
 فً علم النفس التربوي الخامسة المحاضرة

 الذكاء فً المؤثرة العوامل

 البٌولوجٌة المتغٌرات وبعض الذكاء بٌن العالقة كشف الدراسات من العدٌد حاولت

 عاملً اهمٌة الى الدراسات هذه وصلت و........  والجسمٌة والثقافٌة واالجتماعٌة

 . الذكاء تكوٌن فً مؤثرٌن كعاملٌن والبٌئة الوراثة

 : والوراثة الذكاء -اوال

 التشابه درجة كانت اوثق االفراد بٌن الوراثٌة الصلة كانت كلما انه الدراسات بٌنت

 فٌها ٌتم التً اللحظة منذ ٌتكون الذي الوراثً النمط الن وذلك ذكاءهم فً اكبر

 .... بعد فٌما تنمو سوف التً الفرد شخصٌة فً ٌؤثر االخصاب

 . اٌضا وراثً والغباء وراثً الذكاء ان ٌعنً وهذا

 ال ان الممكن ومن,  والنجاح للنبوغ االستعداد ٌرث فأنه الذكاء ٌرث الذي فاإلنسان

 ومن والنبوغ للتمٌز استعدادا ٌرث لكنه,  المجال نفس وفً االصل ذكاء نفس ٌرث

 ٌرثه عندما للغباء بالنسبة الحال ونفس االستعداد هذا بتوجٌه البٌئٌة العوامل تقوم ثم

 . الفرد

 :  والبٌئة الذكاء -ثانٌا

 : ٌلً فٌما ٌتضح اثرها وانما الذكاء مستوٌات فً تؤثر ال البٌئة ان على العلماء اتفق

 وتستغله مداه وتوسع الفعل الى القوة من وتخرجه الموروث الذكاء تبرز البٌئة ان-1

 . للظهور كافٌة فرصة اعطائه لعدم وذلك,  تضعفه او حد اقصى الى

 . الوراثٌة الصفات من صفة اي فً الحال هو كما الذكاء توجه البٌئة ان-2

 وفرٌق,  وراثً اساسه الذكاء ان ٌعتقدون الذٌن العلماء من فرٌق هناك فأن وعموما

...  االجتماعً للتفاعل نتٌجة المكتسبة العوامل من مجموعة الذكاء ان ٌرى اخر

 علٌها التعرف ٌمكن سلوكٌة نفسٌة ظاهرة الذكاء ان على ٌركز ثالث فرٌق وهناك

 الفعلً سلوكه خالل ومن الشخص اداء اثناء ٌنكشف الذي البشري السلوك واقع من

 . الذكاء فً اختالف بأنه االفراد سلوك اختالف تفسٌر ٌتم ولذلك

 

 



 واختباراته الذكاء قٌاس

 : الذكاء قٌاس وحدة

 المشكالت حل على القدرة فً ٌبدو الغبً والشخص الذكً الشخص بٌن الفرق

 سرعة فً عادة الذكاء اثر وٌظهر,  الجدٌدة المواقف فً السلٌم التصرف وعلى

 أو معٌن عمل إلنجاز والجهد الطاقة وتركٌز واالبتكار االبداع على والقدرة االداء

 تم فقد االفراد لدى الذكاء عامل ألهمٌة نظرا والمشاكل الصعوبات على التغلب

 فرد كل بها ٌتمتع التً النسبة مدى وبٌان لقٌاسه كثٌرة محاوالت وجرت به االهتمام

 او منها الدراسٌة كانت سواء الحٌاة جوانب كل فً ذلك ألهمٌة وذلك القدرة هذه من

 . غٌرها او المهنٌة

 العقلً العمر لقٌاس واالختبارات المقاٌٌس من العدٌد ظهرت فقد ذلك اساس وعلى

 الى بالقٌاس معٌنة مرحلة فً العمر متوسط ٌناظر الذي المستوى وهو للشخص

 الزمنً بالعمر العقلً العمر وبمقارنة,  العمر ذلك فً المتوسطٌن االفراد غالبٌة

 . الذكاء نسبة نستنتج للفرد


