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 چکيده
هدف این تحقیق،بررسی برخی تفاوت های فردی افرادمختلف جامعه ازلحاظ 

جسمی،وضع ظاهــری، هوش، استعدادها، شخصیت،عالیق وانگیزش، به عالوه ،ممکن 

است افرادازنظرمیزان آموزش قبلی،نوع آموزش وپرورش،میزان آ شنایی،صالحیت شغلی 

دراین ین تفاوتها نقش دارند  که یاتحصیلی نیزمتفاوت باشند..و عوامل مهمی درتعیین ا

مقاله سعی شده است به طورمختصربه واژه های مطرح وکاربردی رایج درجامعه بپردازم. 

به صورت توصیفی، تحلیلی ای انجام پذیرفته است و تحقیق حاضر به روش کتابخانه

 انجام گرفته است.

 آموزش وپرورش استعداد،هوش، تفاوت های فردی، :يديکل واژگان
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 4زهرا فنودي، 3هزاده پودینمحمد ابراهيم ،  2روديکلثوم ابراهيمی شاه ، 1ري فروسی باقم

 ی ارشد علوم تربیتی) گرایش روان شناسی تربیتی(ناسدانشگاه سیستان و بلوچستان،کارش 1
 )گرایش آموزش وپرورش(ی علوم تربیتی کارشناس دانشگاه سیستان و بلوچستان  2
 )گرایش آموزش وپرورش(ی علوم تربیتی کارشناس دانشگاه سیستان و بلوچستان  3
 )گرایش آموزش وپرورش(کارشناسی علوم تربیتی  دانشگاه سیستان و بلوچستان 4
 

 نام نویسنده مسئول:

 موسی باقري فر

 

 

 رادوت هاي فردي در ميزان موفقيت افروانشناسی و تاثير تفا
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 مقدمه

روانشناسی راعلم مطالعه رفتارمی دانند،یعنی تاکیدبرعینیت،دقت،اندازه گیری، سنجش وآزمایش است  "ازآن جاکه روانشناسان عمدتا

تعریف ،ممکن است تفاوتهای فردی به آسانی ازنظردوربماند. وجودارتباط بین تواناییهای ذهنی ونتایج کا، بارها . مشکل اساسی دراین 

، نشان داده است که بین هوش ودشواری  1تحقیقی که درموردکارمندان ادارات انجام گرفته"موردتحقیق گرفته وبه تاییدرسیده است.مثال

ترتیب که افراد باهوش، روی هم رفته، مشاغل مشکل رااشغال می کنند.باگذشت زمان ،فردتمایل پیدا کاررابطه معنی داری وجود دارد.بدین 

. شایدنتوان دونفرپیداکردکه ازهرلحاظ شبیه هم باشند. ازبدوخلقت [1]می کند درجهتی پیش برودکه بااستعدادهای او هماهنگی دارد.

اذوق وبی ذوق جسور و ترسو، و...وجودداشته اندوبازهم وجودخواهندداشت،برخی به تاحاال،افراددرشت وریز،قوی وضعیف، باهوش وکم هوش ،ب

کوهنوردی عالقه مندند،بعضی اهل سیاست ،بعضی عاشق ریاست،برخی اهل رزم وبرخی اهل بزمند.عده ای ازشنیدن حتی یک بیت شعربه 

 وجدمی آیند، عده ای دیگرواکنشی نشان نمی دهند.

ینه هادیده می شود.همه به خوبی می دانندکه تفاوت های چشمگیری از نظر کار و رفتار بین افراد وجود تفاوت های فردی درکلیه زم

دارد؛حتی آنهابه راحتی متوجه می شوند،افرادی که کارمعینی رایادمی گیرند یا افرادی که باماشین یکسانی کارمی کنند،ازنظربازده تفاوت 

آدمی اشتیاق وافربه آگاهــی وشناخت به اختالفات موجودبین افرادبوده است،بااین وجودحدودیک های آشکاری رانشان می دهند.درطول تاریخ،

یکی ازدالیل مطالعه "قرن واندی است که روش های علمی وتجربی اندازه گیری تفاوتهای فردی معمول ومتدواول گشته است.احتماال

مشکالت وبحرانهایی که درقرن بیست ویکم گریبانش راگرفته،ازجمله  استعدادوتفاوت های دیگر،شناخت انسانی است که خودمسبب تمامی

مسایلی مانندوحشت ازجنگ هسته ای ،آلودگی محیط زیست،سواستفاده ازداروها،جنایت، تروریسم،گرسنگی وبیماریهای روانی است.شایددرک 

خودودیگران،مارابرای سازگاری بامسایل جدیدزندگی بهتر ازماهیت انسان راهی رابرای حل این مشکالت درپیش روی ماقراردهد.درک صحیح از

آماده می کند.اهمیت این سازگاری حتی ازتولیدسالح های جدیدوپیشرفت های فنی ویاکسب باالترین معیارهای زندگی بیشتراست.تاریخ به 

ایج فاجعه آمیزی به بارآورده کرات نشان داده است که هرگاه دستاوردهای علمی دردست انسان های آزمند،ترسو،بدبین قرارگرفته ،نت

است.لذاچون برآورده شدن بزرگترین امیدوآرزوی انسان درگروشناخت بیشتروی ازخوداست،مطالعه استعدادوتفاوت های فردی آدمی می 

این تفاوت هااهمیت بنیادی درموفقیت های تحصیلی یاشغلی دارند،زیراانجام دادن  .[2]تواندعمده ترین تالش روان شناسی محسوب شود. 

دررشته ریاضی موفقیت چشمگیری راکسب می کند،دانش  "تعیین می کنند..دانش آموزی رامی بینیم که مثال"کارورفتارفردرامستقیما

ون بکشدودانش آموزسومی رامی بینیم که، به رغم تالش آموزدیگری رامی بینیم که درهمان رشته ، تنهامی تواندگلیم خودراازآب بیر

خودودیگران،به کلی شکست می خورد.درموردکارگران یک کارخانه نیزوضع به همین منوال است .ماشین یکسانی دراختیارسه کارگرقرارمی 

دست نمی آورد.اگرنفرات اول هردوگروه دهند،یکی تولیدباالیی رانشان می دهد، دیگری کارمتوسطی راارایه می دهدوآن یکی دیگرموفقیتی به 

رادرنظربگیریم وبه احتمال خیلی زیادازتحصیل یاازکاررضایت کامل خواهندداشت،نفرات دوم،تحصیل یاکاررایکنواخت احساس خواهند کرد و 

ا خارج از توانایی خودتلقی عاجزخواهندماندوبه یادگیری ریاضیات یاکارباماشین مورد نظر ر "به ستوه خواهندآمدونفرات سوم کامال"احتماال

خواهندکرد.تفاوت های فردی تنهادرنتایج کارتجلی نمی کند،بلکه درروابط افراد با همکاران، دوستان، روسای ادارات، روسای کارخانه ها 

 .[3] رضایت یاعدم رضایت فردیااطرافیان رافراهم می آورد."وزیردستان نیزآشکارمی شودومسلما

ضی ازکارگران،کارمندان ودانش آموزان،مسوالن کارخانه ها،ادارات وآموزش وپرورش راوادارکرده است تااقدامات نتایج تاسف باربع      

بهتری رادرجهت بهبودوضع انتخاب افرادوراهنمایی های مجددآنهااتخاذکنند.البته الزم است این اقدامات قبل ازاشتغال افرادبه یک رشته 

دتاازبروزعواقب وخیم جلوگیری شود.بدیهی است که تنهاراه جلوگیری ازاین ضایعات ، توجه دقیق به تحصیلی یابه یک شغل معین انجام گیر

آگاهی ازتفاوت های فردی می تواندمارادرحل بسیاری ازدشواری ها یاری دهد.وقتی قبول کردیم که انسانها ازنظرتوانایی تفاوتهای فردی است.

واهیم بودکه ازهمه رفتارهای یکسانی را انتظارداشته باشیم.وقتی پذیرفتیم که گذشته انسان ها نخ های ذاتی واکتسابی تفاوت دارند،درپی این

 .[4]متفاوت ودرنتیجه نگرشها وعالیق آنهابه گونه ای دیگراست،هرگزدرپی این نخواهیم بودکه رفتارهای یکسانی رادرآنها مشاهده کنیم. 

 

 اهداف تحقيق
 دارد؟ بین یک گروه باگروه دیگرچه تفاوت هایی وجود-2افرادازکجانشات می گیرد؟علل تفاوت های فردی بین -1
 

 پيشينه ي تحقيق
می توان پذیرفت که اگاهی ازوجودتفاوت های فردی بین انسان ها،چه کودکان وبزرگساالن،به اندازه خلقت انسان قدمت دارد.زمانی که 

می رسیدندبالفاصله زوروبازوی یکدیگرراتخمین می زدنداگرطرف مقابل راضعیفترمی  انسان هادرغارهایاجنگل هازندگی می کردندوقتی به هم
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طعمه اش رامی گرفتندوبرعکس ،اگردرمی یافتندکه حریف پنجه پرزورترازآنهادارد،به اصالح امروزی،پیش خودمی گفتند:بااین نمی "یافتندفورا

نیم ،درهیچ دوره ای نخواهیم دیدکه انسانها،خواه به صورت رسمی وخواه ازسرراهش کنارمی کشیدنداگرتاریخ راورق بز"شودشوخی کرد.وفورا

قوم آریایی ایرانی،یعنی اجداد  "به صورت غیررسمی، اعضای جامعه خودراگروه بندی نکنندوبرای هرگروه ویژگی های خاصی قایل نشوند.مثال

گروه )جنگاوران،برزگران،مغان(تقسیم می شدندوهرکدام قدیمی ما،که درحدودهشت قرن قبل ازمیالد،براین سرزمین تسلط داشتندبه سه 

غنی سرزمین خودرامرورمی کنیم ،بازمی بینیم که موضوع تفاوتهای فردی درهردوره ای "وظایف متفاوتی داشتند.وقتی ادبیات کهن وواقعا

عارف نامی قرن هفتم هجری،سعدی  موردتوجه بوده است.هرکاری رابه هرکسی نمی دادندوازهمه کس نیزانتظارات یکسانی نداشتند.مولوی

 .[5] بزرگترین نویسنده وگوینده قرن هفتم هجری شعرها وسخنانشان مویداین جمله می باشدکه: تربیت یکسان وطبایع مختلف.

قبل ازمیالدزندگی می 377تا460حکیم یونانی ،که بین سال های   1درسایرسرزمین ها نیزوضع به همین منوال بوده است.بقراط

کرد،معتقدبودکه انسانه،برحسب این که کدام یک ازمزاجهابرآنه تسلط داشته باشد؛به گروههای سودایی، صفرایی،دموی وبلغمی تقسیم می 

،درکتاب جمهوریت خود،که درآن اصول کشورداری،نظام اساسی کشور،شکل حکومت،شرایط حقوق وزندگی افالطون ،فیلسوف یونانی شوند.

ردم راازلحاظ استعدابه سه گروه تقسیم می کند.دراین تقسیم بندی ،گروه اول به طالتشبیه می شوندکه می راموردبحث قرارمی دهد،م

یه توانندزمام اموررابه دست گیرند.گروه دوم به نقره تشبیه می شوندکه بایددستیاران گروه رهبری باشند.گروه سوم به ترکیبی ازمس وآهن تشب

توصیه می کندکه حکومت بایددرموردهرفردبه شیوه ی مختلف وبراساس طبیعت  2ند.به عالوه ،افالطونمی شوندکه توده مردم راتشکیل می ده

ستاره شناسی به نام 1796تفاوت های فردی برای اولین باربراثریک تصادف جالب،توسط علم نجوم اندازه گیری شد.درسال.[3] اوعمل کند.

 4بسیل 1816هدات اوروی حرکات ستارگان یک ثانیه اختالف داشت،اخراج کرد.درسال، همکارخودکینربروک رابه این دلیل که مشا 3ماسکلین

که اونیزستاره شناس بود،ازماجرای کینربروک مطلع شدوبه کشف آن عالقه نشان داد.تحقیقات اوبعدازمدتی به این نتیجه رسیدکه 

لمی درباره سرعت عکس العمل را انجام داده است،وی تحقیق آمریکایی اولین تحقیق ع 5درمشاهدات افراد،اختالفاتی وجوددارد.کاتل"معموال

 .[2] مذکورراعالوه برمخالفت وونت ادامه دادوهمین عالقه سبب تحقیق واندازه گیری اختالفات فردی درزمینه های دیگر،ازجمله هوش شد.
 

 یافته هاي تحقيق

یعنی آمادگی طبیعی  6استعداد.[6] شدت وضعف می باشد.تفاوت های فردی جنبه کمی دارندنه کیفی ودرمیان افرادمختلف دارای 

روان شناس سویسی، وقتی افرادرادرشرایط یکسان آموزشی قرارمی دهیم،بین  7یااکتسابی برای انجام دادن بعضی کارهابه نابه گفته ادواردکالپارد

فـردبینه هوش راچنین تعریف می نماید: هوش چیزی است آنهاازنظربازده تفاوتهایی می بینیم،عامل این تفاوتها را استعدادمی نامیم. دکترآل

(درکتاب اصول روان شناسی 1380که تست من اندازه می گیرد.هوش یعنی توانایی حل مسائل،قدرت سازگاری باموقعیت تازه )گنجــی،

ارت ،فرصتهای یکسان ومشابهی نیزتعریفی آنده است که: استعدادراازمیزان نسبی پیشرفت استنباط می کنیم.اگربرای کسب یک مه )مــان(

(نقل می کنندکه: هرانسانی ازبعضی 1953وهمکاران) به افرادبدهیم،خواهیم دیدکه ازنظرسهولت کسب آن بایکدیگرمتفاوت هستند.کالکهـون

 8آلبرت بینهروش تطبیقی .[1] جنبه هاشبیه همه ی انسانهای دیگراست،شبیه بعضی ازانسانهای دیگراست وشبیه هیچ انسان دیگری نیست.

درزمینه روان شناسی  "تفاوتهای فردی کودکان سوق داد.می توان گفت ؛بینه دقیقا "،اورادرجهت توسعهی مطالعه تفاوتهای فردی،مخصوصا

 .[3] تفاوتهای فردی قدم برداشته است.
 

 در مطالعه تفاوت هاي فردي چه نکاتی رعایت شود.
،اگرتعدادنمرات اولین مرحله هرمطالعه افتراقی است.برای تعیین میانگین "معموالتعیین میانگین یک سری نتیجه محاسبه ميانگين:

 می توان حاصل جمع نمرات رابرتعدادآنهاتقسیم کرد. "مستقیما کم باشد،

                                                           
1 .Hippcrate 
2 .Platon 
3 .Maskelyne 
4.Bessel  
5 .Cattell 
6 .Disposition. 
7 .Edouard   Claparede 
8 . A.Binet 
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اف :موقعیت یک نمره نسبت به میانگین ،ازطریق انحراف آن ازمیانگین معلوم می شود. انحرمحاسبه انحراف استاندارد

گی مورداندازه گیری کندگی نمرات رانشان می دهد.اگرانحراف استانداردکوچک باشدمفهومش این است که،اعضای گروه ازنظر ویژاستاندارد،پرا

 .[2] ،تفاوت های زیادی ندارند.

راکثرمواردالزم می مورداستفاده قرارگیرد.د"محاسبه همبستگی: به ندرت اتفاق می افتدکه تفاوتهای مشاهده شده بین افـراد،مستقیما

مشاهده شده موردبررسی  شودکه این تفاوتهاباسایرتفاوتهامقابله شودواحتمال وجودروابط یاهمبستگی های معنی داربین تعدادزیادی ازتفاوتهای

 .[3]قرارگیرد. 

 

 کميت هاي تفاوت هاي فردي

هم معنا بکارمی روند.اما واقعیت این است که این سه درعین  11وسنجش 10،آزمودن9سه اصطالح اندازه گیـری "درآموزش وپرورش غالبا

نزدیکی ،این مفاهیم ازیکدیگرمتمایزهستند.اندازه گیری فرآیندیافعایتی است که تعیین می کندیک شخص یایک شیءچه مقدارازآن ویژگی 

آن ویژگی یاصفت بصورت عددیارقم "ثانیاویژگی یاصفتی از یک شی یایک شخص اندازه گیری می شودو"رابرخورداراست.دراین تعریف اوال

 مشخص می گردد. فرآینداندازه گیری نیازبه وسیله ای دارد،متروترازو،ویژگی های فیزیکی رابه طورمستقیم اندازه می گیرند. عالوه برویژگی

موزدریک جلسه درسی صندلی اش تعداددفعاتی که دانش آ"های فیزیکی، رفتارهای آشکاررانیزمی توان به طورمستقیم اندازه گیری کرد.مثال

راترک می کندیاتعدادمسائل ریاضی راکه درست حل می کند)محصول رفتار(می توان بطورمستقیم اندازه گرفت.برخالف ویزگی های 

فیزیکی)جسمی(ورفتارهای آشکارکه بطورمستقیم اندازه گیری می شوند،ویژگی هایاصفات روانی مانند هوش، خالقیت، انگیزش، نگرش، 

به این ویژگی هدسترسی ندارد.معمول ترین وسیله  "گیری وهمانند اینها را باید بطور غیرمستقیم اندازه گیری کرد.زیراهیچ کس مستقیمایاد

اده اندازه گیری ویژگی هایاصفات روانی آزمون است.هرزمان که برای اندازه گیری یکی ازویژگی های روانی یک فردیاگروهی ازافرادازآزمون استف

دبه این عمل یافعالیت آزمودن می گویند.بنابراین آزمون وسیله یاروشی نظامداربرای اندازه گیری نمونه ای ازرفتاراست.ازآنجاکه آزمون می شو

یک وسیله اندازه گیری است،هروقت آزمودن صورت می پذیرد،یعنی آزمونی بکارمی روند،نوعی اندازه گیری انجام می شود،اماهرنوع اندازه 

آزمودن نیست.اندازه گیری ازآزمودن مفهوم گسترده تری دارد.زیراممکن است اندازه گیری صورت پذیرداماآزمودنی "اگیری الزام

درکارنباشدیاهمراه باآزمون وسیله دیگری نیزمورداستفاده قرارگیرد.مانندزمانی که یک روان شناس بالینی می کوشدتاازراه مصاحبه بایک 

تعیین نماید.وقتی یک روان شناس پرورشی هم بامشاهده رفتارهای آشکاریک دانش آموزوهم بااستفاده ازیک فردمیزان افسردگی یااظطراب اورا

بااستفاده ازآزمون انجام می "آزمون هوش می کوشدتشخیص دهدکه آن دانش آموزعقب مانده ذهنی است یانه.وقتی که اندازه گیری صرفا

گیری بجای آزمون یاعالوه برآن،وسایل دیگری به کارمی روندبه آن سنجش می شودآزمودن صورت می پذیرد.امازمانی که دراندازه 

دریک جمع بندی وبه نگاه عامیانه،مردم اغلب به   .[2]گویند.بنابراین ، سنجش نیزنوعی اندازه گیری است که مفهوم وسیعتری ازآزمون دارد. 

ی به اطراف خودنظری بیفکندهرروزبااختالفات کیفی فاحشی که بین دودسته ی بااستعدادوبی استعدادتقسیم وطبقه بندی می شوند.اگرهرکس

افرادجامعه وجودداردمواجه می شود.به هرحال درمشاهده دقیق تری معلوم می شودکه تمام فراددرگونه های مشخصی قرارندارندواختالف 

می توان کمی دانست تاکیفی.ازآنجاکه تفاوت های میان آنها ازلحاظ درجات است.به این ترتیب استنباط می شودکه تفاوت های فردی رابیشتر

فردی،جنبه کمی دارند،این سوال پیش می ایدکه درجات مختلف هرخصیصه ویژه چگونه دربین مردم توزیع شده است؟آیاافراددردسته 

 [.6]هاوطبقات معینی گروه بندی شده اند؟ 

 

 گروه هاي هوشی درجامعه
انگرمیزان هوشی براساس نتایج ،آزمون های هوشی ،بااستفاده ازفنون گوناگون،به دست می آینددرنهایت به کمیتی می رسیم که بی  

دجامعه راتشکیل می باشندونیمی ازافرا110تا90افرادمی باشد.این کمیت ضریب هوش است.روانشناسان افرادی راکه دارای بهره هوشی بین 

رفته ذهنی می رابه ترتیب عقب مانده وپیش130وبیش از70گویند وتعدادی دیگریعنی واجدین ضرایب هوشی کمتراز می دهند،طبیعی ونرمال

 [.6]نامند. 
 

 

                                                           
9 .Measurement 
1 0 .Testing 
1 1 .Assessment 
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 شيوه کاردرروان شناسی تفاوت هاي فردي
رارمی قشیوه کاربه این نحواست که وقتی ویژگی یاصفتی ،مانندهوش،انتخاب می شودورابطه آن بامتغیرهای دیگرموردبررسی 

ینی رابراساس نمره گیرد.نخستین گام طراحی وسیله اندازه گیری برای نشان دادن تفاوتهای افرادازنظراین ویژگی است.سپس می توان فردمع

ی توانیم افرادی را ای که درویژگی فوق به دست آورده است توصیف کرد.بنابراین ،اگرمابخواهیم مصرف الکل رابرچگونگی رانندگی بسنجیم،م

رچهارلیوان مشروب وآنان رابه دوگروه تقسیم کنیم؛به گروهی که گروه گواه می نامیم الکل ندهیم،امادرگروه آزمایشی به هرنفبرگزینیم 

وتی وجودداردیانه.می توان بخورانیم.نیم ساعت بعدآزمودنیهراپشت اتومبیل آزمایشگاهی بنشانیم وببینیم آیابین دوگروه ازنظرنحوه رانندگی تفا

تحقیقات به روش  رد اشخاص راهنگام رانندگی تحت تاثیرقرارمی دهد.امابه طورمعمولی درحوزه تفاوتهای فردی انجام دادنگفت الکل عملک

آزمودنی آزمایشگاهی میسرنیست،زیرانمی توان ویژگی های فردی آزمودنیها،نظیرسن،شخصیت،هوش وطبقه اجتماعی رادستکاری کرد.هر

کاری درآنهاراندارد.به ی آوردوآزمایشگرفقط می تواندآنهارامشاهده واندازه گیری کند،ولی امکان دستویژگی های خاصی راباخودنزدروانشناس م

گرنمی توانیم همین سبب،درتحقیقات مربوط به تفاوت های فردی ، طرحهای همبستگی رابه کارمی بریم،ولی بدون به دست آوردن شواهددی

همبستگی متمرکزمی  ی که هنگام تحقیق درباره ی تفاوتهای فردی توجه خودرابه روشهایوجودرابطه علت ومعلولی رااستنباط کنیم.پژوهشگران

 [1] کنندبااین خطر مواجه اند که یگانگی فردرانادیده بگیرند.
 

 تفاوت هاي گروهی
رسی آنهاراموردبربررسی تفاوت های فردی بدین معنی است که می توان افرادشبیه یکدیگرراگروهبندی کردوتفاوتهای بین 

ن رابه خودمعطوف داشته قرارداد.آشکارترین این تفاوتها، تفاوت بین زنان ومردان است،امابرخی دیگرازتفاوتهای گروهی ، که توجه روانشناسا

 [.2] است،تفاوتهای نژادی وسنی است.
 

 تفاوتهاي دوجنس
ده است،شایدبه این دلیل که هریک ازمابه یکی ازاین دوگروه تفاوتهای روانشناختی بین زنان ومردانهمیشه برای مردم عادی جذاب بو

تعلق داریم وبنابراین فوری به این موضوع عالقه نشان می دهیم.این مطلب برای روانشناسان نیزدارای جذابیت واهمیت قابل توجهی 

دازه جذابیت همیشگی نداشته هیچ موضوعی درروانشناسی به این ان»گفته است:«روانشناسی تفاوتهای انسان»است.تایلردرکتاب 

 .[1] کتاب ومقاله دراین زمینه مرورکرده اند.2000(درحدود1975) 14وجکلین 13(.مکابی12،1965تایلر«)است

 

 توانایی هاي شناختی
موزش انجمن اسکاتلندی تحقیق درآ»پژوهشگران1939هوش کلی،یانمره هوش به رزنان ومردان تاحدودزیادی مشابه است.درسال

مع آوری کردند.آنان یکی ازبهترین تحقیقات رادراین زمینه انجام دادندوطی آن یکی ازبهترین نمونه های نمره های آزمون هوش راج«وپرورش

ن خردسالی هوش کلی یک جنس برجنس دیگربرتری داشته باشدنیافتند.تحقیقات نشان داده است که ازسنیشوهدی مبنی براینکه ازلحاظ 

گویی باشند،نسبت دختران،دربیشترجنبه های مربوط به عملکردکالمی نسبت به پسران برتری دارند.دختران خردسال،قبل ازآنکه قادربه سخن

کنند.واختالالت  .دختران به طورمتوسط سخنگویی رادرسنی پایینتر از پسران آغازمیبه صحبتهای بزرگساالن واکنش بیشتری نشان می دهند

وند،دوبرابردختران سخنگویی کمتری دارند.آنهاخواندن رازودترازپسران می آموزند،وتعدادپسرانی که ازنظرخواندن دچار عقب ماندگی  می ش

دان برتری کلی تلقی شده است.زنان درتواناییهای شناخنی برمر است.ازنظرتوانایی های ریاضی ، برتری مردان به عنوان یک قاعده

ال هندسی بدون کم دارند.بیشترتحقیقات حاکی ازآن است که زنان درحافظه طوطی وار،یعنی درتکالیفی که مستلزم تکرارارقام،کلمات یااشک

 .[1]وزیادکردن آنهاست، قویترند. 

 

 پرخاشگري
جنس است. یافته های کلی نشان می دهدپسران ومردان پرخاشگرتر ازدختران وزنان اند ، و دراین حوزه برجسته ترین تفاوت بین دو

سالگی می توان مشاهده کردکه ازهمین سنین پسران نسبت 3چنین یافته هایی باتصورعمومی دراین موردبسیارهماهنگ است.این تفوتهارااز

                                                           
1 2 .Tyler 
1 3 .Maccoby 
1 4 .Jacklin 
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،مردان به میزان قابل توجهی بیشتراززنان مرتکب جنایت می شوندبه نظرمی به بازیهای خشن بیشترازدختران عالقه نشان می دهد.دربزرگسالی

 .[1]رسدکه این یافته هادربسیاری ازفرهنگ هاصادق است وصرفا مختص یک فرهنگ نیست. 

 

 همرنگی و وابستگی
علم تقرب ومادریامهمرنگی دربین زنان نسبت به مردان بیشتراست.دختران درسنین مهدکودک به یک بزرگسال مهربان ازقبیل پدر

 .[1]جویی بیشتری دارند.درسنین هفت سالگی دختران درخانه به نسبت بیشتری اوقات خودرادوروبروالدین می گذرانند. 
 

 ظهور روان شناسی تفاوتهاي فردي
عنوان)روان ،بینه وهنری،مقاله ای تحت 1895روان شناسی تفاوت های فردی درطی قرون واعصارشروع به شکل گیری کرد.درسال

شناسی فردی( منتشرکردندکه اولین تحلیل سیستماتیک،هدفهاوروشهای روان شناسی تفاوتهای فردی رابیان می کرد.اولین عباراتی که 

در زمینـه روان شناسی  15میالدی اولین چاپ کتاب  استرن1900بکاربردندحاکی بودازاین که:مشکل است وهنوزدرابتدای راه هستیم.درسال

منتشر شده اند کی بعدارکان شاخه های مختلف روان شناسی تفاوتهای فردی پی ریزی شد.مقارن بااین پیشرفت هاهمکاری  16ردیتفاوتهای ف

 علم انسان شناسی وروان شناسی اجتماعی نیزاضافه شدند.این دوعلم باروان شناسی تفاوت های فردی امروزنقاط اشتراک فراوانی دارند.درعلوم

 .[6] می که درروان شناسی تفاوتهای فردی کاربردبیشتری داردمربوط به مفاهیم همبستگی ومعنی داربودن است.آماری مهم ترین مفاهی
 

 عوامل موثر درتفاوتهاي فردي
چراافرادباهم تفاوت دارند؟علت اصلی تفاوت افرادچیست؟ریشه تفاوت های فردی رامی بایست درپیشینه ارثی فردوباتوجه به  وراثت:

شرایط محیطی که درآن رشدیافته جستجوکرد.اول بایددیدوراثت به چه معناست؟اثاث وراثت هرفردی درژنهای به خصوصی است که درطول 

الدین خویش کسب کرده است.هرفردزندگی خویش راازهمان دوران جنینی به صورت یک موجودیک سلولی دوران بارداری )زندگی جنینی(ازو

که همان تخم لقاح یافته است آغازمی کند.این سلول تقسیم می شودبه دوسلول وبه همین طریق تقسیم ادامه دارد.طی فراین تقسیم سلولی 

ونیم شدن ازطول درمدت زمان مشخصی دوبرابرمی شود.هرسلولی که ازاین تقسیم خوانده می شودهرکروزوم درهسته سلول باد 17که میتوزیس

پدیدمی آیدیک سری کروموزوم یکسان دریافت می کند.به این ترتیب همه سلول های بدن ازوراثت یکسانی برخوردارند. وقتی که فردازلحاظ 

اتوزوئیددرجنس نر،نوع متفاوتی ازتقسیم سلولی صورت می جنسی بالغ می گردددرتشکیل سلولهای جنسی ،یعنی اوول درجنس ماده واسپرم

گیرد.ازآن جائی که دراین فرایندتعدادکروموزوم های موجوددرهرسلول تناسلی به نصف کاهش می یابدفرآیندمذکوربه عنوان تقسیم سلولی یا 

 (.1374خوانده می شود.)سروری، 18میوسیس

 

ان وقتی گفته می شودیک کودک محیط فقیری داردمنظوراین است که آن کودک دریک محله پست زندگی می کند؛نمی تومحيط:

ند.یعنی محیط ساله اش که دریک اطاق زندگی می کنند،درهرلحظه اززمان دارای محیط یکسانی هست5ساله وبرادر8نتیجه گرفت که یک پسر

تارمتفاوت دردوبرادرمی کندودرنتیجه اثرآن برروی هرکدام ازبرادرهامتفاوت است که باعث بروزرف هرکدام ازآنهاباتوجه به شرایط سنی فرق می

ذایی وتغذیه به اثبات رسیده است.به عنوان مثال: تغییردررژیم غ"شود.اهمیت محیط پیش ازتولد)رحم مادری(درتعیین رشدفردی مکررا

ونوسانات  مهمی بررشدجنین داشته باشد.درنتیجه تعدادزیادی ازتحریکاتوترشحات غددودیگرشرایط فیزیکی مادرممکن است اثرعمیق و

ردبه طورقطع القائی)تغییرات مصنوعی(که درحیوانات پست آزمایشگاهی صورت گرفته به وضوح ثابت می شودکه رشدساختمانی وساختاری ف

 [.2]قبل ازهرچیزتحت تاثیرعوامل محیطی قرارمی گیرد. 
 

کهعدم موفقیت های پسران باهوش درکالس سوم آغازمی شوددرصورتی که این مطلب درمورددختران مربیان دریافته اندتحصيل:

درکالس نهم اتفاق می افتد.درصورتی که تحقیقات اخیرگفته اندکه عدم موفقیت برای پسران ازکالس اول شروع شده ودرصورتی که این 

پس ازکسب موفقیتهای تحصیلی اعتمادبه نفس خودرادرتوانائیهای هوشی  پدیده برای دختران تاکالس ششم وجودندارد.متاسفانه ، دختران

                                                           
1 5 .Stern 
1 6 .Die Differentelle  Psychologie  in Ihren  Methodischen  Grundlagen 
1 7 .Mitosis 
1 8.Meiosis  
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ازدست می دهند.درحالی که پسران برعکس عمل می کنند.تحقیقات گذشته مویداین مطلب می باشدکه نوجوانی باافت موفقیت های تحصیلی 

 [.6]وازدست دادن اعتمادبه نفس وتمایل به کارهای کلیشه ای زنانه همراه است. 
 

ازموفقیت های خودانتظارات کمتری دارندوعلت آن رانقیصه های شخصی ازقبیل محدودیت مهارت وهوش می ":دختران عموماسجن

دانند.برعکس پسران علل شکست راعدم تالش وکوشش کافی ویاعوامل خارجی می دانند.دختران همکاری رابررقابت ترجیح می دهندواین 

موفقیت ازنظردختران شامل: محبوبیت،تناسب اندام،مهارت های اجتماعی وآمادگی برای ایفای درمدارس مختلط به وضوح مشاهده می شود.

 [.6]نقش مادری درآینده است که اکثرتحقیقات مویداین فرضیه است. 
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 بحث و نتيجه گيري

متفاوت نشان می دهند.بعض هاسعی "وقتی خانواده ای صاحب فرزندتازه ای می شود،اعضاءخانواده وسایربستگان دونوع واکنش کامال

می کننددروجودنوزادبرخی ازصفات اجداداوراپیداکنندوبدین وسیله نقش توارث راتاییدکنند.برخی دیگردوست دارندبگویندکه نوزادصفات خاص 

ه اهمیت محیط رانشان دهند. وقتی به نوشته های گذشتگان مراجعه می کنیم می بینیم که اکثرآنهابه اهمیت محیط خودراداردوبدین وسیل

وتوارث در ایجاد تفاوت های فردی اشاره کرده اند.آگاهی ازتفاوت های فردی می تواندمارادرحل بسیاری ازدشواریهایاری دهد. وقتی قبول 

ای ذاتی واکتسابی تفاوت دارند، در پی این نخواهیم بودکه ازهمه رفتارهای یکسانی راانتظارداشته باشیم.وقتی کردیم که انسانها از نظر توانائیه

پذیرفتیم که گذشته انسانها متفاوت ودرنتیجه نگرشها و عالیق آنهابه گونه ای دیگراست،هرگزدرپی این نخواهیم بودکه رفتارهای یکسانی 

خلقت می دانستندکه بین آنهاتفاوتهایی وجوددارد.موضوع تفاوتهای فردی برای انسانهای قرون مختلف همیشه رادرآنهامشاهده کنیم. انسانهاازبد

یک موضوع آشکاروبدیهی بوده است.درجوامع ابتدایی نیزافرادمشاغل مختلفی راعهده دارمی شدند.عده ای طبابت می کردند،عهده ای آذوقه 

می کردند، تعدادی به جادوگری می پرداختند.این تقسیم بندی هادرهمه جوامع وجود داشته  تهیه می کردند،گروهی جان ومال مردم راحفظ

است.وقتی مانوشته ها راورق می زنیم، اشعار و ضرب المثلها را در نظرمی گیریم یاتاریخ رامرورمی کنیم،به راحتی درمی یابیم که همیشه 

اهرکاری رابه هرکسی نمی دادند.بسیاری ازمردم فکرمی کنندکه توانایی تشخیص انسانها می دانستند که قابلیت های آنهامتفاوت است.آنه

دارند، بسیاری ازمعلمان تصورمی کنندکه دانش آموزان خودرامی شناسند،جای تردیدوجودنداردکه همه ی ما از مقداری توانایی تشخیص 

رسی ها نشان می دهدکه انسانهادرشناختن حتی دوستانی که برخورداریم،اما باید بدانیم که دراین کارخطاهای نابخشودنی وجوددارد. بر

 چندسالی با آنها به صورت شبانه روزی زندگی می کننددچارخطامی شوند.باتجربه ترین داوران نیزنمی توانند،بدون استفاده ازابزارهای عینی

وحتی قیافه نمی تواندبه اندازه تشخیص آنهابه ،تخمینهای درستی به عمل آورند.تشخیص عقب ماندگی یاباهوشی کودکان،ازروی عکس، فیلم 

کمک آزمونهای عینی صحت داشته باشد.بنابراین ،برای تخمین ویژگی های انسانهاوتعیین تفاوتهای آنها،تنهاراهی که می تواندازمیزان خطای 

براساس آنهاتفاوتهای افرادرادرفعالیتهای  ما بکاهد استفاده ازروشهای علمی است.اطالع ازتفاوت های فردی زمانی مفیدخواهدبودکه مابتوانیم

بعدی پیش بینی کنیم.بررسی وارزیابی رفتاریک فردبه طورجامع مستلزم آگاهی ازهرسه جنبه یعنی حیطه شباهتها،تفاوتهاویگانگیهاست.هرسه 

ردرسهای دانشگاهی جنبه درروانشناسی تفاوتهای فردی به نقطه مشترکی می رسند. تحقیقات نشان داده است که افراددرونگراد

بهترازافرادبیرونگراهستند.درپایان سعی شده است دراین مقاله چیزهایی مطرح شوندکه جنبه کاربردی داشته باشندودرجامعه قابل استفاده 

ال یُکَلِّفُ اَللَّهُ » آیه شریفهباشد.درپایان این مقاله به این نتیجه می رسیم که نبایدازهمه انسانهای جامعه انتظاریکسانی داشته باشیم چراکه 

کند. وسع در لغت به معنی گشایش و قدرت است، بنابراین مضمون اش تکلیف نمیخداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی«19نَفْساً إاِلَّ وُسْعَها

یی افراد نیست و لذا باید گفت گاه باالتر از میزان قدرت و تواناکند که وظایف و تکالیف الهی هیچآیه شریفه همان حقیقت عقلی را تأیید می

گذار حکیم یابد. بدیهی است یک قانونگردد و به مواردی که تحت قدرت انسان است اختصاص میتمام احکام با همین آیه تفسیر و تقیید می

 .تواند غیر از این قانون وضع نمایدو دادگر نمی
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