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ما هو الذآاء : باألضافة الى آونه، االستنتاج المنطقي، والتوهج العاطفي، واأللمعة،      
والتوصل اليها. آذلك هو القدرة على مواجهة الصعاب، والقدرة على خزن المعلومات، 

، 3 (ومهارة التكيف مع الظروف الطارئة، ومن ثم حل المشاآل التي تعترض طريق الفرد.
2008  ،11 (  

وعليه هل نستطيع أن نتحكم في مستوى الذآاء فنزيد أو ننقص من قدره؟ ذلك أمر عسير.     
المختلفة تحول بين الذآاء ونموه الطبيعي؛ ألنها  لبيئةولكنه ليس باألمر المستحيل. حيث أن ا

) الن  52،  2000،  2ال تنطوي جوهرها على المثيرات الضرورية لتوجيهه ورعايته. ( 
الفرد يولد بنسبة محددة ثابتة من الذآاء، فهل يصل نموه الى الحدود العليا لتلك النسبة، أم أنه 

سبة التي نستغلها من ذآائنا في حياتنا الراهنة؟ يتخلف عنها وال يرقى اليها؟ ما هي الن
المشكلة في جوهرها ليست زيادة الحد األعلى لمواهبنا، ولكنها تقوم على االفادة مما لدينا من 
مواهب، فقد يعيش الفرد حياته آلها دون أن يستغل اال قدرا ضئيال من ذآائه، ويبقى الجزء 

  ) 54،  2000،  2األآبر عاطال دون توجيه أو رعاية. ( 

الشعور بأنك سيد نفسك. أي أنك قادر على االنفعاالت العاصفة التي تأتي بها الحياة وأنك      
لست عبدا لها. هذا الشعور مدعاة لالحترام ويعد فضيلة منذ أقدم العصور ألنه دالة على 

فكل المشاعر أي تحقيق التوازن وليس القمع العاطفي.  الكفاءة والذآاء في تناول أمور الحياة،
لها قيمتها وأهميتها. ودون عاطفة تصبح الحياة راآدة ومملة ومقطوعة الصلة ومنعزلة عن 
ثراء الحياة نفسها، وقد الحظ العلماء أن ما نسعى اليه هو العاطفة المناسبة ( مشاعر تناسب 

واذا تجاوزت الحدود الموقف) . النه اذا آانت العواطف خرساء فانها تخلف الملل والتباعد، 
ولم تعد تخضع للتحكم وأصبحت حالة متطرفة وملحة فانها تصبح حالة مرضية آما في حاالت 
االآتئاب والقلق والغضب. ان مراقبتنا لمشاعرنا السلبية هو مفتاح الصحة العاطفية والتطرف 

،  4ي. ( العاطفي الذي يصبغ بعنف وباستمرار الحياة العاطفية يؤدي لفقد االتزان الشخص
2009  ،17 (  

الذآاء العاطفي ان آنت ال تملكه، فال أهمية ألي شيء آخر لديك، وان آنت تملكه، فلن     
يعوزك أي شيء آخر. وهو أهم مفتاح للنجاح يمتلكه المشاهير في آل حقل. ( جيمس م . 

  باري )
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