
الفروق الفردية



تعريف الفروق الفردية

االنحرافاا ا الفرديااة تااط اتوجااع الا اوتااة 

التي ينتاي إليه  الفرد في أي صفة أو جااة 

اق جااااة جااااواف ي نااااا نفجااااية أو تق يااااة أو 

 جاااية يحيااو يتااورا امفااراد ااا  ياايط أت ااي 

وأقل در ة في الصفة الاق جة



فروق 
في 
النوا

فروق 
في 
الدر ة

أنواا 
الفروق 
الفردية



يطلقققلى لقققوى القققيةلى الي يققق ى ققق ى

 اصقققل ى يةفقققلى ققق ى ا قققة  ىة اققق ى

الخققق وحىة ققق اى اليقققلةى ا  ققق ي  ى

 ا قق ى حقق لىقلا للي قق ىقيقق    ى  قق وى

فيقققلةىصقققل ى اطقققةبىققققلا  يىقي  قققلى

يلققلةى اققةصفى صققل ىاخققيوىقققلا يلةى

جقققي   ىة القققيلىققققيفىصقققل ى اطقققةبى

.ة اةصفىهةى يفلى  ى ا ة 

فروق في النوا



فروق في الدر ة

قلا حق ىالليةلىققيفى ف قي  ى ق ىايق ى

صل ىاةىحق  ىة  ق ا ى يطلقلى لي قلى

 ققيةلى قق ى ا يجقق  ىا ى ققيةلى قق ى

 يج ىةجة ىهق  ى اصقل ىاةى احق   ى

 قققلاليلىققققيفى اطقققةبىة الصقققيىهقققةى

 ا يج  ىة ا ى ظي ىف   لىى و يلى

ي  ققفىفيلحقق  لىة ا للي قق ىقلحقق خ   ى

 ليقققلةىاةى ريقققليىة  ققق  ى  وه قققلى

.يللةىقلا  يىاةى اح  ي  ي



اظ هر 
الفروق 
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هااي ت ااخ االخت فاا ا التااي ن حظهاا  

يااايط امفاااراد فاااي اخت اااف الجاااا ا 

االنفع ليااااااة والعق يااااااة والاهاااااا راا 

الفروق ييط امفاراد هاي و,  لحرييةا

فااااروق فااااي الدر ااااة وليجااااا فااااي 

الناااواب وياعنااااي أخاااار هااااي در ااااة 

تشتا امفاراد ت اي تورياي أي جااة 

.اه رةأو 

فروق ييط امفراد



فروق داخل الفرد

تخت ف الفروق الفردية فاي القادراا 

أو الجااااا ا لاااادف نفاااا  الفاااارد وال 

تتجاا وف فيااا  يياانهث ب فااا   الفاارد 

الري ضاااااي الاتفاااااوق فاااااي ال يااااا ا 

االنفعااا لي قاااد ال يياااوط اتفوقاااة فاااي 

القاادرة العق يااةب وهااتا االخاات ف فااي 

القاااادراا أو الجااااا ا لاااادف الفاااارد 

.الري ضي فروق  داخل الفرد
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ادي الفروق

يقصد يادي 

الفروق يأنه 

الفرق ييط أت ي 

در ة وأقل در ة 

في توريي  

در  ا أي جاة 

أو اه رة اق جة 



اعدل  ي ا الفروق 

يخت ف  ي ا 

الفروق الفردية 

اط ظ هرة إلي 

أخري يا  ال ت يا 

هته الفروق في 

 ايي الصف ا 

ينجية اتج وية



نجيية قي   الفروق

أط قي   أي جاة اط 

الجا ا ال يتث يعريقة 

مط أداة , اي شرة 

القي   الاجتخداة 

تقي  اظهراً أو تينة 

اط الج وخ فقع ولي  

يل الاظ هر 



التنظيث الهراي ل فروق

يو د تنظيث ش ئي ل فروق 

الفردية يجاي ي لتنظيث 

الهراي يتضاط في قاته 

أهث الجا ا التي تدخل 

 ث , في  ايي جا ا الفرد

ت يه  الجا ا امقل 

.تاواية ف مقل وهيتا



الغالبية العظمى

توريي الفروق



حياة الاح ضرة

اإلخف ق يع اخ أي ر اط الن  ح

و متعلما وال تكن الثالث فتهلك  كن عالما ا 


