
 
 

- 1 -

  
  
  
  
  
  

   املنظوميالذكاءالذكاء و
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  : مقدمة 
ويرتبط ھذا المصطلح بقوة مع . من المعنى العميق لكلمة اإلدراك أو التمييز  إشتقت كلمة ذكاء 
 وببساطة فالذكاء ھو القدرة على المعرفة  في تعاريف عدة للذكاءيبحث الخبراءو. النظريات الميتافيزيقية

, ھذه القدرة العامة تتكون من عدد معين من القدرات . والتفاعل ضمن بيئة واحدة  ,الفھم , والتعلم منھا 
  :  وتشمل ھذه القدرات الخاصة مايلي 

  او تغيرات في البيئة الحالية, القدرة على التكيف مع بيئة جديدة.  
 االقدرة على المعرفة والقدرة للحصول عليھ. 
 والبحث في السبب ,  المجردالقدرة على التفكير. 
  القدرة على فھم العالقات. 
 القدرة على التقييم والحكم. 
 القدرة على التفكير األصلي وما ينتج عنه.  

ح للشخص ولكنھا تعني جميع قدراته التي تسم,  ويمكن إضافة قدرات إضافية محدد لھذه القائمة
اء رمثل الصح,  البيئة في ھذا التعريف التعني بيئة األرض - بالمعرفة والفھم والتعامل مع البيئة

بما في ذلك  . يشمل محيط األرض مباشرةما ومايعنيه مصطلح البيئة ھو معنى أوسع م -..., والجبال 
ًبيئة يمكن في ھذه الحالة أن تكون أيضا شيئا صغيرا . الناس من حوله ً   .أو حجرة الدراسة,  مكان العمل ,ً

  : الذكاء ھو قدرة الشخص على C. George Boereeويرى 
  ).أي معرفة وفھم( إكتساب المعرفة :  )1
 ).حل المشكالت( تطبيق المعرفة :  )2
  يعتبر الواضح وعلى ھذا النحو ومن, إنھا قوة العقل الواحد. اإلنخراط في التفكير المجرد:  )3

وقد حاول علماء النفس قياس ذلك منذ ما يزيد على قرن .  الرفاه العامةحد من وًجانبا مھما جدا
               ) George Boeree . C ,12003: (                                                 .من الزمان

                  
ات ضخمة للغاية تتفاعل  منظومة معقدة للغاية يتم تكوينھا وبناؤھا من منظومintelligenceالذكاء   

معا من أجل تشكيل منظومة الذكاء والتي ستظل تتربع علي قمة نظم بناء اإلنسان فقد تحدث فيرنون عالم 
   . نظام معقد من القدرات العقليةه على أن structure of intelligenceالنفس في نظريته عن بناء الذكاء 

  .)ت.د.  ,عبد الوھاب محمد  (                                                                
  :أنواع الذكاء 

سبعة أنواع من   - أمريكا , في بنسلفانيا 1943 ولد سنة – Howard Gardner ھوارد غاردنر  لقد حدد  
طفال  تم سردھا فيما يخص األ« MI Theory »   الذكاءات المتميزة في نظرية الذكاءات المتعددة

  : ھي كاآلتي 1983 سنة  "Frames of  Mind" كتاب أطر العقل  في الموھوبين
 القراءة والكتابة وسرد  بالقدرة على يخص التمتع األطفال ھذا النوع من ذكاء: غويلالذكاء ال :) 1   

 ّ يتضمن الذكاء اللغوي حساسية الفرد للغة المنطوقة والمكتوبة ،.القصص أو حل الكلمات المتقاطعة
وتشتمل ھذه الذكاءات  . م اللغات ، والقدرة على استعمال اللغة في تحقيق بعض األھدافّالقدرة على تعل

ّبالغي أو شاعري ؛ واللغة تعني تذكر  ّعما يدور في النفس بشكل على القدرة على استعمال اللغة للتعبير
 . الذكاءوالخطباء يمتلكون بشكل كبير ھذا النوع من ّالكتاب والشعراء والمحامونف. المعلومات 

  : يشتمل الذكاء المنطقي الرياضي على   : الرياضي لألطفالي المنطقالذكاء ):2
ًالمشكالت منطقيا ، تنفيذ العمليات الرياضية ، وتحري القضايا علميا  القدرة على تحليل ًّ القدرة  وكذلك. ّ

ً غالبا بالعلوم والتفكير يرتبط ھذا النوع من الذكاء. ستنتاج والتفكير المنطقي إلعلى اكتشاف األنماط وا
 .الرياضي

التركيب  ,يتضمن الذكاء الموسيقي مھارة في األداء . ) الصوتي أو النغمي ( الذكاء الموسيقي ):3
 ويظھر عن .واإليقاعات وتذوق األنماط الموسيقية والنغمات وإعداد الدرجات الموسيقية والنغمات

 .اء العام الذي يتميزون بهإضافة إلى الذك.الملحنين والمغنيين والموسيقين
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 .                                         .   الذكاء الجسمي الحركي :)4
الجسم أو أجزاء منه لحل المشكالت ، والقدرة  يستلزم الذكاء الجسمي الحركي إمكانية استخدام كامل

اضين ومن يمارسون الرقص ًوغالبا مايميز الري, حركات الجسم  على استخدام القدرات العقلية لتنسيق
ّويرى جاردنر أن النشاط العقلي والطبيعي ذو عالقة بھذا النوع . ورجال الحرف المختلفة والجراحين 

 .الذكاء من
 .                                       . الذكاء المكاني:)5

كذلك المساحات واستعمال األماكن المفتوحة ، و ّيشتمل الذكاء المكاني على إمكانية التعرف
 ومن يعملون في مجال المساحة ورسم الخرائط Sculptors  فيظھر بوضوح لدى النحاتين.المحصورة

  .وفحص المباني
 ).                                             .االجتماعي(الشخصي  الذكاء بين :)6

ّخرين ، إنه يسمح للجميع للعمل ورغبات اآل م بالقدرة على فھم نوايا ودوافعتالذكاء بين الشخصي يھ
المبيعات ورجال الدين والقادة السياسيون والمستشارون  المربون ومندوبو. بفاعلية مع اآلخرين 

 . الذكاءات ّيحتاجون إلى شكل متطور من ھذه

 .                                                       . ) الذاتي( الذكاء الشخصي  :)7
ّ، أن يقدر الفرد مشاعره ومخاوفه ) الذات ( القدرة على فھم النفس  ذكاء الشخصي الذاتييستلزم ال
ّوجھة نظر جاردنر البد وأن نمتلك نموذج عملي فعال عن أنفسنا ، بحيث نكون قادرين  ومن. ودوافعه 

 .                            استعمال المعلومات في حياتنا على
يمكن التعامل معھا كقطعة واحدة ؛ بسبب عالقتھما  البين شخصي والشخصيّيرى جاردنر أن الذكاء 

ّويؤكد جاردنر أن ھذه الذكاءات . يرتبطان ببعض في أغلب األحيان  المتينة في معظم الثقافات ، فھما
 ً البعض ، وغالبا ما تعمل في نفس الوقت عندماّتعمل بشكل مستقل ، فھي متممة لبعضھا ًالسبع نادرا ما

                                                    ھل ھناك ذكاءات جديدة ؟ خدم الفرد مھاراته أو يحل مشكالتهيست
بين  م ، بدأت تدور الكثير من المناقشات1983أعلن جاردنر عن ھذه الذكاءات السبع في عام  بعد أن

أوردھا جاردنر يمكن  أن ھناك ذكاءاتأوساط المھتمين ، ھل ھناك ذكاءات جديدة يمكن أن تضاف ؟ أم 
الذكاء الطبيعي : الذكاءات وھي  أن تحذف ؟ وفي الحقيقة فقد أضاف جاردنر فيما بعد ثالثة أنواع من

 .)األخالقي( اإلنساني  والذكاء الوجودي) الوجداني ( والذكاء الروحي 

 ( Alan Chapman. 2009,   P. 1-17)                                                                            

  Systemic  intelligence : الذكاء المنظومي
  وسلوك ذكي في مواقف بھا أنظمة معقدة تتضمن تفاعل ورد فعلينظر  للذكاء المنظومي على أنه  

اء ذكاء يمتد مجال عمل الذكاء المنظومي  إلى ما ورو.  اإلنساني  الصور  األصيلة للذكاء أحدھو 
 الذكاء(الذكاء الوجداني  Golemanويعرف كولمان. كولمان الوجدانيذكاء  حتى جاردنر المتعدد أو

،  ، و شعورنا الشخصي وشعور اآلخرين  ھو القدرة على فرز العواطف الذاتية-  الوجداني-العاطفي
إذ أنه , ) ينا مع اآلخري القدرة على التعرف على عالقتن, الذكاء العاطفي وذلك لتحفيز أنفسنا، وإلدارة
المعرفية العليا وقد تم إستلھامه من أعمال بيتر  وھو قدرة من قدرات البشر يربط الذكاء بمفھوم المنظومة

, بين السيطرة الشخصية والتفكير المنظومي  الرئيسية وصلالوالذي إعتبره حلقة  .  Seng 1990سينج 
اقف وحس عام وصيغة أساسية للسلوك الذكي ومخرج حيث ينظر إليه على أنه فلسفة حياة ووعي بالمو

وتتناول الدراسة صفات الفرد الذي يتمتع بالذكاء المنظومي وصفات المؤسسة . من التمركز حول الذات 
ًالذكية منظوميا والتي يأخذ أفراد المؤسسة في إعتبارھم تأثير أفعالھم على اآلخرين ويكون مؤشر الخوف 

ِه ويستجيب األفراد بدافعية للمبادرات الجديدة وھم واقعيون ويؤمنون باإلدارة وعدم الثقة في أدنى درجات
 إال أنھم محاطون بأنظمة وعليھم –حيث يدرك األفراد أنفسھم كأفراد لھم إستقالليتھم   .الخيرة للجميع 

ترابطات  العالقات الداخلية وال والنتيجة الخطية المنعزلة في تفسير- النظر إلى ما وراء حلقات السبب
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واإلنصات والميول واإلھتمامات بإصدار األحكام والتودد ويظھر في عمليات الترحيب والتقدير. البينية 
  .والتشجيع والثناء

   ) ..ت.د.. , حسنين الكامل(                                                                    
تمثل  التي subsymbolic)  الثانوية( الرموز الفرعية  ين بلجسر رابطھي فكرة الذكاء المنظومي       

 والقواعد والمعادالت , الغير واضح ، والمنطق الغامضةالشبكات العصبية ، السيطرة (المعرفة 
السلوك ...).  ، اإلھتماماألھداف ، والمنطق والسلوك و (مثل ووصف قدرات رمزية ...) التفاضلية ،

 وصف مھامھا ، وال ةليست نتيجة لرمزيھي  الفنية مالمححية ، وبعض الالذكي الذي تبديه األنظمة ال
تصميم لإال إذا كان ,  نشأالينفترض أن السلوك الذكي و. تمثيل المعلومات الرموز الفرعية يترتب على

   ..                             أداء مالئمالنظام 
  

تمثل التي  sub-symbolicالرموز الفرعية ن  الجسر الذي يمتد موھ الذكاء المنظومي . )1(  شكل
  .جدول زمني للتكيف ب مع الھيكل   تتكيفلبناتل  بناءبنية النظاميةولل.المعرفة إلى قدرات رمزية

     . :                  ھي الشاملة ألنظمة الذكاء المنظوميلمكونات الرئيسيةا
 عبارة عنھي .  ية التي تصف مراحل تطور النظاموالجدول الزمني للتنم) المنظومية البنية(بنية النظام 

لذلك ينقسم النظام إلى اللبنات التي ھي . نتائج المرجوةبال  التي تسمحتركيبة مصممة بعناية من األساليب
 قواعد تنظيم الذاكرة و ,  التعلم الفردي قواعدزمنية ، مع متعددة ، وجداول قابلة للتكيف على مستويات

        .                .          الفردية
(            Goerke, N. (2002). : pp. 1-8  )  

                            : أدناه للذكاء المنظومي لتصميم نظام كما ھوالميزات الرئيسية الرئيسية
   .  .                                                 البنية النظامية  :)1
   . .                                                يةاللبنات التكيف:  )2
   . .                                               الجدول الزمني للتنمية الھيكلية:  )3
   . .                                           قواعد للتعلم والتكيف:  )4
  .                                      .    المعرفة والمنطقفيتنظيم الذاكرة :  )5

 عن عمل ةمسؤولمنھا  ة كل واحد فإن،  المبنيةكتلال ھناك تفاعل كبير بين وبالرغم من أن  
فردي بالتكيف مع مخطط يتعلق بالمعرفة و تعلم شكل  تدريب باستخدامالسوف يتم لذا   .متخصص

بالنسبة للتفاعل مع  الجدول الزمني للتنمية الھيكليةبكاملة  العملية الوتتكلل .الخبرة المكتسبة من قبل األداة
   .وبالنسبة لألداة المفترضة لمھمة التعلم,  بيئة األداة الموجودة 

 مكاناتإل تحديد النمط الجيني يتممع الجدول الزمني للتنمية و  , النظاميةبنيةالتصميم األولي لھذه الوب
 الظواھر  أنواعفردية إلى تزايدالتجربة بدوره من خالل عملية الِ تؤدي   التي. لألداة  الحرفيةاألشغال

نشؤ  (- ليس إآلھي-  أي تخليق عمليةحرفية نا عني أن لديت التنمية ھنا. الكيانداخلالفردية 
يمكنه أن يتجاوز قدراته األولية , ولكي نتمكن من بناء نظام تقني . طوال فترة عملھا ) ontogenesisأصل

بدوره الذي ومع اإلرشادات بنھج الذكاء المنظومي ) ينمو(في جميع األنحاء مع القدرة على أن يكبر 
 .يمكن الذكاء المنظومي من تمھيد الطريق للوصول إلى الھدف المطلوب

( Goerke, N. (2002). : pp. 1-8  )                                                                          
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  :الذاكرة  الدماغ وتخزين المعلومات في
  :الذاكرة 

وتدرس الذاكرة . وھي القدرة على تخزين المعلومات واسترجاعھا. ھي إحدى قدرات الدماغ
 على ً بناءةالك عدة تصنيفات للذاكروھن.  في حقول علم النفس اإلدراكي وعلم األعصاب
قد يتسائل المرء نفسه عن كيفية تذكر    .مدتھا ، طبيعتھا واسترجاعھا للحاالت الشعورية

المعلومات عند اإلختبار؟ والقدرة على خلق ذاكرة جديدة ، وتخزينھا لفترات من الزمن ، 
. لتفاعل مع العالم من حولناونذكر منھا عند الحاجة إليھا بالوقت الذي يسمح لنا بالتعلم وا

ًوقد تم دراسة ذاكرة اإلنسان كموضوعا للعلم والفلسفة آلالف السنين ، وأصبح واحدا من  ً
ولكن ما ھي الذاكرة بالضبط. الموضوعات الرئيسية التي تھم ضمن علم النفس المعرفي ؟  

.كيف يتم تشكيل الذكريات؟ كرة ، وكيف  سنقدم نظرة عامة وسريعة على ما ھو مفھوم الذا
     .                                           تعمل وكيف يتم تنظيمھا؟

ذاكرة يشير إلى العمليات التي تستخدم إلكتساب وتخزين المعلومات   مصطلح ال    
ھناك ثالث عمليات كبرى تشارك . واالحتفاظ بھا واسترجاعھا لإلستعمال في وقت الحق

  .التخزين واإلسترجاع, الترميز: في الذاكرة ھي 
من أجل تشكيل ذكريات جديدة ، يجب تغيير المعلومات في شكل قابل لالستعمال ، و        

باسم الترميز وبالمعلومات المجردة المشفرة بنجاح ،  والذي يحدث من خالل عملية تعرف
رة ومع أن  الكثير من ھذه الذاك, يجب أن تكون مخزنة في الذاكرة الستخدامھا الحقا

, ًالمخزنة تقع خارج وعينا أو إدراكنا أكثر من مرة ، إال عندما نحتاجھا إلى اإلستخدام فعال
  .كريات المخزنة إلى الوعي الحاضرالذ فإن عملية اإلسترجاع تسمح لنا بجلب

(  Kendra cherry, 2010 )              

 The stage model of memory      :     نموذج المرحلة للذاكرة

لقد  تم إقتراح عدة نماذج مختلفة من الذاكرة ، وغالبا ما يستخدم نموذج مرحلة من الذاكرة 
ًالمعروف أيضا بإسم (وأقترح في البداية النموذج . لشرح وظيفة البنية األساسية للذاكرة

ھو نموذج من الذاكرة التي لديھا ميزة كونھا قادرة على أن تكون . نموذج الخزن المتعدد
أقترح ھذا ).ونموذج مشروط, نموذج ذاكرة متعددة (ى شبه نماذج من الذاكرة مقسمة إل

  ( Richard Atkinson and Richard Shiffrin)  .1968عام , وشيفرن , النموذج من قبل أتكنسون 

يقترح أن الذاكرة البشرية تنطوي . ھيكل ما للذاكرةعلى ھو مقترح نظرية ألقت الضوء 
والذاكرة على المدى , الذاكرة الحسية :  منفصلة للذاكرة ھيعلى سلسلة من ثالث مراحل

  . والذاكرة على المدى الطويل, القصير 
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  .عدد في الذاكرةالخزن المتنموذج يوضح مخطط ). 2(شكل 

  Sensory memory :  الذاكرة الحسية

خالل ھذه المرحلة ، يتم تخزين المعلومات الحسية من .     ھي أول مرحلة من الذاكرة
 خالل نصف ثانية - ليس بالضبط أو مايقرب–ًالبيئة لفترة وجيزة جدا من الزمن ، وعموما 

نحضر . لى معلومات السمعية ثوان للحصول ع4  أو3و. للحصول على معلومات بصرية 
لجوانب معينة فقط من ھذه الذاكرة الحسية ، والسماح لبعض من ھذه المعلومات لتنتقل إلى 

 . الذاكرة على المدى القصير- وھي-المرحلة التالية 

     Short-term Memory                 : الذاكرة على المدى القصير
ًة ، ھي المعلومات التي تقوم حاليا على علم أو   وتعرف  أيضا باسم الذاكرة النشط     
وااللتفات الى . وفي علم النفس الفرويدي ، يشار إلى ھذه الذاكرة باسم العقل الواعي . تفكير

وسيتم تخزين معظم . الذكريات الحسية يولد المعلومات في الذاكرة على المدى القصير
بينما يمكن نسيان و بسرعة .  ثانية30ى  إل20المعلومات المخزنة في الذاكرة النشطة لنحو 

لھذه المعلومات فيما  لو  الحضور الكثير من الذكريات في المدى القصير لدينا ، ويمكن 
  . الذاكرة طويلة األمد - أي -أتيح لھا االستمرار في المرحلة القادمة

    Long-term memory  .الذاكرة طويلة المدى

 فرويد في علم -حسب . إلى إستمرار تخزين المعلومات       تشير الذاكرة طويلة المدى 
ومعظم ھذه . ويمكن إستدعاء الذاكرة طويلة المدى في طليعة الشعور والوعي , - النفس 

ويمكن إستدعاؤھا في الذاكرة العاملة إلستخدامھا عند . المعلومات ھي من خارج وعينا
رى أكثر صعوبة أن ذكريات أخفي حين , ويكون من السھل تذكر ھذه المعلومات . الحاجة
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                                          .     . في الوصول إليھا
                                                     )  Atkinson, R.C.; Shiffrin, R.M., 1968:89-195 

  
  :تخزين المعلومات في الدماغ 

جمع ي.  وبعض الالفقريات الرئيسي في الجھاز العصبي عند الفقرياتھو العضو Brainالدماغ      
.  دةي أعضاء الجسم وکذلك ھو منبع إلنتاج معلومات جد أدوار معظميدير ويسيطرحللھا ويالمعلومات و

 Cerebellumخ والمخي Cerebrum خالم (أساسيةھيى أن الدماغ يتألف من ثالث أقسام تدل الدراسات عل
ويتكون الجھاز العصبي . ًوكل جزء يتكون أساسا من الخاليا العصبية ).Brain stem يلوالنخاع المستط

ًويلعب الدماغ دورا مھما من أ.  المركزي من جزئين رئيسين ھما الحبل الشوكي والدماغ   شطة العملياتنً
وحفظ المعلومات   التي تمتلك سر تخزين والخاليا المخية الكثيرة ھي.  الخ..., ذاكرة , المعقدة من تعلم 

  .والذكريات المختلفة 
ومن منظور .  ًإستنادا إلى طبيعة ومدة وإسترجاع المعلومات,  ھناك عدة طرق لتصنيف المعلومات     

  :تجھيز المعلومات ھنالك ثالث مراحل رئيسية في تشكيل وإسترجاع الذاكرة 
  تجھيز وجمع المعلومات التي وردت( ترميز أو تسجيل.(  
  شاء سجل دائم للمعلومات المشفرةإن( تخزين.( 
  الجديرة منھا الدعوة مرة أخرى للمعلومات المخزنة لإلستجابة لبعض (إسترجاع أو تذكر

 ).   لإلستخدام في العملية والنشاط
AAuSBvO20080826190442=qid?index/stionque/com.yahoo.answers://http  

  

  
 .يوضح أجزاء الدماغ الرئيسية ) : 3  (شكل 

6p211/PublishingImages/Neuroscience/GraphicsGallery/Resources/gov.nih.niaaa.www://http
gif.7                                                                                                          

 شكل 1000   لھا  خليةوكل  . neuronsيتكون الدماغ البشري من مايقرب من مليار خلية عصبية       
فلو أخذنا  .والتي تبلغ أكثر من تريليون من اإلتصاالت . من اإلتصاالت مع الخاليا العصبية األخرى 

 الناحية العملية فإنھا نوم .ايةًعلى سبيل المثال أن كل خلية تخزن ذاكرة واحدة سيكون ذلك كبيرا للغ
وتتعاون ذاكرة كل خلية مع ذاكرة الخاليا األخرى في وقت واحد مما . USB الرقاقة الألليكترونية هتشب

يعمل دماغ . يساعد على جعل أضعاف مضاعفة لقدرة الدماغ على التخزين إلى شئ أكبر ومضاعف 
 وبإمكان الذاكرة قصيرة  الرقمي لتسجيل المعلوماتأشبه بجھاز فيديو, اإلنسان والكائنات الحية الذكية

وھو ) مليون جيغابايت(للدماغ البشري سعة خزن المعلومات  .  ألف كلمة100-20المدى أن تخزن مابين
مما يجعلك أن تضطر إلى ترك . ًكافيا لعمل برامج تلفزيونية لمدة إستيعابية قدرھا ثالثة ماليين ساعة 
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سنة من فترة اإلستخدام لتلك البرامج  300ة تصل وبإستمرار إلى أكثر من فھي فتر. جھاز التلفزيون 
 ولو سأل سائل. بشكل دقيق ) المعلومات(من الصعب حساب قدرة تخزين الدماغ للذكريات . المخزنة

 ستكون قدرة عجيبة.... نة قادمة من عمر اإلنسان ؟س  100 في تخزن المعلومات التي  مدى سعةعن
   .! ..ًفعال

  (J.Hawes . Paul Reber )                                                                                                            
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