناسب في العمل المناسب.

 التوعية الخلقية: .3

ال يجوز لكل انسان ان يطلب من كل انسان ان يعامله المعاملة نفسها فلكل فردا 

 ء السلوك.اسلوبه الخاص في التعبير االنفعالي وادا

 البناء الذاتي: .4

 ماذا تساعد الفرد؟الفردية معرفة الفروق 

 هبه.ااستغالل مو .1

 معرفة امكاناته. .2

 فهم نفسه. .3

 وترجع اسباب الفروق الفردية وتفاعالتها الى عاملين وهما 

 عامل البيئة االجتماعية: .1

واالعالمية ويشمل االسرة, المدرسة, االصدقاء, المؤسسات التربوية واالجتماعية 

والمهنية, المنزل فمثال الكالم حيث يتكلم االنسان باعتبار الكالم فطري وراثي فعندما 

 يعيش االنسان في بيئة انسانية يتكلم نوعية اللغة الخاصة بها.

 عامل الوراثة واالستعداد الفطري: .2
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ويشمل الجسم واجهزته وحواسه, الغدد, االعصاب وحسب قوانين الوراثة تنقل 

 ت االساسية من االباء الى االبناء  في اعضاء الجسم ووظائفها.الصفا

 س. كيف يتم مراعاة الفروق الفردية في التعليم:

 من الطرائق التدريسية التي تعطي اهمية للفروق الفردية:

 طريقة المجموعة ذات القدرة الواحدة: .1

العقلية لديهم الكثير من الدول المتقدمة عمدت الى تقسيم المتعلمين حسب القدرة 

)اي وضعهم في شعبة واحدة( ولقد انتقدت هذه الطريقة والسبب هو شعور المتعلم 

 بالتمايز.

 طريقة التعلم الجماعي: .2

من مميزاتها انه بدال من االعتماد على معلم واحد في التدريس لموضوع معين في 

تقسيم للمنهج الصف فأنها تستعمل مجموعة من المعلمين يقومون بالتخطيط والتنفيذ وال

 الدراسي ويفضل وجود مرشد تربوي مع المجموعة.

 هذه الطريقة تستعمل في عدد من البلدان االجنبية.

 طريقة القسيم العشوائي: .3

يتجه المربون في المدرسة الحديثة الى تقسيم المتعلمين تقسيما عشوائيا )يضم 

 باختيارردية( وذلك الصف الواحد معلمين مختلفين في االستعداد لمواجهة الفروق الف

 مع استعداد كل متعلم وقدراته. يتالءممنهج تدريسي 

 وينتقد اصحاب هذه الطريقة توزيع المتعلمين حسب درجات الذكاء او التحصيل.

 س. ما اهمية الفروق الفردية في المجال التعليمي:

معرفة الفروق تساعد على توجيه الطلبة لمعرفة التخصص المناسب لقدراتهم,  .1

 دادهم وميولهم.استع

 اختيار أنسب طرائق التدريس بالنسبة للمعلم. .2

 اعداد المنهج بما يناسبه قدرات واستعدادات الطلبة. .3

تباين مستويات الطالب )كرعاية الموهوبين( و)النوادي العلمية والثقافية ودروس  .4

 التقوية(.


