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 المحاضرة الثانية عشر

 الفروق الفردية

 معنى الفروق الفردية-

االفراد فً الصفات المختلفة مثل الفروق بٌن الناس حسب  هً االختالفات بٌن

الطول وكذلن تشمل االختالفات فً ذات الفرد بٌن جوانب شخصٌته المتعددة مثل 

ان ٌكون الفرد ذكٌا من الناحٌة العملٌة اال انه ٌعانً من مرض مزمن معٌن من 

مثل الفرق فً الناحٌة الصحٌة وكذلن تشمل االختالفات فً ذات الفرد عبر الزمن 

 وجهة نظر الفرد نحو موضوع معٌن حٌنما كان طفال عنه فً مرحلة الشباب 

 تأثيرها في التعلم-

 تؤثر الفروق الفردٌة فً عملٌة التعلم بشكل كبٌر اذ 

ٌختلف المتعلمون فً طرٌمة التعلم التً ٌفضلونها فالبعض ٌفضل تلمً المعلومات  -

 تلمً المعلومات على شكل صور او جداولالمكتوبة فً حٌن ٌفضل البعض االخر 

ٌختلف المتعلمون فً الدوافع التً تحركهم للتعلم فالبعض ٌسعى نحو التفوق فً -

 حٌن ٌسعى البعض االخر للنجاح فمط والبعض الٌهتم حتى بالنجاح او الفشل

ٌختلف المتعلمون فً نوع الموضوعات التً ٌرغبون فً تعلمها فالبعض ٌفضل -

 لبعض ٌفضل اللغات الرٌاضٌات وا

 كلما تمكن المعلم من مراعاة الفروق بٌن المتعلمٌن كان اكثر نجاحا فً عمله



 كيفية مراعاتها في التدريس-

 ٌستطٌع المعلم مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن بالطرق التالٌة

 التً ٌمدمها فً الدرس واالسئلة تنوٌع االمثلة والخبرات -

الوسائل التعلٌمٌة ستخدمها الٌصال المعلومات مثل استخدام تنوٌع الطرق التً ٌ -

اثناء الدرس وهذا ٌساعد المتعلم الذي ٌفضل استخدام الرسوم او العناصر المتحركة 

 او االلوان 

تنوٌع الطلبة الذٌن ٌشركهم بالدرس بدال من االلتصار على طالب او مجموعة للٌلة -

 من الطلبة

 فبعض الطلبة ٌفضلون ٌستخدمها  تنوٌع اسالٌب التعزٌز التً -

 الفروق الفردية في اساليب التعلم-

تمثَّل أساليب التعمم الدمهك المميز الذي يعمل كمؤشر عمى كيفية تعمم الفرد من بيئته ويعطي 

يمكن أن يرجع االختالف بين الطمبة في األداء . و  تمميحات عن كيفية عمل الدماغ البذري 

ى الكيفية التي يتناول بها الطمبة لممعمهمات المتضمنة في المقررات األكاديمي بدرجة كبيرة إل

بذكل أفضل وتجعمه  صفهوعميه فان معرفة المدرس بأساليب التعمم تمكنه من إدارة  الدراسية،

ينظر إلى التعمم كعممية ويدرك إن هناك طرائق وأساليب مختمفة يتبعها الطمبة لمتعمم في مراحل 

 . دراستهم المختمفة

نان بعض التصورات النظرٌة ألسالٌب التعلم والتً تختلف عن بعضها البعض ه

من حٌث عدد وطبٌعة هذه األسالٌب أو الطرق التً ٌفضلها وٌتبعها األفراد فً 

  : تعلمهم ، ومن هذه التصورات والنماذج ما ٌلً

نموذج انتوستل وٌموم هذا النموذج على أساس العاللة بٌن أسالٌب تعلم الفرد  -

 لذلن فانه لسم اسالٌب التعلم الى  ومستوى نواتج التعلم



وٌتمٌز أصحاب هذا األسلوب بمدرتهم  : Deep Style األسلوب العمٌك - أ

ورغبتهم فً البحث عن المعنً واستخدام التشابه والتماثل فً وصف األفكار 

 بصورة متكاملة ، عالوة علً ربطهم لألفكار الجدٌدة بالخبرات السابمة ، وٌمٌلون

 . إلً استخدام األدلة والبراهٌن فً تعلمهم

وٌمٌز المادرٌن علً تذكر بعض الحمائك فً موضوع  : األسلوب السطحً - ب

ما ، والتً ترتبط باألسئلة فً هذا الموضوع ، وٌعتمدون فً دراستهم علً 

التعلٌمات الواضحة والمناهج المحددة ، والحفظ ، واألسلوب المنطمً فً 

 . تفصٌالا الوصول إلً الحمائك 

وٌمٌز غٌر المادرٌن على تنظٌم أولات استذكارهم  : األسلوب االستراتٌجً-ج

للدروس واتجاهاتهم السلبٌة نحو الدراسة ، ودافعٌتهم الخارجٌة للتعلم بغرض 

ا الحصول علً بعض التلمٌحات والمؤشرات من  النجاح فمط ، وٌحاولون دائما

 .المعلم فً مولف التعلم

وب التعلم ٌحدد بناء على درجة الفرد فً مرحلتٌن من المراحل وٌري كولب أن أسل

  : السابمة ، وتنتج هذه الدورة أربعة أسالٌب وصفها كل من على النحو التالً

وٌتمٌز أصحاب هذا األسلوب بمدرتهم علً حل الموالف   أ( األسلوب التماربً

ا والمشكالت التً تتطلب إجابة واحدة . وهؤالء األفراد فً العاد ة عاطفٌون نسبٌا

وٌفضلون التعامل مع األشٌاء إذا ما لورنوا بغٌرهم ، واهتماماتهم فً العادة ضٌمة 

 . وٌمٌلون إلً التخصص فً العلوم الطبٌعٌة والهندسٌة

وٌتمٌز أصحاب هذا األسلوب باستخدام الخبرات الحسٌة  ب( األسلوب التباعدي

ٌة الواسعة ، ورؤٌة الموالف من زواٌا والمالحظة التأملٌة ، وكذلن اهتماماتهم العمل

عدٌدة ، وٌؤدون أفضل فً الموالف التعلٌمٌة التً تتطلب إنتاج أفكار عدٌدة 

وبخاصة موالف العصف الذهنً ، وٌتسمون كذلن بالمشاركة الوجدانٌة الفعالة مع 

 . اآلخرٌن ، وٌهتمون بدراسة العلوم اإلنسانٌة والفنون

مٌز أصحاب هذا األسلوب باستخدام المفاهٌم المجردة وٌت جـ( األسلوب االستٌعابً



والمالحظة التأملٌة ، وكذلن لدرتهم علً وضع نماذج نظرٌة إلً جانب االستدالل 

االستمرائً ، وٌستوعبون المالحظات والمعلومات المتباعدة فً صورة متكاملة ، 

  . الرٌاضٌاتوال ٌهتمون بالتطبٌك العملً لألفكار ، وٌمٌلون للتخصص فً العلوم و

وٌتمٌز أصحاب هذا األسلوب  Accommodators Style د( األسلوب التكٌفً

باستخدام الخبرات الحسٌة والتجرٌب الفعال ، ولدرتهم علً تنفٌذ الخطط والتجارب 

واالندماج فً الخبرات الجدٌدة وحل المشكالت عن طرٌك المحاولة والخطأ 

 . إلً دراسة المجاالت الفنٌة والعملٌةمعتمدٌن علً معلومات اآلخرٌن ، وٌمٌلون 

 الفروق الفردية في اساليب التفكير-

حدد ستٌرنبرج ثالثة . ولد  اسلوب التفكٌر هو الطرٌمة التً ٌوجه بها الفرد عمله

ا للتفكٌر تندرج تحت الفئات الخمس :  وٌشمل أسالٌب التفكٌر )  الشكلعشر أسلوبا

وتشمل ) التشرٌعً ، التنفٌذي  الوظٌفة، و الملكً ، الهرمً ، الفوضوي ، األللى (

)المتحرر ، المحافظ ( ،  النزعة) العالمً ، المحلً ( ، و المستوي، الحكمً ( ، و

وٌضٌف إننا نمٌل عادة نحو أسلوب واحد فمط  0) الخارجً ، الداخلً (  المجالو

وٌمكن توضٌح خصائص األفراد فً ضوء  0داخل كل فئة من الفئات الخمسة 

 ٌب التفكٌر عند ستٌرنبرج علً النحو التالً :أسال

 أوالً : أسانية انتفكيز من حيث انشكم :

 :  Monarchic styleانمهكي األسهىب -1

٠ٚرظف ٘ؤالء األفشاد تاٌرٛظٗ ٔؽٛ ٘ذف ٚاؼذ ؽٛاي اٌٛلد ، ٠ؼرمذْٚ فٟ 

ُ ِثذأ اٌغا٠ح ذثشس اٌٛص١ٍح ، ذّص١ٍُٙ ٌٍّشىالخ ِشٛط ، ِرضاِؽْٛ ، ِشْٔٛ ، ٌذ٠ٙ

ً تاأل٠ٌٛٚاخ ٚاٌثذائً ، ٠فؼٍْٛ األػّاي اٌرعاس٠ح ، ٚاٌراس٠خ ،  إدسان ل١ًٍ ٔضث١ا

 0ٚاٌؼٍَٛ ، ِٕخفؼ١ٓ فٟ اٌمذسج ػٍٟ اٌرؽ١ًٍ ٚاٌرفى١ش إٌّطمٟ 

 :  Hierarchic style انهزمي األسهىب -2

١ّ٠ًٚ أطؽاب ٘زا األصٍٛب غٍٟ ػًّ أش١اء وص١شج فٟ ٚلد ٚاؼذ ، ٠ؼؼْٛ  

٘ش١ِح ػٍٟ ؼضة أ١ّ٘رٙا ٚأ٠ٌٛٚرٙا ، ٚال ٠ؼرمذْٚ تّثذأ اٌغا٠ح  أ٘ذافُٙ فٟ طٛسج

ً ػٓ اٌرؼم١ذ ِٚشْٔٛ ِٕٚظّْٛ ظذاً ِٚذسوْٛ  ذثشس اٌٛص١ٍح ، ٠ٚثؽصْٛ دائّا

  0ٌأل٠ٌٛٚاخ ، ٠ٚر١ّزْٚ تاٌٛالؼ١ح ٚإٌّطم١ح فٟ ذٕأٌُٚٙ ٌٍّشىالخ 



 :  Anarchic style انفىضىي األسهىب -3

ِذفٛػْٛ ِٓ خالي خ١ٍؾ ِٓ اٌؽاظاخ ٚاأل٘ذاف ٠رظف ٘ؤالء األفشاد تأٔٙـُ 

، ٠ؼرمذْٚ أْ اٌغا٠اخ ذثشس اٌٛصائً ، ػشٛائ١١ٓ فٟ ِؼاٌعرُٙ ٌٍّشىالخ ، ِٓ 

اٌظؼة ذفض١ش اٌذٚافغ ٚساء صٍٛوُٙ ، ِشٛشْٛ ِٚرطشفْٛ فٟ ِٛالفُٙ ، ٠ٚىشْ٘ٛ 

 0إٌظاَ 

 :  Oligarchic style األقهي األسهىب -4

ُٙ خالي أ٘ذاف ِرضا٠ٚح األ١ّ٘ح ، ِرٛذشْٚ ، ٠رظف ٘ؤالء األفشاد تأذفاػ

 0ِشٛشْٛ ، ٌذ٠ُٙ اٌؼذ٠ذ ِٓ األ٘ذاف اٌّرٕالؼح 

 ً  :  انىظيفة حيث من انتفكيز أسانية:  ثانيا

 :  Legislative styleانتشزيعي األسهىب -1

ٚأطؽاب ٘زا األصٍٛب ٠فؼٍْٛ االترىاس ، اٌرعذ٠ذ ، اٌرظ١ُّ ٚاٌرخط١ؾ ٌؽً 

ش١اء تطش٠مرُٙ اٌخاطح ، ٠ٚفؼٍْٛ اٌّشىالخ اٌرٟ ذىْٛ غ١ش اٌّشىالخ ، ٚػًّ األ

٠ٚفؼٍْٛ اٌّٙٓ  0ِؼذج ِضثماً ، ١ّ٠ٍْٚٛ ٌثٕاء إٌظاَ ٚاٌّؽرٛٞ ٌى١ف١ح ؼً اٌّشىٍح 

اٌرٟ ذّىُٕٙ ِٓ ذٛظ١ف أصٍٛتُٙ اٌرشش٠ؼٟ ِصً : واذة ِثرىش ، فٕاْ ، أد٠ة ، 

 0ِٕٙذس ِؼّاسٞ ، ص١اصٟ أٚ طأغ ص١اصح 

 :  Executive style يذيانتنف األسهىب -2

١ّ٠ٚز األفشاد اٌز٠ٓ ١ّ٠ٍْٛ إلذثاع اٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١ح ، ٚاصرخذاَ اٌطشق 

ً ٌؽً اٌّشىالخ ، ١ّ٠ٍْٚٛ إٌٟ ذطث١ك اٌمٛا١ٔٓ ٚذٕف١ز٘ا ،  اٌّٛظٛدج ٚاٌّؽذدج ِضثما

ٚاٌرفى١ش فٟ اٌّؽضٛصاخ ، ٠ٚر١ّزْٚ تاٌٛالؼ١ح ٚاٌّٛػٛػ١ح فٟ ِؼاٌعرُٙ 

 0اٌّٙٓ اٌرٕف١ز٠ح ِصً : اٌّؽاِٟ ، ِذ٠ش ، سظً اٌذ٠ٓ ٌٍّشـىالخ ، ٠ٚفؼٍْٛ 

 :  Judicial style انحكمي األسهىب -3

ٚأطؽاب ٘زا األصٍٛب ١ّ٠ٍْٛ إٌٟ اٌؽىُ ػٍٟ ا٢خش٠ٓ ٚأػّاٌُٙ ، ٚذم١١ُ 

اٌمٛاػذ ٚاإلظشاءاخ ، ٚذؽ١ًٍ ٚذم١١ُ األش١اء ، ٚوراتح اٌّماالخ إٌمذ٠ح ، ٌٚذ٠ُٙ 

اس ٠ٚفؼٍْٛ اٌّٙٓ اٌّخرٍفح ِصً وراتح إٌمذ ، ٚذم١١ُ اٌمذسج ػٍٟ اٌرخ١ً ٚاالترى

 0اٌثشاِط ، ٚاإلسشاد ٚاٌرٛظ١ٗ 



 ً  :  انمستىي حيث من انتفكيز أسانية:  ثانثا

 :  Global styleانعانمي األسهىب -1

٠ٚرظف ٘ؤالء األفشاد ترفؼ١ٍُٙ ٌٍرؼاًِ ِغ اٌمؼا٠ا اٌّعشدج ، ٚاٌّفا١ُ٘ 

ذ ٚاالترىاس ، ٚاٌّٛالف اٌغاِؼح ، ٚاٌؼ١ِّٛاخ ، ػا١ٌح اٌشذثح ، ٚاٌرغ١١ش ٚاٌرعذ٠

 ٠ٚ0رعاٍْ٘ٛ اٌرفاط١ً 

 :  Local style انمحهي األسهىب -2

٠ٚرظف أطؽاب ٘زا األصٍٛب ترفؼ١ً اٌّشىالخ اٌرٟ ذرطٍة ػًّ اٌرفاط١ً 

 0، ٠ٚرعْٙٛ ٔؽٛ اٌّٛالف اٌؼ١ٍّح ٠ٚضرّرؼْٛ تاٌرفاط١ً 

 ً  :  اننزعة حيث من انتفكيز أسانية:  راتعا

 :  Liberal styleانمتحزر األسهىب -1

٠ٚرظف أطؽاب ٘زا األصٍٛب تاٌز٘اب ف١ّا ٚساء اٌمٛا١ٔٓ ٚاإلظشاءاخ ، 

 0ٚا١ًٌّ إٌٟ اٌغّٛع ٚاٌّٛالف غ١ش اٌّأٌٛفح ، ٠ٚفؼٍْٛ ألظٟ ذغ١١ش ِّىٓ 

 :  Conservation styleانمحافظ األسهىب -2

اٌغّٛع ، ٠ٚؽثْٛ ٠ٚرظف ٘ؤالء األفشاد تاٌرّضه تاٌمٛا١ٔٓ ، ٠ٚىشْ٘ٛ 

 0اٌّأٌٛف ، ٠ٚشفؼْٛ اٌرغ١١ش ، ٠ٚر١ّزْٚ تاٌؽشص ٚإٌظاَ 

 ً  :  انمجال حيث من انتفكيز أسانية:  خامسا

 :  External styleانخارجي األسهىب -1

٠ٚرظف أطؽاب ٘زا األصٍٛب تأُٔٙ ١ّ٠ٍْٛ إٌٟ االٔثضاؽ ، ٚاٌؼًّ ِغ فش٠ـك 

١ح ، ٠ٚضاػذْٚ فٟ ؼً اٌّشىالخ ، ٌٚذ٠ُٙ ؼش اظرّاػٟ ، ٠ٚىْٛ ػاللاخ اظرّاػ

 0االظرّاػ١ح 

 :  Internal style انداخهي األسهىب -2

٠فؼٍْٛ اٌؼًّ تّفشدُ٘ ، ِٕطْٛٚ ٠ٚىْٛ ذٛظُٙٙ ٔؽٛ اٌؼًّ أٚ اٌّّٙح ، 

، ١ّ٠ٍْٛ إٌٟ اٌٛؼذج ، ٠ٚضرخذِْٛ روائُٙ فٟ األش١اء   ٠ر١ّزْٚ تاٌرشو١ز اٌذاخٍٟ

 ٌرؽ١ٍ١ٍح ٚاالترىاس٠ح ١ٌٚش ِغ ا٢خش٠ٓ ، ٠ٚفؼٍْٛ اٌّشىالخ ا



 

 

 السيطرة الدماغيةالفروق في -

ذّٕض فشػ١ح اٌض١طشج اٌذِاغ١ح ػٍٝ ٚظٛد فّض دِاغٟ ِض١طش أوصش ِٓ ا٢خش، إر 

٠رؼّٓ ػذدًا ِٓ ؽشق اٌرفى١ش ٚأّٔاؽ اٌشخظ١ح ٚاٌضٍٛو١اخ اٌرٟ ٠مَٛ تٙا اٌشخض، 

ّض األ٠ّٓ ِٓ ٠ٚرؽىُ وً ظزء ِٓ اٌذِاؽ تاٌعأة اٌّماتً ِٓ اٌعضُ؛ أٞ أْ اٌف

، ٚاٌفّض األ٠ضش ِٓ اٌذِاؽ ِضؤٚي ػٓ ِٓ اٌعضُ اٌذِاؽ ٠رؽىُ تاٌعزء األ٠ضش 

ٚذٕطثك ٘زٖ اٌفشػ١ح ػٍٝ ؽشق اٌرفى١ش اٌرٟ ذرأشش ٚفك  .ِٓ اٌعضُ اٌعزء األ٠ّٓ 

ا ِٕٗ ٌذٜ وً فشد ِٓ خالي  ًِ اٌطشف اٌّض١طش ِٓ اٌذِاؽ، أٞ اٌعزء األوصش اصرخذا

ذِاؽ ٚاصرخذاِٙا فٟ أداء ٚظائف ِخرٍفح، ٠ٚؼذّ وً ذخظ١ض خال٠ا وً فّض ِٓ اٌ

ظزء ِٕٗ ِٕفظاًل ػٓ ا٢خش، ٠ٚرٛاطالْ ِٓ خالي ؼعاب ِٓ األ١ٌاف اٌؼظث١ح 

خاػؼ١ٓ ٌفظً اٌّشػٝ اٌػٍٝ  اٌرٟ اظش٠دذساصاخ اٌػٍٝ  حٕظش٠٘زٖ اٌٚذضرٕذ 

ّٟ اٌذِاؽ ػٓ تؼؼّٙا ظشاؼ١ًا ٚألصثاب طؽ١ح، إر ٌُ ٠رّىٓ تؼغ اٌّشػٝ ِٓ  فّظ

اٌعأة  ١ٌٚشاء اٌٛظائف اٌّرؼٍمح تاٌعأة األ٠ّٓ ِٓ اٌذِاؽ ػٍٝ صث١ً اٌّصاي، أد

 .األ٠ضش

ؼذّد اٌؼٍّاء ِٓ خالي إظشاء اٌذساصاخ ٚاٌّالؼظح ٚظٛد ِعّٛػح ِٓ اٌظفاخ اٌرٟ 

ذٕطثك ػٍٝ أطؽاب اٌض١طشج اٌذِاغ١ح ا١ٌّٕٝ أٚ ا١ٌضشٜ وً ػٍٝ ؼذج، ٚؼذدٚا 

ٌٙا فٟ صٛق اٌؼًّ ٚفمًا ٌطش٠مح ذفى١شُ٘ إٌّط١ح أّٔاؽ اٌشخظ١ح ٚاٌٛظائف إٌّاصثح 

 اٌّرثؼح؛ ٚف١ّا ٠أذٟ تؼغ األِصٍح ػ١ٍٙا

ذرٕاصة ؽش٠مح ذفى١ش ٚشخظ١ح أطؽاب اٌض١طشج اٌذِاغ١ح ا١ٌضشٜ ِغ اٌٛظائف  

؛ تضثة لذسذٗ ػٍٝ اٌرفى١ش إٌّطمٟ ٚاٌرؽ١ًٍ ٚإ٠عاد اٌؽٍٛي اٌثؽس اٌؼٍّٟ :اٌرا١ٌح

 .ساذُٙ اٌؽضات١ح اٌؼا١ٌح ٚدلرُٙ فٟ إ٠عاد إٌرائط؛ تفؼً لذاٌّؽاصثح .اٌّثرىشج

اٌّؽاِاج؛ تضثة ذّرؼُٙ تٍّىح اٌٍغح ٚاٌفظاؼح فٟ اٌؽذ٠س، إٌٝ ظأة ا٘رّاُِٙ 

؛ تضثة لذسذُٙ ػٍٝ ؼً اٌّشاوً ٚذط٠ٛش اٌثشِعح اٌؽاصٛت١ح .اٌّفشؽ تاٌرفاط١ً

 األٔظّح ِٓ خالي اٌرفى١ش إٌّطمٟ ٚاٌرؽ١ٍٍٟ اٌؼٍّٟ

وراتح األغأٟ  :طؽاب اٌض١طشج اٌذِاغ١ح ا١ٌّٕٝ تاٌٛظائف اٌرا١ٌحذرٕاصة شخظ١ح أ .

إر إُٔٙ ٠عذْٚ صٌٙٛح تاٌغح فٟ اٌرؼث١ش ػٓ ِشاػشُ٘ ٚاٌرٛاطً ِغ اٌؼاٌُ  ٚاٌشؼش؛

تضثة ذّرؼُٙ  اٌرظ١ُّ اٌفٕٟ؛ .اٌخاسظٟ ِٓ خالي إٌغّاخ اٌّٛص١م١ح ٚاٌىالَ إٌّّك

٠ضاػذ ا٢خش٠ٓ  أخظائٟ ػالض فٕٟ .تاٌمذسج اٌؼا١ٌح ػٍٝ اٌرظٛس ٚاٌرخ١ً ٚاإلتذاع

ِرؽذز  .ػٍٝ اإلفظاغ ػٓ ِشاػشُ٘ ِٓ خالي اٌفٓ ٚاٌرؼث١ش اإلتذاػٟ ػٓ اٌّشاػش



ٌّضاػذج إٌاس ػٍٝ ذخطٟ ِظاػثُٙ ٚذمذ٠ُ إٌظػ ٚاٌّشٛسج ٌُٙ، إر ِٓ  ذؽف١زٞ

اٌضًٙ اٌم١اَ تزٌه ٔظًشا إٌٝ اٌرٛاطً اٌؼاٌٟ ِغ اٌّشاػش ٚاٌمذسج ػٍٝ اٌرؼث١ش ػٓ 

خ تٛػٛغ، إٌٝ ظأة اذخار ٚظٙح ٔظش ش١ٌّٛح ػٕذ اٌرؼاًِ ِغ اٌّٛالف، ِّا اٌزا

ًّ اٌّشاوً  .٠ضًٙ ؼ
. 

 


