هل يمكن لذكائنا االستمرار في تزايده؟)*(
توحي »درجات معدل الذكاء«) (1املستمرة بالتزايد أن أجيال املستقبل سوف تجعلنا نبدو
أغبياء أمامها.
> T.فولگر<

باختصار
طXوال قXرن مXضى ،ارتXفعت بXاسXتمرار درجXات مXعدل الXذكXاء ،وهXي ظXاهXرة تXعرف اآلن
بXمفعول >فXلنيّ< .واالزديXاد املXلحوظ بهXذه الXدرجXات فXي اخXتبارات الXذكXاء يُXر ُّد إلXى
مXا يXفترض أن نXتائXج هXذه االخXتبارات مسXتقلة عXن تXأثXير الXثقافXة ،culture-free
ك XXاخ XXتبار م XXطاب XXقة أش XXكال .ي XXعتقد ال XXباح XXثون أن ه XXذا امل XXفعول متجX Xذّر ف XXي ط XXبيعة
Xحسن
الXXحياة الXXعصريXXة املXXتزايXXدة التجXXريXXد .والXXعقول األكXXثر تXXطورا تXXبتكر تXXقانXXات تّ X
مؤشXر
ّX
بXدورهXا مXن الXذكXاء عXلى نXحو مXتزايXد ،مXكوّنXة حXلقة تXأثXير مXتبادل ال تXبدي أي
إلى التراجع.

قXXبل ثXXمانXXية وعشXXريXXن عXXامXXا ،اكXXتشف > R .J.فXXلنيّ<] ،الXXباحXXث لXXدى جXXامXXعة أوتXXجو بXXنيوزيXXالنXXدا[
ظXاهXرة مXا زال عXلماء االجXتماع يجهXدون لXتفسيرهXا :تXرتXفع درجXات مXعدل الXذكXاء)) (1أو درجXات (IQ
بXثبات مXنذ بXدايXة الXقرن العشXريXن .وواصXل >فXلنيّ< فXحص بXيانXات اخXتبارات الXذكXاء الXواردة مXن
أكXثر مXن أربXعة وعشXريXن بXلدا ،ووجXد أن الXدرجXات تXتزايXد بXمعدل  0.3نXقطة فXي الXعام ،أي بXثالث
نXXقاط كXXامXXلة فXXي الXXعقد .وأكXXدت الXXدراسXXات الXXالحXXقة ،الXXتي اسXXتمرت نXXحو ثXXالثXXني عXXامXXا ،الXXحقيقة
اإلح XXصائ XXية له XXذا ال XXتنام XXي ع XXلى مس XXتوى ال XXعال XXم ،وال XXذي ي XXعرف اآلن ب XXمفعول ف XXلنيّ) .(2وم XXازال XXت
الدرجات تتصاعد.
يXXقول >فXXلنيّ< ،الXXذي نشXXر أحXXدث كXXتاب لXXه فXXي الشهXXر  2012/9عXXن هXXذا املXXوضXXوع بXXعنوان هXXل
نXزداد ذكXاء؟» :مXا يXثير دهشXتي هXو أن الXزيXادات مXا زالXت مسXتمرة فXي الXقرن الXحادي والعشXريXن.
Xبني أحXXدث الXXبيانXXات أن الXXزيXXادات فXXي أمXXريXXكا تXXحوم حXXول املXXعدل الXXقديXXم نXXفسه املXXتمثل بXXثالثXXة
وتّ X
أعشار النقطة في العام«.
وأحXد أغXرب جXوانXب مXفعول >فXلنيّ< هXي رتXابXته الشXديXدة ،فXهو ال يXتباطXأ وال يXتوقXف كXي يXبدأ مXن
جXXديXXد .إنXXه يXXزداد بXXاسXXتمرار فXXقط» ،وكXXأن يXXدا خXXفية تXXقوده «،وفXXقا لXXقول >فXXلنيّ< .لXXقد عXXايXXن >J.
رودجXرز< ]عXالXم الXنفس لXدى جXامXعة أوكXالهXومXا[ نXتائXج اخXتبار نXحو  13000طXالXب أمXريXكي فXي
مXحاولXة لXكشف مXفعول >فXلنيّ< ضXمن مXدد زمXنية أقXصر .ويXقول >رودجXرز<» :تXساءلXنا عXمّ ا إن
كXانXت درجXات الXطلبة سXتتحسن خXالل مXدة تXتراوح بXني خXمسة أو عشXرة أعXوام ،ولXكننا وجXدنXا أنXها
قXد تXحسنت خXالل عXام واحXد فXقط .فXالXزيXادة مXوجXودة دائXما ،عXامXا بXعد عXام ،وكXانXت نXتائXج األطXفال
املولودين عام  1989أفضل قليال من نتائج األطفال املولودين عام «.1988

ومXفعول >فXلنيّ< يXعني أن األطXفال سXوف يXحققون فXي اخXتبارات الXذكXاء زيXادة تXساوي نXحو عشXر
نXقاط وسXطيا مXقارنXة بXما حّ Xققه آبXاؤهXم .وإذا اسXتمر مXفعول >فXلنيّ< ،فXسوف يXكون أحXفادنXا فXي
نXهايXة هXذا الXقرن أفXضل مXنا بXنحو ثXالثXني نXقطة ،وهXو الXفرق نXفسه بXني مسXتوى الXذكXاء الXوسXطي
ومسXXتوى ذكXXاء أفXXضل اثXXنني فXXي املXXئة مXXن الXXناس .ولXXكن هXXل يXXمكن لهXXذا املXXفعول أن يسXXتمر؟ هXXل
سXيتواصXل هXذا الXتوجXه إلXى مXا النXهايXة مؤديXا إلXى مسXتقبل يXعج بXأشXخاص يُXعدّون عXباقXرة وفXقا
ملعاييرنا الحالية؟ أم أن هناك حدا طبيعيا ملفعول >فلنيّ< ولذكاء اإلنسان؟

العقل الحديث)**(
حXXاملXXا أدرك الXXباحXXثون مXXفعول >فXXلنيّ< ،رأوا أن الXXدرجXXات املXXتصاعXXدة ملXXعدل الXXذكXXاء كXXانXXت جXXميعها
Xحسن فXXي أجXXزاء مح Xدّدة مXXن أكXXثر اخXXتبارات الXXذكXXاء اسXXتعماال .ويXXتضمن
تXXقريXXبا نXXتيجة لXXألداء املّ X
أحXد هXذه االخXتبارات ،وهXو سّ Xلم >وكسXلر< لXلذكXاء عXند األطXفال) ،(3عXدة مXقاطXع ،ك ّXل مXنها يXختبر
مXهارات مXختلفة .قXد يXبدو أن مXن الXطبيعي أن نXتوقXع تXحسينات فXي الXذكXاء املXتبلور) ،(4أي املXعرفXة
املكتس XXبة ف XXي امل XXدرس XXة .إال أن ذل XXك ل XXم ي XXحصل .فمس XXتوي XXات ال XXدرج XXات ف XXي امل XXقاط XXع ال XXتي ت XXقيس
املهارات في الحساب واملفردات بقيت ثابتة عموما مع مرور الزمن.
ول XXكن أغ XXلب زي XXادات م XXعدل ال XXذك XXاء ت XXحصل ف XXي اخ XXتباري XXن ج XXزئ XXيني ف XXقط م XXخصصني ل XXلمحاك XXمة
التجXريXديXة .يXتعامXل أحXد هXذيXن االخXتباريXن مXع »الXتشابXهات« ويXطرح أسXئلة مXن مXثل» :مXا وجXه
الشXبه بXني الXتفاحXة والXبرتXقالXة؟« ومXن اإلجXابXات عXن هXذا السؤال الXتي تXحصل عXلى درجXات قXليلة:
»كXلتاهXما تؤكXل« .ومXن اإلجXابXات الXتي تXحصل عXلى درجXات أعXلى» :كXلتاهXما فXاكXهة« ،ألنXها إجXابXة
تXتجاوز الXخواص املXاديXة الXبسيطة .ويXتكون االخXتبار الجXزئXي اآلخXر مXن سXلسلة أشXكال هXندسXية
مXرتXبطة فXيما بXينها بXطريXقة تجXريXديXة ،وعXلى املXشارك فXي االخXتبار أن يحXدد الXعالقXة بXني األشXكال
بصورة صحيحة.
صXXمّ مت بXXحيث
ولXXكن مXXن مXXفارقXXات مXXفعول >فXXلنيّ< أن االخXXتبارات الXXتي هXXي مXXن هXXذا الXXقبيل قXXد ُX X
تXXكون قXXياسXXات عXXديXXمة الXXتواصXXل الXXشفهي واملXXكتوب ،ومج ّ Xردة عXXن الXXثقافXXة كXXليا ،ملXXا يXXسميه عXXلماء
الXXنفس الXXذكXXاء الطلق) ،(5وهXXو املXXقدرة الXXفطريXXة عXXلى حXXل مXXشكالت غXXير مXXألXXوفXXة .ومXXع ذلXXك ،يXXبنيّ
مXفعول >فXلنيّ< بXوضXوح أن شXيئا مXا فXي املXحيط يؤثXر بXصورة مXلحوظXة فXي مXكوّنXات الXذكXاء الXتي
يXفترض أنXها مجّ Xردة عXن الXثقافXة لXدى البشXر فXي جXميع أنXحاء الXعالXم .إال أن > A.مXيتشم< و>M.
Xفصلة فXي الXفروق بXني
فXوكXس< ]عXاملXا الXنفس فXي جXامXعة واليXة فXلوريXدا[ الXلذيXن قXامXا بXأبXحاث م ّ
Xحسن قXدرتXنا عXلى الXتفكير التجXريXدي قXد يXكون
أداء األجXيال فXي اخXتبارات الXذكXاء ،يXش ّكان فXي أن ت ّ
مرتبطا بمرونة جديدة في طريقة إدراكنا لألشياء في العالم.

نوع خاص من الذكاء)***(
كXيف نXقيس مXعدل الXذكXاء؟ يXعتبر اخXتبار سّ Xلم >وكسXلر< لXلذكXاء عXند األطXفال مXن االخXتبارات
الXXشائXXعة ،ويXXتألXXف مXXن عXXدة اخXXتبارات جXXزئXXية ،بXXعضها يXXختبر مXXفردات الXXطفل الXXلغويXXة أو مXXهاراتXXه
الXحسابXية أو إملXامXه بXاملXعلومXات الXعامXة ،أي مXا يXسميه الXبالXغون املسّ Xلمات .ويXختبر بXعضها اآلخXر
قXدرات الXطفل املXفاهXيمية .وفXي اخXتبار الXتشابXهات مXثال ،يXطلب إلXى األطXفال الXنظر إلXى الXتشابXهات
املجXXردة بXXني الXXكلمات )ثXXعلب وأرنXXب ،عXXلى سXXبيل املXXثال( .وفXXقط فXXي هXXذه األصXXناف املXXفاهXXيمية مXXن
ويبني مفعول >فلنيّ< أننا نصبح أكثر ارتياحا مع التجريد.
االختبارات ،ازدادت الدرجات كثيرا.
ّ

ويXXقول >مXXيتشم<» :إ ّ
ن »ز ّر« الXXبدء فXXي شXXاشXXة الXXحاسXXوب مXXألXXوف للجXXميع ،ولXXكنه لXXيس »زرا«
بXXاملXXعنى الحXXرفXXي لXXلكلمة .لXXقد حXXاولXXت أن أشXXرح لجXXدتXXي كXXيف تطف™ حXXاسXXوبXXها ،فXXقلت' :حXXسنا،
اضغطي ز ّر البدء واختاري إيقاف التشغيل ' ،فإذا بها تطرق بالفأرة على الشاشة«.

ويXضيف >مXيتشم< أ ّ
ن جّ XدتXه ليسXت غXير ذكXية ،ولXكنها نXشأت فXي عXالXم كXانXت فXيه األزرار أزرارا،
ولXم تXكن فXيه الXهواتXف كXامXيرات تXصويXر بXالXتأكXيد .ويXجادل عXدد مXن الXباحXثني ،ومXنهم >فXلنيّ< ،بXأن
درجXات مXعدل الXذكXاء املXتزايXد ال تXعكس زيXادة فXي قXدرات أدمXغتنا األصXلية .بXل إن مXفعول >فXلنيّ<
يُظهXر مXدى الحXداثXة الXتي طXرأت عXلى عXقولXنا .وهXذه االخXتبارات تXتطلب بXراعXة فXي تXمييز األصXناف
املجXXردة وتXXكويXXن روابXXط فXXيما بXXينها .ويXXقول >فXXلنيّ< إن تXXلك الXXبراعXXة أصXXبحت أكXXثر فXXائXXدة خXXالل
القرن املاضي منها في أي وقت آخر من تاريخ البشرية.
ويXX Xضيف >فXX Xلنيّ<» :إذا كXX Xنت ال تXX Xصنّف األفXX Xكار املجXX Xردة ،وإذا لXX Xم تXX Xكن مXX Xعتادا عXX Xلى اسXX Xتعمال
املنطق ،فXإنXك لXن تسXتطيع الXسيطرة عXلى الXعالXم املXعاصXر فXعال» «.فXقد أجXرى > A.لXوريXا< ]وهXو
ع XXال XXم ن ٍ X
Xفس س XXوڤ XXييتي[ م XXقاب XXالت رائ XXعة م XXع ف XXالح XXني ف XXي روس XXيا ال XXقروي XXة ف XXي عش XXري XXنات ال XXقرن
العشXريXن .وقXال لXهم" :حXيثما وجXد ثXلج دائXما ،وجXدت دبXبة بXيضاء .وهXناك ثXلج دائXما فXي الXقطب
الXXشمالXXي ،فXXما لXXون الXXدبXXبة هXXناك؟" وكXXان جXXوابXXهم أنXXهم لXXم يXXروا أبXXدا إال دبXXبة بXXنية .إنXXهم لXXم يXXروا
مغزى في السؤال االفتراضي«.
لXم يXكن الXفالحXون أغXبياء ،بXل إن عXاملXهم تXط ّلب مXهارات مXختلفة فXقط .ويXقول >فXلنيّ<» :أعXتقد أن
أكXثر الXجوانXب إثXارة فXي ذلXك ،لXيس حXصولXنا عXلى نXتائXج أفXضل فXي اخXتبارات مXعدل الXذكXاء ،بXل
هو الضوء الجديد الذي يسلطه على ما أسمّ يه تاريخ العقل في القرن العشرين«.
وسXريXعا يؤدي تXفسير سXاذج ملXفعول >فXلنيّ< إلXى بXعض االسXتنتاجXات الXغريXبة .فXمثال ،إن مجXرد
إجXXراء اسXXتقراء مXXن املXXاضXXي لهXXذا املXXفعول يXXوحXXي بXXبساطXXة أن مXXعدل ذكXXاء الXXشخص الXXعادي فXXي
بXXريXXطانXXيا عXXام  1900كXXان يXXقارب  70وفXXقا ملXXقايXXيس عXXام  .1990ويXXقول > D.هXXامXXبريXXك< ]وهXXو
عXالXم الXنفس االسXتعرافXي لXدى جXامXعة واليXة مXيتشيگان[» :هXذا يXعني أ ّ
ن الXبريXطانXي الXعادي كXان
عXلى حXدود التخXلف الXعقلي ،ولXم يXكن قXادرا عXلى مXتابXعة قXوانXني لXعبة الXكريXكيت .وهXذا طXبعا غXير
معقول«.
و ُربّXما ال نXكون أكXثر ذكXاء مXن أسXالفXنا ،ولXكن لXيس هXناك مXن شXك فXي أن عXقولXنا قXد تXغيرت .ويXعتقد
>فXXلنيّ< أن الXXتغيّر بXXدأ مXXع الXXثورة الXXصناعXXية الXXتي نجXXم عXXنها تXXعليم للجXXميع وعXXائXXالت أصXXغر
ومXXجتمع اسXXتعيض فXXيه عXXن األعXXمال الXXزراعXXية بXXاألعXXمال الXXتقنية واإلداريXXة .وظهXXرت فXXئات حXXرفXXية
جXديXدة :مXهندسXون وتXقنيو كهXربXاء وصXناعXيون ،وتXطلبت وظXائXفهم الXتم ّكن مXن املXبادىء التجXريXديXة.
مؤسXسا بXذلXك حXلقة مXن
ّX
وقXد صXار الXتعليم بXدوره دافXعا إلXى مXزيXد مXن اإلبXداع والXتغيير االجXتماعXي،
الXتأثXير اإليXجابXي املسXتمر املXتبادل بXني عXقولXنا وثXقافXة مXبنية عXلى الXتقانXة تXبدو أنXها لXن تXنتهي
قريبا.
ويتفق مXXعظم الXXباحXXثني مXXع تXXقديXXر >فXXلنيّ< الXXعام بXXأ ّ
ن الXXثورة الXXصناعXXية والXXتقدم الXXتقانXXي هXXما
املسؤوالن عXXن املXXفعول الXXذي سXXمّ ي بXXاسXXمه .إال أن تحXXديXXد األسXXباب الXXدقXXيقة ،الXXتي يXXمكن أن تXXدفXXع
تXصميم الXسياسXات الXتعليمية واالجXتماعXية إلXى زيXادة ذلXك املXفعول ،كXان صXعبا .ولXكن تXحسينات
تفسXر بXالXتأكXيد جXزءا مXن الXتقدم .فXحتى بXدايXة الXقرن العشXريXن ،لXم ي ِ
Xقض أغXلب األمXريXكيني
ّX
الXتعليم

أكXثر مXن سXبع سXنوات فXي املXدرسXة .أمXا الXيوم ،فXقد حXصل نXحو نXصف عXدد الXبالXغني عXلى شXيء مXن
التعليم العالي على األقل.
يفسXر مXا يحXدث كXليا .لXقد افXترض بXعض الXباحXثني أن أغXلب
ّX
ومXع ذلXك ،ال يXمكن لXلتعليم الXرسXمي أن
زيXXادات مXXعدل الXXذكXXاء املXXلحوظXXة خXXالل الXXقرن العشXXريXXن قXXد تXXكون حXXصيلة الXXزيXXادات فXXي الXXطرف
Xحصلة قXXد
األيسXXر مXXن املXXنحني الجXXرسXXي لXXلذكXXاء) (6بXXني أولXXئك مXXن ذوي الXXدرجXXات الXXدنXXيا ،وهXXي مّ X
ت XXكون ن XXتيجة ل XXفرص ت XXعليمية أف XXضل ع XXلى األرج XXح .إال أن دراس XXة ح XXدي XXثة راج XXع ف XXيها > J.واي<
و> M.بXXوتXXاالز< ]مXXن جXXامXXعة ديXXوك[ بXXيانXXات عشXXريXXن عXXامXXا تXXضمنت نXXتائXXج اخXXتبار  1.7مXXليون
طXXالXXب مXXن الXXصفوف الXXخامXXس والXXسادس والXXسابXXع ،ب Xيّنت أن درجXXات أفXXضل خXXمسة فXXي املXXئة مXXن
الXXطلبة كXXانXXت تXXتزايXXد بXXتوافق تXXام مXXع مXXفعول >فXXلنيّ< .ويXXقول >واي<» :لXXقد أصXXبح لXXديXXنا أول
دلXيل عXلى أن مXنحني الXذكXاء فXي تXصاعXد بXكامXله) «.(7إن نXتائXج >واي< و>بXوتXاالز< تXوحXي أنXه
نXXظرا إلXXى انXXزيXXاح املXXنحني بXXأكXXمله ،فXXإنXXه ال بXXد مXXن أن تXXكون الXXقوى الXXثقافXXية الXXكامXXنة وراء هXXذه
الXXزيXXادة مؤث ّXرة فXXي الجXXميع بXXالXXتساوي .وفXXي مXXقال قXXيد النشXXر اآلن) ،(8يXXرى الXXباحXXثان أن انXXتشار
ألXXعاب الXXڤيديXXو املXXعقدة ،وحXXتى بXXعض الXXبرامXXج الXXتلفازيXXة ،قXXد يXXتيح أرضXXية تXXدريXXبية تXXعزّز مXXهارات
حل املسائل الالزمة الختبارات معدل الذكاء.
إال أن >رودجXرز< ،يXرى أن شXمولXية مXفعول >فXلنيّ< تXثبت عXدم جXدوى الXبحث عXن سXبب وحXيد:
»ي XXجب أن ت XXكون ه XXناك أرب XXعة أو خ XXمسة أس XXباب م XXهيمنة ،وي XXمكن ألي م XXنها أن ي XXواج XXه ت XXقلبات
Xحسن ت XXغذي XXة األط XXفال ،وت XXعميم ال XXتعليم ،وت XXق ّلص ع XXدد أف XXراد األس XXرة،
األس XXباب األخ XXرى «.وي XXع ّد ت ّ X
وتXأثXير األمXهات املXتعلمات فXي أطXفالXهن ،مXن أكXثر األسXباب املXحتملة .ويXقول >رودجXرز<» :نXظرا
إلXXى بXXقاء سXXببني مXXوجXXوديXXن ،حXXتى حXXينما طXXرأ شXXيء كXXالحXXرب الXXعاملXXية الXXثانXXية الXXتي أدت إلXXى
اختفاء السببني اآلخرين ،فقد ّ
ظل مفعول >فلنيّ< قائما«.

تطور ذهني)****(
مXاذا سيحXمل املسXتقبل؟ هXل سXتستمر درجXات مXعدل الXذكXاء بXاالزديXاد؟ هXناك شXيء أكXيد واحXد هXو
أن العالم من حولنا سوف يستمر بالتغيّر نتيجة ألفعالنا نحن في املقام األول.
Xحب >ف XXلنيّ< أن يس XXتعمل تش XXبيها ت XXقان XXيا ل XXوص XXف ال XXتأث XXير امل XXتبادل ال XXطوي XXل األم XXد ب XXني ال XXعقل
يّ X
والXXثقافXXة .فXXهو يXXقول» :كXXانXXت سXXرعXXات الXXسيارات فXXي عXXام  1900بXXطيئة جXXدا ألن الXXطرقXXات كXXانXXت
س XXيئة ج XXدا ،وك XXان XXت ال XXسيارات ته XXتز ح XXتى ت XXكاد تتجX Xزّأ إل XXى ق XXطع «.ول XXكن ال XXطرق XXات وال XXسيارات
Xحسنة
Xحسنت الXXسيارات أيXXضا ،ودفXXعت الXXطرقXXات املّ X
Xحسنت الXXطرقXXات ،تّ X
تXXطورت مXXعا .وعXXندمXXا تّ X
املهندسني إلى تصميم سيارات أسرع.
إن عXقولXنا تXرتXبط بXالXثقافXة بحXلقة تXأثXير مXتبادل مXشابXهة .فXنحن نXكوّن عXاملXا تXأخXذ فXيه املXعلومXات
صXXيغا وتتحXXرك بسXXرعXXات لXXم يXXكن بXXاإلمXXكان تXXصورهXXا قXXبل بXXضعة عXXقود فXXقط .وكXّ Xل إنXXجا ٍز تXXقانXXي
يXXتطلب عXXقوال قXXادرة عXXلى اسXXتيعاب هXXذا الXXتغيّر ،ويXXعيد الXXعقل الXXذي يXXتغيّر تXXشكيل الXXعالXXم عXXلى
نXحو أكXبر .ومXن غXير املXحتمل أن يXنتهي مXفعول >فXلنيّ< خXالل هXذا الXقرن ،وهXذا مXا ينب™ بXعالXم
قادم نُعتبر فيه أنا وأنت تعيسني وغير عصريّني ومحدودي التفكير.

طXبعا ،ال تXتغيّر عXقولXنا بXطرائق يXمكن كXشفها بXاخXتبارات مXعدل الXذكXاء فXقط .يXقول >هXامXبريXك<:
»إن الXXناس يXXزدادون سXXرعXXة ،وأنXXا مXXتي ّقن مXXن ذلXXك .وهXXناك مXXمارسXXة شXXائXXعة فXXي األبXXحاث املXXتعلقة
بXXمدة رد الXXفعل ،وهXXي تXXجاهXXل اإلجXXابXXات الXXتي تXXقل مXXدتXXها عXXن نXXحو  200مXXي ّلي ثXXانXXية .فXXقد كXXان
االعXتقاد الXسائXد أن مXدة الـ 200مXيلي ثXانXية هXي أقXصر مXدة مXمكنة السXتجابXة الXشخص .ولXكن إذا
سXألXت شXخصا أسXهم فXي مXثل هXذه األبXحاث ،وجXدت أن عXلى الXباحXثني تXجاهXل إجXابXات أكXثر ،ألن
الXXناس يXXزدادون سXXرعXXة .إنXXنا نXXرسXXل رسXXائXXل نXXصية ونXXلعب ألXXعاب الXXڤيديXXو ونXXقوم بXXأشXXياء كXXثيرة
أخXXرى تXXتطلب ردود أفXXعال سXXريXXعة حXXقا .وأنXXا أعXXتقد أنXXه حXXاملXXا نXXحصل عXXلى بXXيانXXات كXXافXXية ،سXXوف
يكون بمقدورنا رؤية مفعول >فلنيّ< في قياسات سرعة اإلدراك الحسي«.
قXد يXكون عXلينا أالّ نXتفاجXأ كXثيرا بXوجXود شXيء مXن قXبيل مXفعول >فXلنيّ< ،فXغيابXه يXمكن أن يXكون
م XXدع XXاة ل XXلده XXشة ،ألن ذل XXك س XXوف ي XXعني أن XXنا ل XXم ن XXعد نس XXتجيب ل XXلعال XXم ال XXذي ن XXصنعه .وم XXفعول
>فXلنيّ< ذاتXه لXيس شXيئا جXيدا أو سXيئا  -فXهو دلXيل مXن دالئXل تXأقXلمنا ،والXقدرات الXتي يXعكسها
تXXسمح لXXنا بXXالXXتدمXXير بXXقدر مXXا تXXسمح لXXنا بXXاإلبXXداع .فXXإذا كXXنا محXXظوظXXني ،ربXXما سنسXXتمر فXXي بXXناء
عالم يجعلنا أذكى فأذكى ،عالم تتعجب فيه ذ ّريتنا من بساطتنا.
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)م XXنحني ال XXتوزّع اإلح XXصائ XXي ال XXطبيعي( ،وي XXمثّل م XXحور اإلح XXداث XXيات األف XXقي ف XXيه درج XXات م XXعدل
الXذكXاء الXذي يXأخXذ قXيما بXني الXصفر و  165درجXة ،ويXمثّل مXحور اإلحXداثXيات الXعمودي فXيه النسXبة
املXXئويXXة مXXن عXXدد الXXناس .وحXXول قXXمة املXXنحني ،حXXيث يXXساوي مXXعدل الXXذكXXاء  100-90درجXXة ،تXXقع
أكXبر نسXبة مXئويXة مXن الXناس وتXساوي نXحو  .25%وتXتناقXص تXلك النسXبة عXلى طXرفXي املXنحني،
حXXيث تXXقع درجXXات مXXعدل الXXذكXXاء الXXعالXXية فXXي الXXيمني ،وتXXقع درجXXات مXXعدل الXXذكXXاء املXXنخفضة فXXي
الXيسار .وفXي أقXصى الXيمني ،حXيث يXزيXد مXعدل الXذكXاء عXلى  130درجXة ،ويXقع الXعباقXرة ،ونسXبتهم
تXساوي أقXل مXن  5%مXن الXناس .وفXي أقXصى الXيسار ،حXيث يXقل مXعدل الXذكXاء عXن  20درجXة ،يXقع
أولئك الذين يعانون صعوبات بالغة في التع ّلم ،ونسبتهم تقل عن  1%من الناس.
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