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 الذكاء

 ممدمة                                 

ان الدماغ االنسانً الذي ٌمثل الجزء االساسً فً الجهاز العصبً هو فً ؼاٌة التعمٌد 

من حٌث التركٌب وٌعمل فً ؼاٌة الدلة والكفاءة وما التمدم الذي حممته االنسانٌة عبر 

ٌتمتع بها الدماغ والجانب الهام من التارٌخ  اال بفضل المدرة الذهنٌة العالٌة التً 

 وظائؾ تلن المدرة هو الذكاء .

وما الصراعات التً مر بها االنسان عبر العصور اال مثاال على ازمات انتمالٌة مرت 

بها البشرٌة وكان المنمذ الوحٌد فً تجاوز االزمات ولصالح االنسان هو استعمال 

ن اهم تلن الوظائؾ هو الذكاء العمل البشري وبأداء وظائفه على احسن وجه وم

االنسانً فالتفوق االنسانً على بالً المخلولات تم باستعمال التفكٌر والذكاء واالبتكار 

فتجاوز ما سواه من الكائنات الحٌة االخرى , فاإلنسان حتى فً طموسه ٌختلؾ فً 

ان  تفكٌره عن المخلولات االخرى اختالفا حاسما الن سلوكه ٌرتبط بالتفكٌر فً حٌن

سلون ؼٌره ٌرتبط بالؽرائز , لذلن ٌعد التفكٌر والذكاء جانبان هامان من جوانب 

شخصٌة االنسان ومرتبطان بروابط ذهنٌة معٌنة وكالهما ٌشكالن جانبا من وظائؾ 

 الدماغ العلٌا .

 تعرٌؾ الذكاء وطبٌعته

الفالسفة ان االهتمام بموضوع الذكاء لٌس حدٌث العهد , فمد حظً باهتمام العدٌد من 

المدماء من خالل كتاباتهم االولى المتعلمة بتفسٌر طبٌعة المعرفة والتعلم لدى الكائنات 

البشرٌة حٌث ٌرى ارسطو ان االفراد ٌختلفون فً خصائصهم تبعا الختالؾ البٌئات 
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التً ٌنشأون فٌها وٌتفاعلون معها , فً حٌن ٌرى افالطون ان الذكاء لدرة فطرٌة 

 فراد على التعلم واكتساب الخبرات والتكٌؾ مع االوضاع المختلفة .تتجلى فً لدرة اال

وحدٌثا ٌعد موضوع الذكاء من المواضٌع الحٌوٌة التً ٌهتم بها علماء النفس نظرا 

االكادٌمٌة والمهنٌة والفنٌة  –الرتباطه الحٌوي فً كافة مٌادٌن الحٌاة المختلفة 

ن جمٌع علماء النفس على حٌوٌة هذا واالجتماعٌة وؼٌرها , وبالرؼم من االتفاق بٌ

الموضوع واهمٌته فً المٌادٌن المختلفة اال انه ال زال هنان جدل فٌما بٌنهم حول 

 طبٌعة الذكاء وتعرٌفه .

وتشٌر مراجع هذا العلم الى ان ابرز اسمٌن ٌرتبطان بالبحث فً الذكاء ولٌاسه هما 

ث اعتمد االول بان الذكاء ما هو اال العالم االنكلٌزي جالتون والعالم الفرنسً بٌنٌه حٌ

حدة الحواس التً ٌتزود بها االنسان وهو بهذا المعنى موروث واعتمد الثانً ان 

باإلمكان تطوٌر ممٌاس الذكاء لتسجٌل ذكاء الناس وعرؾ كذلن بانه اول من وضع 

 اختبارا للذكاء .

ن الختالؾ لم ٌتفك علماء النفس على تعرٌؾ واحد للذكاء وٌرجع السبب فً ذل

 وجهات النظر بٌن علماء النفس فٌما ٌتعلك بطبٌعة وكٌنونة الذكاء .

 وفً هذا الصدد ٌنظر الى تعارٌؾ الذكاء من خالل ثالثة اتجاهات هً :

الذكاء لدرة عضوٌة لها اساس فً التكوٌن الجسمانً وٌعزى اختالؾ االفراد  -1

 الؾ فً الوراثة .فٌه الى اختالفهم فً التكوٌن العضوي وبالتالً الى اخت

ٌؤكد انصار هذا االتجاه على الناحٌة االجتماعٌة فً الذكاء وٌرون ان الذكاء  -2

ناتج عن التفاعل االجتماعً , كما وٌعتبرون ان الفرد الذي ٌعٌش فً ثمافة 
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متمدنة ٌكون اذكى من اي فرد ٌعٌش فً ثمافة بدائٌة بصرؾ النظر عن 

 االستعدادات الموروثة .

تجاه الثالث فٌرون بان الذكاء ٌرتبط بتموٌم السلون الذي تظهره اما انصار اال -3

االختبارات وهم ٌحكمون على الذكاء من مظاهر السلون فمط والتً تشمل 

 الجانبٌن الوراثً والبٌئً .

 ومن اشهر تعارٌؾ الذكاء هً :

تعرٌؾ بٌنٌه اذ ٌرى بان الذكاء هو المدرة على اتخاذ اتجاه محدد واالستمرار  -

 فٌه .

تعرٌؾ شتٌرن بانه المدرة العامة للفرد على مالئمة تفكٌره وشعوره بالموالؾ  -

 الجدٌدة وظروؾ الحٌاة .

تعرٌؾ ستودارد بأنه المدرة على المٌام باوجه من النشاط تتمٌز بالصعوبة  -

 والتعمد واالندفاع وظهور االبتكارات .

الى تبنً تعرٌفا عاما ان تعدد تعارٌؾ الذكاء وتنوعها دفع العدٌد من علماء النفس 

 للذكاء إلزالة هذا الؽموض وتم تعرٌؾ الذكاء بأنه ما تمٌسه اختبارات الذكاء .

ومهما ٌكن من امر فان معظم تعرٌفات الذكاء تجمع على وجود المدرات التالٌة فً 

 الذكاء :

المدرة على التعلم واكتساب الخبرات والمعارؾ الحسٌة والمجردة واالستفادة من  -1

 م السابك فً التعلم الالحك .التعل

المدرة على حل المشكالت المألوفة وؼٌر المألوفة من خالل توظٌؾ المعارؾ  -2

 والخبرات لمعالجة الموالؾ المختلفة التً ٌواجهها الفرد .
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المدرة على التكٌؾ مع االوضاع والموالؾ المادٌة واالجتماعٌة المختلفة من  -3

 موالؾ .خالل االستجابة بطرٌمة فعالة لتلن ال

المدرة على التفكٌر المجرد من خالل استخدام الرموز والمفاهٌم والمبادئ  -4

 المجردة التً لٌس لها تمثٌل مادي محسوس فً الوالع .

 الذكاء بٌن الوراثة والبٌئة :

لم تشهد ظاهرة نفسٌة جدال بٌن المختصٌن بالدراسات النفسٌة كالذي شهده 

النفس ٌعتبرون الذكاء لدرة كامنة ذات  موضوع الذكاء فهنان العدٌد من علماء

اصل تكوٌنً تتحدد فً ضوء الموروثات الجٌنٌة واستند هؤالء على نتائج العدٌد 

من الدراسات النفسٌة التً اشارت الى ان الذكاء استعداد ٌرثه الفرد عن ابوٌه 

ٌا واجداده وان الذكاء سمة تالزم الفرد طوال حٌاته وتعتبر من الصفات الثابتة نسب

 فً شخصٌة الفرد , وفٌما ٌلً بعض البراهٌن التً اظهرت ان الذكاء موروث :

اثبت العالم جالتون ان ابناء االذكٌاء ٌكونون اذكٌاء مثلهم وذلن من خالل دراسة  -1

عٌنة من المضاة ورجال السٌاسة ورجال الوزارات والمشهورٌن من لادة الفكر 

 كٌة .وتوصل الى ان االذكٌاء ٌنحدرون من اصول ذ

لام العالم تٌرمان بدراسة على اكثر من الؾ طفل موهوب ومثلهم ؼٌر موهوب  -2

ووصل الى نتائج تدعم نتائج جالتون حٌث ان الموهوبٌن انحدروا من اباء 

 موهوبٌن .

اشارت نتائج الدراسات الى ان االطفال اللمطاء الذٌن تمت رعاٌتهم فً بٌئة  -3

 ذا ٌدل على اثر الوراثة .واحدة ال ٌتشابهون فً لدرات الذكاء وه

دلت التجارب على عدم المدرة على رفع معدل ذكاء من هم من ؼٌر االذكٌاء  -4

 مهما جرى من اثراء فً بٌئتهم وهذا اٌضا داللة اخرى على اثر الوراثة .
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اما اصحاب االتجاه البٌئً فٌرون ان للعوامل البٌئٌة دورا كبٌرا فً تحدٌد لدرات 

ؤكد هؤالء من خالل دراستهم للتوائم المتماثلة وؼٌر الذكاء لدى االفراد وٌ

المتماثلة الذٌن نشاؤا فً بٌئات متشابهة او مختلفة الى وجود فروق كبٌرة فً 

الذكاء ترجع الى اختالؾ البٌئات التً ٌنشا فٌها االفراد كما اشارت نتائج العدٌد 

به فً االسرة اذ ان من الدراسات الى ان ذكاء االفراد ٌتأثر الى درجة كبٌرة بترتٌ

االخوة االكبر سنا على وجه االجمال هم اكثر ذكاء من اخوانهم االلل عمرا منهم 

واظهرت نتائج دراسات اخرى ان الخبرات التً تمدمها االسرة تساهم الى حد 

كبٌر فً تطوٌر لدرات الذكاء لدى االفراد فاألفراد الذٌن ٌنشأون فً اسر تمدم 

ٌة وتوفر لهم الخبرات المختلفة هم اكثر ذكاء من لهم الدعم والحب والرعا

الرانهم الذٌن ال ٌحظون بمثل هذه الخبرات وظهر اٌضا من نتائج دراسات اخرى 

ان االفراد الذٌن ٌنشأون فً البٌئات الثرٌة ثمافٌا والتصادٌا واجتماعٌا هم اكثر 

 ذكاء من ؼٌرهم ممن ٌنشأون فً البٌئات الفمٌرة .

فان النظرة الحدٌثة للذكاء ترى انه مزٌج من العوامل  ومهما ٌكن من امر

الوراثٌة والبٌئٌة اذ تعمل الوراثة على تحدٌد السمؾ االعلى للذكاء الً ٌمكن 

الفرد ان ٌصله فً حٌن تسهم العوامل البٌئٌة فً وصول الفرد الى هذا السمؾ 

 او عدمه .

% 08الى اعتبار ولد ذهب العدٌد من علماء النفس ومن ضمنهم العالم جنسن 

% فمط من الذكاء ٌتحدد وفما 28من الذكاء ٌعود الى عوامل وراثٌة وان 

للعوامل البٌئٌة وٌنظر هؤالء الى الذكاء على انه سمة شخصٌة تختلؾ باختالؾ 

العرق والجنس بصرؾ النظر عن العوامل البٌئٌة والثمافٌة وااللتصادٌة وان 

فً تنمٌة لدرات الذكاء لدى االفراد ضمن البرامج التعلٌمٌة المختلفة تسهم فمط 

 السمؾ الذي تحدده االمكانات الوراثٌة لدٌهم .
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 الذكاء والتفكٌر االبتكاري

ان موضوع العاللة بٌن الذكاء واالبتكار ال ٌزال ٌشكل تساؤال ٌثٌر الجدل بٌن 

العدٌد من المتخصصٌن فً علم النفس فالبعض ٌعتمد ان جمٌع االعمال 

طلب توافر حد ادنى من الذكاء بحٌث ٌنظر هؤالء الى االن االبتكار االبتكارٌة تت

هو احد جوانب الذكاء اذ ٌرى كل من سبٌرمان وثورنداٌن وؼٌرهم ان االبتكار 

عملٌة تعتمد الى درجة كبٌرة على الذكاء فً حٌن ٌرى اخرون ان االبتكار لدرة 

س عامال حاسما فً او عملٌة مستملة عن الذكاء اذ ٌؤكد هؤالء ان الذكاء لٌ

االبتكار فمد نجد الكثٌر من االفراد المبدعٌن الذٌن ٌمتازون بدرجة ذكاء عادٌة 

 فً حٌن هنان الكثٌر ممن ٌمتازون بدرجة ذكاء عالٌة لكنهم ؼٌر مبدعٌن .

 توزٌع درجات الذكاء 

 فٌما ٌلً وصؾ لفئات االفراد حسب توزٌع درجات ذكائهم :

وتشمل االفراد المتفولٌن عملٌا الذٌن تبلػ درجات ذكائهم فئة الموهوبٌن عملٌا :  -1

فاكثر وهؤالء ٌمتازون بمدرات عملٌة فائمة وٌظهرون على انهم الوى  131

جسدٌا واكثر صحة ونشاطا من االخرٌن وكذلن ٌمتازون بالمدرة على التكٌؾ مع 

 الموالؾ المختلفة .

 131الى  121ئهم بٌن فئة االذكٌاء : وتضم االفراد الذٌن تمع درجات ذكا -2

وٌمتاز هؤالء االفراد بمدراتهم على اداء المهمات االكادٌمٌة وؼٌر االكادٌمٌة 

 بنجاح وبمجهود الل .

الى  118فئة ما فوق المتوسط : وتشمل االفراد الذٌن تمع درجات ذكائهم بٌن  -3

 وهؤالء ٌستطٌعون اداء المهمات المختلفة بسهولة وٌسر . 128
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 180 – 08شمل االفراد الذٌن تمع درجات ذكائهم بٌن فئة المتوسط : وت -4

 وتشمل هذه الفئة ؼالبٌة افراد المجتمع وٌمتازون بمدراتهم العملٌة العادٌة .

 00-01فئة ما دون المتوسط : وتضم االفراد الذٌن تمع درجات ذكائهم بٌن  -5

وهؤالء ٌستطٌعون النجاح فً المهمات االكادٌمٌة اال انهم ٌواجهون بعض 

 صعوبات .ال

 00-08فئة الضعؾ العملً : وتشمل االفراد الذٌن تتراوح درجات ذكائهم بٌن  -6

وٌحتاج هؤالء االفراد الى برامج تعلٌمٌة خاصة ولد ٌستطٌعون النجاح فً 

 بعض المهارات االكادٌمٌة والمٌام ببعض المهن البسٌطة .

فالل  60عند فئة التخلؾ العملً : وتشمل االفراد الذٌن تمع درجات ذكائهم   -0

ومثل هؤالء ٌحتاجون الى برامج تعلٌمٌة وتدرٌبٌة خاصة , وؼالبا فان هؤالء 

 بحاجة الى مساعدة االخرٌن فً تدبٌر امور حٌاتهم .

 انواع الذكاء    

 جاردنر هً :العالم اهم انواع الذكاء التً الترحها   

اكانت اللؽة الذكاء اللؽوي : وهو المدرة على استخدام اللؽة بكفاءة سواء   -1

 شفوٌة ام مكتوبة .

من ٌتمٌزون بهذا الذكاء من الناس ٌُمدّرون الكلمات بشكل جٌد, ومعانٌها, 

لسهولة األمر علٌهم, ولموة  ٌلون إلى تعلم العدٌد من اللؽاتومرادفاتها, وٌم

 ,ذاكرتهم اللفظٌة التً تُساعدهم على تذكُّر األلفاظ ومعانٌها بكل سهولة وٌسر

أّما طرق التعلم التً ٌُفضلونها فتكون عن طرٌك الكلمات سواًء كانت مسموعةً 

, ومن األنشطة التً ٌمٌلون إلٌها حضور المحاضرات والمنالشات,  أو مكتوبةً 

 . ولراءة الكتب, ورواٌة المصص لآلخرٌن
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الذكاء المنطمً / الرٌاضً : وهو المدرة على استخدام االرلام بكفاءة والمدرة  -2

 االستدالل . على

أصحاب هذا النوع من الذكاء ٌفضلون المٌم, والمفاهٌم المجردة فٌحبون أن 

ٌُعٌدوا كل شًء إلى أصله, فً فهم وتحلٌل األمور, وٌستخدمون المنطك فً 

معرفة أسباب الظواهر, وٌكون تفكٌرهم وحدٌثهم مرتكزاً على األرلام, والنسب 

تواجد فٌها, فهً الهندسة أو البرمجة, و , أما األعمال التً ٌُفضلون ال المحددة

 . العمل كعلماء فً المجاالت المختلفة

الذكاء المكانً / الفراؼً : وهو المدرة على ادران المكان والشكل والفراغ  -3

واللون والخطوط وادران التفاصٌل فٌما نراه وتصور االشٌاء البصرٌة فً 

 عمولنا .

ة على الخٌال والتصور فً األمور التً أصحاب هذا النوع لدٌهم لدرة عملٌة كبٌر

تتعلك بالصور, والهٌاكل, وٌتمنون الرسم, وٌُدلّمون فً أهم التفاصٌل الخاصة 

باللوحات الفنٌة, فهم ٌمدّرون الصور واألعمال الفنٌة األخرى, وأّما األعمال 

ل كمصورٌن, أو التً ٌمٌلون إلٌها وتخدم ذكائهم )الذكاء الفراؼً(, هً العم

حتى ٌبدعوا فً هذا المجال, أو العمل فً التصمٌم, أو  ٌن معمارٌٌنمهندس

علك الرسم, فجمٌع هذه الوظائؾ تربطها لدرة العامل فٌها على التخٌُّل فً ما ٌت

 بالصور واألماكن والفراؼات.

الذكاء الجسمً / الرٌاضً : وهو المدرة على استخدام الجسم بكفاءة ومهارة  -4

 شاعر وحل المشكالت باستخدام الجسم وحركاته .والتعبٌر عن االفكار والم

صحاب الذكاء الحركً ٌمٌلون إلى استخدام أجسادهم بشكل كبٌر, وٌتحركون ا

كثٌراً, فمثالً ٌمومون بأعمال البناء والتشٌٌد, أما الرٌاضات التً ٌفضلون أن 

ٌمارسوها فهً الرٌاضات الحركٌة, مثل كرة المدم أو الرلص أو أي نشاط آخر 
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لب من الشخص الحركة الجسدٌة, وطرٌمة تعلُّم هذه الفئة تكون من خالل ٌتط

األعمال التً ٌمومون بها بأٌدٌهم, فٌُفّضلون هذه الطرٌمة على التعلم بالمراءة أو 

إذ ٌتذكرون أحداث ومعلومات لامت  سمع, فهم ٌملكون الذاكرة الحركٌةال

 كُّره.د تذأجسامهم بها بوضعٌة ما فً نفس ولت الفعل المرا

الذكاء الموسٌمً : وهو المدرة على ادران االنؽام وااللحان وتألٌؾ الموسٌمى  -5

 وفهمها وتذولها .

أصحاب الذكاء الموسٌمً هم أصحاب الحس العالً بالموسٌمى واألؼانً, 

وٌُحبّون العزؾ على اآلالت الموسٌمٌة, ولدٌهم المدرة على تمٌٌز األصوات 

نٌن بسهولة كبٌرة, أّما األعمال ا ّ لتً ٌمٌلون إلى العمل فٌها هً كُملح 

 [. أو أن ٌكونوا مؽنٌٌن أو عازفٌنوموسٌمٌٌن, 

الذكاء الطبٌعً : وهو المدرة على التعرؾ على النباتات والمعادن والحٌوانات  -6

 وتصنٌفها .

ألنّهم ٌحبون الطبٌعة, وٌفضلون التواجد فٌها,  تّم نسب أصحابه إلى الطبٌعة

ألنهم ٌمٌلون إلى التواصل والتفاعل مع كل من فً الطبٌعة  ومشاهدة الحٌوانات؛

 والحٌوانات, وٌسعون لفهم حمٌمة الروابط بٌن الظواهر الطبٌعٌة, وفهم حمٌمة

 ترابط الطبٌعة نفسها مع بعضها.

الذكاء االجتماعً : وهو المدرة على فهم مشاعر الناس االخرٌن ودوافعهم  -0

 ونواٌاهم واالستجابة لها بكفاءة .

الذٌن ٌتمٌزون بالذكاء التفاعلً أو االجتماعً ٌمٌلون إلى مخالطة  شخاصألا

الناس وٌحبون التفاعل معهم, فهم اجتماعٌون لدرجة عالٌة, وال ٌُفضلون 

العزلة, وٌحبون أن ٌشاركوا الناس فً أنشطتهم المختلفة, وٌفهمون أمزجة 

 م.اآلخرٌن ومشاعرهم ودوافعه
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على معرفة الذات وفهمها والتعرؾ على اوجه  الذكاء الشخصً : وهو المدرة -0

 الشبه بٌن االنسان واالخرٌن وتحدٌد السمات التً ٌختلؾ فٌها عن االخرٌن .

أصحاب الذكاء الشخصً لدٌهم المدرة على فهم أنفسهم بشكل جٌد, وفهم 

مشاعرهم, وٌستطٌعون أن ٌصنّفوها بسهولة وٌُسر ولت شعورهم بها, وبالتالً 

وا األهداؾ التً ٌُرٌدونها جٌداً, وكذلن حددوا دوافعهم هم أشخاص حدّد

الشخصٌة وراء أفعالهم, فهم ٌحلّلون سلوكهم الشخصً, وٌُحّب هؤالء 

ألعمال والمهام التً األشخاص العمل بمفردهم, وٌركزون بشكٍل عاٍل فً أداء ا

 . ٌمومون بها

 


