
  الرابعة المحاضرة

  الذكاء

 الفرد عن تصدر التً السلوك ضروب تصف مفهوم وهً مجردة كلمة هً الذكاء

 السابق فً الناس عامة كانت وقد.  التصرف وحسن  والكٌاسة الفطنة على وتدل

,  حوله ٌدور ما بكل ومعرفته انتباهه وحسن المرء ٌقظة فً ٌتمثل الذكاء ٌعتبرون

 كانوا كما,   المختلفة الحٌاة امور اتجاه والسلٌم المالئم التصرف على قدرته وكذلك

 الفرد نجاح وان المختلفة الفرد انشطة فً ٌبرز اي عامة قدرة هو الذكاء ان ٌعتقدون

 .  اخرى انشطة فً ٌنجح ان بد ال انه ٌعنً معٌن نشاط فً

 عفى القدرة انه على فعرفه,  االجتماعٌة الناحٌة من الذكاء العلماء بعض وتناول

 فٌها ٌوجد التً االجتماعٌة الظروف بذلك وٌقصد,   الجدٌدة المواقف فً التكٌف

 .  الٌها ٌنتقل او الفرد

 من الذكاء بتعرٌف سنقوم لذلك,   علٌه متفق للذكاء واحد تعرٌف ٌوجد ال وهكذا

 : التالٌة الجوانب

 : وغاٌته وظٌفته حٌث من الذكاء-أ

 . المجرد التفكٌر على القدرة هو الذكاء ان:  ترمان ٌقول-

 الحٌاة ومواقف للمشاكل العقلً التكٌف على القدرة هو الذكاء:  شترن وٌقول-

 . الجدٌدة

 : بنائه حٌث من الذكاء -ب

 . اولٌة عقلٌة قدرات بضع من ٌتألف الذكاء ان:  ثرستون ٌقول-

 انواع جمٌع فً ٌؤثر عام عامل او عامة فطرٌة قدرة الذكاء ان:  سبٌرمان وٌقول-

 . النشاط موضوع اختلف مهما العقلً النشاط

 الحقائق وادراك بالتعلم الخاصة القدرة من نظام هو الذكاء:  واتباعه بٌنٌه وٌقول-

 مع بالمشكالت االحاطة ودقة كالٌقظة,  منها المجرد وخصوصا المباشرة غٌر

 . حلها فً والفطنة المرونة

 اختالفا العقلٌة مستوٌاتهم فً ٌختلفون االفراد ان الى نتوصل التعارف هذه خالل من

 والتً والمعرفٌة العقلٌة والمواهب القدرات لمختلف محصلة هو والذكاء,   جوهرٌا

 . واالنتباه واالبتكار والتخٌل والتذكر واالدراك التفكٌر تضم



 الذكاء طبقات

 توزٌع ان على اجراءها تم التً االحصائٌة والدراسات البحوث جمٌع اكدت لقد

 الغالبٌة ان اي,  االعتدالً المنحنى وفق طبٌعٌا توزٌعا هو االفراد بٌن ما الذكاء

 وبٌن قلٌلة قلة العقول وضعاف العباقرة ان حٌن فً,  الذكاء متوسطوا منهم العظمى

  تدرٌجً بشكل االخرى الطبقات تتوزع الطبقتٌن هاتٌن

% 05 ان نجد حٌث,  الذكاء متوسطً الناس معظم ان لنا ٌتبٌن السابق التوزٌع من

 عن ذكائهم نسبة تزٌد الذٌن اما% , 115-05 بٌن ذكائهم نسبة تقع االفراد من

  % .1 ٌتجاوزون ال 05 عن وتقل 145

 

 مع,  الرشد سن قبل وخاصة الذكاء نسبة ثبات على االبحاث معظم اولت لقد

 وغٌرها والتدرٌب التعلٌم طرٌق عن المرحلة هذه بعد الذكاء نمو امكانٌة مالحظة

 . المحٌطة البٌئة مثل العقلً النمو على المؤثرة العوامل من

 حتى ٌنمو ٌضل فالذكاء,   النمو مراحل باختالف العادي الذكاء نمو معدل وٌختلف

 سن بٌن فٌما معٌن حد عند تستقر تكاد حتى ذلك بعد سرعته تهدأ ثم المراهقة سن

 تهبط االربعٌنٌات مرحلة وفً( 05) سن حتى ثابتا الفرد ذكاء وٌظل سنة( 10-11)

 . الذكاء معدالت

 سن فً سنتٌن وٌنقص الخمسٌن سن فً عقلٌة سنة ٌنقص العادي الفرد ذكاء ان

 بالنسبة اما,  العادي للفرد هً القٌاسات هذه ان مالحظته ٌجب ما ولكن,   الستٌن

 حتى قائمة الزٌادة هذه وتظل ٌزٌد بل السن لزٌادة تبعا ٌهبط ال فأنه العباقرة لذكاء

 . الستٌن او الخمسٌن سن

 


