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 چکیده  

يکی از پديده های طبیعی مشهود در تمام ساختارهای جوامع انسانی وجود تفاوت است. يک نظام 

آموزشی سالم، انسانی و کارآمد اين تفاوتها را به شکل طبیعی از توانايی ها و قابلیت ها دريافت و ادراک 

، پیشرفت می کند. وجود تفاوت های فردی در میان دانش آموزان از نظر هوش، شخصیت، استعداد

تحصیلی، استعداد، پیشرفت تحصیلی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و قدرت يادگیری يکی از مهمترين 

مسائلی است که معلمان در کالس های درس خود با آن مواجه اند، چرا که معلمان به تجربه دريافته اند 

ی تواند برای همه ی که شیوه ی برخورد با شاگردان مختلف و نیز پیروی از يک روش تدريس خاص نم

دانش آموزان به طور يکسان مفید باشد. اين مقاله تالش دارد. به بررسی تفاوت های فردی درمیان دانش 

 آموزان پرداخته و آن را از جنبه های گوناگون مورد تجزيه و تحلیل قرار دهد. 

 

 تفاوت های فردی، دانش آموز، مدرسه، يادگیریواژگان كلیدی:  

 

 

 مقدمه

از وجود تفاوت های فردی بین انسانها به اندازه ی خلقت انسان قدمت دارد. زيرا انسانهای اولیه از متفاوت آگاهی 

بودن يکديگر کامال آگاه بودند. بدين صورت که وقتی به هم می رسیدند بالفاصله زور و بازوی يکديگر را تخمین  

يد که انسانهای جامعه ی خود را گروه بندی نکنند و می زدند. اگر تاريخ را ورق بزنیم در هیچ دوره ای نخواهیم د

برای هر گروه ويژگی های خاصی را قائل نشوند. بديهی است که اين نوع طبقه بندی ها نمی توانست دقیق باشد 

زيرا معیار عینی نداشت. به تدريج که اجتماعات بشری پیشرفت حاصل کرد چاره ای جز اين نبود که توانايی ها را 

علمی اندازه بگیرند و تفاوتهای فردی را به دقت تعیین کنند و برای هر کاری فرد مناسبی بگمارند و به صورت 

اينجا بود که تعدادی از انسانها که در واقع نبوغ داشتند و متفاوت از ديگران بودند به پا خاستند و با تهیه ی ابزار و 

ختلف مورد آزمايش قرار دهند و تفاوت های آنها را شیوه های دقیق، توانستند همنوعان خود را از جنبه های م

آشکار سازند. در اين میان افراد ديگری نیز پیدا شدند که با ارائه نظريات جديد، افکار مردم را درباره شیوه ی تعلیم 

 و تربیت انسانها به کلی تغییر دادند. می توان گفت که درمورد اخیر نقش »ژان ژاک روسو« چشم گیر بوده است.

»روسو« با ارائه نظريات جديد، افکار مردم را درباره ی شیوه تعلیم و تربیت انسانها به کلی تغییر داد. در اثر افکار نو 

»روسو«، آموزش و پرورش از حالت معلم محوری بیرون آمد و به صورت شاگرد محوری در آمد ؛ يعنی آموزش و 

 (1370)کرمی،د کرد. پرورش بر استعدادها و عالئق هر کودک و هر سن تاکی

»بسل« ستاره شناس آلمانی، پس از يک سری آزمايش نشان داد که هر کس معادله ی خاص خود را دارد و هیچ 

دو نفری نمی توانند به برآورد کامال يکسانی از مسئله برسند. »چارلز داروين« صراحتا اعالم کرد که افراد يک نوع 



 

  

 

ارند مؤثرترين قدم برای توسعه روان شناسی تفاوت های فردی را جاندار هستند که خصوصیات فردی متفاوت د

»فرانسیس گالتون« برداشت. او با مطالعه افراد مشهور و تالش در اثبات اين که نبوع ارثی است، بر وجود تفاوت 

از اندازه  های فردی صحه گذاشت. زمانی که او نبوغ را از طريق انحراف فرد از میانگین گروه اندازه گرفت، کاری غیر

گیری تفاوت های فردی انجام نداد. به اين ترتیب متفکران نام برده باارائه نظريات جديد خود در فکر و انديشه ی 

 انسانها انقالب به وجود آوردند. 

 

 تعریف روانشناسی تفاوتهای فردی

همانند ساير شاخه های يکی از شاخه های تخصصی روانشناسی جديد، روانشناسی تفاوتهای فردی است که 

روانشناسی، موضوع، هدف و روش خاصی دارد. روانشناسی تفاوتهای فردی به مطالعه تفاوتهای افراد و گروهها می 

   .پردازد

 

 :تفاوتهای افراد به دو دسته تقسیم می شوند

  تفاوتهای بین فردی. 1

  تفاوتهای درون فردی. 2

 

انسانها از لحاظ ويژگیهای جسمانی مثل قد،  وزن و رنگ چشم و خصوصیات روانی از قبیل هوش و شخصیت،  

  تفاوتهايی با يکديگر دارن که اين تفاوت بین افراد را تفاوتهای بین فردی می نامند. 

های انسانها می گذارد تفاوتهای بین فردی در زمینه های مختلف مشاهده می شوند و تأثیر بسزايی بر کار و عملکرد

  و به همین علت،  در زمینه موفقیت های تحصیلی و شغلی نیز مهم می باشند. 

توانايی های مختلف در يک فرد،  يکسان نبوده و هر فرد در برخی زمینه ها دارای استعداد خوب و در زمینه های 

و استعدادهای مختلف در يک فرد،  تفاوت  ديگر استعداد متوسط يا ضعیف دارد.  به تفاوتهای موجود در توانايیها

های درون فردی اطالق می شود.  برای مثال،  ممکن است فردی در زمینه يادگیری زبان انگلیسی استعداد خوبی 

   داشته باشد،  اما در زمینه يادگیری رياضیات دچار مشکل باشد. 

 

 تفاوتهای درون گروهی و بین گروهی

های مختلف،  تفاوت بین گروهی نام دارد.  برای مثال،  تفاوت دختران و پسران،  تفاوت عملکرد افراد در گروه

  تفاوت کودکان شهری و روستايی از اين قبیل می باشد. 

البته در هر گروه نیز افراد تفاوتهايی با يکديگر دارند که اين،  تفاوت درون گروهی نام دارد.  برای مثال،  تفاوت 

  ! روانشناسی،  تفاوت دختران با هم يا تفاوت نوجوانان با يکديگردانشجويان سال اول رشته 

 

به طور کلی می توان گفت که موضوع مورد مطالعه روانشناسی تفاوتهای فردی،  مطالعه تفاوتهای بین فردی،  

  درون فردی،  درون گروهی و بین گروهی است. 

( در ارتباط با روانشناسی تجربی به صورت زير مطرح موضوع روانشناسی تفاوتهای فردی ) مطالعه تفاوتهای افراد 

  می شود: 

روانشناسی تفاوتهای فردی با استفاده از روش آزمون،  به شناسايی تفاوتهای فردی می پردازد،  در حالی که 

  روانشناسی تجربی با استفاده از روش آزمايش،  موضوع خود را مطالعه می کند. 



 

  

 

موقعیتهای مختلف را بر رفتار افراد مورد مطالعه قرار می دهند و معموالً فرايندهای در روانشناسی تجربی،  تأثیر 

کلی مانند حافظه،  يادگیری و نظريه های کلی آنها با استفاده از روش آزمايش مطالعه می شوند،  در حالی که 

ط و موقعیت يکسان مورد بررسی روانشناسی تفاوتهای فردی با استفاده از آزمونهای مختلف،  رفتار افراد را در شراي

  .قرار می دهد

روانشناسی تفاوتهای فردی در صدد است که نشان دهد افراد حتی در شرايط يکسان نیز تفاوتهايی با يکديگر دارند 

که اين رفتارها،  موضوع روانشناسی تفاوتهای فردی است.  در صورتی که روانشناسی تجربی در پی آن است که 

  بر رفتار افراد تأثیر می گذراند و تغییر شرايط،  تغییر رفتار را به همراه دارد. نشان دهد شرايط 

روانشناسی تفاوتهای فردی،  مانند کل روانشناسی،  رفتار را مورد بررسی قرار می دهد،  اما در اين مورد بیشتر به 

  عمل تأکید دارد. 

یری فشرده تأثیر متفاوتی بر افراد دارند، اين امر توسط برای مثال، هنگامی که می گويیم:  يادگیری توزيعی و يادگ

روانشناسی تجربی مطالعه می شود،  اما بین افرادی که يادگیری توزيعی دارند نیز تفاوتهايی مشهود است که اين 

   موضوع،  مورد مطالعه روانشناسی تفاوتهای فردی است. 

 

 

 خاستگاه و تاريخچه روانشناسی تفاوتهای فردی

  ن بخش،  به نگرش ملل مختلف در مورد تفاوتهای فردی و مطالعات علمی در اين مورد می پردازيم. در اي

آگاهی از وجود تفاوتهای فردی بین انسانها،  شايد قدمتی به اندازه خلقت انسان داشته باشد زيرا انسانهای اولیه نیز 

بین انسانها آگاه بودند و بر اساس تفاوتهای فردی،   که در غارها و جنگلها زندگی می کردند از پديده تفاوتهای فردی

  تقسیم کار می کردند. 

  برای مثال،  دسته ای از افراد،  شکارچی و عده ای ديگر تهیه کننده هیزم و خوراک بودند. 

مسأله تفاوتهای فردی در ايران کهن و ملل مختلف نیز مطرح بوده است.  برای مثال،  قوم آريايی ايرانی به سه 

  گروه: جنگاوران،  برزگران و مغان تقسیم می شدند. 

افالطون،  مردم را از لحاظ استعداد به سه گروه طال،  نقره و مس تقسیم می کند.  وی با بیان دسته بندی به 

ای فردی بین انسانها اشاره می کند يا مولوی با بیانی بسیار ساده،  وجود تفاوتهای فردی را اين گونه عنوان تفاوته

  می کند: 

  هر دو گر يک نام دارد در سخن// لیک فرق اين حسن تا آن حسن

  يا

   هر کسی را بهر کاری ساختند// میل آن را در دلش انداختند

 

بنابراين،  ملل مختلف در طول تاريخ از وجود تفاوتهای فردی بین انسانها آگاهی داشته و آنهارا طبقه بندی می 

کردند،  اما اين نوع تقسیم بنديها دقیق،  عینی و علمی نبوده اند،  لذا چاره ای جز اين نبود که توانايیها را به دو 

ه دقت تعیین کنند و برای انجام هر کار،  فرد مناسبی را بگمارند.  صورت علمی اندازه بگیرند و تفاوتهای فردی را ب

  در اين راستا،  تعدادی از انسانها با نبوغ خود توانستند موجب پیشرفت علم روانشناسی تفاوتهای فردی شوند. 

ند حادثه ای در مورد شروع مطالعه علمی تفاوتهای فردی،  اختالف نظر بسیاری وجود دارد. اکثر روانشناسان معتقد

انگلستان اتفاق افتاد،  نقطه عطفی در مطالعه علمی تفاوتهای  "گرينويچ  "میالدی در رصدخانه  1796که در سال 

  فردی می باشد. 



 

  

 

داشت.  کینه بروک در  "کینه بروک  "و دستیاری به نام  "مسکلین  "اين رصدخانه،  رئیس دانشمندی به نام 

عدسی دوربین همیشه مرتکب يک ثانیه خطا می شد و به همین علت نیز اخراج   رديابی عبور يک ستاره از مقابل

  شد. 

،  ستاره شناس آلمانی پس از خواندن اين داستان،  به اين فکر افتاد که اين خطا "بسل  "میالدی،   1816در سال 

ذا تخمین های خود را با نبايد در اثر سهل انگاری بوده باشد و واقعیت ديگری در پشت اين مسأله نهفته است،  ل

تخمینهای ساير همکارانش مقايسه کرد و همان يک ثانیه تفاوت را ديد.  وی همچنین متوجه شد که تخمینهای  

افراد در زمانهای مختلف تغییر می کند.  او به دنبال اين بررسی،  معادله ای تحت عنوان معادله شخصی را ارائه می 

  است که ادراک هر فرد در اثر حاالت روانی و نگرشهای او تغییر شکل می يابد. دهد.  منظور از معادله شخصی اين 

  بنابراين،  از اين تاريخ به بعد،  مطالعه علمی تفاوتهای فردی شروع می شود. 

شروع شده است.  داروين  "داروين  "اما عده ای معتقدند که مطالعه علمی تفاوتهای فردی،  توسط نظريه تکاملی 

افراد يک نوع جاندار،  خصوصیات فردی  "خود با صراحت به تفاوتهای فردی اشاره می کند و می گويد:  در کتاب 

.  داروين،  باقی ماندن افراد دارای خصوصیات "متفاوتی دارند و خصوصیات فردی مساعد موجب بقا می شود 

  مساعد را انتخاب طبیعی می نامد. 

فرانسوی است و به همین دلیل  "ژان ژاک رو سوی  "تفاوتهای فردی،  برخی معتقدند که آغازگر مطالعات علمی 

  او را پدر تعلیم و تربیت نوين نامیده اند. 

روسو،  نظرياتی در مورد آموزش و پرورش ارائه داد و در اثر افکار تازه او،  نظام آموزش و پرورش از معلم محوری به  

ديگری نیز موجب گسترش علم تفاوتهای فردی شدند.  يکی از اين  شاگرد محوری تبديل شد.  عالوه بر اين،  افراد

  بود که امروزه وی را پدر روانشناسی تفاوتهای فردی می دانند.  "فرانسیس گالتون  "افراد 

نامی داشته  یگالتون با مطالعه افراد نابغه،  معتقد بود که نبوغ در بین انسانها ارثی است.  مردان نامی اغلب اجداد

  ؛ البته او دو عامل وراثت و محیط را در بوجود آمدن تفاوتهای فردی موثر می داند. اند 

نیز با ابداع اولین آزمونها،  سطح و زمان واکنش را اندازه گرفت و بر اساس ده آزمون خود به  "مک لین کتل  "

  اندازه گیری تفاوتهای فردی پرداخت. 

ه کرد و از آن زمان به بعد بود که ديگران توانستند تفاوتهای فردی را به ،  اولین آزمون هوش را تهی"آلفرد بینه  "

   طور علمی و دقیق مورد بررسی قرار دهند. 

 

  علل تفاوتهای فردی

 یتوان به وراثت و محیط اشاره کرد.  برا یبسیاری در ايجاد تفاوتهای فردی دخالت دارند که از آن جمله م عوامل

مثال،  در مقابل کودکی که تازه به دنیا آمده است،  اطرافیان دو واکنش کامأل متفاوت نشان می دهند ؛ بعضی 

را به خاطر می آورد و بعضی ديگر می کوشند تا  اوتالش می کنند ويژگیهايی را در وجود او بیابند که اجداد 

از آنجا که تشابه ها بیشتر  یو منحصربه فرد در او پیدا کنند و ببِشتر تأکید بر تفاوتها دارند،  ولويژگیهايی بی همتا 

 ناز تفاوت ها ما را تحت تأثیر قرار می دهند،  تأکید ما بیشتر بر شباهتها،  به خصوص شباهت های جسمانی بی

  باشد.  یوالدين و کودک م

جسمانی،  حکم می کنیم که اين فرد چه ويژگیهايی خواهد داشت و ترديد نیست که با مشاهده شباهتهای  جای

اين صفت را از پدرش به ارث برده،  منظورمان  یرفتار ما با او بايد چگونه باشد،  يعنی هنگامی که می گويیم:  فالن

  اين است که

  نمی توان صفت مورد نظر را تغییر داد.  -1

 ته است،  مادر کودک در ايجاد آن صفت سهمی نداش -2



 

  

 

  اين کودک متفاوت از ساير کودکان است و بنابراين،  رفتار ما نیز بايد با او متفاوت از ديگران باشد.  -3

از ديدگاه مردم،  وراثت عامل اصلی ايجاد تفاوتهای فردی است،  اما روانشناسان با اين نظر مخالف بوده و  متأسفانه

  را در ايجاد تفاوتهای فردی به عهده دارند. معتقدند که تعامل وراثت و محیط نقش اصلی 

مثال،  نطفه بدون محیط نمی تواند به رشد ادامه دهد و محیط نیز بدون وراثت نمی تواند انسانی را پرورش  یبرا

دهد.  پس در ايجاد تفاوتهای فردی،  هر يک از عوامل وراثت و محیط نقش بنیادی دارند و بايد به کشف تعاملی و 

  ها وقوف کامل داشت. متقابل آن

اين راستا،  روانشناسان خانواده هايی را مطالعه کرده اند که استعداد خاصی مثل هوش يا نبوغ در آنها به صورت  در

ارثی از نسلی به نسل ديگر انتقال پیدا کرده و در مقابل،  افراد باهوشی را يافته اند که در اجداد آنها هیچ فرد نابغه 

  ن حقیقت بیانگر آن است که توارث و محیط در ايجاد تفاوتهای فردی نقش بسزايی دارند. ای نبوده است.  اي

تاًثیر وراثت را از طريق مطالعه همبستگی بین هوش افراد مختلف بررسی می کنند.  از يک طرف،   روانشناسان

ز نظر ضريب هوشی شباهتهای زيادی بین هوش والدين و فرزندان آنها وجود دارد و دوقلوهای يکسان نیز ا

بین فرزندان خانواده ها يا بین  گیریهمبستگی بسیار بااليی با يکديگر دارند و از طرف ديگر،  تفاوتهای چشم

والدين و فرزند خوانده ها به دست آورده اند و تفاوت هوشی بین دوقلوهای غیر يکسان بیشتر از دوقلوهای يکسان 

وراثت است،  اما چون همبستگی ها کامل نیست،  محیط تأثیر بیشتری است.  در واقع اين امر نشاندهنده دخالت 

مورد اثر وراثت بر تعدادی از صفات شخصی و برخی از انواع اختالالت روانی نیز تحقیقات بسیاری  در بر آنها دارد. 

شان داده انجام گرفته است.  اين تحقیقات تفاوتهای کمتری را از نظر پريشانی شخصیت بین دوقلوهای يکسان ن

 است به اين معنا که،  وراثت در انتقال بیماريها نقش موثری دارد.  

 

 تفاوت های فردی در آیات قرآن  
  

می فرمايد: »و هیچ چیز نیست مگر آنکه خزانه های آن در نزد  21خداوند متعال در سوره ی مبارکه حجر آيه 

 مشخصات معین«.ماست و آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه و 

اين آيه در رابطه با انسان، هم به تفاوت های نوعی و هم به تفاوت های فردی اشاره دارد، يعنی هم به آنچه افراد 

بشری را از افراد ساير انواع )چون انواع حیوانات وگیاهان( متمايز می کند و هم به آنچه که خود افراد بشری را از 

 –تفاوت های میان آدمیان، ناظر به وسع های مختلف آنان است )تفسیرالمیزان هم متمايز می سازد، تمايز ها و 

می فرمايد: »و خداوند شما را مرحله به مرحله آفريد« اين  14آيه نوح  سوره در قرآن نیز و( حجر 21 آيه ذيل

و در سوره خلقت را مرحله به مرحله هم شامل تطورهای نطفه در رحم و هم تطورات فرد پس از زاده شدن است 

، قرآن می فرمايد: »خدا آن کسی است که در اول از جسم ضعیف )نطفه( بیافريد. آنگاه پس از ضعف و 54روم آيه 

ناتوانی )کودکی( توانا کرد. باز از توانايی )قوای جوانی( به ضعف و سستی پیری برگردانید که او هرچه بخواهد خلق 

نا و به هر چه خود خواهد )و مشیتش تعلق گیرد( توانا است « طبق می کند زيرا که خدا به همه ی امور عالم دا

اين آيه سه دوران عمده در زندگی آدمی وجود دارد، دوران ضعف نخست، دوره ی قوت، دوران ضعف نهايی و هر 

 دوران مراحل مختلفی دارد.

 

 تفاوتهای فردی در شعر شاعران  

مولوی با بیانی ساده و روان وجود تفاوت های فردی را طوری عنوان می کند که برای خواننده کوچکترين شک و 

 ترديدی باقی نمی گذارد، آنجا که می گويد: 

 هر دو گر يک نام دارد در سخن 



 

  

 

 لیک فرق است اين حسن تا آن حسن 

 هر کسی را بهر کاری ساختند 

 میل آن را در دلش انداختند

 ان که عاشقی بر سروری آن چن

 عاشق است آن خواجه بر آهنگری 

 

 باباطاهر عريان می گويد:

 يکی درد و يکی درمان پسندد 

 يکی وصل و يکی هجران پسندد

 دال خوبان دل خونین پسندند

 دال خون شو که خوبان خون پسندند

 متاع کفر و دين بی مشتری نیست 

 گروهی اين گروهی آن پسندند 

 

در ساير سرزمین ها نیز وضع به همین منوال بوده است و بزرگان و مشاعیر فراوان پیرامون تفاوت های فردی 

نظرات خود را ابراز داشته اند. بقراط، حکیم يونانی، معتقد بود که انسانها بر حسب اين که کدام يک از مزاج ها بر 

گروه های سودايی، صفرايی، دموی و بلغمی تقسیم می شوند. او برای هر يک از اين  آن ها تسلط داشته باشد به

گروه ها صفات جسمی و روانی خاصی را قايل بود. افالطون، فیلسوف يونانی در کتاب جمهوريت خود مردم را از 

 . ندلحاظ استعداد به سه گروه تقسیم می کن

 

 

 تربیت  و  تعلیم  در  فردی  های  تفاوت

دکان در نخستین روزهای زندگی به ما نشان می دهد که آنان از همان ابتدای زندگی با هم تفاوت هايی مشاهده کو

دارند، اين تفاوت در تمام جنبه های قابل مشاهده وجود دارد و هم زبان با رشد کودکان ظاهر و پايدارتر می شود. 

ت واکنش، دامنه توجه، نظم طبیعی، تفاوت هايی در شکل ظاهر بدن، فعالیت، حساسیت و تحريک پذيری، شد

سازگاری با محیط، قدرت يادگیری و.. بسیاری از اين تفاوت ها می توانند در چگونگی رشد کودک تاثیر بگذارند و 

 .تحت تاثیر محیط نیز قرار بگیرند

و ساير دانستن اين نکته که در میان دانش آموزان مدارس تفاوت های فردی وجود دارد به معلمان و والدين  

افرادی که با کودکان ارتباط دارند کمک خواهد نمود تا در مواجهه با خصوصیات و يا اختالالت رشد و شیوه 

برخورد با دانش آموزان و انتخاب روش تدريس مناسب، به طور عملی تر و عینی تر برخورد نمايند و از اين طريق 

 ، در اين رابطه می توان نکات زير را خاطر نشان ساخت: در تثبیت بیشتر يا تعديل اين گونه رفتارها مؤثر باشند

از همه ی کودکانی که در سن مشابهی قرار دارند نبايد انتظار داشت که به يک شیوه معینی رفتار کنند. مثال از . 1

يک کودک باهوش طبیعی و هنجاری که از يک محیط فرهنگی محروم می آيد نبايد انتظار داشت که همانند يک 

که با همان توانايی هوشی دارای والدينی است که در سطوح بااليی از تعلیم و تربیت قرار دارند و فرزند  کودکی

خود را در آموزش هايش مورد حمايت و تشويق قرار می دهند از قدرت های تحصیلی يکسانی برخوردار باشد و يا 

م از روش های مشابه نمی توان استفاده کرد. در آموزش از يک میزان يادگیری برخوردار باشد. در تربیت کودکان ه

ممکن است روشی برای يک کودک مناسب باشد و ما را با موفقیت روبرو سازد ولی برای ديگری نامناسب باشد و ما 



 

  

 

را با شکست روبرو سازد. به طور مثال، ممکن است کودکی به روش کنترل قدرتمندانه از طرف اولیاء و مربیان 

زيرا اين روش به او احساس امنیت می دهد، ولی کودک ديگری ممکن است در مقابل همین پاسخ مساعدی بدهد 

روش از خود مخالفت، رنجش و خشم نشان دهد. با يک کودک ممکن است در رقابت با ساير کودکان واکنش 

رفتار مناسبی از خود نشان دهد در حالی که کودک ديگری ممکن است در رقابت با ديگران دچار تنش گردد و 

عصبی از خود نشان دهد. تفاوت های فردی، برای هر فردی اعتبار و مسئولیت ويژه ای به همراه دارد و او را به 

صورت يک وجود مستقل مطرح می سازد و اين ويژگی های مستقل افراد است که مردم را به يکديگر عالقمند می 

بداع و خالقیتی را نشان می دهد، در گروه همساالن سازد. به عنوان مثال کودکی که تفکرات و رفتارش از خود ا

خود به طور فعال تری شرکت خواهد کرد تا کودکی که در او هیچ گونه ابداعی و خالقیتی وجود ندارد و درست 

 همانند همساالن خود فکر می کند، صحبت می کند و يا عملی را انجام می دهد. 

رد. آنها دارای استعدادهای متفاوتی هستند. مقايسه کردن، موفقیت هیچ موقع کودکان را نبايد با هم مقايسه ک -

ديگران را به رخ فرزند خود کشیدن، انتظارات غیرواقع بینانه از او داشتن و تفاوت های فردی را ناديده گرفتن، 

 (1385)باقری،خطاهای تربیتی مهمی هستند. 

ر شرايط مساوی باشند، تنها در اين صورت است که مقايسه زمانی می تواند درست باشد که در نفر از هر جهت د

می توان انتظار يکسان از آن دو داشت. اگر کودکی را در يک زمینه استعداد کمتری دارد نبايد او را به اين دلیل 

سرزنش کرد بلکه بايد به او کمک کرد تا در آن زمینه تا حد ممکن ضعف های خود را جبران کند ولی هرگز انتظار 

که او در آن زمینه مانند فردی که استعداد بیشتری دارد پیشرفت کند. انسانها معموال از لحاظ استعدادهای نداشت 

گوناگون يکسان نیستند، برخی از نظر هوشی ضعیف و برخی ديگر قوی هستند و بر اين اساس موفقیت تحصیلی 

علمان و مربیان و همینطور والدين بايد سعی آنها يکسان نیست و نمی توان انتظار يکسان از آنها داشت. بنابراين م

کنند استعدادهای کودکان و نوجوانان را به درستی شناسايی کنند و آنها را در زمینه هايی که آمادگی و استعداد 

های خود را در آن زمینه ها شکوفا سازند. معلمان بايد نسبت به اختالالت فردی يادگیرندگان با احترام برخورد 

يادگیری مطالب درسی هرگز دانش آموزان را به رقابت وادار نکنند و از يکسان بار آمدن آنها بپرهیزند. کنند و در 

اگر معلمان به تفاوت های فردی فراگیرندگان توجه کنند، تقريبا می توان مطمئن شد که در هر کالس، همه ی 

 آنان به اهداف و استاندارد های ملی آموزشی دست می يابند. 

موضوع و تدريس يک کتاب خاص در يک کالس، هرگز به معنای آن نیست که همه ی دانش آموزان به بیان يک 

صورت کامال يکسان درک نموده و از آن بهره می جويند. بعضی از دانش آموزان زودتر می فهمند و بعضی نیاز به 

، از همه شاگردانش در فهم و زمان و توضیح بیشتری دارند. در واقع معلمی که با اصل تفاوت های فردی آشناست

درک موضوعات و ارائه پاسخ ها انتظار يکسان ندارد. توجه به تفاوت های فردی، مربی را از قضاوت های عجوالنه و 

ناروا در مورد رفتارهای دانش آموزان به دور داشته ودر پی بردن به علت واقعی بسیاری از رفتارهای ظاهرا نامطلوب 

کرر، شیطنت ها، گوشه گیری ها، پرخاشگری ها، تجديد شدن ها و مردود شدن ها و به ايشان نظیر سئواالت م

 اصطالح تنبلی ها، کمک می کند. 

مسئله تفاوت های فردی برای معلم از دو نظر اهمیت دارد ؛ تفاوت های برونی سر و کار داريم اما زمانی که مقايسه 

آموزان را در مقايسه با ديگران نداشته و صرفا به بررسی  ای در کار نیست و ما قصد ارزيابی ويژگی های دانش

 (1375)سیف،وضعیت فردی او می پردازيم، مسئله تفاوت های درونی يا درون فردی مطرح می گردد. 

 

 

  نتیجه گیری  



 

  

 

وجود تفاوتهای فردی در بین دانش آموزان امری بديهی و غیرقابل انکار است و يادگیرندگان مختلف باسرعت های 

تفاوت می آموزند. روش آموزش معلم بايد به گونه ای طرح ريزی شود که دانش آموزان بتوانند با سرعت متفاوت م

با توانايی های خود پیش بروند. بعضی از يادگیرندگان نیاز به توجه و کمک بیشتری از سوی معلم دارند و الزم 

موزشی درس مسلط گردند، در حالی که برخی از است تکالیف و تمرين های بیشتری انجام دهند تا به هدف های آ

آنها با اندک راهنمايی می توانند راه خود را بیابند و سريعا به مقصد برسند. معلم بايد در اجرای روش های آموزشی 

خود تفاوتهای فردی دانش آموزان را در توانايی و سرعت يادگیری در نظر گیرد و فنون آموزشی متناسب با آنها را 

رد استفاده قرار دهد. بنابراين وجود تفاوت های فردی در دانش آموزان ايجاب می کند که در مورد هر کس از در مو

روشی مناسب با روحیه او استفاده می کنیم و اگر روشی درباره فرد يا افرادی کارساز بوده آن را به همه يا 

 (1371)گنجی،یم و تربیت پرهیز نمايیم. خصوصیاتی متفاوت تعمیم ندهیم و از برخورد های کلیشه ای در تعل
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