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o            اإلعاقات الحسية والحركية  0كراىية المدرسة 
o         صاديةالظروؼ البيئية واالقت  0األمراض العضوية 

 :تفسير صعوبات التعمم: رابعاً 
   التفسير الفسيولوجي -2

 السبب الرئيسي لصعوبات التعمـ ىو إصابة المخ أو الخمؿ الوظيفي البسيط في المخ. 
  يؤدي الخمؿ الوظيفي في المخ إلى ت يير في بعض الوظائؼ العقمية التي تؤثر بدورىا

 .عمى التعمـ

   االضطرابات االدراكية -1

 في التنظيـ االدراكي المعرفي حيث تبدأ باضطرابات حس حركية تؤدي إلى  اضطراب
 .اضطرابات ادراكية حركية ثـ إلى اضطرابات ادراكية معرفية

   مياـ وظروؼ التعمـ -3

 العمؿ المدرسي ال يكوف مالئمًا لمنماط المميزة لمطفاؿ وال لكيفية تعمميـ. 

   األساليب المعرفية -4

 معرفية إلى الفروؽ الفردية في طرؽ اإلدراؾ والتفكير والتذكرتشير األساليب ال. 
  صعوبات التعمـ ترجع إلى أف األساليب المعرفية لمطفاؿ غير مالئمة لمتطمبات الموقؼ

 .التعميمي

 تشخيص صعوبات التعمم : خامساً 
  أىمية عممية التشخيص

   عالجياتفيد عممية التشخيص المبكر في اكتشاؼ صعوبات التعمـ وكيفية. 
  توفير اليدر التعميمي فيما يتعمؽ بالتعمـ ونتائجو. 
 مف جراء تخمؼ أبنائيـ التحصيمي  استبعاد الحاالت النفسية التي تؤثر عمى األسر. 

 :الطرق المستخدمة في عممية التشخيص
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عف طريؽ استخداـ االختبارات التحصيمية المناسبة والتي   تحديد مستوي تحصيؿ التمميذ -2
 ر.جوانب المقر  ت طي جميع

 تحديد التباعد بيف التحصيؿ الفعمي والمتوقع   -2
 تحديد مستوي أداء التمميذ بالنسبة لقدراتو العقمية. ىؿ في مستواىا أو أقؿ أو أكبر  -
 .يكوف الطفؿ صاحب صعوبة إذا كاف مقدار التباعد عاـ دراسي أو أكثر -

  الفرديةالفنننننننروق : المبحث الثامن

 الفردية  تعريف الفروق

  ىي تمؾ الخصائص والصفات والسمات التي يتميز بيا كؿ إنساف عف غيره سواء كانت
 ... تتعمؽ بالنواحي الجسمية والعقمية واالجتماعية والمزاجية واألخالقية

 االنحرافات الفردية عف المتوسط العاـ لصفة مف الصفات  ىي  مف الوجية اإلحصائية 
 ما يرتبط بالتعريؼ. 

o  لفردية صفة عامة تفرؽ بيف البشر وكذلؾ داخؿ عالمي النبات الفروؽ ا
 .والحيواف

o الفروؽ الفردية بيف عالمي النبات والحيواف أضيؽ بكثير مما ىي عند اإلنساف 
   تشمؿ الفروؽ الفردية مختمؼ مظاىر الشخصية جسمية وعقمية واجتماعية

 ... وخمقية ومزاجية وانفعالية
 رجة الصفة وليس في نوعية الصفة، فصفة الموف عمى الفروؽ الفردية ىي فروؽ في د

 .واألبيض األسودسبيؿ المثاؿ تتوزع عمى متصؿ بيف 
 ىذه الصفة ثـ قياس الصفة   عند دراسة الفروؽ الفردية في صفة ما ال بد أواًل مف تحديد

 .ثـ تحديد موقع صاحبيا عمى متصؿ الصفة

  وسائل جمع المعمومات في الفروق الفردية: ثالثاً 

 نشاط يقوـ بو الباحث يستخدـ أعضاء حسو مباشرة أو باالستعانة   المالحظة
 .ىبأدوات تسجيؿ واعطاء مالحظاتو قيمة ومعن

 تستخدـ في عممية انتقاء والتعرؼ عمى السمات والخصائص   المقابمة الشخصية
 .الالزمة والمطموبة لمقياـ بعمؿ ما

  ما دراسة شاممة ومستفيضة عف فرد  دراسة الحالة. 
 دراسة ماضي األفراد بجميع جوانبو لمتعرؼ عمى شخصياتيـ  تاريخ الحالة. 
 لقياس جوانب عديدة مف الشخصية  االختبارات النفسية. 
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 وضع الفرد وفؽ تقدير ما لصفة ما مثؿ الذكاء  مقاييس التقدير. 

 : سام الفروق الفرديةأ: رابعا

 .فروؽ بيف الشعوب -2 
 .فروؽ بيف األفراد -1
 .روؽ بيف الجنسيفف -3
 .فروؽ داخؿ الفرد -4

 :شكال الفوارق الفرديةأ: خامسا

 في النواحي الجسمية -2
 في النواحي الخمقية -1
 في النواحي المزاجية -3
  االجتماعيةفي النواحي  -4
 في النواحي العقمية والمعرفية -5

  الفروؽ الفردية في النواحي الجسمية -2

  سيولة التعرؼ عمييا 
 اس فطري أو وراثي ذات أس 
  اختالؼ الناس في المظاىر الجسمية 
  تأثير الخصائص الجسمية عمى شخصية الفرد 

  الفروؽ الفردية في النواحي الخمقية -1

  يمثؿ الخمؽ جانب مف جوانب الشخصية ويشتمؿ عمى العادات والميوؿ وأنماط السموؾ
 الثابتة نسبيًا 

 مظروؼ االجتماعية ووسائؿ التنشئة االجتماعية يختمؼ الناس في النواحي الخمقية نتيجة ل 

   الفروؽ في النواحي المزاجية -3
حالة نفسية ذات مظير انفعالي تصدر عف الفرد في موقؼ لـ يكف مستعد لو والمزاج لو   المزاج

وتختمؼ أمزجة الناس في المواقؼ المتشابية نظرا  صمة بالتكويف الكيميائي وال ددي والعصبي
 .ييما يرثونو مف جياز غددي وعصبالختالفيـ ف



 الطائي/ كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل /  إعداد: م. حسام مال اهللملزمة علم النفس التربوي

36 
 

  الفروؽ الفردية في النواحي االجتماعية -4
 تحويؿ الطفؿ مف كائف بيولوجي إلى كائف اجتماعي  جتماعيةالتنشئة اال

 ...تعاوف، عدواف، تعاطؼ، قيادة انبساط، جمود، توافؽ  يختمؼ األفراد في النواحي االجتماعي
الفروؽ في الذكاء العاـ واالستعداد والعمميات   مية والمعرفيةالفروؽ الفردية في النواحي العق -5

 .العقمية

 :الخصائص العامة لمفروق الفردية: سادساً 
   الفروؽ الفردية  مد -2

  معناه اتساع أو تتضيؽ الفروؽ الفردية مف شخص آلخر ويعبر عنو إحصائيًا مف خالؿ
 المدي الكمي أو االنحراؼ المعياري 

 الفردية بما يمي يتأثر مدي الفروؽ   
o تقؿ الفروؽ بيف األفراد كمما كانت الميارات بسيطة وتزداد كمما   تعقد الميارات

 . تعقدت الميارات
o الفروؽ الفردية في الصفات الوراثية أقؿ منيا في   مد  دور الوراثة والبيئة

 .الصفات المكتسبة
o د يقؿ ىذا توجد فروؽ كبيرة بيف الجنسييف في النواحي الجسمية وق  الجنس

 .المدي في بعض الصفات المكتسبة

   معدؿ ثبات الفروؽ الفردية-1
ىناؾ بعض السمات وخاصة العقمية تكوف أكثر ثباتًا بعد مرحمة المراىقة بينما تتميز سمات 

 .الشخصية بعدـ الثبات حيث أنيا كثيرًا ما تتبدؿ وتت ير
  ةالتنظيـ اليرمي لمفروؽ الفردي -3

ية والمزاجية والشخصية شكؿ اليـر حيث تحتؿ قمتو الصفات العامة وقاعدتو تأخذ الصفات العقم
فالقمة تمثؿ الصفة التي توجد لدي كؿ األفراد والقاعدة تمثؿ الصفة  .الصفات والقدرات الخاصة

 .المتفردة
   توزيع الفروؽ الفردية -4

  لسمات إلى النسبتوزع الفروؽ الفردية وفؽ المنحني االعتدالي حيث يوزع األفراد بحسب ا
 .ضعاؼ% 1متفوقوف، % 1تحت الوسط، % 24فوؽ الوسط، % 24متوسطو السمة،   68%

   عوامؿ ابتعاد التوزيع عف االعتدالية  المنحنى االعتدالي
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 كمما بعدت السمة عف تحكـ الفرد يكف التوزيع فييا اعتداليًا   طبيعة السمة 
 نت عشوائية كمما كاف التوزيع اعتداليًا كمما كبر حجـ العينة وكمما كا  طبيعة العينة 
 كمما عبر المقياس المستخدـ عف السمة المقاسة تعبيرًا صادقًا كمما   طبيعة أداة القياس

 . كاف التوزيع اعتدالياً 

 :أسباب الفروق الفردية: سابعاً 
 وزومات مجموعة العوامؿ واالمكانات الموجودة في الجينات الموجودة عمى الكروم  الوراثة  أوالً 
مجموعة العوامؿ الخارجة عف الفرد سواء المادية أو االجتماعية أو الثقافية والتي   البيئة  ثانياً 

  ومنيا. تؤثر في الفرد وتتأثر بو

 األسرية البيئة   
o  حجـ األسرة 
o  المستوي االجتماعي االقتصادي 
o  مكاف المعيشة 
o الجنس   

  التعمـ 
  الثقافي   المستو 

 :ة الفروق الفرديةأىمية دراس: ثامناً 

 التعرؼ عمى إمكانات األفراد وكيفية االستفادة منيا> 
 تساعد في عممية التعمـ فيما يتعمؽ بوضع المناىج وطرؽ التدريس. 
 تساعد في عممية التوجيو الميني والتربوي. 
 التعرؼ عمى سمات الشخصية واألنماط السموكية المميزة لمفراد. 
  األفراد وفؽ امكاناتيـ وقدراتيـ معتساعد في عممية كيفية التعامؿ. 

 
 


